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 :تأييدشده با امضای
 
 

_______________________________________________ 

Alice Pope, CFO 
 

I .هدف 

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

بدون در نظر گرفتن توانايی افراد در پرداخت، ارائه دهنده خدمات  Inovaسازمان مراقب بهداشتی معاف از ماليات، 
 .اورژانس و ساير مراقبت های پزشکی مورد نياز است

 

II .خط مشی 

Inova  اين خط مشی کمک مالی(Financial Assistance Policy (FAP))  را برای مديريت مسئوالنه منابع
همچنين اين . به بيشترين تعداد افراد نيازمند ايجد کرده است در اختيارش و ايجاد فرصت ارائه کمک های مناسب

خط مشی برای پيروی کامل از هرگونه توافق الزام آور با دولت محلی و تمامی قوانين و مقررات دولتی و فدرال، از 
 .از قوانين درآمد داخلی است r(501(جمله بخش 

 
عطا می شود، افرادی که خدمات اورژانس و ديگر بر اساس اين خط مشی، کمک مالی به افراد واجد شرايط ا

، ديگر افراد و نهادهای تحت پوشش دريافت Inovaخدمات ضروری پزشکی را در هر يک از امکانات بيمارستانی 
 .می کنند

 
 :اين خط مشی شامل اين موارد است

 تعريف اصطالحات گوناگون مورد استفاده در اين خط مشی؛ 
 شرحی از: 

o رای خدمات تحت پوشش اين خط مشی،کمک مالی موجود ب 
o سطح از کمک مالی را /معيارهای واجد شرايط بودن که فرد بايد داشته باشد تا هر نوع 

 دريافت کند،
o ،چطور افراد می توانند برای دريافت کمک مالی درخواست بدهند 
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o  اطالعاتی کهInova ممکن است برای بررسی صالحيت استفاده کند همان مواردی است که از 
 .اطالعات ديگر منابع بجز افرادی که به دنبال کمک مالی هستند بدست آمده است

o  اقداماتی کهInova ،در صورت عدم پرداخت هزينه ها انجام می دهد 
o  چگونهInova  در جوامعی که يکی از امکانات بيمارستانی خدمت رسانی می کند يا يکی از

 ر گسترده منتشر خواهد کرد واشخاص تحت پوشش وجود دارد اين خط مشی را به طو
o Inova  چگونه مبلغ صورتحساب کلی(Amounts Generally Billed (AGB))  را تعيين

 می کند، و
o  مبنای محاسبه مبالغ مطالبه شده از بيماران واجد شرايط کمک های مالی طبق اين سياست شرح

 .داده شده است
 

 :اين خط مشی دارای سه ضميمه است
  ضميمهA ه خط فقر فدرال مناسب است؛ارائه دهند 
  ضميمهB  مشخص می کند که کدام ارائه دهندگان و تسهيالتInova   تحت پوشش اين خط مشی قرار می

 گيرند يا قرار نمی گيرند؛ و
  فهرست جامع مدارک قابل قبول برای گواهی درآمد و اقامت در ضميمهC آورده شده است. 

  
که تحت پوشش اين خط مشی هستند، از افرادی که  Inovaارائه دهندگان هيچ يک از بيمارستان ها، سازمان ها يا 

 .واجد شرايط دريافت کمک مالی هستند وجه دريافت نمی کنند، مگر مبلغ صورتحساب کلی
 

 حاکميت
 .اين خط مشی توسط نهادهای مجاز برای امکانات و اشخاص مورد اشاره تاييد شده است

 

III .تعريف ها 
 

  :ير برای مقاصد اين خط مشی به شرح زير ذکر گرديده استمعنی اصطالحات ز
 

  مبلغ صورتحساب کلی(Amounts Generally Billed (AGB)) : با توجه به)r(501 بيمارستان ،
، هزينه های ناخالص بيمارستان برای مراقبت را در يک يا چند درصد از AGBممکن است برای محاسبه 

تسهيالت بيمارستانی بايد حداقل به طور  AGBدرصد . کندضرب  AGB)درصد (هزينه های ناخالص 
ساليانه محاسبه شود، يعنی مجموع درخواست های آن برای موارد فوريتی و ديگر مراقبت های پزشکی 

برای اطالعات بيشتر درباره . ضروری بايد تقسيم بر مجموع هزينه های ناخالص اين درخواست ها شود
برای اطالعات بيشتر در . اين سياست نامه رجوع کنيد 10ه صفحه ب Inovaتوسط  AGBنحوه محاسبه 

 5880-423-571به شماره  Inovaيا نحوه محاسبه، لطفاً با بخش مساعدت مالی /و AGBخصوص 
  ).به صورت رايگان در دسترس است(تماس بگيريد 

 
 يگان های  :يگان های تحت پوششInova ضرورت پزشکی يا ساير خدمات /که مراقبت های اورژانسی و

 :ارائه می دهند و مشمول خط مشی کمک مالی هستند عبارتند از
o  تسهيالت بيمارستانInova: 

