
 
 

Chính Sách Tài Chính Của Trung Tâm Phẫu Thuật First Hill 
 
 
 
 

Trung Tâm Phẫu Thuật First Hill (First Hill Surgery Center, hay FHSC) cam kết cung cấp dịch vụ 
chăm sóc y tế và dịch vụ cá nhân chất lượng tốt nhất cho các bệnh nhân của mình. Các thông tin 
sau đây chỉ ra trách nhiệm tài chính liên quan đến việc thanh toán cho các dịch vụ mà chúng tôi 
cung cấp. Với vai trò là bệnh nhân, quý vị chịu trách nhiệm cuối cùng cho tất cả các chi phí liên 
quan tới việc chăm sóc của quý vị bất kể việc bao trả bảo hiểm của quý vị. Mặc dù nhân viên tư 
vấn tài chính của chúng tôi rất sẵn sàng hỗ trợ nhưng đó là trách nhiệm của quý vị để đảm bảo 
rằng tất cả các dịch vụ cung cấp được thanh toán đầy đủ. 

 
Trách Nhiệm Tài Chính Của Bệnh Nhân 
Quý vị, với vai trò là bệnh nhân (hoặc người bảo lãnh của bệnh nhân) chịu trách nhiệm cuối cùng cho 
tất cả các chi phí liên quan tới việc chăm sóc của quý vị bất kể bao trả bảo hiểm của quý vị. Các 
khoản đồng thanh toán và các khoản giảm trừ là trách nhiệm theo hợp đồng giữa bệnh nhân và công 
ty bảo hiểm của họ; đồng thời những khoản tiền này là không thể thương lượng. 

 
Các bước sau đây có thể giúp đẩy nhanh quá trình thanh toán: 

 Cung cấp thông tin bảo hiểm chính xác và thông tin nhân khẩu hiện tại; liên hệ với văn phòng 

khi có bất kỳ thay đổi về bảo hiểm trước buổi hẹn đã xếp lịch hoặc trước khi thực hiện thủ 

thuật  

 Đảm bảo rằng đã được uỷ quyền nếu công ty bảo hiểm của quý vị yêu cầu để chúng tôi có 
thể tiến hành điều trị cũng như đảm bảo rằng ủy quyền này bao gồm bất kỳ giới thiệu cần 
thiết nào 

 Cung cấp các hồ sơ y tế liên quan bao gồm cả kết quả xét nghiệm và chụp x-quang 

 Trả bất kỳ khoản nợ bổ sung khi đến hạn 
 
Các Bệnh Nhân Được Bảo Hiểm 
Nhân Viên Tư Vấn Tài Chính Của Chúng Tôi sẽ liên lạc với hãng bảo hiểm của quý vị để xác minh 
những quyền lợi và tính đủ điều kiện trước khi phẫu thuật và sẽ hỗ trợ quý vị ước tính chi phí của 
mình. Chúng tôi sẽ gửi hóa đơn cho công ty bảo hiểm của quý vị một cách kịp thời miễn là chúng tôi 
có thông tin bảo hiểm cập nhật của quý vị. Nhân viên tư vấn tài chính của chúng tôi sẽ thông báo 
cho quý vị trước khi phẫu thuật nếu chúng tôi cần thu khoản đồng thanh toán hoặc khoản giảm trừ 
trước khi phẫu thuật. Các Nhân Viên Tư Vấn Tài Chính luôn sẵn sàng để thảo luận về kế hoạch 
thanh toán và hỗ trợ tài chính khi cần thiết. 

 
Việc thanh toán trước cho các khoản phí tại cơ sở phẫu thuật là bắt buộc đối với các thủ thuật 
không khẩn cấp ít nhất 3 ngày làm việc trước khi phẫu thuật được thực hiện. Ước tính chi phí xuất 
túi của quý vị sẽ được đưa ra dựa trên các quyền lợi bảo hiểm của quý vị và các khoản phí của 
chúng tôi. Quý vị sẽ được yêu cầu thực hiện thanh toán đối với dự toán này và đưa ra thỏa thuận 
thanh toán cho số dư còn lại trước khi làm phẫu thuật theo lịch. 

 
Gây mê và một số dịch vụ bổ sung cụ thể khác như phí phục vụ phẫu thuật và chi phí bệnh lý 
được thanh toán riêng (xem dưới đây). 

 
Bệnh Nhân Không Được Bảo Hiểm 
Chúng tôi yêu cầu thanh toán tối thiểu 50% các khoản phí trong vòng 3 ngày làm việc trước khi 



phẫu thuật và số dư còn lại trong vòng 90 ngày kể từ ngày của thông báo thanh toán đầu tiên của 
quý vị. Chúng tôi sẵn sàng cung cấp cho quý vị dự toán chi phí dựa trên các khoản phí của chúng 
tôi. 

