KAISER PERMANENTE

สรุุปนโยบายผู้้ช่
� ว่ ยการเงิินด้้านการแพทย์์
Kaiser Permanente โปรแกรมผู้้ช่
� ว่ ยการเงิินด้า้ นการแพทย์์ (Medical Financial Assistance, MFA) ให้้ความช่่วยเหลืือทางด้้านการ
เงิินสำำ�หรับ
ั ผู้้ป่
� ว่ ยที่่�มีีคุณ
ุ สมบััติิเหมาะสมที่่�ต้้องการความช่่วยเหลืือในการจ่่ายค่่ารัักษาฉุุกเฉิินและทางการแพทย์์ที่่�จำ�ำ เป็็นที่่�พวกเขาได้้รัับ
ในสถานบริิการของ Kaiser Permanente หรืือโดยผู้้ใ� ห้้บริิการของ Kaiser Permanente ผู้้ป่
� ว่ ยสามารถสมััครโปรแกรม MFA ได้้ใน
หลาย ๆ ทางรวมไปถึึงทาง ออนไลน์์ สมััครด้ว้ ยตััวเอง ทางโทรศััพท์์ หรืือกรอกและส่่งเอกสารใบสมััคร ผู้้ป่
� ว่ ยต้้องมีีคุุณสมบััติิตรงตาม
ข้้อกำำ�หนดข้้างล่่างถึึงจะมีีสิิทธิ์ส
์� มััครได้้
ี ณ
ุ สมบััติิได้้รัับความช่่วยเหลืือทางการเงิินและ
ใครบ้้างที่่�มีคุ
ข้้อกำำ�หนดคืืออะไร
โปรแกรมนี้้�ช่ว่ ยผู้้มีีร
� ายได้้ต่ำำ�� ไม่่มีีประกััน หรืือผู้้ป่
� ว่ ยที่่�ด้อ
้ ยโอกาส
ที่่�ต้้องการความช่่วยเหลืือในการจ่่ายค่่าดููแลรัักษาทางการแพทย์์
ทุุกส่่วนหรืือทุุกด้า้ น โดยทั่่ว� ไปผู้้ป่
� ว่ ยมีีสิิทธิ์์สำ
ำ บ
ั ผู้้ช่
� ว่ ยด้้านการ
� �หรั
เงิิน เมื่่�อรายได้ค
้ รััวเรืือนรวมของพวกเขาอยู่่�ที่่�หรือ
ื น้้อยกว่่า 300%
ของแนวทางความยากจนของรััฐบาลกลาง (Federal Poverty
Guidelines, FPG) หรืือมีีค่่าใช้้จ่่ายทางการแพทย์์สููงกว่่าปกติิ
ผู้้ป่
� ว่ ยควรพููดคุุยกัับที่่�พนัักงานที่่�สถานพยาบาลของ
Kaiser Permanente ได้้ทุุกคนไม่่ว่า่ จะเป็็นที่่�สำ�นั
ำ ก
ั งานหรืือที่่�โต๊๊ะเช็็ค
อิิน นเพื่่� อกำำ�หนดคุุณสมบััติิและเพื่่� อช่่วยเหลืือในการสมััคร

ผู้้ป่
� ว่ ยที่่มีีคุ
� ณ
ุ สมบััติไิ ด้้รัับความช่่วยเหลืือทางการเงิินด้า้ นการแพทย์์
จะไม่่ถููกเรีียกเก็็บมากกว่่าจำำ�นวนที่่อ
� ยู่่�ในใบเรีียกเก็็บ (Amounts
Generally Billed, AGB) สำำ�หรับ
ั ค่่าดููแลรัักษาฉุุกเฉิินและความจำำ�เป็็น
ทางการแพทย์์ ดููได้้จาก kp.org/mfa/wa สำำ�หรับ
ั ข้้อมููลของ AGB
ี ณ
ุ สมบััติิในโปรแกรม
Kaiser Permanente คััดกรองผู้้ป่
� ว
่ ยที่่�มีคุ
จากทั้้�งรัฐ
ั บาลและเอกชนใช่่ไหม
Kaiser Permanente ให้้ความช่่วยเหลืือผู้้ป่
� ว่ ยเพื่่� อระบุุความเป็็นไป
ได้้ในโปรแกรมคุ้้�มครองสุุขภาพจากทั้้งรั
� ฐั และเอกชนซึ่่�งอาจช่่วยให้้
เข้้าถึึงการดููแลรัักษาสุุขภาพที่่�ต้้องการ ผู้้ป่
� ว่ ยที่่�คาดว่่าจะได้้รัับสิิทธิ์์�
โปรแกรมความคุ้้�มครองสุุขภาพทั้้งจ
� ากรััฐและเอกชนต้้องทำำ�การ
สมััครโปรแกรม เหล่่านั้้น
�
โปรแกรมครอบคลุุมไปถึึงอะไร
โปรแกรม ผู้้ช่
� ว่ ยทางการเงิินด้้านการแพทย์์ ครอบคลุุมไปถึึงการ
ดููแลรัักษาทางการแพทย์์ที่่�จำ�ำ เป็็นให้้บริิการที่่�สำ�นั
ำ ก
ั งานทางการ
แพทย์์ โรงพยาบาล ร้้านขายยา ของ Kaiser Permanente หรืือ
ผู้้ใ� ห้้บริิการของ Kaiser Permanente ประเภทของบริิการที่่�ไม่่
