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Tiêu Đề: 

CHÍNH SÁCH CHIẾT KHẤU TỰ TRẢ CỦA GEISINGER 
Phần Chương Ủy Ban Liên Hiệp (Joint Commission) 
1.0 Hành chính 

Ngày lập chính sách LẦN ĐẦU: 
05/16/2014 

Chính sách này thuộc về: 
Quản Lý Doanh Thu 

Sự Phê Duyệt của Ủy Ban/Hội Đồng: 
Hội Đồng Tài Chính Geisinger (Geisinger Finance Committee) 

Ngày ỦY BAN Phê Duyệt: 
NN/TT/NNNN 

☐ Chính Sách này bao gồm một hoặc nhiều THỦ TỤC nêu rõ các phương pháp và phạm vi áp dụng của Chính Sách này. 
 
Chính sách này áp dụng cho Các Tổ Chức Geisinger sau đây: 

CÁC TỔ CHỨC LÂM SÀNG (bao gồm các tổ chức của Geisinger có cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, tức là các bệnh viện, phòng khám của 
nhóm bác sĩ, phòng khám) 
☒ Community Medical Center (CMC hoặc GCMC) ☒ Geisinger Jersey Shore Hospital (GJSH) 
☒ Endoscopy Center of Geisinger Lewistown Hospital; một tổ 

chức của GLH 
☒ Geisinger Lewistown Hospital (GLH) 

☐ Family Health Associates of GLH (FHA) ☒ Geisinger Medical Center (GMC) 
 ☒ Geisinger Bloomsburg Hospital (GBH) ☒ Geisinger Medical Center Muncy (GMCM) 
☒ Geisinger Clinic (GC) ☐ Geisinger Pharmacy, LLC 
☐ Geisinger Community Health Services (GCHS) ☒ Geisinger Wyoming Valley Medical Center (GWV) 
☐ Geisinger Encompass Health, LLC ☒ GMC Outpatient Surgery - Woodbine; một tổ chức của 

GMC 
☐ Geisinger Endoscopy-Montoursville; một tổ chức của G-HM ☐ GWV Outpatient Surgery – CenterPoint; một tổ chức của 

Geisinger Wyoming Valley Medical Center 
☒ Geisinger Gray's Woods Outpatient Surgery and Endoscopy 

Center; một tổ chức của GC 
☐ Lewistown Ambulatory Care Corporation (LACC) 

☒ Geisinger-HM Joint Venture (G-HM)1 ☐ Marworth 

☒ Trung Tâm Phẫu Thuật Ngoại Trú và Nội Soi Geisinger 
Healthplex State College (Outpatient Surgery and Endoscopy 
Center) Geisinger Healthplex State College, một khoa của 
Geisinger Lewistown Hospital 

☐ West Shore Advanced Life Support Services, Inc. (WSALS 
hoặc Geisinger EMS) 

 

CÁC TỔ CHỨC PHI LÂM SÀNG (bao gồm các tổ chức kinh doanh/doanh nghiệp của Geisinger không cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe) 

☐ Trường Y Geisinger Commonwealth (Geisinger 
Commonwealth School of Medicine) (GCSOM) 

☐ Geisinger System Services (GSS) 

☐ Geisinger Health (GH hoặc GHF) ☐ GNJ Physicians Group (GNJ) 
☐ Geisinger Health Plan (GHP) ☐ ISS Solutions, Inc. (ISS) 
☐ Geisinger Quality Options, Inc. (GQO) ☐ Keystone Health Information Exchange, Inc. (KeyHIE) 

 

                                                            
1 Geisinger-HM Joint Venture là một công ty trách nhiệm hữu hạn đại diện cho quan hệ liên doanh giữa Geisinger Medical Center và Highmark Health. 
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MỤC ĐÍCH 

Mục đích của chính sách này là đặt ra mức giảm giá áp dụng cho tất cả bệnh nhân không có bảo hiểm, đủ điều kiện, đang 
nhận các dịch vụ cần thiết về mặt y tế trong Geisinger. 

PHÒNG BAN CÓ LIÊN QUAN 

Chính sách này áp dụng cho Geisinger cùng mọi tổ chức trực thuộc và tất cả các chương trình trong Geisinger. 
 
