Mục đích:
SCL Health System (SCL Health) cam kết cung cấp hỗ trợ tài chính cho những ai có nhu cầu chăm sóc sức khỏe và không
có bảo hiểm, thiếu bảo hiểm, không đủ điều kiện tham gia một chương trình của chính phủ, hoặc không thể thanh toán chi
phí chăm sóc cần thiết về mặt y tế dựa trên hoàn cảnh tài chính hộ gia đình của họ. Phù hợp với nhiệm vụ của mình là
cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe quan tâm đến người bệnh, chất lượng cao, vừa túi tiền và bảo vệ những người
nghèo và dễ bị tổn thương, SCL Health nỗ lực đảm bảo rằng khả năng tài chính của những người cần các dịch vụ chăm
sóc sức khỏe không làm cho họ không thể tìm kiếm hoặc nhận được sự chăm sóc.
SCL Health sẽ cung cấp, không phân biệt đối xử, dịch vụ chăm sóc cho các bệnh cần cấp cứu cho các cá nhân bất kể khả
năng thanh toán của họ là gì hoặc điều kiện nhận hỗ trợ tài chính của họ hay hỗ trợ của chính phủ là gì.
Hỗ trợ tài chính sẽ được cung cấp cho những bệnh nhân nào đáp ứng các tiêu chí của chương trình và cư trú trong một
trong các khu vực dịch vụ của SCL Health. Hỗ trợ tài chính sẽ được cung cấp, không phân biệt đối xử, cho các bệnh nhân
bên ngoài các khu vực dịch vụ của SCL Health, là những người đủ điều kiện tham gia chương trình theo cách khác, và
những người có bệnh trạng cần chăm sóc khẩn cấp, cấp cứu hoặc đe dọa tính mạng.
SCL Health sẽ sử dụng Các Quy Định Về Mức Nghèo Khổ Của Liên Bang mới nhất để xác định điều kiện tham gia
chương trình theo chính sách hỗ trợ tài chính của mình. Bệnh nhân nào đủ điều kiện nhận hỗ trợ tài chính có thể nhận
được sự chăm sóc giảm giá toàn bộ hoặc thanh toán một khoản lệ phí đã giảm giá theo chính sách này. Một quy định về
khó khăn trong y tế mở rộng sự hỗ trợ tài chính đến các bệnh nhân nào có thu nhập cao hơn ngưỡng đủ điều kiện nhận
hỗ trợ tài chính và hóa đơn y tế cao hơn ngưỡng tỉ lệ thu nhập hộ gia đình của bệnh nhân.
Chính sách hỗ trợ tài chính này tuân thủ các điều luật hiện hành của liên bang, tiểu bang và địa phương. Sự hỗ trợ tài
chính được mở rộng với kỳ vọng rằng bệnh nhân sẽ hợp tác với các thủ tục của SCL Health để làm đơn xin sự hỗ trợ tài
chính đó hoặc các hình thức thanh toán khác. Họ cũng sẽ đóng góp vào chi phí chăm sóc của mình theo khả năng thanh
toán của họ. Các cá nhân có năng lực tài chính để mua bảo hiểm sức khỏe sẽ được khuyến khích làm như thế, như một
cách đảm bảo sự tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, vì sức khỏe chung của bản thân họ, và để bảo vệ tài sản cá
nhân của họ. Sự tiếp cận bảo hiểm hoặc bảo hiểm Medicaid đã mở rộng đáng kể thông qua chương trình Health
Exchanges của liên bang và tiểu bang. Chúng tôi kỳ vọng rằng bất kỳ bệnh nhân nào không có bảo hiểm nên hợp tác với
SCL Health trong việc xác định tính khả dụng của chi trả từ Medicaid hoặc bảo hiểm.
Theo đó, chính sách thành văn này:

•

Gồm có các tiêu chí về điều kiện nhận hỗ trợ tài chính – chăm sóc giảm giá toàn bộ hoặc một phần.

•

Mô tả cơ sở để tính các số tiền tính cho các bệnh nhân đủ điều kiện nhận hỗ trợ tài chính theo chính sách này.

•

Mô tả cách thức theo đó bệnh nhân có thể làm đơn xin hỗ trợ tài chính.

•

Mô tả các cách thức sẽ được sử dụng để công bố rộng rãi chính sách này trong các cộng đồng mà các cơ sở của
SCL Health phục vụ.

•

Hạn chế số tiền SCL Health sẽ tính đối với dịch vụ chăm sóc cấp cứu hoặc chăm sóc cần thiết về mặt y tế khác
cho những người đủ điều kiện nhận hỗ trợ tài chính. Giới hạn này sẽ dựa trên biểu giá trung bình được
Medicare cho phép.
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Phạm vi:
Chính sách này áp dụng cho tất cả những ai làm việc cho hoặc thay mặt cho SCL Health. Chính sách này áp dụng cho
tất cả các cơ sở bệnh viện của SCL Health bao gồm nhưng không giới hạn ở:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Good Samaritan Medical Center – Lafayette, CO
Lutheran Medical Center – Wheat Ridge, CO
Saint Joseph Hospital – Denver, CO
St. Mary’s Medical Center – Grand Junction, CO
St. Vincent Healthcare – Billings, MT
Holy Rosary Healthcare – Miles City, MT
St. James Healthcare – Butte, MT
St. Francis Health Center – Topeka, KS
Các Nhà Cung Cấp Do SCL Health Tuyển Dụng

Để quản lý các nguồn lực của mình một cách có trách nhiệm và để cho phép SCL Health cung cấp mức hỗ trợ thích
hợp cho những người có khó khăn, Hội Đồng Quản Trị của SCL Health lập ra các quy định hỗ trợ tài chính sau đây.

Định nghĩa:
Vì mục đích của chính sách này, các thuật ngữ sau đây được định nghĩa:
Chăm Sóc Giảm Giá — sự hỗ trợ tài chính cung cấp dịch vụ chăm sóc ở mức lệ phí đã giảm giá cho các bệnh nhân đủ
điều kiện có thu nhập gia đình hàng năm nằm trong khoảng bằng hoặc lớn hơn 200% nhưng nhỏ hơn hoặc bằng 400%
Các Quy Định Về Mức Nghèo Khổ Của Liên Bang. Hình thức hỗ trợ tài chính này miễn nghĩa vụ tài chính cho bệnh nhân,
trừ những số tiền có thể đến hạn sau khi đã áp dụng các khoản giảm giá phù hợp đối với các dịch vụ y tế do SCL Health
cung cấp. Các số tiền Chăm Sóc Giảm Giá được mô tả trong Bảng Trách Nhiệm của Bệnh Nhân Trong Hỗ Trợ Tài Chính Tài Liệu Đính Kèm B.
Giai Đoạn Xác Định Điều Kiện — vì mục đích xác định điều kiện nhận hỗ trợ tài chính, SCL Health sẽ xem xét thu nhập
hàng năm của gia đình từ giai đoạn ba tháng trước đó và/hoặc năm thuế trước đó như được cho biết bởi biên nhận tiền
lương hoặc bản khai thuế thu nhập gần nhất và thông tin khác. Giấy tờ chứng minh thu nhập có thể được xác định bằng
cách tính trung bình năm đối với thu nhập của gia đình trong năm cho đến nay, cân nhắc tỉ lệ thu nhập hiện tại.
Giai Đoạn Đánh Giá Điều Kiện — các bệnh nhân đã được xác định là đủ điều kiện sẽ được hỗ trợ tài chính trong một
khoảng thời gian 12 tháng. Hỗ trợ tài chính cũng sẽ áp dụng cho các khoản giảm giá đủ điều kiện phát sinh đối với các
dịch vụ đã nhận trước ngày làm đơn xin hỗ trợ tài chính.
Bệnh Trạng Cần Cấp Cứu — như định nghĩa theo ý nghĩa của mục 1867 của Đạo Luật An Sinh Xã Hội (Social Security
Act) (42 U.S.C. 1395dd), SCL Health điều trị cho những người bên ngoài khu vực dịch vụ của SCL Health nếu có bệnh
trạng cần cấp cứu, chăm sóc khẩn cấp, hoặc đe dọa tính mạng.
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Gia đình — như định nghĩa của Cục Điều Tra Dân Số Hoa Kỳ, một nhóm gồm hai người trở lên sống cùng nhau và có
quan hệ huyết thống, hôn nhân hoặc nhận nuôi. Nếu bệnh nhân khai người phụ thuộc trong bản khai thuế thu nhập, theo
các quy định của Sở Thuế Liên Bang, người đó có thể được xem là người phụ thuộc vì mục đích xác định điều kiện nhận
hỗ trợ. Bất kỳ và tất cả nguồn thu của hộ gia đình sẽ được xem xét chung để xác định điều kiện theo chính sách hỗ trợ tài
chính của SCL Health.

