Inova Cares Clinic for Families

Inova Cares Clinic for Families (ICCF) cung cấp các dịch vụ chăm sóc cơ bản toàn diện cho
cộng đồng North Virginia với nền văn hóa đa dạng. Các phòng khám của chúng tôi là cơ sở y
tế dành cho bệnh nhân ở mọi độ tuổi đủ điều kiện hưởng Medicaid, FAMIS hoặc chương trình
Hỗ Trợ Tài Chính của Inova, cũng như những bệnh nhân không có bảo hiểm.
Các dịch vụ của ICCF bao gồm:
• Chăm sóc sức khỏe cho người lớn:
– Kiểm tra sức khỏe định kỳ, duy trì và
kiểm tra sức khỏe liên tục (ví dụ: xét
nghiệm định kỳ, lấy thuốc kê đơn định
kỳ, tiêm vắc-xin, tầm soát sức khỏe)
– Giáo dục và tư vấn về ngăn ngừa bệnh
– Quản lý bệnh mãn tính (ví dụ: tiểu đường,
áp huyết cao, cholesterol cao)
– Điều phối chăm sóc cho chuyên gia và
dịch vụ y tế khác
– Quản lý ca bệnh với y tá
– Quản lý sức khỏe hành vi (ví dụ: trầm
cảm, lo âu)
• Chăm sóc sức khỏe cho trẻ em:*
– Thăm khám sức khỏe trẻ em khỏe mạnh
– Thăm khám sức khỏe trẻ em ốm bệnh
– Kiểm tra sức khỏe trường học và thể thao
– Thăm khám Tại Nhà Ngày Mai cho
những trẻ sơ sinh mới xuất viện để kiểm
tra vàng da (bilirubin)
– Tiêm chủng trẻ em (theo khuyến cáo
của hướng dẫn Học Viện Nhi Khoa Hoa
Kỳ hiện tại)
• Hỗ trợ đăng ký Medicaid và hỗ trợ tài chính
(chăm sóc từ thiện)
*Xin vui lòng gọi để kiểm tra lịch khám, do dịch vụ có thể không
được cung cấp ở mọi địa điểm.

Tư cách hội đủ điều kiện
Phòng khám của chúng tôi chấp nhận các gói và loại
thanh toán sau:
• Medicaid
• MCO Medicaid, ngoại trừ các gói Kaiser
• Các gói FAMIS
• Medicaid chờ xử lý (đơn đăng ký phải được nộp
và phê duyệt)
• Chương trình Hỗ Trợ Tài Chính Inova (đơn đăng
ký phải được nộp và phê duyệt)
• Tự chi trả

Đăng Ký Chăm Sóc Từ Thiện và Medicaid
Trong khi hợp tác chặt chẽ với các đồng nghiệp của
Partnership for Healthier Communities, nhóm của
chúng tôi hỗ trợ những bệnh nhân đủ điều kiện nhận
Medicaid trong quá trình đăng ký tham gia. Đối với
những bệnh nhân không đủ điều kiện nhận Medicaid,
chúng tôi sẽ khám phá khả năng chăm sóc từ thiện
với bệnh nhân.
Các bệnh nhân không thuộc danh mục nào có thể
chọn tự thanh toán.
Xin vui lòng gọi cho một trong các phòng khám để biết thêm
thông tin về tư cách hợp lệ.

Câu Hỏi Thường Gặp (Frequently Asked

Questions (FAQ))
Làm thế nào để xác lập chăm sóc với ICCF?
Hãy gọi cho phòng khám để lên lịch buổi
thăm khám người lớn khỏe mạnh hoặc trẻ

Các Địa Điểm Inova Cares Clinic for Families
Alexandria
4700 King St., Suite 100
Alexandria, VA 22302
SĐT: 571.665.6599
Giờ làm việc: Thứ Hai – thứ Sáu, 8:30 sa – 5:00 ch

em khỏe mạnh đầu tiên. Nếu quý vị cần
đăng ký Medicaid hoặc hỗ trợ tài chính, hãy
đặt hẹn với nhân viên xét duyệt tư cách 1 giờ
trước buổi khám y tế và mang theo giấy tờ
cần thiết.

Sau khi tôi trở thành bệnh nhân được xác lập,
tôi có thể đặt hẹn như thế nào?
Hãy gọi cho phòng khám để lên lịch buổi
thăm khám. Chỉ những bệnh nhân đã được
xác lập mới có thể được thăm khám ốm

Annandale
7617 Little River Tpke., Suite 850
Annandale, VA 22003
SĐT: 571.665.6636
Giờ làm việc: Thứ Hai – thứ Sáu, 8:30 sa – 5:00 ch
Manassas*
8051 Sudley Rd.
Manassas, VA 20109
SĐT: 571.719.4180
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bệnh hay cùng ngày.

Tôi nên tới khi nào?
Sau khi quý vị trở thành bệnh nhân được
xác lập, hãy tới trước buổi hẹn khám theo

Sterling*
46440 Benedict Dr., Suite 208
Sterling, VA 20164
SĐT: 571.665.6526
Giờ làm việc: Thứ Hai – thứ Sáu, 8:30 sa – 5:00 ch

lịch ít nhất 15 phút. Nếu quý vị cần gặp nhân
viên xét duyệt tư cách , hãy tới trước 1 giờ và
mang theo giấy tờ cần thiết.

Tất cả phòng khám đều thuận tiện cho quý vị sử dụng phương tiện
công cộng.
*Địa điểm phòng khám phục vụ cả trẻ em và người lớn.

Nếu tôi đến muộn thì sao?
Nếu quý vị đến muộn hơn 15 phút, chúng tôi

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập inova.org/ICCF hoặc gọi đến
phòng khám ưu tiên của quý vị.

không thể thực hiện thăm khám cho quý vị
hoặc buổi khám có thể bị rút ngắn thời gian
tùy theo lịch làm việc của nhà cung cấp.
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