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1.0

2.0

Ngày Xem xét gần nhất:
03/27/2019

Phạm vi:
1.1

Đối tượng Áp dụng:
Chính sách này áp dụng cho khoản thuế được Texas Health kiểm soát hoàn toàn - trừ
các bệnh viện, và các chi nhánh nhất định khác của Texas Health như được mô tả trong
Tài liệu đính kèm C.

1.2

Phòng ban Áp dụng:
1.2.1

Chính sách này áp dụng cho tất cả các phòng ban của bệnh viện.

1.2.2

Chính sách này không áp dụng cho hóa đơn của bác sĩ, các phòng thí nghiệm
bên ngoài hoặc của các nhà cung cấp khác. Xem tài liệu đính kèm C.

Mục đích:
2.1

2.2

3.0

Ngày hiệu lực:
03/27/2019

Chính sách này thiết lập khuôn khổ mà theo đó Texas Health xác định bệnh nhân có thể
hội đủ điều kiện để được hỗ trợ tài chính, cung cấp hỗ trợ tài chính, và tài khoản cho hỗ
trợ tài chính. Chính sách này cũng được sử dụng để đáp ứng các yêu cầu quy định
trong luật pháp tiểu bang và liên bang, bao gồm nhưng không giới hạn ở: Chương 311
trong Đạo luật Sức khỏe và An toàn và Phần 501(r) trong Đạo luật Doanh thu Nội bộ
của tiểu bang Texas.
Phối hợp với Phòng Chính sách Khẩn cấp của Texas Health Resources hoặc một số chi
nhánh Texas Health khác như được mô tả trong Tài liệu đính kèm C, những tổ chức này
sẽ cung cấp - mà không phân biệt đối xử - dịch vụ chăm sóc những ca bệnh cấp cứu
dành cho các cá nhân bất kể họ có đủ điều kiện nhận hỗ trợ tài chính hay không. Các
cơ sở Texas Health sẽ không tham gia vào những hoạt động ngăn cản các cá nhân tìm
kiếm dịch vụ chăm sóc y tế khẩn cấp, chẳng hạn như yêu cầu bệnh nhân phòng cấp
cứu phải trả tiền trước khi được điều trị các ca bệnh cấp cứu hoặc cho phép các hoạt
động thu nợ can thiệp vào việc cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế khẩn cấp mà không
phân biệt đối xử.

Chính sách:
3.1

Tất cả các bệnh nhân sẽ đủ điều kiện đăng ký nhận hỗ trợ tài chính bất cứ lúc nào trong
thời gian chăm sóc liên tục hoặc chu kỳ thanh toán. Bệnh nhân có cơ hội đăng ký nhận
hỗ trợ tài chính lên tới 365 ngày kể từ ngày được cung cấp dịch vụ. Tình hình của mỗi
bệnh nhân sẽ được đánh giá theo hoàn cảnh có liên quan, chẳng hạn như thu nhập, tài
sản hoặc các nguồn tài nguyên khác có sẵn cho bệnh nhân hoặc gia đình của bệnh
nhân khi xác định khả năng chi trả số dư tài khoản mà bệnh nhân còn nợ. Chăm sóc
khẩn cấp cần thiết về mặt y tế sẽ không được trì hoãn hoặc từ chối dựa trên khả năng
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chi trả của bệnh nhân. Thủ thuật thẩm mỹ hoặc thủ thuật không cần thiết về mặt y tế
không được chính sách này bao trả. Chính sách Hỗ trợ Tài chính của Texas Health sẽ
được quản lý theo Hướng dẫn về tình trạng hợp lệ phù hợp với luật pháp tiểu bang và
liên bang về lập ngân sách, xác định và báo cáo hỗ trợ tài chính. Mục đích của Chính
sách Hỗ trợ Tài chính của Texas Health là mang lại các lợi ích cộng đồng thông qua hỗ
trợ tài chính theo các điều khoản của Phần 311.043-045 Đạo luật Sức khỏe & An Toàn
và Phần 501(r) Đạo luật Doanh thu Nội bộ của tiểu bang Texas.
3.2

4.0

Thủ thuật được coi là không khẩn cấp hoặc cần thiết về mặt y tế, bao gồm nhưng không
giới hạn ở phẫu thuật thẩm mỹ không được chính sách này bao trả.

Hướng dẫn về Chính sách:
4.1

Chính sách Hỗ trợ Tài chính của Texas Health có sẵn cho các cá nhân đủ điều kiện,
những người không thể thanh toán số dư tài khoản mà bệnh nhân còn nợ bệnh viện.
Texas Health tận tâm quản lý chính sách hỗ trợ tài chính của mình một cách công bằng,
nhất quán và khách quan, tôn trọng phẩm giá của mỗi bệnh nhân được phục vụ. Chính
sách Hỗ trợ Tài chính của Texas Health sẽ được quản lý theo cách thức cố gắng phân
bổ nguồn hỗ trợ tài chính nhằm tối đa hóa lợi ích nhận được bởi các cộng đồng mà
Texas Health phục vụ. Không có bệnh nhân nào sẽ bị từ chối hỗ trợ tài chính vì lý do
chủng tộc, tôn giáo hoặc nguồn gốc quốc gia hay bất kỳ cơ sở nào khác bị cấm bởi
pháp luật. Trong quá trình thực hiện chính sách hỗ trợ tài chính này vì lợi ích của các
cộng đồng mà Texas Health phục vụ, Texas Health sẽ tuân thủ mọi luật pháp, quy tắc
và quy định hiện hành của địa phương, tiểu bang và liên bang.

4.2

Bệnh nhân có thu nhập gia đình bằng hoặc dưới 200% theo hướng dẫn mức nghèo liên
bang áp dụng hoặc bệnh nhân có thu nhập gia đình trên 200% theo hướng dẫn mức
nghèo liên bang áp dụng có hóa đơn y tế chưa thanh toán lớn có thể hội đủ điều kiện
nhận hỗ trợ tài chính nếu bệnh nhân không đủ tiền trả phần phụ phí cho hóa đơn bệnh
viện của họ. Những cá nhân hội đủ điều kiện nhận hỗ trợ tài chính sẽ không bị tính phí
nhiều hơn Số tiền thường được lập hóa đơn (AGB) đối với những người có bảo hiểm
cho dịch vụ chăm sóc tương tự. Hỗ trợ tài chính sẽ áp dụng đối với phần phí của bệnh
nhân vượt quá các khoản thanh toán trước đây được trả cho bệnh viện đối với các
khoản đồng thanh toán và các khoản chi phí khác.

4.3

Bệnh nhân không thể thanh toán hóa đơn bệnh viện được khuyến khích đăng ký nhận
hỗ trợ tài chính bằng cách hoàn tất Đơn Đăng Ký Nhận Hỗ trợ Tài chính. Nhân viên tiếp
nhận bệnh nhân và nhân viên hoạt động xã hội, cố vấn tài chính và giáo sĩ cùng với
nhân viên phòng kinh doanh của Texas Health đều đã quen thuộc với Chính sách Hỗ
trợ Tài chính của Texas Health và có thể giải đáp các thắc mắc liên quan đến chính
sách. Tất cả các đơn đăng ký sẽ được xem xét và quyết định xem toàn bộ hay một phần
hóa đơn bệnh viện chưa thanh toán của bệnh nhân sẽ hội đủ điều kiện nhận hỗ trợ tài
chính. Bệnh nhân có trách nhiệm tích cực tham gia quy trình sàng lọc hỗ trợ tài chính
của bệnh viện. Điều này bao gồm cung cấp cho bệnh viện thông tin liên quan đến bảo
hiểm phúc lợi y tế thực tế hoặc có thể có sẵn (bao gồm tình trạng hợp lệ Medicaid và
bảo hiểm COBRA có sẵn.) Bệnh nhân có thể bị từ chối hỗ trợ tài chính nếu không kịp
thời cung cấp các thông tin đã được yêu cầu. Trong một số trường hợp, Texas Health
có thể xác định từ thông tin tài chính và các thông tin khác được cung cấp bởi nhà cung
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cấp độc lập bên thứ ba cho thấy một bệnh nhân hội đủ điều kiện nhận hỗ trợ tài chính
ngay cả khi đơn đăng ký nhận hỗ trợ tài chính chưa được hoàn tất.
4.3.1

Đăng ký nhận Hỗ trợ
a.

