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MỤC ĐÍCH 
Mục đích của chính sách này là xác định và hỗ trợ những bệnh nhân không có bảo hiểm 
y tế và cần trợ giúp thanh toán viện phí. Chính sách này được áp dụng cho tất cả các 
lĩnh vực/đơn vị dịch vụ của các Beaumont Health. Mỗi Bệnh viện, Beaumont Health – 
Grosse Pointe, Beaumont Health – Royal Oak, Beaumont Health - Troy, Beaumont 
Health – Farmington Hills, Beaumont Health – Dearborn, Beaumont Health – Wayne, 
Beaumont Health – Taylor và Beaumont Health - Trenton (gọi chung là "Beaumont 
Health hoặc Bệnh viện"), sẽ công bố rộng rãi chính sách này cho các thành viên của 
công chúng trong cộng đồng do Bệnh viện phục vụ.  
 
Chính sách này được soạn thảo nhằm mục đích đáp ứng các yêu cầu trong Mục 501(r) 
của Bộ luật Thuế Vụ năm 1986, được sửa đổi ("Bộ luật") liên quan đến các chính sách 
hỗ trợ tài chính và chăm sóc y tế khẩn cấp, các giới hạn về chi phí cho người đủ điều 
kiện được hỗ trợ tài chính và nỗ lực thu nợ cũng như lập hóa đơn hợp lý và được diễn 
giải phù hợp.  Nếu chính sách này áp dụng đối với một bệnh nhân cụ thể, chính sách 
này sẽ có quyền cao hơn việc áp dụng Chính sách Giảm giá cho Bệnh nhân Không có 
Bảo hiểm có liên quan đối với bệnh nhân đó.  Việc áp dụng chính sách này đối với bất 
kỳ bệnh nhân riêng lẻ nào tùy thuộc vào việc hoàn thành thỏa đáng đơn xin hỗ trợ tài 
chính với tất cả tài liệu cần thiết.  Bất cứ bệnh nhân nào từ chối hoàn thành thỏa đáng 
đơn xin hỗ trợ tài chính bao gồm tài liệu hỗ trợ sẽ không đủ điều kiện để được hỗ trợ tài 
chính theo chính sách này (với điều kiện bệnh nhân đã nhận được thông báo theo yêu 
cầu của quy định được đề xuất theo Mục 501(r)). 
 
Theo đó, chính sách này bao gồm: 
 

• Tiêu chí điều kiện để được hỗ trợ tài chính và chăm sóc miễn phí; 
• Căn cứ để tính tiền cho bệnh nhân theo chính sách này; 
• Các phương pháp mà bệnh nhân đăng ký xin hỗ trợ tài chính theo chính sách 

này; 
• Những hạn chế về các hành động có thể được thực hiện trong trường hợp 

không thanh toán, bao gồm hành động thu nợ và báo cáo cho các cơ quan tín 
dụng; 

• Các phương pháp mà Beaumont Health sẽ công bố rộng rãi chính sách trong 
các cộng đồng mà Beaumont Health phục vụ. 

• Các giới hạn về số tiền được tính cho trường hợp khẩn cấp hoặc chăm sóc y tế 
cần thiết khác được cung cấp cho các cá nhân đủ điều kiện được hỗ trợ tài 
chính theo chính sách này không vượt quá số tiền thường được lập hóa đơn.  

 
Đến phạm vi mà bất kỳ chính sách nào khác của Beaumont Health hoặc các phần của 
các chính sách mâu thuẫn với chính sách này và/hoặc Mục 501(r) của Bộ luật và Quy 



 

định Thuế Thu nhập ("quy định") hiện hành, chính sách này và/hoặc Mục 501(r) sẽ được 
ưu tiên.  Chính sách này được dựa trên các quy định được đề xuất theo Mục 501(r) 
trong sự tồn tại kể từ ngày có hiệu lực của chính sách này.  Beaumont Health có quyền 
sửa đổi chính sách này trong trường hợp có bất kỳ thay đổi nào trong các quy định 
được đề xuất. 
 
