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MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI:
Mục đích của chính sách này là nhằm thiết lập các quy trình chuẩn để xác định hỗ trợ tài chính đối với
bệnh nhân của Bệnh Viện Nationwide Children's và các Đơn Vị Liên Kết cần hỗ trợ tài chính. Chính sách
này quy định quy trình dành cho nhân viên Bộ Phận Khách Hàng Bệnh Nhân, và các đại diện Nhà Cung
Cấp Bên Ngoài để xác định các bệnh nhân và gia đình đủ điều kiện được chăm sóc miễn phí hoặc được
giảm giá. Bộ Phận Khách Hàng Bệnh Nhân Nationwide Children’s có thẩm quyền tối cao để xác định cá
nhân có đủ điều kiện được hỗ trợ tài chính hay không và xác định các hành động thích đáng đã được
thực hiện trước khi Nationwide Children’s tiến hành Hành Động Thu Nợ Quá Hạn. Tiêu chuẩn nhận hỗ
trợ tài chính được áp dụng cho tất cả các bệnh nhân bất kể chủng tộc, tín ngưỡng, giới tính, tuổi tác,
quốc gia nơi sinh, sắc tộc hoặc khuyết tật.
Các dịch vụ được quy định trong chính sách này bao gồm tất cả các trường hợp khẩn cấp và các trường
hợp Chăm Sóc Cần Thiết Về Mặt Y Tế khác được Nationwide Children's và các Đơn Vị Liên Kết của
mình cung cấp.
Nationwide Children’s sẽ cung cấp, mà không phân biệt đối xử, việc chăm sóc cho các bệnh trạng y tế
khẩn cấp cho các cá nhân bất kể họ có đủ điều kiện nhận hỗ trợ tài chính hay không. Nationwide
Children’s sẽ tuân thủ Đạo Luật Điều Trị Y Tế Cấp Cứu Và Lao Động (EMTALA) bằng cách cung cấp các
buổi thăm khám sàng lọc y tế và điều trị ổn định và giới thiệu hoặc thuyên chuyển cá nhân đến cơ sở
khác, nếu thích hợp, và cung cấp các dịch vụ cấp cứu theo 42 CFR 482.55 (hoặc mọi quy định tiếp nối).
Nationwide Children’s nghiêm cấm mọi hành vi ngăn trở cá nhân tìm kiếm sự chăm sóc y tế khẩn cấp, ví
dụ như yêu cầu bệnh nhân bộ phận cấp cứu chi trả trước khi nhận điều trị đối với các bệnh trạng y tế
khẩn cấp hoặc cho phép các hoạt động thu tiền có can thiệp vào việc cung cấp chăm sóc y tế khẩn cấp,
mà không phân biệt đối xử.
ĐỊNH NGHĨA:
Đơn Vị Liên Kết – Các công ty liên kết thuộc sở hữu của Bệnh Viện Nationwide Children's cung cấp các dịch vụ cấp cứu
và Chăm Sóc Cần Thiết Về Mặt Y Tế khác tại bệnh viện, bao gồm Hiệp Hội Gây Mê Nhi Khoa, Viện Bức Xạ Học Nhi
Khoa, Hiệp Hội Phẫu Thuật Nhi Khoa, Hội Hàn Lâm Nhi Khoa, và Hiệp Hội Bệnh Học Nhi Khoa Columbus. Mặc dù Hội
Thông Lệ Cộng Đồng Về Nhi Khoa không cung cấp dịch vụ chăm sóc bệnh nhân trong bệnh viện, hội vẫn trực thuộc
Bệnh viện Nationwide Children’s và cung cấp hỗ trợ tài chính theo chính sách này.
Số Tiền Tính Phí Thông Thường (AGB) – Số tiền mà Nationwide Children’s thường tính phí cho bệnh nhân có bảo hiểm.
Nhà Cung Cấp Bên Ngoài – Các công ty được thuê làm đại lý liên quan đến việc xuất hóa đơn và thu tiền.
Hành Động Thu Nợ Quá Hạn – Hành động do Nationwide Children’s thực hiện đối với cá nhân liên quan đến việc thu tiền
thanh toán hóa đơn cho việc chăm sóc được quy định theo Chính Sách Hỗ Trợ Tài Chính được quy định trong 26 CFR
1.501(r)-6(b) (hoặc mọi quy định tiếp nối).
Quy Mô Gia Đình - Bao gồm bệnh nhân, vợ hoặc chồng của bệnh nhân, bất kể người vợ hoặc chồng có sống cùng nhà
hay không, và toàn bộ con cái của bệnh nhân, là con ruột hay con nuôi, dưới mười tám tuổi và sống cùng nhà. Nếu
bệnh nhân dưới mười tám tuổi, “gia đình” sẽ bao gồm bệnh nhân, (các) phụ huynh là cha mẹ đẻ hoặc cha mẹ nuôi của
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bệnh nhân (bất kể họ có sống cùng nhà hay không), và con cái của (các) phụ huynh, là con nuôi hoặc con đẻ dưới mười
tám tuổi sống cùng nhà.
FAP – Chính Sách Hỗ Trợ Tài Chính này.
Mức Nghèo Của Liên Bang (FPL) – Tiêu chuẩn đánh giá do chính phủ Hoa Kỳ đề ra dựa trên thu nhập hàng năm và quy
mô hộ gia đình để xác định ngưỡng nghèo.
Tổng Chi Phí – Số tiền được tính phí cho việc chăm sóc y tế.
Tổng Thu Nhập - Tổng thu nhập trước khi trừ mọi loại thuế.
Chăm Sóc Cần Thiết Về Mặt Y Tế – Các dịch vụ hoặc việc cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cần thiết để phòng
tránh, chẩn đoán, hoặc điều trị bệnh, chấn thương, bệnh trạng, bệnh tật, hoặc các triệu chứng và đáp ứng tiêu chuẩn y tế
được chấp nhận.
Trách Nhiệm Bệnh Nhân – Số tiền mà cá nhân chịu trách nhiệm chi trả sau khi trừ tất cả các khoản thanh toán của bảo
hiểm (bao gồm các bên chi trả thương mại và chính phủ), khấu trừ, và giảm giá đã được áp dụng cho hóa đơn của bệnh
nhân.

