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Mô tả ngắn gọn bản sửa đổi gần đây nhất được thực hiện đối với chính sách, thủ tục hoặc giao thức này và lý
do:
Cập nhật thời gian bảo hiểm hỗ trợ tài chính/thiện nguyện từ 6 tháng đến 12 tháng.
Đã thêm chiết khấu do tai ương từ chính sách Chiết khấu Tự thanh toán Khác
Các tiêu chí cập nhật về những gì được coi là đủ điều kiện về thu nhập, chẳng hạn như thanh toán COBRA, tài sản
không có tính thanh khoản, v.v.
Đã xóa tham chiếu địa chỉ Hawthorne.

Nội dung Chính sách
Mục đích/Tuyên bố Chính sách:
Chính sách này được soạn thảo nhằm đảm bảo một hệ thống phân phối hỗ trợ tài chính công bằng và toàn diện cho những
người có gánh nặng tài chính trong phạm vi nguồn trợ giúp sẵn có của Salem Health đồng thời đảm bảo rằng Salem Health
có đủ khả năng tài chính để cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao nhất cho cộng đồng.
Salem Health sẽ đáp ứng nhu cầu của những người gặp khó khăn về tài chính và hành động với sự chính trực trong tất
cả các nỗ lực; đối xử với tất cả bệnh nhân bằng phẩm giá, sự tôn trọng và lòng nhân ái.
Nhân viên của Revenue Cycle sẽ làm việc để cải thiện dòng tiền và hiệu quả liên quan đến các khoản nợ của bệnh nhân
bằng cách thu các khoản đồng thanh toán, đồng bảo hiểm và số dư không được bảo hiểm/số dư trước bằng cách thiết
lập các thỏa thuận thanh toán linh hoạt và công bằng, khi cần thiết mà không gây gánh nặng quá mức cho bệnh
nhân/người bảo lãnh.
Salem Health cung cấp nhiều lựa chọn khác nhau để hỗ trợ bệnh nhân/người bảo lãnh giải quyết tài khoản của họ, bao
gồm sàng lọc bệnh nhân để đủ điều kiện nhận các nguồn tài trợ khả thi, hỗ trợ tài chính, các khoản chiết khấu khác và
các kế hoạch thanh toán kéo dài.
Bệnh nhân/người bảo lãnh nộp đơn xin Hỗ trợ Tài chính và được xác định ở mức hoặc dưới 400% mức chuẩn nghèo liên
bang đủ điều kiện nhận hỗ trợ thiện nguyện. Xem chi tiết trong phần thủ tục của chính sách. Bệnh nhân/người bảo lãnh có
thể đủ điều kiện nhận các khoản chiết khấu khác, chẳng hạn như tai ương hoặc không được bảo hiểm, xem ma trận tài
chính bên dưới. Salem Health có thể chọn áp dụng Hỗ trợ Tài chính bổ sung cho các tài khoản quá hạn trước khi thực
hiện các hoạt động truy thu tiền khi các nguồn độc lập và/hoặc bổ sung cho thấy không có khả năng thanh toán.
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Các bước/Quy trình Điểm Quan trọng
Sàng lọc Bệnh nhân để Thanh toán các Nguồn Tài trợài trợ
Những bệnh nhân không có bảo hiểm, được bảo hiểm dưới mức hoặc “không có khả năng chi trả cho việc chăm sóc của
họ” được sàng lọc xem có đủ tiêu chuẩn hay không thông qua Chương trình Y tế Oregon (OHP/Medicaid), Bồi thường
cho Người lao động, Trách nhiệm của Bên thứ Ba hoặc bất kỳ nguồn tài trợ tiềm năng nào khác tại điểm đặt lịch, đăng ký
bệnh nhân hoặc khi đang điều trị nội trú. Salem Health hoặc đại diện của mình sẽ xem xét các nguồn trợ giúp hiện tại của
bệnh nhân và làm việc với họ để đạt được điều kiện tham gia bất kỳ chương trình nào trong số các chương trình này nếu
thích hợp.
