
 
 

 

Proprietary Information. Kaiser Permanente. All rights reserved.  

Publication, duplication, disclosure or use for any purpose not expressly authorized in writing is prohibited.  

Printed copies are for reference only. Please see electronic copy for latest approved version. 

 صفحه

 21از  1

 

 Community Health

  ستسیا عنوان

Medical Financial Assistance 
  تسیاس رهشما

NATL.CB.307 

 مسئول رهداا

 National Community Health
 راجا تاریخ

 2023ژانویه  1

 سند مالک

  کیالی پزشم، کمک مدیر

  تاسبیانیه سی 1.0

Kaiser Foundation Health Plans (KFHP) وKaiser Foundation Hospitals (KFH) رائه  اهد بهعمت 
 نند. ک یمل هیسیر تپذ بسی آارشق اایبرا  ریرمانات د خدمهی بترسس که دتندسهایی ه برنامه

 ص قمه نا بیارای پوشش دمه یا بیپوششد قافمد رآدکم ارانبیمالی به کمک مرائه  الامهد شتعاین 
 ی رور ضتبقه مرای بسی دستر مانعی برامات خدنهزی هتاخایی پرد که توانتنی اسما زدر
 . تس اینسژا اورشکی وپز

  هدف 2.0

 ی و شکزوری پضرمات  خدیی برامال کمک ریافتو دن ط بودشراید مات واج، الزاستین سیا ادر
(Medical Financial Assistance, MFA) ی ک پزشککم نامهبر قز طری ایژانساور  شده ف توصی 
 ی ط ایالتبذیررات ه و مقرحدت متی ایاالد داخلرآمانون دق (r)501ش خ با بقات مطابزام. این التاس
  تشرک تحیصالهای اریمات، مع خدهی بسوۀ دسترحط، نشرایجد مات وا خدسیرر که به بتاس
 رت عدم در صوز ات مجادامق ا مزایا وه مبالغسب محااسپایه و اس،  MFAر مزایایاختاسامه، رندر ب

 . زدپردا میمانی درهای حساب تور صتپرداخ

  رده کاربمندا 3.0

کل ر ا )ده های آن جموعهر و زیرمای زیهزمانسام ستخدا احتارکنان تای کر بتیاسین سا 3.1
  شود: یال ماعمود( ش میته گف «KFHP/H»ها  به آن

3.1.1 Kaiser Foundation Health Plan, Inc. 

3.1.2Kaiser Foundation Hospitals ؛ و  

 . KFHP/Hی ها هموعرمجزی 3.1.3

 ن ارستایمه به بتهای وابس ینیکو کلKaiser Foundation Hospitals  رد  مور دتیاسین سا 3.2
 . شودیال ماعم 8تا  1 تسپیو ، Kaiser Permanente  مناطقهایاقیهلحار ه درشدذک

  فتعاری 4.0

 . نیده کعمراج نامهواژه  - Bیمه ضمبه 

  ادمف 5.0

KFHP/H  نامهبر MFA ریافتر در مسیی دمال موانع ناشتبردز میان  ا جهتراسع ن وزمو آاراید  
 سن، به توجه ون  بدرنامهکند؛ این ب یا ماران اجرم بیراینسی بارژی و اوکزش پوریضر تبقمرا

 اری ردبرخو و تیسی، ملنش جت، گرایرمهاج تیا وضعیهبی  مذیگتاد، وابسنژ، یتجنسناتوانی، 
  شود. یرائه م اها آن بهتمسالش از پوشران مابی

 . MFAت یاسق سجد شرایط طبوار شرایط و غی واجد مات خد 5.1

 مات  خد(1ز ) اصی خا طیفیتواند برا ی  مMFA شرایط.واجد مات خد 5.1.1
 و والت( محص2؛ )سیرژانی و اوکوری پزشضررمانی د داشتیهای به تبقمرا

 ر مراکز ده دش ارائهی پزشکازم ( لو3ه؛ و )اروخانات دخدم
Kaiser Permanente (KP) به ته های وابس لینیک، کها تانارسر بیم)نظی 

 های داروخانهر ، دکی(زشداری پ اایه و ساختمانی شکپزکز ن، مراارستابیم
KFHP/Hگان دهند ارائهوسط   یا تKP شود:مال اعیر زحشر قبط   
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 دهنده رائه ا خدماتی کهارمان ی، دتبقمرا ی.ضروری زشکمات پخد 5.1.1.1
KP ز کی تجویشپز تیرمان وضعا دیص خیشبی، تزیااری، گیر پیشتجه 
ده دهنائهارا ار یم بیراحتیبرای ر اصل  و دتس اردهرائه ک ایا

  یستند.ی نشکپزهای  تبقمرا

 ی پایسراروخانه ر دد دجو موهای خهنس  خانه.اروازم دو لوها سخهن 5.1.1.2
KFHP/H  دگان دهنائهاروسط ه تجویزشدو تKP ،ش بخ دهندگانارائه 

ز  اارجتی خوریفهای  تباقدهندگان مر ئهراا، KPشبکه ز  اارجس خرژاناو
 و   (Doctor of Medicine in Dentistry, DMD)ک زشپ ندندا، KPه بکش

  .(Doctor of Dental Surgery, DDS)ک زشپ ن دنداجراح

ر ، دیمومهای ع داروازاده تفاس می.عموروهای دا 5.1.1.2.1
  شود. میه دادترجیح امکان، ورت ص

 وسط شده تز جویتاروهای برند د .ندروهای بردا 5.1.1.2.2
 سوب حط مشرایجد رد زیر واموار   دKPدهنده ارائه

  شود: یم

« خهس نقف طب»مصر 5.1.1.2.2.1
(Dispense as Written, DAW) روی  

  ، یاشدشده باته نوشنسخه 

 س ترر دسی دادلعمومی مع داروی هیچ 5.1.1.2.2.2
 . نباشد

 این  ه.سخای بدون ن وخانهم دارواز لداروها یا 5.1.1.2.3
  شوند: یب محسوط مشرایجد وارد موان ر ایت دمحصوال

ا  ررشفایا سنسخه   KPدهنده ارائه 5.1.1.2.3.1
  شد. ته بانوش

 ه هیت KP ی رپایداروخانه سز  امحصول 5.1.1.2.3.2
  شود؛ و

ر د KPاروخانه ر دره دموال همحصو 5.1.1.2.3.3
 . شدس بارستد

Medicare   نفعراد ذیف ارد مودر .Medicareن نفعاذی 5.1.1.2.4
  Dش بخ Medicareش ش پوتحجویزی تی تها داروبرای

  شود. یال ماعمروخانه  داندهکن پوشیم   چشکلبه ش

رای دای رپایاروهای سد شکی.پز ندااروهای دند 5.1.1.2.5
 مات  خدنمادربرای  DDSیا  DMD که کیرت پزشوضر

 . نندک یز متجویکی دندانپزش

  وامکی باد پزشهیزاتتج 5.1.1.3
(Durable Medical Equipment, DME). دهنده ارائهط توس  KP

KFHP/H    و توسطت اس شدهزتجوی DMEهای  رالعملتوا دس بقمطاب
 دود به حم شود. یه مارائی شکپزت روری ضهاارعیمرای  دااربه بیم

 . ت اسسترر دسد KP ر مراکز همیشه د که واردیم
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 و ماهنگ ای هه های کالس هزینه ت.وزش بهداشمهای آ کالس 5.1.1.4
 طرح ز ای خشعنوان ب به  KPدهنده ارائهه ک KPوسط شده تاررگزب

  ند.ک یه مصیر تومایی بمراقبت

 امل ه شی کیط خاصدر شرا نا.تثورت اسص جود بهمومات خد 5.1.1.5
د: ال شواعمرد موان برای ای MFA تمکن اس، متناستثاس

 تبقمرامات  خدووسط طح متسبتی قی، مراخصصتاری پرست (1)
 و یز تجو DME (2؛ و )KP شبکه ز  اارجخز ر مرکشده د ارائهی نتضاح

 ط سشده تو ه عرضو KPده دهن ارائهسط وه تشدرشفاس
 رد موابرای ن ط بودشراید ی واجبرا .یر زحشراد به ردراق رفنده/طوشرف

 ف صی توآور طبق سامسر شکیپزه ین هزرهایز معیا ایدر بامابیا، نتثاس
  د.ر باشردار برخوزی 5.6.2ش بخ

 تی قبرامات ی، خدمی تخصصاررستمات پخد 5.1.1.5.1
 ط توسشده هارائ حضانتی.ت ماو خدط وسسطح مت

 ی ز پزشکای نیاارر دمابیبه  KPا داد باررقف مرکز طر
ز  امارستان پسبیز  اصیترخر ل دهیس تتی جهزجویت

 . بستری

(DME) وامکی باد پزشهیزاتتج 5.1.1.5.2  . DME  شده هرضع  
  KPدهنده  ارائهط ه توسدشرشفاده و سروشنفط توس
 ط ه توسدش   و عرضهDMEهای  رالعملتوا دس بقمطاب

 . DME KFHP/H شبخ قریاز طاد ردرا قت تحفروشندۀ

 شود:ال ناعمد زیر ار مودر MFA ت  ممکن اسجد شرایط.ایر وخدمات غ 5.1.2

 رای ا داانسی یورژا، KPدهنده ائهشخیص اره تکه بخدماتی  5.1.2.1
مات خد ترسهفز  اشیبخد زیر ارمو  تند.کی نیسورت پزشضر
  :تی اسشک پزورتا بدون ضرنسی یژاورغیرا

  تمات پوس خدلامی، شبای جراحی زیا عملدمات یخ 5.1.2.1.1
 . تسا رامیب رهاظ دوبهب یارب اساسا هک

 . شخیصشامل تط تبت مرما خداروری وهای نابرماند 5.1.2.1.2

 . فروشی ردهخی شکپزازم لو 5.1.2.1.3

 یک راکتوپیرا، کزنی سوبطامل ن، شزیگ جایهایرماند 5.1.2.1.4
 ژ.اساات م خدمو

 . یسوانی جنرمان ناتات د خدموقات تزری 5.1.2.1.5

  یگزین. جارندهگی مه تصمیط بدمات مربوخ 5.1.2.1.6

  بیمه تظف، محاثص ثالات شختعهدا بمات مرتبط خد 5.1.2.1.7
  ی.ارگررت کسابران خرد جمواا یی شخص