CHỈ DẪN:
Tiêu Chí Đạt Tiêu Chuẩn
Mọi bệnh nhân được hoặc muốn được cấp cứu hoặc nhận Chăm Sóc Cần Thiết Về Mặt Y Tế tại Nationwide Children’s
có thể xin hỗ trợ tài chính; tuy nhiên, các tiêu chí được sử dụng để đánh giá mức độ đủ điều kiện có thể khác nhau tùy
theo nơi bệnh nhân ở trong trường hợp bệnh nhân muốn nhận chăm sóc không khẩn cấp.
Công dân Ohio yêu cầu hỗ trợ tài chính, trước tiên, phải nộp đơn xin Medicaid Ohio (Khởi Đầu Mạnh Khỏe và Gia đình
Mạnh Khỏe) và Chương Trình Bảo Đảm Chăm Sóc Của Bệnh Viện Của Ohio (HCAP). Công dân Ohio được trừ thuế An
Sinh Xã Hội và Medicare phải cung cấp một mẫu đơn 4029 “Đơn Xin Trừ Thuế An Sinh Xã Hội Và Medicare Và Miễn Trừ
Phúc Lợi” đã điền đầy đủ để được miễn trừ yêu cầu này. Những bệnh nhân là công dân Ohio nhưng không đủ điều kiện
để hưởng phúc lợi của các chương trình này và những bệnh nhân không phải công dân Ohio được nhận chăm sóc y tế
khẩn cấp tại Nationwide Children’s có thể đủ điều kiện nhận hỗ trợ tài chính theo Tổng Thu Nhập và Quy Mô Gia Đình
như sau:
•
•
•
•

Thu nhập ở mức 200% trở xuống so với Mức Nghèo Của Liên Bang (FPL) sẽ được miễn trừ 100% Trách Nhiệm
Bệnh Nhân.
Thu nhập ở mức từ 201% đến 250% so với Mức Nghèo Của Liên Bang sẽ được miễn trừ 80% Trách Nhiệm
Bệnh Nhân.
Thu nhập ở mức từ 251% đến 300% so với Mức Nghèo Của Liên Bang sẽ được miễn trừ 60% Trách Nhiệm
Bệnh Nhân.
Thu nhập ở mức từ 301% đến 400% so với Mức Nghèo Của Liên Bang sẽ được miễn trừ 45% Trách Nhiệm
Bệnh Nhân.