 Inova Alexandria Hospital 
 Inova Fair Oaks Hospital 
 Inova Fairfax Medical Campus 
 Inova Loudoun Hospital 
 Inova Mount Vernon Hospital 
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o  ديگر امکانات سيارInova: 
 Inova Cares Clinic for Children 
 Inova Cares Clinic for Women 
 Inova Cares Clinic for Families 
 Inova Emergency Care Centers 

o  اقدامات پزشکی گروه پزشکی انتخابیInova ) به ضميمهB مراجعه کنيد( 
 

 زير مجموعه ای از پزشکان وابسته به  :ارائه دهندگان تحت پوششInova دهندگانی که اين  و ديگر ارائه
برای فهرست کاملی از نهادها و ارائه دهندگان تحت پوشش به . خط مشی کمک مالی شامل حالشان می شود

 .فهرست ب مراجعه فرماييد
 

 خدمات ارائه شده توسط موسسه ها و ارائه دهندگان تحت پوشش  :خدمات واجد شرايطInova  که واجد
خدمات پزشکی اورژانسی که در يک محيط اتاق ) 1: (ارت اند ازشرايط بهره مندی از کمک مالی هستند عب

خدماتی که در پاسخ به شرايط تهديدکننده حيات در يک محيط اتاق غيراورژانسی ) 2(اورژانس ارائه شود؛ 
 »ضرورت پزشکی«ساير خدمات ) 3(ارائه شود؛ و 

 
 رايط قانون کار و درمان پزشکی بيمارستان های مشارکت کننده در مديکر بايد ش :شرايط اضطراری پزشکی

را که در بخش  (Emergency Medical Treatment and Labor Act (EMTALA))اورژانسی 
 یارائه مراقبت ها. مدون شده است، دارا باشند (U.S.C. 1395dd 42)قانون تامين اجتماعی  1867

رد  یطيشرا چياست تحت هشده  یمعرف يیمراقبت ها نيچن افتيدر یکه برا یماريبه ب یپزشک یتيفور
پرداخت،  يیشده، توانا مهيب تيضامن، وضع/ماريب یمال نهيکمک هز تينخواهد شد و صرف نظر از وضع

به  ديها نبا یخط مش نيک از اي چيه ،یعدم پرداخت هرگونه بده ايسابق  اي یکنون یافتيوجه در تيوضع
  .را بدهد يیمراقبت ها نيشود که اجازه رد چن ريتفس یگونه ا

 
 مطابق با قوانين سازمان درآمدهای داخلی، اگر بيمار نام شخصی را به عنوان وابسته خود در  :خانواده

اظهارنامه مالياتی ذکر کرده باشد، آن فرد در هنگام ارائه کمک های مالی به عنوان يکی از اعضای خانواده 
اگر مشخصات . سان پيروی می کندبرای تعيين آن از دستورالعمل های يک Inova. در نظر گرفته می شود

 .شريک زندگی در تقاضانامه به عنوان پشتيبان درج شود، گواهی درآمد برای آنها نيز درخواست خواهد شد
 

 درآمد خانواده به ترتيب زير تعيين می گردد :درآمد خانواده: 
o مبالغ پيش از کسر ماليات مد نظر قرار می گيرند؛ 
o  حوادث کاری، تامين اجتماعی، درآمد رفاه تکميلی، کمک های درآمدها، غرامت بيکاری، غرامت

همگانی، پرداختی کهنه سربازان، مزايای بازماندگان، حقوق يا مستمری بازنشستگی، سود، سود 
سهام، اجاره، بهره مالکانه، درآمد حاصل از امالک، تراست، کمک هزينه تحصيلی، نفقه، خرجی 

 و ساير منابع متفرقه را شامل می شود؛فرزند، کمک هزينه از بيرون خانوار، 
o زيان سرمايه را شامل نمی شود؛ و 
o  پيرو دستورالعمل هایIRS اگر يکی از اعضای خانواده در اظهارنامه ماليات بر درآمد خود بيمار ،

حاضر را ثبت کرده باشد، ايشان جزو اعضای خانواده قلمداد می شوند و درآمد اين اعضای خانواده 
 .دبايد لحاظ شو

 .آورده شده است» Cضميمه «فهرست جامع مدارک قابل قبول در 
 

 
  افراد واجد شرايطFAP:  با توجه به اين خط مشی کمک مالی، فردی کهInova  آن را تعيين کرده، واجد

 .شرايط دريافت کمک مالی است
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  آمار خط فقر فدرال(Federal Poverty Guidelines (FPG)): ه صورت دستورالعمل های خط فقر ب

به (دوره ای توسط وزارت بهداشت و خدمات انسانی اياالت متحده در دفتر ثبت فدرال به روزرسانی می شود 
 ).مراجعه کنيد Aضميمه 

 
 مساعدت مالی شامل خدمات سالمت رايگان يا دارای تخفيف می شود که به افرادی ارائه می  :مساعدت مالی

