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 بیانیه مجموعه قوانین  1.0

(KFHP) Kaiser Foundation Health Plans  و(KFH) Kaiser Foundation Hospitals   اند   متعهد شده
کنند.  هایی ارائه کنند که دسترسی به خدمات درمانی را برای اقشار آسیب پذیر تسهیل می برنامه  

این تعهد شامل ارائه کمک مالی به بیمارانی است که درآمد کمی دارند و تحت پوشش بیمه  
دمات مانعی برای  نیستند یا از پوشش بیمه کافی برخوردار نیستند، اگر توانایی پرداخت هزینه خ

 دسترسی به مراقبت اورژانسی است که از نظر پزشکی مورد نیاز است. 

 

 هدف  2.0

در این مجموعه قوانین، شرایط الزم برای واجد شرایط بودن جهت دریافت کمک مالی و بهره مند  
توصیف شده    (MFAکمک مالی درمانی )  شدن از خدمات پزشکی اورژانسی و الزم از طریق برنامه

از آیین نامه درآمد داخلی ایاالت متحده و مقررات قابل  (r)501ن شرایط مطابق با بخش است. ای
استناد ایالت میباشند که در ارتباط با خدمات واجدشریط، نحوه دریافت دسترسی، معیارهای احراز 

پایه و اساس محاسبه مقادیر مزایا و اقدامات مجاز در ،  MFAشرایط برای برنامه، ساختار مزایای  
 رمانی تهیه شده اند. صورت عدم پرداخت صورتحساب د

 

 دامنه کاربرد  3.0

این مجموعه قوانین در ارتباط با کارکنانی است که توسط مراکز زیر و زیرمجموعه های آنها استخدام  
 گفته می شود(: " KFHP/Hشده اند )در کل به آنها "

3.1 Kaiser Foundation Health Plan, Inc. 

3.2 Kaiser Foundation Hospitals ؛ و 

 . KFHP/Hوابسته به مؤسسات   3.3

و کلینیک های وابسته به   Kaiser Foundation Hospitalsاین مجموعه قوانین در مورد   3.4
 فهرست  Kaiser Foundation Hospitals، 1بخش بیمارستان است که در ضمیمه پیوست 

 اند و در اینجا به عنوان مرجع به آن اشاره شده است. شده 

 

 تعاریف  4.0

 واژه نامه شرایط.  -مراجعه کنید   Aبه ضمیمه 

 

 مقررات  5.0

KFHP/H   دارای یک برنامهMFA  درآمد است و با استفاده از آن برای بیماران واجد ویژه افراد کم
یش مذهبی، وضعیت مهاجرت، گرایش شرایط بدون توجه به سن، ناتوانی، جنسیت، نژاد، گرا

جنسی، ملیت اصلی، و این که بیمار دارای پوشش درمانی می باشد یا خیر، موانع مالی مرتبط با  
 دریافت مراقبت اورژانسی و از نظر پزشکی الزم را برطرف می نماید. 

مگر آنکه در ضمیمه  واجد شرایط هستند و نیستند. MFAخدماتی که طبق قوانین   5.1
واجد شرایط هستند و  MFA، خدمات تکمیلی که طبق مجموعه قوانین  ۲بخش پیوست 
 خالف آن گفته شده باشد.  نیستند
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می تواند در مورد خدمات مراقبت درمانی اورژانسی    MFA خدمات واجد شرایط. 5.1.1
و خدمات ضروری پزشکی، خدمات و محصوالت دارویی و کاالهای پزشکی ارائه  

)برای مثال بیمارستانها، کلینیک   Kaiser Permanente (KP) شده توسط مراکز
های وابسته به بیمارستان و مراکز درمانی و ساختمانهای مطب پزشکان(، در 

اعمال شود.   KPیا توسط ارائه کنندگان ،  KFHP/Hداروخانه های بخش سرپایی  
MFA  :می تواند در مورد خدمات و محصوالت توصیف شده در زیر باشد 

مراقبت، درمان یا خدمات   نظر پزشکی الزم است.خدماتی که از  5.1.1.1
که برای پیشگیری،   KPتجویز شده یا ارائه شده توسط یک ارائه کننده 

ارزیابی، تشخیص یا معالجه یک بیماری الزم بوده و اساساً برای  
 راحتی بیمار یا ارائه دهنده مراقبت درمانی نباشد. 

نه بخش سرپایی نسخه هایی که در داروخا ها و تامین دارونسخه 5.1.1.2
KFHP/H  ارائه شده و توسط ارائه کنندگانKP ، ارائه کنندگان اداره

و ارائه کنندگان   KPارائه کنندگان مراقبت فوری غیر ، KPاورژانس غیر 
 تهیه شده باشد.  KPتحت قرارداد با 

استفاده از داروهای عمومی هر   داروهای عمومی. 5.1.1.2.1
 ود. زمان که امکان پذیر باشد ترجیح داده می ش 

داروهای دارای برند زمانی که   داروهای دارای برند. 5.1.1.2.2
تجویز شده باشد و در نسخه   KPتوسط ارائه دهنده 

 شده  توزیع به شکل نوشته  عبارت
(DAW, Dispense as Written)   ذکر شده باشد یا داروی

 عمومی مشابه موجود نباشد. 

با در  داروها یا لوازم داروخانه ای بدون نسخه. 5.1.1.2.3
دست داشتن نسخه یا دستور نوشته شده توسط ارائه  

توزیع   KPکه توسط داروخانه بیماران سرپایی  KPدهنده 
 می شود. 

،  Medicareدر مورد افراد ذینفع  .Medicareذینفعان  5.1.1.2.4
است   Dبخش   Medicareداروهای تجویزی تحت پوشش 

 که در داروخانه توزیع نمی شود. 

 .( Durable Medical Equipment, DMEتجهیزات بادوام پزشکی )  5.1.1.3
تجویز شده است و مطابق با دستورالعمل های   KPتوسط ارائه کننده 

DME   و توسطKFHP/H   ،به بیماری که شرایط ضرورت پزشکی را دارد
 ارائه می شود. 

هزینه مربوط به چنین کالس هایی   کالس های آموزش بهداشت. 5.1.1.4
  KPبه توصیه ارائه دهنده زمانبندی و برگزار می شود و  KPکه توسط 

 است به عنوان بخشی از طرح مراقبتی بیمار در نظر گرفته می شود. 

در برخی شرایط خاص که  خدمات موجود بر مبنای استثناء.  5.1.1.5
ممکن است موارد زیر را در بر گیرد   MFAاستثناء محسوب می شود 

 ( تجهیزات بادوام2ارائه می شوند و ) KP( خدماتی که در مرکز غیر  1)
تجویز شده باشد و   KPکه توسط یک ارائه دهنده ( DMEپزشکی )

. برای  به شرح زیر تأمین شده باشدتوسط یک فروشنده/طرف قرارداد 
واجد شرایط بودن برای موارد استثناء، بیمار ملزم به دارا بودن  

در زیر شرح   5.6.2معیارهای هزینه پزشکی باال است که در بخش 
 داده شده است.
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خدمات پرستاری تخصصی و خدمات مراقبت   5.1.1.5.1
 KPارائه شده توسط مرکز طرف قرارداد با  حاد.نیمه 

برای بیماری که برای تسهیل در ترخیص از بیمارستان،  
 نیاز پزشکی دارد.

را   DMEفروشنده (. DMEتجهیزات بادوام پزشکی )  5.1.1.5.2
سفارش داده شده است،   KPکه توسط ارائه دهنده 

و توسط فروشنده    DMEای مطابق با دستورالعمل ه
تأمین    KFHP/H DMEطرف قرارداد از طریق سازمان  

 کرده است. 