Các công dân Ohio có mức thu nhập gia đình trên 200% nhưng dưới 400% so với Mức Nghèo Của Liên Bang và bị
Nationwide Children’s tính phí vượt quá 20% thu nhập hộ gia đình hàng năm sẽ được coi là khó khăn về mặt y tế theo
các mục đích của chính sách này. Các gia đình khó khăn về mặt y tế sẽ đủ điều kiện để được hưởng mức giảm trừ Trách
Nhiệm Bệnh Nhân cao hơn đối với tất cả các hóa đơn của Nationwide Children’s, tương đương với tỷ lệ phần trăm (%)
của thu nhập hộ gia đình hàng năm như được nêu dưới đây:
•

Thu nhập ở mức 200% trở xuống so với Mức Nghèo Của Liên Bang (FPL) sẽ được miễn trừ 100% Trách Nhiệm
Bệnh Nhân.
• Thu nhập ở mức từ 201% đến 250% so với Mức Nghèo Của Liên Bang sẽ được miễn trừ xuống số tiền phí
tương đương với 5% thu nhập hộ gia đình hàng năm.
• Thu nhập ở mức từ 251% đến 300% so với Mức Nghèo Của Liên Bang sẽ được miễn trừ xuống số tiền phí
tương đương với 7% thu nhập hộ gia đình hàng năm.
• Thu nhập ở mức từ 301% đến 400% so với Mức Nghèo Của Liên Bang sẽ được miễn trừ xuống số tiền phí
tương đương với 10% thu nhập hộ gia đình hàng năm.
Công dân Hoa Kỳ không phải công dân Ohio yêu cầu hỗ trợ tài chính để nhận chăm sóc y tế không khẩn cấp phải được
phê duyệt trước về hỗ trợ tài chính trước khi nhận chăm sóc không khẩn cấp đó. Quy trình phê duyệt trước này sẽ yêu
cầu cá nhân nộp xác thực y tế đối với các dịch vụ sẽ được thực hiện tại Nationwide Children so với cơ sở chăm sóc sức
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khỏe tại bang cư trú của bệnh nhân. Xác thực này sẽ được Nationwide Children’s xem xét và bệnh nhân được
Nationwide Children’s xác định là đã nộp xác thực y tế thích đáng có thể đủ điều kiện nhận hỗ trợ tài chính dựa trên Tổng
Thu Nhập và Quy Mô Gia Đình như sau:
•
•
•
•

Thu nhập ở mức 200% trở xuống so với Mức Nghèo Của Liên Bang (FPL) sẽ được miễn trừ 100% Trách Nhiệm
Bệnh Nhân.
Thu nhập ở mức từ 201% đến 250% so với Mức Nghèo Của Liên Bang sẽ được miễn trừ 80% Trách Nhiệm
Bệnh Nhân.
Thu nhập ở mức từ 251% đến 300% so với Mức Nghèo Của Liên Bang sẽ được miễn trừ 60% Trách Nhiệm
Bệnh Nhân.
Thu nhập ở mức từ 301% đến 400% so với Mức Nghèo Của Liên Bang sẽ được miễn trừ 45% Trách Nhiệm
Bệnh Nhân.

