French

គោលនគោបាយគេវាហិរញវត្ថុេម្រាប់អ្នកជំងឺ
គោលនគោបាយ៖ គោលនគោបាយគេញវ ិក្ក យប័ត្រនិងការត្បមូ លត្បាក្់
គោលបំណង៖

មនទ ីរគេទ្យ និងត្ក្ ុមត្រូគេទ្យរបស់ MaineHealth រឺជាអ្ន ក្ថែទ ាំជួ រមុខថែល
ផ្តល់
ការថែទ ាំសុខភាេចាំបាេ់ែល់មនុសសទ ាំងអ្ស់គោយមិនរិរេីលទ្ធភាេបង់
ត្បាក្់របស់េួក្គរ។
មនទ ីរគេទ្យនិងត្រូគេទ្យជួ យែល់អ្នក្ជាំងឺក្នុងការទ្ទ្ួ លបានជាំនួយហិរញ្ញ វរថុ
េីគសវាហិរញ្ញ វរថុសត្ាប់អ្នក្ជាំងឺ (Patient Financial Services)
ក្មម វ ិធីសាធារណៈ ឬធនធានគផ្សងគទ្ៀរគៅគេលណាថែលសមរមយ។
MaineHealth ទ្ទ្ួ លសាាល់ថា
ការផ្តល់ការថែទ ាំសុខភាេែល់អ្នក្ជាំងឺតាមរគបៀបថែលានត្បសិទ្ធភាេគលើ
ការេាំណាយ
និងគធវ ើតាមការអ្នុវរត អាជីវក្មម ត្រឹមត្រូវេាំគ ោះអ្ន ក្ជាំងឺថែលជាំ ក្់បាំណុល។

ព័ត្៌ានទូ គៅ
ត្រប់គេលគវលា MaineHealth នឹងខិរខាំឱ្យអ្ស់េីសមរថ ភាេគែើមបីទមទរត្បាក្់សាំណងេី
ភារីទ្ីបា
ី នត្រប់គេ។ គទោះជាោ៉ាងណាគោយគៅគេលការធានាបង់ត្បាក្់របស់ភរីទ្ីបី
័ គលើការបង់គសវា គយើងត្រូវេិនិរយគមើលគៅអ្ន ក្ជាំងឺឬ
បរាជយ
ការធានារបស់អ្នក្ជាំងឺគែើមបីឱ្យសងសាំណង។
សមរុលយរបស់អ្នក្ជាំងឺទ ាំងអ្ស់ត្រូវបានបង់គេញគៅគេលគសវាត្រូវបានផ្តល់រ ួេគលើក្ថលងថរ
អ្ន ក្ជាំងឺានលក្ខ ណៈសមបរត ិត្រប់ត្ោន់សត្ាប់ជាំនួយការហិរញ្ញ វរថុ
ឬត្រូវការគសវាសគគ្ាោះបនាទន់។
អ្ន ក្ជាំងឺថែលានលក្ខ ណៈសមបរត ិត្រប់ត្ោន់សត្ាប់ជាំនួយការហិរញ្ញ វរថុ
ឬអ្ន ក្ថែលត្រូវការគសវាអាសនន
មិនរត្មូវឱ្យបង់ត្បាក្់គេញភាាមគទ្គៅគេលគសវាត្រូវបានប ច ប់។
ត្បសិនគបើអ្នក្ជាំងឺមិនានលទ្ធ ភាេបង់ថ្ែា គសវាគេញគទ្ MaineHealth
អាេគរៀបេាំការត្បេនធ ័ហិរញ្ញ វរថុជាមួ យអ្ន ក្ជាំងឺ។ MaineHealth ផ្តល់ជូននូ វថផ្នការទ្ូ ទរ់
សត្ាប់ឱ្យអ្ន ក្ជាំងឺបង់រំលស់បាំណុលរបស់េួក្ោរ់។
A. ការផ្តល់គេវាថែទំេុខភាព
ត្រូគេទ្យរបស់ MaineHealth
ផ្តល់គសវាថែទ ាំសុខភាេសត្ាប់អ្នក្ជាំងឺទ ាំងអ្ស់ថែលានវរត ានសត្ាប់គសវាគោយមិនរិ
រេីលទ្ធភាេបង់ត្បាក្់របស់េួក្គរ។
ភាេបនាទន់ថ្នការេាបាលថែលត្រូវបានផ្ារភាាប់ជាមួ យនឹងគរារសញ្ញញរបស់អ្នក្ជាំងឺនីមួយ
ៗនឹងត្រូវបានក្ាំណរ់េាបាលគោយអ្ន ក្ឯក្គទ្សខាងគវជាសាគសត គោយថផ្ែក្គលើសតង់ោរថ្នកា
រថែទ ាំរវាងរាំបន់ បទ្ោានរា ីនីក្ជារិ និងរែា ថ្នការេាបាល និង
តាមគោលការថ្នការេាបាល និង េាប់របស់មនទ ីគេទ្យ។
វាជាការសាំខាន់គលើការក្រ់សាាល់ថាការចរ់ជាត្បគភទ្ថ្នសាថនភាេសុខភាេរបស់អ្នក្ជាំងឺ
រឺសត្ាប់គោលបាំណងថ្នការេាបាលប៉ាុគណា
ណ ោះ
គហើយការោក្់ចរ់ជាត្បគភទ្ថបបគនោះត្រូវបានគធវ ើគ ើងគែើមបីឱ្យគវជាបណឌិរអាេគមើលថែអ្ន ក្
ជាំងឺថផ្ែក្គលើគរារសញ្ញញរបស់េួក្គរ។
ការចរ់ជាត្បគភទ្ថ្នសាថនភាេសុខភាេរបស់អ្នក្ជាំងឺមិនជោះឥទ្ធិេលគលើការវាយរថ្មា ជាំងឺរ
បស់អ្នក្ជាំងឺ ថែលបានប្ាញគលើការគធវ គើ រារវ ិនិេឆ័យេុងគត្កាយ។ មនទ ីគេទ្យរបស់
MaineHealth ក្៏អ្នុវរត តាមេាប់សហេ័នធថ្នការេាបាលជាំងឺបនាទន់
និងេាប់សតីេីសក្មម ភាេការ្រ (EMTALA)
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គោយគធវ ើការេិនិរយសុខភាេគែើមបីក្ាំណរ់ថាគរើររាំ ូវឱ្យានសាថនភាេថ្នការេាបាលជាំងឺប
នាទន់ គៅគេលថែលត្រូវក្ាំណរ់គោយេាប់។
ការេិចរណាថផ្នក្េាបាលនិងថផ្នក្ហិរញ្ញ វរថុក្៏ែូេជាអ្រថ ត្បគោជន៍ថែលផ្ត ល់ជូនគោយក្មម វ ិ
ធីធានារា៉ាប់រងឯក្ជន
ឬក្មម វ ិធីធានារា៉ាប់រងរោាភិបាលអាេានផ្លប៉ាោះ ល់ែល់គេលគវលាឬលទ្ធភាេទ្ទ្ួ លបាន
គសវាថែទ ាំសុខភាេថែលមិនថមនជាការបនាទន់ឬមិនបនាទន់ (គសវាគត្ជើសគរ ើស) ។
គសវាថបបគនោះអាេត្រូវេនាគេលឬេនាគេលេិគត្ោោះគោបល់ជាមួ យបុរាលិក្រា ីនិក្របស់ម
នទ ីរគេទ្យគហើយអាេេនាគេលេិគត្ោោះគោបល់ជាមួ យនឹងត្រូគេទ្យផ្តលគ់ សវាថែទ ាំសុខភាេប
ឋមរបស់អ្នក្ជាំងឺផ្ងថែរ។ ត្រូគេទ្យរបស់ MaineHealth
អាេនឹងបែិគសធគែើមបីផ្តល់ជូនគសវាសុខភាេែល់អ្នក្ជាំងឺថែលោមនប ា សុខភាេបនាទន់
និងមិនបនាទន់
ក្រណីទ ាំងគនាោះគេលថែលត្រូគេទ្យមិនអាេក្ាំណរ់ត្បភេថ្នការទ្ូ ទរ់បង់ថ្ែាេាបាល
ឬមិនានសិទ្ធិទ្ទ្ួ លបានក្មម វ ិធីជាំនួយហិរញ្ញ វរថុ។
សត្ាប់អ្នក្ជាំងឺថែលានធានារា៉ាប់រងឯក្ជន ឬក្មម វ ិធីរបស់រោាភិបាល
ជាទ្ូ គៅជគត្មើសអ្ន ក្ជាំងឺថែលទក្់ទ្ងគៅនឹងការផ្ត ល់និងការទ្ទ្ួ លបានការថែទ ាំត្រូវបានក្ាំ
ណរ់ថេងគៅក្នុងថផ្នការរបស់ធានារា៉ាប់រង ឬគោលការណ៍ថណនាាំរបស់រោាភិបាល។
អ្ន ក្ជាំងឺថែលាន Medicare
ថែលត្រូវបានគរគមើលេិគត្ោោះជាំងឺជាមួ យគេទ្យគៅរា ីនីក្ជាថផ្ន ក្របស់ MaineHealth
ត្រូវបានគរចរ់ទ្ុក្ថាជាអ្ន ក្អ្នុវរត មូលោាន។
គសវាថែលបានផ្តល់នឹងត្រូវបានគេញវ ិក្ក ័យប័ត្រឱ្យ Medicare ជាគសវាេិគត្ោោះជាំងឺគត្ៅ។
សត្ាប់អ្នក្ជាំងឺថែលមិនានធានារា៉ាប់រង ឬានធានារា៉ាប់រងមិនគេញគលញ ត្រូគេទ្យរបស់
MaineHealth
នឹងគធវ ើការជាមួ យអ្ន ក្ជាំងឺគែើមបីជួយថសវ ងរក្ក្មម វ ិធីជាំនួយហិរញ្ញ វរថុថែលអាេជួ យបង់ថ្ែាជាំ
ក្់គលើការេាបាលគៅមនទ ីគេទ្យ។ សត្ាប់អ្នក្ជាំងឺថែលានធានារា៉ាប់រងឯក្ជន ត្រូគេទ្យ
Maine Medical Center
នឹងគធវ ើការតាមរយៈអ្ន ក្ជាំងឺនិងត្ក្ ុមហុនធានារា៉ាប់រងគែើមបីក្ាំណរ់ថាគត្កាមគោលនគោបា
យធានារា៉ាប់រងរបស់អ្នក្ជាំងឺរឺបង់គៅគលើអ្វីខាោះ។ ខណៈថែលត្រូគេទ្យ MaineHealth
មិនអាេទ្ទ្ួ លបានេ័រ៌ានគនោះេីត្ក្ ុមហុនធានារា៉ាប់រងទន់គេលគវលា
អ្ន ក្ជាំងឺានការេវ ក្ិេចែឹងគោយខល ួនឯងនូ វគសវាអ្វ ីខាោះថែលនឹងត្រូវបានបង់ឱ្យេីត្ក្ ុមហុន
ធានារា៉ាប់រង មុនគេលថសវ ងរក្ការេិគត្ោោះគោយមិនានភាេបនាទន់ និងមិន
បនាទន់។

