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Chương trình chăm sóc cộng đồng và Hỗ trợ tài chính sau thảm họa của Broadlawns 

 
I. CHÍNH SÁCH 

 

Broadlawns Medical Center sẽ cung cấp hỗ trợ tài chính cho dịch vụ chăm sóc y tế và nhà thuốc cho những người dân 

khó khăn về mặt tài chính và thỏa mãn một số yêu cầu nhất định hoặc gặp một biến cố y khoa có tác động tài chính 

nặng nề như được định nghĩa trong chính sách này. 

 

Chính sách này được quản lý với đề mục “Chương trình chăm sóc cộng đồng và Hỗ trợ tài chính sau thảm họa của 

Broadlawns” và được triển khai như sau: 

 

II. MỤC ĐÍCH 

 

Chính sách này thiết lập một bộ khung, theo đó Broadlawns Medical Center sẽ:  

 

(1) Xác định những bệnh nhân có thể đủ tiêu chuẩn nhận hỗ trợ tài chính. 

(2) Cung cấp hỗ trợ tài chính cho bệnh nhân trong cộng đồng. 

(3) Quyết toán hỗ trợ tài chính theo Bộ luật của Iowa và chính sách Chương trình chăm sóc cộng đồng 

của Broadlawns và quy trình đối với Broadlawns Medical Center.  

(4) Để tuân thủ Phần 501(r) của Bộ luật thuế vụ và duy trì trạng thái miễn thuế của tổ chức, Broadlawns 

Medical Center đã thông qua chính sách này và sẽ công bố rộng rãi, cung cấp một bản tóm tắt bằng 

ngôn ngữ dễ hiểu và soạn thảo bằng nhiều ngôn ngữ.  Ngoài ra, tổ chức sẽ đăng trên trang web của 

mình một danh sách các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe có dịch vụ tuân thủ theo chính sách 

này. 

 

Broadlawns Medical Center có thể chấp nhận bệnh nhân hội đủ điều kiện theo Chương trình chăm sóc cộng đồng của 

Broadlawns nếu người này đáp ứng tiêu chí hội đủ điều kiện được nêu ở dưới trong chính sách này. 

 

III. CÁC ĐỊNH NGHĨA 

 

A. Cư trú:  Broadlawns Medical Center định nghĩa người cư trú là người có Tư cách công dân Hoa Kỳ hoặc trạng 

thái có văn bản xác nhận là người nước ngoài cư trú sinh sống tự do ở Tiểu bang Iowa, với ý định tiếp tục sống tại 

Hạt theo đăng ký. Người cư trú không bắt buộc phải sống ở Hạt Polk trong một khoảng thời gian cụ thể trước khi 

tuyên bố tư cách cư trú. 

 

B. Số tiền tính phí thông thường (AGB) cho cá nhân có bảo hiểm:  Phương pháp sau đây được sử dụng để tính Số 

tiền tính phí thông thường cho cá nhân có bảo hiểm.   

 

AGB% = (Tổng tất cả Số tiền được phép của Bên chi trả Medicare + Tổng tất cả Số tiền được phép của 

bên bảo hiểm y tế tư nhân + Tổng tất cả Số tiền được phép của bên chi trả Medicaid trong khoảng thời 

gian 12 tháng trước đó) / (Tổng Phí gộp cho cùng các yêu cầu thanh toán). 

 

AGB = (Phí gộp cho dịch vụ Chăm sóc cần thiết về mặt y khoa hoặc Điều trị y tế khẩn cấp) x AGB%. 

 

AGB% sẽ được tính và cập nhật hàng năm theo ghi nhận trong Tài liệu đính kèm A của chính sách này. 

 

C. Chăm sóc cần thiết về mặt y khoa:  Các dịch vụ nhất quán với với kết quả chẩn đoán và điều trị tình trạng của 

bệnh nhân, phù hợp với các tiêu chuẩn về thực hành y tế tốt, được yêu cầu nhằm đáp ứng nhu cầu y tế của bệnh 

nhân và vì các lý do khác ngoài việc để tiện cho bệnh nhân hay y bác sĩ hoặc người chăm sóc bệnh nhân, và loại 

dịch vụ có chi phí thấp nhất mà sẽ đáp ứng được nhu cầu y tế của bệnh nhân một cách hợp lý. 

