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 הסילופה תרהצה1.0

Kaiser Foundation Health Plans(KFHP)-ו  Kaiser Foundation Hospitals (KFH)קפסל םיביוחמ  
  ןומימב עויס ןתמ תללוכ וז תוביוחמ .יאופר לופיטל השיג לבקל תועיגפ תויסולכואל תועייסמש תוינכת
  עויסל םיקוקז ךא םיחטובמה וא תואירב חוטיבב םיחטובמ םניאש הכומנ הסנכה ילעב םיאכז םילפוטמל
  האופר ילופיטל השיג ענומש םוסחמ הווהמ םיתוריש ןיגב םלשל תלוכיה רשאכ ,לופיטה תולעמ קלח ןומימב
 .םירחא םישרדנ םייאופר םילופיט וא הפוחד

 הרטמ2.0

פוליסה זו מתארת את הדרישות לזכאות ולקבלת סיוע במימון טיפולי רפואה דחופה וטיפולים רפואיים  
 .  (Medical Financial Assistance, MFA)נדרשים במסגרת התכנית לסיוע במימון טיפולים רפואיים

  הנידמ תונקתו תירבה תוצרא לש הסנכהה סמ דוק לש(r)501 ףיעסב רומאה תא תומאות תושירדה
  יקנעמ הנבמ ,תינכתל תואכז ינוירטירק ,תורישה תא לבקל ךיא ,םיאכזה םיתורישל תוסחייתמה תויטנוולר
 .םייאופר תונובשח םולשת-יא לש הרקמב תורתומה תולועפהו ,םיקנעמה ימוכס בושיחל סיסבה, AMF-ה

הלוכת3.0

 דחיב ןלהל( ןהלש תונבה תורבחהו תואבה תויושיה ידי לע םיקסעומש םיריכשל תעגונ וז הסילופ
"KFHP/H" (: 

3.1Kaiser Foundation Health Plan, Inc.

3.2Kaiser Foundation Hospitals; םגו 

 .  KFHP/Hלש תונב תורבחה3.3

  םיטרופמה םילוח יתבל תוכיישה תואפרמוKaiser Foundation Hospitals-ל תעגונ וז הסילופ3.4
 .רוכזא תועצמאב הזב בלושמש , I, Kaiser Foundation Hospitals ףיעס ,ףרוצמה חפסנב

תורדגה4.0

.םיחנומ ןולימ-A  חפסנב ןייעל אנ

תוינתה5.0

KFHP/Hה תינכת להנמ-MFAהפוחד האופר ילופיטל השיג םיענומש ןומימה ימוסחמ תא לקהל הדעונש  
  תיתד תוכייתשה ,עזג ,רדגמ ,תוכנ ,לפוטמה ליגל רשק אלל ,םיאכז םילפוטממ םישרדנ םייאופר םילופיט וא
 .תואירב חוטיב ול ןיא וא לפוטמל שי םא וא ,ימואל אצומ ,תינימ הייטנ ,רגהמ סוטטס וא

  ,ףרוצמה חפסנב תרחא ןיוצ םא אלא.MFA-ה תסילופ תרגסמב םיאכז אלו םיאכז םיתוריש5.1
 .MFA -ה תסילופ תרגסמב םיאכז אלו םיאכז םיפסונ םיתוריש, II ףיעס

 םייאופר םילופיט וא הפוחד האופר ילופיט לע MFAליחהל רשפא.םיאכז םיתוריש5.1.1
  Kaiser Permanenteלש םינקתמב ןתינש יאופר דויצו ,תוחקור ירצומו יתוריש ,םישרדנ

(KP)  ) יניינבו ,םייאופר םיזכרמ ,םילוח יתבל תוכיישה תואפרמ ,םילוח יתב ,המגודל  
  ידי לע וא ,םיזפשואמ םניאש םילוחלKFHP/H  לש תחקרמ יתבב ,)םייאופר םידרשמ
 :ןלהל םיראותמה םירצומהו םיתורישה לעMFA  ליחהל רשפא .KP  םעטמ תוריש ינתונ

  ןתונ קינעה וא ןימזהש םיתוריש וא םילופיט.םיצוחנ םייאופר םיתוריש5.1.1.1
 בצמב לפטל וא ןחבאל ,ךירעהל ,עונמל ידכ םיצוחנשKP םעטמ תוריש
.יאופרה לופיטה ןתונ וא לפוטמה תחוורל רקיעב ודעונ אלש ,יאופר
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  םיגצומש םימשרמ .תוחקור ירצומו םימשרמ.תוחקור ירצומו םימשרמ5.1.1.2
  ,KP  םעטמ תוריש ינתונ ידי לע ונתינש KFHP/H לש תחקרמ תיבב
 םעטמ אלש הפוחד האופר יתורי ש ינתונ ,KP  םעטמ ןניאש ןוימ תוקלחמ

KPםעטמ תוריש ינתונו  KP. 

  תדימב ,תוירנג תופורתב ףדעומ שומיש.תוירנג תופורת5.1.1.2.1
 .רשפאה

  ןתונ ידי לע תומושרה גתומה תופורת םש.גתומ תופורת5.1.1.2.2
  "בותכש יפכ תתל" ןייצמשKP םעטמ תוריש

(Dispense as Written, DAW), תירנג הליבקמ ןיאש וא  
 .הנימז

  וא םשרמ םע.תחקרמ יתב דויצ וא םשרמ אלל תופורת5.1.1.2.3
  תיבמ תינתנוKP םעטמ תוריש ןתונ ידי לע הבותכ הדוקפ
 .KP-ל ץוחמ תחקרמ

  רובעMedicare יחטובמל סחייתמ. Medicare יחטובמ5.1.1.2.4
  חוטיב לש D(Part D) קלחב תוסוכמה םשרמ םע תופורת

Medicareתחקרמ תיב לש רותיו תרוצב. 

.(Durable Medical Equipment, DME) הלכתמ אל יאופר דויצ5.1.1.3
DME-ה  אשונב תויחנהל םאתהבKP םעטמ םיתוריש ןתונ לש ותוארוהב
 .תויאופרה תוציחנה ןוירטירקב דמועש לפוטמלKFHP/H  ידי לע קפוסמו

  םיננכותמה םינימז םירועישל תורושקה תולמע .תואירבל ךוניח ירועיש5.1.1.4
  קלחכKP םעטמ םיתוריש ןתונ ידי לע םיצלמומשKP  ידי לע םיקפוסמו

 .לפוטמה לש תילופיטה תינכותה

  ליחהל ןתינ םיגירח םימיוסמ םיבצמב .גירח סיסב לע םינמז םיתוריש5.1.1.5
MFA1( :ל( לש םניאש םינקתמב םיקפוסמש םיתוריש  KPו-)2( DME

 ידי לע קפוסמו KPםעטמ םיתוריש ןתונ ידי לע ןמזומ וא םשרנש
  ,תוגירחל הכמסה לבקל ידכ .ןלהל ראותמש ומכ ןוגראה םעטמ/קפס
  ראותמה תוהובג תויאופר  תואצוה לש ןוירטירקב דומעל שרדנ לפוטמה
 .ןלהל 5.6.2ףיעסב

  םינתינ.םייניב לופיט יתורישו ןמוימ ידועיס לופיט יתוריש5.1.1.5.1
  ךרוצ לעב לפוטמלKP םעטמ תוריש ןתונש ןקתמ ידי לע
 .םילוחה תיבמ זפשואמה רורחשל עייסל ידכ םושר יאופר

  ידי לע קפוסמDME-ה .(DME) הלכתמ אל יאופר דויצ5.1.1.5.2
  םאתהבKP םעטמ  םיתוריש ןתונ לש ותארוהב קפס
  ןוגראה םעטמ קפס ידי לע קפוסמוDME-ה אשונב תויחנהל
 . KFHP/H DMEתקלחמ תועצמאב

  תסילופ תרגסמב םיאכזש םיפסונ םיתוריש .םיפסונ םינימז םיאכז םיתוריש5.1.1.6
  אלו םיאכז םיפסונ םיתוריש ,II  ףיעס ,ףרוצמה חפסנב םיטרופמMFA-ה
.MFA-ה תסילופ תרגסמב םיאכז