مالی هستند و توانايی پرداخت هزينه تمامی يا بخشی از  برای مساعدت Inovaشود که واجد معيارهای 
بدهی بد يا مطالبات غير قابل وصول که در : کمک مالی شامل اين موارد نيست. خدمات دريافتی را ندارند

به عنوان درآمد ثبت شده اما متعاقباً، به دليل عدم پرداخت بيمار، ثبت هزينه شده است؛ تفاوت  Inovaسوابق 
مراقبت ارائه شده تحت پوشش مديکيد يا ساير برنامه های دولتی مبتنی بر آزمون وسع يا تحت  ميان هزينه

پوشش مديکر و درآمد حاصل از اين محل؛ تخفيف های پرداخت شخصی يا پرداخت فوری؛ يا تعديالت 
 .قراردادی با پرداخت کنندگان شخص ثالث

 
 ده به بيمار بر مبنای نرخ های کامل مقرر سازمان، هزينه کل خدمات مراقبتی ارائه ش :هزينه های ناخالص

 .پيش از کسر از درآمد اعمال می شود
 

 باشد ريمورد از مدارک ز) 1( کيشامل حداقل  ديدرآمد خانواده با یمستندات قابل قبول برا :مدارک درآمد: 
 

o يک کپی از آخرين فرم ماليات؛ 
o  فيش حقوق آخر؛ 2کپی 
o د شخص ثالث که برای يکی از انواع ديگر گواهی درآمInova  قابل قبول باشد، مانند اجاره نامه

خانه يا تقاضانامه خريد، اجاره نامه خودرو يا تقاضانامه وام، يا تقاضانامه ديگری که مستلزم گواهی 
 .درآمد است

 .آورده شده است Cفهرست جامع مدارک قابل قبول در ضميمه 
 

 يطی که اگر به سرعت درمان نشود منجر به ايجاد خدمات مربوط به شرا :ضروری از لحاظ پزشکی
خدمات الغری، رويه های زيبايی و برخی خدمات . تغييرات نامطلوب در وضعيت سالمت بيمار می شود

 .ديگر، تحت پوشش اين خط مشی کمک مالی قرار نمی گيرند
 

  حوزه خدماتInova:  محدود جغرافيايی خدمت رسانیInova – نامه، پوشش  برای اهداف اين سياست
 .شامل ايالت ويرجينيا خواهد بود

 
 بيماری که هيچ نوع بيمه يا کمک های ثالث برای کمک در تامين تعهدات پرداخت خود ندارد :فاقد بيمه. 

 
 بيماری که دارای بيمه يا کمک های ثالث بوده اما سقف آنها محدود است و کماکان می  :فاقد بيمه کافی

 .را شخصاً پرداخت کند و اين مقدار از حد توانايی پرداخت وی فراتر می رودبايست مقداری از هزينه ها 
 

IV .واجد شرايط بودن 
 

 معيار تعيين صالحيت و دسترسی به کمک های مالی
 

Inova  ارائه دهنده کمک مالی به افراد بر اساس ارزيابی درآمد خانوار، دارايی های موجود و داشتن صالحيت برای
کمک مالی به افراد فاقد بيمه يا فاقد بيمه کافی، . برنامه های دولتی درمانی همراه با تخفيف استحمايت دولتی يا 
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، سازمان يا ارائه دهنده تحت پوشش، بر Inovaبرای خدمات واجد شرايط ارائه شده توسط تسهيالت بيمارستانی 
 .اساس شرايط ذيل تعيين می شود

 
 .کی يا خدمات پزشکی ضروری و غير فوريتیکمک های مالی برای شرايط فوريتی پزش. 1

، آخرين راه حل برای افرادی است که قادر به پرداخت هزينه مراقبت های فوريتی و Inovaبرنامه کمک مالی 
به همين دليل، متقاضيان مساعدت مالی موظفند از فرآيندهای غربالگری و . مراقبت های پزشکی ضروری نيستند

ی، ايالتی يا فدرال که مخارج مراقبت پزشکی يکسان را پوشش خواهد داد پيروی کنند، تقاضای هر گونه برنامه محل
شامل برنامه های سالمت مسافر يا هر گونه برنامه سازمانی، از قبيل برنامه هايی که دولت های خارجی يا سازمان 

 .شرکت های بين المللی برای افراد وابسته اجرا می کنند/ها
 

A. یخدمات ضرورت پزشک اي یاورژانس یپزشک طيشرا یبرا یمال نهيکمک هز :شرايط اقامت 
 شتريب ايروز ) 30( یکنند و س یم یزندگ اينيرجياست که در و یقابل ارائه به اشخاص یراورژانسيغ

شرايط اقامت در مورد کلينيک های  .اقامت محرزشده دارند ط،يارائه خدمات واجد شرا خيتار نيماقبل اول
  .زنان، کودکان و خانواده ها اعمال نخواهد شد برای Inovaمراقبتی 

