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MỤC ĐÍCH: Để thúc đẩy sứ mệnh “cải thiện cuộc sống cho mọi đứa trẻ” của Children's bằng cách dành sự hỗ trợ 
tài chính cho những bệnh nhân có nhu cầu tài chính. Mục đích của chính sách này là nhằm nhận biết những bệnh 
nhân đủ điều kiện nhận Hỗ Trợ Tài Chính. 

CHÍNH SÁCH CỦA BỆNH VIỆN QUY ĐỊNH: Theo sứ mệnh của mình, Children's có nghĩa vụ cung cấp dịch vụ 
chăm sóc cho những bệnh nhân không thể chi trả hoặc những người cần hỗ trợ chi trả. Lý tưởng mà nói, tính đủ 
điều kiện nhận hỗ trợ tài chính được xác định trước khi dịch vụ được cung cấp hoặc tại thời điểm dịch vụ được 
cung cấp và căn cứ vào thu nhập của gia đình/người bảo lãnh, quy mô gia đình và các hoàn cảnh đặc biệt khác. 
Chính sách này áp dụng cho dịch vụ chăm sóc y tế khẩn cấp và cần thiết khác về y khoa được cung cấp tại các 
cơ sở của Children's và bởi Nhà Cung Cấp Được Đài Thọ. Quý vị có thể yêu cầu được cấp miễn phí một bản sao 
của Chính Sách Hỗ Trợ Tài Chính. Quý vị nên gửi yêu cầu cấp bản sao của chính sách này cho cố vấn tài chính, 
dịch vụ tài chính cho bệnh nhân hoặc nhân viên công tác xã hội.  Quý vị cũng có thể tham khảo bản sao điện tử 
của Chính Sách Hỗ Trợ Tài Chính trên trang web Internet của Children's tại địa chỉ: 

http://www.childrensomaha.org/main/financial-assistance.aspx 
 
 

ĐỊNH NGHĨA: 
Số Tiền Tính Phí Thông Thường: Số Tiền Tính Phí Thông Thường (AGB) sẽ không nhiều hơn số tiền tính phí 
thông thường áp dụng cho những cá nhân có bảo hiểm. AGB được tính dựa trên phương pháp xem lại. Tỷ lệ 
phần trăm AGB và phương pháp tính được cung cấp khi có yêu cầu công khai. Quý vị nên gửi yêu cầu cấp bản 
sao về tỷ lệ phần trăm AGB và phương pháp tính cho cố vấn tài chính, dịch vụ tài chính cho bệnh nhân hoặc nhân 
viên công tác xã hội. 

 
Thu Tiền: Quy trình mà Children's sử dụng để thu khoản tự trả và số tiền sau khi trừ bảo hiểm đến hạn phải thu 
từ bệnh nhân/người bảo lãnh sau khi trừ các khoản bảo hiểm. Tất cả các khoản đến hạn phải thu từ bệnh nhân sẽ 
được xử lý theo Chính Sách Thu Tiền của Children’s. Chính sách Thu Tiền được cung cấp khi có yêu cầu công 
khai. Quý vị nên gửi yêu cầu cấp bản sao của Chính Sách Thu Tiền cho cố vấn tài chính, dịch vụ tài chính cho 
bệnh nhân hoặc nhân viên công tác xã hội. 

 
Nhà Cung Cấp Được Đài Thọ: Bác sĩ và nhân viên chuyên nghiệp khác là người chăm sóc cho những bệnh 
nhân tại Children’s. Quý vị có thể tham khảo danh sách các nhà cung cấp được đài thọ bởi chính sách này ở dạng 
văn bản bằng cách yêu cầu từ cố vấn tài chính, dịch vụ tài chính cho bệnh nhân hoặc nhân viên Công Tác Xã Hội. 
Danh sách nhà cung cấp cũng sẽ được cung cấp thông qua trang web Internet của Children’s.  Danh sách nhà 
cung cấp sẽ được cập nhật hàng quý. 

 
Người Bảo Lãnh: Cá nhân là người đã ký Mẫu Chấp Thuận Điều Trị/Nhượng Lại Phúc Lợi, trong đó có phần 
Thỏa Thuận Tài Chính để người được ký có trách nhiệm chi trả đầy đủ cho các dịch vụ đã được cung cấp cho 
bệnh nhân. 