Những bệnh nhân không đủ điều kiện nhận OHP hoặc các chương trình khác được liệt kê ở trên, và có những hạn
chế về tài chính khiến khả năng chi trả của họ bị hạn chế, sẽ được đánh giá để được chiết khấu tài chính như
được nêu dưới đây.
Truyền thông tới Công chúng
Thông tin về Hỗ trợ Tài chính của Bệnh viện sẽ được công bố rộng rãi theo cách sau:
1. Các thông báo được dán tại các khu vực chính của Bệnh viện, bao gồm Tiếp nhận, Khoa Cấp cứu, Khu vực đăng ký
Khoa Ngoại trú và Dịch vụ Tài chính Bệnh nhân.
2. Mẫu Các Điều kiện Nhập viện thông báo cho bệnh nhân về quyền của họ để xin hỗ trợ tài chính.
3. Thông tin bằng văn bản sẽ có sẵn bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Nga và tiếng Việt. Bệnh viện sẽ cung
cấp các dịch vụ thông dịch thích hợp cho những bệnh nhân/người bảo lãnh không nói được tiếng Anh.
4. Nhân viên tuyến đầu sẽ được đào tạo để trả lời các câu hỏi hỗ trợ tài chính một cách hiệu quả và sẽ hướng dẫn bất
kỳ câu hỏi nào không thể trả lời cho Cố vấn Tài chính một cách kịp thời.
5. Chính sách này sẽ được đăng trên trang web của Salem Health. Thông tin bằng văn bản về chính sách này sẽ được
cung cấp theo yêu cầu.
6. Tất cả các bản kê lập hóa đơn của bệnh nhân sẽ bao gồm thông báo rằng có hỗ trợ tài chính và thông tin liên hệ nếu
họ muốn tìm hiểu thêm.
Chăm sóc Y tế Cấp cứu
Salem Health có một bộ phận cấp cứu chuyên dụng và cung cấp dịch vụ chăm sóc cho các tình trạng y tế khẩn cấp
(theo định nghĩa của Đạo luật Điều trị Y tế và Sự Chuyển dạ Cấp cứu) mà không có sự phân biệt đối xử phù hợp với khả
năng hiện có, bất kể bệnh nhân có khả năng chi trả hay có đủ điều kiện để được hỗ trợ tài chính.
Các nhà cung cấp Hiện hành
Quyết định hỗ trợ tài chính sẽ được áp dụng cho (các) số dư nợ Salem Health hoặc các nhà cung cấp đang làm việc cho
Salem Health Medical Group. Các nhà cung cấp không làm việc cho chúng tôi cung cấp dịch vụ trong cơ sở của chúng
tôi không bắt buộc phải tuân theo quyết định hỗ trợ tài chính của chúng tôi.
Quy trình Đăng ký & Xác định Điều kiện Hội đủ
Yêu cầu hỗ trợ tài chính có thể được đưa ra trước, trong hoặc sau khi cung cấp dịch vụ chăm sóc. Bệnh viện đã phát
triển một quy trình đăng ký để xác định mối quan tâm ban đầu và khả năng đủ điều kiện nhận hỗ trợ tài chính. Yêu cầu
hỗ trợ tài chính sẽ được chấp nhận trực tiếp từ bệnh nhân hoặc những người khác thay mặt bệnh nhân. Điều này có thể
bao gồm nhưng không chỉ gồm, đại diện của bệnh nhân hoặc nhân viên bệnh viện.




Chính sách Hỗ trợ Tài chính, bản tóm tắt bằng ngôn ngữ đơn giản và các đơn đăng ký có thể được tải xuống từ trang
web của chúng tôi: salemhealth.org/financialassistance
Các bản sao giấy của Chính sách Hỗ trợ Tài chính, bản tóm tắt bằng ngôn ngữ đơn giản và các đơn đăng ký có
sẵn trong Bộ phận Cấp cứu và tại các khu vực đăng ký
Các bản sao giấy của Chính sách Hỗ trợ Tài chính, bản tóm tắt bằng ngôn ngữ đơn giản và đơn đăng ký có thể
được yêu cầu qua thư từ: Financial Counseling, Salem Health, PO BOX 14001, Salem OR 97309-9976, via
telephone by calling 503-562-4357, or email financialcounselors@salemhealth.org.

