
Pomoc finansowa / opieka charytatywna – uproszczone streszczenie 

 
Szpital Copley Memorial dąży do zapewnienia opieki dla całej społeczności. W celu zapewnienia 

pomocy osobom nieposiadającym ubezpieczenia zdrowotnego lub innych środków umożliwiających 

uregulowanie opłat za opiekę szpital Copley oferuje wszechstronny program pomocy finansowej / 

opieki charytatywnej. Program ten odzwierciedla naszą obietnicę świadczenia zaawansowanej 

medycznie oraz wyjątkowej opieki i zapewnia szczodre wsparcie dla osób spełniających pewne 

wymagania związane z uprawnieniami. Aby uzyskać objęcie programem, należy wypełnić wniosek  

i dostarczyć dokumentację pomocniczą podaną we wniosku. 

 
W przypadku osób, których dochód rodziny wynosi maksymalnie 600% federalnego progu ubóstwa 

szpital Copley Memorial zapewni rabat od opłat za schorzenia medyczne wymagające opieki nagłej lub 

za usługi niezbędne ze względów medycznych dla osób, które wypełniły wniosek o pomoc finansową / 

opiekę charytatywną i po zatwierdzeniu zostaną one obciążone kosztami nieprzekraczającymi ogólnie 

rozliczanych kwot. 

 
Nie wszystkie usługi są objęte pomocą finansową / opieką charytatywną, np. usługi poza siecią. Ponadto 

lekarz lub inny usługodawca spoza szpitala może nie uczestniczyć w programie pomocy finansowej / 

opieki charytatywnej szpitala Copley Memorial. Pacjenci, którzy skorzystają z pomocy finansowej / 

opieki charytatywnej nadal będą odpowiedzialni za wszelkie współpłatności, współubezpieczenie i opłaty 

redukcyjne. 

 
Należy najpierw wyczerpać wszelkie źródła płatności przed rozpatrzeniem możliwości 

zastosowania pomocy finansowej / opieki charytatywnej. Inne źródła płatności obejmują: wszelkie 

ubezpieczenia medyczne, płatników będących stroną trzecią, roszczenia odszkodowawcze, 

odszkodowania pracownicze lub inne programy publiczne. Przedstawiciel pacjentów udziela 

odpowiedzi na wszelkie pytania i zapewnia pomoc podczas wypełniania wniosku o pomoc 

finansową / opiekę charytatywną. 

 
W przypadku pytań lub chęci złożenia wniosku 

 
Kopie polityki dot. pomocy finansowej / opieki charytatywnej, wniosku oraz uproszczonego 

podsumowania są dostępne do pobrania przez kliknięcie łączy poniżej lub przejście na następującą stronę 

internetową: https://www.rush.edu/patients-visitors/financial-assistance#copley. Informacje na temat 

pomocy finansowej / opieki charytatywnej można również uzyskać w rejestracji pacjentów lub dziale 

przyjęć, kontaktując się z jednym z naszych doradców finansowych lub pracownikiem biura biznesowego 

pod numerem telefonu podanym poniżej. Usługi tłumaczeniowe są dostępne na żądanie. 

 
Copley Memorial Hospital 

Patient Financial Services Department  

2000 Ogden Avenue 

Aurora, IL 60504 

 
Prosimy o kontakt pod numerem 630-978-4990 w godzinach 08:00 do 16:30 od poniedziałku do piątku. 

https://www.rush.edu/patients-visitors/financial-assistance#copley