 
 یرا که حاو ريمورد از مدارک فهرست ز) 1( کي ا،ينيرجياثبات اقامت در و یتوانند برا یاشخاص م
 :باشند ارائه دهند یآدرس کنون

  
 کارت شناسايی صادره ايالت يا گواهينامه رانندگی ويرجينيا 
 روز يا بيشتر ماقبل خدمات صادر شده باشد 30ک بايد توسط بان. صورتحساب بانکی ماهانه. 
 صورتحساب کنونی برای بيمه عمر يا اتومبيل؛ 
  فرمW-2  گزارش مالياتی سازمان درآمدهای داخلی  1099يا(Internal Revenue 

Service (IRS))  ماه از تاريخ صدور آن نگذشته باشد؛ 18اياالت متحده که بيش از 
  متحده يا ايالت ويرجينيا که مربوط به سال گذشته باشد؛اظهارنامه مالياتی اياالت 
 مانند قبض گاز، برق، فاضالب، آب، تلويزيون کابلی يا تلفن؛. قبض خدماتی صادر شده به نام متقاضی 
 قرارداد اجاره؛ 
 کارت ثبت نام رأی دهندگان ايالت ويرجينيا که توسط ثبت کننده محلی برای متقاضی ارسال شده است؛ 
 يا » ايالت ويرجينيا«يات بر ملک شخصی يا ماليات بر مستغالت که در سال گذشته به رسيد مال

 پرداخت شده است؛» ناحيه ويرجينيا«
 يا/فرم گواهی نام نويسی اداره آموزش و پروش ويرجينيا؛ و 
 رونوشت های تحصيلی که توسط مدرسه ارائه  شده است و اعتبار آن توسط / کپی تأييدشده سوابق

 .حوزه قضايی ايالتی اياالت متحده تأييد شده استقلمرو يا 
 نامه محضری اقامت 

 .آورده شده است Cفهرست جامع مدارک قابل قبول در ضميمه 
  

B.  سه دسته از کمک های مالی برای افرادی که الزامات اقامتی فوق الذکر و معيارهای درآمد ذيل را
  .دارند موجود است

 
به افراد فاقد بيمه که ) مراقبت های رايگان( 100%لب تخفيف کمک مالی در قا :افراد فاقد بيمه .1

 Federal Poverty)دستورالعمل خط فقر فعلی فدرال  400%درآمد خانوادگی شان برابر با 
Guidelines (FPG)) يا کمتر از آن است ارائه می شود. 

 400%از  برای اشخاص بيمه شده دارای درآمد خانوار معادل يا کمتر :اشخاص کم بيمه شده .2
FPG  مثال اشخاص کم بيمه شده که پس از دريافت درمان توانايی (فعلی که پوشش جزئی دارند

، واجد معيارهای مشروح در اين سياست نامه هستند، و )پرداخت بدهی های تمام شده را ندارند
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ا اجازه می دهد روی تراز پس از بيمه آنها تخفيف مساعدت مالی اعط Inovaبيمه گر آنها به 
قادر  Inova .نيز قابل ارائه است) مراقبت رايگان(مساعدت مالی  %100کند، يک تخفيف 

يا ساير تعهدات مربوط به افرادی را که دارای طرح های بيمه /نيست کسری ها، بيمه مشترک و
 .در ارائه آن ها دخالتی ندارد لغو کند Inovaای هستند که 

که واجد شرايط دريافت مراقبت های رايگان بر  بيمارانی :مساعدت مالی هزينه های کمرشکن .3
اساس معيارهای فوق الذکر نيستند، و به دليل ماهيت و گستره خدمات ارائه شده و با توجه به 

درآمد خانوار و ساير منابع در دسترس، برای پرداخت هزينه های مراقبتی در تنگنای شديد قرار 
در چنين شرايطی، . رشکن برخوردار شونددارند، می توانند از کمک مالی برای مخارج کم
درصد از درآمد خانواده يا مبلغ صورتحساب  15مسئوليت بيمار برای پرداخت هزينه به کمتر از 

 .کلی محدود خواهد شد
 
  .نرخ های پيش از مذاکره. 2

دريافت کمک  را برای خدمات دريافت می کنند، واجد شرايط) بسته قيمتی(بيمارانی که تخفيفات پيش از مذاکره 
 .مالی نيستند

 
 .عدم تبعيض. 3

اعطای مساعدت مالی بر مبنای احراز موردی نياز مالی انجام می شود و سن، جنسيت، هويت جنسی، نژاد، اصليت، 
همچنين مراقبت  Inova. وضعيت اجتماعی يا مهاجرتی، گرايش جنسی، يا وابستگی مذهبی در آن لحاظ نمی شود

ضطراری را بدون قائل شدن هيچگونه تبعيضی و بدون توجه به واجد شرايط بودن افراد های پزشکی اورژانسی و ا
 .برای کمک های مالی، به آنها ارائه می نمايد