 

D. Điều trị y tế khẩn cấp:  Theo định nghĩa trong Luật Lao động và điều trị y tế khẩn cấp (EMTALA), một tình 

trạng y tế tự biểu hiện qua các triệu chứng cấp tính có đủ mức độ nghiêm trọng, đến mức nếu thiếu sự chăm sóc y 
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tế ngay lập tức thì có thể hợp lý khi cho rằng sức khỏe của bệnh nhân sẽ bị ảnh hưởng nặng nề, suy giảm nghiêm 

trọng các chức năng của cơ thể hoặc rối loạn chức năng nghiêm trọng ở bất cứ nội tạng nào trong cơ thể. Tình 

trạng này cũng bao gồm trường hợp một phụ nữ mang thai bị co thắt. 

     

 

IV. QUY TRÌNH 

 

A. Tính hội đủ điều kiện nhận Hỗ trợ tài chính 

Có sẵn hỗ trợ tài chính dành cho dịch vụ Chăm sóc cần thiết về mặt y khoa và Điều trị y tế khẩn cấp được cung cấp cho 

những bệnh nhân đáp ứng yêu cầu về tính hội đủ điều kiện đối với Chương trình chăm sóc cộng đồng và Hỗ trợ tài 

chính sau thảm họa của Broadlawns. 

 

B. Quy trình phê duyệt: 

Broadlawns Medical Center sẽ điền đầy đủ thông tin vào một mẫu phê duyệt hỗ trợ tài chính (“Mẫu phê duyệt”) cho 

từng bệnh nhân được cấp tư cách hội đủ điều kiện theo Chương trình chăm sóc cộng đồng của Broadlawns.  Mẫu phê 

duyệt cho phép văn bản hóa quy trình xem xét và phê duyệt hành chính mà Broadlawns Medical Center sử dụng để cấp 

tư cách hội đủ điều kiện theo Chương trình chăm sóc cộng đồng của Broadlawns. 

 

C. Xác định thu nhập 
Tổng thu nhập sẽ được sử dụng để xác định tính hội đủ điều kiện.  Cách tính tổng thu nhập sẽ phải nhất quán với 

chương trình Medicaid của Tiểu bang Iowa. Thu nhập của tất cả các thành viên trong hộ gia đình và các bên chịu trách 

nhiệm pháp lý không thuộc hộ gia đình sẽ được xem xét khi xác định mức thu nhập. 

 

Thu nhập bao gồm, nhưng không giới hạn, tiền công và tiền lương, phúc lợi khuyết tật, phúc lợi hưu trí hoặc lương 

hưu, thu nhập từ tiền thuê, thuế tài nguyên dầu khí, trợ cấp thất nghiệp, phúc lợi VA, hỗ trợ con nhỏ, tiền cấp dưỡng, 

lãi, cổ tức, bồi thường cho người lao động, các khoản đóng góp hỗ trợ bằng hiện vật, v.v...  

 

Các khoản đóng góp hỗ trợ bằng hiện vật là nguồn lực/phúc lợi được cung cấp mà không cần trả tiền. Những nguồn 

lực/phúc lợi này sẽ được gán một giá trị hợp lý bằng cách xem xét tất cả các yếu tố có liên quan.   

 

Tem thực phẩm không được tính vào thu nhập nhằm mục đích xác định tính hội đủ điều kiện.   

 

Người đăng ký có thu nhập bao gồm kết hợp thấp hơn hoặc bằng giới hạn thu nhập sẽ hội đủ điều kiện tham gia 

Chương trình chăm sóc cộng đồng của Broadlawns. 