Các cách để Lấy mẫu Đơn đăng ký nhận Hỗ trợ Tài chính
Bệnh nhân hoặc bên chịu trách nhiệm có thể yêu cầu Đơn đăng ký Nhận
Hỗ trợ Tài chính, hoặc có thể nhận trợ giúp điền mẫu đơn này:
• Trực tiếp (Phòng tiếp nhận Bệnh nhân tại tất cả các địa điểm của
bệnh viện)
• Qua điện thoại theo số 1.800.890.6034
• Qua thư theo địa chỉ 500 E. Border St. Arlington, TX 76010
• Ghé thăm Phòng Kinh doanh (500 E. Border St., Arlington, Texas
76010)
• Bằng cách gửi email tới địa chỉ
Customerservice@TexasHealth.org

b.

Yêu cầu Thông tin liên lạc - Bất cứ người nào tìm kiếm các dịch vụ chăm
sóc sức khỏe tại một bệnh viện của Texas Health phải được cung cấp tài
liệu thông tin về Chính sách Hỗ trợ Tài chính của Texas Health như là
một phần của quy trình nhập viện. Bệnh viện sẽ tiến hành các nỗ lực hợp
lý để thông báo bằng miệng cho bệnh nhân về chính sách hỗ trợ tài chính
và cách thức nhận hỗ trợ với quy trình đăng ký tại các điểm khác nhau
trước, trong và sau khi bệnh nhân nhận được dịch vụ. Văn bản thông
báo cũng sẽ được dán rõ ràng bằng cả tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha
tại khu vực chờ chung của bệnh viện, phòng cấp cứu và các địa điểm
khác mà bệnh viện xét thấy là có thể thông báo cho bệnh nhân về sự tồn
tại của Chính sách Hỗ trợ Tài chính của Texas Health. Ngoài ra, thông tin
mô tả Chính sách Hỗ trợ Tài chính của Texas Health sẽ được đăng trên
website của Texas Health. Hướng dẫn về cách đăng ký nhận hỗ trợ có
thể được tìm thấy ở mặt sau của mỗi hóa đơn tín dụng THR. Bệnh nhân
có 130 ngày để đăng ký nhận hỗ trợ tài chính trước khi nhà cung cấp
dịch vụ thu nợ tiến hành bất cứ hình thức báo cáo tín dụng tiêu cực nào.

c.

Tư vấn Bệnh nhân - Nhân viên Tiếp nhận bệnh nhân, nhân viên Phòng
Kinh doanh, nhân viên Hoạt động Xã hội, cố vấn tài chính và/hoặc giáo sĩ
bệnh viện phải khuyến khích các bệnh nhân có rủi ro tài chính do số tiền
mà họ dự kiến nợ “phụ phí” để hoàn tất Đơn đăng ký nhận Hỗ trợ Tài
chính. Để tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình này, nên tiến hành quy
trình sàng lọc tài chính và hoàn tất Đơn đăng ký nhận Hỗ trợ Tài chính
trước khi bệnh nhân xuất viện. Trong bất cứ trường hợp nào, quy trình
sàng lọc tình trạng hội đủ điều kiện để nhận hỗ trợ tài chính cũng sẽ
không diễn ra trước khi cung cấp dịch vụ chăm sóc khẩn cấp cần thiết về
mặt y tế theo các yêu cầu của Đạo luật Điều trị Y tế Khẩn cấp và Lao
động Hoạt động.

d.

Hỗ trợ Tài chính - Yêu cầu đề nghị bởi Bệnh nhân/Bên chịu trách nhiệm Đơn đăng ký nhận Hỗ trợ Tài chính phải được cung cấp cho bất cứ
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người nào yêu cầu hỗ trợ tài chính. Hỗ trợ tài chính chỉ có thể được cấp
nếu có đủ thông tin cho phép xác định rằng bệnh nhân đáp ứng các
nguyên tắc về tình trạng hợp lệ nêu rõ trong Tài liệu đính kèm A của
chính sách này. Texas Health có thể sử dụng thông tin được báo cáo
trong đơn đăng ký nhận hỗ trợ tài chính và thông tin thu thập từ các
nguồn tin độc lập của bên thứ ba để đánh giá bệnh nhân có đủ điều kiện
nhận hỗ trợ tài chính hay không.
e.

Yêu cầu đề nghị Thay mặt Bệnh nhân - Yêu cầu hỗ trợ tài chính có thể
được gửi bởi nhân viên của Texas Health và/hoặc đại lý liên quan (thay
mặt cho bệnh nhân hoặc bên chịu trách nhiệm) - những người biết rõ tình
hình tài chính của bệnh nhân. Tất cả các sự việc đã biết xung quanh tình
hình tài chính của bệnh nhân phải được lập thành tài liệu khi yêu cầu
được đề nghị bởi nhân viên của Texas Health.

f.

Yêu cầu đề nghị bởi Bên thứ ba - Texas Health có thể xác định bệnh
nhân hội đủ điều kiện nhận hỗ trợ tài chính theo chính sách thông qua
việc xem xét và phân tích thông tin tài chính và các thông tin khác được
cung cấp bởi nhà cung cấp độc lập bên thứ ba. Trong các tình huống
này, Đơn đăng ký nhận Hỗ trợ Tài chính chính thức là không cần thiết.

g.

Theo dõi Nỗ lực Thu nợ - Nói chung, không có nỗ lực tiếp theo nào sẽ
được thực hiện để thu phí từ bệnh nhân hoặc bên chịu trách nhiệm đã
được chấp thuận miễn trừ 100% theo Chính sách Hỗ trợ Tài chính của
Texas Health (tùy thuộc vào quyền thay mặt đòi bồi thường) ngoại trừ tới
một mức độ mà bệnh nhân hoặc bên chịu trách nhiệm đó nhận được bồi
thường từ bất kỳ bên thứ ba hoặc nguồn nào khác. Chấp thuận điều
chỉnh tài chính sẽ không được hiểu là Texas Health từ bỏ khả năng thực
thi quyền lưu giữ tài sản của bệnh viện để bồi hoàn bất cứ số tiền nào
còn nợ bởi đối tượng chịu trách nhiệm pháp lý bên thứ ba thay mặt cho
bệnh nhân. Các khoản khấu trừ tài chính có thể bị đảo ngược toàn bộ
hoặc một phần trong trường hợp nhận bồi thường từ bên thứ ba hoặc
nguồn khác.

h.

