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គោលរំណង៖
លោេបំណងននលោេនលោបាយលនេះគឺលដើម្បីផ្តេ់និយម្ន័យចំល េះេកខ ណៈវ ិនិចឆ័យ
ដដេនឹងយកម្កល្បើ្បាស់លោយម្ជឈម្ណឌេ Loma Linda University Medical

Center Loma Linda University
East Campus Hospital, Loma Linda University Surgical Hospital និង Loma Linda University Health
Beaumont-Banning, និង Loma Linda University Behavioral Medicine Center (ល្ោយពីលនេះត្លៅ
LLUBMC) លោយអនុលោម្តាម្ត្្ម្ូវោរដូ ចមានដចងកនុងចាប់រដឋ និង សហព័នធ រ ួម្ទ ំងមា្តា 501
ននកូ ដ្បាក់ចំណូេនផ្ៃ កនុង (Internal Revenue Code, IRC) ននឆ្នំ 1986, ដូ ចដដេបានដកស្ម្ួ េ និង
និយ័ត្កម្ម លៅទីល េះ លៅល្ោម្នីត្ិ្កម្ននលោេនលោបាយោក់ត្នម្ៃ ្ត្ឹម្្ត្ូវននម្នៃ ីរលពទយោេីហវ័ញ៉ា (California
Hospital Fair Pricing Policies Act)។
ោរពាបាេជំងឺធ្ងន់ធ្ងរលៅម្នៃ ីរលពទយរដឋ California ត្រូវតរត្ររិររត ិតាមគោលនគោបាយនិងការអនុវរត តែលចុុះ
សត្ម ុងនឹងចារ់រែឋ California និង IRC មាត្តា 501(r), រ ួមជាមួ យកិចចរត្មូវសត្មារ់គោលនគោបាយជាលាយលកខ ណ៍
អកសរ ផ្ត ល់នូវការតែទ ាំរញ្ចុះរម្មៃ និងគោយសរបរុសចាំល េះអន កជំងឺដដេមានគុណសម្បត្ត ិ្គប់
្ោន់។ លោេនលោបាយគឺស្មាប់បំលពញតាម្ទំនួេខុស្ត្ូវលពញចាប់ដបបល េះ និងផ្ត េ់នូវោរពាបាេលោយសបប
ុ រស
និងោរបញ្្ុេះត្នម្ៃ ចំល េះអន កជំងឺដដេមានគុណសម្បត្ត ិ្គប់្ោន់ខាងហិរញ្ញ វត្ថុលៅល្ោម្េកខ ខណឌនិងស្ថានភាពនន
លោេនលោបាយ ជំនួយខាងហិរញ្ញ វត្ថុ (Financial Assistance Policy, FAP)។

វ សាលលភាពៃនគោលនគោបាយ៖
លោេនលោបាយទក់ទងនឹងជំនួយខាងហិរញ្ញ វត្ថុបានផ្ត េ់ដេ់អនកជំងឺលោយ LLUBMC ស្មាប់លសវាលវជជ ស្ថស្តសតចំបាច់។
សំលណើទ ំងអស់ស្មាប់ជំនួយខាងហិរញ្ញ វត្ថុពីអនកជំងឺ និង្ក ុម្្គួ ស្ថរអន កជំងឺ លវជជ បណឌិត្ ឬបុគគេិកម្នៃ ីរលពទយ
្ត្ូវដត្យកម្កលោេះ្ស្ថយកនុងោរអនុលោម្ជាម្ួ យនឹងលោេនលោបាយលនេះ។
លោេនលោបាយលនេះោមនេិទធភាពចំល េះលសវាលវជជ បណឌិត្ ផ្ត េ់ឲ្យលៅ LLUBMCល ើយ។
លវជជ បណឌិត្ពាបាេសលស្ត្គេះអាសនន ពុំដម្នជានិលោជិត្របស់ LLUBMC
លហើយបានល្ជើសយកលោេនលោបាយោច់លោយដ ក ដដេផ្ត េ់ោរបញ្្ុេះត្នម្ៃ ចំល េះអន កជំងឺដដេោមនោរធា រ៉ាប់រង
ឬអន កជំងឺដដេមាន វ ិក័យប័្ត្លវជជ ស្ថស្តសតខព ស់។ បញ្ជ ីននអន កផ្ត េ់លសវា ម្ិន្ត្ូវបានរ៉ាប់រងលៅល្ោម្ LLUBMC FAP
ត្រូវអាចទទួ លបានគៅ https://medical-center.lomalindahealth.org/financial-assistance#llubmc)

ទសសនៈ៖
កនុង ម្ជាអងគ ោរជំលនឿម្ូ េោឋនម្ួ យ LLUBMC
ខំ្បឹងដ្បងបំលពញតាម្ត្្ម្ូវោរដែទ ំសុខភាពរបស់អនកជំងឺលៅកនុងត្ំបន់លសវាភូ ម្ិស្ថស្តសតរបស់ខល ួន។ លបសកកម្ម របស់
LLUBMC គឺ “គែើមបីរនត នូ វការផ្សព្វ ផ្ាយគត្បាស គលាុះររស់ត្ព្ុះគយសូ វត្រីសទ និង គែើមបីគ្វ ើឲ្យមនុសសស្អារររ ិសុទធ។”
លបសកកម្ម របស់ LLUBMC រឺត្រូវបាន រង្ហាញោ៉ាងជាក់ចាស់តាមរយៈ FAP គនុះ។
ទាំនួលខុសត្រូវចមបងនិងសាំខាន់រាំផ្ុរររស់ LLUBMC គឺលដើម្បីលធ្វ ើោ៉ាងណាថាអន កជំងឺរបស់ខល ួន
ទទួ េនូ វោរដែទខា
ំ ងលវជជ ស្ថស្តសតលោយអាណិត្លម្តាត ទន់លពេលវោ និង ្ត្ឹម្្ត្ូវ លោយោរគិត្ដេ់ោរសមាងត្់ ភាពនែៃ ែនរូ
និង មានោរយេ់្ពម្ប ៃ ប់ពីមានោរ្ជាបព័ត្៌មានសពវ ្គប់ របស់អនកជំងឺ។
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LLUBMC បានផ្តេ់លសវាម្នៃ ីរលពទយដេ់អនកជំងឺដដេរស់លៅកនុងម្ូ េោឋន និងជុំ វ ិញដកបរ្ក ុង Loma Linda។
កនុង ម្ជាសកេវ ិទាេ័យបល្ងៀនម្ុខ វ ិជាជធ្ំៗ និងម្នៃ ីរលពទយទីបី LLUBMC ក៏បល្ម្ើកនុង ម្ជាធ្នធាន្បចំត្ំបន់
ោរដែទ ំស្មាប់ត្្ម្ូវោរោ៉ាងេំបាករបស់អនកជំងឺ និងទទួ េោរលផ្ៃ រពីម្នៃ ីរលពទយជាល្ចើនឯលទៀត្។LLUBMC
ក៏ផ្តេ់នូវកម្ម វ ិធ្ីននោរពាបាេមានឯកលទសខព ស់ លហើយខៃ េះក៏មានគុណភាពពិលសសផ្ងដដរ។
លដើម្បីជួយបំលពញតាម្ត្្ម្ូវោរអន កជំងឺរបស់ខល ួន LLUBMC
បានលបត ជាជចិត្តលដើម្បីផ្តេ់នូវសិទធិចំល េះកម្ម វ ិធ្ីជំនួយខាងហិរញ្ញ វត្ថុលៅលពេអន កជំងឺដដេោមនោរធា រ៉ាប់រង
និងខវ េះនូ វោរធា រ៉ាប់រង និងដដេ្ត្ូវោរជំនួយកនុងោរបង់ វ ិក័យប័្ត្ម្នៃ ីរលពទយ។
កម្ម វ ិធ្ីទ ំងលនេះមានរ ួម្ទ ំងកម្ម វ ិធ្ីរ៉ាប់រងធា ល ើងលោយរោឋភិបាេ
ោរពាបាេសបបរសនិងោរបង់បញ្្ុេះត្នម្ៃ ននោរពាបាេសបប
ុ ុុរសដូ ចដដេបានផ្ត េ់ជានិយម្ន័យកនុងករណីលនេះ។

កនុងោរអនុលោម្ជាម្ួ យនឹងបទបញ្ជជនីត្ិ្កម្ោរពាបាេលវជជ ស្ថស្តសតសលស្ត្គេះអាសនន សហព័នធ និង ពេកម្ម (Federal
Emergency Medical Treatment and Labor Act, EMTALA), LLUBMC
្ត្ូវបានហាម្ឃាត្់ពីោរចូ េរ ួម្កនុងសកម្ម ភាពណាម្ួ យ ដដេបដងវ រចិត្តបុគគេខល ួនពីោរដសវ ងរកោរពាបាេខាងលវជជ ស្ថស្តសត
ដូ ចជាោរបញ្ជជនូ វោរបង់ពី យកោឋនសលស្ត្គេះអាសនន របស់អនកជំងឺ
ម្ុននឹងោរទទួ េោរពាបាេស្មាប់ស្ថានភាពលវជជ ស្ថស្តសតសលស្ត្គេះអាសនន ឬលោយ
ោរអនុញ្ជញត្នូ វសកម្ម ភាពននោរ្បម្ូ េ្បាក់ជំ ក់ ដដេរំខានជាម្ួ យនឹងផ្ត េ់ លោយោមនោរ្បោន់
ននោរដែទ ំលវជជ ស្ថស្តសតសលស្ត្គេះអាសនន ។

និយមន័យៃនពាកយសពទ ៖
ចំនួន វ ិកក ប្ត្ទូ លៅ (Amount Generally Billed, AGB)៖ ្កសួ ងលសវារដឋ ករត្្ម្ូវ LLUBMC
ឲ្យបលងក ើត្នីត្ិ វ ិធ្ីលោយតាម្រយៈល េះ អន កជំងឺមានគុណសម្បត្ត ិស្មាប់ជំនួយខាងហិរញ្ញ វត្ថុ
ដដេនឹងម្ិន្ត្ូវលគទេុយលេើសពី AGB ស្មាប់លសវាសលស្ត្គេះអាសនន និងលសវាលវជជ ស្ថស្តសតចំបាច់លទៀត្ល ើយ។
ស្មាប់លោេបំណងននកិចចត្្ម្ូវលនេះ, LLUBMC ល្ជើសយកវ ិធ្ីស្ថស្តសតអ គត្ដដេសំអាងលៅលេើចំនួនអា្តា
Medicare ។
ោរពាបាេសបប
ុ រស៖ ោរពាបាេ
សបប
ុ រស្ត្ូវបានផ្ត េ់និយម្ន័យដេ់លសវាពាបាេស្មាកកនុងម្នៃ ីរលពទយឬម្ិនស្មាកកនុងម្នៃ ីរលពទយ
្ត្ូវបានផ្ត េ់ដេ់អនកជំងឺណាមានក់ដដេមាន្បាក់ចំណូេល្ោម្ពីចំនួន 200% ននក្ម្ិត្ទេិទធភាពសហព័នធ
និងអន កដដេបានស្ថាប គុណសម្បត្ត ិកនុងោរអនុលោម្ជាម្ួ យកិចចត្្ម្ូវដដេមានលៅកនុង LLUBMC FAP។
ោរបង់្បាក់ស្មាប់ោរពាបាេសបប
ុ រសម្ួ យចំដណកលោយចុេះត្នម្ៃ ៖ ោរបង់នែៃ បញ្្ុេះត្នម្ៃ តាម្រយៈ FAP
រឺត្រូវបានផ្ត ល់អរថ ន័យថាជាការព្ាបាលសរប
ុ រសមួ យចាំតណក តែលផ្ត ល់ជាលទធ ផ្លមកព្ីការរ៉ាប់រងនន
ោរធា រ៉ាប់រង ដដេលបើម្ិនដូ លចនេះលទ ផ្ត េ់នូវោរបញ្្ុេះត្នម្ៃ ពីអា្តាតាម្ទមាៃប់ធ្ម្ម តារបស់ LLUBMC; គ ើយ 1)

ត្បាថាាចង់បានជ្ាំនួយជាមួ យនឹងការរង់ វ ិក័យប័្ត្ររស់គរ; 2) មានត្បាក់ចាំណូលគត្កាមព្ីចាំនួន
350% ម្នកត្មិរទលិទទភាព្ស ព្័នធ គ ើយនិង
3) អា កតែលបានស្អថរនានូ វរុណសមបរត ិកនុងោរអនុលោម្ជាម្ួ យកិចចត្្ម្ូវ ដដេមានលៅកនុង LLUBMC FAP។
ោរគិត្្បាក់សរុប៖ ចំនួន
គិត្្បាក់សរុបលៅឯអា្តាដដេបានស្ថាប លពញលេញរបស់អងគ ោរស្មាប់ោរផ្ត េ់លសវាពាបាេអន កជំងឺ
ម្ុននឹងោរោត្់ដកលចញពី្បាក់ចំណូេ្ត្ូវបានអនុវត្ត ល ើង។