GIỚI THIỆU BỆNH NHÂN 
Nhân viên bệnh viện chịu trách nhiệm sắp xếp các cuộc hẹn hoặc đăng ký cần giới thiệu 
tất cả những bệnh nhân không có bảo hiểm và không thể thanh toán cho việc chăm sóc 
đến một Cố vấn Tài chính để xác định tính đủ điều kiện nhận hỗ trợ tài chính.  Bệnh 
nhân có bảo hiểm nhưng không đủ khả năng chi trả cho phần của mình trong tổng số 
tiền nợ cũng cần được giới thiệu đến Cố vấn Tài chính. 
 
 
CHĂM SÓC Y TẾ CẦN THIẾT 
Các dịch vụ và mặt hàng (trừ cấp cứu) phải cần thiết về mặt y tế như được xác định bởi 
bác sĩ của bệnh nhân để đủ điều kiện được hỗ trợ tài chính.  Dịch vụ thẩm mỹ, phẫu 
thuật thẩm mỹ, dịch vụ tự chọn khác không cần thiết về mặt y tế, dịch vụ đã được giảm 
giá thông qua các thỏa thuận giá trọn gói, dịch vụ cá nhân (ví dụ như chi phí phòng) và 
các mặt hàng tiện lợi của bệnh nhân không đủ điều kiện để được hỗ trợ tài chính. 
 
 
TÍNH ĐỦ ĐIỀU KIỆN 
Việc xác đính tính đủ điều kiện nhận hỗ trợ tài chính được dựa trên việc bệnh nhân 
không có khả năng chi trả cho các dịch vụ hoặc mặt hàng đã được chứng minh do 
không đủ nguồn lực tài chính.  Một biểu mẫu Đơn đã được điền đầy đủ và tài liệu hỗ trợ 
được yêu cầu (bao gồm, ngoài các tài liệu hỗ trợ khác được liệt kê trong Đơn, phiếu 
lương hiện tại, bản sao kê ngân hàng, tờ khai thuế của năm trước, thư có chữ ký của 
người sử dụng lao động và kiểm tra khuyết tật hoặc an ninh xã hội).  Nếu không cung 
cấp bất kỳ tài liệu nào trong số này, nếu Đơn yêu cầu, có thể dẫn đến sự từ chối hỗ trợ 
tài chính. Bệnh nhân sẽ được coi là đủ điều kiện nhận hỗ trợ tài chính lên đến 300% 
chuẩn nghèo của liên bang. Việc xác định tính đủ điều kiện nhận hỗ trợ tài chính thường 
cần được thực hiện trước hoặc tại thời điểm tiếp nhập hoặc không lâu sau đó.  Tuy 
nhiên, những trường hợp sau khi xuất viện có thể thay đổi khả năng chi trả của bệnh 
nhân.   
 
Bệnh nhân muốn xin hỗ trợ tài chính có thể điền vào Đơn và nộp cùng với các tài liệu hỗ 
trợ cần thiết cho Dịch vụ Tài chính cho Bệnh nhân (Phụ lục A).  
 
Nếu cần hỗ trợ điền Đơn, bệnh nhân có thể liên hệ hoặc đến phòng Dịch vụ Tài chính 
cho Bệnh nhân riêng của vị trí dịch vụ (Phụ lục B). 
 
Tính đủ diều kiện nhận hỗ trợ tài chính sẽ chỉ được xem xét sau khi tất cả các nguồn chi 
trả đã cạn kiệt.  Beaumont Health sẽ hỗ trợ bệnh nhân xin bảo hiểm Medicaid.  Bệnh 
nhân cần hợp tác trong việc xin bảo hiểm.  Các ứng viên sẽ không bị từ chối hỗ trợ tài 
chính do không cung cấp thông tin hoặc tài liệu mà Chính sách này hoặc Đơn không 
yêu cầu một cách rõ ràng.  Quyết định cung cấp hỗ trợ tài chính được phê duyệt bởi đội 
ngũ quản lý của Dịch vụ Tài chính cho Bệnh nhân. Khi một bệnh nhân được xác định là 
đủ điều kiện nhận hỗ trợ tài chính, bệnh nhân đó sẽ không nhận được bất kỳ hóa đơn 
nào trong tương lai cho các dịch vụ được cung cấp trước đó dựa trên tổng chi phí chưa 
được chiết khấu.   