Các hoạt động thu nợ sau đây sẽ diễn ra trong 120 ngày đầu mà hóa đơn
y tế chưa được thanh toán để bao gồm:
•

Hóa đơn tín dụng tóm tắt sẽ được gửi cho bệnh nhân (Xác định:
Toàn bộ chi phí, khoản thanh toán bảo hiểm, khoản thanh toán
của bệnh nhân và số dư hiện tại). Các bảng kê cũng sẽ bao gồm
một Bản Tóm tắt bằng Ngôn ngữ Dễ hiểu về Chính sách Hỗ trợ
Tài chính và nó sẽ xác định bất kỳ ECA nào mà bệnh viện dự định
khởi xướng sau 120 ngày kể từ nhận hóa đơn đầu tiên.

•

Bệnh nhân sẽ được liên hệ qua điện thoại bằng một hệ thống
quay số ra bên ngoài.

•

Thư đòi nợ sẽ được gửi cho bệnh nhân bởi các cơ quan ký hợp
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đồng với Texas Health. Bệnh nhân sẽ được thông báo rằng việc
không thanh toán có thể dẫn đến việc thông báo cho cơ quan tín
dụng. (Báo cáo tín dụng sẽ không được tiến hành trong 120 ngày
đầu kể từ ngày xuất viện)
i.

4.3.2

Những biện pháp có thể được thực hiện để nhận được thanh toán sau
khi hóa đơn y tế chưa được chi trả trong ít nhất 120 ngày bao gồm:
•

Chuyển tài khoản của bệnh nhân cho một cơ quan thu nợ bên
ngoài. Cơ quan thu nợ sẽ cố gắng để có được phản hồi từ phía
bệnh nhân hoặc bên chịu trách nhiệm thông qua thư từ và điện
thoại trong ít nhất 30 ngày sau khi nhận được tài khoản.

•

Ghi nhận xét về nợ quá hạn vào báo cáo tín dụng của bệnh nhân
không sớm hơn 30 ngày sau khi nhận được tài khoản.

Phê duyệt và Báo cáo:
a.

Quản lý - Phó Giám đốc Tài chính Cấp cao của Texas Health hoặc nhân
viên tài chính của bệnh viện phụ trách mỗi địa điểm chịu trách nhiệm
giám sát Chính sách Hỗ trợ Tài chính của Texas Health. Những cá nhân
này có thẩm quyền cuối cùng để quyết định liệu một bệnh viện đã thực
hiện những nỗ lực hợp lý hay chưa nhằm xác định xem một cá nhân có
hội đủ điều kiện để được hỗ trợ tài chính hay không và khi nào bệnh viện
đó có thể tham gia vào các hoạt động thu phí bất thường. Phó Giám đốc
phụ trách Hoạt động Chu kỳ Doanh thu của Texas Health chịu trách
nhiệm quản lý hàng ngày Chính sách Hỗ trợ Tài chính của Texas Health.

b.

Xác minh Thông tin - Phó Giám đốc phụ trách Hoạt động Chu kỳ Doanh
thu của Texas Health phải thiết lập các quy trình chỉ rõ thông tin đăng ký
nào cần phải xác minh. Trong bất cứ trường hợp nào, việc thiết lập quy
trình xác minh cũng không được phân biệt đối xử với bất kỳ nhóm bệnh
nhân nào và cũng không giới hạn quá mức quyền tiếp cận dịch vụ hỗ trợ
tài chính của bệnh nhân.

c.

Phê duyệt Hướng dẫn - Các Dịch vụ Đã Thực hiện - Nhân viên phòng
kinh doanh của Texas Health phải xem xét mọi thông tin sẵn có và xác
định mức độ hỗ trợ tài chính phù hợp theo các quy trình đã được thiết lập
bởi Phó Giám đốc phụ trách Hoạt động Chu kỳ Doanh thu của Texas
Health. Phê duyệt cuối cùng về việc miễn trừ tài chính sẽ là trách nhiệm
của Phó Giám đốc phụ trách Hoạt động Chu kỳ Doanh thu. Phê duyệt
được giao quyền cho nhiều cấp quản lý khác nhau tương ứng với quy mô
dư nợ bệnh nhân hiện tại và theo Ma trận Phê duyệt, Ủy quyền và Trách
nhiệm của THR.

d.

Phê duyệt - Trước khi Cung cấp Dịch vụ - Mỗi bệnh viện của Texas
Health được liệt kê trong Tài liệu đính kèm C phải tiến hành quy trình
xem xét nhằm xác định tình trạng hợp lệ để nhận hỗ trợ tài chính. Đôi khi,
TLC 05/19 THR.LAS_VIETNAMESE

Tài chính
Tên Chính sách: Hỗ trợ Tài chính
Trang 6/17
bệnh nhân hoặc bác sĩ có thể cố gắng xác định tình trạng hợp lệ trước
khi các dịch vụ của bệnh viện được cung cấp. Trong những trường hợp
này, Giám đốc bệnh viện hoặc nhân viên tài chính phải phê duyệt yêu
cầu. Khi cấp hỗ trợ tài chính cho từng bệnh nhân trong tình huống không
khẩn cấp, lãnh đạo bệnh viện phải xem xét tính sẵn có của các nguồn lực
cộng đồng thay thế, tính liên tục của mối quan tâm chăm sóc và tác động
tài chính tiềm ẩn đối với khả năng cấp hỗ trợ tài chính rộng rãi cho cộng
đồng mà bệnh viện phục vụ. Bất kể là việc hỗ trợ tài chính có được phê
duyệt hay không, các bệnh nhân cũng sẽ nhận được dịch vụ chăm sóc
khẩn cấp cần thiết về mặt y tế mà không bị trì hoãn.
e.

Thông báo cho Người nộp đơn - Nói chung, tất cả những bệnh nhân nộp
đơn đăng ký nhận hỗ trợ tài chính đều sẽ được thông báo trong khoảng
thời gian hợp lý về tình trạng yêu cầu của họ.
•

Chấp thuận - Phản hồi cho bệnh nhân sẽ được gửi qua đường
bưu điện trong vòng 30 ngày sau khi phê duyệt Đơn đăng ký
Nhận Hỗ trợ Tài chính.

•

Từ chối hoặc Chờ xử lý/Chưa hoàn tất - Phản hồi cho bệnh nhân
sẽ được gửi qua đường bưu điện trong vòng 30 ngày và sẽ bao
gồm những chỉ dẫn cho bệnh nhân nếu họ chọn kháng cáo về bất
kỳ quyết định bất lợi nào. Nếu đơn đăng ký của bệnh nhân chưa
hoàn tất, các hoạt động thu nợ của THR sẽ được tạm dừng trong
30 ngày. Nếu bệnh nhân không cung cấp dữ liệu cần thiết, hoạt
động thu nợ sẽ tiếp tục lại sau 30 ngày và số dư có thể được cơ
quan thu nợ xử lý và chú thích “nợ quá hạn” có thể được đưa vào
báo cáo tín dụng của bệnh nhân.

•

Sàng lọc Có cơ sở/Tự động - Thông báo sẽ không được gửi cho
những bệnh nhân đã được phê duyệt dựa trên quy trình hỗ trợ tài
chính tự động (có cơ sở).

f.

Kháng cáo - Kháng cáo về Đơn đăng ký nhận Hỗ trợ Tài chính bị từ chối
sẽ được xem xét nếu những thay đổi đáng kể về hoàn cảnh của bệnh
nhân được chứng minh bằng tài liệu. Các thay đổi có thể bao gồm,
nhưng không giới hạn ở thay đổi về việc làm, sức khỏe, tình trạng hôn
nhân hay tình trạng gia đình. Kháng cáo có thể được thực hiện bởi bệnh
nhân bất cứ lúc nào trong 365 ngày đầu kể từ ngày thanh toán ban đầu.

g.

