
 

  

COMMONSPIRIT HEALTH 
Bản Tóm tắt về Hỗ trợ Tài chính  

 
Dignity Health, một công ty liên kết của CommonSpirit Health, nỗ lực tạo ra các cộng đồng lành 
mạnh hơn bằng cách cung cấp hỗ trợ tài chính cho những người có nhu cầu chăm sóc sức khỏe 
và không có bảo hiểm, được bảo hiểm dưới mức, không đủ điều kiện cho một chương trình của 
chính phủ hoặc không có khả năng chi trả. Chính sách Hỗ trợ Tài chính của CommonSpirit Health 
mô tả các chương trình hỗ trợ tài chính dành cho những bệnh nhân không có bảo hiểm hoặc có 
bảo hiểm nhưng ở dưới mức, những người đáp ứng các yêu cầu nhất định về thu nhập để giúp 
họ thanh toán cho các dịch vụ tại bệnh viện mà cần thiết về mặt y tế do các Bệnh viện 
CommonSpirit Health cung cấp.  Bệnh nhân không có bảo hiểm là một người hoàn toàn không 
có khoản bao trả y tế nào dù qua chương trình bảo hiểm tư nhân hoặc chương trình của chính 
phủ, và là người không có quyền nhận hoàn trả từ người khác cho các hóa đơn bệnh viện của 
mình. Bệnh nhân được bảo hiểm dưới mức là một người có bảo hiểm y tế nhưng có các hóa đơn 
bệnh viện rất cao mà không được bao trả đầy đủ bởi bảo hiểm của họ. 

Chăm sóc Miễn phí 

● Nếu quý vị không có bảo hiểm hoặc có bảo hiểm dưới mức với thu nhập gia đình lên đến 
250% Mức Chuẩn nghèo Liên bang, quý vị có thể đủ điều kiện nhận các dịch vụ bệnh viện 
miễn phí. 

Chăm sóc Giảm giá 

● Nếu quý vị không có bảo hiểm hoặc được bảo hiểm dưới mức với thu nhập gia đình hàng 
năm từ 250-350% Mức Chuẩn nghèo Liên bang, thì quý vị có thể đủ điều kiện được giảm giá 
các hóa đơn cho các dịch vụ bệnh viện lên đến số tiền cao nhất được mong đợi hợp lý là sẽ 
được thanh toán bởi bên thanh toán của chính phủ, thường là số tiền mà Medicare sẽ thanh 
toán cho cùng dịch vụ. 

● Nếu quý vị không có bảo hiểm hoặc được bảo hiểm dưới mức với thu nhập gia đình hàng 
năm trong khoảng 350-500% Mức Chuẩn nghèo Liên bang, thì quý vị có thể đủ điều kiện 
được giảm giá các hóa đơn cho các dịch vụ bệnh viện lên đến Số tiền Thường được Xuất 
Hóa đơn (AGB), là số tiền được ấn định theo luật pháp liên bang, thể hiện số tiền mà lẽ ra đã 
được thanh toán cho bệnh viện bởi công ty bảo hiểm y tế tư nhân và Medicare (bao gồm 
khoản đồng thanh toán và khoản khấu trừ) đối với các dịch vụ cần thiết về mặt y tế mà quý vị 
nhận được. 

Hỗ trợ được cung cấp cho những người có thu nhập gia đình hàng năm thuộc các loại trên và 
có: 

● Số dư tài khoản tổng cộng từ mười ($10.00) đô la trở lên; 
● Hợp tác với những nỗ lực để tìm kiếm hỗ trợ từ tất cả các lựa chọn thanh toán khác; và 
● Đã hoàn thành Đơn đăng ký Hỗ trợ Tài chính và cung cấp tài liệu hỗ trợ để xác minh thu 

nhập.  
LƯU Ý: Trong một số trường hợp, bệnh nhân có thể được hỗ trợ tài chính mà không cần nộp 
đơn chính thức. Thông tin Chi tiết được nêu trong Chính sách Hỗ trợ Tài chính. 