خدمات تکمیلی که طبق   خدمات تکمیلی واجدشرایط موجود. 5.1.1.6
  واجد شرایط می باشند، در ضمیمه پیوست   MFAمجموعه قوانین 

واجد شرایط    MFA، خدمات تکمیلی که طبق خط مشی ۲بخش 
 آورده شده است.  هستند و نیستند

 در موارد زیر قابل ارائه نمی باشد: MFA خدماتی که واجد شرایط نیستند. 5.1.2

اورژانسی یا از نظر  ، KPخدماتی که به تشخیص ارائه دهنده  5.1.2.1
 از جمله موارد زیر و نه محدود به آنها: پزشکی الزم نباشند.

جراحی ها یا خدمات زیبایی، از جمله خدمات درمانی   5.1.2.1.1
پوست که هدف اصلی آنها بهبود شکل  مربوط به  

 ظاهری بیمار باشد، 

 درمان های مربوط به ناباروری،  5.1.2.1.2

 لوازم پزشکی خرده فروشی،  5.1.2.1.3

درمان های جایگزین از جمله طب سوزنی و ماساژ  5.1.2.1.4
 درمانی )کایروپراکتیک( یا خدمات ماساژ،

تزریق یا استفاده از دستگاه هایی برای درمان  5.1.2.1.5
 جنسی،  ناتوانی

 مربوط به رحم اجاره ای، و خدمات  5.1.2.1.6

خدمات مرتبط با تعهدات شخص ثالث، محافظت بیمه   5.1.2.1.7
 شخصی یا موارد جبران خسارت کارگری. 

.  KPخدمات برای بیماران دارای بیمه سالمت غیر  5.1.2.1.8
خدمات غیراضطراری یا غیر فوری و محصوالت دارویی  

بیمار   KPسرپایی که توسط پوشش بیمه سالمت غیر 
بیماران را ملزم به استفاده از    پوشش داده می شوند و

شبکه مشخصی از ارائه دهندگان و داروخانه های  
 می کند.  KPترجیحی غیر 

ها و خدماتی که اورژانسی نبوده یا از نسخه  ها و تامین دارو.نسخه 5.1.2.2
( داروهایی  1نظر پزشکی الزم نمی باشند، از جمله و نه محدود به )

 اند، نی تایید نشده که از سوی داروخانه و کمیته ماساژدرما
 KPای و لوازمی که از سوی ارائه دهنده ( داروهای غیرنسخه 2)

( داروهایی که به طور خاص مستثنی شده 3اند، و )دستور داده نشده 
 اند )برای مثال باروری، زیبایی، ناتوانی جنسی(. 
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  Dبخش  Medicareنویسی شده نسخه هایی برای افراد نام 5.1.2.3
که برای برنامه یارانه افراد کم درآمد  

(Low Income Subsidy, LIS) .سهم  واجد شرایط می باشند
هزینه باقیمانده برای داروهای نسخه ای برای افراد ثبت نامی در 

 هایکه مطابق با دستورالعمل  Medicare Advantageاز  Dبخش 
 Medicaidو   Medicareکز خدمات  مرا

 (CMS, Centers for Medicare & Medicaid Services  ) یا واجد
 می باشند یا در آن ثبت نام کرده اند.  LISشرایط برنامه 

فقط در  MFAمجموعه قوانین   .KPخدمات ارائه شده خارج از مراکز  5.1.2.4
.  است  KPتوسط ارائه دهندگان  KPمورد خدمات ارائه شده در مراکز 

هیچکدام از خدمات دیگر ، KPحتی در صورت ارجاع از طرف ارائه دهنده 
واجد شرایط نخواهند بود. خدمات ارائه شده در مطب های   MFAبرای  

مراکز درمان اضطراری و بخش های اورژانس و  ، KPپزشکی غیر 
آسایشگاه، خدمات بهبودی و  ، KPهمچنین درمان های خانگی غیر 

و پرستاری تحت پوشش قرار نمی گیرند،   خدمات مربوط به مراقبت 
در باال به عنوان استثناء شناخته   5.1.1.5مگر اینکه طبق بخش 

 باشند.  شده

  KPاین که توسط یک ارائه دهنده (. DMEتجهیزات بادوام پزشکی )  5.1.2.5
تأمین شده توسط یک فروشنده طرف   DMEسفارش داده شود یا نه، 

در باال به    5.1.1.5قرارداد مستثنی می شود مگر اینکه طبق بخش 
 عنوان یک استثنا شناخته شود.  

در پرداخت هزینه های مربوط   MFAبرنامه  حق بیمه طرح درمانی. 5.1.2.6
اران کمکی نمی کند )غرامت یا حق به پوشش بیمه سالمت به بیم

 بیمه درمانی(. 

خدمات تکمیلی که طبق  خدمات تکمیلی غیر واجدشرایط.  5.1.2.7
  واجد شرایط نمی باشند در ضمیمه پیوست   MFAمجموعه قوانین 

واجد شرایط    MFA، خدمات تکمیلی که طبق خط مشی ۲بخش 
 آورده شده است.  هستند و نیستند

تنها برای خدمات واجد شرایط ارائه شده توسط ارائه کنندگان مراقبت  MFAارائه کنندگان.  5.2
، ارائه ۳بخش به شکلی که در ضمیمه پیوست  MFAپزشکی به افراد تحت پوشش 

 بدان اشاره شده است، می باشد.  MFAدهندگان مشمول و غیرمشمول پوشش  

ی در مورد برنامه اطالعات تکمیل. MFAمنابع اطالعات برنامه و نحوه درخواست برای  5.3
MFA  اطالعات برنامه و  ۵بخش  و نحوه درخواست، به صورت خالصه در ضمیمه پیوست ،

 آورده شده است.  MFAدرخواست برای 

فرم های درخواست، ، MFAنسخه های قوانین  منابع اطالعات برنامه. 5.3.1
دستورالعمل ها و خالصه ها به زبان ساده )یعنی خالصه سیاست ها یا 

از طریق ایمیل، حضوری یا ، KFHP/Hنامه( از طریق وب سایت بروشورهای بر
 پست ایاالت متحده بدون پرداخت هزینه در دسترس عموم است. 

بیمار ملزم به نشان  ، MFAبرای درخواست برای برنامه  . MFAدرخواست برای  5.3.2
قرار ،  KPدادن نیاز فوری ناشی از صورتحسابی با مبلغ قابل توجه برای خدمات 

برای خدمات واجدشرایط   KPیا نسخه دارویی که توسط ارائه دهنده  KPمالقات با 
صادر شده است، به شرح باال می باشد. بیمار می تواند به اشکال مختلف 

 ارائه کند.    MFAشامل حضوری، تلفنی یا کتبی، تقاضای خود را برای 
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غربالگری بیماران برای واجد شرایط بودن برای برنامه دولتی و   5.3.2.1
همه افراد را تشویق می کند تا از بیمه خدمات   KFHP/Hخصوصی. 

درمانی برای اطمینان از دسترسی به خدمات مراقبت های بهداشتی،  
بهداشت عمومی شخصی و حفاظت از دارایی های بیمار برخوردار 

  MFAمشاوره مالی به بیماران درخواست کننده برنامه   KFHP/Hشوند. 
امه های دولتی و خصوصی دارای ارائه می کند تا از این طریق برن

پوشش احتمالی که ممکن است به نیازهای مربوط به دسترسی به  
مراقبت درمانی کمک نماید، تعیین شوند. بیماری که برای هرگونه  

برنامه دارای پوشش درمانی دولتی یا خصوصی واجد شرایط شناخته  
 مکن است ملزم باشد برای آن برنامه درخواست ارائه دهد. د مشو

اطالعات کامل شخصی، مالی و اطالعات  .MFAاطالعات مورد نیاز برای اقدام جهت  5.4
همچنین   MFAدیگر برای بررسی وضعیت مالی بیمار و تعیین احراز صالحیت برای برنامه  

ممکن است به دلیل   MFAبرنامه های پوشش درمانی دولتی و خصوصی الزم است. 
اطالعات می تواند به صورت کتبی، حضوری یا از اطالعات ناکافی مورد تایید قرار نگیرد. 