•

Thu Nhập của Gia Đình: Thu Nhập của Gia Đình được xác định dùng định nghĩa của Cục Điều Tra Dân Số Hoa
Kỳ khi xác định điều kiện nhận hỗ trợ dựa trên Các Quy Định Về Mức Nghèo Khổ Của Liên Bang.

•

Bao gồm thu nhập, bảo hiểm thất nghiệp, bồi thường tai nạn lao động, An Sinh Xã Hội, Thu Nhập Đảm Bảm Bổ
Sung, hỗ trợ công, lương cựu binh, phúc lợi cho người sống sót, trợ cấp thương tật, lương hưu hoặc thu nhập
hưu trí, tiền lãi, cổ tức, tiền thuê nhà, tiền bản quyền, thu nhập từ điền trang và quỹ tín thác, hỗ trợ giáo dục, tiền
cấp dưỡng, chu cấp nuôi con, hỗ trợ tài chính từ bên ngoài hộ gia đình, và các nguồn linh tinh khác;

•

Phúc lợi phi hiện kim (ví dụ Medicare, Medicaid, và phúc lợi của Chương Trın
̀ h Hỗ Trợ Dinh Dưỡng Bổ Sung
(SNAP), hỗ trợ chi phí sưởi, ăn trưa tại trường học, hỗ trợ nhà ở, hỗ trợ theo nhu cầu từ các tổ chức phi lợi nhuận,
các khoản thanh toán chăm sóc bảo trợ, hoặc hỗ trợ khắc phục thảm họa) không được tính là thu nhập để xác định
điều kiện nhận hỗ trợ tài chính;

•

Lời hoặc lỗ vốn;

•

Được xác định trên cơ sở trước thuế;

Thu nhập gia đình của một người gồm có thu nhập của tất cả thành viên trưởng thành trong gia đình. Đối với bệnh nhân
dưới 18 tuổi, thu nhập gia đình gồm có thu nhập của cha mẹ và/hoặc cha mẹ kế, người yêu không kết hôn hoặc bạn sống
chung, hoặc người chăm sóc là người thân.
Các Quy Định Về Mức Nghèo Khổ Của Liên Bang — Các Quy Định Về Mức Nghèo Khổ Của Liên Bang được cập nhật
hàng năm trong Hệ Thống Ghi Nhận Liên Bang bởi Bộ Y Tế và Dịch Vụ Nhân Sinh Hoa Kỳ theo thẩm quyền của tiểu mục
(2) của Mục 9902 của Khoản 42 của Bộ Luật Hoa Kỳ. Có thể tham khảo các quy định hiện hành tại
http://aspe.hhs.gov/POVERTY/. SCL Health cập nhật bảng giới hạn nghèo khổ liên bang hàng năm vào ngày 1 tháng 4.
Hỗ Trợ Tài Chính — sự hỗ trợ được cung cấp cho bệnh nhân nào sẽ gặp khó khăn tài chính nếu phải thanh toán đầy đủ
các khoản chi phí xuất túi dự kiến đối với các dịch vụ cần thiết về mặt y tế mà SCL Health cung cấp và đáp ứng các tiêu chí
về điều kiện nhận hỗ trợ như thế..
Chăm Sóc Giảm Giá Toàn Bộ (Miễn Phí) — miễn 100% nghĩa vụ tài chính cho bệnh nhân phát sinh từ các dịch vụ y tế
SCL Health cung cấp. Các bệnh nhân không có bảo hiểm hoặc thiếu bảo hiểm có thu nhập gia đình hàng năm không quá
200% Các Quy Định Về Mức Nghèo Khổ Của Liên Bang sẽ đủ điều kiện được chăm sóc giảm giá toàn bộ.
Chi Phí Gộp — tổng chi phí ở biểu giá đã xác lập hoàn chỉnh của tổ chức để cung cấp các dịch vụ chăm sóc cho bệnh
nhân trước khi áp dụng các khoản trừ từ doanh thu.
Người bảo lãnh — một người không phải bệnh nhân, chịu trách nhiệm thanh toán hóa đơn của bệnh nhân.
Khó Khăn Y Tế — sự hỗ trợ tài chính cung cấp giảm giá dựa trên một thang đối chiếu, cho các bệnh nhân đủ điều kiện có
thu nhập gia đình hàng năm trên 400% Các Quy Định Về Mức Nghèo Khổ Của Liên Bang, nhưng không quá $200.000, và
các nghĩa vụ tài chính phát sinh từ các dịch vụ y tế được cung cấp bởi bất kỳ đơn vị hoặc nhà cung cấp nào của SCL
Health cao hơn 20% thu nhập gia đình hàng năm.
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Cần Thiết Về Mặt Y Tế — theo định nghĩa của Medicare là các dịch vụ hoặc sản phẩm hợp lý và cần thiết để chẩn đoán
hoặc điều trị bệnh hoặc thương tật.
Từ Thiện Giả Định — xác định điều kiện nhận hỗ trợ tài chính dựa trên thông tin kinh tế-xã hội áp dụng cho bệnh nhân,
được thu thập từ các nguồn thị trường.
Kế Hoạch Thanh Toán Hợp Lý — một kế hoạch thanh toán mở rộng được thương lượng giữa SCL Health và bệnh nhân
đối với bất kỳ khoản chi phí xuất túi nào của bệnh nhân. Kế hoạch thanh toán này sẽ cân nhắc thu nhập và tài sản của
bệnh nhân, số tiền còn nợ và bất kỳ khoản thanh toán nào trước đây.
Bệnh Nhân Không Có Bảo Hiểm — một người không được chi trả bởi một công ty bảo hiểm thương mại bên thứ ba, một
chương trình ERISA, một Chương Trình Chăm Sóc Sức Khỏe của Liên Bang (bao gồm nhưng không giới hạn ở Medicare,
Medicaid, SCHIP và CHAMPUS), Bồi Thường Tan Nạn Lao Động, hoặc hỗ trợ khác của bên thứ ba để giúp đáp ứng các
nghĩa vụ thanh toán của họ.
Bệnh Nhân Thiếu Bảo Hiểm — một người, có bảo hiểm tư nhân hoặc công cộng, sẽ gặp khó khăn tài chính nếu phải
thanh toán toàn bộ các khoản chi phí xuất túi dự kiến cho các dịch vụ y tế cung cấp bởi SCL Health.

