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Mục đích: 
Nhằm xác định các quy tắc điều chỉnh việc thu tất cả các khoản phí liên quan tới 
dịch vụ chăm sóc bệnh nhân tại cơ sở Trung tâm Y tế Đại học Hackensack (sau 
đây gọi là “Trung tâm Y tế”) và những quy trình tiếp xúc giữa bệnh nhân, người 
bảo lãnh và nhân viên Đăng ký và Dịch vụ Khách hàng của Trung tâm Y tế.  
 
Khi chính sách này được tuân thủ, doanh thu của Trung tâm Y tế sẽ được thu 
hồi một cách đều đặn, đồng thời duy trì. được uy tín của Trung tâm Việc tuân thủ 
chính sách này cũng sẽ làm tăng nhận thức về những lựa chọn hỗ trợ tài chính 
dành cho các bệnh nhân đủ tiêu chuẩn đang cần sự chăm sóc cấp cứu hoặc cần 
thiết về mặt y tế khác, đồng thời tóm tắt những quy trình mà thông qua đó họ có 
thể đăng ký nhận hỗ trợ tài chính. 
 
Trọng tâm sẽ hướng vào việc cải thiện giao tiếp với các bệnh nhân của chúng 
tôi, tăng sự minh bạch về giá, tăng thu phí trước khi phục vụ và cải thiện đáng kể 
quan hệ với bệnh nhân và công chúng qua việc cung cấp cho bệnh nhân những 
thông tin mà họ cần để hiểu được giá trị của dịch vụ chăm sóc họ nhận được. 
Ngoài ra, Trung tâm Y tế còn nỗ lực tăng khả năng tiếp cận với dịch vụ của mình 
bằng cách cho phép tất cả thành viên của cộng đồng có cơ hội tiếp cận cao hơn. 
 
Triết lý của Trung tâm Y tế Đại học Hackensack: 
Trung tâm Y tế Đại học Hackensack đã đặt ra sứ mệnh là phải đáp ứng nhu cầu 
y tế của cộng đồng mà họ phục vụ. Một chính sách tài chính tốt cam kết triển 
khai các thủ tục tín dụng và thu nợ hợp lý cũng như các lựa chọn hỗ trợ tài chính 
toàn diện đóng vai trò rất quan trọng và thiết yếu đối với sứ mệnh của Trung tâm 
Y tế. Trung tâm Y tế Đại học Hackensack sẽ duy trì chính sách minh bạch giá cả 
bằng cách thông báo với các bệnh nhân về trách nhiệm tài chính trước khi cung 
cấp dịch vụ, trừ những dịch vụ cấp cứu khẩn cấp. Chính sách này sẽ luôn tôn 
trọng tình hình tài chính của bệnh nhân và gìn giữ phẩm giá của những người có 
liên quan, nhất quán với luật pháp áp dụng của New Jersey về Chăm sóc Từ 
thiện, P.L. năm 1992, Chương 160. 
 
Vui lòng lưu ý rằng theo Luật về Điều trị Y tế Khẩn cấp & Lao động Có ích năm 
1986 (EMTALA), những người đang trong tình trạng y tế khẩn cấp sẽ được xét 
nghiệm và ổn định mà không phụ thuộc vào khả năng chi trả của họ. Những dịch 
vụ như vậy sẽ không bị trì hoãn, từ chối hay bị hạn chế vì bất cứ lý do gì, bao 
gồm nhưng không giới hạn việc có câu hỏi liên quan tới thanh toán. Xem Chính 
sách Quản lý 558-1, Thuyên chuyển Bệnh nhân và Luật về Điều trị Y tế Khẩn 
cấp & Lao động Có ích (EMTALA). 
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I. Thu tiền trước – Tất cả bệnh nhân 
 
Chính sách: 
Nhằm mục đích của chính sách này, “phần tự trả” đối với bệnh nhân được bảo 
hiểm được định nghĩa là số tiền mà bệnh nhân (và/hoặc người bảo lãnh) phải trả 
cho tất cả tài khoản do người trả xác định. Thuật ngữ “phần tự trả đối với bệnh 
nhân không được bảo hiểm” được định nghĩa là mức trả cho việc Chăm sóc 
Cảm thông của chúng tôi. Thuật ngữ “cơ sở” chỉ mức giá để “sử dụng cơ sở 
này” chứ không phải mức giá áp dụng cho phòng khám bác sĩ. Thuật ngữ “chia 
sẻ chi phí” chỉ số tiền khấu trừ, đồng bảo hiểm hoặc đồng thanh toán.  
 