ដផ្នោរបង់្បាក់មានគុណសម្បត្ត ិ៖ គល្មាង
ននោរបង់្បាក់បានស្ថាប ល ើងលោយអន កជំងឺដដេមានគុណសម្បត្ត ិ្គប់្ោន់ស្មាប់ោរបង់បញ្្ុេះត្នម្ៃ តាម្រយៈ
FAP រឺត្រូវបានតញកទុកជាតផ្នការការរង់ត្បាក់មានរុណសមបរត ិត្ររ់ត្ោន់មួយ។
រគត្មាងម្នការរង់មានរុណសមបរត ិត្ររ់ត្ោន់នឹងោានការរិរជាត្បាក់ការ អនុវរត គ ើងចាំគ ុះសមរុលយណាម្ួ យ
ឬទ ំងអស់ ដដេអន កជំងឺ/អា កធានាររបីនឹងរង់គនាុះគ ើយ។ គៅកនចងត្ព្ឹរតិការណ៍ តែល LLUBMC
និងអន កជំងឺ/អា កធានាមិនអាចោច់ត្ស្អច់ចាំគ ុះកិចចត្ព្មគត្ព្ៀងគៅគលើលកខ ខណឌសត្មារ់រគត្មាង
ម្នការរង់មានរុណសមបរត ិត្ររ់ត្ោន់គទគនាុះ មនទ ីគព្ទយនឹងគត្រើរ ូរមនត ព្ិព្ណ៌នាកនចងនីរិត្កមសុខភាព្និង សុវរថ ិភាព្
(Health & Safety Code) មាត្តា 127400 (i) គែើមបីនឹងស្អថរនាលកខ ខណឌសត្មារ់ “តផ្នការរង់សម
គ រុែូចតែលបានផ្ត ល់និយមន័យគៅកនចងខរញញ រត ិ។

ប្រគេទ៖

លេខកូ ដ

ការប្ររ់ប្រងហិរញ្ញវតថុ៖
ទំព័រ៖

ប្រធានរទ៖

លោេនលោបាយជំនួយហិរញ្ញ វត្ថុ
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លសចកត ីដណ ំចំល េះក្ម្ិត្ទេិទធភាពសហព័នធ (Federal Poverty Level ,FPL) ៖លសចកត ីដណ ំ FPL
ស្អថរនានូ វលកខ ណវ ិនិចឆ័យរុណសមបរត ិចាំគ ុះត្បាក់ចាំណូលែុល និងទាំ ាំម្នត្រួ ស្អរ សត្មារ់ការព្ាបាល
សរប
ុ រសនិងស្អថនភាព្កុ របង់្បាក់លោយបញ្្ុេះត្នម្ៃ ដូ ចដដេបានពិពណ៌ លោេនលោបាយលនេះ។ លសចកត ីដណ ំ FPL
ត្រូវបានគ្វ ើរច្ចរបនា ភាព្មត ងមាាលគោយនាយកោឋននាយកោឋនគសវាសុខាភិបាល និងមនុសសកិចចម្នស រែឋ អាគមរ ិក។
ោរវាយត្នម្ៃ លោយជំលនឿេអ ៖ ចំនួន ដដេបាន្សង់្បាប់លោយ បុគគេិក
ោរចុេះល្មេះទទួ េស្ថគេ់ដដេអន កត្ំណាងឲ្យោរបា៉ាន់ស្ថមនសម្លហត្ុផ្េ លៅនឹងត្នម្ៃ ពិត្្បាកដ
គបបីនឹងបង់ស្មាប់លសវាដដេបានទទួ េលោយអន កជំងឺលៅ LLUBMC។
បុគគេិកចុេះល្មេះទទួ េស្ថគេ់នឹងបលញ្ច ញោ៉ាងអស់ពីសម្ត្ា ភាពរបស់លគ
លដើម្បីអភិវឌ្ឈនិង្សង់ម្កនូ វោរវាយត្នម្ៃ លោយជំលនឿេអ ;
រ៉ាុតនត រុរគលិកចុុះគ្ាុះទទួ លស្អគល់មិនអាចនឹង្បាប់ទុកជាម្ុននូ វលសវាលវជជ ស្ថស្តសតពិត្
ដដេនឹង្ត្ូវបានោក់បញ្ជជលោយលវជជ បណឌិត្ដដេពិនិត្យពាបាេ ឬ ្បឹការរបស់អនកជំងឺល ើយ។
យកោឋនលសវាអនត រជាត្ិ៖ ករណីសបប
ុ រសធ្ម្៌អនត រជាត្ិ្ត្ូវដត្យកម្កពិនិត្យល ើង វ ិញ
និងអនុម្័ត្លោយគណៈកម្ម ោរម្នុសសធ្ម្៌អនត រជាត្ិលោយ្សបនឹងេកខ ណៈវ ិនិចឆ័យននែវ ិោ្បចំឆ្នំរបស់វា
(គសចកត ីគោងគៅ Policy ZNV-51, អត្ា ្បលោជន៍អនត រជាត្ិ។) ករណីត្រូវបានព្ិនិរយស្អរជាែា ី
និងអនុម័រគោយរណៈកមា ការតែលោានរុណសមបរត ិត្ររ់ត្ោន់សត្មារ់ជ្ាំនួយខាង ិរញញ វរថចតាមរយៈ FAP។
ឺ ន ក់ៗ ជំនួយ
កិចចត្្ម្ូវចំល េះគុណសម្បត្ត ិជំនួយខាងហិរញ្ញ វត្ថុ LLUBMC៖ សំអាងលៅ លេើគុណសម្បត្ត ិរបស់អនកជំងមា
ខាងហិរញ្ញ វត្ថុនន LLUBMC អាចត្រូវបានផ្ត ល់សត្មារ់ការតែទ ាំមនុសស្ម៌ និងការរង់សត្មារ់ការព្ាបាល
មនុសស្ម៌មួយចាំតណកតែលរញ្ចុះរម្មៃ ។ ត្រសិនគរើជ្នមាាក់គសា ើសុាំនូវការព្ាបាលមនុសស្ម៌ឬ ការរង់គោយរញ្ចុះរម្មៃ
គ ើយអាក់ខាននឹងផ្ត េ់ព័ត្៌មានដដេសម្លហត្ុផ្េ ឬចំបាច់ស្មាប់ LLUBMC ឲ្យលធ្វ ើោរសល្ម្ច LLUBMC
អាចរប់ទុកថាជាោរបរជ័យកនុងោរលធ្វ ើោរសល្ម្ចរបស់ខល ួន។
ជំនួយខាងហិរញ្ញ វត្ថុអាច្ត្ូវបានបដិលសធ្លៅលពេអន កជំងឺ/ជ្នមានទាំនួលខុសត្រូវមិនមានរុណសមបរត ិត្ររ់ត្ោន់សត្មារ់
គុណសម្បត្ត ិត្្ម្ូវលោយ LLUBMC FAP។
លសវាលវជជ ស្ថស្តសតចំបាច់៖ ជំនួយខាងហិរញ្ញ វត្ថុលៅល្ោម្លោេនលោបាយនឹងអនុវត្ត លៅលេើលសវាសុខភាពផ្ល វូ ចិត្តលវជជ ស្ថស្តសត
(គសវាចិរតស្អស្តសត)។ គសវាតែលសត្មារ់ផាសុខភាព្ររស់អាកជ្ាំងឺ និង/ឬភាព្ង្ហយត្សួ លររស់អាកជ្ាំងឺ
រឺមិនអាចររ់ទុកថាជាគវជ្ជ ស្អស្តសតចាំបាច់គ ើយ។
្គួ ស្ថររបស់អនកជំងឺ៖ កតាតខាងល្ោម្លនេះនឹងយកម្កអនុវត្ត ចំល
FAP៖

1.

េះករណីទង
ំ អស់ ដដេសា ិត្លៅល្ោម្

LLUBMC

ស្មាប់ជនដដេមានអាយុ 18 ឆ្ាាំនិងចស់ជាង ជារត ីឬត្រព្នធ ម្ែរូ រ ួមគរ ោឋន ែូ ចតែលបានផ្ត ល់
ជានិយមន័យមាត្តា 297 ម្នកូ ែត្រួ ស្អររែឋ កាលី វ ័ញ៉ា (California Family Code) និងកូ នៗកនចង
រនទចកតែលមានអាយុគត្កាម 21 ឆ្ាាំ គទុះជាគររស់គៅកនចងផ្ទ ុះឬអរ់។

1.1

នដគូ កនុងផ្ៃ េះជាម្ួ យោន៖ ភាពនដគូ កនុងផ្ៃ េះជាម្ួ យោន នឹង្ត្ូវបានបលងក ើត្ល ើងកនុងរដឋ California
គៅគព្លរុរគលទ ាំងព្ីររ ូរោក់ កយនូ វគសចកត ីត្រកាសម្នភាព្ជាម្ែរូ កនចងផ្ទ ុះ ជាមួ យោា
(Declaration of Domestic Partnership) ជាមួ យរែឋ គលខា្ិការ អនុគលាមគៅនឹងត្កសួ ងគនុះ
និងគៅគព្លោក់ កយ ត្រការទ ាំងឡាយខាងល្ោម្គឺជួបតាម្ត្្ម្ូវោរ៖

a.

បុគគេទ ំងពីររ ូបមានេំលៅោឋនរ ួម្ោន។

b.

បុគគេម្ួ យរ ូបៗលនេះម្ិនបានលរៀបោរជាម្ួ យនឹងោនលទ ឬ
ក៏ជាសមាជិកជានដគូ កនុងផ្ៃ េះជាម្ួ យជនណាលផ្សងលទៀត្ ម្ិន្ត្ូវបានផ្តតច់ រំោយលចេ ឬ
វ ិនិចឆ័យទុកថាជាលមាៈៈ។

c.

ម្នុសសពីរ ក់ដដេម្ិនជាប់ជាស្ថច់្ម្
កនុង វ ិធ្ីណាម្ួ យដដេប្ករពួ កលគពីោរលរៀបោរជាម្ួ យនឹងោនលៅកនុងរដឋ លនេះ។

d.

បុគគេទ ំងពីររ ូបមានអាយុោ៉ាងលហាចណាស់ 18 ឆ្ាាំ។

e.

កតាតម្ួ យននកតាតខាងល្ោម្៖

1)

បុគគេទ ំងពីររ ូបគឺជាសមាជិកមានលភទដូ ចោន។

2)

បុគគេ់មានក់
ឬទ ំងពីរ ក់ដដេមានគុណសម្បត្ត ិ្គប់្ោន់លៅនឹងេកខ ណវ ិនិចឆ័យលៅល្ោម្

ប្រគេទ៖

លេខកូ ដ

ប្រធានរទ៖

លោេនលោបាយជំនួយហិរញ្ញ វត្ថុ
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ការប្ររ់ប្រងហិរញ្ញវតថុ៖
ទំព័រ៖

ចំណងលជើង Title II ម្នត្កិរយរញញ រត ិ សនត ិសុខ សងគ ម (Social Security Act)
ែូ ចតែលបានផ្ត ល់អរថ ន័យគៅគត្កាមគៅ កនចងមាត្តា 42 U.S.C. មាត្តា 402(a)
សត្មារ់អរថ ត្រគោជ្ន៍ការធានា រ៉ារ់រងអា កមានអាយុចំណាស់។
លទេះជាមាន្បោរឯលទៀត្ននមា្តាលនេះកត ី
បុគគេដដេមានលភទផ្ទុយម្ិនអាចរប់ទុកជាភាពជានដគូ រ ួម្លគហោឋន
លេើកដេងដត្បុគគេមានក់ ឬទង
ំ ពីរ ក់មានអាយុលេើសពី 62។

f.
2.
A.

ក់មានសម្ត្ា ភាពននោរសល្ម្ចភារកិចចជានដគូ កនុងលគហោឋន។

ស្មាប់បុគគេមានអាយុល្ោម្ 18 ឆ្ាាំ កនចងនាមជាឪព្ុកឬមាតយ អា កគមើលតែទតាំ ែលជាញរិសនាតន
និងគកា ងមានអាយុគត្កាម 21 ឆ្ាាំកនចងនាមជាឪព្ុកឬមាតយឬញរិសនាតន។
ទំនួលខុសប្តូវៃនអ្ន កជំងឺទូគៅ

1.

ជាសុច រ ិត្ភាព៖
អន កជំងឺ្ត្ូវដត្ដត្មានចិត្តលទៀង្ត្ង់លោយឥត្ោក់ោម្លៅលពេផ្ត េ់ព័ត្ឥមានទ ំងអស់ដដេបានលសន ើ
សុំលោយ LLUBMC ជាដផ្ន កននដំលណើរោរននោរល្ជើសដសវ ងរកជំនួយខាងហិរញ្ញ វត្ថុ។
អន កជំងឺ្ត្ូវបានត្្ម្ូវឲ្យផ្ត េ់ឯកស្ថរប្ាញគុណសម្បត្ត ិសម្លហត្ុ ស្មាប់ោររ៉ាប់ រងជំនួយខាងហិរញ្ញ វត្ថុ
តាម្រយៈកម្ម វ ិធ្ីរ៉ាប់រងរោឋភិបាេ ឬ LLUBMC FAP។ សុច រ ិត្ភាព និងត្្ម្ូវោរបលញ្ច ញព័ត្៌មាន
និង/ឬឯកស្អររត្មូវោ៉ាងគព្ញគលញ។

2.

