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ຈດຸປະສງົ: 

ຈດຸປະສງົຂອງນະໂຍບາຍນີແ້ມນ່ເພຼື່ ອອະທິບາຍເກນມາດຕະຖານຊ ່ ງຈະຖຼືກນາໍໃຊໂ້ດຍ Loma Linda University 
Medical Center, Loma Linda University East Campus Hospital, Loma Linda University Surgical 

Hospital ແລະ  Loma Linda University Health Beaumont-Banning, ແລະ Loma Linda University 
Behavioral Medicine Center (ຫ ງັຈາກນີ ້ ເອີນ້ຮວມກນັວາ່ LLUBMC) ເພຼື່ ອໃຫເ້ປັນໄປຕາມຂໍກ້າໍນດົທ່ີບ ົ່ງໄວໃ້ນກດົ
ໝາຍຂອງຣຖັ ແລະຣຖັບານກາງ, ລວມເຖງິ ມາດຕາ 501(r) ຂອງປະມວນກດົໝາຍພາສອີາກອນ (Internal Revenue 
Code, IRC) ຂອງປີ 1986, ສະບບັແກໄ້ຂ, ແລະກດົຂໍບ້ງັຄບັໃນນ ັນ້ ແລະກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍນະໂຍບາຍການກາໍນດົລາຄາທ່ີ
ເປັນທມັຂອງໂຮງໝໍໃນຄາລິຟໍເນັຽ (California Hospital Fair Pricing Policies Act). 

ບນັດາໂຮງໝໍທ່ີບໍລກິານເບິ່ ງແຍງສກຸເສນີໃນຣຖັຄາລິຟໍເນັຽຕອ້ງປະຕບິດັຕາມນະໂຍບາຍ ແລະແນວທາງປະຕບິດັຊ ່ ງສອດຄອ່ງ
ກບັກດົໝາຍຂອງຣຖັຄາລິຟໍເນັຽ ແລະ IRC ມາດຕາ 501(r), ລວມເຖງິ ຂໍກ້າໍນດົຕາ່ງໆ ສາໍລບັນະໂຍບາຍທ່ີເປັນລາຍລກັອກັ
ສອນ ຊ ່ ງລະບເຸຖງິ ການຫ ຸດລາຄາ ແລະການເບິ່ ງແຍງເພຼື່ ອການກສຸນົໃຫແ້ກບ່ນັດາຄນົເຈບັທ່ີມຄີນຸສມົບດັເໝາະສມົດາ້ນການ
ເງນິ. ນະໂຍບາຍນີມ້ເີຈດຕະນາເພຼື່ ອສະໜອງຕອບຕ່ໍຂໍບ້ງັຄບັທາງກດົໝາຍຕາ່ງໆ ແລະໃຫກ້ານເບິ່ ງແຍງເພຼື່ ອການກສຸນົ ແລະ
ຫ ຸດລາຄາໃຫແ້ກບ່ນັດາຄນົເຈບັທ່ີມເີງ ຼື່ອນໄຂເໝາະສມົດາ້ນການເງນິ ພາຍໃຕເ້ງ ຼື່ອນໄຂ ແລະຂໍກ້າໍນດົຂອງນະໂຍບາຍຊວ່ຍເຫ ຼືອ
ດາ້ນການເງນິ (Financial Assistance Policy, FAP) ຂອງ LLUBMC.  

 

ຂອບເຂດຂອງນະໂຍບາຍ: 

ນະໂຍບາຍນີກ້ຽ່ວຂອ້ງກບັການຊວ່ຍເຫ ຼືອດາ້ນການເງນິຊ ່ ງຈດັຫາໃຫແ້ກບ່ນັດາຄນົເຈັບໂດຍ LLUBMC ສາໍລບັການບໍລິການ
ຕາ່ງໆ ທ່ີຈາໍເປັນໃນທາງການແພດ. ຄາໍຮອ້ງຂໍທງັໝດົສາໍລບັການຊວ່ຍເຫ ຼືອດາ້ນການເງນິຈາກຄນົເຈັບ, ຄອບຄວົຂອງຄນົເຈັບ, 
ແພດໝໍ ຫ ຼື ເຈົ້າໜ້າທ່ີໂຮງໝໍ ຄວນຖຼືກຈດັການແກໄ້ຂໂດຍສອດຄອ່ງກບັນະໂຍບາຍນີ.້ ນະໂຍບາຍນີນ້າໍໃຊບ່ໍ້ໄດກ້ບັການ       
ບໍລິການຂອງແພດທ່ີເຮັດໃຫ້ທ່ີ LLUBMC. ແພດສກຸເສີນບ່ໍແມນ່ລູກຈາ້ງຂອງ LLUBMC ແລະໄດນ້າໍເອົານະໂຍບາຍອີກ
ສະບບັໜ ່ ງແຍກຕາ່ງຫາກມາໃຊ ້ຊ ່ ງໃຫສ້ວ່ນຫ ຸດລາຄາແກຄ່ນົເຈບັທ່ີບ່ໍມປີະກນັພຍັ ຫ ຼື ຄນົເຈບັທ່ີມຄີາ່ໃຊຈ້າ່ຍທາງການແພດສງູ. 
(ລາຍຊຼື່ ຂອງຜູໃ້ຫບໍ້ລິການທ່ີບ່ໍຢູພ່າຍໃຕໂ້ຄງການ FAP ຂອງ LLUBMC ສາມາດເບິ່ ງໄດທ່ີ້ເວັບໄຊ  

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

 

ຫ ກັປດັຊະຍາ:  

ໃນຖານະເປັນອງົການທ່ີຕ ັງ້ຢູ່ເທີງພຼື້ນຖານຄວາມສດັທາ, LLUBMC ພະຍາຍາມທ່ີຈະສະໜອງຕອບຕ່ໍຄວາມຕອ້ງການດາ້ນ
ການເບິ່ ງແຍງສຂຸະພາບຂອງຄນົເຈັບໃນເຂດພຼື້ນທ່ີໃຫ້ບໍລິການຂອງຕນົ.  ພາລະໜ້າທ່ີຂອງ LLUBMC ແມນ່ “ເພຼື່ ອສຼືບ
ຕ່ໍການ ບາໍບດັຮກັສາຂອງອງົພະເຢຊູ ແລະເພຼື່ ອເຮັດໃຫມ້ະນດຸສມົບນູ.” ພາລະໜາ້ທ່ີຂອງ LLUBMC ແມນ່ໄດສ້ະແດງ
ອອກໃຫ້ເຫັນຢ່າງຈະແຈງ້ຜ່ານໂຄງການ FAP. ຄວາມຮບັຜິດຊອບທາໍອິດແລະສູງສຸດຂອງ LLUBMC ແມນ່ການ
ເບິ່ ງວາ່ ຄນົເຈັບທງັຫ າຍໄດຮ້ບັການເບິ່ ງແຍງຮກັສາທາງການແພດດວ້ຍຄວາມເມດຕາ, ຢາ່ງກງົຕ່ໍເວລາ, ແລະເໝາະສມົ 
ໂດຍຄາໍນ ງເຖງິຄວາມເປັນສວ່ນຕວົ, ກຽດສກັສ,ີ ແລະຄວາມຍນິຍອມຂອງຄນົເຈບັ  

                                                           
 ຮບັເອົາມາຈາກນະໂຍບາຍການປະຕິບດັວຽກ C-22 ຂອງ Loma Linda University Medical Center.     

