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 . כל הזכויות שמורות.  Kaiser Permanenteמידע קנייני. 

 פרסום, שכפול, גילוי או שימוש לכל מטרה שאינה מאושר באופן מפורש ובכתב הנם אסורים.  

 העתקים מודפסים הנם לטובת סימוכין בלבד. נא לעיין בהעתק אלקטרוני לגרסה המאושרת האחרונה. 

  סהלית הפוהרהצ 1.0

Kaiser Foundation Health Plans   (KFHP) Kaiser Foundation Hospitals  (KFH)   קפסל םיביוחמ    

  עויס ןתמ תללוכ וז תוביוחמ .יאופר לופיטל השיג לבקל תועיגפ תויסולכואל תועייסמש תוינכת
  םיחטובמה וא תואירב חוטיבב םיחטובמ םניאש הכומנ הסנכה ילעב םיאכז םילפוטמל ןומימב
  הוו המ םיתוריש ןיגב םלשל תלוכיה רשאכ ,לופיטה תולעמ קלח ןומימב עויסל םיקוקז ךא
 . םירחא םישרדנ םייאופר םילופיט וא הפוחד האופר ילופיטל השיג ענומש םוסחמ

 

  המטר 2.0

ה  דחופאה רפופוליטין במימות סיוע ללקבות הדרישות לזכאות  אארתמתה זו יסולפ
 . (MFA) ם ים רפואיין טיפולימו במועלסית ניהתכת במסגרם ם נדרשיאייים רפוולפטיו

 ת ת ותקנוי הבר ארצותלה ש ההכנסס משל קוד( r)501ף אמור בסעי האתת מותואת הדרישו
 ת ני זכאויויטר השירות, קראתל לקבך אים, איהזכם ת לשירותיהמתייחסות וטינלווה רמדינ

 הבסיס  ,(MFA) ם פואיים רמון טיפוליע במיולסית י התכנ במסגרתמענקים הה מבנ,לתכנית
 . פואייםת רונו חשבםולתש- של אימקרהת בתרוהמות לוהפעוהמענקים, וי ומב סכלחישו

 

  התכול 3.0

ן להת שת הבנורוהחבאות והבת הישויול ידי ם עם שמועסקייכירעת לש נוגה זויסולפ 3.1
  :("KFHP/H"ד ן ביח)להל

 . זר, אינק קרן קיית שלח הבריאוויטב 3.1.1

   וגםן קייזר;ם של קריולהחבתי  3.1.2

 . KFHP/H של ת בנותהחברו 3.1.3

  יתב לש תוקינילקו  Kaiser Foundation Hospitals  לש םילוח יתב לע הלח וז תוינידמ 3.2
 . 1-8  םיפירצת  ,Kaiser Permanente  ירוזא רובע חפסנ  המישרב תועיפומה תופנוסמ םילוח

 

  הגדרות 4.0

 . חיםן מונוילמ -' ח בפבנס.ן לעייא נ

 

  ניותהת 5.0

KFHP/H ת סון הכנמבחפי ים לרפואים יולפטין  במימויוע תכנית לסלמנה(MFA) ה עדנוש
ם אייפום ר טיפוליה או דחופאהוי רפה לטיפוליששמונעים גן המימומחסומי ת  אלהקל
 או תיתדת ויכהשתיע, גזגדר,  מנכות,ל, טופהמל גיל קשר ללאכאים, ם זליפטוממם נדרשי

 ת.יאוח ברויטו באין ל או למטופם יש ל אאו, א לאומיוצ מ, מיניתיהטי, נ מהגרוסטטס

 לים ן טיפוימוסיוע במכנית לתפוליסת הסגרת מ ביםאולא זכאים ים זכשירות 5.1
. (MFA)רפואיים 

 וליםטיפן מימוסיוע בהתכנית לת  אילהחלאפשר  אים.ים זכשירות 5.1.1
ם; רשי נדם רפואייםי או טיפולדחופהה ואלי רפ( טיפו1על )( MFA ם )רפואיי

  תקנים של במתןי שניאוד רפיו( צ3)- ות, ו רוקחמוצריו( שירותי 2)
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 . כל הזכויות שמורות.  Kaiser Permanenteמידע קנייני. 

 פרסום, שכפול, גילוי או שימוש לכל מטרה שאינה מאושר באופן מפורש ובכתב הנם אסורים.  

 העתקים מודפסים הנם לטובת סימוכין בלבד. נא לעיין בהעתק אלקטרוני לגרסה המאושרת האחרונה. 

Kaiser Permanente (KP)  (תי לבת כו השייאות מרפ,ולים חי בתדוגמה,ל
ת של מרקחתי ב, ברפואיים(ם ימשרד, ובנייני ם רפואיים, מרכזיחולים

KFHP/H  ם  מטעתירותני ש ידי נולאו עשפזים, מאום ם שאיניללחוKP ,  כפי 
 ן:תואר להלשמ

 או מיןשהזם שירותיו  אליםיפוט .םצייים נחואם רפוירותיש 5.1.1.1
 יך, רהע, לי למנועכדם צישנחו KPם  מטעירותן שהעניק נות

ת לרווחדו בעיקר ועא ני, שלאוצב רפ במפללט או חןלאב
 . רפואי הולטיפ התןו נו אופלהמט

  לש תחקרמ תיבב םיגצומש םימשרמ   .תוחקור ירצומו םימשרמ 5.1.1.2
KFHP/H  לש תוריש ינתונ ידי לע ונתינש  KP,  לש ןני אש ןוימ תוקלחמ  

KP,  םעטמ אלש הפוחד האופר יתוריש ינתונ  KP  םעטמ תוריש ינתונו  
KP,  םייניש תאופרל אפור ( DMD)  םייניש תאופרל גרוריכו ( DDS).  

 ,  גנריותותעדף בתרופו משימוש ות.רית גנתרופו 5.1.1.2.1
  ר.האפשת מידב

 מו על רשמותג שנם ם שת עופותר ג.ת מותתרופו 5.1.1.2.2
  אשר:כאיות כז KPדי ספק י

 ם מרשהבי ם על גרשו 5.1.1.2.2.1
 או , (DAW)ם" שורתת כפי ש"ל

  ת זמינה.נרין מקבילה גאי 5.1.1.2.2.2

  חת.קתי מר בוד צישם או מרת ללאתרופו 5.1.1.2.3
  אשר:אים ככו זם אלצרימו

   .הנמזהה וא םשרמה תא םשר  KP  קפס 5.1.1.2.3.1

 KPת של מרקחת מביר  נמסיטהפר 5.1.1.2.3.2
  וגםם;  מאושפזיםשאינם יוללח

 ת יל בבגין ראופן ב זמייטהפר 5.1.1.2.3.3
 . KPת של מרקח

  Medicare טחי מתייחס למבו .Medicareחי וטמב 5.1.1.2.4
של  D בחלק ת וסו המכרשם מעםת ועבור תרופ

 קחת. מרר של ביתויתות צורב Medicareח ויטב

 ת ות רפואי נדרשתרופות ם.יית שינרפואת לתרופו 5.1.1.2.5
  על ידי מואשר נרשם ו מאושפזיאינםם שליפטולמ

DMD  אוDDS  ניים.ת שיאול ברפפוטיל  

 ם שירותין תו של נותאובהור .(DME )ה א מתכלאי לציוד רפו 5.1.1.3
 ק על מסופכל ומתא אי לפוד רציוא ושת בנם להנחיותאבה KPשל 
  איות.ו הרפהנחיצותן יובקריטרד  שעומלטופמל KFHP/Hידי 

 . KPקני מתל בגין רופ באהזמיניםם ייטרל לפוגבמ

 ם יני זמריםרות לשיעו הקשועמלות ת.יאוינוך לברחרי שיעו 5.1.1.4
 ם שירותין די נותם על ימלצישמו KPי ל ידם עופקיסם ומכננימתוה

  טופל.המת של יולפית הטכניהתוק כחל KPשל 
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 . כל הזכויות שמורות.  Kaiser Permanenteמידע קנייני. 

 פרסום, שכפול, גילוי או שימוש לכל מטרה שאינה מאושר באופן מפורש ובכתב הנם אסורים.  

 העתקים מודפסים הנם לטובת סימוכין בלבד. נא לעיין בהעתק אלקטרוני לגרסה המאושרת האחרונה. 

   .ללכה ןמ םיאצוי םירקמב םינתינש םיפסונ םיסוכמ םיתוריש 5.1.1.5
  ןו מימב עויסה תא ליחהל רשפא ,הגירח םיווהמש םימיוסמ םירקמב
  םייניב לופיט ,ןמוימ ידועיס לופיט יתוריש (1 ) :לע םייאופר םילופיט
   םגו  ;KP  לש וניאש ןקתמב םיקפוסמה סופורטופא יתורישו
 (2)  DME  יקפסש  KP  ידי לע םיקפוסמ רשאן םינימזמ וא םימשור  

  ,תוגירחל הכמסה לבקל ידכ  . ןלהל ראותמש יפכ הזוח/קפס
  תוהובג תויאופר תואצו ה לש ןוירטירקב דומעל שרדנ לפוטמה
 . ןלהל  5.6.2  ףיעסב ראותמה

 תי טיפול שירודי מיומן, ול סיעי טיפושירות 5.1.1.5.1
ן מתקידי ל ם עניתני ס.ווטרופתי אפשירום וייבינ
י רך רפוא צול בעלמטופל KPם מטעת תן שירושנו

  לים.החו  מביתמאושפז היע לשחרור לסירשום כדי

 אשר סיפק ספק  .(DME )ה א מתכלאי לציוד רפו 5.1.1.5.2
 ם ווי הקעםה אמהתב KPפק ל ידי סע DMEת זמנה
 ה ק בחוזספ על ידי פקסואשר ו DME ם של מנחיה

 . KFHP/H ה של כלמת אי לאוד רפת ציומחלקדרך 

 :על MFAן מימוסיוע בהתכנית לת  אילהחאין ל ם.זכאיא ים לשירות 5.1.2

  םיתוריש וא הפוחד האופר יתוריש םיבשחנ םניאש םיתוריש 5.1.2.1
  ןלהל  . KP  לש תוריש ןתונ לש ותעיבק  יפ לע םיצוחנ םייאופר
   וניא וא םוריח וניאש תוריש תואמגוד לש הצממ אל המישר
   :תיאופר שרדנ

 ל ול כיקהתי קוסמטירואו שם טייסמחים קוניתו 5.1.2.1.1
 שיפור ורך לצעיקר ם ב שהיהוגלודרמטשירותי 

   המטופל.אהמר

  ונים.חב אם כוללורים קשות ושירותיורישירותי פ 5.1.2.1.2

  י.מעונאואי קד רפציו 5.1.2.1.3

 ני, סי דיקור רותיילל שכום ימיל משוליםטיפ 5.1.2.1.4
 . יעיסו ושירותי יקהפרקטכירו

  י.מינד ת בתפקועיול בבפוטיים להתקנזריקות ו 5.1.2.1.5

  אות.ונדקשירותי פ 5.1.2.1.6

 ת י, הגנישת לצד שלובהתחייורים להקשם שירותי 5.1.2.1.7
  ים.לעובדם פיצויים של  מקריו אח אישיויטב

  ת הלאיאוביטוח ברם  עטופליםמים לשירות 5.1.2.1.8
 ם ופיח דאו לאם וויתה מ הלאתיםו שיר. KPשל 

 וי כיס היל ידם עוסימכת חוץ שרקח מי ביתוצרומ
רש שדו KPנו של י שאופלהמט לתי שהברואו

  נותני מת שלסוי מתמשו ברששתלים יטופהמש
  המועדפים.ת מרקח ובתי KPם של ם שאינשירותי

 ם ם לחירום נחשביד אינוצימים ומרש  ת.רי רוקחוצ ומומיםמרש 5.1.2.2
 :להגבילמבלי  אך ,ללוי, כאורך רפצואו ל
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 . כל הזכויות שמורות.  Kaiser Permanenteמידע קנייני. 