 طریق تلفن ارائه شود. 

هر بار که بیمار برای کمک مالی اقدام می کند، وضعیت  تأیید وضعیت مالی.  5.4.1
مالی بیمار مورد بررسی و تأیید قرار می گیرد. اگر وضعیت مالی بیمار با استفاده  

ممکن است نیازی نباشد  از منابع اطالعات خارجی قابل تأیید و بررسی باشد، 
 اسناد مالی ارائه کند. 

اگر وضعیت مالی بیمار با استفاده از ارائه اطالعات مالی و سایر اطالعات.  5.4.2
منابع داده های خارجی قابل ارزیابی نباشد، ممکن است الزم باشد بیمار 

را ارسال کند تا بدین   MFAاطالعات شرح داده شده در درخواست برای برنامه  
 وان وضعیت مالی آنها را بررسی کرد. وسیله بت

به محض دریافت کلیه  MFAاحراز شرایط برای برنامه   اطالعات کامل. 5.4.2.1
 اطالعات شخصی، مالی و اطالعات دیگر تعیین خواهد شد. 

بیمار به صورت حضوری، توسط پست یا از طریق  اطالعات ناقص. 5.4.2.2
واهد تلفن از ناقص بودن اطالعات دریافت شده در صورت نیاز مطلع خ

روز از تاریخ ارسال اطالعیه، خاتمه   30شد. بیمار می تواند ظرف مدت 
 مکالمه حضوری یا تماس تلفنی، اطالعات تکمیلی را ارائه نماید. 

بیماری که به اطالعات   عدم دسترسی به اطالعات درخواستی. 5.4.2.3
درخواستی توضیح داده شده در درخواست برنامه دسترسی نداشته  

تماس گرفته و در مورد مدارک قابل   KFHP/Hباشد، می تواند با 
 دسترس دیگر که می تواند به احراز شرایط کمک کند، صحبت کند. 

( منابع داده  1در صورتی که )عدم وجود هیچگونه اطالعات مالی.  5.4.2.4
( اطالعات مالی  2رجی وضعیت مالی بیمار را تعیین ننماید، )های خا

( هیچگونه اطالعات دیگری که احراز 3درخواستی موجود نباشد و ) 
شرایط را تایید نماید وجود نداشته باشد، بیمار باید اطالعات مالی  

اصلی )برای مثال درآمد، در صورت وجود و منبع آن( را ارائه نموده و به  
دهد. اطالعات مالی اصلی و شهادت از طرف بیمار صحت آن شهادت 

 مورد نیاز است در صورتی که وی: 

 بی خانمان باشد، یا  5.4.2.4.1

هیچگونه درآمدی ندارد، از طرف کارفرمای خود فیش  5.4.2.4.2
کند )به غیر از افرادی که  حقوق رسمی دریافت نمی

خوداشتغال هستند(، هدایای مالی دریافت می کند، یا  
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ه مالیات بر درآمد فدرال یا ایالتی  نیازی به ارائه اظهارنام
 در سال های مالیاتی قبل نداشته است، یا 

تحت تأثیر یک فاجعه ملی یا منطقه ای شناخته شده   5.4.2.4.3
 در زیر مراجعه کنید(.  5.11قرار گرفته است )به بخش 

بیمار باید هرگونه تالش معقوالنه را برای ارائه کلیه اطالعات  همکاری بیمار. 5.4.3
درخواستی انجام دهد. در صورتی که کلیه اطالعات درخواستی ارائه نشود، 

گیرد و ممکن است به هنگام تعیین احراز وضعیت پیش آمده مورد بررسی قرار می 
 صالحیت مدنظر قرار گیرد. 

بیماری که درخواست نداده باشد ممکن است براساس  تعیین صالحیت احتمالی.  5.5
شود. اگر   MFAاطالعات دیگری غیر از اطالعات ارائه شده توسط بیمار، واجد شرایط برنامه 

بیمار واجد شرایط تشخیص داده شود برای تأیید وضعیت مالی الزم نیست اطالعات 
به صورت خودکار   MFAی شخصی، مالی و سایر اطالعات را ارائه نماید و ممکن است مزایا

به او تعلق گیرد. بیمار به طور پیش فرض واجد شرایط در نظر گرفته می شود اگر بیمار از 
 پیش واجد شرایط شده باشد یا به شرح زیر به عنوان بد حساب شناخته شده باشد: 

بیماری که براساس فرآیند غربالگری مالی واجد  از پیش واجدشرایط شده.  5.5.1
کمک دولتی و خصوصی تعیین می شود، واجد شرایط برنامه   شرایط برنامه های

MFA :است. بیمار در صورتی از پیش واجد شرایط در نظر گرفته می شود که 

ثبت نام شده باشد و از طریق   (CMFAگروهی )  MFA  در یک برنامه 5.5.1.1
دولت   (1این مراکز به آن معرفی یا از پیش واجدشرایط شده باشد: ) 

( در 3( سازمان مرتبط با کامیونیتی، یا )2، )فدرال، ایالتی یا محلی
،  KFHP/H یکی از برنامه های درمانی کامیونیتی حمایت شده از طرف

 یا

ثبت نام شده باشد که برای حمایت از  KP مزیت گروهی در یک برنامه 5.5.1.2
دسترسی به مراقبت برای بیماران با درآمد کم و پرسنل از پیش  

 است، یاطراحی شده   KFHP/Hواجدشرایط توسط 

در یک برنامه پوشش درمانی تعیین صالحیت شده معتبر حضور داشته   5.5.1.3
 یا (، Medicare Low Income Subsidyباشد )مانند برنامه 

 روز گذشته به او تعلق گرفته باشد  30در طول مدت  MFAمزایای   5.5.1.4

پس از اتمام سایر منابع واجد شرایط   به عنوان بدحساب شناخته شده باشد.  5.5.2
تحت مراقبت قرار گرفته است و   KPبودن و منابع پرداخت، بیماری که در مرکز 

نشانه هایی از مشکالت مالی در مورد او وجود دارد )به عنوان مثال بدهی قابل  
با استفاده از منابع داده خارجی برای واجد  ممکن است توجه معوق از گذشته( 

ن برنامه مورد بررسی قرار گیرد. در صورت واجد شرایط بودن، بیمار فقط  شرایط بود 
های دریافت می کند. بدهی  MFAبرای بدهی قابل توجه واجد شرایط، مزایای 

قابل توجه برای خدمات واجد شرایط ممکن است برای وصول ارسال نشود، و 
 گیرد. قرار  KPمشمول اقدامات بیشتر وصول باشد یا در هزینه بدحسابی 

،  ۵بخش همانطور که در ضمیمه پیوست معیارهای واجد شرایط بودن برنامه.  5.6
درخواست  MFAبه طور خالصه بیان شده است، بیماری که برای   معیارهای احراز صالحیت 

ارائه می کند، می تواند بر اساس معیارهای تعیین صالحیت یا هزینه های باالی پزشکی  
 واجد شرایط شناخته شود. 

یک بیمار برای تعیین امکان برآورده نمودن معیارهای   ی تعیین صالحیت.معیارها 5.6.1
 احراز صالحیت مورد ارزیابی قرار می گیرد. 
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بیماری که دارای درآمد  احراز صالحیت بر اساس سطح درآمد.  5.6.1.1
به   KFHP/Hناخالص خانوار کمتر یا برابر معیارهای تعیین صالحیت 

( Federal Poverty Guidelines, FPGشکل درصدی از خط فقر فدرال )
 باشد واجد شرایط دریافت کمک مالی می باشد. 

