
Uproszczone podsumowanie programu pomocy finansowej OSF HealthCare 

OSF HealthCare to niekomercyjna organizacja, której misją jest pełna troski i miłości służba na rzecz 
członków wspólnoty, która celebruje dar życia.  Naszym celem jest świadczenie pacjentom pomocy 
medycznej w nagłych wypadkach i niezbędnych usług zdrowotnych bez względu na ich zdolność do 
pokrycia kosztów leczenia.  Oferujemy kilka programów pomocy finansowej w tym zakresie.  Pacjenci 
kwalifikujący się do wsparcia finansowego nie są obciążani wyższą opłatą za opiekę w nagłych 
wypadkach i niezbędne leczenie niż kwota pobierana od ubezpieczonych pacjentów. 

Kwalifikowalność do pomocy finansowej 
Do otrzymania pomocy finansowej kwalifikują się pacjenci OSF HealthCare, których roczne dochody 
rodziny nie przekraczają czterokrotności federalnego progu ubóstwa.  Więcej informacji na temat 
aktualnych wytycznych dotyczących ubóstwa można znaleźć na stronie internetowej Departamentu 
Zdrowia i Opieki Społecznej USA pod adresem http://hhs.gov.  Niektórzy pacjenci spełniający określone 
kryteria, np. bezdomni, mogą automatycznie kwalifikować się do otrzymania pomocy finansowej bez 
konieczności wypełniania wniosku.  

Rodzaje pomocy 
Przy ustalaniu kwalifikowalności do pomocy finansowej pod uwagę brany jest dochód rodziny.  Zniżka 
100% jest dostępna dla pacjentów, których dochód rodziny jest równy lub mniejszy niż 250% 
federalnego progu ubóstwa.  Opieka po obniżonej cenie jest dostępna dla pacjentów, których dochód 
rodziny wynosi od 250% do czterokrotności federalnego progu ubóstwa.  Pacjenci, którzy nie spełniają 
tych kryteriów kwalifikacyjnych, ale ponoszą wyjątkowo wysokie koszty leczenia, mogą ubiegać się o 
pomoc w finansowaniu wydatków katastrofalnych.  Dodatkowo pacjenci nieposiadający ubezpieczenia 
otrzymają zniżkę dla nieubezpieczonych niezależnie od wysokości dochodów rodziny. 

Więcej informacji 
Informacje na temat polityki pomocy finansowej OSF HealthCare, wniosek o pomoc finansową oraz 
Uproszczone podsumowanie można znaleźć we wszystkich izbach przyjęć i oddziałach ratunkowych OSF 
oraz na naszej stronie internetowej pod adresem http://OSFHealthCare.org/billing.  Tłumaczenie tych 
dokumentów jest dostępne na stronie internetowej lub na prośbę pacjenta.  Aby otrzymać pełną wersję 
polityki pomocy finansowej, wniosek o pomoc finansową lub pomoc w wypełnieniu wniosku, skontaktuj 
się z:  

OSF HealthCare 
Patient Financial Services 
1420 W. Pioneer Parkway 

Peoria, IL 61615 
(800) 421-5700

ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística.OSF Healthcare cumple con las leyes
federales de derechos civiles aplicables y no discrimina por motivos de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo.

ATTENTION : si vous parlez [insérer la langue], des services d’aide linguistique, gratuits, sont à votre disposition. OSF HealthCare se 
conforme aux lois fédérales de droits civils applicables, et ne procède à aucune discrimination basée sur la race, la couleur, le pays 
d’origine, l’âge, le handicap, ou le sexe.

UWAGA: Jeżeli mówisz po polsku, możesz skorzystać z bezpłatnej pomocy językowej. OSF Healthcare postępuje zgodnie z
obowiązującymi federalnymi prawami obywatelskimi i nie dopuszcza się dyskryminacji ze względu na rasę, kolor skóry, pochodzenie,
wiek, niepełnosprawność bądź płeć.

http://hhs.gov/
http://osfhealthcare.org/billing

