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គោលការណ៍ FREE CARE
_____________________________________________________________
គោលការណ៍៖
វាជាគោលការណ៍របស់ សមាជិក MaineHealth (MH)
សម្រមាប់ផ្តល់ជូនជំនួយហិរញ្ញ វត្ថុដល់អ្នកជំងឺដដលមានលកខ ណ:សម្បត្ត ិម្ររ
ប់ម្រោន់ តាម្រយៈគោលការណ៍ដណនំគៅគលើឯកសារគនេះ។
គៅគម្រកាម្ច្បាប់រដឋ Maine
ោានម្នទ ីរគេទ្យណាអាច្បបដិគសធការផ្ត ល់គសវាកម្ា ដល់ម្របជាេលរដឋ
Maine ណាមានក់
គោយសារភាេអ្សម្ត្ថ ភាេរបស់បុរគលមានក់ៗកនុងការបង់ថ្លៃ គសវាេា
បាលទ ំងគនេះ។
ម្នទ ីរគេទ្យទ ំងអ្ស់ម្រត្វូ បានត្ម្រម្ូវឱ្យសម្រម្បនិងម្របកាន់ខ្ជាប់នូវគោលន
គោបាយដលរកាគោយឥត្រិត្ថ្លៃ ដដលផ្ត ល់គអាយអ្ន កជំងឺដដលោានសម្
ត្ថ ភាេបង់ម្របាក់ កំណត្់គសវាកម្ា ដដលម្រត្វូ បានផ្ត ល់ជូនគោយឥត្រិត្ថ្លៃ
(Free care)
និងម្រត្វូ ោក់ច្បំណាយច្បូ លគៅម្របភេរណនីគផ្េងៗគទ្ៀត្ថ្នការបង់ម្របាក់
សម្រមាប់ការដលទ ំ ម្រសបតាម្សត ង់ោរដដលបានបគងក ើត្គ ើងគៅជំេូក
150 ថ្នច្បាប់ម្ររប់ម្ររងថ្នម្រកសួ ងសុខ្ជភិបាលនិងគសវាម្របជាជនថ្នរដឋ
Maine (DHHS) និងការ ិោល័យគសវាកម្ា Mainecare។
MaineHealth
បានអ្នុវត្ត គោលនគោបាយដូ ច្បខ្ជងគម្រកាម្គោយគោរេតាម្ការដលទ ំ
Free Care សម្រមាប់អ្នកផ្ត ល់គសវាទ ំងអ្ស់របស់ខ្ល ួួួន។

គោលការណ៍៖
I. គោលការណ៍ណណនាំស្តីពីចាំណូល
A. និយមន័យ:
សម្រមាប់គោលបំណងថ្នជំេូកគនេះនិយម្ន័យខ្ជងគម្រកាម្នឹងម្រត្វូ បានអ្
នុវត្ត .
(1) គ្រួ សារ៖
ម្ររួសារម្ួ យរឺជាម្រក ុម្ម្នុសេេីរឬគម្រច្បើននក់ដដលពាក់េ័នធេីកំ
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គណើត្ ការគរៀបអាពាហ៍េិពាហ៍ឬការសុំច្បញ្
ិ ច ឹម្
ដដលរស់គៅជាម្ួ យោន
គហើយអ្ន កទ ំងគនេះមានការទ្ទ្ួ លខ្ុសម្រត្វូ ម្រសបច្បាប់ច្បំគពាេះកា
រោំម្រទ្។
ម្នុសេដដលពាក់េ័នធទ ំងអ្ស់ម្រត្វូ បានចាត្់ទ្ុកថាជាម្រក ុម្ម្ររួ
សារដត្ម្ួ យ។ (ម្របសិនគបើម្ររួសារម្ួ យមានគម្រច្បើនជាងម្ួ យម្ររួសារ
និង/ឬបុរគលដដលម្ិនទក់ទ្ងោន
គោលការណ៍ដណនំសតីេីម្របាក់ច្បំណូលនឹងម្រត្វូ បានអ្នុវត្ត ោច្ប់
គោយដ កេីោនច្បំគពាេះម្ររួសារនីម្ួយៗ
និង/ឬបុរគលដដលម្ិនទក់ទ្ងោននិងម្ិនរាប់ច្បូលជាម្ររួសារ
ទ ំងម្ូ លគទ្។)
a) គៅគម្រកាម្គោលនគោបាយគនេះ
ថ្ដរូ រស់គៅជាម្ួ យោនដដលបានច្បុេះបញ្ា ីម្រត្ឹម្ម្រត្វូ ក៏ចាត្់ទ្ុក
ថាជាអ្ងគ ភាេម្ររួសារដត្ម្ួ យដដរ។
(2)

ឯកតាគ្រួ សារននទាំហាំមួយ៖

គោយភាាប់ជាម្ួ យគោលការណ៍ដណនំម្របាក់ច្បំណូលម្រក ុម្ម្ររួសារ
ឯកតាម្ររួសារថ្នទ្ំហំម្ួយរឺជាបុរគលដដលម្ិនទក់ទ្ងោនគពា
លរឺបុរគលមានក់ដដលមានអាយុចាប់េី 15
ឆ្នំគ ើងគៅដដលម្ិនរស់គៅជាម្ួ យសាច្ប់ញាត្ិណាម្ួ យ។
បុរគលដដលម្ិនទក់ទ្ងោន
អាច្បជាអ្ន កកាន់កាប់លំគៅោឋនម្ួ យគោយដ ក
ឬអាច្បសានក់គៅផ្ទ េះម្ួ យ
(ឬម្រក ុម្ម្នុសេរស់គៅជាម្ួ យោនដូ ច្បជាជួ លផ្ទ េះគៅរ ួម្ោន)
ដដលម្នុសេមានក់
ឬគម្រច្បើននក់ដដលរស់គៅផ្ទ េះជួ លដដលម្ិនមានទ្ំនក់ទ្ំនងបុ
រគ លគោយកំគណើត្ អាពាហ៍េិពាហ៍ ឬការទ្ទ្ួ លយកច្បិញ្ចឹម្។
័ (18
(a)គៅគម្រកាម្គោលនគោបាយគនេះ សិសេដដលគេញវយ
ឆ្នំគ ើងគៅ) ចាត្់ទ្ុកថាជាម្រក ុម្ម្ររួសារម្ួ យ
គទេះបីជាេួ កគរគៅដត្រស់គៅជាម្ួ យឪេុកមាាយក៏គោយ។
(3) ចាំណូល៖
ម្របាក់ច្បំណូលមានន័យថារាល់ម្របាក់ច្បំណូលសរុបម្របចាំឆ្នំម្ុនបង់េនធ
ដដលបានម្កេីម្របភេទ ំងអ្ស់គលើកដលងដត្មានដច្បងកនុងអ្នុម្រកឹ
ត្យ (b) ខ្ជងគម្រកាម្
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(a) ម្របាក់ច្បំណូលរ ួម្មាន៖
i. ម្របាក់កំថ្រ និងត្ថ្ម្ៃ ម្រត្វូ បង់ម្របចាំឆ្នំម្ុនគេលធានរា៉ាប់
រងបង់ឱ្យ
ii. បង្កកន់ថ្ដបង់ម្របាក់េីការង្ករដដលម្ិនដម្នកសិកម្ា
ឬកសិោឋនផ្ទទល់ខ្ល ួន
(បង្កកន់ថ្ដេីកសិោឋនដដលជាកម្ា សិទ្ធិឬជួ លរបស់បុ
រគ លមានក់បនទប់េីត្ថ្ម្ៃ ម្រត្វូ បង់ម្របចាំឆ្នំម្ុនគេល
ធានរា៉ាប់រងបង់ឱ្យ
សម្រមាប់ច្បំណាយអាជីវកម្ា ឬកសិោឋន) ។
iii. ការទ្ូ ទត្់ម្របាក់ជាគទ្ៀងទត្់េីសនត ិសុខ្សងគ ម្
ការច្បូ លនិវត្ត ន៍េីផ្ល វដដក
ូ
សំណងភាេអ្ត្់ការង្ករគធវ ើ សំណងរបស់កម្ា ករ
កូ ដកម្ា ទ្ទ្ួ លបានអ្ត្ថ ម្របគោជន៍េីម្ូលនិធិសហជី
េ និងអ្ត្ថ ម្របគោជន៍អ្ត្ីត្យុទ្ធជន។
iv. ជំនួយសាធារណៈរ ួម្ទ ំង
ជំនួយបគណា
ត េះអាសនន ដល់ម្ររួសារដដលខ្វ េះខ្ជត្
ម្របាក់ច្បំណូលសនត ិសុខ្បដនថ ម្
និងការបង់ម្របាក់ជំនួយទ្ូ គៅ។
v. ម្របាក់ឧបត្ថ ម្ភបណ្ុេះបណា
ត ល។
vi. ការផ្ត ល់អាហារ ូបត្ថ ម្ភ លុយោំពារកូ ន
និងម្របាក់ច្បំដណកម្ររួសារទហានឬលុយោំម្រទ្ដថ្ទ្គទ្ៀ
ត្បានោ៉ាងគទ្ៀត្ទត្់េីសមាជិកម្ររួសារដដលោានវ
ត្ត មាន ឬអ្ន កដដលម្ិនរស់គៅផ្ទ េះជាម្ួ យោន
vii. ម្របាក់គសាធនឯកជន
ម្របាក់គសាធននិគោជិករបស់រោឋភិបាល
និងការធានរា៉ាប់រងជាគទ្ៀងទត្់
ឬការបង់ម្របាក់ម្របចាំឆ្នំ
viii. ភារលាភ ការម្របាក់ ម្របាក់ជួល កថ្ម្រម្គជើងសារ
ិ យប័ម្រត្ដដលមានកាលកំណត្់េីកម្ា សិទ្ធិឬការ
ឬ វក័ក
គជឿទ្ុកច្បិត្ត និង
ix. ការគលងដលបងឬលុយឈ្ន េះគឆ្នត្សុទ្ធ។
(b) ច្បំណូលដដលម្ិនបូ ករ ួម្ដូ ច្បជា៖
i. កំគណើនគដើម្ទ្ុន
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ii.
iii.
iv.
v.
vi.

vii.

viii.