 

Tính toán thu nhập:  Đối với người trưởng thành, thuật ngữ “Tổng thu nhập hàng năm” trên Đơn đăng ký hỗ trợ có 

nghĩa là tổng thu nhập hàng năm (“Thu nhập”) của mỗi bệnh nhân và vợ/chồng của bệnh nhân. Nếu bệnh nhân là trẻ 

chưa thành niên, thuật ngữ “Tổng thu nhập hàng năm” trên Đơn đăng ký hỗ trợ của Broadlawns có nghĩa là Thu nhập 

từ bệnh nhân, mẹ bệnh nhân và cha bệnh nhân. 

 

D. Bảng giới hạn thu nhập 

Broadlawns Medical Center có thể phân loại tất cả bệnh nhân có thu nhập, được xác định theo Đơn đăng ký hỗ trợ của 

Broadlawns, thấp hơn hoặc bằng 400% hướng dẫn chuẩn nghèo được cập nhật hàng năm trong Thông cáo liên bang của 

Bộ Sức khỏe và dịch vụ nhân sinh Hoa Kỳ (“Hướng dẫn chuẩn nghèo của liên bang” hay FPIG) là hội đủ điều kiện 

theo Chương trình chăm sóc cộng đồng của Broadlawns, giả sử đáp ứng tiêu chí hội đủ điều kiện áp dụng ở phần khác 

trong chính sách này. 

 

Chăm sóc từ thiện đầy đủ sẽ cung cấp cho bệnh nhân được bảo hiểm dưới mức và không được bảo hiểm kiếm được 

không quá 300% Hướng dẫn chuẩn nghèo của liên bang. 
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Đối với những bệnh nhân không được bảo hiểm hoặc được bảo hiểm dưới mức hội đủ điều kiện kiếm được từ 301% 

đến 400% Hướng dẫn chuẩn nghèo của liên bang, bệnh nhân sẽ được giảm phí để giới hạn nghĩa vụ thanh toán của 

mình ở số dư tài khoản của bệnh nhân sau khi trừ đi phần trăm giảm phí áp dụng cho thu nhập của bệnh nhân như quy 

định trong bảng bên dưới: 

 

% Giảm phí Hướng dẫn chuẩn nghèo của liên bang ứng với quy mô gia đình 

trong năm hiện hành 

100% Thu nhập gia đình thấp hơn hoặc bằng 300% FPIG 

Chỉ AGB Thu nhập gia đình từ 301% đến 400% FPIG 

  

 

Bệnh nhân không được bảo hiểm có thu nhập từ 133% đến 400% Hướng dẫn chuẩn nghèo của liên bang và không ghi 

danh với Sở giao dịch bảo hiểm trên thị trường Iowa trước hạn chót ghi danh sẽ hội đủ điều kiện tham gia chính sách 

này, nhưng sẽ phải ghi danh trong kỳ ghi danh sau đó. Nếu không ghi danh trong kỳ ghi danh sau đó thì bệnh nhân có 

thể bị mất tính hội đủ điều kiện. Những cá nhân mất bảo hiểm do không nộp phí bảo hiểm cho Sở giao dịch bảo hiểm 

trên thị trường Iowa sẽ không hội đủ điều kiện tham gia chương trình này. 

 

Chính sách này áp dụng cho khoản khấu trừ cho bệnh nhân. Chính sách không áp dụng đối với khoản giảm phí được áp 

dụng theo chính sách Giảm phí tự trả khi chi trả nhanh A-1015. 

 

BMC chỉ được miễn trừ hoặc giảm khoản khấu trừ đồng bảo hiểm Medicare và Medicaid dựa trên nhu cầu tài chính 

nếu các yêu cầu sau được đáp ứng:    

 

 Không có quảng cáo miễn trừ hoặc giảm phí. (Chấp nhận được nếu thông báo với từng bệnh nhân rằng có thể 

có miễn trừ đồng thanh toán hoặc khoản khấu trừ trong trường hợp có nhu cầu tài chính và bệnh nhân có thể 

đăng ký khoản phúc lợi này tại thời điểm hoặc ngay trước khi tiến hành điều trị.) 

 Thường thì sẽ không có đề nghị giảm phí, mà chỉ đề nghị với những bệnh nhân có nhu cầu tài chính mà muốn 

đăng ký. 