Bệnh viện sẽ đưa ra quyết định dựa trên thông tin bằng văn bản nhận được từ bệnh nhân, đại diện của bệnh nhân hoặc
nhà cung cấp điểm từ thiện bên thứ ba. Việc xác định có thể được thực hiện bất kỳ lúc nào trước khi đóng tài khoản.
Nhân viên bệnh viện sẽ thông báo quyết định ban đầu này cho bệnh nhân hoặc đại diện của bệnh nhân. Một quyết định
sau đó có thể được thực hiện nếu bệnh nhân cung cấp đủ tài liệu để đáp ứng các tiêu chí đủ điều kiện cho một mức hỗ
trợ tài chính khác.
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Để nhận được hỗ trợ tài chính, đơn đăng ký phải được hoàn thành. Nếu không thể đưa ra quyết định với các tài liệu
được cung cấp, một lá thư từ chối sẽ được gửi trong đó nêu rõ lý do từ chối và quyền kháng nghị nếu các tài liệu cần
thiết được nộp.
Một “Thông báo về Quyết định” sẽ được gửi đến tất cả những người nộp đơn trong vòng 21 ngày kể từ ngày nhận
được đơn đăng ký hoàn chỉnh và tài liệu hỗ trợ. Nếu cần thêm thông tin để xử lý đơn, bệnh nhân/người bảo lãnh
sẽ được thông báo về những yêu cầu đó và hoặc quyền khiếu nại của họ trong thư “Thông báo Quyết định”. Các
quyết định Hỗ trợ Tài chính có giá trị trong 12 tháng. Bảo hiểm sẽ bắt đầu với ngày nahajn dịch vụ cũ nhất cho mỗi
hộ gia đình và kết thúc vào ngày cuối cùng của tháng thứ mười hai mà từ đó việc phê duyệt được xử lý.
Thời gian Đăng ký
Thời gian đăng ký hỗ trợ tài chính bắt đầu vào ngày dịch vụ chăm sóc y tế được cung cấp và kết thúc 240 ngày sau bảng
kê thanh toán sau khi xuất viện đầu tiên và 30 ngày sau khi bệnh viện hoặc bên thứ ba được ủy quyền cung cấp thông
báo bằng văn bản về các Biện pháp Truy thu Đặc biệt (ECA) mà bệnh viện dự kiến thực hiện . Nếu bệnh nhân nộp đơn
xin hỗ trợ tài chính bệnh viện đầy đủ trong thời gian nộp đơn, Salem Health sẽ đình chỉ mọi ECA và đưa ra quyết định về
điều kiện hội đủ trước khi tiếp tục hoạt động ECA hiện hành. Nếu một cá nhân được phát hiện đủ điều kiện nhận hỗ trợ
tài chính, mọi ECA sẽ bị hủy bỏ.
Tiêu chí Đủ điều kiện
Số dư chưa thanh toán trên tất cả các dịch vụ cấp cứu và cần thiết về mặt y tế khác đủ điều kiện để được hỗ trợ
tài chính.
Các dịch vụ không được bảo hiểm là các thủ thuật thẩm mỹ và/hoặc tự chọn không cần thiết về mặt y tế. Giá theo gói tự
trả cũng không đủ điều kiện để được Hỗ trợ Tài chính. (ví dụ: giá theo gói được xác định trước cho một thủ thuật sẽ
không đủ điều kiện để được Hỗ trợ tài chính)
Hỗ trợ Tài chính dựa trên việc xác định khả năng chi trả của bệnh nhân chứ không phải mức độ sẵn sàng chi trả của họ.
Để nắm được tổng "chi phí y tế được phép" hoặc những chi phí đủ điều kiện được tính tổng và đánh giá dựa trên khả
năng chi trả của bệnh nhân, nhân viên tư vấn tài chính sẽ tổng số dư chưa thanh toán trên tất cả các tài khoản của bệnh
viện trừ đi bất kỳ dịch vụ nào không đáp ứng nhu cầu y tế được xác định trước. Salem Health tuân thủ các tiêu chuẩn đã
xuất bản của chính phủ về nhu cầu y tế. Điều kiện hội đủ để được Hỗ trợ Tài chính sẽ được xác định bất kể chủng tộc,
màu da, giới tính, tôn giáo, tuổi tác, quốc gia xuất xứ, khuynh hướng tình dục hoặc tình trạng nhập cư. Các trường hợp
bệnh nhân từ chối tham gia chương trình bảo hiểm yêu cầu phí bảo hiểm sẽ không phải là cơ sở để từ chối hỗ trợ tài
chính. Nếu bệnh nhân có bảo hiểm, tất cả các quyền lợi bảo hiểm, bao gồm cả các chương trình cộng đồng tập thể, sẽ
hết và chỉ trách nhiệm của bệnh nhân mới đủ điều kiện để được chiết khấu hoặc điều chỉnh.
Hỗ trợ Tài chính là lựa chọn cuối cùng. Bệnh nhân/người bảo lãnh phải hợp tác với quy trình phê duyệt của bất kỳ
giải pháp tài trợ nào sẽ thanh toán các hóa đơn của bệnh nhân để đủ điều kiện được Hỗ trợ Tài chính.
Các tiêu chí được xem xét để xác định điều kiện hội đủ bao gồm, nhưng không chỉ gồm:
 Tổng thu nhập* của hộ gia đình.