លដើម្បីចូេរ ួម្ោ៉ាងសកម្ម និងបំលពញោរល្ជើសដសវ ងរកខាងហិរញ្ញ វត្ថុ៖ អន កជំងឺោមនោរធា រ៉ាប់រង
និងអស់អនកដដេលសន ើសុំជំនួយខាងហិរញ្ញ វត្ថុនឹង្ត្ូវបានត្្ម្ូវឲ្យបំពញ FAB មួ យ។ មុននឹងចកគចញព្ី
LLUBMC អន កជំងឺ្ត្ូវដត្បញ្ជជក់ថាលត្ើព័ត្៌មាន ឬឯកស្ថរបដនា ម្ណាដដេខល ួន្ត្ូវដត្ោក់បញ្្េ
ូ លៅ
LLUBMC។ អន កជំងឺចូេរ ួម្ទទួ េខុស្ត្ូវស្មាប់ោរយេ់ដឹង
និងោរអនុវត្ត ជាម្ួ យនឹងកំណត្់នែង ននោរបំលពញឯកស្ថររបស់ LLUBMC
ឬកម្ម វ ិធ្ីជំនួយខាងហិរញ្ញ វត្ថុឯលទៀត្។

3.

លដើម្បីបង់ត្នម្ៃ ស្មាប់្បាក់លចញពីលហាល ៉ា ត្្ម្ូវណាម្ួ យឬទ ំងអស់៖
អន កជំងឺ្ត្ូវដត្រំពឹងទុកនឹង្ត្ូវបានត្្ម្ូវឲ្យបង់ចំនួនណាម្ួ យ
ឬចំនួនទ ំងអស់ដដេខល ួន្ត្ូវដត្បង់កនុងលពេទទួ េសវាពាបាេ។
ចំនួនដដេបានដែៃ ងដដេគបបីនឹងបង់មានរ ួម្ទ ំង ប៉ាុដនត ពុំមានក្ម្ិត្ចំល

4.

B.

បុគគេទ ំងពីរ

3.1

ោរបង់ រង

3.2

្បាក់ដកបង់

3.3

្បាក់កក់

3.4

Medi-Cal/ចាំនួនចូ លរ ួមម្នរម្មៃ Medicaid

3.5

ោរវាយត្នម្ៃ លោយជំលនឿេអ

េះ៖

លដើម្បីដចករំ ដេកទំនួេខុស្ត្ូវស្មាប់ោរពាបាេលៅម្នៃ ីលពទយ៖
អន កជំងឺមានក់ៗចូ េរ ួម្ទំនូេខុស្ត្ូវស្មាប់ោរពាបាេលៅម្នៃ ីលពទយដដេខល ួនទទួ េ។
លនេះមានរ ួម្ទ ំងោរតាម្ោនកនុងោរទទួ េថានលំ វជជ បញ្ជជ
ឬោរដែទលំ វជជ ស្ថស្តសតល្ោយពីោរលចញពីម្នៃ ីលពទយ។
អន កជំងឺក៏ចូេរ ួម្ទទួ េខុស្ត្ូវលដើម្បីបញ្ជជក់ថាោរលរៀបចំស្មាប់ោរលោេះ្ស្ថយគណនីរបស់អនកជំងឺ្ត្ូវ
បានបញ្ច ប់។ វាសំខាន់ណាស់ដដេអន កជំងឺមានក់ៗឬអន កត្ំណាង្គួ ស្ថររបស់ខល ួនចូ េសហោរ
និងទំ ក់ទំនងជាម្ួ យ បុគគេិករបស់ LLUBMC
កនុងអំ ុ ងលពេនិងល្ោយពីលពេលសវា្ត្ូវបានលធ្វ ើរ ួចលហើយ។

ដំគណើរការ និងទំនួលខុសប្តូវមនទ ីរគពទយ

1.

គុណសម្បត្ត ិល្ោម្ LLUBMC FAP
រឺត្រូវបានផ្ត ល់ែល់អាកជ្ាំងឺណាក៏គោយតែលត្បាក់ចាំណូលម្នត្រួ ស្អរររស់ខល ួនមានចាំនួនរិចជាង

350%

ប្រគេទ៖

លេខកូ ដ

ប្រធានរទ៖

លោេនលោបាយជំនួយហិរញ្ញ វត្ថុ

ការប្ររ់ប្រងហិរញ្ញវតថុ៖
ទំព័រ៖
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ម្នកត្មិរទលិទទភាព្ស ព្័នធ ត្រសិនគរើមិនត្រូវបានរ៉ារ់រងគោយការធា រ៉ាប់រងភាគីទីបី
ឬ្បសិន្ត្ូវបានរ៉ាប់រងលោយោរធា រ៉ាប់រងភាគីទីបី ដដេពុំម្កពីេទធ ផ្េននោរបង់ត្នម្ៃ ទង
ំ
្ស ុងននគណនី។

2.

LLUMBC FAB ល្បើោរោក់ កយសុំអនកជំងឺរ ួបរ ួម្ដត្ម្ួ យស្មាប់ទង
ំ ោរពាបាេម្នុសសធ្ម្៌
លពញលេញនិងោរបង់នែៃ ោរបញ្្ុេះត្នម្ៃ ។
ដំលណើរោរ្ត្ូវបានរច លដើម្បីផ្តេ់ដេ់អនកោក់ កយសុំមានក់ៗនូ វឱោសទទួ េអត្ា ្បលោជន៍ជំនួយខាង
ហិរញ្ញ វត្ថុចំនួនអត្ិប រ ិមា ដដេពួ កលគអាចមានគុណសម្បត្ត ិ្គប់្ោន់នឹងទទួ េ។
កយោក់សុំជំនួយខាងហិរញ្ញ វត្ថុ (Financial Assistance Application ,FAA)
ផ្ត ល់អាកជ្ាំងឺនូវព្័រ៌មានចំបាច់ស្មាប់ោរសល្ម្ចនូ វគុណសម្បត្ត ិរបស់អនកជំងឺលោយម្នៃ ីលពទយលហើយព័
ត្មានដបបល េះ
នឹង្ត្ូវបានល្បើ្បាស់លដើម្បីផ្តេ់គុណសម្បត្ត ិដេ់អនកត្ំណាងអន កជំងឺឬ្គួ ស្ថរស្មាប់ោររ៉ាប់រងចំនួនអត្ិ
បរ ិមា ដដេមានជូ នតាម្រយៈកម្ម វ ិធ្ី និង/ឬគៅគត្កាម LLUBMC FAP។

3.

អន កជំងឺដដេមានគុណសម្បត្ត ិ្គប់្ោន់អាចមានសិទធិនិងអាចោក់ កយស្មាប់ LLUBMC FAP
គស្អយការអនុវរត តាមគសចកត ីតណនាាំការោក់ កយសុាំ និងការត្រឹងតត្រងសមគ រុផ្លទ ាំងអស់ គែើមបីផ្តល់
LLUBMC ជាម្ួ យនឹងឯកស្ថរនិងព័ត្៌មានននោររ៉ាប់រងអត្ា ្បលោជន៍សុខភាពតាម្រលបៀបម្ួ យដដេ
LLUBMC អាចលធ្វ ើោរសល្ម្ចចិត្តស្មាប់ គុណសម្បត្ត ិរបស់អនកជំងឺលៅល្ោម្កម្ម វ ិធ្ី្ត្ឹម្្ត្ូវ។
គុណសម្បត្ត ិដត្ម្ួ យគត្់ពុំដម្នជាសិទធិចំល េះគុណសម្បត្ត ិលៅល្ោម្ LLUBMC FAP គ ើយ។
LLUBMC ្ត្ូវដត្បំលពញដំលណើរោរននោរវាយត្នម្ៃ អនកោក់ កយសុំ
និងសល្ម្ចនូ វគុណសម្បត្ត ិម្ុននឹងោរពាបាេសបបរសធ្ម្៌ឬោរបង់ោរបញ្្ុេះត្នម្ៃ ្ត្ូវបានផ្ត េ់ឲ្យល េះ
លទ។

4.

LLUBMC FAP ពឹងដផ្អ កលៅលេើោរចូ េសហោរននអន កជំងឺមានក់ៗ ដដេមានគុណសម្បត្ត ិស្មាប់
ជំនួយលពញលេញ ឬម្ួ យចំដណកល ើយ។
លដើម្បីចត្់ដចងនូ វោរទទួ េព័ត្៌មានខាងហិរញ្ញ វត្ថុ្ត្ឹម្្ត្ូវនិងទន់លពេលវោ LLUBMC នឹងល្បើ
FAA។ អា កជ្ាំងឺត្ររ់រ ូរតែលមិនអាចរង្ហាញនូ វការរ៉ារ់រងខាងហិរញ្ញ វត្ថុលោយអន កធា ភាគីទីបីបាន
នឹង្ត្ូវបានផ្ត េ់ឱោសលដើម្បីបំលពញ FAA។

5.

អន កជំងឺដដេោមនោរធា រ៉ាប់រងក៏នឹង្ត្ូវបានផ្ត េ់ជាព័ត្៌មាន ជំនួយ និង
េិខិត្បញ្ជន
ូ លៅកម្ម វ ិធ្ីរោឋភិបាេដដេលគអាចមានគុណសម្បត្ត ិ្គប់្ោន់
និងផ្ត េ់ព័ត្៌មានទក់ទងនឹងោរធា រ៉ាប់រងតាម្រយៈ Covered California។
អា កជ្ាំងឺតែលោានការធានារ៉ារ់រងក៏នឹងត្រូវបានផ្ត ល់ជាព្័រ៌មាន
ទាំនាក់ទាំនងសត្មារ់កមា វ ិ្ីជ្ាំនួយខាងចារ់អាកគត្រើត្បាស់តាមមូ លោឋន តែលអាចជ្ួ យអា ក
ជ្ាំងឺតែលោានការធានារ៉ារ់រងតែលទទួ លបានការរ៉ារ់រង។

6.

អន កជំងឺោមនោរធា រ៉ាប់រងដដេ្បាក់ចំណូេរបស់ខល ូនមានក្ម្ិត្ល្ោម្ 350% ម្នកត្មិរលិទធភាព្
ស ព្័នធ គ ើយតែលខល ួនជារ់ជ្ាំ ក់នូវចាំនួនត្បាក់ទរលុយរនាទរ់ព្ីការធានារ៉ារ់រង
ររស់ខល ួនបានរង់រ ួចគៅគ ើយ ក៏អាចមានរុណសមបរត ិត្ររ់ត្ោន់សត្មារ់ជ្ាំនួយខាង ិរញញ វរថច ។
អា កជ្ាំងឺណាមាាក់តែលគសា ើសុាំជ្ាំនួយខាង ិរញញ វរថចនឹងត្រូវបានគសា ើសុាំឲ្យបំលពញទ្ម្ង់ FAA។

7.

FAA ្ត្ូវដត្បំលពញោ៉ាងឆ្ប់រហ័ស

8.

ោរបំលពញ

ខណៈលពេដដេមានោរប្ាញថាអន កជំងឺអាច្ត្ូវោរជំនួយខាងហិរញ្ញ វត្ថុ។
ទ្ម្ង់ននោរោក់ កយសុំអាច្ត្ូវបានបំលពញម្ុននឹងលសវា កនុងអំ ុ ងោរស្ថនក់កនុ ងម្នៃ ីលពទយ
ឬល្ោយពីលសវា្ត្ូវបានបំលពញ និងលៅលពេអន កជំងឺ្ត្ូវបានបលញ្ច ញពី
ម្នៃ ីលពទយ។

FAA ផ្តេ់៖

8.1

ព័ត្មានចំបាច់ស្មាប់LLUBMC
លដើម្បីសល្ម្ច្បសិនលបើអនកជំងឺមាន្បាក់ចំណូេ្គប់្ោន់លដើម្បីនឹងបង់ស្មាប់លសវា;

8.2

ឯកស្ថរចំបាច់កនុងោរសល្ម្ចគុណសម្បត្ត ិស្មាប់់ជំនួយខាងហិរញ្ញ វត្ថុ; និង

8.3

បញ្ជ ីសវនកម្ម កត្់្តានូ វោរលបត ជាាចិត្តរបស់

LLUBMC កនុងោរផ្ត េ់ជំនួយខាងហិរញ្ញ វត្ថុ។

ប្រគេទ៖

លេខកូ ដ

ប្រធានរទ៖

លោេនលោបាយជំនួយហិរញ្ញ វត្ថុ

9.

C.

ការប្ររ់ប្រងហិរញ្ញវតថុ៖
ទំព័រ៖

BC-22
6 នន 14

ប៉ាុដនត
កយសុំ FAA ម្ិនត្្ម្ូវ្ត្ូវដត្បញ្ច ប់លទ ្បសិនលបើ LLUBMC កនុងឆ ៃ នុសិទធឯកឆ័នៃរបស់លគ
សល្ម្ចថាមានព័ត្៌មាន្គប់្ោន់ខាងហិរញ្ញ វត្ថុរបស់អនកជំងឺ
ដដេពួ កលគអាចលធ្វ ើោរសល្ម្ចចិត្តគុណសម្បត្ត ិជំនួយខាងហិរញ្ញ វត្ថុម្ួយ។ (សូ ម្លម្ើេមា្តា E.
ោេៈលទសៈោរពាបាេម្នុសសធ្ម្៌ពិលសស (Special Charity Care Circumstances)

រុណសមបតត ិ៖ ការពាបាលមនុសសធម៌គពញគលញ និងការពាបាលមនុសសធម៌រញ្្ុុះ តៃមៃ ៖

1.