 

 
Chính sách này chỉ nhằm mục đích áp dụng cho cư dân Michigan, những người đã 
cung cấp bằng chứng về việc cư trú tại Michigan và cư trú trong khu vực dịch vụ của 
Beaumont Health. Hạn chế cư trú này không áp dụng cho bất kỳ bệnh nhân nào yêu cầu 
dịch vụ Cấp cứu.  
 
Trong trường hợp bệnh nhân tin rằng Đơn xin hỗ trợ tài chính của mình không được 
xem xét theo đúng chính sách này hoặc bệnh nhân không đồng ý với việc áp dụng 
chính sách này trong trường hợp của mình, bệnh nhân có thể nộp yêu cầu bằng văn 
bản để xem xét lại cho Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch cụ thể của bệnh viện (Phụ lục C), họ 
sẽ là cấp khiếu nại cuối cùng. 
 
Để đủ điều kiện nhận hỗ trợ tài chính, bệnh nhân phải nộp Đơn chính xác và đầy đủ 
chậm nhất là vào thời hạn được yêu cầu (tức là Thời hạn Nộp đơn không muộn hơn 
ngày thứ 240 sau khi Beaumont Health cung cấp cho bệnh nhân bảo sao kê thanh toán 
đầu tiên cho những mặt hàng hoặc dịch vụ đã nhận. 
 
Beaumont Health sẽ lập hồ sơ việc xác định tính đủ điều kiện của bệnh nhân một cách 
kịp thời sau khi nhận được Đơn hoàn chỉnh.  Beaumont Health sẽ thông báo cho bệnh 
nhân về việc xác định (bao gồm, nếu được áp dụng, hỗ trợ mà cá nhân đủ điều kiện) và 
cơ sở xác định của Beaumont Health.  Khoản nợ chỉ có thể được chuyển cho bên thứ 
ba theo cách phù hợp với Chính sách Thanh toán và Thu nợ của Beaumont Health và 
theo cách phù hợp với Mục 501(r) của Bộ luật.  
 
Tính đủ điều kiện nhận hỗ trợ tài chính của bệnh nhân được dựa trên việc so sánh thu 
nhập hộ gia đình với Chuẩn Nghèo của Liên bang (FPL).  Bệnh nhân có thu nhập lên 
đến 300% FPL sẽ đủ điều kiện được giảm giá dựa vào số tiền thường được lập hóa 
đơn (AGB).  AGB được xác định hàng năm và được dựa trên phương pháp Nhìn lại 
như được mô tả trong Mục 501(r) của Bộ luật và các quy định trong đó.  Bệnh nhân có 
thu nhập lên đến 200% FPL có thể đủ điều kiện được giảm giá 100%.  Phần trăm AGB 
được sửa đổi sẽ được tính hàng năm và được áp dụng vào ngày thứ 45 sau ngày đầu 
tiên của năm tài chính được sử dụng để xác định các tính toán. 
 
 
Mức giảm: 
 
 
 
 
 
 
 
THANH TOÁN VÀ THU NỢ 
Thông tin liên quan đến chính sách thanh toán và thu nợ của Beaumont Health có thể 
có được bằng cách yêu cầu một bản sao giấy không phải trả phí theo số điện thoại thích 
hợp với vị trí của dịch vụ, được liệt kê bên dưới hoặc có sẵn trên trang web của 
Beaumont Health. Beaumont.org 
 
Trong mọi trường hợp, mức phí được giảm sẽ không được tính cho bệnh nhân đủ điều 
kiện nhận hỗ trợ tài chính cho dịch vụ cấp cứu hoặc dịch vụ cần thiết về mặt y tế lớn 
hơn AGB cho những dịch vụ như vậy.  Đối với dịch vụ chăm sóc y tế được cung cấp 