Công dân không phải công dân Hoa Kỳ yêu cầu hỗ trợ tài chính để nhận chăm sóc y tế không khẩn cấp phải được phê
duyệt trước về hỗ trợ tài chính trước khi nhận chăm sóc không khẩn cấp đó theo Chính Sách và Quy Trình dành cho
Bệnh Nhân Từ Thiện Quốc Tế của Nationwide Children’s. Ban Chỉ Đạo Bệnh Nhân Quốc tế của Nationwide Children’s
xác định xem bệnh nhân quốc tế có đủ điều kiện để nhận chăm sóc từ thiện hay không dựa trên một số tiêu chí, bao gồm
phương pháp can thiệp y tế cần thiết, khả năng thành công trong việc giải quyết các bệnh trạng y tế cơ bản của việc can
thiệp và được quản lý thích đáng sau khi can thiệp, Nationwide Children’s có phải đơn vị duy nhất có thể cung cấp việc
can thiệp đó hay không, độ sẵn có của các dịch vụ đó trong phạm vi quốc gia cư trú của bệnh nhân, giới hạn ngân sách,
và các tiêu chí tương tự khác như Ban Chỉ Đạo có thể xác định độ thích đáng để nguồn lực chăm sóc từ thiện của
Nationwide Children’s dành cho các trường hợp quốc tế được sử dụng với độ hiệu quả và hiệu dụng cao nhất. Thông tin
về độ sẵn có của việc chăm sóc từ thiện dành cho các bệnh nhân quốc tế được cung cấp bằng cách liên hệ Trung Tâm
Tiếp Đón Nationwide Children’s.
Người được nhận Medicaid có tiếp nhận Chăm Sóc Cần Thiết Về Mặt Y Tế không được chi trả bởi Medicaid sẽ được tự
động miễn trừ 100% Trách Nhiệm Bệnh Nhân đối với những Chăm Sóc Cần Thiết Về Mặt Y Tế đó. Không yêu cầu đơn
xin hỗ trợ tài chính trong các trường hợp này.
Các gia đình đã nộp Mẫu IRS 4029 được điền đầy đủ cho Bộ Phận Khách Hàng Bệnh Nhân của Nationwide Children’s sẽ
đủ điều kiện để được miễn giảm Trách Nhiệm Bệnh Nhân tương đương với mức được cung cấp trong FAP này, đối với
những đối tượng có thu nhập trong khoảng từ 301% đến 400% so với Mức Nghèo Của Liên Bang. Không yêu cầu đơn
xin hỗ trợ tài chính trong các trường hợp này.
Các gia đình có địa chỉ là “Trung Tâm Dành Cho Người Vô Gia Cư” sẽ đủ điều kiện để được miễn trừ 100% Trách Nhiệm
Bệnh Nhân. Không yêu cầu đơn xin hỗ trợ tài chính trong các trường hợp này.
Bộ Phận Khách Hàng Bệnh Nhân Nationwide Children’s có thẩm quyền tối cao trong việc xác định kết quả đạt tiêu chuẩn
nhận hỗ trợ tài chính theo chính sách này.
Cơ Sở Tính Toán Số Tiền Tính Phí Cho Bệnh Nhân
Số tiền tính phí cho bệnh nhân đủ điều kiện hưởng hỗ trợ tài chính theo FAP này cho trường hợp cấp cứu và Chăm Sóc
Cần Thiết Về Mặt Y Tế sẽ không vượt quá AGB. Nationwide Children’s tính toán AGB bằng phương pháp “Look-Back”,
theo quy định liên bang, dựa trên tất cả các khoản bồi thường mà Medicaid, Medicaid Managed Care, Medicare và các
nhà cung cấp bảo hiểm y tế tư nhân khác cho phép trong thời hạn 12 tháng, chia cho Tổng Chi Phí của Nationwide
Children’s dành cho các khoản yêu cầu này. Nationwide Children’s sẽ cập nhật công thức tính AGB vào ngày 01 tháng 01
hàng năm, bằng cách sử dụng dữ liệu của kỳ 12 tháng kết thúc vào ngày 30 tháng 9 của năm trước ngày 01 tháng 01 đó.
Trong năm dương lịch 2018, AGB bằng 57,6%. Công dân có thể được nhận mô tả về việc tính toán bằng văn bản và
miễn phí bằng cách liên hệ bộ phận Dịch Vụ Khách Hàng của Nationwide Children’s được liệt kê bên dưới.
Cá nhân đủ điều kiện nhận hỗ trợ tài chính chỉ bị tính phí số tiền mà người đó chịu trách nhiệm chi trả cá nhân, sau khi áp
