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Tuyên bố về Chính sách: Chính sách của Erlanger Health System (EHS) cho các bệnh nhân của chúng tôi quyền được hưởng 

chăm sóc thiết yếu hoặc bắt buộc, dù họ có khả năng chi trả hay không. 
 

Hỗ trợ Tài chính/Thiện nguyện luôn có sẵn cho tất cả những bệnh nhân đủ điều kiện sau khi cung cấp các giấy tờ cần thiết và 

hoàn tất quy trình nộp đơn. Các Tư vấn viên Tài chính cũng luôn có mặt để hỗ trợ bệnh nhân trong việc điền đơn xin chăm 

sóc thiện nguyện. Đơn xin hỗ trợ có tại Erlanger Health System từ 8h30 sáng đến 4h30 chiều. (Thứ hai đến Thứ sáu). Các dịch 

vụ đủ điều kiện cho Chăm sóc Thiện nguyện bao gồm các dịch vụ ngoại trú và nội trú cần thiết về mặt y tế. Hỗ trợ thiện 

nguyện được phê duyệt trong khoảng thời gian sáu (6) tháng. Người nộp đơn phải nộp lại đơn xin chăm sóc thiện nguyện nếu 

giai đoạn sáu (6) tháng hết hạn. 
 

Lúc đầu, bệnh nhân được xác định là hội đủ điều kiện theo các tiêu chuẩn về thu nhập và quy mô hộ gia đình khi thu nhập gộp 

hàng năm của cá nhân hoặc hộ gia đình không vượt quá 200% Hướng dẫn về Nghèo khó Liên Bang được công bố hàng năm 

trên Cục Văn thư Liên Bang. Có thể tìm các hướng dẫn hiện hành về Nghèo khó HH (HH Poverty guidelines) trên trang web 

của Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh (U.S. Department of Health and Human Services): http://aspe.hhs.gov/poverty/figures-fed-

reg.cfm. Thu nhập hiện tại sẽ là một yếu tố trong việc đánh giá thiện nguyện bệnh viện nhưng sẽ không phải là yếu tố duy nhất. 

Nếu bạn có bảo hiểm, bạn sẽ không đủ điều kiện để nhận trợ giúp Tài chính/Thiện nguyện. Cùng với các yếu tố khác là 

các yếu tố tạm thời như cho thôi việc ngắn hạn, thất nghiệp, tình trạng khuyết tật hoặc tình trạng khó khăn khác đã được chứng 

minh. Sẽ cần đánh giá những tài sản hiện có để xác định tình trạng hội đủ điều kiện hưởng thiện nguyện. Nếu có tài sản để trả 

nợ, thiện nguyện có thể bị từ chối. Tiểu bang Tennessee là một thành viên của Chương trình Trao đổi Chăm sóc Sức khỏe Liên 

bang. Do đó, những người nộp đơn được yêu cầu nộp đơn xin bảo hiểm thông qua Health Insurance Marketplace (Thị trường Bảo 

hiểm Y tế). Bất kỳ người nộp đơn nào xin hỗ trợ thiện nguyện không cung cấp được những giấy tờ cần thiết cho việc đánh giá, từ 

chối xin bảo hiểm trong Health Insurance Marketplace hoặc để cho bảo hiểm hết hiệu lực do không thanh toán sẽ không được 

xem xét hưởng Thiện nguyện. Thiện nguyện chỉ được áp dụng sau khi tất cả các nguồn lực khác không còn. Khi bệnh nhân đủ 

tiêu chuẩn nhận TennCare hoặc Medicaid, các khoản bao trả này trước tiên được ghi hóa đơn và khoản nợ sẽ được yêu cầu 

thanh toán và truy thu trước khi cân nhắc đến Trợ giúp Thiện nguyện. Sau khi đã dùng hết các khoản phúc lợi/đủ điều kiện nhận 

của chương trình, thì có thể tiếp tục việc cân nhắc sử dụng Trợ giúp Thiện nguyện cho số dư đủ điều kiện còn lại. 
 

Sự hội đủ điều kiện nhận Trợ giúp Thiện nguyện có nghĩa là các khoản phí cho các dịch vụ y tế đủ điều kiện sẽ được EHS thanh 

toán. Mọi bệnh nhân hội đủ điều kiện nhận trợ giúp thiện nguyện đều không bị tính phí cho các dịch vụ cấp cứu hoặc cần thiết 

về mặt y tế cao hơn Số tiền thường phải thanh toán (Amounts Generally Billed, AGB). Vì số dư cho các dịch vụ chăm sóc sức 

khỏe đủ điều kiện nhận Trợ giúp Thiện nguyện được EHS thanh toán, cách tính số tiền AGB được quy định bởi IRS 26 CFR 

Mục 501(r)) là không cần thiết vì chính sách này thỏa mãn cả hai cách tính. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang web 

http://www.erlanger.org/fap hoặc gọi cho Sở Dịch vụ Tài chính Bệnh nhân theo số (423)778-5150. 
 

 

Cách nộp đơn: - Có thể lấy/hoàn thành/nộp Đơn xin Hỗ trợ Tài chính như sau: 
 

 Yêu cầu và lấy đơn trong khi bạn đang được điều trị tại cơ sở. 

 Tải đơn từ trang web của chúng tôi tại http://www.erlanger.org/fap. 

 Yêu cầu và lấy đơn được gửi qua bưu điện bằng cách gọi đến Sở Dịch vụ Tài chính theo số (423) 778-5150. 

 Yêu cầu và lấy đơn qua bưu điện/hoặc gặp trực tiếp: Sở Dịch vụ Tài chính, có trụ sở tại 1501 Riverside Drive, Suite 130, 

Chattanooga, TN 37406. 

 Gửi các đơn đã được điền đầy đủ (cùng các giấy tờ/thông tin bắt buộc được nêu cụ thể trong hướng dẫn nộp đơn) qua 

bưu điện đến Sở Dịch vụ Tài chính Bệnh nhân, 1501 Riverside Drive, Suite 130, Chattanooga, TN 37406. 

 Nếu bạn không cung cấp các thông tin bắt buộc đi kèm đơn, đơn sẽ bị từ chối. 
 

Các Chương trình Hỗ trợ khác: 
 

Ngoài hỗ trợ thiện nguyện, các nhân viên của Erlanger Health System luôn sẵn sàng giúp bệnh nhân trong việc xác định tình 

trạng hội đủ điều kiện cho những chương trình như TennCare, Medicaid hoặc Affordable Health Care Act (Đạo luật Chăm sóc 

Sức khỏe Giá Phải chăng). Các Tư vấn viên Tài chính luôn sẵn sàng hỗ trợ các bệnh nhân không có bảo hiểm về việc xác định 

nguồn thanh toán. Có một chương trình chăm sóc nghèo khó cho các cư dân  uận Hamilton đủ điều kiện.  
  
Các bệnh nhân tự Thanh toán, không có Bảo hiểm: 
 

Một khoản chiết khấu năm mươi lăm phần trăm (55%) cho loại Chăm sóc được  uản lý có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9 năm 2013 

sẽ được áp dụng cho tất cả các tài khoản tự trả có ngày dịch vụ từ ngày 1 tháng 9 năm 2013 trở đi. Những khoản chiết khấu này 

không được áp dụng cho các chương trình hoặc dịch vụ được coi là có tính chất không bắt buộc. 


