
 

 Overlake יאופר זכרמ םילוח תיב

 ינומימ עויס תוינידמ/הקדצב לופיט

 2018 ראוניב 1- ל ףקת

 הרטמ

 לש ןתמל םיביוחמ )OMC( ,Overlake תויאופר תואפרמו )Overlake, )OHMC יאופר זכרמ םילוח תיב
 תומלש לע רומשל הרטמב .םרובע םלשל ותלוכיל רשק ילב םהל קוקזה םדא לכל םיצוחנ םייאופר םיתוריש
 םאתהב ,ינומימ עויס/הקדצב לופיט ןתמל םיאבה םינוירטירקה םיעבקנ ,תאז תובייחתהב דומעלו תולועפה
 .246-453 קרפ ,ןוטגנישוו לש לוהינה דוקל

 רוביצל העדוה

 :םיאבה םיעצמאה ךרד OMC -ו OHMC לש ינומימ עויס/הקדצב לופיטה תוינידמ תא רוביצל םסרפל שי

 .ינומימ עויס/הקדצב לופיט םיקפסמ OMC -ו OHMC-ש םילפוטמה תא תעדיימה העדוה םסרפל שי .א
 ןוימה תקלחמ ,הלבק ידרשמ ללוכ ,תואפרמהו םילוחה תיב לש חתפמ ירוזאב תולתל שי העדוהה תא
 טנרטניאה רתאב םג אצמיי תוינידמהמ קתוע  .OMC לש םיפוחד םילופיטל םיזכרמהו

Overlakehospital.org. 

 ,תורישה ןתמ ןמזב תוינידמה תא תנייצמה םילפוטמל הבותכ העדוה ,ליבקמב ואיצמי OMC -ו OHMC .ב
 בצמב המגודל ,יהשלכ הביסמ םא .ןמז ותואב הז בותכ עדימ הפ לעב ריבסהל שי .ןולע לש הרוצב
 עדייל שי ;לופיט לבקמ אוהש ינפל ינומימ עויס/הקדצב לופיט םויק לע עדימ לפוטמל רסמנ אל ,םוריח
 .ןכמ רחאל רהמ רתויש המכ ותוא

 םישנא 1000-מ רתוי ידי לע תרבודמ הפש לכב םינימז תויהל םיכירצ הפ לעב רבסההו בותכה עדימה םג .ג
 םע וא תילגנא ירבוד אל םילפוטמ רובע םגרותמ תויהלו OMC -ו OHMC לש ינושאר לופיטל רוזאב
 .רבסהה וא/ו בותכה עדימה תא ןיבהל  םילוכי םניאש םירחא םילפוטמ רובעו תלבגומ תילגנא

 עגונב תולאש לע תיניינע הרוצב תונעל ידכ ןושארה וקהמ םדא חוכ רישכהל םיכירצ OMC -ו OHMC .ד
 .דעומ דועבמ הנוכנה הקלחמל הלא תולאש תונפהל וא ינומימ עויס/הקדצב לופיטל

 לכ רובע ןימז תויהל ךירצ OMC -ו OHMC לש ינומימ עויס/הקדצב לופיטה תוינידמ תודוא בותכ עדימ .ה
 .םינפ לומ םינפ וא ןופלטב ,ינורטקלא ןפואב ,ראודב םג ,עדימה תא שקבמה םדא

 תואכזל ןוירטירק

 לבגומ אל ךא ללוכ ,לפוטמל םינימזה םירחא ןומימ תורוקמ לכל ינשמ וניה  ינומימ עויס/הקדצב לופיטה
 ,יאופר עויסל תוינכת וא תיאופר הרזע ,יאופר לופיט ,דבוע לומגת ,תויטרפ וא תויתצובק תויאופר תוינכותל
 תוירחאה תא תרחא תושי וא םדאל שי וב רחא בצמ לכ וא ,םירחא תויאבצ וא תוילרדפ ,תויתכלממ תוינכות
 לופיט לבקי יאופר לופיטל םיעצמאה רסח לפוטמה  .םייאופר םיתוריש לש תויולעה לע םלשל תיקוחה
 .הריגה סוטטס וא ירוקמ םואל ,עזגל רשק אלל ינומימ עויס/הקדצב