Nhìn chung, bệnh nhân và/hoặc người bảo lãnh sẽ có trách nhiệm tự trả trong 
những trường hợp sau: 

A. Bệnh nhân không có bảo hiểm chăm sóc sức khỏe cho các dịch vụ tại 
cơ sở. 

B. Bệnh nhân có bảo hiểm chăm sóc sức khỏe cho các dịch vụ tại cơ sở; 
tuy nhiên, dịch vụ sẽ cung cấp lại không thuộc phạm vi bảo hiểm chăm 
sóc sức khỏe của họ (ví dụ: phẫu thuật thẩm mỹ). 

C. Bệnh nhân có bảo hiểm chăm sóc sức khỏe; tuy nhiên, sau khi kiểm tra 
phạm vi bảo hiểm thì xác định được rằng bệnh nhân còn nợ khoản chia 
sẻ chi phí. Khoản này có thể ở dưới hình thức số tiền khấu trừ hàng 
năm, số tiền đồng bảo hiểm áp dụng, hoặc số tiền đồng thanh toán cho 
các dịch vụ được cung cấp tại cơ sở. 

D. Bệnh nhân bị phạt vì sử dụng dịch vụ ngoài mạng lưới (Trung tâm y tế 
không tham gia vào một mạng lưới được quy định). Đây là khoản bị 
người trả phạt khi bệnh nhân được điều trị bởi một cơ sở và/hoặc bác 
sĩ ngoài mạng lưới. Mức phạt sẽ thay đổi tùy vào phạm vi bảo hiểm tại 
bệnh viện của bệnh nhân. 

E. Bệnh nhân đã sử dụng hết bảo hiểm chăm sóc sức khỏe của mình 
trong kỳ thụ hưởng hiện tại (năm thụ hưởng, năm lịch và/hoặc bảo 
hiểm tối đa suốt đời). 

 
Nếu bệnh nhân/người bảo lãnh có bảo hiểm chăm sóc sức khỏe tại cơ sở 
thì nên sử dụng những nguyên tắc sau để xác định và/hoặc thu số dư tự 
trả: 
 

A. Số tiền Khấu trừ Nội trú Medicare 
Số tiền Khấu trừ Nội trú Medicare trong năm 2016 bằng 1.288,00$. 

 
B. Số tiền đồng bảo hiểm ngoại trú Medicare 
Nếu bệnh nhân không có bảo hiểm thứ cấp thì số tiền đồng bảo hiểm nêu 
trên Biểu Thanh toán HUMC APC phải được thu lại. Bạn có thể xem số 
tiền chính xác trong cột “Đồng bảo hiểm”. Nếu dịch vụ cung cấp không 
xuất hiện trên danh sách APC, hãy tham khảo Biểu Phí của Medicare căn 
cứ vào dịch vụ được cung cấp (Y tế Phục hồi, Chụp X-quang Vú, 
MICU/AMB, Phòng thí nghiệm Lâm sàng, Giáo dục về Tiểu đường, v.v.)  
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Vui lòng thông báo với người thụ hưởng rằng đây là một khoản chi phí nhỏ 
ước tính. Nếu phải trả nhiều hơn thì bệnh nhân sẽ được ghi hóa đơn cho 
phần còn thiếu. Nếu ít hơn số tiền đã thu thì bệnh nhân sẽ được hoàn lại 
tiền thừa 

 
 

C. Medicaid 
Nhìn chung, không có khoản chi phí nhỏ áp dụng cho người nhận/bệnh 
nhân đối với các dịch vụ được bảo hiểm. Tuy nhiên, căn cứ vào mức bảo 
hiểm Medicaid, có thể có khoản chi phí nhỏ đối với dịch vụ đồng bảo hiểm 
và/hoặc dịch vụ không được bảo hiểm. 

 
D. Bảo hiểm Blue Cross và Blue Shield  
Xác nhận trách nhiệm hoặc khoản chi phí nhỏ/giá dịch vụ của bệnh nhân 
bằng cách xác minh điện tử (RTE hoặc trang web của Người trả) hoặc liên 
hệ với Blue Cross. Xác minh liệu có trách nhiệm của bệnh nhân và/hoặc 
dịch vụ không được bảo hiểm hay không. Tính số tiền chia sẻ chi phí và 
thông báo cho bệnh nhân. Số tiền đồng thanh toán ETC nên được xác 
minh thông qua Xác minh Đủ điều kiện RTE hoặc bằng cách truy cập trang 
web của Người trả. Nếu không thể xác minh thông qua RTE hay trang web 
của Người trả, số tiền đồng thanh toán có thể được xem trên thẻ nhận 
dạng bảo hiểm của bệnh nhân. Cách cuối cùng là liên hệ trực tiếp với 
người trả tương ứng. 