شرایط الزم در مورد درآمد در مورد اعضای خانواده   درآمد خانوار. 5.6.1.2
صدق می کند. خانواده به یک نفر یا گروهی از دو یا تعداد بیشتری از 

افراد گفته می شود که به واسطه تولد، ازدواج یا فرزند خواندگی با 
کنند. اعضای خانوار می توانند شامل همسران، شریک  هم زندگی می 

دان، بستگان سرپرست، فرزندان بستگان  زندگی واجد شرایط، فرزن
سرپرست و سایر افرادی باشند که فرد مجرد، همسر، شریک زندگی  

 یا والدین از نظر مالی مسئول آنها است و در خانواده ساکن هستند. 

. یک بیمار برای تعیین امکان برآورده  معیارهای مربوط به هزینه باالی پزشکی 5.6.2
 ی پزشکی مورد ارزیابی قرار می گیرد. نمودن شرایط مربوط به هزینه باال

بیماری که  احراز صالحیت بر اساس هزینه های باالی پزشکی.  5.6.2.1
دارای هر سطحی از درآمد ناخالص خانوار بوده و باید شخصاً هزینه  

ماه و به مبلغی برابر یا  12های پزشکی و دارویی را به مدت بیش از 
نماید، واجد شرایط کمک   ز درآمد سالیانه خانوار پرداخت ا  ۱۰٪ بیشتر از 

 مالی خواهد بود. 

هزینه های    .KFHP/Hهزینه های پرداختی از جیب  5.6.2.1.1
شامل  KPپزشکی و دارویی پیش آمده در مراکز 

پرداخت، ودیعه، بیمه مشترک و کسورات مربوط به  سهم 
 خدمات واجد شرایط. 

هزینه های پرداختی از جیب برای خدمات غیر   5.6.2.1.2
KFHP/H.   هزینه های پزشکی، دارویی و هزینه معمول

ارائه می شود، در  KPدندانپزشکی که در مراکز غیر  
رابطه با خدمات واجد شرایط هستند و توسط بیمار  

ایجاد می شوند )بجز تخفیف ها یا موارد کاهش هزینه(  
مشمول این بخش هستند. الزم است بیمار اسنادی را  

دمات دریافتی از در مورد هزینه های پزشکی برای خ
 ارائه کند.  KPمراکز غیر 

هزینه های پرداخت شده از  حق بیمه طرح درمانی. 5.6.2.1.3
جیب، شامل هزینه های مربوط به بیمه درمانی )یعنی 

 پرداخت یا حق بیمه( نمی باشد. مبالغ قابل 

 موارد عدم پذیرش و درخواست تجدید نظر  5.7

ده و معیارهای مربوط  نمو  MFAبیماری که درخواست برنامه  موارد عدم پذیرش. 5.7.1
به احراز شرایط را برآورده نکند، از طریق نامه یا به صورت شفاهی در جریان رد 

 قرار خواهد گرفت. MFAدرخواست برای 

بیماری که فکر می کند    .MFAنحوه درخواست بررسی مجدد عدم پذیرش  5.7.2
درخواست او یا اطالعاتش به درستی مورد بررسی قرار نگرفته است می تواند  

درخواست بررسی مجدد تصمیم اتخاذ شده را ارائه کند. دستورالعمل های مربوط  
موجود است.  MFAبه تکمیل درخواست بررسی مجدد در نامه عدم پذیرش  

مورد بررسی   KFHP/Hدرخواست های بررسی توسط پرسنل تعیین شده توسط 
 قرار خواهند گرفت.
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ته یا بدهی های قابل توجه که قبل  فقط در مورد معوقات گذش  MFAمزایای  ساختار کمک.  5.8
  MFAاز معرفی بدحسابی شناسایی شده اند و مبالغ معوقه اعمال می شود. مزایای 

همچنین ممکن است شامل یک دوره صالحیت برای هر نوع خدمات پیگیری که توسط ارائه  
 تعیین شده است باشد.  KPدهنده 

بر اساس ، MFAزایای هزینه پرداختی بیمار از طریق مپایه و اساس مزایا.   5.8.1
پوشش یا عدم پوشش مراقبت درمانی بیمار و همچنین درآمد خانوار بیمار 

 می شود.  تعیین

  بدون پوشش بیمه سالمت )فاقد بیمه(.   MFAبیمار واجد شرایط   5.8.1.1
بیمار واجد شرایط بدون بیمه برای همه خدمات واجد شرایط از تخفیف  

 در هزینه بیمار برخوردار خواهد شد. 

  با پوشش بیمه سالمت )دارای بیمه(.  MFAبیمار واجد شرایط  5.8.1.2
بیمار واجد شرایط که دارای بیمه است، در سهم پرداختی بیمار برای  

ار شخصاً مسئول  ( برای مواردی که بیم1همه خدمات واجد شرایط )
( برای مواردی که هزینه آنها توسط شرکت بیمه او پرداخت  2است و )

شود، از تخفیف برخوردار خواهد بود. چنین بیماری باید اسنادی را  نمی 
(، تا Explanation of Benefits, EOBارائه کند، مانند توصیف مزایا ) 

امکان تعیین بخشی از صورتحساب که تحت پوشش بیمه نیست 
 وجود داشته باشد. 

بیمار  پرداخت های دریافتی از طرف شرکت بیمه. 5.8.1.2.1
دارای بیمه واجد شرایط باید با امضاء خود هرگونه  

را که از  KFHP/Hپرداخت هزینه های ارائه شده توسط 
  KFHP/Hشرکت بیمه خود دریافت می نماید، به 

 دهد.  انتقال

ود تحت این  اطالعات اضافی درباره تخفیف های موج برنامه تخفیف. 5.8.1.3
خالصه   ، جدول تخفیف5بخش قوانین بیمه، در پیوست ضمیمه، 

 است.  شده

بازپرداخت هزینه های پرداختی از   KFHP/Hها. پرداخِت هزینه باز 5.8.1.4
ها یا طرفین  کننده های شخص ثالث/بیمه شخصی، پرداخت طرف بیمه 

 دیگر مسئول از نظر حقوقی را در صورت وجود پیگیری خواهد نمود. 

دوره واجد شرایط بودن برای خدمات پیگیری از تاریخ مدت زمان اعتبار کمک.  5.8.2
تأیید، یا تاریخ ارائه خدمات، یا تاریخ توزیع داروها آغاز می شود. مدت زمان واجد 

به طرق مختلف تعیین   KPشرایط بودن فقط یک زمان محدود است و به صالحدید 
 می شود، از جمله: 

روز برای خدمات پیگیری   365مدت حداکثر  دوره زمانی خاص.  5.8.2.1
 های قابل توجه بیمار قبل از معرفی بدحسابی. واجدشرایط و بدهی 

روز برای   30 حداکثرپرستاری تخصصی و مراقبت متوسط.   5.8.2.2
 .KPخدمات ارائه شده خارج از 

روز برای وسائل پزشکی    180حداکثر مدت وسائل پزشکی بادوام.  5.8.2.3
 تأمین شده از سوی فروشنده. 

روزبرای دوره   180. حداکثر ان یا دوره دریافت مراقبتدوره درم 5.8.2.4
  KPهای درمان مشخص و/ یا دوره های مراقبت که توسط ارائه کننده 

 تعیین می شود. 
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بیمارانی که ممکن است واجد شرایط برنامه های پوشش   5.8.2.5
روز برای کمک   90حداکثر مدت درمانی دولتی یا خصوصی باشند. 

ال اقدام برای برنامه پوشش درمانی  به بیمار در مدتی که آنها درح
 دولتی و خصوصی هستند، در نظر گرفته می شود. 

، MFAپیش از درخواست برای برنامه مزایای یک بار پرداختی دارو.  5.8.2.6
بیمار واجد شرایط مزایای یک بار پرداختی دارو می باشد اگر وی  

شده  ( داروی مربوط به نسخه تهیه  2دریافت نکند، ) MFAمزایای   (1)
( اظهار 3دریافت کند، و ) KFHP/Hرا در داروخانه  KPتوسط ارائه کننده 

ناتوانی در پرداخت هزینه نسخه خود را بنماید. مزایای یک بار پرداخت 
روز است و شامل ارائه دوز معقولی از داروهای مناسب   30محدود به 

 است.  KPو تعیین شده توسط ارائه دهنده 

( روز قبل از تاریخ 30شروع از سی )  بادرخواست تمدید مزایا.  5.8.2.7
انقضای مزایای موجود و هر زمان بعد از این تاریخ، بیمار می تواند برای  

 برنامه دوباره تقاضا دهد. 