 פרסום, שכפול, גילוי או שימוש לכל מטרה שאינה מאושר באופן מפורש ובכתב הנם אסורים.  

 העתקים מודפסים הנם לטובת סימוכין בלבד. נא לעיין בהעתק אלקטרוני לגרסה המאושרת האחרונה. 

  םיפולית והטהתרופועדת ו  ידי לע ורשוא אלש תופורת 5.1.2.2.1

 (Pharmacy and Therapeutics Committee) . 

ה הזמנ או רשם מלאלד ציושם ומרא לתרופות ל 5.1.2.2.2
 . KPת ספק מא

 ל גין ראופם ביני זמאינםם שמרשא  ללציודתרופות ו 5.1.2.2.3
 ד.ם במיוחהזמינלויש  KP של חת מרקביתב

ת נשי, הגשליד יבות צתחים להם הקשורימרשמי 5.1.2.2.4
  ים.לעובדם פיצויים של  מקריו אח אישיויטב

 יות, של פורלמפי )צי ספופן באגוהוחראשר ת ופותר 5.1.2.2.5
  (.יני מפקוד תקה,טיקוסמ

 אים שזכ  Medicareח ול ביטש Dק ם לחלרשמי לנמיםמרש 5.1.2.3
 ת ת נמוכוהכנסובעלי  לידיותסובסן תמתכנית במים רשואו 

(LIS). ם לחלק מי עבור נרששם מר לתרופותהנותרת לוהעק חל 
D ח של ביטו Medicare ם יפי הקוול זה, טוחים בבי שרשומלמיו א 
 . Medicaid ( CMS)-ו  Medicare ירותי כזים לשם למרמנחיה

 הסיוע ת תכנית ליסופ .KPקני ץ למת מחוניתניםים ששירות 5.1.2.4
 על ידי , KPמתקני ם בם שניתנירותי רק על שילהח MFAן במימו

 ת כני לתאיםאינם זכם אחרי התיםרו השיכל  .KPל ת שונותני שיר
ן ה של נותיבהפנילו אפ ,(MFA)ם אייפום רון טיפולימימהסיוע ב

ם רדי במשתניםשנים זה שירותיבם לולילא כ .KPת של שירו
  מיון, קותה ובמחלחופ דאהתקני רפובמ, KPם של ינ שארפואיים

 , הוספיס, פרמננטהיזר ם של קיינ שאה בביתואי רפן שירותוכ
ם  מזוהיהינםם  אלא אי,ח רפוא פיקו ושירותיקומיול שיטיפ
 . יללע  5.1.1.5לסעיף ם אהתם בייגכחר

ן די נותן על ימוזמם  אבין .(DME )ה א מתכלאי לציוד רפו 5.1.2.5
  על ידי פקה מסוכלמת אי לאוד רפיוצם לא,  אובין KPת של שירו

 ם תאהבהה כחריג  מזואםא ל אללן לא נכגואר העםספק מט
 . יללע 1.55.1.ף לסעי

 ן במימו הסיוע תכנית.  ותסיע על נצאותרה והובוחתשרותי  5.1.2.6
 ם עבור ללים לשמטופעת לסיי מהאינ (MFA)ם ייפואם רליוטיפ

ת רוהקשות הוצאואו עבור ם רוא בחים או לוה בחירתחבור
   חות(.וה ואר לינל,שלמת )בנסיעו

 ם ליויפמון טע במיוי הסתכנית ת.יאוביטוח בר פרמיות של 5.1.2.7
ן יההוצאות בגת  אשלםלם ליפטולמת ה עוזראינ( MFA ם )רפואיי
 . או פרמיות( , חובותלמשלת )ריאוטוחי בבית של פרמיו

א נמצ םם זכאים שאינמוצריתים ורוושים סוי מזורת לאת זכאודוו אסףדע נומי 5.1.3
 . 1-8 ם ידיתצמ, Kaiser Permanenteת לאזורי פתוס ראו .טינהרלווח בנספ

 ם ם זכאירותיה רק לשיחל  (MFA) ם פואיים רמון טיפוליע במיסיו התיתכנ ם.ספקי 5.2
ן ומימת הסיוע בית תכנדיניו מר עבורים אשפואיפול ריי ט ידי נותנלם עופקיהמס
 . 1-8ם ימידתצ, Kaiser Permanente ת לאזוריתוספ ראו ה.חל (MFA)ם ייפואם רליוטיפ
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 . כל הזכויות שמורות.  Kaiser Permanenteמידע קנייני. 

 פרסום, שכפול, גילוי או שימוש לכל מטרה שאינה מאושר באופן מפורש ובכתב הנם אסורים.  

 העתקים מודפסים הנם לטובת סימוכין בלבד. נא לעיין בהעתק אלקטרוני לגרסה המאושרת האחרונה. 

 מימון בע לסיוקשה  בתהגשן פנית ואו התכעלמידע לת  לקבורותמק 5.2.1
 ם ליוטיפן ומימסיוע ב ה תכניתדותו אסףדע נומי .(MFA) ם ייאוטיפולים רפ

 ראו ת הרלוונטית.פם בתוסכמיה מסוש בקשהגיצד לכיו( MFA ם )רפואיי
 . 1-8ם ימידצת, Kaiser Permanente ית לאזורתוספ

 לסיוע ת כניהתת יסלתקים של פועו כנית.והת עלמידע לת  לקבורותמק 5.2.2
ה פם בשיצירותקת והנחיקשה, י בופסט ,(MFA) ם ם רפואייפוליטין במימו

 חב,  הרבורציים לת( זמינכניהת  עלוניה אווליס הפתמציתר, ומ )כלפשוטה
ח ואו במשלשי ן אי, באופוניראר אלקטבדו , KFHP/Hתר של באבחינם, 

 . ארה"באר בדו

  ידכ   .(MFA ) םייאופר םילופיט ןומימב עויסל תינכתל השקב תשגה 5.2.3
  ידי לע םרגנה ידיימ   ךרוצ גיצהל לפוטמה לע  ,MFA  תינכותל השקב שיגהל
  ותארוהב תחקרמ תיב םשרמ ו  אKP  יתוריש רובע הבוחה תרתיה לע תינובשח
  שיגהל לוכי לפוטמ .ליעל טרופמכ םיאכז םיתורישל  KP  לש תוריש ןתונ לש
(MFA) םייאופר םילופיט ןומימב עויס תינכתל השקב   תוברל ,םינפוא רפסמב   
   .השקב ריינ תשגה י די לע וא ,ןופלטב ,ישיא ןפואב ,ןווקמ ןפואב

  KP של   (MFA) אייםלים רפון טיפוימו במסיועתכנית  5.2.3.1
 ם ליוטיפן ומימסיוע בת כניה לתקשיש בשים להג נדרליםטופמ

 ם מקבלים  האשר בו KPת של ו השירבאזור ( MFA)ם רפואיי
 . KP את מתיםשירו

 י.טרי ופריבו צתיאוביטוח ברלזכאות ים לופל מטיפוינ 5.2.3.2
KFHP/H ת בריאוטוחי י בייסו כגם להשישיהאנאת כל ת דדומע 

 ת ללכו ההאישיתת בריאויאות, לברה לשירותי ישחת גלהבט
 ם מבטוחיא לפלי טולמייע תס KFHP/H. פלטוהמסי ל נכה עולהגנ

ת ו זמינות לרבעסיות וכנים תוויישהם בזיהוי ולם או לערבי
Medicaid ן ב זמיויוכיסHealth Benefit Exchange - .ם צאיל שיומטופ 

  או יותת ציבורוח בריאו ביטתכניותכאי ל הנו זכיה הנחת מנקוד
האלה. ת ניוכתקבל לתה להש בקשהגיהידרש ללל לות עוטיפר

 ה הכנסלם הפרמטרית  אורג חשר אלכלימצב כם ם עמטופלי
 .Medicaid-שה ליש בקשו להגא ידרל Medicaid ת של זכאי

 פולים ן טיימובמ יוע לס לתכניתה שגיש בקה לל מנתהדרוש עע ידהמ 5.3
 ה לקבוע רבמטטופל המסי של ת מצבו הפיננ אמתאמנת לעל  .(MFA)רפואיים 

ן מיי ז מימונייסוכו Medicaid- ול  (MFA) ם פואיים רמון טיפוליי במלסיועת ניאות לתכזכ
ל כיים ופיננסם ניאים, נתומלם ים אישיטירור פיש למס, Health Benefit Exchange-ב

 ה ה בבקשונפל פטוהמעם כשפבדק כל פל נטוהמשל י  יננס הפצבו מ אחר.דעמי
 . לת סיועלקב

 ם בביתם ייריהדת מואת כול כל לים נדרשפליםומט י.נס פינעידרת ממסי 5.3.1
 ם ייפואם רליו טיפמוןבמילסיוע ת כניה לת הבקשעםת  הבימשקת והכנס

(MFA), המצבמות אידי לאפשרם כינסימכים פינ מסשתאת, הגם זע  
 . KPי ידפי על ציספן תבקש באופ ההדברם  אלא אאפשרותא י היפיננסה

 ם כימסמם א יים.כל כלמכיםא מסכלכלי ללב צמת מואי 5.3.1.1
 ם ליוטיפן ומימסיוע בת תכנית לשם בקו עללכא נים לכלכלי
ת צעואמת באומל יפטו מלכלי שהכלהמצב  ,(MFA) ם רפואיי
 י של הפיננסת מצבו  אקתן לבדולא נים  איים.צונחידע ת מימקורו
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 . כל הזכויות שמורות.  Kaiser Permanenteמידע קנייני. 

 פרסום, שכפול, גילוי או שימוש לכל מטרה שאינה מאושר באופן מפורש ובכתב הנם אסורים.  