 . KPت غیر مالی بیمه سن دارابیمارارای مات بخد 5.1.2.1.8
اروخانه دت  محصوالی و ورفیرا غیرژانسی وخدمات غیرا

 ر مابی KPر ی غتسالممه بیش پوشوسط ه تپایی کسر
ز  اازندس میلزم ا م ررانما بیشوند و یه مدادش پوش

های  داروخانهگان و دهندارائهز  اصیخ مشهبکش
  د. کنناستفاده KPیر ی غترجیح

ً
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ا ری ی اضطراازمی کها و لوه خهنس  خانه.اروازم دو لوها سخهن 5.1.2.2
 ه محدود ما ن اد شامل،شون میته نفگر  نظر دری ورت پزشکضررای دا

  :تس اردموابه، این 

  انه ندارند.خ دارون ومادرن ویسیکمه أییدیاروهایی که تد 5.1.2.2.1

ها  آن KPه دهندارائه که هخن نسی بدوااروهل و دوسای 5.1.2.2.2
 . استهنکردرش فایا سجویز را ت

 هناوخراد رد الومعم هک هخسن نودب یاهوراد و لیاسو 5.1.2.2.3
KP داده رشاه سفیژور وط بهاید بند و یست نسترر دسد 

 . شوند

 تظف، محاثثالص ت شخعهدابط با تتهای مر خهنس 5.1.2.2.4
  ر.رگکاارت خسبران رد جمواا یی  شخصبیمه

  ،یشیارآ مزاو ل،یروراب ،الثم )هژیو یانثتسا یاهوراد 5.1.2.2.5
 . سی(جنناتوانی 

  Dبخش  Medicareدر شده سینوی د نامرای افراهایی بسخهن 5.1.2.3
 مد آدر د کمنه افراا یارامهیط برنجد شراکه وا

 (Low Income Subsidy, LIS)مانده  یقنه بازیم هسه  ند.هست
Medicare Advantage  ر دشده  ینویس مد ناراف اجویزیی تها داروبرای

د، ان ردهام کن تثبر آن ا دد یتنهس LISامه ن بریطراا واجد شیکه  Dش بخ
Medicaid و  Medicareمات دمل مراکز خرالعتوا دس بقمطاب

(Centers for Medicare & Medicaid Services, CMS) . 

ر قط دف MFA تاسیس .KP ز مراکزخارج اشده  هخدمات ارائ 5.1.2.4
ال ماع  KPدگاندهن ارائهط یا توس KPر مراکز ده دشارائهمات خد

ز  اکدامچیه، KPدهنده ارائهف طرز  ااعرج ار صورت دتیح شود. یم
ر ده دشارائهمات خد  بود.اهند نخو MFA ط شرایجد ر وادمات دیگخ

ژانس و  اورهای خشوری و بفرمان راکز دم، KPیر کی غزشهای پ بمط
 و بودی  خدمات بهگاه،یشآسا، KPیر ی غهای خانگ رمانن دنیهمچ

 ر د، مگرنگی میار نرقش ش پوت تحاریرست و پتبقه مراط بدمات مربوخ
 ه اخته شد شنثناست اردواعنوان م ر باال بهد 5.1.1.5ش خ بقاینکه طب

 . شندبا

ه وشندرفوسط شده ت هرضع  DME .(DME)  وامکی باد پزشهیزاتتج 5.1.2.5
ا  ر که آنست نید، و مهمشو ی نمتاسیین س امول مشداداررق تتح

 باال  5.1.1.5 ش  بخقطبه  اینکگر، ماشد داده برشفاس  KPدهنده ارائه
 . ی شودناسایثنا شست ارد موعنوان به

 تداخردر پ MFAامه ن بر.رهای سف نههزیل و نقو لخدمات حم 5.1.2.6
 ا ط ببرتهای م ا هزینهری یراضطرای یا غیارل اضطرونقهای حمل هینهز

   ند.ک میران کمک نمای( به باییای غذهده و وعتامق انی )یع خودسفر

 ا ط ببرتهای م نهزی هتداخپرر د MFAامه برن مت.ح سالطریمه ق بح 5.1.2.7
ران مای( به به بیمقا حیی ی بدهی )یعنتهای بهداش بتقراش مپوش

  ند.ک میکمک ن

ً

ً



 
 

Community Health 

 سیاست  شماره سیاست  عنوان

Medical Financial Assistance NATL.CB.307 

 اجرا تاریخ مسئول اداره

National Community Health 1  2023ژانویه 

 صفحه سند مالک

 21از  5 مدیر، کمک مالی پزشکی 

 

 

Proprietary Information. Kaiser Permanente. All rights reserved.  

Publication, duplication, disclosure or use for any purpose not expressly authorized in writing is prohibited.  

Printed copies are for reference only. Please see electronic copy for latest approved version. 

 شرایط جد ر وا و غیطرایت واجد شالمات و محصو خدرد مودری لت تکمیاطالعا 5.1.3
  قهای مناط حاقیهال افط ل.دراد رارق طبترم هیقاحال رد هقطنم ره صوصخم

Kaiser Permanenteد.نیاهده ک مشرا 8تا  1های  یوست، پ  

 دگان دهن ارائهط ه توسدش ارائهط  شرایات واجد خدمدرقط ف MFA .ندهندگاارائه 5.2
. کند یق مصدا هرد آن مودر MFA  تسیاس ود که اینش یال ماعمی شکپزهای  تبقمرا

 . نیدهده کشاا مر 8تا  1های  تسپیو، Kaiser Permanente قهای مناط الحاقیه افطل

 رد  موری دلتکمیعات الاط .MFAخواست حوۀ درمه و نت برناطالعابع امنا 5.2.1
ه یف شدصطه تور الحاقیه مربوده الصر خطو  بهترخواسحوۀ دنو  MFA امه رنب
 ا ر 8تا  1های  تسپیو ، Kaiser Permanente  مناطقهایاقیهلحا افط ل.تسا

 . نیداهده کمش

، ترخواسهای د فرم، MFA ستهای سیا سخهن مه.ت برناطالعابع امنا 5.2.2
ا ها ی تاس سیالصهیعنی خاده )ن سزباا به ه ا و خالصهه لرالعمستود
 ضوری حورت ص یل، بهم ایقیطرز ا، KFHP/H تسایب وقریاز طامه( های برنورشروب
 . تم اسمورس عست ددرزینه  هتداخرن په بدوتحدم ایاالت تا پسی

 هد شان در باید نمایب، MFAامه نبر ترخواس دتجه .MFAخواست در 5.2.3
یا  ، KPا شده ب گماهن هتنوب، KPمات  خدراینشده ب تپرداخحسابی  صورت

 قبرایط طات واجد ش خدمیبرا KPه دهند ارائهوسط تشده ویزتجه خان داروخهنس
تواند به  یر ممایکند. با ک پیدموری به کفز نیا ت شده اسعثاال بایف بتوص

MFA ه امرنببرای ی، تبا کینی فلحضوری، تن،  آنالیف شامللختهای م روش
   دهد.ترخواسد

 ر ا د ردماتخکه  KPدماتی در منطقه خد اران بایبیم. KP MFAه امبرن 5.2.3.1
  د. دهنترخواسد MFAامه نبری نند براک ی متفریاد KPز  اآن

و می عموامه نبرراز شرایط احاران برای یمغربالگری ب 5.2.3.2
 اد به رف اسیترز دس اناناطمی صول حتهج KFHP/H صی.خصو
 ی و ی کلص شخت سالمینی، برامادر شتیهای بهدا تبقات مراخدم

 ش د پوشکن ی مقرا تشویهمه ران، مایهای بیارایز دا تظفحابرای م
 تسرخوای و دسایشنار د KFHP/Hنند.  کریافت دت سالمبیمه

 ز  استرسر دش دپوشو  Medicaidامل شود  موجای کمکه برنامه
 ا ش بیمه یشن پون بدوراما بیداشتی بهی به مزایاادل تبزمان ساقیطر

جد وارسد  میظر  نبه که اریند. بیمک یکمک ما ه های آن ضامن
 دل مزایای زمان تباسا قیراز طرس ست ددرش یا پوش Medicaid ط شرای

 ر این ام دن تثب ترخواسرائه د ابهلزم  مت ممکن اسد،باشی تبهداش
 های تررامز پا اتررافان ش یمال تیوضعه ارانی ک بیمها شود. برنامه

رائه  اهم بلز متسا Medicaidمد رآل ددلی ن بهدبود شرایط واج
  د.واهند بونخ Medicaidر ام دن تثب ترخواسد

  مالی تیید وضعر تأینظوه مب  .MFAنام در  تت ثبواسخبرای درردنیاز  مواطالعات 5.3
 یبرابودن شرایط جد ز وانیو ، MFA نامهبرای برن شا بودن ایطراین واجد ش تعییتر جهمابی

Medicaid  امل ات کعطال اه، بشتییای بهدادل مزازمان تباسار د دموجوای  ارانهشش یپوو
 واسترخر دهر بار ر دمایلی بما تضعی. وتز اسر نیامابیعات  اطالگریی و دمالی، شخص

  شود. میکمک تأیید 

 مد رآ دطالعات اار و خانوادرف ادادتعد هستنم لزان ماربیم لی.مات العاارائه اط 5.3.1
  تی جهمالک ار مدال ارسجود این، و؛ بانندرج کد دوخ MFA تدر درخواسا  رارخانو

 . دنک تساورخد ار نآ اصوصخم KPه  اینکگر، متس اارییلی اختما تضعییید وتأ

ً

ً

ً

ً
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  همراه یمالک ار مدگرا دارک مالی.مبدون مالی ت وضعیأیید ت 5.3.1.1
ز منابع  اا استفادهار بیمی بلما ترائه نشود، وضعیا  MFAترخواسد

