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Tài chính Bệnh nhân

CHÍNH SÁCH: 

DHS cam kết cung cấp hỗ trợ tài chính cho những người có nhu cầu về chăm sóc sức khỏe và không có 
bảo hiểm, bảo hiểm không đủ, không hội đủ điều kiện tham gia một chương trình của chính phủ, hoặc 
không thể chi trả cho các dịch vụ chăm sóc khẩn cấp và cần thiết về mặt y tế dựa trên tình hình tài chính 
cá nhân của họ.  

Chính sách của các Tổ chức DHS là cung cấp Hỗ trợ Tài chính dựa trên sự nghèo khó hay chi phí y tế 
cao đối với các bệnh nhân đáp ứng các tiêu chí tài chính đã quy định và yêu cầu sự hỗ trợ này. Mục đích 
của tuyên bố chính sách sau đây là nhằm mô tả cách làm đơn xin Hỗ trợ Tài chính, các tiêu chí hội đủ 
điều kiện, và các bước xử lý đơn xin hỗ trợ. 

Các Tổ chức DHS sẽ thông báo công khai tình trạng sẵn có của Hỗ trợ Tài chính hàng năm trên các báo 
địa phương và sẽ đăng các thông báo về tình trạng sẵn có tại các địa điểm đón tiếp thích hợp cũng như 
Văn phòng Thanh toán. Thông báo về tình trạng sẵn có cũng sẽ được gửi cho các bệnh nhân có hóa đơn 
bệnh nhân. Bảng hiệu sẽ được bố trí ở những khu vực hay được bệnh nhân sử dụng nhất.  Tờ Thông tin 
Hóa đơn và Hỗ trợ Tài chính cho Bệnh nhân sẽ được cung cấp trước khi ra viện và sẽ có sẵn cho tất cả 
các bệnh nhân khi có yêu cầu. 

Hỗ trợ Tài chính có thể được mở rộng khi việc xem xét tình trạng tài chính cá nhân của bệnh nhân đã 
được thực hiện và ghi nhận. Điều này bao gồm việc xem xét các khoản chi phí y tế và nghĩa vụ hiện tại 
của bệnh nhân (bao gồm bất kỳ tài khoản nào đã chuyển thành nợ khó đòi trừ những tài khoản đã 
chuyển sang kiện tụng và đã có phán quyết của tòa) và bất kỳ chi phí y tế dự tính nào. Đơn Đăng ký Hỗ 
trợ Tài chính có thể được đề xuất cho những bệnh nhân có tài khoản do một tổ chức thu nợ quản lý và 
chỉ có thể áp dụng cho những tài khoản chưa có phán quyết của tòa. 

DHS bảo lưu quyền tự quyết của mình trong việc quyết định khả năng chi trả của một bệnh nhân.  Tất cả 
các bệnh nhân đến với các dịch vụ khẩn cấp sẽ được điều trị bất kể khả năng chi trả của họ như thế nào. 
Đối với các dịch vụ cấp cứu/khẩn cấp, đơn gửi đến Chương trình Thanh toán Tài chính sẽ được điền 
thông tin, tiếp nhận và đánh giá từ quá khứ trở lại và sẽ không gây chậm trễ cho bệnh nhân trong việc 
nhận dịch vụ chăm sóc. 

TÍNH HỘI ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH 
Phù hợp với sứ mệnh cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe nhân văn, chất lượng cao và ủng hộ 
những người không có phương tiện chi trả cho dịch vụ chăm sóc cần thiết về mặt y tế, các bệnh viện 
DHS nỗ lực đảm bảo rằng khả năng tài chính của những người cần dịch vụ chăm sóc sức khỏe không 
ngăn cản họ trong việc tìm kiếm hoặc nhận được dịch vụ chăm sóc.  
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Những loại trừ đặc biệt đối với phạm vi chi trả theo chương trình Hỗ trợ Tài chính bao gồm: 
1. Các dịch vụ được cung cấp bởi các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe không liên kết với các

bệnh viện DHS (ví dụ: thiết bị y tế lâu bền, dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà)