1. គេវាេគគ្រោះបន្ទាន់និងថែទំបន្ទាន់ ( Emergency and Urgent Care Services)

ត្រប់អ្នក្ជាំងឺថែលមក្ែល់ MaineHealth
នឹងត្រូវគធវ ើការវាយរថ្មា ក្ត្មិរថ្នការសគគ្ាោះបនាទន់ឬការថែទ ាំបនាទន់
គោយមិនរិរេីអ្រត សញ្ញញណ ានធានារា៉ាប់រងឬអ្រ់ ឬលទ្ធភាេថ្នការបង់ត្បាក្់គ ើយ។

2. កម្ររិត្គេវាេគគ្រោះបន្ទាន់រ ួរាន៖

គសវាចាំបាេ់ថផ្នក្គវជាសាគសត នឹងផ្តល់ឱ្យគត្កាយគេលសាថនភាេសុខភាេអ្ន ក្ជាំងឺប្ាញភា
េមិនត្បត្ក្រី គទោះ ផ្ល វូ កាយ ឬផ្ល វូ េិរត ថែលានអាការៈធង ន់ធងរ
រ ួមទ ាំងការឈឺចប់ធងន់ធងរ ថែលសូ មបីថរមនុសសធមម តាអាេក្ាំណរ់បានថា
បុរាលានក្់អាេានគត្ោោះហនី-ភ័យែល់ជិ វ ិរ
ត្បសិនគបើមិនទ្ទ្ួ លការេាបាលទន់គេលគវលា
(ការប៉ាោះ ល់ធងន់ធងរែល់មុខ្ររបស់រាងកាយ ឬភាេមិនធមម តាថ្នសរ ើរាងា រាងកាយ)។
ការគធវ ើគរសត េិនិរយសុខ-ភាេ និងការេាបាលជាបនត បនាទប់សត្ាប់សាថនភាេសុខភាេ
ានសត្ាប់សាថនភាេសុខភាេសគគ្ាោះបនាទន់ ថែលគោរេតាមគោលការណ៍សហេ័នធ
EMTALA ថែលក្ាំណរ់េូលលក្ខ ខណឌក្ត្មិរគសវាសគគ្ាោះបនាទន់។
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3. គេវាថែទំបន្ទាន់រ ួរាន៖

គសវាចាំបាេ់ថផ្នក្គវជាសាគសត នឹងផ្តល់ឱ្យគត្កាយសាថនភាេសុខភាេអ្ន ក្ជាំងឺប្ាញភាេមិន
ត្បត្ក្រី មិនថាថរថផ្នក្ផ្ល វូ កាយ ឬផ្ល វូ េិរត ថែលានអាការៈធង ន់ធងរ
រ ួមទ ាំងការឈឺចប់ខាាាំង ថែលសូ មបីថរមនុសសធមម តាអាេក្ាំណរ់បានថា
បុរាលានក្់អាេានគត្ោោះហនីភ័យែល់ជិ វ ិរត្បសិនគបើមិនទ្ទ្ួ លការេាបាលទន់គេលគវ
លាក្នុងរយៈគេល 24 គា៉ាង (ការប៉ាោះ ល់ធងន់ធងរែល់មុខ្ររបស់រាងកាយ
ឬភាេមិនធមម តាថ្នសរ ើរាងា រាងកាយ)។
គសវាថែទ ាំបនាទន់ត្រូវបានផ្តល់ជូនសត្ាប់សាថនភាេជាំងឺមិនរាំរាមក្ាំថហងែល់ជី វ ិរ
និងមិនបងក ឱ្យានគត្ោោះថានក្់ខពស់ែល់សុខភាេបុរាលានក្់គនាោះ
ប៉ាុថនត ចាំបាេ់ត្រូវថរទ្ទ្ួ លការថែរក្ាឱ្យបានត្រឹមត្រូវ។

