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Chính Sách Tính Toán và Thu Hồi Nợ 
Thuộc Trách Nhiệm của Bệnh Nhân 
Chính sách này áp dụng cho các cơ sở sau: 
Spectrum Health Big Rapids Hospital, Spectrum Health Continuing Care (và các chi nhánh), Spectrum 
Health Corporate, Spectrum Health Gerber Memorial, Spectrum Health Ludington Hospital, Spectrum 
Health Pennock, Spectrum Health Reed City Hospital, Spectrum Health GR Hospitals, Spectrum Health 
Medical Group, Spectrum Health United Hospital, Spectrum Health Kelsey Hospital, Spectrum Health 
Zeeland Community Hospital 

 

Giới hạn áp dụng: Không giới hạn 
 
Số tham chiếu: 13636 

Phiên bản số: 3 
 
Ngày có hiệu lực: 17 tháng 02 năm 2017 
 
Ban chức năng: Finance (Tài Chính), Revenue Cycle (Chu Kỳ Doanh Thu) 

Ban ngành: CBO Call Center (Tổng Đài Văn Phòng CBO), Corporate Billing Office (Văn Phòng Chi Thu, 
CBO), Finance (Tài Chính), Patient Access (Hỗ Trợ Bệnh Nhân Tiếp Cận Dịch Vụ), Patient 
Financial Services (Dịch Vụ Tài Chính Bệnh Nhân, PFS), Post Acute Billing (Chi Thu Hậu 
Cấp Tính, PAB), Professional Billing Office (Văn Phòng Chi Thu Chuyên Môn, PBO) 

 
Thông Báo Cấm Phân Biệt Đối Xử: Spectrum Health tuân thủ các điều luật dân quyền hiện hành của 
Liên Bang và không phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, tuổi tác, giới tính 
hay tình trạng khuyết tật. Spectrum Health không loại trừ hay đối xử khác biệt với bất cứ người nào căn 
cứ vào chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, tuổi tác, giới tính hay tình trạng khuyết tật.  Vui lòng 
xem Phụ Lục A để biết thông báo đầy đủ về việc không phân biệt đối xử cũng như các dịch vụ hỗ trợ 
ngôn ngữ có sẵn. 

    
 

1. Mục Đích 
1.1. Đảm bảo việc đối xử công bằng và bình đẳng với tất cả các Bệnh Nhân có Dư Nợ Thuộc Trách 

Nhiệm Của Bệnh Nhân còn thiếu cho Spectrum Health System hoặc bất kỳ chi nhánh nào của tổ 
chức này (gọi chung là “Spectrum Health”). Với mục đích đó, Spectrum Health sẽ không thực 
hiện các hành động thu nợ đặc biệt để đòi một cá nhân thanh toán dịch vụ chăm sóc nếu chưa 
thực hiện các nỗ lực hợp lý nhằm xác định liệu cá nhân đó có hội đủ điều kiện được hỗ trợ theo 
Chính Sách Về Các Điều Kiện Được Hỗ Trợ Tài Chính hay không. 

 

2. Định Nghĩa 
2.1. Dư Nợ Thuộc Trách Nhiệm Của Bệnh Nhân: Bất kỳ khoản tiền nào mà bệnh nhân và/hoặc 

người bảo lãnh có trách nhiệm phải trả, bao gồm phần chi phí không được bảo hiểm chi trả, các 
khoản đồng trả, khoản khấu trừ, đồng bảo hiểm, dịch vụ không nằm trong phạm vi bảo hiểm và 
bất kỳ phần nợ còn lại nào sau khi bảo hiểm thanh toán chi phí mà được xem là trách nhiệm của 
bệnh nhân. 

2.2. Bệnh Nhân – Một cá nhân nhận được dịch vụ tại Spectrum Health System hoặc một chi nhánh 
của tổ chức này (“Spectrum Health”). 
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2.3. Người Bảo Lãnh – Một cá nhân đảm bảo thanh toán cho các dịch vụ mà Bệnh Nhân nhận được 

tại Spectrum Health. 
 

2.4. Hành Động Thu Nợ Đặc Biệt (Extraordinary Collection Actions, hay “ECA”): Những hành động 
này bao gồm, nhưng không giới hạn ở, việc xin án lệnh thu giữ tài sản của bệnh nhân để làm 
vật đảm bảo nợ, tịch biên hoặc tịch thu tài khoản ngân hàng hoặc tài sản cá nhân khác, khởi sự 
thủ tục tố tụng dân sự, sai áp lương của bệnh nhân hoặc báo cáo thông tin bất lợi cho một cơ 
quan báo cáo về người tiêu dùng hay cơ quan tín dụng. 