 

 םימולשת רחאל תורתי רובע וא םינימז אל םימיאתמ םיינושאר םולשת תורוקמ םהב םיבצמ םתואב
 OHMC תוינידמ תחת ינומימ עויס/הקדצב לופיט רובע םילפוטמה תואכז תא קודבל שי ,םירחא תורוקממ
 :םיאבה םינוירטירקה סיסב לע OMC -ו

 -ו IRS 501R , OHMC תושירדו ,WAC 246-453-050  -ו WAC 246-453-040  לש תושירדב דומעל .א
OMC  אבה לדומה תא וצמיא: 

 לפוטמ רובע ינומימ עויס/הקדצב לופיטכ עבקי OMC -ו OHMC  לש םיבויחה לש אלמה םוכסה .1
 .תיוושכעה תילרדפה ינועה תמרמ 200%-ל תחתמ וא הווש איה ולש וטורב תיתחפשמה תסנכהש

 םילפוטמ רובע םושרל שיש םוכסה תא עובקל ידכ אבה םינתשמה םימולשתה חולב שמתשהל שי .2
 לש הצובקכ תרדגומ החפשמ .תיוושכעה תילרדפה ינועה תמרמ  400% -ו 201% ןיב תוסנכה םע
 םישנאה לכ  ;דחיב םיררוגתמה ץומיא וא ןיאושינ ,הדיל יפ לע םירושקה רתוי וא םישנא ינש
  .תחא החפשמ ינבל םיבשחנ הז ןפואב םירושקה

 םירזחהו םייוכינ ,תוחנהה לכש ירחא ישיא ןפואב םולשתל יטרפ םדא לש תימצעה תופתתשה םוכס .3
 תא רובעל ךירצ אל )םילוחה תיבה לש יסנניפה עויסה תוינידממו חוטיבמ הלא ללוכ( םימשוימ
 OMC -ו AGB"(. OHMC"( לופיט ותוא רובע יוסיכב םיקיזחמה םישנאמ בורל םיבגנה םימוכסה
 תוריש רובע תועיבת לש בוליש לע תססובמ שדוח 12 לש הרוחא היארה תטישב שמתשהל ורחב
    .AGB-ה תא עובקל ידכ םילוח תיבל תועיבת םימלשמה םייטרפ תואירב יחטבמו ימניח יאופר

 תולמעהמ תחא לש םושייה ירחא רתונה יארחאה דצה לש ילכלכה בוחה תא םלשל היהי ןתינ .4
 בקעמ לש תוינידמל םאתהב ,הריבס ןמז תפוקת ךרואל םיישדוח םימולשתב ,הנתשמה חולהמ
 םיעצבתמ אל םא אלא הייבג תונכוסל יארחאה דצה לש ןובשחה תא רוסמל ןיא .ימצע םולשת
  .לפוטמה םע ןוצר עיבשמ רשק ןיאו ,ןובשחב תוליעפ רסוח לש הפוקת שי םא וא םימולשת

 ,החוור ימולשת ,תרוכשמו רכשמ םיעבונה םיסימ ינפל ןמוזמב תולבקה לכ ךסכ תרדגומ הסנכה    :הרעה •
 תשרב םיחוורו תונוזמ ,םידליב הכימת ,תוכנ תובטה וא הלטבא ,התיבשמ תובטה ,ימואל חוטיב ימולשת
 ]?עיפוהל ךירצ הז םאה ,אל םא  ?הקדצל ספוטב העקשהמ הסנכה הנשי םאה[ תועקשהו םיקסעמ
 .טרפל םימלושמה

  ינומימ עויס/הקדצב לופיטב החנה זוחא
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 לכל םשוימ הקדצ 100%  .בויחהמ םינושארה $100,000-ל םשוימ ינומימ עויס/הקדצ 98%  :א הרעה
 $100,000 לעמ תויומכה