រាល់ម្រទ្េយដដលប្រយកម្រ
ូ
បាក់បានរហ័សរ ួម្ទ ំងការ
ដកម្របាក់េីធនោរ
ឬម្របាក់េីការលក់ម្រទ្េយសម្បត្ត ិ
ម្របាក់េីការបងវ ិលេនធ
អ្ំគណាយ ម្របាក់កម្ច ី និងម្រត្កទ ំងម្ូ ល
ការបង់ម្របាក់ធានរា៉ាប់រងម្ួ យដងគេញឬសំណង
ម្ួ យគេលគផ្េងគទ្ៀត្សម្រមាប់ការរងរបួ ស
អ្ត្ថ ម្របគោជន៍ម្ិនដម្នសាច្ប់ម្របាក់ដូច្បជា
ការបង់ម្ួយដផ្ន កសម្រមាប់ធានរា៉ាប់រងដដលបង់
គោយនិគោជកឬសហជីេ
ឬអ្ត្ថ ម្របគោជន៍បដនថ ម្គផ្េងគទ្ៀត្របស់និគោជិ
ក
ត្ថ្ម្ៃ អាហារនិងគម្របងឥនធ នៈដដលម្រត្វូ បានផ្លិត្
និងគម្របើម្របាស់គៅគលើកសិោឋន
និងត្ថ្ម្ៃ ដដលបានកំណត្់ការជួ លេីមាចស់ផ្ទេះ
ដដលម្ិនដម្នជារបស់កសិោឋន ឬផ្ទ េះកសិោឋន
ិ ផ្តល់អ្ត្ថ ម្របគោជន៍ម្ិនដម្នសាច្ប់ម្របាក់រប
កម្ា វធី
ស់សហេ័នធ រ ួម្ទ ំង Medicare, Medicaid,
ប័ណណអាហារ, អាហារថ្លៃ ម្រត្ង់គៅសាលាគរៀន,
និងជំនួយគលើផ្ទេះ។

កត់ស្ាំោល់៖
លវ ីគបើការបង់ម្របាក់ធានរា៉ាប់រងម្ួ យគលើកម្រត្វូ បានដកគច្បញេី
ម្របាក់ច្បំណូលក៏គោយ
ការបង់ម្របាក់ធានរា៉ាប់រងម្ួ យគេលគធវ ើគ ើងសម្រមាប់ការធា
នរា៉ាប់រងគលើគសវាម្នទ ីរគេទ្យនឹង រ តត្បនត ឹងការទ្ទ្ួ លបានគសវា
ដលទ ំគោយម្ិនរិត្ថ្លៃ គដើម្បីបង់ថ្លៃ េាបាលដថ្ទ្គទ្ៀត្។
សូ ម្គម្ើលអ្នុម្របគោរ IV(B)(1)(b)។
(4) អ្ន ករស្់គៅរដ្ឋ Maine៖ ពាកយថា “អ្ន ករស់គៅរដឋ Maine”
សំគៅគៅគលើបុរគលដដលរស់គៅគោយសា ័ម្ររច្បិត្ត
ដដលមានបំណងបគងក ើត្រដឋ Maine ឱ្យគៅជាផ្ទ េះ។
បុរគលមានក់ដដលម្កគលងរដឋ Maine
បគណា
ត េះអាសនន ម្ិនអាច្បចាត្់ទ្ុកជាអ្ន ករស់គៅអ្ច្បិថ្្នត
យ៍បានគទ្។
ភស្ុតាងថ្នការសានក់គៅនឹងម្រត្វូ បានគសន ើសុំជាដផ្ន កថ្នដំ
គណើរការោក់ពាកយគសន ើសុំ។
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B. ោានស្មតថ ភាពបង់គ្ាក់៖
បុរគលមានក់ម្ិនអាច្បបង់ថ្លៃ គសវាម្នទ ីរគេទ្យបានគៅគេលដដ
លម្របាក់ច្បំណូលរបស់ម្ររួសាររបស់បុរគល
ិ ម្ួយខ្ជងគម្រកាម្គនេះរឺម្ិន
គនេះម្រត្វូ បានគររណនគោយវធី
គលើសេីគោលការណ៍ដណនំសតីេីម្របាក់ច្បំណូលដដលមានដច្បង
ិ សា្សត ម្ួ យម្ិនអាច្បអ្នុវត្ត បាន
គៅដផ្ន ករង C (ម្របសិនគបើ វធី
ិ សា្សត គផ្េងគទ្ៀត្
គនេះម្រត្វូ គម្របើ វធី
ម្ុនគេលការកំណត្់ថ្នភាេម្ិនអាច្បទ្ទ្ួ លយកបានម្រត្វូ បគងក ើ
ត្គ ើង)៖
(1) រុណជាបួ នថ្នម្របាក់ច្បំណូលម្ររួសាររបស់បុរគលគនេះស
ម្រមាប់រយៈគេលបីដខ្ម្ុនការកំណត្់សិទ្ធិ ឬ
(2) ការគម្របើម្របាក់ច្បំណូលម្ររួសារេិត្ម្របាកដរបស់បុរគលគនេះ
សម្រមាប់រយៈគេល 12ដខ្
ម្ុនការសគម្រម្ច្បច្បិត្តថ្នការទ្ទ្ួ លបានសិទ្ធិ។
C. គោលការណ៍ណណនាំពីគ្ាក់ចាំណូល៖ គម្រកាម្បទ្បបញ្ញ ត្ត ិរដឋ Maine
ម្នទ ីរគេទ្យម្រត្វូ បានត្ម្រម្ូវឱ្យផ្ត ល់ការដលទ ំគោយឥត្រិត្ថ្លៃ គេញគល
ញសម្រមាប់បុរគលគៅ 150% ថ្នគសច្បកត ីដណនំសហេ័នធថ្នភាេម្រកីម្រក
(FPL)។ MaineHealth
ទ្ទ្ួ លសាគល់ថាមានត្ំរ ូវការម្រសបច្បាប់គដើម្បីផ្តល់ការច្បុេះត្ថ្ម្ៃ បដនថ ម្
ដល់អ្នកដដលមានម្របាក់ច្បំណូលម្របចាំឆ្នំគលើសេីគោលការណ៍ដណនំ
របស់ច្បាប់សហេ័នធ
ប៉ាុដនត អ្ន កទ ំងគនេះគៅដត្ខ្វ េះលទ្ធ ភាេបង់ថ្លៃ គសវាកម្ា ។
ិ
MaineHealth នឹងផ្ត ល់ជូនបដនថ ម្នូ វការច្បុេះត្ថ្ម្ៃ កនុងកម្ា វធី
ការដលទ ំគោយឥត្រិត្ថ្លៃ ដូច្បដដលបានបង្កាញគៅខ្ជងគម្រកាម្។
គោលការណ៍ដណនំេីម្របាក់ច្បំណូលខ្ជងគម្រកាម្ម្រត្វូ បានគម្របើគដើម្បីកំ
ណត្់ថាអ្ន កម្ិនមានលទ្ធ ភាេបង់គសវាេាបាល។
គោលការណ៍ដណនំខ្ជងម្របាក់ច្បំណូលខ្ជងគម្រកាម្ម្រត្វូ បានគម្របើគដើម្បី
កំណត្់ថាគត្ើម្នុសេមានក់ម្ិនអាច្បសងបានគទ្។
គោលការណ៍ដណនំសតីេីច្បំណូលទ ំងគនេះនឹងម្រត្វូ បានគធវ ើការដកដម្រប
ជាគរៀងរាល់ឆ្នំ។
MaineHealth
នឹងគម្របើម្របាស់គោលការណ៍ដណនំសតីេីភាេម្រកីម្រករបស់សហេ័នធដដល
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បានគបាេះេុម្ភគៅគលើបញ្ា ីសហេ័នធ
និងផ្ត ល់គេញគលញគៅគលើការដលទ ំគោយឥត្រិត្ថ្លៃ ច្បំគពាេះបុរគល
ដដលមានម្របាក់ច្បំណូលគសា ើោនឬត្ិច្បជាង 175%
ថ្នគោលការណ៍ដណនំសតីេីភាេម្រកីម្រករបស់សហេ័នធ។
គោលការណ៍ដណនំសតីេីការដលទ ំសុខ្ភាេគោយឥត្រិត្ថ្លៃ របស់ស
មាជិកភាេ MH ម្រត្វូ បានគរោក់ឯកសារភាាប់ទ្ី 1
ថ្នគោលនគោបាយគនេះ។
គោលការណ៍ដណនំម្របាក់ច្បំណូលរបស់សមាជិកភាេ MH
ខ្ព ស់ជាងត្ម្រម្ូវការរបស់ម្រកសួ ងផ្ត ល់គសវាសម្រមាប់ម្របជាជនថ្នរដឋ
Maine ។

II. គស្វាធានរ៉ាប់រង
សមាជិក MaineHealth នឹងផ្ត ល់ការដលទ ំ Free Care
ឺ ម្រមាកគៅគេទ្យ
សម្រមាប់អ្នកជំងស
និងអ្ន កជំងគឺ ម្រៅដដលម្រត្វូ ការចាំបាច្ប់ដផ្ន កគវជា សា្សត ។
មានដត្ការដលទ ំសុខ្ភាេចាំបាច្ប់ប៉ាុគណា
ណ េះដដលម្រត្វូ បានផ្ត ល់ឱ្យជាការដល
ទ ំគោយឥត្រិត្ថ្លៃ ។ MaineHealth នឹងគធវ ើតាម្ Centers សម្រមាប់គសវា
Medicare និង Medicaid (CMS), Local Medical Review Policies ឬ
National Coverage Determinations គដើ
ម្បីកំណត្់ភាេចាំបាច្ប់ថ្នការេាបាល។
ភាេចាំបាច្ប់ដផ្ន កគវជា សា្សត អាច្បកំណត្់គ ើងគោយការញ្ជាក់េីគវជា បណឌិត្
ឬអ្ន កគសន ើសុំរបស់ម្រក ុម្ហុនធានរា៉ាប់រងសុខ្ភាេដដលម្ិនដម្នរោឋភិបា
ល។
ិ ការដលទ ំគោយឥត្រិត្ថ្លៃ អាច្បបង់ឱ្យគសវាបង្កករការពារជំងឺស
កម្ា វធី
ម្រមាប់អ្នកម្កេិគម្រោេះជំងឺធម្ា តាផ្ងដដរ។
គស្វាកមា មិនចាត់ចូល/មានកាំណត់៖
ិ សម្រមាប់គោលបំណងថ្នការដកល
1. ការវេះកាត្់ដករសម្ភ សេរឺជានីត្ិ វធី
ម្អ សម្រម្ស់របស់អ្នកជំងឺ
ិ
(គោយម្ិនរាប់ច្បូលការវេះកាត្់ដកថ្ច្បន គ ើង វញ)
រឺម្ិនម្រត្វូ បានបង់ឱ្យគោយការដលទ ំ Free Care គទ្។
2. ការវេះកាត្់សម្រម្កទ្ម្ៃ ន់ម្រត្វូ បានបង់ឱ្យគោយ Free Care
លុេះម្រតាដត្ម្ររូគេទ្យផ្ត ល់គសច្បកត ីដលៃ ងការណ៍ជាលាយលកខ ណ៍
អ្កេរថ្នភាេចាំបាច្ប់ខ្ជងសុខ្ភាេ។
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ិ គធវ ើសម្រមាប់គោលបំណងយកគម្គរារគច្ប
3. ការវេះកាត្់គធា ញរឺជានីត្ិ វធី
ញ ឬប៉ាេះពាល់ដល់គធា ញនឹងម្រត្វូ បានបង់ឱ្យគោយ Free Care
លុេះម្រតាដត្ម្ររូគេទ្យផ្ត ល់គសច្បកត ីដលៃ ងការណ៍ជាលាយលកខ ណ៍អ្កេរថ្ន
ភាេចាំបាច្ប់ដផ្ន កគវជា សា្សត ។
ិ ី ដដលទក់ទ្ងគៅនឹងភាេម្ិនអាច្បមានកូ នម្ិនម្ររប់ដណត
4. នីត្ិ វធ
ប់គោយ Free Care គទ្។
ិ ី ដដលពាក់េ័នធនឹងការរំង្កប់គម្គរារម្រត្វូ បានម្ររប់ដណតប់គោ
5. នីត្ិ វធ
យ Free Care
លុេះម្រតាដត្ម្ររូគេទ្យផ្ត ល់គសច្បកត ីដលៃ ងការណ៍ជាលាយលកខ ណ៍អ្កេរថ្ន
ភាេចាំបាច្ប់ដផ្ន កគវជា សា្សត ។

