Bem-Estar | Área Brasil
Solicitação de aprovação para ajuda com o fundo de jejum para despesas médicas cujo valor
total ultrapassa o limite de 10 mil reais.
Instrução: Preencha este formulário e envie ao Departamento de Bem-Estar da Área antes do pagamento da despesa.
Nome do Beneficiário

Estaca ou Distrito

Ala ou Ramo

Valor total que está sendo solicitado

Valor total do tratamento ou procedimento

Data desta solicitação

R$

R$

1 – Descreva o tipo de tratamento ou procedimento médico que precisa ser realizado.

2 – Quando foi solicitada a ajuda da Igreja pela primeira vez? Há quanto tempo começou o problema de saúde?

3 – Quantas vezes a família já foi ajudada por meio do fundo de jejum nos últimos 24 meses? Qual o valor total das ajudas neste
período?

4 - Quais hospitais públicos já foram utilizados? Quais outros hospitais na região ou estado que ainda não foram utilizados?

5 – Preencha nas tabelas abaixo os recursos próprios ou bens que a família já usou para socorrer seu ente querido nesta
situação de emergência? Informe quais itens a família imediata têm disponível e seu respectivo valor estimado:
Item

Recursos e bens já utilizados
Valor

Observação

Recursos ou bens não utilizados (disponíveis)
Item

Valor

Observação

5.1 – Se desejar, comente sobre os gastos já feitos ou sobre os bens que ainda não foram utilizados:
6 - Existe alguma ação judicial em curso visando o pagamento da despesa, seja para com o governo, plano de saúde ou outro?

7 – Como está o andamento das ações do plano de autossuficiência preenchido na ANR? É necessário revisar o plano?

8 - É uma situação urgente? Qual a avaliação do médico que está cuidando do caso? Anexe documentos que julgar necessário.

9 - Descreva eventuais riscos do tratamento que foram informados pelo médico. Existe risco de óbito?

10 – Existe alguma outra despesa adicional prevista após esta ajuda?
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