 
E. Người trả chăm sóc thương mại và quản lý  
Xác nhận trách nhiệm hoặc khoản chi phí nhỏ/giá dịch vụ của bệnh nhân 
bằng cách xác minh điện tử (RTE hoặc trang web của Người trả) hoặc liên 
hệ với người trả. Xác minh liệu có trách nhiệm của bệnh nhân và/hoặc dịch 
vụ không được bảo hiểm hay không. Tính số tiền chia sẻ chi phí và thông 
báo cho bệnh nhân. Số tiền đồng thanh toán ETC nên được xác minh 
thông qua Xác minh Đủ điều kiện RTE hoặc bằng cách truy cập trang web 
của Người trả. Nếu không thể xác minh thông qua RTE hay trang web của 
Người trả, số tiền đồng thanh toán có thể được xem trên thẻ nhận dạng 
bảo hiểm của bệnh nhân. Cách cuối cùng là liên hệ trực tiếp với người trả 
tương ứng. 

 
1. Tiếp nhận nội trú chọn lọc, phẫu thuật cùng ngày và bệnh 

nhân ngoại trú tại giường bệnh (Thăm khám theo Kế hoạch) 
a. Bệnh nhân, có hoặc không có bảo hiểm, phải được giải 

quyết về tài chính: 
i. Trước hoặc vào ngày kiểm tra trước khi tiếp nhận; 

hoặc 
ii. Không muộn hơn 12:00 giờ trưa, ba (3) ngày làm 

việc trước khi thực hiện thủ thuật 
       

 
Cụm từ “giải quyết về tài chính” tức là xác minh bảo hiểm, thu tất cả 
các khoản chi phí nhỏ đối với tất cả bệnh nhân và có tất cả chứng 
nhận trước, cho phép và/hoặc thư giới thiệu theo yêu cầu đối với 
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những bệnh nhân có bảo hiểm. Đối với những người có bảo hiểm, 
khoản chi phí nhỏ có thể bao gồm số tiền khấu trừ, đồng bảo hiểm 
và đồng thanh toán cũng như tất cả chi phí ngoài phạm vi bảo hiểm 
(thủ thuật không được bảo hiểm). Đối với những người không có 
bảo hiểm, khoản chi phí nhỏ được tính theo mức phí Chăm sóc Cảm 
thông của Trung tâm Y tế Đại học Hackensack. 
 
Nếu bệnh nhân không được giải quyết về tài chính trong khung thời gian 
đã nêu, Giám đốc Điều trị hoặc Nhân viên Quản lý của khu vực dịch vụ sẽ 
được thông báo và sau đó người này sẽ xác định tính khẩn cấp của tình 
trạng mà bệnh nhân mắc phải xem có cần thực hiện thủ thuật/kiểm tra 
không.  
 

b. Trước khi tiếp nhận 
Trung tâm Y tế Đại học Hackensack sẽ đăng ký trước tất cả 
dịch vụ có tính lựa chọn khi có thể. Phương thức thanh toán 
cần được xác định trước khi tiếp nhận bệnh nhân, bao gồm 
các phần tự trả và số nợ chưa nộp trước đó. Việc đánh giá 
tài chính sẽ diễn ra trước khi tiến hành thủ thuật theo kế 
hoạch của bệnh nhân. Nếu cần, sẽ có một thỏa thuận tài 
chính được lập trước khi tiến hành thủ thuật theo kế hoạch 
của bệnh nhân dựa trên những phương án thanh toán được 
nêu kể từ Mục II (E) của chính sách này.  
 

2. Tự trả ngoại trú chọn lọc  
Bệnh nhân, có hoặc không có bảo hiểm, phải được giải quyết về tài 
chính không muộn hơn 12:00 giờ trưa, ba (3) ngày làm việc trước 
khi thực hiện thủ thuật.  
 
Cụm từ “giải quyết về tài chính” tức là xác minh bảo hiểm, thu 
tất cả các khoản chi phí nhỏ cho tất cả bệnh nhân và có tất cả 
chứng nhận trước, cho phép và/hoặc Thư giới thiệu theo yêu 
cầu đối với những bệnh nhân có bảo hiểm. Đối với những 
người có bảo hiểm, khoản chi phí nhỏ có thể bao gồm số tiền 
khấu trừ, đồng bảo hiểm và đồng thanh toán cũng như tất cả 
chi phí ngoài phạm vi bảo hiểm (thủ thuật không được bảo 
hiểm). Đối với những người không có bảo hiểm, khoản chi phí 
nhỏ được tính theo mức phí Chăm sóc Cảm thông của Trung 
tâm Y tế Đại học Hackensack. 