2. Các bệnh nhân có chương trình hay hợp đồng bảo hiểm từ chối phạm vi chi trả cho các dịch vụ bởi

công ty bảo hiểm của họ (ví dụ: HMO, PPO hoặc Bồi hoàn cho Người Lao động), không đủ điều kiện

tham gia Chương trình Hỗ trợ Tài chính.

a. Nói chung, Chương trình Hỗ trợ Tài chính không chi trả cho các dịch vụ bị từ chối bởi công ty

bảo hiểm của bệnh nhân; nhưng có thể có những ngoại lệ trong từng trường hợp có tính đến các

hệ quả về mặt y tế và chương trình.

3. Số dư chưa thanh toán phát sinh từ các dịch vụ thẩm mỹ hoặc không cần thiết về mặt y tế

4. Các khoản mục tiện nghi cho bệnh nhân

5. Đồ ăn và chỗ ở cho bệnh nhân

6. Chi phí bác sĩ liên quan đến ngày dịch vụ được loại trừ khỏi chính sách hỗ trợ tài chính
DHS.  Các bệnh nhân muốn theo đuổi hỗ trợ tài chính cho các hóa đơn liên quan đến bác sĩ
phải liên hệ trực tiếp với bác sĩ.

Bệnh nhân có thể không hội đủ điều kiện nhận Hỗ trợ Tài chính vì các lý do sau đây: 
1. Từ chối cung cấp hồ sơ theo yêu cầu hoặc cung cấp thông tin không đầy đủ.

2. Có bảo hiểm thông qua HMO, PPO, Bồi hoàn cho Người Lao động, Medicaid hoặc các chương trình

bảo hiểm khác từ chối tiếp cận bệnh viện do hạn chế/giới hạn của chương trình bảo hiểm.

3. Không trả cho các khoản cùng thanh toán theo yêu cầu bởi Chương trình Hỗ trợ Tài chính.

4. Không duy trì cập nhật thông tin về các sắp xếp thanh toán hiện có cho DHS.

5. Không đưa ra những sắp xếp thích hợp cho các nghĩa vụ thanh toán cho DHS trong quá khứ (bao gồm

các bệnh nhân đã được giới thiệu đến một tổ chức thu nợ bên ngoài cho một khoản nợ trước đó).

6. Từ chối kiểm tra sàng lọc đối với các chương trình hỗ trợ khác trước khi gửi đơn cho Chương trình

Hỗ trợ Tài chính.

7. Từ chối tiết lộ thông tin liên quan đến yêu cầu nghĩa vụ pháp lý đang được xem xét

8. Người nước ngoài đến Hoa Kỳ để tìm kiếm các dịch vụ chăm sóc y tế tự nguyện, không khẩn cấp

Các bệnh nhân không hội đủ điều kiện tham gia chương trình sẽ phải thanh toán cho bất kỳ số dư hiện 
có nào và có thể được gửi đến dịch vụ nợ khó đòi nếu số dư vẫn không được thanh toán trong khoảng 
thời gian đã thống nhất. 

Bệnh nhân cho thấy rằng họ đang thất nghiệp và không có bảo hiểm sẽ phải nộp Đơn Đăng ký Hỗ trợ Tài 
chính trừ khi họ đáp ứng các tiêu chí Đủ Điều kiện Hỗ trợ Tài chính có Cơ sở Hợp lý. Nếu bệnh nhân đủ 
điều kiện cho bảo hiểm COBRA, khả năng tài chính của bệnh nhân cho việc thanh toán phí bảo hiểm 
COBRA sẽ được xem xét bởi Cố vấn/Điều phối viên Tài chính và các đề xuất sẽ được gửi đến Lãnh đạo 
Cấp cao. Các cá nhân có khả năng tài chính mua bảo hiểm sức khỏe sẽ được khuyến khích làm như vậy, 
như là cách để đảm bảo tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe và vì sức khỏe cá nhân tổng thể của họ. 