Tài sản của hộ gia đình không phải là nơi ở chính
1. Thu nhập từ bất động sản tạo ra thu nhập nên được sử dụng trong tính toán hơn là vốn chủ sở hữu.



Quy mô gia đình (những người chịu trách nhiệm pháp lý về hóa đơn bệnh nhân và những người phụ thuộc của họ)



Chi phí tự trả hàng tháng của gia đình cho các vật tư và dịch vụ y tế.



Điều kiện hội đủ có thể phụ thuộc vào sự hợp tác của bệnh nhân với quy trình đăng ký.

*Định nghĩa về "tổng thu nhập của hộ gia đình" bao gồm tổng thu nhập hàng tháng kết hợp của tất cả những người
chịu trách nhiệm pháp lý về hóa đơn hoặc số dư của bệnh nhân.
Tài liệu hỗ trợ có thể bao gồm những điều sau:
Bệnh nhân phải cung cấp các tài liệu hỗ trợ tất cả các nguồn thu nhập, bao gồm nhưng không chỉ gồm:


Xác minh thu nhập ba tháng dưới dạng cuống phiếu lương, tiền gửi ngân hàng, v.v.
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Thư xác nhận phúc lợi An sinh xã hội.



Tờ khai thuế của năm trước



Một thư “Các Nhu cầu Cơ bản” cho biết những người không có thu nhập đang đáp ứng các nhu cầu sống cơ bản
hàng ngày của họ như thế nào.

Thư "Các Nhu cầu Cơ bản" chỉ được coi là một tài liệu hỗ trợ phụ sau khi Cố vấn Tài chính hoặc Thư lại xác thực thông
tin.
Như đã nêu trong Điều kiện Nhập viện của Salem Hospital, một nhà cung cấp dịch vụ điểm thiện nguyện có thể được yêu
cầu xác thực thông tin được cung cấp trong đơn xin hỗ trợ tài chính.
Salem Hospital có thể chấp nhận thông tin được cung cấp trong đơn đăng ký Chương trình Y tế Oregon (OHP), điều kiện
hội đủ của OHP, quyết định Tài sản theo Chứng thực, tài liệu về tình trạng vô gia cư hoặc thông tin tín dụng đáng tin cậy
của bên thứ ba để hỗ trợ xác định tình trạng hội đủ điều kiện.
Thu nhập hộ gia đình dựa trên Hướng dẫn Mức Chuẩn nghèo Liên bang (FPG) hàng năm sẽ đủ điều kiện để được
Hỗ trợ Tài chính khi nộp đơn đăng ký như được nêu dưới đây và trong Ma trận Tài chính FPG:
Ma trận Tài chính
Danh mục Hỗ trợ Tài chính
0-300% Thu nhập tính theo Phần trăm Mức
Chuẩn nghèo Liên bang
301-400% Thu nhập tính theo Phần trăm Mức
Chuẩn nghèo Liên bang
Chiết khấu do Tai ương
Tất cả các trường hợp không được bảo hiểm
khác -– Chiết khấu cho Người Không có Bảo
hiểm**
Chiết khấu Thiện nguyện Giả định