 
2.5. Nợ Không Trả: Một khoản Dư Nợ Thuộc Trách Nhiệm Của Bệnh Nhân mà Spectrum Health 

hoặc một bên thứ ba được ủy quyền đã nỗ lực thu hồi nhưng sau khi họ thực hiện toàn bộ các 
biện pháp thu nợ nội bộ thì khoản tiền đó vẫn chưa được thanh toán đầy đủ hay được đưa vào 
một kế hoạch trả góp do hai bên đồng thuận. 

2.6. Bên Thứ Ba Cung Cấp Dịch Vụ Thu Nợ: Một công ty ký hợp đồng để thu hồi Dư Nợ Thuộc 
Trách Nhiệm Của Bệnh Nhân thay mặt cho Spectrum Health nhưng thực hiện các hành động 
thu nợ dưới tên công ty của mình phù hợp với tất cả luật và quy định Liên Bang, Tiểu Bang, và 
địa phương. 

 
3. Trách Nhiệm 

3.1. Chính Sách Tính Toán Và Thu Hồi Dư Nợ Thuộc Trách Nhiệm Của Bệnh Nhân sẽ được quản lý 
bởi các nhân viên được Spectrum Health chỉ định đúng cách theo quy định trong các quy trình 
liên quan. 

 
4. Sự Tuân Thủ 

4.1. Bất kỳ nhân viên nào của Spectrum Health mà vi phạm chính sách này đều có thể phải chịu 
hành động khắc phục. 

 
5. Chính Sách 

5.1. Spectrum Health sẽ làm việc với các Bệnh Nhân và/hoặc Người Bảo Lãnh cũng như bất kỳ bên 
thứ ba được ủy quyền cho phép nào nếu cần thiết để xác định đúng và giải quyết hợp lý các 
khoản Dư Nợ Thuộc Trách Nhiệm Của Bệnh Nhân. Các Bệnh Nhân sẽ không bao giờ được đối 
xử ưu đãi trong việc giải quyết một khoản Dư Nợ Thuộc Trách Nhiệm Của Bệnh Nhân theo 
những cách không nằm trong chính sách này và không theo các thủ tục nêu trong tài liệu này. 

 
5.1.1. Bệnh Nhân Qua Đời - Một ưu tiên của Spectrum Health đó là việc hành xử cảm thông với 

gia đình của những Bệnh Nhân đã qua đời trong thời gian gia đình đang đối phó với nỗi 
mất mát. Trong trường hợp Bệnh Nhân qua đời, Spectrum Health sẽ xác định và giải quyết 
Dư Nợ Thuộc Trách Nhiệm Của Bệnh Nhân như được quy định trong các quy trình liên 
quan. 

 
5.1.2. Bệnh Nhân Phá Sản - Spectrum Health tuân thủ Bộ Luật Phá Sản Hoa Kỳ. Trong trường 

hợp Bệnh Nhân bị phá sản, Spectrum Health sẽ xác định và giải quyết Dư Nợ Thuộc Trách 
Nhiệm Của Bệnh Nhân như được quy định trong các quy trình liên quan. 

 
5.1.3. Bệnh Nhân Cần Được Hỗ Trợ Tài Chính - Spectrum Health có các chương trình hỗ trợ tài 

chính dành cho Bệnh Nhân để giúp trả Dư Nợ Thuộc Trách Nhiệm Của Bệnh Nhân phù 
hợp với Chính Sách Về Các Điều Kiện Được Hỗ Trợ Tài Chính . 

 

5.1.3.1. Bệnh Nhân và/hoặc Người Bảo Lãnh sẽ được thông báo bằng văn bản về Chính 
Sách Hỗ Trợ Tài Chính như được quy định trong các quy trình liên quan. Spectrum 
Health sẽ tiếp nhận các đơn yêu cầu sự hỗ trợ tài chính đối với các khoản nợ chưa 
trả trong thời gian thực hiện tất cả các nỗ lực thu nợ nội bộ cũng như sau khi chuyển 

 

https://spectrumhealth.policytech.com/docview/?docid=46211
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nợ đến một Bên Thứ Ba Cung Cấp Dịch Vụ Thu Nợ. Thời gian nhận đơn tối thiểu là 
240 ngày kể từ ngày lập hóa đơn ban đầu sau khi bệnh nhân xuất viện (“Thời Hạn 
Nộp Đơn”). 