Số tiền bảo hiểm sẽ được tính toán dựa trên 200-500% thu nhập theo hướng dẫn về nghèo khó của liên 
bang được công bố hàng năm trong Công báo Liên bang. Các hướng dẫn mới có hiệu lực bắt đầu từ 
tháng đầu tiên sau khi công bố.  

Hỗ trợ Tài chính có Cơ sở Hợp lý 
Các bệnh nhân cũng có thể được coi là Đủ Điều kiện Hỗ trợ Tài chính có Cơ sở Hợp lý. Có những 
trường hợp khi một bệnh nhân có vẻ đủ điều kiện nhận hỗ trợ tài chính, nhưng không có đơn hỗ trợ tài 
chính trong hồ sơ. Có thông tin đầy đủ được cung cấp bởi bệnh nhân hoặc thông qua các nguồn khác, 
cung cấp đủ bằng chứng để cung cấp hỗ trợ tài chính cho bệnh nhân. Trong trường hợp không có bằng 
chứng để hỗ trợ sự hội đủ điều kiện để nhận hỗ trợ tài chính của một bệnh nhân, DHS bảo lưu quyền sử 
dụng các cơ quan hoặc thông tin bên ngoài để xác định số tiền thu nhập dự tính để làm cơ sở xác định 
tính đủ điều kiện nhận hỗ trợ tài chính và mức giá chăm sóc giảm giá tiềm năng. Sau khi đã được xác 
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định, do tính chất vốn có của hoàn cảnh có cơ sở hợp lý, sự hỗ trợ tài chính duy nhất có thể cấp là xóa 
100% số dư tài khoản. Tình trạng Đủ Điều kiện Hỗ trợ Tài chính có Cơ sở Hợp lý sẽ chỉ bao trả cho ngày 
phục vụ cụ thể của bệnh nhân. Tính đủ điều kiện có cơ sở hợp lý có thể được xác định trên cơ sở hoàn 
cảnh sống của cá nhân, có thể bao gồm: 

a. Phạm vi bảo hiểm dược phẩm Hỗ trợ Y tế Chủ động

b. Phạm vi bảo hiểm SLMB

c. Phạm vi bảo hiểm PAC

d. Vô gia cư

e. Các bệnh nhân nhận Dịch vụ Chăm sóc được Quản lý bởi Hỗ trợ Y tế và Medicaid đối với các
dịch vụ được cung cấp trong ER không nằm trong phạm vi bảo hiểm của các chương trình này

f. Các khoản tiền trả trước của Hỗ trợ Y tế

g. Đủ điều kiện cho các chương trình hỗ trợ khác của tiểu bang hoặc địa phương

h. Bệnh nhân qua đời mà không có tài sản

i. Các bệnh nhân được xác định là đáp ứng các tiêu chí hội đủ điều kiện đã được thiết lập trong
chương trình Hỗ trợ Y tế dành riêng cho Tiểu bang trước đây

j. Người không phải Công dân Hoa Kỳ và được cho là không tuân thủ

k. Các dịch vụ Hỗ trợ Y tế Không Hội đủ Điều kiện dành cho các bệnh nhân hội đủ điều kiện Hỗ trợ Y tế

l. Các bệnh nhân không xác định (Các tài khoản vô danh mà chúng tôi đã sử dụng mọi biện pháp
để xác định và/hoặc nhận dạng)

m. Phá sản, theo luật, theo quyết định của tòa án liên bang

Các dịch vụ hay tiêu chí cụ thể không hội đủ điều kiện để nhận Hỗ trợ Tài chính có Cơ sở 

Hợp lý bao gồm: 
a. Các thủ tục hoàn toàn mang tính tự nguyện (ví dụ: Thẩm mỹ) không thuộc phạm vi chi trả của

chương trình.

b. Các bệnh nhân không có bảo hiểm đã vào Khoa Cấp cứu theo Kiến nghị Khẩn cấp sẽ không
được xem xét theo chương trình hỗ trợ tài chính có cơ sở hợp lý cho đến khi chương trình
Maryland Medicaid Psych đã được gửi hóa đơn.

