Hệ Thống Y Tế OU
Bản Tóm Tắt Bằng Ngôn Ngữ Dễ Hiểu Chính Sách Hỗ Trợ Tài Chính Của Bệnh Viện

OU Medicine, Inc. (OU Medicine) cung cấp chương trình hỗ trợ tài chính cho các dịch vụ chăm
sóc cấp cứu hay cần thiết về mặt y tế dành cho những bệnh nhân đủ tiêu chuẩn.
Trong hầu hết các trường hợp, những bệnh nhân có thu nhập thấp hơn 200% Federal Poverty
Guidelines (Hướng Dẫn Chuẩn Nghèo Liên Bang) sẽ hội đủ điều kiện nhận được giảm giá
100% cho dịch vụ tại bệnh viện của họ. Các bệnh nhân có thu nhập cao hơn Federal Poverty
Guidelines (Hướng Dẫn Chuẩn Nghèo Liên Bang) cũng có thể đủ tiêu chuẩn nếu số dư khoản
cần thanh toán vượt quá khả năng chi trả của họ.
OU Medicine yêu cầu hoàn tất Đơn Xin Hỗ Trợ Tài Chính để đủ tiêu chuẩn nhận hỗ trợ tài
chính. Thông tin về chương trình hỗ trợ tài chính sẽ có trong tất cả các bản kê khai hóa đơn.
Các bản sao miễn phí của Đơn Xin Hỗ Trợ Tài Chính, Chính Sách Hỗ Trợ Tài Chính, và Bản
Tóm Tắt Bằng Ngôn Ngữ Dễ Hiểu này cùng với các thông tin và hỗ trợ có sẵn tại:
•
•
•
•

Đến trực tiếp tất cả các cơ sở của OU Medicine
Trực tuyến tại www.oumedicine.com
Qua điện thoại theo số 1-866-656-8715
Qua thư đến Bộ Phận Dịch Vụ Khách Hàng của OU Medicine (OU Medicine Customer
Service), 711 Stanton L. Young Blvd., Suite 100, Oklahoma City, OK 73104.

Thông thường, các chính sách này chỉ áp dụng cho những dịch vụ tại bệnh viện. Hầu hết các
bác sĩ không phải là nhân viên của bệnh viện và sẽ lập hóa đơn riêng. Quý vị có thể tìm thấy
các thông tin liên quan đến danh sách những bác sĩ được bao trả và không được bao trả trong
Phụ Lục A của Chính Sách Hỗ Trợ Tài Chính.
Đơn Xin Hỗ Trợ Tài Chính, Chính Sách Hỗ Trợ Tài Chính, và Bản Tóm Tắt Bằng Ngôn Ngữ Dễ
Hiểu này có sẵn bằng mười ngôn ngữ khác nhau—Tiếng Ả rập, Tiếng Myanmar, Tiếng Trung,
Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Đức, Tiếng Hàn, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Việt, và Tiếng Zomi.
Tất cả các bệnh nhân có 240 ngày kể từ ngày ghi trên bản kê khai hóa đơn đầu tiên để đăng ký
xin hỗ trợ tài chính. Tuy nhiên, vui lòng lưu ý rằng sau 120 ngày kể từ ngày ghi trên bản kê khai
hóa đơn đầu tiên, bệnh viện có thể bắt đầu thực hiện một số hành động nhất định để nhận
được khoản thanh toán cho hoá đơn, bao gồm, nhưng không giới hạn trong việc, báo cáo với
các cơ quan tín dụng hoặc các văn phòng tín dụng và/hoặc yêu cầu phán quyết dân sự đối với
số tiền nợ. Các hành động này sẽ được tạm thời ngưng lại nếu chúng tôi nhận được đơn xin hỗ
trợ trước ngày thứ 240 sau ngày ghi trên bản kê khai hóa đơn đầu tiên, và những hành động đó
sẽ được hủy bỏ hoàn toàn nếu đơn xin hỗ trợ tài chính được phê duyệt.
Nếu quý vị hội đủ điều kiện được hỗ trợ tài chính, quý vị sẽ không bị yêu cầu thanh toán cho
dịch vụ chăm sóc cấp cứu hay các dịch vụ chăm sóc cần thiết về mặt y tế khác nhiều hơn số
tiền thường được lập hóa đơn cho những bệnh nhân có bảo hiểm thanh toán cho dịch vụ chăm
sóc đó. OU Medicine tính số tiền thường được lập hóa đơn dựa trên tỷ lệ của Medicare bằng
cách sử dụng phương pháp tương lai.
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