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COMMONSPIRIT HEALTH 
PHỤ LỤC CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ 

PHỤ LỤC Finance G-003A-A NGÀY CÓ HIỆU LỰC:  7/1/2021 

CHỦ ĐỀ:   Thông tin Liên hệ về Hỗ trợ Tài chính của Cơ sở Bệnh viện 

St. Mary Medical Center 

Căn cứ vào Chính sách Quản lý CommonSpirit Finance G-003, Hỗ trợ Tài chính, thông tin 

liên hệ của St. Mary Medical Center là như sau:  

 Các bản sao của Chính sách Hỗ trợ Tài chính, Đơn Đăng ký Hỗ trợ Tài chính,
Chính sách Thanh toán và Thu tiền, và Bản Tóm tắt bằng Ngôn ngữ Đơn giản có
sẵn trên trang web của Cơ sở Bệnh viện tại:
https://www.dignityhealth.org/socal/locations/stmarymedical/patients-and-
visitors/for-patients/billing-payment-financial-services/financial-assistance

 Bản sao của Danh sách Nhà cung cấp có sẵn tại:
https://www.dignityhealth.org/socal/locations/stmarymedical/patients-and-
visitors/for-patients/billing-payment-financial-services/financial-assistance

 Bệnh nhân có thể tìm hiểu thêm thông tin liên quan đến tỷ lệ phần trăm AGB của
Cơ sở Bệnh viện và cách tính tỷ lệ phần trăm AGB từ một cố vấn tài chính tại: 562-
491-9078

 Tất cả bệnh nhân/Người bảo lãnh quan tâm đến việc nhận hỗ trợ tài chính hoặc có
thắc mắc về hỗ trợ tài chính, quy trình đăng ký, các lựa chọn kế hoạch lập hóa đơn
và thanh toán, các hành động trong trường hợp không thanh toán và các chương
trình hiện hành khác có thể có liên quan đến tài khoản của họ có thể:

1. Liên hệ trực tiếp với Cơ sở Bệnh viện tại: Financial Counselor Office
2. Gọi cho nhân viên tư vấn tài chính của Cơ sở Bệnh viện theo số: 562-491-9078
3. Truy cập trang web của Cơ sở Bệnh viện tại: 

https://www.dignityhealth.org/socal/locations/stmarymedical
4. Gửi yêu cầu qua thư tới: St. Mary Medical Center, PO Box 3008, Rancho

Cordova, CA 95741-3008

 Bệnh nhân/Người bảo lãnh bị từ chối Hỗ trợ Tài chính cũng có thể kháng nghị
quyết định về khả năng hội đủ điều kiện của họ. Bất đồng và kháng nghị có thể
được nộp bằng cách liên hệ với Customer Service Mgr  888-488-7667 hoặc Trung
tâm Hỗ trợ Tài chính tại: PO Box 3008, Rancho Cordova, CA 95741-3008