را   MFAممکن است مزایای   KFHP/Hلغو کمک، فسخ کمک یا اصالح کمک.  5.8.3
 از:  د تحت شرایط خاصی به تشخیص خود لغو، باطل یا اصالح کند. این شرایط عبارتن 

یک پرونده   کالهبرداری، دزدی، یا تغییر وضعیت مالی. 5.8.3.1
کالهبرداری، تحریف واقعیت، دزدی، تغییر در وضعیت مالی بیمار یا 

 آسیب برسد.  MFAشرایط دیگری است که تحت آن به تمامیت برنامه 

 واجد شرایط برنامه های پوشش درمانی دولتی و خصوصی. 5.8.3.2
مانی دولتی و خصوصی تحت بیماری که برای برنامه های پوشش در

غربالگری قرار گرفته، واجد شرایط در نظر گرفته می شود اما در مورد  
 فرآیند تسلیم درخواست برای این برنامه ها همکاری نمی کند. 

پوشش بیمه یا دیگر منابع    سایر منابع پرداختی شناسایی شده. 5.8.3.3
از سوی بیمار شناسایی می   MFAپرداخت که پس از دریافت کمک 

شوند هزینه خدمات واجد شرایط برای او در نظر  شوند، باعث می 
گرفته شود و مجدداً با عطف به گذشته برای او قبض صادر شود. در  

( که بیمار شخصاً مسئول  1این صورت برای آن بخش از صورت حساب )
( توسط شرکت بیمه یا دیگر منابع پرداخت، 2پرداخت آن است و )

 شود، مبلغی از او دریافت نخواهد شد. پرداخت نمی 

اگر در پوشش بیمه سالمت بیمار  تغییر در پوشش بیمه سالمت. 5.8.3.4
تغییری ایجاد شود، از او درخواست می شود مجدداً برای برنامه  

MFA  .اقدام کند 

درخواست پرداخت کل هزینه )یعنی هزینه های  . محدودیت مربوط به هزینه ها 5.9
های خدمات بیمارستانی واجد شرایط که بابت هزینه   MFAناخالص( از بیماران واجد شرایط 

است ممنوع می باشد. بیماری که خدمات  ارائه شده  Kaiser Foundation Hospitalدر یک 
دریافت نموده و واجد   Kaiser Foundation Hospitalبیمارستانی واجد شرایط را در یک 

را نپذیرفته   MFAرا دریافت نکرده یا مزایای  MFAاست، اما مزایای  MFAشرایط برنامه  
است، بیشتر از مبلغی که معموالً برای این خدمات صورت حساب داده می شود  

(amounts generally billed, AGB .مجبور به پرداخت هزینه نخواهد شد ) 

مبالغی که معموالً برای   صورتحساب وارد می شود.مبالغی که معموالً در  5.9.1
برای افرادی که برای این  ( AGBدریافت مراقبت اورژانسی یا الزم از نظر پزشکی )

شود، توسط  مراقبت تحت پوشش بیمه می باشند برایشان صورتحساب صادر می 
، بخش پایه و اساس  II۷بخشبه همان شکل که در ضمیمه پیوست  KPمراکز 
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شرح داده شده است  (AGBمحاسبه مبلغی که معمواًل صورت حساب می شود )
 تعیین می گردند. 

 اقدامات وصول. 5.10

یا دفاتر وصول طلب به  KFHP/Hتالش های معقوالنه برای اطالع رسانی.  5.10.1
عنوان نماینده آن هرگونه تالش معقوالنه را در جهت اطالع رسانی به بیماران در  

انجام   MFAمورد طلب با موعد گذشته یا بدهی های قابل توجه در ارتباط با برنامه 
 خواهند داد. این تالش های معقوالنه برای اطالع رسانی عبارتند از:

روز از اولین صورتحساب پس   120ارسال یک اطالعیه کتبی ظرف مدت  5.10.1.1
  MFAاز مرخص شدن و مطلع نمودن دارنده حساب از این موضوع که 

 ای افرادی که واجد شرایط می باشند، قابل دسترسی است.بر

  العاده وصول طلب ارائه اطالعیه کتبی حاوی لیستی از اقدامات فوق 5.10.1.2
(ECA, extraordinary collection actions)  کهKFHP/H  یا آژانس

وصول طلب قرار است برای پرداخت بدهی هزینه بیمار آغاز کند، و  
روز از تاریخ ارسال   30همچنین مهلت مقرر برای چنین اقداماتی که تا 

 افتاد. اطالعیه کتبی اتفاق نخواهد

به زبان ساده به همراه اولین صورت   MFAارائه خالصه ای از قوانین  5.10.1.3
 ی بیمار. حساب بیمارستان برا

سعی در اطالع رسانی به دارنده حساب به صورت شفاهی در مورد  5.10.1.4
 . MFAو نحوه گرفتن کمک از طریق فرآیند تسلیم درخواست    MFAقوانین  

تعیین صالحیت برنامه در صورت درخواست، قبل از اینکه مبلغ معوقه یا  5.10.1.5
 بدهی قابل توجه بیمار، به یک آژانس وصول طلب منتقل شود. 

العاده وصول  اقدامات فوق KFHP/Hالعاده وصول طلب. ات فوق تعلیق اقدام 5.10.2
را از طرف خود علیه یک بیمار به جریان نمی اندازد یا مجوز انجام این  ( ECAطلب ) 

 های وصول طلب نخواهد داد، اگر بیمار:اقدامات را به آژانس

 فعال باشد، یا MFAدارای مزایای   5.10.2.1

ها به جریان انداخته باشد. ECAرا پس از شروع  MFAیک درخواست   5.10.2.2
ECA ها تا زمان تعیین تکلیف نهایی در مورد احراز شرایط تعلیق

 شد.  خواهند

 العاده وصول طلب. اقدامات مجاز فوق  5.10.3

پیش از شروع    تعیین تکلیف نهایی در مورد تالش های معقوالنه. 5.10.3.1
ECA  ها، مدیر منطقه ای خدمات مالی چرخه درآمد بیمار اطمینان

 اید که موارد زیر اتفاق افتاده باشد: حاصل می نم

انجام تالش های معقوالنه برای اطالع رسانی به بیمار  5.10.3.1.1
 و ، MFAدر مورد برنامه  

روز از تاریخ اولین صورت حساب به بیمار  240حداقل  5.10.3.1.2
 درخواست بدهد.  MFAفرصت داده شده باشد که برای 

های اعتبار مصرف کننده یا دفاتر اعطای  گزارش به آژانس  5.10.3.2
یا آژانس وصول طلب به نمایندگی از آن می تواند   KFHP/Hبار. اعت

اطالعات مخاطره آمیزی را به دفاتر اعطای اعتبار یا دفاتری که گزارش 
 اعتبار مصرف کننده را ارائه می کنند، ارائه کند. 
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پیش از شروع به انجام هرگونه اقدام  اقدامات قضایی یا مدنی. 5.10.3.3
وضعیت مالی بیمار را از طریق استفاده از    KFHP/Hقضایی یا مدنی، 

منابع داده های خارجی بررسی خواهد نمود تا بدین وسیله شرایط  
 احراز نماید. MFAوی را برای برنامه 

علیه بیمارانی که برای  .MFAواجد شرایط برای  5.10.3.3.1
تند هیچ اقدام دیگری  واجد شرایط هس MFAبرنامه  

واجد  MFAانجام نمی شود. حساب هایی که برای  
شرایط هستند، لغو می شوند و با بررسی شرایط  

 قبلی برگردانده می شوند. 