III. ការជូនដ្ាំណឹងននភាពអាចរកាននន Free Care
A. គស្ចកត ីគ្បកាស្ជូនដ្ាំណឹង៖ ម្នទ ីរគេទ្យ និងរៃ ីនីករបស់ MaineHealth
ម្រត្វូ បិទ្គសច្បកត ីម្របកាសជូ នដំណឹងអ្ំេភា
ី េអាច្បរកបានថ្នការដលរ
កាគោយឥត្រិត្ថ្លៃ
គៅកនុងគេទ្យដដលង្កយម្រសួលអាច្បឱ្យអ្ន កជំងឺឆ្ប់គម្ើលគ ើញ
ឬោត្់អាច្បគៅគោយផ្ទទល់គដើម្បីទ្ទ្ួ លឬគសន ើសុំេីគសវាម្នទ ីរគេទ្យដូ ច្ប
ជា កដនៃ ងច្បុេះគ្ាេះ បនទ ប់រង់ចាំ ការ ិោល័យនន
និងកដនៃ ងទ្ទ្ួ លអ្ន កជំងឺ។
B. គស្ចកត ីជូនដ្ាំណឹងបុរគល៖
ជាម្ួ យការគោរេដល់គសវាអ្ន កជំងឺសម្រមាកគេទ្យ រាល់ម្នទ ីរគេទ្យ
MaineHealth និង រៃ ីនិករបស់ម្ររូគេទ្យ
រួ រដត្ផ្ត ល់ជូនអ្ន កជំងឺមានក់ៗនូ វឯកសារជូ នដំណឹងអ្ំេី Free Care
ម្ុនគេលេួ កោត្់ចាកគច្បញេីគេទ្យ។
ជាម្ួ យការគោរេដល់គសវាអ្ន កជំងឺគម្រៅ
ម្នទ ីរគេទ្យនីម្ួយៗរួ រដត្ភាាប់ឯកសាថ្នការជូ នដំណឹងអ្ំេី Free
ិ យប័ម្រត្រិត្ម្របាក់ ឬ
Care ជាម្ួ យ វក័ក
ផ្ត ល់ជូនេួ កោត្់គៅគេលដដលម្កទ្ទ្ួ លគសវាកម្ា ។
C. មាតិកាននការជូនដ្ាំណឹង៖ ការម្របកាសដដលបានបិទ្ផ្ាយ
និងជាលាយលកខ ណ៍អ្កេរជាលកខ ណៈបុរគលអាច្បរកបានគៅឯកសារ
ភាាប់2 កនុងគោលនគោបាយគនេះ។
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D. ការទាំនក់ទាំនងននមាតិកា៖ ម្នទ ីរគេទ្យ
និងរៃ ីនិករបស់ម្ររូគេទ្យរួ រដត្េាោម្ឱ្យអ្ស់េីសម្ថ ភាេគដើម្បីេនយ
ល់អ្នកជំងឺអ្ំេីមាត្ិកាជាលាយលកខ ណ៍អ្កេរ
គបើសិនជាអ្ន កជំងឺម្ិនអាច្បអានអ្កេរបាន។
IV. ការស្គគ្មចននលកខ ណៈស្មបតត ិគ្រប់គ្ោន់
A. ពាកយគស្នើស្ុាំ
(1) MaineHealth
នឹងផ្ត ល់ឱ្កាសដល់ម្នុសេម្ររប់ោនដដលដសវ ងរកការដលទ ំ
គោយឥត្រិត្ថ្លៃ គដើម្បីោក់ពាកយសុំដដលផ្ត ល់គោយម្នទ ីរ
គេទ្យ MaineHealth។
(2) MMC ជំនួសម្ុខ្ឱ្យ MaineHealth
នឹងត្ម្រម្ូវឱ្យអ្ន កោក់ពាកយផ្ត ល់េ័ត្៌មានម្ួ យច្បំនួនដដល
ចាំបាច្ប់គដើម្បីបង្កាញអ្ំេីម្របាក់ច្បំណូលរបស់អ្នកោក់ពាកយ
សុំ ឬការេិត្ដដលថាបុរគលមានក់ៗម្ិនមានធានរា៉ាប់រង
ិ រដឋ ឬ
ម្ិនមានសិទ្ធិទ្ទ្ួ លបានការធានរា៉ាប់រងគោយកម្ា វធី
សហេ័នធសម្រមាប់ជំនួយគសវាសុខ្ភាេ
គៅគេលដំគណើរការថ្នការអ្នុម្័ត្។
a. សូ ម្គម្ើលឯកសារភាាប់ 3 សម្រមាប់ឯកសារចាំបាច្ប់
(3)

ពាកយគសន ើសុំ Free Care
នឹងម្រត្វូ បានេិនិត្យគោយអ្ន កផ្ត ល់ម្របឹកាដផ្ន កហិរញ្ញ វត្ថុឬបុ
រគ លិករណគនយយកំណត្់អ្ត្ត សញ្ជញណអ្ន កជំងឺគៅឯម្នទ ីរគេ
ទ្យ ឬការ ិោល័យពាណិជាកម្ា រ ួម្ (CBO)
ម្របសិនគបើសមាជិកបានច្បូ លរ ួម្គៅកនុងម្របេ័នធ EHR ។

B. ការស្គគ្មច
(1) គៅគេលទ្ទ្ួ លបានពាកយសុំ CBO
នឹងកំណត្់ថាបុរគលដដលោក់ពាកយសុំការដលទ ំគោយឥត្
រិត្ថ្លៃ
មានលកខ ណៈសម្បត្ត ិម្ររប់ម្រោន់សម្រមាប់ទ្ទ្ួ លការដលទ ំគនេះ
ម្របសិនគបើ៖
(a) បុរគលបំគេញតាម្ការដណនំអ្ំេីម្របាក់ច្បំណូលដដល
មានដច្បងគលើដផ្ន កទ្ី I
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(b)
(c)
(2)

(3)

បុរគលម្ិនមានធារារា៉ាប់រងដថ្ទ្គទ្ៀត្
និងម្ិនមានសិទ្ធិទ្ទ្ួ លគសវាកម្ា ធានរា៉ាប់រងសុខ្ភា
ិ របស់រដឋ ឬសហេនធ ័ និង
េេីកម្ា វធី
គសវាកម្ា ដដលទ្ទ្ួ លបានរឺជាការចាំបាច្ប់ខ្ជងគវជា
សា្សត ។

ម្របសិនគបើ CBO
កំណត្់ថាបុរគលដដលោក់ពាកយសុំមានលកខ ណៈសម្បត្ត ិម្ររប់
ម្រោន់ម្រសបតាម្ការដណនំអ្ំេីម្របាក់ច្បំណូល
ប៉ាុដនត បុរគលគនេះមានធារារា៉ាប់រងេីម្រក ុម្ហុន
ិ េាបាលសុខ្ភាេរបស់រដឋ ឬសហេនធ ័
ឬកម្ា វធី
វានឹងកំណត្់ថាច្បំនួនទ្ឹកម្របាក់ដដលគៅសល់បនទប់េីការ
ិ េាបាលសុខ្
ទ្ូ ទត្់គោយម្រក ុម្ហុនធានរា៉ាប់រងឬកម្ា វធី
ភាេនឹងម្រត្វូ ចាត្់ទ្ុកជាការដលទ ំគោយឥត្រិត្ថ្លៃ ។
MaineHealth
នឹងអ្នុញាត្ិការសគម្រម្ច្បថ្នលកខ ណៈសម្បត្ត ិរបស់អ្នកជំងឺ
គម្រៅនូ វ Free Care
ឱ្យសម្រមាកគដើម្បីរកាឱ្យមានសុេលភាេរយៈគេលម្របាំម្ួយ
ដខ្ សម្រមាប់ការេាបាលបនទន់
ឬចាំបាច្ប់ខ្ជងគវជា សា្សត បនទប់េីកាលបរ ិគច្បេ ទ្ថ្នការស
គម្រម្ច្បច្បិត្ត។ វានឹងរ ួម្ទ ំងបំណុលដដលគៅសល់
និងបំណុលអាម្រកក់ដដលភានក់ង្ករកំេុងេាោម្ម្របម្ូ លគលើ
កដលងដត្រណនីម្រត្វូ បានទ្ូ ទត្់រ ួច្ប។
ភាេដម្របម្របួលថ្នសាថនភាេហិរញ្ញ វត្ថុ ឬការបដនថ ម្ភារីទ្ីបី
អាច្បេនាគេលអ្នុម្័ត្និងត្ម្រម្ូវឱ្យមានការេិនិត្យបដនថ
ម្គទ្ៀត្។
ការកំណត្់លកខ ណៈសម្បត្ត ិសម្រមាប់អ្នកជំងឺសម្រមាកគេទ្យនូ វ
គសវាការដលទ ំគោយសម្រមាកសម្រមាប់ឥត្រិត្ថ្លៃ ដដលនឹង
អាច្បគធវ ើគ ើងរាល់គេលោត្់ច្បូលសម្រមាកគេទ្យ។

C. ការពនាគពលននការស្គគ្មចិតត
(1) គៅគម្រកាម្លកខ ខ្ណឌដដលបានបញ្ជាក់គៅគលើកថាខ្ណឌ (2)
និង (3) ខ្ជងគម្រកាម្ ការសគម្រម្ច្បថ្នលកខ ណៈសម្បត្ត ិសម្រមាប់
Free Care អាច្បេនាគេលរហូ ត្ដល់ 60ថ្លៃ
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(2)

