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 ینناو قهعومجم هینایب1.0

Kaiser Foundation Health Plans(KFHP) وKaiser Foundation Hospitals (KFH) دناهدش دھعتم  
  .دننکیمل یھستر یذپ بیسآر اشقا یارب ار ینامردات مدخه ب یسرتسده کد ننکه ئاار ییاھ همانرب
 همیب ششوپت حتو د ناردی مک دمآرد هک تسی انارامیب هبی لام کمک هئارمل ااش دھعت نیا
  یاربی عنام تامدخ هنیزھت خادرپ ییاناوت رگا، دنتسینر ادروخرب یفاک همیب ششوپز ا اید نتسین
 .تساز این درومی کشزپ رظن زه اک تسا یسناژروا تبقارمه ب یسرتسد

فدھ2.0

  دنم هرھبو  یلام کمکت فایدرت ھج ندوبط یارش دجاو یاربم زال طیارش ،نیناوق هعومجم نیر اد
  ینامردی لام کمکهمانرب قیرط ازم الز و یسنارژوی اکشزپات مدخز ا ندش

(Medical Financial Assistance, MFA )501  شخبا ب قباطمط یارش نیا. تسا هدش فیصوت(r)از  
  اتمدخ ابط ابترا رد هک دنشابیمت لایاد انتسا بلاات قررقمو  هدحتمالت ای ایلخاد دمآرده مان نییآ
  ،MFA  یایزامار تخاس ،همانرب یارب طیارش ازرحی ااھرایعم ،یسرتسد تفایدره وحن ،طیرشدجاو
 هیھتی نامرد باسحتروصت خادرپ دمع تورص در زاجم تامداقا و ایازم ریداقم هبساحم ساسو اه یاپ

 .دناه دش

 دربراک هنماد3.0

  دامختسا اھن آیاھ هعومجمریو زر یز زکارمط سوت هک تسای نانکراکا بط ابترا رد نیناوقه عومجم نیا
:)دوشی م هتفگ"KFHP/H" ا ھنآ هب لک رد(د ناه دش

3.1Kaiser Foundation Health Plan, Inc.

3.2Kaiser Foundation Hospitals و؛

.KFHP/Hه به تسباو تاسسؤم3.3

  هبه تسباوی اھ کینیلک وKaiser Foundation Hospitals دروم رد نیناوقه عومجم نیا3.4
تسرھفKaiser Foundation Hospitals ،1  شخب  تسویپ همیم ضرد هک تسا انتسرامیب

 .تسا هدش هراشا نآه ب عجرمن وانع هب اجنیادر و  دناهدش

 فیراعت4.0

 .طیارش همانه اژو - دینکه عجارمA همیمضه ب

 تاررقم5.0

KFHP/Hهمانرب کیی رادا  MFAدجاو انرامبی یارب ناز آ هدافتساا بو ت سا دمآردکم دارافه ژیو 
  شیارگ ،رتجاھم تیعضو، یبھذم شیراگ، داژن، تیسنج ،یناوتان ،نس هبه جوت وندب طیارش
  اب طبترم یلام عناوم ،ریخ ای دشابی می نامدر ششوپی رادا ارمیبه ک نیا و ،یلصا تیلم ،ینسج
 .دیامن یمف رطرب ا رزمال یکشزپر ظنز او ی سناژروا تبقارم تفایرد

  همیمض دره کنر آگم.دنتسین و دنتسھ طیارش دجاوMFA نیناوق قبط هک تیامدخ5.1
  و دنتسھط یراش دجاوMFA  نیناوق هعومجمق ب طهک یلیمکتات مدخ ،٢  شخب  تسویپ
 .دشاب هدش هتفگآن  فخالدنتسین
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  یسنژاروا ینامرد تبقارمات مدخد ورمدر د ناوتی مMFA.طیار شدجا واتمدخ5.1.1
  هئارا یکشزپ یاھالاکو ی یورادالت وصحمو ات مدخ ،یکشزپ یرور ضتامدخو 
  کینیلک، اھناتسرامیبل اثمی ارب(Kaiser Permanente(KP) زکارمط سوته دش
  در ،)ناکشزپب طمیاھنامتخاسو  ینامرد زکارمو ان تسرامیبه ب هتسباوی اھ
  .دوش لامعاKP ناگدننکه ئط اراسوت ای  ،KFHP/H  ییاپرس شخب یاھ هناخوارد

MFAدشابر ی زرد هدش فیصوتالت وصحمو  اتمدخد روم رد دنواتی م:

  تامدخا یان مرد ،تبقارم.تسا مزال کیشزپ رظن زا هک تیامدخ5.1.1.1
  ،یریگشیپی راب هکKP هدننک هئاراک یط سوته دشه ئاار ایه دشز یوجت
  یارب اساسا و هدوب مزال یرامیب کی هجلامعا ی صیخشت ،یبایزرا
 .دشابن ینامرد تبقرام هدنھده ئارا ایر امیبی تحار

ً

  ییاپرس شخبه ناخوراد رد هک ییاھ هخسنوراد نیمات و اھهخسن5.1.1.2
KFHP/Hان گدننک هئارا طسوتو ه دش هئاراKP، هرداا ناگدننکه ئاار  

  ناگدننکه ئارا وKP ریغی روفت بقارم ناگدننک هئارا  ،KP ریغ سناژورا
 .دشابه دش هیھتKP اب دادرارق تحت

  رھ یمومع یاھوارد زا دهافتسای.مومع یاھوراد5.1.1.2.1
 .دوشی م هدادح یجرت دشاب ریذپن اکما هک انمز

  هکی نامزد نرب یاارد یاھوارد.دنرب یاراد یاھرواد5.1.1.2.2
  هخسنر دو  دشاب دهش زیوجتKP هدنھده ئارا طسوت
  دهشهتشون لکشه ب عیزوتتاربع

(Dispense as Written, DAW)یوراد ای دشابه دشر کذ  
 .دشابن دوجومه باشم یمومع

  رد اب .هخسن ندوب یا هناخوراد مزاول ای اھوراد5.1.1.2.3
  هئارط اسوت هدشهتشون روتسد ایه خسن نتشدا تسد
 عیوزتKP ییاپرسان رامیبه ناخوارد طسوت هکKP هدنھد
 .دوش یم

  ،Medicare عفنیذد ارفاد ورم رد.Medicare  ناعفنیذ5.1.1.2.4
  تساD  شخبMedicare ششوپ تحت یزیوجت یاھوراد
.دوشی من عیوزت هناخورادر د هک

. (Durable Medical Equipment, DME ) یکشزپ ماوداب تازیھجت5.1.1.3
  یاھمل علاورتسد اب قباطمو  تسا هدشز یوجتKP هدننکه ئارا طسوت

DME طسوتو KFHP/Hدارد ا ریکشزپ توررض طیارش هکی رامیبه ب،  
 .دوشی م هئارا

  ییاھ سکال نینچ هب طوبرمه نیزھت.شادھب شزومآ یاھ سالک5.1.1.4
KPه دنھد هئاار هیصوت هب و دوشی م رازگربو ی دنبنامزKP طسوت هک
 .دوشی م هترفگ رظن در رامیب یتبقارم حرط زی اشخب ناونعه ب تسا

 هک صاخ طیراشی خرب رد .اءنثتسا یانبم رب دوجوم اتمدخ5.1.1.5
 دریگ رب ردرا  ریزد راوم تسا نکممMFA دوشی م بوسحمء انثتسا

 ماوداب تازیھجت (2) و دنوش یمه ئاراKPر یغز کرمدر  هکی تامدخ (1)
  ود شاب هدشز یوجتKP هدنھده ئاارک ی طسوت هک ( DME) یکشزپ
  یارب. دشاب هدش نیمأتر یزح رشه ب داداررق فرط/هدنشورک فی طسوت
 ندوبرا دا هب زملمر امیب ،ءانثتساد راوم یارب ندوبط یراشد جاو
 حرش ریزدر 5.6.2 شخب رد هک تسال اابی کشزپ هنیزھی اھرایعم
 .تسا دهشه داد
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  تبقارم تامدخ و یصصخت یراسترپ تامدخ5.1.1.5.1
KPا ب دادرراق فرط زکرم طسوته دش هئرااد.احهمین
  ،ناتسرامیباز  صیخرتر د یلھستی ارب هک ی رامیب یارب
 .دارد یکشزپ زاین

  ارDME  هدنشورف .(DME) یکزشپ ماوداب تازیھجت5.1.1.5.2
  ،تسه ادشه داد شرافسKP دهنھده ئاار طسوته ک
  هدنشور فطسوت وDME  یاھ لمعلاروتسدا بق باطم
  نیمأتKFHP/H DME  نامزاس قیر طزد ااداررقف رط
 .تسا هدرک

 قبط هکی لیمکت تامدخد.وجوم طیارش دجاو یلیمکت اتمدخ5.1.1.6
تسویپه میمض رد ،دنشاب یم طیارش دجاوMFA نیناوقه عومجم
  طیارش دجاوMFA یشمط خق بطه کی لیمکتات مدخ، ٢  شخب