 לכל םשוימ הקדצ 100%  .בויחהמ םינושארה $100,000-ל םשוימ ינומימ עויס/הקדצ 90%   :ב הרעה
 .$100,000 לעמ תויומכה

 OMC ןכו OHMC ,הסנכהה תומר תא תונקיידב דומאל ידכ עדימ יד םהילע ונל שיש תונובשח יבגל .ב
 ןובשחה תא קורסנ ונא ,ןכ םא .ילרדפה ינועה תמר לש 200%-ל תחתמ לא ךייתשמ טנייצפה םא ועבקי
 יבגל יפסכ עויסל רשאב תומייקה תורתיה תא קחמנש יאדוול בורקו DSHS לש ירשפא יוסיכ ךרוצל
 .DSHS לש תושירדב םידמוע אלש תונובשח םתוא

 םושרל םילוכי OMC -ו OHMC-ש רמואש המ ןוסא לש הרקמב הקדצ עיצהל םייושע OMC -ו OHMC .ג
 תמרמ 200% לע הלועה תיתחפשמ הסנכה םע םילפוטמ רובע םימוכס ינומימ עויס/הקדצב לופיטכ
 החנהל רבעמ ךלוהש ישיא ןדבא וא השק ינומימ ישוק לע תועיבצמ תוביסנה רשאכ תילרדפה ינועה
 הקידבל בתכב השקב חולשל םילפוטמה לע ,הלא םירקמב .ליעל ןיוצמה ינומימ עויס/הקדצב לופיט לש
  הכירצ םשרייש םוכסב ןוסא ללגב הקדצ קינעהל הטלחהה .ןוסאה בצמ לש םיטרפה םע דחי תפסונ
  רבדב תורחא תומייק תוינידמ תורהצהל םאתהב OMC -ו OHMC לש רוחמתה תדעו לע ןעשיהל
 OMC. -ו OHMC לש םיינומימ םיבאשמ איצוהל/שוכרל תוכמס לש רושיא

 םיתרשמ םה התוא הליהקה תבוטל םניהOMC  -ו OHMC  לש םדיצמ יסנניפ עויס/הקדצב לופיט ןתמ .ד
 רובע קר יסנניפ עויס/הקדצב לופיטל םיאכז ויהי ןוטגנישוו תנידמ לש םיבשות םניהש םילפוטמ ,ןכ ומכו

 תקלחממ אפור ,ףסונב .ןוימה תקלחממ הרישי הלבקמ האצותכו ןוימה תקלחמ ךותב םינתינה םיתוריש
 .יאופר םוריח ןכא םה םיתורישהש עובקל ךירצ  OMC -ו OHMC  לש ןוימה

 שיש ינידמ טלקמ ישקבמו ,םיטילפ םג לולכל םיכירצ ןוטגנישוו תנידמב תובשות תשירדל םיגירח .ה
 .INS יכמסמ שיגהל םילוכיו םתולעבב

 תשגה רושיא ךיראתל םיבקועה םוי 180-ב ולבקתהש םיתורישל הפקת האלמ תודמעומ תשגה לע תואכז .ו
 .תודמעומה

 תואכז תעיבקל ךילהת

 :תינושאר העיבק .א

1. OHMC ו- OMC לופיטל תוכז עובקל ידכ  תודמעומ תשגה לש ךילהתב שמתשהל םיכירצ 
 ,םיאפור ןוגכ תורוקממ ולבקתי ינומימ עויס/הקדצב לופיט קפסל תושקב .ינומימ עויס/הקדצב
 לפוטמהו לפוטמה תחפשמ ,םיסנניפ םיתוריש תווצ ,םייתרבח םיתוריש ,תויתד/תויתליהק תוצובק
 .ומצע