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


ປະເພດ: ການບໍລິຫານຈດັການດາ້ນການເງນິ ລະຫດັ:      BC-22 

  ໜາ້: 2 ຈາກ 17 

ຫວົຂໍ:້ ນະໂຍບາຍການຊວ່ຍເຫ ຼືອທາງການເງນິ 

 
 

 

LLUBMC ໃຫ້ບໍລິການດາ້ນໂຮງໝໍຢ່າງສະໝ ໍາ່ສະເໝີແກຄ່ນົເຈັບທ່ີອາໄສຢູ່ໃນເຂດທ້ອງຖິ່ ນ ແລະອອ້ມຮອບເຂດ Loma 
Linda. ໃນຖານະເປັນມະຫາວທິະຍາໄລດາ້ນການສອນທ່ີສາໍຄນັ ແລະເປັນໂຮງໝໍຂ ັນ້ສາມ, ນອກຈາກນີ ້LLUBMC ຍງັຮບັ
ໃຊໃ້ນຖານະເປັນແຫ ງ່ຊວ່ຍເຫ ຼືອລະດບັພມູພີາກ, ໃຫກ້ານເບິ່ ງແຍງຮກັສາສາໍລບັຄນົເຈບັທ່ີມຄີວາມຕອ້ງການຊບັຊອ້ນ ແລະຍອມ
ຮບັການສ ົ່ງຕວົຄນົເຈບັຈາກໂຮງໝໍຫ າຍແຫງ່ອຼື່ ນໆ ຢູ່ສະເໝີ. LLUBMC ຍງັສະເໜີໂຄງການການປ່ິນປວົທ່ີຕອ້ງໃຊຄ້ວາມຊາໍ
ນານສງູພິເສດຫ າຍໂຄງການ, ຊ ່ ງບາງໂຄງການມລີກັສະນະສະເພາະພິເສດ. ເພຼື່ ອຊວ່ຍສະໜອງຕອບຕ່ໍຄວາມຕອ້ງການຂອງຄນົ
ເຈບັ, LLUBMC ມຸງ່ໝ ັນ້ໃນການຈດັຫາການເຂົາ້ເຖງິໂຄງການຊວ່ຍເຫ ຼືອດາ້ນການເງນິເມ ຼື່ອຄນົເຈບັບ່ໍມປີະກນັພຍັ ຫ ຼື ມປີະກນັ
ພຍັໜອ້ຍ ແລະອາດຕອ້ງການຄວາມຊວ່ຍເຫ ຼືອໃນການຊວ່ຍຈາ່ຍຄາ່ປ່ິນປວົຈາກໂຮງໝໍຂອງເຂົາເຈົາ້. ໂຄງການເຫ ົ່ ານີ ້ລວມເຖງິ 
ໂຄງການຕາ່ງໆ ທ່ີຣຖັບານໃຫທ້ ນສະໜບັສະໜນູ, ການເບິ່ ງແຍງເພຼື່ ອການກສຸນົ ແລະການເບິ່ ງແຍງເພຼື່ ອການກສຸນົປະເພດ  
ຊາໍລະເງນິແບບຫ ຸດລາຄາ ຕາມທ່ີອະທິບາຍໄວໃ້ນບອ່ນນີ.້   

ໂດຍສອດຄອ່ງກບັກດົຂໍບ້ງັຄບັຂອງກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍການປ່ິນປວົທາງການແພດ ແລະການອອກລກູແບບສກຸເສນີຂອງຣຖັບານ
ກາງ (Federal Emergency Medical Treatment and Labor Act, EMTALA), LLUBMC ແມນ່ຖຼືກຫາ້ມຈາກ
ການເຂົ້າພວົພນັໃນການກະທາໍໃດໆ ທ່ີເປັນຫາ້ນປາມບກຸຄນົຈາກການຊອກຫາການປ່ິນປວົສກຸເສນີ, 
ເຊ່ັນ ການ ຮຽກ ຮອ້ງວາ່ໃນ  ພະ ແນກ ສກຸ ເສນີ ຄນົ ເຈບັ ຕອ້ງ ຈາ່ຍ ເງນິ ກອ່ນ ທ່ີ ຈະ ໄດ ້ຮບັ ການ ປ່ິນ ປວົ ຄວາມ
 ເຈບັປ່ວຍໃນທາງການແພດແບບສກຸເສນີ ຫ ຼື ໂດຍການອະນຍຸາດໃຫມ້ກີານເກບັໜ້ີ ຊ ່ ງເປັນການແຊກແຊງຂໍກ້າໍນດົຂອງການ
ເບິ່ ງແຍງຮກັສາທາງການແພດແບບສກຸເສນີ, ໂດຍປາດສະຈາກການຈາໍແນກບກຸຄນົ.    

 

ຄວາມໝາຍຂອງຄາໍສບັ: 

ຈາໍນວນເງນິທ່ີຮຽກເກບັໂດຍທ ົ່ວໄປ (Amount Generally Billed, AGB):  ກມົພາສກີອນກາໍນດົໃຫ ້LLUBMC ຕອ້ງ
ຈດັຕ ັງ້ວທີິການທ່ີຄນົເຈບັທ່ີມສີດິເໝາະສມົສາໍລບັການຊວ່ຍເຫ ຼືອທາງການເງນິຈະບ່ໍຖຼືກເກບັເງນິໃນຈາໍນວນຫ າຍກວາ່ອດັຕາ 
AGB ສາໍລບັ ກລໍະນສີກຸເສນີ ແລະການບໍລິການທ່ີຈາໍເປັນໃນທາງການແພດອຼື່ ນໆ. ເພຼື່ ອຈດຸປະສງົຂອງຂໍກ້າໍນດົນີ,້ 
LLUBMC ໄດນ້າໍເອົາວທີິການສະເພາະມາໃຊຊ້ ່ ງອງີໃສອ່ດັຕາຂອງ Medicare.  

ການເບິ່ ງແຍງເພຼື່ ອການກສຸນົ:  ການເບິ່ ງແຍງເພຼື່ ອການກສຸນົແມນ່ໝາຍເຖງິການບໍລິການໂຮງໝໍສາໍລບັຄນົເຈບັນອກໂຮງໝໍ ຫ ຼື 
ຄນົເຈັບນອນປ່ິນປວົໃນໂຮງໝໍຄນົໃດໆ ທ່ີມຄີວາມຈາໍເປັນໃນທາງການແພດ ຊ ່ ງຈດັຫາໃຫ້ແກຄ່ນົເຈັບທ່ີມລີາຍໄດຕ້ ໍາ່ກວາ່ 
200% ຂອງລະດບັຄວາມທກຸຍາກທ່ີຣຖັບານກາໍນດົໄວໃ້ນປດັຈບຸນັ ແລະຜູທ່ີ້ມຄີນຸສມົບດັສອດຄອ່ງກບັຂໍກ້າໍນດົທ່ີບ ົ່ງໄວໃ້ນໂຄງ
ການ LLUBMC FAP.  