Chính sách:
Các Dịch Vụ Đủ Điều Kiện
Các dịch vụ và sản phẩm đủ điều kiện theo chính sách hỗ trợ tài chính này gồm có như sau:

1. Dịch vụ y tế điều trị chấn thương và cấp cứu được cung cấp trong môi trường cấp cứu. Dịch vụ chăm sóc
sẽ tiếp tục đến khi bệnh trạng của bệnh nhân đã ổn định trước khi xác định các thỏa thuận thanh toán;

2. Dịch vụ để điều trị một bệnh trạng mà, nếu không được điều trị nhanh chóng, sẽ dẫn đến sự thay đổi bất
lợi ở tình trạng sức khỏe của bệnh nhân;

3. Dịch vụ không chọn lọc được cung cấp để đáp ứng các tình huống đe dọa tính mạng trong môi
trường phi cấp cứu; và/hoặc

4. Dịch vụ cần thiết về mặt y tế khác được xếp lịch trước và được đánh giá và phê duyệt theo quyết định của
SCL Health.
Dịch vụ không đủ điều kiện nhận hỗ trợ tài chính gồm có như sau:

1. Các thủ tục chọn lọc không cần thiết về mặt y tế bao gồm, và không giới hạn ở, các dịch vụ thẩm mỹ.
2. Các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc khác không được lập hóa đơn thông qua SCL Health (ví dụ như các
dịch vụ của bác sĩ độc lập, điều dưỡng riêng, vận chuyển cứu thương, v.v.). Bệnh nhân phải trực tiếp liên lạc
với các nhà cung cấp dịch vụ để hỏi về sự hỗ trợ và thương lượng thỏa thuận thanh toán với các phòng
mạch này.
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Điều Kiện và Tiêu Chí Nhận Hỗ Trợ
Sự hỗ trợ tài chính sẽ được mở rộng đến các bệnh nhân, hoặc người bảo lãnh của bệnh nhân, theo nhiệm vụ và giá trị của
SCL Health. Điều kiện nhận hỗ trợ tài chính sẽ được xem xét đối với những ai không có bảo hiểm, thiếu bảo hiểm hoặc
không thể thanh toán chi phí chăm sóc của mình, dựa trên sự xác định nhu cầu tài chính theo Chính Sách này. Khi xác định
điều kiện nhận hỗ trợ của bệnh nhân, SLCHS không dựa trên chủng tộc, giới tính, độ tuổi, thiên hướng tình dục, liên kết tôn
giáo, tư cách xã hội hay nhập cư, hoặc tuổi của bệnh nhân.
SCL Health sẽ cung cấp hỗ trợ tài chính cho bệnh nhân, hoặc người bảo lãnh của bệnh nhân, tuân thủ luật pháp liên bang,
tiểu bang và địa phương. Sự hỗ trợ tài chính sẽ dựa trên nhu cầu tài chính và sẽ không dựa trên chủng tộc, sắc tộc, tôn
giáo, nòi giống, giới tính, độ tuổi, tư cách xã hội hoặc nhập cư, thiên hướng tình dục hoặc tình trạng bảo hiểm.
Đương đơn xin hỗ trợ tài chính có trách nhiệm làm đơn gửi các chương trình công cộng để nhận bảo hiểm khả dụng. Họ
cũng phải tìm kiếm bảo hiểm sức khỏe công cộng hoặc tư nhân đối với dịch vụ chăm sóc SCL Health cung cấp. Bệnh
nhân, hoặc người bảo lãnh của bệnh nhân phải hợp tác trong việc đăng ký tham gia các chương trình áp dụng và các
nguồn tài trợ có thể xác định, bao gồm chi trả của COBRA (một điều luật liên bang cho phép gia hạn trong thời gian hạn
chế đối với phúc lợi chăm sóc sức khỏe). Nếu SCL Health xác định rằng có thể có chi trả COBRA, và bệnh nhân không
phải là một bên thụ hưởng Medicare hoặc Medicaid, bệnh nhân hoặc người bảo lãnh của bệnh nhân phải cung cấp cho
SCL Health thông tin cần thiết để xác định phí bảo hiểm hàng tháng của COBRA. Họ sẽ phải hợp tác với nhân viên của
SCL Health để xác định xem họ có đủ điều kiện được hỗ trợ đóng phí bảo hiểm COBRA của SCL Health hay không, sự
hỗ trợ này có thể được cung cấp trong thời gian hạn chế để giúp đảm bảo sự chi trả của bảo hiểm.
Bệnh nhân, hoặc người bảo lãnh của bệnh nhân, nếu không hợp tác trong việc đăng ký tham gia các chương trình có thể
thanh toán chi phí các dịch vụ chăm sóc sức khỏe của họ chẳng hạn như Medicaid, có thể bị từ chối hỗ trợ tài chính. SCL
Health sẽ cố gắng hỗ trợ bệnh nhân hoặc người bảo lãnh của bệnh nhân đăng ký tham gia các chương trình công cộng và
tư nhân.
Theo các quy định của ĐẠO LUẬT ĐIỀU TRỊ CẤP CỨU VÀ LAO ĐỘNG CỦA LIÊN BANG (FEDERAL EMERGENCY MEDICAL
TREATMENT AND LABOR ACT, EMTALA) bệnh nhân sẽ không bị sàng lọc về thông tin hỗ trợ tài chính hoặc thông tin thanh
toán trước khi cung cấp dịch vụ trong trường hợp cấp cứu.
Các Quy Định Về Mức Nghèo Khổ Của Liên Bang sẽ được sử dụng để xác định điều kiện nhận hỗ trợ tài chính của bệnh
nhân. Điều kiện nhận hỗ trợ tài chính sẽ dựa trên sự kết hợp thu nhập và tài sản của gia đình.
Chăm Sóc Giảm Giá Toàn Bộ (Miễn Phí): Đối với các dịch vụ đủ điều kiện, sự chăm sóc giảm giá toàn bộ sẽ được cung cấp cho
bệnh nhân hoặc người bảo lãnh của bệnh nhân nào đáp ứng các tiêu chí sau đây:

1. Bệnh nhân không có bảo hiểm và thiếu bảo hiểm nào đáp ứng các tiêu chí điều kiện nhận hỗ trợ khác và có thu
nhập gia đình hàng năm không quá 200% Các Quy Định Về Mức Nghèo Khổ Của Liên Bang, và

2. Đã sử dụng hết tất cả các lựa chọn thanh toán khác cho bệnh nhân bao gồm bảo hiểm tư nhân, các chương
trình hỗ trợ y tế của liên bang, tiểu bang và địa phương, và các hình thức hỗ trợ khác do các bên thứ ba cung
cấp.
Chăm Sóc Giảm Giá: Đối với các dịch vụ đủ điều kiện, chi phí chăm sóc sẽ được giảm giá và bệnh nhân hoặc người bảo lãnh
của bệnh nhân sẽ được giảm giá miễn là họ đáp ứng các tiêu chí sau đây:

1. Bệnh nhân không có bảo hiểm và thiếu bảo hiểm nào đáp ứng các tiêu chí điều kiện nhận hỗ trợ khác và có thu
nhập gia đình hàng năm nằm trong khoảng cao hơn 200% nhưng thấp hơn hoặc bằng 400% Các Quy Định Về
Mức Nghèo Khổ Của Liên Bang, và
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2. Đã sử dụng hết tất cả các lựa chọn thanh toán khác cho bệnh nhân bao gồm bảo hiểm tư nhân, các chương
trình hỗ trợ y tế của liên bang, tiểu bang và địa phương, và các hình thức hỗ trợ khác do các bên thứ ba cung
cấp.
Các khoản giảm giá được mô tả trong Bảng Trách Nhiệm của Bệnh Nhân Trong Hỗ Trợ Tài Chính - Tài Liệu Đính
Kèm B.
Khó Khăn Y Tế: Mặc dù hỗ trợ tài chính thường được cung cấp tuân theo các tiêu chí đã đặt ra, chúng tôi công nhận rằng
đôi khi có thể cần phải cung cấp sự hỗ trợ bổ sung dựa trên tình tiến giảm nhẹ.
Đối với các dịch vụ đủ điều kiện, sự chăm sóc giảm giá sẽ được cung cấp cho bệnh nhân hoặc người bảo lãnh của bệnh
nhân nào đáp ứng các tiêu chí sau đây:

1. Bệnh nhân, hoặc người bảo lãnh của bệnh nhân, có thu nhập gia đình hàng năm cao hơn 400% Các Quy
Định Về Mức Nghèo Khổ Của Liên Bang nhưng dưới $200.000, và

2. Bệnh nhân hoặc người bảo lãnh của bệnh nhân đã sử dụng hết tất cả các lựa chọn thanh toán khác bao gồm bảo
hiểm tư nhân, các chương trình hỗ trợ y tế của liên bang, tiểu bang và địa phương, và các hình thức hỗ trợ khác
do các bên thứ ba cung cấp; và

3. Chi phí xuất túi, nghĩa vụ của bệnh nhân phát sinh từ các dịch vụ y tế được cung cấp bởi các nhà cung cấp của
SCL Health cao hơn 20% thu nhập gia đình hàng năm.
Bệnh nhân, hoặc người bảo lãnh của bệnh nhân, nếu đáp ứng các tiêu chí về điều kiện khó khăn y tế sẽ được điều chỉnh
các chi phí của SCL Health đến mức 20% thu nhập gia đình hàng năm. Sự điều chỉnh chi phí này sẽ áp dụng cho tất cả
các dịch vụ y tế đủ điều kiện theo quy định này trong một năm lịch.
Giảm Giá Cho Người Không Có Bảo Hiểm: Bệnh nhân nào không đủ điều kiện nhận hỗ trợ tài chính và không có chi trả
của bên thứ ba cho các dịch vụ cần thiết về mặt y tế mà SCL Health cung cấp sẽ được xem xét giảm giá như quy định
trong Chính Sách Giảm Giá Cho Người Không Có Bảo Hiểm của SCL Health.
Các Kế Hoạch Thanh Toán: Một kế hoạch thanh toán hợp lý sẽ được lập ra giữa SCL Health và bệnh nhân hoặc người
bảo lãnh của bệnh nhân, đối với bất kỳ số dư nào còn lại sau khi đã giảm chi phí chăm sóc theo chính sách hỗ trợ tài chính.

Các Dịch Vụ Cấp Cứu
Các cơ sở chăm sóc của SCL Health sẽ cung cấp cho những ai cần chăm sóc cấp cứu, hoặc những ai có một người đại
diện yêu cầu nếu bệnh nhân không thể yêu cầu, khám sàng lọc để xác định xem có tồn tại bệnh trạng cần cấp cứu hay
không. Các cơ sở chăm sóc của SCL Health sẽ không trì hoãn khám và điều trị để thắc mắc về phương thức thanh toán
hay chi trả bảo hiểm, hoặc tư cách công dân hay tư cách hợp pháp của bệnh nhân.
Các cơ sở chăm sóc của SCL Health sẽ điều trị cho người có bệnh trạng cần cấp cứu đến khi bệnh trạng được giải quyết
hoặc ổn định và bệnh nhân có thể tự chăm sóc sau khi xuất viện, hoặc nếu không thể, có thể nhận được sự chăm sóc liên
tục theo nhu cầu. Chăm sóc nội trú sẽ được cung cấp ở mức bình đẳng đối với mọi bệnh nhân, bất kể khả năng thanh
toán là gì. Các cơ sở chăm sóc của SCL Health sẽ không cho bệnh nhân có bệnh trạng cần cấp cứu xuất viện trước khi ổn
định nếu bảo hiểm của bệnh nhân bị hủy hoặc ngưng thanh toán khác trong quá trình nằm viện.
Nếu một bệnh viện của SCL Health không có khả năng điều trị bệnh trạng cần cấp cứu đó, họ sẽ chuyển viện thích hợp
cho bệnh nhân đến một bệnh viện khác có khả năng điều trị.
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Cơ Sở Tính Tiền Cho Bệnh Nhân
SCL Health sẽ không tính tiền đối với các bệnh nhân đủ điều kiện nhận Hỗ Trợ Tài Chính theo hợp đồng bảo hiểm này đối với
dịch vụ cấp cứu hoặc dịch vụ chăm sóc khác cần thiết về mặt y tế cao hơn Số Tiền Thường Lập Hóa Đơn (AGB) đối với người có
bảo hiểm. Bệnh nhân có thể yêu cầu thông tin về tỉ lệ AGB được áp dụng vào bất kỳ lúc nào bằng cách liên hệ với Phòng Tư Vấn
Tài Chính hoặc phòng Lập Hóa Đơn tại địa chỉ và số điện thoại liệt kê ở Tài Liệu Đính Kèm A.
SCL Health sẽ sử dụng phương pháp truy ngược để tính tỉ lệ AGB ít nhất một lần mỗi năm bằng cách chia tổng số tiền tất cả yêu
cầu bồ i thường bảo hiểm được Medicare và tất cả công ty bảo hiểm sức khỏe tư nhân đã trả đầy đủ với tư cách bên thanh toán
chính đối với các yêu cầu đó trong khoảng thời gian mười hai (12) tháng trước đó cho tổng số chi phí gộp liên quan đối với các
yêu cầu đó.

Làm Đơn Xin Hỗ Trợ Tài Chính
Quyết định về điều kiện nhận hỗ trợ tài chính sẽ được đưa ra dựa trên chính sách của SCL Health và bản đánh giá nhu
cầu tài chính bởi Phòng Tư Vấn Tài Chính. Bệnh nhân không có bảo hiểm và thiếu bảo hiểm sẽ được thông báo về chính
sách hỗ trợ tài chính và quy trình nộp đơn. Bệnh nhân hoặc người bảo lãnh của bệnh nhân có trách nhiệm hợp tác trong
quá trình làm đơn xin hỗ trợ tài chính bằng cách cung cấp thông tin và giấy tờ về số người trong gia đình, thu nhập và tài
sản của gia đình.
SCHLS trước tiên sẽ cố gắng hợp lý giải thích về các phúc lợi Medicaid và các chương trình công cộng và tư nhân khả
dụng khác cho bệnh nhân, hoặc người bảo lãnh của bệnh nhân, và cung cấp thông tin cho họ về các chương trình nào có
thể chi trả cho các dịch vụ. SCHLS sẽ cố gắng giúp đỡ bệnh nhân hoặc người bảo lãnh của bệnh nhân làm đơn tham gia
các chương trình công cộng, các chương trình tư nhân và bảo hiểm COBRA, mà họ có thể đủ điều kiện tham gia và có thể
giúp họ nhận được và thanh toán chi phí các dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Bệnh nhân nào được xác định là có khả năng đủ
điều kiện sẽ được yêu cầu làm đơn tham gia các chương trình đó.
Thông tin về chi trả bên ngoài và chính sách hỗ trợ tài chính của SCL Health sẽ được truyền đạt cho bệnh nhân theo cách
dễ hiểu, phù hợp về văn hóa và bằng những ngôn ngữ phổ biến nhất được sử dụng trong cộng đồng của họ.