Phần trăm Chiết khấu
100%
65%
100% số dư lớn hơn 20% Tổng Thu nhập Gia
đình
Xem Chính sách Chiết khấu khi Tự thanh toán
Khác
Xem Chính sách Chiết khấu khi Tự thanh toán
Khác

** Chiết khấu thiện nguyện tối thiểu dựa trên AGB như mô tả bên dưới và sẽ được xem xét hàng năm và sửa đổi nếu cần
thiết để tuân thủ IRS 501(r).
Chiết khấu do Tai ương
Chiết khấu do Tai ương được xác định khi đánh giá các đơn xin hỗ trợ tài chính. Nếu chi phí y tế của bệnh nhân vượt
quá 20% tổng thu nhập của gia đình, bệnh viện sẽ miễn số tiền thanh toán vượt quá.
Thu nhập của gia đình được xác định như được cung cấp bên dưới (thu nhập được coi là số tiền có sẵn để thanh toán
chi phí y tế của bệnh nhân):
1. Bệnh viện sẽ nhân thu nhập của gia đình hàng năm và tài sản với 20%.
2. Bệnh viện sẽ xác định chi phí y tế cho phép của bệnh nhân dựa trên tiêu chí đủ điều kiện được xác định trong
chính sách này.
3. Bệnh viện sẽ so sánh 20% thu nhập hàng năm của gia đình với tổng chi phí y tế được phép của bệnh nhân
trong mười hai tháng. Nếu tổng chi phí y tế cho phép lớn hơn 20% thu nhập của gia đình, thì bệnh nhân đáp ứng
tiêu chuẩn được chiết khấu do tai ương. Bệnh viện sẽ giới hạn trách nhiệm của bệnh nhân đối với chi phí y tế ở
mức 20% thu nhập của gia đình. Số tiền vượt quá giới hạn này sẽ được chiết khấu. Ví dụ: Thu nhập của gia đình
là $70,000 mỗi năm và chi phí y tế cho phép là $45,000. Hai mươi phần trăm thu nhập hàng năm của gia đình là
$14,000; chi phí y tế của gia đình là $45,000 vượt quá số tiền này. Do đó, gia đình sẽ đủ điều kiện để được chiết
khấu $31,000.
4. Chiết khấu do Tai ương dựa trên thu nhập hàng năm và chi phí y tế hàng năm.
5. Bảo hiểm Tai ương có hiệu lực kể từ ngày nhận dịch vụ cũ nhất cho mỗi hộ gia đình và sẽ kết thúc vào ngày
cuối cùng của tháng thứ mười hai mà từ đó việc phê duyệt được xử lý.
6. Chiết khấu do tai ương có thể bổ sung chiết khấu bảo hiểm hỗ trợ tài chính.
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Nếu một bệnh nhân cảm thấy họ có thể đủ điều kiện dựa trên các hóa đơn tiếp theo của bệnh nhân hoặc sự thay đổi về
tình trạng tài chính, thì có thể nộp đơn kháng nghị để đánh giá lại.
AGB hoặc Số tiền Thường được Lập hóa đơn đại diện cho số tiền hoàn trả thông thường của những bệnh nhân có bảo
hiểm chi trả cho dịch vụ chăm sóc của họ. Một bệnh nhân đủ điều kiện để được Hỗ trợ Tài chính có thể không bị tính phí
nhiều hơn AGB cho trường hợp khẩn cấp hoặc chăm sóc y tế cần thiết khác. AGB đã được xác định bằng phương pháp
Nhìn lại bằng cách sử dụng 8 bên thanh toán hàng đầu (7 bên thanh toán thương mại hàng đầu và Medicare).
Các thỏa thuận thanh toán hợp lý có thể được yêu cầu đối với tất cả các số dư không được chiết khấu theo Ma trận Hỗ
trợ Tài chính.
Hỗ trợ Tài chính sẽ không được thực hiện trái với bất kỳ quy định nào của tiểu bang hoặc liên bang bao gồm nhưng
không chỉ gồm đối với EMTALA.

