
    Opłaty za korzystanie z placówki dla pacjentów ambulatoryjnych szpitala 

Jeżeli otrzymał(a) Pan/Pani świadczenia medyczne jako pacjent ambulatoryjny szpitala, Pan/Pani i/lub Pana/Pani firma 
ubezpieczeniowa może otrzymać rachunek za korzystanie z placówki, oprócz opłaty za usługi lekarskie. Opłata za 
korzystanie z placówki, zwana także opłatą techniczną, jest naliczana w celu pokrycia nakładów finansowych szpitala 
za pracę i innych niż za pracę (operacyjnych) związanych z Pana/Pani wizytą. 

 
Opłata lekarska, zwana także opłatą techniczną, jest naliczana w celu pokrycia nakładów finansowych za pracę lekarza 
lub innego pracownika służby zdrowia, którzy udzielali świadczeń podczas Pana/Pani wizyty. Jeżeli te same świadczenia 
byłyby wykonane w gabinecie lekarskim, Pan/Pani i/lub Pana/Pani firma ubezpieczeniowa byliby obciążeni pokryciem 
opłaty lekarskiej, w skład której wchodziłyby nakłady finansowe za pracę i innych niż za pracę gabinetu lekarskiego, jak 
również za nakłady finansowe za pracę lekarza lub innego pracownika służby zdrowia, którzy udzielali świadczeń 
podczas Pana/Pani wizyty. Ta łączna opłata lekarska z gabinetu lekarskiego mogłaby wynieść mniej niż zsumowanie 
oddzielnej opłaty za korzystanie z placówki i opłaty lekarskiej za usługi otrzymane jako pacjent ambulatoryjny szpitala. 

 
Medicare wymaga, aby szpitale naliczały opłaty za korzystanie z placówki i opłaty lekarskie osobno dla pacjentów 
ambulatoryjnych szpitala. Dla porównania, Medicare zwraca koszty na rzecz Hartford HealthCare Hospitals za ich opłaty 
za korzystanie z placówki w następujących zakresach: Hartford Hospital $54.45-$136.13, Windham Hospital $55.56-
$138.91, Backus Hospital $55.56-$138.91, Charlotte Hungerford Hospital $54.45-$136.13, Hospital of Central 
Connecticut $54.60-$136.49, MidState Medical Center $55.56-$138.91 and St. Vincent's Medical Center $57.50-
$143.75. 
 
Pana/Pani firma ubezpieczeniowa będzie w stanie przekazać Panu/Pani informacje o jej zwrotach kosztów na rzecz Hartford 
HealthCare Hospitals dla pacjentów ambulatoryjnych szpitala. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ten stosunek przedstawia nasz przychód brutto w porównaniu do naszych łącznych operacyjnych nakładów finansowych. Każdy 
jednostka jest odrębna i zmienna w budżecie na rok 2021, jak podano poniżej: 

 
 
 

 
Stosunek kosztów do obciążenia w budżecie na rok 2021 

 
 

 
 

Hartford Hospital 36% 

Hospital of Central Connecticut 32% 

MidState Medical Center 35% 

William Backus Hospital 32% 

Windham Hospital 37% 

Charlotte Hungerford Hospital 36% 

St. Vincent's Medical Center 34% 

Hartford HealthCare at Home 85% 
 
 

 

Jeżeli nie jest Pan/Pani w stanie zapłacić swojego udziału takiej opłaty za korzystanie w placówki lub jakiejkolwiek 

innego części swojego rachunku, prosimy o kontakt pod numerem 1-860-696-6010 w celu zgłoszenia się o 

obniżenie kwoty lub złożenia podania o pomoc finansową. 