 
Nếu bệnh nhân không được giải quyết về tài chính trong khung 
thời gian đã nêu, Giám đốc Điều trị hoặc Nhân viên Quản lý của 
Khu vực Dịch vụ sẽ được thông báo và sau đó người này sẽ xác 
định tính khẩn cấp của tình trạng mà bệnh nhân mắc phải xem có 
cần thực hiện thủ thuật/kiểm tra không.  

 
3. Tiếp nhận nội trú khẩn cấp/thuyên chuyển/tiếp nhận trực tiếp 

Kiểm tra điều kiện hưởng phúc lợi và xác minh sẽ diễn ra tại thời 
điểm tiếp nhận đối với những bệnh nhân được nhận vào Trung tâm 
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Y tế Trường đại học Hackensack theo diện khẩn cấp, thuyên 
chuyển hoặc tiếp nhận trực tiếp. 

 
4. Trung tâm Cấp cứu Chấn thương (ETC) 

Trung tâm Y tế Đại học Hackensack sẽ tiếp tục phân loại và điều trị 
tình trạng y tế của bệnh nhân trước khi bàn về các nội dung thanh 
toán tài chính. Trung tâm Y tế Đại học Hackensack sẽ không từ 
chối dịch vụ tại ETC. Sau khi xác minh thấy bệnh nhân đã được 
sàng lọc và được bác sĩ của mình phê chuẩn, bệnh nhân sẽ được 
liên hệ để thu thập thông tin bảo hiểm và thông báo về trách nhiệm 
trả khoản chi phí nhỏ của bệnh nhân. 

 
Trung tâm Y tế Đại học Hackensack sẽ ghi hóa đơn tất cả chi phí 
được bảo hiểm chăm sóc sức khỏe bao gồm chi phí có người trả là 
Medicare, Medicaid và bên thứ ba, sau khi xác minh đủ tiêu chuẩn. 

  
5. Thỏa thuận quản lý chăm sóc – Bệnh nhân có bảo hiểm 

Trung tâm Y tế Đại học Hackensack có thỏa thuận quản lý chăm 
sóc riêng. Trách nhiệm của bệnh nhân sẽ được xác định bởi người 
trả là bên thứ ba. Số tiền sẽ được tính theo mức thỏa thuận trong 
hợp đồng với người trả.  
 

Vui lòng tham khảo Phụ lục A của chính sách này về Khung thời gian Thu 
tiền của Bệnh nhân tại TTYT ĐH Hackensack để biết thêm thông tin về quy 
trình thu tiền và tuân thủ Bộ luật Thuế vụ §501(r)(6). 

 
II. Chính sách Hỗ trợ Tài chính  
  

Đối với những trường hợp liên quan tới điều trị trẻ nhỏ đủ tiêu chuẩn hoặc 
bệnh nhân của Medicaid, vui lòng tham khảo Chính sách Quản lý 1846, 
Chính sách Hỗ trợ Tài chính (Chăm sóc Từ thiện/Chăm sóc Trẻ 
nhỏ/Medicaid). 
 
Vui lòng lưu ý rằng không phải tất cả dịch vụ được cung cấp tại các cơ sở 
bệnh viện thuộc Trung tâm Y tế đều được bảo hiểm theo chính sách này. 
Vui lòng tham khảo Phụ lục B để biết danh sách các nhà cung cấp theo 
khoa cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cấp cứu hoặc cần thiết về mặt 
y tế khác tại cơ sở bệnh viện. Phụ lục này cho biết những nhà cung cấp 
nào được bảo hiểm theo chính sách này và nhà cung cấp nào thì không. 
Danh sách nhà cung cấp sẽ được rà soát hàng quý và được cập nhật nếu 
cần. 

 
A. Chính sách Chiết khấu Chăm sóc Cảm thông của TTYT ĐH 

Hackensack 
Khi chiết khấu Chăm sóc Cảm thông được áp dụng với một tài khoản, 
tổng số tiền phải trả sẽ được dựa trên mức phí Chăm sóc Từ thiện Tự trả 
Nội trú và Ngoại trú cho các dịch vụ được cung cấp. Mức phí Chăm sóc 
Cảm thông Nội trú là mức phí DRG của Medicare áp dụng cho năm hiện 
tại. Mức phí Chăm sóc Cảm thông Ngoại trú được dựa trên Mức phí APC 
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của Medicare nhân hai hoặc Mức phí theo Biểu Phí của Medicare nhân 
hai tùy vào dịch vụ được cung cấp.*** Đây là những mức phí cuối cùng. 
Sẽ không áp dụng chiết khấu thêm cho những mức phí này, tuy 
nhiên, sẽ không có người nào đủ tiêu chuẩn FAP bị tính phí lớn hơn 
Số tiền Thanh toán Thông thường (“AGB”) (được định nghĩa sau).  
 