4. ត្ម្ររូវការកម្ររិត្ EMTALA៖

គោយអ្នុគលាមតាមរត្មូវការរបស់សហេ័នធ EMTALA
ត្រូវបានបគងក ើរឱ្យានសត្ាប់អ្នក្ថែលមក្កាន់មនទ ីរគេទ្យគែើមបីគសន ើរសុកា
ាំ រេិនិរយ
ឬេាបាលថ្នក្ត្មិរសគគ្ាោះបនាទន់ (សាថនភាេសុខភាេសគគ្ាោះបនាទន់) ឬ
អ្ន ក្ថែលមក្កាន់ថផ្នក្សគគ្ាោះបនាទន់ គែើមបីគសន ើរសុាំការេិនិរយ
ឬេាបាលថ្នក្ត្មិរសគគ្ាោះបនាទន់។ ភារគត្េើន អ្ន ក្ថែលមិនានការណារ់ទ្ុក្ខមុនមក្ប្ាញខល ួនគៅបនទ ប់សគគ្ាោះបនាទន់។ គទោះជាោ៉ាងណាក្៏គោយ
អ្ន ក្ថែលមិនានការណារ់ជាមុនថែលេូ លមក្គសន ើសុាំគសវាសត្ាប់សាថនភាេសគគ្ាោះបនាទ
ន់ ខណៈគេលថែលប្ាញខល ួនគៅថផ្នក្ជាំងឺសត្ាក្គេទ្យ រា ីនិក្
ឬថផ្នក្ជាំនួយមនទ ីរគេទ្យគផ្សងគទ្ៀរ អាេត្រូវបានេិនិរយសុខភាេត្សបតាមក្មម វ ិធី
EMTALA។ ការេិនិរយនិងេាបាលេាំគ ោះសាថនភាេ
សគគ្ាោះបនាទន់ឬគសវាណាមួ យគផ្សងគទ្ៀរថែលត្រូវបានផ្តល់ជូនគៅតាមការគសន ើសថុាំ ែលសថ ិ
រគៅគត្កាមក្មម វ ិធី EMTALA នឹងត្រូវបានផ្ត ល់ជូនអ្ន ក្ជាំងឺ
គហើយត្រូវចរ់េូលក្នុងការេាបាលបនាទន់។
ការក្ាំណរ់សាថនភាេសគគ្ាោះបនាទន់ត្រូវបានវ ិនិេឆ័យ គោយត្រូ-គេទ្យ
ឬបុរាលិក្គេទ្យែថ្ទ្របស់មនទ ីរគេទ្យថែលបានក្រ់ត្តាគៅក្នុងក្ាំណរ់ត្តាគវជាសាគសត ។
ការក្ាំណរ់សាថនភាេសគគ្ាោះបនាទន់ ឬ បឋមត្រូវបានវ ិនិេឆ័យគោយត្រូគេទ្យ
ឬបុរាលិក្គេទ្យែថ្ទ្របស់មនទ ីរគេទ្យថែលបានក្រ់ត្តាគៅក្នុងក្ាំណរ់ត្តាគវជាសាគសត ។

5. គេវារិនេគគ្រោះបន្ទាន់និងរិនថែទំបន្ទាន់៖

សត្ាប់អ្នក្ជាំងឺថែល (1) មក្ែល់ MaineHealth
ថែលក្ាំេុងថសវ ងរក្ការថែទ ាំក្ត្មិរមិនសគគ្ាោះបនាទន់ ឬមិនថែទ ាំបនាទន់ (2)
ថសវ ងរក្ការថែទ ាំបថនថ មគត្កាយេីានគសថ រភាេគេញេីសាថនភាេជាំងឺសគគ្ាោះបនាទន់
Maine Medical Center អាេផ្តល់ឱ្យនូ វគសវាជគត្មើស
បនាទប់េីបានេិគត្ោោះជាមួ យបុរាលិក្មនទ ីរគេទ្យ
គហើយនឹងេិនិរយគមើលជាំគ រ ើសថ្នការធានារា៉ាប់រង។ គសវាជគត្មើស៖
គសវាចាំបាេ់ថផ្នក្គវជាសាគសត ថែលមិនចរ់េូលក្នុងនិយមន័យថ្នគសវាសគគ្ាោះបនាទន់ឬថែ
ទ ាំបនាទន់ខាងគលើ។ ជាទ្ូ គៅគសវាទ ាំងគនោះរឺជាគសវាថែទ ាំសុខភាេ-ែាំបូងបងែ ស់ ឬ
ការវោះការ់ថែលបានណារ់ទ្ុក្ខជាមុនគោយអ្ន ក្ជាំងឺ ឬត្រូគេទ្យ (មនទ ីរគេទ្យ
ការ ិោល័យត្រូគេទ្យ)។

