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Chính sách: Chính sách H× trã Tài chính 

Ban: Tài chính Doanh nghiÇp Ngày khßi t¡ o: Tháng 8 n� m 2003 

Phòng: Tài chính Doanh nghiÇp Ngày Xem xét/Sí a � Õi 
có hiÇu lñc: 

Tháng 1 n� m 2019 

ThÃ lo¡ i: Tính tuân thç � ° ã c thông qua vào 
tháng 09 n� m 2015: 

HÙi � Óng Qu£n trË cça các bÇnh 
viÇn Sentara Hospitals, Sentara 
Princess Anne Hospital, và 
Potomac Hospital Corporation 
of Prince William 

(Các)� Ëa � iÃm: Xem bên d° Ûi Chç sß hï u: Phòng K¿ toán BÇnh nhân 

Ngày Rà soát/Sí a � Õi tr° Ûc: Tháng 01 n� m 2009, tháng 03 n� m 2013 
 
Tuyên b�  Chính sách: 
 

Là mÙt ph§n trong sé  mÇnh Ch� m sóc Séc khÏ e Sentara ("Sentara") nh±m c£i thiÇn séc khÏ e hàng ngày, Các 
C¡  sß BÇnh viÇn cam k¿t cung c¥p DËch vå C¥p céu và các DËch vå c§n thi¿t vÁ m· t y t¿ khác cho t¥t c£ bÇnh 
nhân trong cÙng � Óng, b¥t kÃ kh£ n� ng chi tr£ phí dËch vå cça bÇnh nhân. 
 

Måc � ích: 
 
Chính sách H× trã Tài chính này ("Chính sách") nh±m thi¿t l- p chính sách mà tëng C¡  sß BÇnh viÇn ph£i tuân 
thç trong viÇc:  (1) xác � Ënh tính � ç � iÁu kiÇn � Ã � ° ãc H× trã Tài chính � Ñi vÛi các bÇnh nhân sí  dång DËch vå 
C¥p céu và DËch vå c§n thi¿t vÁ m· t y t¿ khác; (2) tính toán sÑ tiÁn bÇnh nhân � ç � iÁu kiÇn � ° ãc H× trã Tài chính 
ph£i tr£; và (3) t¡ o � iÁu kiÇn vÁ thç tåc � ¡ n të  cho bÇnh nhân � ° ãc H× trã Tài chính.  Ngoài ra, Chính sách này 
tóm l° ãc cách théc l- p hóa � ¡ n và thu tiÁn cça Sentara cho các dËch vå ch� m sóc y t¿ do các C¡  sß BÇnh viÇn 
cung c¥p, bao gÓm các n× lñc mà C¡  sß BÇnh viÇn ph£i xác � Ënh � iÁu kiÇn bÇnh nhân nh- n � ° ãc H× trã Tài 
chính tr° Ûc khi ti¿n hành các BiÇn pháp Thu tiÁn � · c biÇt trong tr° Ýng hãp không thanh toán.  
 

� Ënh ngh)a: 
 
Các kho£n Th° Ýng � ° ã c Tính phí hay AGB – Các kho£n th° Ýng � ° ãc C¡  sß BÇnh viÇn tính phí cho DËch vå 
C¥p céu ho· c DËch vå c§n thi¿t vÁ m· t y t¿ khác cho cá nhân có b£o hiÃm chi tr£ cho  viÇc ch� m sóc � ° ãc xác 
� Ënh theo Treas. Reg. Sec. 1.501(r)-5(b). 
 
ThÝi h¡ n NÙp � ¡ n – Kho£ng thÝi gian b¯ t � §u të  thÝi � iÃm ch� m sóc séc khÏ e liên tåc cça bÇnh nhân trong 
vòng 240 ngày sau khi cung c¥p b£ng thông báo viÇn phí sau ngày xu¥t viÇn � §u tiên cça bÇnh nhân. 
 
Các DËch vå � ° ã c chi tr£ - DËch vå C¥p céu và các DËch vå c§n thi¿t vÁ m· t y t¿ khác � ° ãc C¡  sß BÇnh viÇn 
cung c¥p.   
 
DËch vå C¥p cé u – ViÇc ch� m sóc ho· c � iÁu trË do mÙt C¡  sß bÇnh viÇn cung c¥p cho mÙt "tình tr¡ ng y t¿ kh©n 
c¥p", � iÁu kiÇn � ° ãc quy � Ënh theo EMTALA. 
 
EMTALA – Lu- t Lao � Ùng Tích cñc và � iÁu trË Y t¿ kh©n c¥p (42 U.S.C. § 1395dd; 42 C.F.R. § 489.24). 
 