 

http://www.childrensomaha.org/main/financial-assistance.aspx
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Hỗ Trợ Tài Chính: Sự hỗ trợ tài chính được cung cấp cho những người không có khả năng chi trả nghĩa vụ thanh 
toán cá nhân của mình phát sinh từ việc cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe khẩn cấp hoặc cần thiết về mặt y 
khoa tại Children’s. 

 
FPL - Mức Nghèo Liên Bang: Hướng Dẫn Chuẩn Nghèo Của Liên Bang được phát hành hàng năm bởi Chính 
Quyền Liên Bang. 
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QUY TRÌNH: 
Nhận Biết Hỗ Trợ Tài Chính: Trách nhiệm chính trong việc nhận biết nhu cầu tài chính thuộc về cố vấn tài chính, 
dịch vụ tài chính cho bệnh nhân và nhân viên công tác xã hội. Những người này sẽ được đào tạo về cách nhận 
biết nhu cầu của bệnh nhân và trả lời thắc mắc về hỗ trợ tài chính. Bản sao của Chính Sách Hỗ Trợ Tài Chính và 
đơn xin hỗ trợ tài chính sẽ được cung cấp khi có yêu cầu công khai và cũng sẽ được cung cấp thông qua trang 
web Internet của Children’s. Nếu có bất cứ thắc mắc hay lo ngại nào chưa được giải quyết, hãy chuyển đến Quản 
Lý hoặc Giám Sát Dịch Vụ Tài Chính Cho Bệnh Nhân để được trợ giúp. 

 
Tiêu Chí Hội Đủ Điều Kiện: Để tận dụng tốt nguồn lực tài chính có hạn, việc xác định hỗ trợ tài chính sẽ được 
căn cứ vào những tiêu chí sau đây: 

1. Hỗ trợ tài chính áp dụng cho các thủ thuật và dịch vụ cần thiết về mặt y khoa. Dịch vụ không hội đủ điều 
kiện nhận hỗ trợ tài chính gồm có thủ thuật thẩm mỹ và các thủ thuật chọn lọc khác, khám ở phòng khám 
helmet, chương trình điều trị chứng rối loạn ăn uống và HEROES. 

2. Tất cả người đệ đơn đều phải đăng ký bảo hiểm Medicaid. Chứng nhận hoặc bằng chứng từ chối cấp 
Medicaid là một yêu cầu để được cân nhắc hỗ trợ tài chính. VP/CRO có thể miễn yêu cầu này trong 
những tình tiết giảm nhẹ mà VP/CRO cho là cần thiết. 

3. Quý vị phải điền đầy đủ vào đơn xin hỗ trợ tài chính. Người đệ đơn phải kèm theo những chứng từ sau 
đây. 

i. Tổng thu nhập của hộ gia đình. 
ii. Biểu mẫu W-2 hoặc tờ khai thuế thu nhập gần nhất cho tất cả những người có lương 

trong hộ gia đình. 
iii. Xác thực thu nhập cho tháng gần nhất. (cuống lương, tiền gửi ngân hàng, v.v.) 
iv. Thư quyết định hưởng Medicaid 
v. Báo cáo tài chính điền đầy đủ thông tin và có chữ ký đối với hộ gia đình khai báo không 

có thu nhập. 
4. Đơn đăng ký đã điền đầy đủ thông tin phải được gửi về bệnh viện trong vòng ba mươi ngày. 

 
Đánh Giá và Xác Định Đăng Ký: Tất cả đơn xin hỗ trợ tài chính sẽ được xử lý bởi phòng dịch vụ tài chính cho 
bệnh viện của bệnh nhân. 

1. Đơn đăng ký sẽ được xử lý trong vòng ba mươi ngày kể từ khi nhận được. 
2. Tính hội đủ điều kiện sẽ được dựa trên phần trăm thu nhập của hộ gia đình trên FPL của năm hiện tại. 

