
Chính sách Hỗ trợ Tài chính cho Bệnh nhân (Patient Financial Assistance Policy) 
của Fred Hutchinson Cancer Center 

Phụ lục III - Bảng thông tin AGB 

Fred Hutchinson Cancer Center xác định Số tiền thường được lập hóa đơn (Amounts Generally 
Billed, AGB) trên cơ sở hàng năm bằng cách sử dụng “phương pháp xem xét lại,” đã trình bày 
trong Mục 1.501(r)-5(b)(1) của Quy chế Kho bạc (Treasury Regulation Section 1.501(r)-5(b)(1)).  

1. Tính toán AGB:
• Hàng năm, bộ phận Tài chính của chúng tôi sẽ thu thập dữ liệu về mọi yêu cầu trong 
năm tài chính có số dư phải thu cuối kỳ < $1000.
• Quy trình này cũng gồm các yêu cầu có ngày xuất viện trong năm tài chính trước đó. 
Năm tài chính của chúng tôi là từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 30 tháng 6 năm sau.
• Các yêu cầu đã tự thanh toán sẽ được loại trừ.
• Tỷ lệ phần trăm AGB hàng năm của chúng tôi bằng tổng số tiền được trả bởi bên thứ 
ba chia cho tổng các khoản phí gộp liên quan đến những yêu cầu đó trong năm tài 
chính trước.

Cách tính được tóm tắt như sau: 

% AGB = Tổng số tiền thanh toán bảo hiểm của năm tài chính trước/Tổng số 
phí gộp.  

2. Thời gian và việc sử dụng AGB:
• Phòng Tài chính (Finance Department) của chúng tôi sẽ xác định tỷ lệ phần trăm AGB
hiện tại và sẽ bắt đầu áp dụng tỷ lệ phần trăm AGB hiện tại, trong vòng 120 ngày kể từ
ngày kết thúc mỗi năm tài chính.
• Các bệnh nhân được xem là đủ điều kiện nhận hỗ trợ tài chính theo Patient Financial
Assistance Policy của chúng tôi sẽ không bị tính phí nhiều hơn AGB cho những cá nhân
được bảo hiểm chi trả. Những bệnh nhân đủ điều kiện có bảo hiểm sẽ không phải thanh
toán nhiều hơn AGB sau khi đã áp dụng tất cả các khoản thanh toán của công ty bảo
hiểm y tế.

3. Có hiệu lực Ngày 1 tháng 12 năm 2022, AGB của chúng tôi là 45.57% (dựa trên dữ liệu yêu
cầu trong năm tài chính 2022).