CÁC TÀI LIỆU LIÊN QUAN:  
Chính sách Quản lý CommonSpirit Finance G-003, Hỗ trợ Tài chính 
Chính sách Quản lý CommonSpirit Finance G-004, Lập Hóa đơn và Thu tiền
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	Bệnh nhân phải hợp tác với Cơ sở Bệnh viện trong việc cung cấp thông tin và tài liệu cần thiết để xác định khả năng hội đủ điều kiện. Sự hợp tác này bao gồm việc hoàn thành bất kỳ đơn đăng ký hoặc biểu mẫu được yêu cầu nào. Bệnh nhân có trách nhiệm th... (21)
	Bệnh nhân phải cố gắng để sử dụng hết tất cả các lựa chọn thanh toán khác, bao gồm bảo hiểm tư nhân, các chương trình hỗ trợ y tế liên bang, tiểu bang và địa phương, và các hình thức hỗ trợ khác do bên thứ ba cung cấp trước khi được chấp thuận. Người ... (21)
	Cần phải có sự hợp tác của bệnh nhân và nếu có, sự hợp tác của bất kỳ Người bảo lãnh nào trong việc đăng ký các chương trình hiện hành và các nguồn tài trợ có thể xác định được, bao gồm bảo hiểm COBRA (luật liên bang cho phép gia hạn có thời hạn các q... (21)
	F. Giảm giá cho Bệnh nhân Không có Bảo hiểm (21)
	Các dịch vụ không được chi trả theo một chính sách bảo hiểm và bệnh nhân/Người bảo lãnh cung cấp bằng chứng rằng không có bảo hiểm y tế nào tồn tại thông qua chương trình do chủ lao động cung cấp hoặc chương trình của chính phủ như Medicare, Medicaid ... (21)
	Mỗi Cơ sở Bệnh viện sẽ tính toán và xác định mức chiết khấu từ tổng chi phí có sẵn cho những bệnh nhân đủ điều kiện. Hỗ trợ Tài chính được mô tả ở trên thay thế khoản Giảm giá cho Bệnh nhân Không được Bảo hiểm này. Nếu xác định rằng việc áp dụng Hỗ tr... (21)
	G. Giảm giá Khoản Tự thanh toán (21)
	Đối với những bệnh nhân Không có Bảo hiểm không đủ điều kiện nhận bất kỳ khoản chiết khấu hỗ trợ tài chính nào được mô tả trong Chính sách này, Cơ sở Bệnh viện có thể áp dụng chiết khấu tự động (tự thanh toán) cho hóa đơn của bệnh nhân theo các hướng ... (21)
	PHƯƠNG THỨC ĐĂNG KÝ HỖ TRỢ TÀI CHÍNH (21)
	Tất cả bệnh nhân phải hoàn thiện CommonSpirit FAA để được xem xét Hỗ trợ Tài chính, trừ khi họ đủ điều kiện nhận Hỗ trợ Tài chính Hợp lý. FAA được Cơ sở Bệnh viện sử dụng để đánh giá cá nhân về nhu cầu tài chính. (21)
	Để đủ điều kiện nhận hỗ trợ, bệnh nhân phải cung cấp bảng sao kê tài khoản ngân hàng hoặc tài khoản chi phiếu chứng minh các nguồn lực sẵn có của bệnh nhân (những nguồn có thể chuyển đổi thành tiền mặt và không cần thiết cho cuộc sống hàng ngày của bệ... (21)
	● Bản sao tờ khai thuế thu nhập liên bang được nộp gần đây nhất của cá nhân đó; (21)
	● Biểu mẫu W-2 Hiện tại; (21)
	● Các phiếu lương hiện tại; hoặc (21)
	● Thư hỗ trợ có chữ ký. (21)
	Cơ sở Bệnh viện có thể toàn quyền đưa ra quyết định của mình, dựa trên bằng chứng về khả năng hội đủ điều kiện khác với những gì được mô tả trong FAA hoặc ở đây. Các nguồn bằng chứng khác có thể bao gồm: (21)
	● Các nguồn dữ liệu công khai bên ngoài cung cấp thông tin về khả năng chi trả của bệnh nhân/Người bảo lãnh; (21)
	● Xem xét các tài khoản chưa thanh toán của bệnh nhân cho các dịch vụ trước đây được cung cấp và lịch sử thanh toán của bệnh nhân/Người bảo lãnh; (21)