សម្រមាប់គោលបំណង
ឱ្យអ្ន កោក់ពាកយសុំបនត បង្កាញភស្ុតាងបច្បចុបបនន ថ្នភាេ
ិ ជំនួយដផ្ន កសុខ្ភា
ម្ិនអាច្បទ្ទ្ួ លយកបានសម្រមាប់កម្ា វធី
េឬគដើម្បីសួរបញ្ជាក់ថាោត្់ម្ិនមានការធានរា៉ាប់រងណា
គផ្េងគទ្ៀត្។
ម្របសិនគបើអ្នកោក់ពាកយសុំ Free
Careមានលកខ ណៈសម្បត្ត ិម្រសបតាម្គោលការណ៍គោលការ
ណ៍ដណនំម្របាក់ច្បំណូលថ្នមាម្រតាទ្ី I
ិ របស់រដឋ
និងម្ិនមានធានរា៉ាប់រងសុខ្ភាេេីកម្ា វធី
ឬសហេនធ ័, លកខ ណៈសម្បត្ត ិសម្រមាប់សគម្រម្ច្បផ្ត ល់ Free
Careនឹងេនាគេល
ិ ច្បេ័យខ្ជងគម្រកាម្៖
គបើសិនអ្ន កោក់ពាកយសុំមានលកខ ណៈវនិ
(a) អាយុ 65 ឬគលើស
(b) េិការដភន ក
(c) មានភាេេិការ
(d) បុរគលមានក់រឺជាសមាជិកថ្នម្ររួសារដដលគៅកុមារម្រត្ូ
វបានគរដកហូ ត្ការោំម្រទ្ឬដលរកាេីមាតាបិតាគោ
យសារម្ូ លគហត្ុម្ួយកនុងច្បំគណាម្ម្ូ លគហត្ុ
ដូ ច្បខ្ជងគម្រកាម្គហើយម្របាក់ច្បំណូលរបស់បុរគលគនេះរឺ
ត្ិច្បជាងច្បំនួនថ្នការដណនំអ្ំេីម្របាក់ច្បំណូល
ដដលគៅដផ្ន កទ្ី I ៖
(i)
ឪេុកមាតយសាៃប់
(ii)
ភាេអ្វត្ត មានរបស់ឪេុកមាតយគោយសារ
ជាប់ ុំគោយកត ីម្រេហា ទ្ណឌ
ការបង្កខង
ំ ទ្ូ គៅណាម្ួ យ
ឈ្ឺរាុថ្ំ រ៉ាឬមានជំងឺឯកគទ្ស
ការនិរគទ្សគៅបរគទ្ស ការដលងលេះ
ការគបាេះបង់គចាល
ិ
ឬការដបងដច្បកោនគៅវញគៅម្ករវាងឪេុ
ក
មាតយ ឬឪេុកមាាយដដលម្ិនទន់គរៀបការ។
(iii)
ឪេុកមាតយមានភាេេិការភាេ ឬ
(iv)
ភាេអ្ត្់ការង្ករគធវ ើរបស់ឪេុកមាតយដដលជា
អ្ន ករកម្របាក់ច្បំណូលដ៏
សំខ្ជន់។
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ិ ច្បេ័យណា
ម្របសិនគបើបុរគលមានក់ៗម្ិនបំគេញតាម្លកខ ណៈវនិ
ដដលបានកំណត្់កនុង (2) ខ្ជងគលើ
ប៉ាុដនត ម្នទ ីរគេទ្យម្ិនអាច្បសគម្រម្ច្បផ្ត ល់ឱ្យការធានរា៉ាប់រង
និងមានម្ូ លោឋនសម្គហត្ុផ្លគហើយគជឿជាក់ថាបុរគល
គនេះអាច្បមានការរា៉ាប់រង
ឬមានសិទ្ធិម្ររប់ម្រោន់គដើម្បីទ្ទ្ួ លបានជំនួយថ្នការេាបា
លេីរដឋ ឬសហេ័នធ
វាអាច្បមានការេនាគេលថ្នការសគម្រម្ច្បច្បិត្តថ្នពាក់េ័នធ
នឹង Free Care ។
D. មាតិកាននការស្គគ្មចដ្៏ស្មរមយ
ការសគម្រម្ច្បថាអ្ន កោក់ពាកយសុំមានលកខ ណៈសម្បត្ត ិម្ររប់ម្រោន់ស
ម្រមាប់ Free Care រ ួម្មាន៖
(1) ម្នទ ីរគេទ្យរបស់ MaineHealth
នឹងផ្ត ល់ការដលរកាគោយម្ិនរិត្ថ្លៃ ឬច្បុេះថ្លៃ
(2) គៅថ្លៃ ដដលគសវាម្រត្វូ បានគសន ើរសុំ
(3) គៅថ្លៃ ដដលការសគម្រម្ច្បច្បិត្តម្រត្វូ បានគធវ ើគ ើង
(4) គៅថ្លៃ ដដលគសវាម្រត្វូ បាន
និងម្រត្វូ បានផ្ត ល់គអាយគបកខ ជនជាគលើកដំបូង
(5) រាល់លុយដដលជំពាក់ MaineHealth
េីម្ុននឹងម្រត្វូ បង់គអាយគៅគេលទ្ទ្ួ លបានជំនួយហិរញ្ញ វ
ត្ថុ។
(6) គសវាជំងឺគម្រៅសម្រមាកនឹងម្រត្វូ បង់គអាយសម្រមាប់ 6ដខ្
រឺចាប់រាប់េីថ្លៃ អ្នុម្័ត្។
(7) អ្ន កជំងឺទ្ទ្ួ លគសវា
ឺ ម្រមាកគេទ្យនឹងត្ំរ ូវឱ្យោក់ពាកយគសន ើរសុំជាលា ី
ជំងស
ម្របសិនគបើការអ្នុម្័ត្គលើកម្ុនគៅសល់ដត្ 30ថ្លៃ
រាប់េីថ្លៃ ច្បុេះគ្ាេះសម្រមាកគៅគេទ្យ។
ម្របសិនគបើអ្នកជំងឺច្បុេះគ្ាេះសម្រមាកគៅគេទ្យរយៈគេល
30ថ្លៃ ថ្នការអ្នុម្ត្័ថ្ន Free Care
សម្រមាប់ជំងឺគម្រៅសម្រមាក
េួ កោត្់នឹងម្រត្វូ គសន ើឱ្យច្បុេះហត្ថ គលខ្ជគដើម្បីបញ្ជាក់ថាោាន
ភាេដម្របម្របួលថ្នច្បំណូល ចាប់តាំងេីថ្លៃ គសន ើរសុំគលើកដំបូង។
(8) អ្ន កជំងឺទ្ទ្ួ លគសវា
ឺ ម្រមាកគម្រៅម្រត្វូ បានទ្ទ្ួ លម្ួ យច្បំដណកត្ូ ច្បគៅគម្រកាយ
ជំងស
គោលនគោបាយរបស់ Free Care ម្រត្ូវបានបដិគសធ Free
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ិ
Care អាច្បោក់ការគសន ើសុំគដើម្បីគធវ ើការវាយត្ថ្ម្ៃ គ ើង វញ
ម្របសិនគបើអ្នកជំងឺមានការផ្ទៃស់ប្រម្រូ បាក់ច្បំណូលកនុងអ្ំ ុ ង
គេលម្របាំម្ួយដខ្ថ្នការធានរា៉ាប់រង។
អ្ន កជំងឺដបបគនេះនឹងម្រត្វូ បានគសន ើសុំឱ្យោក់ពាកយសុំគលើកម្ា
ិ ី ដដលមានេ័ត្៌មានច្បំណូលលា ី។
វធ
E. គហតុផលស្គ្មាប់ការបដ្ិគស្ធ
ម្របសិនគបើការគសន ើសុំ Free
Careម្រត្វូ បានបដិគសធទ ំងម្រស ុងឬគោយដផ្ន ក MaineHealth
CBO
ម្រត្វូ ផ្ត ល់ជូនអ្ន កោក់ពាកយគសន ើសុំនូវគសច្បកត ីដលៃ ងការណ៍ជាលាយល
កខ ណ៍អ្កេរនិងកាលបរ ិគច្បេ ទ្ថ្នគហត្ុផ្លសម្រមាប់ការបដិគសធ។
គៅគេលដដលគហត្ុផ្លសម្រមាប់ការបដិគសធម្រត្វូ បានខ្កខ្ជន
កនុងការផ្ត ល់េ័ត្៌មានទន់គេលគវលាគម្រកាម្ដផ្ន កទ្ី IV (C),
អ្ន កោក់ពាកយសុំម្រត្វូ បានជូ នដំណឹងថាោត្់អាច្បោក់ពាកេគសន ើ
សុំ Free Careម្ត ងគទ្ៀត្
ម្របសិនគបើេ័ត្៌មានចាំម្ួយច្បំនួនផ្ត ល់ម្ររប់ម្រោន់។
បដនថ ម្េីគនេះគសច្បកត ីជូនដំណឹងម្រត្វូ បង្កាញថា
អ្ន កជំងឺមានសិទ្ធិគ ើងសវនការ
េីរគបៀបថ្នការទ្ទ្ួ លបានសវនការ និងគ្ាេះ
គលខ្ទ្ូ រស័េទរបស់អ្នកដដលអាច្បបានទក់ទ្ងបាន
ម្របសិនគបើម្ររូគេទ្យ /
អ្ន កជំងឺមានសំណួរទក់ទ្ងនឹងគសច្បកត ីជូនដំណឹងគនេះ។
F. គហតុផលស្គ្មាប់ការពនាគពល
(1)

គៅគេលការគសន ើសុំ Free Careគៅគម្រកាម្កថាខ្ណឌ IV (C)
(2) រឺម្រត្វូ េនារគេល
អ្ន កោក់ពាកយគសន ើសុំនឹងម្រត្វូ ផ្ត ល់ដំណឹងដូ ច្បខ្ជងគម្រកាម្៖
ការសគម្រម្ច្បផ្ត ល់ឱ្យ Free Careម្ិនទន់បានគធវ ើគ ើង។
មានម្ូ លគហត្ុថាអ្ន កោក់ពាកយគសន ើសុំអាច្បមានសិទ្ធិសម្រមា
ិ ធានរា៉ាប់រងសុខ្ភាេរបស់រដឋ ឬសហេនធ ័។
ប់គសន ើសុំកម្ា វធី
ម្របសិនជាអ្ន កមានភស្ុតាងអ្េះអាងថាអ្ន កម្ិនអាច្បមាន
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(2)

