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Legacy Laboratory Services 
1225 N.E. 2nd Ave., Portland, OR 97232 
503-413-1234 or 1-877-270-5566 

 
Tên bệnh nhân (họ, tên, tên đệm viết tắt):  

Số định danh:  

 
 

THÔNG BÁO TRƯỚC CHO NGƯỜI THỤ HƯỞNG VỀ VIỆC KHÔNG ĐƯỢC 
BẢO HIỂM (ADVANCE BENEFICIARY NOTICE OF NONCOVERAGE, ABN) 

LƯU Ý: Nếu bảo hiểm Medicare không thanh toán cho(các) xét nghiệm trong phòng thí 
nghiệm dưới đây, quý vị có thể sẽ phải thanh toán. 

Bảo hiểm Medicare không thanh toán cho tất cả mọi dịch vụ, ngay cả một số dịch vụ chăm sóc mà 
quý vị hoặc nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của quý vị có lý do chính đáng để cho rằng 
quý vị cần được nhận bảo hiểm. Chúng tôi cho rằng Medicare có thể không thanh toán cho (các) 
xét nghiệm trong phòng thí nghiệm dưới đây. 
 

Medicare coi việc xét nghiệm mang tính thí nghiệm hoặc chỉ dành cho 
mục đích nghiên cứu: Medicare có hướng dẫn tần suất xét nghiệm: 
Medicare sẽ không thanh toán cho các xét nghiệm này đối với tình trạng/chẩn đoán của quý vị: 

Alpha-Fetoprotein, huyết 
thanh (Alpha-Fetoprotein, 
serum) 
Số lượng tế bào máu 
(CBC/ABC/v.v.) (Blood Cell 
Counts (CBC/ABC/etc,))  
Peptide Natri lợi niệu loại B 
(B-Type Natriuretic Peptide, 
BNP) 
Liên kết ngang Collagen 
(Collagen Crosslinks)  
(N-Telopeptide)   
Digoxin 
Xét nghiệm lạm dụng 
thuốc (Drug of Abuse 
Testing)  
Nhóm xét nghiệm 
máu ẩn trong phân 
(Fecal Occult Blood 
Group)   
Phân tích tế bào 
theo dòng chảy 
(Flow Cytometry) 
Gamma 
Glutamyltransferase/GGT  
Di truyền học / Di truyền 
học tế bào (Genetics / 
Cytogenetics) 

Glucose (máu/nước 
tiểu/2 giờ sau bữa ăn) 
(Glucose 
(blood/urine/2hrPP)) 
hCG, Định lượng  
(hCG, Quantitative) 
Hemoglobin A1c 
(HgbA1c)  
Bảng xét nghiệm viêm 
gan cấp tính (Hepatitis, 
Acute Panel) 
Xét nghiệm HIV (Chẩn đoán / 
Tiên lượng) (HIV Testing 
(Diagnosis / Prognosis)) 
Nghiên cứu sắt 
(Sắt/IBC/Ferritin/Transferrin) (Iron 
Studies 
(Iron/IBC/Ferritin/Transferrin))  
Xét nghiệm Lipid 
(LIPR/NMR/Chol/v.v.) (Lipids 
Testing (LIPR/NMR/Chol/etc.))  
Magiê, huyết thanh/nước tiểu 
(Magnesium, Serum/Urine) 
Xét nghiệm PSA (Tự do/Toàn 
phần/Sàng lọc) (PSA Testing 
(Free/Total/Screen)) 

PT-INR (Thời gian Prothrombin)  
(Prothrombin Time) 
PTT (Thời gian Prothrombin từng phần) 
(Partial Thromboplastin Time) 
Xét nghiệm tuyến giáp 
(TSH/FreeT4/v.v.) (Thyroid Testing 
(TSH/FreeT4/etc.)) 
Kháng nguyên khối u 
(CA125/CA19-9/CEA/CA27.29/v.v.) 
(Tumor Antigens (CA125/CA19-
9/CEA/CA27.29/etc.)) 
Cấy nước tiểu/UA+C&S nếu được chỉ 
định (Urine Culture/UA+C&S if 
indicated) 
Vitamin D 
Khác (Other):  
Khác (Other):   

 
Chi tiết của ước tính chi phí:  Tổng:   
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NHỮNG ĐIỀU QUÝ VỊ CẦN THỰC HIỆN LÚC NÀY: 

Đọc thông báo này, để quý vị có thể đưa ra quyết định sáng suốt về dịch 
vụ chăm sóc của quý vị.  
Hỏi chúng tôi bất kỳ câu hỏi nào mà quý vị có thể có sau khi đọc xong. 
Chọn một tùy chọn bên dưới về việc có muốn nhận (các) xét nghiệm trong phòng thí 
nghiệm được liệt kê ở trên không. 
Lưu ý: Nếu quý vị chọn Tùy chọn 1 hoặc 2, chúng tôi có thể giúp quý vị sử dụng 

bất kỳ bảo hiểm nào khác mà quý vị có thể có, nhưng Medicare không thể 
yêu cầu chúng tôi làm điều này. 