BiÇn pháp Thu hÓi nã  � · c biÇt hay Các ECA – BiÇn pháp thu hÓi nã � · c biÇt theo quy � Ënh t¡ i Treas. Reg. 
Sec. 1.501(r)-6(b).  
 
B£ng tiêu chu©n Nghèo khó Liên bang - H° Ûng d«n vÁ chu©n nghèo khó cça Liên bang � ° ãc xu¥t b£n hàng 
n� m bßi BÙ Y t¿ và DËch vå Nhân sinh Hoa Kó.  Truy c- p http://aspe.hhs.gov/poverty/index.cfm � Ã xem H° Ûng 
d«n hiÇn hành  
 
H× trã  Tài chính – ViÇc c¯ t gi£m TÕng viÇn phí cça C¡  sß BÇnh viÇn � Ñi vÛi các bÇnh nhân có � ç � iÁu kiÇn 
� ° ãc céu trã tài chính theo Chính sách này. 

 

http://aspe.hhs.gov/poverty/index.cfm
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TÕng ViÇn phí – Méc viÇn phí � ° ãc l- p hoàn chÉnh cça C¡  sß BÇnh viÇn cho các dËch vå ch� m sóc y t¿ mà C¡  
sß BÇnh viÇn áp dång nh¥t quán và � Óng nh¥t cho các bÇnh nhân tr° Ûc khi áp dång b¥t cé  hình théc trã c¥p, 
gi£m giá, ho· c kh¥u trë  theo hãp � Óng b£o hiÃm. 

 
  
C¡  sß BÇnh viÇn – MÙt C¡  sß bÇnh viÇn do Sentara � iÁu hành b¯ t buÙc ph£i có gi¥y phép thành l- p bÇnh viÇn 
theo Måc 32.1, Ch° ¡ ng 5 cça BÙ Lu- t Virginia.  Chính sách này áp dång cho các C¡  sß BÇnh viÇn sau � ây cça 
Sentara Hospitals, Sentara Princess Anne Hospital, và Potomac Hospital Corporation of Prince William, t¥t c£ các 
tÕ chéc khám chï a të  thiÇn cça theo Måc 501 (c) (3) cça BÙ Lu- t Thu¿ Vå: 
 

Sentara Careplex Hospital (bao gÓm Port Warwick 
ASC) 

Sentara Obici Hospital 

Sentara Leigh Hospital (bao gÓm c£ ASC) Sentara Princess Anne Hospital 

Sentara Norfolk General Hospital Sentara Virginia Beach General Hospital 

Sentara Northern Virginia Medical Center Sentara Williamsburg Regional Medical Center 
(bao gÓm Geddy Outpatient Center) 

 
TÕ ché c BÇnh viÇn – MÙt tÕ chéc � ° ãc công nh- n hay c§n � ° ãc công nh- n theo quy � Ënh t¡ i Måc 501 (c)(3) 
cça BÙ lu- t vÁ Ngân sách Liên bang hiÇn � ang v- n hành mÙt ho· c nhiÁu C¡  sß BÇnh viÇn. 
 
Thu nh- p HÙ gia � inh – TÕng thu nh- p hàng n� m cça mÙt bÇnh nhân và t¥t c£ các thành viên trong hÙ gia � ình 
cça bÇnh nhân � ° ãc khai trên cùng tÝ khai thu¿ liên bang. 
 
BÇnh nhân � ° ã c b£o hiÃm – Cá nhân có tham gia mÍ i hình théc b£o hiÃm thuÙc chính phç, công ty th° ¡ ng 
m¡ i, ch� m sóc giám hÙ, y t¿ t°  nhân. 
 
DËch vå C§n thi¿t vÁ m· t Y t¿ – Các dËch vå hãp lý và c§n thi¿t b¯ t buÙc nh±m ch©n � oán ho· c � iÁu trË c� n 
bÇnh, ch¥n th° ¡ ng ho· c tình tr¡ ng có liên quan tÛi viÇc mang thai � ° ãc thñc hiÇn theo các tiêu chu©n � ° ãc 
công nh- n vÁ ch� m sóc séc khÏ e t¡ i thÝi � iÃm b¯ t � §u dËch vå và không ph£i chç y¿u � Ã t¡ o � iÁu kiÇn thu- n lãi 
cho bÇnh nhân ho· c bác s) � iÁu trË ho· c nhà cung c¥p dËch vå ch� m sóc séc khÏ e khác. 
 
