
Asistenca financiare shëndetësore e Cox 

Lista e të ardhurave dhe zbritjeve 

Tabela I: Radhitja e të ardhurave familjare për asistencë financiare 

Madhësia e 
familjes 

100% FPL 150% FPL 200% FPL 250% FPL 300% FPL 

1 person $12,140 $18,210 $24,280 $30,350 $36,420 

2 persona $16,460 $24,690 $32,920 $41,150 $49,380 

3 persona $20,780 $31,170 $41,560 $51,950 $62,340 

4 persona $25,100 $37,650 $50,200 $62,750 $75,300 

5 persona $29,420 $44,130 $58,840 $73,550 $88,260 

6 persona $33,740 $50,610 $67,480 $84,350 $101,220 

7 persona $38,060 $57,090 $76,120 $95,150 $114,180 

8 persona $42,380 $63,570 $84,760 $105,950 $127,140 

  Madhësia e familjes:  Për çdo anëtar shtesë të familjes mbi 8 anëtarë, shtojuni të ardhurave $4,329.  
Pacientët me të ardhura familjare mbi $100,000 nuk do të kenë të drejtë për asistencë financiare, 
pavarësisht nga madhësia e familjes.   

 FPL:  “Niveli Federal i Varfërisë” përcaktohet çdo vit nga SHBA. Departamenti i shëndetësisë dhe 
shërbimeve njerëzore. Përditësuar çdo vit - në fuqi në janar 2018 

Tabela II: Vlera e zbritjes dhe përgjegjësia e pacientit 

 
Të ardhurat familjare 

të pacientit 
Më pak se 
100% FPL 

101 – 150% 
FPL 

151 – 200% 
FPL 

201 – 250% 
FPL 

VETËM SPITALI 

251 – 300% 
FPL 

Zbritja për pacientin 95% 90% 85% 80% 75% 
Pacienti paguan Bashkëpagesë 

+ 5% 

Bashkëpagesë 
+ 10% 

Bashkëpagesë 
+ 15% 

Bashkëpagesë 
+ 20% 

Bashkëpagesë 
+ 25% 

Bashkëpagesa:      

Bashkëpagesë e zyrës 
së mjekut 

$35.00 $40.00 $45.00 $50.00 N/A 

Bashkëpagesë e 
shërbimeve spitalore 
të mjekut 

$60.00        $65.00 $70.00 $75.00 N/A 

Bashkëpagesë për 
qëndrim të pacientit 
në spital 

$300 për një 
natë 

$300 për një 
natë 

$300 për një 
natë 

$300 për një 
natë 

$300 për një 
natë 

Bashkëpagesë për 
trajtim pa qëndrim të 
pacientit në spital 

$25 për vizitë $25 për vizitë $25 për vizitë $25 për vizitë $25 për vizitë 

Bashkëpagesë e 
departamentit të 
emergjencës së 
spitalit 

$100 për vizitë $100 për vizitë $100 për vizitë $100 për vizitë $100 për vizitë 

Bashkëpagesë për 
pajisje mjekësore të 
kujdesit shtëpiak 

$50 për vizitë $50 për vizitë $50 për vizitë $50 për vizitë $50 për vizitë 

 

Përditësuar më 11/2018 