 העתקים מודפסים הנם לטובת סימוכין בלבד. נא לעיין בהעתק אלקטרוני לגרסה המאושרת האחרונה. 

 טופל הממו ן שיבקשיתכיים יצונע חייד מ מקורותעותצאמל בטופמ
 הסיוע ת כניה לתש הבקסטופאר במתו הדעמי האתלמסור 

   הפיננסי.צבו מאתת אמכדי ל( MFA )ם ם רפואייפוליטין במימו

ם י מסמכם נכללוא יים.לם כלככימסמם כלכלי עב צמת מואי 5.3.1.2
ם יים רפואיולפטין  במימויוע תכנית לסשתת בקם הגשם עיכלכלי

(MFA) ,שסופקדע המיתקבע על בסיס ת הזכאו . 

 ם ייפואם רליוטיפן ומימסיוע ב הת לתכניתוכאהז לא.ע מידמת קאספ 5.3.2
 . המבוקשחר אוהננסי  האישי, הפידעהמי לשהתקבל כ אחרעת לנקב

 ל כך בל ע מלא, יקוהתקבל אינקש ש המבודעהמיה שבמקר  י.קידע חלמ 5.3.3
ת  אשילהגכל ל יופטוהמון. בטלפ או דואר, בן אישיה באופדעו הופלהמט
ה התקיימדעה, ההוה ו נשלחתאריך שב הן מיום 30חסר תוך  הדעהמי

ם פוליטין במימויוע ס ית.לפונה הטהשיחה התקיימ או האישיתה השיח
  לא. מע לאמידל  בגלחותהידלוי  עשרפואיים

 פס טואר במתוההמבוקש דע יהמטופל שמ .ןמי זאינובוקש מהע ידהמ 5.3.4
ן וי לבחכד KFHP/H אל פנותי לרשאבידיו וי  אינו מצניתשה לתכהבק

  זכאות.ח כיות להויו שעשחרות אתות זמינהוכחו

 מה, דוגליסי )סי בסננמידע פיסור רש למ נדפלמטו מין.יננסי ז פמידען אי 5.3.5
 שר:  כא תקפותוד עליהעלהכנסה( ו המקורולו, ש אם יהכנסה, 

 ם; יונייצ חדעת מית מקורומצעו באסית מצבו הפיננ אמתאתן ל לא ני(1)
ת אחרות  ראיוותא קיימ( ל3)-  ן; ו זמיינו אש המבוקיפיננס הדעהמי (2)

ל טופהמ משים נדרדותיסי ועבסדע פיננסי . מיאותכיח זכות להויושעש
 ם:י הנו ישאיםמהבד אחאשר כ

  דיור.וסרי מחיקה ללינק מלקבל טיפו מ דיור אוסרומחטופל המ 5.3.5.1

 מלי ר פורל תלוש שכ מקבינואא הכנסה, הול טופן למאי 5.3.5.2
 ות,  כספיתנות ממקבלא מאיים(, הום עצעט אנשיממעסיקו )למ

ת ה בשנהמדינאו של לי  פדרכנסה הדוח להגיש  נדרשאו שלא
  דמת.מס הקוה

 סעיף ן בלעייא ע )נ מקומי ידו או ן לאומיגע באסונפטופל המ 5.3.5.3
 . הלן(ל 5.11

ת  מנלר עץ סביאממת דרש לעשול נטופמ פל.טול המעולה ששיתוף פ 5.3.6
 שים, הדרום טיהפראת כל מסר א אם לושים. הדרם טי הפרלאת כלמסור 

 . אותעת זכעת קבית בדע ההןלין עתינתשר שת ואפקלות נשיבוהנס

ה  מלאקשהדר ב בהיעשרי יאוכלליוע כתכן וסייוער. שמאופן  בתכאוזיעת קב 5.4
 לאו, KPת של התקשרו התולניסיונא הגיב לא חוב, הופל טו יש למהםם ביבמצב

, א זכאיע כי הום נקב א.ליככל הת את הקושיאמ מאחרן  זמידעאך מיה הגיש בקש
 י, יננס הפצבו מאתת אמ לכדיחר ננסי ואיישי, פ אדעמידרש למסור נינו  אופלהמט
 י. וטומטאן ופבא( MFA)ם ואיים רפליויפט מוןע במיומענק סיה לו וקצן שיוייתכ
ן יתכמטופל וי החשבוןדו בה יתוע הסביראותת הזכביעהתומך לקע מידה וההסיב

ה הדריש לר עיהיה ויתוכאי ונחשב לזל מטופל. טופלמת וספות נ הערופוווסוית
  יותש אינדיקצאם י או  משוערפן זכאי באוהינוטופל המ אםם כימסמל

  יים.ספיננם לקשיי
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ע על  או נקברשם נהמטופלכך שדות לש עם י בהיםמצב ש.ך מראמסמו 5.4.1

ו  איותבורצייוע ת סוכנית לתואליאי פוטנציכזכלי לכון כך סינליתהידי 
 ת ניכמשוער( לתון ופ באל,משי )לשב לזכאן ייחעות להלופיהמת וטיפר

 ן פזכאי באוכחשב ל נטופהמ (MFA)ם ייפואם רליוטיפן ומימסיוע ב
 : לטופהמם  אמשוער

  (CMFA)ת י קהילתייםפואם רליוטיפן ומימית סיוע בם בתכנרשו 5.4.1.1
 ממשל ( 1)ת  באמצעוברבעם צאו זכאיה ונמיפנו אלם הושמטופלי

 הילתי ן קארגו (2)י, מקומ הממשל הה אוהמדינ ממשל, ליפדר
 . KFHP/Hת סו בחת קהילתייאובאירוע בר (3)ו  אף,שות

 ם ליו טיפישדה להנגעשנו KPת של י קהילתחהית רוום בתכנרשו 5.4.1.2
 ת ווי על ידי צעבר כזכאוכר בת והכוו נמסותלי הכנבעם ליפטולמ
 . KFHP/Hל די שייעו

ת סון הכנמבחפי אות ליח ברה של ביטואמינת ים בתכנרשו 5.4.1.3
  ה נסבעלי הכידיות לסובסת יתכנ, Medicaid, מהוג)לד
 . (Medicare ה של וכנמ

  לשמל) הסנכה  דדמ סיסב לע הנימא תירוביצ עויס תינכותב םושר 5.4.1.4
 . (עויסו המילשמ הנוזת תוינכות ,םידליו תוקוניתל תוינכות ,םישנ

  ים.או מסובסדה כה נמוכנס העלירים לבמגומתגורר ב 5.4.1.5

   (MFA) ם פואיים רמון טיפוליי במענק סיוע מבעברקיבל  5.4.1.6
  ונים.אחר המיםהי 30-ב

 ויש  KPן של מתק בולפ טייבלשקל טופמ יים.לם כלכייקשל ציותאינדיק 5.4.2
 בעבר( ם ות בתשלבוה שחיי החובתרות, ילמשללי )קושי כלכיות לאינדיקצ

 . ונייםצם חיוני נתות מקוראמצעותבת כנית לתוכא עבור ז מסונןותל להיכוי
 ם ייפואם רליוטיפן ומימסיוע בענק  מיקבל הוא, הינו זכאיטופל המם א
(MFA ) בדות בלהזכאה  החובתרותלי . 

ת יוכנם לתליפטו מלסנןה יכול KP .KPידי  עלשנקבעה זכאות  5.4.2.1
  ות.ת חוביינות גבם ימסרו לסוכת שלהובוהחני שזכאות לפ

 אשר ם ליפטו מתסנן KP  חובות.של י מצ עתשלום 5.4.2.1.1
 ת  הזכאוניתכת לתוובו חתת גביינווכבסה השמזוהו ל

אר מתו ש כפי הכנסהנימבחן יוקריטרתבסס על בה
 .  ת לתוכניתזכאו ותיטרירק 5.6מקטע ב

  קלחל ילכלכ עדי  מ .םיילכלכ םיישקל תויצקידניא 5.4.2.1.2
  ,תואכז תעיבקל ןימז היהי אל תובוח םע םילפוטמהמ
  םיישקל תורחא תויצקידניא  KP-  ל תועודיו ןכתיי ךא
  הסנכה תעיבקל ליבוהל םילוכי רשא םיילכלכ
  ןומימב עויסה תינכות לע ולוחי םיאכז תובוח .הכומנ
  תולועפל םינותנ ויהי אלו  (MFA ) םייאופר םילופיט
  תולוכי םיילכלכ םיישקל תויצקידניא  .תופסונ הייבג
  :ל תולבגומ ןניא ךא ,לולכל

 א ה"ב ולל ארזרחאינו  אופלהמט 5.4.2.1.2.1
  או ס, מתיעודזהות,  מספר חסות,

 

 . כל הזכויות שמורות.  Kaiser Permanenteמידע קנייני. 

 פרסום, שכפול, גילוי או שימוש לכל מטרה שאינה מאושר באופן מפורש ובכתב הנם אסורים.  

 העתקים מודפסים הנם לטובת סימוכין בלבד. נא לעיין בהעתק אלקטרוני לגרסה המאושרת האחרונה. 
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 . כל הזכויות שמורות.  Kaiser Permanenteמידע קנייני. 

 פרסום, שכפול, גילוי או שימוש לכל מטרה שאינה מאושר באופן מפורש ובכתב הנם אסורים.  

 העתקים מודפסים הנם לטובת סימוכין בלבד. נא לעיין בהעתק אלקטרוני לגרסה המאושרת האחרונה. 

ם ר עקש תת; לאתקפווב ת חיובוכת
KP ה י גביציאמומ חשבונו; דותאו
 נו בעל פל איטוהמו כי הראם ביריס
 ם  נכסימשאבי או תית כלכללכוי

 . ת מוצאובמדינ

  KP  יתוריש רובעב תובוח םע   לפוטמה 5.4.2.1.2.2
  רסאמב היה זאמו רבעב וקפוסש
  ;יושנ וניא ;ןמז לש תכשוממ הפוקתל
  KP- ו  ;הסנכהל תויצקידניא םוש ןיא
 . לפוטמה םע רשק רוציל החילצה אל

  או נכסים נדל"ן/ר ללאנפטטופל המ 5.4.2.1.2.3
אשר ה משפחב ד של קרותיעו

  ו.תיוחראי לחובא

 או אהוצוור ר, ואישנפטטופל המ 5.4.2.1.2.4
  . גלרת יטם על פשיעיד מנכסים

 שהועברו ת בוחו . ית חובותביגות נוכל פי סאות עזכיעת קב 5.4.2.2
 ת ת זכאויוכנלתתדיר ן ו באופנניסות ובו חתיביכנות גלסו

 . לייםם כלכיולקשי

 ת ביית גוסוכנוי יים.לם כלכייקשל ציותאינדיק 5.4.2.2.1
 טופל המת ות של חשבונמאיה עצסקירבצעו חובות י

 ת  פשיטולם )למשאחרים יינים כלכלת נתובאמצעו
 אשראי, ת יהיסטורי, KP ור שאינו עבבו חבר,רגל בע

 ם נומייאקו- ם סוציויקוליכו'( ושום, ות תשלכנוהית
ל הובילים לכושר י את על נכס(ו, בעל)למשל
 , נו זכאיהמטופל הי ם א.לייםלכם כיית קשלקביע

 ם ואייפם רון טיפוליימ במנק סיועמעהוא יקבל 
(MFA ) ם ת זכאיוחוב .ת בלבדוהזכאה  החובתרותלי 

ן מוע במיסיו היתנוכ תליחולו ע , KP אל יוחזרו
 ת לופעוים ל יהיו נתונולא (MFA)ם ייפואם רליוטיפ
  פות.יה נוסגבי

 ופל אזור, מטליפי ספצ הלספבנ 5בפרק ם מסוככפי ש  כנית.תות לכאוזן יטיוקר 5.5
וע לסיאי צא זכהימיכול ל (MFA)ם אייפום ר טיפולימוןבמי לסיוע קשההמגיש ב

רי ות לאזתוספו  רא.הותגבות ואיות רפוצאו היון, או קריטרן הכנסותבח מימימון לפב
Kaiser Permanente ,1-8ם ימידצת . 