Báo cáo - Mọi điều chỉnh tài chính phải được ghi vào sổ sách và hồ sơ
của Texas Health trên cơ sở hàng tháng và nhật ký hỗ trợ tài chính phải
được lưu giữ cho mỗi bệnh viện. Ở mức tối thiểu, nhật ký hỗ trợ tài
chính phải chứa các thông tin sau: tên bệnh nhân, viện phí tổng cộng, số
tiền thanh toán nhận được trên tài khoản của bệnh nhân, số tiền điều
chỉnh tài chính và phân loại hỗ trợ tài chính (chẳng hạn như Nghèo về
mặt tài chính, Nghèo về mặt y tế hoặc Nghèo thê thảm).
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5.0

h.

Lưu giữ Hồ sơ - Đủ tài liệu để xác định thu nhập của mỗi bệnh nhân, số
tiền mà bệnh nhân nợ, quy trình xem xét và phê duyệt đã tuân thủ, và
tình trạng của bệnh nhân như là Nghèo về mặt tài chính, Nghèo về mặt y
tế hoặc Nghèo thê thảm sẽ được lưu giữ bởi phòng kinh doanh của
Texas Health trong khoảng thời gian quy định theo chính sách lưu giữ hồ
sơ của Texas Health.

i.

Số dư Còn lại - Các bệnh nhân được phê duyệt nhận hỗ trợ tài chính sẽ
không bị xuất hóa đơn cho số tiền còn lại nhiều hơn mức AGB (số tiền
thường được lập hóa đơn) của Texas Health như được quy định ở phần
5.0.

j.

Hoàn trả – Nếu một bệnh nhân được phê duyệt nhận hỗ trợ tài chính, và
bệnh nhân đã thực hiện các khoản thanh toán cho bệnh viện đối với các
khoản đồng thanh toán và các khoản chi phí khác, bệnh viện sẽ hoàn trả
số tiền vượt quá mức AGB được tính toán, nếu có, khoản này được xem
là trách nhiệm đối với các khoản chi phí khác của bệnh nhân nếu số tiền
được tính toán đó vượt quá mức $5.00.

Định nghĩa:
5.1

Số tiền thường được lập hóa đơn (AGB) - Bình quân của các số tiền thường được lập
hóa đơn cho các cá nhân được bảo hiểm. Yêu cầu bồi thường trong năm (12 tháng) tài
chính trước đó được bao gồm trong cách tính này. Các yêu cầu bồi thường bao gồm
phí dịch vụ Medicare cũng như tất cả các công ty bảo hiểm y tế tư nhân khác. Mỗi một
trong số các bệnh viện áp dụng chính sách này sẽ tính toán riêng tỷ lệ % AGB hàng
năm và sử dụng “Phương pháp Xem xét lại” như quy định ở Phần 501(r) Đạo Luật
Doanh thu Nội bộ. Texas Health sẽ so sánh số tiền do các bệnh nhân được bảo hiểm và
các công ty bảo hiểm của họ chi trả trong năm tài chính trước đó. Bệnh nhân được phê
duyệt nhận hỗ trợ tài chính không thể có trách nhiệm đối với các khoản chi phí khác
nhiều hơn mức AGB. THR sẽ áp dụng một mức phí trên toàn hệ thống cho tất cả các
bệnh viện áp dụng chính sách hỗ trợ tài chính này. AGB được tính toán hàng năm và
Phó Giám đốc Tài chính Cấp cao của Texas Health sẽ xác định mức phí AGB áp dụng
trên toàn hệ thống mà không được cao hơn AGB thấp nhất của từng bệnh viện. Bản
sao cách tính này có sẵn trong Tài liệu đính kèm D.

5.2

Thu nhập Hàng năm - Nếu bệnh nhân là người lớn thì thuật ngữ Thu nhập Hàng năm
chỉ tổng thu nhập gộp hàng năm của bệnh nhân và bất kỳ bên chịu trách nhiệm nào
khác. Nếu bệnh nhân đã kết hôn thì Thu nhập Hàng năm cũng sẽ bao gồm tổng thu
nhập gộp hàng năm của vợ/chồng bệnh nhân. Nếu bệnh nhân là trẻ vị thành niên thì
thuật ngữ Thu nhập Hàng năm chỉ tổng thu nhập gộp hàng năm của bệnh nhân, bố mẹ
và/hoặc bất kỳ bên chịu trách nhiệm nào khác. Các nguồn lực được sử dụng để bổ sung
cho thu nhập chẳng hạn như, không giới hạn ở, tài khoản tiết kiệm, quỹ ủy thác, và bảo
hiểm nhân thọ, cũng có thể được xem xét.

5.3

Dư nợ Bệnh nhân Hiện tại - Số tiền mà bệnh nhân nợ sau khi áp dụng các khoản thanh
toán và khấu trừ thích hợp của bên thứ ba. Đối với những bệnh nhân không có bảo
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hiểm, số tiền này phản ánh dư nợ sau khi áp dụng khoản khấu trừ không được bảo
hiểm.
5.4

Tiêu chuẩn về Tình trạng hội đủ điều kiện - Tiêu chuẩn tài chính và các quy trình được
thiết lập bởi chính sách hỗ trợ tài chính này được mô tả trong Tài liệu đính kèm A. Tiêu
chuẩn tài chính sẽ bao gồm các mức thu nhập tham chiếu theo hướng dẫn mức nghèo
của liên bang và thẩm tra khả năng thu nhập. Các tiêu chuẩn tài chính không ấn định
mức thu nhập nhận hỗ trợ tài chính thấp hơn hoặc cao hơn mức quy định bởi các quận
của tiểu bang Texas theo Phần 61.023 Đạo luật Chăm sóc Sức khỏe & Điều trị cho
Người nghèo; trong trường hợp Nghèo về mặt tài chính thì cao hơn 200% hướng dẫn
mức nghèo của liên bang. Hướng dẫn mức nghèo của liên bang được công bố trên
nhật báo Federal Register vào tháng 2 mỗi năm và nhằm phục vụ cho chính sách hỗ trợ
tài chính này, nó sẽ có hiệu lực vào ngày đầu tiên của tháng kế tiếp sau tháng xuất bản.
Các hướng dẫn được công bố bởi Sở Dịch vụ Y tế tiểu bang Texas có thể được tìm
thấy trên website của họ.

5.5

Biện pháp Thu nợ Bất thường (ECA) - Theo Phần 501(r) của IRC, các biện pháp nhất
định mà bệnh viện tiến hành đối với một cá nhân liên quan đến việc nhận thanh toán
cho hóa đơn bệnh viện được coi là hành động thu nợ bất thường. ECA duy nhất sẽ
được thực hiện theo chính sách này là báo cáo thông tin bất lợi cho cơ quan tín dụng
tiêu dùng hoặc phòng tín dụng bởi một bệnh viện của Texas Health hoặc một trong các
đại lý của bệnh viện. Loại báo cáo này sẽ diễn ra không sớm hơn 130 ngày kể từ ngày
nhận hóa đơn đầu tiên sau khi xuất viện.