 .تسا هدشه دروآدنتیسنو  دنتسھ

:دشاب یمنه ئاار لباق ریز دارومر دMFAد.نتسین طیار شدجاو هک تیامدخ5.1.2

  رظن زا ای یسناژروا ،KP هدنھد هئارا صیخشت هب هک تیامدخ5.1.2.1
:اھنآ هبد ودحمه ن و ریز دروامه لمج زا.دنشابن مزال یکزشپ

  ینامردات مدخ هلمج ز، اییابیز تامدخا ی اھ یحارج5.1.2.1.1
  لکشد وبھبا ھنآ یلصا فدھ هکت سوپه ب وطبرم
 ،دشابر امیب یرھاظ

 ،یوررابان هبط وبرمی اھ انمدر5.1.2.1.2

 ،یشورف هدرخی کشزپ زماول5.1.2.1.3

  ژاسامو  ینزوس بطه لمجاز  نیزگیاجی اھ نامدر5.1.2.1.4
 ،اژسام تامدخ ای )کیتکراپوریاک(ی نامدر

  نامردی ارب ییاھ هاگتسد ازه دافتسا ای قیرزت5.1.2.1.5
 ،یسنجیناوتان

 و، یا هراجا حمر هبط وبرم تامدخ5.1.2.1.6

  همیب تظفاحم ،ثلاث صخش تادھعت اب طبترم تامدخ5.1.2.1.7
 .یرگارک تراسخ ناربج دراوم ای یصخش

. KP ریغ تمال سهمیب یاراد نارامیب یارب تامدخ5.1.2.1.8
  ییورداالت وصحم و یروف ریغا ی یرراطاضریغ تامدخ
  رامیبKP ریغ تمساله میب ششوپ طسوت هکی یاپرس

  زا هدافتسا هب زملما  رناارمیبو د نوش یم هداد ششوپ
 یاھ هناخوراد و ناگدنھد هئاار زای صخمشه کبش

 .دنک یمKP ریغی حیجرت

  زا ایه دوبن یسنارژوه اک یتامدخو  اھهخسن.وراد نیمات و اھهخسن5.1.2.2
 ییاھوراد (1) هبد ودحمه ن و هلمجاز  ،دنشاب یمنم زال یکشزپ رظن
  ،دناهدنش دییاتی نامدرژاسامه تیمک و هناخوارد یوس زا هک

KP  هدنھده ئااری وس زا هکیمزاولو ی اهخسنریغی اھوراد (2)
  هدش ینثتسمص اخر و طهبه کی یاھوراد (3)  و ،دناهدشن دهدا روتسد
 .)یسنج یناوتان ،ییابیز، یورراب لاثم یراب( دنا
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D شخبMedicare  هدش یسیونمان دارفا یارب ییاھ هخسن5.1.2.3
  دمآرد مک دارفا هنارای همانرب یارب هک

(Low Income Subsidy, LIS)ھمس.دنشاب یم طیارش دجاو  
 در یمان تبث دارفای اربی ه اخسن یاھورادی اربه دنامیقاب هنیزھ
یاھلمعلاورتسدا ب قباطم هکMedicare Advantage زاD شخب
Medicaidو Medicare تامدخز کارم

(CMS, Centers for Medicare & Medicaid Services) دجاو ای 
 .دنا هدرکم ان تبثآن  درا ید نشاب یمLISه مانرب طیراش

  رد طقفMFA  نیناوق هعومجم.KP زکارم زا جراخ هدش هئارا اتمدخ5.1.2.4
  .تساKP ناگدنھد هئارا طسوتKP زکارم دره دشه ئاار تامدخ دروم
 رگیدات مدخ زم اادکچیھ، KP هدنھد هئارا فرط از عاجاررت وصر دی تح
  یاھب طم رد هدشه ئاراات مدخ .دوب دنھاوخن طیارشد جواMFA یارب
  و سنارژوا یاھ شخب و یاررطضا نامدرز کارم  ،KP ریغ یکشزپ

 و یدوبھب اتمدخ ،هاگشیاسآ ،KP ریغی گناخی اھان مرد نینچمھ
  ،دنریگ یمنر ارق ششوپ تحتی راتسرپ و تبقرامه ب طوبرم تامدخ
 هتخانش ءانثتسا نوانع هب الاب رد5.1.1.5  شخب قبطه کنیر اگم

 .دنشابهدش

KPه دنھد هئاار کیط سوت هک نیا .(DME) کیشزپ ماوداب تازیھجت5.1.2.5
  فرطه دنشورفک ی طسوته دش نیمأتDME  ،هن ای دوشه دادش ارفس
 هب الاب در5.1.1.5  شخبق بط هکنیر اگم دوشی می نثتسمد ادرارق
 .دوش هتخانش انثتسا کیان ونع

  وطبرمی اھه نیزھ تخدارپدر MFA همانربی.نامرد حرط همیب قح5.1.2.6
 قحا ی تمارغ(د نکی من یکمکن اارمیبه ب تمالس همیب ششوپه ب
 .)ینامرد همیب

  قبط هک یلیمکت تامدخ ط.یارشدجاو ریغ یلیمکت اتمدخ5.1.2.7
تسویپه میم ضرد دنشابی من طیارش دجاوMFA نیناوقه عومجم
  طیارش دجاوMFA یشمط خق بطه کی لیمکتات مدخ، ٢  شخب

 .تسا هدشه دروآدنتیسنو  دنتسھ

 تباقرم ناگدننکه ئارط اسوته دش هئاار طیارش دجاو تامدخی اربا ھنتMFA .ناگدننک هئارا5.2
  هئارا ،٣  شخب  تسویپ همیمض رد هک یلکش هبMFA ششوپ تحت درافا هب یکشزپ
 .دشاب یم ،تسا دهشه راشاان دبMFA ششوپ لوممشریغ ول ومشم ناگدنھد

 همانربد ورم رد ی لیمکت اتعالطا .MFA  یارب تاسوخرد هوحن و همانرب تاعالطا عبانم5.3
MFAوه مانرب تاعالطا ،۵  شخبتسوپی همیمض رده صخال تروصه ب، تساوخرد هوحن و  

 .تسا هدش هدورآMFA یاربت ساوخرد

  ،تسواخرد یاھ رمف، MFA نیناوقی اھ هخسنه.مانرب تاعالطا عبانم5.3.1
 ایا ھت سایس هصخالی نیع(ه داس نابز هبا ھه صخال و اھ لمعلاروتسد
 ای یورضح ،یلمیق ایر طزا  ،KFHP/Hت یاس بو قیرط زا) همانربی اھروشورب

 .تسم اومع سرتسد دره نیزھ تخادرپ نودبه دحتمالت ایا تپس

  ناشنه بم زلمار میب  ،MFA  همانرب یراب تساوخدر یارب .MFA  یارب تساوخرد5.3.2
  رراق ،KP تامدخ یارب هجوت لباق غلبم اب یباحستروصز ا یشان یرو فازینن داد

  طیراشدجاو تامدخ یاربKP هدنھده ئارا طسوته ک ییوارد هخسنا یKP اب تاقمال
  فلتخم لاکشاه ب دناوت یم رامیب .دشابی م الاب حرش هب ،تسا هدش دراص
  .دنکه ئاارMFA  یاربرا  دوخ یاضاقت، یبتکا یی نفلت ،یروضحمل اش
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  و یتلود همانرب یارب ندبو طیارش دجاو یارب نارامیب یرگلابرغ5.3.2.1
  اتمدخ همیبز ا اتد نکی م قیوشترا  دارفا همھKFHP/H .صیوخص

  ،یتشادھبی اھ تبقارمات مدخه ب یسرتسدز ا نانیمطا یارب ینامرد
 اردورخربر امیب یاھی یدارا از تظافح و یصخشی مومع تشادھب

MFA همانربه دننک تساوخرد نراامیبه ب یلامه رواشمKFHP/H .دنوش
  یاراد یصوصخ و یتلودی اھ همانرب قیرطن یا زاا ت دنک یمه ئارا
  هب یسرتسد هب طوبرمی اھازینه بت سا نکممه کی لامتحا ششوپ
 هنوگرھ یارب هک یرامیب .دنوش نییتع، دیامنک مکی نامرد تبقارم
  هتخانش طیارش دجاوی صوصخ ایی تلودی نامرد ششوپ یاراد همانرب

 .دھده ئارات ساوخدر همانربآن  یارب دشاب زملمت سا نکم مد وش

  اتعطالا وی لام، یصخش لماکات عطالا.MFA  تھج مادقا یارب زاین دروم اتعالطا5.4
  نینچمھMFA همانربی راب تیحال صزارحا نییعتو ر امیب یلام تیعوضی سرربی ارب رگید
  لیلده ب تسا نکممMFA .تسا زمالی صوصخ وی تلودی نامدر ششوپ یاھه مانرب
  زا ای یورضح ،یبتک تروص هبد ناوتی مات عالاط .دریگن رارق دییات دورم یفاکانات عالطا

 .دوش هئرا انفلت قیرط

  تیعضو ،دنک یم مادقای لامک مک یارب رامیبه کار ب رھ .لیام تیعض ودییأت5.4.1
  هدافتساا ب رامیب یلام تیعوض رگا. دریگی م اررقد ییأتو ی سررب دورم ارمیب یلام
  دشابن یزاین تسا نکمم ،دشابی سررب و دییأت بلاقی جراخ تاعطالع ابانم از
 .دنک هئراا یلامد انسا