  قریاز طر مابی مالی عیتد وضییاگر تأ .هد شد خوایدارجی تأیداده خ
 سته  خوااراز بیم تس ان ممکنباشد،ر پذی  امکانیجارداده خمنابع 
  تأیید ترا جه MFA امه رن بترخواسر دشده د یفصک مالی توار مدشود
 . ال کند ارسخودی مال توضعی

 ترخواسر د مالی درکمدااگر  ک مالی.مدار  بامالی ت وضعیأیید ت 5.3.1.2
MFA شده  ارائهعات طال اس اساررد بفودن بیط ، واجد شراردگیار برق 

  اهد بود.خو

 لیه  کریافتض دحه مب MFAامه نررای بط بشرایز رااح ت کامل.العاارائه اط 5.3.2
  د.اهد شخوعیین گر تشده دی واسترخات دالعالی و اط، مصیخت شاطالعا

 ص بودن قز نا اتلفنا ی ت پسقریز ط ا حضوری،ورتص ار بهبیم ص.قنا اطالعات 5.3.3
 عات طال اتواند یر مما بیشد.هد خواطلع  مشده ریافتی درورت ضاطالعا

 شدن  تاریخ پسال کند: ت ارسهاخاریز این ت ایاز یکز رو 30ف ررا ظنشده ارائه
ص اقعات ن اطال لفنی.وگوی ت تفریخ گا تاوری، یوگوی حض ت گفخارییه، تطالعا
  شود.  MFA رد شدن  ثد باعتوان یم

 ی استرخوات دطالع ااری کهبیم ی.خواستت درالعاطبودن ارس ندر دست 5.3.4
  تب صحتواند جهت یماشد ه بشتر ندار اختیاا د رمه برناترخواسر دشده د یفتوص

KFHP/H  ا ، بتس انط بود شرایر واجدبیانگ که وجودک ماردرد سایر م مودر
  بگیرد. استم

رائه  اهم بلزل مق حدااربیم لی.ت ماگونه اطالعا چهیبودن ن رسدر دست 5.3.5
 این ر د د و بایتاسع آن( نبد، و مور صورت وج، ددرآمی دپایه )یعن مالی تاطالعا

ه داد منابع قیطرز  ا مالی اوعیتد وضیی( تأ1)د: ین کنا تضم رر آنرد اعتباموا
 شد؛ و س نباترر دسه دشد ترخواسی دمالعات ال( اط2د؛ ) نباشمقدورارجی خ
 ر شد. ده باشتد نداجوشد، و بودن باط شرایگر واجدیانی که بگر دیرک مد( هیچ3)

ر مای از طرف بید آنو تأیی پایه مالعات طال ا،یر زردمواز  ا هریکودصورت وج
  :تاس الزم

اد رف اکیینز کل اتبقدۀ مراننک ریافتا دانمان یخ یار ببیم 5.3.5.1
 .است انمانخ یب

 ز  ای رسم حقوقیشیفد، اررآمدی نددر هیچ مابی 5.3.5.2
ود اد خرف اناید )به استثکنی نمریافتد دای خورمفارک
 م به لزا مکند، ی ی مریافتی دهدایای پول(، شتغالا

ال سر تی د ایالل یارادفمد رآر د مالیات برنامهال اظهاارس
 . توده اسبل نبقمالیاتی 

  تضعیشده یا و تهخشنای  یا ملای هنطقاجعه مف 5.3.5.3
 شته گذار ثیر تأمایروی ب عمومی تداشبه راریضطا

 . کنید( مراجعهزیر  5.11ش خ )به بتاس

ت العایه اطارائه کلی را براوالنه عقش مالگونه تاید هرار ببیم ر.یماهمکاری ب 5.3.6
 تس ا، ممکنشودارائه نی ستوارخات دعطال اهیدهد. اگر کلام نج ارخواستید

   شود.هتفر گرظدر نن ط بودشرایجد واین هنگام تعیود  موجطشرای

 ترخواسدر غیاب مالی د کمک تن اسممک ط بودن.جد شرایی واتمالاحین عیت 5.4
KP  های استم، به توق اسعرای بدهی م دااریمود که بشید ی تأیطشرایر ه دشد یلتکم
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 مشکالتر  بیانگرسستر دت دالعایر اطا سام ا،ت نداده استرخواس و د استهدادپاسخ ن
 ی مالی،  شخصطالعات اتس نیود، الزمد شییر تأمایبودن ب طرایگر واجد ش ا.تسمالی او

ا ر به او اعطکا خودورط هب MFAد و ارائه کنود ی خمال تد وضعییی تأترا جهعات  اطالیرا سای
 ر مالی دت احنط بود شراین واجده برای تعیینندک ینات پشتیباالع و اط دلیلشود. یم
 یزمان. درج شودر آن ر دمابی رتشبیت الحظا متممکن اسشود و  ی مر ثبتمابیساب ح
 ر ایم بتد که صالحیرو میبین ک از ار مدارائهز به یاشود و ن میحسوب رایط مر واجد شمابی
 . ته باشدود داشار وجیمب مالی تکالشز م ایهایانهشد یا نده باشیید شبل تأقز ا

 د که نشانار دوجوداهدی شور آن ه دایطی کرش شرایط.واجد   پیشاز 5.4.1
 ا  یته اسدنام کر تبی ثصوصومی و خ عمای کمکه نامهبرر  که داریدهد بیم یم

 کمک های همانرب نیا طیارش داجو الامتاح دهد ی منشان مالی یربالگفرایند غر
جد ش واپیز شده )ا ضرفط شرایجد ، واتر زیر اسدشده ی ذکرصصوعمومی و خ

ز  اکهود ش میشرایط جد ز پیش وا ایر صورتر دمابی. تاس MFA امه ط( برنشرای
  ر باشد:ردارخویر ب زرهاییاز مع اییک

Community Medical Financial) جامعه  ی شکپزکمک ر د 5.4.1.1
Assistance, CMFA) ( 1 )قیطرز  اارر آن، بیمد که شدکرده با تشرک 

ا ییک،  شرورمح مان جامعهازس( یک 2)لی، ی یا محال، ایالتدرف تدول
اع و رجا KFHP/Hالی م تمای حتتح عهام جتسالماد ر روید( د3)

 . ت اسهید شدیش تأیاز پ او تحیصال

ف  هدبا که ترده اسنویسی ک نام KPه  جامعزایایامه مر یک برند 5.4.1.2
 شده حی طرامد رآد اران کمیمبرای ب بتقه مرای بدر دسترس تمایح

 ش تأیید پیز  ارا او تصالحی  KFHP/Hشده  تعیین رسنل و پتاس
  اند. ردهک

، Medicaid الثم) ربتعم عسو نومز  آ تالمشش سامه پور یک برند 5.4.1.3
رض فا  ی استهسی کردنوی نام( Medicaidمد رآداد کمرف اارانهیامه رنب
  شد. آن بارر د حضوط شراید واجدشو یم

 زنان، های  همانرب ،الثم )ربتعم عسو نومزآ یموم عکمک همانرب کی رد 5.4.1.4
  همیاری(امه نبرو ی قحا تغذیه الامه کمکنبرن، کا کودن واداوزن
 . ته اسردنویسی ک امن

  شد.د بارآمد اد کمرف اصوصکن مخ مسای یاارانهین اکن مسکس 5.4.1.5

5.4.1.6 MFA روع ششته ذز گرو 30ف ظر هرائه شده ک اه اوی بقبل 
 . تسا شده

 ی راقبتات مخدم KPز ز مراک ای در یکاری کهبیم ی.ت مالمشکالای نشانگره 5.4.2
  الثم )دراد د او وجورایی بمالالت ز مشک ایهایانگر و نشت کرده اسریافتد

KP  وسط  تتمکن اس( منهزی هتاخرددر پا ناتوانی شته ی گذدره وقهای مع یبده
 جی، ارداده خز منابع  اا استفادها بشود تری ربالگی غبدههای وصول  زمانو سا
 تعیین  ایشان یمالالت  مشکتوضعیامه و رندر ب ت شرکیان برا ایشتحیصال

 های  یبده برای قطفا ر MFAمک ر کمایودن، ببیط  واجد شراصورتر شود. د
  رد.د کاه خوریافترایط دشجد ه واقمعو

ر راقز  اپیش  KP تمکن اسم .KPتوسط ن شرایط بودواجد ین عیت 5.4.2.1
ران مایهی، ببدزمان وصول ر سار اختیاران دمای معوق بیها هیدادن بد
  ند. کرسیبرا  رنامهربرای با ه ن آنط بودشرایجد اوی و گررا غربال

ً

ً

ً

ً
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 اس بر اس   KPشده.نسویهترداخت خودپهای  بدهی 5.4.2.1.1
 های ارعیم  5.6شبخر شده د یفصسع تون وزمو آارعیم

 ن ظر تعیین ازا  ریارانمبی،  در برنامهکتر شتحیصال
  که برای ردد کواهری خربالگامه غرنر بر د حضوطشرای

 ی ناسایشی ول بدهصوزمان د سانز شدن داده اررق
  اند. شده

 عات طال ا استممکن ی.ت مالمشکالای نشانگره 5.4.2.1.2
 شده ن تسویهرای بدهی  دااراناز بیمی عضلی بما

شد، اما بارس نتسبودن در درایط شجد واتعیین  تجه
 به  که یلماالت ای مشکرهنشانگسایر  تممکن اس

 مد بودن رآد ن کمبه تعیی منجر تده اسرسی KPاطالع 
 ر ط دشرای نشده واجد ویههای تس یده. بایشان شود

  متعاقباماتدق اتتحو ند شویل ممااع MFA امه رنب
  مالی تالای مشکرهگ. نشانیرندگ میار نرقوصول 

 د باشد:ارموبه، این محدود ا نه  امشامل، تممکن اس

 و تسنیه متحدیاالت  اار شهروندبیم 5.4.2.1.2.1
 ماعی، جت اینأماره ت مالی، شمتمایح
ل رسا ایا نشانییاتی مالنده روپ