5.6

Đơn đăng ký nhận Hỗ trợ Tài chính - Một yêu cầu bằng văn bản từ phía bệnh nhân, bên
chịu trách nhiệm hoặc bên quan tâm khác để nhận hỗ trợ tài chính theo Chính sách Hỗ
trợ Tài chính của Texas Health, qua đó tóm tắt thông tin tài chính và các thông tin khác
cần thiết nhằm xác định tình trạng hội đủ điều kiện. Nội dung của Đơn đăng ký nhận Hỗ
trợ Tài chính sẽ được quyết định bởi Phó Giám đốc phụ trách Hoạt động Chu kỳ Doanh
thu của Texas Health hoặc người được Phó Giám đốc chỉ định. (Xem tài liệu đính kèm
D để có bản sao Đơn đăng ký Nhận Hỗ trợ Tài chính của Texas Health)

5.7

Nghèo về mặt tài chính - Bệnh nhân không được bảo hiểm hoặc được bảo hiểm dưới
mức có Thu nhập Hàng năm thấp hơn hoặc bằng 200% hướng dẫn mức nghèo áp dụng
của liên bang.
Tình trạng của mỗi bệnh nhân sẽ được đánh giá theo hoàn cảnh liên quan hiện tại
chẳng hạn như thu nhập, tài sản hoặc các nguồn lực tài chính khác sẵn có đối với bệnh
nhân hoặc gia đình bệnh nhân.

5.8

Nghèo về mặt y tế - Người có Dư nợ Bệnh nhân Hiện tại vượt quá tỷ lệ % cụ thể trong
Thu nhập Hàng năm của bệnh nhân, được xác định theo Hướng dẫn về Tình trạng hội
đủ điều kiện trong Tài liệu đính kèm A của chính sách này.

5.9

Chăm sóc Cần thiết Về mặt y tế - Nói chung, các dịch vụ bệnh viện khẩn cấp nội trú và
ngoại trú không tự chọn đều có thể bồi hoàn theo các chương trình Medicare và/hoặc
Medicaid.

5.10

Chính sách Hỗ trợ Tài chính của Texas Health - Chính sách được thực thi bởi Texas
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Health nhằm cung cấp nguồn hỗ trợ tài chính cho các bệnh nhân đủ điều kiện Nghèo về
mặt tài chính, Nghèo về mặt y tế hoặc Nghèo thê thảm. Hướng dẫn về tình trạng hợp lệ
để nhận hỗ trợ tài chính được nêu chi tiết trong Tài liệu đính kèm A của chính sách này.
6.0

Các Bên Chịu trách nhiệm:
6.1

Phó Giám đốc Tài chính Cấp cao của Texas Health
6.1.1 Chịu trách nhiệm giám sát Chính sách Hỗ trợ Tài chính của Texas Health.

6.2

Phó Giám đốc phụ trách Hoạt động Chu kỳ Doanh thu của Texas Health
6.2.1 Chịu trách nhiệm quản lý hàng ngày đối với Chính sách Tài chính của Texas
Health.

6.3

Nhân viên Phòng Kinh doanh của Texas Health
6.3.1 Chịu trách nhiệm thông báo cho tất cả các bệnh nhân về sự tồn tại của Chính
sách Hỗ trợ Tài chính của Texas Health.

6.4

6.3.2

Chịu trách nhiệm xem xét Đơn đăng ký nhận Hỗ trợ Tài chính và xác định mức
độ hỗ trợ tài chính.

6.3.3

Chịu trách nhiệm thông báo cho người đăng ký về tình trạng yêu cầu nhận hỗ trợ
tài chính và quyền kháng cáo của họ về quyết định bất lợi.

6.3.4

Chịu trách nhiệm xử lý kháng cáo của những Đơn đăng ký nhận Hỗ trợ Tài chính
bị từ chối.

6.3.5

Chịu trách nhiệm lưu giữ tài liệu liên quan đến việc xác định tình trạng hợp lệ về
tài chính.

Các Bệnh viện của Texas Health - Tất cả
6.4.1 Chịu trách nhiệm thông báo cho bệnh nhân về sự tồn tại của Chính sách Hỗ trợ
Tài chính của Texas Health.
Chịu trách nhiệm thực hiện quy trình xem xét nhằm xác định tình trạng hợp lệ để
nhận hỗ trợ tài chính cho bệnh nhân trước khi được cung cấp các dịch vụ của
bệnh viện và thông báo họ quyết định về tình trạng hợp lệ.
Nhân viên Tài chính của Bệnh viện
6.5.1 Nếu yêu cầu hỗ trợ tài chính được đưa ra trước khi cung cấp một dịch vụ theo
lịch thì việc xác định tình trạng hợp lệ này sẽ cần được phê duyệt bởi nhân viên
tài chính của bệnh viện hoặc người được họ chỉ định.
6.4.2

6.5

6.5.2

7.0

Chịu trách nhiệm về các quy trình và kiểm soát nội bộ nhằm ghi lại phù hợp các
điều chỉnh tài chính vào sổ sách của bệnh viện trên cơ sở hàng tháng.

Tài liệu tham khảo Bên ngoài:
7.1

EMTALA - Đạo luật Điều trị Y tế Khẩn cấp và Lao động Hoạt động
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8.0

9.0

7.2

Hướng dẫn mức nghèo trên nhật báo Federal Register

7.3

Phần 61.023 (mức thu nhập) trong Đạo luật Chăm sóc Sức khỏe & Điều trị cho Người
nghèo

7.4

Phần 501(r) Đạo luật Doanh thu Nội bộ

7.5

Khám Sàng lọc Y tế và Thuyên chuyển Bệnh nhân - Chính sách Hệ thống THR

7.6

Hướng dẫn của Sở Dịch vụ Y tế Texas

7.7

Phần 311.043-045 Đạo luật Sức khỏe và An toàn tiểu bang Texas

Hồ sơ và/hoặc Tài liệu đính kèm liên quan:
8.1

Tài liệu đính kèm A - Tiêu chuẩn về Tình trạng hội đủ điều kiện

8.2

Tài liệu đính kèm B - Bảng phân loại Nghèo về mặt tài chính, Nghèo về mặt y tế, Nghèo
thê thảm

8.3

Tài liệu đính kèm C - Danh sách các Đối tượng Được bao trả & Các Nhà cung cấp/Dịch
vụ Không được Bao trả

8.4

Tài liệu đính kèm D - Cách Tính Số tiền Thường được Lập hóa đơn (AGB)

8.5

Các Khoản đồng chi trả và Đồng bảo hiểm Cung cấp Định giá Khấu trừ cho Người
không được bảo hiểm