  زه ادافتساا ب ارمیبی لام تیعضور گا ت.اعالطا ریاس و لیام تاعالطا هئارا5.4.2
 رامیب دشاب مزال تسا نکمم، دشابن یبایرزل اباق یجارخی اھ هداد عبانم
  نیدب ات دنکل اسرا ارMFA همانرب یاربت ساوخرد رد هدش هدادح رشات عالطا
 .درک یسرربرا  اھنآ یلام تیعوض ناوتب هلیسو

  هیلک تفایرد ضحمه بMFA  همانرب یارب طیارش زراحا.لماک اتعالطا5.4.2.1
 .دش دھاوخ نییعت رگیدات عالطا و یلام، یصخشات عالطا

 قیرط زا ایت پسط سوت ،یروضح ترو صهبر امیب.صاقن اتعالطا5.4.2.2
  دھواخ علطماز ین تروص دره دش تفایردات عطالا ندوب صقانز ا نفلت

  همتاخ ،هیعالل اطاسار خیرات زاوز ر30 تدم فرظد ناوتی م ارمیب. دش
 .دیامن هئراا اری لیمکت تاعالاط ،ینفلتس امت ایی روضح هملاکم

  اتعالطا هبه کی ارمیب.یتساوخرد تاعالطا هب یسرتدس مدع5.4.2.3
  هتشدانی سرتسد همانرب تساوخرد رده دش هداد حیضوتی تساوخرد
 لباق کردام دورم درو ه تفرگ سامتKFHP/H اب دناوتی م ،دشاب
 .دنکت بح ص،دنک کمکط یارش زارحاه ب دنوات یم هک رگیدس رتسد

 هددا عبانم (1)ه کی تروص رد ی.لام تاعالطا هنگوچیھ دوجو مدع5.4.2.4
  یلامت اعالطا (2)، دیامنن نییعترا  ارمیب یلام تیعضو یجراخی اھ
 زارحا هک یرگیدات عطالاه نوگچیھ (3) و دشابن دوجومی تساوخرد

  یلام اتعطالا دیابر امیب ،دشاب هتشادند وجو دیامن دییاتا  رطیارش
  هب و هدومنه ئارا ا ر)نآع بنمو د وجو تروصر د ،دمآردل اثمی ارب( یلصا

  ارمیبف ر طزدت ااھشو ی لصا یلامت اعالاط. دھد دتاھش آن تحص
:یو هک یتروص ردت سا زاین دروم

ا ی ،دشابن امناخی ب5.4.2.4.1

  شیف دوخ یامرفراکف رط ز، ادرادن یدمآرد هنوگچیھ5.4.2.4.2
  هکی درافا زر ایغ هب(د نکیمن تفایدری مسرق وقح
  ای، دنک یم تفایدر یلام یایداھ ،)دنتسھ لاغتشادوخ
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  یتلایاا ی لاردفد مآردر بت ایلام همانارھاظ هئارا هبی زاین
ای ،تسا هتشادن بلقی تایلام یاھ لاس رد

  هدش هتخانشی ا هقطنم ای یلمه جعاف کی ریثأت تحت5.4.2.4.3
 .)دینک هعجارمر یر زد5.11  شخبه ب(ت سه اتفرگ اررق

  تاعالاط هیلک هئارا یاربا ره نالوقعمش الته نوگرھد یاب رامیب .رامیب یراکمھ5.4.3
  ،دوشنه ئاار یتساوخرد اتعالاط هیلک هک یتروص در .دھدم اجنای تساوخرد

  زارحا نییعت امگنھ هب تسا نکمم و دریگیم رراق یسررب دروم دهمآ شیپ تیعوض
 .دریگار رقر ظندم تیحالص

  ساساربت سا نکممد شابه دادنت ساوخدر هک یرامیب ی.لامتحا تیحالص ینیعت5.5
 رگا .دوشMFA همانربط یارش دجاو، رامیبط سوته دش هئاارات عالاط از ریغ یرگیدات عالطا
  تاعطالا تسینم الز یلام تیعضو دییأتی اربد وش هداد صیخشتط یراش دجاو ارمیب

 راکدوخت ورص هبMFA یایازم تسا نکمم ود یامن هئراا ار تاعطالار یاس و یلام ،یصخش
  زر اامیب رگا دوشی م هتفرگ رظن در طیراشد جاوض ر فشیپر و طهب رامیب .دریگق لعت وه اب
:دشابه دش هتخانش باسحد ب نوانعه بر یزح رشه ب ای دشابه دشط یارش دجاوش یپ

  دجاو یلام یرگلابرغد نیرآف ساساربه کی رامیبه.د شطیارشدجاو شیپ زا5.5.1
  همانربط یارش دجاو، دوش یم نییعتی وصصخ وی تلودک مکیاھه مانرب طیارش

MFAهک دوشی م هتفرگ رظن رد طیارشد جوا شیپ زی اترودر ص رامیب .تسا:

  هدش امن تبث(Community MFA, CMFA)ی ھورگMFAهمانرب کی رد5.5.1.1
  هدشط یراشدجاو شیپاز  ایی فرعم نآ هبز کارم نیا قیراز ط ود شاب
 اب طبترمان مزاس (2)  ،یلحم ای یتلایا،لاردفت لود(1): دشاب
  تیامح یتینویماکی نامدری اھ همانرب زا یکی رد (3) ای، یتینومیاک

ا ی، KFHP/Hفرطز اه دش

  زا تیامحی ارب هک دشاب هدشم انت بثKPیھورگ تیزمهمانرب کیر د5.5.1.2
  شیپز ا نلسرپ و مکد مآدر اب انرامیب یراب تبقارمه ب یسرتسد
ا ی، تساه دشی حارطKFHP/H طسوت طیارشدجاو

  هتشاد روضح ربتعمه دشت یحال صنییعتی نامدر ششوپه مانرب کیر د5.5.1.3
ا ی، )Medicare Low Income Subsidy همانرب دننام(د شاب

 دشابه ترفگ قلعتو ا هب هتشذگ وزر30  تدمل وطدر MFAی ایازم5.5.1.4

  طیارشد جوا عبانمر یاسم امتا از سپ.دشاب هدش هتخانش باسحدب ناونع هب5.5.2
  و تسا هتفرگار رقت بقارم تحتKP زکرم رد هکی ارمیب، تخادرپ عبانمو  دنوب

  لباق یھدب لاثمن اونعه ب( دردا دوجوو ا درومر دی لامت کالمشاز  ییاھ هنانش
  دجوا یاربی جراخه داد عبانم ازه دافتساا بتسا نکمم )هتشذگ زاق ومع هجوت

  طقفار میب، ندوب طیارش دجاو ترو صرد .دریگ رراق یسررب درومه مانرب ندوب طیارش
  یاھیھدب .دنکی مت فایردMFA یایازم ،طیارش دجاوه جوت لباق یھدب یارب
  و ،دوشنل اسرل اوصو یارب تس انکمم طیارش دجوا تامدخ یارب هجوتبل اق
.دریگ رراقKP  یباسحدب هنیزھر دا ید شاب لوصور تشیب تامداقال ومشم

  ،۵  شخبت سویپه میمدر ض هکر وطنامھ .همانرب ندوب طیارش دجا ویاھرایعم5.6
 تساوخردMFA یراب هک یرامیب ،تسا هدش نایب هالصخ رو طهبتیحالصز ارحی ااھرایعم
  یکشزپی الابی اھ هنیزھا یت یحال صنییعت یاھرایمع ساسار ب دناوت یم، دنکی م هئاار
 .دوش هتخانشط یراشد جاو

  یاھاریعمن دومن هدروآرب ناکم انییعتی اربار میبک ی ت.یحالص نییعت یاھرایعم5.6.1
 .دریگ یمر اری قبایزارد روم تیحصالاز رحا
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  دمرآد یاراد هک یارمیب.دمآرد حطس ساسا رب تیحالص زارحا5.6.1.1
  هبKFHP/H تیحالص نییعت یاھاریعمر بارب ایر تمک اروناخ صلاخان

(Federal Poverty Guidelines, FPG) ل اردفر قفط خ زی ادصردکل ش
 .دشاب یم یلامک مک تفایرد طیارش دجاود شاب

 هدواناخ یاضعا دورم رد دمآدرد رومر د مالز طیارش.راوناخ دمآرد5.6.1.2
  زی ارتشیبد ادعتا ی ود زای ھورگا ی رفن کی هبه داوناخ .دنک یمق دص
  اب یگدناوخ دنرزفا ی جاودزا، دلوت هطساو هب هک دوش یمه تفگ دارفا

  کیرش ،انرسمھ لماشد نناوت یمر اوناخ یاضعا .دننکیمی گدنز ھم
  ناگتسب نادنزرف ،تسرپرس انگتسب ،نادنزرف ،طیراش دجاوی گدنز

  یگدنز کیرش ،رسمھ ،درجمد رفه کد نشاب یدارافر یاسو ت سرپرس
 .دنتسھ نکاس هدواناخ رد و تسا اھنآ لوئسم یلام رظن زا نیدلاو ای