 رد  مودرد؛ اری ندرتبحساب مع صورت
 ؛ تته اسفگراس نتم KP ا ود باب خحس

 ر بیانگل عقول بدهی موصومات داق او
ی مالی ارایز د اارکه بیم ته اساین بود

دش لحل تور مکشور ی دمالیرا غی
 .ستنیر ردابرخو

 ی ده برانش یهرای بدهی تسو دااربیم 5.4.2.1.2.2
رائه  اه اوب KP رد البق هک تسا یتامدخ

مدت ی ن براما زز آن ا وتس اشده
؛ ته اسبردسر به  نزندار نی دطوال

 مد رآز د اای ه هیچ نشان؛تیسمتأهل ن
ر مابیا اس بر به تمادق KP رد؛ و د نداوجو

 . تس انبوده

 ا ال یک/ملشتن مگذاا جن به ار بدوبیم 5.4.2.1.2.3
  بدهی ترداخسئول پوام مق اتعیین

 . استردهوت کف

ر صاحگواهی ان و ت اسردهوت کفر مابی 5.4.2.1.2.4
 ر  او دانیناتوبیانگر ا ه یارایا د یتوراث
  . تهاس نهی هزتداخپر

  .یهوصول بدن زماوسط ساتن شرایط بودواجد ین عیت 5.4.2.2
ه ه شدرد سپیل بدهصون وماازه سنشده که ب ویههای تس یبده
 الت  و مشکهامرندر بی یررگراقط رایسی شبرررای ر منظم بطو  بهتاس
  شوند. ی میگربالی غرمال

 صول های وزمانسا ی.ت مالمشکالای نشانگره 5.4.2.2.1
ر ی )نظیمالعات  اطالیرز سا ادهفاست ابابدهی 
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 سابقه ، KPز  ارهی غیی، بدهای قبل تگیورشکس
 حظات الرد دیگر( و مموا و ته پرداخر، تمایل باعتبا
 ی ررسار بودن( بد هنا خالثم )یداصتقا-یماعاجت

  ممکن د کهدهن یام منج ارمابیهای سابز ح امستقلی
ر ود. دش ایشان یالت مالین مشکیتع ث باعتاس
 ط برای قفا ر MFA کمک رما بیبودن،  شرایط رت واجدصو
هد  خواریافتط دشرای نشده واجد ویههای تس یبده

KP  به ط راینشده واجد ش یههای تسو هیبد رد.ک
 گردد و  یال ماعم MFA نامهبرر ، دشود مینده برگردا

  رد.گی میار نرقدهی ل بوصو امات متعاقبدق اتتح

 طقه یه هر منقحاال 5ش بخر که د ورنطماه  مه.رنات در ب شرکیتالحی صایارهمع 5.5
زمون  آاس اسر بتممکن اس  MFA ننده ک ترخواسر دمابی، ته اسیان شدر خالصه بطو به

 .باشد مالی ککمز  ارداریخوبر یط ر واجد شراآو سام سریکنه پزشزیای هرها معیاع یوس
 . نیدهده کشاا مر 8تا  1های  تسپیو، Kaiser Permanente قهای مناط الحاقیه افطل

 های ارعیز م ا آیاود کهش میابی رزی اظرز این ن ااریمب وسع.ون ای آزمیارهمع 5.5.1
  ا خیر. یتر اسرداع برخو وسآزمونی ن برادبود شرایط واج

ص اخالمد نرآرای د دااربیم  مد.سطح درآاس ت بر اسحراز صالحیا 5.5.1.1
  درصدی انعنو به  KFHP/H سع ن وزمو آرهایعیاا مبر برا کمتر یا بارخانو

 ، )Federal Poverty Guidelines, FPG(ال درفقر فدهای خط مو رهناز
 ر نظر ع دوسزمون  آدرا ه یاراید .تمک مالی اس کیافتدرد شرایط واج
  د.شو میته نفگر

  شود. یال ماعمر انوااعضای خرد  مودر آمددرمات الزا ار.نودرآمد خا 5.5.1.2
 د که به شو میفته ر گا چند نفدو یز  اهیروا گر ینفار به یک خانو
اعضای  ند.کن میدگی  هم زناندگی بازندخورفا دواج یازد، طه تولواس

 ط، شرای ی واجدانونقهای  ، همخانهنهمسراامل تواند ش یر مانواخ
 اشد ادی برف اگر، و دیاقبمر نایاشن آدانرزنف، ن مراقبایاشن آودکان،ک

 ا نی یانوق ، همخانهمسر، هردفک هده یها بر ع لی آنما تیکه مسئول
 ارند. دتنخانه سکور  و دتالد اسو

شود  میی رزیاب اظرز این ن ااربیم آور. مکی سرساهای پزش ینهای هزیارهمع 5.5.2
ر آو سام سرشکیپزهای  نهزی هیافتدری دن براط بورایهای واجد شارعیز م ا آیاکه

 . یرا خ یتر اسردابرخو

 آور.مشکی سرسازهای پ هزینهاس ت بر اسحراز صالحیا 5.5.2.1
 ز  ایاختی پردها هینا هزار ب خانوالص ناخآمددرح  هر سطری بامابی

 ز  اماهه پیش 12ل دوره در طوی شک پزانه یاداروخات  خدمی برابجی
 جد ر باشد واانواه خالنسامد رآز دا %10ز  ایشرابر یا ب که بترخواسد

  شود. میحسوب لی مما کمک طشرای

ای ه هینهز  . KFHP/Hباختی از جیدرهای پ هزینه 5.5.2.1.1
مل شا KPر مراکز آمده د یشی پویاری و دشکپز

ک و را، بیمه مشته عهودیک، تر مشهای تپرداخ
 . یطراواجد شت ما خدط بهوب مرتخودپرداخ

 ت غیر دمای خب برااختی از جیدرهای پ هزینه 5.5.2.1.2
KFHP/H. و اروخانه ، دشکیپزهای  هزینه 

 ا تبط بمر، KPر کز غیر مراشده دارائهی کزشپ دندان

ً

ً
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ه شده ب یلم تحط، وشراید ی واجروری ض شکپزمات خد
 امل شده( ش حذفهای هینا هزها ی فیفخاز تار )غیر بیم

 رای ی بشکپزهای  هینز هز ایرکمدااید ار بیمشود. ب یم
  ند.رائه کا KP  غیرز مراکز ایتفریاات دخدم

 ر جایی د KFHP/Hغیر دهنده ارائهاگر  5.5.2.1.2.1
  یک  استهیل شدمتحا ه که هزینه

 که دهداد شنهپیا ری مالک کمامه رنب
اید ار بمبی، تس ایط آنرار واجد شمابی

 عنوانها به هینزه هنکز ای اپیش
 ر نظر ط درایواجد شکی شپزهای  هینهز
امه ن بررای آنشوند، بته فگر
  دهد.  ترخواسد

  باز جیاختی ی پردها هینزه مت.ح سالطریمه ق بح 5.5.2.1.3
های  تبقش مراشا پوط ببرتهای م نهیشامل هز

  شود. می بیمه( نحقا ی یبده عنیتی )یبهداش

   تجدیدنظرخواست و درخواسترد در 5.6

جد اار وعیز م اکند و یرائه ما MFA نامهبر ترخواس که داریبیم .خواسترد در 5.6.1
MFA  ن رد شدز  اتبیرت کصو خود به ترخواس، به دتار نیسردخورن بط بودشرای

  شود. یاه مآگ

MFA   ارانی کهبیم .MFAخواست رد دای رظر برنواست تجدیدرخنحوۀ د 5.6.2
MFA   کمک ازاری دور برختیصالحرند دااد  و اعتقته اسا تأیید شد رد شده یهاآن
ه صیوتند. ر بدهنظید تجدترخواسم دتصمیبه این  بتوانند نس میرند  دایترباال

مد رآ( د2ا )اند ی هدرکن السرا ار یالم کرادم البق (1اران )مید اگر بشو یم
های  ورالعملتد. دسرائه دهن ارنظید تجدترخواسد، تس اردهر کیارشان تغیخانو

MFA  تسای بدر وین مچنو ه MFAد یرد و تأیهای مهر نار دظتجدیدنرایند فتکمیل 
 ی  را بررسرظای تجدیدنه ترخواسد KFHP/Hسط وشده ت نل تعیینرسدارد. پر راق
 داده طالع اها  به آنورت کتبیص ن بهرامایر بنظدیدتج ترخواس دهنتیجنند. ک یم
  تند. هسطعیقمات یر تصمنظید تجدترخواسم دماشود. ت یم

های  یدهته، با گذشنشده ی ههای تسوی یبدهبرای  MFAی هاکمک .ساختار کمک 5.7
  شود. یال ماعمط شراید وق واجهای مع و هزینهبدهی صول ن وماازسته نزد فرارگرق

مات  خدعی هر نو براتیالحه ص دوریک لام شتن اس ممکننیهمچ MFAهای  کمک
  د.شو میین عیت KPدهنده ارائه  که توسطاشدرمان بی دپیگیر

ر راقس  اسارب MFAه امط برنه توسدش تر پرداخماینه بهزی مزایا. سو اساپایه  5.7.1
ر مابیر انواد خرآمن دیمچنی و هاشتهای بهد تبقراش م پوشتحار تن بیمشتدا
 . شود میین عیت

 داشتی ههای ب قبرامون پوشش بد MFA رایط جد شر وابیما 5.7.1.1
های  هینزی هی روخفیفتبیمه دون یط برار واجد شمابی  یمه(.)فاقد ب

  ند.کی مفتریاط دشرایجد مات واخدمام ت

 داشتی های به تقبراشش م  تحت پوMFAرایط جد شر وابیما 5.7.1.2
 ی ی رویفخفش بیمه تش پوت تحیطرار واجد شمابی .مه()دارای بی

ر مابی( 1 که )کند ی مریافتی دطشرای ات واجد خدم تمامهای هینهز
 ترا پرداخا ه  بیمه آنتک شر(2 و )تهاس نآ تاخدرپ ولئسم اصخش

ً
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 ا یف مزایتوصد ن مانسنادی ادیری باما بییننچ. ته اسنکرد
 )Explanation of Benefits, EOB(ش از پوشارج ش خبخا رائه کند تا 