dụng tất cả các khoản khấu trừ và giảm giá (bao gồm các khoản giảm giá được áp dụng theo FAP) và ít hơn mọi khoản
tiền được công ty bảo hiểm bồi hoàn (bao gồm các bên chi trả cả thương mại lẫn chính phủ).
Phương Pháp Xin Hỗ Trợ Tài Chính
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Để được xem xét hỗ trợ tài chính, cá nhân phải nộp đơn xin hỗ trợ tài chính cho Bộ Phận Khách Hàng Bệnh Nhân của
Nationwide Children’s. Các cá nhân tìm kiếm hỗ trợ tài chính theo Chính Sách này với mức giảm trừ 100% (tức là những
cá nhân có thu nhập gia đình từ 200% trở xuống so với Mức Nghèo Của Liên Bang) phải điền vào Đơn Xin Hỗ Trợ Tài
Chính, và cung cấp thông tin và tài liệu được liệt kê trong Đơn Xin Hỗ Trợ Tài Chính. Tất cả người nộp đơn khác có thể
cung cấp thông tin cần thiết cho Bộ Phận Khách Hàng Bệnh Nhân qua điện thoại, không bắt buộc cung cấp bản sao giấy.
Nationwide Children’s có quyền yêu cầu bản sao các chi phiếu, chứng từ W-2, và hoàn thuế thu nhập.
Đơn Xin Hỗ Trợ Tài Chính (dù bằng văn bản hay qua điện thoại, như được nêu trên đây) phải được lập như sau:
• Các dịch vụ dành cho bệnh nhân ngoại trú đối với bệnh nhân từ 100% trở xuống so với Mức Nghèo Của Liên
Bang sẽ được chi trả bởi HCAP, và yêu cầu phải nộp đơn mới sau mỗi 90 ngày kể từ ngày thực hiện dịch vụ đầu
tiên. Dịch vụ dành cho bệnh nhân ngoại trú đối với tất cả các bệnh nhân khác yêu cầu phải nộp đơn mới sau mỗi
180 ngày, kể từ ngày thực hiện dịch vụ đầu tiên. Người nhận chương trình Hỗ Trợ Khuyết Tật (DA) hoặc chương
trình tiếp nối của chương trình đó theo HCAP phải nộp đơn mới mỗi tháng.
• Các bệnh nhân nội trú nhập viện, trừ khi được nhập viện trong vòng 45 xuất viện với cùng điều kiện cơ bản, phải
căn cứ theo đơn xin hỗ trợ tài chính riêng. Các lần nhận viện tiếp theo có thể được căn cứ trên cùng đơn xin,
nhưng chỉ nếu trong vòng 45 ngày và cho điều kiện liên quan. Các khách hàng bệnh nhân ngoại trú có thể được
thêm vào đơn xin có khách hàng bệnh nhân nội trú, tuy nhiên, không thể thêm lần thăm khám của bệnh nhân nội
trú vào đơn xin có khách hàng bệnh nhân ngoại trú.
• Bệnh nhân Sức Khỏe Hành Vi phải nộp đơn xin mới mỗi năm.
Nationwide Children’s không sử dụng các kết quả xác định đủ điều kiện FAP trước để xác định xem cá nhân có đủ điều
kiện nhận hỗ trợ tài chính theo chính sách này hay không.
Dự Đoán Đủ Điều Kiện Để Nhận Hỗ Trợ Tài Chính
Bệnh Viện Nationwide Children’s có thể sử dụng bên thứ ba để tiến hành xem xét thông tin bệnh nhân nhằm đánh giá kết
quả đủ điều kiện FAP cho mức hỗ trợ chung nhất của FAP. Đánh giá và phân tích này sử dụng mô hình dự báo được
công nhận trong ngành chăm sóc sức khỏe. Đánh giá này sẽ không được sử dụng để xác định kết quả đủ điều kiện cho
mức hỗ trợ chung nhất thấp hơn của FAP.
Hành Động Có Thể Được Thực Hiện Trong Trường Hợp Không Thanh Toán
Nationwide Children’s sẽ thực hiện mọi nỗ lực để thu nợ và tiến hành các nỗ lực thích đáng để xác định cá nhân có đủ
điều kiện FAP hay không trước khi thực hiện Hành Động Thu Nợ Quá Hạn. Các nỗ lực thích đáng này bao gồm gửi
thông báo và thực hiện cuộc gọi đến bên chịu trách nhiệm theo lịch được quy định bên dưới trong 120 ngày xuất viện đầu
tiên. Nationwide Children’s có thể sử dụng dịch vụ của Nhà Cung Cấp Bên Ngoài để hỗ trợ thu nợ.
0 - 30
ngày
31 - 60
ngày