در موارد بسیار  .MFAواجد شرایط نبودن برای   5.10.3.3.2
محدود، اقدامات زیر با تایید قبلی مسئول منطقه ای  

 بخش مالی یا بازرس انجام خواهد گرفت:

 قیف دستمزد تو 5.10.3.3.2.1

اقدامات مدنی/ تشکیل پرونده. اقدام  5.10.3.3.2.2
حقوقی علیه کسی که بیکار بوده یا  

دارای درآمد قابل مالحظه دیگری  
 نباشد، صورت نخواهد گرفت. 

 تصرف محل سکونت.  5.10.3.3.2.3

برای انجام اقدامات زیر   KFHP/Hالعاده وصول طلب. اقدامات غیرمجاز فوق  5.10.4
ارائه نمی کند، و برای انجام آن   تحت هیچ شرایطی وارد عمل نشده و مجوز آن را

 از آژانس های وصول طلب استفاده نمی کند:

تعویق، رد یا نیاز به پرداخت به واسطه عدم پرداخت بدهی قبلی   5.10.4.1
 دارنده حساب پیش از ارائه مراقبت اورژانسی و الزم از نظر پزشکی. 

 فروش بدهی یک صاحب حساب به شخص ثالث. 5.10.4.2

 ضبط ملک یا توقیف حساب.  5.10.4.3

 ت حکم دستگیری. درخواس 5.10.4.4

 درخواست احضار شخص به دادگاه.  5.10.4.5

ممکن است به طور موقت معیارهای واجد شرایط بودن   KFHP/Hواکنش به فاجعه.  5.11
و فرآیندهای درخواست خود را تغییر دهد تا دسترسی جوامع و بیماران آسیب  MFAبرنامه  

عنوان یک فاجعه  دیده از یک رویداد شناخته شده که از نظر ایالت یا دولت فدرال به 
 شناخته شده است، به کمک ها افزایش یابد. 

. تغییرات موقت در معیارهای صالحیت  تغییرات احتمالی در شرایط صالحیت 5.11.1
MFA  :ممکن است شامل موارد زیر باشد 

 تعلیق محدودیت های واجد شرایط بودن  5.11.1.1

 افزایش آستانه معیارهای تعیین صالحیت.  5.11.1.2

 پزشکی باال. کاهش آستانه معیارهای هزینه  5.11.1.3

ممکن    MFA. تغییرات موقت در روند درخواست تغییرات در فرآیند کاربرد بالقوه 5.11.2
 است شامل موارد زیر باشد: 



 National Community Benefit 
 

 عنوان مجموعه قوانین: کمک مالی پزشکی 
 

 NATL.CB.307شماره مجموعه قوانین:  

سازمان مالک:  
National Community Benefit 

 2021اوت  1تاریخ اعمال:  

 17از  12صفحه:  متولی: مدیر بخش کمک مالی پزشکی 

 

Proprietary Information.  Kaiser Permanente.  All rights reserved. 

شود که اطالعات مالی اصلی )برای مثال  به بیمار این امکان داده می  5.11.2.1
درآمد، در صورت وجود و منبع آن( را ارائه نموده و به صحت آن شهادت 

ع داده های خارجی تعیین کننده وضعیت مالی ( مناب1دهد زمانی که )
  هیچگونه  ( 3( اطالعات مالی درخواستی موجود نباشد و ) 2وی نباشند، ) 

 اطالعات دیگری که احراز شرایط را تایید نماید وجود نداشته باشد. 

با در نظر گرفتن تأثیر از دست دادن درآمد/اشتغال در آینده بر اثر رویداد   5.11.2.2
 درآمد خانوار.در هنگام تعیین 

  MFAاطالعات توصیف کننده تغییرات موقت برنامه اطالعات در دسترس عموم.  5.11.3
در مناطق آسیب دیده در دسترس عموم   KPو در مراکز  MFAدر وبسایت برنامه 

 قرار می گیرد. 

 منابع/ضمائم  6.0

 واژه نامه.  -  Aضمیمه  6.1

 قوانین، مقررات و منابع  6.2

 148-111ت مناسب، قوانین عمومی قانون محافظت از بیمار و مراقبت با قیم 6.2.1
(Patient Protection and Affordable Care Act, Public Law 111-148  )

([2010] 124 Stat. 119) 

  دستورالعمل های مربوط به خط فقر سالیانه فدرال و آمار فدرال 6.2.2
(Federal Register and the Annual Federal Poverty Guidelines ) 

  Hجدول  2014، دستورالعمل های  یخدمات درآمد داخل هیاعالم انتشارات  6.2.3
(Internal Revenue Service Publication, 2014 Instructions for Schedule H  )

 ( 990 )فرم

 2010-39 (Internal Revenue Service Notice)  اعالمیه خدمات درآمد داخلی 6.2.4

بخش   26 CFR، (Internal Revenue Service Code) قانون خدمات درآمد داخلی 6.2.5
شرایط   -RIN 1545-BL58؛ RIN 1545-BL30؛ RIN 1545-BK57، 602و  53، 1های 

 خیریه  تکمیلی در مورد بیمارستان های

سیاستهای کمک مالی بیمارستان و قوانین مزایای   –انجمن بیمارستان کالیفرنیا 6.2.6

 California Hospital Association – Hospital Financial) ۲۰۱۵گروهی، ویرایش 

Assistance Policies & Community Benefit Laws, 2015 Edition ) 

ریزی و گزارش مزیت  راهنمایی برای برنامه   –اتحادیه کاتولیک سالمت ایاالت متحده   6.2.7
 Catholic Health Association of the United States – A)   ۲۰۱۲هی، ویرایش  گرو 

Guide for Planning & Reporting Community Benefit, 2012 Edition )  

 لیست ارائه دهندگان  6.3

برای موارد زیر   KFHP/Hلیست ارائه دهندگان خدمات در وب سایت های  6.3.1
 است:  موجود

6.3.1.1 Kaiser Permanente of Hawaii 

6.3.1.2 Kaiser Permanente of Northwest 

6.3.1.3 Kaiser Permanente of Northern California 

6.3.1.4 Kaiser Permanente of Southern California 

6.3.1.5 Kaiser Permanente of Washington 
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 Aضمیمه 
 واژه نامه 

MFA  گروهیCMFA) )ریزی شده که با سازمان هایعبارت است از برنامه های مراقبت خیریه برنامه 
کنند و به منظور ارائه خدمات مراقبت خیریه به افراد کم درآمد بدون  محور و شبکه ایمنی همکاری می -کامیونیتی 

 ایجاد شده اند.  KPبیمه و بیماران دارای بیمه ناکافی در مراکز 

به شخصی گفته می شود که با اقدام مستقیم یا غیرمستقیم، اقدام به وصول بدهی یا  آژانس وصول طلب 
 اقدام به وصول طلب یا طلب مورد ادعا، به یک طلبکار یا خریدار بدهی می کند. 

شامل و نه محدود به عصاهای معمولی، چوب زیربغل، نبوالیزر، کاالهای   (DMEتجهیزات پزشکی بادوام ) 
تخت  مخصوص فرد ذینفع، ابزارهای کششی که برای استفاده در خانه به درب نصب می شوند، ویلچیرها، واکرها، 

شامل وسایل ارتوتیک،   DMEمی باشد.   DMEهای بیمارستانی، و اکسیژن برای استفاده در خانه طبق معیارهای 
پروتز )برای مثال وسایل شکسته بندی و حنجره مصنوعی و لوازم مربوطه( و اقالم بدون نسخه و کاالهای نرم  

 )برای مثال وسایل ارولوژی و کاالهای مخصوص زخم( نمی باشد. 