 یمه شش ب پوتحط ت شرایر واجدمابیود. ن شحساب تعیی صورتبیمه 
  تشرک ری نزددنظ تجدیترخواس، ددهرد شه ه مطالبنی هرگوباید برا

ک ار مده بایدیم پوشش بحتط تشرایجد واران مایند. بکح د طرمه خوبی
  ند. دهارائها  ر خود بیمهکترر شظجدیدن تترخواسد در

جد ر وامابی  بیمه.شرکت ف ی از طرتافیلغ درمبا 5.7.1.2.1
 برای ه ینز هرگونه همه بایدیشش ب پوتحط تشرای

  بیمه ترکاز ش که را KFHP/Hط ه توسدشارائهمات خد
  د.  دهقالنتا KFHP/Hکند، به  ی مریافتد دخو

 کمک تفایرد طیارش داجو رامیب یارب KP هی کمبالغ ف.یه تخفامبرن 5.7.1.3
  تی اسیتحالی صهاارعیموع ناس کند بر اس میر نظومکی مالی پزش

 . تس ا شدهامه استفادهرندر بر ما بی شدنط شرایی واجدکه برا
 تسسیا این تتحود  موجهای یفتخفرد  مودری لت تکمیاطالعا

های  الحاقیه افط ل.تساه تفر گرراقبوطه ریه مقر الحاه دصصورت خال به
 . نیده کاهد مشرا 8تا   1های  تسپیو ، Kaiser Permanente قمناط

 واجد یش از پ - ط بودنجد شرایی واتمالاحین عیت 5.7.1.3.1
 ش بخر  دهات خالصح توضیق که )طبارییمب شرایط.

، تاس MFAز  اندیم بهرهد شرایط واجش یاز پ( 5.4.1
 مات  خدهای هینا هزار یبیمنه زیر هد MFA ف یتخف 100%

 تداخپر مسئول اریمد که بکن ی مریافتشده دارائه
  . تهاسآن

 ن توسط بودد شرایط اجاحتمالی وین رک تعیمدا 5.7.1.3.2
KP – که ارییمب ه.داخت معوقخودپرهای  یبده  

ر ب MFA ف یتخف تساسع ن وزمو آرهایارای معیاد
ز  اشیخر یا بمابیه ینر هزا د رزولیی ناس مقیاساس
  مسئول ارکند که بیم ی مریافتخدماتی دهای  هینهز

 . تهاس  آنتپرداخ

  – KPط وس تط بودنجد شرایی واتمالاحین عیت 5.7.1.3.3
رای  دااری کهبیم ی.ت مالمشکالای نشانگره

 MFA  ففیخت %100 تس ایمالت کالشی مهاگرنشان
 ریافتخدماتی دهای  هینز هز اشیبخا ار یبیمزینه ر هد
  . تهاس آنخت مسئول پردارمابی که کند یم

 سازمانسط احتمالی تون شرایط بودواجد ین عیت 5.7.1.3.4
 نده وشر فرهایرای معیا دااری کهبیم .وصول بدهی

ر د MFAف یتخف %100  تمالی است شکالبرای م
  ریافت داتی خدمهایهینز هز اشیخر یا بمابیه ینهز
  . تهاس آنخت مسئول پردارمابی که کند یم

  که ارییمب وسع.ن موی آزهادارای معیاربیمار  5.7.1.3.5
ر ب MFA ف یتخف تاسسع ن وزمو آرهایارای معیاد

ز  ایشخر یا بمابیه ینزر هی دی نزولاس مقیاساس
  مسئول ارکند که بیم یم ریافتخدماتی دهای  هینهز

 . تهاس  آنتپرداخ

ِ
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ی های پزشک نهزیهای هدارای معیاربیمار  5.7.1.3.6
 ی شک پزرای هزینه دااری کهبیم آور. سرسام

ا ار ییمنه بزیر هد MFAف یتخف %100 رستآو سامسر
  مسئول ارکند که بیم ی مریافتخدماتی دهای  هینهز

 . تهاس  آنتپرداخ

 ز  ارا ختازپرداب  KFHP/H شده.نسویههای ت یه بدتخادپرباز 5.7.1.4
 ی، خص بیمه شظتفهای محاه/تسویثص ثالخش تئولیمس

ال، اعمورت  در صی،انونقئول سین مفطرا ها ی ندهکن تپرداخ
  ند.ک می یپیگیر

ت ما خدین برادبود شرایط واجوره د ی مزایا.ن برارایط بودجد شوره واد 5.7.2
 ود. شیز مآغاا وهارزیع داریخ توتا مات، ی خدرائه ااریخ، یا ت تأییداریخاز تی پیگیر

 ف لختهای م به روش KPالحدید ه ص و بتس احدودن مط بودشرای واجدمدت دوره 
 ز جمله: ا،شود میین عیت

 ط شرایجد ای وپیگیرمات دروز برای خ365 حداکثر  ص.ن خازمامدت  5.7.2.1
 ل وص لابق غیریز بده ار که پیشماینشده ب های تسویه هیو بد
 . ته اسشدسایی شنا

 طح تی س مراقبتی وت حضانما خدتخصصی،تاری پرس 5.7.2.2
 .KPز  اارجده خشارائهمات خدرای روز ب 30ثر داکح وسط.مت

 ی ت پزشکیزارای تجهروز ب 180داکثر ح وام.کی باد پزشهیزاتتج 5.7.2.3
 . وشندهرفف طرز  اشده هرضع

 ا و/یمان دروره وز برای در 180. حداکثر  تمراقب مورد  یاوره درماند 5.7.2.4
 . KPدهنده ارائهن ییتع قب طتبقرد مرامو

 ی پوشش ها هامبرنجد شرایط وا است  که ممکنبیمارانی 5.7.2.5
 ه ی کمک بروز برا 90اکثر حد ی باشند.وصی یا خصتی دولماندر
 ی  خصوصتی وی دولرمانش دی پوشها نامهبری که برار هنگامی مابی
  دهد. ی مترخواسد

 ترخواسدز  اپیش خانه.اروهای د زینهت هاخدر پردباره  ک یککم 5.7.2.6
اره ب کک یکمط شرایجد رد، واموار این ر دمایب، MFAه امرندر بنام  تثب
 ی قعوا مال یعف MFA ک کم( هیچ 1): تارو اسنه دزی هتر پرداخد

 وخانه ارر دا در KPدهنده  ارائهط توسه جویزشدسخه ت( ن2د؛ )ارند
KFHP/H را بیان   داروهین هزتخردادر پ( ناتوانی 3د؛ )کن ی متفریاد

 ی ن برادبود شرایط واجین رای تعیی بمالر  مشاوهیچ ( 4کند؛ و ) یم
MFA رائه  ااریمر بر به هقط یک بافاره ب ک. کمک یتس نیسر دسترد

 ی معقولی ها داروزانمیامل ش و تس اروزک ود به یود، محدش یم
 ی شکپزظر از نا  رن آن بودبستنام KPدهنده ارائه که تاس

  ند.ک می تعیین

اریخ از تل بقز )30( روی ل س قحدا یک مالجدد کممخواست در 5.7.2.7
واند ت یر ممابیریخ، تاز این  ان بعدما زوجود و هر می مزایاانقضای

 . دهد اضاقت همانرب یارب اددجم

 الحدید صبه خاص و ط شرایر  دت اسکنمم   KFHP/Hک.اصالح کم یا فسخغو، ل 5.7.3
 ز: ااندارتعبن شرایط ای کند.صالح  ااسخ یفد،  ررا MFA کمک خود،

ِ
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ده نک پروی مالی.وضعیت رات ییا تغیدزدی، ، یبردارکاله 5.7.3.1
ا ار یبیمی مال ت در وضعیردزدی، تغیی، تیف واقعیاری، تحرردالهبک

  رساند. ی مبیآس MFAامه  برنتمامیکه به تی  دیگرطشرای

 صی.خصو یا ی دولتیرمانی پوشش دها هامبرنجد شرایط وا 5.7.3.2
ی صصوی و خولت دیرمانش دوشهای پ نامهبری رااری که ببیم

رایند فر ا د امشود، یمته فرنظر گر  دطرای و واجد شهشدری غربالگ
  ند.ک یاری نم همکها برنامهی این  براترخواسد

 نابع یگر ما دیمه یپوشش ب شده. اییاسداخت شنع پرسایر مناب 5.7.3.3
 د، شون یی مار شناسایمیبه ب  MFA کمک ز اعطای اس که پتپرداخ

د ته شوف گررظدر ناو  برای طرایات واجد ش خدمهیند هزشون ی مثباع
 ورت  در صد.ر شوادحساب ص تروص وا یارب هتشذگ هب فط عاب اددجم و

  یافتدرزینه ز ه اشخن ب آرایبی بساح د، صورتر مورخ دادن این
 که (2  )و تسا نآ تاخدرپ ولئسم اصخش رامیب هک (1ود )ش ینم

 . ته اسنکرد ترا پرداخ، آن تع پرداخر منابی یا دیگرمانش دپوش

های  تبقش مراشر پواگر د مت.المه سشش بیدر پور یغیت 5.7.3.4
 اددجم دوش ی مترخواس او دازد، شواد یج ایرییتغر مابیی تبهداش
 . دام کندقا MFA برای 

 اد جی اییریتغرش انواد خمرآر د که داریمبیز  ا.وارد خانمدر درآیر غیت 5.7.3.5
   دهد.ترخواسد MFA همانرب یارب اددجم دوش میسته  خواتس اشده

 های  نهیی هزن )یعکاملالری لغ دی مبحساب برا ر صورتوصد  ها. هزینهت در حدودیم 5.8
 ه ارائه شد Kaiser Foundation Hospitalر  دن کهارستا بیمطرایات واجد ش خدمالص(ناخ
 جد ی واستانرمابیمات  خداری کهیم. بتاسوع نمم MFAط رایران واجد شمابیی  براتاس

 ،تاس MFAمه رناط بشرایجد  کرده و واریافتد Kaiser Foundation Hospitalر ا د رطشرای
 بلغ ز م ایشی بغبل، مته اسرد شدی او راب MFA کمک  نکرده یاریافتد   MFA کمکماا
 و  ابرایمات دا این خطه ب رابدر (Amounts Generally Billed, AGB)ساب ح صورتلی ک

 . شود ینملحاظ 

 بتقرابرای م )AGB(ساب حتورلی صمبلغ ک ساب.حورت صغ کلیمبل 5.8.1
 ای مه بیارای پوششد دراف اهشکی ب پزرورتی ضرا داتبقگر مراا دینسی یژااور

 خصوص ط م ذیربحاقیه الت هفبخش قطبهد د ی مرا پوشش تباقرع مکه این نو
  Kaiser قهای مناط حاقیهال افط ل.دوش مین تعیی KPاکز ی مره برانطقم

Permanente ، یده کناهد مشرا 8تا   1های  تسپیو . 