Khi Mức phí Chăm sóc Cảm thông được áp dụng cho một tài khoản bệnh 
nhân, hãy sửa người trả chính từ Tự trả thành “Q75” – “Chăm sóc Từ 
thiện HUMC”. Hành động này sẽ tự động áp dụng xếp tài khoản vào nhóm 
áp dụng mức phí Chăm sóc Cảm thông.  
 

B. Chính sách Chiết khấu 15 của Tiểu bang New Jersey 
 Có hiệu lực từ ngày 2/4/09, những bệnh nhân không được bảo hiểm có 

thu nhập gia đình nằm trong khoảng từ 300% đến 500% mức nghèo của 
liên bang sẽ được sàng lọc bằng quy trình Sàng lọc Chăm sóc Từ thiện 
hiện nay của chúng tôi. Khi đủ tiêu chuẩn, hãy sửa lại người trả chính 
thành “Q76” – “Mức phí Chăm sóc 15 của Tiểu bang New Jersey”. Mức 
phí Chăm sóc 15 của Tiểu bang New Jersey là mức phí DRG của 
Medicare áp dụng cho năm hiện tại. Mức phí Chăm sóc 15 Ngoại trú của 
Tiểu bang New Jersey được dựa trên Mức phí APC của Medicare nhân 
115% hoặc Mức phí theo Biểu Phí của Medicare nhân 115% tùy vào dịch 
vụ được cung cấp. 

  
Số dư Tự trả sau khi trừ Bảo hiểm (Số tiền Khấu trừ, Đồng bảo hiểm và 
Đồng thanh toán) sẽ không được chiết khấu, trừ khi bệnh nhân đủ tiêu 
chuẩn theo chính sách này bằng cách khác. 
 

C. Tính toán Số tiền Thanh toán Thông thường (“AGB”) cho dịch vụ 
chăm sóc cấp cứu hoặc cần thiết về mặt y tế khác  
Theo Bộ luật Thuế vụ §501(r)(5), trong trường hợp chăm sóc cấp cứu 
hoặc cần thiết về mặt y tế khác, những bệnh nhân đủ tiêu chuẩn nhận hỗ 
trợ tài chính theo Chính sách này sẽ không bị tính phí nhiều hơn cá nhân 
có bảo hiểm cho dịch vụ chăm sóc đó.  
 
Cá nhân được cho là đủ tiêu chuẩn nhận hỗ trợ tài chính mà cần chăm 
sóc cấp cứu hoặc cần thiết về mặt y tế khác sẽ được tính phí ở mức thấp 
hơn giữa:  
 

1. Số tiền được tính theo các mục (II)(A)-(B) ở trên; hoặc  
2. AGB. 

 
AGB được tính bằng cách sử dụng phí xem lại của Medicare cho dịch vụ 
cộng với phí của bên bảo hiểm y tế tư nhân. Tỷ lệ phí AGB hiện tại như 
sau: 

1. Nội trú: 26% 
2. Ngoại trú: 32% 
3. ER Ngoại trú: 22% 

 
D. Hình thức thanh toán  
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Trung tâm Y tế Đại học Hackensack chấp nhận các hình thức thanh toán 
sau: 

1. Tiền mặt 
2. Ủy nhiệm chi 
3. Một số loại thẻ tín dụng- Visa, MasterCard, American Express,  

Discover 
4. Các loại thẻ ghi nợ mang logo Visa hoặc MasterCard 
5. Séc ngân hàng 
6. Séc cá nhân  

 
E. Kế hoạch thỏa thuận tài chính của Trung tâm Y tế Đại học 

Hackensack 
Thỏa thuận tài chính có thể được lập theo yêu cầu. Sẽ phải đặt cọc một 
khoản tối thiểu và số dư sau đó có thể được trả theo kế hoạch trả góp 
không tính lãi.  
 

F. Thỏa thuận tài chính đối với những tài khoản có dư nợ  
Tất cả điều khoản thỏa thuận sẽ được khởi lập bằng mẫu Thanh toán 
Thỏa thuận Tài chính. Tất cả các mẫu đã điền đầy đủ sẽ được phân bổ 
như sau: 
-Một bản cấp cho bệnh nhân. 
-Một bản lưu kèm tài khoản/hồ sơ của bệnh nhân 
-Một bản cấp cho Quản lý Dịch vụ Khách hàng 
(Thỏa thuận Tài chính Ngoại trú, Tiếng Anh)(Thỏa thuận Tài chính Ngoại 
trú, Tiếng Tây Ban Nha) và (Thỏa thuận Tài chính Nội trú, Tiếng 
Anh)(Thỏa thuận Tài chính Nội trú, Tiếng Tây Ban Nha) 
 