ិ ធានរា៉ាប់រងសុខ្ភាេទ ំងគនេះបាន
សិទ្ធិគសន ើសុំកម្ា វធី
កនុងរយៈគេល 60 ថ្លៃ
ថ្នកាលបរ ិគច្បេ ទ្ថ្នការជូ នដំណឹងគនេះគោយការទ្ទ្ួ លបាន
លិខ្ិត្ម្ួ យឬគសច្បកត ីដលៃ ងការណ៍េី_______________
[សរគសរគ្ាេះសាថប័នរដឋ ឬទ្ីភានក់ង្ករសហេ័នធដដលអ្ន កោ
ក់ពាកយម្រត្វូ បានបញ្ជន
ូ ] បនទប់ម្កការគសន ើសុំ Free
Careរបស់អ្នកនឹងម្រត្វូ បានយកម្កេិចារណា។
គទេះបីជាអ្ន កមានសិទ្ធិទ្ទ្ួ លបានការធានរា៉ាប់រងដថ្ទ្ក៏
គោយ ក៏ Free
Careនឹងអាច្បជួ យបង់ថ្លៃ ជំពាក់ដផ្ន កណាម្ួ យ
ិ ជំនួយសុខ្ភាេ
ដដលកម្ា វធី
(ឬធានរា៉ាប់រងដដលអ្ន កមាន) នឹងម្ិនបង់ឱ្យ។
ម្របសិនគបើការោក់ពាកយសុំម្រត្វូ េនាគេលគៅគម្រកាម្កថាខ្
ណឌ IV (C) (3)
អ្ន កោក់ពាកយសុំនឹងម្រត្វូ បានផ្ត ល់ដំណឹងេីម្ូលគហត្ុថ្នកា
រេនាគេល
រ ួម្មានទ ំងម្ូ លោឋនរបស់ម្នទ ីរគេទ្យគជឿជាក់ថាអ្ន កមាន
សិទ្ធិម្ររប់ម្រោន់គដើម្បីទ្ទ្ួ លបាននូ វការធានរា៉ាប់រងសុខ្ភា
េេីម្រកបខ្ណឌណាម្ួ យ
ឬអាច្បរកភស្ុតាងដដលជួ យគលើការសគម្រម្ច្បច្បិត្ត។
គសច្បកត ីជូនដំណឹងម្រត្វូ មានទ្ំរង់ដបបបទ្ដដលមានបញ្ជាក់
កនុងកថាខ្ណឌទ្ី (1) ខ្ជងគលើគហើយម្រត្វូ
មានភាាប់ម្របគោរច្បុងគម្រកាយថ្នទ្ម្រម្ង់ដបបបទ្គនេះ ។

ក័ យ យប័គ្តរិតគ្ាក់
V. ិក័
A. ម្របសិនគបើបុរគលម្រត្វូ កំណត្់ទ្ទ្ួ លបាន Free Careគេញគលញ
100% គៅគម្រកាម្ IV(B)(1),
បុរគលគនេះនឹងម្ិនម្រត្វូ រិត្លុយគលើថ្លៃ េាបាលគ ើយ។
B. ម្របសិនគបើបុរគលម្រត្វូ កំណត្់ទ្ទ្ួ លបាន Free Careគេញគលញ
100% គៅគម្រកាម្ IV(B)(2),
បុរគលគនេះនឹងម្ិនម្រត្វូ រិត្លុយគលើថ្លៃ េាបាល
ដដលម្រក ុម្ហុនធានរាួ៉ាប់រង ឬ
ិ ជំនួយសុខ្ភាេណាម្ួ យម្ិនបានបង់ឱ្យ។
ឲកម្ា វធី
C. ម្របសិនជាអ្ន កទ្ទ្ួ លបានជំនួយហិរញ្ញ វត្ថុគម្រកាយគោលនគោ
បាយរបស់គយើង គហើយអ្ន កម្ិនទ្ទ្ួ លបានគេញគលញ 100%
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ថ្នការបង់គសវា គនេះអ្ន កនឹងម្ិនម្រត្វូ រិត្ម្របាក់បដនថ ម្
សម្រមាប់ការសគ្ង្កគេះបនទន់ឬការដលទ ំចាំបាច្ប់គផ្េងៗគទ្ៀត្
ឱ្យគលើសជាងច្បំនួនទ្ឹកម្របាក់សរុបដដលម្រត្វូ រិត្ថ្លៃ (AGB)
ដល់អ្នកជំងឺដដលមានធានរា៉ាប់រង។ MaineHealth
បានគម្រជើសគរ ើសគម្របើ
ិ ”រិត្គម្ើលម្រត្ ប់ម្កវញ”សម្រ
ិ
វធី
មាប់រណន AGB
(ច្បំនួនទ្ឹកម្របាក់សរុបដដលម្រត្វូ រិត្ថ្លៃ )
សម្រមាប់អ្នកជំងឺដដលោក់ពាកយសុំជំនួយហិរញ្ញ វត្ថុ។
អ្ន កអាច្បដសវ ករកេ័ត្៌មានបដនថ ម្ដដលទក់ទ្ងគៅនឹង AGB
ិ យប័ម្រត្ថ្នគរហទ្ំេ័ររបស់គយើង។
គោយច្បូ លគៅដផ្ន ក វក័ក
ិ យប័ម្រត្
េ័ត្៌មាន AGB អាច្បរកបានគៅដផ្ន ក គោលការណ៍ វក័ក
និងគោលនគោបាយម្របម្ូ លម្របាក់។
អ្ន កក៏អាច្បគសន ើសុំច្បាប់ច្បម្ៃ ងថ្នគោលនគោបាយគនេះគោយ
ឥត្រិត្ថ្លៃ គោយទក់ទ្ងគសវាហិរញ្ញ វត្ថុសម្រមាប់អ្នកជំងឺគលខ្
207- 887-5100, ឬ គោយឥត្រិត្ថ្លៃ (866) 804-2499 ។
D. ម្របសិនគបើពាកយសុំរបស់បុរគលសម្រមាប់ Free
Careម្រត្វូ បានេនាគេលគៅគម្រកាម្ IV(C),
គនេះអ្ន កអាច្បនឹងម្រត្វូ បានរិត្លុយេីម្នទ ីរគេទ្យសម្រមាប់ថ្លៃ េាបាល
គៅគេលកំេុងរងចាំថ្នការេនាគេលោក់ពាកយ។
E. ម្របសិនគបើបុរគលមានក់ម្រត្វូ បានអ្នុម្័ត្ថាមានសិទ្ធិម្ររប់ម្រោន់
សម្រមាប់ទ្ទ្ួ លបាន Free Careគៅគម្រកាម្ដផ្ន ករង IV(B) ឬ
ម្របសិនគបើការទ្ទ្ួ ល Free Careម្រត្វូ េនាថ្នការសគម្រម្ច្ប
គម្រកាម្ដផ្ន ករង IV(C),
គនេះម្រក ុងនឹងម្ិនម្រត្វូ បានរិត្ម្របាក់េីម្នទ ីរគេទ្យសម្រមាប់បុរគ
លមានក់គនេះគទ្។

VI. ការរយការណ៍និងការកត់គ្តាទុក
A. MMC ជំនួសម្ុខ្ឱ្យ MaineHealth រួ រដត្កត្់ម្រតាច្បំនួនច្បំណាយ
Free Careដដលផ្ត ល់ឱ្យ
តាម្កំណត្់គោលការណ៍ដណនំអ្បបបរមាដដលមានដច្បងកនុង
គោលគនបាយ និងច្បំនួនបុរគលដដលម្រត្វូ បានគរផ្ត ល់ឱ្យ។
ម្របសិនគបើម្នទ ីរគេទ្យផ្ត ល់ Free Care
ដដលម្ិនបានកំណត្់គោយគោលគនបាយគនេះ
ម្នទ ីរគេទ្យនឹងរកាទ្ុកថ្នការកត្់ម្រតាោច្ប់គោយដ កេីោនថ្នច្បំ
នួ នច្បំណាយ និង ច្បំនួនបុរគលដដលម្រត្វូ បានផ្ត ល់គសវាឱ្យ។
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B. ម្នទ ីរគេទ្យនីម្ួយៗរួ រដត្រាយការណ៍គៅ Maine Department of
Health and Human Service (DHHS)
ជាច្បំដណកម្ួ យថ្នការផ្ត ល់េ័ត្៌មាន
កនុងគោលបំណងថ្នការផ្េេះផ្ាច្បុងគម្រកាយ
គសច្បកត ីសគងខ បថ្នច្បំនួនទ្ឹកម្របាក់ថ្ន Free Care
ដដលម្រត្វូ បានផ្ត ល់ជូនគៅកនុងការទ្ូ ទត្់ដដលអាច្បទ្ទ្ួ លយកបា
ន ច្បំនួនទ្ឹកម្របាក់ថ្ន Free Care ដដលម្ិនម្រត្វូ បានទម្ទរ
ប៉ាុដនត ម្រត្វូ បានផ្ត ល់ជូនគៅឆ្នំគនេះ
និងច្បំនួនបុរគលដដលមានម្របគភទ្ថ្ន Free Careនីម្ួយៗ
(ដដលម្រត្វូ ការឬម្ិនបានទម្ទរ) ម្រត្វូ បានផ្ត ល់ជូន។

VII. ការបាំគពញនិងការអ្នុិតត
A. ម្នទ ីរគេទ្យរបស់ MaineHealth
ទ ំងអ្ស់ម្រត្វូ បានត្ម្រម្ូវឱ្យោក់និងរកាទ្ុកច្បាប់ច្បម្ៃ ងម្ួ យច្បា
ប់ថ្នគោលនគោបាយបច្បចុបបនន និងគសច្បកត ីជូនដំណឹងរបស់
Free Careគៅ DHHS។

VIII. ការជូនដ្ាំណឹងអ្ាំពីឱកាស្ស្គ្មាប់ស្ិនការយុតតិធម៌
A. ការអ្នុគលាម្តាម្ 22 M.R.S.A. §1716 DHHS

ម្រត្វូ ផ្ត ល់ឱ្កាសឱ្យមានសវនការយុត្តិធម្៌ទក់ទ្ងនឹងសិទ្ធិទ្ទ្ួ ល
បាន Free Careច្បំគពាេះ៖
(1) អ្ន កោក់ពាកយសុំណាដដលគសន ើសុំ ប៉ាុដនត ការទម្ទរសុំ Free
Careរបស់ោត្់ម្រត្វូ បានបដិគសធឬម្ិនម្រត្វូ បានអ្នុវត្ត គោ
យមានគហត្ុផ្លសម្រម្យ ឬ
(2) អ្ន កទ្ទ្ួ លការដលរកាណាដដលគសន ើសុំគោយសារដត្ោត្់រិត្
ិ
ថាម្នទ ីរគេទ្យបានចាត្់ វធានការខ្ុ
ស។

ក័ គដ្ើមបីគស្នើស្ុាំស្ិនការរដ្ឋ ាល
B. នីតិ ិធី
អ្ន កោក់ពាកយសុំសម្រមាប់ Free Careអាច្បគសន ើសវនការរដឋ បាល
ម្របសិនគបើោត្់ម្ិនគេញច្បិត្តគលើការបដិគសធថ្នការគសន ើសុំសម្រមា
ប់ Free Care។
ដផ្ន កអាច្បត្បគៅនឹងសំគណើជាបនត បនទប់របស់បុរគលមានក់ៗស
ម្រមាប់សវនការ គោយគធវ ើសវនការជាម្រក ុម្ម្ួ យ។
15