Thu nhập theo 
Phần trăm FPL 

 
Hỗ trợ Tài chính  

Lên đến 200% Hỗ trợ 100% 
Lên đến 300% Giảm 50% AGB 
Trên 300% AGB 

http://www.beaumont.org/


 

ngoài dịch vụ cấp cứu và dịch vụ cần thiết về mặt y tế, bệnh nhân đủ điều kiện nhận hỗ 
trợ tài chính sẽ không bị tính phí nhiều hơn tổng chi phí cho dịch vụ chăm sóc như vậy.  
AGB sẽ được tính ít nhất là theo cơ sở hàng năm.  Phần trăm AGB được sửa đổi sẽ 
được tính hàng năm và được áp dụng vào ngày thứ 45 sau ngày đầu tiên của năm tài 
chính được sử dụng để xác định các tính toán.  Beaumont Health sẽ cho phép thành 
viên của công chúng dễ dàng có được, bằng văn bản và miễn phí, phần trăm AGB thực 
tế của Beaumont Health cũng như cách Beaumont Health tính tỷ lệ phần trăm đó.  
Ngoài ra, phù hợp với luật của Michigan, đối với những bệnh nhân không có bảo hiểm 
có thu nhập lên đến 250% chuẩn nghèo của liên bang, khoản thanh toán tối đa sẽ được 
yêu cầu là 115% mức Medicare cho những dịch vụ như vậy. 
 
Beaumont Health sẽ có những nỗ lực hợp lý để xác định liệu một cá nhân có đủ điều 
kiện nhận hỗ trợ tài chính hay không trước khi tham gia vào bất kỳ "hành động thu nợ 
đặc biệt" nào, thuật ngữ này được định nghĩa trong phần 501(r)(6) của Bộ luật.  
Beaumont Health sẽ áp dụng chính sách thanh toán và thu nợ cụ thể phù hợp với Mục 
501(r)(6) của Bộ luật, riêng biệt và ngoài chính sách này, đồng thời cả hai sẽ được công 
bố công khai và làm cho bản sao của chính sách thanh toán và thu nợ có sẵn. Chính 
sách thanh toán và thu nợ sẽ xác định hành động thu nợ đặc biệt, xác định thời hạn 
thông báo để thông báo cho bệnh nhân về chính sách hỗ trợ tài chính, mô tả các thủ tục 
áp dụng cho đơn xin hỗ trợ tài chính không đầy đủ và mô tả các hành động mà 
Beaumont Health hoặc một bên được ủy quyền, có thể thực hiện trong trường hợp 
không chi trả. 
 
 
ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ THU NHẬP TÀI CHÍNH 
Thu nhập hộ gia đình sẽ là yếu tố cơ bản trong việc xác định tính đủ điều kiện nhận hỗ 
trợ tài chính. Thu nhập hộ gia đình là biện pháp thường được chính phủ Hoa Kỳ và các 
tổ chức tư nhân sử dụng. Mỗi hộ gia đình được đo bằng thu nhập của mỗi cư dân trên 
15 tuổi. Thu nhập bao gồm tiền công và tiền lương, bảo hiểm thất nghiệp, chi trả khuyết 
tật, thanh toán hỗ trợ trẻ em nhận được, hóa đơn thuê nhà thường xuyên, cũng như bất 
kỳ công việc cá nhân, đầu tư hoặc các loại thu nhập nhận khác thường xuyên nhận 
được. Bất cứ khi nào có thể, người yêu cầu hỗ trợ tài chính cần cung cấp một bản sao 
Tờ khai Thuế Liên bang đầy đủ cùng với Tờ khai thuế Michigan để hỗ trợ trong việc xác 
định thu nhập "hộ gia đình". Các thành phần của quá trình đánh giá bao gồm: 
 

1. Tình trạng phụ thuộc 
Nếu bệnh nhân được tuyên bố là người phụ thuộc vào tờ khai thuế của cha 
mẹ hoặc con đã trưởng thành, thu nhập của bên yêu cầu bên kia là người 
phụ thuộc sẽ được coi là cơ sở để xác định tính đủ điều kiện. 

 
 2. Chứng minh thu nhập 

Bệnh nhân yêu cầu hỗ trợ tài chính phải cung cấp tờ khai thuế đã nộp mới 
nhất cùng với phiếu lương, thanh toán an sinh xã hội, v.v. gần đây nhất của 
họ để thiết lập thu nhập hiện tại. Nếu thu nhập hiện tại đã thay đổi đáng kể từ 
các khoản được phản ánh trên tờ khai thuế đã nộp mới nhất, có thể xem xét 
tạm ngưng quyết định về việc phê duyệt hỗ trợ tài chính nếu có cơ sở hợp lý 
để giả định mức thu nhập sẽ phục hồi trở lại mức trước đó. 
 