  یل بدهصوات وقداما 5.9

  که یهن وصول بدماازیا س  KFHP/H  سانی.ر طالعوالنه برای اقع مهای تالش 5.9.1
 امه رنرد ب مودررسانی ع اطالبرایای  نهالهای معقوشالکند ت یدام مق ااز طرف آن

MFA  ند.ده مینجام  انشده  تسویهه یاشت گذهای هیرای بد داارانبیمبه 
  : ترد اسموال این امشرسانی ع الط ا برایالنهوهای معق تالش

ز  اساب پسح تورن صولی اازز رو 120ف ربی ظعیه کتالیک اطال ارس 5.9.1.1
جد اد وارف اهب MFA ینکه  اازساب ارنده حن دردطلع ک مدن ومرخص ش

  شود. میرائه  اطشرای

 ی ول بدهصالعاده ووقفمات داق اازتی ساوی لیی ح کتبعیهطال اارائه 5.9.1.2
 )Extraordinary Collection Actions, ECA(ه کKFHP/H زمان ساا ی

 ین چنهم کند، و از آغاربیمی  بدهتپرداخ برای تر اسراقی بدهوصول 

ً

ً

ً

ً
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 یه طالع ارسال ااریخاز ت روز 30ا داماتی که تق ای چنینرا مقرر بتهلم
 تاد.ف ااهدوخاق نی اتفتبک

ن یه اول همراساده به زبان به MFA تسیاسز  اای هالصرائه خا 5.9.1.3
  مار. بیرایستان بارمبیساب ح صورت

 تسرد سیا مودرساب ه حارندی به داهی شفرسان طالع ادام بهقا 5.9.1.4
MFA تخواسدررایند ف قیطرز  ا کمکریافتۀ دحوو ن MFA . 

ا ه یق معولغباز اینکه مبل ق، ترخواس دتعاقبامه مرن بتصالحیین عیت 5.9.1.5
  شود.رده  سپیبدهصول ن وماازسر به مابیشده ن تسویهبدهی 

ای ارر دمابی که واردیر مد KFHP/H ی.وصول بده دهعاال ت فوقاماقداق یعلت 5.9.2
 نجام  الیه اوا عر )ECA( بدهی صول العاده وقوفمات داق اد،باشط زیر شرای

ف آن طرز  ارامات داق انل بدهی ایوصوهای زمانادهد س یزه نماجاا دهد ی ینم
  ند: دهنجاما

 ، یادال باشعف   MFAرای مزایایدا 5.9.2.1

. ه باشدن انداخته جریاها بECAوع شرز  اا پسر MFA  ترخواسیک د 5.9.2.2
ECAاهند  خویقط تعلشرایز د احراورر مایی دهیف نکلتین عیزمان تا ها ت
  شد.

  جاز.مبدهی وصول ه عادال فوقات قداما 5.9.3

 شروع ز  اشپی  والنه.عق مهای شد تالورمدر نهایی ف کلیتین عیت 5.9.3.1
ECAینان اطمر مابیمد رآدرخه  مالی چتما خدای  منطقهیر مدا،ه 

  ته باشد: گرفد زیر صورتار موابد کهی یم

ر ر دمابیه برسانی  طالع ایبراقول های مع الشنجام تا 5.9.3.1.1
 و، MFA امه رنرد بمو

ر مابیه حساب ب صورتولین  ااریخاز تز رو 240ل قحدا 5.9.3.1.2
   بدهد.تسرخواد MFAی برا که ده باشدش داده تفرص

  سنجش اتسسمؤ یا نریامشتتبار ی اعها نمااز سگزارش به 5.9.3.2
 کند  یدام مق ااز طرف آن ی کهول بدهصن وماازیا س KFHP/H اعتبار.

 ا ی یترمش   ارتب اعرشهای گزا زمانرا به ساغایر ات مالع اطتممکن اس
 . نندش کارر گزباجش اعت سنمؤسسات

 ا یی یضاقدام ق اهرگونهوع شرز  ایشپ مدنی.ی یا یات قضاقداما 5.9.3.3
  داده ز منابع اتفاده اسقریاز ط رار مایلی بما تیوضع KFHP/Hمدنی، 

ی را بران او ط بودشرایجد واوسیله  بدینا تد کرد واهی خسارجی بررخ
  ز نماید.رااح MFA امه رنب

 جد اران وابیملیه ع .MFA بودن برایجد شرایط وا 5.9.3.3.1
  شود. ی نمجامری انم دیگداق اهیچ MFA امه ط برنشرای

  پایهد و بر شون میلغو ، MFA ط شرایجد های واحساب
  شوند. میه  برگرداندوابقسی بررس

ر  بسیاردموار د .MFA  برای نبودنجد شرایط وا 5.9.3.3.2
ا رس یازی بلبقا تأیید یر ب زاماتدق اتاسن  ممکمحدود،

  د:جام شوای ان طقهی منمالرشد  ایرمد
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  تمزدیف دسقتو 5.9.3.3.2.1

 ونده./تشکیل پریمدنات قداما 5.9.3.3.2.2
ن بدور و بیکارد ف علیه یانونقدام قا
 جام ان دیگر توجهابلقمد رآد

  د.ش اهدنخو

 . تکونسحل ف متصر 5.9.3.3.2.3

 شرایطی  هیچ تحت  KFHP/H ی.هوصول بده دعاال جاز فوقرمات غیقداما 5.9.4
   دهند:جاما ان راماتدق انی ایول بدهصهای وزماند ساده یزه نماجا

  بط صاحتوسی ی قبلهن بدنکرد تداخریل پدل  بهتباقرد مرا  یقتعوی 5.9.4.1
 تبقاارائه مرز  اش پینهی هزتپرداخرد به فن م کردلزا مساب، یح

 . شکیپزورت ضررای  داتبقاا مرنسی یژااور

 .ثالخص ثاب به ش حسبک صاحی یش بدهفرو 5.9.4.2

  ب.ساف حیوقک یا تط ملضب 5.9.4.3

  ری.گیتم دس حکترخواسد 5.9.4.4

  ه.گاد داشخص بهر ضا احترخواسد 5.9.4.5

 ست اممکن KFHP/H عمومی.ت المری سراوارد اضطا مجعه یفا در زمانواکنشگر  5.10
 ا ح کند تصال اراود خ MFA همانرب رد تکرش تیحالص یاهرایعم و تساورخد دنیارف اتقوم

 تلد که دوشول سهیای تشده هشناختاد دوی ررثیتأ تحن ترامابیوامع و  جموجود بهکمک 
 . تاخته اسنی شموم عمتالراری سضط اردمواا اجعه یفن عنوارا به آن یا ایالترال یدف

  ترهای صالحیر معیا د موقتراتییغت. تط صالحیرایالی در شتماحرات یغیت 5.10.1
MFA زیر باشد:ردمواامل  شست اممکن   

 . نط بود شرایهای واجد تدیحدوردن م درآوق تعلیت حالبه 5.10.1.1

 . سعن وزمو آرهای معیاهستان آزایشفا 5.10.1.2

 آور. سامرشکی سپزه  هزینرهایمعیاهش آستانه کا 5.10.1.3

 ترخواسد دینرافر  د موقتراتییغت. خواستدر ندفرایالی در تماحیرات غیت 5.10.2
MFA زیر باشد:ردمواامل  شست اممکن   

 ورت  در صآمد،دری یه )یعن مالی پاتهد اطالعاد یزه ماجاا اربه بیم 5.10.2.1
 د: نین کنا تضم رر آنرد اعتباموار این د و درائه دهن اران(  آبعند، و موجو

 د؛  نباشورمقدارجی خ داده  منابعطریقز  اها لی آنما تی( وضع1)
 د؛ و نباشس رستر دد دیدادلیل رو هشده ب ترخواسلی دماعات الاط (2)
 ود وجد، ن باشط بودرایواجد شنگر یای که بگرد دیواهش( هیچ 3)

 . ه باشدشتندا

ر د درویدار اثر نده بر آی درآمد/شغلدن د داتز دس ایرأثتتن فرنظر گر د 5.10.2.2
 انوار.د خمرآین دعیزمان ت

MFA  مه  برنا موقتراتیه تغینندک صیفت تواطالعا م.عموسترس د در اطالعات 5.10.3
عموم ر یار اختثیر دتأ تح تقمناط KPر مراکز و د MFA امه  وب برنفحه صقریاز ط

 . یردگیر مراق

ً
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  ابعنها/م پیوست 6.0

  ها پیوست 6.1

  ایقهطی منرردپذیاربک – A تسپیو 6.1.1

  نامهواژه – B تسپیو 6.1.2

 ها ضمیمه 6.2

Kaiser Permanente Colorado یه قاحال – 1ضمیمه  6.2.1

Kaiser Permanente Georgia یه قاحال – 2ضمیمه  6.2.2

Kaiser Permanente Hawaii یه قاحال – 3ضمیمه  6.2.3

 Kaiser Permanente Mid-Atlantic States یهقاحال – 4ضمیمه  6.2.4

Kaiser Permanente Northern California یه قاحال – 5ضمیمه  6.2.5

 Kaiser Permanente Northwest یهقاحال – 6ضمیمه  6.2.6

 Kaiser Permanente Southern California یهقاحال – 7ضمیمه  6.2.7

 Kaiser Permanente Washington یهقاحال – 8ضمیمه  6.2.8

  عسایر مناب 6.3

111-148 می مونین عواقه، صرف به ون مقرتبقر و مرامابیز  اتظفانون محاق 6.3.1
 )124 Stat. 119 [2010]( 