 :לעMFA  ליחהל ןיא.םיאכז אל םיתוריש5.1.2

 םייאופר םיתוריש וא הפוחד האופר יתוריש םיבשחנ םניאש םיתוריש5.1.2.1
 :ל לבגומ אל ךא ללוכ.KP םעטמ תוריש ןתונ לש ותעיבק יפ לע םיצוחנ

  יתוריש ללוכ הקיטמסוק יתוריש וא םייטמסוק םיחותינ5.1.2.1.1
 ,לפוטמה הארמ רופיש ךרוצל רקיעב םהש היגולוטמרד

 ,תורקע ילופיט5.1.2.1.2
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 ,יאנועמק יאופר דויצ5.1.2.1.3

  הקיטקרפוריכ ,יניס רוקיד יתוריש ללוכ םימילשמ םילופיט5.1.2.1.4
 ,יוסיעו

 ,ינימ דוקפתב תויעבב לופיטל םינקתהו תוקירז5.1.2.1.5

 םגו תואקדנופ יתוריש5.1.2.1.6

  חוטיב תנגה ,ישילש דצל תובייחתהל םירושקה םיתוריש5.1.2.1.7
 .םידבועל םייוציפ לש םירקמ וא ישיא

.KP םעטמ אלה תואירב חוטיב םע םילפוטמל םיתוריש5.1.2.1.8
  תחקרמ תיב ירצומו םיפוחד אל וא םיווהתמ אלה םיתוריש
  וניאש לפוטמה לש יתואורבה יוסיכה ידי לע םיסוכמש ץוח
  תמיוסמ תשרב ושמתשי םילפוטמהש שרודשKP םעטמ
  תחקרמ יתבוKP םעטמ  םניאש םיתוריש ינתונ לש
 .םיפדעומה

 םיצוחנ םיבשחנ םניאש םירצומו םימשרמ.תוחקור ירצומו םימשרמ5.1.2.2
  אלש תופורת)1( רתיה ןיב ,םיללוכ תיאופר הניחבמ וא םוריח הרקמב
  אלש םשרמ אלל םירצומו תופורת)2( ,תופורתו תוחקור תדעו ידי לע ורשוא
  תופורת )3(-וKP םעטמ םיתוריש ןתונ לש ותארוהב ונתינ וא ומשרנ
  תופורת ,תוירופ תויעבב לופיטל תופורת ,המגודל( תולולכ ןניאש תויפיצפס
 .)ינימה דוקפתב תויעבב לופיטלש תופורתו ,תויטמסוק

  וא םיאכזש Medicareחוטיב לשD(Part D) קלחל םימשרנל םימשרמ5.1.2.3
  תוכומנ תוסנכה ילעבל תוידיסבוס ןתמ תינכתב םימושר

(Low Income Subsidy, LIS) .םשרמ תופורתל רתונה תולעה קלח  
  םיאכז םהש Medicare AdvantageלשD (Part D ) קלחל םימשרנ רובע
 -ו Medicareיתורישל םיזכרמל תויחנההה  יפל ,LIS-ה תיתנתב םימושר וא

Medicaid(Centers for Medicare & Medicaid Services, CMS). 

  לע קר הלחMFA-ה תסילופ.KP ינקתמל ץוחמ םינתינש םיתוריש5.1.2.4
  לכ. KPםעטמ תוריש ינתונ ידי לע ,KP ינקתמב םינתינש םיתוריש
  תוריש ןתונ לש הינפהב וליפא ,MFA-ל םיאכז םניא םירחאה םיתורישה
  םניאש םייאופר םידרשמב םינתינש םיתוריש הזב םילולכ אל. KPםעטמ
  תיבב האופר יתוריש ןכו ,ןוימ תוקלחמבו הפוחד האופר ינקתמב ,KP םעטמ
  םא אלא ,יאופר חוקיפ יתורישו ימוקיש לופיט ,סיפסוה ,KP  םעטמ םניאש
 .ליעל5.1.1.5 ףיעסל םאתהב םיגירחכ םיהוזמ םניה

  םעטמ תוריש ןתונ ידי לע ןמזומ םא ןיב .(DME) הלכתמ אל יאופר דויצ5.1.2.5
KPה ,אל םא ןיבו-DMEאלא ללכנ אל ןוגראה םעטמ קפס ידי לע קפוסמש  

  .ליעל5.1.1.5 ףיעסל םאתהב גירחכ ההוזמ םא

  םלשל םילפוטמל תרזוע הניא MFA-ה תינכת.תואירב חוטיב לש תוימרפ5.1.2.6
 .)חוטיב ימד וא תובוח,לשמל( תואירב יחוטיב לש תוימרפ ןיגב תואצוהה תא

  תרגסמב םיאכז םניאש םיפסונ םיתוריש .םיפסונ םיאכז אל םיתוריש5.1.2.7
  םיאכז םיפסונ םיתוריש ,II ףיעס ,ףרוצמה חפסנב םיטרופמMFA-ה תסילופ
 .MFA -ה תסילופ תרגסמב םיאכז אלו

  םהילעש יאופר תוריש ינתונ ידי לע םינתינש םיאכז םיתוריש לע קר הלחMFA-ה .תוריש ינתונ5.2
  םיפופ םניאשו םיפופכ תוריש ינתונ ,III ףיעס ,ףרוצמה חפסנב ןיוצמש יפכ, MFA-ה תסילופ הלח
 .MFA-ה  תסילופל

MFA-ה תינכת לע ףסונ עדימ .MFA-ל השקב תשגה ןפואו תינכתה לע עדימ תלבקל תורוקמ5.3
  השקב תשגה ןפואו תינכתה לע עדימ ,IV  ףיעס ,ףרוצמה חפסנב תצמותמ השקבה תשגה ןפואו
 .MFA-ל
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  ,השקב יספוט ,MFA -ה תסילופ לש םיקתוע.תינכותה לע עדימ תלבקל תורוקמ5.3.1
  םינימז )תינכתה ינולע וא הסילופה תיצמת ,רמולכ( הטושפ הפשב םיריצקתו תויחנה
  חולשמב וא ישיא ןפואב ,ינורטקלא ראודב , KFHP/Hלש רתאב ,םניחב ,בחרה רוביצל
 .ב"הרא ראודב

  ךרוצ גיצהל לפוטמה לע ,MFA-ה תינכותל השקב שיגהל ידכ .MFA-ל השקב תשגה5.3.2
  םע ןנכותמה רוקיבה ,KP יתוריש רובע הבוחה תרתיה לע תינובשח ידי לע םרגנה ידיימ

KPםעטמ תוריש ןתונ לש ותוארוהב תחקרמ תיב םשרמ וא  KPםיאכז םיתורישל  
  ןפואב תוברל ,םינפוא רפסמבMFA-ה  תינכתל השקב שיגהל לוכי לפוטמ.ליעל טרופמכ
  .השקב ריינ תשגה ידי לע וא ,ןופלטב ,ישיא ןפואב ,ןווקמ

KFHP/H  .תויטרפ וא תוירוביצ תוינכתל תואכז רובע ןוניס ילפוטמ5.3.2.1
 השיג תחטבהל תואירב יחוטיב יוסיכ גישהל םישנאה לכ תא תדדועמ
.לפוטמה יסכנ לע הנגהלו תללוכה תישיאה תואירבל ,תואירב יתורישל

KFHP/Hתינכתל השקב םישיגמה םילפוטמל םילופיט ןומימל ץועי קינעמ  
  רוזעל תויושעש תויטרפו תוירוביצ תואירב חוטיב תוינכת רתאל ידכMFA-ה
  ונה יכ החנה תדוקנמ םיאצויש לפוטמ.שרדנה יאופרה לופיטה תשגנהב
  שיגהל שרדיהל לולע תויטרפ וא תוירוביצ תואירב חוטיב תוינכתל יאכז
 .הלאה תוינכתל לבקתהל השקב