8.6

Chính sách mới nhất về Thu Tiền đặt cọc trước

8.7

Ma trận Phê duyệt, Ủy quyền và Trách nhiệm của THR

Báo cáo bắt buộc:
Không áp dụng
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Tài liệu đính kèm A
TIÊU CHUẨN VỀ TÌNH TRẠNG HỢP LỆ
Các tiêu chuẩn nêu trong tài liệu đính kèm này phải được áp dụng nhằm xác định xem bệnh nhân có
hội đủ điều kiện để được chăm sóc miễn phí hay khấu trừ theo Chính sách Hỗ trợ Tài chính của Texas
Health hay không. Điều chỉnh duy nhất liên quan đến các bệnh nhân đáp ứng các tiêu chuẩn được đề
ra trong Tài liệu đính kèm A này sẽ được báo cáo là chăm sóc từ thiện trong báo cáo hoạt động của
bệnh viện.
A-1.0 Nghèo về mặt tài chính
Một bệnh nhân/người bảo lãnh có Thu nhập ước tính hàng năm từ 0% đến 200% theo hướng
dẫn mức nghèo liên bang sẽ được phê duyệt nhận hỗ trợ tài chính miễn là bệnh nhân đó không
có đủ tiền và tài sản tài chính để chi trả Dư nợ Bệnh nhân Hiện tại mà không phải chịu gánh
nặng tài chính quá mức. Nói chung, một bệnh nhân Nghèo về mặt tài chính sẽ hội đủ điều kiện
được khấu trừ từ tổng chi phí lập hóa đơn gộp một số tiền bằng Dư nợ Bệnh nhân Hiện tại vào
thời điểm xác định tình trạng hợp lệ trong hóa đơn bệnh viện thấp hơn số tiền mà họ được cho
là có thể chi trả (nếu có). Việc xác định tình trạng hợp lệ sẽ dựa trên Thu nhập Hàng năm, quy
mô gia đình và nguồn lực tài chính. Quyết định về việc hội đủ điều kiện hưởng Hỗ trợ Tài chính
sẽ được thực hiện dựa trên những thông tin do bệnh nhân cung cấp trong Đơn đăng ký Nhận
Hỗ trợ Tài chính. Trong bất cứ trường hợp nào, mọi khoản thanh toán trước đó của bệnh nhân
cộng với Dư nợ Bệnh nhân Hiện tại sau khi áp dụng mọi khoản khấu trừ sẽ không vượt quá tỷ
lệ % AGB trong tổng chi phí của Texas Health.
A-2.0 Phê duyệt Tài chính Tự động/Có cơ sở
Mặc dù bệnh nhân đã được thông báo về Chính sách Hỗ trợ Tài chính, có những thời điểm khi
họ quyết định không hoàn tất Đơn đăng ký Nhận Hỗ trợ Tài chính, Texas Health thường xuyên
sàng lọc các bệnh nhân không có bảo hiểm bằng các nguồn tin độc lập bên thứ ba về việc hội
đủ điều kiện hưởng hỗ trợ tài chính. Trong một số trường hợp, Texas Health có thể xác định
bệnh nhân đủ điều kiện nhận hỗ trợ tài chính thông qua quy trình xem xét và phân tích thông tin
tài chính và các thông tin khác được cung cấp bởi nhà cung cấp độc lập bên thứ ba, chẳng hạn
như Thu nhập Hàng năm ước tính, quy mô gia đình và tình trạng việc làm. Trong các tình
huống này, Đơn đăng ký nhận Hỗ trợ Tài chính chính thức là không cần thiết. Quy trình xem xét
và phân tích các dữ liệu sẵn có của Texas Health thường được hoàn tất trong vòng 30 ngày
sau khi trách nhiệm pháp lý của bệnh nhân đã được xác định. Nếu Texas Health không thể xác
định bệnh nhân đủ điều kiện nhận hỗ trợ tài chính thông qua quy trình xem xét này và Đơn
đăng ký nhận Hỗ trợ Tài chính của Texas Health chưa được nộp thì các hoạt động thu nợ sẽ
bắt đầu theo quy trình thu nợ thông thường của Texas Health. Mọi ECA sẽ không bắt đầu trước
130 ngày sau khi trách nhiệm pháp lý của bệnh nhân đã được xác định.
A-3.0 Nghèo về mặt y tế
Bệnh nhân Nghèo về mặt y tế là người có thu nhập hàng năm từ 201% - 500% Mức Thu nhập
theo Chuẩn nghèo Liên bang và hóa đơn bệnh viện chưa thanh toán của Texas Health (sau khi
đã trừ các khoản thanh toán của tất cả các bên thứ ba) vượt quá 5% Thu nhập Hàng năm của
họ và họ không thể trả Số Dư nợ Bệnh nhân Hiện tại chưa thanh toán. Những bệnh nhân
Nghèo về mặt y tế này hội đủ điều kiện được khấu trừ như nêu rõ trong Tài liệu đính kèm B.
Tuy nhiên, trong bất cứ trường hợp nào, mọi khoản thanh toán trước của bệnh nhân cộng với
Dư nợ Bệnh nhân Hiện tại sau khi áp dụng mọi khoản khấu trừ cũng sẽ không vượt quá tỷ
lệ % AGB trong tổng chi phí của Texas Health. Xem Tài liệu đính kèm B để có bảng hoàn
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chỉnh.
A-4.0 Nghèo thê thảm Về mặt y tế: Bệnh nhân có Dư nợ Bệnh nhân Hiện tại chưa thanh toán sau
khi đã trừ các khoản thanh toán của tất cả các bên thứ ba vượt quá 20% tổng Thu nhập Hàng
năm được báo cáo và họ không thể trả Số Dư nợ Bệnh nhân Hiện tại. Những bệnh nhân
Nghèo thê thảm Về mặt y tế này hội đủ điều kiện được khấu trừ từ 75% - 95%. Nếu mức thu
nhập của một bệnh nhân dưới 500% Mức Nghèo Liên bang và viện phí lập hoá đơn cho bệnh
nhân đáp ứng hoặc vượt quá thu nhập hàng năm của bệnh nhân thì số tiền còn lại của bệnh
nhân sẽ được giảm xuống còn 2,5%. Tuy nhiên, trong bất cứ trường hợp nào, Dư nợ Bệnh
nhân Hiện tại sau khi áp dụng khấu trừ cũng sẽ không vượt quá tỷ lệ % AGB trong tổng chi phí
của Texas Health.
A-5.0 Nghèo về mặt y tế Có cơ sở (Tổng chi phí Được lập hóa đơn Vượt quá 75.000 USD)
Trong trường hợp bệnh nhân có hóa đơn bệnh viện của Texas Health cho thấy chi phí vượt
quá 75.000 USD, tài khoản này có thể hội đủ điều kiện nhận hỗ trợ tài chính có cơ sở mà
không cần gửi Đơn đăng ký nhận Hỗ trợ Tài chính hoàn tất miễn là có đủ thông tin để xác định
bệnh nhân có đủ điều kiện hay không. Thông tin này có thể bao gồm dữ liệu tài chính thu được
từ bên thứ ba. Trong trường hợp này, trách nhiệm tối thiểu của bệnh nhân sẽ là 25% phần
trách nhiệm của bệnh nhân. Tuy nhiên, trong bất cứ trường hợp nào, các khoản thanh toán
của bệnh nhân cũng sẽ không vượt quá tỷ lệ % AGB trong tổng chi phí của Texas Health.
A-6.0 Hỗ trợ Tài chính
Tất cả các bệnh nhân tìm kiếm hỗ trợ theo Chính sách Hỗ trợ Tài chính của Texas Health được
khuyến khích hoàn tất Đơn đăng ký nhận Hỗ trợ Tài chính. Bệnh nhân có hóa đơn bệnh viện
cho thấy tổng chi phí là 75.000 USD hoặc thấp hơn không thể được phân loại là Nghèo về mặt
y tế trừ phi Texas Health nhận được Đơn đăng ký nhận Hỗ trợ Tài chính hoàn tất cùng với các
tài liệu được mà Texas Health yêu cầu để xác minh thu nhập, tài sản và các khoản chi phí y tế
được báo cáo trong trường hợp đó.
A-7.0 Xác định Tình trạng Tài chính
Quyết định rằng một bệnh nhân không có đủ tiền, vì lý do nghèo cả về mặt tài chính lẫn y tế,
phải được đưa ra vào thời điểm mà tài khoản của bệnh nhân được xem xét và sẽ được dựa
trên tình trạng việc làm, tình trạng tài chính hiện tại và gia đình hiện tại của bệnh nhân. Vì các
mục đích của chính sách này, tài sản sẽ bao gồm tiền mặt, chứng khoán, trái phiếu và các tài
sản tài chính khác mà vốn có thể dễ dàng đổi sang tiền mặt. Nói chung, tài sản cố định và khả
năng đầu cơ để tạo ra thu nhập trong tương lai của bệnh nhân/người bảo lãnh sẽ không được
xem xét trong việc xác định hiện có đủ tiền để thanh toán cho các hóa đơn y tế hiện tại hay
không.
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A-8.0 Đơn đăng ký lại
Nếu nhận được các dịch vụ bổ sung trong vòng 90 ngày kể từ ngày nộp Đơn đăng ký nhận Hỗ
trợ Tài chính và yêu cầu hỗ trợ tài chính bổ sung, bệnh nhân không cần hoàn tất Đơn đăng ký
nhận Hỗ trợ Tài chính khác trừ phi các dữ kiện và hoàn cảnh cho thấy có thể đã có thay đổi
đáng kể về tình trạng tài chính và/hoặc khả năng thanh toán của người nộp đơn.
A-9.0 Hỗ trợ Tài chính Không khẩn cấp
Hỗ trợ tài chính theo Chính sách Hỗ trợ Tài chính của Texas Health có thể được cung cấp cho
các bệnh nhân có tình trạng khẩn cấp hoặc không khẩn cấp. Chính sách Hỗ trợ Tài chính của
Texas Health dành ưu tiên cho các bệnh nhân có tình trạng y tế khẩn cấp. Trong quá trình xem
xét đơn đăng ký nhận hỗ trợ tài chính cho dịch vụ chăm sóc không khẩn cấp, Texas Health sẽ
cân nhắc tính sẵn có của các nguồn lực khác trong cộng đồng đáp ứng nhu cầu của người nộp
đơn, khả năng của các bệnh viện Texas Health trong việc cung cấp dịch vụ chăm sóc liên tục
phù hợp và tác động của yêu cầu cụ thể đó đối với khả năng của Texas Health trong việc cung
cấp dịch vụ chăm sóc rộng rãi trong cộng đồng mà chúng tôi phục vụ.
A-10.0 Sự hợp tác của Bệnh nhân
Bệnh nhân có trách nhiệm tích cực tham gia quy trình sàng lọc hỗ trợ tài chính của bệnh viện,
cho phép Texas Health (nếu cần thiết) tiếp cận thông tin sẵn có của bên thứ ba và cung cấp
thông tin yêu cầu một cách kịp thời, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc cung cấp cho bệnh
viện những thông tin liên quan đến phạm vi bảo hiểm phúc lợi y tế thực tế hoặc có thể có sẵn
(bao gồm bảo hiểm COBRA có sẵn), tình trạng tài chính (tức là thu nhập, tài sản tài chính) và
mọi thông tin khác cần thiết để Texas Health đưa ra quyết định về tình trạng hợp lệ tài chính và
được bảo hiểm của bệnh nhân. Bệnh nhân không hợp tác có thể khiến họ bị từ chối hỗ trợ tài
chính.
Hỗ trợ tài chính là một tùy chọn để giải quyết việc thanh toán Dư nợ Bệnh nhân Hiện tại. Nếu tiền nợ
được thu từ tài khoản của bệnh nhân trước khi phê duyệt hỗ trợ tài chính thì khoản tiền này sẽ không
được trả lại cho bệnh nhân trừ phi các khoản thanh toán vượt quá tỷ lệ % AGB của Texas Health.
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Tài liệu đính kèm B
Nghèo về mặt tài chính, Nghèo về mặt y tế và Nghèo thê thảm
Dựa trên Hướng dẫn Mức nghèo của Liên bang ban hành ngày 1/11/19
Phân loại Nghèo về mặt
Phân loại Nghèo về mặt y tế
tài chính
Dư nợ phải bằng hoặc lớn hơn tỷ lệ % cụ thể Thu nhập Hàng năm của bệnh nhân để
hội đủ điều kiện
Số lượng
200%
% cụ thể
> 5%
> 5%
> 5%
> 10%
> 10%
trong
Số lượng
Hộ gia đình
trong
201 - 250% 251 - 300% 301 - 350% 351 - 400% 401 - 500%
Hộ gia đình
1

