
 
 

 

POMOC FINANSOWA – UPROSZCZONE PODSUMOWANIE 

 

Shirley Ryan AbilityLab jest zaangażowany w dostarczanie najwyższej jakości opieki nad pacjentem i wyników 

poprzez zintegrowane badania, odkrycia naukowe oraz edukację. Jako dbały członek środowiska służby zdrowia 

Shirley Ryan AbilityLab zapewnia kwalifikującym się pacjentom pomoc finansową na medycznie niezbędną 

opiekę. 

 

KWALIFIKOWALNOŚĆ I OFEROWANA POMOC 

Częściowa lub pełna pomoc finansowa może być oferowana nieubezpieczonym lub niewystarczająco 

ubezpieczonym pacjentom. Poniższe kryteria muszą być spełnione, aby kwalifikować się do pomocy finansowej: 

 Pacjent musi być stałym mieszkańcem Illinois 

 Pacjent musi mieć dochód rodzinny poniżej 601% federalnych wytycznych ubóstwa, co może 

doprowadzić aż do 100% pomocy charytatywnej 

 Wypełnienie Wniosku o Pomoc Finansową (patrz poniżej) 

Żaden kwalifikujący się pacjent nie będzie płacił więcej niż kwota ogólnie naliczana za opiekę niezbędną 

medycznie.   

 

UBIEGANIE SIĘ O POMOC FINANSOWĄ 

Aby ubiegać się o pomoc finansową pacjenci będą musieli wypełnić Wniosek o Pomoc Finansową i przesłać go 

oraz wszelkie wymagane informacje na następujący adres pocztowy:  
 

Shirley Ryan AbilityLab 

Patient Financial Services 

Financial Assistance Program 

355 East Erie Street  

Chicago, IL 60611 

Nie ma opłaty za ubieganie się o pomoc finansową. Aby uzyskać pomoc przy wypełnianiu Wniosku o Pomoc 

Finansową lub z wszelkimi innymi pytaniami dotyczącymi pomocy finasowej od Shirley Ryan AbilityLab proszę 

skontaktować się z Działem Usług Finansowych Pacjenta (Patient Financial Services) pod numerem (312)238-6039 

lub napisać do niego na powyższy adres. 

Dodatkowe informacje na temat kwalifikowalności i pomocy finansowej są opisane w Polityce Pomocy 

Finansowej Opieki Charytatywnej Shirley Ryan AbilityLab.  Kliknij ten link, aby uzyskać kopię tej Polityki  i/lub 

Wniosku o Pomoc Finansową: www.sralab.org/charity-care-financial-assistance. 

 

DLA NIEZNAJĄCYCH ANGIELSKIEGO 

Tłumaczenia tego dokumentu Uproszczonego Podsumowania, Polityki Pomocy Finansowej Opieki 

Charytatywnej oraz Wniosku o Pomoc Finansową są również dostępne w języku arabskim, hiszpańskim, 

rosyjskim, polskim i chińskim pod wyżej wymienionym adresem strony internetowej. Można również poprosić o 

bezpłatne przetłumaczone kopie tych dokumentów bezpośrednio od Działu Usług Finansowych Pacjenta. 

 

http://www.sralab.org/charity-care-financial-assistance