  לפוטמה לש יסנניפה ובצמ תא תמאל תנמ לע .MFA-ל השקב שיגהל תנמ לע שורדה עדימה5.4
 םיטרפ רוסמל שי םייטרפהו םיירוביצה תואירבה יחוטיבלוMFA- ה תינכתל תואכז עובקל הרטמב
 .אלמ אל עדימ ללגב תוחדיהל יושעMFA-ה .רחא עדימ לכו םייסנניפ םינותנ ,םיאלמ םיישיא
 .ןופלט תחישב וא ישיא ןפואב ,בתכב עדימ רוסמל רשפא

  השקבב הנופ לפוטמהשכ םעפ לכ קדבנ לפוטמה לש יסנניפה ובצמ.יסנניפ בצמ תומיא5.4.1
  עדימ תורוקמ תועצמאב לפוטמ לש יסנניפה ובצמ תא קודבל רשפא םא.עויס תלבקל
 .םייסנניפ םיכמסמ רוסמל שרדיי אל לפוטמהש ןכתיי ,םיינוציח

  תועצמאב לפוטמ לש יסנניפה ובצמ תא קודבל ןתינ אל םא.רחאו יסנניפ עדימ תריסמ5.4.2
  ספוטב ראותמה עדימה תא רוסמל לפוטמהמ ושקביש ןכתיי םיינוציח עדימ תורוקמ
 .יסנניפה ובצמ תא תמאל ידכMFA-ה תינכתל השקבה

  עדימה לכ לבקתהש רחאל תעבקנMFA -ה תינכתל תואכזה.אלמ עדימ5.4.2.1
.שקובמה רחאהו יסנניפה ,ישיאה

  ,אלמ וניא לבקתהש שקובמה עדימהש הרקמב .יקלח עדימ.יקלח עדימ5.4.2.2
  לכוי לפוטמה .ןופלטב וא ראודב ,ישיא ןפואב העדוה לפוטמה ךכ לע לבקי
  ,העדוהה החלשנ ובש ךיראתה ןמ םוי30 ךות רסחה עדימה תא שיגהל
 .תינופלטה החישה המייקתה וא תישיאה החישה המייקתה

  ספוטב ראותמה שקובמה עדימהש לפוטמ.ןימז וניא שקובמה עדימה5.4.2.3
  ןוחבל ידכKFHP/H  לא תונפל יאשר וידיב יוצמ וניא תינכתל השקבה
 .תואכז חיכוהל תויושעש תורחא תונימז תוחכוה

  ,המגודל( יסיסב יסנניפ עדימ רוסמל שרדנ לפוטמ.ןימז יסנניפ עדימ ןיא5.4.2.4
  ןתינ אל )1( רשאכ ותופקת לע דיעהלו )הסנכהה רוקמו ,ול שי םא ,הסנכה
  עדימה )2( ,םיינוציח עדימ תורוקמ תועצמאב יסנניפה ובצמ תא תמאל
  חיכוהל תויושעש תורחא תויאר תומייק אל )3(-ו ןימז וניא שקובמה יסנניפה
 :לפוטמה רשאכ לפוטמהמ םישרדנ החכוהו יסיסב יסנניפ עדימ .תואכז

ו א תיב רסח5.4.2.4.1

  וקיסעממ ילמרופ רכש שולת לבקמ וניא אוה ,הסנכה ול ןיא5.4.2.4.2
  וא ,תויפסכ תונתמ לבקמ אוה ,)םייאמצע םישנא טעמל(

  תנשב הנידמה לש וא ילרדפ הסנכה חוד שיגהל שרדנ אלש
ו א ,תמדוקה סמה
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5.11 ףיעסב ןייעל אנ( עודי ימוקמ וא ימואל ןוסאב עגפנ5.4.2.4.3
 .)ןלהל

  לכ תא רוסמל תנמ לע ריבס ץמאמ תושעל שרדנ לפוטמ.לפוטמה לש הלועפ ףותיש5.4.3
  רשפאו תולקשנ תוביסנה ,םישורדה םיטרפה לכ תא רסמ אל םא.םישורדה םי טרפה
 .תואכז תעיבק תעב תעדה ןהילע ןתניתש

MFA-ה תינכתל יאכזכ עויסל השקב שיגה אלש לפוטמ תוהזל ןתינ .תרעושמ תואכז תעיבק5.5
 שרדנ וניא לפוטמה ,יאכז אוה יכ עבקנ םא.לפוטמה ידי לע קפוסמש הזמ רחא עדימ לע ססבתהב
MFA-ה קנעמ ול הצקויש ןכתייו ,יסנניפה ובצמ תא תמאל ידכ רחאו יסנניפ ,ישיא עדימ רוסמל
  לעבכ ההוזש וא שארמ ךמסוה לפוטמה םא רעושמ ןפואב יאכזכ עבקיי לפוטמה.יטמוטוא ןפואב
 :ןלהל ראותמכ ,םידובא תובוח

  עויס תוינכותל ךמסומכ יסנניפ ןוניס ךילהת ידילע עבקנש לפוטמה.שארמ ךמסומ5.5.1
  םא רעושמ ןפואב יאכזכ בשחנ לפוטמה.MFA-ה תינכתל יאכז בשחנ ,תויטרפו תוירוביצ
 :לפוטמה

  תיתליהקהMFA-ה תינכתב םושר5.5.1.1
(Community Medical Financial Assistance, CMFA) םילפוטמש  

  לשממ ,ילרדפ לשממ )1 ( תועצמאב רבעב םיאכז ואצמנו הילא ונפוה
  עוריאב )3( וא ,ףתוש יתליהק ןוגרא )2( ,ימוקמה לשממה וא הנידמה
ו א,  KFHP/Hתוסחב יתליהק תואירב

 KP( KP Community Benefit program)  לש תיתליהק החוור תינכתב םושר5.5.1.2
  יאכזכ רבעב רכוהו תוכומנ תוסנכה ילעב םילפוטמל םילופיט שיגנהל הדעונש
ו א ,KFHP/H לש י דועיי תווצ ידי לע

  ,המגודל( תוסנכה ןחבמ יפל תואירב חוטיב לש הנימא תינכתב םושר5.5.1.3
Medicare Low Income Subsidy Program] תוידיסבוס ןתמ תינכת  

ו א, )] Medicareלשתוכומנתו סנכה ילעבל

 םינורחאה םימיה30-בMFA-ה קנעמ רבעב לביק5.5.1.4

  ,םירחאה םולשתהו תואכזה תורוקמ לכ יוצימ רחאל.םידובא תובוח לעבכ ההוזמ5.5.2
  הבוחה תורתי ,לשמל( ילכלכ ישוקל תויצקידניא שיוKP  לש ןקתמב לופיט לביקש לפוטמ
  תורוקמ תועצמאב תינכתל תואכז רובע ןנוסמתויהל לוכי )רבעב םולשתב תובייחש
  הבוחה תורתילMFA-ה קנעמ לבקמ אוה ,יאכז וניה לפוטמה םא.םיינוציח םינותנ
  ףופכב ,הייבגל חלשיהל תולוכי ןניא םיכמסומ םיתורישל הבוחה תורתי.דבלב תואכזה
. ).KP לש םידובא תובוח תואצוהב ללכיהל וא ,תופסונ הייבג תולועפ עוציבל

  לפוטמ ,תואכז ינוירטירק ,V  קרפ  ,ףרוצמה חפסנב םכוסמש יפכ .תינכתל תואכז ינוירטירק5.6
  תואצוה ןוירטירק וא ,תוסנכה ןחבמ יפל ןומימב עויסל יאכז אצמיהל לוכיMFA-ל השקב שיגמה
 .תוהובג תויאופר

  ןוירטירק ןחבמב דמוע לפוטמה םא עובקל ידכ ןחבנ לפוטמ.תוסנכהה ןחבמ ןוירטירק5.6.1
 .תוסנכהה

  הכומנ ולש וטורבה תיבה קשמ תסנכה םע לפוטמ.הסנכה תמר יפל תואכז5.6.1.1
  ינועה וק דדממ זוחאכKFHP/H  לש תוסנכהה ןחבמ ןוירטירקל הווש וא
 .ןומימב עויסל יאכז (Federal Poverty Guidelines, FPG) ילרדפה