$24,980

1

2

$33,820

2

3

$42,660

3

4

$51,500

4

5

$60,340

5

6

$69,180

6

7

$78,020

7

8

$86,860

8

Khấu trừ

100%
của
Dư nợ

Khấu trừ

$24,981
$31,225
$33,821
$42,275
$42,661
$53,325
$51,501
$64,375
$60,341
$75,425
$69,181
$86,475
$78,021
$97,525
$86,861
$108,575

$31,226
$37,470
$42,276
$50,730
$53,326
$63,990
$64,376
$77,250
$75,426
$90,510
$86,476
$103,770
$97,526
$117,030
$180,576
$130,290

$37,471
$43,715
$50,731
$59,185
$63,991
$74,655
$77,251
$90,125
$90,511
$105,595
$103,771
$121,065
$117,031
$136,535
$130,291
$152,005

$43,716
$49,960
$59,186
$67,640
$74,656
$85,320
$90,126
$103,000
$105,596
$120,680
$121,066
$138,360
$136,536
$156,040
$152,006
$173,720

$49,961
$62,450
$67,641
$84,550
$85,321
$106,650
$103,001
$128,750
$120,681
$150,850
$138,361
$172,950
$156,041
$195,050
$173,721
$217,150

95% của
Dư nợ

90% của
Dư nợ

85% của
Dư nợ

80% của
Dư nợ

75% của
Dư nợ

Nghèo thê thảm về mặt y tế
Nếu thu nhập Hàng năm của Bệnh nhân vượt quá 500% Hướng dẫn Mức nghèo của Liên bang
Dư nợ
Dư nợ bằng hoặc lớn hơn 100% Thu nhập Hàng năm của bệnh nhân
Dư nợ lớn hơn 80% và nhỏ hơn 100% Thu nhập Hàng năm của bệnh nhân
Dư nợ lớn hơn 60% và nhỏ hơn 80% Thu nhập Hàng năm của bệnh nhân
Dư nợ lớn hơn 40% và nhỏ hơn 60% Thu nhập Hàng năm của bệnh nhân
Dư nợ lớn hơn 20% và nhỏ hơn 40% Thu nhập Hàng năm của bệnh nhân

Khấu trừ
95% dư nợ
90% dư nợ
85% dư nợ
80% dư nợ
75% dư nợ

--NGHÈO THÊ THẢM VỀ MẶT Y TẾ CHO NGƯỜI CÓ THU NHẬP DƯỚI 5 LẦN FPIL (HÓA ĐƠN VƯỢT MỨC 100% THU NHẬP HÀNG NĂM), BỆNH NHÂN NỢ 2,5% SỐ DƯ BỆNH NHÂN BAN ĐẦU

*Thời hạn phân loại nghèo về mặt y tế/nghèo thê thảm về mặt y tế là 90 ngày

Tài liệu đính kèm C
CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ TÀI CHÍNH
DANH SÁCH CÁC ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC BAO TRẢ 3/2018
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Các Bệnh viện mà Texas Health Kiểm soát Hoàn toàn
Texas Health Arlington Memorial Hospital
Texas Health Harris Methodist Hospital Azle
Texas Health Harris Methodist Hospital Cleburne
Texas Health Harris Methodist Hospital Fort Worth
Texas Health Harris Methodist Hospital Hurst-Euless Bedford
Texas Health Harris Methodist Hospital Southwest Fort Worth
Texas Health Harris Methodist Hospital Stephenville
Texas Health Harris Specialty Hospital Fort Worth
Texas Health Presbyterian Hospital Allen
Texas Health Presbyterian Hospital Alliance
Texas Health Presbyterian Hospital Dallas
Texas Health Presbyterian Hospital Denton
Texas Health Presbyterian Hospital Kaufman
Texas Health Presbyterian Hospital Plano
Trung tâm Phục hồi và Chăm sóc Sức khỏe Texas Health

