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Henry Ford Health System (HFHS) traktuje każdego pacjenta z należytą godnością, szacunkiem 
I współczuciem. Pacjenci HFHS mogą liczyć na uczciwe ceny za usługi medyczne oraz pomoc 
podczas wyboru opcji ułatwiających zarządzanie kosztami medycznymi.  

Może być Pan(i) uprawniony/-a do pomocy w opłaceniu rachunku za usługi medyczne w ramach 

naszego programu Patient Financial Assistance Program (pomocy finansowej dla pacjentów, PFAP). 

W jaki sposób zakwalifikować się do programu PFAP?  

W celu uprawnienia do programu PFAP należy spełnić określone wymagania. Zestawiono je  w poniższej tabeli.  

Kryteria kwalifikacji Sposób 1 Sposób 2a Sposób 2b 
Obywatel USA lub prawny mieszkaniec X X X 

Miejsce zamieszkania w okręgu Macomb, Oakland lub Wayne X X X 

Diagnostyka w HFHS przez usługodawcę HFHS X X X 

Brak uprawnienia do ubezpieczenia zdrowotnego X   

Dochód niższy niż 250% federalnego progu ubóstwa X X  

Ubezpieczenie przy ograniczonych zasobach finansowych  X X 

Rachunki medyczne HFHS przekraczające 30% dochodu 
gospodarstwa domowego 

 X X 

* Zastrzegamy sobie prawo do retrospektywnej oceny pacjentów pod kątem uprawnień w oparciu o kryteria 

niewymienione powyżej. 

W przypadku spełnienia kryteriów dla Sposobu 1 lub 2a pacjent może otrzymać 100% rabatu na kwalifikujące się 

usługi medyczne. 

W przypadku spełnienia kryteriów dla Sposobu 2b kwalifikujące się należności za usługi medyczne mogą zostać 

zmniejszone do 30% dochodu gospodarstwa domowego.  

W przypadku niespełniania żadnego z powyższych kryteriów  pacjent zostanie obciążony kosztami nie większymi, 

niż w przypadku normalnych rachunków pacjentów posiadających ubezpieczenie medyczne.   

W jaki sposób złożyć wniosek o pomoc z programu PFAP? 

Aby ubiegać się o pomoc z programu PFAP, należy wypełnić wniosek dot. programu pomocy finansowej dla 

pacjentów oraz załączyć dokumenty dodatkowe. Wniosek można złożyć w ciągu 240 dni po otrzymaniu pierwszego 

rachunku. Po otrzymaniu wypełnionego wniosku przez HFHS pacjent zostanie poinformowany o decyzji na piśmie 

w ciągu 30 dni.  

W jaki sposób uzyskać więcej informacji? 

W celu uzyskania dodatkowych informacji lub otrzymania bezpłatnego egzemplarza z pełną treścią naszej polityki 

i/lub wniosku należy: 

 Wejść na naszą stronę internetową www.henryford.com/financialassistance 

 Zwrócić się do osób dokonujących rejestracji lub doradców finansowych osobiście lub  telefonicznie: 

 Henry Ford Hospital i Medical Centers (w tym Cottage Medical Center): (313) 916-4510 
 Henry Ford Wyandotte Hospital lub Brownstown Medical Center: (734) 246-9516 

 Henry Ford West Bloomfield Hospital: (248) 325-0201 

 Henry Ford Macomb Hospitals (Clinton Township i Mount Clemens): (586) 263-2696 

 Henry Ford Kingswood Hospital i Maplegrove Center: (313) 874-9501 