  תיבה קשמ.תיבה קשמ ינב לע תולח הסנכה תושירד.תיבה קשמ תסנכה5.6.1.2
  ירשקב םירושקש רתוי וא םישנא ינש לש הצובק וא דיחי םדא ןב רמוא
  ,גוז ינב לולכל לולע תיבה קשמ ינ ב.דחיב םייחש ץומיא וא ,ןיאושינ ,הדיל
  יבורק ידלי ,לפטמה לש החפשמ יבורק ,םידלי ,םיכמסומ תיב יפתוש
  תב / ןב ,דיחיה םדא ןבה םרובעש םירחא םישנאו ,לפטמה לש החפשמ
  םיררוגתמ םהש תיסנניפ הניחבמ יארחא הרוהה וא תיבה ףתוש ,גוזה
 .תיבה קשמב
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  ןחבמ בדמול עפוטמה םאוע קבלי דכן חבנל פוטמ.תווהבג תויאופרת ואצו הןוירטירק5.6.2
 .תווהבג תויאופרת ואצו הןוירטירק

  סהנכ התמרל כב לפוטמ.תוהובגת ויאופר תואצוה לע תססבתמת ואכז5.6.2.1
 ל ע וסיכמם לישם ישדוח12 לשפה וקתך רואלשת י בקשמ לשו טורב
  סהנכהמה10%-לוה וש וא להושע םוכס בתופורתל עו תויאופרת ואצוה
 .ןומימבע ויסל יאכז תיב הקשמל ש תיתנשה

 ת ואצוה . KFHP/Hלש םינקתמבו מלוששן מוזמבת ואצוה5.6.2.1.1
KPם עטמ םינקתמ בומלושש תופורת ל עתואצווהת ויאופר
  רפ םולשת ת,ודקפ הת,ימצת עופתתשי המולשת תוללוכ
  םיתורישלם ירושק התימצת עופתתשהם ימוכסו, תוריש
 .םיאכז

 . KFHP/Hלש םינאש םינקתמבו מלוששן מוזמבת ואצוה5.6.2.1.2
 ת ופורת לע תואצו הת,ויאופר תואצו התולולכ זה ףיעסב

  םינקתמב ונתינש םייניש ילופיט לעת ויתרשג תואצווה
  םלישש, םיאכז הםיתורישלת ורושק ה,KP  םטעמ םניאש
 ש רדנל פוטמה).בתכבת ועצהו את וחנ העטמל(ל פומטה
  ןיגב תויאופרת ואצול הע םידימעם היכמסמ קפסל
 . KPםעטמם ניאשם ינקתמבל ביקש םיתורישה

  תוללוכן ניא ןמוזמבת ואצוה.תואירב חוטיב לשת וימרפ5.6.2.1.3
 ).תוימרפ וא תוובח(י אופר יוכיס בהרושק התולת עא

 םירורעעו תויחד5.7

 ל בקית ואכז הינוירטירקב דמוו עניאוMFA-ה תינכתלשה קבש יגשהל פומט.תויחד5.7.1
 .תהחדנMFA-ל ותשקבש ךכ לע פה לבע ואב תכב עהדוה

 ר סמשם ירטפ הואו תשקבי כר ובסשל פומט. MFA-ל השקב תייחדל  ערורעעה ןפוא5.7.2
  תולולכר וערע הךילהת תמלשלהת ויחנה.לטהח ההלע רערעל יאשר יוארכ ולקשנ אל
 .  KFHP/Hלש ידויעי תווצ ידי לם עינחבנ םירוערעה.MFA-ה תשקבליה יחד הבתכמב

  ווהזשבה וח התורתי ואר בעבם ייביח וישה תורתי לם עימשוימMFA -ה יקנעמ.קענמה הבנמ5.8
  תפוקת לולכל ןכם ג םילולעMFA-ה יקנעמ.דבלב םיניתממם יוביחום ידובא תווב חת יינפ הינפל
 . KPםעטמ םיתורישן תונ ידי לע עקבנש יפכ םישרדנב קעמי תורישל כר ובע תואכז

  לע ססבתבהת בעקנMFA -ה תינכות ידי לם עלושתש לפוטמת הולע.קענמיס הסב5.8.1
 ל.פומט הלש תיבק שמ תסנכוה יאופרי וסיכש י לפוטמל םא ךמס

 י אכזל פומט).חטובמ וינאש(ת ואירבח וטיב אללMFA-לי אכז לפוטמ5.8.1.1
 ם.יאכזם היתורישל הכל ל עפומט התול עלע חהנ הלבקמח וטבמ וניאש

  ונישהי אכזל פוטמ).חטובמ( תואירב חוטיב םעMFA-לי אכז לפוטמ5.8.1.2
 ו ניבגש )1( םיאכז םיתורישן יג בלפוטמהת ולע ל עחהנ הלבקמ חטובמ
.ולש חוטיב התרבחי די לע סהוכמ וניאש )2(-ות ישיא יארחא לפומטה
  תוב ההטלר עבס הןוגכ ם,יכמסמ איצמלהש רדנ לפומטה

,(Explanation of Benefits, EOB) וניאש ןובשחה קלח תאוע בקלי דכ  
 ח.וטיבי הדיל  סה עוכמ

 י אכזח טובמ לפומט.חוטיבה תרבחמ ולבקתשה םימולשת5.8.1.2.1
 ו נתינשם יתוריש ןיגב םימולשתKFHP/H-לר יבלהעש רדנ
 ל שח וטיב התרבחמ לביק לפוטמשה  KFHP/Hידיל ע
 ל.פומטה

  סהילופ התרגסמב תונימז תוחנהת ודואסף ונ דעימת.וח הנלשם ינמז חול5.8.1.3
 . תוחנ הלשם ינמז חול ,VI ף יסע רף,וצמ חפסנם בכוסמ
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  לש תויובח בושימ םירזחה לבקל לעופKFHP/H.םירדסהמ םירזחה5.8.1.4
 םירחא םידדצמ וא םימלשממ ,ישיא חוטיב תנגה / םיישילש םידדצ
 .תויטנוולרה יפל ,תיקוח הניחבמ םיארחאש

  ןמ וא ,רושיאה ךיראתמ הליחתמ בקעמ יתורישל תואכז תפוקת.קנעמל תואכז תפוקת5.8.2
  תואכזה תפוקת ךשמ .תופורתה ונתינ ובש ךיראתה וא ,םיתורישה וקפוס ובש ךיראתה
 :ללוכ ,תונוש םיכרדבKP לש ותעד לוקיש ידי לע עבקנו דבלב לבגומ ןמז אוה

  תורתיו םיאכז בקעמ יתורישל םוי 365לש םומיסקמה .יפיצפס ןמז קרפ5.8.2.1
 .םידובא תובוח תיינפה ינפל והוזש םילפוטמ תויולעב הבוחה

  םיתוריש רובע םוי 30לש םומיסקמ .םייניב לופיטו ןמוימ דועיס לופיט5.8.2.2
 .KP -ל ץוחמ םיקפוסמה

  קפוסמה יאופר דויצ רובע םוי180  לש םומיסקמה .הלכתמ אל יאופר דויצ5.8.2.3
 .קפס ידי לע

  לופיט רוזחמ רובע םוי180 לש םומיסקמה.לופיט קרפ וא לופיט רוזחמ5.8.2.4
 .  KPםעטמ תוריש ןתונ עבקש לופיט קרפ וא/ו

 תוירוביצ תואירב חוטיב תוינכתל םיאכז תויהל םייושעש םילפוטמ5.8.2.5
  םישיגמ םהש ודועב לפוטמל עייסל תנמ לע םוי 90לש םומיסקמה .תויטרפו
 .תיטרפ וא תירו ביצ תואירב חוטיב תינכתל לבקתהל השקב

  לפוטמ  ,MFA-ה תינכתל השקב תשגה ינפל.תופורתל ימעפ דח קנעמ5.8.2.6
 , AFM -ה קנעמ לפוטמל ןיא )1( םא תופורת ןיגב ימעפ -דח קנעמל יאכז
  לש תחקרמ תיבבKP  םעטמ תורשי ןתונ ידי לע בתכנש םשרמ אלימ)2(

