ﺧط ﻣﺷﯽ ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ
ﺳﯾﺳﺗم ﺳﻼﻣﺗﯽ ﻣرﮐز ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن وﯾرﺟﯾﻧﺎ ﺑﮫ رﺳﺎﻟت ﺑدون ﻣﻧﻔﻌت ﺧود در اراﺋﮫ ﺧدﻣﺎت ﺑﮭداﺷﺗﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﮐﯾﻔﯾت
ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎران ﺑﮫ ﺻورت  24ﺳﺎﻋﺗﮫ و  7روز ھﻔﺗﮫ ﺑدون در ﻧظر ﮔرﻓﺗن ﺗواﻧﺎﯾﯽ ﻣﺎﻟﯽ آن ھﺎ در ﭘرداﺧت ھزﯾﻧﮫ ھﺎ
اﻓﺗﺧﺎر ﻣﯽ ﮐﻧد ،و اﯾن ﻣﺎﻣورﯾت را ﺑﮫ ﺷﯾوه ای ﻋﺎدﻻﻧﮫ اﻧﺟﺎم ﻣﯽ دھد و ﺑﯾﻣﺎران را ﺑﺎ ﮐراﻣت ،اﺣﺗرام و ﺷﻔﻘت
درﻣﺎن ﻣﯽ ﮐﻧد.
ﺑرای رﺳﯾدن ﺑﮫ اﯾن ﻣﻧظور ،ﺳﯾﺳﺗم ﺳﻼﻣﺗﯽ ﻣرﮐز ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن وﯾرﺟﯾﻧﺎ ﺑرای ﺗﺳﮭﯾل اراﺋﮫ ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎران
ﻓﺎﻗد ﺑﯾﻣﮫ ﯾﺎ دارای ﺑﯾﻣﮫ ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ ،ﺑرﻧﺎﻣﮫ ای را ﺑرای ﺧدﻣﺎت واﺟد ﺷراﯾط )ﺗﻌرﯾف ﺷده در زﯾر( اﯾﺟﺎد ﮐرده اﺳت.
ﺗﺣت اﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ ،ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎراﻧﯽ ﮐﮫ درآﻣد ﺧﺎﻧوار آن ھﺎ ﮐﻣﺗر از  %200رھﻧﻣودھﺎی ﻣﻧﺗﺷر ﺷده ﻓﻘر ﻓدرال اﺳت ،ﺗﺎ
ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﭘرداﺧت ﻧﻘدی ﺑﺎﺑت ﺧدﻣﺎت واﺟد ﺷراﯾط )»ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ«( ﻣرﺑوط اﺳت ،ﺧدﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ راﯾﮕﺎن اراﺋﮫ
ﻣﯽ ﺷود .ﺳﯾﺳﺗم ﺳﻼﻣﺗﯽ ﻣرﮐز ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن وﯾرﺟﯾﻧﺎ ﺗﺣت ﺧط ﻣﺷﯽ ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺧود ﺧدﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ﺗﺧﻔﯾﻔﯽ اراﺋﮫ
ﻧﻣﯽ دھد.
ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﻧﺳﺧﮫ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺧط ﻣﺷﯽ ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺳﯾﺳﺗم ﺳﻼﻣﺗﯽ ﻣرﮐز ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن وﯾرﺟﯾﻧﺎ ،ﺧﻼﺻﮫ ﺑﮫ زﺑﺎن
ﺳﺎده و ﻓرم درﺧواﺳت ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ را در وﺑﺳﺎﯾت  www.virginiahospitalcenter.com/fapﻣﺷﺎھده ﮐﻧﯾد.

اطﻼع ﺑﯾﻣﺎر از ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ
ﺳﯾﺳﺗم ﺳﻼﻣﺗﯽ ﻣرﮐز ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن وﯾرﺟﯾﻧﺎ ﺑﮫ رﺳﺎﻟت ﺑدون ﻣﻧﻔﻌت ﺧود در اراﺋﮫ ﺧدﻣﺎت ﺑﮭداﺷﺗﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﮐﯾﻔﯾت
ﺑﮫ ﺗﻣﺎم اﻓراد ﻧﯾﺎزﻣﻧد ﺑﮫ درﻣﺎن اﻓﺗﺧﺎر ﻣﯽ ﮐﻧد.
در ﺗﻼش ﺑرای آﮔﺎه ﺳﺎزی ﺑﯾﻣﺎران ،ﺧﺎﻧواده ھﺎ و ﺟﺎﻣﻌﮫ ای وﺳﯾﻊ ﺗر درﺑﺎره ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺎن ،ﺳﯾﺳﺗم
ﺳﻼﻣﺗﯽ ﻣرﮐز ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن وﯾرﺟﯾﻧﯾﺎ اﻗداﻣﺎﺗﯽ اﻧﺟﺎم داده ﺗﺎ ﺑﮫ طور ﮔﺳﺗرده اﯾن ﺧط ﻣﺷﯽ را ﺑﮫ اطﻼع ﻣردم ﺑرﺳﺎﻧد.
از ﺟﻣﻠﮫ اﯾن اﻗداﻣﺎت ﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ اﯾن ﻣوارد اﺷﺎره ﮐرد :اطﻼع رﺳﺎﻧﯽ از طرﯾﻖ ﺗﺎﺑﻠوھﺎی ﺗﺑﻠﯾﻐﺎﺗﯽ ﺧواﻧﺎ؛ اﯾﺟﺎد
ﺧﻼﺻﮫ ای ﺑﮫ زﺑﺎن ﺳﺎده درﻣورد ﺧط ﻣﺷﯽ ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ ) (PLSو اراﺋﮫ ﺟزوه ھﺎی اطﻼع رﺳﺎﻧﯽ درﻣورد ﺧط
ﻣﺷﯽ ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ در ﺑﺧش ﺛﺑت ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ،دﻓﺎﺗر ﺧدﻣﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺷﮭرﺳﺗﺎن ،و ﺳﺎﯾر ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﺧﯾرﯾﮫ .اﯾن
ﺧط ﻣﺷﯽ ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ ،ﺧﻼﺻﮫ آن ﺑﮫ زﺑﺎن ﺳﺎده و ﻓرم درﺧواﺳت ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﮫ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ و ﭼﻧدﯾن زﺑﺎن
دﯾﮕر در دﺳﺗرس اﺳت.