ឺ ចានវត្ត ាន៖
6. ទីតង
ំ ថែលអ្ន កជំងអា

អ្ន ក្ជាំងឺទ ាំងអ្ស់ថែលអាេថសវ ងរក្គសវាសគគ្ាោះបនាទន់និងគសវាថែទប
ាំ នាទន់គៅគេលេួ
ក្គរមក្កាន់ថផ្នក្សគគ្ាោះបនាទន់របស់ MaineHealth
ឬក្ថនា ងថែទ ាំបនាទន់ថែលបានចរ់តាាំង។ គទោះជាយ៉ាងងណាក្៏គោយ
អ្ន ក្ជាំងឺថែលានសាថនភាេបនាទន់អាេនឹងគៅទ្ី-តាាំងគផ្សងៗជាគត្េើនគទ្ៀរ
រ ួមទ ាំងប៉ាុថនត មិនក្ាំណរ់េាំគ ោះការសត្ាលក្ូ ន និងសត្ាលក្ូ ន ថផ្នក្ជាំនួយមនទ ីរគេទ្យ
រា ីនីក្គៅមនទ ីរគេទ្យ ជាំនួយមនទ ីរគេទ្យ និងរាំបន់ែថ្ទ្គទ្ៀរ។ MaineHealth
ក្៏ផ្តល់ជូននូ វគសវាគផ្សងៗគទ្ៀរគៅមនទ ីរគេទ្យរា ីនិក្និងក្ថនា ងេិគត្ោោះជាំងឺ
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ែថ្ទ្គទ្ៀរ។
B. ការធាន្ទរ៉ាប់រងរបេ់ភាគីទីបី
គសវាហិរញ្ញ វរថុសត្ាប់អ្នក្ជាំងឺនឹងគេញ វ ិក្័ក យប័ត្រឱ្យអ្ន ក្បង់ត្បាក្់ភារីទ្ីបីទ ាំងអ្ស់សត្ាប់អ្ន
ក្ជាំងឺឬភារីទ្ទ្ួ លខុសត្រូវ
គៅគេលេួ ក្គរត្រូវបានផ្តល់េ័រ៌ានចាំបាេ់និងអ្រថ ត្បគោជន៍ត្រូវបានគរផ្តល់គៅមនទ ីគេទ្យ
។ គសវាហិរញ្ញ វរថុសត្ាប់អ្នក្ជាំងឺនឹងតាមោនរាល់ការទរសាំណងទ ាំងអ្ស់ជាមួ យអ្ន ក្បង់ត្បាក្់
មុនគេលឱ្យអ្ន ក្ជាំងឺឬភារីទ្ទ្ួ លខុសត្រូវជាអ្ន ក្សង។
ត្បសិនគបើអ្នក្ជាំងឺមិនផ្តល់ឱ្យេ័រ៌ានថ្នការធានារា៉ាប់រងគៅថ្ែងទ្ទ្ួ លគសវា
ប៉ាុថនត សនានឹងទ្ូ រស័េទត្បាប់គេលគត្កាយ
ត្ក្ ុមការ្របាំគ រ ើគសវាអ្រិែិជននឹងក្ាំណរ់ថាគរើគយើងអាេានឱ្-កាសត្រប់ត្ោន់
េគនាាោះគេលថែលក្ាំណរ់គោយត្ក្ ុមហុនធានារា៉ាប់រងសត្ាប់ោក្់ឯក្សារការទរត្បាក្់សាំណង។ ត្បសិនគបើគយើងគៅរយៈគេលសត្ាប់ោក្់ឯក្សារការទរត្បាក្់សាំណងបាន
េួ ក្គយើងនឹងោក្់េូលនូ វេ័រ៌ានថ្នការធានារា៉ាប់រង
និងគេញ វ ិក្័ក យប័ត្រគែើមបីទមទរត្បាក្់សាំណងេីត្ក្ ុមហុនធានារា៉ាប់រង។ ត្បសិនគបើហួស
េគនាាោះគេលថែលក្ាំណរ់គោយត្ក្ ុមហុនធានារា៉ាប់រងសត្ាប់ោក្់ឯក្សារការទរត្បាក្់សាំណង
MaineHealth នឹងមិនទមទរសាំណងេីត្ក្ ុម-ហុនធានារា៉ាប់រងរបស់អ្នក្ជាំងឺគទ្។
អ្ន ក្ជាំងឺត្រូវថរគៅទមទរសាំណងេីត្ក្ ុមហុនធានារា៉ាប់រងគោយផ្ទទល់។ MaineHealth
នឹងគធវ ើការជាមួ យអ្ន ក្ជាំងឺគែើមបីជួយជាជាំនួយ ត្បសិនជាត្រូវការ។
C. ការម្របរូ លត្ម្រៃ រ ួរចំថណកគពលគៅគពទយរត ងៗ
ត្រប់មនទ ីគេទ្យ រា ីនិក្ និងការ ិោល័យត្រូគេទ្យរបស់ MaineHealth នឹងគធវ ើការត្បមូ លរថ្មា
រ ួមេាំថណក្គេលគៅគេទ្យមត ងៗ គៅគេលអ្ន ក្ទ្ូ រស័េទមក្គសន ើការណារ់ែាំបូង
គេលអ្ន ក្មក្េុោះគ្មោះ និងគេលេប់េីការេិគត្ោោះ។
D. គោលការណ៍ម្នការម្របរូ ល
គៅគេលសមរុលយត្រូវបានជាំ ក្់គោយអ្ន ក្ជាំងឺ
ខាងមនទ ីគេទ្យថរងថរគសន ើឱ្យអ្ន ក្ជាំងឺបង់គេញថ្ែា។
ែាំគណើរការត្បមូ លត្បាក្់េស
ី មីជនគោយផ្ទទល់បានេនារហូ រែល់ 120ថ្ែងបថនថ ម
គែើមបីធានាការអ្នុគលាមតាមថបបបទ្របស់រែា និងសហេ័នធ
*(េូរគរើលែាម្រការម្នវែត គេចកត ីថែៃងការណ៍ខាងគម្រការ)។
ខាងគត្កាមរឺជាែាំគណើរការថ្នការត្បមូ លលុយេីរណនីបង់ត្បាក្់បុរាល។
1. គៅគេលថែលសមរុលយរណនីកាាយជារួ នាទ្ីរបស់អ្នក្ជាំងឺ
ខាងគសវាហិរញ្ញ វរថុសត្ាប់អ្នក្ជាំងឺនឹងបគងក ើររបាយការណ៍ែាំបូងគៅកាន់អ្នក្ជាំងឺ
ឬអ្ន ក្ធានា។ របាយការណ៍នង
ឹ ផ្តល់គោបល់ថាជាំនួយហិរញ្ញ វរថុអាេរក្បាន។
2. របាយការណ៍នឹងគផ្ញើរតាមសាំបុត្រថ្ត្បសណីយគ៍ ៅគរៀងរាល់ 29 ថ្ែងមតងរយៈគេល 3ែង
ឬរហូ រែល់បាំណុលត្រូវបង់រ ួេរាល់។
ការតាមោនសួ រតាមទ្ូ រស័េទនឹងត្រូវបានគធវ ើគ ើងេីរែង គៅអ្ន ក្ថែលជាំ ក្់គត្េើនជាង
$700.00 គៅក្នុងការប៉ាុនប៉ាងគែើមបីត្បមូ លរុលយភាេគនាោះ
ឬជួ យអ្ន ក្ជាំងឺជាមួ យនឹងជាំនួយហិរញ្ញ វរថុ។
3. ត្បសិនគបើរបាយការណ៍អ្នក្ជាំងឺថែលគផ្ញើគៅត្រូវបានបញ្ជន
ូ ត្រ ប់មក្វ ិញ
គយើងនឹងេាោមថសវ ងរក្អាសយោានែមី ថក្រត្មូវក្នុងត្បេ័នធ
រ ួេនឹងគផ្ញើររបាយការណ៍គៅអាសយោានែមី។
4. របាយការណ៍ទ្ីបីគេញេីត្បេ័នធ វ ិក្ក យប័ត្រនឹងានសារក្រ់សាំោល់េុងគត្កាយគៅអ្ន ក្ជាំងឺ
ឬ អ្ន ក្ធានា។ ត្បសិនគបើគយើងមិនទ្ទ្ួ លបានការបង់ត្បាក្់ ឬ សាំគណើរសត្ាប់ជាំនួយ
គនាោះរណនីរបស់អ្នក្នឹងត្រូវបញ្ចល
ូ គៅក្នុងក្ត្មិរបនាទប់ថ្នការត្បមូ លត្បាក្់។
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5. ក្ិេចខិរខាំត្បឹងថត្បងគែើមបីត្បមូ លសមរុលយទ ាំងអ្ស់
ក្៏ែូេជាសាំណួរសួ រអ្ន ក្ជាំងឺណាមួ យនឹងត្រូវបានេងត្ក្ងជាឯក្សារគៅក្នុងត្បេ័នធរិរលុ
យនិងអាេេិនិរយគ ើង វ ិញបាន។
6. ត្បសិនគបើអ្នក្ជាំងឺ ឬ អ្ន ក្ធានាមិនគ្ា ើយរបគៅនឹងសាំបុត្រ ឬ
ទ្ូ រស័េទជាមួ យការបង់ត្បាក្់គេញ គរៀបេាំការបង់រំលស់ ឬគសន ើសុាំជាំនួយហិរញ្ញ វរថុគទ្
រណនីរបស់អ្នក្នឹងត្រូវគផ្ញើរគៅភានក្់្រត្បមូ លត្បាក្់គែើមបីតាមោនបនត ។