C¡  sß Phi BÇnh viÇn – MÙt c¡  sß không c§n ph£i có gi¥y phép thành l- p bÇnh viÇn theo Måc 32.1 Ch° ¡ ng 5 
cça BÙ Lu- t Bang Virginia, bao gÓm, nh° ng không giÛi h¡ n, v� n phòng cça bác s) do mÙt tÕ chéc bÇnh viÇn sß 
hï u và � iÁu hành mà � ° ãc miÅn yêu c§u gi¥y phép bÇnh viÇn theo BÙ Lu- t Bang Virginia Sec. 32.1-124. 
 
Thñc thÃ có Liên hÇ M- t thi¿t – � Ñi vÛi C¡  sß BÇnh viÇn � ° ãc � iÁu hành bßi TÕ chéc BÇnh viÇn, mÙt thñc thÃ 
� ° ãc xem là có quan hÇ � Ñi tác nh±m måc � ích thu¿ liên bang, mà TÕ chéc BÇnh viÇn sß hï u nguÓn vÑn ho· c 
lãi të  lãi nhu- n hay thñc thÃ không có tính pháp nhân sß hï u là thành viên duy nh¥t ho· c chç sß hï u TÕ chéc 
BÇnh viÇn, cung c¥p DËch vå � ° ãc bao tr£ trong C¡  sß BÇnh viÇn � ó. 
 
Yêu c§u BÓi th° Ýng pháp lý të  Bên thé  ba – B¥t kó yêu c§u bÓi th° Ýng nào mà bÇnh nhân có thÃ � ° a ra � Ñi 
vÛi mÙt cá nhân, công ty b£o hiÃm, ho· c tÕ chéc khác chËu trách nhiÇm chi tr£ chi phí cça bÇnh nhân cho các 
dËch vå y t¿. 
 
BÇnh nhân Không có b£o hiÃm – Các cá nhân mà không tham gia hình théc b£o hiÃm të  phía chính phç, công 
ty th° ¡ ng m¡ i, ch� m sóc giám hÙ, b£o hiÃm y t¿ t°  nhân ho· c ng° Ýi có quyÁn lã i b£o hiÃm � ã h¿t h¡ n. 

 
DËch vå � ° ã c chi tr£: 
  

DËch vå � ° ãc chi tr£ chÉ � ° ãc cung c¥p bßi mÙt C¡  sß BÇnh viÇn ho· c Thñc thÃ Có quan hÇ M- t thi¿t � ° ãc xem 
nh°  � ç � iÁu kiÇn ch� m sóc bÇnh nhân theo Chính sách này.  C¡  sß BÇnh viÇn không có th©m quyÁn cung c¥p 
H× trã Tài chính � Ñi vÛi các chi phí të  các bác s) ho· c chuyên gia y t¿ khác mà không làm viÇc cho C¡  sß BÇnh 
viÇn này.  
 
Danh sách các nhà cung c¥p, ngo¡ i trë  chính C¡  sß BÇnh viÇn, � ° a ra DËch vå C¥p céu ho· c DËch vå c§n thi¿t 
vÁ m· t y t¿ khác trong tëng C¡  sß BÇnh viÇn và các dËch vå cça hÍ  có � ° ãc sñ  chi tr£ theo Chính sách này 
� ° ãc ghi chép trong mÙt tài liÇu riêng biÇt, � ° ãc phát miÅn phí:  (1) të  các khu vñc � � ng ký bÇnh nhân trong 
tëng C¡  sß BÇnh viÇn; (2) b±ng cách gÍ i sÑ � iÇn tho¡ i nêu trong Chính sách này; (3) b±ng cách gí i v� n b£n yêu 
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c§u tÛi � Ëa chÉ � ° ãc nêu trong chính sách này; ho· c (4) b±ng cách truy c- p 
www.sentara.com/financialassistance. 
 
Các dËch vå � ° ãc cung c¥p t¡ i C¡  sß Phi BÇnh viÇn không � ° ãc chi tr£ theo Chính sách này.   

 
 Không � ç � iÁu kiÇn nh- n H× trã  Tài chính: 
 

H× trã Tài chính không � ° ãc cung c¥p cho nhï ng bÇnh nhân không tuân thç hãp lý các yêu c§u cça bên chi tr£ 
kh£ dång, bao gÓm, nh° ng không giÛi h¡ n, xin c¥p phép, giÛi thiÇu, ho· c các yêu c§u khác � Ñi vÛi viÇc xét xí  
khi¿u n¡ i. 
 