فردی است که معیارهای احراز صالحیت توصیف شده در این قوانین پوشش را برآورده نماید ار واجد شرایط بیم
( یا از طریق برنامه دولتی تحت پوشش باشد )برای مثال  2( تحت پوشش بیمه نباشد )1) چه در صورتی که بیمار

Medicare, Medicaid طریق تبادل اطالعات پزشکی( یا   یا پوشش درمانی خریداری شده دارای کمک دولتی از
 باشد.  KFHP( تحت پوشش 4باشد یا ) KFHPتحت پوشش طرح درمانی دیگری به غیر از  (3)

فروشندگان طرف ثالثی هستند که برای بررسی اطالعات شخصی بیمار به منظور  منابع داده های خارجی 
اطالعاتی عمومی که هر بیمار را بر اساس استانداردهای  ارزیابی نیاز مالی او از طریق مدلی مبتنی بر بانک های 

 یکسان جهت محاسبه امتیاز ظرفیت مالی بیمار ارزیابی می کند، استفاده می شوند. 

سطح درآمد سالیانه برای فقر را که توسط اداره خدمات انسانی و بهداشت    (FPGدستورالعملهای فدرال فقر )
 ایاالت متحده تعیین می شود ارائه نموده و به صورت ساالنه در آمار فدرال به روز رسانی می شود. 

فرآیندی است که برای کمک به بیماران برای یافتن گزینه های پوشش درمانی و مالی مختلف  مشاوره مالی 
توانند مشاوره مالی دریافت ارائه می شود. بیمارانی که می  KPرداخت هزینه خدمات ارائه شده در مراکز برای پ

کنند، شامل و نه محدود به افراد خودپرداز، فاقد بیمه، بدون بیمه کافی و کسانی که ناتوانی خود را برای پرداخت  
 اند، می شوند. کامل هزینه های بیماری اعالم کرده 

وضعیت شخصی را بیان می نماید که در یکی از اماکن یا وضعیت های توصیف شده در زیر   بی خانمان
 می کند: زندگی

در محل هایی که برای اسکان انسانی در نظر گرفته نشده است، مانند خودرو، پارک، پیاده رو، ساختمان  •
 های متروکه )در خیابان(؛ یا 

 در پناهگاه های اضطراری؛ یا •

مایتی برای افراد بی خانمان که قبالً در خیابان ها یا پناهگاه های اضطراری زندگی  در خانه موقت یا ح •
 کردند.  می

روز متوالی( در یک بیمارستان یا مؤسسه دیگر   30در هر یک از اماکن فوق، اما برای مدت کوتاه )تا  •
 دارد. اقامت 

کند و ونت خانگی فرار می در یک هفته آینده از یک محل خصوصی اخراج خواهد شد یا از یک وضعیت خش •
 محل دیگری برای زندگی ندارد و دارای منابع و شبکه حمایتی مورد نیاز برای یافتن محل سکونت نیست. 

شود، جایی که به مدت در یک هفته آینده از یک موسسه مانند مرکز روان درمانی یا ترک اعتیاد مرخص می  •
سکونت دیگر و منابع و شبکه حمایتی مورد نیاز برای یافتن  روز پی در پی در آن بوده و دارای محل   30بیش از 

 محل سکونت نمی باشد. 

KP  شاملKaiser Foundation Hospitals  ،و کلینیک های وابسته به بیمارستان
Kaiser Foundation Health Plans ،Permanente Medical Groups  و زیرمجوعه های مربوطه آنها به استثناء

(KPIC) Kaiser Permanente Insurance Company  .می باشد 
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 Aضمیمه 
 واژه نامه )ادامه( 

 

که  KPشامل هر یک از مکان های فیزیکی از جمله داخل و خارج ساختمان تحت مالکیت یا در اجاره   KPمراکز 
واحد یا داخل و  ، KPشامل مراقبت از بیماران را انجام می دهد )برای مثال ساختمان یا طبقه  KPکارهای مربوط به 

 شود. می ( KPخارج ساختمان غیر

روشی است که در آن منابع داده های خارجی یا اطالعات ارائه شده توسط بیمار مورد استفاده   تعیین صالحیت
بر اساس این موضوع که درآمد شخص بیشتر    MFAقرار می گیرد تا احراز صالحیت برای برنامه پوشش عمومی یا 

 از درصد تعیین شده در دستورالعمل های خط فقر فدرال می باشد یا خیر مشخص شود. 

کمک نقدی برای پرداخت هزینه های پزشکی به بیماران واجد شرایطی است که   (MFA)مک مالی درمانی ک
قادر به پرداخت کل یا بخشی از هزینه خدمات، محصوالت یا داروهای پزشکی الزم نبوده یا منابع پرداخت کنندگان  

معیارهای برنامه را برای دریافت کمک برای پرداخت  دولتی و خصوصی را به طور کامل مصرف نموده اند. افراد باید 
 کل یا بخشی از هزینه مراقبت بیمار، برآورده نمایند. 

عبارت است از مواد پزشکی غیر قابل مصرف مجدد مانند اسپلینت، اسلینگ، پوشش زخم و   کاالهای پزشکی
برای ارائه خدمات الزم از نظر پزشکی  بانداژهایی که توسط ارائه دهندگان مراقبت درمانی ذیصالح استفاده شده و 

 مورد استفاده قرار می گیرد، به استثناء مواد خریداری شده یا به دست آمده توسط بیمار از منبع دیگر. 

شود )به  از بیمار دریافت می  KPبه معنای بخشی از هزینه هایی است که بابت مراقبت ها در مراکز  هزینه بیمار
کلینیک های وابسته به بیمارستان ها، مراکز پزشکی، ساختمان های مطب پزشکان   عنوان مثال، بیمارستان ها،

 و داروخانه های سرپایی( و توسط بیمه یا برنامه بهداشتی درمانی با بودجه دولتی بازپرداخت نمی شود. 

ه ارائ Dبخش   KP Senior Advantage Medicareکمک مالی به اعضای کم درآمد  پوشی کننده داروخانهچشم
می نماید که توانایی پرداخت سهم خود از هزینه داروهای نسخه ای برای مداوای سرپایی را که تحت پوشش  

Medicare   بخشD  .می باشد، ندارند 

عبارت است از شبکه ای از سازمان های غیرانتفاعی و/ یا ادارات دولتی که خدمات مراقبت  شبکه ایمنی 
دارای بیمه ناکافی در یکی از مراکز کامیونیتی مانند بیمارستان دولتی،  درمانی مستقیم به افراد بدون بیمه یا 

کامیونیتی، کلیسا، پناهگاه بی خانمان ها، واحدهای بهداشتی متحرک، مدرسه و محل های دیگر ارائه می  کلینیک 
 نمایند. 

شخصی است که علی رغم داشتن پوشش بیمه درمانی مجبور به پرداخت حق بیمه،    فرد دارای بیمه ناکافی
پرداخت مشترک، سهم بیمه مشترک و کسوراتی می باشد که مبلغ پرداختی از جیب برای وی بار مالی داشته و  

 باعث تأخیر یا عدم دریافت خدمات مراقبت درمانی الزم می شود. 

انی یا کمک مالی حمایت شده از طرف دولت فدرال یا ایالتی برای  شخصی است که بیمه درم  فرد بدون بیمه
 پرداخت هزینه خدمات درمانی را دارا نمی باشد. 