Các định nghĩa – Thêm N/A nếu không áp dụng
N/A
Thiết bị hoặc Nguồn tiếp liệu - Thêm N/A nếu không áp dụng - N/A
N/A
Tên và Số Mẫu hoặc Tên Tài liệu Đính kèm - Thêm N/A nếu không áp dụng -

Sự tham gia của Nhà cung cấp https://www.salemhealth.org/about/financial-assist
Vị trí Chuyên gia Cố vấn N/A
Tài liệu tham khảo (Bắt buộc đối với Tài liệu lâm sàng):
N/A
Thông tin tham chiếu chéo về chính sách, thủ tục hoặc giao thức – Thêm N/A nếu không áp dụng
Bản Tóm tắt bằng Ngôn ngữ Đơn giản của Salem Health và Salem Health West Valley
Chính sách Lập hóa đơn và Truy thu tiền
Chính sách Chiết khấu khi Tự thanh toán Khác
Các Từ Tìm kiếm Máy tính
Hỗ trợ tài chính, Thiện nguyện, Tai ương
Có Yêu cầu Quản lý không? Có
Có, ORS, IRS 501 (r)

Hỗ trợ Tài chính: Chính sách và Thủ tục của Tòa nhà Hành chính
Trang 5 / 7

Lịch sử Đánh giá và Sửa đổi
Xem lại hoặc Sửa
đổi

Ngày

Chỉnh sửa

05/2022

phù hợp với HB 3076. Những thay đổi cụ thể bao gồm các điểm chính sau:
1. Nội dung đã sửa đổi nêu bật việc nộp đơn đăng ký đủ điều kiện tham gia
Chính sách Hỗ trợ Tài chính của Salem Health
2. Thêm thông tin rằng "Salem Health có thể chọn áp dụng Hỗ trợ Tài chính
bổ sung cho các tài khoản quá hạn trước khi thực hiện các hoạt động truy
thu tiền khi các nguồn độc lập và/hoặc bổ sung cho thấy không có khả
năng thanh toán.”

Chỉnh sửa

01/2020

Chính sách cập nhật để phản ánh chu kỳ đánh giá 3 năm.

Chỉnh sửa

01/2018

Chỉnh sửa
Đánh giá

12/2016
04/2015

Chỉnh sửa

04/2014

Lịch sử
Cập nhật thời gian bảo hiểm hỗ trợ tài chính/thiện nguyện từ 6 tháng đến 12
tháng.
Đã thêm chiết khấu do tai ương từ chính sách chiết khấu Tự thanh toán Khác
Tiêu chí cập nhật về những gì được coi là đủ điều kiện về thu nhập, chẳng hạn
như thanh toán Cobra, tài sản không thanh khoản, v.v.
Đã xóa tham chiếu địa chỉ Hawthorne.
Chính sách Hỗ trợ Tài chính (FAP) đã được cập nhật để tuân thủ các khuyến
nghị của Hiệp hội Bệnh viện và Hệ thống Y tế Oregon, các yêu cầu IRS 501(r),