CÁC THỦ TỤC 
1. Sẽ có những người được chỉ định chịu trách nhiệm nhận đơn đăng ký Hỗ trợ Tài chính. Các nhân

viên này có thể là các Cố vấn Tài chính, Điều phối viên về các Khoản Tài chính Phải Thu của Bệnh
nhân, Đại diện Dịch vụ Khách hàng, v.v...

2. Mọi nỗ lực có thể sẽ được thực hiện để cung cấp sự thanh toán tài chính trước ngày dịch vụ.  Khi có
thể, các nhân viên được chỉ định sẽ tham khảo ý kiến qua điện thoại hoặc gặp bệnh nhân, những
người yêu cầu Hỗ trợ Tài chính để xác định xem họ có đáp ứng các tiêu chuẩn tiên quyết cho sự hỗ
trợ không.

a. Các nhân viên sẽ hoàn thành việc kiểm tra tính đủ điều kiện với chương trình Medicaid cho các
bệnh nhân tự chi trả để kiểm tra liệu bệnh nhân đó hiện có thuộc phạm vi bảo hiểm hay không.

b. Dữ liệu ban đầu sẽ được nhập vào một hệ thống trao đổi dữ liệu bên thứ ba để xác định tính đủ
điều kiện có thể có.  Để tạo điều kiện thuận lợi cho quy trình này, mỗi người làm đơn phải cung
cấp thông tin về số người và thu nhập gia đình. Để giúp những người làm đơn hoàn thành quy
trình này, chúng tôi sẽ cung cấp đơn để cho phép họ biết cần những giấy tờ gì cho quyết định
cuối cùng về tính đủ điều kiện.
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c. Các đơn do bệnh nhân khởi tạo sẽ được theo dõi, xử lý và xác định tính đủ điều kiện trong phạm
vi dữ liệu và công cụ luồng công việc của bên thứ ba.  Một lá thư quyết định cuối cùng sẽ được
gửi cho từng bệnh nhân đã yêu cầu chính thức hỗ trợ tài chính. Quyết định về Tính Đủ Điều kiện
Chắc chắn sẽ được đưa ra trong hai ngày làm việc sau khi bệnh nhân có yêu cầu về dịch vụ
chăm sóc từ thiện, đơn xin hỗ trợ tài chính hoặc cả hai

d. Khi nhận được đơn của bệnh nhân, họ sẽ có ba mươi (30) ngày để nộp các tài liệu yêu cầu để
được xem xét tính đủ điều kiện.  Nếu không nhận được dữ liệu trong vòng 30 ngày, thư từ chối
sẽ được gửi đi thông báo rằng trường hợp này đã bị đóng do thiếu tài liệu yêu cầu.  Bệnh nhân
có thể làm đơn lại cho chương trình và khởi tạo một trường hợp mới nếu không cần phải theo
thời hạn ban đầu.  Quá trình xử lý đơn xin Hỗ trợ Tài chính sẽ được mở ít nhất là trong 240 ngày
sau khi hóa đơn cho bệnh nhân sau khi ra viện được gửi đi.

e. Thông báo cá nhân về chính sách chăm sóc từ thiện của bệnh viện sẽ được cung cấp cho những
người cần dịch vụ tại bệnh viện tại thời điểm trước khi nhập viện hoặc nhập viện .