H× trã Tài chính không � ° ãc cung c¥p khi Yêu c§u BÓi th° Ýng Pháp lý të  Bên thé  ba có liên quan � ã � ° ãc 
cungc¥p cho bÇnh nhân. Các ngo¡ i lÇ � ° ãc xác � Ënh bßi C¡  sß bÇnh viÇn kh£ dång trên c¡  sß tëng tr° Ýng hãp 
cå thÃ, dña vào các sñ  kiÇn và hoàn c£nh cå thÃ. 
 
H× trã Tài chính s½ bË të  chÑi n¿u mÙt bÇnh nhân ho· c bên phå trách / ng° Ýi b£o lãnh bÇnh nhân cung c¥p 
thông tin sai lÇch vÁ thu nh- p, quy mô hÙ gia � ình, tài s£n, kho£n nã, chi phí, ho· c các nguÓn lñc có sµn khác 
cça anh ta/cô ¥y mà có thÃ b£o � £m tài chính � Ã chi tr£ cho các DËch vå Bao tr£ b£o hiÃm. 
 

Tiêu chí � ç � iÁu kiÇn và Xác � Ënh Kho£n tiÁn H× trã  Tài chính: 
 
BÇnh nhân có � ç � iÁu kiÇn nÙp � ¡ n xin H× trã Tài chính � Ñi vÛi các DËch vå � ° ãc bao tr£ theo Chính sách này 
vào b¥t cé  lúc nào trong ThÝi h¡ n nÙp � ¡ n.  Thu nh- p HÙ gia � ình cça m×i bÇnh nhân � ° ãc � ánh giá c� n cé  vào 
các sñ  kiÇn và tr° Ýng hãp có liên quan, ch³ ng h¡ n nh°  thu nh- p, tài s£n, kho£n nã, chi phí, và các nguÓn lñc 
khác trong c«c b«o c«o s� n c‰ dành cho bÇnh nhân ho· c bên phå trách bÇnh nhân, khi xác � Ënh méc H× trã Tài 
chính mà ng° Ýi nÙp � ¡ n � ç � iÁu kiÇn theo Chính sách này. 
 
Xem xét t¥t c£ các y¿u tÑ khác, tiêu chí Thu nh- p HÙ gia � ình sau � ây th° Ýng � ° ãc sí  dång � Ã xác � Ënh kho£n 
tiÁn, n¿u có, sÑ d°  nã tài kho£n cça bÇnh nhân liên quan � ¿n DËch vå � ° ãc chi tr£ cho bÇnh nhân s½ � ° ãc xóa 
bÏ  coi nh°  kho£n H× trã tài chính: 
 

• BÇnh nhân Không có b£o hiÃm vÛi Thu nh- p HÙ gia � ình b±ng ho· c th¥p h¡ n 200% theo B£ng tiêu 
chu©n Nghèo khó Liên bang hiÇn có � ç � iÁu kiÇn xóa bÏ  hoàn toàn 100% TÕng viÇn phí cça C¡  sß BÇnh 
viÇn liên quan � ¿n DËch vå � ° ãc chi tr£ theo Chính sách này. 

 
• BÇnh nhân � ° ãc b£o hiÃm vÛi Thu nh- p HÙ gia � ình b±ng ho· c th¥p h¡ n 200% theo B£ng tiêu chu©n 

Nghèo khó Liên bang hiÇn có � ç � iÁu kiÇn xóa bÏ  hoàn toàn 100% sÑ tiÁn còn l¡ i b¥t kó cça bÇnh nhân 
sau khi b£o hiÃm � ã chi tr£ DËch vå � ° ãc bao tr£ theo Chính sách này. 

 
• BÇnh nhân không có b£o hiÃm vÛi Thu nh- p HÙ gia � ình trên 200%, nh° ng b±ng ho· c th¥p h¡ n 400%, 

theo B£ng tiêu chu©n Nghèo khó Liên bang � ç � iÁu kiÇn � ° ãc gi£m giá 75% TÕng viÇn phí cça C¡  sß 
BÇnh viÇn liên quan � ¿n DËch vå � ° ãc bao tr£ theo Chính sách này này.  
 

• BÇnh nhân không có b£o hiÃm vÛi Thu nh- p HÙ gia � ình trên 400% theo B£ng tiêu chu©n Nghèo khó 
Liên bang không � ç � iÁu kiÇn � Ã � ° ãc H× trã Tài chính theo Chính sách này.  � Ñi vÛi các bÇnh nhân 
không có b£o hiÃm không � ° ãc nh- n H× trã Tài chính theo Chính sách này, phí � iÁu chÉnh hành chính 
b±ng 30% TÕng viÇn phí cça C¡  sß BÇnh viÇn s½ � ° ãc áp dång. 