Nếu quý vị đủ điều kiện nhận hỗ trợ tài chính theo Chính sách Hỗ trợ Tài chính của chúng tôi, 
quý vị sẽ không phải trả nhiều hơn Số tiền Thường được Lập hóa đơn được mô tả ở trên.  Nếu 
quý vị đủ điều kiện, quý vị cũng có thể đề nghị một kế hoạch thanh toán kéo dài không có lãi. 

Quý vị sẽ không bao giờ phải thanh toán trước hoặc thực hiện các thỏa thuận thanh toán khác 
để được nhận dịch vụ khẩn cấp. 

Các bản sao miễn phí Chính sách Hỗ trợ Tài chính của bệnh viện và các mẫu đơn đăng ký hỗ 



 

  

trợ tài chính có sẵn trực tuyến tại trang web của bệnh viện của quý vị được liệt kê bên dưới hoặc 
tại các khu vực Tiếp nhận của bệnh viện nằm gần lối vào chính. (Đi theo các chỉ dẫn để tới khu 
vực “Admitting” ("Tiếp nhận") hoặc “Registration” (“Đăng ký”). Bản sao miễn phí của những tài 
liệu này cũng có thể được gửi đến quý vị theo yêu cầu nếu quý vị gọi cho Bộ phận Dịch vụ Tài 
chính Bệnh nhân theo số điện thoại được liệt kê bên dưới dành cho bệnh viện của quý vị. 

Quý vị cũng có thể nhận bản dịch Tiếng Tây Ban Nha và các ngôn ngữ khác của những tài liệu 
này miễn phí tại trang web của bệnh viện, trong khu vực Tiếp nhận của bệnh viện hoặc bằng 
cách gọi đến số điện thoại của bệnh viện. 

Cố vấn Tài chính của CommonSpirit Health sẵn sàng trả lời các câu hỏi, cung cấp thông tin về 
Chính sách Hỗ trợ Tài chính của chúng tôi và hướng dẫn quý vị trong quá trình đăng ký hỗ trợ 
tài chính. Các cố vấn tài chính cũng có thể cung cấp cho quý vị thông tin về tỷ lệ phần trăm AGB 
của Cơ sở Bệnh viện và cách tính tỷ lệ phần trăm AGB. Nhân viên của chúng tôi có mặt tại khu 
vực Tiếp nhận của bệnh viện và quý vị có thể liên hệ với họ theo số điện thoại được liệt kê bên 
dưới dành cho bệnh viện của quý vị. 

 

Mercy General Hospital 4001 J St, Sacramento, CA 95819 | Financial Counseling 916-389-8626 
Patient Financial Services 888-488-7667 | www.dignityhealth.org/sacramento/paymenthelp 
Mercy Hospital of Folsom 1650 Creekside Dr, Folsom, CA 95630 | Financial Counseling 916-983-7512   
Patient Financial Services 888-488-7667 | www.dignityhealth.org/sacramento/paymenthelp 
Mercy San Juan Medical Center 6501 Coyle Ave, Carmichael, CA 95608 | Financial Counseling 916-536-3053 
Patient Financial Services 888-488-7667 | www.dignityhealth.org/sacramento/paymenthelp 
Methodist Hospital of Sacramento 7500 Hospital Dr, Sacramento, CA 95823 | Financial Counseling 916-423-6199   
Patient Financial Services 888-488-7667 | www.dignityhealth.org/sacramento/paymenthelp 
Sierra Nevada Memorial Hospital 155 Glasson Way, Grass Valley, CA 95945 | Financial Counseling 530-274-6758   
Patient Financial Services 888-488-7667 | www.dignityhealth.org/sacramento/paymenthelp 
Woodland Healthcare 1325 Cottonwood St, Woodland, CA 95695 | Financial Counseling 530-662-3961 ext. 4559   
Patient Financial Services 888-488-7667 | www.dignityhealth.org/woodland/paymenthelp 

 