 3. Đánh giá Thu nhập 
Mỗi trường hợp chăm sóc và hóa đơn là riêng biệt và khác biệt. Điều kiện để 
được hỗ trợ tài chính cho một hóa đơn cụ thể, bệnh nhân không tự động đủ 



 

điều kiện cho hỗ trợ tương tự với các dịch vụ trong tương lai hoặc các mặt 
hàng nhận được. 

 
4. Tài sản 

Bệnh nhân yêu cầu hỗ trợ tài chính phải cung cấp danh sách và giá trị ước 
tính của tất cả tài sản, tức là nhà chính và phụ, chứng khoán, quỹ tương hỗ, 
đất trống, xe cộ, v.v. Khi xác định tính đủ điều kiện nhận hỗ trợ tài chính, các 
tài sản này sẽ được xem xét. 

 
5. Tài khoản Hưu trí 

Tài khoản hưu trí sẽ được công nhận dựa trên giá trị của chúng như là trợ 
cấp hàng năm, với giá trị tương đương hàng năm được bổ sung vào thu 
nhập hộ gia đình. Hai mươi lăm năm sẽ được sử dụng làm thời gian của trợ 
cấp hàng năm và 3,5% sẽ được sử dụng làm tốc độ tăng hàng năm. 

 
6. Thông tin Đại diện 

Nếu bệnh nhân không thể cung cấp đầy đủ thông tin tài chính và/hoặc xã hội, 
thu nhập phải được xác minh theo cách nào đó để đủ điều kiện nhận hỗ trợ 
tài chính. Do đó, một số trường hợp có thể được xác định dựa trên các 
nguồn sẵn có. 

 
Việc xác định điều kiện nhận hỗ trợ tài chính hoặc hỗ trợ tài chính có thể thay đổi nếu 
phát hiện thấy thông tin bị giấu, nếu có thêm thông tin được nhận bất cứ lúc nào, hoặc 
nếu có tình huống thay đổi bất cứ lúc nào trước khi thanh toán của tài khoản hiện tại. 
Nếu thông tin được cung cấp sau đó được xác định là không chính xác, bệnh nhân phải 
cung cấp thanh toán cho các dịch vụ hoặc các mặt hàng đã nhận được. 
 
 
KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN NHẬN HỖ TRỢ TÀI CHÍNH 
Sau khi đánh giá đầy đủ Đơn, nếu xác định rằng bệnh nhân không đủ điều kiện nhận hỗ 
trợ tài chính theo chính sách này và bệnh nhân không có bảo hiểm, chính sách Giảm 
giá cho Bệnh nhân Không có bảo hiểm sẽ áp dụng. 
 
 
CHÍNH SÁCH PHỐI HỢP VỚI CHĂM SÓC CẤP CỨU  
Tại mọi thời điểm, Beaumont Health sẽ duy trì chính sách chăm sóc cấp cứu yêu cầu 
bệnh viện cung cấp, mà không phân biệt đối xử, chăm sóc cho các điều kiện y tế khẩn 
cấp (theo định nghĩa của Đạo luật Lao động và Điều trị Y tế Khẩn cấp (EMTALA), mục 
1867 của Đạo luật An sinh Xã hội (42 U.S.C. 1395dd)) cho các cá nhân bất kể tính đủ 
điều kiện của họ theo chính sách này.  Trong mọi trường hợp, nhân viên hoặc nhà thầu 
của Beaumont Health sẽ không tham gia vào bất kỳ hành động nào can ngăn các cá 
nhân tìm kiếm chăm sóc y tế khẩn cấp mà không phân biệt đối xử, trong đó bao 
gồm việc yêu cầu thanh toán trước bất kỳ khoản phí nào hoặc tiến hành các hoạt động 
thu nợ tại Trung tâm Cấp cứu hoặc ở những nơi khác trong bệnh viện mà các hoạt động 
như vậy có thể gây trở ngại cho việc kiểm tra sàng lọc y tế hoặc điều trị ổn định cho một 
điều kiện y tế khẩn cấp. 
 