3. Sẽ có một quá trình xử lý đơn cho tất cả các cơ sở của DHS.  Bệnh nhân phải cung cấp Đơn Đăng ký
Hỗ trợ Tài chính đã hoàn tất bằng miệng hoặc bằng văn bản.  Ngoài ra, phải đảm bảo các yêu cầu sau:

a. Bản sao Báo cáo Thuế Thu nhập Liên bang mới nhất (nếu đã có gia đình và nộp riêng, thì cũng
phải có một bản báo cáo thuế của vợ hoặc chồng); bằng chứng về thu nhập khuyết tật (nếu có),
bằng chứng về thu nhập an sinh xã hội (nếu có).  Nếu thất nghiệp, bằng chứng hợp lý về thất
nghiệp ví dụ như thông báo từ Văn phòng Bảo hiểm Thất nghiệp, thông báo từ nguồn hỗ trợ tài
chính hiện tại, v.v...

b. Bản sao phiếu lương gần nhất (nếu đang có việc) hoặc các bằng chứng thu nhập khác.

c. Thông báo Quyết định Hỗ trợ Y tế (nếu có).

d. Bản sao hóa đơn Vay Thế chấp hay Tiền Thuê Nhà (nếu có), hoặc tài liệu bằng văn bản về tình
trạng sống/nhà ở hiện tại của họ.

Yêu cầu bằng văn bản đối với thông tin bị thiếu sẽ được gửi cho bệnh nhân.  Sự cung cấp thông tin cần 
thiết bằng miệng sẽ được chấp nhận, khi thích hợp. 

4. Một bệnh nhân có thể đủ điều kiện nhận Hỗ trợ Tài chính thông qua việc thiếu bảo hiểm hoặc chi phí
y tế quá lớn. Khi một bệnh nhân đã nộp đủ tất cả các thông tin theo yêu cầu, Cố vấn Tài chính sẽ
xem xét và phân tích đơn và chuyển cho phòng Dịch vụ Tài chính Bệnh nhân để có quyết định cuối
cùng về tính hội đủ điều kiện dựa trên các hướng dẫn của DHS.

a. Nếu đơn xin Hỗ trợ Tài chính của bệnh nhân được xác định là đầy đủ và thích hợp, Điều phối
viên Tài chính sẽ đưa ra khuyến nghị về mức hội đủ điều kiện của bệnh nhân và chuyển tiếp để
có sự chấp thuận lần thứ hai và cuối cùng.

i) Nếu bệnh nhận đủ điều kiện nhận Hỗ trợ Tài chính, Điều phối viên Tài chính sẽ thông báo
cho nhân viên bệnh viện, người này có thể sau đó sẽ lên lịch cho bệnh nhân nhận dịch vụ
thích hợp ở bệnh viện.

ii) Nếu bệnh nhân không đủ điều kiện nhận Hỗ trợ Tài chính, Điều phối viên Tài chính sẽ thông
báo cho nhân viên bệnh viện về quyết định này và các dịch vụ bệnh viện không cấp
cứu/không khẩn cấp sẽ không được lên lịch.
(1) Quyết định rằng bệnh nhân không được lên lịch cho các dịch vụ ở bệnh viện không cấp

cứu/không khẩn cấp có thể được xem xét lại bởi Ủy ban Điều hành Phê duyệt Tài chính,
khi có yêu cầu.

(2) Ủy ban Điều hành Phê duyệt Tài chính bao gồm Giám đốc PFS, Giám đốc Cấp cao phụ
trách Chu trình doanh Thu, Quản lý Rủi ro DHS và Tổng Giám đốc Tài chính (CFO).

(3) CFO sẽ ký phê chuẩn những trường hợp từ thiện có giá trị lớn hơn $50.000.