 
  .الزام برای درخواست بيمه با حمايت يا يارانه دولتی يا بيمه خصوصی. 4

دهد که  صيتشخ Inovaکه  یدر صورت. نبايد بعنوان يک بيمه در نظر گرفته شود Inovaبرنامه کمک مالی 
 ارانهي اي) ديکيمثل مد(دولت  تيسالمت تحت حما مهيب اي یخصوص مهيب افتيدر طينشده واجد شرا مهياشخاص ب

طرح ها ثبت نام کنند، شامل برنامه /برنامه ها نيکند در ا یافراد را ملزم م نيهستند، ا Inovaاز طرف دولت  ريبگ
شرکت /سازمان ها اي یخارج یکه دولت ها يیبرنامه ها لياز قب ،یسازمان امهنهر گونه بر ايسالمت مسافر  یها
افرادی که توانايی خريد بيمه درمانی را، چه از طريق طرح های  .کنند یافراد وابسته اجرا م یبرا یالملل نيب یها

خدمات مراقبت  حمايتی دولت و چه از طريق طرح های مبتنی بر کارفرما، دارند نيز برای تضمين دسترسی به 
 .درمانی، برای سالمتی شخصی و نيز برای محافظت از دارايی های خود الزم است اين کارها را انجام دهند

 
  .کمک مالی احتمالی. 5

A. Inova  اذعان می دارد که هر بيمار يا ضامن بيماری نمی تواند تقاضانامه کمک مالی را تکميل کند يا
ممکن است بيمار را به عنوان واجد شرايط احتمالی  Inovaمواردی،  در چنين. مدارک الزم را ارائه دهد

دريافت کمک مالی در نظر بگيرد و بدين منظور از شخص ثالث برای بررسی اطالعات بيمار يا ضامن 
   .بيمار استفاده کند تا بتواند واجد شرايط بودن او برای دريافت کمک مالی را ارزيابی کند

B. ودن حساب ها از طريق فرايند احتمالی مراقبت مالی مشخص می شود، ميزان هنگامی که واجد شرايط ب
 .کمک مالی خواهد رسيد 100%تعهد بيمار در حساب به تخفيفی در قالب 

C.  چنانچه افراد شرايط ذيل را داشته باشند يا واجد شرايط بودن آن ها توسط برنامه های سنجش استطاعت
 :ن ها را به عنوان واجد شرايط احتمالی در نظر بگيردممکن است آ Inovaمالی زير ثابت شود، 

 بی خانمان بودن؛ .1
 فرد مرحوم بدون داريی؛ .2
 ؛(Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP))برنامه کمک تغذيه الحاقی  .3
بيمارانی که صالحيت دريافت خدمات فوريتی درمانی را دارند، واجد شرايط دريافت کمک  .4

دمات پزشکی ضروری و فوريتی خواهند بود که تحت پوشش برنامه خدمات های مربوط به خ
 درمانی نيست؛
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بيمارانی که صالحيت عضويت در برنامه های مستمندی بخش محلی را دارند، واجد شرايط  .5
دريافت کمک های مربوط به خدمات پزشکی ضروری يا فوريتی خواهند بود که تحت پوشش 

  .چنين برنامه هايی نيست
 
 ستثناهای اين سياستا .6

اختيار  Inovaنايب رئيس چرخه درآمد، نايب رئيس سالمت جمعيت و نايب رئيس امور مالی هر يک از مراکز 
دارند به اشخاصی که به شکل ديگری ذيل اين سياست نامه واجد شرايط دريافت مساعدت مالی نيستند، بر مبنای 

 .مورد به مورد مساعدت مالی اعطا کنند
 
 .شرايط بودن در صورتی که افراد پوشش حمايت دولتی را رد کنندواجد . 7

بيماران کم درآمدی که برای بيمه سالمت تحت حمايت دولت يا يارانه بگير اقدام کرده اند اما متعاقباً به دليل منابع يا 
ت پوشش قرار نگرفته اورژانسی مدنظر اين برنامه های بيمه تح/يا به علت دارا نبودن شرايط ناتوانی/درآمد مازاد و

 .اند، می توانند از مساعدت مالی برخوردار شوند
 
  .حق بيمار برای تجديد نظر. 8

روز از تاريخ تعيين به  45مخالفتی دارد، می تواند ظرف  Inovaاگر بيماری با تعيين صالحيت مساعدت مالی 
دنظر را بررسی و رأی نهايی را درخواست تجدي Inovaدفتر کمک مالی . صورت کتبی درخواست تجديدنظر بدهد

 .روز ابالغ خواهد کرد 60ظرف 
 

V .رويه های ارائه تقاضانامه 
 

 چگونگی درخواست برای دريافت کمک مالی
 

Inova  اعطا می کند) فرم مخصوص(کمک مالی را بر اساس فرم های تقاضانامه تکميل شده برای کمک مالی .
به صورت آنالين در نشانی زير  Inovaيشتر در مورد خط مشی کمک مالی اطالعات مربوط به تقاضانامه و اطالعات ب

