TÓM LƯỢC TRỢ GIÚP Y PHÍ
Driscoll Children’s Hospital nỗ lực đem lại các dịch vụ chăm sóc
sức khỏe nhân ái, chất lượng cao, và giá phải chăng cho các bệnh
nhân. Có trợ giúp y phí cho các bệnh nhân và gia đình hội đủ điều
kiện, là những người không có bảo hiểm, không có bảo hiểm đầy
đủ, không hội đủ điều kiện nhận một chương trình bảo hiểm của
chính phủ, hoặc không có khả năng trả chi phí chăm sóc chữa trị
cần thiết về mặt y tế do hoàn cảnh tài chánh của họ.

Chính sách về trợ giúp y phí của Driscoll Children’s Hospital cung
cấp thông tin chi tiết về thủ tục xin trợ giúp y phí, các tiêu chuẩn
điều kiện và các kiểu trợ giúp hiện có. Quý vị có thể lấy các bản
sao miễn phí của chính sách này và mẫu đơn đánh giá hoàn cảnh
tài chánh qua bất kỳ nguồn nào dưới đây trong mục CÁCH THỨC
NỘP ĐƠN XIN.

Ai hội đủ điều kiện?
Tất cả các bệnh nhân đều hội đủ điều kiện nộp đơn xin trợ giúp y phí, kể cả những người có bảo hiểm.
Chúng tôi sử dụng các qui định hướng dẫn đã đề ra để xác định ai hội đủ điều kiện và số tiền mà họ được giảm.
•
•
•

Những bệnh nhân không có bảo hiểm hoặc không có bảo hiểm đầy đủ với mức thu nhập gia đình bằng hoặc thấp hơn 300% Mức Thu
Nhập Hộ Gia Đình Nghèo của Liên Bang (FPG), sẽ được giảm 100% số tiền ghi trong hoá đơn.
Những bệnh nhân không có bảo hiểm và có mức thu nhập gia đình từ 301% đến 400% mức FPG, hội đủ điều kiện được giảm 75% số
tiền ghi trong hóa đơn.
Những bệnh nhân có mức thu nhập gia đình từ 301% tới tối đa 400% mức FPG và có hóa đơn y tế vượt quá 100% mức thu nhập hàng
năm, và những bệnh nhân có bảo hiểm với hóa đơn y tế sau khi bên bảo hiểm của họ đã thanh toán vượt quá 100% mức thu nhập
hàng năm của họ, sẽ hội đủ điều kiện được giảm 100% số tiền ghi trong hóa đơn.

Một người hội đủ điều kiện nhận trợ giúp y phí sẽ không bao giờ phải trả chi phí chăm sóc cấp cứu hoặc chăm sóc khác cần thiết về mặt y tế
cao hơn số tiền thường được ghi hóa đơn cho những người có bảo hiểm.
Đối với các số tiền thường được ghi hóa đơn [AGB], Driscoll Children’s Hospital sử dụng phương pháp hồi lưu như định nghĩa trong Mục
501r của Bộ Luật Thuế Vụ cho một giai đoạn 12 tháng kết thúc vào ngày 4/30/2016. Mức phần trăm AGB sử dụng là 44%; các bệnh nhân hội
đủ các điều kiện của chính sách về Trợ Giúp Y Phí của Driscoll Children’s Hospital sẽ chỉ phải trả tối đa 25% số tiền thường ghi hóa đơn.
Có thể tìm hiểu thêm về thông tin này bằng cách gọi văn phòng tư vấn tài chánh tại số (361) 694-4758.

Cách thức nộp đơn xin
Quý vị có thể nộp đơn xin trợ giúp y phí bằng cách điền mẫu đơn đánh giá tình hình tài chánh và gửi qua thư bưu điện tới cho Driscoll
Children’s Hospital, 3533 S. Alameda Street, Corpus Christi, TX 78411, hoặc gửi qua email tới driscollfinanceassistance@dchstx.org. Các
Chuyên Gia Tư Vấn Tài Chánh cũng sẵn lòng giúp đỡ quý vị trong thủ tục nộp đơn xin, quý vị có thể liên lạc với họ tại ban Thủ Tục Nhập Viện
hoặc gọi số (361) 694-4758 hoặc (361) 694-5163.
Đích thân tới: Văn Phòng Thủ Tục Nhập Viện hoặc Đăng Ký Khẩn Cấp
Trên mạng trực tuyến: http://www.driscollchildrens.org/patient-services/charity-care
Qua thư bưu điện: Driscoll Children’s Hospital, 3533 S. Alameda Street, Corpus Christi, TX 78411
Qua điện thoại: (361) 694-4758 hoặc (361) 694-5163