61 - 90
ngày

Thông báo xuất hóa đơn đầu tiên được gửi, kèm với thông báo bằng văn bản rằng hỗ trợ tài
chính được áp dụng, mẫu đơn xin FAP và cách thức cá nhân có thể nhận hỗ trợ với quy
trình xin FAP.
Thông báo xuất hóa đơn thứ hai được gửi, bản tóm tắt FAP bằng ngôn ngữ dễ hiểu và
thông báo rằng Nationwide Children’s có ý định báo cáo khách hàng không thanh toán cho
cơ quan tín dụng nếu các khoản thanh toán đó không được chi trả trong vòng 365 ngày tính
từ thông báo xuất hóa đơn sau khi xuất viện đầu tiên.
Ngoài ra, một cuộc gọi điện thoại được thực hiện để thông báo bằng miệng cho cá nhân về
FAP của Nationwide Children’s và cách thức cá nhân có thể nhận hỗ trợ với quy trình xin
FAP.
Thông báo xuất hóa đơn thứ ba được gửi, bản tóm tắt FAP bằng ngôn ngữ dễ hiểu và thông
báo rằng Nationwide Children’s có ý định báo cáo khách hàng không thanh toán cho cơ
quan tín dụng nếu các khoản thanh toán đó không được chi trả trong vòng 365 ngày tính từ
thông báo xuất hóa đơn sau khi xuất viện đầu tiên.
Ngoài ra, một cuộc gọi điện thoại được thực hiện để thông báo bằng miệng cho cá nhân về
FAP của Nationwide Children’s và cách thức cá nhân có thể nhận hỗ trợ với quy trình xin
FAP.
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91 - 120
ngày

Thông báo xuất hóa đơn thứ tư được gửi, bản tóm tắt FAP bằng ngôn ngữ dễ hiểu và thông
báo rằng Nationwide Children’s có ý định báo cáo khách hàng không thanh toán cho cơ
quan tín dụng nếu các khoản thanh toán đó không được chi trả trong vòng 365 ngày tính từ
thông báo xuất hóa đơn sau khi xuất viện đầu tiên.
Ngoài ra, hai cuộc gọi điện thoại được thực hiện để thông báo bằng miệng cho cá nhân về
FAP của Nationwide Children’s và cách thức cá nhân có thể nhận hỗ trợ với quy trình xin
FAP.