CHÍNH SÁCH 
 
Geisinger cam kết hỗ trợ nhóm bệnh nhân không có bảo hiểm, không đủ điều kiện được trợ cấp theo 
Chính Sách Hỗ Trợ Tài Chính (FAP) của Geisinger bằng cách cung cấp một khoản giảm giá cho các chi phí 
gộp theo bảng sau đây: 
 
TỔ CHỨC GIẢM GIÁ
GBH, GCMC, GMC, GWV, GMCM, GJSH 30% 
GLH 50% 
Geisinger Clinic 30% 
Geisinger Clinic (Dụng Cụ Chỉnh Hình/DME có hệ số nhân) 55% 
 
1. Giảm giá sẽ chỉ áp dụng cho Các Dịch Vụ Y Tế Cơ Bản. Các dịch vụ thẩm mỹ và các dịch vụ chọn lọc nhất 

định không thuộc diện điều chỉnh của chính sách này. Chính sách giảm giá này không áp dụng cho các 
bệnh nhân Amish/Mennonite, họ được áp dụng chính sách giảm giá riêng. 

2. Chính sách này mang tính loại trừ lẫn nhau đối với Chính Sách Hỗ Trợ Tài Chính (FAP) của Geisinger. 
3. Chính sách này không áp dụng cho bệnh nhân nào có trách nhiệm tự chi trả phát sinh từ việc áp dụng 

khoản đồng thanh toán, đồng bảo hiểm và/hoặc khấu trừ bởi (các) nhà cung cấp có hợp đồng. 
4. Các dịch vụ được cung cấp bởi các nhà cung ứng/nhà cung cấp bên ngoài không thuộc diện điều chỉnh 

của chính sách này và nên trực tiếp gửi các thắc mắc liên quan đến giảm giá cho nhà cung ứng/nhà cung 
cấp đó (ví dụ như các cơ sở chạy thận, các cơ sở chăm sóc cấp tính dài hạn có hợp đồng). 

5. Các bệnh nhân đủ điều kiện sẽ không nhận được hóa đơn tính mức chi phí gộp đối với các dịch vụ đã 
cung cấp. 

6. Các chi phí sẽ được điều chỉnh trước khi lập sao kê hóa đơn trong các hệ thống lập hóa đơn áp dụng và 
số dư đã điều chỉnh sẽ được lập hóa đơn cho bệnh nhân hoặc người bảo lãnh. 

 
CÁC ĐỊNH NGHĨA 

• Nhà Cung Cấp Có Hợp Đồng: Bất kỳ bên thanh toán nào hiện có giá hợp đồng với Geisinger trong đó Geisinger có thể 
hoặc có thể không được xem là "trong mạng lưới" với bên thanh toán và từ đó các khoản trợ giá sẽ được áp dụng. 
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• Hỗ Trợ Tài Chính: Chăm sóc từ thiện. Các dịch vụ chăm sóc sức khỏe được cung cấp miễn phí ở mức giảm giá cho 
những ai đáp ứng các tiêu chí đã đặt ra. 
• Các Dịch Vụ Y Tế Cơ Bản: Các dịch vụ y tế được cung cấp trong môi trường phòng cấp cứu; các dịch vụ để điều trị 
một bệnh trạng mà nếu không được điều trị nhanh chóng, sẽ dẫn đến một sự thay đổi tiêu cực trong tình trạng sức 
khỏe; các dịch vụ phi chọn lọc được cung cấp để ứng phó các tình huống đe dọa tính mạng; các dịch vụ cần thiết về mặt 
y tế được đánh giá dựa trên một dịch vụ chọn lọc được cung cấp để ứng phó với các tình huống đe dọa tính mạng; các 
dịch vụ cần thiết về mặt y tế được đánh giá trên cơ sở từng trường hợp theo toàn quyền quyết định của Geisinger. 

Trừ các dịch vụ thẩm mỹ, thụ tinh trong ống nghiệm, ghép tạng và tủy xương và/hoặc tạo hình nha khoa 
thẩm mỹ 
• Bệnh Nhân Không Có Bảo Hiểm: Một người không được bảo hiểm bởi bất kỳ chương trình bảo hiểm áp 
dụng nào của tiểu bang, chính phủ hoặc bên thứ ba khác. 
• Bệnh Nhân Thiếu Bảo Hiểm: Một người có bảo hiểm nhưng không có nguồn lực tài chính để trang trải các 
chi phí y tế tự chi trả. 