 رالدف تبثر تفه و دالنال سادرفقر فط های خمودرهن 6.3.2

 (990م رف) Hدول ج 2014های لرالعمتولی، دس داخآمددرس ویرارات سانتش 6.3.3

39-2010  لی  داخآمددرس ویره سالمیاع 6.3.4

 Code of Federal) رالدف مقررات نامهن ییآمد داخلی، رآات د خدمنوناق 6.3.5
Regulations, CFR) 26 602و  53، 1های  خشب ،RIN 1545-BK57 ؛RIN 1545-

BL30 ؛RIN 1545-BL58 - یهیرهای خ تانارسای بیم بریلمات تکمیالزا  

 الی کمک مهای  است سیعه وامزایای جوانین مق –ا  کالیفرنیانستاریمنجمن با 6.3.6
 2015ش ایروین، ارستابیم

 یای مزا رشزای و گیزر راهنمای برنامه –ه تحد مالتیا ایک کاتولت سالمنجمنا 6.3.7
 2012 رایشویامعه، ج

ر د دار موی اینن براگادهند ارائههای  تسهرف. نگادهندارائههای  ترسهف 6.3.8
 رد:داود وج  KFHP/Hهای  تسای وب

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

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

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

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

http://www.kp.org/mfa/hawaii
http://www.kp.org/mfa/nw
http://www.kp.org/mfa/ncal
http://www.kp.org/mfa/scal
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6.3.8.5 Kaiser Permanente of Washington (www.kp.org/mfa/wa) 

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


 
 

Community Health 

 سیاست  شماره سیاست  عنوان

Medical Financial Assistance NATL.CB.307 

 اجرا تاریخ مسئول اداره

National Community Health 1  2023ژانویه 

 صفحه سند مالک

 21از  18 مدیر، کمک مالی پزشکی 

 

 

Proprietary Information. Kaiser Permanente. All rights reserved.  

Publication, duplication, disclosure or use for any purpose not expressly authorized in writing is prohibited.  

Printed copies are for reference only. Please see electronic copy for latest approved version. 

 نامه  واژه– B پیوست  

MFA عه امج (CMFA) – ی ماعاجتنی  ایمورهای ت زمانا ساشده که ب ییزر برنامهکی مالی پزش کمک هایامهنبر 
اد فر اارتی اخدر KP ر مراکزا د ریکش پزرورتی ضرا داتبق به مرارسیستا دد تکن یری ممکار همحو و جامعه

  ر دهد.راقص قمه نایارای پوشش بدا یمه یوشش بون پمد بدرآد کم

 به ه قهی معوم بدستقییرمغا م یتقی مسدامق اقریاز طکه زمانی ا ساد یرف –ی ل بدهصون وماساز
 دهد. میجام آوری آن ان جمعتتی جهماداق اد یاکن میآوری  جمعرار بکاطلا یده اردهنتباع

  چوب زیر رد،انداتاهای اس: عصت اسردمواد، به این وا نه محد امل،امش –  )DME( وامکی باد پزشهیزاتتج
 ر، واکر، چل ویر خانه،اده دتف استر جه روی دبنص ابلقی کششسایل  خاص، وایایزرای م داسایلزر، ووالی نببغل،

 ک، تیارتول سایشامل و  DME.DME های ار معیوصیف تقطب خانه دراده استفبرای ن کسیژ ای، وستاناریم بتتخ
 های کاالخه و ن نسبدوسایل و ووطه( ربزم ملواعی و ه مصنو و حنجری/ارتز،بند تهسکل شوسایل ی مثابراتز )روپ

 . تیس م( نزخخصوص ی مها کاالی ووژل اورولوسای  مثالی)برانرم 

  تم نیس و مهتر اسداوربرخ تسسیار این شده دف توصیتیصالحهای ارعیز م ای کهردف –رایط جد شر وابیما
 ش یا پوش  Medicare Medicaid،  ،الثم) یموم عهمانرب قیرط زا ار ششوپ (2د؛ )شمه با بیپوششن ( بدو1ر )مابی

 یمه شش ب پوتتح( 3د؛ ) کنریافت( دمتالس  ورس بیمهب قریاز طده ش داریریهای خ ارانهی یشتداهای به تبقمرا
 . باشد KFHPش  پوشحت( ت4ا )  باشد؛ یKFHPز  ایرغمتی الح سطر

ً

 ا ه لی آنماز بی نیازیاار تهر جمابیی خصشعات الی اطسبرر که برای ثص ثالخامالن شع –جی رده خابع دامنا
 اس را بر اسر ما بیوند و هرش  میاده استف عمومی قوابه سدادر پایگاه ببتنی مدلی مز  اریگی ههربا ب

 . به شودر محاسمایی بمال تیفظرز یاا امتنند تک ی مابیرزی ایکسانهای ردانداستا

 ات انسانی  خدم وتهداشارت ب که وزقر فیبراآمد ساالنه درهای  حسط  – )FPG(ل فدرار فقخط های رهنمود
  شود. یز مرورال بهدف تبر دفتر ثاله د سرد و هکن ین مرا تعییا آن ریکم آایاالت متحده

 تجود جهوی ممال و تالمسش ف پوشهای مختل نهیکند گز یکمک مران مایکه به بی فرایند –ی وره مالمشا
  مالی هاور مشتوانند ی که میارانمیی کنند. بو بررساهده  مشرا KPر مراکز ده دشائهارمات خدینه  هزتپرداخ

ا  ر خودیواننات که تنی اسساص و کقناارای بیمه ، دد بیمهقافز، دپرداد خوراف ادود بهحنه مامل و نند، ش کریافتد
  اند. رده کمر اعالمابیامل ی کمالعهدات  تتپرداخبرای 

  ف زیر: توصیقطبد رفی زندگی شرایط  براتیوضعه نندک یفتوص – خانمانبی

 های ان، ساختمرو رک، پیاده، پاخودرور ، نظیته استه نشدفرنظر گر سان د اننتی سکوکه براهایی ر مکاند •
  ن(.بار خیاوکه )دترم

  ی.اررطاهگاه اضپنر د •

 اری رطهای اضاهگاهپنا ها ی نابای خرد البق هک نامناخ یراد بف ایبراتی مایا ح ی موقتر خانهد •
  د.کردن می یزندگ

  سه دیگر.س مؤرستان یامابیک در یز متوالی( رو 30ا ته ) کوتای مدتما برا ااکن باال، امازریک ر هد •

 کند و  یر مرافنگی  خات خشونیتاز یک وضعا  یهد شد خواراج اخیص خصوکانحل اسز م اهندته آی هفظرف •
 . تسنیر ردا برخوسکونتحل تن مفیااز برای نیردوتی ممایحبکه شز منابع و  ارد وی ندازندگی رای ب دیگرحلم

 ز  ابیش که ی جایشود، یص ماد مرختی اعکترا نی یمادر روانرکز د مننماای  ز مؤسسه اهندته آی هفظرف •
تن فایاز برای نیرد مویماعت اجییتا حمکه شبالی ونابع مگر و می دت سکون محلازر آن بوده و ی دروز پیاپ 30

 . تار نیسردرخوب تسکون محل 

ً

KP – امل شKaiser Foundation Hospitals  ستان،رما بیه بهوابستهای  کلینیو ک  Kaiser Foundation Health
Plans   وPermanente Medical Groups   جزها، به عه آنهای تاب تشرکو 

Kaiser Permanente Insurance Company (KPIC) . 
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 تجه KPط سشده تو اره اج یاتکیمال تحختمان تسایرون خل و ب داشامل  زیکی،یفرکز رگونه مه – KP مراکز
ا احد یو، KP فکمه هقبط ای نامتاخس الثم )رامیب هب یتبقارم تامد خهئارا لماش ، KPاری تجای کردهانجام عمل

  (.تسنی  KPکه جزء تمانی ی ساخیرونو بلی داخهای ضافسایر 

ً

 ی دن براط بوشرایجد ن وا تعییت جهیرج خاع دادها منابات یعطال اازس آن،  اساری که بوشر – ع وسآزمون 
 شده   مشخص درصدازش بیر مابیر انواد خرآما د که آیودش میاده استفا  مبنبر این MFAا عمومی یش پوشامه رنب

 . یرا خ یترال اسدفقر فهای خط مود رهنطتوس

ز  ایشبخا مام ی تختدر به پرداا قه ی کطشرایجد اران وایمای که به ب نامهبر – )MFA(شکی لی پزماکمک 
 الماک ار یصوص خو یموم عتاخدرپ عبانم و دنتسین دو خیرورض یکشزپ تامد خای اهوراد ،تالوصحم هنیزه
 ترداخینه پزمر کمک د ریافت دتاد جهرفا .نند کترداخرا پود ی خشکپزهای  هین هزکند یکمک ماند  کردهاده ستفا

  رده کنند.برآوا  رمهرنارهای ب معیا، بایدمام آنتا ی تبقهای مراهنزیز ه اشیبخ

ً

 های  تبقدهنده مراارائه که اژخم و باند زسمانپانآویز، تل،  آارمصرف نظیربشکی یکزل پوسای –ی وازم پزشکل
ا شده ی یارل خریدسایا شامل وه کند، آن یاده مستف اراا ه آنوریی ضرزشکدمات پرائه خ انتی حیبهداش

  ود.ش ینمع دیگر ز مناب اارط بیمسشده تو ههیت

 ا، ه ناتسرامیب الثم) KP ز ر مراکشده د ریافترمانی دد شتیهای بهدا تبقهای مرا ز هزینه اشیبخ – ار  بیمهزینه
  که برای کی(زشداری پ اهای ساختمانی و پایسره اروخان، دشکی پزن، مراکزستااره بیمسته بهای واب کیینکل
 ا  رها آننۀی عمومی هز بودجهتحی ترماند تیهای بهداش تبقه مراامرنب یا و بیمه شود یاب محس ر صورتمابی
  دازد.پر ینم