ﺗﻌﺎرﯾف
 .1ﻓﺎﻗد ﺑﯾﻣﮫ
ﺑﯾﻣﺎری ﮐﮫ ﺑﯾﻣﮫ ﯾﺎ ﮐﻣﮏ ﺷﺧص ﺛﺎﻟث ﻧدارد ﺗﺎ ﺑﮫ وی در اﺟرای ﺗﻌﮭدات ﭘرداﺧﺗﯽ ﮐﻣﮏ ﮐﻧد.
 .2ﺑﯾﻣﮫ ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ
ﺑﯾﻣﺎری ﮐﮫ ﺗﺎ ﺣدی از ﭘوﺷش ﺑﯾﻣﮫ ﯾﺎ ﮐﻣﮏ ﺷﺧص ﺛﺎﻟث ﺑرﺧوردار اﺳت ،اﻣﺎ ھﻧوز ھزﯾﻧﮫ ھﺎﯾﯽ دارد ﮐﮫ
ﺑﺎﯾد از ﺟﯾب ﺑﭘردازد و ﻓراﺗر از ﺗواﻧﺎﯾﯽ ﻣﺎل وی اﺳت.
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 .3ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ
ﺑﺎﺑت ﺧدﻣﺎت واﺟد ﺷراﯾط )ﺗوﺻﯾف ﺷده در زﯾر( اراﺋﮫ ﺷده ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎران ﻓﺎﻗد ﺑﯾﻣﮫ درﻣﺎﻧﯽ ﯾﺎ دارای ﺑﯾﻣﮫ
ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ ﮐﮫ درآﻣد ﺧﺎﻧوارﺷﺎن ﮐﻣﺗر از  %200رھﻧﻣودھﺎی ﻓﻘر ﻓدرال ﻣﻧﺗﺷر ﺷده اﺳت ،ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ
ﻣوﺟود اﺳت .ﭼﻧﯾن ﺧدﻣﺎت واﺟد ﺷراﯾطﯽ از ﺳوی ﺳﯾﺳﺗم ﺳﻼﻣﺗﯽ ﻣرﮐز ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن وﯾرﺟﯾﻧﯾﺎ ﺑدون ﺗوﻗﻊ
ﭘرداﺧت ھزﯾﻧﮫ اراﺋﮫ ﻣﯽ ﺷود .ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺎﻣل ﺑدھﯽ ھﺎی ﻏﯾر ﻗﺎﺑل وﺻول ﯾﺎ ﮐﺳری ﻗراردادی در
ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی دوﻟت ﻧﻣﯽ ﺷود ،ﺑﻠﮑﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺷﺎﻣل ﭘرداﺧت ھﺎی ﻣﺷﺗرک ﺑﺎ ﺑﯾﻣﮫ ﯾﺎ ھزﯾﻧﮫ ھﺎی ﻗﺎﺑل ﮐﺳر
ﯾﺎ ھردو ﺷود .ﻟطﻔﺎ ً ﺗوﺟﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ اراﺋﮫ ﺷده در ﺳﯾﺳﺗم ﺳﻼﻣﺗﯽ ﻣرﮐز ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن
وﯾرﺟﯾﻧﯾﺎ ﯾﮏ ﺑﯾﻣﮫ ﻧﺎﻣﮫ ﻧﯾﺳت.
 .4ﺧدﻣﺎت واﺟد ﺷراﯾط درﯾﺎﻓت ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ
ﺧدﻣﺎت اراﺋﮫ ﺷده از ﺳوی ﻣرﮐز ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ﮐﮫ ﺑرای درﯾﺎﻓت ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ واﺟد ﺷراﯾط ھﺳﺗﻧد ﻋﺑﺎرﺗﻧد از:
) (1ﺧدﻣﺎت ﭘزﺷﮑﯽ اورژاﻧﺳﯽ اراﺋﮫ ﺷده در ﻣﺣﯾط اﺗﺎق اورژاﻧس؛ ) (2ﺧدﻣﺎت ﻏﯾر اﻧﺗﺧﺎﺑﯽ ﮐﮫ در
ﻣﺣﯾط ﻏﯾر اورژاﻧس در واﮐﻧش ﺑﮫ ﺷراﯾطﯽ اراﺋﮫ ﺷده ﮐﮫ زﻧدﮔﯽ ﺑﯾﻣﺎر را ﺗﮭدﯾد ﻣﯽ ﮐﻧد؛ و ) (3ﺳﺎﯾر
ﻣراﻗﺑت ھﺎی ﭘزﺷﮑﯽ ﺿروری )ﺗﻌرﯾف ﺷده در زﯾر( ﺑر اﺳﺎس ﻗﺿﺎوت ﺑﺎﻟﯾﻧﯽ ﻓراھم ﮐﻧﻧده ﺧدﻣﺎت
درﻣﺎﻧﯽ ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﺑدون ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ وﺿﻌﯾت ﻣﺎﻟﯽ ﺑﯾﻣﺎر.
.5ﻣراﻗﺑت ھﺎی ﭘزﺷﮑﯽ ﺿروری
طﺑﻖ ﺗﻌرﯾف ﻣدﯾﮑر ) - (Medicareﺧدﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﺗﺎﻣﯾن ھﺎی ﻣﻧﺎﺳب و ﺿروری ﺑرای ﺗﺷﺧﯾص ﯾﺎ
درﻣﺎن ﺑﯾﻣﺎری ﯾﺎ ﺟراﺣت.
.6اراﺋﮫ دھﻧدﮔﺎن ﺗﺣت ﭘوﺷش
اﯾن ﺧط ﻣﺷﯽ ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ در ﻣورد ﺧدﻣﺎت اراﺋﮫ ﺷده از ﺳوی ﭘزﺷﮑﺎﻧﯽ ﺻدق ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ ً ﺗوﺳط
ﻣرﮐز ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن وﯾرﺟﯾﻧﯾﺎ اﺳﺗﺧدام ﺷدﻧد؛ و ﺷﺎﻣل ﺧدﻣﺎﺗﯽ ﻧﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ از ﺳوی ﭘزﺷﮑﺎن ﻣﺳﺗﻘل ﯾﺎ
ﭘزﺷﮑﺎﻧﯽ اراﺋﮫ ﺷده اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﭘزﺷﮑﺎن ﻗراردادی ﻣﺳﺗﻘل از ﺳﯾﺳﺗم ﺳﻼﻣﺗﯽ ﻣرﮐز ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن
وﯾرﺟﯾﻧﯾﺎ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،ﻣﺎﻧﻧد ﭘزﺷﮑﺎن طب اورژاﻧس ،ﻣﺗﺧﺻﺻﺎن ﺑﯾﮭوﺷﯽ ،ﻣﺗﺧﺻﺻﺎن رادﯾوﻟوژی و
ﭘﺎﺗوﻟوژی .در ﺻورت درﯾﺎﻓت ﯾﮏ ﺻورﺗﺣﺳﺎب ﭘزﺷﮑﯽ از ﺳوی ﯾﮏ ﭘزﺷﮏ ﻣﺳﺗﻘل ﯾﺎ ﭘزﺷﮑﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ
ﺻورت ﻗراردادی ﻣﺳﺗﻘل از ﺳﯾﺳﺗم ﺳﻼﻣﺗﯽ ﻣرﮐز ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن وﯾرﺟﯾﻧﯾﺎ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻧد ،ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﻣطب ﭼﻧﯾن
ﭘزﺷﮑﯽ ﺗﻣﺎس ﺑرﻗرار ﻧﻣﺎﯾﯾد ﺗﺎ درﺑﺎره ﺷراﯾط ﭘرداﺧت ھزﯾﻧﮫ ھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺧدﻣﺎت درﯾﺎﻓت ﺷده ﺻﺣﺑت
ﮐﻧﯾد .ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ درﻣورد اﯾﻧﮑﮫ آﯾﺎ ﭘزﺷﮑﯽ ﺗوﺳط ﺳﯾﺳﺗم ﺳﻼﻣﺗﯽ ﻣرﮐز ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن وﯾرﺟﯾﻧﯾﺎ اﺳﺗﺧدام ﺷده
ﺳواﻟﯽ دارﯾد ،ﻟطﻔﺎ ً ﺑﮫ ﺑﺧش ھﺎی ﺛﺑت ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ﻣراﺟﻌﮫ ﻧﻣﺎﯾﯾد ﯾﺎ ﺑﺎ ﺑﺧش ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﮫ ﺷﻣﺎره
 703.558.2492ﺗﻣﺎس ﺣﺎﺻل ﻓرﻣﺎﯾﯾد.