  هدورآربن اکما نییعت یارب رامیب کی .یکزشپ یالاب هنیزھ هب طوبرم یاھرایعم5.6.2
 .دریگ یمر راق یبایزرا درومی کشزپ یالابه نیزھ هب طوبرمط یراش ندومن

  هک یارمیب ی.کزشپ یالاب یاھ هنیزھ ساسا رب تیحالص زارحا5.6.2.1
 هنیزھ اصخش دیاب و هدوب اروناخ صلاخان دمآردز ا یحطس رھ یاراد
 ایر بارب یغلبم هب وه ام12 زا شیب تدم هب ار ییوردا وی کشزپی اھ
  کمکط یارش دجاو ،دیامنتخادرپ راوناخ هنایلاس دمآدرز ا ٠١ ٪  زا رتشیب
 .دوبد ھاوخ یلام

ً

  یاھ هنیزھ.KFHP/H بیج زا تیخادرپ یاھ هنیزھ5.6.2.1.1
  ملاشKP زکارم رد هدمآ شیپی یورادو  یکشزپ

  هب طوبرمات ورسک و کرتشمه میب، هعیدو، تخادرپمھس
 .طیارشد جاو تامدخ

  ریغ تامدخ یارب بیج زا تیخادرپ یاھ هنیزھ5.6.2.1.2
KFHP/H.لومعمه نیزھ و ییوراد، یکشزپی اھه نیزھ  

  رد ،دوش یم هئرااKP  ریغز کارم رد هک یکشزپنداند
  ارمیبط سوت و دنتسھط یارشد جوا تامدخ ابه طبار
  )هنیزھ شھاکد اروم ایا ھ فیفخت زجب( دنوش یمد اجیا

  ار یدانسا رامیبت سم ازال. دنتسھ شخب نیا لوممش
  از یتفایرد تامدخ یاربی کشزپ یاھ هنیزھ دورم رد
 .دنکه ئاارKP ریغز کارم

  از هدش تخادرپی اھه نیزھ.ینامرد حرط همیب قح5.6.2.1.3
  ینعی( ینامدره میبه ب طوبرم یاھ هنیزھ ملاش ،بیج
 .دشاب یمن )همیب قحا یت خادرپبلاق غلابم

 رظن دیدجت تساخورد و شریذپ مدع دراوم5.7

  وطبرمی اھاریعمو ه د ومنMFA  همانرب تساوخرد هکی ارمیب.شریذپ مدع دراوم5.7.1
 دان ریرج دری ھافش ترو صهبا ی همان قیراز ط ،دنکن هدورآرب اط ریارش زارحه اب
 .ترفگ دھاوخار رقMFA یاربت ساوخرد

  دنک یم رکف هک یرامیب.MFA شریذپ مدع ددجم یرسرب تاسوخرد هوحن5.7.2
  دنوات یم تسا هتفرگن رراق یسررب دروم یتسرد هب شتاعطالا ایو ات ساوخرد
  طوبرم یاھ لمعلاروتسد. دنک هئاار اه ردشذ اختم ایمصت ددجمی سرربت ساوخرد
  .تسا دوجومMFA شریذپم دع همانر دد دجم یسرربت ساوخرد لیمکته ب
  یسررب درومKFHP/H طسوته دش نییعتنل سرپ طسوت یسرربی اھت ساوخرد
 .تفرگد نھاوخر ارق



National Community Benefit

NATL.CB.307شماره مجموعه قوانین: عنوان مجموعه قوانین: کمک مالی پزشکی 

سازمان مالک:   
National Community Benefit

2021ه یفور1تاریخ اعمال:

17از 8صفحه: متولی: مدیر کمک مالی پزشکی  

Proprietary Information.  Kaiser Permanente.  All rights reserved.

 لبق هکه جوتبل اق یاھی ھدبا ی هتشذگات قوعمد رومدر ط قفMFA یایزام ک.مک راتخاس5.8
MFA یایازم. دوش یمل امعا هقوعمغ لابم ود نا هدشی یاسانش یباسحدبی فرعم از
 هئاار طسوته کی ریگیپ تامدخ عون رھی راب تیحصال هورد کیمل اش تسا نکمم نینچمھ
 .دشاب تسا هدش نییعتKP هدنھد

  ساسر اب  ،MFA  یایازم قیر طزر اامبیی تخادرپه نیزھ ا.یازم سااس  وهیاپ5.8.1
  ارمیب راوناخ دمآدر نینچمھ ور امیبی نامردت بقارم ششوپ دمع ای ششوپ
 .دوشی م نییعت

 .)همیب دقاف( تمال سهمیب ششوپ نودبMFA طیار شدجاو رامیب5.8.1.1
  فیفخت زا طیارشد جاو تامدخ همھ یارب همیب نودبط یراش دجاو ارمیب
 .دش دھاوخر ادروخرب رامیب هنیزھر د

).همیب یاراد( تمالس همیب شوشپ ابMFA  طیارش دجاو رامیب5.8.1.2
  یارب ارمیبی تخادرپ ھمسر د، تسا همیبی اراد هکط یراش دجاو رامیب

  لوئمس اصخش ارمیب هک یدراومی ارب )1 (ط یراشد جاو اتمدخ همھ
 تخادرپ وه امیبت کرشط سوت اھنآه نیزھه کی دراوم یارب )2(و  تسا
  اری دانساد یابی رامیب نینچ. دوبد ھاوخ رادروخرب فیفختز ا ،دوشیمن
  ات ،( Explanation of Benefits, EOB)ا یازم فیصوت دننام ،دنک هئارا
  تسینه میب ششوپت حت هک باسحتورصز ای شخب نییعت ناکما
 .دشاب هتشدا دوجو

ً

  ارمیب ه.میب تکرش فرط زا یتفایرد یاھ تخادرپ5.8.1.2.1
 هنوگرھ دوخء اضما ابد یاب طیراش دجاوه میبی اراد
  از هک ارKFHP/H طسوت هدشه ئاار یاھه نیزھ تخادرپ

KFHP/H هب ،دیامن یم تفایرد دوخه میب تکرش
 .دھدلاقتنا

  نیا تحتد وجومی اھ فیفخته رابردی فاضات اعطالاف.یفخت همانرب5.8.1.3
 هصخالفیفختل ودج، 5  شخب ،همیمضت سویپ رد، همیب نیناوق

 .تساهدش

  از یتخادرپ یاھه نیزھ تخادرپزابKFHP/H .اھهنیزھ تخادرپزاب5.8.1.4
  نیفرطا یا ھهدننکتخادرپ، یصخش همیب/ثلاث صخش یاھهمیب فرط
 .دومن دھاوخی ریگیپد وجو تورص ردرا  یقوقحر ظنز ا لوئمس رگید

ِ

  خیارتز ا یریگیپ تامدخ یارب ندوبط یارش دجاوه ورد .کمک رابتعا نامز دتم5.8.2
  دجوا نامت زدم .دوشی م زاغآ اھوردا عیزوتیخ راتا ی، تامدخ هئاار خیارتا ی ،دییأت

  نییعت فلتخم قر طهبKP دیدحالصه ب و تسا دودحم نامز کی طقف دنوب طیارش
:هلمج زا ،دوش یم

  یریگیپات مدخی ارب زور365 دتمر ثکادح ص.اخ ینامز هرود5.8.2.1
 .یباسحدبی فرعم  زبل اقر امیب هجوت بلاقی اھیھدب و طیارشدجاو

  اتمدخی اربز ور30 رثکداح .طستوم تبقارم و یخصصت یراترسپ5.8.2.2
.KP از جراخه دش هئارا

  یکشزپل ئاسو یاربز ور180 دت م رثکادح م.ادواب یکزشپ لئاوس5.8.2.3
 .هدنشورف یوس ازه دش نیمأت

 هرود یاربزور180  رثکادح. تبقارم تفایرد هرود ای نامرد هرود5.8.2.4
KP هدننکه ئاراط سوته کت بقارمی اھه ورد ای/ و صخشم نامردی اھ
 .دوشی م نییعت



National Community Benefit

NATL.CB.307شماره مجموعه قوانین: عنوان مجموعه قوانین: کمک مالی پزشکی 

سازمان مالک:   
National Community Benefit

2021ه یفور1تاریخ اعمال:

17از 9صفحه: متولی: مدیر کمک مالی پزشکی  

Proprietary Information.  Kaiser Permanente.  All rights reserved.