 
Ng° Ýi � � ng ký xin H× trã Tài chính theo Chính sách này có thÃ ph£i nÙp các lo¡ i gi¥y tÝ sau � ây � Ã xác minh 
Thu nh- p hÙ gia � ình trong ThÝi h¡ n nÙp � ¡ n: ba cuÑng phi¿u thanh toán g§n nh¥t t¡ i ThÝi � iÃm nÙp � ¡ n; tÝ 
khai quy¿t toán thu¿ liên bang hàng n� m g§n nh¥t ho· c W-2 t¡ i thÝi � iÃm nÙp � ¡ n; xác minh chç sí  dång lao 
� Ùng; tài liÇu h× trã të  chính phç; an sinh xã hÙi, bÓi th° Ýng ng° Ýi lao � Ùng, ho· c th°  phê chu©n bÓi th° Ýng th¥t 
nghiÇp; sao kê Ngân hàng; ho· c các tài liÇu khác cung c¥p b±ng chéng vÁ Thu nh- p hÙ gia � ình. C¡  sß BÇnh 
viÇn ci ng có thÃ sí  dång thông tin thu nh- p, tài s£n, kho£n nã, chi phí, và các nguÓn dï  liÇu khác të  viÇc tra céu 
thông tin tín dång cça bên thé  ba và các nguÓn dï  liÇu công khai sµn có làm b±ng chéng � Ã xác � Ënh và xác 
thñc Thu nh- p HÙ gia � ình cça ng° Ýi � � ng ký hÙi � ç � iÁu kiÇn � ° ãc nh- n H× trã Tài chính theo Chính sách này 
này. 
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C¡  sß BÇnh viÇn có thÃ ti¿n hành quy¿t � Ënh khoán b±ng cách sí  dång viÇc tra céu thông tin tín dång cça bên 
thé  ba và các nguÓn dï  liÇu công khai sµn có nh±m quy¿t � Ënh liÇu mÙt bÇnh nhân � ç � iÁu kiÇn � ° ãc nh- n H× 
trã Tài chính theo Chính sách này.  N¿u nguÓn dï  liÇu này cho th¥y Thu nh- p hÙ gia � ình bÇnh nhân � ó b±ng 
ho· c d° Ûi 200% theo B£ng tiêu chu©n Nghèo khó Liên bang hiÇn có, 100% sÑ d°  còn l¡ i cça bÇnh nhân dùng 
cho DËch vå � ° ãc chi tr£ có thÃ � ç � iÁu kiÇn � ° ãc xóa bÏ . 
 
ViÇc xác � Ënh tr° Ûc bÇnh nhân � ç � iÁu kiÇn � Ñi vÛi kho£n H× trã Tài chính không � ° ãc coi là áp dång cho các 
� ãt � iÁu trË mÛi ch� m sóc cho bÇnh nhân � ó.  � ¡ n xin H× trã Tài chính mÛi ph£i � ° ãc hoàn t¥t.  
 
Khi mÙt bÇnh nhân � ° ãc xác � Ënh � ç � iÁu kiÇn � ° ãc H× trã Tài chính theo Chính sách này, bÇnh nhân � ó s½ 
không bË tính phí nhiÁu h¡ n cho DËch vå � ° ãc chi tr£ theo Chính sách này so vÛi AGB.  AGB � ° ãc xác � Ënh 
b±ng cách nhân TÕng ViÇn phí � Ñi vÛi viÇc cung c¥p DËch vå C¥p céu b¥t kó ho· c DËch vå c§n thi¿t vÁ m· t y t¿ 
khác theo t÷ lÇ ph§n tr� m AGB cça C¡  sß BÇnh viÇn, dña trên t¥t c£ các yêu c§u b£o hiÃm � ° ãc Medicare và 
b£o hiÃm y t¿ t°  nhân cho phép.  MÙt phi¿u thông tin nêu rõ t÷ lÇ ph§n tr� m AGB cça tëng C¡  sß BÇnh viÇn 
� ° ãc chi tr£ theo Chính sách này và cách tính các t÷ lÇ ph§n tr� m AGB có thÃ � ¡ t � ° ãc miÅn phí: (1) të  khu vñc 
� � ng ký bÇnh nhân t¡ i tëng C¡  sß BÇnh viÇn; (2) b±ng cách gÍ i sÑ � iÇn tho¡ i nêu trong Chính sách này; (3) b±ng 
cách gí i v� n b£n yêu c§u tÛi � Ëa chÉ � ° ãc nêu trong Chính sách này; ho· c (4) b±ng cách truy c- p 
www.sentara.com/financialassistance. 