.7ﺑدھﯽ ﻏﯾر ﻗﺎﺑل وﺻول
ھزﯾﻧﮫ ھﺎی ﻧﺎﺷﯽ از درﻣﺎن ﺑﺎﺑت ﺧدﻣﺎت اراﺋﮫ ﺷده ﺑﮫ ﯾﮏ ﺑﯾﻣﺎر و /ﯾﺎ ﺿﺎﻣن ﮐﮫ ﺑﺎ وﺟود اﯾن ﮐﮫ دارای
ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﻻزم ﺑرای ﭘرداﺧت ھزﯾﻧﮫ ھﺎی ﺧدﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ اﺳت و در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻓﺎﻗد ﺷراﯾط ﻻزم ﺑرای
درﯾﺎﻓت ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ اﺳت ،ﺑﺎ اﻗداﻣﺎﺗش ﻧﺷﺎن داده ﻣﺎﯾل ﺑﮫ ﭘﯾروی از ﻣوارد ﻗرارداد ﺑرای ﭘرداﺧت
ﺻورﺗﺣﺳﺎب ﺧود ﻧﯾﺳت.
 .8ﺧﺎﻧوار
طﺑﻖ ﺗﻌرﯾف اداره آﻣﺎر ،ﮔروھﯽ ﻣﺗﺷﮑل از دو ﻧﻔر ﯾﺎ ﺗﻌداد ﺑﯾﺷﺗر از دو ﻧﻔر ﮐﮫ ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕر زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ
ﮐﻧﻧد و ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ واﺳطﮫ ﺗوﻟد ،ازدواج ﯾﺎ ﻓرزﻧدﺧواﻧدﮔﯽ ﺑﮫ ﯾﮑدﯾﮕر رﺑط ﭘﯾدا ﮐردﻧد .طﺑﻖ ﻗواﻧﯾن
ﺧدﻣﺎت درآﻣد داﺧﻠﯽ ،اﮔر ﺑﯾﻣﺎر در اظﮭﺎرﻧﺎﻣﮫ ﻣﺎﻟﯾﺎت ﺑر در آﻣد ﺧود ﺷﺧﺻﯽ را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﻓرد ﺗﺣت
ﺗﮑﻔل ادﻋﺎ ﮐﻧد ،ﻣﻣﮑن اﺳت آن ﻓرد ﺑﮫ ﻣﻧظور اراﺋﮫ ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﯾﮏ ﻓرد ﺗﺣت ﺗﮑﻔل ﺗﻠﻘﯽ ﺷود.
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اﺻول
 .1اراﺋﮫ ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ
ﺗﺣت ﺧط ﻣﺷﯽ ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ ،ﺗﻣﺎﻣﯽ ﺧدﻣﺎت واﺟد ﺷراﯾط در دﺳﺗرس ﺗﻣﺎم اﻓراد ﻗرار ﺧواھد داﺷت .ﺗﻣﺎم
ﺑﯾﻣﺎران ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑﮫ ﺻورت راﯾﮕﺎن ﻧﺳﺧﮫ ھﺎی ﺧط ﻣﺷﯽ ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ ،ﺧﻼﺻﮫ ﺑﮫ زﺑﺎن ﺳﺎده و ﻓرم
درﺧواﺳت ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ را از ﺑﺧش ﺛﺑت اداره اورژاﻧس ،ﻧواﺣﯽ ﭘذﯾرش ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ،ﻣﯾز درﺑﺎن واﻗﻊ در
ﻻﺑﯽ اﺻﻠﯽ ﯾﺎ وﺑﺳﺎﯾت ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن درﯾﺎﻓت ﮐﻧﻧد .در ﺧﺻوص اﯾﻧﮑﮫ آﯾﺎ ﯾﮏ ﺑﯾﻣﺎر ﺑرای درﯾﺎﻓت ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ
واﺟد ﺷراﯾط اﺳت ﯾﺎ ﺧﯾر در اﺳرع وﻗت و ﺗﺎ ﺣد اﻣﮑﺎن ﻗﺑل از ﺗرﺧﯾص ﺑﯾﻣﺎر ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری ﺻورت
ﺧواھد ﮔرﻓت .ﺗﺣت ھﯾﭻ ﺷراﯾطﯽ ﺑرای ﺑﯾﻣﺎری ﮐﮫ ﺟﮭت درﯾﺎﻓت ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ واﺟد ﺷراﯾط اﺳت،
ﺻورﺗﺣﺳﺎﺑﯽ ﺻﺎدر ﻧﺧواھد ﺷد.
.2ﻋدم -ﺗﺑﻌﯾض
ﺿرورت درﻣﺎن ﭘزﺷﮑﯽ ھر ﺑﯾﻣﺎر ﺑر اﺳﺎس ﻗﺿﺎوت ﺑﺎﻟﯾﻧﯽ ﻓراھم ﮐﻧﻧده ﺧدﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ و ﺑدون ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ
وﺿﻌﯾت ﻣﺎﻟﯽ ﺑﯾﻣﺎر ﺧواھد ﺑود .ﺗﻣﺎم ﺑﯾﻣﺎران ﺑدون ﺗﺑﻌﯾض و ﺻرف ﻧظر از واﺟد ﺷراﯾط ﺑودﻧﺷﺎن ﺑرای
درﯾﺎﻓت ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺣت ﺧدﻣﺎت واﺟد ﺷراﯾط ﻗرار ﺧواھﻧد ﮔرﻓت .ﺗﻌﯾﯾن اﯾﻧﮑﮫ ﻓرد ﻣﺳﺗﺣﻖ درﯾﺎﻓت
ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ اﺳت ﯾﺎ ﺧﯾر ﺑر اﺳﺎس ﺗواﻧﺎﯾﯽ ﭘرداﺧت ﺑﯾﻣﺎر ﺧواھد ﺑود و ﺗﺣت ﺗﺎﺛﯾر ﺳن ،ﺟﻧس ،ﻧژاد،
ﻣذھب ،ﻣﻌﻠوﻟﯾت ،ﮔراﯾش ﺟﻧﺳﯽ ،وﺿﻌﯾت ﺗﺎھل ،وﺿﻌﯾت ﻣﮭﺎﺟر و ﯾﺎ ﻣﻠﯾت اﺻﻠﯽ ﻓرد ﻧﺧواھد ﺑود.
.3ﮐﻣﮏ در ﺗﮑﻣﯾل ﻓرم درﺧواﺳت
ﻣﺷﺎوران ﻣﺎﻟﯽ داﺧلﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﮐﺎرﮐﻧﺎن آرﻟﯾﻧﮕﺗون ﮐﺎﻧﺗﯽ در دﺳﺗرس ھﺳﺗﻧد ﺗﺎ ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎران ﺟﮭت ﺗﮑﻣﯾل
ﻓرم درﺧواﺳت ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﮐﻣﮑﯽ ﮐﺎﻧﺗﯽ ،اﯾﺎﻟﺗﯽ و ﻓدراﻟﯽ ،از ﺟﻣﻠﮫ ﻣدﯾﮑﯾد ) ،(Medicaidﻣدﯾﮑﯾد
اورژاﻧﺳﯽ ،ﻣزاﯾﺎی درآﻣد ﻣﮑﻣل ﺑرای اﻓراد ﻧﺎﺗوان و ) SLHﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺑﺳﺗری ھﺎی ﻣﺣﻠﯽ /اﯾﺎﻟﺗﯽ( ﮐﻣﮏ
ﮐﻧﻧد ﮐﮫ اﻟﺑﺗﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ اﯾن ﻣوارد ﻣﺣدود ﻧﻣﯽ ﺷود.
.4ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﺑﯾﻣﺎر
ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در زﯾر ﺑﮫ طور ﻣﻔﺻل ﺗوﺻﯾف ﺷده اﺳت ،از ﺑﯾﻣﺎران اﻧﺗظﺎر ﻣﯽ رود ﺗﺎ ھﻣﮑﺎری
ﮐﻧﻧد و ﺟﮭت درﯾﺎﻓت ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ ،اطﻼﻋﺎت ﻣﻧﺎﺳب و ﺑﮫ ﻣوﻗﻌﯽ را در اﺧﺗﯾﺎر ﻣرﮐز ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن وﯾرﺟﯾﻧﯾﺎ
ﻗرار دھﻧد.