  ششوپ یاھ همانرب طیارش دجا وتسا نکمم هک ینارامیب5.8.2.5
  کمک یاربوز ر90  تدم رثکادح .دنشاب یصصوخ ای یتلود ینامرد
  ینامرد ششوپ همانربی راب امدقل ااحرد اھنآ هک یتدمدر  رامیبه ب
 .دوش یم هتفرگر ظن رد، دنتھس یصوصخ و یتلود

  ،MFAه مانربی اربت سواخرد از شیپ و.راد تیخادرپ راب کی یایازم5.8.2.6
 یو رگاد شاب یم وراد یتخادرپر اب کی یایازمط یراش دجاو رامیب

  هدشه یھت هخسن هبط وبرم یوراد (2) ،دنکنت فایردMFA  یایازم(1)
 راھظا (3) و  ،دنک تفایدرKFHP/Hه ناخورادر درا KP هدننکه ئارا طسوت
 تخادرپ ارب کیی ایازم. دیامنبرا  دوخ هخسن هنیزھت خادرپ رد یناوتان
  بسانمی اھوراد زی الوقعم زود هئرال اماش و تسوز ار30 هب دودحم
 .تساKP هدنھد هئارا طسوته دش نییتعو 

  خیارت زا بلق زو ر(30) یس ع ازورش اب ا.یازم دیدمت تساوخرد5.8.2.7
  یاربد نواتی م ارمیب ،خیرات نیا ازد عبان م زرھو د وجومی ایازمی اضقنا
 .دھدا ضاقت هرابوده مانرب

  ارMFAی ایزامت س انکممKFHP/H ک.مک حالصا ای کمک خسف ،کمک وغل5.8.3
:زا دنترابع طیارش نیا .دنک حالصا ای لطاب ،وغل دوخ صیخشت هب یصاخ طیارش تحت

  هدنورپ کی.یلام تیعض ورییغت ای ،یدزد ،یرادربھالک5.8.3.1
 ای ارمیب یلام تیعضور در ییتغ ،یدزد ،تیعقاوف یرحت، یرادربھالک

 .دسرب بیسآMFA  همانربت یمامت هب نت آحته ک تسای رگید طیارش

ی.صصوخ  ویتلود ینامرد ششپو یاھ همانرب طیارش دجاو5.8.3.2
  تحت یوصصخ وی تلودی نامرد ششوپ یاھ همانرب یاربه کی رامیب

  دورم در امد اوشی مه تفرگ رظن درط یارش دجوا ،هتفرگ رارق یرگلابرغ
 .دنکی من یراکمھا ھ همانرب نیا یارب تساوخدرم یلست دنیآرف

  عبانمر گید ای همیب ششوپه.دش ییاسانش یتخادرپ عبانم ریاس5.8.3.3
  یم ییاسانش رامیب یوسز اMFA کمک تفایدر زا سپ هک تخدارپ

  رظن درو ا یراب طیارش دجاوات مدخه نیزھ دنوشیم ثعاب ، دنوش
  در .دوش رداص ضبق وی ارابه تشذگ هب فطع اب اددجمو د وش هتفرگ
  لوئمس اصخشر امیب هک (1) باسحورت ص ز اشخب نآ یراب تروص نیا
  ،تخادرپع بانمر گید ایه میبت کرش طسوت (2) و  تساآن  تخدارپ
 .دش دھاوخنت فایردواز ا یغلبم، دوشیمن تخدارپ

ً
ً

  رامیب تمالسه میب ششوپر در گا ت.مالس همیب ششوپ رد رییغت5.8.3.4
 همانرب یارب اددجم دوش یم تساوخرد واز ا ،دوشد اجیا یرییغت

MFAدنک مادقا. 

ً

  یاھ هنیزھ ینعی(ه نیزھکل  تخادرپ تساوخرد .اھ هنیزھ هب طوبرم تیدودحم5.9
 هکط یراش دجاو یناتسرامیب تامدخ یاھهنیزھ تبابMFA طیارشد جاو ناارمیب ز) اصلاخان
  تامدخه ک یارمیب .دشابی م عونمم تساهدش هئرااKaiser Foundation Hospital کیر د
  دجاو و هدومن تفایدرKaiser Foundation Hospital کیدر را  طیارشد جاوی ناتسارمیب

  هتفریذپن ارMFA یایازم ای هدرکن تفایدررا MFA یایازم اما ،تساMFA همانرب طیارش
  دوش یمه داداب سحورت ص تامدخ نیا یارب الومعمه ک یغلبم زار تیشب، تسا

 (amounts generally billed, AGB)دشد ھواخن هنیزھت خادرپ هب وربجم. 

ً

  یارب الومعم هک یغلابمد.وش می دراو ابسحترصو رد الومعم هک لغیابم5.9.1
  نیای اربه کی درافا یارب (AGB) ی کشزپر ظن زم ازالا یی سناژروا تبقارم تفایرد
  طسوت، دوشیم دراصب احستورص ناشیاربد نشابی م همیب ششوپ تحت تبقارم
  ساساو  هیاپ شخب، ٧II شخب تسویپ همیمر ضده ک کلش انمھه بKP زکارم

ًً
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  تسا هدشه داد حرش(AGB) دوش یماب سحرت وصً الومعمه ک یلغبم هبساحم
 .دندرگی م نییعت

 .لوصو تامادقا5.10

  هب بلطل وصو رتافد ایKFHP/H نی.اسر عالطا یارب هنالوقعم یاھ شالت5.10.1
  ردان رامیبه ب یناسر عالاط تھج رد ار هنالوقعمش تال هنوگرھن آ هدنیامنان ونع
  امجناMFAه مانرب ابطابترا رد هجوتبل اقی اھی ھدب ای هتشذگد عوما بب ل طدروم
:زد اتناربعی ناس رعالطای ارب هنالوقمعی اھش الت نیا .دادد نھاوخ

  سپ باسحتورص نیلوا زاز ور120 تدم فرظی بتکه یعطالاک یل اسرا5.10.1.1
MFA هک عوضوم نیاز ا باسحه دنراد ندومن علطمو  ندشص خرم زا
.تسای سرتسدل باق ،دنشاب یم طیارشد جوا هک یدارفا یارب

بل طلوصو دهاعلاقوف اتمادقا ازی تیسلی واحی بتکه یعالاط هئراا5.10.1.2
(extraordinary collection actions, ECA)ه کKFHP/Hسناآژ ای  

  و، دنک زاغر آامیبه نیزھ یھدبت خادرپ یاربت سا اررق بل طلوصو
  لاسار خیارت زا وزر30  ات هکی تامادقا نینچی اربر رقم تلھم نینچمھ
.داتفادھاوخنق افتا یبتکه یعطالا

  رتوص نیلوه اارمھ هب هداسن ابه زبMFA نیناوقز ا یاه صخال هئارا5.10.1.3
 .رامیب یارب انتسارمیباب حس

  درومدر  یھافشرت وص هباب سحه دنراد هبی ناس رعالطادر  یسع5.10.1.4
.MFA تساوخرد یملست دنیآرف قیرط زا کمک نتفرگ هوحن وMFA  نیناوق

  ایه قوعمغ لبمه کنیاز ا لبق ،تساوخرد تروصر ده مانرب تیحال صنییعت5.10.1.5
.دوش قلتنمب ل طلوصو سناآژ کی هب، رامیبه جوت لباق یھدب

  لووص هداعلاقوف تامادقاKFHP/H ب.لط ولصو هدالعاوقف تاماداق قیلعت5.10.2
  نیا امجنا زوجم ای دزادنا یمن نایرجه بر امیبک ی هیلع دوخ فر طزارا  (ECA) بلط
:رامیب رگا ،داد دھواخن بلل طوصوی اھ سناآژ هبا رات مادقا

ای ،دشاب لاعفMFA یایازم یاراد5.10.2.1

  .دشابه تخادنان ایرج هبا ھECAع ورش ز اسپا رMFA تساوخردک ی5.10.2.2
ECAقیلعت طیارش ازرحا دورمر د ییاھن فیلکت نییعتان مز اتا ھ 

 .دشدنھاوخ

 .بلط لوصو هداعلافوق زاجم تامادقا5.10.3

  عورش ز اشیپه.نالقوعم یاھ شالت دروم رد ییاھن فیلکت ینیعت5.10.3.1
ECAاننیمطاار میبد مآدر هخرچ یلامت امدخ یاه قطنمر یدم ،اھ  

:دشاب هداتفا قافتا ریز داروم هک دیامن یمصل اح

  ارمیبه ب یناسرع طالی ااربه نالوقعم یاھ شالت امجنا5.10.3.1.1
 و ،MFA همانرب دورم در

  ارمیبه ب باسح تروص نیلوا خیراتز ا وزر240  لقداح5.10.3.1.2
 .دھدب تساوخردMFA یارب هک دشابه دش هددا تصرف

  یاطعا رتافد ای هدننک فرصم رابتعا یاھسناژآ هب شرازگ5.10.3.2
  دناوت یم از آنی گدنیامنه ب بل طلوصو سناآژ ایKFHP/H .رابتعا
  شارزگ هکی رتافد ای رابتعا یاطعا رتافده ب ار یزیمآ هرطاخمات عالطا
 .دنک هئارا ،دننک یم هئارا ار هدننک فرصم رابتعا
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  مادقاه نوگرھ امجنا هب عورش از شیپ.یندم ای ییاقض تامادقا5.10.3.3
  ازه دافتساق یرطز ا ار رامیب یلامت یعضوKFHP/H ،یندما ی ییاضق
  طیارشه لیسو نیدبا ت دومند ھاوخ یسررب یجارخی اھ هداد عبانم
 .دیامن زارحاMFA همانربی اربرا  یو

  یاربه کی ناارمیب هیلع.MFA  یارب طیارش دجاو5.10.3.3.1
  یرگیدم داقاچ یھ دنت سھ طیارش دجاو MFAهمانرب
  دجواMFA یاربه کی یاھ ابحس. دوشی من امجنا