KFHP/Hימעפ -דחה קנעמה.םשרמה לע םלשל תלוכי-יא עיבה )3(-ו  
 עבק התואש ,תופורת לש הריבס תומכ תקפסא ללוכו םוי30-ל לבגומ
 .KP םעטמ תוריש ןתונ תיאופר הניחבמ המיאתמכ

  לש ףקות גפ ךיראת ינפל םוי ( 30) םישולשמ לחה .קנעמה תכראהל השקב5.8.2.7
 השקב תיניש שיגהל לוכי לפוטמה ,ןכמ רחאל  ןמז לכבו םייקה קנעמה
 .תינכותל

  ,לולשל יאשרKFHP/H  ,םימיוסמ םיבצמב.םיקנעמ לש ןוקיתו ףקות לוטיב ,הלילש5.8.3
 :םיללוכ הלא םיבצמ .ותעד לוקיש יפ לעMFA-ה קנעמ ןקתל וא ףקותה תא לטבל

  ,אווש גצמ ,המרמ לש הרקמ.יסנניפה בצמב םייוניש וא הבינג ,המרמ5.8.3.1
  םיעגופש תורחא תוביסנ וא ,לפוטמה לש יסנניפה ובצמב םייוניש ,הבינג
 .MFA-ה תינכת תומלשב

  יאכז אצמנש לפוטמ.םייטרפו םיירוביצ תואירב יחוטיב תוינכתל תואכז5.8.3.2
  הלועפ ףתשמ וניא ךא יאכז בשחנ תויטרפו תוירוביצ תואירב חוטיב תוינכתל
 .תוינכת ןתואל השקבה תשגה ךילהת םע

  םולשת תורוקמ וא תואירב חוטיב לש יוסיכ.והוזש םירחא םולשת תורוקמ5.8.3.3
 בויחל םימרוגMFA-ה קנעמ לביק לפוטמהש רחאל והוזש םירחא
  אל לפוטמה ,הרקי הז םא .םיאכז םיתוריש ןיגב תואצוהה לש יביטקאורטר
 -ו ישיא ןפואב הילע יארחא לפוטמהש )1( תינובשחב קלח ותוא רובע ביוחמ
  םולשת רוקממ וא הלש וא ולש יתואירבה יוסיכה ידי לע תמלושמ הניאש )2(
.רחא

 שקבתי יתואירבה יוסיכב יוניש הווחש לפוטמה.יתואירב יוסיכב יוניש5.8.3.4
 .MFA-ה תינכותל השקב תיניש שיגהל

  ,רמולכ( ירלודה םוכסה אולמ תאMFA-ל םיאכזש םילפוטמ בייחל רוסיא לח.םיבויחב תולבגה5.9
  לפוטמ .Kaiser Foundation Hospital --ב םינתינה םילוח יתבל םיאכז םיבויח ןיגב )וטורב יבויח
  ךא ,MFA-ה תינכתל יאכז אצמנוKaiser Foundation Hospital --ב םייאופר םיתוריש לביקש
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  יסיסבה ףירעתהמ הובג םוכסב ביוחי אל , MFA-ה קנעמ החדש ואMFA-ה קנעמ לביק אל
(amounts generally billed, AGB) הלא םיתוריש ןיגב. 

  םייאופר םילופיט וא הפוחד האופר ילופיטל (AGB) יסיסבה ףירעתה .יסיסבה ףירעתה5.9.1
 KPינקתמ רובע עבקנ הזכ לופיטל יחוטיב יוסיכ ילעב םישנאל םינתינש םירחא םישרדנ
 .( AGB) יסיסבה  ףירעתה בושיחל סיסב ,  VIIףיעס ,ףרוצמה חפסנב ראותמש יפכ

.הייבג תולועפ5.10

  השוע ומשב תלעופה תובוח תייבג תונכוס ואKFHP/H.םיריבס םיצמאמ לש תוארתה5.10.1
  תרגסמב וערפ םרטש תובוח וא םולשתל תורתי לע םילפוטמל עידוהל םיריבס םיצמאמ
 :תונמל ןתינ םיריבסה םיצמאמ תוארתהה ןיב.MFA-ה תינכת

  רחאל ןושארה בתכמה ךיראתמ םוי  120ךות בתכב תחא העדוה תריסמ5.10.1.1
  הנימזMFA-הש ךכ לע העדוה ןובשחה לעבל הרסמנ ובש רורחשה
 .םיאכזל

  תוגירח הייבג תולועפ לש המישר םע הבותכ העדוה ןתמ5.10.1.2
(extraordinary collection actions, ECA) ש-KFHP/Hתייבג תונכוס וא  

  ןורחאה דעומהו ,לפוטמה תולע תרתי םולשתל םוזיל םינווכתמ תובוח
.הבותכה העדוההמ םוי30  ירחא היהי תוחפה לכלש ,הלא תולועפל

  ןושארה זופשאה חוד םעMFA-ה תסילופ לש הטושפ הפשב םוכיס תריסמ5.10.1.3
 .לפוטמה לש

  עויס לבקל ךי אוMFA-ה תסילופ לע ןובשחה לעבל הפ לעב עידוהל ןויסינ5.10.1.4
 .MFA-ל השקב תשגה ךילהת תועצמאב

  וא םולשתל םילפוטמ תורתי ינפל ,השקב יפ לע תינכתל תואכזה תעיבק5.10.1.5
 .תובוח תייבג תונכוסל תורבעומה תובוח

  הייבג תויונכוסל ריתמ וניאו ,עצבמ וניאKFHP/H.תוגירחה הייבגה תולועפ תייעשה5.10.2
 :לפוטמה םא לפוטמ דגנ  (ECA)תוגירח הייבג תולועפ ,ומשב עצבל

ו א ,ליעפMFA-ה קנעמ לביק5.10.2.1

  דע תועשומECA .ECA תליחת רחאלMFA-ה  תלבקל השקב תשגה םזי5.10.2.2
 .תואכזה לש תיפוס העיבקל

 .תורתומ תוגירח הייבג תולועפ5.10.3

  להנמ ,ןהשלכ ECAתליחת ינפל.םיריבס םיצמאמ לש תיפוס העיבק5.10.3.1
תוסנכה רוזחמ לע לפוטמל יסנניפה ץועייה יתוריש

(
Revenue Cycle  

Patient Financial Services Leader
)

 :םיאבה םירבדה תא אדווי 

  תינכת לע לפוטמל עידוהל םיריבסה םיצמאמה לכ ומלשוה5.10.3.1.1
 םגו  ,MFA-ה

  הנושארה בויחה תינובשחמ םימי240  תוחפל לפוטמל ונתינ5.10.3.1.2
 .MFA -ל השקב שיגהל

KFHP/H .יארשא ידרשמל וא םינכרצ לש יארשא גוריד תויונכוסל חוויד5.10.3.2
 קיזמ עדימ לע חוודל םילוכי ומשב תלעופה תובוח תייבג תונכוס וא
 .יארשא ידרשמל וא םינכרצ לש יארשא גוריד חוויד תויונכוסל

  וא תויטפשמ תולועפ תחיתפ ינפל .תויחרזא וא תויטפשמ תועיבת5.10.3.3
  לפוטמה לש יסנניפה ובצמ תא תרשאמKFHP/H ,ןהשלכ תויחרזא
  יאכז לפוטמה םא עובקל ידכ םיינוציח םינותנ תורוקמב שומיש תועצמאב
 .MFA -ה תינכתל
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  דגנ ןהשלכ תופסונ תולועפ תוטקננ אל.MFA-ל יאכז5.10.3.3.1
 -ל םיאכזש תונובשח.MFA-ה  תינכתל םיאכזש םילפוטמ

MFAדבעידב םירזחומו םיקחמנ.