ថ្ែង 1 គផ្ញើទ្ី1
សារអ្ររុណថែ
លបានគត្ជើស
គរ ើស MH

ថែង 3 គផ្ញើទ្ី2
សារហួ សកាល
ក្ាំណរ់

ថ្ែង 59 គផ្ញើទ្ី3
សារក្រ់សាំោ
ល់េុងគត្កាយ

ថ្ែង88
សាំបុត្រេុ
ងគត្កាយ

ថែង103-122
គធវ ើការខលគែើមបី
ត្បមូ លត្បាក្់

ថ្ែង123
រណនីរឺរាប់េូ
លបាំណុលអាត្ក្
ក្់

េាំនួនជាំ ក្់
ត្រូវទ្ូ ទរ់
គោយខល ួនឯ
ង

E. បំណុលខូ ច
MaineHealth
ានក្ិេចសនាជាមួ យភានក្់្រទរបាំណុលខាងគត្ៅគែើមបីជាំនួយគលើការត្បមូ លលុយេីរណនីបុ
រា ល រ ួមានការទ្ទ្ួ លខុសត្រូវរបស់អ្នក្ជាំងឺគលើការសងបាំណុលថែលមិនទន់បានសង
គត្កាយេីគេញគសេក្ត ីថែាងការណ៍ និងក្ាំណរ់សាំោល់គលើក្េុងគត្កាយ។
រណនីនឹងគផ្ទរេូ លគៅឯក្សារបាំណុលខូ េត្បចាំសបាតហ៍
និងការបាំរុងទ្ុក្សត្ាប់បាំណុលខូ េនឹងត្រូវរិរត្បាក្់។
រណនីត្រូវបានចរ់ទ្ុក្ខជាបណុលអាត្ក្ក្់គៅគេលក្ាំណរ់ថាក្ិេចខិរខាំត្បឹងថត្បងគែើមបីត្បមូ
លរណនីានភាេគនឿយណាយ។
ត្បសិនគបើអ្នក្ជាំងឺត្រូវបានរក្គ ើញថាានសិទ្ធិទ្ទ្ួ លបានក្មម វ ិធីជាំនួយហិរញ្ញ វរថុ
MaineHealth នឹងចរ់ វ ិធានការគែើមបីគធវ ើសក្មម ភាេត្បមូ លត្បាក្់ថែលបានចប់គផ្តើម។
MaineHealth ានក្ិេចសនាជាមួ យ វ ិក្ក យប័ត្របាំណុលខាងគត្ៅ
រត្មូវឱ្យាននីរិ វ ិធីសតង់ោរអ្បបបរាគែើមបីក្ាំណរ់ថា
ត្បសិនគបើរណនីមិនានត្បរិបរត ការសក្មម ែូេជា៖
 គសេក្ត ីជូនែាំណឹងជាលាយលក្ខ ណ៍អ្ក្សរជាមធយមេាំនួន 3 នឹងត្រូវបានគផ្ញើរ
 រណនីានសុេលភាេរយៈគេល 120 ថ្ែង ឬ រហូ រែល់ែាំគណាោះត្សាយេុងគត្កាយ។
ការគៅទ្ូ រស័េទនឹងត្រូវបានគធវ ើគ ើង គៅគរៀងរាល់ត្បាាំេីរ
គៅែប់ថ្ែងមតងគៅគលើរណនីថែលបានោក្់េូលគៅសត្ាប់ការត្បមូ លត្បាក្់។
 រណនីនឹងត្រូវបានរាយការណ៍គៅការ ិោល័យឥណទនសាំខាន់ៗេាំនួន 3 ។
ត្បសិនគបើសមរុលយថែលោក្់ជាមួ យភានក្់្រានទ្ឹក្ត្បាក្់ គត្កាម 50
ែុលាារគនាោះវានឹងមិនត្រូវបានរាយការណ៍គៅការ ិោល័យឥណទនគទ្។
បនាទប់េីការខិរខាំអ្ស់េីសមថ ភាេក្នុងការត្បមូ លត្បាក្់
រណនីរបស់អ្នក្នឹងត្រូវបានរក្ាទ្ុក្ក្នុងត្បេ័នធភានក្់្រត្បមូ លត្បាក្់។
មុនគេលេុងបញ្ច ប់ថ្នការបញ្ច ប់ឆ្នាំសារគេើេនធ របស់MaineHealth
បញ្ា ីនឹងត្រូវបានផ្តល់ជូននូ វរាល់រណនី Medicare ទ ាំងអ្ស់
ថែលនឹងត្រូវោក្់បញ្ចល
ូ ក្នុងបញ្ា ីបាំណុលខូ េ ថែលត្រូវបានគធវ ើគោយរបាយការណ៍សតីេី Medicare
Cost Report ។ ទ្ីភានក្់្រត្បមូ លត្បាក្់នឹងលុបបាំបារ់រណគនយយទ ាំងគនោះគេញេីត្បេ័នធ។
គោលនគោបាយត្បមូ លត្បាក្់របស់គយើងរឺានែូ េោនសត្ាប់អ្នក្ជាំងឺទ ាំងអ្ស់។
អ្ន ក្ជាំងឺត្រូវបានេិនិរយសត្ាប់ការទ្ទ្ួ លបានជាំនួយហិរញ្ញ វរថុមុននឹងនីរិ វ ិធីត្បមូ លត្បាក្់ចប់
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គផ្តើម។ ត្បសិនគបើបញ្ញាក្់គ ើញថាអ្ន ក្ជាំងឺានសកាតនុេលក្នុងការទ្ទ្ួ លជាំនួយហិរញ្ញ វរថុ
ប៉ាុថនត មិនទន់បានោក្់ ក្យសុាំ
គនាោះរណនីនឹងត្រូវបានបញ្ជន
ូ ត្រ ប់មក្វ ិញសត្ាប់ការត្រួ រេិនិរយគលើជាំនួយហិរញ្ញ វរថុ។
F. ការកស័យធន
ត្បសិនគបើានការជូ នែាំណឹងអ្ាំេីការក្ស័យធនរបស់អ្នក្ជាំងឺ ឬអ្ន ក្ធានា MaineHealth
នឹងរក្ាទ្ុក្រណនីទ ាំងអ្ស់ថែលគ្ា ើយរបនឹងរយៈគេលថែលបានក្ាំណរ់គៅក្នុងគសេក្ត ីជូនែាំ
ណឹងក្ស័យធន។ Maine Medical Center នឹងត្រូវតាមោន
គោយទក្់ទ្ងជាមួ យនឹងរុលាការក្ស័យធនគែើមបីក្ាំណរ់ថាគរើអ្នក្ជាំងឺានត្ទ្េយសមបរត ិឬគទ្។
ត្បសិនគបើានត្ទ្េយសមបរត ិ
មនទ ីគេទ្យនឹងោក្់ ក្យទមទរសាំណងថែលសមរមយគៅកាន់រុលាការក្ស័យធន។
G. អ្ចលនម្រទពយរបេ់អ្នកស្លៃប់