 
5.1.3.1.1. Nộp Đơn Xin Sự Hỗ Trợ Tài Chính Hoàn Chỉnh. Nếu một cá nhân nộp 

đơn xin sự hỗ trợ tài chính đã điền đầy đủ trong Thời Hạn Nộp Đơn, Spectrum 
Health sẽ: tạm dừng mọi Hành Động Thu Nợ Đặc Biệt (ECA) để đòi thanh toán 
dịch vụ chăm sóc; xác định xem cá nhân đó có hội đủ điều kiện được hỗ trợ tài 
chính cho các dịch vụ chăm sóc hay không và thông báo cho họ bằng văn bản 
kết luận về tính hội đủ điều kiện (gồm cả các loại hỗ trợ mà cá nhân đó hội đủ 
điều kiện được nhận, nếu có) cũng như cơ sở cho kết luận đó. Nếu một cá 
nhân được xác nhận là hội đủ điều kiện nhận sự hỗ trợ tài chính cho các dịch 
vụ chăm sóc, Spectrum Health sẽ: gửi thông báo bằng văn bản cho cá nhân đó 
cho biết rằng họ không còn nợ bất kỳ khoản tiền nào đối với dịch vụ chăm sóc 
theo Chính Sách về Các Điều Kiện Được Hỗ Trợ Tài Chính; hoàn trả cho cá 
nhân đó bất kỳ khoản tiền nào họ đã thanh toán cho dịch vụ chăm sóc mà vượt 
quá số tiền được xác định là thuộc trách nhiệm cá nhân của họ theo Chính 
Sách về Các Điều Kiện Được Hỗ Trợ Tài Chính, trừ khi khoản tiền vượt mức 
này là dưới 5$ (hoặc mức khác được công bố trong Bản Tin của Sở Thuế Vụ); 
và thực hiện mọi biện pháp hợp lý có thể được để đảo ngược bất kỳ Hành Động 
Thu Nợ Đặc Biệt nào (ngoại trừ việc bán nợ) đã áp dụng để đòi cá nhân đó 
thanh toán dịch vụ chăm sóc. 

 
5.1.3.1.2. Nộp Đơn Xin Sự Hỗ Trợ Tài Chính Chưa Hoàn Chỉnh. Nếu một cá nhân 

nộp đơn xin hỗ trợ tài chính chưa hoàn chỉnh trong Thời Hạn Nộp Đơn, 
Spectrum Health sẽ: tạm dừng mọi Hành Động Thu Nợ Đặc Biệt để đòi thanh 
toán dịch vụ chăm sóc; và thông báo bằng văn bản cho cá nhân đó biết các 
thông tin và/hoặc tài liệu bổ sung được yêu cầu theo Chính Sách Về Các Điều 
Kiện Được Hỗ Trợ Tài Chính hoặc mẫu đơn xin hỗ trợ tài chính mà cá nhân đó 
cần nộp để hoàn tất đơn xin. Thông báo này sẽ nêu rõ thông tin liên lạc của 
Spectrum Health như được ghi dưới đây: 

 
Spectrum Health Butterworth Hospital 
Financial Counseling Office 
100 Michigan 
Grand Rapids, MI 49503 

 
5.1.3.1.3. Không Nộp Đơn Xin Sự Hỗ Trợ Tài Chính. Nếu không có đơn xin hỗ trợ 

tài chính nào được nộp trong Thời Hạn Nộp Đơn thì Spectrum Health có thể bắt 
đầu thực hiện các Hành Động Thu Nợ Đặc Biệt để đòi thanh toán dịch vụ chăm 
sóc sau khi đã thông báo cho cá nhân thiếu nợ về Chương Trình Hỗ Trợ Tài 
Chính như được mô tả trong tài liệu này. 

 
 

5.1.4. Điều Chỉnh Chi Phí Cho Bệnh Nhân Không Có Bảo Hiểm. Dù có bất kỳ quy định ngược lại 
nào trong chính sách này, đối với các dịch vụ bệnh viện được cung cấp cho những Bệnh 
Nhân không có bảo hiểm, có thu nhập hàng năm thấp hơn hoặc bằng 250% mức nghèo 
khó của liên bang và bằng cách khác không đáp ứng các yêu cầu của Chính Sách Về Các 
Điều Kiện Được Hỗ Trợ Tài Chính, Bệnh Viện sẽ điều chỉnh số tiền tính cho các dịch vụ 
này xuống còn ở mức tối đa là 115% mức giá của Medicare cho cùng dịch vụ đó hoặc cho 
các dịch vụ tương tự. Việc thanh toán số tiền được điều chỉnh sẽ được xem là thanh toán 
đầy đủ cho dịch vụ. 
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5.1.5. Các Lựa Chọn Thanh Toán - Spectrum Health sẽ xác định và cung cấp các lựa chọn thanh 
toán cho Bệnh Nhân và/hoặc Người Bảo Lãnh có Dư Nợ Thuộc Trách Nhiệm Của Bệnh 
Nhân để tạo điều kiện cho Bệnh Nhân có thể giải quyết khoản nợ như được quy định trong 
các quy trình liên quan. 

