
 

 
 

TRUNG TÂM PHỤC HỒI VẬT LÝ TRỊ LIỆU BỆNH NHÂN NGOẠI CHẨN 
 

THÔNG TIN VỀ TRẢ TIỀN CO-PAY 
Cám ơn quý vị đã chọn Trung Tâm Phục Hồi Vật Lý Trị Liệu Bệnh Nhân Ngoại Chẩn 
Orange Coast Memorial.  Chúng tôi đã kiểm tra quyền lợi bảo hiểm cho PT/OT/ST với 
hãng bảo hiểm của quý vị.  Chúng tôi đã được cho biết rằng quý vị có $______tiền copay 
mỗi lần viếng thăm.  Thanh toán tiền mỗi lần phục vụ.  Điều này có thể không xảy ra, vui 
lòng báo cho người ngồi phía trước bàn giấy, họ sẽ giải thích cho quý vị biết thêm những 
chọn lựa khác. 
 

 
ĐIỀU LỆ BUỔI HẸN 

Chúng tôi muốn bệnh nhân của chúng tôi được thông báo những điều lệ sau đây: 
1. Hủy bỏ cuộc hẹn phải được thông báo trước 24 tiếng trước khi cuộc hẹn. 
2. Khi bệnh nhân lỡ 3 cuộc hẹn mà không thông báo, bệnh nhân có thể bị loại khỏi 

chương trình vật lý trị liệu. 
3. Khi bệnh nhân hủy 5 lần cuộc hẹn, bệnh nhân có thể loại khỏi chương trình vật lý 

trị liệu. 
4. Bệnh nhân đi trễ hơn 15 phút sẽ được xem như vắng mặt, hoặc thời gian trị liệu sẽ 

ít đi, tùy thuộc vào lịch trình của người trị liệu. 
5. Nếu bệnh nhân mang những bệnh lây nhiễm qua không khí hoặc cách ly phòng 

ngừa, Ông/Bà phải hủy bỏ cuộc hẹn cho đến khi được khỏi bị cách ly. 
 
Thiếu sót tuân theo toa thuốc của bác sĩ cho dịch vụ phục hồi do vi phạm điều lệ buổi hẹn 
kết quả có thể làm cho tình trạng bệnh của quý vị tệ hơn.  Trong trường hợp những dịch 
vụ về phục hồi bị chấm dứt trước khi hoàn tất toa thuốc của bác sĩ, chúng tôi khuyên quý 
vị liên lạc với bác sĩ về tình trạng của quý vị cho những phục vụ hồi phục nào đã được 
chỉ định. 
 
Chúng tôi cảm kích sự hợp tác của quý vị trong việc giúp đỡ chúng tôi cung cấp dịch vụ 

phục hồi với phẩm chất tốt nhất đến cộng đồng. 
 

 

Tôi đã đọc và sẽ chấp hành những điều lệ trên. 

Tên bệnh nhân______________________Ký tên:_________________Ngày:__________ 

 
 
 
 
 
 
Correspondence:  Appointment Policy 
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