Đơn và Giấy Tờ: Tất cả đương đơn phải điền vào mẫu đơn đăng ký xin Hỗ Trợ Tài Chính của SCL Health và cung
cấp các giấy tờ được yêu cầu khi làm đơn xin hỗ trợ tài chính (xem #3 bên dưới). Các giấy tờ có thể gồm có:

1. Thông tin thu nhập chẳng hạn như biên nhận tiền lương gần đây, giấy tờ chứng minh thu nhập tự kinh doanh,
bản khai thuế thu nhập và sao kê ngân hàng gần nhất;

2. Chi phí chi phí hàng tháng (như mô tả trên mẫu đơn đăng ký hỗ trợ tài chính.); và/hoặc
3. Thông tin về tài sản theo yêu cầu trong chính sách của SCL Health và trên mẫu đơn đăng ký nhận hỗ
trợ tài chính.
Chính sách này của SCL Health quy định một sự đảm bảo tối thiểu $10.000 bằng tiền mặt và các khoản đầu tư, vốn ở nơi
cư trú chính, một chiếc xe mỗi thành viên gia đình có giấy phép trong hộ gia đình của đương đơn, các tài khoản kế hoạch
hưu trí bao gồm các số dư IRA, 401k và 403b, các quỹ tín thác không thu hồi cho mục đích tang ma, và/hoặc các kế hoạch
tiết kiệm học đại học do Liên Bang và Tiểu Bang quản lý.
Tất cả tài sản khác sẽ được xem là khả dụng để thanh toán các chi phí chăm sóc sức khỏe. Phải điền vào mẫu đơn xin hỗ
trợ tài chính của SCL Health và phải cung cấp giấy tờ để đơn được xem xét. Phải nộp đơn xin hỗ trợ tài chính đến các văn
phòng sau đây:
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Tham khảo Các Cơ Sở Bệnh Viện của SCL Health - Tài Liệu Đính Kèm A
để biết danh sách tất cả các cơ sở bệnh viện của SCL Health.
Đơn xin hỗ trợ tài chính sẽ được giải quyết nhanh chóng, và SCL Health sẽ thông báo cho bệnh nhân hoặc đương đơn
bằng văn bản trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được đơn hoàn chỉnh. Nếu bị từ chối điều kiện nhận bất kỳ hỗ trợ tài
chính nào của SCL Health, bệnh nhân có thể làm đơn lại bất kỳ khi nào có thay đổi về thu nhập hoặc tình trạng. Cũng có thể
nộp lại đơn xin hỗ trợ tài chính vào những thời điểm cung cấp dịch vụ sau này nếu quyết định hỗ trợ tài chính gần nhất
được đưa ra trước đó hơn một năm.

Điều Kiện Giả Định
SCL Health công nhận rằng không phải bệnh nhân, hay người bảo lãnh của bệnh nhân nào cũng có thể điền đơn xin hỗ trợ
tài chính hoặc cung cấp giấy tờ bắt buộc. Chúng tôi có các tư vấn viên tài chính tại từng cơ sở chăm sóc để hỗ trợ bất kỳ ai
muốn được hỗ trợ làm đơn. Đối với bệnh nhân hoặc người bảo lãnh của bệnh nhân nào không thể cung cấp các giấy tờ bắt
buộc nhưng đáp ứng các tiêu chí về nhu cầu tài chính, SCL Health có thể cung cấp sự hỗ trợ tài chính. Cụ thể là, điều kiện
giả định có thể được xác định dựa trên hoàn cảnh sống cá nhân, có thể gồm có:

1. Các chương trình thuốc theo toa do tiểu bang tài trợ;
2. Người vô gia cư hoặc người được chăm sóc bởi một phòng khám dành cho người vô gia cư;
3. Việc tham gia các Chương Trình Dành Cho Phụ Nữ, Trẻ Sơ Sinh và Trẻ Em (WIC);
4. Đủ điều kiện tham gia chương trình tem phiếu thực phẩm;
5. Đủ điều kiện tham gia chương trình ăn trưa phụ cấp tại trường;
6. Đủ điều kiện tham gia các chương trình hỗ trợ khác của tiểu bang hoặc địa phương không có tài trợ (ví dụ
chương trình spend-down của Medicaid);

7. Nhà ở dành cho người có thu nhập thấp/nhà ở trợ cấp được cung cấp như địa chỉ hợp lệ; và/hoặc
8. Bệnh nhân qua đời không rõ di sản.
Đối với bệnh nhân, hoặc người bảo lãnh, nào không đáp ứng quy trình làm đơn của SCL Health, các nguồn thông tin khác
có thể được sử dụng để đánh giá nhu cầu tài chính cá nhân của họ. Thông tin này sẽ giúp SCHLS đưa ra quyết định có
cân nhắc về nhu cầu tài chính của các bệnh nhân không đáp ứng.
Để giúp đỡ các bệnh nhân có khó khăn tài chính, SCL Health có thể thuê một bên thứ ba xem xét thông tin của bệnh nhân,
hoặc người bảo lãnh của bệnh nhân, để đánh giá nhu cầu tài chính. Quy trình xem xét này sử dụng một mô hình dự đoán
được thừa nhận trong ngành chăm sóc sức khỏe, dựa trên các cơ sở dữ liệu hồ sơ công khai. Mô hình này kết hợp dữ liệu
hồ sơ công khai để tính điểm kinh tế-xã hội và năng lực tài chính. Bộ quy tắc của mô hình này được thiết kế để đánh giá
từng bệnh nhân theo cùng các tiêu chuẩn và được điều chỉnh dựa trên những sự phê duyệt hỗ trợ tài chính trong quá khứ
đối với SCL Health. Mô hình dự đoán này giúp SCL Health đánh giá xem bệnh nhân có đặc điểm của các bệnh nhân khác
mà trong quá khứ đã đủ điều kiện nhận hỗ trợ tài chính theo quy trình làm đơn truyền thống hay không.
Thông tin từ mô hình dự đoán này có thể được SCL Health sử dụng để xác định điều kiện giả định cho, hoặc miễn một số
yêu cầu về giấy tờ cho bệnh nhân hoặc người bảo lãnh của họ. Trong các trường hợp không có thông tin trực tiếp cung
cấp bởi bệnh nhân, và sau khi cố gắng xác nhận tính khả dụng của bảo hiểm, mô hình dự đoán này cung cấp một phương
pháp có hệ thống để đưa ra quyết định về điều kiện giả định đối với các bệnh nhân có khó khăn tài chính.
Trong trường hợp bệnh nhân không đủ điều kiện dựa trên tập hợp quy tắc giả định, bệnh nhân vẫn có thể cung cấp thông
tin bắt buộc và được xem xét theo quy trình làm đơn xin hỗ trợ tài chính truyền thống.
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Tài khoản của bệnh nhân sẽ được xem xét riêng và có thể được xác định điều kiện giả định. Các tài khoản này sẽ được tái
phân loại theo chính sách hỗ trợ tài chính. Giảm giá cho các tài khoản này sẽ không được gửi đến đơn vị thu tiền và sẽ
không được đưa vào chi phí nợ xấu của SCL Health.
Quy trình sàng lọc giả định mang lại một lợi ích chung giúp SCL Health xác định có hệ thống các bệnh nhân có khó khăn
tài chính, giảm gánh nặng hành chính và cung cấp sự hỗ trợ tài chính cho bệnh nhân và người bảo lãnh, một số họ đã
không đáp ứng quy trình làm đơn xin hỗ trợ tài chính.