5. Mỗi khoa của bệnh viện đều có lựa chọn chỉ định một số các thủ tục tự nguyện mà theo đó sẽ không
có lựa chọn Hỗ trợ Tài chính nào được cung cấp.
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6. Khi một bệnh nhân được chấp thuận Hỗ trợ Tài chính, phạm vi bảo hiểm của Hỗ trợ Tài chính có thể
có hiệu lực đối với tháng quyết định, lên đến 3 năm trước đó và lên đến sáu (6) tháng lịch trong
tương lai.   Tuy nhiên, không có giới hạn đối với giai đoạn hội đủ điều kiện nhận Hỗ trợ Tài chính.
Mỗi giai đoạn hội đủ điều kiện sẽ được xác định theo từng trường hợp cụ thể.  Nếu các dịch vụ chăm
sóc sức khỏe bổ sung được cung cấp ngoài giai đoạn chấp thuận, bệnh nhân phải làm đơn lại gửi
cho chương trình để giải quyết.  Ngoài ra, những thay đổi đối với các khoản thu nhập, tài sản, chi phí
hay tình trạng gia đình của bệnh nhân phải được thông báo cho Phòng Chương trình Hỗ trợ Tài
chính.  Tất cả các Hành động Thu Nợ Bất thường, như được định nghĩa dưới đây sẽ được chấm dứt
khi bệnh nhân được chấp thuận nhận hỗ trợ tài chính và tất cả các số dư mà bệnh nhân chịu trách
nhiệm đều được thanh toán.

Các Hành động Thu Nợ Bất thường (ECA) có thể được thực hiện đối với các tài khoản không bị 
tranh chấp hoặc không phải đang được sắp xếp thanh toán.  Ngoại trừ các trường hợp đặc biệt, 
các hành động này sẽ xuất hiện không sớm hơn 120 ngày kể từ khi gửi hóa đơn đầu tiên cho 
bệnh nhân và trước đó sẽ có thông báo 30 ngày trước khi bắt đầu thực hiện ECA.  Khả năng 
cung cấp hỗ trợ tài chính sẽ được thông báo cho bệnh nhân và việc xem xét tính hội đủ điều kiện 
có cơ sở hợp lý sẽ xuất hiện trước khi thực hiện bất kỳ kiện tụng nào khác. 

i) Trát hầu tòa có thể được áp dụng cho các bệnh nhân này nếu có phán xét.

ii) Quyền nắm giữ thế chấp sẽ được Tòa án đưa ra đối với các nhà ở chính.  Cơ sở sẽ không
theo đuổi tịch biên nhà ở chính nhưng có thể duy trì vị thế của chúng tôi như là một người
cho vay được đảm bảo nếu một bất động sản bị tịch biên.

iii) Số dư tài khoản đã đóng xuất hiện trên báo cáo tín dụng hoặc được tham khảo đến để có
được phán xét/trát hầu tòa có thể sẽ được mở lại nếu bệnh nhân liên hệ với cơ sở liên quan
đến báo cáo số dư.   Bệnh nhân sẽ phải thanh toán để giải quyết bất kỳ vấn đề tín dụng nào,
cho đến khi cơ sở thấy rằng số dư cần được xóa bỏ.

iv) Các Hành động Thu Nợ Bất thường cần có sự phê chuẩn của Ủy ban Điều hành Phê duyệt
Tài chính.

7. Nếu bệnh nhân được xác định là không hội đủ điều kiện, tất cả các nỗ lực thu nợ các khoản cùng
thanh toán, các khoản khấu trừ hoặc phần trăm của số dư dự tính cho dịch vụ sẽ được thực hiện
trước ngày dịch vụ hoặc có thể được lên lịch để thu nợ vào ngày dịch vụ.

