የበራስ ክፍያ ፖሊሲ
የፖሊሲ መግለጫ
የቨርጂኒያ ሆስፒታል ሴንተር የጤና ሥርዓት ለታማሚዎቹ፣ የመክፈል አቅማቸው ምንም ይሁን ምንም፣
ጥራት ያለው የጤና አገልግሎት በቀን 24 ሰዓት፣ በሳምንት 7 ቀናት በሚሰጠው አትራፊ ባልሆነው
ድርጅትነት ተልዕኮው፣ኩራት ይሰማዋል። ቪ ኤች ሲ እዚህ ግብ ለመደረስ ለበራስ ክፍያ የሚውል
ተቆራጭ ገንዘብ (20% ቅናሽ) ለሁሉም መድን ለሌላቸው እና ለገንዘብ ድጋፍ ብቁ ላልሆኑ ታካሚዎች
አዘጋጅቷል። ይኽም ለ "ማኔጅድ ኬር" ታካሚዎች ከሚሰጠው ቅናሽ ጋር ተመሳሳይ ነው።
ለገንዘብ ድጋፍ ብቁ ካልሆኑ እና የሚመጣብዎትን የክፍያ ጥያቄ ለማስተናገድ ተጋድሮት ("ቻሌንጅ")
ያጋጥመኛል ብለው ከገመቱ የገንዘብ ጉዳይ ማማከሪያ ጽ/ቤታችን ዘንድ በስልክ ቊጥር 703.558.2492
ደውለው ማነጋገሩ ወሳኝ ነው። ያለውን ዕዳ በጊዜ ለመክፈል የሚያስችል የተመቻቸ የክፍያ ዕቅድ
እንዲዘጋጅ ለማድረግ እንችል ይሆናል። የፌዴራል እና የስቴት ህጎች፣ ሆስፒታሎች ሁሉ ለታካሚዎቻቸው
በላኳቸው የክፍያ ጥያቄዎች መሰረት የማስከፈል እርምጃ መውሰድ እንዳለባቸው ይደነግጋሉ። ይኽ
ማለት፣ ያልተከፈሉ የክፍያ ጥያቄዎችን ለውዝፍ ዕዳ ሰብሳቢ ድርጅቶች ማስተላለፍ ሊኖርብን ይችላል
ማለት ነው። ይኽ ደግሞ የ"ክሬዲት" አቋምዎ ላይ ተፅዕኖ ሊያደርግ ይችላል።

የሚሸፈኑት አግልግሎቶች እና አገልግሎት ሰጭዎች
የራስ ክፍያ የቅናሽ መርሀ ግብር፣ እንደ ግል ተዋዋይ ሆነው ከሚሰሩ የድንገተኛ ክፍል ሀኪሞች፣
"ሆስፒታሊስቶች"፣ "ሬዲዮሎጂስቶች"፣ "ፓቶሎጂሰቶች" እንዲሁም ሌሎች ሀኪሞች የሚደርሱ የክፍያ
ጥያቄዎችን አያካትትም። በተጭማሪም ይኽ የቅናሽ መርሃ ግብር ከዚህ በታች የተጠቀሱት ልዩ ዓይነት
ያከፋፈል መርሃ ግብሮች ውስጥ የሚታቀፉትን ታካሚዎች አያካትትም።








ልዩ የማህፀን ሕክምና መርሀ ግብርን
ውበት ነክ ቀዶ ጥገናን
የወረዳ መርሃ ግብሮችን፦ ለምሳሌ "ማክጎዋን ብሬስት ፈንድ"ን
የተቀጣሪ ስራተኞች የቅናሽ መርሃግብርን
ያአርሊንግተን ነፃ ክሊኒክን
ክሊኒክ ሲኬድ የሚከፈለውን መሰረታዊ / መነሻ
የማጣሪያ የሬዲዮሎጂ ምርመራዎችን