Phê Duyệt Hỗ Trợ Tài Chính
Quyết định hỗ trợ tài chính sẽ được đưa ra theo chính sách đã duyệt và theo cách phản ánh trách nhiệm quản lý tài chính
và trách nhiệm xã hội. Những điều chỉnh sẽ tuân theo các mức được xác lập trong chính sách của SCL Health.

Thời Hạn Xác Lập Điều Kiện Tài Chính
Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để xác định điều kiện nhận hỗ trợ của bệnh nhân, hoặc người bảo lãnh của bệnh nhân.
Quyết định hỗ trợ tài chính có thể được đưa ra trong bất kỳ giai đoạn nào trong thời gian bệnh nhân lưu trú sau ổn định
bệnh trạng hoặc trong chu kỳ thu tiền.
Quyết định hỗ trợ tài chính của SCL Health sẽ được đưa ra sau khi đã cố gắng hết sức xác định điều kiện tham gia các
chương trình công cộng hoặc tư nhân khác của bệnh nhận. Nếu đang xin các nguồn hỗ trợ tài chính khác, SCL Health sẽ
liên lạc với bệnh nhân hoặc người bảo lãnh của bệnh nhân về quy trình đó và thời hạn dự kiến đưa ra quyết định và sẽ
không tìm cách thu tiền trong khi quyết định đó đang được đưa ra.
Đơn xin hỗ trợ tài chính sẽ được giải quyết nhanh chóng, và SCL Health sẽ thông báo cho bệnh nhân hoặc đương đơn
bằng văn bản trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được đơn hoàn chỉnh. Nếu được duyệt điều kiện nhận hỗ trợ, bệnh nhân
sẽ được hỗ trợ tài chính trong thời gian 12 tháng. Hỗ trợ tài chính cũng sẽ áp dụng cho các khoản giảm giá đủ điều kiện
phát sinh đối với các dịch vụ đã nhận trước ngày làm đơn.
Nếu bị từ chối điều kiện nhận bất kỳ hỗ trợ tài chính nào của SCL Health, bệnh nhân hoặc người bảo lãnh của bệnh nhân
có thể làm đơn lại bất kỳ khi nào có thay đổi về thu nhập hoặc tình trạng. Cũng có thể nộp lại đơn xin hỗ trợ tài chính vào
những thời điểm cung cấp dịch vụ sau này nếu quyết định hỗ trợ tài chính gần nhất được đưa ra trước đó hơn một năm.

Thông Báo về Hỗ Trợ Tài Chính
SCL Health sẽ cung cấp thông tin về các chính sách và chương trình hỗ trợ tài chính của mình. Thông tin đó sẽ được đăng
trên các trang web của SCL Health và các cơ sở chăm sóc. Thông báo về tính khả dụng của hỗ trợ tài chính sẽ được công
bố tại khoa cấp cứu, trung tâm chăm sóc khẩn cấp, khoa tiếp nhận và đăng ký và văn phòng dịch vụ tài chính cho bệnh
nhân nằm trong khuôn viên cơ sở, và tại các địa điểm khác mà SCL Health thấy là thích hợp. Thông báo trong các cơ sở
chăm sóc sẽ được công bố ở nơi dễ nhìn thấy. Các biển báo và thông tin khác về hỗ trợ tài chính sẽ được cung cấp bằng
tiếng Anh và bất kỳ ngôn ngữ nào khác là ngôn ngữ chính của ít nhất 5% bệnh nhân hàng năm được phục vụ bởi cơ sở
chăm sóc cụ thể.
Ngoài các phương thức nói trên, SCL Health sẽ công bố các bản tóm tắt về chính sách hoặc chương trình hỗ trợ tài chính cho
các cơ quan chăm sóc sức khỏe và dịch vụ nhân sinh thích hợp trong cộng đồng và các tổ chức giúp người khó khăn khác.
Thông tin về hỗ trợ tài chính, bao gồm số điện thoại liên lạc, sẽ được cung cấp trên hóa đơn của bệnh nhân và thông qua hình
thức liên lạc miệng với bệnh nhân không có bảo hiểm và bệnh nhân có khả năng thiếu bảo hiểm.
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Thông báo về hỗ trợ tài chính cũng sẽ được đưa vào mẫu đơn Điều Kiện Tiếp Nhận của SCL Health. SCL Health sẽ cung
cấp dịch vụ tư vấn tài chính cho bệnh nhân về hóa đơn SCL Health của họ và sẽ công bố thông tin về dịch vụ tư vấn đó.
Bệnh nhân hoặc người bảo lãnh của bệnh nhân có trách nhiệm xếp lịch với tư vấn viên tài chính.
Thông tin về chính sách hỗ trợ tài chính của SCL Health sẽ được cung cấp cho nhân viên cơ sở chăm sóc. SCL Health sẽ
đào tạo cho các cộng tác viên nào làm việc chặt chẽ với bệnh nhân (bao gồm những người phụ trách đăng ký và tiếp nhận
bệnh nhân, hỗ trợ tài chính, dịch vụ khách hàng, lập hóa đơn và thu tiền) về các chính sách và hoạt động hỗ trợ tài chính
và thu tiền. Giấy giới thiệu hỗ trợ tài chính cho bệnh nhân có thể được lập bởi bất kỳ cộng tác viên hoặc nhân viên y tế nào
của SCL Health, bao gồm các bác sĩ, y tá, tư vấn viên tài chính, cán sự xã hội, người quản lý hồ sơ, cha tuyên úy hoặc
những người bảo trợ tôn giáo.
Bệnh nhân, người bảo lãnh của bệnh nhân, thành viên gia đình, bạn thân hoặc người có quan hệ với bệnh nhân có thể
làm đơn xin hỗ trợ tài chính tuân theo các điều luật hiện hành về quyền riêng tư. SCL Health cũng sẽ đáp ứng bất kỳ yêu
cầu bằng lời hay văn bản nào về thông tin bổ sung liên quan đến chính sách hỗ trợ tài chính của bệnh nhân hoặc bất kỳ
bên liên quan nào.

Kháng Nghị và Giải Quyết Bất Đồng
Bệnh nhân có thể yêu cầu SCL Health xem xét trong trường hợp có bất đồng về việc áp dụng chính sách hỗ trợ tài chính
này. Bệnh nhân nào bị từ chối hỗ trợ tài chính cũng có thể kháng nghị quyết định về điều kiện nhận hỗ trợ của họ.
Có thể nộp bất đồng và kháng nghị bằng cách liên lạc với Chương Trình Leadership Charity Indigent Care của cơ sở chăm
sóc. Căn cứ cho bất đồng hoặc kháng nghị phải được lập thành văn bản và nộp trong vòng sáu tháng sau sự kiện làm
phát sinh bất đồng hoặc thông báo quyết định về điều kiện nhận hỗ trợ tài chính.
Tham khảo Các Cơ Sở Bệnh Viện của SCL Health - Tài Liệu Đính Kèm A để biết danh sách các cơ sở bệnh viện của SCL
Health để nộp bất đồng hoặc kháng nghị.

Duy Trì Hồ Sơ
SCL Health sẽ ghi nhận bất kỳ và tất cả sự hỗ trợ tài chính, cho dù là chăm sóc giảm giá toàn bộ (miễn phí), chăm sóc
giảm giá hoặc khó khăn y tế để duy trì các biện pháp kiểm soát thích hợp và đáp ứng mọi yêu cầu tuân thủ nội bộ và bên
ngoài.

