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Tính Toán Số Tiền Thường Phải Trả  

 
Bất kỳ bệnh nhân nào hội đủ điều kiện nhận hỗ trợ tài chính theo Chính Sách Hỗ  

Trợ Tài Chính của The Children’s Hospital Corporation với tên thương mại là Boston 

Children’s Hospital (“Bệnh Viện) và những người nhận được Dịch Vụ Khẩn Cấp hoặc 
các Dịch Vụ Cần Thiết Về Mặt Y Tế khác do Bệnh Viện cung cấp, sẽ không bị tính phí 

cao hơn so với Số Tiền Thường Được Tính Hóa Đơn (“AGB”) cho những bệnh nhân 
được bảo hiểm theo (a) chương trình/bảo hiểm y tế tư nhân; (b) Medicare tính phí 

theo dịch vụ; và (c) Medicaid. 

 
Bệnh Viện xác định tỷ lệ phần trăm AGB bằng cách sử dụng Phương Pháp Nhìn Lại. 

Hàng năm, AGB được tính bằng cách chia (i) tổng của tất cả các khoản cho phép đối 
với các yêu cầu bồi thường đã được chi trả bởi Medicaid, Medicare tính phí theo dịch 

vụ và tất cả các công ty bảo hiểm y tế tư nhân, cho (ii) tổng các khoản phí gộp liên 

quan cho những yêu cầu đó. AGB sẽ được áp dụng cho số dư của bệnh nhân, sau khi 
đáp ứng các tiêu chí về điều kiện hội đủ của Hỗ Trợ Tài Chính, để xác định số tiền 

phải trả. 

 
AGB cho Bệnh Viện được tính toán hàng năm, thường vào tháng 12 để có được thông 

tin đầy đủ nhất đối với các yêu cầu được chi trả trong năm tài chính trước đó kết 
thúc vào ngày 30 tháng 9. Bệnh Viện đã sử dụng phương pháp sau đây để tính AGB: 

 

• Phương Pháp Nhìn Lại.  
• Giai đoạn mười hai (12) tháng thể hiện năm tài chính gần đây nhất. 

• Medicaid, Medicare tính phí theo dịch vụ và các chi trả của bảo hiểm y tế 
tư nhân. 

 

 
 

AGB = Tổng Của Tất Cả Các Khoản Cho Phép Đối Với Các Yêu Cầu  
Bồi Thường Đã Được Chi Trả bởi Medicaid, Medicare tính phí theo  

dịch vụ và tất cả các Công Ty/Chương Trình Bảo Hiểm Y Tế Tư Nhân 

Tổng Các Khoản Phí Gộp ($) cho những yêu cầu đó 
 

 

 
 

Số Tiền Thường Được Tính Hóa Đơn Năm Tài Chính 2023 50.9% 
 

Ngày có hiệu lực: Ngày 1 tháng 10 năm 2022 