ການຊາໍລະເງນິແບບຫ ຸດລາຄາສາໍລບັການເບິ່ ງແຍງເພຼື່ ອການກສຸນົບາງສວ່ນ:  ການຊາໍລະເງນິແບບຫ ດລາຄາຜາ່ນໂຄງການ 
FAP ແມນ່ໝາຍເຖງິ ການເບິ່ ງແຍງຮກັສາເພຼື່ ອການກສຸນົບາງສວ່ນຊ ່ ງເປັນຜນົມາຈາກການບໍລິການຂອງໂຮງໝໍສາໍລບັຄນົເຈັບ
ໃນໂຮງໝໍ ຫ ຼື ນອກໂຮງໝໍທ່ີມຄີວາມຈາໍເປັນທາງການແພດ ຊ ່ ງຈດັຫາໃຫ້ແກບ່ກຸຄນົຜູທ່ີ້ບ່ໍມປີະກນັພຍັ ຫ ຼື ຜູ້ທ່ີປະກນັພຍັຄຸມ້
ຄອງຂອງເຂົາບ່ໍມສີວ່ນຫ ຸດລາຄາໃຫ້ຈາກອດັຕາປກົກະຕິ ແລະອດັຕາຕາມທາໍນຽມຂອງ LLUBMC; ແລະ 1) ປາດຖະໜາ
ການຊວ່ຍເຫ ຼືອໃນການຊວ່ຍຈາ່ຍໃບເກບັເງນິຂອງໂຮງໝໍ; 2) ມລີາຍໄດຢູ້ທ່ີ່ ຫ ຼື ຕ ໍາ່ກວາ່ 350% ຂອງລະດບັຄວາມທກຸຍາກທ່ີຣ ັ
ຖບານກາງກາໍນດົໄວ;້ ແລະ 3) ຜູທ່ີ້ມຄີນຸສມົບດັເໝາະສມົຊ ່ ງສອດຄອ່ງກບັ     ຂໍກ້າໍນດົທ່ີບ ົ່ງໄວໃ້ນ LLUBMC FAP. 

ລວມຍອດລາຄາ:  ລວມຍອດການຄດິຄາ່ທ່ີອດັຕາເຕັມທ່ີກາໍນດົໄວຂ້ອງອງົການສາໍລບັການຈດັຫາການບໍລິການເບິ່ ງແຍງຄນົເຈັບ 
ກອ່ນນາໍໃຊກ້ານຫກັພາສ.ີ   

ແຜນການຊາໍລະເງນິແບບມເີງ ຼື່ອນໄຂ: ແຜນການຊາໍລະເງນິຕາ່ງໆ ຊ ່ ງກາໍນດົຂ ນ້ໂດຍຄນົເຈບັທ່ີມຄີນຸສມົບດັເໝາະສມົສາໍລບັການ
ຊາໍລະແບບຫ ຸດລາຄາຜາ່ນໂຄງການ FAP ຈະຖຼືກຈດັປະເພດເປັນແຜນການຊາໍລະເງນິແບບມເີງ ຼື່ອນໄຂ. ແຜນການຊາໍລະເງນິ
ແບບມເີງ ຼື່ອນໄຂຈະບ່ໍຄິດດອກເບັ້ຽ ຫ ຼື ຍອດຄາ້ງຊາໍລະທງັໝດົຈາກຄນົເຈັບ/ຜູຮ້ບັປະກນັ. ໃນກລໍະນທ່ີີ LLUBMC ແລະຄນົ
ເຈບັ/ຜູຮ້ບັປະກນັ ບ່ໍສາມາດບນັລຂຸໍຕ້ກົລງົເງ ຼື່ອນໄຂສາໍລບັແຜນການຊາໍລະເງນິແບບມເີງ ຼື່ອນໄຂ, ທາງໂຮງໝໍກຈໍະນາໍໃຊສ້ດູປກົ
ກະຕິທ່ີອະທິບາຍໄວ້ໃນປະມວນກດົໝາຍວ່າດ້ວຍສຸຂະພາບແລະຄວາມປອດພຍັ (Health & Safety Code) ມາດຕາ 
127400 (i), ເພຼື່ ອໃຫສ້າມາດຈດັຕ ັງ້ເງ ຼື່ອນໄຂສາໍລບັ “ແຜນການ   ຊາໍລະເງນິທ່ີສມົເຫດຜນົ,” ຕາມທ່ີນຍິາມໄວໃ້ນຣຖັບນັຍດັ. 

ຄູມ່ ຼືລະດບັຄວາມທຸກຍາກທ່ີຣຖັບານກາງກາໍນດົໄວ ້(Federal Poverty Level, FPL):  ຄູມ່ ຼື FPL ກາໍນດົເກນການມສີິດ     
ເໝາະສມົໂດຍອງີໃສລ່າຍໄດລ້ວມ ແລະຂະໜາດຂອງຄອບຄວົ ສາໍລບັສະຖານະການເບິ່ ງແຍງເພຼື່ ອການກສຸນົ ແລະການຊາໍລະ



ປະເພດ: ການບໍລິຫານຈດັການດາ້ນການເງນິ ລະຫດັ:      BC-22 
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ຫວົຂໍ:້ ນະໂຍບາຍການຊວ່ຍເຫ ຼືອທາງການເງນິ 

 
 

ເງນິແບບຫ ຸດລາຄາ ຕາມທ່ີອະທິບາຍໄວໃ້ນນະໂນບາຍນີ.້ ຄູມ່ ຼື FPL ແມນ່ປບັປງຸເປັນລະຍະໆ ໂດຍກະຊວງສາທາລະນະສກຸ
ແລະປະຊາສງົເຄາະແຫງ່ສະຫະຣຖັອາເມລິກາ.    

ຈາໍນວນທ່ີຕລີາຄາຢ່າງເປັນທມັ: ຈາໍນວນເງນິທ່ີກາໍນດົໄວໂ້ດຍເຈາ້ໜາ້ທ່ີລງົທະບຽນຂອງ LLUBMC ຊ ່ ງສະແດງອດັຕາລາຄາ
ຕວົຈງິທ່ີສມົເຫດຜນົທ່ີຈະຕອ້ງຈາ່ຍສາໍລບັການບໍລິການຕາ່ງໆ ທ່ີຄນົເຈບັຮບັເອົາຢທ່ີູ LLUBMC. ເຈົາ້ໜາ້ທ່ີລງົທະບຽນຈະພະ
ຍາຍາມທ່ີສດຸເພຼື່ ອພດັທະນາ ແລະກາໍນດົລາຄາທ່ີເປັນທມັ; ຢ່າງໃດກຕໍາມ, ເຈົາ້ໜ້າທ່ີລງົທະບຽນອາດບ່ໍສາມາດຄາດໝາຍໄດ້
ຢາ່ງຖຼືກຕອ້ງຫ າຍສາໍລບັຄາ່ບໍລິການປ່ິນປວົຕວົຈງິ ຊ ່ ງຜູດ້ແູລ, ໝໍຜູປ່ິ້ນປວົ ຫ ຼື ຮກັສາຈະເປັນຄນົສ ັງ່ຕ່ໍໄປ.     