Bên cạnh thông báo bằng văn bản rằng hỗ trợ tài chính được áp dụng, đơn xin FAP, và thông tin về cách thức cá nhân
có thể nhận hỗ trợ với quy trình xin FAP, tất cả các thông báo xuất hóa đơn sẽ bao gồm địa chỉ truy cập trực tiếp trang
web, nơi có thể lấy các bản sao của FAP, đơn xin FAP, và bản tóm tắt FAP bằng ngôn ngữ dễ hiểu.
Nationwide Children’s có thể báo cáo khách hàng không thanh toán cho cơ quan tín dụng sau 1 năm kể ngày thông báo
xuất hóa đơn đầu tiên. Nếu hóa đơn của cá nhân được cộng dồn để chi trả cho nhiều đợt chăm sóc, khách hàng không
thanh toán sẽ không bị báo cáo cho cơ quan tín dụng ít nhất 120 ngày sau thông báo xuất hóa đơn sau khi xuất viện đầu
tiên đối với đợt chăm sóc gần nhất có bao gồm trong khoản cộng dồn.
Nếu cá nhân nộp đơn xin FAP không hoàn chỉnh trong giai đoạn xin (nghĩa là 240 sau thông báo xuất hóa đơn sau khi
xuất viện đầu tiên), Nationwide Children’s sẽ cung cấp cho cá nhân một thông báo bằng văn bản mô tả thông tin bổ sung
và/hoặc chứng từ yêu cầu theo FAP hoặc đơn xin FAP phải được nộp để hoàn tất quá trình xin FAP cũng như thông tin
liên hệ để bộ phận Nationwide Children’s có thể cung cấp thông tin về FAP và có thể cung cấp sự hỗ trợ với quy trình xin.
Nationwide Children’s sẽ tạm ngưng mọi Hành Động Thu Nợ Quá Hạn (và, nếu phù hợp, thông báo cho Nhà Cung Cấp
Bên Ngoài của mình để ngừng các nỗ lực như vậy) cho đến khi Nationwide Children’s xác định được cá nhân có đủ điều
kiện nhận hỗ trợ tài chính theo FAP hoặc cá nhân không phản hồi yêu cầu thông tin bổ sung và/hoặc chứng từ trong
khoảng thời gian thích đáng hay không.
Khi nhận đơn xin FAP hoàn chỉnh trong quá trình xin, Nationwide Children’s sẽ xác định xem cá nhân có đủ điều kiện
nhận FAP cho việc chăm sóc hay không và thông báo cho cá nhân bằng văn bản về kết quả xác định đủ điều kiện này
(bao gồm, nếu phù hợp, hỗ trợ mà cá nhân đủ điều kiện nhận) và cơ sở của kết quả xác định này. Nếu cá nhân được xác
định là đủ điều kiện nhận hỗ trợ ngoài chăm sóc miễn phí, Nationwide Children’s sẽ:
• Cung cấp cho cá nhân thông báo xuất hóa đơn chỉ ra số tiền mà cá nhân phải chịu cho việc chăm sóc với tư
cách cá nhân đủ điều kiện nhận FAP và cách thức số tiền này được xác định. Thông báo xuất hóa đơn đó cũng
sẽ mô tả cách thức cá nhân có thể nhận thông tin liên quan đến AGB cho việc chăm sóc.
• Hoàn tiền cho cá nhân mọi khoản tiền mà người đó đã chi trả cho việc chăm sóc vượt quá số tiền mà người đó
được xác định là chịu trách nhiệm chi trả cá nhân với tư cách cá nhân đủ điều kiện nhận FAP.
• Thực hiện mọi biện pháp khả dụng để thu hồi mọi Hành Động Thu Nợ Quá Hạn đã được thực hiện đối với cá
nhân để nhận khoản thanh toán đó.
Nếu cá nhân gửi đơn xin FAP và, trước khi Nationwide Children’s xác định xem cá nhân có đủ điều kiện nhập FAP hay
không, cá nhân nộp đơn xin xét đủ điều kiện nhận Medicaid, Nationwide Children’s sẽ hoãn lại việc xác định xem cá nhân
có đủ điều kiện nhập FAP hay không, và sẽ không thực hiện bất kỳ Hành Động Thu Nợ Quá Hạn nào đối với cá nhân,
cho đến sau khi đơn xin nhận Medicaid của cá nhân được hoàn tất và gửi và kết quả xác định cá nhân có đủ điều kiện
nhận Medicaid hay không được đưa ra.
Danh Sách Nhà Cung Cấp Cung Cấp Dịch Vụ Cấp Cứu Và Chăm Sóc Cần Thiết Về Mặt Y Tế Khác Tại Nationwide
Children’s
Quý vị có thể xem danh sách đính kèm liệt kê thông tin chi tiết các nhà cung cấp cung cấp dịch vụ cấp cứu và Chăm Sóc