  .http://www.inova.org/patient-and-visitor-information/financial-help/index.jsp :موجود است
 

موجودی حساب بازنشستگی، موجودی (اين فرم نيازمند اسناد درآمدی به همراه اطالعاتی درباره برخی دارايی ها 
افراد می بايست فرم تقاضانامه را پر . است) ساب بانکی، دارايی های تقاضا کننده يا اجاره ای بودن محل سکونتح

  :کرده و فرم تکميل شده را همراه با اسناد مورد نياز تحويل دهند به
Inova Patient Financial Services 

8095 Innovation Park Drive, Suite 501 
Fairfax, VA 22031 

 
  اشخاص می توانند برای دريافت کمک در خصوص فرآيند درخواست، با بخش مساعدت مالی به شماره

 .تماس بگيرند 571-423-5880
 

روز پس از تاريخ صدور نخستين  240تقاضانامه کمک مالی می بايست در اولين فرصت ممکن ارائه شود و تا 
روزه از صدور نخستين  240رسيدن موعد اگر پيش از سر. سرويس قابل قبول است-صورت وضعيت پسا

به بررسی واجد  FAPبا توجه به  Inovaصورتحساب، يک فرم تقاضانامه کامل برای کمک مالی دريافت شود، 
. شرايط بودن فرد می پردازد و متقاضی را به صورت کتبی مطلع خواهد کرد که آيا واجد شرايط کمک هست يا خير

به صورت کتبی اطالعات يا اسناد  Inovaهره مندی کمک مالی دريافت شود، اگر فرم تقاضانامه ناقص برای ب
 .مورد نياز را برای تکميل تقاضا شرح خواهد داد
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ماه متعاقب تاريخ اولين سرويس واجد شرايط ) 6(تعيين صالحيت های مساعدت مالی تا آخرين روز از ششمين 
ماران مجددا برای دريافت کمک مالی درخواست ارسال در طول دوره شش ماهه نيازی نيست که بي .معتبر هستند

کنند؛ با اين وجود، بيمارانی که برای خدمات بستری باز می گردند می توانند برای ارسال درخواست مجدد برای 
 .بهره مندی از برنامه های حمايتی دولتی يا بيمه دولتی خدمات درمانی که واجد شرايطش هستند، اقدام کنند

 
تقاضانامه استفاده از کمک مالی موجود در پرونده معتبر نباشد، متعاقباً در هرزمانی که خدمات واجد  درصورتی که

 .شرايط ارائه شود، نياز شما به کمک مالی نيز مجدداً ارزيابی می شود
 

کمک  یو اعطا یمال ازين تيصالح نييدرخواست، تع نديدر فرا Inovaو مباشرت  یکرامت انسان یارزش ها
قرار خواهد گرفت  یدگيواصله به سرعت مورد رس یمال نهيکمک هز یدرخواست ها .لحاظ خواهد شد یمال نهيهز
را  تيصالح نييمربوط به تع ماتيتمام تالش خود را در حد و اندازه معقول به کار خواهد بست تا تصم Inovaو 

 .اعالم کند یضمتقا اي ماريبه ب یدرخواست کامل، به طور کتب افتيروز از در 30ظرف مدت 
 

اعطا می شود، افراد می بايست با ارائه اطالعات موردنياز در اسرع  Inovaبرای دريافت کمک مالی که توسط 
وقت همکاری الزم را به عمل آورند و همچنين در صورت واجد شرايط بودن، برای بهره مندی از بيمه با حمايت 

رنامه های بيمه درخواست دهند و با توجه به طرح های پرداخت دولتی يا بيمه درمانی با يارانه دولتی يا ساير ب
 .نسبت به پرداخت مقادير باقی مانده اقدام کنند Inovaايجادشده بين بيمار و 

 
 استفاده از اطالعات منابعی غير از افرادی که به دنبال کسب کمک مالی هستند

 
جز افرادی که به دنبال کمک مالی هستند نيز ممکن است از اطالعات ديگر منابع ب Inovaدر بررسی صالحيت، 

 :اين شامل داده ها از سيستم هايی است که. استفاده کند
  بهInova  کمک کنند تا به شناسايی افرادی که نيازمند کمک مالی هستند بپردازد و بنابراين افرادی که بايد

 با آنها تماس گرفته شود تا فرم تقاضانامه کمک را دريافت کنند؛
  بهInova کمک کنند تا به دقت اطالعات دريافتی افراد در فرم تقاضانامه کمک مالی شان را ارزيابی کند؛ 
  بهInova  کمک کنند تا بيماران خاص که تصور می شود در حال حاضر فاقد بيمه هستند و واجد شرايط

 يا/يا ديگر پوشش های ثالث می باشند را شناسايی کند؛ و Medicaidبيمه 
  مانند مراکز سالمت دارای صالحيت فدرال(به عنوان بيماران سازمان های چتر حمايتی اشخاص را (

