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KAISER PERMANENTE

خالصه سياست کمک های مالی پزشکی
برنامه کمک های مالی پزشکی (MFA ،Medical Financial Assistance) به بيماران واجد شرايطی کمک مالی اعطاء می کند که در پرداخت هزينه مراقبت 
های اورژانس يا مراقبت های پزشکی دريافت شده در يکی از مراکز Kaiser Permanente  يا از ارائه کنندگان Kaiser Permanente، به کمک مالی نياز 

داشته باشند. بيماران می توانند به طرق مختلفی برای برنامه MFA درخواست بدهند، مانند مراجعه حضوری، از طريق تلفن، يا تکميل و ارسال
يک فرم درخواست کاغذی. بيماران برای اينکه واجد شرايط تشخيص داده شوند بايد تمام شرايط و الزامات را داشته 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 

درپرداخت تمام يا بخشی از هزينه مراقبت های پزشکی خود به کمک نياز دارند. 
بطور کلی، بيماران زمانی واجد شرايط دريافت کمک های مالی تشخيص داده 

می شوند که درآمد ناخالص خانوار آن برابر يا کمتر از %400 خط فقر بوده و 
يا مخارج فدرال (Federal Poverty Guidelines ،FPG) پزشکی آنها 

بطور غيرعادی باال باشد. بيماران بايستی برای مشخص ساختن صالحيت خود و 
دريافت کمک جهت درخواست دادن با يک مشاور امور مالی گفتگو نمايند.

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

  مطالبه خواهد شد بيش از مقاديری که بطور معمول مطالبه می شود 
 )Amounts Generally Billed ،AGB( مراجعه به نخواهد بود.

 جهت کسب اطالعات درباره AGB به kp.org/mfa/nw  مراجعه نماييد.

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

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

بهداشتی کمک کنند به بيماران ياری خواهد کرد. بيمارانی 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؟
تمام يا بخشی از مراقبت های ضروری پزشکی که در يک مطب پزشکی 

 Kaiser Permanente ارائه شده يا از يک ارائه کننده
 Kaiser Permanente دريافت شده باشد تحت پوشش برنامه کمک های 

مالی پزشکی قرار می گيرند. انواع خدماتی که تحت پوشش قرار ندارند 
 Kaiser Permanente شامل خدماتی است که به تشخيص ارائه کنندگان

اضطراری و يا از لحاظ پزشکی ضروری نيستند، درمان های ناباروری 
و خدمات پرورش جنين و نيز حق بيمه مراقبت های بهداشتی و درمانی. 

فهرست کامل تر را می توانيد در متن سياست MFA بيابيد.

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

کمک های مالی پزشکی، سياست و اين خالصه سياست ممکن است به زبان 
شما موجود باشند. برای کسب اطالعات بيشتر با شماره 8010-324-800 

تماس گرفته يا از وب سايت ما kp.org/mfa/nw بازديد کنيد.

آياKaiser Permanente  يک سياست کمک مالی دارد؟
 می توانيد برای دريافت نسخه رايگان سياست کمک مالی پزشکی

 Kaiser Permanente توسط تماس با شماره 2000-813-800، مکاتبه با 
آدرس NE Multnomah Street, Suite 100, Portland 500، يا بازديد 

از وب سايت ما kp.org/mfa/nw  درخواست کنيد.

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

های مالی پزشکی يا شماره 2000-813-800 تماس بگيريد، يا اينکه می توانيد 
 در بخش خدمات دسترسی های تجاری بيماران هريک از بيمارستان های 

Kaiser Permanente با يک مشاور امور مالی صحبت کنيد.

نحوه درخواست چگونه است؟
شما می توانيد به طرق مختلفی برای کمک های مالی پزشکی درخواست بدهيد – 
می توانيد اطالعات برنامه را به صورت حضورا و يا از طريق تلفن درخواست 

کرده و يا از منابع زير فرم درخواست کاغذی را دريافت نمائيد

يک مشاور امور مالی در بخش خدمات دسترسی های تجاری بيماران يا ميز 	 
Kaiser Permanente ثبت نام هريک از بيمارستان های

تماس با شماره 800-813-2000	 

 	 500 NE Multnomah Street, پستی (بدون هزينه)، مکاتبه با آدرس
Suite 100, Portland, OR 97232

 	 Kaiser Permanente دانلود يک فرم درخواست از وب سايت
.kp.org/mfa/nw به آدرس Community

لطفا فرم درخواست تکميل شده (شامل همه مدارک و اطالعاتی که در دستورالعمل 
های فرم درخواست قيد شده است) را به نزديک ترين ميز ثبت نام بيمارستان های 
Kaiser Permanente تحويل داده و يا فرم درخواست و مدارک را به آدرس 

 MFA Program, 500 NE Multnomah Street, :زير ارسال داريد
.Suite 100, Portland, OR 97232

Kaiser Permanente فقط به فرم های درخواست کامل رسيدگی خواهد کرد 
و براساس سياست کمک های مالی پزشکی Kaiser Permanente در مورد 
واجد شرايط بودن شما تصميم گيری خواهد شد. ناقص بودن فرم های درخواست 

موجب تأخير در روند رسيدگی به درخواست MFA يا رد آن خواهد شد، ولی 
Kaiser Permanente به متقاضيان اطالع داده و فرصتی جهت ارسال 

مدارک يا اطالعات ناقص تا يک مهلت زمانی مشخص به آنها خواهد داد.