Toàn bộ nội dung của thỏa thuận tài chính sẽ được xem lại cùng với bệnh 
nhân/người bảo lãnh. Phần nội dung sau đây sẽ xuất hiện trong thỏa 
thuận: 
“Tôi hiểu rằng nếu tôi không thực hiện các nghĩa vụ như quy định trong 
kế hoạch thanh toán, TTYT ĐH Hackensack sẽ tiến hành thu nợ từ tài 
khoản của tôi. Tôi cũng hiểu rằng nếu thỏa thuận này bị vi phạm, mọi 
mức phí được chiết khấu như đã thỏa thuận sẽ không áp dụng chiết khấu 
nữa” và “Tất cả phí tại thời điểm đăng ký được ước tính và dựa trên kế 
hoạch điều trị của bác sĩ và có thể thay đổi. Vui lòng lưu ý rằng cá nhân 
không đủ tiêu chuẩn sẽ không bị tính phí nhiều hơn AGB”  
 

G.  Chương trình Hỗ trợ Tài chính - New Jersey Medicaid hoặc  
 Chăm sóc Từ thiện 
Tất cả bệnh nhân không có khả năng trả mức phí Chăm sóc Cảm thông 
của TTYT ĐH Hackensack sẽ được giới thiệu tới một Cố vấn Tài chính 
trước. Nếu Cố vấn Tài chính không thể giải quyết về tài chính cho bệnh 
nhân thì bệnh nhân sẽ được giới thiệu tới Đơn vị Hỗ trợ Tài chính. Đơn vị 
này sẽ xác định xem bệnh nhân có đủ tiêu chuẩn nhận một trong các 
chương trình hưởng lợi hay không.  

 
H. Chính sách áp dụng cho bệnh nhân quốc tế (Bệnh nhân nước 

ngoài): 

http://humcnet/onlinedocs/adminpnp/images/1832%20Outpatient%20Financial%20Agreement.doc
http://humcnet/onlinedocs/adminpnp/images/1832%20Outpatient%20Financial%20Agreement.doc
http://humcnet/onlinedocs/adminpnp/images/1832%20Outpatient%20Financial%20Agreement%20Spanish.doc
http://humcnet/onlinedocs/adminpnp/images/1832%20Inpatient%20Financial%20Agreement.doc
http://humcnet/onlinedocs/adminpnp/images/1832%20Inpatient%20Financial%20Agreement.doc
http://humcnet/onlinedocs/adminpnp/images/1832%20Inpatient%20Financial%20Agreement%20%20Spanish.doc


Hướng dẫn về Chính sách Quản lý 
________________________________________________________________ 

Trang 8 / 12 

 Định nghĩa bệnh nhân quốc tế của TTYT ĐH Hackensack: 
 Những bệnh nhân hiện định cư ở một quốc gia khác và đang 

đến Hoa Kỳ để được nhận điều trị bằng các dịch vụ đặc biệt tại 
Trung tâm Y tế Đại học Hackensack (“Trung tâm Y tế”). Những 
dịch vụ này được hẹn trước và KHÔNG phụ thuộc vào các quy 
định về Hỗ trợ Tài chính được nêu trong chính sách này 
 
Tất cả bệnh nhân quốc tế có hẹn trước tới Trung tâm Y tế Đại học 
Hackensack từ quốc gia khác để nhận dịch vụ điều trị y tế hẹn 
trước sẽ được hưởng mức phí được phê chuẩn cho các dịch vụ 
bao gồm nhưng không giới hạn: 

- Tim 
- Chương trình cấy ghép cơ quan  
- U bướu 
- Chỉnh hình 
- Thủ thuật niệu 

 
Những bệnh nhân này sẽ được hẹn khám trước và tại thời điểm 
đến khám, nội dung thỏa thuận về điện chuyển tiền (bao gồm số 
điện thoại thực hiện điện chuyển tiền) để trang trải cho việc điều trị 
sẽ được tiến hành. Điện chuyển tiền phải được thực hiện trong 
năm (5) ngày làm việc trước khi bệnh nhân tới khám tại Trung tâm 
Y tế. Bất cứ khoản tiền tạm ứng nào chưa được sử dụng sẽ được 
hoàn lại.  