  תואבה תולועפה ,דבלב םיטעמ םירקמב.MFA-ל יאכז אל5.10.3.3.2
  וא ישארה םיפסכה להנמ לש םדקומ רושיאב תוירשפא
 :רקבמה

 תורוכשמ לוקיע5.10.3.3.2.1

  חתפית אל.תויחרזא/תויטפשמ תועיבת5.10.3.3.2.2
  לטבומ ונהש םדא דגנ תיטפשמ העיבת
 .תרחא תיתועמשמ הסנכה אללו

 .םירוגמה םוקמ דובעש5.10.3.3.2.3

  תויונכוסל ריתמ וא רשפאמ ,עצבמ וניאKFHP/H.תורוסא תוגירח הייבג תולועפ5.10.4
 :תוביסנ םושב תואבה תולועפה תא ,עצבל תובוח תייבג

 -יא ללגב םישרדנ םייאופר םילופיט וא הפוחד האופר ילופיט ןתמ תייחד5.10.4.1
 .בוחה לעב ידי לע תמדוק הרתי םולשת

 .ישילש  דצל ןובשח לעב לש ובוח תריכמ5.10.4.2

 .תונובשח תקזחה וא םיסכנ תמרחה5.10.4.3

 .רצעמ יווצ תשירד5.10.4.4

 .טפשמ תיב ןויזיב ןיגב םדא טפשמל דימעהל השירד5.10.4.5

MFA-ה  תינכות לש תואכזה ינוירטירק תא ינמז ןפואב תונשל היושעKFHP/H.ןוסא תבוגת5.11
  רשכוהש עודי עוריאמ ועגפנש םילפוטמלו תוליהקל ןימזה עויסה תרבגהל השקב התשגה יכילהתו
 .תילרדפה הלשממה וא הנידמה ידי לע ןוסאכ

 :לולכל םילולעMFA-ל תואכז ינוירטירקל םיינמז םייוניש.תואכזל םיילאיצנטופ םייוניש5.11.1

 תואכזה תולבגמ תייעשה5.11.1.1

 .הקידבה יעצמא ינוירטירק ףס תלדגה5.11.1.2

 .תוהובגה תויאופרה תואצוהה ינוירטירק ףס תתחפה5.11.1.3

  השקב תשגה ךילהתל םיינמז םייוניש.השקבה תשגה ךילהתב םיילאיצנטופ םייוניש5.11.2
 :לולכל םילולעMFA-ל

  ,ול שי םא ,הסנכה ,המגודל( יסיסב יסנניפ עדימ רוסמל םילפוטמל רשאתמ5.11.2.1
  ובצמ תא תמאל ןתינ אל )1( רשאכ ותופקת לע דיעהלו )הסנכהה רוקמו

  שקובמה יסנניפה עדימה )2( ,םיינוציח עדימ תורוקמ תועצמאב יסנניפה
  חיכוהל תויושעש תורחא תויאר תומייק אל )3(-ו עוריאה בקע ןי מז וניא
 .תואכז

  תעב עוריאה בקע ידיתע הדובע /תורכתשהה ןדבוא תעפשהב בשחתהב5.11.2.2
 .תיבה קשמ תוסנכה תעיבק

  רוביצל ןימזMFA-ה  תינכתב םיינמז םייוניש ראתמה עדימ.בחרה רוביצל ןימז עדימ5.11.3
 .םיעפשומה םירוזאבKP  ינקתמבוMFA-ה תינכת לש טנרטניאה ףדב בחרה

 םיחפסנ/תוצלמה6.0

 םיחנומ ןולימ-A חפסנ6.1

 תורוקמו תונקת ,םיקוח6.2
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הגשה-רב לופיטו לפוטמה תנגה קוח6.2.1
(Patient Protection and Affordable Care Act), ירוביצ קוח (Public Law)111- 

148)124Stat. 119 (2010)( 

תויתנשה תוילרדפה  ינועה תויחנהו ילרדפה םשרמה6.2.2
(Federal Register and the Annual Federal Poverty Guidelines)

  'ח תפסותל2014  תוארוה ,תוימינפ תוסנכה תוריש םוסרפ6.2.3
  (Internal Revenue Service Publication, 2014 Instructions for Schedule H)

 ) 990ספוט(

 (Internal Revenue Service Notice) שדוחמ תוימינפ תוסנכה תוריש לע העדוה6.2.4
2010-39

CFR , (Internal Revenue Service Code)תושדוחמ תוימינפ תוסנכה תוריש דוק6.2.5 26
–RIN 1545-BL58 ; RIN 1545-BL30;RIN 1545-BK57, 602 ו-,35, 1 חלקים

 םיינבדנ םילוח יתבל תופסונ תושירד
 (Additional Requirements for Charitable Hospitals)

  עויסתסילופ–(California Hospital Association) היטרופילקב םילוח יתב דוגיא6.2.6
הליהקב תובטה יקוחו םילוח יתבב יסנניפ

(Hospital Financial Assistance Policies & Community Benefit Laws) , 
2015תרודהמ

 תיבה תוצרא לש ילותק יתואירב דוגיא6.2.7
(Catholic Health Association of the United States)–לע חווידו ןונכתל ךירדמ  

 , (A Guide for Planning & Reporting Community Benefit)תויתליהק תובטה
  2012תרודהמ

 תוריש ינתונ תמישר6.3

 :רובע KFHP/Hירתאב תונימז תוריש ינתונ תומישר6.3.1

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 חפסנ
 םיחנומ ןולימ

  תופתשמש תוננכותמ םייאופר םילופיט ןומימב עויס תוינכת ולא (CMFA)תיתליהק םייאופר םילופיט ןומימב עויס תוינכת
  אלל הכומנ הסנכה ילעב םילפוטמל ץוחנ יאופר לופיטל השיג תוקינעמה ןוחטיב תשר ינוגראו םייתליהק םינוגרא םע הלועפ
 .KP ינקתמב םילופיטה תא הסכמ וניאש תואירב חוטיב םע וא תואירב חוטיב

  וא ,בייח בוח תובגל הסנמ וא הייבגב קסוע וא להנמ הפיקע וא הרישי הלועפבש םדאל איה הנווכה תובוח תייבג תונכוס
 .בוח הנוקל וא השונל ,בייח הרואכל

  ,םיחטובמל םיידועיי םירצומ ,היצלהניא ירישכמ ,םייבק ,םייטרדנטס תולקמ רתיה ןיב ,ללוכ(DME) הלכתמ אל יאופר דויצ
  טרופמש יפכ תיבב שומישל ןצמחו ,םילוח תיב תוטימ ,םינוכילה ,םילגלג תואסיכ ,יתיב שומישל תלד לע םילתנ םירזע
  )דויצו יתוכאלמ סקנירלו ,םיימניד רזע ירישכמ/םידס המגודל( םיבתות ,הקיטותרוא ללוכ וניאDME-ה . DMEינוירטירקב
 .)השיבח דויצו יגולורוא דויצ ,המגודל( םיכר םירצומו םשרמ אלל םירצומו

  יוסיכ לבקמ )2( ;חטובמ וניא )1( לפוטמהש ןיב ,וז הסילופב םיראותמה תואכזה ינוירטירקב דמועש םדא אוה יאכז לפוטמ
  חוטיב יפוליח תועצמאב שכרנש דסבוסמ תואירב חוטיבמ יוסיכ וא, Medicaid, Medicare  המגודל( תירוביצ תינכתמ
 . KFHPידי לע הסוכמ )4( וא; KFHP  וניאש תואירב חוטיבב חטובמ )3( ;)תואירב

  יסנניפה ךרוצה תא ךירעהל ידכ לפוטמה לש ישיאה עדימה תא ןוחבל וגהנש ישילש דצ יקפס םה םיינוציח עדימ תורוקמ
  תנמ לע םיטרדנטס םתוא יפ לע לפוטמ לכ ךירעמ רשא םיירוביצ םימושר עדימ ירגאמ לע ססובמה לדומב שומיש ידי לע
 .לפוטמה לש תילכלכה תלוכיה ןויצ תא בשחל

  םדאה יתורישו תואירבה דרשמ ידי לע ועבקנש ינוע לש תיתנשה הסנכהה תומר תא עבוק(FPG) ילרדפה ינועה וק דדמ
 .ילרדפה םשרמב הנש ידימ םינכדועמו תירבה תוצרא לש

  תונימזה תונושה יתואירבה יוסיכהו ןומימה תויורשפא תא ןוחבל םילפוטמל עייסל ידכ שמשמה ךילהתה אוה יסנניפ ץועיי
  ירכש :ל םילבגומ םניא ךא ,םיללוכ יסנניפ ץועייל תונפל םייושעש םילפוטמ.KP ינקתמב םינ תינה םיתוריש רובע םלשל ידכ
 .לפוטמה תוירחא אולמ תא םלשל תלוכי רסוח ועיבהש הלאו ,רסחב םיחטובמ ,םיחטובמ יתלב ,ימצע

 :ןלהל ראותמה בצמב אצמנש וא ןלהל םיראותמה תומוקמה דחאב ררוגתמש םדא לש ובצמ אוה תיב רסח

ו א ;)בוחרב( םישוטנ םינבמ ,תוכרדמ ,םיקראפ ,תוינוכמ ןוגכ ,םדא ירוגמל םידעוימ םניאש תומוקמב

ו א ;םוריח טלקמב

םוריח יטלקממ וא בוחרהמ וילא ועיגהש תיב ירסחל ךמות רויד וא רבעמ רוידב. 