 
 

TRÁCH NHIỆM 

Phòng Quản Lý Doanh Thu sẽ quản lý chính sách này. 
 
THIẾT BỊ/VẬT TƯ 

Không Áp Dụng 
 
THỦ TỤC 

Các Tiêu Chí Xác Định Điều Kiện Áp Dụng 

1. Bệnh nhân không đủ điều kiện được giảm giá theo Chính Sách Hỗ Trợ Tài Chính của Geisinger. 
2. Tất cả bệnh nhân không có bảo hiểm, đủ điều kiện, trừ các bệnh nhân đang nhận các thủ thuật thẩm 

mỹ hoặc các thủ thuật chọn lọc khác, sẽ được giảm giá trên các chi phí gộp sau khi các dịch vụ đã được 
cung cấp. 

3. Đối với chính sách này, các khoản giảm giá cho người không có bảo hiểm sẽ không áp dụng cho các trường hợp 
sau đây: 
a. Bệnh nhân được phân loại là thiếu bảo hiểm. 
b. Bệnh nhân đủ điều kiện tham gia các chương trình của tiểu bang, liên bang hoặc bên thứ ba khác. 
c. Bệnh nhân Amish và Mennonite (vì nhóm bệnh nhân này được giảm giá theo Chính Sách Dành 

Cho Người Amish và Mennonite). 
d. Bệnh nhân có bảo hiểm có khoản đồng bảo hiểm, đồng thanh toán hoặc khoản tiền khấu trừ chưa 

thanh toán phát sinh từ việc xử lý bởi một nhà cung cấp có hợp đồng. 
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4. Bất kỳ bệnh nhân nào được áp dụng giảm giá cho người không có bảo hiểm và đã ký kết một thỏa thuận 
thanh toán phải có cố gắng thiện chí tôn trọng hợp đồng thanh toán nếu không sẽ có nguy cơ mất khoản 
giảm giá cho người không có bảo hiểm 

 

Các Quy Định về Giảm Giá 

1. Bệnh nhân đã được xác nhận là không có bảo hiểm sẽ nhận được một tập tài liệu giáo dục nhấn mạnh 
các điểm chính của chính sách giảm giá cho người không có bảo hiểm. 

2. Bệnh nhân sẽ được đăng ký trong hệ thống lập hóa đơn áp dụng với một lớp tài chính tự thanh toán 
và chương trình bảo hiểm, cho thấy đủ điều kiện nhận giảm giá cho người không có bảo hiểm. 

3. PFC sẽ hỗ trợ các bệnh nhân không có bảo hiểm nhận Hỗ Trợ Y Tế hoặc các lựa chọn chi trả áp dụng 
khác (ví dụ như Cobra, CHIP hoặc bất kỳ chương trình thương mại hoặc chương trình nào khác của 
chính phủ). Bệnh nhân nào không muốn tìm kiếm các phúc lợi đủ điều kiện có thể không đủ điều kiện 
được giảm giá cho người không có bảo hiểm. 

4. Bệnh nhân trình bày có bảo hiểm bên thứ ba mà sau đó được xác định là không có bảo hiểm có thể 
được giảm giá có hiệu lực về trước. 

5. Bệnh nhân giới thiệu có bảo hiểm bên thứ ba mà bị từ chối đài thọ toàn bộ có thể được giảm giá có 
hiệu lực về trước. 

6. Số tiền giảm giá được cấp sẽ được hiển thị trên sao kê của bệnh nhân như “Khoản chiết khấu tự trả”. 
7. Phần trăm giảm giá sẽ được xem xét ít nhất một lần mỗi năm để cân nhắc điều chỉnh. 

 
 

TÀI LIỆU ĐÍNH KÈM 

Không Áp Dụng 
 
TÀI LIỆU THAM KHẢO ONLINE TRỰC TIẾP BÊN NGOÀI CHO BỆNH NHÂN: 

Chính Sách Hỗ Trợ Tài Chính của Geisinger (FAP) 
 
 

Ngày lập Ngày sửa đổi/duyệt 
xét* 

Nguồn Người duyệt & Ngày duyệt 

05/16/2014 

10/15/2018 
1/25/2021 
6/22/2022 

Giám đốc bộ phận 
Quản Lý Doanh Thu 

Trợ Lý Phó Chủ Tịch, Quản Lý 
Doanh Thu 

 