 
CÔNG BỐ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ TÀI CHÍNH 



 

Chính sách này sẽ được công bố rộng rãi đến cộng đồng được phục vụ bởi mỗi 
Beaumont Health.  Theo đó, ở mức tối thiểu, Beaumont Health sẽ thực hiện những hành 
động sau đây theo cách phù hợp với Mục 501(r) của Bộ luật và các quy định có liên 
quan, để công bố rộng rãi chính sách hỗ trợ tài chính này. Beaumont Health sẽ cung 
cấp những mục sau: 
 

• Chính sách này, Đơn xin Hỗ trợ Tài chính dành cho Bệnh nhân (Đơn) (bao gồm 
cả hướng dẫn điền đơn) và một bản tóm tắt bằng ngôn ngữ dễ hiểu về chính 
sách trên trang web của Beaumont Health. Beaumont.org 

 
• Thông báo về tính sẵn có của hỗ trợ tài chính dành cho bệnh nhân và hướng 

dẫn đánh giá tính đủ điều kiện của bệnh nhân và cách để có được bản sao của 
chính sách này thông qua: (i) hiển thị công khai dễ thấy ở Trung tâm Cấp cứu, 
những nơi đăng ký và các khu vực tiếp nhận bệnh nhân khác; (ii) tài liệu quảng 
cáo dành cho bệnh nhân và bản sao tóm tắt bằng ngôn ngữ dễ hiểu về chính 
sách này có sẵn trong Trung tâm Cấp cứu, những nơi đăng ký và các khu vực 
phù hợp khác; và (iii) tuyên bố trong hóa đơn của bệnh nhân tư vấn cho bệnh 
nhân nếu họ cần hỗ trợ với việc thanh toán hóa đơn, họ có thể đủ điều kiện để 
được hỗ trợ tài chính và cách để có được bản sao của chính sách này. 

 
• Bản sao bằng giấy của chính sách này, Đơn (bao gồm cả hướng dẫn điền Đơn) 

và bản tóm tắt bằng ngôn ngữ dễ hiểu về chính sách này khi có yêu cầu và 
không thu phí, cả ở những nơi công cộng tại các cơ sở bệnh viện và qua đường 
bưu điện. 
 

• Những nơi của Beaumont Health có chính sách này và Đơn (bao gồm cả hướng 
dẫn điền Đơn) được liệt kê trong Phụ lục B kèm theo. 

 
Ngoài ra, Beaumont Health sẽ thông báo cho cư dân của cộng đồng được phục vụ bởi 
Beaumont Health về chính sách này theo cách mong đợi hợp lý để tiếp cận các thành 
viên của cộng đồng, những người có nhiều khả năng yêu cầu hỗ trợ tài chính và sử 
dụng bất kỳ phương pháp công bố hoặc lưu hành nào khác theo quyết định của 
Beaumont Health để công bố rộng rãi chính sách này. 
 
Beaumont Health sẽ chuẩn bị một bản tóm tắt bằng ngôn ngữ dễ hiểu về chính sách 
này, bản tóm tắt này sẽ bao gồm: 
 

• Mô tả ngắn về yêu cầu điều kiện và hỗ trợ được cung cấp theo chính sách này; 
 

• Một địa chỉ trang web trực tiếp và vị trí thực tế, nơi có thể lấy bản sao của chính 
sách này và Đơn (bao gồm cả hướng dẫn điền Đơn); 

 
• Hướng dẫn về cách có được bản sao miễn phí của chính sách này và Đơn (bao 

gồm cả hướng dẫn điền Đơn) qua đường bưu điện; 
 

• Thông tin liên hệ (tức là số điện thoại và địa chỉ của bệnh viện Beaumont) của 
một nhân viên, người có thể cung cấp thông tin về chính sách này và Đơn, cũng 
như thông tin liên hệ cho bất kỳ tổ chức phi lợi nhuận hay cơ quan chính phủ 
nào được xác định là nguồn hỗ trợ có khả năng cùng với Đơn của Beaumont 
Health; và 

http://www.beaumont.org/


 

 
• Một tuyên bố rằng không có cá nhân nào đủ điều kiện nhận hỗ trợ tài chính, cho 

chăm sóc cấp cứu hoặc chăm sóc cần thiết về mặt y tế, sẽ bị tính phí nhiều hơn 
số tiền được trả cho cá nhân có bảo hiểm cho chăm sóc như vậy.  