ครอบคลุุมรวมไปถึึงบริิการที่่�ไม่่ถืือว่่าเป็็นเหตุุฉุก
ุ เฉิินหรืือความ
จำำ�เป็็นทางการแพทย์์โดยผู้้ใ� ห้้บริิการ Kaiser Permanente เช่่น
การรัักษาภาวะที่่�มีีบุุตรยากและบริิการตั้้ง
� ครรภ์์แทนรวมไปถึึงการ
ดููแลรัักษาสุุขภาพระดัับพรีีเมีียม กรุุณารายการที่่�สมบููรณ์์ในโยบาย
ของ MFA เพิ่่ม
� เติิม
มีีการช่่วยทางด้้านภาษาหรืือไม่่
มีีบริิการล่่ามให้โ้ ดยไม่่มีีค่่าใช้้จ่่าย หากคุุณต้้องการสื่่� อสารโดยใช้้
บริิการล่่ามช่่วย กรุุณาโทรไปที่่�ฝ่่ายบริิการสมาชิิก 1-888-901-4636
หรืือเข้้าไปที่่�เว็็บไซต์์ของเรา kp.org/mfa/wa
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Kaiser Permanente มีีนโยบาย ผู้้ช่
� ว่ ยด้้านการเงิิน หรืือไม่่
คุุณอาจขอสำำ�เนานโยบายผู้้ช่
� ว่ ยการเงิินด้้านการแพทย์์ของ
Kaiser Permanente ได้้ฟรีี โดยโทรไปที่่� 800-992-2279 อีีเมล
ไปที่่� kpwa.resource-L@kp.org, หรืือเข้้าไปที่่�เว็็บไซต์์ของเรา
kp.org/mfa/wa.
ต้้องการความช่่วยเหลืือใช่่ไหม
สำำ�หรับ
ั ความช่่วยเหลืือหรืือคำำ�ถามเกี่่�ยวกัับกระบวนการการสมััคร
ผู้้ช่
� ว่ ยการเงิินด้้านการแพทย์์ กรุุณาโทรไปที่่� 800-442-4014 หรืือ
ติิดต่่อกัับพนัักงานของทางสถานพยาบาล Kaiser Permanebte
ได้้ทุุกสำำ�นัก
ั งานหรืือที่่�โต๊๊ะเช็็คอิิน
ี ารสมััคร
วิิธีก
คุุณสามารถสมััครผู้้ช่
� ว่ ยทางการเงิินด้้านการแพทย์์ได้้หลายช่่องทาง
ไม่่ว่า่ จะเป็็นทางออนไลน์์ หรืือติิดต่อ
่ กัับฝ่่ายบริิการสมาชิิกที่่เ� บอร์์
888-901-4636 เพื่่� อขอข้้อมููลเกี่่ย
� วกัับโปรแกรมได้้ด้ว้ ยตััวเองหรืือ
ทางโทรศััพท์์ หรืือขอแบบฟอร์์มใบสมััครได้้ตามแหล่่งต่า่ ง ๆ เัังต่อ
่ ไปนี้้�
● ทาง ออนไลน์์ที่่� kp.org/mfa/wa
●	ที่่�ปรึึกษาทางการเงิินภายในแผนกธุุรการหรืือแผนกฉุุกเฉิินที่่�
สถานพยาบาลของ Kaiser Permanente
● ติิดต่่อที่่�เบอร์์ 800-992-2279
● ทางไปรษณีีย์์ (ไม่่มีีค่่าใช้้จ่่าย) ทีี kpwa.resource-L@kp.org
●	ดาวน์์โหลดใบสมััครผ่่านทาง Kaiser Permanente ชุุมชน
เว็็บไซต์์ kp.org/mfa/wa
กรุุณาส่่งใบสมััครฉบัับสมบููรณ์์ (รวมไปถึึงเอกสารที่่�จำ�ำ เป็็นทั้้งห
� มด
และข้้อมููลที่่�ระบุุในคำำ�แนะนำำ�ของใบสมััคร)
-- ด้้วยตััวเองได้้ที่่�สถานพบาลหรืือโต๊๊ะเช็็คอิินของ
Kaiser Permamente ใกล้้บ้้านทุุกสาขา
-- ทางจดหมาย : Kaiser Permanente, Medical Financial
Assistance, P.O. Box 34584, Seattle, WA 98124-1584
-- ทางแฟ็็กซ์์ 206-877-0640
Kaiser Permanente จะตรวจใบสมััครที่่�ส่ง
่ มาเมื่่�อใบสมััครมีีความ
สมบููรณ์์และจะกำำ�หนดคุุณสมบััติิของคุุณที่่�เป็็นไปตามนโยบายของ
Kaiser Permanente ผู้้ช่
� ว่ ยทางการเงิินด้้านการแพทย์์ ใบสมััครที่่�
ไม่่สมบููรณ์์อาจส่่งผล ให้้กระบวนการล่่าช้้าหรืือการสมััคร MFA ของ
คุุณอาจถููกปฏิิเสธ แต่่ Kaiser Permanente จะแจ้้งผู้้ส
� มััครและให้้
โอกาสในการส่่งเอกสารหรืือข้้อมููลที่่�ขาด โดย ตามกำำ�หนดเวลา