اقتصادی،   -شامل آن دسته از افراد می باشد که سالمت و رفاهشان به دلیل پایگاه اجتماعی  افراد آسیب پذیر
زد، به میزان بیشتری نسبت به افراد عادی در بیماری، قومیت، سن یا عوامل دیگری که فرد را ناتوان می سا

 قرار دارد.  خطر

فرآیندی است که طبق دستور دادگاه مجوز انتقال فرد دارای جرم مدنی به   احضاریه برای حضور در دادگاه
 دادگاه داده می شود و مانند حکم دستگیری می باشد. 
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 Kaiser Permanente Northwest ضمیمه: 

 2021 اوت 1 ضمیمه: تاریخ اجرایی شدن 

 

I. Kaiser Foundation Hospitals Facilities. این مجموعه قوانین در مورد همه مراکز  KFHP/H  
  یهامطب  یو ساختمانها   یمراکز درمان مارستان،یوابسته به ب  یهاک ی نیکل ها،مارستان یمثال ب)

بیمارستان های    معتبر است. یبستر  مارانیب  یها( و داروخانهیپزشک 
Kaiser Foundation Hospitals   اورگان عبارتند ازدر: 

Kaiser Sunnyside Medical Center  

Kaiser Westside Medical Center  
 

شامل    MFAهایی که در قوانین و کلینیک   Kaiser Foundation Hospitalsهای توجه: فهرست بیمارستان 
 موجود است.  www.kp.org/mfa/nwبه نشانی  KFHP/H MFA هستند، در وبسایت 

 

II.  خدمات تکمیلی که طبق پوششMFA   .واجد شرایط هستند و نیستند 

a.  .خدماتی تکمیلی دیگری که واجد شرایط نیستند 

i.  سمعک 

ii.  لنزهای کاشته شده. اقالم چشم پزشکی و وسایل از جمله 

iii.  جابجایی و حمل و نقل اورژانسی و غیر اورژانسی 
 

III.  ارائه دهندگانی که مشمول مجموعه قوانینMFA  .این لیستی از  هستند و نیستند
است که های وابسته به بیمرستان و کلینیک   Kaiser Foundation Hospitalsبیمارستان های 
به آدرس  KFHP/H MFAیگان در وب سایت بوده یا نیستند و به طور را MFAمشمول پوشش 

www.kp.org/mfa/nw  .در در دسترس عموم است 
 

IV.  منابع اطالعات برنامه و نحوه درخواست برایMFA.  اطالعات برنامهMFA    شامل نسخه هایی
فرم های درخواست، دستور العمل ها و خالصه به زبان ساده )برشورهای  ، MFAاز مجموعه قوانین  

برنامه( به صورت رایگان و به صورت الکترونیکی یا نسخه های چاپی در دسترس عموم قرار می 
یا پس از آن، به اشکال مختلف شامل   KFHP/Hگیرد. بیمار می تواند در طول دریافت مراقبت از طرف 

 در باال مراجعه کنید.(  5.4و  5.3حضوری، تلفنی یا کتبی، تقاضای خود را ارائه کند. )به بخش های 

a. را از وبسایت  فرم درخواست آنالینKFHP/H تواند بیمار می  کنید.  تکمیل و ارسال
شانی  به ن MFAاطالعات درخواست را به صورت الکترونیک از وبسایت 

tp://www.kp.org/mfa/nwht  .وارد و ارسال کند 

b.  اطالعات برنامه را از وب سایتKFHP/H .نسخه های الکترونیکی   دانلود کنید
 . www.kp.org/mfa/nwبه این آدرس موجود می باشد  MFAاطالعات برنامه در وب سایت  

c. .نسخه های الکترونیکی اطالعات  درخواست اطالعات برنامه به صورت الکترونیکی
 برنامه را می توانید به صورت ایمیل درخواست کنید. 

d. .اطالعات برنامه در  دریافت اطالعات برنامه یا ارائه درخواست به صورت حضوری
در  Kaiser Foundation Hospitalsدفاتر پذیرش و بخش اورژانس در بیمارستان های 

موجود  Kaiser Foundation Hospitals، 1دسترس می باشد. لیست این مراکز در بخش 
حضور دارند تا  KPو ساختمان های پزشکی می باشد. مشاورین نیز در مراکز پزشکی  

واجد شرایط    MFAاطالعات برنامه را ارائه کرده و به سرعت تعیین کنند که آیا فرد برای 
 است یا نه. مشاورین در مراکز زیر در دسترس هستند: 

http://www.kp.org/mfa/nw
http://www.kp.org/mfa/nw
http://www.kp.org/mfa/nw
http://www.kp.org/mfa/nw
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Sunnyside Medical Center Westside Medical Center 

  

e.   مشاورین از طریق   درخواست از طریق تلفن.درخواست اطالعات برنامه یا ارائه
تعیین کنند و به بیمار   MFAتلفن می توانند اطالعات را ارائه کرده، صالحیت افراد را برای 

 درخواست ارائه کند. مشاورین از طریق زیر در دسترس می باشند: MFAکمک کنند برای 

 یا   2000-813-503شماره تلفن: 
 یا 1-800-813-2000

TTY  711ره: به شما 
 

f. .بیمار می تواند با  درخواست اطالعات برنامه یا ارائه درخواست از طریق نامه
از طریق پست، اطالعات برنامه را درخواست کرده  MFAارسال فرم درخواست کامل برنامه 

اقدام کند. درخواست برای دریافت برنامه و درخواست برای ثبت نام را می   MFAو برای 
 ارسال کنید:توانید به این آدرس 

Kaiser Permanente 
Attention: Financial Counselors 

500 NE Multnomah Street 
Portland, Oregon 97232 

 

g. .درخواست های تکمیل شده را می  تحویل درخواست تکمیلی به صورت حضوری
 تحویل دهید.  KPتوانید شخصاً به هرکدام از مراکز 

 

V. .درآمد خانوادگی بیمار به هنگام تعیین صالحیت   معیارهای احراز صالحیتMFA  مد نظر قرار می
 در باال.(  5.6.1گیرد. )رجوع به بخش 

a.  درصد دستورالعمل فقر فدرال  %400معیارهای تست ابزاری: تا 
 

VI. مبلغی که  برنامه تخفیف .KP  برای بیماری که واجد شرایط کمک مالی پزشکی بر اساس نوع
 معیار واجد شرایطی است لحاظ می کند تا بیمار واجد شرایط برنامه شود. 

a.  آزمون میانگین  . بیماری که برخوردار از معیار بیمار برخوردار از معیار آزمون میانگین
ای خدمات ارائه  در بخش هزینه بیمار یا هزینه ه ی نزول   اسیمق یرو  فیتخف است 

شده دریافت می کند که بیمار مسئول پرداخت آن است. مقدار تخفیف بر اساس 
 درآمد خانوار بیمار به شرح زیر محاسبه می شود:

 

 تخفیف کمک مالی 
 درصدهای فقر فدال

 از  تا

تخفیف 100 % 200% - 0% 

 %201 - %300   تخفیف 75%

تخفیف 50 % 350% - 301% 

تخفیف 25 % 400% - 351% 
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را در داروهای  %100نظر از درآمد خانوار، تا اطالع ثانوی یک تخفیف صرف   Medicareتوجه: اعضاء  
 د کرد. نای واجد شرایط دریافت خواهای و ملزومات داروخانه نسخه 

 

( اعطا شود، بدهی باقیمانده باید به طور کامل پرداخت شود  %100اگر یک تخفیف نسبی )کمتر از 
 ای برای تعیین یک برنامه پرداخت بدون بهره دارد.یا بیمار گزینه 

 

a.  بیماری که دارای معیار هزینه پزشکی باال است  هزینه پزشکی باالبیمار برخوردار از معیار .
تخفیف در هزینه بیمار یا هزینه های خدمات ارائه شده دریافت می کند که بیمار مسئول   100%

  پرداخت آن است.
 

VII.   اساس محاسبه مبلغی که معموالً صورت حساب میشود)AGB.) KFHP/H  مبلغAGB   را
برای هرگونه مراقبت اورژانسی یا الزم از نظر پزشکی را با استفاده از روش بازنگری با حاصل ضرب  

و محاسبات   AGBتعیین خواهد نمود. اطالعات مربوط به نرخ  AGBهزینه ناخالص برای مراقبت در نرخ 
 موجود است.  www.kp.org/mfa/nwبه آدرس   KFHP/Hدر وب سایت 

 
 

 

http://www.kp.org/mfa/nw