 

Bệnh nhân được bảo hiểm mà đáp ứng yêu cầu về hỗ trợ tài chính có thể được giảm nợ đến hạn trả bằng khoản đồng 

bảo hiểm hoặc khoản khấu trừ dựa trên chính sách này.  

 

Đối với bệnh nhân không đủ tiêu chuẩn nhận hỗ trợ tài chính theo Chính sách chăm sóc cộng đồng của Broadlawns, họ 

có thể hội đủ điều kiện theo chính sách Hỗ trợ tài chính sau thảm họa của Broadlawns, giả sử các tiêu chí về tính hội đủ 

điều kiện áp dụng ở phần khác trong chính sách này được đáp ứng. 

 

E. Xác minh thu nhập: 

Broadlawns Medical Center sẽ yêu cầu bệnh nhân phải cung cấp bằng chứng xác thực thu nhập.  

 

i. Tài liệu xác minh thu nhập: Thu nhập có thể được xác minh thông qua bất cứ cơ chế nào sau đây: Mẫu W-

2 của IRS, Bảng kê tiền lương và lợi nhuận, Séc chuyển tiền trả lương; Tờ khai thuế; Thư xác định trợ cấp 

an sinh xã hội, bồi thường cho người lao động hoặc trợ cấp thất nghiệp; gọi điện xác minh từ nhà tuyển 

dụng đối với tổng thu nhập hàng năm của bệnh nhân; hoặc sao kê ngân hàng. Nếu bệnh nhân chưa cung cấp 

tài liệu này, Broadlawns Medical Center sẽ gửi cho bệnh nhân một bức thư yêu cầu cung cấp tài liệu. 

 

ii. Tài liệu không sẵn có: Trong trường hợp bệnh nhân không thể cung cấp tài liệu xác minh Thu nhập, 

Broadlawns Medical Center có thể xác minh Thu nhập của bệnh nhân (i) bằng cách yêu cầu bệnh nhân ký 

vào đơn đăng ký hỗ trợ để chứng thực tính chính xác của Thông tin thu nhập đã cung cấp và/hoặc qua một 

quy trình xác minh bên ngoài do Broadlawns Medical Center tiến hành thông qua một nhà cung cấp được 

Hội đồng cho phép, hoặc (ii) thông qua chứng thực bằng văn bản của nhân viên phía Broadlawns Medical 
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Center, người điền thông tin vào Đơn đăng ký hỗ trợ, rằng chính bệnh nhân đã nói xác minh tính toán Thu 

nhập của Broadlawns Medical Center. Trong những trường hợp mà bệnh nhân không thể cung cấp tài liệu 

được yêu cầu để xác minh Thu nhập, Broadlawns Medical Center sẽ yêu cầu bệnh nhân phải đưa ra lời giải 

thích về lý do họ không thể cung cấp tài liệu được yêu cầu. 

 

iii. Phân loại trong khi chờ xác minh thu nhập: Trong quá trình xác minh, khi Broadlawns Medical Center 

đang thu thập thông tin cần thiết để xác định Thu nhập của bệnh nhân cũng như các tiêu chí hội đủ điều kiện 

khác, bệnh nhân có thể được coi như một bệnh nhân chi trả riêng theo chính sách của Broadlawns Medical 

Center. 

 

F. Tính hội đủ điều kiện giả định 
Những bệnh nhân đáp ứng tiêu chí về tính hội đủ điều kiện giả định theo mục này có thể được cấp hỗ trợ tài chính mà 

không cần điền vào đơn xin hỗ trợ tài chính. Tài liệu chứng minh việc bệnh nhân đủ tiêu chuẩn hoặc tham gia vào 

chương trình liệt kê dưới đây phải được thu thập và lưu hồ sơ. 

i. Tính hội đủ điều kiện giả định có thể được xác định dựa trên hoàn cảnh cuộc sống cá nhân, có thể bao 

gồm: 

a. Tính hội đủ điều kiện về Tem thực phẩm 

b. Tham gia vào các chương trình dành cho Bà mẹ, Trẻ sơ sinh và Trẻ em (WIC) 

c. Chương trình bữa trưa trường học được trợ cấp 

d. Tính hội đủ điều kiện cho các chương trình hỗ trợ khác của tiểu bang hoặc địa phương 

e.  Người vô gia cư hoặc người được nhận chăm sóc từ một nơi lưu trú cho người vô gia cư hoặc 

phòng khám miễn phí 

f. Bệnh nhân qua đời mà không xác định thấy có tài sản nào 

 