Cần Thiết Về Mặt Y Tế khác tại Nationwide Children’s và các dịch vụ chuyên nghiệp của họ có được bao gồm trong FAP
của Nationwide Children’s hay không tại địa chỉ http://www.nationwidechildrens.org/financial-assistance, hoặc có thể xin
bản sao giấy bằng cách liên hệ với các bộ phận được liệt kê trong phần Thông Tin Liên Hệ dưới đây.
Cung Cấp Chính sách Hỗ trợ Tài Chính, Bản Tóm Tắt Chính sách Hỗ Trợ Tài Chính Bằng Ngôn Ngữ Dễ Hiểu và
Đơn Xin Hỗ Trợ Tài Chính
Truy Cập Trang Web
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http://www.nationwidechildrens.org/financial-assistance
Bản Sao Giấy
• Cung cấp miễn phí theo yêu cầu cho bệnh nhân hoặc bên chịu trách nhiệm.
• Bản sao giấy được cung cấp khi nhập viện tại mọi điểm nhập viện hoặc khu vực đăng ký tại cơ sở chính của
Nationwide Children’s (bao gồm Phòng Cấp Cứu) và các cơ sở ngoại vi.
• Thư và Đơn Xin Hỗ Trợ Tài Chính được gửi bằng thư đến cho bệnh nhân và/hoặc phụ huynh theo yêu cầu.
• Tất cả thông báo xuất hóa đơn đều có Đơn Xin Hỗ Trợ Tài Chính trên mặt sau thông báo cũng như thông tin liên
hệ để bộ phận có thể cung cấp sự hỗ trợ trong quá trình xin.
Thông Báo Và Thông Tin Được Cung Cấp Cho Bệnh Nhân Cơ Sở Bệnh Viện
• Bảng chỉ dẫn được đặt tại mọi điểm nhập viện hoặc khu vực đăng ký tại cơ sở chính của Nationwide Children’s
(bao gồm Phòng Cấp Cứu) và các cơ sở ngoại vi để trợ giúp bệnh nhân hoặc bên chịu trách nhiệm về việc cung
cấp hỗ trợ tài chính.
• Cuộc gọi điện thoại tự động đề nghị cung cấp hỗ trợ tài chính được thực hiện sau khi thông báo xuất hóa đơn thứ
hai được gửi.
• Cố Vấn Tài Chính của Nationwide Children’s đến thăm bệnh nhân có nhu cầu nhận hỗ trợ tài chính tại phòng của
họ hoặc tại phòng khám.
Thông Báo Và Thông Tin Cho Cộng Đồng Lớn Hơn
• FAP, Bản Tóm Tắt FAP Bằng Ngôn Ngữ Dễ Hiểu và Đơn Xin Hỗ Trợ Tài Chính được cung cấp tại địa chỉ
www.NationwideChildrens.org.
• Nationwide Children’s cũng định kỳ chia sẻ Bản Tóm Tắt FAP Bằng Ngôn Ngữ Dễ Hiểu và Đơn Xin Hỗ Trợ Tài Chính
với các Trung Tâm Y Tế Liên Bang tại Hạt Franklin, cũng như các bác sĩ cộng đồng là thành viên của những đơn vị y
tế của Nationwide Children’s để cung cấp tài liệu cho bệnh nhân của các nhà cung cấp này.
Văn Bản Được Dịch
• Chính Sách Hỗ Trợ Tài Chính, Đơn Xin Hỗ Trợ Tài Chính và Tóm Tắt FAP Bằng Ngôn Ngữ Dễ Hiểu sẽ được
cung cấp bằng ngôn ngữ của mỗi nhóm ngôn ngữ có trình độ thông thạo tiếng Anh hạn chế (LEP) với số lượng
dưới 1.000 công dân hoặc 5 phần trăm dân số Hạt Franklin hoặc các nhóm khác phù hợp chịu ảnh hưởng của
Nationwide Children’s. Hàng năm, Giám Đốc Bộ Phận Khách Hàng Bệnh Nhân sẽ chịu trách nhiệm xem xét nhu
cầu ngôn ngữ và cung cấp bản dịch cho các tài liệu này, nếu cần.
Thông Tin Liên Hệ
Cố Vấn

Địa Điểm

Điện Thoại

Nationwide
Children's
Cố Vấn Tài Chính

Văn Phòng Nhận
700 Children’s Drive hoặc cuộc hẹn tại địa điểm
bất kỳ của Nationwide Children’s

(614) 722-2070

Nationwide
Children's
Dịch Vụ Khách Hàng

Khách Hàng Bệnh Nhân
Chỉ Gọi

(614) 722-2055

Được phê duyệt bởi:

________________________________________________________
Timothy C. Robinson
Phó Chủ Tịch Điều Hành & Giám Đốc Tài Chính Và Điều Hành

______________________
Ngày
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LỊCH SỬ THAY ĐỔI
Phiên
bản

Ngày phê duyệt

Được phê duyệt
bởi

Thay đổi
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