ד מו המטופל עם אבועכדי לק  חןנבטופל מ .תהכנסו הןחבמן יטריוקר 5.5.1
 . ההכנסותן יוחן קריטרבמב

ת הבימשק ת אשר הכנסל טופ  מה.סהכנרמת לפי זכאות  5.5.1.1
ל ת שכנסוההן מבחן יוקריטרוה ל או שווכה נמוו שלוטבר

KFHP/H  לי הפדר העוני דד קוממז אחוכ(FPG) במימון.עיוזכאי לס   
 . הכנסות החןשבו במבא ייחלם כסינ

  משק הבית.י ת על בנלוחה ת הכנסושידר הבית.ק שמהכנסת  5.5.1.2
 תר ם או יוי אנשה של שניצד או קבום יחיאדן מר בת אומשק הבי
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 משק ד. בני ם ביחי שחיץואימ או שואין,, נידהלישרי ם בקשקשורי
 קרובי לדים, , ית מוכריםי שותפי ב,זוגבני ול כללם ליויכת הבי

 ם , ואנשיטפלהמה של פח משוביקרי , ילדטפלהמה של משפח
 או  הביתותףוג, ש הזתן / בהיחיד, בם אדן  הברםם שעבויאחר

   הבית.משקבם גוררימתם  שהסיתנמבחינה פינחראי  אהורהה

ם  אבועכדי לק מוערך למטופ ת.ת גבוהואיופוות רהוצאן יטריוקר 5.5.2
 ת.וגבוהת פואיות רן הוצאוריויטן קרמבחד בומהמטופל ע

  ל מטופ ת.ת גבוהואיופוות רהוצאעל ת תבססמזכאות  5.5.2.1
  ה של פו תקורךשלאת  משק בילטו שנסה ברות הכ רמכלב

 ם כות בסות ועל תרופוואית רפהוצאוו על כיס מלםם שיחודשי 12
  זכאי הביתמשק ת של יהשנתה הכנסמה 10%-ה לו או שושעולה
  במימון.לסיוע 

  לש םינקתמב ומלושש ןמוזמב תואצוה 5.5.2.1.1
KFH/HP .תופורת לע תואצוהו תויאופר תואצו  ה  

  ימולשת תוללוכ  KP  לש םינקתמב ומלושש
  ימוכסו ,תורישל םולשת ,תודקפה ,תימצע תופתתשה
 . םיאכז םיתורישל םירושקה תימצע תופתתשה

 ל אינם ששתקנים ו במשולממזומן שבצאות הו 5.5.2.1.2
KFH/HP. איות,  הוצאות רפותלולו זה כיףעבס 

 י ולפטיל ת ערתיות שגוצאות והופור תת עלהוצאו
 ,  פרמננטהריזם של קיאינם שמתקני ביתנום שנניישי

 ל טופהמם ל, ששיאיםם הזכרותייהקשורות לש
דרש  נהמטופלתב(.  הצעות בכ אוחות הנ)למעט
ן יאיות בגפות רם על הוצאוהמעידים מכי מסלספק

 . KPם של  שאינתקניםבמיבל ם שקהשירותי

 שאינו ת חיוב ספק אשר בעאם כ 5.5.2.1.2.1
וע סית תוכניהציג  KFHP/Hשל 

  זכאי לטופהמתכן וייאשר לי לככ
יש גם להיבים חייפלטוהמלה, 

 שבו ייחם וביהחישי בקשה לפנ
  ת זכאות.יואה רפלהוצא

 ן מזומת בהוצאו ת.יאוביטוח בר פרמיות של 5.5.2.1.3
ואי פוי ריכרה בס הקשות עלות אלותולאינן כ

  יות(.מר או פ)חובות

 ריםעו וערדחיות 5.6

  (MFA)ם ייפואם רליוטיפן ומימסיוע בת כניה לתשבקש גי שהלמטופ דחיות. 5.6.1
 סיוע לשתו ך שבקכתב על דעה בכו היקבלת וכא הזריטריוניקד ב עומינווא

  חתה.נד (MFA )ם ם רפואייפוליטין במימו

(MFA)םייאופר םילופיט ןומימב עויסל השקב תייחד לע רוערעה ןפוא 5.6.2   .   
אשר או  (MFA)ם יי פואם רליוטיפן ומימסיוע בת תכנירבו ללים שסוטופמ

ן ומימ סיוע ב תכניתמענקלת ם בדרישודי עומהםים כי אמינאושרו ומ
  ההחלטה. ער על ם לערכוליה יותר, יבוג (MFA)ם ייפואם רליוטיפ
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 פרסום, שכפול, גילוי או שימוש לכל מטרה שאינה מאושר באופן מפורש ובכתב הנם אסורים.  

 העתקים מודפסים הנם לטובת סימוכין בלבד. נא לעיין בהעתק אלקטרוני לגרסה המאושרת האחרונה. 

ם יליכלמסמכים כר בא הגישו בע ל(1)ם  האםער ם לערדדי מעוליםטופמ
ך ליתהת השלמהנחיות לתה. השתנם ת שלהמשק הבי  הכנסת(2)או 
 ם ייפואם רליוטיפן ומימשת סיוע בחייה לבקהדתב ת במכלווכלערעור ה
(MFA )ידי ם עלם נבחנייורהערעכנית. התותר  באגםו האישור כמי כתבומ 

ערעור  האותוצ ת עלה בכתבדע הוובללים יקמטופ. /HKFHPל די שיעוצוות י
 . סופיותן  הנרהערעות טוחל הלשלהם. כ

 ם על מיושמי (MFA)ם אייום רפן טיפוליימו  במית סיועמענקי תכנ ק.ענמ המבנה 5.7
 ם.מדיועום וייתלם ת ותשלומיות חוביגבית וכנמאזנים בסון בחוב, מאז עבר אות ובוח

 ת ת זכאוופ תק כן לכלולם גםיולעל (MFA )ם  רפואייוליםטיפן מימובמענקי סיוע 
 . KP תים שלתן שירוו על ידי נבענקשים כפי ש נדרמעקבתי ול שירעבור כ

 ם ליו טיפנוןע במיסיו כניתדי תועל ים שולשתופל המטת לוע ק.ענ מיס הבס 5.7.1
 ואיי רפיסוש כל יטופם למ אך סמבסס עלהתת בנקבע (MFA) ם רפואיי
 . המטופלת של  בימשקת והכנס

 א לל (MFA)פואיים ם ריפוליון טמימלסיוע באי ל זכמטופ 5.7.1.1
 ח וטב מינו שא זכאיפלטומ (.ו מבוטחת )שאיניאוביטוח בר

  כאים. הזתיםהשירול ל על כמטופ העלות עלה הנחמקבל 

 ם ע (MFA)פואיים ם ריפוליון טמימלסיוע באי ל זכמטופ 5.7.1.2
 מקבל ח טשהינו מבו זכאי לטופ  מח(.וטת )מביאוביטוח בר

ה ני שבג(1)ם איתים זכין שירובגטופל המת לו על עחההנ
 ח טות הביר חבה על ידיסכו מאינה ש(2)-  אישית ואיאחרטופל המ
 ת טבוההל ר ען הסבכגו מסמכים, אציהמש ל נדרלמטופ הו.של

(EOB ,) על ידי סהכו מינו שאחשבון הקת חל אקבועכדי ל  
ת  חברעםערעור ש ידרש להגאי נטח זכפל מבוו. מטהביטוח

ם ם זכאיוטחי מבפליםוו. מטשסורבת ביעו תכלללו ח שטוהבי
  ור.לערעח טות הבי חברובבי סירגמסמכים לק פדרשים לסנ

 טופל מ .חביטוהחברת  מקבלו שהתם ומיתשל 5.7.1.2.1
 ם שלומית HP/HKF-להעביר דרש לכאי נח זוטמב

ל טופמשה KFHP/H ידיתנו על שנים ותין שירגיב
  מטופל. הלח שטות הבירמחבקיבל 

 הזכאי פל והמט מגובה KP- ם שסכומיה ות.ל הנחים שזמנוח ל 5.7.1.3
 ריוני יטקרעל סוג ם סים מבוסייפואם רליו טיפמוןבמילסיוע 
 ת  אודוע נוסףיד מתכנית.לטופל המ אותשמשים לזכהמת הזכאו

  ראו ורף.ח מצבנספם כה מסווליס הפבמסגרתת ינו זמחותהנ
 . 1-8ם ימידצת, Kaiser Permanente ית לאזורתוספ

 ו בעבר הוכרש  -וער  שמאופן  בתכאוזיעת קב 5.7.1.3.1
 )כפי כאי  בעבר כזכרשר הו אפלטומ ם.כזכאי
ן מוי במנית סיועוכלת( 5.5.1ע ט במקשסוכם

 הסיוע חתמהנ 100%ל יקב (MFA)ם ייפואם רליוטיפ
ם ותיור שירופל עבטהמיובי  ח אוותמון לעלבמי

  י.חרא אלמטופ ה אשר בגינםושסופק

  חובות  - KPידי על   וערשמאופן  בתכאוזיעת קב 5.7.1.3.2
 ן מבחיוני ריטד בקרעומל שטופמ י.מצלום עתשל

  בחלק ת אולובע 100%ה של הנח בלהכנסות יק
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 ם בורם עופקיהמסם ר השירותיום עבוביהחימ
  י.אאחרטופל המ

  - KPידי על וער שמאופן  בתכאוזיעת קב 5.7.1.3.3
ד שעומל טופמ יים.לם כלכייקשל ציותאינדיק