Khmer

ិ ី ដដលបានេិេណ៌ន
អ្ន កោក់ពាកយម្រត្វូ ដត្អ្នុវត្ត តាម្នីត្ិ វធ
គៅកនុងដផ្ន កគនេះគៅគេលដដលគសន ើសុំសវនការេី DHHS ។
(1) សវនការរដឋ បាលអាច្បម្រត្វូ បានគសន ើសុំគធវ ើគ ើងគោយអ្ន កោ
ក់ពាកយសុំ ឬ អ្ន កត្ំណាងរបស់ោត្់។
(2) លុេះម្រតាដត្ករណីជាក់លាក់គផ្េងគទ្ៀត្បានដច្បងកនុងច្បាប់
គបើម្ិនដូ គចានេះគទ្សវនការរដឋ បាលម្រត្វូ បានគសន ើសុំកនុងរយៈ
គេល 60ថ្លៃ
ម្របសិនគបើកាលបរ ិគច្បេ ទ្ថ្នការជូ នដំណឹងជាលាយលកខ ណ៍
អ្កេរគៅកាន់អ្នកោក់ពាកយសុំសម្រមាប់គរឿងកត ីដដលអ្ន កោ
ក់ពាកយបត ឹងឧទ្ធ រណ៍។
(3) ការគសន ើសុំគធវ ើគ ើងគោយ អ្ន កោក់ពាកយសុំ ឬ
អ្ន កត្ំណាងរបស់ោត្់ជាលាយលកខ ណ៍អ្កេរឬផ្ទទល់មាត្់
សម្រមាប់អ្ងគ ភាេសវនកម្ា រដឋ បាល, Department of
Health and Human Services, 11 State House Station,
Augusta, Maine 04333-0011 ។
ច្បំគពាេះគោលបំណងថ្នការកំណត្់
គៅគេលសវនការម្រត្វូ បានគសន ើសុំ
កាលបរ ិគច្បេ ត្ថ្នសំគណើរសវនការយុត្តិធម្៌ជាកាលបរ ិគច្បេ ទ្ដដលសំគណើស
ម្រមាប់សវនការម្រត្វូ បានគធវ ើគ ើង
ម្រត្វូ បានចាត្់ទ្ុកថាជាកាលបរ ិគច្បេ ទ្ថ្នការគសន ើសុំសវនការ។
អ្ងគ ភាេសវនកម្ា រដឋ បាលអាច្បគសន ើឱ្យគធវ ើការសរគសរជាលាយលកខ ណ៍អ្កេ
រ គម្រកាយេីការគសន ើសុំសវនការគោយផ្ទទល់មាត្់រ ួច្ប
ប៉ាុដនត សវនការនឹងម្ិនមានការេនា ឬ បដិគសធសវនការ
ម្របសិនគបើការគសន ើសុំជាលាយលកខ ណ៍អ្កេរម្ិនម្រត្វូ បានទ្ទ្ួ លគៅគ ើយ។
ិ រដឋ បា
(4) សវនការគនេះនឹងម្រត្វូ បានគធវ ើគ ើងម្រសបតាម្នីត្ិ វធី
លរដឋ Maine គលខ្ 5 M.R.S.A. §8001 et seq.
និងតាម្គសៀវគៅសវនការរដឋ បាលរបស់នយកោឋន។
(5) សវនការនឹងម្រត្វូ បានគធវ ើគ ើងគៅគេលគវលា
កាលបរ ិគច្បេ ទ្
និងទ្ីកដនៃ ងដដលមានភាេង្កយម្រសួលដល់ម្នទ ីរគេទ្យនិង
អ្ន កទម្ទរសំណងគហើយគសច្បកត ីជូនដំណឹងបឋម្នឹងម្រត្វូ
បានផ្ត ល់ជូន ោ៉ាងគហាច្បណាស់ថ្ម្ភ (20) ថ្លៃ ម្ុន។
ិ
សម្រមាប់ការគរៀបច្បំកាលវភារសវនការអាច្បមានករណី
គផ្េងៗ
គោយម្្នត ីសវនការអាច្បកំណត្់កាលបរ ិគច្បេ ទ្សវនការ
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(6)
(7)

(8)

ដដលគៅជិត្អាស័យោឋនអ្ន កត្វា៉ា ឬតាម្ទ្ូ រស័េទ
ឬម្របេ័នធទ្ូ រទ្សេន៍អ្នត រកម្ា ។
ដផ្ន ក ម្នទ ីរគេទ្យ
ើ
និងអ្ន កោក់ពាកយសុំអាច្បម្រត្វូ បានត្ំណាងគោយគម្ធាវនិ
ងអាច្បមានសាកេីគៅជាម្ួ យដដរ។
គៅគេលការវាយត្ថ្ម្ៃ គវជា សា្សត គោយអាជាាធរគវជា សា្សត
ជាជាងអ្ន កដដលពាក់េ័នធនឹងការសគម្រម្ច្បច្បិត្តគោយគៅ
មានម្នទ ិលម្រត្វូ បានគសន ើគោយម្្នត ីសវនការ ម្នទ ីរគេទ្យ
ឬអ្ន កោក់ពាកយសុំ
និងដដលចាត្់ទ្ុកថាចាំបាច្ប់គោយម្្នត ីសវនការ
ខ្ជងដផ្ន កនឹងទ្ទ្ួ លការវាយត្ថ្ម្ៃ គនេះ
បនទប់ម្កបញ្ជន
ូ បនត គៅអ្ន កោក់ពាកយសុំ
ឬអ្ន កត្ំណាងរបស់អ្នកោក់ពាកយសុំ ម្នទ ីរគេទ្យ ឬ
អ្ន កត្ំណាងរបស់ម្នទ ីរគេទ្យ បនទប់ម្ក
ម្្នត ីសវនកានឹងអ្នុញ្ជញត្ឱ្យភារីទ ំងអ្ស់គធវ ើការបគញ្ច
ញគោបល់។
គៅគេលអ្ន កោក់ពាកយគសន ើសុំ ឬម្នទ ីរគេទ្យ
ឬបុរគលិកដផ្ន កគសន ើសុំការេនាគេល
ម្្នត ីសវនការអាច្បកំណត្់គេលសវនការ
បនទប់េីជូនដំណឹងដល់ភារីទ ំងអ្ស់។

ការសគម្រម្ច្បច្បិត្តដដលម្រត្វូ បានផ្ត ល់គោយអាជាាធរសវនកា
រកនុងនម្ DHHS នឹងម្រត្វូ បានច្បងភាាប់គៅនឹងដផ្ន ក
លុេះម្រតាដត្អ្ន កសម្រម្បសម្រម្ួលបញ្ជាឱ្យម្្នត ីសវនការឱ្យគធវ ើ
ការសគម្រម្ច្បច្បិត្តដដលបានគសន ើសុំគដើម្បីរកាការសគម្រម្ច្បច្បិត្ត
ច្បុងគម្រកាយដដលផ្ត ល់សិទ្ធិដល់ោត្់ឬនង។
(10) បុរគលណាដដលម្ិនគេញច្បិត្តនឹងការសគម្រម្ច្បច្បិត្តរបស់អា
ជាាធរសវនការ មានសិទ្ធិ
ិ
ិ
ិ រ
េិនិត្យគ ើង វញតាម្ម្រ
បេ័នធត្ុលាការគម្រកាម្វធាននី
ត្ិ វធី
ដឋ បបគវណីរដឋ Maine ច្បាប់ 80C ។
(9)

C. ការលុបគចាលស្ាំគណើស្ុាំស្ិនការរដ្ឋ ាល
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ម្របសិនគបើមានករណីដូច្បខ្ជងគម្រកាម្គនេះគកើត្គ ើង
ការ ិោល័យថ្នសវនការរដឋ បាលអាច្បបដិគសធសំគណើរសុំសវន
ការបាន។
(1) អ្ន កទម្ទរសំណងដកការគសន ើរសុំសវនការ។
(a) អ្ន កទម្ទរសំណង
គោយម្ិនមានគហត្ុផ្លសម្រម្យ
គបាេះគចាលសវការគោយម្ិនបង្កាញខ្ល ួន។
(b) បញ្ជាដត្ម្ួ យរត្់ដដលម្រត្វូ បានបត ឹងឧទ្ទ រណ៍រឺជាដផ្ន ក
ម្ួ យថ្នច្បាប់សហេ័នធឬរដឋ ដដលត្ម្រម្ូវឱ្យមានការផ្ទៃ
ស់ប្រគោយសវ
ូ
័យម្របវត្ត ិដដលគធវ ើឱ្យអ្ន កោក់ពាកយសុំខ្ៃេះ
ឬទ ំងអ្ស់ទ្ទ្ួ លបាន Free Care។
(2) គៅគេលដដលសំគណើរបស់អ្នកោក់ពាកយសុំសវនការរដឋ បា
លម្រត្វូ បានម្រចានគចាលការ ិោល័យសវនកម្ា រដឋ បាលនឹងជូ
នដំណឹងដល់បុរគលមានក់ៗអ្ំេីសិទ្ធិរបស់ខ្ល ួនកនុងការបត ឹងឧ
ទ្ធ រណ៍គៅត្ុលាការកំេូល។
D. ស្កមា ភាពណកតគ្មូិ

ិ
ម្នទ ីរគេទ្យម្រត្វូ គធវ ើការចាត្់ វធានការដកត្ម្រ
ម្ូវគៅគេលដដលសម្រ
ម្យ
ម្រត្វូ ដត្ម្របត្ិកម្ា ឱ្យទន់គេលគវលាគៅគេលដដលសកម្ា ភាេម្ិន
ម្រត្ឹម្ម្រត្វូ ម្រត្វូ បានគកើត្គ ើង
(1) ការសគម្រម្ច្បច្បិត្តសវនការរឺជាការអ្នុគម្រោេះដល់អ្នកោ
ក់ពាកយសុំ ឬ
(2) DHHS សគម្រម្ច្បបំគេញបំណងរបស់អ្នកោក់ពាកយសុំ
ម្ុនគេលសវនការ។