គុណសម្បត្ត ិ ស្មាប់ជំនួយខាងហិរញ្ញ វត្ថុចំល េះោរបង់បញ្្ុេះត្នម្ៃ ឬលពញលេញ
្ត្ូវដត្បានសល្ម្ចដត្ពីសម្ត្ា ភាពននោរបង់របស់អនកត្ំណាងនន្គួ ស្ថរ និង/ឬររស់អាកជ្ាំងឺរ៉ាុគណា
ណ ុះ។
រុណសមបរត ិសត្មារ់ជ្ាំនួយខាង ិរញញ វរថចមិនត្រូវបានសាំអាងគៅគលើ អាយុ គភទ អរត សញ្ញញណគភទ
ជ្គត្មើសគភទ ជារិត្រព្័នុធ ជាត្ិកំលណើត្ ស្ថានភាពយុទធជន ពិោរភាព ឬ ស្ថស ល ើយ។
ខណៈដដេជំនួយខាងហិរញ្ញ វត្ថុម្ិន្ត្ូវបានផ្ត េ់ឲ្យ លោយសំអាងលៅោរទំលនើងចិត្ត ឬ
ោរ្បោន់ LLUBMC លដើម្បីរការទុកនូ វោរវ ិនិចឆ័យលពញលេញ ទូ ទត្់ជាម្ួ យនឹងចាប់ និយ័ត្កម្ម
លដើម្បីស្ថាប េកខ ណវ ិនិចឆ័យនិងសល្ម្ចលៅលពេអន កជំងឺបានផ្ត េ់ជាភសតុតាងគុណសម្បត្ត ិ្គប់្ោន់ស
្មាប់ជំនួយខាងហិរញ្ញ វត្ថុ។

2.

LLUBMC នឹងផ្តេ់ជំនួយលោយផ្តៃេ់កនុងអំ ុ ងលពេចុេះល្មេះអន កជំងឺឬអន កត្ំណាងនន្គួ ស្ថររបស់លគ
លដើម្បីចត្់ដចងោរបំលពញនន FAA។ ការរញច រ់ម្ន FAA និងការោក់រញ្ល
ូ នូ វព្័រ៌មាន
រត្មរ់រត្មូវទ ាំងអស់ នឹងអាចរត្មូវនូ វោរស្ថាប

គុណសម្បត្ត ិ ស្មាប់ជំនួយខាងហិរញ្ញ វត្ថុ។

3.

ោរទទួ េស្ថគេ់ថា LLUBMC
ផ្ត េ់វុេលម្
ូ ននោរពាបាេសលស្ត្គេះអាសនន និងជាប ៃ ន់លោយក្ម្ិត្ធ្ង ន់ធ្ងរទប លៅោន់សហគម្ន៍
ោរ្បឹងដ្បង្ត្ូវបានលធ្វ ើល ើង លដើម្បីោត្់បនា យបនទុកននោរោក់ កយសុំលៅកនុងករណីម្ួយ្បលភទ។
ែវ ីលបើត្នម្ៃ ស្មាប់ោរដែទលំ វជជ ស្ថស្តសតសលស្ត្គេះអាសនន អាចដូ ចមានត្នម្ៃ ខពស់
ករណីដបបល េះគឺពុំសូវមានល្ចើនដូ ចជាោរលៅពាបាេត្ូ ចៗឯលទៀត្។
លៅលពេមានោរលៅជួ បពាបាេសលស្ត្គេះអាសនន ឬប ៃ ន់ដដេមានត្នម្ៃ ត្ិចជាង $5,000,
អន កត្ំណាងអន កជំងឺឬ្គួ ស្ថរអាចត្្ម្ូវឲ្យោក់បញ្្េ
ូ ទ្ម្ង់ FAA បំលពញនិងចុេះហត្ា លេខារ ួចលហើយ។
ពនធ និវត្ត ន៍ ឬកនទុយដសកែម ីលថាមងនឹងម្ិន្ត្ូវត្្ម្ូវកនុងករណីទ ំងលនេះល ើយ។ ប៉ាុដនត
កនុងករណីននោរទរេុយហួ សពីចំនួន $5,000 អន កត្ំណាងអន កជំងឺ
ឬ្គួ ស្ថរ្ត្ូវដត្ផ្ត េ់ជាភសតុតាងននឯកស្ថរ្បាក់ចំណូេ កនុងទ្ម្ង់នននិវត្ត ន៍ពនធ សហព័នធ
ឬសំលៅននកនទុយដសកែម ីោ៉ាងលហាចណាស់ពីរ។

4.

្បដហេជាចំបាច់ស្មាប់ អន កត្ំណាងរបស់អនកជំងឺ និង/ឬត្រួ ស្អរទីរាំផ្ុរផ្ត ល់ឯកស្អរោាំត្ទគៅ
LLUBMC។ លសចកត ីដណ ំស្មាប់ោរោក់បញ្្េ
ូ និងឯកស្ថរោំ្ទ
នឹង្ត្ូវបានផ្ត េ់ដេ់អនកជំងឺលៅលពេដដេ FAA ត្រូវបានរញច រ់។ អា ករាំណាងអា កជ្ាំងឺនិង/ឬ
ត្រួ ស្អរតែលគសា ើសំជ
ុ ំនួយ លដើម្បីបំលពញតាម្ត្្ម្ូវោរខាងហិរញ្ញ វត្ថុរបស់លគលៅោន់ LLUBMC
នឹងបលញ្ច ញសម្ត្ា ភាពសម្លហត្ុផ្េទង
ំ អស់លដើម្បីផ្តេ់ជាព័ត្៌មានចំបាច់ស្មាប់ LLUBMC
លដើម្បីមានោរសល្ម្ចគុណសម្បត្ត ិ ជំនួយខាងហិរញ្ញ វត្ថុ។ FAA និងឯកស្អររតនថ មនានា ត្រូវបានោក់
រញ្ល
ូ គៅការ ិោល័យ ណិជ្ជកមា អាកជំងឺ។
ទីកដនៃ ងននោរ ិោេ័យលនេះនឹងចងអុេោ៉ាងជាក់ចាស់លៅលេើលសចកត ីដណ ំននោរោក់ កយសុំ។

5.

LLUBMC នឹងផ្្ុតេ់ដេ់បុគគេិកដដេ្ត្ូវបានបងវ ឹកបងវ ឺន ឲ្យពិនិត្យ FAA សត្មារ់ការរាំគព្ញ
ចរ់សព្វ ត្ររ់និងភាព្ត្រឹមត្រូវ។ ការព្ិនិរយការោក់ កយសុាំនឹងត្រូវបានសគត្មចោ៉ាងឆ្រ់ រ ័ស
លោយគិត្គូ រអំពីត្្ម្ូវរបស់អនកជំងឺស្មាប់ោរលឆៃ ើយត្បលទៀងទត្់។

6.

7.

កតាតដដេ្ត្ូវបានយកម្កវ ិនិចឆ័យលៅលពេសល្ម្ចថាលត្ើបុគគេមានក់មានគុណសម្បត្ត ិស្មាប់ជំនួយ
ខាងហិរញ្ញ វត្ថុអនុលោម្ចំល េះលោេនលោបាយអាចរ ួម្មាន៖

6.1

ត្បាក់ចាំណូលត្រួ ស្អរសាំអាងគៅគលើនិវរត ន៍ព្នធ ស ព្័នធ កនទចយតសកែា ីែ្លមាង ឬ
ព័ត្៌មានជាប់ ក់ព័នធឯលទៀត្ បានផ្ត េ់ឲ្យអន កជំងឺកនុងអវត្ត មានលែៃ ើងលៅកនុងឯកស្ថរ; និង

6.2

ទំហំ្គួ ស្ថរ

គុណសម្បត្ត ិចំល េះជំនួយខាងហិរញ្ញ វត្ថុនឹងអាចផ្ត េ់ឲ្យ ស្មាប់ោរដែទ ំម្នុសសធ្ម្៌ ឬោរបង់បញ្្ុេះត្នម្ៃ
គឺសំអាងលៅលេើ ក្ម្ិត្គុណសម្បត្ត ិ

ប្រគេទ៖

លេខកូ ដ

ការប្ររ់ប្រងហិរញ្ញវតថុ៖
ទំព័រ៖

ប្រធានរទ៖

លោេនលោបាយជំនួយហិរញ្ញ វត្ថុ

BC-22
7 នន 14

អន កត្ំណាងអន កជំងឺឬ្គួ ស្ថរដូ ចដដេបានផ្ត េ់ជានិយម្ន័យលៅកនុងេកខ ណវ ិនិចឆ័យនន FAP គនុះ។
ការសគត្មចជ្ាំនួយខាង ិរញញ វរថចនឹងត្រូវបានគ្វ ើគ ើងតរតាមរយៈបុគគេិកបានអនុញ្ជញត្លោយ
LLUBMC អនុលោម្លៅនឹងក្ម្ិត្ននោរអនុញ្ជញត្លៅខាងល្ោម្៖

7.1

យកននោរ ិោេ័យ

ណិជជកម្ម អនកជំងឺ (Patient

Business Office)៖

ណិជជកម្ម អនកជំងឺ (Patient

Business Office)៖

គណនីត្ិចជាង

$50,000
7.2

្បធានននោរ ិោេ័យ

គណនីត្ិចជាង $100,000
7.3

យក្បត្ិបត្ត ិននោរ ិោេ័យ

ណិជជកម្ម អនកជំងឺ (Business

Office)៖

គណនីត្ិចជាង

$250,000
7.4

D.

អនុ្បធាន, ខួ រត្បាក់ជ្ាំនួយ៖

គណនីយល្ចើនជាង

$250,000

8.

ោេណាបានសល្ម្ចរ ួចលហើយ
គុណសម្បត្ត ិជំនួយខាងហិរញ្ញ វត្ថុនឹងអនុវត្ត លៅលសវានិងោេបរ ិលចឆ ទលសវាជាក់ចាស់
ដដេោរោក់ កយសុំ្ត្ូវបានលធ្វ ើល ើងលោយអន កត្ំណាងអន កជំងឺ និង/ឬ ្គួ ស្ថររបស់អនកជំងឺ។
លៅកនុងករណីននោរបនត នូ វោរពាបាេ ក់ព័នធលៅនឹងោរវ ិនិចឆ័យអន កជំងឺដដេត្្ម្ូវនូ វលសវាជាេំោប់
េំលោយ លសវា ក់ព័នធ LLUBMC, លៅចំល េះោរវ ិនិចឆ័យដត្ម្ួ យគត្់របស់វា
អាចអនុវត្ត លៅលេើពាបាេជាបនត ប ៃ ប់
កនុង ម្ជាករណីម្ួយដដេលៅកនុងល េះគុណសម្បត្ត ិអាចយកអនុវត្ត លៅលសវាជាេំោប់េំលោយ ក់ព័នធ
ទ ំងអស់្ត្ូវបានផ្ត េ់ LLUBMC។
គណនីមាន្បាក់ជំ ក់យូរអដងវ ងននអន កជំងឺមានជាម្ុនរ ួចជាល្សចឯលទៀត្ លៅលពេននោរសល្ម្ច
ននគុណសម្បត្ត ិលោយ LLUBMC
នឹង្ត្ូវបានោក់បញ្្េ
ូ ថាមានគុណសម្បត្ត ិ្គប់្ោន់ស្មាប់ោរសរលសរបិទ
លៅកនុងោរវ ិនិចឆ័យដត្ម្ត ងនន ោរ្គប់្គងLLUBMC។

9.

ទំនួេខុស្ត្ូវរបស់អនកជំងឺស្មាប់ោរដចករំ ដេកននត្នម្ៃ ោរបង់ស្មាប់ Medi-Cal/Medicaid
នឹងម្ិន្ត្ូវេប់លចេ លៅល្ោម្ោេៈលទសៈណាម្ួ យ។ ប៉ាុដនត ,
ប ៃ ប់ពីោរ្បម្ូ េ្បាក់ជំ ក់ននចំដណកននោរដចករំ ដេកត្នម្ៃ របស់អនកជំងឺ ោរោមនោរធា រ៉ាប់រង
និងោរលៅជាប់ជំ ក់ម្ិនទន់បានបង់សងឯណាលទៀត្ទក់ទងលៅនឹងោរដចករំ ដេកោរបង់ MediCal/Medicaid អន កជំងឺអាច្ត្ូវបានរប់ទុកជាស្មាប់ោរពាបាេម្នុសសធ្ម្៌។

10.

អន កជំងឺដដេសា ិត្កនុងក្ម្ិត្ 201% និង 350% របស់ FPL នឹងម្ិនបង់លេើេពីចំនួនដដេ
នឹងបង់តាម្ធ្ម្ម តាស្មាប់លសវា្ចំដដេៗ្សលដៀងោនល ើយ។
លនេះនឹងអនុវត្ត លៅលេើោរពាបាេស្ថនក់កនុងម្នៃ ីរលពទយ ល្ៅម្នៃ ីរលពទយ លសវា្ចំដដេៗ និង
សលស្ត្គេះអាសនន ដដេចត្់ទុកថាជាលវជជ ស្ថស្តសតទ ំងអស់លោយ LLUBMC។

11.