  100%ל ה שהנחקבל ן הכנסות יבח מייונריטבקר
  בחלק ת אולובע (MFA )לי לכע הכות הסיכניומת

 ם בורם עופקיהמסם ר השירותיום עבוביהחימ
  י.אאחרטופל המ

  נותוכסעל פי וער שמאופן  בתכאוזיעת קב 5.7.1.3.4
ן מבחי ריוניטד בקרמו שעופלמט .תבוות חייגב

 הסיוע ת כנימתו 100%ה של הנח בלהכנסות יק
 ם עבור ייובהח מחלקב או בעלות (MFA )לי לכהכ

  חראי.  אופלהמטם בורם עופקיסהמם השירותי

 ל טופמ ת.ונסהכחן י מבניטריובקר דל עוממטופ 5.7.1.3.5
ה על הנח בלהכנסות יקן מבחי יונטרמד בקרישעו
  או עלותב(MFA ) ן רפואי ומימסיוע בבת גומדרפי 

 ם ם עבורקי המסופתיםרוי השם עבורבימהחיובחלק 
  י.אאחרטופל המ

  תויאופר תואצוה ינוירטירקב דמוע לפוטמ 5.7.1.3.6
  תויאופר תואצוה ינוירטירקב דמועש לפוטמה  . תוה ובג
  יאופר ןומימב עויסב  100%  לש החנה לבקי תוהובג
 (MFA)  םיתורישה רובע םיבויחב וא לפוטמה תולעב  

 . יארחא אוה לפוטמה םרובע םיקפוסמה

 ויות חבמישובם החזריקבל לץ לפוע KFHP/H רים.סדה מזריםהח 5.7.1.4
 ם מצדדיו  אמיםמשל מ,י אישת ביטוחם / הגני שלישידיםשל צד

  ות.רלוונטי ה לפיחוקית,ה  מבחינאיםאחרם שאחרי

 תאריך  מתחילה ממעקבי לשירותת ת זכאוקופת נק.ת למעכאוזפת קות 5.7.2
 וו ניתנתאריך שב התים, אוו השירוו סופקתאריך שב הן מהאישור, או

 י שיקול  על ידנקבעבד ול בלוגב ממןא זת הואות הזכך תקופ משופות.התר
  ל:ול כות,דרכים שונה בר פרמננטקייזתו של דע

 מעקב ירותי שאים לם לזכוי 365 מרבי של מןז י.יפצספזמן פרק  5.7.2.1
  ת אבודים.בות חוניי הפינו לפ שזוהפלטו מותלוי בעהחובהת ויתרו

  יתורישו םייניב לופיט יתוריש ,ןמוימ ידועיס לופיט יתוריש 5.7.2.2
 . KP- ל   ץוחמ וקפוסש םיתורישל םימי  30  לש יברמ ןמז   .סופורטופא

 ק פ המסורפואיד ר ציום עבויו 180עד  יד.מעאי ציוד רפו 5.7.2.3
  ק.על ידי ספ

  ול ו/איפו טמחזורם עבור יו 180. עד טיפולרק או פ טיפולזור מח 5.7.2.4
 . KPת של ון שירע נותקבל שפוטיפרק 

  תואירב חוטיב תוינכתל םימיאתמ םנהש רשפאש םילפוטמ 5.7.2.5
  אוה דועב לפוטמל עויסל םוי  90  לש יברמ ןמז   .תויטרפו תוירוביצ
 . תויטרפ וא תוירוביצ יאופר לופיט יוסיכ תוינכותל תושקב שיגמ
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 . כל הזכויות שמורות.  Kaiser Permanenteמידע קנייני. 

 פרסום, שכפול, גילוי או שימוש לכל מטרה שאינה מאושר באופן מפורש ובכתב הנם אסורים.  

 העתקים מודפסים הנם לטובת סימוכין בלבד. נא לעיין בהעתק אלקטרוני לגרסה המאושרת האחרונה. 

 ן במימויוע בקשה לסת גש הלפני  ת.ופומי לתר פעחדמענק  5.7.2.6
 ן גי בפעמי-חדענק למ זכאי למטופ, (MFA)ם ייפואם רליוטיפ

 ם  רפואייוליםטיפן מימומענק סיוע ב פלטון למ אי(1)ם  אתרופות
(2), (MFA) ת של תן ישרוי נו על ידכתבם שנמרשא למי KP ת בבי 

  רשם, המם על לשלת לכוי- ע אי הבי(3)-ו  KFHP/Hת של מרקח
ן מוע במייויות לסע זכאודי לקבמין כו זלי אינכ כלץעו י(4)-ו

ל טופ מללכן  זמיעמיפ-חד המענקה. (MFA)ם ייפואם רליוטיפ
ת ת כמופק אסחד וכולל איוםבל לגא מובד, והוחת בל אעםפ

  ה  מבחינמהתאיע כמה קבאות, של תרופותה שסביר
 . KPת של שירון ת נותרפואי

 ם  יו(30 )ם ילוש משלהח י.ע כלכללסיוזרת חו קשה בץהגש 5.7.2.7
  מכן, ראחמן לבכל ז הקיים ומענק הלג תוקף שך פתארילפני 
 ת.תוכניקשה לבת שינילהגיש ול  יכופלהמט

  KFHP/H, מיםמסוים ביבמצ ם.נקישל מען ותיקקף ו תולוה, ביטשליל 5.7.3
ם יולפטין  במימומענק סיוען קאו לת התוקף אתל בטול, לרשאית לשל

 ם:יה כוללם אלימצב עתה. דליקועל פי ש (MFA )ם רפואיי

  גצמ ,המרמ לש הרק  מ .יסנניפה בצמב םייוניש וא הבינג ,המרמ 5.7.3.1
  תורחא תוביסנ וא ,לפוטמה לש יסנניפה ובצמב םייוניש ,הבינג ,אווש
 .(MFA ) םייאופר םילופיט ןומימב עויס תינכת תומלשב םיעגופש

  לפוט  מ .םייטרפו םיירוביצ תואירב יחוטיב תוינכתל תואכז 5.7.3.2
  יאכזל בשחנ ,תויטרפו תוירוביצ תואירב חוטיב תוינכתל יאכז אצמנש
 . תוינכת ןתואל השקבה תשגה ךילהת םע הלועפ ףתשמ וניא ךא

 או אותיח ברשל ביטווי כיס  הו.זוש חריםאום לש תורותמק 5.7.3.3
 מענק סיוע ל ל קיבטופהמחר שהו לאם שזואחרים לותשת מקורו
 י של אקטיבטרוחיוב רים לרמגו (MFA )ם ם רפואייפוליטין במימו

 א יחויב ל לטופהמה, ה יקרם ז אם.ים זכא שירותיגיןת בההוצאו
ן אופליו באי עאחרל טופהמ ש(1 )ת יק בחשבונתו חלעבור או

 ה  או שלשלואותי  הברייהכיסועל ידי ת  משולמינה שא(2)- אישי ו
   אחר. תשלוםממקוראו 

 אותי הבריוי סכיב שינוי  שחווהלטופמה י.ות בריאסויכי בינויש 5.7.3.4
 ם ליוטיפן ומימת הסיוע ביוכנה לתת בקשיניש שהגייתבקש ל

 .(MFA )ם רפואיי

 משק ת כנס בהיינוה שחוול שופ. מטתהביק שסת מהכנ בינויש 5.7.3.5
ן מוע במיסיו התתוכניקשה לבת נילהגיש שתבקש הבית י

 .(MFA)ם ייפואם רליוטיפ

 ם  טיפולימוןיבמ לסיוע איםכם שזליפוב מטור לחייל איסח חיובים.בהגבלות  5.8
 ם כאים זוביחין  בגיו(וט ברחיוביומר, כל)לרי הדום כו הס מלואאת (MFA )ם רפואיי

ם יל שירותל שקיבטופמ. Kaiser Foundation Hospitals-ב ם ניתני הליםתי חולב

 ם ן טיפוליע במימוסיות יא זכאי לתכנצזר ונמרן קיים של קלי חובביתם רפואיי
ה דחאו ש (MFA) ם ם רפואייפוליטין במימוק סיוע מענל יבא קאך ל, (MFA )ם רפואיי

 התעריף  מוהגבם כובסויב א יחל, (MFA) ם  רפואייוליםטיפן מימומענק סיוע ב
  ם אלה.רותין שיגיב (AGB)י בסיסה
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 . כל הזכויות שמורות.  Kaiser Permanenteמידע קנייני. 

 פרסום, שכפול, גילוי או שימוש לכל מטרה שאינה מאושר באופן מפורש ובכתב הנם אסורים.  

 העתקים מודפסים הנם לטובת סימוכין בלבד. נא לעיין בהעתק אלקטרוני לגרסה המאושרת האחרונה. 

 או דחופהה י רפואלטיפול (AGB)סי התעריף הבסי יים.יססים ביפתער 5.8.1
 וחי ביטויכיסי לם בע לאנשיתניםחרים שני אדרשיםם נייפואם רליוטיפ

  , ורף המצחמתואר בנספפי שכ KPקנימתע עבור קבה נל כזפוטיל
 י ת לאזורספתוראו  .(AGB)סיסי  הביףתער הבס לחישוי, בס7סעיף 

Kaiser Permanente  ,1-8ם ימידצת . 

  בייהגות  עולפ 5.9

 ת פועל הבותת חות גבייאו סוכנו H/KFHP רים.בי סצים מאמשלת ראוהת 5.9.1
או ם לותשתרות לים על למטופלידיע ם להוימאמצים סבירה ה עושבשמ

 . (MFA)ם יים רפואיולפטין  במימות תכנית סיועגרפרעו במסם ת שטרובוח
 ת:ן למנויתם נבירי הסאמצים מאותהתר הבין

ן הראשותב  המכיךתארמם יו 120 וך תת בכתבאחה דעת הומסיר 5.9.1.1
 ה על כך דען הווהחשב לבעל מסרהר שבו נהשחרוחר לא
  זכאים.לה זמינ (MFA) ם יים רפואפוליטין ע במימוות הסיכנישת

  (ECAS)ת וחריגה ביית גוולה של פעמם רשיה עעה כתובהודן מת 5.9.1.2
 ת ם יתרלושם לתונים ליזוכומתת ובו חייתות גבוכנ סאו KFHP/H-ש
ת הפחוכל  אלה, שללותחרון לפעוהאד המועו פל,טוהמת לוע

  ה הכתובה.דעההו מיום 30אחרי ה יהי

ן  במימות הסיועכני תליסתה של פוט בשפה פשווםיכת סמסיר 5.9.1.3
   המטופל.ן שלהראשואשפוז  הדוחם ע (MFA)ם ייפואם רליוטיפ

 ן במימות סיוע סלי פון עלהחשבול בע פה לבעלדיע להון סיוני 5.9.1.4
 ת גש היךתהלת באמצעווע ל סיך לקבאיו (MFA)ם ייפואם רליוטיפ

