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 Inovaخط مشی کمک مالی 

 خالصه به زبان ساده
 

در هر  –اين است که به تمامی افراد در همه اجتماع هايی که افتخار خدمت رسانی به آنها را داريم،  Inovaماموريت 
 Inovaبه عنوان بخشی از اين ماموريت، . خدمات مراقبت سالمت با استاندارد جهانی ارائه کند –بار، در هر تماس 

بدون در نظر گرفتن توانايی افراد در پرداخت، ارائه دهنده خدمات اورژانس و ساير مراقبت های پزشکی مورد نياز 
مبتنی بر تخفيف به ) کمک خيريه(همچنين با توجه به خط مشی کمک مالی خود، ارائه دهنده کمک مالی  Inova. است

 .بيماران است
 

کنند و اسناد مربوط به  ليرا تکم یمال نهيتقاضانامه کمک هز ديبا مارانيب ،یمال نهيکمک هز فاتيتخف افتيدر یبرا
و  Inovaاين بندها حاوی خالصه ای از خط مشی  .نديرا ارائه نما اينيرجيخانوار و اقامت در و یدرآمد، تعداد اعضا

 1.نحوه کارکرد روند کمک مالی است
 

 تند؟کدام سرويس ها واجد شرايط دريافت تخفيفات کمک مالی هس
Inova  برای خدمات اورژانسی و ساير خدمات ضروری پزشکی که توسط بيمارستان هایInova ساير مراکز ،Inova 

) مثالً جراحی زيبايی و الغری(خدمات اختياری . و برخی پزشکان مشخص انجام می شوند، مساعدت مالی ارائه می دهد
 .نيز ممکن است تحت پوشش اين خط مشی قرار نگيردپوشش داده نمی شوند و خدمات ارائه شده توسط پزشک شما 

 
لطفا برای مشاهده شرح کامل شرايط احراز صالحيت، تخفيف های پيشنهادی و فهرست جامع مراکز و تامين کنندگان 

که به صورت آنالين در (» سياست مساعدت مالی«تحت پوشش اين سياست نامه به نسخه کامل 
help/index.jsp-information/financial-visitor-and-http://www.inova.org/patient (موجود است (

 .رجوع کنيد
 

 چه کسی واجد شرايط کمک مالی است؟
ه باال دارند ممکن است واجد شرايط دريافت بيماران کم درآمد و بيمارانی که صورتحساب های پزشکی فوق العاد

برای بررسی صالحيت افراد، درآمد بيماران را که در فرم تقاضانامه کمک  Inova. باشند Inovaمساعدت مالی از 
 .مالی آمده است را با توجه به خط فقر فدرال بررسی می کند

 
Inova ديبا ،یخدمات اورژانس یها فياز تخف یارجهت برخورد مارانيب. همچنين وضعيت اقامت را بررسی می کند 

 .اقامت محرزشده داشته باشند اينيرجيدر و شتريب ايروز  30
 

Inova  به بيمارانی که بيمه ندارند، درآمدشان تا چهار برابر آمار خط فقر فدرال است، و حائز شرايط مربوط به
 .ارائه می دهد) مراقبت رايگان(درصدی  100 سکونت هستند، تخفيف مساعدت مالی

 
Inova  همچنين يک کمک مالی در قالب تخفيف برای والدين بيمه شده با درآمد پايين در نظر گرفته تا به آنها در

همچنين کمک مالی فاجعه بار برای بيمارانی که دارای بدهی های پزشکی فوق . پرداخت هزينه ها و کسورات کمک کند
 .د هستند، موجود استالعاده زيا

 

                                                 
 تيتنها با توجه به ماه یکمک مال .ديآ یبه حساب نم یکمک مال یکامل از خط مش فيتعر کيخالصه  نيا 1
 .شود یاهدا م یخط مش یکل
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اشخاص بيمه نشده را ملزم می کند برای مديکيد يا انواع ديگر بيمه سالمت  Inovaپيش از اعطای مساعدت مالی، 
يارانه بگير از دولت اقدام کنند، شامل برنامه های سالمت مسافر يا هر گونه برنامه سازمانی، از قبيل برنامه هايی که 

 .شرکت های بين المللی برای افراد وابسته اجرا می کنند/ن هادولت های خارجی يا سازما
 

، اشخاص يا ارائه دهندگان تحت پوشش اين خط مشی، از افرادی که واجد شرايط Inovaهيچ يک از بيمارستان های 
 .کمک مالی هستند وجه دريافت نمی کنند، مگر مقاديری که افراد تحت بيمه به طور معمول می پردازند

 
 توانم برای دريافت کمک مالی درخواست بدهم؟ چطور می

به صورت آنالين در  Inovaتقاضانامه و اطالعات تکميلی درباره سياست مساعدت مالی 
help/index.jsp-rmation/financialinfo-visitor-and-http://www.inova.org/patient موجود است .

شما همچنين می توانيد با ارسال تقاضای کتبی به نشانی زير، يک نسخه رايگان از خط مشی کمک مالی و تقاضانامه را 
 :درخواست کنيد

Inova Patient Financial Services 
8095 Innovation Park Drive, Suite 501 

Fairfax, VA 22031 
 .اران بايد تقاضانامه را تکميل کنند و فرم تکميل شده را به همراه مدارک الزم به آدرس باال ارسال کنندبيم
 

 .ترجمه خط مشی کمک مالی، تقاضانامه و اين خالصه به صورت آنالين و بنا به درخواست موجود است
 

ه کيفيت مالی، برای تکميل فرايند مربوط به هماهنگ کنند 5880-423-571بيماران می توانند با تماس با شماره 
 . تقاضانامه کمک بگيرند

 
 .اين خط مشی و روال تقاضانامه را درخواست کنند Inovaبيماران همچنين می توانند از کارکنان بخش ثبت بيماران  

 

 

 

 