IX. ការខ្វ ះខាតនលៃពាាលនិងការស្នា ត់ទទួ លស្ិទធិ
MaineHealth
ទ្ទ្ួ លសាគល់ថាអាច្បមានករណីដដលអ្ន កជំងឺម្ិនមានលកខ ណៈសម្បត្ត ិម្ររប់
ម្រោន់សម្រមាប់ទ្ទ្ួ លការដលទ ំគោយឥត្រិត្ថ្លៃ គម្រកាម្គោលនគោបាយ
គនេះគហើយគៅដត្ម្រសបច្បាប់ម្ិនអាច្បទ្ូ ទត្់សម្រមាប់គសវាដដលបានផ្ត ល់។
គដើម្បីសគម្រម្ច្បគោលគៅគនេះ MaineHealth
ិ ច្បំនួនេីរបដនថ ម្គទ្ៀត្ថ្នការដកត្ម្រម្ូវរឺ
បានបគងក ើត្កម្ា វធី
ការខ្វ េះខ្ជត្ថ្លៃ េាបាលនិងការសនា ត្់ទ្ទ្ួ លសិទ្ធិ។
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A. ការខ្វ ះខាតនលៃពាាល
មានអ្ន កជំងឺសំខ្ជន់ៗបីម្របគភទ្ដដលម្រត្វូ បានគរេិចារណាសម្រមា
ប់គោលនគោបាយគនេះ។
ម្របគភទ្ទ្ីម្ួយរ ួម្មានទ ំងអ្ន កជំងឺដដលមានលកខ ណៈសម្បត្ត ិម្ររ
ប់ម្រោន់សម្រមាប់ Free Care ដផ្អ កគលើច្បំណូលរបស់េួកគរ
ប៉ាុដនត េួ កោត្់ម្ិនមានលកណ ៈសម្បត្ត ិម្ររប់ម្រោន់ម្រសបគៅនឹងត្ម្រម្ូ
វការថ្នជំេូក 150 ។
ឧទហរណ៍ម្ួយច្បំនួនថ្នម្របគភទ្គនេះរ ួម្មាន៖
- អ្ន កជំងឺម្ិនដម្នជាអ្ន កសានក់គៅអ្ច្បិថ្្នត រដឋ Maine ឬ
New Hampshire
- អ្ន កជំងឺជាអ្ន កសុំទន
- អ្ន កជំងឺ
អ្ន កជំងឺសថិត្គៅកនុងម្រក ុម្ដដលអាច្បទ្ទ្ួ លបានធានរា៉ាប់រ
ង ប៉ាុដនត ម្ិនបានផ្ត ល់ការជូ នដំណឹងេីការបដិគសដេី
DHHS គទ្
- គសវាកម្ា ដដលម្ិនមានភាេចាំបាច្ប់ខ្ជងគវជា សា្សត
ប៉ាុដនត វាម្រត្វូ បានចាត្់ទ្ុកេីសំណាក់ម្ររូគេទ្យ/គវជា បណឌិត្ថា
មានភាេសម្រម្យដផ្ន កគវជា សា្សត ។
ម្របគភទ្ទ្ីេីរ
រ ួម្មានអ្ន កជំងឺដដលម្ិនមានលកខ ណៈសម្បត្ត ិម្ររប់ម្រោន់ត្ម្រម្ូវតាម្គោល
ការណ៍នំរបស់ Free Care ដផ្អ កគៅគលើច្បំណូលម្របចាំឆ្នំរបស់េួកគរ។
ប៉ាុដនត ម្របាក់ច្បំណូលរបស់េួកគរម្ិនម្ររប់ម្រោន់សម្រមាប់ទ្ូទត្់ថ្លៃ េាបាល
បាន។
អ្ន កជំងឺទ ំងេីរ
ម្របគភទ្ខ្ជងគលើនឹងម្រត្វូ បានអ្នុម្័ត្សគម្រម្ច្បផ្ត ល់ឱ្យគោយបុរគលិ
កម្ររប់ម្ររងឬអ្ន កម្ររប់ម្ររងដដលគធវ ើការគៅដផ្ន កគសវាកម្ា ហិរញ្ញ វ
ត្ថុសម្រមាប់អ្នកជំងឺ ឬ គោយបុរគលិកចាត្់តាំងCBO
តាម្ការដណនំរបស់បុរគលិកម្របម្ូ លលុយ
ឬបុរគលិកបំគ រ ើអ្ត្ិលិជន។
ការបំគេញសំណួរហិរញ្ញ វត្ថុរ ួម្ជាម្ួ យេ័ត្៌មានម្របាក់ច្បំណូលនិងច្បំ
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ណាយ ម្រត្វូ បានទម្ទរឱ្យគធវ ើគ ើងគដើម្បី
បញ្ជាក់ត្ម្រម្ូវការសម្រមាប់ការដកត្ម្រម្ូវគម្រកាម្ដផ្ន កគនេះ។
ការគធវ ើគត្សត េិនិត្យគម្ើលគលើម្រទ្េយសម្បត្ត ិ អាច្បម្រត្វូ បានអ្នុវត្ត
ម្របសិនគបើ MaineHealth ចាត្់ទ្ុកថាវាសម្រម្យ។
ម្របគភទ្ទ្ីបីថ្នអ្ន កជំងឺខ្វេះខ្ជត្ថ្លៃ េាបាលដដលបានចាត្់ថានក់ដូច្បជា
អ្ន កជំងឺម្ហារ ើកម្កេីគម្រៅរដឋ អាច្បម្រត្ូវបានគរអ្នុម្័ត្គអាយទ្ទ្ួ លបាន
Free Care គោយដផ្អ កគៅតាម្គោលនគោបាយខ្ជងគលើគនេះ។
ិ ី ដលទ ំជំងឺម្ហារ ើកនិង
អ្ន កជំងឺដដលគៅគម្រៅរដឋ ដដលច្បូ លរ ួម្កនុងកម្ា វធ
ម្រត្វូ ការឱ្សលេាបាលជំងឺម្ហារ ើកសម្រមាប់ការេាបាលនឹងម្រត្វូ បានេិចា
រណាគោយ MaineHealth សម្រមាប់ Free Care។
ការអ្នុម្័ត្គោយឥត្រិត្ថ្លៃ គនេះនឹងម្រត្វូ ោក់ច្បូលគៅកនុងម្របេ័នធ EHR
ជាម្ួ យកាលបរ ិគច្បេ ទ្ដ៏មានម្របសិទ្ធិភាេនិងថ្លៃ ផ្ុត្កំណត្់គដើម្បីកំណត្់ថា
អ្ន កជំងឺដដលមាន Free
Careទ្ទ្ួ លបានថានដំ ដលម្រត្វូ ការចាំគោយឥត្រិត្ថ្លៃ ។
B. ការស្នា ត់ទទួ លស្ិទធិ
ការទ្ទ្ួ លបានការសនា ត្់រឺសម្រមាប់អ្នកជំងឺទ ំងគនេះដដលម្ិន
ដដលបានបំគេញដបបបទ្សុំ Free Care
ប៉ាុដនត ការ ិោល័យរណគនយយរបស់អ្នកជំងឺមានេ័ត្៌មានម្ររប់ម្រោ
ន់គដើម្បីកំណត្់ថាអ្ន កជំងឺមានលកខ ណៈម្ររប់ម្រោន់គដើម្បីទ្ទ្ួ លបា
ន Free Care ម្របសិនគបើេួកគរោក់ពាកយសុំ។
ឧទហរណ៍រ ួម្មានដូ ច្បខ្ជងគម្រកាម្៖
ិ េាករណ៍ម្របាក់ច្បំណូលសម្រមាប់ដលរកា
- គោយគម្របើកម្ា វធី
សុខ្ភាេ 2.0
សម្រមាប់កំណត្់សិទ្ធិទ្ទ្ួ លបានជំនួយហិរញ្ញ វត្ថុគោយដផ្អ ក
គលើេិនទុថ្នម្របាក់ច្បំណូល។
- អ្ន កជំងឺជាអ្ន កសុំទនដដលម្ិនធាៃប់ោក់ពាកយសុំ។
- អ្ន កជំងឺដដលមានធានរា៉ាប់រង Medicaid េីរដឋ គផ្េង
ដដលម្ររូគេទ្យផ្ត ល់គសវាគនេះម្ិនម្រត្វូ បានគរគជឿទ្ុកច្បិត្ត
គហើយត្ុលយភាេរបស់អ្នកជំងឺម្ិនសម្គហត្ុផ្លគៅគេ
លេាបាលរ ួច្ប
ដដលបានសរគសរគៅគលើម្រកោសសានម្ដដលម្រត្វូ បានរក
គ ើញថាោានភាេគជឿជាក់។
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- អ្ន កជំងឺម្រត្វូ ជាប់ ុំឃំងនិងោានម្រទ្េយសម្បត្ត ិ
ម្រសបតាម្ដផ្ន ក អ្ន កជំងឺខ្វេះខ្ជត្ថ្លៃ េាបាល និង ការសនា ត្់ទ្ទ្ួ លសិទ្ធិ
នឹងម្រត្វូ បានអ្នុម្័ត្ផ្ត ល់ឱ្យ ដដលគធវ ើ
ការដកត្ម្រម្ូវគោយបុរគលិកម្ររប់ម្ររងឬអ្ន កម្ររប់ម្ររង ឬ
អ្ន កម្ររប់ម្ររងគៅការ ិោល័យរណគនយយរបស់អ្នកជំងឺ។

X.

ក័ របស្់រដ្ឋ និងស្ហព័នធ
ជាំនួយស្គ្មាប់កមា ិធី

MaineHealth
ិ ម្ួយគដើម្បីជួយអ្ន កជំងឺដដលោក់ពាកយសុំកម្ា វធី
ិ របស់
បានបគងក ើត្កម្ា វធី
រដឋ និងសហេ័នធដដលអាច្បជួ យបង់ថ្លៃ េាបាល ឬថ្លៃ ជំពាក់គសវាគេទ្យ។
ិ គនេះរ ួម្មានទ ំងការច្បុេះគម្ើលអ្ន កជំងឺសម្រមាកគេទ្យដដលបង់ថ្លៃ
កម្ា វធី
េាបាលផ្ទទល់ខ្ល ួនទ ំងអ្ស់ និងគម្រជើសគរ ើសអ្ន កជំងឺគម្រៅ
ដដលដផ្អ កគលើការគសន ើសុំរបស់ MaineHealth
សម្រមាប់កំណត្់ឱ្យច្បាស់ថាេួ កោត្់មានសិទ្ធិម្ររប់ម្រោន់
ិ រដឋ និង/ឬ សហេនធ ័។ MaineHealth
សម្រមាប់កម្ា វធី
អាច្បជួ យកនុងការោក់ពាកយសុំសម្រមាប់ទរកគទ្ើបគកើត្លា ី
ិ MaineCare
និងគធវ ើឱ្យោត្់មានរុណសម្បត្ត ិម្ររប់ម្រោន់សម្រមាប់កម្ា វធី
(Medicaid) ។
អ្ន កជំងឺដដលោក់ពាកយសុំ Free Care
ដដលធាៃប់ជាអ្ន កជំងឺសម្រមាកគេទ្យសម្រមាក គៅ MaineHealth
នឹងម្រត្វូ បញ្ជន
ូ គៅ DHHS គដើម្បីកំណត្់សិទ្ធិសម្រមាប់សុំ MaineCare
(Medicaid)។ ម្របសិនគបើមានការសគម្រម្ច្បថា
អ្ន កជំងឺម្ិនមានសិទ្ធិម្ររប់ម្រោន់កនុងការទ្ទ្ួ លជំនួយេីរដឋ ឬ សហេនធ ័គទ្
េួ កគយើងនឹងចាត្់ទ្ុកថាការសគម្រម្ច្បគនេះជាការបដិគសធេី DHHS
បនទប់ម្ក MaineHealth នឹងគរៀបច្បំឯកសារោក់ពាកយសុំ Free
Careឱ្យអ្ន កជំងឺ។