 .(MFA) ם ם רפואייפוליטין במימויוע בקשה לס

ם יטופל מתרותפני י, לקשה פי בת עלכנית לת הזכאועתקבי 5.9.1.5
 . ת חובותייבנות גוכת לסוהמועברת חובו או לתשלום

ה מתירה ינעת, ואה מבצנאי KFHP/H ת.יגוה החרייהגבות לעויית פעהש 5.9.2
 ,  מטופלגדנ (ECAs) ת חריגוה ת גבייוולה, פעמצע בשיה לבביות גנויכלסו

  ופל:המטם א

  ל, אויפע (MFA)ם יים רפואיולפ טימוןע במייוסענק  מיבלק 5.9.2.1

  (MFA)ם יים רפואיולפ טימוןע במייות סלקבלה שת בקם הגשיז 5.9.2.2
 ת גו חריייהגבת לופעו.  החריגותיההגבית לו פעותחילתחר לא

 . אות של הזכפיתעה סוקביעד לת מושעו

  תרות.יגות מוחרבייה גפעולות  5.9.3

  הייבג תולועפ תליחת ינפל   .םיריבס םיצמאמ לש תיפוס העיבק 5.9.3.1

  ננסיים הפיהשירותיםל ות שמחזור ההכנס  להנמ ,ןהשלכ תוגירח

  (Revenue Cycle Patient Financial Services Leader)     טופלשל המ

  :םיאבה םירבדה תא אדווי

  לע לפוט מל עידוהל םיריבסה םיצמאמה לכ ומלשוה 5.9.3.1.1
  םגו  ,(MFA)  םייאופר םילופיט ןומימב עויסה תינכת
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 . כל הזכויות שמורות.  Kaiser Permanenteמידע קנייני. 

 פרסום, שכפול, גילוי או שימוש לכל מטרה שאינה מאושר באופן מפורש ובכתב הנם אסורים.  

 העתקים מודפסים הנם לטובת סימוכין בלבד. נא לעיין בהעתק אלקטרוני לגרסה המאושרת האחרונה. 

  החיוב תונימחשבם מיי 240ת  לפחולמטופניתנו ל 5.9.3.1.2
 ם ליוטיפן ומימסיוע בשה לגיש בקה לההראשונ

 .(MFA) ם רפואיי

 רדי שמכנים או לצרי של ירוג אשראיות דנודיווח לסוכ 5.9.3.2
ה  בשמתל הפוע חובותייתות גבוכנ סאו KFHP/H-ן וכיית י.אאשר

 או חו של הלקראיהאשירוג  דותויי לסוכנילשלם תוניידווחו נ
  י.אאשרשרדי למ

 ת טיו משפתוולת פעתיחפלפני   רחיות.זאפטיות או שמיעות תב 5.9.3.3
 י של יננס הפצבו מאתת אשרמ H/KFHPהן, לשאזרחיות כאו 
וע די לקביים כצונם חיינת נתובמקורומוש ת שיצעואמבטופל המ

 .(MFA)ם ייפואם רליוטיפן ומימסיוע בת ניכאי לתכטופל זהמם א

  .( MFA ) אייםלים רפון טיפוימוע במסיוזכאי ל 5.9.3.3.1
 ם מטופליד הן נג כלשספותעולות נות פולא ננקט

ם אייום רפן טיפוליימו במית סיועכנם לתשזכאי
(MFA). ם ליוטיפן ומימסיוע באים לת שזכונחשבו 

 ד.ם בדיעבחזרים ומומחקינ( MFA) ם רפואיי

  . (MFA ) םייאופר םילופיט ןומימב עויסל יאכז אל 5.9.3.3.2
   תואבה תולועפה ,דבלב םיטעמ םירקמב
   םיפסכה להנמ לש םדקומ רושיאב תוירשפא
  :רקבמה וא ישארה

 תמשכורועיקול  5.9.3.3.2.1

  יות.חזרפטיות/אשמיעות תב 5.9.3.3.2.2
ד ת נגיה משפט תביעתחא תיפל

ה נסא הכל ולטלשהנו מובם אד
 אחרת.ת ותימעמש

 . המגוריםם ד מקושעבו 5.9.3.3.2.3

 או שרתמאפעת, צ מבאינה KFHP/H ת.אסורוות גריחבייה גפעולות  5.9.4
  ת:סיבום נאות, בשו הבהפעולותת  אות לבצעבת חות גבייכנויולסוה מתיר

 ם רפואיים ה או טיפולי דחופאה רפולייפותן ט מת דחייב אוכועי 5.9.4.1
  או חוב,ה על ידי בעל מתה קודיתרם לותש-אים בשל נדרשי
   או חירום.ש נדרואייפו רפתן ט מלפנים וש תשללדרו

 . ישין לצד שלוב חששל בעלו ת חובכירמ 5.9.4.2

 .  חשבונותזקתהח או םכסית נחרמה 5.9.4.3

  צר.ע מיצוות דריש 5.9.4.4

 . ת משפטבין יודם בגין ביז אטד למשפיעמה להדריש 5.9.4.5

ת  אן זמניאופת בושויה לשנע KFHP/H .רבוציהות ריאם לבת חירובותגון ואס 5.10
ת י הגשיכתהלו  (MFA) ם פואיים רמון טיפוליע במיסיו התיוכנ תאות שלכ הזונייקריטר

 דר וג שהידועמאירוע געו ם שנפמטופלילן לקהילות והזמי הסיוע תברשה להגבק
  לית.הפדרה ממשל הה אוהמדיני  על ידאסוןכ



 
 

 בריאות הקהילה

 מספר המדיניות המדיניותכותרת 

Medical Financial Assistance NATL.CL.307 

 תאריך יישום  מחלקת דין חשבון

  2023 בינואר,1  בריאות הקהילה הלאומית

 עמוד בעלי המסמך

 21מתוך  15 מנהל, סיוע כספי רפואי

 

 

 . כל הזכויות שמורות.  Kaiser Permanenteמידע קנייני. 

 פרסום, שכפול, גילוי או שימוש לכל מטרה שאינה מאושר באופן מפורש ובכתב הנם אסורים.  

 העתקים מודפסים הנם לטובת סימוכין בלבד. נא לעיין בהעתק אלקטרוני לגרסה המאושרת האחרונה. 

 סיוע אות לכריוני זריטים לקזמנים י שינוי.תכאוזים לציאליוטנינויים פש 5.10.1
  ל:לוכלים ללוע (MFA) ם ם רפואייפוליטין במימו

   הזכאות.ותלת מגבהשעיי 5.10.1.1

   הבדיקה.עי אמצריטריוניף קת סהגדל 5.10.1.2

 . הותגבו ה הרפואיותאותצההווני יטרירתת סף קהפח 5.10.1.3

 ליך הם לתים זמניינוייש .קשהת הבהגשהליך ת בםייאלציוטנינויים פש 5.10.2
  ל:לוכלים ללוע (MFA)ם ייפואם רליו  טיפמוןבמילסיוע ה ת בקשהגש

  הכנסה, לי )למש בסיסיפיננסדע מילספק ם ליפמטולאפשר ל 5.10.2.1
 נו לי אילכהכ מצב (1)שר ת כא זאתקףלההכנסה( ו אם יש, ומקור

דע יהמ (2)ים, וניצע חימידת ורו מקאמצעותבת ן לאימונית
ת  עדואין (3)-ולשהו, וע כבשל אירן  זמיינו אקש המבויפיננסה

  מהימנות.ה מדגימאשר ת חר אמתקיי

עקב תידי ה עעבודהשתכרות/  הדןת אובשפע בהתחשבבה 5.10.2.2
  משק הבית.ת ות הכנסקביעת ע בעהאירו

  עויסה תינכתב םיינמז םייוניש ראתמה עדימ   .בחרה רוביצל ןימז עדימ 5.10.3
  תינכת לש טנרטניאה ףדב בחרה רוביצל ןימז  (MFA)  םייאופר םילופיט ןומימב
 . םיעפשומה םירוזאב  KP  לש םינקתמבו  (MFA)  םייאופר םילופיט ןומימב עויסה

  ניותהפחים/נספ 6.0

  חיםנספ 6.1

  ם אזוריוייש -'  אנספח 6.1.1

  חיםן מונמילו -' ח בנספ 6.1.2

  םפיריתצ 6.2

 Kaiser Permanente Coloradoת עבור ספתו -  1 יףתצר 6.2.1

 Kaiser Permanente Georgiaת עבור ספתו -  2צריף ת 6.2.2

 Kaiser Permanente Hawaiiת עבור ספתו -  3צריף ת 6.2.3

 Kaiser Permanente Mid-Atlantic Statesת עבור ספתו -  4צריף ת 6.2.4

 Kaiser Permanente Northern Californiaת עבור ספתו -  5צריף ת 6.2.5

 Kaiser Permanente Northwestת עבור ספתו -  6צריף ת 6.2.6

 Kaiser Permanente Southern Californiaת עבור ספתו -  7צריף ת 6.2.7

 Kaiser Permanente Washingtonת עבור ספתו -  8צריף ת 6.2.8

  ותת אחרהפניו 6.3

  111-148ורי ציבק גה, חוהש-ברל ל וטיפומטופ ה הגנתחוק 6.3.1
(124 Stat. 119 (2010))   

 השנתיותת דרליו הפוניע היותהנחלי והפדרם מרשה 6.3.2

 (990טופס )ח' ת לתוספ 2014ת והוראיות, ימת פנכנסו הותם שירפרסו 6.3.3



 
 

 בריאות הקהילה

 מספר המדיניות המדיניותכותרת 
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 תאריך יישום  מחלקת דין חשבון
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 עמוד בעלי המסמך

 21מתוך  16 מנהל, סיוע כספי רפואי

 

 

 . כל הזכויות שמורות.  Kaiser Permanenteמידע קנייני. 

 פרסום, שכפול, גילוי או שימוש לכל מטרה שאינה מאושר באופן מפורש ובכתב הנם אסורים.  

 העתקים מודפסים הנם לטובת סימוכין בלבד. נא לעיין בהעתק אלקטרוני לגרסה המאושרת האחרונה. 

