
                       
 
 

 
Tính tổng số tiền thường được lập 

hóa đơn 
Cập nhật: cho Năm tài chính 2022 

 
 

Stanford Children’s Health (SCH) cung cấp hỗ trợ tài chính và chăm sóc từ thiện cho những bệnh nhân 
đáp ứng các tiêu chí đủ điều kiện được nêu trong Chính sách hỗ trợ tài chính (Financial Assistance 
Policy, FAP). Sau khi (các) tài khoản của bệnh nhân bị giảm do điều chỉnh hỗ trợ tài chính dựa theo chính 
sách, bệnh nhân/người bảo lãnh phải chịu trách nhiệm cho phần còn lại của khoản nợ chưa thanh toán 
của bệnh nhân, số tiền này sẽ không nhiều hơn tổng số tiền thường được lập hóa đơn (amounts 
generally billed, AGB) cho những người sử dụng dịch vụ Medicare để được chăm sóc khẩn cấp hoặc 
chăm sóc cần thiết về mặt y tế. 

 

Stanford Children’s Health (SCH) xác định AGB bằng cách sử dụng phương pháp “nhìn lại”. Phần trăm 
AGB được tính bằng cách sử dụng các yêu cầu thanh toán được Medicare cho phép đối với các dịch vụ 
có ngày thanh toán từ năm tài chính trước (Tháng 9 – Tháng 8). Đối với những yêu cầu này, tổng số tiền 
bồi hoàn cho phép được chia cho tổng chi phí liên quan. Phần trăm AGB được áp dụng kể từ ngày 1 
tháng 9 hàng năm. 

Phần trăm AGB của Stanford Children’s Health (SCH) là 14,26% 
 

Phần trăm AGB sẽ được áp dụng trong trường hợp chăm sóc khẩn cấp hoặc chăm sóc cần thiết về mặt y 
tế cho những người đủ điều kiện nhận hỗ trợ tài chính theo FAP. Phần trăm đó sẽ được áp dụng cho 
tổng chi phí cho dịch vụ chăm sóc đó để xác định số tiền tối đa mà một cá nhân tự chịu trách nhiệm 
thanh toán cho dịch vụ chăm sóc đó. 

 

Bảng chiết khấu cho bệnh nhân 
 

 Thu nhập gia đình 
theo % FPL 

Chiết khấu cho các dịch vụ cần thiết về mặt 
y tế hoặc Chăm sóc khẩn cấp 

Bệnh nhân không có bảo hiểm <400% FPL 85,74% 
Bệnh nhân không được bảo 
hiểm đầy đủ 

<400% FPL 85,74% 

Số tiền còn lại sau khi thanh 
toán bảo hiểm 

<400% FPL Các khoản phải trả còn lại của bệnh nhân 
sau khi thanh toán bảo hiểm, ngoại trừ các 
khoản phí không được bao trả 

Chăm sóc từ thiện <400% FPL 100% 
TẤT CẢ >400% FPL Không được chiết khấu 

*Lưu ý: Các trường hợp Chăm sóc từ thiện được xem xét theo từng trường hợp cụ thể. Bệnh nhân phải đáp ứng các hướng 
dẫn Chăm sóc từ thiện và Thu nhập gia đình theo phần trăm của FPL để đủ điều kiện được Chăm sóc từ thiện, mục IV.D của 
Chính sách hỗ trợ tài chính (FAP). 