 
I. Đăng ký hỗ trợ tài chính  

a.  Những ngôn ngữ sẵn có 
i. FAP, Đơn đăng ký và PLS của Trung tâm Y tế sẵn có với 

ngôn ngữ tiếng Anh và ngôn ngữ chính của nhóm dân số 
không thông thạo tiếng Anh (“LEP”), nhóm này chiếm không 
quá 1.000 người hay 5% khu vực dịch vụ chính của Trung 
tâm Y tế. Những tài liệu này cũng sẵn có miễn phí trên trang 
web của Trung tâm Y tế khi có yêu cầu.  

b.  Xem thông tin trên trang web của Trung tâm Y tế 
i. Trang web: Mọi người có thể xem trực tuyến thông tin về hỗ 

trợ tài chính tại trang web sau: 
http://www.hackensackumc.org/financialassistancepolicy 

c. Đơn đăng ký 
i. Cá nhân có thể đăng ký xin hỗ trợ tài chính bằng cách điền 

vào một mẫu đơn đăng ký bằng văn bản. Đơn đăng ký bằng 
văn bản sẵn có miễn phí qua bất cứ phương thức nào sau 
đây: 

a) Gửi thư: Gửi thư tới địa chỉ sau và yêu cầu cấp một 
mẫu đơn đăng ký hỗ trợ tài chính bằng văn bản: 

1) 100 First Street - Suite 300 
Hackensack, NJ 07601 

b) Gặp trực tiếp: Trực tiếp ghé thăm Financial 
Assistance Department (Phòng Hỗ trợ Tài chính) 

http://www.hackensackumc.org/financialassistancepolicy
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(Thứ 2 – Thứ 6, 8:00 sáng – 4:00 chiều), tại địa chỉ 
sau: 

1) 100 First Street - Suite 300 
Hackensack, NJ 07601 

c) Điện thoại: Có thể liên hệ với Financial Assistance 
Department (Phòng Hỗ trợ Tài chính) theo số (551)-
996-4343 
 

d. Thời gian đăng ký:  
i. Cá nhân có thời gian ba trăm sáu mươi lăm (365) ngày kể từ 

ngày được cấp bảng kê thanh toán đầu tiên sau khi hoàn 
thành để đăng ký xin hỗ trợ. 

ii. Những đơn đăng ký không đầy đủ sẽ không được xem xét, 
tuy nhiên người đăng ký sẽ được thông báo và có cơ hội bổ 
sung tài liệu/thông tin. 
 

e. Đơn đăng ký đầy đủ:  
i. Vui lòng gửi tất cả Đơn đăng ký đầy đủ qua thư tới Financial 

Assistance Department (Phòng Hỗ trợ Tài chính) (xem địa 
chỉ nêu trên). 
 

 
PHỤ LỤC A: Khung thời gian Thu tiền của Bệnh nhân tại TTYT ĐH 

Hackensack - Áp dụng cho cả Dịch vụ Nội trú và Ngoại trú 
 
Trung tâm Y tế Đại học Hackensack cấp bảng kê thanh toán cho những dịch vụ 
được cung cấp sau khi bên bảo hiểm đã xử lý yêu cầu bồi thường. Số tiền dư 
sau khi trừ bảo hiểm bao gồm các khoản sau: 

1. Tự trả (áp dụng cho bệnh nhân không có bảo hiểm) 

2. Tự trả sau khi trừ Bảo hiểm (bên bảo hiểm đã hoàn thành trách nhiệm của 

mình, số dư còn lại là trách nhiệm của bệnh nhân) 

3. Mức phí Chăm sóc Từ thiện của TTYT ĐH Hackensack (chăm sóc cảm 

thông – phí được chiết khấu) 

4. Tự trả sau khi trừ trợ cấp của Medicare (trách nhiệm của bệnh nhân do 

Medicare quy định). 

Đối với những bệnh nhân không có bảo hiểm, một bảng kê sẽ được gửi qua thư 
khoảng năm ngày sau khi xuất viện hoặc sau ngày thực hiện dịch vụ. 
 
Chu kỳ Lập Bảng kê không có Medicare – Tổng chu kỳ lập hóa đơn là 62 ngày 
trước khi tiến hành thu nợ. Một hóa đơn được gửi tới bệnh nhân sau khi bên bảo 
hiểm đã hoàn thành phần trách nhiệm của mình. Toàn bộ thanh toán phải được 
nhận trước ngày đáo hạn theo như quy định trên bảng kê. Nếu không nhận 
được toàn bộ số tiền phải trả trước ngày đáo hạn thì bệnh nhân sẽ tiếp tục được 
nhận bảng kê sau đó (tổng cộng tối đa ba bảng kê). Nếu không nhận được thanh 
toán, một bức thư nhắc nhở cuối cùng trước khi thu nợ sẽ được gửi tới bệnh 
nhân để yêu cầu thanh toán trong vòng mười ngày. Nếu vẫn không nhận được 
thanh toán thì tài khoản sẽ được trình lên Cơ quan Thu nợ. 
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Chu kỳ Lập Bảng kê có Medicare – Tổng chu kỳ lập hóa đơn là 120 ngày trước 
khi tiến hành thu nợ. Một hóa đơn được gửi tới bệnh nhân sau khi Medicare và 
các bên bảo hiểm phụ đã thanh toán phần của mình. Toàn bộ thanh toán phải 
được nhận trước ngày đáo hạn theo như quy định trên bảng kê. Nếu không 
nhận được toàn bộ số tiền phải trả trước ngày đáo hạn thì bệnh nhân sẽ tiếp tục 
được nhận bảng kê sau đó (tổng cộng tối đa bốn bảng kê). Nếu không nhận 
được thanh toán, một bức thư nhắc nhở cuối cùng trước khi thu nợ sẽ được gửi 
tới bệnh nhân để yêu cầu thanh toán trong vòng mười ngày. Nếu vẫn không 
nhận được thanh toán thì tài khoản sẽ được trình lên Cơ quan Thu nợ. 
Địa chỉ để bệnh nhân thanh toán:  
Hackensack University Medical Center 
P.O. Box 48027 
Newark NJ 07101-4827  
 