 

G. Nhân viên thuộc chương trình 
Phòng cố vấn tài chính sẽ quản lý Chương trình chăm sóc cộng đồng của Broadlawns. Người giám sát sẽ thuê đội ngũ 

nhân sự cần thiết để vận hành Chương trình một cách hiệu quả. Người giám sát sẽ đảm bảo rằng mỗi một nhân viên 

dưới chỉ đạo của mình đều có năng lực và hiểu biết về mọi vấn đề liên quan tới Chương trình chăm sóc cộng đồng của 

Broadlawns cũng như các chương trình do cơ quan Tiểu bang và Liên bang khác triển khai nhằm cung cấp dịch vụ 

chăm sóc ở bệnh viện và y tế cho người nhận đủ tiêu chuẩn.   

 

Trong thời hạn tối thiểu bảy (7) năm kể từ ngày bệnh nhân đăng ký, Broadlawns Medical Center sẽ lưu giữ tài liệu đầy 

đủ để nhận biết từng bệnh nhân được cấp trạng thái là hội đủ điều kiện tham gia Chương trình chăm sóc cộng đồng của 

Broadlawns, thu nhập của bệnh nhân, phương pháp sử dụng để xác minh thu nhập của bệnh nhân và người đã phê duyệt 

cấp cho bệnh nhân tư cách hội đủ điều kiện tham gia Chương trình chăm sóc cộng đồng của Broadlawns. 

 

H. Không phân biệt đối xử 
Nhân viên được chỉ định sẽ chấp nhận và xử lý tất cả các đơn đăng ký hội đủ điều kiện mà những người dân có nhu cầu 

ở Hạt Polk nộp. Sẽ không được có trường hợp phân biệt đối xử nào theo những chính sách này liên quan tới tính hội đủ 

điều kiện hoặc việc cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe bởi yếu tố chủng tộc, màu da, tín điều, tôn giáo, giới tính, độ 

tuổi, tình trạng khuyết tật hoặc quốc gia xuất thân. 

 

I. Nhà cung cấp được ủy nhiệm 
Các phúc lợi cho chương trình này sẽ chỉ được cung cấp tại Broadlawns Medical Center. Cấm chi trả cho các nhà cung 

cấp, bệnh viện, hiệu thuốc hay chuyên gia khác, trừ khi được cho phép trong các phần khác của chính sách này. 

 

J. Phúc lợi tương tự/phúc lợi từ bên thứ ba 

Chương trình chăm sóc cộng đồng và Hỗ trợ tài chính sau thảm họa của Broadlawns sẽ chỉ cung cấp phúc lợi như giải 

pháp sau cùng. Mọi hình thức bảo hiểm khác đều được ưu tiên áp dụng trong chương trình này. Người đăng ký sẽ 
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không hội đủ điều kiện nhận phúc lợi của chương trình khi đang bị đình chỉ hoặc bị tước tư cách nhận trợ cấp từ các 

nguồn bên thứ ba khác do gian lận hoặc lạm dụng. 

 

K. Người được bảo hiểm dưới mức/người không được bảo hiểm 

Bệnh nhân của Hạt Polk có Medicaid hay một Tổ chức chăm sóc có quản lý thuộc Medicaid là nguồn tài trợ chính hoặc 

người không được bảo hiểm có thể hội đủ điều kiện tham gia Chương trình chăm sóc cộng đồng của Broadlawns. Bệnh 

nhân có những chương trình bảo hiểm này đã được xác định là nghèo khổ theo hướng dẫn về thu nhập và nguồn lực của 

Tiểu bang Iowa. 

 

L. Đăng ký/Thông báo 

Đơn đăng ký xin phúc lợi từ bệnh viện theo Chương trình này sẽ được chấp nhận trong giờ làm việc thông thường tại 

Phòng cố vấn tài chính tại Broadlawns Medical Center. 

