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  خالصه سياست کمک های مالی پزشکی
به آن دسته از بيماران واجد شرايطی کمک مالی  Kaiser Permanente (Medical Financial Assistance، MFA)برنامه کمک های مالی پزشکی 

يا از ارائه  Kaiser Permanenteاعطاء می کند که در پرداخت هزينه مراقبت های اضطراری يا مراقبت های پزشکی دريافت شده در يکی از مراکز 
درخواست بدهند، مانند مراجعه  MFAختلفی برای برنامه بيماران می توانند به طرق م. ، به کمک مالی نياز داشته باشندKaiser Permanente کنندگان

بيماران برای اينکه واجد شرايط تشخيص داده شوند بايد تمام شرايط و الزامات را داشته . حضوری، از طريق تلفن، يا تکميل و ارسال يک فرم درخواست کاغذی
  .باشند

  
  

  چه کسی برای کمک مالی واجد شرايط است و شرايط آن چيست؟
اين برنامه به بيماران کم درآمد، بيمه نشده يا محرومی کمک می کند 
که در پرداخت تمام يا بخشی از هزينه مراقبت های پزشکی خود به 

واجد شرايط دريافت بطور کلی، بيماران زمانی . کمک نياز دارند
کمک های مالی تشخيص داده می شوند که درآمد ناخالص خانوار آنها 

 Federal Poverty(خط فقر فدرال  %300 برابر يا کمتر از
Guidelines، FPG ( بوده و يا مخارج پزشکی آنها بطور غيرعادی

بيماران برای آگاهی از وضعيت صالحيت خود و دريافت . باال باشد
رخواست دادن می توانند با کارکنان مراکز کمک برای د

Kaiser Permanente صحبت نمايند.  

برای مراقبت های اضطراری و يا ساير مراقبت های ضروری پزشکی، 
مبلغی که از بيماران واجد شرايط کمک های مالی پزشکی مطالبه خواهد 

 AGB،Amounts Generally(شد بيش از مبالغ مطالبه شده معمول 
Billed (جهت کسب اطالعات درباره . نخواهد بودAGB  به

kp.org/mfa/wa مراجعه نمائيد.  

وضعيت صالحيت بيماران جهت  Kaiser Permanenteآيا 
  برنامه های دولتی و خصوصی را بررسی می کند؟

Kaiser Permanente  در روند يافتن برنامه های دولتی و
نه دسترسی به خصوصی پوشش بهداشتی و درمانی که بتوانند در زمي

بيمارانی . مراقبت های بهداشتی کمک کنند به بيماران ياری خواهد کرد
که واجد شرايط هر برنامه دولتی و يا خصوصی پوشش بهداشتی و 

درمانی تشخيص داده شوند می بايست برای آن برنامه ها درخواست 
  .بدهند

  خدمات تحت پوشش اين برنامه چيست؟
 Kaiser ضروری پزشکی که در يک مطب پزشکیمراقبت های 

Permanente  بيمارستان يا داروخانه ،Kaiser Permanente 
دريافت شده  Kaiser Permanenteارائه شده يا از يک ارائه کننده 

انواع . باشد تحت پوشش برنامه کمک های مالی پزشکی قرار می گيرد
ت که به تشخيص خدماتی که تحت پوشش قرار ندارند شامل خدماتی اس

اضطراری و يا از لحاظ  Kaiser Permanenteارائه کنندگان 
پزشکی ضروری نيستند، درمان های ناباروری و خدمات پرورش جنين 

  .و نيز حق بيمه مراقبت های بهداشتی و درمانی
  .بيابيد MFAفهرست کامل تر را می توانيد در متن سياست 

  آيا خدمات ترجمه ارائه می شود؟
اگر برای . مترجمين شفاهی بطور رايگان در اختيار شما می باشند

صحبت با يک نفر نياز به مترجم داريد، لطفاً با بخش خدمات اعضاء به 
تماس گرفته يا وب سايت ما در  4636-901-888-1 شماره

kp.org/mfa/wa بازديد کنيد.  
  

  يک سياست کمک مالی دارد؟  Kaiser Permanente آيا
  برای درخواست نسخه رايگان سياست کلی کمک مالی پزشکی

 Kaiser Permanente  ايميل  2279-992-800با شماره تلفن ،
L@kp.org-kpwa.resource  تماس گرفته يا از وب سايت

kp.org/mfa/wa بازديد نمائيد.  

  به کمک نياز داريد؟
برای دريافت کمک يا مطرح کردن سؤاالت خود درباره فرايند درخواست 

، گزينه 4014-442-800کمک های مالی پزشکی می توانيد با شماره تلفن 
تماس گرفته يا با هريک از کارکنان دفاتر اداری يا بخش های  7، گزينه 4

  .صحبت کنيد Kaiser Permanenteپذيرش مراکز 

  نحوه درخواست چگونه است؟
شما می توانيد به طرق مختلفی برای کمک های مالی پزشکی درخواست بدهيد 

تماس بگيريد  4636-901-888می توانيد با بخش خدمات اعضاء به شماره  –
يا اطالعات برنامه را حضوراً و يا از طريق تلفن درخواست کرده و يا از منابع 

  :کاغذی را دريافت نمائيدزير فرم درخواست 

  کارکنان دفاتر اداری يا بخش های پذيرش مراکز
Kaiser Permanente .  

  تماس بگيريد 2279-992-800با  
  بدون هزينه(از طريق ايميل( L@kp.org-kpwa.resource   
  دانلود يک فرم درخواست از وب سايتKaiser Permanente 

Community  درkp.org/mfa/wa  
  

شامل همه مدارک و اطالعات الزمی که (لطفاً فرم های درخواست تکميل شده 
را به اين روش ها به دست ما ) در دستورالعمل های درخواست قيد شده است

  برسانيد

  حضوراً به نزديک ترين دفتر اداری يا بخش پذيرش مراکز --
 Kaiser Permanente  

 Kaiser Permanente, Medical Financial: از طريق پست --
Assistance, P.O. Box 34584, Seattle, WA 98124-1584  

  0640-877-206از طريق فکس به شماره  --

Kaiser Permanente  فقط به فرم های درخواست کامل رسيدگی خواهد
در  Kaiser Permanenteکرد و براساس سياست کمک های مالی پزشکی 

ناقص بودن فرم های . مورد واجد شرايط بودن شما تصميم گيری خواهد شد
يا رد آن خواهد  MFAدرخواست موجب تأخير در روند رسيدگی به درخواست 

به متقاضيان اطالع داده و فرصتی جهت  Kaiser Permanenteشد، ولی 
ارسال مدارک يا اطالعات ناقص تا يک مهلت زمانی مشخص به آنها خواهد 

  .داد