 
BÇnh nhân không có b£o hiÃm mà không � áp éng các yêu c§u � Ã � ° ãc H× trã Tài chính theo Chính sách này 
nên liên hÇ Sentara theo quy � Ënh trong Chính sách này � Ã xác � Ënh xem bÇnh nhân có thÃ hÙi � ç � iÁu kiÇn � ° ãc 
gi£m giá n¿u ngoài ph¡ m vi Chính sách này.  

Ph° ¡ ng pháp � � ng ký nh- n H× trã  tài chính: 
 

� ¡ n xin H× trã Tài chính � ° ãc cung c¥p t¡ i các khu vñc � � ng ký t¡ i tëng C¡  sß BÇnh viÇn và ci ng có thÃ � ° ãc 
t£i vÁ të  internet miÅn phí phí t¡ i www.sentara.com/financialassistance.  � ¡ n xin H× trã Tài chính ci ng có thÃ gí i 
qua b° u � iÇn miÅn phí cho bÇnh nhân khi có yêu c§u b±ng cách gÍ i sÑ � iÇn tho¡ i 757-233-4600, ho· c gí i v� n 
b£n yêu c§u � ¿n � Ëa chÉ sau: 
 

Sentara Healthcare 
ATTN:  Financial Assistance Coordinator 
535 Independence Parkway, Suite 700 
Chesapeake, Virginia  23320 
Telephone:  757-233-4600 

� ¡ n xin H× trã tài chính � ã � ° ãc � iÁn � §y � ç, cùng vÛi b±ng chéng vÁ Thu nh- p hÙ gia � ình, c§n � ° ãc gí i � ¿n 
� Ëa chÉ � ã � Á c- p trong Chính sách này.  Ngoài ra, bÇnh nhân có thÃ nÙp � ¡ n xin � ã hoàn thành, cùng vÛi b±ng 
chéng vÁ Thu nh- p hÙ gia � ình, tÛi b¥t kó khu vñc � � ng ký bÇnh nhân t¡ i C¡  sß BÇnh viÇn. 
 
BÇnh nhân c§n thông tin bÕ sung vÁ Chính sách này, ho· c ng° Ýi c§n trã giúp � � ng ký xin h× trã tài chính, có thÃ 
gÍ i � iÇn tho¡ i ho· c ghé th� m � Ëa � iÃm trên të  Thé Hai � ¿n thé  Sáu trong giÝ làm viÇc thông th° Ýng � Ã nói 
chuyÇn vÛi mÙt � iÁu phÑi viên H× trã Tài chính cça Sentara. 

 
ThÝi h¡ n � ç � iÁu kiÇn: 
 

Xác � Ënh tính hãp lÇ theo Chính sách này này có hiÇu lñc � Ñi vÛi DËch vå � ° ãc bao tr£ lên � ¿n 240 ngày tr° Ûc 
ngày phê duyÇt � � ng ký xin H× trã tài chính, và không áp dång cho ngày thñc hiÇn dËch vå n¿u sau ngày phê 
duyÇt � � ng ký xin H× trã tài chính: 

   
Nhï ng công viÇc c§n thñc hiÇn trong tr° Ýng hã p Phi thanh toán (Thu hÓi nã ): 
 

CÑ g¯ ng xác � Ënh � iÁu kiÇn bÇnh nhân nh- n H× trã Tài chính theo Chính sách này � Ñi vÛi DËch vå � ° ãc chi tr£ 
tr° Ûc khi tham gia vào quá trình thu hÓi nã � Ñi vÛi bÇnh nhân � ó.  Nhï ng cÑ g¯ ng này bao gÓm thông báo cho 
bÇnh nhân vÁ Chính sách này, trã giúp bÇnh nhân sí a chï a � ¡ n xin H× trã Tài chính, và thông báo cho � ° ¡ ng 
� ¡ n � � ng ký xin H× trã Tài chính vÁ � iÁu kiÇn cça mình khi � ¡ n � � ng ký hoàn thành � ° ãc ch¥p nh- n. 
 