 

Các chính sách và quy trình sẽ được triển khai để sẵn sàng xác định tính hội đủ điều kiện. Người đăng ký sẽ được thông 

báo bằng văn bản về quyết định phê duyệt hoặc từ chối. Thông báo từ chối sẽ được đi kèm với lý do giải thích vì sao lại 

không hội đủ điều kiện.   

 

Broadlawns Medical Center sẽ yêu cầu mỗi một bệnh nhân đăng ký Chương trình chăm sóc cộng đồng của Broadlawns 

hoặc Hỗ trợ tài chính sau thảm họa phải điền vào một mẫu đơn xin (“Đơn đăng ký hỗ trợ của Broadlawns”). Đơn đăng 

ký hỗ trợ cho phép thu thập thông tin theo Bộ luật của Iowa cũng như thông tin nhằm xác định tính hội đủ điều kiện 

theo các chương trình khác ngoài Chương trình chăm sóc cộng đồng và Hỗ trợ tài chính sau thảm họa của Broadlawns. 

Nếu không đáp ứng tiêu chí về tính hội đủ điều kiện, bệnh nhân không được phân loại là hội đủ điều kiện cho chương 

trình này. 

 

M. Yêu cầu xem xét lại 
Nếu một người đăng ký bị từ chối phúc lợi theo Chương trình chăm sóc cộng đồng của Broadlawns, người này có 

quyền khiếu nại quyết định lên Người giám sát cố vấn tài chính. Người đăng ký sẽ cần yêu cầu khiếu nại bằng văn bản, 

được đề gửi tới Người giám sát cố vấn tài chính trong vòng 10 ngày kể từ ngày từ chối.  

 

N. Không hợp tác 
Người đăng ký có trách nhiệm cung cấp tất cả thông tin yêu cầu, được chính sách này và người cố vấn xác định là cần 

thiết, trong vòng 30 ngày kể từ ngày đăng ký. Nếu không cung cấp thông tin được yêu cầu trong thời gian yêu cầu, đơn 

đăng ký sẽ được coi là chưa hoàn chỉnh và đây sẽ là nguyên nhân từ chối. 

 

Việc người đăng ký không tuân thủ, dưới bất kỳ hình thức nào, đơn đăng ký với các chương trình hỗ trợ khác của liên 

bang, tiểu bang, hạt hay các chương trình khác mà có cơ sở hợp lý để cho rằng họ sẽ đủ tiêu chuẩn và sẽ là nguồn chi 

trả chính đối với Chương trình này, sẽ bị coi là nguyên nhân từ chối.  

 

Bất kỳ thông tin nào bị người đăng ký báo sai sự thật để đủ tiêu chuẩn cho Chương trình này sẽ bị coi là nguyên nhân 

từ chối, bao gồm cả việc bị từ chối bảo hiểm trong quá khứ. 

 

Việc giả mạo thông tin sẽ dẫn đến bị từ chối hỗ trợ theo chương trình. Nếu sau khi bệnh nhân được cấp tư cách hội đủ 

điều kiện tham gia Chương trình chăm sóc cộng đồng của Broadlawns và Broadlawns Medical Center phát hiện thấy 

(các) mục cơ bản trong đơn đăng ký hỗ trợ không đúng sự thật, khi đó hỗ trợ tài chính sẽ bị rút lại, áp dụng cho thời 

điểm về trước và/hoặc hiện tại. 

 

 

O. Thời gian hội đủ điều kiện 
Phê duyệt cấp phúc lợi theo Chương trình này sẽ có thời hạn không quá mười hai tháng. Thời hạn của phúc lợi được 

cấp sẽ phải tuân thủ các điều kiện về tài chính và y tế của người đăng ký. Có thể kéo dài thời gian cấp phúc lợi sau khi 

xác định rằng các yêu cầu về tính hội đủ điều kiện được đáp ứng dựa trên thông tin cập nhật. Chương trình bảo lưu 
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quyền được đánh giá lại tính hội đủ điều kiện của người nhận nếu có thay đổi về thu nhập trong thời gian hội đủ điều 

kiện được cấp. Ngoài ra, chương trình bảo lưu quyền được đánh giá lại tính hội đủ điều kiện của người nhận khi có yêu 

cầu nhập viện nội trú để xác định tính hội đủ điều kiện của người nhận đối với các chương trình khác. 