	● Xác định trước về khả năng hội đủ điều kiện của bệnh nhân hoặc Người bảo lãnh để được hỗ trợ theo Chính sách này, nếu có; hoặc là (21)
	● Bằng chứng thu được từ việc khám phá các nguồn thanh toán thay thế thích hợp và mức bảo hiểm từ các chương trình thanh toán công và tư. (21)
	Trong trường hợp không có thu nhập nào được chứng minh trên FAA đã hoàn thành, thì cần phải có một tài liệu bằng văn bản mô tả lý do tại sao không có thông tin thu nhập và cách bệnh nhân hoặc Người bảo lãnh trang trải các chi phí sinh hoạt cơ bản (chẳ... (21)
	ĐIỀU KIỆN HỘI ĐỦ HỢP LÝ (21)
	Các Tổ chức Bệnh viện CommonSpirit công nhận rằng không phải tất cả bệnh nhân và Người bảo lãnh đều có thể hoàn thành FAA hoặc cung cấp tài liệu cần thiết. Các cố vấn tài chính luôn sẵn sàng tại mỗi địa điểm Cơ sở Bệnh viện để hỗ trợ bất kỳ cá nhân nà... (21)
	● Người nhận lợi ích từ các chương trình thuốc kê đơn do tiểu bang tài trợ; (21)
	● Người vô gia cư hoặc người được chăm sóc bởi một phòng khám chăm sóc người vô gia cư hoặc miễn phí; (21)
	● Tham gia vào các chương trình Phụ nữ, Trẻ sơ sinh và Trẻ em (WIC); (21)
	● Hội đủ điều kiện nhận phiếu thực phẩm; (21)
	● Hội đủ điều kiện hoặc được giới thiệu cho các chương trình hỗ trợ khác của tiểu bang hoặc địa phương (ví dụ: Medicaid); (21)
	● Nhà ở được trợ cấp/cho người thu nhập thấp được cung cấp như một địa chỉ hợp lệ; hoặc (21)
	● Bệnh nhân đã qua đời mà không biết đến vợ/chồng hoặc tài sản. (21)
	Thông tin này sẽ cho phép các Cơ sở Bệnh viện đưa ra quyết định sáng suốt về nhu cầu tài chính của bệnh nhân, sử dụng các ước tính tốt nhất có sẵn trong trường hợp không có thông tin do bệnh nhân cung cấp trực tiếp. Một bệnh nhân được xác định đủ điều... (21)
	Bệnh nhân Medicaid đã nhận các dịch vụ y tế cần thiết không được đài thọ sẽ được xem xét để được Hỗ trợ Tài chính Hợp lý. Hỗ trợ tài chính có thể được chấp thuận trong các trường hợp trước ngày Medicaid có hiệu lực. (21)
	Nếu một cá nhân được xác định là đủ điều kiện hợp lý, một bệnh nhân sẽ được cấp Hỗ trợ Tài chính trong thời gian mười hai (12) tháng kết thúc vào ngày xác định khả năng đủ điều kiện hợp lý. Do đó, Hỗ trợ Tài chính sẽ được áp dụng cho tất cả các tài kh... (21)
	Những bệnh nhân đã thanh toán tổng cộng từ một trăm năm mươi đô la ($150.00) trở lên trên số dư tài khoản chưa thanh toán phát sinh cho các dịch vụ được cung cấp sẽ không được cho là đủ điều kiện hợp lý trên tài khoản đó.   Đối với bệnh nhân hoặc Ngườ... (21)
	Với mục đích giúp đỡ những bệnh nhân gặp khó khăn về tài chính, Cơ sở Bệnh viện có thể sử dụng bên thứ ba để xem xét thông tin của bệnh nhân hoặc Người bảo lãnh của bệnh nhân để đánh giá nhu cầu hỗ trợ tài chính. Đánh giá này sử dụng mô hình dự đoán, ... (21)
	Khi mô hình được sử dụng, mô hình sẽ được triển khai trước khi chuyển nhượng nợ khó đòi sau khi tất cả các điều kiện và nguồn thanh toán khác đã được khai thác hết. Điều này cho phép Cơ sở Bệnh viện sàng lọc tất cả bệnh nhân cho mục đích Hỗ trợ Tài ch... (21)