ត្បសិនគបើការសាាប់របស់អ្នក្ធានាត្រូវបានក្ាំណរ់អ្រត សញ្ញញណគៅក្នុងត្បេ័នធរបស់គយើង
រណនីនឹងត្រូវបានក្ាំណរ់ត្តាថាសាាប់។
គសេក្ត ីថែាងការណ៍អ្នក្ជាំងឺនឹងគៅថរបគងក ើរគេញេីត្បេ័នធ "អ្េលនត្ទ្េយ" អ្ន ក្ធានា។ Maine
Medical Center បានសហការជាថ្ែរូ ជាមួ យ Vendor
សត្ាប់អ្នក្ជាំងឺថែលបានសាាប់និងក្រណីត្សគែៀងោន។ ឯក្សារត្បចាំសបាតហ៍ត្រូវបានបញ្ជន
ូ គៅ
Vendor ថែលថសវ ងរក្អ្េលនត្ទ្េយរបស់អ្នក្សាាប់គៅទ្ូ ទ ាំងសហរែា អាគមរ ិក្។
ត្បសិនគបើអ្េលនត្ទ្េយត្រូវបានបញ្ញាក្់សត្ាប់អ្នក្ធានាថែលសាាប់គនាោះ
អ្ន ក្លក្់នឹងផ្ារ់ផ្ាង់េ័រ៌ានចាំបាេ់ទង
ាំ អ្ស់
សត្ាប់ការទមទរសាំណងត្បឆ្ាំងនឹងអ្េលនត្ទ្េយ។ MaineHealth
នឹងេិនិរយគមើលគ ើង វ ិញនិងអ្នុម័រការទមទរសាំណងអ្េលនត្ទ្េយថែលបានក្ាំណរ់អ្រត ស
ញ្ញញណគនោះ គហើយោក្់ ក្យត្បឆ្ាំងនឹងអ្េលនត្ទ្េយ។
H. ការគ ោះម្រស្លយេំណង (Settlements)
MaineHealth នឹងេិនិរយគមើលសាំគណើែាំគណាោះត្សាយសាំណងេីអ្នក្ធានានិងភារីទ្ីបី
គផ្សងគទ្ៀរគលើក្រណីនីមួយៗ។ ការសគត្មេេិរតសត្ាប់ែាំគណាោះត្សាយត្េមគត្េៀងសាំណង
ការត្រូវបានអ្នុម័រឬបែិគសធគោយអ្ន ក្ែឹក្នាាំគៅសាថប័នគនាោះ។
ត្បថហលជាានការផ្តលែ
់ ាំគណាោះត្សាយសាំណងែល់គៅ 50%
គែើមបីគោោះត្សាយបាំណុលគៅសល់ក្នុងបញ្ា ីថែលត្រូវបានអ្នុម័រគោយ RCM VP ។
I. ពាកយបណតឹង/ ចរង ល់របេ់អ្នកជំងឺ
គសវាហិរញ្ញ វរថុសត្ាប់អ្នក្ជាំងឺរបស់ MaineHealth
នឹងេិនិរយគមើលនូ វសាំណួរេីអ្នក្ជាំងឺរបស់គយើង
និងគធវ ើការជាមួ យថផ្នក្គផ្សងៗថែល ក្់េនធ ័គែើមបីគោោះត្សាយបញ្ញានានា
គៅគត្កាមគោលនគោបាយ និងនីរិ វ ិធីរវា៉ារបស់អ្នក្ជាំងឺ SBO។
J. ជំនួយហិរញ្ញវត្ថុ
MaineHealth ផ្តល់ជាំនួយហិរញ្ញ វរថុ (Free Care)
ែល់អ្នក្ជាំងឺថែលានលក្ខ ណៈសមបរត ិត្រប់ត្ោន់គែើមបីជួយបង់ត្បាក្់
ថែលជាការេវ ក្ិេចបង់គោយខល ួនឯង
សត្ាប់គសវាចាំបាេ់ថផ្នក្គវជាសាគសត ថែលភារីទ្ីបីមិនបង់ឱ្យសត្ាប់រថ្មា រ ួមេាំថណក្គេលគៅ
គេទ្យមត ងៗ រថ្មា ត្រូវបង់ត្បចាំឆ្នាំមុនគេលធានារា៉ាប់រងបង់ឲ្យ
ឬសហធានារា៉ាប់រងគលើគសវាថែលបង់ឱ្យ។
ការសគត្មេេិរតគលើសិទ្ធិនង
ឹ ត្រូវបានគធវ ើគ ើងគៅគេលថែលអ្ន ក្ជាំងឺឬភារីថែលទ្ទ្ួ លខុសត្រូវ
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បានោក្់ ក្យសុាំនិងត្រូវបានយល់ត្េមសត្ាប់ក្មម វ ិធីជាំនួយហិរញ្ញ វរថុ
តាមគោលនគោបាយថ្នក្មម វ ិធីថែទ ាំគោយឥររិរថ្ែា ទ្ូទ ាំងត្បេ័នធ MaineHealth ។
គសេក្ត ីជូនែាំណឹងសត ីេីភាេអាេរក្បានថ្នជាំនួយហិរញ្ញ វរថុនឹងត្រូវបានោក្់ប្ាញគៅត្រប់ទ្ីតាាំងរបស់ MaineHealth និងរា ីនីក្។
វាក្៏នឹងត្រូវបានភាាប់គៅជាមួ យគសេក្ត ីថែា ងការណ៍របស់អ្នក្ជាំងឺ និងលិខិររបស់ CCI
ថែលបានគរៀបរាប់ខាងគលើគៅក្នុងថផ្នក្ B ថែលោក្់គ្មោះថា Self Pay ។
ទ្ីតាាំងមួ យេាំនួនគៅក្នុង MaineHealth បានេុោះក្ិេចសនាជាមួ យ Chamberlain Edmonds
(CEA) គែើមបីជួយែល់អ្នក្ជាំងឺ Self-Pay សត្ាប់ោក្់ ក្យសត្ាប់ក្មម វ ិធីរបស់រែា ឬ សហេ័នធ
ថែលអាេជួ យបង់ថ្ែាេាបាលគៅមនទ ីគេទ្យ ឬ គៅរា ីនិក្។ មនទ ីគេទ្យ Maine Medical Center
បានេុោះក្ិេចសនាជាមួ យ CEA គែើមបីមក្សួ រនាាំអ្នក្ជាំងឺ Self-Pay ថែលសាំរាក្េាបាលគៅ
Medical Center គែើមបីក្ាំណរ់សិទ្ធិរបស់េួក្គរេាំគ ោះក្មម វ ិធីទ ាំងគនោះ។ CEA
នឹងជួ យផ្ងថែរក្នុងការគរៀបេាំការោក្់ ក្យឱ្យទរក្គទ្ើបថរគក្ើរ និង
គរៀបេាំឱ្យានលក្ខ ណៈសមបរត ិត្រប់ត្ោន់សត្ាប់ MaineCare ( Medicaid) ។
ត្បសិនគបើអ្នក្ត្រូវបានអ្នុម័រឱ្យទ្ទ្ួ លបានជាំនួយហិរញ្ញ វរថុ គៅគត្កាមគោលការណ៍របស់គយើង
ថរការអ្នុម័រ គនាោះមិនបានផ្តល់ឱ្យអ្ន ក្ 100% ថ្នការរិរថ្ែា គសវា
អ្ន ក្នឹងមិនត្រូវបានរិរត្បាក្់សត្ាប់គេលមក្សគគ្ាោះបនាទន់ ឬ
ភាេចាំបាេ់ថ្នការេាបាលណាមួ យ គត្េើនជាង (េាំនួនរិរត្បាក្់ជាទ្ូ គៅ AGB )
អ្ន ក្ជាំងឺថែលានធានារា៉ាប់រងគនាោះគទ្។ Maine Medical Center បានគត្ជើសគរ ើសក្មម វ ិធី “Look
Back Method” សត្ាប់រណនាេាំនួនរិរត្បាក្់ជាទ្ូ គៅ (AGB)
សត្ាប់អ្នក្ជាំងឺោក្់ ក្យសុាំជាំនួយហិរញ្ញ វរថុ។
េ័រ៌ានទក្់ទ្ងនឹងគោលការណ៍ជាំនួយហិរញ្ញ វរថុ MaineHealth
អាេរក្គៅគរហទ្ាំេ័ររបស់មនទ ីគេទ្យ ឬ
គោយទក្់ទ្ងមក្ការ ិោល័យគសវាហិរញ្ញ វរថុសត្ាប់អ្នក្ជាំងឺតាមគលខ (207) 887-5100
ឬគោយមិនរិរថ្ែា (866) 804-2499។
កម្ររិត្េរគេរការអ្នុរ័ត្ម្រត្ូវបានបគងក ើត្គ ើងេម្រាប់ជំនួយហិរញ្ញវត្ថុ
$0.01
$1,000
អ្នុម័រេីទ្ីត្បឹក្ាថផ្នក្ហិរញ្ញ វរថុ
$1,001
$5,000
អ្នុម័រេីទ្ីត្បឹក្ាថផ្នក្ហិរញ្ញ វរថុ CBO
$5,001
$10,000
អ្ន ក្ត្រប់ត្រងឥណទន និងការត្បមូ ល
$10,001
$50,000
នាយក្ត្បរិបរិត
$50,001
$100,000
នាយក្ត្បរិបរិតជាន់ខពស់ថ្ន CBO
$100,001
គលើគនោះ
VP ថ្នថផ្នក្វែត េាំណូល
និងអ្ន ក្ទ ាំងអ្ស់ខាងគលើ
K. ត្ាៃភាព
MaineHealth រួ រជូ នែាំណឹងែល់អ្នាររអ្ន ក្ជាំងឺ
ថាមនទ ីរគេទ្យនឹងផ្តល់ជូនតាមការគសន ើសុាំគែើមបីវាយរថ្មា ឬ បា៉ាន់សាមនថ្ែា េាបាលទ្ុក្ជាមុន។
ទំន្ទក់ទំនងជារួ យភាពអាចរកបានម្នជំនួយហិរញ្ញវត្ថុ
 គោលនគោបាយថ្នការគេញវ ិក្ក យប័ត្រនិងត្បមូ លត្បាក្់ជាសាធារណៈ មនទ ីរគេទ្យរួ រថរប្ាញ និង/ឬ
ោក្់ឱ្យានជាគត្សេថ្នគោលនគោបាយថ្នការគេញវ ិក្ក យប័ត្រនិងត្បមូ លត្បាក្់
រ ួមានការបញ្ចុោះរថ្មា និងគោលការណ៍ជាំនួយហិរញ្ញ វរថុ។
សាំគណើឱ្យានការគរៀបេាំែូេជាក្ថនា ងសត្ាប់អ្នក្ជាំងឺេុោះគ្មោះ និង
គរហទ្ាំេ័ររបស់មនទ ីគេទ្យ។
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ការទ្ាំនាក្់ទ្ាំនងជាមួ យអ្ន ក្ជាំងឺ -