អន កជំងឺមានគុណសម្បត្ត ិ

Medicare

FAP ្ត្ូវបានលគទរេុយត្ិចជាងត្នម្ៃ ទ ំងដុំ។

ការពាបាលមនុសសធម៌គពញគលញ និងរញ្្ុុះតៃមៃ - កប្មិតរុណសមបតត ិប្បាក់ចំណូល អ្ន កជំងឺោានការធានារ៉ារ់រង

1.

្បសិនលបើ្បាក់ចំណូេ្គួ ស្ថរននអន កជំងឺដដេោមនោរធា រ៉ាប់រងមានចំនួនត្ិចជាង 200%
ឬត្ិចជាងក្ម្ិត្្បាក់ចំណូេ្កី្កដដេបានស្ថាប ល ើង សំអាងលៅលេើលសចកត ីដណ ំ FPL បច្ុបបនន ,
លហើយអន កជំងឺមានគុណសម្បត្ត ិ្សបតាម្កិចចត្្ម្ូវននជំនួយខាងហិរញ្ញ វត្ថុ
អន កជំងឺមានគុណសម្បត្ត ិស្មាប់ោរពាបាេម្នុសសធ្ម្៌លពញលេញ។

2.

្បសិនលបើ្បាក់ចំណូេ្គួ ស្ថរននអន កជំងឺមានចំនួនត្ិចជាង 201% និង 350%
ឬត្ិចជាងក្ម្ិត្្បាក់ចំណូេ្កី្កដដេបានស្ថាប ល ើង សំអាងលៅលេើលសចកត ីដណ ំ FPL បច្ុបបនន ,
លហើយអន កជំងឺមានគុណសម្បត្ត ិ្សបតាម្កិចចត្្ម្ូវននជំនួយខាងហិរញ្ញ វត្ថុ អន កជំងឺមាន
គុណសម្បត្ត ិស្មាប់ោរពាបាេម្នុសសធ្ម្៌ លពញលេញ។

ប្រគេទ៖

លេខកូ ដ

ប្រធានរទ៖

លោេនលោបាយជំនួយហិរញ្ញ វត្ថុ

2.1
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ការប្ររ់ប្រងហិរញ្ញវតថុ៖
ទំព័រ៖

្បសិនលបើលសវាម្ិន្ត្ូវបានរ៉ាប់រងលោយអន កបង់ភាគីទីបីណាម្ួ យ
លដើម្បីឲ្យអន កជំងឺតាម្ធ្ម្ម តានឹងមានទំនួេខុស្ត្ូវស្មាប់ោរទរ្បាក់បង់សង់លពញចំនួន
ទំនួេខុស្ត្ូវននោរបង់្បាក់របស់អនកជំងឺនឹងជាចំដណកភាគរយននចំនួនរបស់ Medicare
(អា្តាននោរបង់លពញលេញលោយ Medicare ឧ. សនៃ សសន៍្បាក់ឈ្ន ួេ IME (Indirect
Medical Expenses), DME (Direct Medical Expenses) ។េ។
និងទំនួេខុស្ត្ូវោរបង់របស់អនកជំងឺ) កម្ម វ ិធ្ី Medicare
នឹង្ត្ូវបានបង់ស្មាប់លសវារ ួចជាល្សច ្បសិនលបើអនកជំងឺគឺជាអន កទទួ េអត្ា ្បលោជន៍
Medicare ។ ភាពភាគរយពិត្្ត្ូវបានបង់លោយអន កជំងឺមានក់ៗ
គបបីនឹង្ត្ូវបានសំអាងលៅលេើជញ្ជ ីងខានត្ ប្ាញលៅកនុងតារងខាងល្ោម្៖

តារង 1
កាលវ សាភាររញ្្ុុះតៃមៃ តាមមាប្តដាាន
ការរញ្្ុុះតៃមៃ ៃន
M/Careការពាបាលដដលប្តូវបានអ្នុញ្ញញតឲ្យ

ភាររយៃនការរង់ OOP
(Out of Pocket) (ៃន
M/Care ការពាបាល)

201 – 260%

75%

25%

261 – 320%

50%

50%

321 – 350%

25%

75%

ភាររយៃនប្រួ លរៃន

3.

FPL

្បសិនលបើ្បាក់ចំណូេ្គួ ស្ថរននអន កជំងឺមានចំនួនល្ចើនជាង 350% ឬរិចជាងកត្មិរត្បាក់ចាំណូល
ត្កីត្កតែលបានស្អថរនាគ ើង សាំអាងគៅគលើគសចកត ីតណនាាំ FPL រច្ចរបនា , គ ើយអា កជ្ាំងឺមានរុណ
សមបរត ិត្សរតាមកិចចរត្មូវម្នជ្ាំនួយ ខាង ិរញញ វត្ថុ អន កជំងឺមានគុណសម្បត្ត ិស្មាប់ោរពាបាេ
ម្នុសសធ្ម្៌លពញលេញ។

3.1

ត្រសិនគរើគសវាមិនត្រូវបានរ៉ារ់រងគោយអា ករង់ភារីទីរីណាមួ យ គែើមបីឲ្យអា កជ្ាំងឺតាម្ម្ម តា
នឹង
មានទាំនួលខុសត្រូវសត្មារ់ការទរត្បាក់រង់សង់គព្ញចាំនួន ទំនួេខុស្ត្ូវលពញលេញននោរបង់
្បាក់របស់អនកជំងឺនឹងជាចំនួនលសម ើរោនលៅនឹង 100% ម្នចាំនួនទ ាំងែុាំ
(អាត្តាម្នការរង់គព្ញគលញគោយ Medicare ឧ. សនទ សសន៍ត្បាក់ឈ្ន ួល IME DME ។ល។
និងទាំនួលខុសត្រូវការរង់ររស់អាកជ្ាំងឺ) កមា វ ិ្ី Medicare នឹងត្រូវបានរង់
សត្មារ់គសវារ ួចជាគត្សច លបើសិនអន កជំងឺជាអន កទទួ េអត្ា ្បលោជន៍ Medicare ។

អ្ន កជំងឺមានការធានារ៉ារ់រង

1.

្បសិនលបើ្បាក់ចំណូេ្គួ ស្ថរននអន កជំងឺមានចំនួនត្ិចជាង 201% និង 350%
ឬត្ិចជាងក្ម្ិត្្បាក់ចំណូេ្កី្កដដេបានស្ថាប ល ើង សំអាងលៅលេើលសចកត ីដណ
លហើយអន កជំងឺមានគុណសម្បត្ត ិ្សបតាម្កិចចត្្ម្ូវននជំនួយ ខាងហិរញ្ញ វត្ថុ
អន កជំងឺមានគុណសម្បត្ត ិស្មាប់ោរពាបាេម្នុសសធ្ម្៌ លពញលេញ។

1.1

ំ

FPL បច្ុបបនន ,

ស្មាប់លសវាទទួ េលោយអន កជំងឺ ្ត្ូវបានរ៉ាប់រងលោយអន កបង់ភាគីទីបី
ដដេអន កជំងឺទទួ េខុស្ត្ូវដត្ម្ួ យចំដណកនន វ ិក័យប័្ត្ទរេុយ (ឧ. ត្បាក់ែករង់មុន ឬ
ស ការរង់) រ ួចគ ើយទាំនួលខុសត្រូវការរង់ររស់អាកជ្ាំងឺនឹងជាចាំនួនគសា ើរោាគៅនឹង
សាំណល់រវាងអវ ីតែលការធានារ៉ាុ ប់រងបានបង់ និងចំនួនននោរបង់របស់ Medicare, (ឧ.

ប្រគេទ៖

លេខកូ ដ

ប្រធានរទ៖

លោេនលោបាយជំនួយហិរញ្ញ វត្ថុ

ការប្ររ់ប្រងហិរញ្ញវតថុ៖
ទំព័រ៖

BC-22
9 នន 14

សនទ សសន៍ត្បាក់ឈ្ន ួល IME DME ។ល។ និងទាំនួលខុសត្រូវការរង់ររស់អាកជ្ាំងឺ) នូ វចាំនួនតែល
Medicare បានរង់រ ួចគៅគ ើយត្សរតាមចាំនួនអនុញ្ញញរឲ្យរង់ ត្រសិន
គរើអាកជ្ាំងឺរឺជាអា កទទួ លអរថ ត្រគោជ្ន៍ Medicare (ឧ.
ត្រសិនគរើការធានារ៉ារ់រងបានបង់លេើសពីចំនួនអនុញ្ជញត្ឲ្យបង់
អន កជំងឺនឹងមានជាប់ជំ ក់អវីលទៀត្ល ើយ ប៉ាុដនត ្បសិន
លបើោរធា រ៉ាប់រងរបស់អនកជំងឺបានបង់ត្ិចជាងចំនួនដដេ Medicare អនុញ្ញញរឲ្យរង់
អា កជ្ាំងឺនឹងរង់ចាំនួនគសសសល់ រវាងចាំនួនរង់គោយការធានារ៉ារ់រង និងចាំនួន Medicare
អនុញ្ញញរឲ្យរង់)។

2.

្បសិនលបើ្បាក់ចំណូេ្គួ ស្ថរននអន កជំងឺមានចំនួនល្ចើនជាង 350% ឬរិចជាងកត្មិរត្បាក់ចាំណូល
ត្កីត្កតែលបានស្អថរនាគ ើង សាំអាងគៅគលើគសចកត ីតណនាាំ FPL រច្ចរបនា និងអនុវរត គៅគលើ៖

2.1

E.

ស្មាប់លសវាបានទទួ េលោយអន កជំងឺ រ៉ាប់រងលោយអន កបង់ភាគីទីបី
កនុង្បលភទម្ួ យដដេអន កជំងឺទទួ េខុស្ត្ូវស្មាប់ដត្ចំដណកលៅកនុង វ ិក័យប័្ត្ (ឧ.,
ការការ់ព្ីត្បាក់ឈ្ន ួល ឬ ស ការរង់) រ ួចគ ើយទាំនួលខុសត្រូវម្នការរង់ររស់អាកជ្ាំងឺ
នឹងជាចាំនួនគសា ើរ
ោានឹងចាំនួនគសសសល់រវាងអវ ីតែលការធានារ៉ារ់រងបានរង់និងចាំនួនទង
ាំ ែុាំតែល Medicare
តែលររបីបានរង់សត្មារ់គសវា រ ួមទ ាំងម្មៃ ភាររយ (20%)។ ជាឧទ រណ៍
ត្រសិនគរើការធា រ៉ាប់រងបានបង់ល្ចើនជាង Medicare តែលបានអនុញ្ញញរឲ្យរង់រ ួមទ ាំង
20% អា កជ្ាំងឺនឹងមិនជារ់ចាំ ក់គទៀរគ ើយ រ៉ាុតនត ត្រសិនគរើការធានារ៉ារ់រង
ររស់អាកជ្ាំងឺបានរង់រិចជាង Medicare អនុញ្ញញរឲ្យរង់រ ួមទង
ាំ 20%, អា កចមង ឹនឹង
រង់ចាំនួនគសសសល់រវាងអវ ីតែលការធានារ៉ារ់រងបានរង់និងចាំនួនគសា ើរលៅនឹងចំនួន
Medicare តែលអនុញ្ញញរឲ្យរង់ 20%។

កាលៈគទសៈការពាបាលមនុសសធម៌ពិគសស

1.

្បសិនលបើអនកជំងឺ្ត្ូវបានសល្ម្ចលោយ LLUBMC
បុគគេិកចុេះល្មេះទទួ េស្ថគេ់ោៃយលៅជាោមនផ្ៃ េះសំដបង និងោមន ោររ៉ាប់រងរបស់អនកបង់ភាគីទីបី
ោត្់នឹង្ត្ូវបានរប់ទុកថាមានគុណសម្បត្ត ិ្គប់្ោន់លោយសវ ័យ្បវត្ត ិស្មាប់ោរដែទ ំ
ម្នុសសធ្ម្៌លពញលេញ។

2.

អន កជំងឺដដេបានស្ថៃប់ដដេោមនោររ៉ាប់រងអន កបង់ភាគីទីបីណាម្ួ យ មាន្ទពយសម្បត្ត ិ
ឬស្មាប់នរណាដដេសវ ោរសុពេភាព គឺគបបីលកើត្ល ើង វ ិញ
្ត្ូវបានរប់ទុកជាគុណសម្បត្ត ិសវ័យ្បវត្ត ិសម្្ស្ថប់ោរដែទ ំម្នុសសធ្ម្៌លពញលេញ។

3.

អន កជំងឺដដេបាន្បោសថាបានកស័យធ្ន់លោយត្ុោោរកស័យធ្ន់សហព័នធ កនុងអំ ុ ងដប់ពីរ (12)
តខនឹងត្រូវបានររ់ទុកជាមានលកខ ណសមបរត ិត្ររ់ត្ោន់សត្មារ់ទទួ លការព្ាបាល
មនុសសធ្ម្៌គព្ញគលញ។ អា ករាំណាងអា កជ្ាំងឺឬត្រួ ស្អរររបីផ្តល់សាំគៅម្នឯកស្អររញ្ញជរុលាការទុក
ជាតផ្ា កម្នការោក់ កយសុាំររស់លគ។

4.