ພະແນກການບໍລກິານລະຫວາ່ງປະເທດ:  ທກຸກລໍະນທ່ີີເປັນຊາວຕາ່ງຊາດທ່ີໄດຮ້ບັການເບິ່ ງແຍງເພຼື່ ອການກສຸນົ ຕອ້ງໄດຖ້ຼືກກວດ

ກາຄຼືນ ແລະຮບັອະນມຸດັໂດຍຄະນະກາໍມະການການກສຸນົລະຫວາ່ງປະເທດ ໂດຍສອດຄອ່ງກບັເກນງບົປະມານປະຈາໍປີຂອງມນັ 

(ອາ້ງອງີ ນະໂຍບາຍ ZNV-51, ຜນົປະໂຫຍດສາໍລບັຄນົຕ່າງຊາດ.)  ກລໍະນຕີາ່ງໆ ທ່ີໄດຮ້ບັການກວດກາຄຼືນ ແລະອະນມຸດັ

ໂດຍຄະນະກາໍມະການນ ັນ້ແມນ່ບ່ໍມສີດິທ່ີຈະໄດຮ້ບັການຊວ່ຍເຫ ຼືອດາ້ນການເງນິຜາ່ນໂຄງການ FAP. 

ຂໍກ້າໍນດົດາ້ນການມຄີນຸສມົບດັສາໍລບັນະໂຍບາຍການຊວ່ຍເຫ ຼືອທາງການເງນິຂອງ LLUBMC: ໂດຍຂ ນ້ຢູ່ກບັຄນຸສມົບດັ   

ສ່ວນຕວົຂອງຄນົເຈັບ, ການຊ່ວຍເຫ ຼືອທາງການເງນິຂອງ LLUBMC ອາດຖຼືກອະນຸມດັໃຫ້ສາໍລບັການເບິ່ ງແຍງຮກັ

ສາເພຼື່ ອການກສຸນົ ຫ ຼື ໄດຮ້ບັການຫ ຸດລາຄາບາງສວ່ນ. ຖາ້ວາ່ ບກຸຄນົຮອ້ງຂໍເອົາການເບິ່ ງແຍງເພຼື່ ອການກສຸນົ ຫ ຼື ການຊາໍລະ

ເງນິແບບຫ ຸ ດລາຄາ ແຕ່ບກົຜ່ອງບ່ໍໃຫ້ຂໍ້ມ ູນທ່ີສມົເຫດຜນົແລະຈາໍເປັນສາໍລບັ LLUBMC ເພຼື່ ອເຮັດການຕດັສິນໃຈ, 

LLUBMC ອາດ ພິຈາລະນາເບິ່ ງຄວາມບກົຜອ່ງນ ັນ້ດວ້ຍໃນການເຮັດການຕດັສິນໃຈ. ການຊວ່ຍເຫ ຼືອທາງການເງນິອາດຖຼືກ

ປະຕິເສດເມ ຼື່ອຄນົເຈບັ/ບກຸຄນົທ່ີຮບັຜິດຊອບບ່ໍເຮັດໄດຕ້າມຂໍກ້າໍນດົດາ້ນຄນຸສມົບດັສາໍລບັໂຄງການ FAP ຂອງ LLUBMC. 

ການບໍລກິານທ່ີຈາໍເປັນໃນທາງການແພດ: ການຊວ່ຍເຫ ຼືອດາ້ນການເງນິພາຍໃຕນ້ະໂຍບາຍນີຈ້ະນາໍໃຊກ້ບັການບໍລິການດາ້ນ   

ສຂຸະພາບຈດິໃນທາງການແພດ (ການບໍລິການດາ້ນໂຣກຈດິ). ການບໍລິການຕາ່ງໆ ທ່ີແມນ່ເພຼື່ ອຄວາມສະດວກ ແລະ/ຫ ຼື ຄວາມ

ສະບາຍຂອງຄນົເຈບັຈະບ່ໍຖຼືກພິຈາລະນາວາ່ມຄີວາມຈາໍເປັນທາງການແພດ. 

ຄອບຄວົຂອງຄນົເຈບັ:  ສິ່ ງຕ່ໍໄປນີຈ້ະຖຼືກນາໍໃຊກ້ບັທກຸກລໍະນພີາຍໃຕໂ້ຄງການ FAP ຂອງ LLUBMC: 

1. ສາໍລບັບກຸຄນົທ່ີອາຍຸ 18 ປີຂ ້ນໄປ, ຄູສ່ມົລດົ, ຄູຄ່ອງທ່ີອາໄສຢູ່ນາໍກນັ, ຕາມທ່ີນຍິາມໄວໃ້ນມາດຕາ 297 ຂອງ 

ປະມວນກດົໝາຍຄອບຄວົຂອງຣຖັຄາລິຟໍເນັຽ (California Family Code), ແລະເດັກຜູຢູ້ໃ່ຕກ້ານດແູລທ່ີອາຍຸ

ຕ ໍາ່ກວາ່ 21 ປີ, ບ່ໍວາ່ຈະອາໄສຢູນ່າໍກນັໃນເຮຼືອນ ຫ ຼືບ່ໍກຕໍາມ.   

     1.1    ຄູຄ່ອງທ່ີຢູຮ່ວ່ມກນັ: ສະຖານະການເປັນຄູຄ່ອງທ່ີຢູ່ຮວ່ມນາໍກນັຄວນຖຼືກກາໍນດົໃຫ້ຢູ່ໃນຣຖັ         

ຄາລິຟໍເນັຽ ເມ ຼື່ ອບຸກຄນົທງັສອງນ ັນ້ຍຼື່ ນຄາໍຮ້ອງເລຼື່ ອງການປະກາດເປັນຄູ່ຄອງທ່ີອາໄສຢູ່ນາໍກນັ   

(Declaration of Domestic Partnership) ຕ່ໍເລຂາທິການຣຖັ ໂດຍສອດຄອ່ງຕາມພາກສວ່ນນີ້, 

ໃນເວລາທ່ີຍຼື່ ນເລຼື່ ອງ, ຕອ້ງເຮັດໃຫໄ້ດຕ້າມຂໍກ້າໍນດົຕ່ໍໄປນີ:້   

a. ທງັສອງຄນົມບີອ່ນຢູອ່າໄສຮວ່ມກນັ. 

b. ທງັສອງຄນົນ ັນ້ແມນ່ບ່ໍມຜີູໃ້ດທ່ີແຕງ່ງານກບັຜູອ້ຼື່ ນ ຫ ຼື ເປັນຄູຄ່ອງໃນເຮຼືອນອຼື່ ນກບັບກຸຄນົອຼື່ ນ 

ຊ ່ ງຍງັບ່ໍໄດຍ້ດຸຕລິງົ, ສິນ້ສດຸລງົ, ຫ ຼື ຖຼືກຕດັສນິເປັນໂມຄະ.    

c. ທງັສອງຄນົນ ັນ້ບ່ໍມຄີວາມສາໍພນັໂດຍທາງສາຍເລຼືອດ ໃນລກັສະນະທ່ີຈະກດີກນັພວກເຂົາຈາກ

ການແຕງ່ງານກນັໃນຣຖັນີ.້ 
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d. ທງັສອງຄນົມອີາຍຢຸາ່ງໜອ້ຍ 18 ປີ. 