មនទ ីគេទ្យរួ រថរផ្តល់េ័រា
៌ នគៅគលើគោលនគោបាយគៅក្នុងក្ញ្ច ប់េុោះគ្មោះរបស់
អ្ន ក្ជាំងឺ។
េួ ក្គរត្រូវបានជាំរុញផ្ងថែរឱ្យានអ្ន ក្ផ្តល់ត្បឹក្ាទក្់ទ្ងគោលនគោបាយ។
មនទ ីគេទ្យរួ រថរេាោមគធវ ើឱ្យេ័រ៌ានគនោះ ានរ ួេរាល់ជាគត្សេ
គៅគេលានការគេញ វ ិក្័ក យប័ត្រ និង ត្បមូ លត្បាក្់។
ការទ្ាំនាក្់ទ្ាំនងជាមួ យសាធារណៈជនទក្់ទ្ងនឹងជាំនួយហិរញ្ញ វរថុរួរថរត្រូវបាន
សរគសរអ្ក្សរ ក្យបគេច ក្គទ្សថែល្យត្សួ ល និង
ជាភាសាថែលអ្ន ក្ជាំងឺអាេយល់បាន។
េ័រ៌ាននឹងានភាាប់គៅជាមួ យ វ ិក្័ក យប័ត្រមនទ ីរគេទ្យអ្ាំេីភាេអាេរក្បានថ្នជាំ
នួ យហិរញ្ញ វរថុនិងរគបៀបទ្ទ្ួ លបានេ័រ៌ានបថនថ មនិងោក្់ ក្យសុាំសត្ាប់ក្មម វ ិ
ធី។
េ័រ៌ានសត ីេីជាំនួយហិរញ្ញ វរថុរួរថរត្រូវបានោក្់គៅក្នុងរាំបន់សាធារណៈសាំខាន់ៗ
ជាមួ យនឹងការថណនាាំអ្ាំេីរគបៀបោក្់ ក្យសុឬ
ាំ ទ្ទ្ួ លបានេ័រ៌ានបថនថ មគៅគេ
លគត្កាយ។
អ្ន ក្ជាំងឺរួរទ្ទ្ួ លបានការអ្ប់រំអ្ាំេីទ្ាំនួលខុសត្រូវ
ការេវ ក្ិេចទ្ទ្ួ លខុសត្រូវថផ្នក្ហិរញ្ញ វរថុអាេគក្ើរគ ើង
ការេវ ក្ិេចរបស់េួក្គរសត្ាប់ ការបាំគេញឯក្សារទ្ទ្ួ លបានសិទ្ធិ
និងគោលនគោបាយត្បមូ លត្បាក្់របស់មនទ ីរគេទ្យ។