 
 

 

Thông tin bổ sung: 
 

Thông báo này đưa ra ý kiến của chúng tôi, không phải là quyết định chính thức của 
Medicare. Nếu quý vị có thắc mắc khác về thông báo này hoặc hóa đơn Medicare, hãy gọi tới  
1-800-MEDICARE (1-800-633-4227/TTY: 1-877-486-2048). Ký tên dưới đây có nghĩa là quý vị đã 
nhận được và hiểu rõ thông báo này. Quý vị cũng sẽ nhận được một bản sao. 

 
 
 
 

CMS không phân biệt đối xử trong các chương trình và hoạt động của mình. Để yêu cầu thông 
báo này ở một định dạng Thay thế, vui lòng gọi 1-800-MEDICARE hoặc gửi email tới địa 

chỉ: AltFormatRequest@cms.hhs.gov. 
Theo Đạo luật giảm bớt thủ tục giấy tờ năm 1995, không có cá nhân nào bị bắt buộc phải đáp ứng yêu cầu thu thập thông tin trừ khi có số kiểm soát hợp lệ của Cục Quản lý Hành chính và 
Ngân sách (Office of Management and Budget, OMB). Số kiểm soát OMB hợp lệ đối với yêu cầu thu thập thông tin này là 0938-0566. Thời gian cần thiết để hoàn thành yêu cầu thu thập 
thông tin này được ước tính trung bình 7 phút cho mỗi lần trả lời, bao gồm thời gian để xem xét hướng dẫn, tìm kiếm nguồn dữ liệu hiện có, thu thập dữ liệu cần thiết, cũng như hoàn thành 
và xem xét việc thu thập thông tin. Nếu quý vị có ý kiến liên quan đến tính chính xác đối với ước tính thời gian hoặc đề xuất cải thiện mẫu này, vui lòng viết thư gửi tới: CMS, 7500 Security 
Boulevard, Attn: PRA Reports Clearance Officer, Baltimore, Maryland 21244-1850. 

Form CMS-R-131 (Exp. 06/23/2023) Form Approved OMB No. 0938-0566 

Original - Lab Copy Photocopy - Patient Copy 

TÙY CHỌN 1. Tôi muốn được làm (các) xét nghiệm trong phòng thí nghiệm được liệt kê  
ở trên. Quý vị có thể yêu cầu được thanh toán ngay bây giờ, nhưng tôi cũng muốn được lập 
hóa đơn cho Medicare theo quyết định chính thức về thanh toán, và gửi cho tôi trong thông 
báo tóm tắt của Medicare (Medicare Summary Notice, MSN). Tôi hiểu rằng nếu Medicare 
không thanh toán, tôi sẽ chịu trách nhiệm thanh toán, nhưng tôi có thể kháng cáo với 
Medicare bằng cách thực hiện theo các hướng dẫn trên MSN. Nếu Medicare thanh toán, quý 
vị sẽ hoàn trả mọi khoản thanh toán mà tôi đã thực hiện cho quý vị, trừ các khoản tiền đồng trả 
hoặc khấu trừ. 

TÙY CHỌN 2. Tôi muốn được làm (các) xét nghiệm trong phòng thí nghiệm được liệt kê  
ở trên, nhưng không lập hóa đơn cho Medicare. Quý vị có thể yêu cầu được thanh toán ngay 
bây giờ vì tôi sẽ chịu trách nhiệm thanh toán. Tôi không thể kháng cáo nếu Medicare không 
được lập hóa đơn. 

TÙY CHỌN 3. Tôi không muốn được làm (các) xét nghiệm trong phòng thí nghiệm được liệt 
kê ở trên. Tôi hiểu rằng với sự lựa chọn này tôi sẽ không chịu trách nhiệm thanh toán, và tôi sẽ 
không thể kháng cáo nếu như Medicare sẽ thanh toán. 

Ngày: Chữ ký: 

Chỉ đánh dấu một ô. Chúng tôi không thể chọn thay cho quý vị. 
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