
 

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Το έγγραφο ισχύει για τα άτομα και τις διαδικασίες των ακόλουθων συνιστωσών 
του Penn State Health που ορίζονται ακολούθως: 
X Κοινές Υπηρεσίες Penn State Health  Penn State College of Medicine 
X Milton S. Hershey Medical Center X Ιατρική ομάδα – Τμήμα Ακαδημαϊκής Διδασκαλίας
X St. Joseph Medical Center X Ιατρική ομάδα – Τμήμα Κοινοτικής Πρακτικής 
X Holy Spirit Medical Center X Penn State Health Life Lion, LLC 
X Hampden Medical Center   

 
Η διασφάλιση της συμμόρφωσης με κανονισμούς που διέπουν την υποβολή αξίωσης από 
θανόντα ασθενή/εγγυητή, καθώς και η διασφάλιση της ολοκλήρωσης ενδελεχούς ανασκόπησης 
προκειμένου να καθοριστεί αν υπάρχει κληρονόμος και να διασφαλιστεί ότι το ποσό της οφειλής 
θα πληρωθεί όταν υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία, καθώς και ότι το οφειλόμενο ποσό 
προσαρμόζεται κατάλληλα όταν δεν υπάρχει κληρονόμος ή διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία.   
 
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 
 

Το Penn State Health θα συνεργαστεί με τον/την εν ζωή σύζυγο ή/και τα μέλη της οικογένειας 
του θανόντα αν ο/η σύζυγος δεν ζει, προκειμένου να διευθετήσει τις οφειλές μετά τη λήψη της 
ληξιαρχικής πράξης θανάτου. Βλ. RC-110 - Θάνατοι Ασθενών που Συμβαίνουν Εκτός των 
Εγκαταστάσεων του Penn State Health.  Η σχετική διαδικασία μπορεί να περιλαμβάνει την 
υποβολή αξίωσης από τον κληρονόμο, τη συμπλήρωση της Αίτησης Οικονομικής Βοήθειας και 
την προσαρμογή του υπολοίπου με την έγκριση ή τη λήψη πληρωμής από τα εν ζωή μέλη της 
οικογένειας ή τον κληρονόμο του ασθενή. 

 Σε περίπτωση που υπάρχει εν ζωή σύζυγος, εγγυητής θα γίνει ο/η εν ζωή σύζυγος.  
o Αν ο/η εν ζωή σύζυγος δεν είναι σε θέση να πληρώσει ή αν δεν υπάρχει 

κληρονόμος, καθορίστε αν πληροί τις απαιτήσεις για ένταξη στο Πρόγραμμα 
Οικονομικής Βοήθειας.   

o Έπειτα από ανεπιτυχείς προσπάθειες συλλογής του ποσού μέσω κανονικών 
διαδικασιών είσπραξης οφειλών, το υπόλοιπο του λογαριασμού των θανόντων 
ασθενών παραγράφεται με χρήση του ισχύοντος κωδικού προσαρμογής 
συναλλαγών. 

o Αν ο/η εν ζωή σύζυγος είναι σε θέση να πληρώσει, η πληρωμή γίνεται δεκτή ή, 
αν απαιτείται, καταρτίζεται πρόγραμμα πληρωμής. 
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Διακοπή του Λογαριασμού Θανόντος Ασθενή/Εγγυητή Σελίδα 2 

 Αν ο ασθενής είναι άγαμος/η, διαζευγμένος/η ή χήρος/α: 
o Αν το υπόλοιπο είναι κάτω από 1.000$: 

 Προσπάθεια επικοινωνίας με τους κοντινότερους συγγενείς, όπως 
επισημαίνεται στο σύστημα χρέωσης. 

 Αν δεν είναι εφικτή η επικοινωνία ή αν το ποσό δεν είναι διαθέσιμο, ο 
λογαριασμός μπορεί να ληφθεί υπόψη για ένταξη στο Πρόγραμμα 
Οικονομικής Βοήθειας. 

 Αν το υπόλοιπο είναι πάνω από 1.000$: 
o Καθορίζεται αν υπάρχει περιουσία μέσω επικοινωνίας με τον/τη σύζυγο ή τους 

κοντινότερους συγγενείς, όπως αναγράφονται στο σύστημα χρέωσης ή στο 
Μητρώο Διαθηκών της πολιτείας στην οποία διέμενε ο ασθενής. 

o Λήψη πληροφοριών σχετικά με την περιουσία και υποβολή αξίωσης. 
o Αν δεν υπάρχει εν ζωή σύζυγος, ο εγγυητής αλλάζει στον κληρονόμο της 

περιουσίας. 
 
 
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ 
 

RC-100 - Θάνατοι Ασθενών που Συμβαίνουν Εκτός των Εγκαταστάσεων του  
Penn State Health 

 
ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ  
 
Εξουσιοδότηση: Dan Angel, Αντιπρόεδρος Δραστηριοτήτων Κύκλου Εσόδων 
Έγκριση: Mary Sonier, Ανώτερη Διευθύντρια Κύκλου Εσόδων, Δραστηριότητες 

Νοσοκομείου 
Mark Rodi, Ανώτερος Διευθυντής Κύκλου Εσόδων, Επαγγελματικές 
Δραστηριότητες 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ 

Ημερομηνία δημιουργίας: 1/5/2017 

Ημερομηνία(ες) αναθεώρησης: 17/5, αντικαθιστά την Πολιτική St. Joseph 2-1 
Το 2017 έγινε η μετάβαση στη συνδυασμένη πολιτική του Penn State Health, Σεπτέμβριος 2020 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

Διευθυντές Κύκλου Εσόδων, Δραστηριότητες Νοσοκομείου και Επαγγελματικές 
Δραστηριότητες  

 

 

 

  