רחא דסומ ב וא םילוח תיבב )םיפוצר םוי30 דע( רצק ןמז קרפ הלבמ ךא ליעל וניוצש תומוקמהמ דחא לכב. 

םדאהו םיהוזמ םירוגמ ול ןיאו תיבב תומילא ינפמ חרוב וא תיטרפ םירוגמ תדיחימ עובש ךותב הנופמ תויהל יופצ  
 .רויד גישהל ידכ תוצוחנה הכימתה תותשר תאו םיעצמאה תא רסח

םימי30-מ רתוי ההש ובש תויורכמתהב לופיטל ןקתמ וא שפנ ילוחל דסומ ןוגכ ,דסוממ ררחתשהל יופצ עובש ךותב  
  גישהל ידכ תוצוחנה תויתרבחה הכימתה תותשרו םייסנניפה םיבאשמ רסח םדאהו םירוגמ םוקמ ההוז אלו םיפוצר
 .רויד

KPללוכKaiser Foundation Hospitals  םילוח יתבל תוכיישה תואפרמו,  Kaiser Foundation Health Plans, תוצובק  
 .Kaiser Permanente Insurance Company (KPIC)טעמל ,םהלש תונבה תורבחהו ,לקידמ הטננמרפ

  לוהינמ קלחכ ודי לע רכחומ ואKP  תולעבבש ,ןיינב לש ינוציחהו ימינפה וקלח םללכבו ,םייזיפ םירצח םיללוכKP ינקתמ
  ןיינב לש רחא ינוציח וא ימינפ רוזא וא הדיחי ,  KPלש המוק וא ,ןיינב ,המגודל( םילפוטמל לופיט תקנעה הז ללכבו ,ויקסע
. )KP  לש וניאש

  תואכז עובקל תנמ לע לפוטמה רסומש עדימב וא םיינוציח עדימ תורוקמב םישמתשמ הבש הטישה אוה תוסנכה ןחבמ
 .ילרדפה ינו עה וק דדמ ךותמ ןיוצש זוחאהמ ההובג םדאה לש ותסנכה םא קודבל ידכ  MFAוא תירוביצ חוטיב תינכתל

National Community Benefit 



NATL.CB.307פוליסה מספר: שם הפוליסה : סיוע במימון טיפולים רפואיים
2021בפברואר , 1תאריך תוקף: National Community Benefit: אחראיתמחלקה

14מתוך 12עמוד: המפקח האחראי: מנהל, סיוע כספי רפואי 

Proprietary Information. Kaiser Permanente.  All rights reserved. 

Aנספח 
מילון מונחים (המשך) 

  םיאכז םילפוטמל תויאופר תואצוה םולשתל םייפסכ םיקנעמ תקפסמ(MFA)  םייאופר םילופיט ןומימב עויסל תינכתה
  תא םות דע ולצינש ,תופורת וא םירצומ ,םהלש םיצוחנה םייאופרה םיתורישהמ קלח וא לכ לע םלשל תגשמ הניא םדיש
  רובע לפוטמה תולעמ קלח םלשל עויסל תינכתה ינוירטירקב דומעל םישרדנ םישנא.םייטרפהו םיירוביצה ןומימה תורוקמ
 .הלוכ תא וא לופיטה

  םהבש תושובחתו ,תושיבח ,םילתמ ,םידס ןוגכ רזוח שומישל םידעוימ םניאש םייאופר םירמוחל הנווכהה םייאופר םירצומ
  לביק וא שכר לפוטמהש םירמוח תללוכ הניא וז הרדגה .ץוחנ יאופר לופיט תשגה תעב השרומ יאופר תוריש ןתונ שמתשה
 .רחא רוקממ

  תואפרמ ,םילוח יתב ,לשמל(KP ינקתמב לבקתמה לופיט ןיגב לפוטמל םימשרנש םיבויחה לש קלחה איה לפוטמ תולע
  תינכתב וא חוטיבב םירזחומ םניאש )ץוח תחקרמ יתבו םייאופר םידרשמ יניינב ,םייאופר םיזכרמ ,םילוח יתבל תוכיישה
 .ירוביצ ןומימב תיאופר

  הניא םדיש KP Senior Advantage Medicareלש D(Part D) קלח יחטובמל יפסכ עויס ןתונתחקרמ תיב לש רותיו
 .Medicare  חוטיב לשD(Part D) קלחב תוסוכמש םשרמה תופורת תולעב םקלח תא םלשלתגשמ

  םניאש םישנאל םירישי םייאופר םיתוריש הקינעמש תויתלשממ תויונכוס וא/ו םיר"כלמ לש תכרעמ איהןוחטב תשר
  ירסחל טלקמב ,היסנכב ,תיתליהק האפרמב ,ירוביצ םילוח תיבב ןוגכ תיתליהק תרגסמב תוריש-תת ולביקש וא םיחטובמ
 .'וכו רפס תיבב ,תדיינ תואירב תדיחיב ,תיב

  תופתתשה ,חוטיב תוימרפ םלשל תובייחתהב דומעל לוכי וניא ,תואירב חוטיב ול שיש תו רמלש םדא אוה רסחב חטובמ
  תא לבקמ וניאש וא החוד לפוטמה ןכ לעו ,םיאכז םיתורישל םירושקה תימצע תופתתשה ימוכסו ,תוריש רפ םולשת ,תימצע
 .וסיכמ םלשל בייח אוהש תויולעה ללגב םיצוחנה םייאופרה םילופיטה

  לופיטה לע םלשל ילרדפ ןומיממ וא הנידמהמ ןומימב עויס וא תואירב חוטיב לש יוסיכ ול ןיאש םדא אוה חטובמ יתלב
 .יאופרה

  הייסולכואה ללכל האוושהב רתוי הובג ןוכיסב תובשחנ ןתחוורו ןתואירבש תויפרגומד תוצובק תוללוכתועיגפ תויסולכוא
 .םירחא םיענומםירוטקפ וא ליג ,ינתא אצומ ,תולחמ ,ילכלכ -ויצוס בצמ ללגב

  טפשמל דימעהל תויושרל הרומה טפשמ תיב םזויש ךילהת איה טפשמ תיב ןויזיב ןיגב םדא טפשמל דימעהל השירד
 .רצעמ וצל המודב ,טפשמה תיב תא הזבמ אצמנש םדא
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Kaiser Permanente Southern California  : חפסנ
 2022 רואניב 1  :חפנסה ל שףקו תךירתא

 

I. Kaiser Foundation Hospitals. ינק מת עלהחל  הסילופה KFHP/H )אותפר מ,םחולי בתי ,לשלמ 
  .םיניצויח תחקרמ יתבו )םייאורפ םידרשמ יניינבו םייארפו םיזכרמ ,םילוח יתבל תוכיישה

 Kaiser Foundation Hospitalsםיללוכ הינרויפלק םרודב: 

 KFH Anaheim KFH Moreno Valley 
 KFH Irvine KFH San Diego 

 KFH Baldwin Park KFH West Los Angeles 
 KFH Fontana KFH Woodland Hills

 KFH South Bay KFH Downey 
 KFH Los Angeles KFH Ontario

 KFH Panorama KFH Zion
 KFH Riverside 

 

  בתי של גןהו רחו תמאשנוב תוסולופה יווקל םיתייצמKaiser Foundation Hospitals  :הרהע
  הינרוליפק לש תואירבה ותוחטיבה דוק ,(Hospital Fair Pricing Policies) םילוח

(California Health & Safety Code) §127400.  