អន កជំងឺដដេ្ត្ួ វបានពិនិត្យកនុង យកោឋនសលស្ត្គេះអាសនន ដដេ LLUBMC
ម្ិនអាចលចញលសចកត ីដែៃ ងោរណ៍ វ ិក័យប័្ត្ ដេ់ខល ួន
អាចមានគណនីទរ្បាក់ដដេ្ត្ូវបានដកលចញលោយចត្់ទុកជាោរដែទ ំម្នុសសធ្ម្៌លពញលេញ (ឧ.
អន កជំងឺចកលចញម្ុននឹងព័ត្៌មាននន វ ិក័យប័្ត្្ត្ូវបានទទួ េ)។ កាេៈលទសៈទ ំងអស់នឹង្ត្ូវបាន
សំោេ់លៅលេើកំណត្់ស្ថរគណនីរបស់អនកជំងឺ ទុកជាដផ្ន កដ៏សំខាន់ននដំលណើរោរនន
ឯកស្ថរ។

5.

LLUBMC

ចត្់ទុកអន កជំងឺទ ំងល េះថាមានេកខ ណសម្បត្ត ិ្គប់្ោន់ស្មាប់កម្ម វ ិធ្ីជំនួយ្បាក់ចំណូេក្ម្ិត្ទប
ធា ល ើងលោយរោឋភិបាេ (ឧ. Medi-Cal/Medicaid, លសវាលកម ងរដឋ ោេីហវ័ញ៉ា,
និងកម្ម វ ិធ្ី្បាក់ចំណូេទបតាម្ម្ូ េោឋននិងរដឋ ជាប់ ក់ព័នធឯលទៀត្)
លដើម្បីមានេកខ ណសម្បត្ត ិ្គប់្ោន់លោយសវ ័យ្បវត្ត ិស្មាប់ោរពាបាេម្នុសសធ្ម្៌លពញលេញលពេោរប
ង់ម្ិន្ត្ូវបានលធ្វ ើល ើងលោយកម្ម វ ិធ្ីរោឋភិបាេ។ ជាឧហរណ៍ អន កជំងឺដដេមានគុណសម្បត្ត ិចំល េះ MediCal/Medicaid ក៏ដូចជាកម្ម វ ិធ្ីរោឋភិបាេឯលទៀត្
បល្ម្ើចំល េះត្្ម្ូវោរននអន កជំងឺមាន្បាក់ចំណូេទប (ឧ. CHDP និង CCS ខៃ េះ)

ប្រគេទ៖

លេខកូ ដ

ប្រធានរទ៖

លោេនលោបាយជំនួយហិរញ្ញ វត្ថុ

ការប្ររ់ប្រងហិរញ្ញវតថុ៖
ទំព័រ៖
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ជាទីកដនៃ ងដដេកម្ម វ ិធ្ីម្ិនលធ្វ ើោរបង់្បាក់ស្មាប់លសវាទ ំងអស់ ឬនែង កនុងលពេស្មាកកនុងម្នៃ ីរលពទយ
មានេកខ ណសម្បត្ត ិ្គប់្ោន់ស្មាប់ោររ៉ាប់រងជំនួយខាងហិរញ្ញ វត្ថុ។ លៅល្ោម្ FAB របស់
LLUBMC, ្បលភទននសម្ត្ុេយគណនីអនកជំងឺដដេម្ិនបង់្បាក់សងទ ំងលនេះ
មានេកខ ណសម្បត្ត ិ្គប់្ោន់ស្មាប់ោរេុបលចញលោយចត្់ជាោរពាបាេម្នុសសធ្ម្៌។
ោរទរ្បាក់ជាពិលសស្ត្ូវរ ួម្បញ្្េ
ូ ជាោរពាបាេម្នុសសធ្ម្៌ល េះ
គឺោរទរេុយទ ំងឡាយណាដដេ ក់ព័នធលៅនឹងោរបដិលសធ្ននោរស្មាកកនុងម្នៃ ីលពទយ
និងនែង ននោរពាបាេ។ រេ់ោរបដិលសធ្សំលណើអនុញ្ជញត្ននោរពាបាេទ ំងអស់ (Treatment
Authorization Request, TAR) បានផ្តេ់លៅ Medi-Cal/Medicaid
និងអន កជំងឺឯលទៀត្ដដេរ៉ាប់រងលោយកម្ម វ ិធ្ី្បាក់ចំណូេទបដដេមានគុណសម្បត្ត ិចំល េះ
និងោរបដិលសធ្ឯលទៀត្ៗ (ឧ. ោររ៉ាប់រងមានក្ម្ិត្) ្ត្ូវបានរប់ទុកជាោរពាបាេម្នុសសធ្ម្៌។

6.

ោរវាយត្នម្ៃ ស្មាប់ជំនួយខាងហិរញ្ញ វត្ថុណាម្ួ យទក់ទងនឹងអន កជំងឺដដេ្ត្ូវបានរ៉ា់ប់រងលោយកម្ម វ ិធ្ី
Medicare ត្រូវតររ ួមជាមួ យការវ ិភារសមគ រុផ្លម្នត្ទព្យសកមា ទាំនួលខុសត្រូវ ត្បាក់ចាំណូលនិង
ោរចំណាយម្ុននឹងគុណសម្បត្ត ិស្មាប់កម្ម វ ិធ្ីជំនួយខាងហិរញ្ញ វត្ថុ។ ោរវាយត្នម្ៃ
ជំនួយខាងហិរញ្ញ វត្ថុfត្រូវតរបានគ្វ ើគ ើងមុននឹងការរញច រ់គសវាគោយ LLUBMC។

6.1

F.

ែវ ីលបើមានោរបង់ម្ុន, ចំដណកននគណនីអនកជំងឺ Medicare (a) តែលអា កជ្ាំងឺទទួ លខុស
ត្រូវខាង ិរញញ វរថច (ចាំនួនស ការធានារ៉ារ់រង និង ត្បាក់ែករង់មុន), (b) តែល
មិនត្រូវបានរ៉ារ់រងគោយការធានារ៉ារ់រង ឬអា ករង់រ្ុុ ក់ណាមានក់រ ួម្ជាម្ួ យ MediCal/Medicaid, និង (c) តែលមិនត្រូវបានរង់សង គោយ Medicare កនចងនាមជា
រាំណុលអាត្កក់ អាចររ់ទុកជាការព្ាបាលមនុសស្ម៌ត្រសិនគរើ៖

a.

អា កជ្ាំងឺរឺជាអា កទទួ លអរថ ត្រគោជ្ន៍មាាក់គៅគត្កាមកមា វ ិ្ី Medi-Cal/Medicaid
ឬកមា វ ិ្ីមួយគទៀរ រគត្មើចាំគ ុះរម្ុុូវោរោរដែទ ំសុខភាព
ននអន កជំងឺមាន្បាក់ចំណូេទប; ឬ

b.

លបើម្ិនដូ លចនេះលទ
អន កជំងឺដដេមានគុណសម្បត្ត ិ្គប់្ោន់ស្មាប់ជំនួយខាងហិរញ្ញ វត្ថុលៅល្ោម្លោេន
លោបាយលនេះ
លហើយលៅនឹងទំហំននេុបលចេដដេបានផ្ត េ់ឲ្យល្ោម្លោេនលោបាយលនេះ។

7.

អន កជំងឺោមនោរធា រ៉ាប់រងណាម្ួ យ ដដេ្បាក់ចំណូេរបស់ខល ួនមានចំនួនល្ចើនជាង 350% ននចំនួន
FPL បច្ុបបនន លហើយជួ ប្បទេះនូ វ្ពឹត្តិោរណ៍លវជជ ស្ថស្តសតដុនោប
្ត្ូវអាចចត្់ទុកថាមានេកខ ណសម្បត្ត ិ្គប់្ោន់ស្មាប់ជំនួយខាងហិរញ្ញ វត្ថុ។ អន កជំងឺដបបល េះ
ដដេមានចំនួន្បាក់ចំណូេខព ស់ ពុំមានគុណសម្បត្ត ិស្មាប់ោរពាបាេម្នុសសធ្ម្៌លពញលេញ
ឬោរដែទ ំបញ្្ុេះត្នម្ៃ ្បចំល ើយ។ ប៉ាុដនត , ោរគិត្ វ ិនិចឆ័យនន្ពឹត្តិោរណ៍ធ្ងន់ធ្ងរ
ម្ួ យ្ត្ូវអាចលធ្វ ើល ើងបានតាម្ម្ូ េោឋនពីករណីម្ួយលៅករណីម្ួយ។
ោរសល្ម្ចនន្ពឹត្តិោរលវជជ ស្ថស្តសតធ្ង ន់ធ្ងរ
នឹង្ត្ូវបានសំអាងលៅលេើចំនួនននទំនួេខុស្ត្ូវរបស់អនកជំងឺលៅលពេលគទរេុយ
និងោរគិត្ វ ិនិចឆ័យនន្បាក់ចំណូេនិង្ទពយសកម្ម របស់អនកជំងឺ
ដូ ចដដេបានរយោរណ៍លៅលពេននោរលកើត្ល ើង។ ោរ្គប់្គង្ត្ូវដត្ល្បើ្បាស់សម្លហត្ុផ្េ
កនុងោរលធ្វ ើោរសល្ម្ច លោយសំអាងលៅលេើ្ពឹត្តិោរណ៍លវជជ ស្ថស្តសតធ្ង ន់ធ្ងរ។ ជាលោេោរណ៍ដណ ំទូលៅម្ួ យ
គណនីណាដដេមានទំនួេខុស្ត្ូវ អន កជំងឺស្មាប់លសវាផ្ត េ់ឲ្យដដេមានចំនួនលេើសពី $200,000
្ត្ូវអាចរប់ទុកថាមានេកខ ណសម្បត្ត ិដដេមានល្មេះថា្ពឹត្តិោរណ៍លវជជ ស្ថស្តសតធ្ង ន់ធ្ងរ។

8.

គណនីណាដដេបានបញ្ជន
ូ ្ត្ ប់លៅ LLUBMC វ ិញពីទីភានក់្រ្បម្ូ េ្បាក់ជំ ក់
ដដេមានោរកំណត្់ថាអន កត្ំណាងអន កជំងឺ ឬ្គួ ស្ថរ ពុំមានធ្នធាននឹងបង់ វ ិក័យប័្ត្របស់ខល ួន
អាច្ត្ូវបានរប់ទុកថាមានេកខ ណសម្បត្ត ិស្មាប់ោរពាបាេម្នុសសធ្ម្៌។
ឯកស្ថរននអសម្ត្ា ភាពរបស់អនកត្ំណាងអន កជំងឺ ឬ្គួ ស្ថរ
លដើម្បីនឹងបង់ស្មាប់លសវានឹង្ត្ូវរការទុកកនុងសំណុំលរឿងឯកស្ថរោរពាបាេម្នុសសធ្ម្៌។

លកខ ណ វ សានិចឆ័យសប្មារ់ការចាត់តាង
ំ លរជាថ្ាី ពីរំណុលអាប្កក់ គៅជាការពាបាលមនុសសធម៌ វ សាញ

1.

ទីភានក់្រ្បម្ូ េ្បាក់ជំ ក់ល្ៅទ ំងអស់ដដេចុេះកិចចសនាជាម្ួ យ LLUBMC
លដើម្បីអនុវត្ត នូវោរតាម្ោនគណនី និង/ឬ ោរ្បម្ូ េបំណុេអា្កក់

ប្រគេទ៖

លេខកូ ដ

ប្រធានរទ៖

លោេនលោបាយជំនួយហិរញ្ញ វត្ថុ

BC-22
11 នន 14

ការប្ររ់ប្រងហិរញ្ញវតថុ៖
ទំព័រ៖

នឹងបនត ល្បើេកខ ណវ ិនិចឆ័យខាងល្ោម្ លដើម្បីដសវ ងយេ់អំពីស្ថានភាពផ្តៃស់បត ូ ពីបំណុេអា្កក់
លៅជាោរពាបាេម្នុសសធ្ម្៌ វ ិញ។

2.

G.