برای اهداف  Inovaشناسايی می کنند که از قبل مستندات درآمدی يا غيره در اختيار دارند که ممکن است 
 .تعيين صالحيت مساعدت مالی قبول کند

 
 فرآيندهايی که در صورت عدم پرداخت بايد طی شود

 
 Inovaمارانی که با توجه به اين خط مشی برای دريافت کمک مالی تقاضا نداده اند، مشمول فرآيندهای معمول بي

 .مربوط به صورتحساب و وجوه دريافتی می شوند
 

به منظور وصول موثر مطابق با دستورالعمل های فدرال، تمامی بخش های مربوط به مسئوليت بيمار در حساب های 
Inova ستم های وصول و صدور صورتحساب از طريق سيInova بخش های مربوط به . پردازش خواهد شد

مسئوليت بيمار از طريق پيش صدور صورتحساب، صورتحساب و پيگيری های خودکار و مراحل سيستماتيک 
منشور اخالق «و » قانون روش های منصفانه وصول بدهی«تمامی اقدامات وصول منطبق با . صورت خواهد گرفت

 .بين الملل خواهد بود ACA» وليت حرفه ایو مسئ
 

روز، بدون دريافت تماس از طرف بيمار و  120پس از . روز دريافت می کنند 120بيماران اظهارنامه ای را برای 
اگر عدم . بدون ايجاد شرايط پرداخت قابل قبول، حساب ها به يک سازمان حرفه ای جمع آوری انتقال داده خواهد شد
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ممکن است اقدامات تکميلی در مورد حساب  Inovaه فراتر از بازه زمانی معقولی رخ دهد، پرداختی پيوست
 .انجام دهد

 
چنانچه بيمار بخواهد پرداخت را به صورت اقساط انجام دهد و منابع کافی برای پرداخت کامل حساب را نداشته باشد، 

 .را ارائه خواهد دادطرح های پرداخت  Inovaرا از شرايط خود مطلع کند و  Inovaبايد 
 

يا تحصيلداران شخص ثالث تا زمانی که ابتدا تالش های معقول جهت تعيين صالحيت  Inovaهيچ کدام از يگان های 
بيمار برای مساعدت مالی ذيل اين سياست نامه را انجام نداده باشند، به اقدامات تحصيلداری فوق العاده 

(extraordinary collections actions («ECAs»)  از قبيل اقدامات قانونی يا گزارش سوء اعتبار عليه هيچ
 :اقدامات منطقی زير نيز وجود دارند. يک از بيماران متوسل نخواهند شد

  روز از تاريخ صدور نخستين اظهارنامه صورتحساب، هيچ  120اطمينان از اينکه حداقل برایECA 
 .اعمال نمی شود

  اطالعاتی درباره خط مشی کمک مالی روزه، شامل  30ارائه اعالميه کتبیInova  و همچنين درباره
ECA که در صورت عدم پرداخت اعمال می شود. 

  ارائه اطالعيه شفاهی مربوط به هرECA موردنظر که در صورت عدم پرداخت اعمال می شود. 
  چنانچه پس از دريافت هزينه يا پس از اعمالECA مک مشخص شود که بيمار واجد شرايط دريافت ک

 .مالی است، حساب تنظيم می شود و اقدامات مربوط به وجوه دريافتی لغو خواهد شد
  نايب رئيس عمليات های چرخه درآمد يا نماينده ايشان مسئول تشخيص اين موضوع هستند که آياInova 

را  ECAsو امکان اعمال يک يا چند  FAPتالش های معقولی انجام داده که صالحيت اشخاص برای 
 .کند تعيين

 

VI .ارتباطات مربوط به خط مشی 
 

 به طور گسترده به اين خط مشی ها عموميت می بخشد Inovaچطور 
 

Inova  همراه با هر يک از نهادهای خود، به طور گسترده اين خط مشی کمک مالی را از طريق ابزارهای ذيل
 .منتشر خواهد کرد

 Inova  خط مشی کمک مالیپيوندهايی به نسخه کامل اين (Financial Assistance Policy 
(FAP)) ،»خالصه «، و »تقاضانامه مساعدت مالیFAP در تمامی وبسايت های يکايک » به زبان ساده

 مراکز بيمارستانی و يگان های تحت پوشش قرار خواهد داد؛
 درخواست يا خالصه آن به زبان ساده به رايگان و بنا به /نسخه چاپی اين خط مشی، تقاضانامه کمک مالی و

 در مکان های عمومی و از طريق پست موجود است؛
  خالصه به زبان سادهFAP  به عنوان بخشی از فرايند جذب يا تخليه ارائه می شود، به گونه ای که تمامی

بيماران از جمله افرادی که فاقد بيمه هستند، بيمه کافی ندارند يا خويش فرما می باشند از اين خط مشی 
 مطلع خواهند شد؛