درﺧواﺳت ﺑرای درﯾﺎﻓت ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ
ﺑﯾﻣﺎران ﭘس از درﯾﺎﻓت اوﻟﯾن ﺻورﺗﺣﺳﺎب ﭘس از ﺗرﺧﯾص 240 ،روز زﻣﺎن دارﻧد ﺑﮫ ﻣﻧظور درﯾﺎﻓت ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ
ﻓرم ھﺎی درﺧواﺳت ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ را ارﺳﺎل ﻧﻣﺎﯾﻧد .ﻓرد ﻣﯽ ﺗواﻧد از طرﯾﻖ ﺗﮑﻣﯾل ﯾﮏ ﻓرم ﺗﻘﺎﺿﺎ و ﺗﮭﯾﮫ ﻣدارک
زﯾر ﺑرای درﯾﺎﻓت ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ درﺧواﺳت دھد:
• دو ﻧﺳﺧﮫ از آﺧرﯾن ﻓﯾش )ﻓﯾش ھﺎی( ﺣﻘوﻗﯽ ﯾﺎ ﯾﮏ ﮐﭘﯽ از آﺧرﯾن ﻓرم ﻣﺎﻟﯾﺎت ﺑر درآﻣد
• ﮐﭘﯽ از اﺟﺎره ﻧﺎﻣﮫ )در ﺻورت وﺟود(
• ﮐﭘﯽ از آﺧرﯾن ﺻورت ﺣﺳﺎب ھﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ
در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﯾﻣﺎر در ﺳﯾﺳﺗم ﺳﻼﻣﺗﯽ ﻣرﮐز ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن وﯾرﺟﯾﻧﯾﺎ ﺧدﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ درﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﮐﻧد ﻓرم درﺧواﺳت
ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ در دﺳﺗرس وی ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد .ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد اﯾن ﻓرم درﺧواﺳت ،ﻧﺳﺧﮫ ای از ﺧط ﻣﺷﯽ ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ و
ﺧﻼﺻﮫ ﺑﮫ زﺑﺎن ﺳﺎده را از وﺑﺳﺎﯾت  www.virginiahospitalcenter.com/fapداﻧﻠود ﮐﻧﯾد .ھﻣﭼﻧﯾن
دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ھﺎی ھﻣراه ﻣدارﮐﯽ را ﮐﮫ ﺑرای ﺗﻌﯾﯾن ﺻﻼﺣﯾت درﯾﺎﻓت ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﻣورد ﻧﯾﺎز اﺳت ﺑﯾﺎن ﺧواھﻧد
ﮐرد و ﺑﯾﻣﺎران را در راﺳﺗﺎی ﺗﮑﻣﯾل ﻓرم راھﻧﻣﺎﯾﯽ ﺧواھﻧد ﮐرد.
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روش دﯾﮕر اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻧﺳﺧﮫ ھﺎی ﭼﺎپ ﺷده ﺧط ﻣﺷﯽ ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ،ﺧﻼﺻﮫ آن ﺑﮫ زﺑﺎن ﺳﺎده و ﻓرم
درﺧواﺳت ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ را ﺑدون ﭘرداﺧت ھزﯾﻧﮫ ای ﺑﺎ ﻣراﺟﻌﮫ ﺑﮫ ﺑﺧش ھﺎی ﺛﺑت ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ،از ﺟﻣﻠﮫ ﻣﯾز درﺑﺎن
واﻗﻊ در ﻻﺑﯽ اﺻﻠﯽ ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن درﯾﺎﻓت ﮐﻧﯾد .ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد از طرﯾﻖ ﺗﻣﺎس ﺑﺎ ﺑﺧش ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﮫ ﺷﻣﺎره ﺗﻠﻔن
 703.558.2492درﺧواﺳت دھﯾد ﺗﺎ ﯾﮏ ﻧﺳﺧﮫ راﯾﮕﺎن ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﭘﺳت ﺷود.
ﻓرم ﺗﮑﻣﯾل ﺷده درﺧواﺳت ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ و ﺗﻣﺎم ﻣدارک ﻣورد ﻧﯾﺎز را ﺑﺎﯾد ﺑﮫ آدرس زﯾر ارﺳﺎل ﻧﻣﺎﯾﯾد:
Virginia Hospital Center Business Office
Attention: Financial Assistance Department