គណនីអនកជំងឺ្ត្ូវដត្ពុំមានោរធា រ៉ាប់រង
ឬអន កបង់្បាក់ភាគីទីបីឯលទៀត្) និង

1.2

អន កត្ំណាងអន កជំងឺឬ្គួ ស្ថរ្ត្ូវដត្មានចំនួនឥណទន និង/ឬពិនទុឥ រ ិោបទអា្តា
លៅកនុងចំនួនោ៉ាងទបបំផ្ុត្ទី 25
ននភាគរយននពិនទុឥណទនចំល េះនីត្ិ វ ិធ្ីននោរវាយត្នម្ៃ ឥណទនណា ដដេបានល្បើ្បាស់;
និង

1.3

អន កត្ំណាងអន កជំងឺឬ្គួ ស្ថរ ដដេម្ិនបានលធ្វ ើោរបង់កនុងអំ ុ ង
លៅោន់ទីភានក់្រ្បម្ូ េ្បាក់ជំ ក់;

1.4

ទីភានក់្រ្បម្ូ េ្បាក់ជំ
និង/ឬ

1.5

អន កត្ំណាងអន កជំងឺ ឬ្គួ ស្ថរ ពុំមានលេខប័ណណសនត ិសុខ សងគ ម្ និង/ឬ
បានដែៃ ង្បោសអាស័ោឋនោ៉ាង្ត្ឹម្្ត្ូវ លដើម្បីសល្ម្ចពនទុឥណទន។

ក់ព័នធ (រ ួម្ទ ំងកម្ម វ ិធ្ីរ៉ាប់រង រោឋភិបាេ

150 នែង ននចំណាត្់

ក់បានសល្ម្ចថាអន កត្ំណាងអន កជំងឺ/្គួ ស្ថរគឺ ម្ិនអាចបង់;

គណនីទង
ំ អស់ដដេបានបញ្ជន
ូ ម្កវ ិញ ពីទីភានក់្រ្បម្ូ េ្បាក់ជំ ក់ស្មាប់ចំណាត្់ម្តងលទៀត្
ពីបំណុេអា្កក់លៅ ជាោរពាបាេម្នុសសធ្ម្៌នឹង្ត្ូវបានវាយត្នម្ៃ លោយ LLUBMC
យកោឋនបុគគេិក វ ិក័យប័្ត្ ម្ុននឹងចំណាត្់ថានក់ស្ថរជាែម ីកនុង្បព័នធនិងបណា
ណ ស្ថរគណនី
ម្នៃ ីលពទយ។

ការជូនដំណឹងដល់អ្នកជំងឺ

1.

H.

1.1

ោេណាោរសល្ម្ចនូ វេកខ ណសម្បត្ត ិ្ត្ូវបានលធ្វ ើល ើង េិខិត្បញ្ជជក់អំពីស្ថានភាពននោរសល្ម្ច
នឹង្ត្ូវបានលផ្ាើរលៅ អន កត្ំណាងអន កជំងឺឬ្គួ ស្ថរ។
ស្ថានភាពននោរសល្ម្ចស្ថានភាពេិខិត្នឹងប្ាញកតាតម្ួ យននកតាតខាងល្ោម្៖

1.1

ោរអនុម្័ត្៖ េិខិត្នឹងប្ាញថាគណនី្ត្ូវបានអនុម្័ត្ ក្ម្ិត្ននោរអនុម្័ត្និង ចំនួន
ជាប់ជំ ក់ោ៉ាងយូរ លោយអន កជំងឺ។
ព័ត្៌មាននិងលសចកត ីដណ ំស្មាប់សកម្ម ភាពអន កជំងឺត្បដនា ម្ណាម្ួ យក៏នឹង្ត្ូវបានផ្ត េ់ផ្ង
ដដរ។

1.2

ោរបដិលសធ្៖ ម្ូ េលហត្ុស្មាប់ោរបដិលសធ្គុណសម្បត្ត ិ សំអាងលៅលេើ FAA
នឹង្ត្ូវបានពនយេ់លៅអន កជំងឺ។ ចំនួនជាប់ជំ ក់យូរ
របស់អនកជំងឺក៏នឹងប្ាញ្បាប់ផ្ងដដរ។
ព័ត្៌មានទំ ក់ទំនងនិងលសចកត ីដណ ំស្មាប់ោរបង់ក៏្ត្ូវបានផ្ត េ់ផ្ងដដរ។

1.3

កំពុងដត្រង់ចំ៖ អន កោក់ កយសុំនឹង្ត្ូវបានជ្មាប្បាប់ ថាលត្ើម្ូេលហត្ុអវី FAA
គឺម្ិនបានបញ្ច ប់។ ព័ត្៌មានជាប់ជំ ក់ោ៉ាងយូរនឹង្ត្ូវបានជ្មាប្បាប់
និងលសន ើសុំថាព័ត្៌មាននឹងផ្ត េ់លៅោន់ LLUBMC លោយអន កត្ំណាងអន កជំងឺឬ្គួ ស្ថរ។

រគប្មាង ការរង់ដដលមានរុណសមបតត ិ
1.

លៅលពេោរសល្ម្ចននោរដែទ ំបញ្្ុេះត្នម្ៃ ្ត្ូវបានលធ្វ ើល ើងលោយ LLUBMC
អន កជំងឺនឹងមានជល្ម្ើសលដើម្បីនឹងបង់ចំល េះចំនួនជាប់ជំ ក់យូរណា
ឬទ ំងអស់លៅកនុងចំនួនននោរបង់ទ ំងដុំម្ួយ ឬតាម្រយៈេកខ ខណឌននគល្មាងោរបង់មានគុណសម្បត្ត ិ

។
2.

LLUBMC នឹងពិភាកានូ វជល្ម្ើសគល្មាងោរជាម្ួ យអន កជំងឺមានក់ៗ ដដេលសន ើសុំលធ្វ ើោរលរៀបចំ
ស្មាប់េកខ ខណឌននោរបង់សង។ គល្មាងោរបង់នីម្ួយនឹង្ត្ូវបានលរៀបចំលោយសំអាងលៅលេើ
សម្ត្ា ភាពរបស់អនកជំងឺលដើម្បីនឹងអនុវត្ត តាម្េកខ ខណឌននោរបង់។

ប្រគេទ៖

លេខកូ ដ

ប្រធានរទ៖

លោេនលោបាយជំនួយហិរញ្ញ វត្ថុ

ការប្ររ់ប្រងហិរញ្ញវតថុ៖
ទំព័រ៖

ជាលោេោរណ៍ដណ ំទូលៅគល្មាងោរបង់នឹង្ត្ូវបានស្ថាប
លដើម្បីឲ្យមានចំនួនលពេម្ិនលេើសពី 12 តខគ ើយ។

3.

BC-22
12 នន 14

ល ើង

LLUBMC នឹងចរចកនុងជំលនឿេអ ជាម្ួ យអន កជំងឺ; រ៉ាុតនត នឹងោានទាំនួលខុសត្រូវគែើមបីទទួ លលកខ ខណឌ
ម្នការរង់ផ្តល់គោយអា កជ្ាំងឺ។ គៅកនចងត្ព្ឹរតិការណ៍តែល LLUBMC និងអន កជំងឺមានក់ ៗ
ឬអន កធា ម្ិនអាចោច់្ស្ថច់ចំល េះកិចច្ពម្ល្ពៀងលដើម្បីស្ថាប គល្មាងននោរបង់មានគុណសម្បត្ត ិ
្គប់្ោន់លទល េះ ម្នៃ ីលពទយនឹងល្បើរ ូបម្នត ពិពណ៌ កនុងនីត្ិ្កម្សុខភាពនិងសុវត្ា ិភាព Health &
Safety Code មាត្តា 127400 (i) ទុកជាមូ លោឋនសត្មារ់តផ្នការការរង់។
“រគត្មាងការរង់សមគ រុផ្ល” មានន័យថាការរង់ត្រចាំតខតែលមិនគលើសព្ីចាំនួន 10 ភារ
រយម្នត្បាក់ចាំណូលត្រួ ស្អរររស់អាកជ្ាំងឺ សត្មារ់មួយតខ រ ួមទ ាំងការោរ់គែញពីោរចយវាយ
ជីវៈចំបាច់។ លដើម្បីនឹងអនុវត្ត រ ូបម្នត “រគត្មាងការរង់សមគ រុផ្ល” LLUBMC
្ត្ូវដត្្បម្ូ េព័ត្៌មានអំពី្បាក់ចំណូេ្គួ ស្ថររបស់អនកជំងឺ និង “ការចយវាយជ្ីវៈចាំបាច់” កនចង
ការអនុគលាមជាមួ យនឹងនីរិត្កម។ LLUBMC
នឹងល្បើ្បាស់ទ្ម្ង់សតង់ោលដើម្បី្បម្ូ េព័ត្៌មានដបបល េះ។ អន កជំងឺ
ឬអន កធា មានក់ៗដដេដសវ ងស្ថាប គល្មាងោរបង់លោយអនុវត្ត រ ូបម្នត
“រគត្មាងការរង់សមគ រុផ្ល” នឹងោក់រញ្ល
ូ ត្បាក់ចាំណូលនិងព្័រ៌មានការចយវាយត្រចាំត្រួ ស្អរ
ែូ ចតែលបានគសា ើសុាំគលើកតលងតរព្័រ៌មានគសា ើសុាំត្រូវបានលុះរង់គោយអា ករាំណាងររស់ LLUBMC។

4.

I.

ោមន្បាក់ោរនឹង្ត្ូវបានទម្ទរចំល េះគណនីអនកជំងឺមានគុណសម្បត្ត ិស្មាប់អំ ុ ងលពេននគល្មាង
ោរបង់ណាម្ួ យ លរៀបចំលៅល្ោម្ោរផ្ត េ់របស់ FAP គ ើយ។

5.

ោេណាគល្មាងោរបង់្ត្ូវបានអនុម្័ត្លោយ LLUBMC លហើយ
ោរអាក់ខាននឹងបង់្បាក់ជំ ក់ផ្ទនៗោ
ួ
ន កនុងអំ ុ ងលពេ 90 ម្ែង នឹងររ់ទុកជាការព្ុាំគ្វ ើតាម
សនាចាំគ ុះរគត្មាងោរបង់លហើយ។ ជាទំនួេខុស្ត្ូវរបស់អនកជំងឺ ឬអន កធា
លដើម្បីទំ ក់ទំនងោរ ិោេ័យ ណិជជកម្ម អនកជំងឺរបស់ LLUBMC ត្រសិនគរើកាលៈគទសៈផាៃស់រតរូ
គ ើយលកខ ខណឌរគត្មាងការរង់មិនអាចអនុវរត តាមបានគទគនាុះ។ រ៉ាុតនត
កនចងករណីម្នរគត្មាងការរង់ព្ុាំបានតាមសនា LLUBMC
នឹងលធ្វ ើោរ្បឹងដ្បងសម្លហត្ុផ្េលដើម្បីទំ ក់ទំនងអន កត្ំណាងអន កជំងឺឬ្គួ ស្ថរតាម្រយៈទូ រស័ពៃ
លហើយក៏ផ្តេ់នូវលសចកត ីជូនដំណឹង ននោរពុំលធ្វ ើតាម្សនាោយេកខ ណ៍អកសរផ្ងដដរ។
អន កជំងឺនឹងមានឱោសលដើម្បីចរចម្ត ងលទៀត្ចំល េះគល្មាងោរបង់ពនារលពេ
លហើយអាចលធ្វ ើដបបលនេះបាន លោយទំ ក់ទំនងអន កត្ំណាងោ រ ិោេ័យ ណិជជកម្ម អនកជំងឺ
កនុងអំ ុ ងលពេដប់បួន (14) ម្ែង រនាទរ់ព្ីកាលររ ិគចឆ ទម្នគសចកត ីជ្ូនែាំណឹងជាលាយលកខ ណ៍អកសរ
ម្នរគត្មាងការរង់បានព្នារគ ើយព្ុាំគ្វ ើតាមសនា ។
ត្រសិនគរើអាកជ្ាំងឺមិនបានគសា ើសុាំនឹងការចរចស្អរជាែា ីចាំគ ុះរគត្មាងការរង់ព្នារគព្លកនចងអាំ ុ ង
គព្លែរ់រួនម្ែង (14) ម្ែង រគត្មាងោរបង់នឹង្ត្ូវបានរប់ទុកជាោមនដំលណើរោរ
លហើយគណនីនឹងសា ិត្លៅល្ោម្ោរ្បម្ូ េ្បាក់ជំ ក់។

6.

តាម្ចំណូេចិត្ត
គល្មាងោរបង់ទ ំងអស់្ត្ូវដត្បានដំលណើរោរតាម្រយៈឈ្ម ួញលផ្ៃ រ្បាក់ឧបត្ា ម្ភលអ ិច្ត្ូនិចខា
ងល្ៅ(Electronic Funds Transfer, EFT)។ ប៉ាុដនត លៅកនុង្ពឹត្តិោរណ៍ អន ក
ត្ំណាងអន កជំងឺឬ្គួ ស្ថរបានប្ាញថាលគមានបំណងបង់្បាក់តាម្គល្មាងបង់លោយម្ិនចំ
បាច់ឆៃងោត្់ឈ្ម ួញលផ្ៃ រ្បាក់ EFTខាងល្ៅLLUBMC នឹង្បឹងដ្បស្ម្ួ េ
សំលណើដដេផ្ត េ់ឲ្យអន កជំងឺបង់្បាក់ដដេ្ត្ូវបានពនាជា្បាក់សុទធ ដសកេុយម្៉ាុននីអ័រឌ្ឺ
ឬោត្ឥណទន។

ដំប្លយជគមាៃុះ

1.

