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Chính sách Hỗ trợ Tài chính Inova 

Tóm tắt Đơn giản 
 
Sứ mệnh của Inova là mang lại sự chăm sóc sức khỏe đẳng cấp thế giới – mọi lúc, mọi cơ 
hội – cho từng cá nhân trong mỗi cộng đồng mà chúng tôi có vinh hạnh được phục vụ. Là một 
phần của sứ mệnh đó, Inova cung cấp dịch vụ cấp cứu và các dịch vụ cần thiết về mặt y tế 
khác cho mọi cá nhân, bất kể họ có khả năng chi trả hay không. Inova cũng cung cấp cho 
bệnh nhân các chiết khấu Hỗ trợ Tài chính (chăm sóc từ thiện) dựa trên Chính sách Hỗ trợ 
Tài chính của Inova. 
 
Để nhận chiết khấu Hỗ trợ Tài chính, bệnh nhân phải hoàn thành Đơn đăng ký Hỗ trợ Tài 
chính và gửi tài liệu chứng minh thu nhập, quy mô gia đình và việc cư trú ở Virginia. Các 
đoạn văn sau đây tóm tắt chính sách của Inova cũng như quy trình Hỗ trợ Tài chính.1 
 
Các dịch vụ nào đủ điều kiện được chiết khấu Hỗ trợ Tài chính? 
Inova cung cấp hỗ trợ tài chính cho các dịch vụ khẩn cấp và dịch vụ cần thiết về mặt y tế khác 
được cung cấp bởi các bệnh viện của Inova, một số cơ sở Inova khác và một số bác sĩ. Các 
dịch vụ tự chọn (ví dụ: phẫu thuật thẩm mỹ và giảm cân) không được hưởng chính sách và 
các dịch vụ mà bác sĩ của bạn cung cấp cũng có thể không được hưởng chính sách này. 
 
Hãy xem Chính sách Hỗ trợ Tài chính đầy đủ (có sẵn trực tuyến tại 
http://www.inova.org/patient-and-visitor-information/financial-help/index.jsp) để biết mô tả 
hoàn chỉnh về các yêu cầu về tư cách hội đủ điều kiện, chiết khấu được cung cấp và danh 
sách chi tiết các nhà cung cấp và cơ sở được hưởng chính sách này. 
 
Ai hội đủ điều kiện hưởng Hỗ trợ Tài chính? 
Bệnh nhân thu nhập thấp và bệnh nhân có hóa đơn y tế cao bất thường có thể hội đủ điều 
kiện hưởng Hỗ trợ Tài chính từ Inova. Inova so sánh thu nhập của bệnh nhân, như được trình 
bày trong Đơn đăng ký Hỗ trợ Tài chính, với Ngưỡng Nghèo Liên bang để xác định tư cách 
hội đủ điều kiện. 
 
Inova cũng đánh giá tình trạng cư trú. Để được giảm giá các dịch vụ khẩn cấp, bệnh nhân 
phải chứng minh được thời gian cư trú từ 30 ngày trở lên ở Virginia. 
 
Inova cung cấp cho những bệnh nhân không có bảo hiểm, có thu nhập gấp tối đa bốn lần 
Ngưỡng nghèo Liên bang và đáp ứng yêu cầu cư trú Giảm giá Hỗ trợ Tài chính 100% (chăm 
sóc miễn phí). 
 
Inova cũng cung cấp chiết khấu Hỗ trợ Tài chính cho những bệnh nhân thu nhập thấp có bảo 
hiểm để hỗ trợ họ với các khoản đồng thanh toán và khấu trừ. Hỗ trợ Tài chính Nghiêm trọng 
cũng có sẵn cho những bệnh nhân có hóa đơn y tế cao bất thường. 
 

                                                 
1 Tóm tắt này không phải là mô tả hoàn chỉnh về Chính sách Hỗ trợ Tài chính. Hỗ trợ 
Tài chính chỉ được cung cấp dựa trên toàn bộ Chính sách. 
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Trước khi cung cấp Hỗ trợ Tài chính, Inova yêu cầu bệnh nhân không có bảo hiểm đăng ký 
Medicaid hoặc loại bảo hiểm y tế được chính phủ trợ cấp khác, bao gồm chương trình y tế du 
khách hoặc chương trình thuộc tổ chức khác, ví dụ như những chương trình được điều hành 
bởi chính phủ nước ngoài hoặc tổ chức/công ty quốc tế dành cho những người liên quan. 
 
Không có bệnh viện, thực thể hay nhà cung cấp nào của Inova được bảo hiểm theo chính 
sách này có thể thu phí của cá nhân hội đủ điều kiện hưởng Hỗ trợ Tài chính nhiều hơn mức 
Số tiền Thường được Lập hóa đơn cho các cá nhân có bảo hiểm. 
 
Tôi có thể đăng ký Hỗ trợ Tài chính như thế nào? 
Đơn đăng ký và thông tin khác về Chính sách Hỗ trợ Tài chính của Inova có sẵn trực tuyến tại 
địa chỉ http://www.inova.org/patient-and-visitor-information/financial-help/index.jsp. Bạn cũng 
có thể yêu cầu bản sao Chính sách Hỗ trợ Tài chính và Đơn đăng ký miễn phí bằng cách gửi 
thư yêu cầu đến: 

Inova Patient Financial Services 
8095 Innovation Park Drive, Suite 501 
Fairfax, VA 22031 

Bệnh nhân phải hoàn thành Đơn đăng ký và gửi lại đơn hoàn chỉnh cùng với tài liệu cần thiết 
về địa chỉ nêu trên. 
 
Bản dịch Chính sách Hỗ trợ Tài chính, Đơn đăng ký và bản tóm tắt này có sẵn trực tuyến và 
được cung cấp theo yêu cầu. 
 
Bệnh nhân có thể được trợ giúp trong quy trình đăng ký bằng cách liên lạc với Điều phối viên 
Chất lượng Tài chính qua số điện thoại 571-423-5880. 
 
Bệnh nhân cũng có thể hỏi nhân viên đăng ký bệnh nhân của Inova về chính sách và quy 
trình đăng ký. 
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