دﻓﺗر ﮐﺳب و ﮐﺎر ﻣرﮐز ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن وﯾرﺟﯾﻧﯾﺎ ﺗوﺟﮫ :ﺑﺧش ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ
2800 Shirlington Road, Suite 600
Arlington, VA 22206

ﺗﻌﯾﯾن ﺻﻼﺣﯾت
اﮔر اطﻼﻋﺎت ﺗﮑﻣﯾﻠﯽ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺑﯾﻣﮫ ﯾﺎ وﺿﻌﯾت ﻣﺎﻟﯽ ﺑﯾﻣﺎر در زﻣﺎن ﺧدﻣﺎت دھﯽ در دﺳﺗرس ﻧﺑﺎﺷد ،ﯾﺎ اﮔر
ﺷراﯾط ﻣﺎﻟﯽ ﺑﯾﻣﺎر ﺗﻐﯾﯾر ﮐﻧد ،اﯾن اﻣﮑﺎن وﺟود دارد ﮐﮫ ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری در ﺧﺻوص داﺷﺗن ﺻﻼﺣﯾت ﻻزم ﺑرای
درﯾﺎﻓت ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻌد از اراﺋﮫ ﺧدﻣﺎت واﺟد ﺷراﯾط ﺻورت ﮔﯾرد .ﻗﺑل از اﯾﻧﮑﮫ ﺑﯾﻣﺎر ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن را ﺗرک ﮐﻧد
ھﻣﮫ ﺗﻼشھﺎ ﺻورت ﺧواھد ﮔرﻓت ﺗﺎ ﺛﺎﺑت ﺷود آﯾﺎ ﺑﯾﻣﺎر ﺑرای درﯾﺎﻓت ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ واﺟد ﺷراﯾط اﺳت ﯾﺎ ﺧﯾر.
ﺳﯾﺳﺗم ﺳﻼﻣﺗﯽ ﻣرﮐز ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن وﯾرﺟﯾﻧﯾﺎ ﺑر اﺳﺎس ﯾﮏ ﻣﻘﯾﺎس ﻣﺗﻐﯾر ،ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ اراﺋﮫ ﻧﻣﯽ دھد ،ﺑﻠﮑﮫ در ﻋوض
ﺑﮫ ﺗﻣﺎم ﺑﯾﻣﺎراﻧﯽ ﮐﮫ درآﻣد ﺧﺎﻧوارﺷﺎن ﮐﻣﺗر از  %200رھﻧﻣودھﺎی ﻓﻘر ﻓدراﻟﯽ اﺳت ﺧدﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ راﯾﮕﺎن اراﺋﮫ
ﻣﯽ دھد .ﺳطﺢ درآﻣدی ﮐﮫ ﺑرای ﮐﺳب ﺷراﯾط ﻻزم ﺑرای درﯾﺎﻓت ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﻣورد ﻧﯾﺎز اﺳت ،ﺳﺎﻻﻧﮫ دوﺑﺎره
ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﻣﯽ ﺷود ﺗﺎ ﺳطوح ﻓﻌﻠﯽ ﻓﻘر ﻓدرال  FPLرا ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ از ﺳوی دﻓﺗر ﺛﺑت ﻓدرال اﻧﺗﺷﺎر ﯾﺎﻓﺗﮫ ﻣﻧﻌﮑس
ﮐﻧد.
ﺟدول زﯾر ﺳطوح ﻓﻘر ﻓدراﻟﯽ را ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﮫ در واﻗﻊ ﺑرای ﺳﺎل ﺗﻘوﯾﻣﯽ  2019ھﺳﺗﻧد:
اﻓﺮاد در ﺧﺎﻧﻮار

راھﻨﻤﺎی ﻓﻘﺮ

200%

1

$12,880

$25,760

2

$17,420

$34,840

3

$21,960

$43,920

4

$26,500

$53,000

5

$31,040

$62,080

6

$35,580

$71,160

7

$40,120

$80,240

8

$44,660

$89,320

ﺗوﺟﮫ :ﺑرای ﺧﺎﻧوارھﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺑﯾش از  8ﻧﻔر ،ﺑﮫ ازای ھر ﻓرد
ﺑﯾﺷﺗر 4,540$ ،دﻻر اﺿﺎﻓﮫ ﮐﻧﯾد.
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روﯾﮫھﺎ
ﭘس از درﯾﺎﻓت ﻓرم ﺗﮑﻣﯾل ﺷده درﺧواﺳت ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ ،ھﻣﺎھﻧﮓ ﮐﻧﻧده ﭘروژه ھﺎی وﯾژه ﻣﺎ ،اطﻼﻋﺎت اراﺋﮫ ﺷده را
ﻣورد ﺑﺎزﺑﯾﻧﯽ ﻗرار ﺧواھد داد و ظرف  30روز درﺧﺻوص ﺻﻼﺣﯾت ﻻزم ﺑرای درﯾﺎﻓت ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺻﻣﯾﻣﯽ
اﺗﺧﺎذ ﺧواھد ﻧﻣود .ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﯾﻣﺎر ﻓرم ﺗﮑﻣﯾل ﺷده درﺧواﺳت ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ را ارﺳﺎل ﻧﻣﺎﯾد ﯾﺎ ﺗﺎ وﻗﺗﯽ ظرف
 240روز از درﯾﺎﻓت اوﻟﯾن ﺻورﺗﺣﺳﺎب ﺑﻌد از ﺗرﺧﯾص ،از ﻣراﻗﺑت ھﺎی ﺧﯾرﯾﮫ ای اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ )ذﮐر ﺷده در زﯾر(
ﺑﮭره ﻣﻧد ﺷود ،ﺑﺎ ﺑﯾﻣﺎر ﺑﮫ ﻋﻧوان ﮐﺳﯽ ﺑرﺧورد ﺧواھد ﺷد ﮐﮫ ﺧودش ھزﯾﻧﮫ ھﺎ را ﭘرداﺧت ﺧواھد ﮐرد.
ﺗرﺟﯾﺣﺎ ً اﻣﺎ ﻧﮫ ﺿرورﺗﺎ ً ،ﻗﺑل از اراﺋﮫ ﺧدﻣﺎت واﺟد ﺷراﯾط ،ﺗﺣت ﺧط ﻣﺷﯽ ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ ،ﯾﮏ درﺧواﺳت ﺑرای
درﯾﺎﻓت ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ و ﺗﻌﯾﺑن ﺻﻼﺣﯾت ﺻورت ﮔﯾرد .ﺑﺎ اﯾن وﺟود ،ﺗﻌﯾﯾن ﺻﻼﺣﯾت ﻣﻣﮑن اﺳت در ھر ﻣرﺣﻠﮫ از
ﻓراﯾﻧد ﺛﺑت ،ﻣراﻗﺑت از ﺑﯾﻣﺎر ﯾﺎ ﭼرﺧﮫ دراﻣد ﺻورت ﭘذﯾرد .درﺧواﺳت ھﺎی ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﻣورد ﺗﺎﯾﯾد ﺑرای ﯾﮏ

دوره ﺷش ﻣﺎھﮫ اﻋﺗﺑﺎر دارﻧد.

