
 

 
Οικονομική Βοήθεια στην Πρόνοια:  
Σύμφωνα με την αποστολή μας και τις βασικές αξίες μας, η Πρόνοια φροντίζει τους ανθρώπους και τις 
ανάγκες υγείας τους, ανεξάρτητα από την ικανότητά τους να πληρώνουν. Δεσμευόμαστε να 
συνεργαζόμαστε με τους ασθενείς μας μέσω οποιωνδήποτε οικονομικών ζητημάτων, 
συμπεριλαμβανομένης της εξεύρεσης τρόπων για να καταστήσουμε την ιατρική περίθαλψη πιο 
προσιτή. Τα νοσοκομεία της Providence προσφέρουν οικονομική βοήθεια σε επιλέξιμους ασθενείς που 
δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να πληρώσουν για τους ιατρικούς λογαριασμούς τους.  Εάν έχετε 
το πρόβλημα που πληρώνει για την όλη ή κάποια από την υγειονομική περίθαλψή σας, σας 
ενθαρρύνουμε για να μιλήσουμε με έναν οικονομικό σύμβουλο πρόνοιας ή κάποιο στο επιχειρησιακό 
γραφείο μας για το πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε. 
 
Τι καλύπτεται; Για υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και ιατρικώς απαραίτητες υπηρεσίες σε νοσοκομεία 
Providence παρέχουμε οικονομική βοήθεια σε επιλέξιμους ασθενείς σε κλίμακα συρόμενων τελών, με 
εκπτώσεις που κυμαίνονται από 75 έως 100 % με βάση την ικανότητα πληρωμής.  Η οικονομική 
βοήθεια για άλλες υπηρεσίες ή στις μη νοσοκομειακές εγκαταστάσεις μας διέπεται από τις πολιτικές 
της οντότητας Πρόνοιας που παρέχει τη φροντίδα. 
  
Πώς να υποβάλετε αίτηση; Κάθε ασθενής μπορεί να υποβάλει αίτηση για να λάβει οικονομική 
βοήθεια.  Ένας ασθενής που ζητά οικονομική βοήθεια πρέπει να παρέχει δικαιολογητικά που 
καθορίζονται στην αίτηση, εκτός εάν η Πρόνοια αναφέρει διαφορετικά.  Η αίτηση μπορεί να ληφθεί 
ηλεκτρονικά, τηλεφωνικά ή από την ιστοσελίδα που  αναφέρεται παρακάτω. 
 
Άλλη βοήθεια: 
Βοήθεια κάλυψης: Εάν είστε χωρίς ασφάλιση υγείας, μπορεί να είστε επιλέξιμοι για άλλα κυβερνητικά 
και κοινοτικά προγράμματα. Μπορούμε να σας βοηθήσουμε να ανακαλύψετε αν αυτά τα 
προγράμματα (συμπεριλαμβανομένων Medicaid και Βετεράνοι Υποθέσεων οφέλη) μπορεί να βοηθήσει 
να καλύψει τους ιατρικούς λογαριασμούς σας. Μπορούμε επίσης να σας βοηθήσουμε να υποβάλετε 
αίτηση για αυτά τα προγράμματα. 
 
Εκπτώσεις ανασφάλιστων: Providence προσφέρει μια έκπτωση για τους ασθενείς που δεν μπορούν να 
έχουν ασφαλιστική κάλυψη υγείας. Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για το εκπτωτικό μας 
πρόγραμμα. 
 
Προγράμματα πληρωμών:  Αφού η ασφαλιστική σας εταιρεία επεξεργάζεται το λογαριασμό, 
οποιοδήποτε υπόλοιπο για ποσά που οφείλετε από εσάς οφείλεται εντός τριάντα ημερών. Το υπόλοιπο 
μπορεί να καταβληθεί με οποιονδήποτε από τους ακόλουθους τρόπους: αυτόματη πιστωτική κάρτα, 
πρόγραμμα πληρωμής, μετρητά, επιταγή, πληρωμή σε απευθείας σύνδεση λογαριασμό ή πιστωτική 
κάρτα. Αν χρειάζεστε ένα πρόγραμμα πληρωμών, καλέστε τον αριθμό στην κατάσταση χρέωσης για να 
κάνετε τις ρυθμίσεις. 
 
Επείγουσα Φροντίδα: Providence νοσοκομεία με ειδικά τμήματα έκτακτης ανάγκης παρέχουν 
φροντίδα για ιατρικές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης (όπως ορίζεται από την επείγουσα ιατρική 
περίθαλψη και εργασίας πράξη) χωρίς διακρίσεις σύμφωνα με τις διαθέσιμες δυνατότητες, ανεξάρτητα 
από το αν ή όχι ένας ασθενής έχει τη δυνατότητα να πληρώσει ή είναι επιλέξιμες για οικονομική 
βοήθεια. 
 



 

Επικοινωνήστε μαζί μας για βοήθεια οικονομικής βοήθειας ή εφαρμογές 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λήψη βοήθειας σχετικά με τους ιατρικούς λογαριασμούς 
της Πρόνοιας, καλέστε ή επισκεφθείτε έναν οικονομικό σύμβουλο ή ένα γραφείο χρέωσης στην τοπική 
εγκατάσταση πρόνοιας. Μπορούμε να σας δώσουμε τυχόν έντυπα που χρειάζεστε και μπορούμε να 
σας βοηθήσουμε να υποβάλετε αίτηση για βοήθεια. Οι ασθενείς ενθαρρύνονται έντονα να ζητήσουν 
οικονομική βοήθεια πριν λάβουν ιατρική περίθαλψη, εάν είναι δυνατόν. Οι ασθενείς μπορούν επίσης 
να υποβάλουν αίτηση ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της θεραπείας και για ένα χρονικό διάστημα 
μετά την παραλαβή του αρχικού λογαριασμού σας.   
 
Εάν έχετε ερωτήσεις ή θέλετε να λάβετε μια αίτηση οικονομικής βοήθειας, επικοινωνήστε παρακάτω: 
Τηλεφωνικά: 1-855-229-6466 ή στην  ιστοσελίδα μας στη διεύθυνση:  www.providence.org 
 

http://www.providence.org/