 39-2010דש מחות ופנימית כנסו הרותה על שידעהו 6.3.4

  , 602- , ו53, 1ם חלקי CFR  26דשות, מחות יות פנימנסות הכקוד שירו 6.3.5
RIN 1545-BK57; RIN 1545-BL30; RIN 1545-BL58 – פותדרישות נוס  

  דבנייםם נחולילבתי 

י וקם וחליתי חובבנסי יוע פינת סניומדי –ה רטים בקליפויול חי בתאיגוד 6.3.6
 2015 ת הדור מלה,י בקההטבות

 ת בוט הח עליוו ודכנון  מדריך לת–ת ת הביצואר ל קתולי שיאותיד ברגואי 6.3.7
 2012ת הדור מ,קהילתיות

 ר:עבו KFHP/Hי אתרת בינו זמותת נותני שירימושירות. רשת נותני רשימ 6.3.8

6.3.8.1Kaiser Permanente of Hawaii (www.kp.org/mfa/hawaii)  

 

 

6.3.8.2Kaiser Permanente of Northwest (www.kp.org/mfa/nw) 

6.3.8.3Kaiser Permanente of Northern California  
 (www.kp.org/mfa/ncal) 

6.3.8.4Kaiser Permanente of Southern California  
 (www.kp.org/mfa/scal)

6.3.8.5Kaiser Permanente of Washington (www.kp.org/mfa/wa) 

  

http://www.kp.org/mfa/hawaii
http://www.kp.org/mfa/nw
http://www.kp.org/mfa/ncal
http://www.kp.org/mfa/wa
http://www.kp.org/mfa/scal


 
 

 בריאות הקהילה

 מספר המדיניות המדיניותכותרת 
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 תאריך יישום  מחלקת דין חשבון

  2023 בינואר,1  בריאות הקהילה הלאומית

 עמוד בעלי המסמך

 21מתוך  17 מנהל, סיוע כספי רפואי

 

 

 . כל הזכויות שמורות.  Kaiser Permanenteמידע קנייני. 

 פרסום, שכפול, גילוי או שימוש לכל מטרה שאינה מאושר באופן מפורש ובכתב הנם אסורים.  

 העתקים מודפסים הנם לטובת סימוכין בלבד. נא לעיין בהעתק אלקטרוני לגרסה המאושרת האחרונה. 

 
  םנחיילון מומ  -' ב ח נספ

 

 ם ם רפואייפוליטין במימויוע ת סניותכאלו  -( CMFA) הילתית  קאייםלים רפון טיפומומיע ב סיותכניות
 ל רפואי וה לטיפת גישהמעניקון טחו רשת בייגונוארם ילתיי קהם ארגוניםה עלת פעושתפו שממתוכננות

 ם הטיפולית  א מכסהאינות שח בריאוטועם בי או תבריאוח טולא ביה נמוכה לסם בעלי הכנליפטולמנחוץ 
 . KP ם של מתקניב

ה  מנסה אויק בגביעוס או  מנהלפה או עקי ישירהם שבפעולהדלאא ה היוונכה - ובות  ת חייבגת סוכנו
  ב.ו ח או לקונההלנושייב,  חהורלכא או ב,י חוב חיותלגב

ם יוצר מה,צילאינהשירי כ מיים,ים, קבטינדרלות סט מקהיתרן , בילכול -( DME )ה א מתכלאי לציוד רפו
 ולים,  חתטות בינים, מיויכל הלגלים,סאות גכיתי, ישימוש בת ל על דל נתליםים עזרטחים,ום למביייעודי

 , אורתוטיקהלל  כוינוא (DME)ה כלמת אי לאוד רפציו . DMEוני בקריטרישמפורט פי ש בבית כמצן לשימווח
 ם יצרים רכם ומומרשא לים לוצרד( ומוציומלאכותי נקס  ולרייים, דינמ עזרשירי סדים/מכמהדוגתותבים )ל

   חבישה(.ודציוגי לוו אוריוד, צמהוג)לד

 ח; וטב מנו( אי1פל )טוהמן שיזו, בה ם בפוליסמתוארי האותזכ היריוניטד בקר שעומדםא - אי ל זכמטופ
 ד שנרכש סבת מסובריאוח מביטוי יסוכאו , Medicaid, Medicareה גמית )לדות ציבורי מתכנכיסוי מקבל (2)
  ; KFHPת של ח הבריאוויטב שאינו תריאוח בח בביטוט( מבו3ת(; )אווח ברי ביט חילופיאמצעותב

 . KFHP על ידי ( מכוסה4או )

 ת  איךהערלכדי טופל המהאישי של דע המית  אחוןלבשי שנהגו שליד ספקי צ  -ם יייצונידע ח מורותמק
 טופל  מליך כמעראשר ם יוריציבם י רשומדערי מי מאגלבוסס עהמ במודל ושימדי שסי על יפיננ הורךהצ

 . פלטוהמשל ת ת הכלכלילכון היציות אחשב מנת לל ם עיסטנדרטם אותעל פי 

ד משרי  על ידבעונקת של עוני שהשנתיה  ההכנסמותר אתבע קו - (FPG) י הפדרלי העונמדד קו 
 . ליהפדרם רש במ שנהמידים כנימעודת ות הבריצו ארדם שלהאותי ירת ושהבריאו

 סוי כין וההמימו ת אפשרויות אוןם לבחיע למטופלילסידי שמש כהמך ליתה ההוא - סי עוץ פינניי
 ת פנושויים ל שעליםטופמ . KPם של קנית במתניםהנים ותים עבור שירלכדי לשת ינוהזמת שונו ההבריאותי

  שהביעו הלם בחסר, ואטחיחים, מבוטי מבו, בלתי עצמיל: שכרם ליבוג מינם א, אךליםולכי יננסץ פייעול
   המטופל.אחריותא לו מאתם שלולת ליכחוסר 

  ן:אר להלמתוי ש, כפדם אלם שמגורי האר מצב של סידורמת -   ביתוסרמח

  חוב(.ם )ברשיטונם ות, מבני מדרכארקים,, פיותכונ מגוןכדם,  אגורימעדים למיום נ שאימותבמקו •

 . ירום חלטבמק •

 . ירום חטיקלממ או הרחוב מיוהגיעו אלת שילחסרי בתומך או דיור מעבר בדיור  •

  או ת חוליםי( בבצופיםם ריו 30ד ן קצר )ע זמה פרקל מבל אךו לעיינצות שמקומומהד אחבכל  •
   אחר.במוסד

 וריםן לו מגואית בית באלימוי  מפנאו בורחת טיפרם מגורית חידע מיבוך שה בתות מפונו י להיצפו •
  ר.ויג דידי להשכת צוהנחוה יכתמ התותת רשם ואהאמצעית  א חסרדםהאהים ומזו

ה שהת שבו וכרויתמבהפול טיתקן ל מש אוי נפולד לחן מוסממוסד, כגור תחרפוי להשוע צבתוך שב •
ה יכתמ התותשיים ורפיננס השאבים מ חסרדםהאום גורי ממקוםה  זוהא ולצופיםם רימי 30- מיותר

  דיור.שיג י להת כדצוחו הנחברתיותה

KP - ת צווזר, קב קרן קיית שליאוח בר, ביטויםול חת לבתי השייכואותפזר ומרקרן קיילם שליתי חובלל כו 
 . Kaiser Permanente Insurance Company (KPIC)מעט  ל,הםהבנות שלת ברוהחל, וקמדיה פרמננט



 
 

 בריאות הקהילה
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  2023 בינואר,1  בריאות הקהילה הלאומית

 עמוד בעלי המסמך

 21מתוך  18 מנהל, סיוע כספי רפואי

 

 

 . כל הזכויות שמורות.  Kaiser Permanenteמידע קנייני. 

 פרסום, שכפול, גילוי או שימוש לכל מטרה שאינה מאושר באופן מפורש ובכתב הנם אסורים.  

 העתקים מודפסים הנם לטובת סימוכין בלבד. נא לעיין בהעתק אלקטרוני לגרסה המאושרת האחרונה. 

 חכר על מואו  KPת לובעין, שב של בניניצויהחפנימי ו הום חלקכלל, ובם פיזייםטחים שכוללי  - KPקני מת
 או דהיחי , KPה של קומ או ין,, בנימהוגלדם )טופליל למיפוקת טהענה ל זכלביה, ויהול עסק מנה כחלקיד

  (.KPשל  שאינו יןאחר של בניי צונחיו  אאזור פנימי

ת  מנעלל טופהמסר  שמודע או במייםונייצ חדעת מים במקורותמשי משבהה שטהשי -ת ונסהכחן מב
 ל תו שכנס האם לבדוק כדי (MFA)ם ייפואם רליו טיפמוןבמילסיוע  או יתיבורח צויטבת כנילתת כאוע זלקבו

  הפדרלי. העוני דד קו מוךמת אחוז שצויןמהה דם גבוההא

ת ו הוצאלוםתשים ל כספימענקיםת פק שמסתוכנית  -( MFA)ים ואיפולים רפן טיימווע במסינית להתכ
 ם וציהנחם רפואיי התיםמהשירו חלק ו אכלל ם ע משגת לשלאינהם שידם כאים זליפטולמת רפואיו

ם שי נדראנשים ם.ירטים והפריייבון הצהמימות ת מקורו אםד תולו עיצשנאו תרופות, ם מוצריהם, של
 . ת כולה אל אויפו הטבורהמטופל עת לומעחלק  ם לשללסיוע ת תכני הוניריטמוד בקרילע

ת ותחבושת, וישו חבלים,ת מים, סדכגוןזר ש חולשימום  מיועדיאינםם שם רפואיייחומר -איים וצרים רפמו
ם חומרית ה כוללאינה זו  הגדר.ץונחל רפואי ת טיפות הגשבעה  מורשרפואית תן שירותמש נו השהםשב

   אחר.ממקורל ש או קיבל רכטופהמש

  בתי ,למשל)  KPמתקני  בלמתקב הולפטין  בגילמטופמים לשנרשם ייובהחשל החלק א הי - לת מטופעלו
ם נ שאיץ(ת חומרקחבתי ום דים רפואיימשריני , בניםואיים רפרכזי מים,ול חבתילת כות השיי מרפאו,חולים

 . וריציבן ומימת בית רפואי או בתכנוח בביטחזריםמו

ת ה משגם אינ שיד בכירתרוןמהווה י ההעניים KP יבוטחספי למוע כמספק סי  - קחתבית מרר של ויתו
 . Medicareח יטושל ב Dחלק ת בוסום שמכמרש הרופות תם בעלותקת חל אשלםל

 ם ם לאנשי ישירירפואייםם קה שירותי שמענילתיותממשת סוכנויוו/או ם כ"רימלת של מערכ - חון רשת בט
  קהילתית, אהפ במרי,רויבת חולים ציון בבכגת לתית קהיבמסגרת ושיר-תתלו ם או שקיבחיוט מבאינםש

 .  וכו'בית ספרבדת, ניית יאות ברחידת, בייסרי בלח מקלטיה, בבכנס

 , ת ביטוחיו פרמ לשלםותייבתח בהודעמלאינו יכול ריאות, ח בטויו בת שיש לם שלמרואד -ר סח בחוטמב
 ן ועל כם זכאים, תיירוהקשורים לשת ת עצמישתתפו הכומי, וספר שירותם לותשמית, ת עצשתתפוה

  ם מכיסו.שללא חייב שהות ולויהעל בגלם ציהנחום ים הרפואיי ולפטי האתקבל  מינו שאה אווח דופלהמט

 ן פדרלי ממימו או מדינהמהן מימות או סיוע באויח ברשל ביטון לו כיסוי שאים אדא הו -ח מבוטבלתי 
 . ל הרפואיטיפו הם עללשל

 ל  כל לאהתר בהשווווה יון גביכחשבות בסן נחתותן ורושבריאות יווגרפדמת ווצבק -ות גיעת פסיואוכלו
  חרים. א מונעיםריםופקט או י, גילאתנא וצ מות, מחל,לכליכ-וי סוצל מצבבגלה וכלוסייהא

ת ולרשויה המור משפט יתם ביוז תהליך שהיא -פט שמבית ן זיו ביןגי בםאדפט יד למשמעדרישה לה
  צר.ע מולצה דומב, המשפטת את ביה  מבזצא שנמדם אפטד למשהעמיל

 



 
 

 בריאות הקהילה

 
 

 

 . כל הזכויות שמורות.  Kaiser Permanenteמידע קנייני. 

