Opieka zdrowotna dla osób nieubezpieczonych
(AD) Acccess DuPage koordynuje
niskokosztową kompleksową opiekę
zdrowotną, w tym opiekę lekarzy
rodzinnych i specjalistów, leki oraz
leczenie szpitalne osobom nieobjętym
ubezpieczeniem, przy pomocy partnerów
społecznych i wolontariuszy.
Wymagania: Osoba taka musi mieszkać w
hrabstwie DuPage, spełniać wymagania
dochodowe określone niżej oraz
przedstawić dokumenty potwierdzające
dochody i adres zamieszkania.
Zadzwoń 630-510-8720 wew. 204, aby
wypełnić wniosek telefonicznie.

Wytyczne dla dochodu
maksymalnego w roku 2022
(przed opodatkowaniem)
AD/SA

DDOH

Roczny dochód

Ilość osób w
gospodarstwie
domowym

250% FPL

200% FPL

1

$33,975

$27,180

2

$45,775

$36,620

3

$57,575

$46,060

4

$69,375

$55,500

Każda
dodatkowa
osoba

$11,800

$9,440

Obserwuj nas w mediach
społecznościowych
@AccessDuPage

@dupagehealthcoalition

@DHCoalition

DuPage Health Coalition

(SA) Silver Access oferuje wsparcie
finansowa (maksymalnie 150 $ na miesiąc)
rodzinom o niskich dochodach, które
wykupiły ubezpieczenie w ramach ACA
Marketplace.

(DDOH) DuPage Dispensary of Hope to
program farmaceutyczny, który pomaga
pacjentom bez ubezpieczenia (w tym
członkom Access DuPage) uzyskać
darmowe leki zgodnie z ważną receptą.

Wymagania: Osoba taka musi mieszkać w
Hrabstwie DuPage, spełniać wymagania
dochodowe określone niżej oraz wykupić
ubezpieczenie na ACA Marketplace.
Odpowiedzi na pytania oraz oraz wniosek
do wypełnienia można znaleźć na stronie
accessdupage.org/silver-access

Wymagania: Osoba taka nie może
posiadać ubezpieczenia i spełniać
wymagania dochodowe określone niżej.
Odpowiedzi na pytania oraz wykaz
dostępnych leków można znaleźć na
stronie accessdupage.org/dispensary-ofhope

Służymy pomocą!
Nasz personel pomaga w wielu różnych sprawach, w tym wymienionych poniżej:
Edukacja zdrowotna
Szczepienia przeciwko COVID-19 i grypie
Rejestracja w ubezpieczeniach i programach zdrowotnych
Kierowanie do pomocy w zakresie żywności, mediów, czynszu i wsparcia finansowego
Pomoc w spłacie rachunków medycznych i zadłużenia

Ośrodki zdrowia w hrabstwie DuPage kwalifikowane na szczeblu federalnym
Ośrodki zdrowia kwalifikowane na szczeblu federalnym i objęte programami
ubezpieczeniowymi Medicaid, Medicare i podobnymi oraz przyjmujące pacjentów
nieubezpieczonych wg ruchomej skali opłat.
VNA Health Care
Placówki w Carol Stream, Bensenville, Aurora i Bolingbrook
www.vnahealth.com / 630-892-4355
ACCESS Community Health Network
Placówki w Bloomingdale, Addison i West Chicago
www.achn.net / 866-267-2353
Hamdard Health Alliance
Placówki w Addison i Bensenville
www.hamdardhealth.org / 630-835-1430 (Addison) & 224-414-1390 (Bensenville)
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