Các Biện Pháp Trong Trường Hợp Không Thanh Toán
SCL Health sẽ thực hiện những nỗ lực nhất định để cung cấp cho bệnh nhân không có bảo hiểm thông tin về chính sách hỗ
trợ tài chính của chúng tôi, chẳng hạn như bao gồm bản tóm tắt các sao kê hóa đơn, trước khi SCL Health hoặc các đơn vị
thu tiền của chúng tôi thực hiện các biện pháp nhất định để thu tiền. Các chính sách thu tiền của SCL Health sẽ tuân thủ
các quy định và điều luật của liên bang và tiểu bang điều chỉnh hoạt động lập hóa đơn và thu tiền trong chăm sóc sức khỏe.
Không có thông tin tài liệu nào thu thập thông qua quy trình làm đơn sẽ được sử dụng cho các biện pháp thu tiền.
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Chúng tôi sẽ không theo đuổi các biện pháp thu tiền đặc biệt đối với bất kỳ bệnh nhân nào trong vòng 150 ngày sau khi
phát hành hóa đơn ban đầu hoặc trước tiên không có nỗ lực hợp lý để xác định xem bệnh nhân có đủ điều kiện nhận hỗ
trợ tài chính hay không. Những nỗ lực hợp lý sẽ bao gồm nhưng không giới hạn ở chứng minh rằng bệnh nhân còn nợ
hóa đơn chưa thanh toán và tất cả các nguồn thanh toán bên thứ ba đã được xác định và lập hóa đơn cho SCL Health.
Những nỗ lực hợp lý cũng gồm có cấm theo đuổi các biện pháp thu tiền đối với bệnh nhân không có bảo hiểm (hoặc có
khả năng thiếu bảo hiểm) cho đến khi bệnh nhân đã được thông báo về chính sách hỗ trợ tài chính của cơ sở chăm sóc và
đã có cơ hội làm đơn xin hỗ trợ hoặc tự tìm một kế hoạch thanh toán hợp lý. Các cơ sở chăm sóc sẽ tránh thực hiện các
biện pháp thu tiền đặc biệt đối với bệnh nhân nếu bệnh nhân cung cấp giấy tờ chứng minh rằng họ đã làm đơn xin bảo
hiểm chăm sóc sức khỏe theo chương trình Medicaid, hoặc các chương trình chăm sóc sức khỏe được tài trợ công khác.
Chính sách của SCL Health về chăm sóc bệnh trạng cần cấp cứu cấm yêu cầu thanh toán trước khi nhận dịch vụ hoặc
cho phép các hoạt động thu tiền có thể làm cản trở việc cung cấp dịch vụ chăm sóc cấp cứu.
Chính sách của SCL Health quy định rằng thông tin về hỗ trợ tài chính phải được cung cấp trong mọi bản kê gửi cho bệnh
nhân để thông báo cho họ về số dư còn nợ. Ngoài ra, các cơ sở chăm sóc và/hoặc các cộng tác viên kinh doanh của các
cơ sở chăm sóc phải liên lạc với bệnh nhân không đáp ứng quy trình, dùng hình thức liên lạc bằng lời và văn bản, để
thông báo cho họ biết số dư còn nợ và thảo luận về điều kiện nhận hỗ trợ tài chính hoặc các lựa chọn thanh toán hợp lý.
Như mô tả trong chính sách riêng về lập hóa đơn và thu tiền, SCL Health có thể theo đuổi các biện pháp thu tiền đối với
các bệnh nhân nào được phát hiện là không đủ điều kiện nhận hỗ trợ tài chính, các bệnh nhân nào đã được chăm sóc
giảm giá hoặc giảm giá vì khó khăn y tế nhưng không có thiện chí hợp tác thanh toán số dư còn lại, hoặc bệnh nhân nào
đã lập kế hoạch thanh toán nhưng không tuân thủ kế hoạch thanh toán đó. Mọi biện pháp thu tiền của SCL Health đều
tuân thủ Đạo Luật về Các Hoạt Động Thu Nợ Công Bằng (Fair Debt Collection Practice Act), đã sửa đổi bổ sung bởi Công
Luật số 104-208, 110 Stat. 3009.

Các Yêu Cầu Quy Định
Khi thực hiện chính sách này, ban quản lý và các cơ sở của SCL Health phải tuân thủ mọi điều luật, quy tắc và quy định
của liên bang, tiểu bang và địa phương có thể áp dụng cho các hoạt động được thực hiện tuân theo chính sách này.

Các trường hợp loại trừ
Các cơ sở chăm sóc sau đây không bị điều chỉnh bởi chính sách này:

•

Mount Saint Vincent

Phê Duyệt Chính Sách
Chính sách hỗ trợ tài chính của SCL Health sẽ được xem xét định kỳ. Bất kỳ thay đổi nào đối với chính sách này phải
được Hội Đồng Quản Trị của SCL Health phê duyệt.
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Tham khảo:
•

Không có

Các Chính Sách Liên Quan:
•

Không có

Các Giấy Tờ Bổ Trợ:
•
•

Các Cơ Sở Bệnh Viện của SCL Health - Tài Liệu Đính Kèm A
Bảng Trách Nhiệm của Bệnh Nhân Trong Hỗ Trợ Tài Chính - Tài Liệu Đính Kèm B

Theo dõi:
•

Không có
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Chính Sách Hỗ Trợ Tài Chính
SCL Health

TÀI LIỆU ĐÍNH KÈM A
Có thể nộp yêu cầu hỗ trợ tài chính, thắc mắc, bất đồng và kháng nghị bằng cách liên hệ với Chương
Trình Leadership Charity Indigent Care của cơ sở chăm sóc, đặt tại Trung Tâm Dịch Vụ SCL Health
Revenue.