  
Để xin hỗ trợ tài chính hoặc để biết thêm thông tin về Chính sách Hỗ trợ Tài chính, 
bạn có thể liên hệ với nhóm dịch vụ khách hàng có liên quan đến vị trí dịch vụ của 
bạn:  

Bệnh viện Beaumont – Grosse Pointe, Bệnh viện Beaumont – Royal Oak, Bệnh 
viện Beaumont – Troy, Bệnh viện Beaumont – Farmington Hills: 

Tổng đài Dịch vụ Khách hàng theo số 1-248-577-9600 

Bệnh viện Beaumont – Dearborn, Bệnh viện Beaumont – Wayne, Bệnh viện 
Beaumont – Taylor, và Bệnh viện Beaumont – Trenton:  

Tổng đài Dịch vụ Khách hàng theo số 1-800-858-9503 

  



 

Phụ lục A: Địa chỉ gửi thư cho đơn xin hỗ trợ tài chính đã hoàn tất 
 
Bệnh viện Beaumont – Grosse Pointe, Bệnh viện Beaumont – Royal Oak, Bệnh 
viện Beaumont – Troy, Bệnh viện Beaumont – Farmington Hills  
Hệ thống Beaumont Health 
750 Stephenson Highway 
P.O. Box 5042 
Troy, Michigan 48083 
 
Bệnh viện Beaumont – Dearborn, Bệnh viện Beaumont – Wayne, Bệnh viện 
Beaumont – Taylor, và Bệnh viện Beaumont – Trenton 
Beaumont Health 
Phòng OakAssist 
15500 Lundy Parkway, Suite 101 
Dearborn, MI 48126 
 
 
 
 
Phụ lục B: Vị trí cho hỗ trợ và/hoặc thông tin thêm về Đơn, theo vị trí dịch vụ 
 
Bệnh viện Beaumont – Grosse Pointe: 
(người nhận: Dịch vụ Tài chính cho Bệnh nhân) 
468 Cadieux Rd 
Grosse Pointe, MI 48230 
  
Bệnh viện Beaumont – Royal Oak: 
(người nhận: Dịch vụ Tài chính cho Bệnh nhân) 
3601 W 13 Mile Rd 
Royal Oak, MI 48073 
 
Bệnh viện Beaumont – Troy: 
(người nhận: Dịch vụ Tài chính cho Bệnh nhân) 
44201 Dequindre Rd 
Troy, Michigan 48085 
 
Bệnh viện Beaumont – Farmington Hills: 
(người nhận: Tư vấn Tài chính) 
28050 Grand River 
Farmington Hills, Michigan 48336 
 
Bệnh viện Beaumont – Dearborn, Bệnh viện Beaumont – Wayne, Bệnh viện 
Beaumont – Taylor, và Bệnh viện Beaumont – Trenton: 
(người nhận: OakAssist) 
18101 Oakwood Blvd 
Dearborn, Michigan 48124 
 
 
 
Phụ lục C: Điểm báo cáo đơn theo vị trí dịch vụ 



 

 
Bệnh viện Beaumont – Grosse Pointe, Bệnh viện Beaumont – Royal Oak, Bệnh 
viện Beaumont – Troy: Phó chủ tịch Bệnh viện Beaumont 
 
Bệnh viện Beaumont – Farmington Hills: Chủ tịch - Beaumont Farmington Hills  
 
Bệnh viện Beaumont – Dearborn, Bệnh viện Beaumont – Wayne, Bệnh viện 
Beaumont – Taylor, và Bệnh viện Beaumont – Trenton: Phó chủ tịch Chu kỳ Doanh 
thu Beaumont Health 

  



 

Phụ ̣lục D: Danh sách các nhà cung cấp được bảo hiểm theo Chính sách Hỗ trợ 
Tài chính của Beaumont Health 

Bệnh viện Beaumont – Grosse Pointe, Bệnh viện Beaumont – Royal Oak, Bệnh 
viện Beaumont – Troy:  
Tập đoàn Y tế Beaumont (BMG) 
 
Bệnh viện Beaumont – Farmington Hills:  
TBD 
 
Bệnh viện Beaumont – Dearborn, Bệnh viện Beaumont – Wayne, Bệnh viện 
Beaumont – Taylor, và Bệnh viện Beaumont – Trenton:  

Oakwood Physicians (OPi) 

 


