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 Σύνοψη οικονομικής βοήθειας 
 

 
Η γενική πολιτική μας για την οικονομική βοήθεια 
Στο πλαίσιο της πολιτικής οικονομικής βοήθειας του 
ιδρύματός μας, παρέχουμε οικονομική βοήθεια για 
επείγουσα και άλλου τύπου ιατρικά αναγκαία περίθαλψη. 
 
Όλοι οι αιτούντες περνούν από διαδικασία επιλογής για 
κάλυψη από το πρόγραμμα Medicaid και πρέπει να 
συνεργάζονται με τους εκπροσώπους του Medicaid για να 
εγκριθούν για παροχή βοήθειας στο πλαίσιο της πολιτικής 
μας οικονομικής βοήθειας. Αν εγκριθείτε για παροχή 
οικονομικής βοήθειας στο πλαίσιο της πολιτικής μας, θα 
λάβετε έκπτωση με βάση το εισόδημα και το μέγεθος της 
οικογένειάς σας. 
 
 
Για να κάνετε αίτηση για βοήθεια 

1. Λήψη της αίτησης οικονομικής βοήθειας 
2. Συμπληρώστε την αίτηση και υποβάλετέ την στις 

Οικονομικές υπηρεσίες ασθενών της McLaren μαζί 
με τα υποστηρικτικά έγγραφα που παρατίθενται 
στην πρώτη σελίδα της αίτησης εντός 10 ημερών 
από την παραλαβή. 

3. Η επεξεργασία των συμπληρωμένων αιτήσεων 
ολοκληρώνεται εντός 3-4 εβδομάδων από τη λήψη 

4. Μετά την επεξεργασία της αίτησής σας σάς 
αποστέλλεται μια επιστολή απόφασης 

 
 
Οι χρεώσεις δεν υπερβαίνουν τα συνήθη ποσά τιμολόγησης 
Αν λάβετε απόφαση οικονομικής βοήθειας στο πλαίσιο της 
πολιτικής μας, δεν θα χρεωθείτε επιπλέον για επείγουσα ή 
άλλου τύπου ιατρικά αναγκαία περίθαλψη πέρα από το ποσό 
που χρεώνεται συνήθως στους ασθενείς με ασφάλιση. 
 
Πώς να αποκτήσετε αντίγραφα της πολιτικής μας 
οικονομικής βοήθειας και της αίτησης οικονομικής βοήθειας 
Μπορείτε να αποκτήσετε ένα αντίγραφο της πολιτικής μας και το 
έντυπο αίτησης οικονομικής βοήθειας με τους εξής τρόπους: 
 

i. Στον ιστότοπο της McLaren Health Care στη 
διεύθυνση 
http://www.mclaren.org/Main/Financial.aspx 

ii. Κατά την εγγραφή, στο τμήμα επειγόντων 
περιστατικών ή σε οποιονδήποτε από τους 
οικονομικούς μας συμβούλους ή τα ταμεία μας. 

iii. Αν επικοινωνήσετε με έναν οικονομικό σύμβουλο ή 
με έναν εκπρόσωπο εξυπηρέτησης πελατών, θα σας 
στείλουμε ταχυδρομικά αντίγραφο της πολιτικής μας 
οικονομικής βοήθειας και το έντυπο αίτησης χωρίς 
χρέωση. Καλέστε στο 586-710-8300 ή στο 
1-844-321-1557 χωρίς χρέωση. 

 
Πώς να λάβετε περισσότερες πληροφορίες και βοήθεια 
σχετικά με την πολιτική μας οικονομικής βοήθειας 
Για πληροφορίες σχετικά με την πολιτική μας οικονομικής 
βοήθειας και το έντυπο αίτησης οικονομικής βοήθειας, 
επικοινωνήστε με τους οικονομικούς μας συμβούλους που 
βρίσκονται σε ένα νοσοκομείο της McLaren ή καλέστε στο 
586-710-8300 ή στο 1-844-321-1557 
 
 

 
Αντίγραφα της πολιτικής μας οικονομικής βοήθειας είναι διαθέσιμα στα αγγλικά, ισπανικά, ιταλικά, 
σερβοκροατικά, πολωνικά, ελληνικά, ρωσικά, περσικά, ουρντού, κινεζικά, βιετναμεζικά, τάγκαλογκ, ουγγρικά, 
κορεατικά και αραβικά. 
 
 