درﺧواﺳت ھﺎی ﻧﺎﻗص
اﮔر ﺑﯾﻣﺎری ،ﻓرم درﺧواﺳت ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﻧﺎﻗﺻﯽ را ارﺳﺎل ﻧﻣﺎﯾد )ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل ،اطﻼﻋﺎت ﯾﺎ اﺳﻧﺎدی را از ﻗﻠم
ﺑﯾﻧدازد( ،ﺳﯾﺳﺗم ﺳﻼﻣﺗﯽ ﻣرﮐز ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن وﯾرﺟﯾﻧﯾﺎ ﺑﮫ ﻣﻧظور درﺧواﺳت اطﻼﻋﺎت ﯾﺎ اﺳﻧﺎد اﺿﺎﻓﯽ ﺑﺎ ﺑﯾﻣﺎر ﺗﻣﺎس
ﺣﺎﺻل ﺧواھد ﮐرد .در ﺻورﺗﯾﮑﮫ اﻣﮑﺎن دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎر وﺟود ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ﺑﮫ ﺗﻣﺎس ﭘﺎﺳﺦ ﻧدھد ﯾﺎ ﺑﻌد از
ﭼﻧدﯾن ﺑﺎر ﺗﻼش از درﺧواﺳت ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ ﺗﺑﻌﯾت ﻧﮑﻧد ،ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ﻗﺑل از اﯾﻧﮑﮫ ﺑﯾﻣﺎر را ﻓردی ﺗﻠﻘﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ
ﺧودش ﺗواﻧﺎﯾﯽ ﭘرداﺧت ھزﯾﻧﮫ ھﺎی درﻣﺎﻧﯽ را دارد و ﻗﺑل از اﯾﻧﮑﮫ ﺻورﺗﺣﺳﺎب را ﺑﮫ ﻣﻧظور اﻧﺟﺎم اﻗداﻣﺎت
ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ ﯾﮏ ﺟﻣﻊ ﮐﻧﻧده ﺑدھﯽ ارﺳﺎل ﮐﻧد ،از ﺗﺎرﯾﺦ اوﻟﯾن ﺗﻣﺎس ،ﺑﮫ ﻣدت ﻣﻌﻘوﻟﯽ ﺻﺑر ﺧواھد ﮐرد .ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل،
ھر ﺑﯾﻣﺎری ھﻧوز اﯾن ﺗواﻧﺎﯾﯽ را دارد ﺗﺎ ظرف ﻣدت  240روز از اوﻟﯾن ﺻورﺗﺣﺳﺎب درﯾﺎﻓﺗﯽ ﭘس از ﺗرﺧﯾص
ﺑرای درﯾﺎﻓت ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ درﺧواﺳت دھد.
ﺑﯾﻣﺎراﻧﯽ ﮐﮫ ﺑرای ﺗﮑﻣﯾل اﯾن ﻓرم درﺧواﺳت ﺑﮫ ﮐﻣﮏ ﻧﯾﺎز دارﻧد ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑﺎ ﺑﺧش ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﮫ ﺷﻣﺎره
 703.558.2492ﺗﻣﺎس ﺣﺎﺻل ﻓرﻣﺎﯾﻧد ﯾﺎ ﺑﮫ آدرس زﯾر ﻣراﺟﻌﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧد:
Virginia Hospital Center Business Office Attention:
Financial Assistance Department

دﻓﺗر ﮐﺳب و ﮐﺎر ﻣرﮐز ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن وﯾرﺟﯾﻧﯾﺎ ﺑﺧش ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ
2800 Shirlington Road, Suite 600
Arlington, VA 22206

ﻣراﻗﺑت ھﺎی اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ ﺧﯾرﯾﮫ

ﺳﯾﺳﺗم ﺳﻼﻣﺗﯽ ﻣرﮐز ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن وﯾرﺟﯾﻧﯾﺎ آﮔﺎه اﺳت ﮐﮫ اﯾن اﻣﮑﺎن وﺟود دارد ﮐﮫ ﺑﻌﺿﯽ ﺑﯾﻣﺎران ﻗﺎدر ﺑﮫ ﺗﮑﻣﯾل
ﻓرم درﺧواﺳت ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ و ﺗﺑﻌﯾت از درﺧواﺳت ھﺎی ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ در ﺧﺻوص ارﺳﺎل ﻣدارک ﻧﺑﺎﺷﻧد ﯾﺎ در
ﻏﯾر اﯾن ﺻورت ﻓراﯾﻧد درﺧواﺳت را اﻧﺟﺎم ﻧدھﻧد .در ﻧﺗﯾﺟﮫ ،ﻣﻣﮑن اﺳت ﺷراﯾطﯽ وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺗﺣت آن
ﺷراﯾط ﺻﻼﺣﯾت ﯾﮏ ﺑﯾﻣﺎر ﺑرای درﯾﺎﻓت ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ ،ﺑدون ﺗﮑﻣﯾل ﻓرم درﺧواﺳت ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﻣورد ﻗﺑول واﻗﻊ
ﺷود .ﺗﺣت اﯾن ﺷراﯾط ،ﺳﯾﺳﺗم ﺳﻼﻣﺗﯽ ﻣرﮐز ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن وﯾرﺟﯾﻧﯾﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧد از ﺳﺎﯾر ﻣﻧﺎﺑﻊ اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﺟﮭت اﻧﺟﺎم
ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﯾﺎز ﻣﺎﻟﯽ ﻓرد اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧد .اﯾن اطﻼﻋﺎت اﯾن اﻣﮑﺎن را ﺑﮫ ﻣﺎ ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﺑﮭﺗرﯾن ﺗﺧﻣﯾن ھﺎی
ﻣوﺟود در ﻏﯾﺎب اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ از طرﯾﻖ ﺑﯾﻣﺎر اراﺋﮫ ﺷده ،ﺗﺻﻣﯾﻣﯽ آﮔﺎھﺎﻧﮫ در ﺧﺻوص ﻧﯾﺎز ﻣﺎﻟﯽ
ﺑﯾﻣﺎری اﺗﺧﺎذ ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﭘﺎﺳﺦ ﮔو ﻧﯾﺳت.
5