Các Chi nhánh Liên doanh của Texas Health
AMH Cath Labs, LLC (tên kinh doanh: Texas Health Heart & Vascular Hospital Arlington)
Flower Mound Hospital Partners, LLC (tên kinh doanh: Texas Health Presbyterian Hospital Flower
Mound)
Physicians Medical Center, LLC (tên kinh doanh: Texas Health Center for Diagnostics & Surgery Plano)
Rockwall Regional Hospital, LLC (tên kinh doanh: Texas Health Presbyterian Hospital Rockwall)
Southlake Specialty Hospital, LLC (tên kinh doanh: Texas Heath Harris Methodist Hospital Southlake)
Texas Health Hospital Frisco
Texas Health Hospital MansfieldTexas Institute for Surgery LLP, (tên kinh doanh: Texas Institute for
Surgery at Texas Health Presbyterian Dallas)
USMD Hospital at Arlington, LP
USMD Hospital at Fort Worth, LP

Các Tổ chức Phi bệnh viện khác
Texas Health Back Care
Texas Health Medical Support
Texas Health Physicians Group
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CÁC NHÀ CUNG CẤP/DỊCH VỤ KHÔNG ĐƯỢC BAO TRẢ
Một số dịch vụ của chuyên gia và bác sĩ thường được thực hiện cùng với các dịch vụ của bệnh viện
theo chỉ dẫn của các bác sĩ điều trị khác nhau. Bệnh nhân có thể được lập hóa đơn riêng cho các dịch
vụ được cung cấp bởi bác sĩ điều trị, bác sĩ cấp cứu, bác sĩ X-quang, bác sĩ trực, nhà nghiên cứu bệnh
học, bác sĩ chuyên khoa tim, bác sĩ sơ sinh, bác sĩ gây mê và/hoặc các nhà cung cấp khác ngoài bệnh
viện.
Chính sách Hỗ trợ Tài chính của Texas Health chỉ áp dụng cho các dịch vụ được cung cấp bởi các đối
tượng bệnh viện liệt kê trong tài liệu đính kèm này - những đối tượng đã chấp nhận chính sách này.
Bệnh nhân có thể nhận được hóa đơn bổ sung cho các dịch vụ chăm sóc sức khỏe từ các nhà cung
cấp khác mà vốn không được bao trả theo chính sách này. Số lượng nhà cung cấp không được bao
trả cung cấp dịch vụ khẩn cấp hoặc Chăm sóc Cần thiết Về mặt y tế là rất lớn và thường xuyên thay
đổi. Do đó, các loại nhà cung cấp và/hoặc loại hình dịch vụ sau đây đã được xác định là các dịch vụ
không được bao trả theo chính sách hỗ trợ tài chính này. Quý vị có thể lấy danh sách miễn phí đầy đủ
hơn về các nhà cung cấp không được bao trả theo đối tượng qua mạng hoặc nhận bản in bằng cách
gọi tới số 1-682-236-7959.
Các Nhà cung cấp Không được bao trả gồm các nhóm sau:
Chi phí Xe cấp cứu
Trung tâm Phẫu thuật Lưu động
Bác sĩ gây mê
Bác sĩ Điều trị
Bác sĩ chuyên khoa tim
Trung tâm Chạy thận
Thiết bị Y tế Lâu bền (DME)
Bác sĩ cấp cứu
Chăm sóc sức khỏe tại gia
Bác sĩ trực
Bác sĩ sơ sinh
Các nhà cung cấp Chuyên môn Khác
Phòng thí nghiệm Bên ngoài
Nhà nghiên cứu bệnh học
Bác sĩ
Bác sĩ X-quang
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Tài liệu đính kèm D

Cách tính AGB của Texas Health – 2019
(Dựa trên Báo cáo Tài chính 2018)
Bệnh viện*
Texas Health Allen

Tổng chi phí*

Texas Health Alliance
Trung tâm Phẫu thuật Liên minh
Texas Health
Texas Health Arlington Memorial
Hospital
Texas Health Azle
Texas Health Hospital
Texas Health Cleburne
Texas Health Dallas
Texas Health Denton
Texas Health Fort Worth
Texas Health HEB
Texas Health Heart & Vascular
Hospital Arlington
Texas Health Kaufman
Texas Health Plano
Texas Health Stephenville
Texas Health Seay
Bệnh viện Chuyên khoa Texas
Health
Texas Health Springwood
Texas Health Southwest Fort Worth
Trung tâm Phục hồi và Chăm sóc
Sức khỏe Texas Health
Texas Health Flower Mound
Texas Health Center for Diagnostic
Surgery Plano
Texas Health Southlake

Khấu trừ

Tỷ lệ Khấu trừ

AGB

238,117,066
341,050,287

(143,943,772)
(201,113,732)

60.5%
59.0%

39.5%
41.0%

817,025,535

(553,715,196)

67.8%

32.2%

100,286,612

(67,900,559)

67.7%

32.3%

197,142,253
1,788,831,350

(130,185,819)
(1,165,838,598)

66.0%
65.2%

34.0%
34.8%

714,244,622
2,563,623,195

(493,153,419)
(1,757,582,095)

69.0%
68.6%

31.0%
31.4%

753,125,071
188,085,029

(506,952,355)
(131,201,404)

67.3%
69.8%

32.7%
30.2%

110,777,518

(74,914,024)

67.6%

32.4%

1,095,323,923

(659,746,908)

60.2%

39.8%

127,293,275
21,735,055

(79,841,023)
(13,189,456)

62.7%
60.7%

37.3%
39.3%

900,126,940
7,270,500

(586,563,741)
(2,935,527)

65.2%
40.4%

34.8%
59.6%

415,336,895

(232,388,643)

56.0%

44.0%

189,850,038

(94,467,472)

49.8%

50.2%

186,884,801

(107,631,529)

57.6%

42.4%

358,880,454

(215,939,749)

60.2%

39.8%

165,098,093

(99,236,999)

60.1%

39.9%

277,122,484

(189,154,924)

68.3%

31.7%

73,761,637

(47,189,954)

64.0%

36.0%

Texas Health Rockwall
Texas Health Institute for Surgery

238,117,066
341,050,287

(143,943,772)
(201,113,732)

60.5%
59.0%

39.5%
41.0%

Texas Health Huguley
USMD - Arlington

817,025,535
100,286,612

(553,715,196)
(67,900,559)

67.8%
67.7%

32.2%
32.3%

197,142,253

(130,185,819)

66.0%

34.0%

USMD - Fort Worth
Tổng cộng

11,630,992,632

(7,554,786,898)

65.0%

35.0%

Texas Health -- AGB được chọn cho năm 2019

25%

* Huguley được loại trừ khỏi tính toán THR AGB vì họ sử dụng chính sách Adventist đối với hỗ trợ
tài chính.
* Bao gồm các yêu cầu bồi thường được phép trong năm dương lịch 2018 cho mọi công ty bảo hiểm y tế tư nhân và lệ phí
dịch vụ Medicare (không bao gồm Medicaid, Medicaid được Quản lý và không được Bảo hiểm)
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