II. ה יסתלופב םיוסכמ םניאוש םיוסכמ שםיפוסנ םיותריש-MFA. 
a. ידכ םהווי מתםנאיש וםהווי מתםביצ למבית רסח פלטו למזמין .יתב ירחס םילפוטמל הרובחת 

   KP של במיון ההייש מאו  KP(KP Hospital) של םחוליה בית מררוחש קלהל
(KP Emergency Departments) . 

b. ותכאזב םיללכנ םני שאםיפוסנ םיותריש. 
i. השמיע ריזע 

ii. הייאר דויצ  

iii. ל שת ולעק הלחל תורושקת הואצוה  (Medi-Cal Share of Cost, SoC )  Medi-Cal .
CSo ניתכ מתרליגטנאי קלח לבשחנ  Medi-Calיפולטיב בותטה קפס לדתשמיוע  
 ףס לש הבוגה הצקב אותצנמש סותנכה בעלי Medi-Cal יחטבו למסייע לדיכ אותריב
  הנדיהמ די י עלבעקנ CSo-ש ןוויכמ CSo יכומסל AMF חילה לןנית אל .הנסכהה
     Medicaidתבלק לאיכז ההיי פלטוהמש ניפ לםשל לפלטוהמ שעל םוכסכ

  

III. ה  תסילו פל יםופ כפנםיאשו םיפוהכפ יםקספ -MFA. ב םקיפסה שימתר - 
Kaiser Foundation Hospitals ה סתפוליל םופיכפ םניאשו םיופכפה-AMF א לל,בחרה רבוצי להנזמי 

 .  www.kp.org/mfa/scalבתכתוב KFHP/H MFA של טנרטנאיה ראתב ,םשלות

IV. ל הקשב הגשתו תינכהת לע עדימ-MFA. ה ניתכ ת עלעדמי-MFA, ה סתפולי של םקית עובותרל-MFA, 
 ,םשלו תא לל,בחרה רבוצי לזמין ,)ניתכהת ני עלו,נוייהד ( הטשופ הפשב צית ותמ,יותחנה ,השקב סיפטו
-  ב בלקיש פולטי ךהלבמ MFA-ה ניתכלת השקב שגיה לכול יפלטומ .ספד מוטרמופב או ינורטקאל טרמפוב
HP/HFK אנ( .השקב רניי שתגה די יל עאו ,פוןלטב ,שייא פןאוב בותר ל,םניפאו רפסבמ ,ותיובקבע או  
 .)שלעיל 5.4ו- 5.3 םייפעסב ןיעיל

a. לש טנרטניהא ראתמ נתווקמ השקב קשתהו יולימKFHP/H .  יטר פשיגהלו םוזלי לוכי לטופמה 
 . www.kp.org/mfa/scalבתכתוב MFA  של טנרטנאיה ראת מנירוטקאל ןפאוב השקבה

b. לש טנרטניהא רמאת יתנכהת לע עדימ דתרוהKFHP/H . עלדע מישל םנייורטקאל םיקעות   
 .www.kp.org/mfa/scal בתכתוב MFA של טנרטנאיה ראתב אצולמ רשפא ניתכהת

http://www.kp.org/mfa/scal
http://www.kp.org/mfa/scal
http://www.kp.org/mfa/scal
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c. םינימז יתנכהת לע עדימ לש םיינורטקל אםיקותע .ינורטקל אןפובא יתנכהת לע עדימ קשתב 

 השקב פי  עלםניזמי יתנכהת על דע מישל םניירוטקאל םקיעות .ינורטקל ארואדב הקשב יפ לע
 .יונטרקל אוארדב

d. קותחלבמ בלק לרשפא ניתכהת  עלדעמי .ייש אןפובא הקשב שתהג ו איתנכהת לע עדימ לתבק 
  ,I ףסעיב םטירפוהמKaiser Foundation Hospitals - ב המיון והבלקה

Kaiser Foundation Hospitals.  

e. דעי מקפסל ידכ ןפוטלב םיניזמ נוציועי  . ןופלבט קשהבת שג הוא תינכת הלע עדימ  תלבקל הקשב,  
 : ןאכ םיצעויה תא גישהל ןתני  . MFA-   להשקב שגיה לפלטולמ עייס לדיכו  ,MFA-  ל ותאכז עובקל

1-800-390-3507  :ןולפט )י(רספמ

f. דעמי שקב לולכ יפלטומ .ינורטקל ארואדב הקשב הגשת ו אתינכהת לע עדימ לתבקל הקשב 
  ראדוב חתושליו  MFA-ה ניתכתל השקב סופט ילומי ידי לע AMF-  להשקב שגיה ולניתכהת על
 :אל חושל לרשפא ועסי שותקבו דע מיבלתק לתשוקב .ינרוטקאל

 Kaiser Permanente
 Attention: Medical Financial Assistance

 P.O. Box 7086
 Pasadena, CA 91109-7086

g. ישאי פןאוב רסו למרשפא אושמול סיוע בלתק לתשוקב .ייש אןפובא לאמ הקשב פסוט רתימס 
 . Kaiser Foundation Hospital- מדחא כלב הבלקה קתחלבמ

V. לאותכז ביעתק בעת .תוכאז ינוירטירק -MFA ן לעייאנ( .פלוטהמ של ביתה קש משל סתונכה םניחבנ  
 .)שלעיל 1.6.5 םייפעסב

a. ירלדפה ניוהע קו דד מךרמע 400% ד ע:הסנכה ןחב מריוןטריק  

b. יחטובמ KFHP ידכ תהוובגה תויאורפה תואצוהה ןיורטירקב דומעל םיכירצ תרכומ האצוה םע  
 ניתכ לתםיאכז היותל

VI. ש םכומיסה .ותחנה לש םינמז חול-KP עלםסיסבו מםאייפור םפוליטי במימון סיוע ליאכזה פלוטהממ הבגו  
  .ניתכ לתפלטוהמ ותאכז לםשישמהמ אותכזה ניוירטריק גוס

a. החנה בלק יסותנכה חןב מניריוטריקב דשעומ פלוטהמ .ותנסכה ןחבמ ינוירטירקב דמוע לפוטמ 
  פלטוהמ םרבו עםקיפסוהמ םרותיישה רבוע םביחיוה מקחלב או פלוטהמ בעלות 100% של

 .יאחרא
 

b. אותצהו ינריוטריקב דעומש פלטוהמ .תוהובג תויאופר תואצו הינוירטירקב דמוע לפומט 
  םקיפסוהמ םתירושיה רבו עםביחיוב או פלטוהמ ותבעל 100% של החנה בלק יהותבוג איותפור
 . י אחראואה לפוטמה ורםבע

VII. ייסבס ףירע תבוישחל יסבסה (AGB ).  KFHP/Hםבעיקו AGB ץוחנ יאורפ ליפוט וא םוריח לויפט לכל. 
   עלדעמי .AGB ףריבתע פולטיה גיןב טורוב םביחיוה את ילפכומ ,דבדיעב העלות את חןבו אהו ךכ םשל
BAG של טנרטנאיה תרבא ואמצל שרפ אובושי חדרךו KFHP/H MFA תבכתובwww.kp.org/mfa/scal  . 

VIII. ה ו לרשאו והשקב שיגה פלוטהמש םריקבמ .יםחזרה-MFA, רות יבלקהתש םכוס כל רבו ערזחהה חלה 
 רבו ע,רחא שלתי ממםשל מאו Medicare, Medi-Cal  יד י עלםשולשי הפצ מההיKFHP/H  -ש הממ
 .םייעוצקמ םיתוריש וא/ו םילחו תיבב םיתורשי

a. יחרזאה ךהליה דקו של685.010  ףסעיב טרפוהמ רשיעוב רבטצ תביתרי   
(Code of Civil Procedure);  פלטוהמ מםשלוהת את םחוליה בית בלקי בוש ךריאהת  מןחלה.  

 .10% אהו ףטשוה יתבריה רשיעו

Proprietary Information. Kaiser Permanente.  All rights reserved. 

http://www.kp.org/mfa/scal
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