SCL Health Revenue Service Center
Attention: Charity Indigent Care
Program
500 Eldorado Blvd.
Broomfield, CO 80021
303-272-0967
855-821-0124 số miễn phı́
http://www.sclhealthsystem.org/customer-service/financial-assistance-and-charity/charity-policy/
Các Bệnh Viện Trong SCL Health System:
Good Samaritan Medical Center
200 Exempla Circle
Lafayette, CO 80026
Lutheran Medical Center
8300 W. 38th Avenue
Wheat Ridge, CO 80030
Saint Joseph Hospital
1375 East 19th Avenue
Denver, CO 80218
St. Mary’s Medical Center
2635 N. 7th Street
Grand Junction, CO 81501
St. Vincent Healthcare
1233 N. 30th Street
Billings, MT 59101
Holy Rosary Healthcare
2600 Wilson Street
Miles City, MT 59301
St. James Healthcare
200 S. Clark Street
Butte, MT 59701
St. Francis Health
1700 W. 7th Street
Topeka, KS 66606
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Các Nhà Cung Cấp Do SCL Health Tuyển Dụng
CCL-Clinic-Duchesne
Cardiothoracic Surgeon
Clinic Endocrinology
Clinic Riverhill Clinic
Clinic TFP Mis Woods
Clinic Topeka Family
Clinic Valley Falls
ECL-CLH-Administration
ELH-Palliative Care
ER Physicians
ESS-Employee Health Services
EWP-Administration
FPC-Brewster Place
FPC-Lake Shawnee Clinic
Hospitalist
HRH-ER Physicians
HRH-Family Practice Int Med
HRH-Pediatrics
HRH-Surgical Services Clinic
HRH-Women's Health
LMCLP-Radiation Therapy
LMCLP-Spine Center
LMC-Oncology-Chemotherapy
Marian Clinic
MCT Dental Clinic
Mrlc Clr-Dental
Mrlc Clr-Dental Pediatrics
Mrlc Clr-Team 1
Mrlc Clr-Team 2
Neonatal Prof Services
Oncology-Chemotherapy
Pain Treatment Program
Pediatric Clinics
Physiatrists
Physicians Clinic 3
SCLP-Belmar Family Med
SCLP-Bluestone Trauma Surgery
SCLP-GSMC-Bluestone Surgery
SCLP-GSMC-Ex Thorton Med Ctr
SCLP-GSMC-Firestone Fam Prac
SCLP-GSMC-Int Med of Lafayette
SCLP-GSMC-Lafayette Family Prc
SCLP-GSMC-Larkridge Fam & Occ
SCLP-GSMC-Northwest Medical Ct
SCLP-GSMC-RMCVA EGSMC
SCLP-GSMC-RMCVA North
SCLP-GSMC-Zuni Family Medicine
SCLP-LMC-Clear Creek Fam Prac
SCLP-LMC-CV Surgeons
SCLP-LMC-Diabetes & Endocr Svc
SCLP-LMC-Family Practice Spec
SCLP-LMC-Green Mtn Med Ctr
SCLP-LMC-Hematology-Oncology
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SCLP-LMC-Mtn States Urogynecol
SCLP-LMC-Orthopedic Surgery
SCLP-LMC-Plast Recon & Aesthet
SCLP-LMC-RMCVA ELMC
SCLP-LMC-RMCVA Union
SCLP-LMC-Union Family Medicine
SCLP-LMC-Wellmore Family Pract
SCLP-LMC-Wheat Ridge Occ Med
SCLP-Med Ser Flt Pool-Tele Mon
SCLP-SJ Diabetes & Endocrine
SCLP-SJD-Comprehen Breast Care
SCLP-SJD-Denver Medical Assoc
SCLP-SJD-Denver Sports Med
SCLP-SJD-Fam Med Stapleton Cln
SCLP-SJD-Front Range CTS
SCLP-SJD-Gynecologic Oncology
SCLP-SJD-Mtn States Urogynecol
SCLP-SJD-Oasis
SCLP-SJD-RMCVA ESJH
SCLP-SJD-Stapleton OB-GYN
SCLP-SJD-Structural Heart Clin
SCLP-SJD-Surgery
SCL-SJD-Essential Women's Care
SFPC-Female Pelvic Medicine
SFT Cardiology Consult- Topeka
SFT Clinic Occupational Med
SFT- Hunters Ridge
SFT Neurosurg Assoc
SFT Pain Mgmt Phy Clinic
SFT Topeka Neurology
SFT- Topeka Urology
SFT-Tallgrass General Surgery
SJB-Anesthesiology Physicians
SJB-Clinic Cardiology
SJB-Clinic-OB GYN
SJB-Clinic-Radiation Oncology
SJB-Clinic-Surgery
SJB-ER Physicians
SJB-ER Physicians
SJB-Medical Oncology Phys
SJB-SJPG Rocky Mountain Clinic
SJB-Urology
SJD-Administration
SJD-Family Practice Residency
SJD-Med Ed-Internal Medicine
SJD-Med Ed-Obstetrics
SJD-Med Ed-Surgery
SJD-Surg Oncology Physicians
SMG Neonatal Professional Ser
SMG-Clinic Endocrinology
SMG-Clinic Neurosurgeons
SMG-Clinic-Neurology
SMG-Clinics-Infectious Disease
SMG-Clinics-Lung & Sleep Ctr
SMG-Clinics-Wound
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SMG-Family Practice Residency
SMG-Hospital Based Clinics-Br
SMG-Hospital Based Clinics-Ca
SMG-Hospital Based Clinics-Hi
SMG-Hospital Based Clinics-Ne
SMG-Hospital Based Clinics-Oc
SMG-Hospitalist
SMGJ-Clinical IS
SMG-Palliative Care
SMG-Radiation Therapy
SMG-Rehab Professional Serv
SMG-Rheumatology
St. Francis Womens Center
SVB Big Horn Basin Rad Onc Ctr
SVB IP Neurology
SVB-Broadwater
SVB-Broadwater Walk In Clinic
SVB-Cardiovascular Surgery
SVB-Clinic GI Lab
SVB-Dermatology & MOHS Surgery
SVB-FCC-OP Radiation Oncology
SVB-Hardin Medical Clinic
SVB-Heights Family Prac Clinic
SVB-ICU Intensivist
SVB-Internal Med-Diabet Clinic
SVB-Laurel Medical Center
SVB-Maternal-Fetal Medicine
SVB-Montana Heart
SVB-Mountain View MC Clinic
SVB-Neurosurgery
SVB-Seeded Physicians OB GYN
SVB-Sr Bruner Clinic
SVB-SVPN Respiratory
SVB-SVPN-Big Sky OB-GYN
SVB-SVPN-North Shiloh
SVB-SVPN-OP Neurology
SVB-SVPN-Seated Nephrologist
SVB-West Grand Fam Med Clinic
SVB-Wound Care Clinic
SVB-Yellowstone Urology
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Ma Trận Trách Nhiệm Của Bệnh Nhân Nhận Hỗ Trợ Tài Chính
Tài Liệu Đính Kèm B

2019
Quy Mô Hộ Gia
Đình

Tỷ Lệ Phần Trăm theo Hướng Dẫn về Hộ Nghèo của Liên Bang
0%

200%

201%

đến

250%

251%

đến

300%

301%

đến

350%

351%

đến

400%

401% +

1

$-

đến

$24,980

$24,981

đến

$31,225

$31,226

đến

$37,470

$37,471

đến

$43,715

$43,716

đến

$49,960

2

$-

đến

$33,820

$33,821

đến

$42,275

$42,276

đến

$50,730

$50,731

đến

$59,185

$59,186

đến

$67,640

3

$-

đến

$42,660

$42,661

đến

$53,325

$53,326

đến

$63,990

$63,991

đến

$74,655

$74,656

đến

$85,320

4

$-

đến

$51,500

$51,501

đến

$64,375

$64,376

đến

$77,250

$77,251

đến

$90,125

$90,126

đến

5

$-

đến

$60,340

$60,341

đến

$75,425

$75,426

đến

$90,510

$90,511

đến

$105,595

$105,596

đến
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$120,680

6

$-

đến

$69,180

$69,181

đến

$86,475

$86,476

đến

$103,770

$103,771

đến

$121,065

$121,066

đến

$138,360

7

$-

đến

$78,020

$78,021

đến

$97,525

$97,526

đến

$117,030

$117,031

đến

$136,535

$136,536

đến

$156,040

8

$-

đến

$86,860

$86,861

đến

$108,575

$108,576

đến

$130,290

$130,291

đến

$152,005

$152,006

đến

$173,720

* Đối với mỗi
người được bổ
sung, hãy thêm
Chiết Khấu Bệnh
Nhân Nội
Trú/Ngoại Trú

$4,420

$4,420

$4,420

$4,420

$4,420

100%

95%

90%

80%

78%

*Trách nhiệm của bệnh nhân cho mỗi lần khám sẽ không vượt quá 20% thu nhập hàng năm của hộ gia đình đối với bệnh nhân có thu nhập cao hơn 400% Mức Hộ Nghèo của Liên Bang đủ điều kiện được chứng nhận là gặp Khó Khăn về Y Tế
**Có hiệu lực từ ngày 1 tháng 4 năm
2019
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