	Trong trường hợp bệnh nhân không hội đủ điều kiện hợp lý, bệnh nhân vẫn có thể cung cấp thông tin cần thiết và được xem xét theo quy trình FAA truyền thống. (21)
	Các tài khoản bệnh nhân được cấp trạng thái đủ điều kiện hợp lý sẽ được cung cấp dịch vụ chăm sóc miễn phí hoặc giảm giá đối với các dịch vụ đủ điều kiện chỉ trong những ngày dịch vụ được xét hồi tố. Quyết định này sẽ không thiết lập trạng thái chăm s... (21)
	Sàng lọc hợp lý mang lại lợi ích cộng đồng bằng cách cho phép Tổ chức Bệnh viện CommonSpirit xác định một cách có hệ thống những bệnh nhân cần hỗ trợ tài chính, giảm bớt gánh nặng hành chính và cung cấp Hỗ trợ Tài chính cho bệnh nhân và Người bảo lãnh... (21)
	THÔNG BÁO VỀ HỖ TRỢ TÀI CHÍNH (21)
	Thông báo về sự sẵn có của Hỗ trợ Tài chính từ các Tổ chức Bệnh viện CommonSpirit sẽ được phổ biến bằng nhiều phương tiện khác nhau, có thể bao gồm, nhưng không chỉ gồm: (21)
	● Công bố rõ ràng các thông báo trong hóa đơn của bệnh nhân; (21)
	● Các thông báo được dán tại các phòng cấp cứu, trung tâm chăm sóc khẩn cấp, bộ phận tiếp nhận/đăng ký, văn phòng kinh doanh và tại các địa điểm công cộng khác mà Cơ sở Bệnh viện có thể lựa chọn; và (21)
	● Công bố bản tóm tắt Chính sách này trên trang web của Cơ sở Bệnh viện, như được cung cấp trong Phụ lục A, và tại các địa điểm khác trong cộng đồng do Cơ sở Bệnh viện phục vụ mà Cơ sở Bệnh viện có thể lựa chọn. (21)
	Bệnh nhân có thể tìm hiểu thêm thông tin liên quan đến tỷ lệ phần trăm AGB của Cơ sở Bệnh viện và cách tính tỷ lệ phần trăm AGB từ một cố vấn tài chính của Cơ sở Bệnh viện, như được cung cấp trong Phụ lục A. (21)
	Các thông báo và thông tin tóm tắt như vậy sẽ bao gồm một số liên lạc và sẽ được cung cấp bằng Tiếng Anh, Tiếng Tây Ban Nha và các ngôn ngữ chính khác được đa số cộng đồng do một Cơ sở Bệnh viện phục vụ sử dụng, nếu có. (21)
	Bất kỳ thành viên nào của Tổ chức Bệnh viện CommonSpirit dù không phải là nhân viên y tế hay là nhân viên y tế, bao gồm bác sĩ, y tá, cố vấn tài chính, nhân viên xã hội, cán bộ quản lý hồ sơ, tuyên úy, và các nhà tài trợ tôn giáo đều có thể giới thiệu... (21)
	Các Tổ chức Bệnh viện CommonSpirit sẽ tư vấn tài chính cho bệnh nhân về các hóa đơn của họ liên quan đến EMCare và sẽ cho họ biết sự sẵn có của hoạt động tư vấn đó. Bệnh nhân hoặc Người bảo lãnh của bệnh nhân có trách nhiệm lên lịch để tham gia tư vấn... (21)
	Danh sách nhà cung cấp sẽ được mỗi Cơ sở Bệnh viện CommonSpirit công bố trên trang web của mình vào hoặc trước ngày 1 Tháng Bảy năm 2021 và sẽ được ban quản lý cập nhật định kỳ (nhưng không ít hơn hàng quý) sau đó. (21)
	CÁC HÀNH ĐỘNG TRONG TRƯỜNG HỢP KHÔNG THANH TOÁN (21)
	Các hành động mà Tổ chức Bệnh viện CommonSpirit có thể thực hiện trong trường hợp không thanh toán đối với từng Cơ sở Bệnh viện được mô tả trong một chính sách riêng, Chính sách Quản lý CommonSpirit Finance G-004, Lập Hóa đơn và Thu tiền. Công chúng c... (21)
	THỰC HIỆN CÁC THỦ TỤC (21)
	Ban lãnh đạo Chu kỳ Doanh thu của CommonSpirit chịu trách nhiệm thực hiện Chính sách này. (21)
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