 

 

P. Kính đo mắt/Kính mắt của Broadlawns Medical Center 

Broadlawns Medical Center sẽ cung cấp hỗ trợ tài chính về kính mắt cho những người dân khó khăn về mặt tài chính 

và thỏa mãn một số yêu cầu do Chương trình chăm sóc cộng đồng của Broadlawns xác định... (Trường hợp này không 

bao gồm người không thỏa mãn định nghĩa là người dân ở Hạt Polk.) 

 

 

Q. Người đăng ký hội đủ điều kiện 
Chỉ những người dân của Hạt Polk mà đáp ứng các yêu cầu về thu nhập, nguồn lực, cư trú và phòng khám do Hội đồng 

quản trị đặt ra mới hội đủ điều kiện nhận phúc lợi theo Hướng dẫn của Chương trình chăm sóc cộng đồng của 

Broadlawns.   

 

Sẽ phải tính số thành viên gia đình trực hệ. Bệnh nhân yêu cầu hỗ trợ theo chương trình này sẽ phải xuất trình xác minh 

số người trong hộ gia đình của mình. 

 

Tính toán số thành viên trong hộ gia đình để xác định tính hội đủ điều kiện của người lớn sẽ phải nhất quán với các tiêu 

chí về Medicaid của Tiểu bang Iowa. Broadlawns Medical Center sẽ xét bệnh nhân, vợ/chồng của bệnh nhân và bất kỳ 

người phụ thuộc hợp pháp nào khác. 

 

Tính toán số thành viên trong trường hợp xác định tính hội đủ điều kiện của trẻ chưa thành niên sẽ phải nhất quán với 

các tiêu chí về Medicaid của Tiểu bang Iowa. Broadlawns Medical Center sẽ xét bệnh nhân, mẹ bệnh nhân và bất kỳ 

người phụ thuộc hợp pháp nào của mẹ bệnh nhân, cha bệnh nhân và bất kỳ người phụ thuộc hợp pháp nào của cha bệnh 

nhân. 

 

Bệnh nhân qua đời mà không có di sản có thể được coi là không có thu nhập nhằm mục đích tính thu nhập của 

Broadlawns Medical Center. Không cần tài liệu chứng minh Thu nhập đối với bệnh nhân qua đời mà không có di sản. 

 

Thành viên trong gia đình có thể phải đăng ký xin nguồn tài trợ khác thay cho bệnh nhân qua đời trước khi hội đủ điều 

kiện tham gia Chương trình chăm sóc cộng đồng của Broadlawns. 

 

Trải qua quá trình xác minh trong trường hợp người đăng ký cần đơn thuốc, bệnh nhân sẽ được đưa ra các phương án 

như Hỗ trợ thông thường thông qua Bộ cộng đồng, gia đình & thanh thiếu niên. Khách hàng có thể có tính hội đủ điều 

kiện giới hạn trong tối đa 15 ngày kể từ khi mới đăng ký. 

 

Tất cả bệnh nhân dưới 19 tuổi đều phải đăng ký lấy diện thuộc Đề mục XIX hoặc chương trình Healthy and Well Kids 

of Iowa (Hawk-I) để được coi là hội đủ điều kiện tham gia Chương trình chăm sóc cộng đồng của Broadlawns. Việc từ 

chối nộp phí bảo hiểm cho chương trình Hawk-I sẽ không được phép lấy làm cơ sở để xác định tính hội đủ điều kiện 

tham gia Chương trình chăm sóc cộng đồng của Broadlawns. 

 

Người đăng ký có trách nhiệm báo cáo tất cả và bất cứ thay đổi nào về thu nhập và trạng thái bảo hiểm của hộ gia đình 

trong vòng 10 ngày làm việc. 