አፈጻጸሞች
1. በራስ ከፋይ ታካሚዎች አዲስ ላልሆኑ("ነን-ኤመርጀንት") "ፕሮሲጀርስ" ቅድሚያ ክፍያ
እንዲያደርጉ ሊጠየቁ የሚችሉ ሲሆን በስራ ላይ ስላሉት መርሃ ግብሮች በሙሉ እንዲያውቁ
መረጃ ይሰጣቸዋል።
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2. "ፕሮሲጀሩ" ተክናውኖ ታካሚው ከተሰናበተ በዃላ፣ የራስ ክፍያ ተቀናሽ ተደርጎ የሚቀረውን
ሙሉ ክፍያ የሚያሳይ የክፍያ መጠየቂያ ይደርሰዋል።
3. የክፍያ መፈፀሚያው ጊዜ 30 ቀናት ነው። ነገር ግን ታካሚው እንዲህ ዓይነቱ ወርሃዊ የክፍያ
ጥያቄ ለ 120 ቀናት አንዲደርሰው ይደረጋል። ታካሚው ተቀባይነት ያለው የክፍያ አፈፃፀም
ስምምነት ለማድረግ ከቪ ኤች ሲ ጋር ግንኙነት ካላደረገ፣ የታካሚው ሂሳብ ወደ ባለሞያ የውዝፍ
ዕዳ ሰብሳቢ ደርጅት ይተላለፋል። በአእምሮ ግምት በቂ ከሆነ ጊዜ በላይ ክፍያ ያለመፈፀሙ
ሁኔታ ከቀጠለ፣ ውዝፍ ዕዳውን ለመሰብሰብ ህጋዊ እርምጃ ሊወሰድ ይችላል።
4. ለአንድ ለተከናወነ የጤና እንክብካቤ ተግባር ክፍያ ከተፈፀመ በዃላ፣ ሂሳቡ በገንዘብ ድጋፍ
መርሃ ግብር ስር ብቁነት ያለው ነው ተብሎ ከተወሰነ፣ ማስተካከያው ቀሪው ላይ ከተደመረ
በዃላ ከገንዘብ ድጋፉ ላይ ይሰረዛል።
5. ታካሚው የአከፋፈል ስምምነት ለማድረግ ከፈለገና ሂሳቡን ሙሉ በሙሉ ለመክፈል
የሚያስችለው የገንዘብ ምንጭ የሌለው ስለመሆኑ በአእምሮ ግምት በቂ የሆነ ማስረጃ ካቀረበ
ከዚህ በታች የሰፈሩት መመሪያዎች ተፈፃሚ ይሆናሉ፡

ቀሪ
ከ $25 ያነሰ፡
$26 to $1,000
$1,001 to $2,000
$2,001 to $5,000
$5,001 እና በላይ

የአከፋፈል ዝርዝር
የክፍያ ጥያቄ በደረሰ በ 30 ቀናት ውስጥ መከፈል
አለበት
$50 በወር ከስድሰት ወራት ለማይበልጥ ጊዜ
$75 በወር ከዓመት ለማይበልጥ ጊዜ
$100 በወር ከሁለት ዓመት ለማይበልጥ ጊዜ
$100 በወር ከ አራት ዓመት ለማይበልጥ ጊዜ

ማስታወሻ: ከ $ 5000 በላይ ለሆኑ ዕዳዎችን እና/ወይም ከዚህ መመሪያ ጋር የማይጣጣሙ
ስምምነቶችን በሚመለከት በቅድሚያ የሥራ አስኪያጁ ይሁንታ መገኘት አለበት።
ለበለጠ መረጃ አባክዎ የገንዘብ ነክ ምክር ሰጭ ጽ/ቤታቸንን በስልክ ቁጥር 703.558.2492 ያነጋግሩ።
አርስዎን እና ጥያቄዎችዎን በትህትና፣ ባክብሮት እና በሚስጥር እንይዛለን።

የፀደቀው በ: _____________________________
ቀን :__________________________________
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