8. Thư quyết định cuối cùng sẽ được gửi cho từng bệnh nhân đã chính thức nộp đơn xin hỗ trợ tài chính.

9. Các quyết định bồi hoàn được dựa trên thời điểm bệnh nhân đã được xác định là không thể chi trả
so với thời điểm các khoản thanh toán của bệnh nhận đã được thực hiện.  Các khoản bồi hoàn có
thể được trả lại cho bệnh nhân đối với các số dư tín dụng, do các khoản thanh toán của bệnh nhân,
phát sinh từ hỗ trợ tài chính đã được chấp thuận đối với (các) số dư đã xem xét.  Các khoản thanh
toán đã nhận được cho dịch vụ chăm sóc đã được cung cấp trong khoảng thời gian hội đủ điều kiện
sẽ được bồi hoàn, nếu số tiền vượt quá trách nhiệm đã xác định của bệnh nhân từ $5.00 trở lên.

10. Bệnh nhân có thể tiếp cận dịch vụ chăm sóc y tế khác (ví dụ: phạm vi bảo hiểm sơ cấp và thứ cấp
hoặc nhà cung cấp dịch vụ theo yêu cầu, còn được gọi là carve-out), phải sử dụng và dùng hết các
quyền lợi trong mạng lưới của họ trước khi làm đơn cho Chương trình Hỗ trợ Tài chính.

Khó khăn Tài chính 

Số tiền chi phí y tế không có bảo hiểm đã phát sinh tại một trong các cơ sở DHS sẽ được xem xét khi xác 
định tính hội đủ điều kiện của bệnh nhân đối với Chương trình Hỗ trợ Tài chính.  Các hướng dẫn sau đây 
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được phác thảo dưới dạng một quyết định riêng, bổ sung của Hỗ trợ Tài chính, được gọi là Khó khăn Tài 
chính.  Khó khăn Tài chính sẽ được đề nghị cho tất cả những bệnh nhân làm đơn xin Hỗ trợ Tài chính.   

Trợ giúp Khó khăn Tài chính Y tế sẽ được cung cấp cho các bệnh nhân không hội đủ điều kiện nhận Hỗ 
trợ Tài chính theo hướng dẫn chính của chính sách này, nhưng: 

1) Khoản nợ y tế đã phát sinh tại một trong các cơ sở DHS vượt quá 25% Thu nhập Hộ Gia đình
hàng Năm, là yếu tố tạo ra Khó khăn Tài chính Y tế; và

2) những người đáp ứng các tiêu chuẩn thu nhập đối với mức Hỗ trợ này.

Đối với các bệnh nhân hội đủ điều kiện đối với cả hai, Dịch vụ Chăm sóc Giảm Chi phí theo các tiêu chí 
Hỗ trợ Tài chính sơ cấp và cũng theo các tiêu chí Hỗ trợ Khó khăn Tài chính, DHS sẽ đưa ra mức phí 
giảm ưu đãi nhất cho bệnh nhân cho điều trị cần thiết về mặt y tế của một hộ gia đình trong một giai đoạn 
mười hai (12) tháng và vượt quá 25% thu nhập hàng năm của gia đình.   

Nợ Y tế được định nghĩa là khoản chi phí tự thanh toán cho các khoản phí của cơ sở đã phát sinh cho 
việc điều trị cần thiết về mặt y tế.   

Khi bệnh nhân được chấp thuận nhận Hỗ trợ Khó khăn Tài chính, phạm vi chi trả sẽ có hiệu lực bắt đầu 
từ tháng của ngày dịch vụ đầu tiên hội đủ điều kiện và lên tới mười hai (12) tháng lịch tiếp theo kể từ 
ngày hoàn thành đánh giá đơn xin trợ cấp.  Mỗi bệnh nhân sẽ được đánh giá theo từng trường hợp cụ 
thể cho khung thời gian hội đủ điều kiện theo đợt bệnh/kỳ chăm sóc.   Hỗ trợ sẽ bao trả cho bệnh nhân 
và các thành viên trực tiếp của gia đình sống trong hộ gia đình cho khoản chi phí giảm giá đã được chấp 
thuận và giai đoạn hội đủ điều kiện cho việc điều trị cần thiết về mặt y tế.  Phạm vi bảo hiểm sẽ không áp 
dụng cho các thủ tục tự nguyện hoặc thẩm mỹ.  Tuy nhiên, bệnh nhân hay người bảo lãnh phải thông 
báo cho bệnh viện về tính hội đủ điều kiện của họ khi đăng ký hoặc nhập viện.  Để tiếp tục chương trình 
sau khi hết hạn mỗi giai đoạn chấp thuận hội đủ điều kiện, từng bệnh nhân phải làm đơn lại để được xem 
xét lại.  Ngoài ra, bệnh nhân đã được chấp thuận tham gia chương trình phải thông báo cho bệnh viện 
bất kỳ sự thay đổi nào về thu nhập, tài sản, chi phí, hay tình trạng gia đình (hộ gia đình) trong vòng 30 
ngày của (những) thay đổi này. 