 לש תונימזו םויק לע העדוה לביק לפוטמהש ירחא עגר לכב וא לפוטמה םושירה ךילה ךלהמב .2
 תשגה סיסב לע תואכז לע תינושאר הטלחה ולבקי OMC -ו OHMC ,ינומימ עויס/הקדצב לופיט
 .ינומימ עויס/הקדצב לופיטל הפ לעב וא הבותכ תודמעומ

 ושורדי וא ףוסיא יצמאמ וליחתי אל OMC -ו OHMC ,הנתמהב תיפוסה תואכזה תטלחה םא .3
 הטלחהל עיגהל OMC -ו OHMC יצמאמ םע הלועפ ףתשמ יארחאה דצהש ןתניהב ,תודקפה
  .םלוש אלש לופיט לש בצמב תיפוס



 

 ינומימ עויס/הקדצב לופיטב לפוטמה תא תוכזל םילוכיש םימרוג לע עדונ OMC -ו OHMC -ל םא .4
 ןובשח ותואש תינושאר הטלחה לבקלו הז לאיצנטופ לע לפוטמה תא עדייל שי ,תאז תוינידמ תחת
 .ינומימ עויס/הקדצב לופיטכ לפוטי

 .ונתינ םיתורישהש ןמזב ינומימה ךרוצב היולת היהת יוסיכה לע הטלחהה .5

 

 :תיפוס הטלחה .ב

 וניה םיעצמא רסחכ יארחאה דצה יוהיזש הרקמב .ןושארה בלשב היבגל םינתינ אלש םימולשת .1
 חווטב רוריבב תאצמנ דמעומה תסנכהש עובקל לוכי םילוחה תיבו ,םילוחה תיב תווצל רורב
 הטלחה סיסב לע קר ינומימ עויס/הקדצב לופיט קינעהל םייושע OMC -ו OHMC ,תואכזה
 רתאל לוכי אל OMC -ו OHMC םרובעו ורטפנש םילפוטמל םיפקת םינוירטירק םתוא .וז תינושאר
 תומיאה תא םילשהל שרדנ וניא OMC -ו OHMC הלא םירקמב  .םירחא םיסכנ וא הנידמ ,גוז ןב
 .WAC 246-453-030 (3) יפ לע םיאלמה םיכמסמה וא

 יספט רשאכ בתכב תודמעומ תושגהו תוארוה ,ינומימ עויס/הקדצב לופיט יספט םילוחל איצמהל שי .2
 ךרוצ לע עיבצמ יסנניפ יופינ רשאכ וא ןיוצמ ךרוצה רשאכ ,שרדנ ינומימ עויס/הקדצב לופיט
 תוכירצ  OMC -ו OHMC לש וא לפוטמה לש ותמזויב םא ,תודמעומה תושגהה לכ .ילאיצנטופ
  .תודמעומה תשגה ספוטב םיניוצמה הסנכהה ימוכס תמאל ידכ םיכמסמ ידי לע תוולמ תויהל

 דחאו האלמ תודמעומ תשגה שורדי ינומימ עויס/הקדצב לופיט רובע תודמעומ תשגה .א
 םיאבה םיכמסמהמ

  ;W2 יוכינ תוחוד .1
  ;םינורחאה תרוכשמה ישולת תשולש .2
  ;הרהצוהש הנורחאה תירדנלקה הנשהמ הסנכה לע סמ רזחה .3
  ;הנידמה ןומימב יאופר עויס וא/ו יאופר עויסל תואכז םיברסמ וא םירשאמה םיספט .4
  ;הלטבא ימד םיברסמ וא םירשאמה םיספט .5
  וא ;החוור תויונכוס וא םיקיסעמ רובע םיבותכ תוחוד .6
  .תודמעומה תא שיגמש ימ רובע היחמל ףסכ םיקפסמה החפשמ ינבמ הכימת יבתכמ .7

 יארשא חוד סיסב לע תרעושמ תילאיצנטופ הקדצ רובע וקדביי  $15,000 לעמ תורתי .ב
   .לפוטמה רובע תואירבה