  طیارشی سرربا ب و دنوش یم ولغ، دنتسھ طیراش
 .دنوشی م هدنادرگرب یلبق

 رایبس دراومدر .MFA یارب ندبون طیارش دجاو5.10.3.3.2
  یاه قطنم لوئسمی لبقد ییات ابر یات زماداق، دودحم
:تفرگد ھاوخ ماجنا سرازبا ی یلام شخب

 دزمتسد فیقوت5.10.3.3.2.1

  مادق. ادهنورپ لیکتش /یندمات مادقا5.10.3.3.2.2
 ای هدوب ارکیب هک یکس هیلعی وققح
  یرگیده ظحمالبل اق دمآرد یاارد
 .تفرگد ھاوخن تورص، دشابن

 .تنوکس لحمف رصت5.10.3.3.2.3

  ریزات مادقا امجنا یاربKFHP/H .بلط لوص وهداعلاوقف زاجمریغ تامادقا5.10.4
  نم آاجنی ااربو ، دنک یمنه ئاراا رنآوز جم و هدنش لمع دراو یطیارش چیھ تحت
:دنکی من هدافتسا بلطل ووص یاھ سناژآ زا

  یلبقی ھدب تخدارپ دمعه طساو هبت خادرپه ب زاینا ی در ،قیوعت5.10.4.1
 .یکشزپ رظن زام زال و یسناژورت اباقرم هئرا از اشیپاب سحه دنارد

 .ثلاث صخش هباب سحب حاص کی یھدب شورف5.10.4.2

 .ابحسف یقوتا ی کلم طبض5.10.4.3

 .یریگتسد مکحت ساوخرد5.10.4.4

.هاگداده بص خشار ضحات ساوخرد5.10.4.5

  ندوبط یارش دجاوی اھرایعم تقومر وطه بت سا نکممKFHP/H .هجعاف هب شکناو5.11
  بیسان آرامیبو ع ماوج یسرتسد ات دھدر ییغت ار دوخت ساوخرد یاھدنیآرفو MFA همانرب
  هعجافک ین اونع هب لرادف تلودا ی تلایا رظن زا هکه دشه تخانشد ادیور کی زه ادید

 .دبای شیازفا اھ کمکه ب ،تسا هدشه تخانش

  تیحصالی اھاریعم ردت قوم تارییتغ .تیحالص طیارش رد یلامتحا تارییغت5.11.1
MFAدشاب ریز دراوممل اش تسا نکمم:

 دنوبط یراش دجوا یاھ تیدودحم قیلعت5.11.1.1

 .تیحصال نییتع یاھاریعمه ناتسآ شیازفا5.11.1.2

 .الابیکشزپ هنیزھ یاھرایعم هناتس آشھاک5.11.1.3

  نکممMFA تساوخدرد نورر د تقومت ارییغت. هوقلاب دربراک دنیآرف رد تارییغت5.11.2
:دشاب ریز دروام ملاش تسا
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  لاثمی ارب(ی لاص یلام اتعطاله اک دوشیم هدادن اکما نیا رامبیه ب5.11.2.1
  دتاھشن ت آحص هب وه دومن هئارا ار )نآ عبنم و دوجوت رو صرد ،دمرآد
  یلام تیعضو هدننک نییعت یجارخ یاھ هددا عبانم (1)  هک ینامز دھد
 هنوگچیھ (3)  و دشابن دوجوم یتساوخرد یلام تاعالطا (2)  ،دنشابن یو

 .دشابه تشادند وجو دیامند ییات اط ریارشاز رحا هکی رگید تاعالاط

  دادیور رثا ربه دنیآ رد لاغتشا/دمآدر ندادت سد ازر یثأت نتفرگر ظن رد اب5.11.2.2
 .اروناخ دمرآد نییعت ماگنھر د

MFA همانرب تقومت ارییتغ هدننک فیصوت تاعطالا .مومع سرتسد رد اتعالطا5.11.3
  مومع سرتسد در هدید بیسق آطانمر دKPز کارم رد وMFA همانربت یاسبور د
 .دریگ یمر ارق

 مئامض/عبانم6.0

 .همان هژاو-A همیمض6.1

 عبانم و اتررقم، نیناوق6.2

111-148  یمومع نینواق ،بسانم تمیا قب تبقارم ور امیب زت اظفاحمن وناق6.2.1
 (Patient Protection and Affordable Care Act, Public Law 111-148)

(  124 Stat. 119[2010] )

لاردف ارمآو ل ادرفه نایلاس رقف طخ هبط وبرمی اھ لمعلاروستد6.2.2
(Federal Register and the Annual Federal Poverty Guidelines)

H لودج2014 یاھمل لعاروتسد ،یلخدا دمآرد تامدخهی مالعا تاراشتنا6.2.3
 (Internal Revenue Service Publication, 2014 Instructions for Schedule H)

)990رمف(

2010-39( Internal Revenue Service Notice)یلخاد دمآدرات مدخ هیمالعا6.2.4

CFR ،(Internal Revenue Service Code)یلخاد دمرآد تامدخن وناق6.2.5   شخب26
  طیارشRIN 1545-BL58- ؛RIN 1545-BL30 ؛RIN 1545-BK57 ،602  و53  ،1 یاھ
 هیریخیاھ ناتسرامیب دروم رد یلیمکت

  یایازم نیناوق و ناتسرامیب یلام کمکی اھتسایس– اینرفیلاکان تسرامیب نمجنا6.2.6

۵١٠٢  شیرایو، یھورگ

(

 California Hospital Association – Hospital Financial 

Assistance Policies & Community Benefit Laws, 2015 Edition

)

 تیزم شرازگ و یزیر همانرب یارب ییامنھار– هدحتم تالایا تمالس کیلوتاک هیداحتا6.2.7
٢١٠٢  شیاریو ،یھ ورگ

(
Catholic Health Association of the United States – A 

Guide for Planning & Reporting Community Benefit, 2012 Edition
)

انگدنھد هئارا تسیل6.3

  ریزد اروم یاربKFHP/H یاھت یاس بور دات مدخ انگدنھد هئارا تسیل6.3.1
:تسادوجوم

6.3.1.1Kaiser Permanente of Hawaii

6.3.1.2Kaiser Permanente of Northwest

6.3.1.3Kaiser Permanente of Northern California

6.3.1.4Kaiser Permanente of Southern California

6.3.1.5Kaiser Permanente of Washington
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A همیمض
 همان هژاو

MFAھیورگ  (CMFA)یاھن امزاس ابه که دش یزیرهمانربه یریخ تبقارمی اھه مانرب از تسا تاربع
  نودبد مرآد کم دارفه اب هیریخ تبراقمات مدخ هئارا روظنم هبو  دننکیم یراکمھ ینمیاه کبش و روحم- یتینویماک
 .دناه دش داجیاKP زکارم ردی فاکانه میبی اارد نراامیب و همیب

 ای یھدبل ووص هب مادقا ،یمقتسمریغ ای یمقتسم مادقا ابه کد وشی م هتفگی صخشه ب  بلط لوص وسناژآ
 .دنک یم یھدبر ادیرخ ای ارکبلک طیه ب ،اعدا درومب لطا ی بلطل وصوه ب امدقا

 یاھالاک، زریالوبن، لغبریز وبچ ،یلومعم یاھاصع هب دودحم هن ول ماش(DME) ماوداب یکشزپ تازیھجت
  تخت ،اھرکاو ،اھریچلیو ،دنوش یمب صنرب د هبه ناخ رده دافتسای اربه کی ششک یاھرزابا، عفنیذد رف صوصخم
  ،کیتوترا لیاسومل اشDME . دشاب یمDME یاھاریعمق بط هناخر ده دافتسای اربژن یکسو ا، یناتسرامیبی اھ
  مرنی اھالاکو  هخسن نودب مالقاو  )هطوبرمم زوال وی عونصم هرجنح و یدنب هتسکش لیاسول اثم یارب(ز تورپ
 .دشابی من )خم زصوصخمی اھالاکو ی وژلوار لیاسو لاثم یارب(

  دیامن هدورآرب ار ششوپ نیناوق نیر اده دشف یوصت تیحال صزارحا یاھرایعمه ک تسا یدرف  طیارش دجاو رامیب
  لاثم یارب(د شاب ششوپت حت یتلوده مانرب قیرط زا ای (2) دشابنه میب ششوپت حت (1)رامیبه کی ترو صرده چ

Medicaid ,Medicareای) یکشزپات عطالا لدابت قیرطزا یتلودک مک یاراده دشی اردیرخی نامرد ششوپا ی  
 .دشابKFHP ششوپ تحت (4)ا ید شابKFHPز ا ریغه ب یرگید ینامردح رط ششوپت حت(3)

  روظنمه بر امیب یصخش تاعالطای سررب یاربه کد نتھس یثلاث فر طانگدنشورف یجراخ یاھ هداد عبانم
  یاھداردناتسا ساسر اب ارار میبر ھ هک یمومعیتاعطالای اھ کنابر ب ینتبم یلدم قیرز طا وای لاماز ین یبایزار
 .دنوش یم هدافتسا ،دنک یمی بایزراار میبی لام تیفرظز ایتماه بساحمت ھجن اسکی