L. ការអ្នុវត្ត
អ្ប់រំនិងបណ
្ ុ ោះបណ្ត
ត លបុគរលិកគែើរបីបំគពញតរការរំពឹងទុករបេ់រនា ីរគពទយ៖
 MaineHealth
រួ រផ្តល់ការបណ្ុោះបណា
ត លែល់បុរាលិក្ថែលានទ្ាំនាក្់ទ្ាំនងជាមួ យអ្ន ក្ជាំងឺ
អ្ាំេីលទ្ធភាេទ្ទ្ួ លបានជាំនួយហិរញ្ញ វរថុ, រគបៀបទ្ាំនាក្់ទ្ាំនងថែលអ្ន ក្ជាំងឺអាេរក្បាន,
និងរគបៀបថណនាាំអ្នក្ជាំងឺឱ្យជួ បបុរាលិក្ខាងជាំនួយហិរញ្ញ វរថុ។
 បុរាលិក្រួ រត្រូវបានបណ្ុោះបណា
ត លគែើមបី ត្បត្េឹរតិខល ួន
ជាមួ យអ្ន ក្ោក្់ ក្យសុាំគោយការគោរេ, ការរក្ាការសាងរ់,
និងគោរេវបបធម៌របស់េួក្គរ។
 គសវាបក្ថត្បរួ រថរាន គបើសិនជាានភាេចាំបាេ់។
ត្រប់ត្រងគោលនគោបាយជាំនួយហិរញ្ញ វរថុគោយយុរតិធម៌ គោរេ និងជាប់លាប់
 គោលនគោបាយរួ រានភាេសមគហរុផ្ល ានភាេសាមញ្ញ និងការគោរេ
និងគលើក្ក្មព ស់គលើការយក្េិរតទ្ុក្ោក្់ និងការទ្ទ្ួ លខុសត្រូវគលើការគត្បើត្បាស់គសវា។
 សត្ាប់រត្មូវការឯក្សារសាំខាន់ រួ រថរគធវ ើឱ្យានភាេ្យត្សួ លក្នុងការថសវ ងរក្
ែូ េជា បង់ត្បាក្់គែើម ការបង់េនធ ត្បាក្់េាំគណញ និងការបារ់បង់ ។ល។
 Maine Medical Center MMC រួ រថរគធវ ើការក្ាំណរ់ជាំនួយថផ្នក្ហិរញ្ញ វរថុ ត្រឹមត្រូវ
តាមគេលគវលាក្ាំណរ់ និងជាត្បចាំ។
M. ថផ្នការទូ ទត្់
អ្ន ក្ជាំងឺ
ឬភារីទ្ទ្ួ លខុសត្រូវប្ាញេីការលាំបាក្ក្នុងការបាំគេញការេវ ក្ិេចហិរញ្ញ វរថុរបស់េួក្គរ
(បនាទប់េីជគត្មើសត្របែណតប់ទ ាំងអ្ស់ត្រូវបានលុបគចល)
នឹងត្រូវបានផ្តល់ជូននូ វថផ្នការទ្ូ ទរ់ត្បចាំថខ។ រត្មូវការ MaineHealth
ថផ្នការត្បចាំថខរត្មូវគអាយបង់ 25 ែុលាារក្នុងមួ យថខឬ 1/24
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ថ្នសមរុលយថែលគៅសល់ថែលខព ស់ជាងគនោះ។ ត្បសិនគបើអ្នក្ជាំងឺ
ឬអ្ន ក្ទ្ទ្ួ លខុសត្រូវមិនអាេបាំគេញតាមរត្មូវការថ្នថផ្នការទ្ូ ទរ់ត្បចាំថខថែលបានបញ្ញា
ក្់ខាងគលើគទ្
េួ ក្គរនឹងរាំរ ូវឱ្យបាំគេញនូ វសាំនួរហិរញ្ញ វរថុថែលប្ាញេីការទ្ូ ទរ់ត្បចាំថខទបជាងេាំនួនថែ
លគយើងត្រូវការ។
សាំណួរហិរញ្ញ វរថុនឹងត្រូវបានេិនិរយគ ើងគោយអ្ន ក្ត្រប់ត្រងជាន់ខពស់កា រ ិោល័យសាមញ្ញ
(SBO) សត្ាប់ថផ្នការទ្ូ ទរ់ត្បចាំថខថែលអាេទ្ទ្ួ លយក្បាន ទ ាំងភារីមនទ ីគេទ្យ
និងអ្ន ក្ជាំងឺ/អ្ន ក្ទ្ទ្ួ លខុសត្រូវ។
N. វ ធធីស្លគេតទូ ទត្់
MaineHealth នឹងថសវ ងរក្ការទ្ូ ទរ់ត្បាក្់េីភារីទ្ីបី
ត្បសិនគបើអ្នក្ជាំងឺផ្តល់េរ
័ ៌ានត្រប់ត្ោន់គែើមបីក្ាំណរ់អ្ាំេីការេង់បាននិងការោក្់ ក្យត្រឹ
មត្រូវ។ រថ្មា ត្រូវបង់ត្បចាំឆ្នាំមុនគេលធានារា៉ាប់រងបង់ឲ្យ រថ្មា រ ួមេាំថណក្គេលគៅគេទ្យមត ងៗ
និងសហធានារា៉ាប់រង
និងសមរុលយគផ្សងៗបនាទប់េីការធានារា៉ាប់រងរឺជាការទ្ទ្ួ លខុសត្រូវរបស់អ្នក្ជាំងឺឬអ្ន ក្ទ្ទ្ួ ល
ខុសត្រូវ។




ការទូ ទត្់ជាស្លច់ម្របាក់៖ Maine Medical Center
នឹងរត្មូវឱ្យានការទ្ូ ទរ់គេញគលញេីអ្នក្ជាំងឺថែលមិនានភារីទ្ីបី និង /
ឬសត្ាប់ភាេខុសោនរវាងការធានារា៉ាប់រងរបស់ភារីទ្ីបីនិងការរិរត្បាក្់សរុប។ រថ្មា
រ ួមេាំថណក្គេលគៅគេទ្យមត ងៗត្រូវបង់គៅគេលទ្ទ្ួ លគសវា។ ថសក្ និង money orders
ក្៏ត្រូវបានទ្ទ្ួ លថែរ។
ការទូ ទត្់ប័ណណឥណទន៖ សត្ាប់ភាេ្យត្សួ លែល់អ្នក្ជាំងឺ MaineHealth
ទ្ទ្ួ លយក្ American Express, Visa, MasterCare, និង Discovery Cards
សត្ាប់ការបង់ថ្ែាជាំ ក្់ថែលត្រូវសង។

O. េរត្ុលយឥណទន
គសវាហិរញ្ញ វរថុសត្ាប់អ្នក្ជាំងឺនឹងបងវ ិលសងវ ិញនូ វសមរុលយឥណទនទ ាំងអ្ស់គោយសារថរការ
ទ្ូ ទរ់គលើសេីភារីទ្ីបីគោយផ្ទទល់គៅភារីទ្ីបី។
គសវាហិរញ្ញ វរថុសត្ាប់អ្នក្ជាំងឺនឹងបងវ ិលសមរុលយឥណទនែល់អ្នក្ជាំងឺ
ឬអ្ន ក្ទ្ទ្ួ លខុសត្រូវគោយសារការទ្ូ ទរ់ត្បាក្់គលើសេាំនួន។
ត្បសិនគបើានរណនីគបើក្គោយភារីទ្ទ្ួ លខុសត្រូវឥណទន /
ការទ្ូ ទរ់គលើសនឹងត្រូវបានោក្់េូលក្នុងរណនីទ ាំងគនោះ
មុនគេលឥណទនត្រូវបានសងត្បាក្់ វ ិញ។
ការគលើក្ថលងេាំគ ោះេាប់គនោះរឺជាការទ្ូ ទរ់ត្បាក្់េីអ្នក្ជាំងឺថែលអាេត្រូវបានអ្នុវរត តាមថររ
យៈគេលជាក្់លាក្់ណាមួ យតាមេាប់។ MaineHealth
នឹងមិនោក្់សមរុលយឥណទនគៅរណនីណាគផ្សងគទ្ៀរគទ្
ត្បសិនគបើសមរុលយរឺសត្ាប់កាលបរ ិគេឆ ទ្ថ្នគសវាគត្ៅេីគេលគវលាគនាោះ។
ការបងវ ិលត្បាក្់ត្រូវបានគធវ ើគ ើងជាគរៀងរាល់សបាតហ៍តាមរយៈក្មម វ ិធី Accounting AP របស់
MaineHealth ។
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French

េិនិរយ៖

រណៈក្ាមការគោលនគោបាយសាថប័ន៖

ន្ទយកឧបត្ថ រភ៖____________________________________កាលបរ ធគចេ ទ៖_______________
Sr. Director CBO

ការអ្នុរ័ត្ VP/AVP៖_______________________________កាលបរ ធគចេ ទ៖_______________
VP ថ្នថផ្ន ក្វែត េាំណូល
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