 ןומימ תורוקמ שפחל םילוכי OMC -ו OHMC-ו לפוטמה ,הנושארה השירדה תפוקת ךלהמב .3
 לפוטמש שורדל אלש תויושע  OMC -ו OHMC .יאופר לופיטו יאופר עויס לוהינ ללוכ םירחא
 .תורחא תואוולה וא תויאקנב תורוקממ ןומימ ירחא שפחי םיעצמא רסחכ ותעיבקל תודמעומ שיגמה

 תשגה ךיראת ינפל םישדוח השולש היהת םיכמסמ ושרדיי הרובע תיטנוולרה ןמזה תפוקת ,בורל .4
 יוושכעה יסנניפה ובצמ תא קיודמ ןפואב םיפקשמ םניא םיכמסמ םתוא םא ,הרקמ לכב .תודמעומה
 לפוטמה לש יסנניפה בצמהש ירחא ןמזה תפוקתל קר םיכמסמה ושרדיי ,תודמעומה שיגמ לש
 .הנתשה



 

 OMC -ו OHMC ,ליעל םיראותמה םיכמסמהמ דחא ףא קפסל לגוסמ וניא יארחאה דצהש הרקמב .5
 גוויסל תואכזל תיפוס הטלחה לבקל ידכ יארחאה דצהמ תומותחו תובותכ תורהצה לע וססבתי

 .)WAC 246-453-030 (4(( .םיעצמא רסחכ םדא

 םורטהמ לחה עגר לכב ,ינומימ עויס/הקדצב לופיטל תודמעומ שיגהל לפוטמל ורשפאי OMC -ו OHMC .ג 
 תיתועמשמ הרוצב תונתשהל לוכי תכראומ הפוקת רובע םלשל לפוטמה לש ותלוכי יוהיז םע הלבק
 וניה יסנניפה בצמב יונישה םא .הקדצ יתורישל קוקז תויהל ךכמ האצותכו ,ילכלכ ישוק וא הלחמ ללגב
 עויס/הקדצב לופיט ליחתהל רשאמ ינמז ןפואב םימולשת תוהשהל רוחבל לוכי OMC -ו OHMC ,ינמז
   .ינומימ

 םיינוציח םיקפס.ד

 תוטלחה םע םימיכסמ  Group Health יאפורו Puget Sound  יאפור ,Overlake לש הימדהה יפתוש 
 החנהה זוחאל םאתהב םילפוטמה תורתי תא ומיאתיו Overlake םילוח תיב לש םלוש אלש לופיט
-ב םיתוריש תקפסהל םירושקה םיקסעומ אל םירחא םייאופר םיקפס .םהלש בויחה ימוכסל םישיה

OHMC תאז תושעל םיביוחמ םניא ךא הקדצ ןיינעב תוטלחה לע םיכסהל םייושע.  

 .םירוערעו תויפוס תוטלחהל ןמז תרגסמ .ה

 עויס/הקדצב לופיטל יאכז אוהש שארמ ורובע טלחוהש ינומימ עויס/הקדצב לופיטל דמעומ לכ .1
 חיטבהל ידכ ,ץוחנל בשחייש ןמזה וא םירדנלק םימי )30( םישולש תוחפל לבקל ךירצ ינומימ
 הטלחה םילבקמש ינפל ינומימ עויס/הקדצב לופיטל תודמעומה תשגהב םיכמותה םיכמסמ שיגהלו

  .םלוש אלש לופיט בצמ לע תיפוס

2.  OHMC ו- OMC םוי )14( הרשע עברא ךותב תיפוסה םתטלחה לע דמעומל עידוהל םילוכי 
  .םיכמסמו תודמעומה ירמוח תלבקמ

 
 לש הקפסה ידי לע יסנניפ עויס/הקדצב לופיטל תואכזה תטלחה לע רערעל לוכי  ברע/לפוטמה .3

 םוי )30( םישולש  ךותב תוסנכהה  רוזחמ להנמל החפשמה לדוג לש וא ףסונ הסנכה רושיא
  .העדוהה תלבקמ