 

R. Cư trú 
Những cá nhân đáp ứng định nghĩa cư trú đối với Hạt Polk như được mô tả trong chính sách này sẽ hội đủ điều kiện 

nhận hỗ trợ tài chính. 

 

S. Nguồn lực 
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Broadlawns Medical Center sẽ theo dõi Chương trình Medicaid của Tiểu bang Iowa để xác định các giới hạn về nguồn 

lực để được hội đủ điều kiện theo Chương trình chăm sóc cộng đồng và Hỗ trợ tài chính sau thảm họa của Broadlawns. 

 

T. Hỗ trợ tài chính sau thảm họa của Broadlawns 

Nếu tổng chi phí của bệnh nhân trong một khoảng thời gian 90 ngày vượt quá 10% tổng thu nhập hàng năm của gia 

đình, số dư của bệnh nhân có thể bị giảm về 10% tổng thu nhập hàng năm của gia đình và số dư còn lại có thể được 

thiết lập theo một chương trình chi trả chấp nhận được thông qua Phòng cố vấn tài chính của BMC.   

 

Nếu gia đình có số tài sản có tính thanh khoản trị giá hơn 10.000 USD, bệnh nhân không đủ tiêu chuẩn nhận Hỗ trợ tài 

chính sau thảm họa và chịu trách nhiệm về số dư phải trả trên tài khoản đó.     

 

U. Thuốc theo đơn 
Chương trình chăm sóc cộng đồng của Broadlawns sẽ cung cấp thuốc theo đơn cho những bệnh nhân hội đủ điều kiện 

tham gia chương trình trong giới hạn mô tả bên dưới. 

 

1. Toa thuốc không vượt quá lượng cấp một lần cho 30 ngày và không vượt quá ngày hết hạn hội đủ điều kiện. 

2. Loại thuốc được kê đơn nằm trong dược liễn Chương trình chăm sóc cộng đồng của Broadlawns. 

3. Đơn thuốc được soạn bởi một nhà cung cấp được Chương trình chăm sóc cộng đồng của Broadlawns phê 

duyệt. 

4. Bệnh nhân nội trú/theo dõi: 

Người cư trú không được bảo hiểm của Hạt Polk mà đang chờ đăng ký với chương trình Iowa Health and 

Wellness hoặc Iowa Market Place Choice sẽ được cấp lượng thuốc cho 10 ngày 

Người cư trú không được bảo hiểm ngoài Hạt Polk sẽ phải xin giấy miễn tiền thuốc từ Giám đốc y tế 

5. Bệnh nhân ngoại trú/khám tại phòng khám đang chờ đăng ký lần đầu với Chương trình chăm sóc cộng đồng 

có thể hội đủ điều kiện đối với hiệu thuốc thuộc Broadlawns trong tối đa 15 ngày kể từ ngày đăng ký. 

 

V. Thiết bị y tế lâu bền (DME) 

Những dịch vụ này chỉ được bảo hiểm theo chương trình này khi được cung cấp bởi một nhà cung cấp được duyệt 

trong mạng lưới của Broadlawns Medical Center. 

 

W. Dịch vụ không được bảo hiểm 

Broadlawns Medical Center bảo lưu quyền được giới hạn các dịch vụ tùy thuộc vào chính sách Chương trình chăm sóc 

cộng đồng của Broadlawns. 

 

X. Không ảnh hưởng tới các chính sách khác của bệnh viện 

Chính sách hỗ trợ này sẽ không thay đổi hay điều chỉnh các chính sách khác liên quan tới nỗ lực xin chi trả từ các bên 

thanh toán thứ ba, chuyển bệnh nhân hay chăm sóc cấp cứu. 

 

Y. Sửa đổi 
Hội đồng quản trị phải phê duyệt mọi sửa đổi về các tiêu chuẩn nêu trong chính sách này trước khi triển khai thay đổi. 

 

 

 

 

Được phê duyệt bởi Hội đồng quản trị vào ngày 18/6/2019.  

 

 

       
       

Jody Jenner, Tổng giám đốc điều hành 

 