N¿u, sau nhï ng cÑ g¯ ng � ° ãc � ° a ra, phát hiÇn bÇnh nhân ho· c không � ç � iÁu kiÇn � ° ãc H× trã Tài chính theo 
Chính sách  này ho· c không � áp éng vÛi các n× lñc cça C¡  sß BÇnh viÇn trong viÇc � ¡ t � ° ãc thông tin c§n thi¿t 
� Ã xác � Ënh � iÁu kiÇn nh- n H× trã tài chính, tài kho£n cça bÇnh nhân có thÃ � ° ãc ghi nh- n nã x¥u và tài kho£n 

http://www.sentara.com/financialassistance
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quá h¡ n chuyÃn qua bÙ ph- n thu hôi nã cça Sentara.  ECA có thÃ � ° ãc thñc hiÇn bßi C¡  sß BÇnh viÇn mÙt khi 
tài kho£n � ã � ° ãc chuyÃn qua bÙ ph- n thu hôi nã cça Sentara.  ECA có thÃ bao gÓm dËch vå kiÃm tra tài kho£n 
cho c¡  quan thu hÓi nã mà có thÃ báo cáo tài kho£n quá h¡ n tÛi mÙt ho· c nhiÁu c¡  quan báo cáo tiêu dùng (v� n 
phòng tín dång).  Ngoài ra, C¡  sß BÇnh viÇn có thÃ khßi kiÇn, thi hành b£n án, l° u giï  b£n án ho· c chéng th°  çy 
thác, các th¿ ch¥p b¥t � Ùng s£n, và tiÁn th¿ ch¥p cùng các tài s£n khác.   

  
Sau mÙt thÝi h¡ n hãp lý và tr° Ûc khi tham gia vào b¥t kó ECA, C¡  sß BÇnh viÇn ci ng c§n n× lñc t¡ o � iÁu kiÇn 
cho bÇnh nhân và xóa bÏ  sÑ d°  liên quan � ¿n DËch vå � ° ãc chi tr£ cça bÇnh nhân theo Chính sách này khi bÇnh 
nhân không cung c¥p thông tin tài chính ho· c n× lñc ph£n hÓi � � ng ký H× trã Tài chính dña trên các dï  liÇu báo 
cáo tín dång h× trã viÇc xác � Ënh thu nh- p và kh£ n� ng chi tr£. Khi dï  liÇu tín dång cho th¥y tÕng Thu nh- p HÙ 
gia � ình bÇnh nhân b±ng ho· c th¥p h¡ n 200% theo B£ng tiêu chu©n Nghèo khó Liên bang hiÇn có, sÑ d°  tài 
kho£n cho các DËch vå � ° ãc chi tr£ cça bÇnh nhân có thÃ � ° ãc xóa bÏ  mÙt cách thiÇn chí. 
 
Tr° Ûc khi phân lo¡ i các tài kho£n cça bÇnh nhân nh°  nã x¥u, mÙt C¡  sß BÇnh viÇn, trong quá trình thu hÓi nã 
� Ënh kó, gí i th°  kèm mÙt lo¡ t 03 báo cáo vÁ bÇnh nhân, và ci ng có thÃ cÑ g¯ ng liên hÇ vÛi bÇnh nhân b±ng � iÇn 
tho¡ i.  C¡  sß BÇnh viÇn ci ng có thÃ t- n dång các dËch vå të  các nhà cung c¥p phù hãp � Ã h× trã BÇnh nhân 
không có b£o hiÃm trong viÇc � � ng ký các ch° ¡ ng trình cça chính phç, ch³ ng h¡ n nh°  Medicaid.  C¡  sß BÇnh 
viÇn t- n dång công nghÇ và các dËch vå të  nhà cung c¥p khác � Ã trã giúp xác � Ënh các thông tin bên tr£ tiÁn cho 
bÇnh nhân n¿u thông tin � ó không � ° ãc thông báo cho C¡  sß BÇnh viÇn này trong quá trình � � ng ký cça bÇnh 
nhân. 

 
Trong tr° Ýng hãp không thanh toán ho· c không có b¥t kó thu x¿p tr£ tiÁn � ° ãc tho£ thu- n song ph° ¡ ng, C¡  sß 
BÇnh viÇn s½ xem xét tài kho£n có nã x¥u và có thÃ thñc hiÇn ECA sau 120 ngày kÃ të  thÝi � iÃm cung c¥p B£ng 
thông báo giao dËch phí sau ngày xu¥t viÇn cça bÇnh nhân.  BÇnh nhân s½ � ° ãc gí i cho qua � ° Ýng b° u � iÇn vÁ 
mÙt lo¡ t 03 báo cáo bÕ sung cça bÇnh nhân khi tài kho£n � ° ãc coi là nã x¥u.  B¥t kó (các) tài kho£n ch° a thanh 
toán còn l¡ i vào thÝi gian cuÑi cça lo¡ t báo cáo thé  hai gí i tÛi bÇnh nhân s½ � ° ãc xem xét l¡ i nh±m cân nh¯ c 
tính hãp pháp ho· c có thÃ thu x¿p vÛi mÙt c¡  quan thu hÓi nã bên ngoài. 
 