  تشداھب و یناسنا اتمدخ هرداط اسوته کا ر رقفی ارب هنایلاس دمآدر حطس(FPG) رق فلاردف یالھمعلارتودس
 .دوشی می ناسر وز رهب لادرف رامآ دره نالاسورت صه بو  هدومن هئارد اوشی م نییعته دحتم تالایا

  فلتخمی لام و ینامدر ششوپ یاھه نیزگ نتفای یارب نراامیب هب کمکی ارب هک تسا یدنیآرف لیام هراوشم
  تافیدر یلام هرواشم دنناوتیم هکی نارامیب .دوش یم هئاراKPز کرامدر ه دش هئارا تامدخ هنیزھت خادرپ یارب
  تخادرپی راب ارد وخی ناوتان هک یناکسو  یفاک همیبن ودب ،همیب دقاف، ازدرپدوخ دارفا هبد ودحم هنو ل ماش ،دننک
 .دنوش یم، دناهدرکم العا یرامیب یاھ هنیزھمل اک

  ریر زد هدش فیصوت یاھ تیعضوا ی نکام اازی کیر د هکد یامنی م نایبا ری صخش تیعضو نامناخ یب
:دنک یمیگدنز

انمتخاس، ور هدایپ، کارپ ،ودروخد ننام ،تساه دشنه تفرگ رظن دری ناسنا انکسی ااربه کی یاھل حم رد  
ا ی ؛)نابایخ رد(ه کورتم یاھ

ای؛ یرراطی اضاھه اگھانپ رد

یگدنزی رارطضا یاھه اگھانپ ای اھ نابایخ در البقه کن امناخی بد ارفا یاربی تیامح ایت قوم هناخ رد  
 .دندرکیم

ً

رگیده سسؤم ایان تسارمیبک یر د )یلاوتمز ور30 ات( هاتوک تدمی اربا ما ،قوف نکاما زک ایر ھ رد  
 .درادتماقا

ود نکیمار رف یگناخت نوشخ تیوضعک یز اا ی دش دھاوخج ارخای وصصخ لحم کی زه ادنیه آتفھ کی رد 
 .تسین تنوکسحل م نتفایی ارباز ین درومی تیامح هکبشو ع بانمی ارادو  درادنی گدنز یاربی رگیدحل م

تدمه ب هکی یاج ،دوشیم صخرمد ایتعا کرت ایی نامرد ناور زکرمد ننامه سسوم کی زه ادنیه آتفھ کی رد  
  نتفای یارب زایند رومی تیامح هکبشو ع بانم ور گیدت نوکس  حلم یارادو ه دوبن آدر  یپر دی پز ور30 از شیب
 .دشاب یمنت نوکسحل م

KPلماش Kaiser Foundation Hospitals ناتسرامیب هب هتسباوی اھک ینیلکو،  
Kaiser Foundation Health Plans ،Permanente Medical Groups ءانثتسا هبا ھنآ هطوبرمی اھه عوجمریزو 

 Kaiser Permanente Insurance Company(KPIC)دشابی م. 
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A همیمض
 )همادا( همان هژاو

 هکKPه ارجار د ای تیکلام تحت نامتخاسج راخو  لخاده لمج زا یکیزیفی اھ ناکمز ا کی رھل ماشKP زکارم
  و لخاد اید حاو، KPه قبط ای انمتخاسل اثمی ارب( دھدی م امجنا ارن اارمیبز ا تبقارم لماشKP هبط وبرم یاھراک
.دوشیم )KPریغ نامتخاس جارخ

  هدافتساد ورم رامیبط سوت هدشه ئاراات عالطا ای یجراخ یاھ هدادعبانم آنر د هک تسا یشورتیحالص ینیعت
  رتشیب صخشد مآدر هک عووضم نیس ااسا ربMFA ایی مومع ششوپ همانربی راب تیحالاز صرحا ات دریگ یمر ارق
 .دوش صخشمر یخا ید شاب یمل رادفر قف طخی اھ ملعلراوتسد رد هدش نییعتد صرد از

  هک تسای طیارشد جاوان رامیبه ب یکشزپ یاھ هنیزھت خادرپ یارب یدقنکمک(MFA) ینامرد یلام کمک
  انگدننک تخادرپع بانما ی هدوبنم زال یکشزپ یاھواردا ی تالوصحم، تامدخ هنیزھز ای شخبا ی لکت خادرپ هبدر اق
  تخادرپ یاربکمک تفایدر یاربا ر همانرب یاھرایمع دیابد ارفا .دنه ادومن فرصم ملاک روطه برا  یصوصخ و یتلود
 .دنیامن هدورآرب ،رامیب تبقارم هنیزھ زای شخبا ی لک

  وخم ز ششوپ ،گنیلسا، تنیلپسا دننام ددجم فرصم بلاق ریغی کشزپ دواماز  تسارت ابعیکشزپ یاھالاک
یکشزپ رظناز  مالزات مدخ هئرای ااربو ه دش هدافتسا حالصیذ ینامردت بقرامن اگدنھد هئراط اسوته کی یاھژادناب
 .رگید عبنم زا رامیب طسوت هدمآ تسده ب ای هدش یردایرخ داوم ءانثتسا هب ،دریگی م رراق هدافتسا دروم

  هب( دوشیم تافیرد رامیباز KP زکارمر د اھ تبقرامت باب هک تسی ایاھه نیزھ زای شخبی انمع هبرامیب هنیزھ
  ناکشزپ بطمی اھ انمتخاس، یکشزپ زکارم ،اھ ناتسرامیبه ب هتسباو یاھ کینیلک ،اھن اتسرامیب، لاثمان ونع
 .دوشی منت خادرپزابی تلوده جدوب ابی نامرد یتشداھب همانرب ایه میبط سوت و )ییاپرسی اھ هناخورادو 

  هئاارD  شخبKP Senior Advantage Medicareد مآرد مکی اضعا هب یلامک مکهناخرواد هدننک یوشپمشچ
  ششوپ تحته ک ار ییاپرسی اوادم یراب یاه خسن یاھورداه نیزھ زد اوخھم ست خادرپ ییاناوت هک دیامن یم

Medicareشخب  Dدنرادن ،دشابی م. 

  تبقرامات مدخه کی تلودات اردا ای/ وی عافتنرایغ یاھن امزاس ازی ا هکبشز ا تسرت اابعنیمیا هکبش
  ،یتلود ناتسرامیب دننام یتینویماک زکارماز  یکیر د یفاکانه میب یرادا ایه میب نودبد ارفا هب میقتسمی نامرد
 یم هئارا رگید یاھ لحم و هسردم ،کرحتم یتشادھب یاھدحاو ،اھن امناخ یب هاگھانپ ،ایسلک ،یتینویماک کینیلک
.دنیامن

  ،همیب قح تخادرپه ب روبجم ینامدر همیب ششوپ نتشادغم ر یلعه کت سا یصخشفیاکان همیب یاراد درف
  و هتشاد یلامر اب یوی ارب بیجز ا یختدارپ غلبم هک دشاب یم یتراوکسو  کرتمشه میبھم س ،کرتشم تخدارپ
 .دوش یم زمالی نامرد تبقارم تامدخت فایردم دعا ی ریخأت ثعاب

  یارب یتلایا ایل رادفت لود فرط زاه دشت یامحی لامک مک ای ینامرد همیبه کت سا یصخشهمیب نودب درف
 .دشاب یمنرا دا اری نامرد تامدخه نیزھ تخدارپ

  ،یداصتقا- یعامتجاه اگیاپ لیلده ب ناشھافو ر تمالس هک دشابی مد ارفا زاه تسد نآمل اشریذپ بیآس دارفا
  رد یداع دارفاه ب تبسن یرتشیب انزیمه ب ،دزاس یم ناوتان ارد رفه کی رگید ملاوع ای نس ،تیموق ،یرامیب

 .دراد رارقرطخ

  هب یندم مرجی رااد درف لاقتنا وزجمه اگددار وتسدق بطه کت سا یدنیآرفهاگداد رد روحض یارب هیراحضا
 .دشاب یمی ریگتسدکم ح دننام و دوش یمه داد هاگداد
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Kaiser Permanente Northern California :همیمض

2022هیوناژ1:همیمض ندش ییارجا خیرات

I.Kaiser Foundation Hospitals.زکارم همھد ورمدر  نیناوق هعومجم نیا KFHP/H)الثم  
  )یکشزپ یاھبطم یاھنامتخاس و ینامرد زکارم، ناتسرامیبه ب هتسباو یاھکینیلک، اھانتسرامیب

 ردKaiser Foundation Hospitalsیاھان تسرامیب  .تسار بتعم یرتسب نراامیب یاھهناخورادو 
:زد انترابع  یبونجا ینرفیلاکه قطنم

KFH AntiochKFH RichmondKFH San Rafael

KFH FremontKFH RosevilleKFH Santa Rosa

KFH FresnoKFH Redwood CityKFH South Sacramento

KFH San LeandroKFH SacramentoKFH South San Francisco

KFH MantecaKFH Santa ClaraKFH Vacaville 

KFH ModestoKFH San FranciscoKFH Vallejo

KFH OaklandKFH San JoseKFH Walnut Creek

  یارذگ تمیق یشمط خا ب قباطمKaiser Foundation Hospitals یاھ انتسرامیب:رکذت
  تشادھب و ینمیا همان نییآ ( Hospital Fair Pricing Policies) ناتسارمیب هنافصنم
 .دشابی م127400§(California Health & Safety Code)اینرفیلاک