 
5.1.6. Thu Nợ - Nếu Dư Nợ Thuộc Trách Nhiệm Của Bệnh Nhân chưa được thanh toán cho 

Spectrum Health sau khi đã áp dụng hết tất cả các biện pháp được nêu tại 5.1.1-5.1.5 ở 
trên, Spectrum Health có thể chuyển Dư Nợ Thuộc Trách Nhiệm Của Bệnh Nhân đến một 
Bên Thứ Ba Cung Cấp Dịch Vụ Thu Nợ như đã quy định trong các quy trình liên quan. 
 

5.1.6.1. Spectrum Health sẽ không cho phép họ thực hiện bất kỳ Hành Động Thu Nợ 
Đặc Biệt nào trong vòng 180 ngày đầu tiên sau khi hồ sơ được chuyển đến Bên Thứ 
Ba Cung Cấp Dịch Vụ Thu Nợ. Những hành động này bao gồm nhưng không giới 
hạn ở việc xin án lệnh thu giữ tài sản của bệnh nhân để làm vật đảm bảo nợ, tịch biên 
hoặc tịch thu tài khoản ngân hàng hoặc tài sản cá nhân khác, khởi sự thủ tục tố tụng 
dân sự, sai áp lương của bệnh nhân hoặc báo cáo thông tin bất lợi cho một cơ quan 
báo cáo về người tiêu dùng hay cơ quan tín dụng. 

 
5.1.6.2. Spectrum Health sẽ không thực hiện bất kỳ Hành Động Thu Nợ Đặc Biệt nào đối 

với một Bệnh Nhân hay Người Bảo Lãnh nếu chưa có các nỗ lực hợp lý nhằm xác 
định xem Bệnh Nhân có hội đủ điều kiện được hỗ trợ theo Chính Sách Về Các Điều 
Kiện Được Hỗ Trợ Tài Chính hay không. Cụ thể, nếu Spectrum Health dự kiến thu nợ 
bằng Hành Động Thu Nợ Đặc Biệt thì phải thực hiện những việc sau đây ít nhất 30 
ngày trước khi bắt đầu một hoặc nhiều Hành Động Thu Nợ Đặc Biệt: Spectrum 
Health sẽ thông báo bằng văn bản cho Bệnh Nhân biết về chương trình hỗ trợ tài 
chính dành cho các cá nhân hội đủ điều kiện và nêu rõ các Hành Động Thu Nợ Đặc 
Biệt mà Spectrum Health (hoặc Bên Thứ Ba Cung Cấp Dịch Vụ Thu Nợ) dự kiến bắt 
đầu thực hiện để đòi được nợ. Văn bản thông báo này phải nêu rõ một thời hạn, 
không sớm hơn 30 ngày sau ngày ghi trên thông báo, mà sau thời hạn đó các Hành 
Động Thu Nợ Đặc Biệt có thể bắt đầu; thông báo cũng phải bao gồm một phần tóm 
tắt Chính Sách Về Các Điều Kiện Được Hỗ Trợ Tài Chính bằng ngôn ngữ đơn giản; 
và Spectrum Health phải có các nỗ lực hợp lý để thông báo bằng lời cho Bệnh Nhân 
biết về Chính Sách Về Các Điều Kiện Được Hỗ Trợ Tài Chính và làm thế nào để 
được trợ giúp làm thủ tục nộp đơn xin. 

 
6. Quyền Sửa Đổi 

Spectrum Health dành quyền sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh hay hủy bỏ chính sách này vào bất kỳ lúc 
nào mà không cần thông báo trước. 

 
7. Thẩm Quyền Cuối Cùng 

Thẩm quyền cuối cùng để xác nhận rằng Spectrum Health đã có những nỗ lực hợp lý trong việc xác 
định tính hội đủ điều kiện của một cá nhân để được hỗ trợ theo Chính Sách Về Các Điều Kiện Được 
Hỗ Trợ Tài Chính và do đó có thể bắt đầu thực hiện các Hành Động Thu Nợ Đặc Biệt đối với cá nhân 
đó là thuộc về trách nhiệm của Người Giám Sát Tài Chính Công Ty hoặc người được họ chỉ định. 