Gây mê và một số dịch vụ bổ sung cụ thể khác như phí chuyên gia và chi phí bệnh lý được thanh 
toán riêng. Chúng tôi sẽ cung cấp cho quý vị thông tin liên lạc của nhà cung cấp dịch vụ gây mê 
của chúng tôi nếu họ yêu cầu thanh toán toàn bộ trước khi phẫu thuật theo lịch. 

 
Hỗ Trợ Tài Chính 
Các bệnh nhân có thể xin Hỗ Trợ Tài Chính thông qua một quá trình nộp đơn xét duyệt. Chương 
trình cung cấp các dịch vụ được giảm giá cho những bệnh nhân không đủ khả năng chi trả cho 
dịch vụ chăm sóc. Chương trình cung cấp hỗ trợ trong những trường hợp mà thu nhập gia đình 
hàng năm nằm trong khoảng từ 0 đến 400% mức nghèo liên bang. 
Nhân Viên Hỗ Trợ Tài Chính luôn sẵn sàng thảo luận hỗ trợ tài chính cho những trường hợp có nhu 
cầu. Nếu hỗ trợ tài chính/từ thiện đã được phê duyệt thông qua cơ sở của nhà cung cấp của quý vị, 
vui lòng thông báo cho nhân viên tư vấn tài chính của FHSC trong lần gọi điện đầu tiên giữa hai bên. 
Chúng tôi sẽ trao đổi với cơ sở đó để điều phối các dịch vụ tài chính. 

 
Thanh Toán Tiền Mặt và/hoặc Thủ Thuật Phẫu Thuật Thẩm Mỹ 
Các bệnh nhân được yêu cầu thanh toán 100% chi phí cho cả cơ sở và chi phí chuyên gia trước 
buổi phẫu thuật theo lịch. 

 
Dịch Vụ Gây Mê 
Dịch Vụ Gây Mê được cung cấp bởi Dịch Vụ Bác Sĩ Gây Mê (Physicians Anesthesia Service, hay 
PAS) và được tính phí riêng ngoài chi phí của cơ sở. Quý vị sẽ nhận được hóa đơn trực tiếp từ 
PAS cho những dịch vụ này. 

 
Chi Phí Xét Nghiệm Phòng Thí Nghiệm và/hoặc Bệnh Học 
Nếu phẫu thuật viên xét thấy cần thực hiện các dịch vụ trong phòng thí nghiệm, cấy ghép hoặc 
lẫy mẫu, quý vị sẽ nhận được một hóa đơn riêng từ công ty cho việc xét nghiệm máu hoặc cấy 
ghép. 

 
Phí Hủy Phẫu Thuật 
Chúng tôi sẽ tính một khoản phí hủy cho tài khoản của quý vị nếu quý vị hủy phẫu thuật trong vòng 
dưới 3 ngày làm việc trước ngày đã lên lịch. 

 
************************************************************************** 

 
Văn phòng kinh doanh FHSC sẽ chuyển tài khoản của quý vị cho bên thu nợ nếu có bất kỳ số dư nợ 
hoặc khoản thanh toán nào chưa được thanh toán trong vòng 90 ngày từ ngày các dịch vụ được cung 
cấp. 

 
Nếu quý vị không thể thanh toán số dư nợ của mình khi đến hạn, quý vị cần phải liên hệ với văn 
phòng kinh doanh của chúng tôi để lập thỏa thuận thanh toán khác. Các bệnh nhân có các khoản nợ 
quá hạn thanh toán có thể bị từ chối cung cấp dịch vụ bổ sung cho đến khi số tiền đó được thanh 
toán hoặc có thỏa thuận thanh toán thay thế đã được văn phòng kinh doanh chấp nhận. 

 
Chúng tôi sẽ không sắp xếp lịch phẫu thuật cho bệnh nhân có tài khoản đã được chuyển cho bên 
thu nợ, hoặc bị xử lý nợ xấu. Bệnh nhân phải trả bất kỳ khoản tiền đến hạn nào cho FHSC hoặc cơ 
quan thu nợ bên ngoài, hoặc có thỏa thuận kế hoạch thanh toán với văn phòng kinh doanh, trước 
khi xếp lịch phẫu thuật. 

 
Văn phòng của chúng tôi chấp nhận các hình thức thanh toán bằng chi phiếu, thẻ tín dụng chính và 
thẻ ghi nợ cũng như lệnh chuyển tiền. Chúng tôi sẽ tính phí NSF đối với chi phiếu bị trả lại. 


