Bệnh nhân Ngoại trú Medicare
Thông tin Hướng dẫn về Lựa
chọn và Chấp thuận Tài chính

Tại sao tôi phải chấp thuận?
Bệnh nhân cần phải cung cấp chấp thuận về tài chính, bằng giấy hoặc điện tử, để
được tính tiền bulk bill (trả thay) khi khám Ngoại trú và nhận các dịch vụ Chẩn đoán
Medicare.
Khi quý vị dùng Medicare để khám chuyên khoa hoặc nhận các dịch vụ chẩn đoán,
Western Health yêu cầu quý vị cung cấp chấp thuận để Western Health có thể thay
mặt quý vị tính tiền Bulk Bill và chuyển lợi ích Medicare cho Western Health.
Khi ký vào mẫu đơn này, quý vị cho phép Western Health tính tiền bulk bill với Medicare
cho dịch vụ quý vị nhận được.
Ai có thể đưa ra chấp thuận này?
Chấp thuận này có thể được ký bởi bệnh nhân, người chăm sóc hoặc người giám
hộ của bệnh nhân.
Tôi sẽ không phải trả tiền túi khi đi khám ngoại trú, nhận các dịch vụ chẩn
đoán hoặc các dịch vụ liên quan mà đã tính tiền bulk bill với Medicare
Quý vị KHÔNG phải trả tiền túi cho buổi hẹn của mình. Nếu chọn tính tiền bulk bill,
quý vị sẽ không phải trả thêm bất cứ khoản tiền nào cho buổi hẹn của mình.

Nếu không có thẻ Medicare, quý vị sẽ phải trả tiền cho buổi hẹn của mình. Việc
tính tiền Bulk Bill chỉ áp dụng với những bệnh nhân có thẻ Medicare. Vui lòng tham
khảo trang mạng Western Health dưới đây để biết phí dành cho bệnh nhân là người
nước ngoài hoặc quét mã QR để đến thẳng trang mạng đó.
https://www.westernhealth.org.au/PatientsandVisitors/Medicare_Ineligible/Pages/def
ault.aspx

Lựa chọn này có hiệu lực cho suốt mỗi lần quý vị được chăm sóc tại
Western Health, bắt đầu kể từ cuộc hẹn này.
Nếu quý vị đồng ý tính tiền bulk bill cho cuộc hẹn này, những cuộc hẹn tiếp theo
cũng sẽ được tính tiền bulk bill.

Patient Information | Medicare Outpatient_Vietnamese

Western Health