Chính sách Hỗ trợ Tài chính (FAP) đã được cập nhật để tuân thủ các khuyến
nghị của Hiệp hội Bệnh viện và Hệ thống Y tế Oregon, các yêu cầu IRS 501(r)
và các biện pháp hiệu quả nhất được đề xuất. Những thay đổi cụ thể bao gồm
các điểm chính sau:
1. Được định dạng bằng cách sử dụng mẫu chính sách hiện tại
2. Đã sửa đổi ngưỡng hỗ trợ tài chính 100% từ 200% Mức Chuẩn nghèo
Liên bang (FPL) lên 300% FPL
3. Chuyển Chiết khấu do Tai ương và Chiết khấu cho Người Không có Bảo
hiểm sang Chính sách Chiết khấu khi Tự thanh toán Khác
4. Đã thêm Bồi thường cho Người lao động và Trách nhiệm của Bên thứ ba
đối với việc Sàng lọc Bệnh nhân để có Nguồn Tài trợ Chi trả
5. Đã thêm bản dịch tiếng Nga và tiếng Việt vào phiên bản tiếng Anh và tiếng
Tây Ban Nha của tài liệu Hỗ trợ Tài chính
6. Đã thêm phần Chăm sóc Y tế Cấp cứu khẳng định tuân thủ EMTALA
7. Thông tin liên hệ được thêm vào bao gồm: địa chỉ trang web, số điện
thoại, địa chỉ thực, địa chỉ gửi thư.
8. Đã thêm phần Thời gian Đăng ký
9. Đã thêm nội dung làm rõ vào phần Tiêu chí Đủ điều kiện
10. Phần Tài liệu Hỗ trợ đã được cập nhật để bao gồm việc xác định Tài sản
theo Chứng thực
11. Ma trận tài chính đã được cập nhật theo tiêu chí hiện tại
12. Đã thêm ngôn ngữ bắt buộc mô tả phương pháp luận Số tiền Thường
được Lập hóa đơn (AGB)
Chính sách Hỗ trợ Tài chính (FAP) đã được cập nhật để tuân thủ các khuyến
nghị của Hiệp hội Bệnh viện và Hệ thống Y tế Oregon, các yêu cầu IRS 501(r)
và các biện pháp hiệu quả nhất được đề xuất. Những thay đổi cụ thể bao gồm
những điểm chính sau đây.
1. Đã xóa Tài liệu Đính kèm A, Bảng Xác định Hỗ trợ Tài chính và bảng Ma
trận Tài chính được ghi kèm trong nội dung chính sách.
2. Đã xóa tất cả các tệp đính kèm khác khỏi tài liệu
3. Đã xóa cụm từ 'Chăm sóc Thiện nguyện' khỏi tài liệu. Thuật ngữ này đã
được thay thế bằng cụm từ 'Hỗ trợ Tài chính' xuyên suốt.
4. Đã sửa đổi tỷ lệ phần trăm thu nhập gia đình được sử dụng làm ngưỡng
"chi phí y tế có thể thu" từ 30% lên 20%. Mọi chi phí y tế được phép lớn
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hơn 20% thu nhập của gia đình phải đủ điều kiện để được hỗ trợ tài chính
100%
5. Đã sửa đổi kiểm tra tài sản để loại trừ bất kỳ và tất cả vốn chủ sở hữu liên
quan đến nơi ở chính khi thực hiện kiểm tra tài sản dựa trên tổng chi phí y
tế được phép để xác định hỗ trợ tài chính.
6. Đã thêm nội dung từ chối Hỗ trợ Tài chính cho những bệnh nhân từ chối
hợp tác đăng ký một giải pháp tài trợ khả thi do Cố vấn Tài chính của
Salem Health tìm kiếm
7. Thêm nội dung nêu rõ rằng mỹ phẩm và các quy trình tự chọn không cần
thiết về mặt y tế sẽ không đủ điều kiện để được Hỗ trợ Tài chính.
Đánh giá
Chỉnh sửa
Chỉnh sửa
Chỉnh sửa
Đánh giá
Đánh giá
Đánh giá
Đánh giá
Đánh giá
Đánh giá
Đánh giá
Đánh giá
Đánh giá
Đánh giá
Đánh giá
Đánh giá
Chính sách Mới

Mới
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01/2014
01/2013
01/2012
01/2011
10/2009
08/2006
05/2006
04/2006
03/2006
04/2005
07/2004
02/2004
02/2000
11/1997
07/1996
06/1995
03/1994