Tất cả các tiêu chí hội đủ điều kiện, không hội đủ điều kiện và các quy trình khác đối với chương trình Hỗ 
trợ Tài chính sơ cấp đều áp dụng cho các tiêu chí Hỗ trợ Khó khăn Tài chính, trừ khi có thông báo khác.  

Kháng cáo 

• Bệnh nhân có đơn xin hỗ trợ tài chính bị từ chối có thể kháng cáo quyết định đó.

• Việc kháng cáo có thể được bắt đầu bằng lời nói hoặc văn bản.

• Bệnh nhân được khuyến khích nộp chứng từ hỗ trợ bổ sung để trình bày lý do cần đảo ngược
quyết định từ chối.

• Kháng cáo được lập hồ sơ trong phạm vi dữ liệu và công cụ luồng công việc của bên thứ ba.
Sau đó đơn kháng cáo được xem xét bởi cấp quản lý tiếp theo cao hơn nhân viên đại diện đã từ
chối đơn ban đầu.

• Nếu cấp kháng cáo thứ nhất không dẫn đến việc đảo ngược quyết định từ chối, bệnh nhân có
thể báo vượt lên cấp quản lý tiếp theo để xem xét thêm.

• Việc báo vượt cấp có thể lên đến Tổng Giám đốc Tài chính, là người sẽ đưa ra quyết định cuối cùng.

• Thư quyết định cuối cùng sẽ được gửi cho từng bệnh nhân đã chính thức nộp đơn kháng cáo.

Phán quyết 

Nếu bệnh nhân sau đó được thấy là hội đủ điều kiện nhận Hỗ trợ Tài chính sau khi nhận được phán 
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quyết hay đã gửi khoản tiền nợ cho tổ chức báo cáo tín dụng, DHS sẽ tìm cách vô hiệu hóa phán quyết 
và/hoặc đưa ra thông tin tín dụng ngược lại. 

% được Xóa 100% 100% 70% 60% 50% 25% 

Quy mô Hộ Gia đình 
Thu 
nhập 

Thu 
nhập 

Thu 
nhập 

Thu 
nhập 

Thu 
nhập 

Thu 
nhập 

1 $12.060 $24.120 $27.135 $30.150 $36.180 $60.300 

2 $16.240 $32.480 $36.540 $40.600 $48.720 $81.200 

3 $20.420 $40.840 $45.945 $51.050 $61.260 $102.100 

4 $24.600 $49.200 $55.350 $61.500 $73.800 $123.000 

5 $28.780 $57.560 $64.755 $71.950 $86.340 $143.900 

6 $32.960 $65.920 $74.160 $82.400 $98.880 $164.800 

7 $37.140 $74.280 $83.565 $92.850 $111.420 $185.700 

8 $41.320 $82.640 $92.970 $103.300 $123.960 $206.600 
Đối với các gia đình/hộ gia 
đình có 8 người trở lên, 
cộng $4.180 cho mỗi người 
bổ sung. 

% Thu nhập bằng hoặc 
vượt quá Hướng dẫn 
về Nghèo khó 2017 100% 200% 225% 250% 300% 500% 



 

 