ً

ر به ادقه ک KP Senior Advantageح طر  Dش خب Medicareمد رآد کم اعضایبه –ه وخانه دارنندکپوشیچشم
  ند.ک می مالی کمکتند نیس Dش بخ  Medicare  ت تحییسرپا ییزجوروهای ت دانهزیز ه اخودهم  ستپرداخ

 تباقدمات مر که ختیهای دولزمانا سایو/فاعی ترانهای غیمانازاز سستمی یس –عی تمااجتور ایمنی 
 مومی،  عتانارسر بیم جامعه نظیدرص قمه نایارای پوشش با دمه ی بیششون پودراد بف ارا بهیم ی مستقشکپز
  دهد. یرائه ماه یرغمدرسه و ک، ر متحتسالمحد ا، واهانمانخ  بیاهگاهپن  جامعه،کیینکل

 ، تعهد تر اساردرخوی بشتداهای به تبقمراش از پوشکه ین ارغم ه علیردی کف –ص قمه ناشش بیی پودارا
 ود ش یو م ای دوش مالی روار چنان بعث باتخودپرداخو ک تر مشمهیرک، بی مشتها تمه، پرداخبی ق حتپرداخ
 عویقرا به توری رمانی ضرد یتشهای بهدا تبقات مرا خدمتفریا، دباز جی داختیپرهای هینزدلیل ه که به

 . کندی نمفتریاا د ردماتا این خزد یاندا یم

رد  ندات ایالل یارادف مالی ایت حمتحی تمال کمک ی یاتهای بهداش بتقرامه مبیکه ی ردف – بیمه شوشبدون پ
 . مک شود او کی بهرماند شتیهای بهدا تبقات مرا خدمتر پرداخکه د

  تضعیل ودلی ی، بهموم جامعه عه بتها نسباه آنف رو تسالم  جامعه کهازهایی  وه گر –پذیر  سیبشار آاق
 . تر اسض خطعرر مر ده بیشتنندکوانل ناتوام دیگر ع، سن یاتومی قاری،ادی، بیمصتقا-یماعاجت

دهد  یمر ستوات دامق که به مادگاهدط توسه شده ن انداخته جربابرایند ف –هی دگاف داقیتو حکم)احکام(
. گیری دسته حکمی شبندیرایف، ننداهی کادگ د،ته اسنی شد مدتاهان بکرت که مراردی ف
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I. Kaiser Foundation Hospitals. مراکز  تمامی براتسین سیاا KFHP/H (ا، ه ناتسرامیب الثم 
 ی( و شک پزترافهای دمانساختی و شک پزن، مراکزستااره بیمسته بهای واب کیینکل

 بی نویای جرن کالیفدر Kaiser Foundation Hospitalsشود.  ی ممال اعیپایسرهای  داروخانه
  ند:د زیر هستار موشامل

KFH Anaheim 

KFH Irvine 

KFH Baldwin Park 

KFH Fontana 

KFH South Bay 

KFH Los Angeles 

KFH Panorama 

KFH Riverside 

KFH Moreno Valley  

KFH San Diego  

KFH West Los Angeles  

KFH Woodland Hills 

KFH Downey  

KFH Ontario 

KFH Zion 

 تان،ارسانه بیماری منصفگذ تیمقهای  تساز سیا Kaiser Foundation Hospitalsتذکر: 
  نند. ک می تیبعت 127400اره ا شمیفرنی کالی و ایمنتالمن سانوق

II. نینواقطبق ی که لکمیمات تخدMFA  ندیستتند و نسهجد شرایط وا  

a.  جد شرایطواخدمات سایر  

i. اری ریراضطاری و غرطط اضرایبرای ش . خانمانین بی بیمارال برانقو حمل 
 رس ستر دد KPس رژانهای اوشبخا ی KPن ستااراز بیمص یل ترخی تسهتجه
 دارد.ر راقمان خان یار ببیم

b.  ایط.جد شرغیر واخدمات سایر 

i. کسمع  

ii. ییینازم کمک بلوا  

III. نین واقوعه ل مجمشمومی که دهندگانارائهMFA  تسفهر ند.یستتند و نسه 
 ون د بدنستنیو ستند ه MFA تیاسشمول س  که مKaiser Foundation Hospitalsدگان دهنارائه
 عموم رس ستر دد www.kp.org/mfa/scalشانی به ن  KFHP/H MFA تسای وب قیطرز  اهینهز

 دارد.ر راق

IV. ت واسرخمه و د برنااطالعاتMFA. امه نبرعات الاطMFA ،تیاساز سهایی هخامل نسش 
MFA ،ه( امهای برنورشو )بر زبان سادهها به و خالصها ه لرالعمستو، دترخواسدهای  فرم

ر طول  دتواند یر ممابی دارد.ر راقعموم  ر دسترسی د چاپی یاترونیکدر نسخه الک  رایگانصورت به
،  حضورین،الیل آناملف شختهای م ، به روش ز آن اا پسی KFHP/Hف طرز  اتبق مراریافتد
 ستسیااین    5.4و 5.3های شخ. )به بدهد واسترخد MFA امه رنب، برای تبیا کی یلفنت
  .(کنید راجعهم

a. سایت   وبآنالین از خواستل درو ارسال تکمیKFHP/H. عات طال اواندت یر ممابی 
 www.kp.org/mfa/scal انیشبه ن MFA تسای بدر وکی یترونالکورت صرا به ترخواسد
 . ال کند ارسشاهده وم

b. سایتباز ومه ت برناطالعادانلود ا KFHP/H. عات طال ایکیونرکتهای ال سخهن 
 . تاسرس ستر دد www.kp.org/mfa/scalشانی به ن MFA تایس بدر وامه رنب

ً
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c. ت العای اطهای الکترونیک خهسن یکی.صورت الکترون ه بهم برناطالعاتواست ارخد
 میل  ایقریاز ط، CSS-MFA-DEPARTMENT@KP.orgز  اترخواس دتعاقبامه مرنب
  د.شو یم رسالا

d. ر امه دنبرعات طالا ی.ورورت حضص ت بهواسرخرائه دیا امه ات برناطالعت اافدری
 ؛ تس اسر دستدر Kaiser Foundation Hospitalsر  دژانس اور بخشش ویرذپ بخش

 ارد. ر دراق Kaiser Foundation Hospitalsک،  در بخش یاکزن مر ایترسهف

e. نیصورت تلف ن بهرامشاو ن.فطریق تلت از واسرخه یا دم برناطالعاتواست ارخد 
 تر جهما بیهو کمک ب، MFA رای ما بدن شط بوشرایجد ن واعات، تعییطال اارائهادۀ آم
 :یداس بگیرن تمرا مشاود بانیواتیا مه ز این روشا .تندهس MFA ترخواسد

 3507-390-800-1ن: ه تلفارشم

f. ز  اتواندیر ممابی ت.ق پسطریواست از رخده یا ارائه م برناطالعاتواست ارخد
 امه و نبرعات ال اطتخواسدر، MFA امه رنبشده  یل تکمسترخواستی دال پ ارسقیطر
ه توانید ب یما  رها ترخواسو دعات الی اطها ترخواسد .دهدرائه  ارا MFAی نام برا تثب

  :نیدال ک ارسانیاین نش

 Kaiser Permanente
 Attention: Medical Financial Assistance

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

g. توانید  یا م رهشد یل تکمهای ترخواسد شده. لتکمی خواستی درورحویل حضت 
Kaiser Foundation Hospital ر ر هرش دهای پذی بخشی به وررت حضصو به
 . دهید لحویت

V. ی براتحیالن صار هنگام تعییار بیمخانومد رآد الحیت.ی صایارهمعMFA  یرد. گ یر مراقر نظمد 
  .(کنیده  مراجعتسیان سای 5.6.1های  خش)به ب

a. درال.فقر فدهای خط مو رهناز %400 ا سع: تن وزمو آارعیم  

b.  اعضایKFHP  ز  ایدد باشونامه رن بط اینشرایجد اونکه  برای ایخترای خودپردادا
 . اشندار برد باال برخوشکیزهای په هزینرهایمعیا

VI. هی کمبالغ ف.یه تخفامبرن KP ر ظونکی م مالی پزش کمکیافتدرد شرایط ر واجما بیبرای
ر ر دما بیشدن ط شرایرای واجدشده ب تفاده استیالحی صهااریس نوع معساکند، برا یم

 . تسا برنامه

a.  سع ن وزمو آرهایای معیاار که داری. بیم توسع اسن موی آزهادارای معیاربیمار 
 که کندی مافت دریاتی خدمهای ز هزینه اشیبخا ار یه بیم هزیندرف تخفی %100 تاس
 . تهاس  آنترداخر مسئول پمابی

VII.  حساب صورتی غ کلسبه مبلمحااساس(AGB). KFHP/H ی ررسز روش ب اتفادها اسب 
 تبقبرای مرا AGB غ بلم، AGBرخ در ن تبقای مرابرص اخالهای ن زینهضرب ه یقطرز  اقسواب

و  AGBخ  نروط بهمربعات طال اند.ک میین عی ترای شکپزورت ضررای  داتبقاا مرنسی یژااور
 دارد.ر راق www.kp.org/mfa/scalشانی به ن  KFHP/H MFA تسای  وبدربه آن محاس

IIVI. که واردیر مد زینه.ت هاخبازپرد KP ز  ای اومند ول دوره بهره در طاراز بیما  رلغیباه مبشت اهب
MFA ط د توس که بایاربیماختی پردبلغ  متخازپرداد، فرایند ب کنریافتد  MFAاده ش دعال پوشف

  شد. اهدع خووشر، تشده اس یم

a. ه اسبمدنی محسی دردان ییآ 685.010 ش خدر بشده  نتعیینرخ اس ر اسه باید بهرب 
 ته فر گرنظر ، دت کرده استفریار دمابیز  اراغ بلان مستاریمی که بیخاراز تشود و 

 .تاس %10 ی علفرخ شود. ن یم
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