e.  ຂໍໃ້ດໜ ່ ງຕ່ໍໄປນີ:້   

1)   ທງັສອງຄນົແມນ່ຄນົເພດດຽວກນັ 

2)   ຄນົໜ ່ ງ ຫ ຼື ທງັສອງຄນົມເີງ ຼື່ ອນໄຂກງົຕາມເກນການມສີິດເໝາະສມົ ພາຍໃຕ ້    
ບດົທີສອງຂອງກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍຄວາມໝັນ້ຄງົທາງສງັຄມົ (Social Security 
Act) ຕາມທ່ີນິຍາມໄວ້ໃນ 42 U.S.C. ມາດຕາ 402(a)   ສສາໍລບັຜນົປະ
ໂຫຍດປະກນັພຍັຜູສ້ງູອາຍ ຸຫ ຼື ບດົທີສບິຫຂົອງກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍຄວາມໝັງ້ຄງົທາງ
ສງັຄມົ (Title XVI of the Social Security Act) ຕາມທ່ີນິຍາມໄວ້ໃນ 42 
U.S.C. ມາດຕາ 1381 ສາໍລບັບຸກຄນົທ່ີມອີາຍຸຫ າຍ.  ໂດຍບ່ໍຄາໍນ ງເຖິງຂໍ້ກາໍ
ນດົອຼື່ ນໃດຂອງມາດຕານີ,້ ບຸກຄນົທ່ີເປັນເພດກງົຂາ້ມກນັບ່ໍສາມາດຈດັຕ ັງ້ສະຖາ
ນະການເປັນຄູຄ່ອງທ່ີຢູ່ຮວ່ມກນັໄດ ້ເວັນ້ແຕວ່າ່ ຄນົໜ ່ ງ ຫ ຼື ທງັສອງຄນົມ ີ  ອາຍຸ
ຫ າຍກວາ່ 62 ປີ.  

   f. ທງັສອງຄນົມຄີວາມສາມາດໃນການໃຫຄ້ວາມຍນິຍອມສາໍລບັການເປັນຄູຄ່ອງຢູຮ່ວ່ມກນັໃນ
ເຮຼືອນ. 

2. ສາໍລບັບກຸຄນົທ່ີອາຍຕຸ ໍາ່ກວາ່ 18 ປີ, ພ່ໍແມ,່ ຍາດຜູດ້ແູລ ແລະເດັກອຼື່ ນໆ ທ່ີມອີາຍຕຸ ໍາ່ກວາ່ 21 ປີຂອງພ່ໍແມ ່ຫ ຼື 
ຍາດຜູດ້ແູລ.   

A. ຄວາມຮບັຜິດຊອບທົ່ວໄປຂອງຄນົເຈັບ 

1. ມຄີວາມຈງິໃຈ: ຄນົເຈບັຕອ້ງຈງິໃຈ ແລະພອ້ມໃຫຂ້ໍມ້ນູໃນເວລາທ່ີຖຼືກຮຽກຮອ້ງໂດຍ  LLUBMC ໃນຖາ
ນະເປັນສວ່ນໜ ່ ງຂອງຂ ັນ້ຕອນການຊວ່ຍເຫ ຼືອທາງການເງນິ. ຄນົເຈບັຈາໍຕອ້ງໃຫເ້ອກະສານທ່ີຖຼືກຕອ້ງ ແລະ
ຈງິແທ ້ ຊ ່ ງຈາໍເປັນຢາ່ງສມົເຫດຜນົສາໍລບັການຄຸມ້ຄອງການຊວ່ຍເຫ ຼືອທາງການເງນິຜາ່ນໂຄງການຊວ່ຍເຫ ຼືອ
ໃດໆ ຂອງຣຖັບານ ຫ ຼື ຜາ່ນໂຄງການ LLUBMC FAP. ສະແດງໃຫເ້ຫັນຢາ່ງຈງິໃຈ ແລະຕອ້ງເປີດເຜີຍ
ຢາ່ງ      ຄບົຖວ້ນສມົບນູກຽ່ວກບັຂໍມ້ນູ ແລະ/ຫ ຼື ເອກະສານທ່ີຖຼືກຮຽກຮອ້ງເອົາ. 

2. ເຂົ້າຮວ່ມຢາ່ງກະຕຼືລຼືລ ົນ້ ແລະສາໍເລັດການກວດກ ັນ່ຕອງດາ້ນການເງນິ: ຄນົເຈບັທ່ີບ່ໍມປີະກນັພຍັທກຸຄນົ ແລະ
ບນັດາຜູທ່ີ້ຮອ້ງຂໍເອົາການຊວ່ຍເຫ ຼືອດາ້ນການເງນິຈະຖຼືກຮຽກຮອ້ງໃຫເ້ຮັດສາໍເລັດຕາມໂຄງການ FAP. ກອ່ນ
ອອກຈາກ LLUBMC, ຄນົເຈບັຄວນພິສດູຢ ັງ້ຢຼືນວາ່ ຂໍມ້ນູ ຫ ຼື ເອກະສານເພ່ີມເຕມີຫຍງັແດທ່ີ່ຄນົເຈບັຕອ້ງ
ໄດສ້ ົ່ງໃຫແ້ກ ່LLUBMC. ຄນົເຈບັຕອ້ງຮບັຜິດຊອບໃນການເຮັດໃຫເ້ຂົ້າໃຈ ແລະປະຕິບດັຕາມໃນການຍຼື່ ນ  
ເອກະສານຕາມກາໍນດົວນັຂອງ LLUBMC ຫ ຼືຂອງໂຄງການຊວ່ຍເຫ ຼືອດາ້ນການເງນິອຼື່ ນໆ. 

3. ຊາໍລະເງນິຈາກຖງົຕນົເອງໃນສວ່ນໃດໆ ຫ ຼື ທງັໝດົເມ ຼື່ອຮອດກາໍນດົຈາ່ຍ:  ຄນົເຈບັຄວນຄາດໝາຍ ແລະ
ຈະຕອ້ງຈາ່ຍຈາໍນວນໃດໆ ຫ ຼື ຈາໍນວນທງັໝດົທ່ີຄບົກາໍນດົຊາໍລະ ໃນເວລາຮບັການບໍລກິານ. ຈາໍນວນທ່ີຕອ້ງ
ຈາ່ຍຕາມກາໍນດົນ ັນ້ ລວມເຖງິ, ແຕບ່ໍ່ຈາໍກດັແຕ:່  

3.1 ຄາ່ຈາ່ຍຮວ່ມ 

3.2 ຄາ່ຈາ່ຍສວ່ນທາໍອດິທ່ີຕອ້ງຈາ່ຍເອງ 

3.3 ຄາ່ມດັຈາໍ 

3.4 ຈາໍນວນສວ່ນຮວ່ມຈາ່ຍຂອງ Medi-Cal/Medicaid  

3.5 ຈາໍນວນທ່ີຕລີາຄາຢາ່ງເປັນທມັ 

4. ແບງ່ປນັຄວາມຮບັຜິດຊອບສາໍລບັການເບິ່ ງແຍງຮກັສາຂອງໂຮງໝໍ: ຄນົເຈບັແຕລ່ະຄນົມຄີວາມຮບັຜິດຊອບ 
ສາໍລບັການເບິ່ ງແຍງຮກັສາໃນໂຮງໝໍທ່ີເຂົາເຈົາ້ໄດຮ້ບັ. ອນັນີລ້ວມເຖງິ ການຕດິຕາມຂໍເອົາຢາຕາມໃບສ ັງ່
ແພດ ຫ ຼື ການເບິ່ ງແຍງຮກັສາອຼື່ ນໆ ຫ ງັຈາກອອກຈາກໂຮງໝໍ. ນອກຈາກນີ ້ຄນົເຈບັຍງັມຄີວາມຮບັຜິດຊອບ
ໃນການຮບັປະກນັວາ່ ການຈດັການຊາໍລະເງນິຈາກບນັຊຂີອງຄນົເຈບັນ ັນ້ເຮັດໄດສ້າໍເລັດຄບົຖວ້ນ. ຄນົເຈບັແຕ່
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ລະຄນົ ຫ ຼື ຕວົແທນຄອບຄວົຂອງເຂົາເຈົາ້ຈາໍເປັນຕອ້ງໃຫຄ້ວາມຮວ່ມມ ຼື ແລະສຼື່ ສານກບັເຈົາ້ນາ້ທ່ີຂອງ 
LLUBMC ໃນລະຫວາ່ງ ແລະ ຫ ງັຈາກໄດຮ້ບັການບໍລກິານ. 