Nếu có câu hỏi về dư nợ của mình, bệnh nhân có thể gọi tới Dịch vụ Khách 
hàng theo số 551-996-3355 
Những bệnh nhân không thể trả dư nợ trên tài khoản của mình có thể gọi tới 
dịch vụ khách hàng theo số 551-996-3355 để xem liệu họ có khả năng thu xếp 
thanh toán không. Những bệnh nhân không thể thanh toán có thể gọi tới văn 
phòng Financial Assistance (Hỗ trợ Tài chính) theo số 551-996-4343 để xem liệu 
họ có đủ tiêu chuẩn nhận hỗ trợ tài chính không. 
 
Biện pháp Thu nợ Đặc biệt có thể bao gồm, nhưng không giới hạn những biện 
pháp sau: áp đặt quyền nắm giữ đối với tài sản của cá nhân, tịch thu tài sản của 
cá nhân, bắt giữ hoặc phong tỏa tài khoản ngân hàng hay bất cứ tài sản cá nhân 
nào khác của cá nhân, khởi kiện chống lại cá nhân, yêu cầu bắt giữ cá nhân, và 
sai áp tiền lương của cá nhân. Biện pháp Thu nợ Đặc biệt được điều chỉnh bởi 
các khoảng thời gian sau: 
 

1.  Thời hạn thông báo: Trung tâm Y tế sẽ thông báo cho cá nhân về Chính 

sách Thu nợ, Thanh toán và Hỗ trợ Tài chính trước khi tiến hành bất cứ 

hành động thu nợ đặc biệt nào nhằm thu nợ và hoãn thực hiện các hành 

động thu nợ đặc biệt trong ít nhất 120 ngày kể từ ngày bệnh nhân được 

cấp bảng kê thanh toán đầu tiên sau khi xuất viện cho dịch vụ chăm sóc.  

2. Thời gian đăng ký: Cá nhân có 240 ngày kể từ ngày họ được cấp bảng kê 

thanh toán đầu tiên sau khi xuất viện để nộp đơn đăng ký.  

3. Thời gian chờ đợi đối với hành động thu nợ đặc biệt: TTYT ĐH 

Hackensack phải cấp cho bệnh nhân một thông báo ít nhất ba mươi (30) 

ngày trước khi tiến hành bất cứ hành động thu nợ đặc biệt nào.  
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PHỤ LỤC B: Các nhà cung cấp theo khoa cung cấp dịch vụ chăm sóc sức 

khỏe cấp cứu hoặc cần thiết về mặt y tế khác tại cơ sở bệnh 
viện 

 

Khoa/Bộ phận/Nhóm Được bảo hiểm bởi Chính sách Hỗ 
trợ Tài chính? 

Khoa Gây mê Không 

Khoa thuộc Trung tâm Ung thư Không 

Khoa Chữa răng Không 

Khoa Y tế Cấp cứu Không 

Khoa Y tế Gia đình Không 

Khoa Nội Không 

Khoa Phẫu thuật Thần kinh Không 

Khoa Sản và Phụ Khoa Không 

Khoa Mắt Không 

Khoa Phẫu thuật Chỉnh hình Không 

Khoa Tai Họng Không 

Khoa Bệnh học Không 

Khoa Nhi Không 

Khoa Phẫu thuật Thẩm mỹ & Tái tạo Không 

Khoa Điều trị Bệnh chân Không 

Khoa Tâm lý và Y học Hành vi Không 

Khoa U bướu Xạ trị Không 

Khoa Xạ trị Không 

Khoa Y tế Phụ hồi Không 

Khoa Phẫu thuật Không 

Khoa Niệu Không 

Nhập viện Không 

Dịch vụ Phòng thí nghiệm Không 
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