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COMMONSPIRIT HEALTH 
PHỤ LỤC CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ 

PHỤ LỤC Finance G-003A-2 NGÀY CÓ HIỆU LỰC:  Ngày 1 Tháng Mười Một, 2021 

CHỦ ĐỀ:   Hỗ trợ Tài chính - Oregon 

CÁC CHÍNH SÁCH LIÊN QUAN 
Chính sách Quản lý CommonSpirit Finance G-003, Hỗ trợ Tài chính  
Chính sách Quản lý CommonSpirit Finance G-004, Lập Hóa đơn và Thu tiền 

Phụ lục Oregon (Phụ lục) này bổ sung cho Chính sách Quản lý CommonSpirit G-003, Hỗ trợ 
Tài chính (Chính sách Hỗ trợ Tài chính), khi cần thiết, dựa trên và tuân thủ các luật và quy định của 
Oregon liên quan đến việc cung cấp Dịch vụ Chăm sóc Thiện nguyện tại Bệnh viện, phù hợp với 
mục “Phối hợp cùng các Luật Khác” của Chính sách Hỗ trợ Tài chính. 

Phụ lục này áp dụng cho tất cả các Công ty Liên kết Trực tiếp của CommonSpirit Health và các 
Công ty con được Miễn thuế ở tiểu bang Oregon, như được định nghĩa trong Chính sách Hỗ trợ 
Tài chính. Nếu bất kỳ điều khoản nào của Phụ lục này mâu thuẫn hoặc không nhất quán với bất 
kỳ điều khoản nào của Chính sách Hỗ trợ Tài chính thì Phụ lục này sẽ nắm quyền kiểm soát.  

ĐỊNH NGHĨA 

A. “Thu nhập Gia đình” bao gồm thu nhập của tất cả các thành viên trong một hộ gia
đình, có nghĩa là một cá nhân độc thân hoặc vợ/chồng, bạn đời hoặc cha mẹ và con
cái dưới 18 tuổi sống cùng nhau; và các cá nhân khác mà cá nhân độc thân, vợ/chồng,
bạn đời hoặc cha mẹ đó chịu trách nhiệm về tài chính, theo ORS 442.612 (6).

ĐIỀU KIỆN HỘI ĐỦ NHẬN HỖ TRỢ TÀI CHÍNH 

A. Theo quy định của ORS 442.614, bệnh nhân đủ điều kiện nhận Hỗ trợ Tài chính sẽ
nhận được EMCare miễn phí hoặc giảm giá. Bệnh nhân không bắt buộc phải nộp đơn
xin hỗ trợ y tế, như được định nghĩa trong ORS 414.025, trước khi được sàng lọc
hoặc được cung cấp Hỗ trợ Tài chính.

B. Căn cứ vào các điều khoản của Chính sách Hỗ trợ Tài chính, trừ khi đủ điều kiện nhận
Hỗ trợ Tài chính Hợp lý, các tiêu chí đủ điều kiện nhất định phải được đáp ứng để
bệnh nhân đủ điều kiện nhận Hỗ trợ Tài chính. Phụ lục này cập nhật các tiêu chí về
hội đủ điều kiện sau:

Trung tâm Y tế Mercy Roseburg:
• Thu nhập Gia đình của bệnh nhân phải bằng hoặc dưới 400% FPL.
• Bất kỳ bệnh nhân nào có Thu nhập Gia đình bằng hoặc dưới 200% FPL sẽ

được chăm sóc miễn phí.
• Bất kỳ bệnh nhân nào có Thu nhập gia đình từ 201% đến 300% FPL sẽ nhận

được dịch vụ chăm sóc giảm giá lên đến 75% từ số dư tài khoản của họ đối
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với dịch vụ EMCare được cung cấp cho bệnh nhân sau khi được thanh toán, 
nếu có, bởi bất kỳ bên thứ ba nào.  
 

• Bất kỳ bệnh nhân nào có Thu nhập gia đình từ 301% đến 400% FPL sẽ nhận 
được dịch vụ chăm sóc giảm giá lên tới AGB của Cơ sở Bệnh viện từ số dư 
tài khoản của họ đối với EMCare được cung cấp cho bệnh nhân sau khi được 
thanh toán, nếu có, bởi bất kỳ bên thứ ba nào.  
 

St. Anthony Hospital Pendleton:  
• Thu nhập Gia đình của bệnh nhân phải bằng hoặc dưới 400% FPL.  
• Bất kỳ bệnh nhân nào có Thu nhập Gia đình bằng hoặc dưới 200% FPL sẽ 

được chăm sóc miễn phí.  
• Bất kỳ bệnh nhân nào có Thu nhập Gia đình từ 201% đến 300% FPL sẽ nhận 

được dịch vụ chăm sóc giảm giá lên đến 75% từ số dư tài khoản của họ đối 
với dịch vụ EMCare được cung cấp cho bệnh nhân sau khi được thanh toán, 
nếu có, bởi (các) bên thứ ba.  

• Bất kỳ bệnh nhân nào có Thu nhập Gia đình từ 301% đến 350% FPL sẽ nhận 
được dịch vụ chăm sóc giảm giá lên đến 50% từ số dư tài khoản của họ đối 
với dịch vụ EMCare được cung cấp cho bệnh nhân sau khi được thanh toán, 
nếu có, bởi bất kỳ bên thứ ba nào.  

• Bất kỳ bệnh nhân nào có Thu nhập Gia đình từ 351% đến 400% FPL sẽ nhận 
được dịch vụ chăm sóc giảm giá lên tới AGB của Cơ sở Bệnh viện từ số dư 
tài khoản của họ đối với dịch vụ EMCare được cung cấp cho bệnh nhân sau 
khi được thanh toán, nếu có, bởi bất kỳ bên thứ ba nào.  

 
 

 
Tất cả các điều khoản khác được quy định trong Chính sách Quản lý CommonSpirit Finance 
G-003, Hỗ trợ Tài chính, giữ nguyên không đổi.  
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