 

B. ຂ ັນ້ຕອນແລະຄວາມຮບັຜິດຊອບຂອງໂຮງໝໍ 

1. ການມສີດິເໝາະສມົພາຍໃຕໂ້ຄງການ LLUBMC FAP ແມນ່ຈດັຕຽມໄວສ້າໍລບັຄນົເຈບັໃດໆ ທ່ີລາຍໄດ້

ຄອບຄວົຂອງເຂົາຕ ໍາ່ກວາ່ 350% ຂອງລະດບັຄວາມທກຸຍາກທ່ີຣຖັບານກາງກາໍນດົໄວໃ້ນປດັຈບຸນັ, ຖາ້ວາ່ບ່ໍ

ມປີະກນັພຍັຝາ່ຍທ່ີສາມຄຸມ້ຄອງ ຫ ຼື, ຖາ້ວາ່ ຮບັການຄຸມ້ຄອງຈາກປະກນັພຍັຝາ່ຍທີສາມແຕປ່ະກນັບ່ໍສາມາດ 

ຊາໍລະເຕັມຈາໍນວນໄດ.້ 

2. ໂຄງການ LLUBMC FAP ນາໍໃຊໃ້ບສະໝກັແບບຮວມສະບບັດຽວສາໍລບັຄນົເຈັບ ສາໍລບັທງັການເບິ່ ງ

ແຍງເພຼື່ ອການກສຸນົແບບເຕັມສວ່ນ ແລະການຊາໍລະເງນິແບບຫ ູດລາຄາ. ຂ ັນ້ຕອນການສະໝກັແມນ່ມຮີບູ

ແບບທ່ີໃຫໂ້ອກາດແກຜູ່ສ້ະໝກັແຕລ່ະຄນົໃນການໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດການຊວ່ຍເຫ ຼືອທາງການເງນິສດູສດຸ ໃນ

ສິ່ ງທ່ີເຂົາເຈົາ້ມສີດິເໝາະສມົທ່ີຈະໄດຮ້ບັ. ໃບສະໝກັການຊວ່ຍເຫ ຼືອທາງການເງນິ (Financial Assistance 

Application, FAA) ໃຫຂ້ໍມ້ນູທ່ີຈາໍເປັນຂອງຄນົເຈັບເພຼື່ ອການພິຈາລະນາຕດັສນິຄນຸສມົບດັເໝາະສມົຂອງ  

ຄນົເຈບັໂດຍໂຮງໝໍ ແລະຂໍມ້ນູດ ັງ່ກາ່ວຈະຖຼືກນາໍໃຊເ້ພຼື່ ອໃຫຄ້ນົເຈບັ ຫ ຼື ຕວົແທນຄອບຄວົທ່ີມຄີນຸສມົບດັ    

ເໝາະສມົທ່ີຈະໄດຮ້ບັການຄຸມ້ຄອງສງູສດຸຊ ່ ງມໃີຫຜ້າ່ນໂຄງການຕາ່ງໆ ຂອງຣຖັບານ ແລະ/ຫ ຼື ພາຍໃຕ ້ໂຄງ

ການ LLUBMC FAP. 

3. ຄນົເຈັບທ່ີມເີງ ຼື່ອນໄຂເໝາະສມົອາດມຄີຸນສມົບດັ ແລະສາມາດສະໝກັຂໍຮບັ LLUBMC FAP ໄດໂ້ດຍ

ການປະຕິບດັຕາມຄາໍແນະນາໍໃນການສະໝກັ ແລະພະຍາຍາມຢ່າງສມົເຫດຜນົທກຸຄ ັງ້ໃນການໃຫເ້ອກະສານ 

ແລະຂໍມ້ນູດາ້ນຜນົປະໂຫຍດສຂຸະພາບແກ ່LLUBMC ເພຼື່ ອຊວ່ຍໃຫ ້LLUBMC ສາມາດພິຈາລະນາຕດັ

ສນິ    ຄນຸສມົບດັຂອງຄນົເຈບັເພຼື່ ອຮບັການຄຸມ້ຄອງພາຍໃຕໂ້ຄງການທ່ີເໝາະສມົໄດ.້ ການມແີຕຄ່ນຸສມົບດັ

ເໝາະສມົພຽງລາໍພ ັງນ ັນ້ ບ່ໍແມນ່ການມ ີສິດ ທ່ີຈະມ ີຄຸນສມົບດັພາຍໃຕ້ໂຄງການ LLUBMC FAP. 

LLUBMC ຕອ້ງ    ດ າເນນີການຕາມຂ ັນ້ຕອນການປະເມນີຜນົຜູສ້ະໝກັ ແລະພິຈາລະນາຕດັສນິການມ ີ

ຄນຸສມົບດັ ກອ່ນທ່ີຈະ  ອະນຍຸາດໃຫກ້ານເບິ່ ງແຍງຮກັສາເພຼື່ ອການກສຸນົເຕັມສວ່ນ ຫ ຼື ການຊາໍລະເງນິແບບມ ີ

ສວ່ນຫ ຸດລາຄາ.   

4. ໂຄງການ LLUBMC FAP ເພ່ິງພາການຮວ່ມມ ຼືກນັຂອງຄນົເຈັບທ່ີມເີງ ຼື່ອນໄຂໄດຮ້ບັການຊວ່ຍເຫ ຼືອບາງ

ສວ່ນ ຫ ຼື ເຕັມສວ່ນ. ເພຼື່ ອອາໍນວຍຄວາມສະດວກໃນການໄດຮ້ບັຂໍມ້ນູດາ້ນການເງນິຂອງຄນົເຈັບທ່ີຖຼືກຕອ້ງ

ແລະກງົເວລາ, LLUBMC ຈະນາໍໃຊໃ້ບສະໝກັ FAA. ຄນົເຈັບທກຸຄນົທ່ີສະແດງໃຫ້ເຫັນວາ່ບ່ໍມປີະກນັ

ພຍັຄຸມ້ຄອງຈາກບໍລິສດັປະກນັພຍັຝາ່ຍທີສາມຈະໄດຮ້ບັການໂອກາດໃນການປະກອບການສະໝກັ FAA ໃຫ້

ສາໍເລັດ.  