 פרסום, שכפול, גילוי או שימוש לכל מטרה שאינה מאושר באופן מפורש ובכתב הנם אסורים.  

 העתקים מודפסים הנם לטובת סימוכין בלבד. נא לעיין בהעתק אלקטרוני לגרסה המאושרת האחרונה. 

Kaiser Permanente Northern California נספח:  

 2023 ,ארבינו 1  ספח: של הנקףתותאריך 

 

 

I. Kaiser Foundation Hospitals. מתקני ה על ת חלניומדיהKFHP/H  ( ולים חבתילמשל , 
ת ח מרקים( ובתיים רפואמשרדייני בניפואיים ום ריים, מרכזול חית לבת השייכואותמרפ

  ת: אליםול כיהפורנלין קפובצ Kaiser Foundation Hospitalsיים. צונחי

KFH Antioch 

KFH Fremont 

KFH Fresno 

KFH San Leandro 

KFH Manteca 

KFH Modesto 

KFH Oakland 

KFH Richmond 

KFH Roseville 

KFH Redwood City 

KFH Sacramento 

KFH Santa Clara 

KFH San Francisco 

KFH San Jose 

KFH San Rafael 

KFH Santa Rosa 

KFH South Sacramento 

KFH South San Francisco 

KFH Vacaville  

KFH Vallejo 

KFH Walnut Creek 

 ת של ניומדי הילקוום תימציי Kaiser Foundation Hospitalsם של ליוהח בתי כל ה:הער
 ת בריאו הקובץ, (Hospital Fair Pricing Policies)ם יולהחן בבתי וגההמחיר הת

 . 127400ף סעי, (California Health & Safety Code)ה ורניליפ קות שלוהבטיח

II. םיפוליטן מוימסיוע בסת ליכוסים בפומינם ם ושאסימכום שפיסים נושירות  
 .(MFA)רפואיים 

a. אייםם זכפיסים נושירות  

i. סר דיור מחופל טולמה ה זמינחבורהת. דיוררי ס מחוטופליםמרה לתחבו 
 או  KP Hospitalsם של יול ח מביתרבשחרולסייע ה כדי ר ובשג חירוםיבמצב

 . KPם של ת חירומחלקמ

b. םפיסים נוא זכאים לשירות  

i. עה שמיעזרי  

ii. יהאביזרי ראי  

III. איים ם רפוולייפמימון טבע ות סיוינימדם לפיכפום פים ושאינהכפום ספקי(MFA ) .
 הסיוע תוינימדלם ופיפכם ם ושאינפיהכפו Kaiser Foundation Hospitalsם של י הספקמתרשי

 ט של ינטרנהאתר א, בוםא תשלל, להרחבבור ה לציזמינ ( MFA)ם ם רפואייפוליטין במימו
MFA KFHP/H  ת בכתוב www.kp.org/mfa/ncal . 

IV.  ת כניתע על מיד ים.ואיפולים רפ טיןימומ בעסיושה לבק תהגשת וכניתהעל מידע 
ם יולפ טימוןע במייות סשל פוליסם ת עותקירבול, (MFA) םאייפום רון טיפולימימהסיוע ב

, ם רפואיי  (MFA)ן  זמית(,י התכנ עלוניינו,דהיה )וטפשה ת בשפצימותהנחיות, ה, בקשפסי טו
 הגיש לול יכל טופמ.  מודפסרמטוי או בפטרונקרמט אלו, בפלוםתשא לל, הרחבבור ציל
 או  KFHP/H-בשקיבל ל מהלך טיפוב (MFA)ם אייום רפן טיפוליע במימוסיות יתכנקשה לב

 א . )ניירשת טופס ני הג על יד, אופוןטלבישי, אן באופת  לרבוים,ספר אופנבמו, בעקבותי
 . יל(לעש 5.4-ו 5.3ם עיפין בסלעיי

a. טרנט של אינהתר קוון מא מופס טתהגשמילוי וKFHP/H. ם יזול יכול לטופמ 
 ת ובבכת  MFAשל ט ינטרנהאר אתך  דרוניטרן אלקה באופיש בקשולהג

www.kp.org/mfa/ncal . 

b. רתאמ תינכותה לע עדימ דירוהל ןתינ  KFHP/H .  עדימ לש םיינורטקלא םיקתוע  
 . www.kp.org/mfa/ncal  תבותכב  MFA  לש טנרטניאה רתאב אוצמ ל רשפא תינכתה לע
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 . כל הזכויות שמורות.  Kaiser Permanenteמידע קנייני. 

 פרסום, שכפול, גילוי או שימוש לכל מטרה שאינה מאושר באופן מפורש ובכתב הנם אסורים.  

 העתקים מודפסים הנם לטובת סימוכין בלבד. נא לעיין בהעתק אלקטרוני לגרסה המאושרת האחרונה. 

c. מידע ל ים שקטרונים אלתקי עוי.רונקטל אןופנית באהתכע על יד מבקשת 
 ם של יוניטרם אלקעותקי י.נר אלקטרואה בדושבק פיעל ם ינינית זמהתכעל 
  ת  בכתוברוניאר אלקטו בדקשה פי בם עליני זמניתהתכע על מיד

MFA-Public-Inbox@kp.org . 

d. ת כניהתע על מיד י.ישאאופן בת בקשה הגשנית או התכעל  מידעלת קב
  ם מטופלייות לפיננס המחלקותמיון ו הדאי חבלה, הקלקותמחבל אפשר לקב

 , 1יף ם בסערטיוהמפ Kaiser Foundation Hospitalsשל ם חולי הבבתי
Kaiser Foundation Hospitals .  

e. ם מיניעצינו זוי ן.ה בטלפושק בתהגשנית או התכעל ע ידלת מה לקבשבק 
  , (MFA)ם ייפואם רליוטיפן ומימסיוע בות לע זכאקבולמידע, ספק לן כדי פוטלב

  . (MFA)ם יים רפואיולפטין  במימוועלסיה  בקשישל להגטופמלסייע וכדי ל
 ן:ם כאצית היוע איגן להשנית

 1-800-390-3507 ן:מספר טלפו

f. פל טומ י.נאלקטרואר ה בדושק בתהגשנית או התכעל ע ידלת מה לקבשבק 
 (MFA)ם ים רפואיי ן טיפולימובמשה לסיוע ש בקגית ולהכניהתע על דש מיקל לבכוי

אר ו בדחתושליו (MFA)ם ייפואם רליוטיפן ומימסיוע בה בקשטופס מילוי על ידי 
  ל: אלשלוחאפשר  סיוע דע ובקשותת מילשות לקבבקני. לקטרוא

Kaiser Permanente 
Attention: Medical Financial Assistance Unit 
P.O. Box 30006 
Walnut Creek, California 94598 

g. אפשר מולאו ע שוקבלת סיבקשות ל י.שאין ופא באל מקשה בסרת טופמסי 
 ד אחם בכל ואיים רפיפולימון טלמיהייעוץ  הקבלה ותומחלקאישי בן ופ באלמסור
 . Kaiser Foundation Hospital של  החוליםמבתי

V. ם ייפואם רליוטיפן ומימסיוע באות לעת זכבית קבע ת.כאויטריוני זקר(MFA) ם חנינב
  דיניות(.במ 15.6.ף א לעיין בסעי)נל. טופהמל ת שמשק הביל ש הכנסתו

a. הפדרלי  העוני דד קוממערך  400%ד : ע הכנסהןמבחן יוקריטר  
(Federal Poverty Guidelines) . 

b. בוטחי מKFHP ת  ההוצאוריוןטמוד בקרילעם ת צריכיוכר מאהוצ העם  
  כנית.לתם ת זכאייוי להת כדבוהוג ההרפואיות

VI. ן במימויוע  הזכאי לסלטופהמ מבה גו פרמננטהרייזם שקסכומיה ות.הנחל ים שזמנוח ל 
  ית.ל לתכנטופהמת כאומשים לזהמשת כאו הזונירייטקרעל סוג ם סים מבוסייפואם רליוטיפ

a. ן הכנסותמבחי ריוניטד בקר שעומלטופ מ.ן הכנסותבח מייונריטבקרד  עומלטופמ 
 ם ופקימס התיםהשירו ורם עבוביהחי מ או בחלקתובעל 100%ל ה שהנחיקבל 
  אחראי. ל פטוהמם עבור

VII. סי בסייף ער תובשלחיסיס הב(AGB). KFH/HP י  בסיסיףתערם בעיוק(AGB) פול  טיכלל 
 ן  בגירוטום בוביהחי פלתעבד והכי בד העלותנתת בחיבאמצעונחוץ ל רפואי פוטי או חירום

שר  אפבורך חישווד (AGB)סיסי  הביףתער הדע עלמי. (AGB)יסי יף הבסתערל ביפוהט
 . www.kp.org/mfa/ncal ת בכתוב  KFHP/H MFA תר  באלמצוא
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VIII. ם בהם במקרי .יים כספזריםהחKP ת ך קבל במהלמסגרתל במטופ מגגום בשלותשה לקיב 
 אשר ם ילשטופל המם שול סכל על כיוחחזר כספי ה, (MFA)ם ייואם רפן שירותיומימסיוע ב

  נק.ועשה (MFA)י המימונהסיוע ל ידי ה עכוסי

a. חי אזר היך ההלודשל ק 685.010ף רט בסעיוהמפ בשיעור טברת תציביר 
(Code of Civil Procedure) ;  ת אם ליהחות  ביבלו קיריך שבתא המןהחל 

 . 10%א טף הו השו הריביתורל. שיעטופהמ מהתשלום

  ת. וורות שמויזכה. כל Kaiser Permanenteי. ניינקע ידמ

  ם. ריסואכתב הנם רש ובן מפוופאר בושא מה שאינהטרכל מימוש לו שאוי , גיל, שכפולוםפרס

  ונה.חראאושרת המוני לגרסה הלקטרהעתק אין בילעבד. נא בלוכין מים לטובת סדפסים הנומהעתקים 
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