SÑ d°  tài kho£n bÇnh nhân hÙi � ç � iÁu kiÇn nh±m � ánh giá H× trã Tài chính trong ThÝi h¡ n nÙp � ¡ n.  Khi ti¿p 
nh- n � ¡ n xin H× trã Tài chính trong ThÝi h¡ n nÙp � ¡ n, mÍ i ECA � ° ãc t¡ m ngëng cho � ¿n khi có quy¿t � Ënh hãp 
lý cuÑi cùng do mÙt C¡  sß BÇnh viÇn � ° a ra.  � ° ¡ ng � ¡ n xin H× trã Tài chính mà cung c¥p thông tin không � §y 
� ç trong ThÝi h¡ n nÙp � ¡ n có kho£ng thÝi gian hãp lý, theo quy � Ënh bßi Sentara và dña vào các sñ  kiÇn và 
hoàn c£nh cå thÃ, nh±m ph£n hÓi thông báo b±ng v� n b£n të  mÙt C¡  sß BÇnh viÇn trong viÇc trình bày các thông 
tin và / ho· c tài liÇu bÕ sung c§n thi¿t nh±m hoàn t¥t � ¡ n � � ng ký.  N¿u � ° ¡ ng � ¡ n không � áp éng yêu c§u vÁ 
thông tin bÕ sung të  mÙt C¡  sß BÇnh viÇn trong mÙt thÝi gian hãp lý, theo quy � Ënh bßi Sentara và dña vào các 
sñ  kiÇn và hoàn c£nh cå thÃ, thì sau � ó  ECA có thÃ ti¿p tåc. 

 
Ít nh¥t 30 ngày tr° Ûc khi C¡  sß BÇnh viÇn ti¿n hành b¥t kó ECA nào, mÙt thông báo b±ng v� n b£n � ° ãc gí i cho 
bÇnh nhân, vÁ b¥t kó ECA mà C¡  sß BÇnh viÇn dñ � Ënh b¯ t � §u � Ã thu hÓi nã, ci ng nh°  kh£ n� ng cung c¥p H× 
trã Tài chính � Ñi vÛi các cá nhân có � ç � iÁu kiÇn. Cùng vÛi thông báo này, bÇnh nhân � ° ãc cung c¥p b£n tóm t¯ t 
Chính sách này b±ng ngôn ngï  � ¡ n gi£n. C¡  sß BÇnh viÇn ci ng ph£i n× lñc hãp lý nh±m truyÁn � ¡ t thông báo 
cho bÇnh nhân cça mình vÁ Chính sách này và cách théc hÍ  có thÃ nh- n � ° ãc h× trã qua quá trình � � ng ký h× 
trã tài chính trong thÝi gian gí i th°  thông báo b¯ t � §u ECA và ti¿p tåc ho· c ti¿n hành các ECA.  (Các) ECA có 
thÃ phát sinh không sÛm h¡ n 120 ngày, kÃ të  khi cung c¥p b£ng thông báo viÇn phí sau ngày xu¥t viÇn cça bÇnh 
nhân, nh°  � ° ãc � Á c- p trong Treas. Reg. Sec. 1.501(r)-6(c)(3)(i). 

 
Giám � Ñc K¿ toán phå trách BÇnh nhân chËu trách nhiÇm xác � Ënh xem C¡  sß BÇnh viÇn nào � ã có nhï ng n× lñc 
hãp lý nh±m xác � Ënh � iÁu kiÇn cça bÇnh nhân � Ñi vÛi viÇc nh- n H× trã tài chính theo Chính sách này tr° Ûc khi 
tham gia thñc hiÇn ECA b¥t kó. 

 
Các ngo¡ i lÇ cça Chính sách này 

 
Giám � Ñc phòng K¿ toán BÇnh nhân, Tr° ßng phòng t°  v¥n thu hÓi nã Sentara, Phó Chç tËch Phòng Chu kó 
Doanh thu, và Giám � Ñc Tài chính cça Sentara có th©m quyÁn cung c¥p � iÁu kiÇn và các ngo¡ i lÇ xác thñc theo 
Chính sách này trên c¡  sß tëng tr° Ýng hãp cå thÃ n¿u hãp lý � Ñi vÛi các sñ  kiÇn và hoàn c£nh cça tëng bÇnh 
nhân.  Trong b¥t cé  tr° Ýng hãp nào mÙt bÇnh nhân không bË të  chÑi H× trã Tài chính n¿u bÇnh nhân � áp éng 
các � iÁu kiÇn và yêu c§u hãp lý � ã quy � Ënh � Ñi vÛi các DËch vå � ° ãc bao tr£ � Á c- p trong Chính sách này. 
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