Xem Phụ Lục A để biết thang đo FPL hiện tại và điều chỉnh hỗ trợ tài chính. 
3. Những gia đình không đủ tiêu chuẩn được hỗ trợ tài chính dựa trên thu nhập và có khoản nợ y khoa chi 

ngoài lớn hơn 20% tổng thu nhập của mình có thể đủ điều kiện nhận hỗ trợ thảm họa. Tài khoản sẽ được 
được điều chỉnh sao cho 1% tổng thu nhập của gia đình sẽ thuộc trách nhiệm cá nhân của người bệnh. 

4. Thư thông báo cho người bảo lãnh về tính hội đủ điều kiện sẽ được gửi tới địa chỉ nêu trên đơn đăng ký 
sau khi hoàn tất việc xác định. 

5. Việc không cung cấp chứng từ theo yêu cầu sẽ dẫn đến bị từ chối hoặc hoãn xử lý đơn đăng ký. 
6. Sau khi tài khoản được điều chỉnh hỗ trợ tài chính, số dư còn lại sẽ tuân thủ các điều khoản thanh toán 

tiêu chuẩn theo chính sách thu tiền của Children’s. 
7. Những gia đình đủ tiêu chuẩn nhận Hỗ Trợ Tài Chính sẽ không phải thanh toán nhiều hơn Số Tiền Tính 

Phí Thông Thường. Tất cả các khoản chiết khấu hỗ trợ tài chính sẽ là khoản điều chỉnh từ tổng chi phí. 
8. Sau đây là các mức ủy quyền phê duyệt: 

a. Giám sát dịch vụ tài chính cho bệnh nhân, dưới $3.000. 
b. Quản lý dịch vụ tài chính cho bệnh nhân, từ $3.001 đến $25.000. 
c. VP/CRO, từ $25.001 đến $100.000 
d. SVP/CFO, từ $100.001 trở lên 

 
Tính Hội Đủ Điều Kiện Giả Định: Children’s công nhận rằng một số bệnh nhân sẽ không đáp ứng quy trình xin 
trợ cấp chăm sóc từ thiện do nhiều lý do khác nhau, bao gồm nhưng không giới hạn: 

1. Thiếu chứng từ theo yêu cầu để tuân thủ các yêu cầu về xin trợ cấp chăm sóc từ thiện truyền thống. 
2. Thiếu trình độ giáo dục để hiểu và điền đầy đủ vào đơn xin trợ cấp chăm sóc từ thiện. 
3. Sợ rằng thông tin được thu thập trong quá trình đăng ký sẽ được sử dụng trong quá trình thu tiền trong 

trường hợp đơn đăng ký bị từ chối. 
4. Bệnh nhân ở ngoài tiểu bang, không đáp ứng yêu cầu hoàn thành đơn đăng ký Medicaid hay đơn xin hỗ 

trợ tài chính. 
 

Nếu không có thông tin do bệnh nhân cung cấp hoặc trong trường hợp thông tin do bệnh nhân cung cấp không 
được đầy đủ, quy trình đánh giá sử dụng mô hình dự đoán sẽ được triển khai để xác định tính hội đủ điều kiện 
nhận chăm sóc từ thiện. Mô hình dự đoán sử dụng số liệu ước lượng về thu nhập và quy mô hộ gia đình, hệ số 
nhu cầu kinh tế-xã hội (WIC, Chương Trình Hỗ Trợ Dinh Dưỡng Bổ Sung, Chương Trình HUD), dữ liệu điều tra 
dân số cũng như thông tin về quyền sở hữu nhà ở. 
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Việc áp dụng quy trình chấm điểm dự đoán và hỗ trợ tài chính giả định sẽ được triển khai trước khi chỉ định nợ xấu 
sơ bộ cho tất cả những bệnh nhân/người bảo lãnh chưa từng đăng ký chăm sóc từ thiện và chưa từng chi trả trên 
tài khoản của mình. Children’s sẽ thông báo cho người bảo lãnh nếu (các) tài khoản của bệnh nhân bị giảm do 
điều chỉnh chăm sóc từ thiện giả định xuống mức thấp hơn 100% để cho phép kháng cáo hoặc cân nhắc thêm. 
Children’s không có nghĩa vụ phải thông báo với phụ huynh/người bảo lãnh nếu điều chỉnh chăm sóc từ thiện giả 
định ở mức 100% số dư tài khoản. 
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