  تقاضانامه کمک مالی ياFAP  و خالصه آن به زبان ساده برای جمعيت قابل توجهی از افرادی که تسلط
درصد از جامعه ای که هر  5نفر يا  1000کمتر از (محدودی به زبان انگليسی دارند، ترجمه خواهد شد 

 ؛)به آن خدمات رسانی می کنند Inovaيک از امکانات بيمارستانی 
 ابداری و شرايط فرم های پذيرش حاوی يک اعالن کتبی آشکار درباره صورتحساب های حسFAP  و (است

 ؛)است که می تواند اطالعات مورد نياز را درباره کمک مالی ارائه نمايد Inovaشامل شماره تلفن دپارتمان 
 ت هزينه توضيحات شفاهی يا کتبی اين خط مشی همچنين در اختيار افرادی که نشانه های ناتوانی در پرداخ

 خدمات را دارند، ارائه می شود؛
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 Inova  تضمين خواهد کرد که شرح خط مشی کمک مالی را در مکان های همگانی يکايک مراکز
، شامل بخش اورژانس و محدوده پذيرش و ثبت نام، در Inovaبيمارستانی و يگان های تحت پوشش 

 نمايشگرهای عمومی جلوی ديد به نمايش بگذارد؛
 Inova به (ايی از خالصه به زبان ساده را به سازمان های مبتنی بر جامعه ارائه خواهد کرد نسخه ه

که به احتمال زياد به ) عنوان مثال برای مراکز بهداشتی واجد شرايط فدرال و ديگر شبکه کلينيکی ايمنی
 افرادی که به کمک مالی نياز دارند خدمت رسانی می کنند؛ و

  کمک مالی به طور معمول در اقالم بازاريابی و ارتباطات به نفع جامعه اطالعات مربوط به اين خط مشی
 .خدمت رسانی می کند گنجانده شده است Inovaقرار دارند و به نفع جوامعی که 

 

VII .اطالعات تکميلی درباره مقررات 

 Amounts Generally Billed (AGB))مقاديری که به طور کلی صورتحساب شده اند 
 

Inova Health System  تضمين می کند که صورتحساب صادره برای اشخاص واجد شرايط مساعدت مالی از
حداقل تخفيف های ارائه  Inova Health System. مبالغ معمول صورتحساب برای افراد بيمه شده تجاوز نکند

خلی بخش در قانون درآمدهای دا که» بررسی سوابق«شده در اين خط مشی کمک مالی را با استفاده از روش 
)r(501 با اين روش، حداقل تخفيفی که بايد به افرادی که واجد شرايط . شرح داده شده است محاسبه می کندFAP 

 Inovaهستند داده شود، با استفاده از روش زير برای سازمان های تحت پوشش و هريک از تسهيالت بيمارستانی 
Health System محاسبه می شود: 

 
 Inova Health System  با استفاده از روش بررسی سوابق، مقاديری که به طورکلی صورتحساب شده

 .را تعيين می کند (amount generally billed (AGB))است 
 AGB  برای هريک از تسهيالت بيمارستانیInova  محاسبه می شود و سپس سخاوتمندانه ترين تخفيف

AGB محاسبه شده در سراسر سيستم اعمال می شود. 
  محاسبهAGB   به واسطه تمام درخواست هايی  انجام می شود که توسط شرکت های بيمه خصوصی

برای ارائه خدمات بستری و ) مرسوم و هزينه خدمات( Medicareو ) Medicare HMOازجمله (
پرداخت کنندگان از محاسبه هايی مانند خدمات درمانی، خدمات درمانی تعليقی، . سرپايی مجاز شده است

 .رداخت معاف هستندخيريه و خودپ
 نتيجه محاسبه های AGB حداکثر درصد هزينه های ناخالصی را که فرد واجد شرايط ،FAP  بايد بپردازد

 .ارائه می دهد) با معکوسی که نشان دهنده حداقل تخفيف کمک مالی است که پيشنهاد می شود(
 AGB  ايان می يابد، محاسبه می شوددسامبر پ 31ماهه قبلی که تا  12آوريل هرسال برای سال مالی  1در .

 120که حاصل از محاسبه های به روزرسانی شده است، بايد ظرف  AGBهرگونه تغييرات در محاسبه 
  .روز پس از تاريخ ايجاد تغييرات اجرا شود

 
به شماره  INOVAو نحوه محاسبه، لطفاً با بخش مساعدت مالی  AGBبرای اطالعات بيشتر در خصوص 

 ).به صورت رايگان در دسترس است(ماس بگيريد ت 571-423-5880
 

 .الزامات قانونی
 

کنندگان تحت پوشش  نيتحت پوشش و تأم ی، نهادهاInova مارستانيب یتمام مجموعه ها ،یخط مش نيا یدر اجرا
 ليشده ذانجام  یها تيکه در مورد فعال یو محل یالتيفدرال، ا نيمقررات، توافقات الزام آور و مواز ن،يقوان هياز کل

  .خواهند کرد یرويشود پ یاعمال م یخط مش نيا
 