   .הסנכהל רויד תמאתה הניה הנושארה רוערעה תמר .א
  .OHMC לש רוחמתה תדעו לש הלוקיש יפל תלהונמ תויהל הכירצ היינשה רוערעה תמר .ב
 לע העפשה םוש ייהת אל ינומימ עויס/הקדצב לופיט לש בצמל תיפוס הטלחה תלבקל ןמזל .ג

 םאתהב ,עורפל ןתינ אלש תובוחמ לידבהל הסנכהמ ינומימ עויס/הקדצב לופיט ייוכינ לש יוהיזה
  .WAC 246-453-020 (10)-ל

 .רוערעה תטלחה לע הנתמהב קספיהל הכירצ הייבגה תוליעפ לכ .ד

 לופיטל יאכז אצמנ ןכמ רחאלו םייאופר םיתוריש לע תוינובשחה לכ תא וא קלח םליש לפוטמה םא .ו
 בייחכ עבקנש המל ףסונ םימוכסה לכ לע רזחה לבקי אוה ,עצוב םולשתהש ןמזב ינומימ עויס/הקדצב
 .הטלחה התואמ םוי 30 ךותב

 :המיאתמ בוריס תעדוה .ז

 הבותכ העדוה לבקל לפוטמה לע ,תחדנ ינומימ עויס/הקדצב לופיטל לפוטמ לש תודמעומה רשאכ .1
  :תללוכה הייחד לש

  ;OMC -ו OHMC תטלחהב םיכמותה םיללכו היחדל )תו(הביס .א



 

  -ו ;הטלחהה ךיראת .ב
  .שדחמ לוקיש וא רוערעל תויחנה .ג

 ידכ OMC -ו OHMC רובע ןימז עדימ קיפסמ ןיאו שרדנה עדימה תא קפסמ וניא דמעומה רשאכ .2
 :לולכת םג הייחדה תעדוה ,תואכז עובקל

  ;שרדנ עדימהש ךיראתה ללוכ ,קפוס אל ךא שרדנש עדימה לש רואית .א
 OHMC-ב ןימזה עדימה סיסב לע ינומימ עויס/הקדצב לופיטל תואכז עובקל ןתינ אלש הרהצה .ב

  -ו ;OMC -ו
 עדימה לכ תא רסומ דמעומה ,הייחדה תעדוה ךיראתמ םוי םישולש ךותב םא עבקית תואכזה .ג

   .רסמנ םרט זא םדוק שרדנש יפיצפסה

 הייחדה תא תרשאמ תאז הקידב םא .היינשה המרב םירוערעה לע תא קודבת רוחמתה תדעו .3
 תואירבה דרשמלו  ברע/לפוטמל חלשית בתכב העדוה ,ינומימ עויס/הקדצב לופיטל תמדוקה
  .הנידמה קוחל םאתהב

 

 רושיאה ךילהת

 ידי לע ףצרב קדביהל םיכירצ הוולנה עדימהו תודמעומה ,תלבקתמ םוכסו תואכז לע הטלחהש רחאל
 :ןלהל ןיוצמש יפכ םימיאתמה םישנאה

 $1,000-ל דע   םילפוטמ לש םיסנניפ םיתוריש לע חקפמ •
 1$ 0,000-ל דע   םילפוטמ לש םיסנניפ םיתוריש לע להנמ   •
 $100.000 -ל דע תוסנכה רוזחמ להנמ  •
 100,000$ לעמ םיסנניפ םיניינעל אישנ ןגס  •

 

 םושירו דועית

 תודמעומב םיכמותה םיכמסמהמ םיקתוע .יאשח ראשיי תודמעומה תשגהל רושקה עדימ לכ :תויאשח .א
 .תודמעומה תשגה ספוט ךותב וראשיי

  .הקזחהה תוינידמל םאתהב וקזחוי הקדצה הרקמל םיעגונה םיכמסמ .ב