 
8. Các Nguồn Tham Khảo 

Chính Sách Về Các Điều Kiện Được Hỗ Trợ Tài Chính 
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9. Quy Trình Phát Triển và Phê Duyệt Chính Sách 
 

Người Phụ Trách Văn Bản:  
Mary Jo Klobucher (Trợ Lý Hành Chính) 

 
Người Soạn Thảo (trước đây gọi là Tác Giả): 

Sarah Clark (Dir Sr, Regist & Financial Couns) 
 

Người Xét Duyệt: 
Ami Kihn (Dir, Claims Administration), Angela Rewa (Dir, Compliance Officer), Catherine Sinning 

(Dir, Reimbursement), Douglas Welday (SVP, Finance, Delivery System), Heather Lallo (Dir, System 
Finance), Kathleen Maine (Dir, Compliance Officer), Martha Boonstra (SVP, General Counsel), 
Pauline Krywanski (Contractor), Ronald Knaus (SVP/Chief Financial Officer), Sarah Clark (Dir Sr, 
Regist & Financial Couns), Steffany Dunker (Senior Counsel) 

 
Người Phê Duyệt: 

Richard C. Breon, Chủ Tịch và Giám Đốc Điều Hành, Spectrum Health System 
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Phụ Bản A 
 

Thông Báo Cấm Phân Biệt Đối Xử: 
Spectrum Health tuân thủ các điều luật dân quyền hiện hành của Liên Bang và không phân biệt đối xử 
dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, tuổi tác, giới tính hay tình trạng khuyết tật. Spectrum 
Health không loại trừ hay đối xử khác biệt với bất cứ người nào căn cứ vào chủng tộc, màu da, nguồn 
gốc quốc gia, tuổi tác, giới tính hay tình trạng khuyết tật. 

 
Spectrum Health: 

• Cung cấp các công cụ hỗ trợ và dịch vụ miễn phí để giúp người khuyết tật có thể trao đổi 
hiệu quả với chúng tôi, ví dụ như: 

o Thông dịch viên ngôn ngữ ký hiệu có đủ trình độ 
o Thông tin viết dưới các hình thức khác (bản in chữ to, bản ghi âm, các định dạng 

điện tử với các công cụ hỗ trợ tiếp cận, các hình thức khác) 
• Cung cấp dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí cho những người có tiếng mẹ đẻ không phải là tiếng 

Anh, ví dụ như: 
o Thông dịch viên có đủ trình độ 
o Thông tin được viết bằng các ngôn ngữ khác 

Nếu quý vị cần các dịch vụ này thì hãy liên lạc với bộ phận Dịch Vụ Hỗ Trợ Ngôn Ngữ của Spectrum 
Health tại: 616.267.9701 hoặc 1.844.359.1607 (TTY:711) 

Nếu quý vị tin rằng Spectrum Health đã không cung cấp các dịch vụ này hoặc bằng cách khác đã phân 
biệt đối xử với mình căn cứ vào chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, tuổi tác, giới tính hay tình trạng 
khuyết tật, thì quý vị có thể nộp đơn khiếu nại tới: 

Director, Patient Experience 
100 Michigan St NE, MC 006 
Grand Rapids, MI 49503 
616-391-2624; đường dây miễn phí: 1-855-613-2262 
patient.relations@spectrumhealth.org 

 

Quý vị có thể nộp khiếu nại trực tiếp hoặc qua thư, fax hay email. Nếu quý vị cần được trợ giúp để nộp 
đơn khiếu nại, Giám Đốc Phụ Trách Trải Nghiệm của Bệnh Nhân (Director of Patient Experience) sẽ sẵn 
sàng giúp đỡ. 

Quý vị cũng có thể nộp đơn khiếu nại vi phạm dân quyền lên Phòng Dân Quyền (Office of Civil Rights) 
của Bộ Dịch Vụ Y Tế và Nhân Sinh (Department of Health and Human Services) của Hoa Kỳ thông qua 
cổng nhận khiếu nại trên mạng của Phòng Dân Quyền tại https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, 
hoặc qua thư hay điện thoại tại: 

 
U.S. Department of Health and Human Services 
200 Independence Avenue SW, Room 509F, HHH Building 
Washington, DC 20201 
1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD). 

 
Quý vị có thể lấy mẫu đơn khiếu nại tại http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html. 

 

Liên Lạc Với Chúng Tôi 
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