5. ຄນົເຈບັທ່ີບ່ໍມປີະກນັພຍັຈະໄດຮ້ບັຂໍມ້ນູ, ການຊວ່ຍເຫ ຼືອ ແລະການສ ົ່ງຕ່ໍໄປຫາໂຄງການອຼື່ ນໆ ທ່ີຣຖັບານເປັນ

ຜູໃ້ຫທ້ ນສະໜບັສະໜນູ ສາໍລບັສິ່ ງທ່ີເຂົາເຈົາ້ອາດມເີງ ຼື່ອນໄຂໄດຮ້ບັ, ແລະໃຫຂ້ໍມ້ນູກຽ່ວກບັການຄຸມ້ຄອງຂອງ

ປະກນັພຍັຜາ່ນ Covered California. ຄນົເຈບັທ່ີບ່ໍມປີະກນັພຍັຍງັຈະໄດຮ້ບັຂໍມ້ນູຕດິຕ່ໍສາໍລບັໂຄງການ
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ຫວົຂໍ:້ ນະໂຍບາຍການຊວ່ຍເຫ ຼືອທາງການເງນິ 

 
 

ຊວ່ຍເຫ ຼືອທາງກດົໝາຍສາໍລບັຜູບໍ້ລິໂພກໃນທອ້ງຖິ່ນ ຊ ່ ງອາດຊວ່ຍເຫ ຼືອຄນົເຈບັທ່ີບ່ໍມປີະກນັພຍັໃນການຂເໍອົາ

ການຄຸມ້ຄອງ.     

6. ຄນົເຈບັທ່ີມປີະກນັພຍັມນູຄາ່ໜອ້ຍ ຊ ່ ງເປັນຜູມ້ລີາຍໄດຕ້ ໍາ່ກວາ່ 350% ຂອງລະດບັຄວາມທກຸຍາກທ່ີຣຖັບານ

ກາງກາໍນດົໄວ ້ ແລະຜູທ່ີ້ມໜ້ີີສວ່ນຕວົຫ ງັຈາກທ່ີປະກນັພຍັໄດຈ້າ່ຍໃຫແ້ລວ້ ກອໍາດມສີດິເໝາະສມົທ່ີຈະໄດຮ້ບັ

ການຊວ່ຍເຫ ຼືອດາ້ນການເງນິ. ຄນົເຈບັໃດໆ ທ່ີຮອ້ງຂໍເອົາການຊວ່ຍເຫ ຼືອທາງການເງນິຈະຖຼືກຂໍໃຫປ້ະກອບໃບ

ສະໝກັ FAA.  

7. ໃບສະໝກັ FAA ຄວນມຂີໍມ້ນູຄບົຖວ້ນສມົບນູທນັທີທ່ີມຂີໍບ້ ົ່ງຊີວ້າ່ ຄນົເຈບັອາດຈາໍເປັນຕອ້ງໄດຮ້ບັການຊວ່ຍ

ເຫ ຼືອດາ້ນການເງນິ. ຟອມໃບສະໝກັອາດປະກອບໃຫສ້າໍເລັດກອ່ນທ່ີຈະຮບັບໍລກິານ, ໃນລະຫວາ່ງຄນົເຈບັ

ນອນໂຮງໝໍ, ຫ ຼື ຫ ງັຈາກໄດຮ້ບັການບໍລກິານ ແລະຄນົເຈບັໄດອ້ອກຈາກໂຮງໝໍແລວ້.   

8. ຄວາມສມົບນູຄບົຖວ້ນຂອງຟອມ FAA ຊວ່ຍໃຫ:້ 

8.1 ຂໍມ້ນູທ່ີຈາໍເປັນສາໍລບັ LLUBMC ໃນການພິຈາລະນາຕດັສນິວາ່ ຄນົເຈບັມລີາຍໄດພ້ຽງພໍທ່ີຈະ

ຈາ່ຍຄາ່ບໍລິການ ຫ ຼືບ່ໍ; 

8.2 ເອກະສານທ່ີເປັນປະໂຫຍດໃນການຊວ່ຍພິຈາລະນາຕດັສນິການມຄີນຸສມົບດັເໝາະສມົສາໍລບັການ

ຊວ່ຍເຫ ຼືອທາງການເງນິ; ແລະ  

8.3 ເປັນວທີິການກວດສອບໃນການບນັທ ກພນັທະຜກູພນັຂອງ LLUBMC ໃນການໃຫກ້ານຊວ່ຍເຫ ຼືອ

ດາ້ນການເງນິ. 

9. ຢາ່ງໃດກຕໍາມ, ຟອມ FAA ທ່ີປະກອບຄບົຖວ້ນແລວ້ຈະບ່ໍຈາໍເປັນ ຖາ້ວາ່ LLUBMC, ພາຍໃຕກ້ານ        

ພິຈາລະນາຂອງມນັແຕພ່ຽງຜູດ້ຽວ, ຕດັສນິວາ່ ເຂົາເຈົາ້ມຂີໍມ້ນູດາ້ນການເງນິຂອງຄນົເຈບັພຽງພໍແລວ້ທ່ີຈະເຮັດ

ການຕດັສນິໃຈຂ ັນ້ສດຸທາ້ຍໃນການໃຫກ້ານຊວ່ຍເຫ ຼືອທາງການເງນິ. (ເບິ່ ງ ພາກສວ່ນ E. ສະຖານະການ

ການເບິ່ ງແຍງເພຼື່ ອການກສຸນົພິເສດ) 

 

C. ຄນຸສມົບດັ: ການເບິ່ ງແຍງເພຼື່ ອການກສຸນົເຕັມສວ່ນ ແລະການເບິ່ ງແຍງເພຼື່ ອການກສຸນົແບບຫ ດລາຄາ: 

1. ການມຄີນຸສມົບດັສາໍລບັການຊວ່ຍເຫ ຼືອທາງການເງນິແບບເຕັມສວ່ນ ຫ ຼື ຫ ຸດລາຄານ ັນ້ຈະຖຼືກພິຈາລະນາຕດັ

ສິນພຽງຢ່າງດຽວໂດຍຄວາມສາມາດໃນການຈາ່ຍຂອງຄນົເຈັບ ແລະ/ຫ ຼື ຕວົແທນຂອງຄອບຄວົຄນົເຈັບ.  

ການມ ີ   ຄນຸສມົບດັສາໍລບັການຊວ່ຍເຫ ຼືອທາງການເງນິຈະບ່ໍອີງໃສໃ່ນທາງໃດກຕໍາມໃນເລຼື່ ອງອາຍ,ຸ ເພດ, 

ລກັສະນະຕວົຕນົທາງເພດ, ຄວາມມກັຊອບທາງເພດ, ຊນົເຜ່ົາ, ຊາດກາໍເນດີ, ສະຖານະການເປັນທະຫານ

ຜາ່ນເສກິ, ຄວາມພິການ, ຫ ຼື ສາສະໜາ. ໃນຂະນະທ່ີການຊວ່ຍເຫ ຼືອທາງການເງນິຈະບ່ໍຖຼືກຈດັຫາໃຫໂ້ດຍອີງ

ໃສກ່ານ   ຈ າແນກບຸກຄນົ ຫ ຼື ຕາມອາໍເພີໃຈ, LLUBMC ຈະຄງົຮກັສາການມອີາໍນາດຕດັສິນໃຈເອງ

ເຕັມສວ່ນ, ໂດຍສອດຄອ່ງກບັກດົໝາຍ ແລະກດົຂໍບ້ງັຄບັ, ເພຼື່ ອວາງກດົເກນການມສີດິເໝາະສມົ ແລະພິຈາ
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ຫວົຂໍ:້ ນະໂຍບາຍການຊວ່ຍເຫ ຼືອທາງການເງນິ 

 
 

ລະນາຕດັສິນເມ ຼື່ອຄນົເຈັບໄດໃ້ຫ້ຫ ກັຖານການມຄີນຸສມົບດັທ່ີເໝາະສມົຢ່າງພຽງພໍສາໍລບັການຊວ່ຍເຫ ຼືອທາງ

ການເງນິ.    