اﯾن ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ﻣﯽ ﺗواﻧد از ﯾﮏ ﺷﺧص ﺛﺎﻟث ﺑرای ﺑﮫ اﻧﺟﺎم رﺳﺎﻧدن ﺑررﺳﯽ اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﻣﺎر اﺳﺗﻔﺎده
ﮐﻧد ﺗﺎ ﻧﯾﺎز ﻣﺎﻟﯽ را ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻧد .در اﯾن ﺑررﺳﯽ از ﻣدل ﺻﻧﻌﺗﯽ ﺑﮫ رﺳﻣﯾت ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷده ﺧدﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ اﺳﺗﻔﺎده
ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺑر اﺳﺎس ﭘﺎﯾﮕﺎه داده ھﺎی ﺛﺑت ﻋﻣوﻣﯽ اﺳت .اﯾن ﻣدل ﭘﯾﺷﮕوﯾﺎﻧﮫ ،داده ﺛﺑت ﻋﻣوﻣﯽ را درﺑر ﻣﯽ ﮔﯾرد
ﺗﺎ ﻧﻣره ظرﻓﯾت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ -اﻗﺗﺻﺎدی و ﻣﺎﻟﯽ را ﮐﮫ ﺷﺎﻣل ﺑرآورد درآﻣد ،داراﯾﯽ ھﺎ و ﻧﻘدﯾﻧﮕﯽ ﻣﯽ ﺷود ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﮐﻧد.
ﻓﻧﺎوری اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ﺑرای ارزﯾﺎﺑﯽ ھر ﺑﯾﻣﺎر ﺑﺎ ھﻣﺎن اﺳﺗﺎﻧدارد طراﺣﯽ ﺷده اﺳت و ﺑر اﺳﺎس ﻣﺻوﺑﺎت ﺗﺎرﯾﺧﯽ
درﺑﺎره ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ﺗﺣت ﻓراﯾﻧد ﺳﻧﺗﯽ درﺧواﺳت ،ﺗﻧظﯾم ﺷده اﺳت.
ﭘﯾش از اﻧﺗﻘﺎل ﺑدھﯽ ﻏﯾرﻗﺎﺑل وﺻول و ﭘس از آن ﮐﮫ ﺗﻣﺎﻣﯽ ﺳﺎﯾر ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺻﻼﺣﯾﺗﯽ و ﭘرداﺧﺗﯽ ﮐﺎﻣﻼً ﺑررﺳﯽ ﺷدﻧد،
ﻓﻧﺎوری اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ﺑﮫ ﮐﺎر ﮔرﻓﺗﮫ ﺧواھد ﺷد .اﯾن ﮐﺎر اﯾن اﻣﮑﺎن را ﺑرای ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ﻓراھم ﻣﯽ آورد ﺗﺎ ﭘﯾش از
ﭘﯾﮕﯾری ھرﮔوﻧﮫ اﻗدام ﻓوق اﻟﻌﺎده ﺑرای ﺟﻣﻊ آوری ﺑدھﯽ ) ،(ECAsﭘﯾﺷﯾﻧﮫ ﺗﻣﺎم ﺑﯾﻣﺎران را ﺑرای ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ
ﺑررﺳﯽ ﮐﻧد .اطﻼﻋﺎت ﺑﮫ دﺳت آﻣده از اﯾن ﺑررﺳﯽ اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ در ﺧﺻوص ﺻﻼﺣﯾت ﻓرد ،ﻣدارک ﮐﺎﻓﯽ درﺑﺎره
ﻧﯾﺎز ﻣﺎﻟﯽ وی را ﺗﺣت اﯾن ﺧط ﻣﺷﯽ ﺗﺷﮑﯾل ﺧواھد داد.

اﮔر ﺑﯾﻣﺎری ﺗﺣت ﻓراﯾﻧد ﺛﺑت ﻧﺎم اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ﺷراﯾط ﻻزم را ﮐﺳب ﻧﮑﻧد ،ﻣﯽ ﺗواﻧد ھﻣﭼﻧﺎن ﺗﺣت ﻓراﯾﻧد درﺧواﺳت
ﺳﻧﺗﯽ ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷود.
ﺑﯾﻣﺎراﻧﯽ ﮐﮫ ﺻﻼﺣﯾت اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ را از طرﯾﻖ ﺧﯾرﯾﮫ ھﺎ ﮐﺳب ﮐرده اﻧد ،ﺗﺣت ﺧط ﻣﺷﯽ ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ دوﺑﺎره طﺑﻘﮫ
ﺑﻧدی ﺧواھد ﺷد .آن ھﺎ ﺑﮫ ﺟﻣﻊ ﮐﻧﻧده ﺑدھﯽ ارﺳﺎل ﻧﺧواھﻧد ﺷد ،در ﻣﻌرض اﻗداﻣﺎت ﺑﯾﺷﺗر ﺟﻣﻊ ﮐﻧﻧده ﺑدھﯽ ﻗرار
ﻧﺧواھﻧد ﮔرﻓت ،از واﺟد ﺷراﯾط ﺑودﻧﺷﺎن ﻣطﻠﻊ ﻧﺧواھﻧد ﺷد و در ﺑدھﯽ ھﺎی ﻏﯾر ﻗﺎﺑل وﺻول ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ﮔﻧﺟﺎﻧده
ﻧﺧواھﻧد ﺷد.