XI. ណផនការទីផារ
ជាម្ួ យច្បាប់ដលទ ំសុខ្ភាេមានត្ំថ្លសម្រម្យ (ACA)
រឺត្ម្រម្ូវឱ្យអ្ន កជំងឺរបស់គយើងទ្ទ្ួ លបានការធានដលទ ំសុខ្ភាេតាម្រ
យៈដផ្នការឧបត្ថ ម្ភរបស់និគោជក ឬដផ្នការទ្ិញឯកជន
ឬតាម្រយៈការោក់ពាកយទ្ិញគៅ MarketPlace ។ MaineHealth
មានធនធានម្ររប់ម្រោន់គដើម្បីជួយដល់អ្នកជំងឺរបស់គយើងតាម្រយៈដំគណើ
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រការថ្នការោក់ពាកយគសន ើសុំសម្រមាប់ដផ្នការ Marketplace ។
អ្ន កជំងឺអាច្បគៅជួ បអ្ន កផ្ត ល់ម្របឹការបស់គយើងគៅទ្ីតាំងBramhall
គដើម្បីសុំជំនួយ ឬទក់ទ្ងម្កម្រក ុម្ CarePartners របស់គយើងតាម្គលខ្
877-626-1684។
អ្ន កជំងឺដដលោក់ពាកយសុំ Free Care ដដលធាៃប់ជាអ្ន កជំងឺសម្រមាកគេទ្យ
គៅ Maine Medical Center នឹងម្រត្វូ បញ្ជន
ូ គៅ DHHS
គដើម្បីកំណត្់សិទ្ធិសម្រមាប់សុំ MaineCare (Medicaid)។
ម្របសិនគបើអ្នកជំងឺអាច្បបង្កាញច្បាប់ច្បំលងគច្បញេីការជូ នដំណឹងការធា
នរា៉ាប់រងសុខ្ភាេេី MarketPlace
ថាេួ កគរនឹងម្ិនមានសិទ្ធិទ្ទ្ួ លយក MaineCare
គនេះគយើងនឹងទ្ទ្ួ លយកការបដិគសធគនេះេី DHHS បនទប់របស់
Medical Center នឹងគរៀបច្បំឯកសារោក់ពាកយសុំ Free Careឱ្យអ្ន កជំងឺ។

XII. ព័ត៌មានទាំនក់ទាំនងស្គ្មាប់ជាំនួយហិរញ្ញិតថុ
បុរគលនីម្ួយៗអាច្បោក់ពាកយសុំ Free
Careគៅការ ិោល័យទ្ីម្របឹកាដផ្ន កហិរញ្ញ វត្ថុ MaineHealth
តាម្គលខ្ 662-1949 ឬ គោយម្ិនរិត្ថ្លៃ គលខ្ (800) 619-9715
ឬទក់ទ្ងគៅការ ិោល័យរណគនយយហិរញ្ញ វត្ថុរបស់អ្នកជំងឺតាម្គលខ្
887-5100 ឬគោយម្ិនរិត្ថ្លៃ គលខ្ (866) 804-2499។ ពាកយសុំ Free
Care និងគោលការណ៍គនេះអាច្បរកបានគៅគលើគរហទ្ំេ័ររបស់គយើង
ិ ័យបម្រត្។
គៅគម្រកាម្ដផ្ន កគច្បញ វកក
សម្រមាប់ធនធានហិរញ្ញ វត្ថុដថ្ទ្គទ្ៀត្ អ្ន កជំងឺអាច្បទក់ទ្ង Care
Partners។ Care Partners សំរបសំរ ួលការផ្ត ល់គសវាដលទ ំសុខ្ភាេ
ដដលផ្ត ល់ជូនសម្រមាប់ម្របជាជនដដលមានម្របាក់ច្បំណូលទប
និងម្របជាជនម្ិនមានធានរា៉ាប់រងគៅគខ្ជនធីច្បំនួនបួ នថ្នរដឋ Maine
(Cumberland, Lincoln, Waldo, Kennebec) ។
ិ ម្រត្វូ បានសហការគ ើងរវាង MaineHealth គវជា បណឌិត្
កម្ា វធី
ម្នទ ីរគេទ្យជាគម្រច្បើន និង
ម្រក ុម្ម្ររូគេទ្យដថ្ទ្គទ្ៀត្គដើម្បីជួយសមាជិកសហរម្ន៍
ដដលេួ កោត្់ម្ិនមានរុណសម្បត្ត ិម្ររប់ម្រោន់គដើម្បីសុំធានរា៉ាប់រងសុខ្
ិ សាធារណៈ ឬឯកជន។
ភាេេី កម្ា វធី
សម្រមាប់េ័ត្៌មានបដនថ ម្ទក់ទ្ងនឹង CarePartners សូ ម្ទ្ូ រសេទ ័គៅគលខ្
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887-626-1684។

XIII. គស្វាគ្រូគពទយណដ្លបង់ឱយគោយជាំនួយហិរញ្ញិតថុ
រាល់គសវាគវជា បណឌិត្ដដលផ្ត ល់គោយគវជា បណឌិត្របស់ MaineHealth
ឬម្រក ុម្គវជា បណឌិត្ Maine Medical Partners
ិ ជំនួយហិរញ្ញ វត្ថុ។
នឹងម្រត្វូ បង់ឱ្យគម្រកាម្កម្ា វធី

ម្ររូគេទ្យម្ួ យច្បំនួនដដលមានផ្ត ល់គសវារឺម្ិនមានជាសាខ្ជរបស់
MaineHealth
និងម្របដហលជាម្ិនទ្ទ្ួ លយកការសគម្រម្ច្បថ្នជំនួយហិរញ្ញ វត្ថុរបស់គយើងគទ្
។ ម្ររូគេទ្យទ ំងគនេះរ ួម្មាន៖ Spectrum Medical Group ( Anesthisia,
Pathology & Radiology), ម្ររូគេទ្យ InterMed និង
ម្ររូគេទ្យដដលគធវ ើការគៅរៃ ីនិកឯកជនដថ្ទ្គទ្ៀត្។
េិនិត្យ៖
រណៈកមាាធិការគោលនគោបាយសាថប័ន៖________________________
_
នយកឧបតថ មភ៖________________________កាលបរ ក័គចេ ទ_______________
Sr. Director CBO

ការអ្នុម័ត
VP/AVP៖_____________________កាលបរ ក័គចេ ទ_______________
VP ថ្នដផ្ន កវដត ច្បំណូល
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ឯកសារភាាប់ 1
ការណណនាំអ្ាំពី MaineHealth
Free Care 2018
តគ្មូិគោយ DHHS រដ្ឋ
Maine
ជាំពូក 150
ចាំនួនមនុស្សកនុងគ្រួ សារ
1
2
3
4
5
6
7
8
ស្គ្មាប់មនុស្សមានក់ៗបណនថ ម,
បូ ក

150% នន FPL
$18,210
$24,690
$31,170
$37,650
$44,130
$50,610
$57,090
$63,570

175% នន
FPL
$21,245
$28,805
$36,365
$43,925
$51,485
$59,045
$66,605
$74,165

$6,480

$7,560

ការបញ្្ុះតនមៃ

100%

100%
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ឯកសារភាាប់ 2

កាំណត់ស្ាំោល់
ការណលទាំស្ុខ្ភាពស្គ្មាប់អ្នកណដ្លមិនមានលទធ
ភាពបង់គ្ាក់

ច្បាប់របស់រដឋ Maine
ត្ំរ ូវឱ្យមានការផ្ត ល់ជូនការេាបាលគោយម្ិនរិត្ថ្លៃ សម្រមាប់អ្នកដដល
មានច្បំណូលត្ិច្បជាង 150% ថ្នកម្រម្ិត្ភាេម្រកីម្រករបស់សហេ័នធ។
គទេះជាោ៉ាងណាក៏គោយ MaineHealth ផ្ត ល់ការ Free Care
ដល់ម្របជាជន Maine ដដលមានច្បំនួន 175% ថ្នកម្រម្ិត្ភាេម្រកីម្រក។
ការដណនំអ្ំេី MaineHealth
Free Care 2018
ត្ម្រម្ូវគោយ DHHS រដឋ
Maine
ជំេូក 150
175%នន
ចាំនួនមនុស្សកនុងគ្រួ សារ
150% នន FPL
FPL
1
$18,210
$21,245
2
$24,690
$28,805
3
$31,170
$36,365
4
$37,650
$43,925
5
$44,130
$51,485
6
$50,610
$59,045
7
$57,090
$66,605
8
$63,570
$74,165
សម្រមាប់ម្នុសេមានក់ៗបដនថ ម្,
បូ ក
$6,480
$7,560
ការបញ្្ុះតនមៃ ៖

100%

100%

អ្ន កនឹងម្រត្វូ បានសួ រ
ម្របសិនគបើអ្នកមានធានរា៉ាប់រងម្ររប់ម្របគភទ្ដដលជួ យបង់គលើថ្លៃ េាបាល
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។ អ្ន កនឹងអាច្បត្ម្រម្ូវឱ្យបង្កាញថា ធានរា៉ាប់រង និង
ិ រោឋភិបាលណាម្ួ យនឹងម្ិនបង់ថ្លៃ េាបាលឱ្យអ្ន ក។
កម្ា វធី
ការរិតគ្ាក់នឹងមិនគលើស្ពីប រ ក័មាណជាទូ គៅណដ្លរិតពី Medicare
គទ
ម្របសិនគបើអ្នកម្រត្វូ បានអ្នុម្ត្័ម្របសិនអ្នុម្័ត្សម្រមាប់ជំនួយហិរញ្ញ វត្ថុ
គៅគម្រកាម្គោលនគោបាយរបស់គយើង
ដត្ការអ្នុម្័ត្ម្ិនបានគេញគលញ100% ថ្នថ្លៃ គសវារបស់គយើង
គនេះអ្ន កនឹងម្ិនម្រត្វូ រិត្លុយបដនថ ម្សម្រមាប់
សម្រមាប់ការសគ្ង្កគេះបនទន់ឬការដលទ ំចាំបាច្ប់ខ្ជងគវជា សា្សត ដថ្ទ្គទ្ៀត្
ជាច្បំនួនដដលម្រត្វូ បានគររិត្ម្របាក់ជាទ្ូ គៅសម្រមាប់អ្នកជំងឺដដលមាន
ការធានរា៉ាប់រង។
មានដត្ការដលទ ំជំងឺចាំបាច្ប់ដត្ប៉ាុគណា
ណ េះ
ដដលទ្ទ្ួ លបានការេាបាលគោយម្ិនរិត្ថ្លៃ Free Care។
ម្របសិនគបើអ្នកម្ិនមានសិទ្ធម្ររប់ម្រោន់សម្រមាប់សុំការេាបាលគោយម្ិន
រិត្ថ្លៃ គទ្ អ្ន កអាច្បគសន ើសុំឱ្យមានការគបើកសវនការ។
េួ កគយើងនឹងជួ យម្របាប់អ្នកេីរគបៀបោក់ពាកយសុំសវនកាយុត្តិធម្៌។
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