II.ششوپ قبط هک یلیمکت اتمدخ  MFAدنتسین و دنتسھ طیارش دجاو. 

a.یاھت یعضوی اربن امناخی ب ارمیب سرتسد رد.نامناخ یب نارامیب یارب دمآ  وترف 
.KP سنژاروا شخب وKP  یاھن اتسرامیباز  صیخرتی ارب یسنژارواریغو  ینساژورا

.i

b.دنتسین طیار شدجاو هک یرگید لیمیکت تیامدخ 

i.کمعس 

ii.کنیع وز نل 

iii.هنیزھ مھ ساب طبترم یاھ هنیزھ Medi-Cal (Share of Cost, SoC).
SoCهمانرب ریذپان ییداج شخبان ونع هب Medi-Calتبقارم یایازم ات دهش یحارط  

  رارق دمآرده دودحم ییالاب شخبدر  هکMedi-Cal عفنیذ دارفاه بک مک یارب اری نامرد
  هب تلایا یوساز SoC ونچ ،دوشیمنSoCغ لابمل ماشMFA .دیامن هئرا، ادنراد
  یارب ندشط یارشدجاواز  شیپ رامیب هک تسه ادش نییعتی غلبمان ونع

Medicaid دزادرپبدیاب. 

 III.ننیاوق هعومجم لومشم هک یناگدنھد هئارا MFAزا یتسیل نیاد.نتسین  ودنتسھ 
 روط هب ود نتیسن ای هدوبMFA  ششوپ لومشم هک تساKaiser Foundation Hospitals  یاھناتسرامیب
MFA  تیاس بور د ناگیار KFHP/Hسردآ هب  www.kp.org/mfa/ncalتسام ومع سرتسد رد رد.

IV.یارب تاسوخرد هوحن و همانرب تاعالطا عبانم  MFA.ه مانربات عطالاMFAییاھ هخسنمل اش  
  یاھروشرب( هداسان بز هب هصخالو  اھ لمعلا روتسد ،تساوخرد یاھم رف، MFA نیناوق هعومجم از
  یم اررق مومع سرتسد دری پاچ یاھ هخسن ایی کینورتکلا تروصه بو  ناگیرا رتوص هب) همانرب
  لماشف لتخمل اکشا هب، نآاز  سپ ایKFHP/H فرط زا تبقارم تفایدر لوط ردد ناوتی مر امیب .دریگ
 ).دینک هعجارمالاب رد5.4و 5.3 یاھش خب هب( .دنک هئااررا  دوخ یاضاقت ،یبتک ای ینفلت، یورضح

http://www.kp.org/mfa/ncal
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a.تیاسبو زا ار نیالنآ تساوخرد مرف KFHP/Hدناوتیمار میب.دینک السرا  ولیمکت  
  یناشن هبMFA تیاسبو زا کینورتکلا ترو صهبا  رتسواخدرات عالطا

www.kp.org/mfa/ncalدنک لاسرا ود ارو. 

b.تیاسبو زا ار همانرب اتعالطا KFHP/Hتاعالطای کینورتکلای اھ هخسن.دینک دولناد 
.www.kp.org/mfa/ncal دشابیم دوجوم سردآ نیاه بMFA  تیاسوب  رده مانرب

c.تاعطالی اکینورتکلا یاھ هخنسی.کینورتکلا تروص هب همانرب تاعالطا تساوخرد  
 .دینک تسواخدریل میات روص هبد یناوت یم اره مانرب

d.تاعالاطی.رحضو ترصو هب تساوخرد هئارا ای همانرب تاعالطا تفایرد  
  یاھناتسرامیب در رامیبی لام هوراشم رتفدو  سنارژوا قاتا ،شریذپ رتادف رده مانرب

Kaiser Foundation Hospitals1  ش خب ردز کارم نیا تسیل .دشابیم سرتسدر د،  
Kaiser Foundation Hospitalsدشابیمد وجوم.  

e.قبر طز انیروامشفن.لت قیرط زا تساوخرد هئارا ای همانرب تاعالطا تساوخرد  
 تساوخرد یملستی ارب رامیب هب کمکو ، MFA تیحالصز ارحا نییتع، تاعالاط دننواتیم نفلت

MFA دنشابیم سرتسد رد ری زقیرطز ا نیرواشم .دنیامنه ئارارا:

3507-390-800-1 :نفلت) یاھ( هارمش

f.ابد ناوتی م ارمیب.همان قیرط زا تساوخرد هئارا ای همانرب تاعالطا تساوخرد 
  دهرک تسواخدررا  همانربات عالاط ،تسپ قیرط زاMFA همانرب ملاکت ساوخدر رمفل اسرا

  یم ام ران تبث یاربت ساوخرد وه مانربت فایرد یارب تساوخرد .دنکم داقاMFA یاربو 
:دینکل اسرا سردآ نیا هب دیناوت

Kaiser Permanente
Attention: Medical Financial Assistance Unit

P.O. PO Box 30006
Walnut Creek, CA 94598

g.یما ری لیمکت یاھت ساوخرد.یرضوح تروص هب لییمکت تساوخرد لیوحت  
  یاھناتسرامیب زک ایر ھ ردن ارامیب یلام زوامش ای شریذپ رتفده بی ورضح رتوص هب دیناوت

Kaiser Foundation Hospitalدیھد لیوحت. 

V.ت یحصال نییعت ماگنھ هبار میب یگدواناخ دمرآد.تیحالص زارحا یاھرایعمMFAیمر ارقر ظن دم  
).الاب در5.6.1 شخب هب عوجر( .دریگ

a.لاردف رقفمل علاروتسد دصرد%400 ات: یرازبات ستی اھرایعم

b.ی اضعاKFHPهدورآرب ا ریکشزپ یالاب هنیزھ رایعم دیاب دنشاب یمیتاروسک یاراده ک  
 .دنوش همانرب طیارشد جاود نناوتب اتد نیامن

 VI.یاضعاKFHPاتدنی امنه دوررآب اری کشزپیالابهنی زھاریعمدیاب دنشابیمیتاروسکیاراد هک  
  کمک طیارشد جاوه کی رامیبی اربKP هکی غلبم. فیفخت همانرب.دنوشه مانربطی راش دجاو دنناوتب
. دوش همانرب طیارش دجاو رامیب ات دنک یم ظاحل تسا یطیارش دجاو رایعم عون ساسا رب یکشزپ یلام

a.تسا نیگنایم نومزآ رایعم زا رادروخرب هک یرامیب . نیگنایم نومزآ رایعم زا رادروخرب رامیب  
  رامیب هک دنک یم تفایرد هدش هئارا تامدخ یاھ هنیزھ شخب ای رامیب هنیزھ رد فیفخت100%

. تسا نآ تخادرپ لوئسم

b.الاب یکشزپ هنیزھ رایعم یاارده ک یارمیب .الاب یکزشپ هنیزھ رایعم زا رادروخرب رامیب 
  هک دنک یمت فایرد هدش هئارا تامدخ یاھ هنیزھا ی رامیب هنیزھدر ف یفخت% 100 تسا
.تسن اآت خادرپ لوئسم رامیب

http://www.kp.org/mfa/ncal
http://www.kp.org/mfa/ncal
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2021ه یفور1تاریخ اعمال:

17از 17صفحه: متولی: مدیر کمک مالی پزشکی  

VII.دوش یم جرد باسح تروص رد الموعم هک یلغبم هسباحم ساسا (AGB).KFHP/Hغلبم  
AGBاب یرگنزابش وز راه دافتسا ابا ر یکشزپر ظن زم ازالا یی نساژروا تبقرامه نوگرھ یارب ار 

AGBخ رن هبط وبرم اتعالاط .دومند ھاوخ نییتعAGB خرنر دت بقارم یارب صلاخانه نیزھ برض لصاح
 .تسد اوجومwww.kp.org/mfa/ncalس ردآ هبKFHP/H تیاس بو رد تابساحم و

ً

VIII.یاربار میبک ی هک یدروامر د:اھتخادرپزاب MFA دشابه دشد ییات شتساوخدرو  دهرک تساوخرد،  
راظتند ارومن ازیم زه اک یاهفرحا ی یناتسارمیب تامدخ یراب هدشت فایدر غلبمر ھ یاربت خادرپازب

KFHP/H یوس ازت خادرپ یارب Medicare ای Medi-Cal رتیشب رگیدی تلوده دننک تخادرپک ی ای  
.دش دھاوخ ماجنا، تسا

a.و ؛ترفگد ھاوخق لعت یندم دنیار فهمان نییآ زا 685.010  شخب رد دهش نییعت خرنا ب هرھب 
 انتسرامیب یوس زا، ارمیبی وس زاه دشم اجنا تخدارپ هک دوب دھاوخی زور زاغآ خیارت
 .تسا %10  ینونک خرن .دوشیم تفایرد

Proprietary Information.  Kaiser Permanente.  All rights reserved.
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