ﺳﯾﺎﺳت ھﺎی درﯾﺎﻓت ﭘول
ﺧط ﻣﺷﯽ درﯾﺎﻓت ﭘول ﺳﯾﺳﺗم ﺳﻼﻣﺗﯽ ﻣرﮐز ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن وﯾرﺟﯾﻧﯾﺎ ،ﻣﯾزان ﺻﻼﺣﯾت ﺑﯾﻣﺎر ﺑرای ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ و اﯾن
ﻣﺳﺎﻟﮫ را در ﻧظر ﻣﯽ ﮔﯾرد ﮐﮫ ﺗﺎ ﭼﮫ ﻣﯾزان ﯾﮏ ﺑﯾﻣﺎر ﺑﺎ ﺣﺳن ﻧﯾت ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ از ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﭘرداﺧﺗﯽ ﻣﻘرر
ﭘﯾروی ﮐﻧد.
اﮔر ﺑﯾﻣﺎر ﻓﺎﻗد ﺻﻼﺣﯾت ﻻزم ﺑرای درﯾﺎﻓت ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎﺷد ،ﺑﮫ طور ﮐﻠﯽ ﭘرداﺧت ھﺎ ﺑرای ﺧدﻣﺎت اراﺋﮫ ﺷده از
ﺳوی ﺳﯾﺳﺗم ﺳﻼﻣﺗﯽ ﻣرﮐز ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن وﯾرﺟﯾﻧﯾﺎ و ھرﮔوﻧﮫ ﻓراھم ﮐﻧﻧده ﺗﺣت ﭘوﺷش ،ﺑﺎﯾد ظرف  30روز ﺑﻌد از
اراﺋﮫ ﭼﻧﯾن ﺧدﻣﺎﺗﯽ ﺻورت ﮔﯾرد .ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ،ﺑﯾﻣﺎر ھﻣﭼﻧﺎن ﺑﮫ ﻣدت  120روز ﺑﮫ ﺻورت ﻣﺎھﺎﻧﮫ ﺻورﺗﺣﺳﺎب
درﯾﺎﻓت ﺧواھد ﮐرد .اﮔر ﺑﯾﻣﺎر ﺑرای درﯾﺎﻓت ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ واﺟد ﺷراﯾط ﻧﯾﺳت و ﻧﺗواﻧد ﺑﺎ ﺳﯾﺳﺗم ﺳﻼﻣﺗﯽ ﻣرﮐز
ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن وﯾرﺟﯾﻧﯾﺎ ﺗﻣﺎس ﺑرﻗرار ﮐﻧد ﺗﺎ ﺷراﯾط ﭘرداﺧت ﻗﺎﺑل ﻗﺑول را ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧد ،ﺻورﺗﺣﺳﺎب ﺑﯾﻣﺎر ﺑﮫ ﯾﮏ
آژاﻧس ﺟﻣﻊﮐﻧﻧده ﺑدھﯽ ﺣرﻓﮫ ای واﮔذار ﺧواھد ﺷد .اﮔر ﻓراﺗر از ﯾﮏ دوره زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻌﻘول ،ھﻣﭼﻧﺎن ﭘرداﺧﺗﯽ
ﺻورت ﻧﮕرﻓت ،ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑرای درﯾﺎﻓت ﭘرداﺧﺗﯽ ھﺎ از ﺳوی ﯾﮏ آژاﻧس ﺟﻣﻊﮐﻧﻧده ﺑدھﯽ اﻗداﻣﺎت ﻗﺿﺎﯾﯽ
ﺻورت ﭘذﯾرد .طﺑﻖ ﺗواﻓﻘﻧﺎﻣﮫ ﺧدﻣﺎت درﯾﺎﻓت ﭘول ﮐﮫ ﺑﮫ اﻣﺿﺎی ﭘﯾﻣﺎﻧﮑﺎران ﯾﮏ آژاﻧس ﺟﻣﻊﮐﻧﻧده ﺑدھﯽ ﺳﯾﺳﺗم
ﺳﻼﻣﺗﯽ ﻣرﮐز ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن وﯾرﺟﯾﻧﯾﺎ رﺳﯾده اﺳت ،آﻧﮭﺎ ﺣداﻗل  30روز ﭘﯾش از ﭘﯾﮕﯾری ھرﮔوﻧﮫ اﻗداﻣت ﻗﺿﺎﯾﯽ ﺑﮫ
ﺑﯾﻣﺎر اطﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﺧواھﻧد ﮐرد .در راﺳﺗﺎی اھداف اﯾن ﺧط ﻣﺷﯽ ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ) ECAs ،اﻗدام ﻓوق اﻟﻌﺎده
درﯾﺎﻓت ﭘول( ﺷﺎﻣل ﻣوارد زﯾر اﺳت:
• ﻓروش ﺑدھﯽ ﻓرد ﺑﮫ ﺷﺧص دﯾﮕری.
• ﮔزارش اطﻼﻋﺎت ﻣﻐﺎﯾر در ﻣورد ﻓرد ﺑﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﮔزارش دھﯽ اﻋﺗﺑﺎر ﻣﺻرف ﮐﻧﻧده ﯾﺎ دﻓﺎﺗر
اﻋﺗﺑﺎری
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• اﻗداﻣﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﻧﯾﺎزﻣﻧد ﯾﮏ ﻓراﯾﻧد ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﯾﺎ ﻗﺿﺎﯾﯽ اﺳت ،از ﺟﻣﻠﮫ ﻣوارد زﯾر ﮐﮫ اﻟﺑﺗﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ اﯾن ﻣوارد
ﻣﺣدود ﻧﻣﯽ ﺷود:
 oﻗرار دادن ﺣﻖ رھن روی اﻣوال ﻓرد
 oﺿﺑط ﮐردن اﻣوال واﻗﻌﯽ ﻓرد
 oﺿﺑط ﮐردن ﯾﺎ ﺗﺻرف ﺣﺳﺎب ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻓرد ﯾﺎ ھرﮔوﻧﮫ ﺳﺎﯾر اﻣوال ﺷﺧﺻﯽ
 oدﺳت زدن ﺑﮫ ﯾﮏ اﻗدام ﻣدﻧﯽ در ﺑراﺑر ﯾﮏ ﻓرد؛
 oاﻗدام ﺟﮭت ﺑﺎزداﺷت ﻓرد؛
 oاﻗدام ﺟﮭت ﺻدور ﺣﮑم ﺑﺎزداﺷت ﻓرد
 oﺗﺻرف دﺳﺗﻣزد ﻓرد
ﺳﯾﺳﺗم ﺳﻼﻣﺗﯽ ﻣرﮐز ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن وﯾرﺟﯾﻧﯾﺎ ﺑر اﺳﺎس ﺻورﺗﺣﺳﺎب ھﺎی ﻣﻌوﻗﮫ ﻗﺎﺑل درﯾﺎﻓت ﺑﯾﻣﺎر ،ﺳﺎﺑﻘﮫ ﭘرداﺧت
ﺑﯾﻣﺎر ﯾﺎ ھرﮔوﻧﮫ اﻗدام ﻗﺑﻠﯽ ﺑرای درﯾﺎﻓت ﭘول ﮐﮫ ﻗﺑﻼً از ﺳوی ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ﺑرای درﯾﺎﻓت ﭘرداﺧﺗﯽ ھﺎی ﻣﻌوﻗﮫ
ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ ،ﻣﺎﻧﻊ اراﺋﮫ ﺧدﻣﺎت واﺟد ﺷراﯾط ﻧﺧواھد ﺷد ﯾﺎ اراﺋﮫ اﯾن ﺧدﻣﺎت را ﺑﮫ ﺗﻌوﯾﻖ ﻧﺧواھد اﻧداﺧت.

ﺧط ﻣﺷﯽ ﺑﺎزﭘرداﺧت
اﮔر ﺗﻌﯾﯾن ﺻﻼﺣﯾت ﺑﯾﻣﺎر ﺑرای درﯾﺎﻓت ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ھرﮔوﻧﮫ ﭘرداﺧت درﯾﺎﻓت ﺷده ﺑﺎﺑت ﻣراﻗﺑت ﻣورد
ﺑﺣث ﺻورت ﭘذﯾرد ،ﺑﺎﺑت ﻗﺳﻣت ھﺎی ﻣراﻗﺑﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻓرم درﺧواﺳت ﺳﯾﺎﺳت ﻛﻣك ﻣﺎﻟﯽ ﻓرد ﻣرﺑوط ﻣﯽ ﺷود،
ﺑﺎزﭘرداﺧت ﺻورت ﺧواھد ﭘذﯾرﻓت.
در ﺻورت داﺷﺗن ھرﮔوﻧﮫ ﺳواﻟﯽ درﺧﺻوص ﺧط ﻣﺷﯽ ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﯾﺎ در ﺻورت ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﮐﻣﮏ ﺑرای ﺗﮑﻣﯾل ﻓرم
درﺧواﺳت ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ ،ﻟطﻔﺎ ً ﺑﺎ ﺑﺧش ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﮫ ﺷﻣﺎره  703.558.2492ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد ﯾﺎ ﺑﮫ دﻓﺗر ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﮫ
آدرس زﯾر ﻣراﺟﻌﮫ ﻧﻣﺎﯾﯾد:
Virginia Hospital Center Business Office

دﻓﺗر ﺗﺟﺎری ﻣرﮐز ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن وﯾرﺟﯾﻧﯾﺎ
2800 Shirlington Road, Suite 600
Arlington, VA 22206

ﺑﺎ ﺷﻣﺎ و ﺳواﻻﺗﺗﺎن ﺑﺎ ﺣﺳن ﻧﯾت ،اﺣﺗرام و ﺑﺎ ﻧﮭﺎﯾت ﺣﻔظ ﻣﺣرﻣﺎﻧﮕﯽ ﺑرﺧورد ﺧواھد ﺷد.

ﺗﺎﯾﯾد ﺷده ﺗوﺳط:
ﺗﺎرﯾﺦ:
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