លៅកនុង្ពឹត្តិោរណ៍ដដេមានជលមាៃេះម្ួ យលកើត្ល ើង ក់ព័នធគុណសម្បត្ត ិកម្ម វ ិធ្ីជំនួយខាងហិរញ្ញ វត្ថុ
អន កជំងឺអាចោក់ កយបណតឹងត្វា៉ាជាោយេកខ ណ៍អកសរស្មាប់ោរវ ិនិចឆ័យម្ត ងលទៀត្ ជាម្ួ យ
LLUBMC។ បណតឹងត្វា៉ា
ជាោយេកខ ណ៍អកសរ្ត្ូវដត្មាននូ វោរពនយេ់លពញលេញននជលមាៃេះនិងដំលណាេះស្ថររបស់អនកជំងឺស្មាប់

ប្រគេទ៖

លេខកូ ដ

ប្រធានរទ៖

លោេនលោបាយជំនួយហិរញ្ញ វត្ថុ

ការប្ររ់ប្រងហិរញ្ញវតថុ៖
ទំព័រ៖
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ោរវ ិនិចឆ័យម្ត ងលទៀត្។ ឯកស្ថរបដនា ម្ ក់ព័នធណាម្ួ យ ឬទង
ំ អស់
លដើម្បីោំ្ទោរទម្ទររបស់អនកជំងឺ្ត្ូវដត្ោក់ភាជប់នឹងបណតឹងត្វា៉ាជាោយេកខ ណ៍អកសរ។

2.

J.

បណតឹងត្វា៉ាណាម្ួ យ ឬទ ំងអស់នឹង្ត្ូវយកម្កពិនិត្យស្ថរល ើង វ ិញ
លោយ យក្បត្ិបត្ត ិននោរ ិោេ័យ ណិជជកម្ម អនកជំងឺ។
យក្បត្ិបត្ត ិ្ត្ូវដត្គិត្ពិចរណាលសចកត ីដែៃ ងោរណ៍ននជលមាៃេះត្វា៉ាជាោយេកខ ណ៍អកសរ
និងឯកស្ថរភាជប់ណាម្ួ យ។
ប ៃ ប់ពីបញ្ច ប់ោរពិនិត្យម្ួ យល ើង វ ិញនិងោរទម្ទររបស់អនកជំងឺ យក្បត្ិបត្ត ិនឹងផ្ត េ់ដេ់អនកជំ
ងឺជាម្ួ យនឹងោរសរលសរពនយេ់អំពីោររកលៈើញនិង និងោរសល្ម្ច។
ោរសល្ម្ចទ ំងអស់លោយ យក្បត្ិបត្ត ិគឺជាោរសល្ម្ចចុងល្ោយ។ ោមនបណតឹងត្វា៉ាបនត លទៀត្ល ើយ។

គសចកត ីជូនដំណឹងលធារណៈ

1.

LLUBMC គួ រដត្បិទលសចកត ីជូនដំណឹង្បាប់ដេ់ស្ថធារណជនរបស់ FAP, FAA,

លសចកត ីសលងខ បភាស្ថសម្ញ្ញ និងលោេនលោបាយនន វ ិក័យប័្ត្ និង ្បម្ូ េ្បាក់ជំ ក់។
លសចកត ីជូនដំណឹងគួ របិទលៅទីកដនៃ ងផ្ត េ់លសវាអន កជំងឺកនុង
និងអន កជំងឺល្ៅម្នៃ ីលពទយដដេមានម្នុសសល្ចើនរបស់ LLUBMC, រ ួម្ជាម្ួ យប៉ាុដនត ពុំមានក្ម្ិត្ចំល េះ
យកោឋនសលស្ត្គេះអាសនន ោរ ិោេ័យ វ ិក័យប័្ត្ ទីកដនៃ ងោក់បញ្្េ
ូ នូ វោរពាបាេកនុងម្នៃ ីលពទយ និង
ោរចុេះល្មេះពាបាេល្ៅម្នៃ ីលពទយ ឬ ទីកដនៃ ងរបស់អនកជំងឺល្ចើនរង់ចំឯលទៀត្របស់ LLUBMC។
លសចកត ីជូនដំណឹងក៏នឹង្ត្ូវបិទលៅទីកដនៃ ង
ដដេអន កជំងឺអាចបង់ វ ិក័យប័្ត្របស់លគ។
លសចកត ីជូនដំណឹងនឹងរ ួម្បញ្្េ
ូ ព័ត្៌មានទំ ក់ទំនងអំពីរលបៀបដដេអន កជំងឺអាចទទួ េបានព័ត្៌មានអំ
ពីជំនួយខាងហិរញ្ញ វត្ថុ ក៏ដូចជាលៅទីកដនៃ ងស្មាប់ជំនួយដបបល េះ។

1.1 លសចកត ីជូនដំណឹងទ ំងលនេះនឹង្ត្ូវបិទជាភាស្ថអង់លគៃ សនិងភាស្ថលអស៉ាាញនិងភាស្ថ
ដូ ចដដេបានត្្ម្ូវកនុងនីត្ិ្កម្ IRC មា្តា 501(r)។
2.

ឯលទៀត្

បដនា ម្លទៀត្ លោេនលោបាយជំនួយខាងហិរញ្ញ វត្ថុ ោរោក់ កយសុំជំនួយខាងហិរញ្ញ វត្ថុ
លសចកត ីសលងខ បភាស្ថស្ថម្ញ្ញ និង លោេនលោបាយ វ ិក័យប័្ត្ និង
្បម្ូ េេុយជំ ក់នឹងមានជូ នតាម្រយៈអនឡាញ លៅ

https://medical-center.lomalindahealth.org/financial-assistance#llubmc.
3.

K.

សំលៅ្កោសននឯកស្ថរបានលោងលៅលៅខាងលេើនឹង្ត្ូវបានលធ្វ ើឲ្យមានជូ នស្ថធារណៈ
្សបតាម្ោរលសន ើសុំសម្លហុុផ្េ លោយម្ិនអស់េុយពីលៅល ៉ា ល ើយ។ LLUBMC
នឹងលឆៃ ើយត្បនឹងសំលណើដបបល េះ តាម្រលបៀបោ៉ាងឆ្ប់រហ័ស។

របាយការណ៍ការដថ្ទំមនុសសធម៌គពញគលញនិងការរង់ប្បាក់រញ្្ុុះតៃមៃ

1.

LLUBMC នឹងរយោរណ៍អំពីោរពាបាេម្នុសសធ្ម្៌
បានផ្ត េ់កនុងោរអនុលោម្ជាម្ួ យនឹងកិចចត្្ម្ូវបទបញ្ជជននោរ ិោេ័យននោរល្ោងនិងោរអភិវឌ្ឈន៍
សុខភាពទូ ទ ំងរដឋ (Office of Statewide Health Planning and Development, OSHPD)
ដូ ចដដេមានលៅកនុងលសៀវលៅកប
ួ នគណនី និងរបាយោរណ៍ស្មាប់ម្នៃ ីរលពទយ (Accounting and
Reporting Manual for Hospitals) លបាេះពុម្ពលេើកទីពីរ។ លដើម្បីអនុវត្ត តាម្បទបញ្ជជ LLUBMC
នឹងរកាឯកស្ថរជាោយេកខ ណ៍អកសរ ក់ព័នធនឹងេកខ ណវ ិនិចឆ័យោរពាបាេម្នុសសធ្ម្៌របស់ខល ួន
និងស្មាប់អនកជំងឺមានក់ៗ LLUBMC នឹងរកាឯកស្ថរោយេកខ ណ៍អកសរ ក់ព័នធនឹងោរសល្ម្ច
នូ វោរពាបាេម្នុសសធ្ម្៌ទង
ំ អស់។ ដូ ចដដេបានត្្ម្ូវលោយ OSHPD,
ោរពាបាេម្នុសសធ្ម្៌បានផ្ត េ់ដេ់អនកជំងឺ
នឹង្ត្ូវបានកត្់ទុកលៅកនុងោរទរេុយពិត្្បាកដស្មាប់លសវាដដេបានលធ្វ ើល ើង។

2.

LLUBMC នឹងផ្ត េ់ OSHPD ជាម្ួ យសំលៅនន FAP
លនេះដដេមានរ ួម្ទ ំងលោេនលោបាយោរពាបាេម្នុសសធ្ម្៌
និងោរបង់នែៃ លសវាបានបញ្្ុេះលៅកនុងឯកស្ថរដត្ម្ួ យ។ FAP ក៏មាន៖ 1) គុណសម្បត្ត ិ និង
ទ្ម្ង់ោរគុណសម្បត្ត ិទ ំងអស់ទ ំងអស់;
2) ោរោក់ កយសុំប្ម្ួ ប្ងួ ម្សមាប់ោរពាបាេម្នុសសធ្ម្៌លពញលេញ និងោរបង់្បាក់បញ្្ុេះត្នម្ៃ ;

ប្រគេទ៖

លេខកូ ដ

ប្រធានរទ៖

លោេនលោបាយជំនួយហិរញ្ញ វត្ថុ
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ការប្ររ់ប្រងហិរញ្ញវតថុ៖
ទំព័រ៖

និង 3) ទ្ម្ង់ោរពិនិត្យល ើង វ ិញស្មាប់ទ ំងោរពាបាេម្នុសសធ្ម្៌លពញលេញនិង
ោរបង់្បាក់បញ្្ុេះត្នម្ៃ ។ ឯកស្ថរទ ំងលនេះនឹង្ត្ូវបានផ្ត េ់ដេ់ OSHPD លរៀងរេ់ឆ្នំ
ឬលៅលពេណាមានោរផ្តៃស់បតរចំ
ូ បាច់្ត្ូវបានលធ្វ ើល ើង។

L.

កតាតឯគទៀត

1.

ភាពសមាងត្់ - វាត្រូវបានទទួ លស្អគល់ថារត្មូវការខាង ិរញញ វរថចរឺជា វ ិររត ផាទល់ខល ួនោ៉ាងគត្ៅនិងទន់ភៃន់
សត្មារ់អាកទទួ ល។ ភាព្សមាងរ់ម្នសាំគណើ
ព្័រ៌មាននិងការទទួ េ្បាក់ឧបត្ា ម្ភនឹង្ត្ូវបានរការទុកស្មាប់អស់អនកដដេដសវ ងរក
ឬទទួ េជំនួយខាងហិរញ្ញ វត្ថុ។
ោរដណ ំននបុគគេិកនិងោរល្ជើសបុគគេិកដដេនឹងអនុវត្ត លោេនលោបាយលនេះនឹង្ត្ូវបានដណ ំលោ
យត្នម្ៃ ទ ំងលនេះ។

2.

កិចចត្្ម្ូវជំលនឿេអ - LLUBMC
លធ្វ ើោរលរៀបចំស្មាប់ជំនួយខាងហិរញ្ញ វត្ថុស្មាប់អនកជំងឺដដេមានគុណសម្បត្ត ិ្គប់្ោន់ដដេមានជំលនឿ
េអ និងពឹងដផ្អ កលៅលេើោរពិត្ថា ព័ត្៌មានបានសំដដងលោយអន កត្ំណាងអន កជំងឺឬ្គួ ស្ថរ
គឺលពញលេញនិង្ត្ឹម្្ត្ូវ។ ោរផ្ត េ់ននជំនួយខាងហិរញ្ញ វត្ថុម្ិនេប់លចេនូ វសិទធិលធ្វ ើ វ ិក័យប័្ត្
ទ ំងោរលធ្វ ើ្ត្ ប់លៅល្ោយនិងលៅលពេននលសវា ស្មាប់ លសវាទ ំងអស់លៅលពេោរលបាកបនៃ ំ
ឬព័ត្៌មានម្ិន្ត្ូវបានផ្ត េ់លោយលចត្ លោយអន កត្ំណាងអន កជំងឺឬ្គួ ស្ថរ។ បដនា ម្លទៀត្ LLUBMC
អភិរកសឯកសិទធិលដើម្បីដសវ ងរកដំលណាេះ្ស្ថយ ដផ្ន កខាងសុី វ ិេ និងឧ្កិដឋកម្ម
ពីអនកត្ំណាងអន កជំងឺនិង្គួ ស្ថរ ទង
ំ ល េះ ដដេបានផ្ត េ់ព័ត្៌មាន
ដកៃ ងបនៃ ំនិងខុសលោយលចត្ លដើម្បីនឹងមានគុណសម្បត្ត ិ្គប់្ោន់ស្មាប់ LLUBMC FAP។

3.

លោេនលោបាយឥណទននិងោរ្បម្ូ េ្បាក់ជំ ក់ - LLUBMC
បានស្ថាប លោេនលោបាយ វ ិក័យប័្ត្
និងោរ្បម្ូ េ្បាក់ជំ ក់ដដេមានជូ នតាម្រយៈអនឡាញលៅ

https://medical-center.lomalindahealth.org/financial-assistance#llubmc។
សកម្ម ភាពទ ំងអស់លោយ LLUBMC
កនុងោរទទួ េបានព័ត្៌មានឥណទនទក់ទងនឹងអន កជំងឺ/ភាគីទទួ េខុស្ត្ូវ
ចំល េះទីភានក់្រ្បម្ូ េ្បាក់ជំ ក់ខាងល្ៅ
្ត្ូវដត្មានោរទូ ទត្់ជាម្ួ យនឹងលោេនលោបាយឥណទននិងោរ្បម្ូ េ្បាក់ជំ

បានអនុម្័ត្៖ គណកមាមធ្ិោរចត្់ដចង; អគគ
គណៈកម្ម ោរ LLUBMC

យក្បត្ិបត្ត ិ

ក់។

LLUBMC; អនុ្បធានជាន់ខពស់ននហិរញ្ញ វត្ថុ LLUBMC;