2. LLUBMC ຈະໃຫກ້ານຊວ່ຍເຫ ຼືອໂດຍກງົໃນລະຫວາ່ງການລງົທະບຽນແກຄ່ນົເຈບັ ຫ ຼື ຕວົແທນຄອບຄວົ

ຂອງຄນົເຈບັເພຼື່ ອອາໍນວຍຄວາມສະດວກໃນການປະກອບຟອມ FAA ໃຫສ້າໍເລັດ. ອາດມກີານຮຽກຮອ້ງ

ເອົາການປະກອບຟອມ FAA ໃຫສ້າໍເລັດ ພອ້ມກບັຂໍມ້ນູເພ່ີມເຕມີໃດໆ ຫ ຼື ທງັໝດົ ເພຼື່ ອສະແດງເຖງິການມ ີ

ຄນຸສມົບດັເໝາະສມົສາໍລບັການຊວ່ຍເຫ ຼືອທາງການເງນິ.  

3. ເປັນທ່ີຍອມຮບັວາ່ LLUBMC ໃຫບໍ້ລິການເບິ່ ງແຍງແບບສກຸເສີນ ແລະຮບີດວ່ນທ່ີມຄີວາມຮນຸແຮງໃນລະ

ດບັຕ ໍາ່ຢ່າງຫ ວງຫ າຍແກຊຸ່ມຊນົທອ້ງຖິ່ ນ, ແຕກ່ໄໍດມ້ຄີວາມພະຍາຍາມທ່ີຈະຫ ຸດຜອ່ນພາລະດາ້ນການສະໝກັ

ໃນ      ບາງກລໍະນ.ີ ເຖງິແມນ່ວາ່ ການຄິດຄາ່ເບິ່ ງແຍງປ່ິນປວົສກຸເສີນອາດຂອ້ນຂາ້ງສງູ, ແຕກ່ລໍະນດີ ັງ່

ກາ່ວນ ັນ້ແມນ່ມໜີອ້ຍກວາ່ຫ າຍໆ ກລໍະນທ່ີີມກີານປ່ິນປວົແບບເລັກນອ້ຍ. ເມ ຼື່ອການຄດິຄາ່ປ່ິນປວົແບບສກຸເສນີ 

ຫ ຼື ຮບີດວ່ນນ ັນ້ມມີນູຄາ່ໜອ້ຍກວາ່ $5,000, ຄນົເຈບັ ຫ ຼື ຕວົແທນຄອບຄວົຂອງຄນົເຈບັອາດພຽງແຄຕ່ອ້ງສ ົ່ງ

ໃບສະໝກັ FAA ທ່ີປະກອບຄບົຖວ້ນແລະລງົລາຍເຊັນແລວ້ເທ່ົານ ັນ້. ການສະແດງໃບເສັຽພາສີ ຫ ຼື ສ ົນ້ເຊັກ

ຄາ່ຈາ້ງອາດບ່ໍຈາໍເປັນໃນກລໍະນດີ ັງ່ກາ່ວ. ຢາ່ງໃດກຕໍາມ, ໃນກລໍະນທ່ີີການຄດິຄາ່ກາຍຈາໍນວນ $5,000, ຄນົ

ເຈບັ ຫ ຼື       ຕວົແທນຄອບຄວົຂອງຄນົເຈບັຕອ້ງໃຫເ້ອກະສານຫ ກັຖານຢ ັງ້ຢຼືນລາຍໄດໃ້ນຮບູແບບຂອງໃບ

ແຈງ້ເສັຽພາສລີາຍໄດຂ້ອງຣຖັບານກາງ ຫ ຼື ສາໍເນົາຂອງໃບສ ົນ້ເຊັກຄາ່ຈາ້ງຢາ່ງໜອ້ຍສອງໃບ.   

4. ມນັອາດຈາໍເປັນສາໍລບັຄນົເຈັບ ແລະ/ຫ ຼື ຕວົແທນຄອບຄວົທ່ີຈະສ ົ່ງເອກະສານສະໜບັສະໜນູໃນພາຍຫ ງັໃຫ້
ແກ ່LLUBMC. ຄນົເຈັບຈະໄດຮ້ບັຄາໍແນະນາໍໃນການສ ົ່ງເອກະສານສະໜບັສະໜນູ ໃນເວລາທ່ີການສະ

ໝກັ FAA ສາໍເລັດແລວ້. ຄນົເຈບັ ແລະ/ຫ ຼື ຕວົແທນຄອບຄວົທ່ີຮອ້ງຂໍເອົາການຊວ່ຍເຫ ຼືອໃນການເຮັດໃຫໄ້ດ້
ຕາມພນັທະຜກູມດັດາ້ນການເງນິຂອງເຂົາເຈົາ້ກບັ LLUBMC ຄວນຈະພະຍາຍາມຫ າຍທ່ີສດຸທ່ີຈະຈດັຫາຂໍ້

ມນູທ່ີຈາໍເປັນໃຫແ້ກ ່LLUBMC ເພຼື່ ອໃຫສ້າມາດເຮັດການພິຈາລະນາຕດັສນິການມຄີນຸສມົບດັເໝາະສມົສາໍ

ລບັການຊວ່ຍເຫ ຼືອທາງການເງນິ. ໃບສະໝກັ FAA ແລະເອກະສານເພ່ີມເຕີມທ່ີຮຽກຮອ້ງເອົານ ັນ້ຕອ້ງໄດຖ້ຼືກ

ສ ົ່ງໄປທ່ີຫອ້ງການທລຸະກດິຄນົເຈັບ (Patient Business Office). ສະຖານທ່ີຕ ັງ້ຂອງຫອ້ງການີຈ້ະລະບໄຸວ້
ຢາ່ງ  ຊດັເຈນໃນຄາໍແນະນາໍການສະໝກັ.  

5. LLUBMC ຈະຈດັຫາເຈົ້າໜ້າທ່ີຜູທ່ີ້ຜ່ານການຝ ກອບົຮມົແລວ້ເພຼື່ ອຊວ່ຍກວດກາຄຼືນຄວາມສມົບູນຄບົຖວ້ນ 

ແລະຄວາມຖຼືກຕອ້ງຂອງ FAA. ການກວດກາຄຼືນການສະໝກັຈະຕອ້ງເຮັດໃຫສ້າໍເລັດໄວເທ່ົາທ່ີເປັນໄປໄດ ້

ໂດຍພິຈາລະນາເຖງິຄວາມຈາໍເປັນທ່ີຕອ້ງໄດຮ້ບັການຕອບຮບັຢາ່ງກງົເວລາຂອງຄນົເຈບັ.      

6. ປດັໃຈຕາ່ງໆ ທ່ີຈະພິຈາລະນາ ໃນເວລາຂອງການພິຈາລະນາວາ່ ບກຸຄນົມຄີນຸສມົບດັເໝາະສມົສາໍລບັການ

ຊວ່ຍເຫ ຼືອທາງການເງນິ ຫ ຼືບ່ໍ ໂດຍສອດຄອ່ງກບັນະໂຍບາຍນີ ້ອາດລວມເຖງິ:  

6.1    ລາຍໄດຂ້ອງຄອບຄວົອງີຕາມໃບແຈງ້ເສັຽພາສລີາຍໄດຂ້ອງຣຖັບານກາງ, ສ ົນ້ເຊັກຄາ່ຈາ້ງຫ າ້ສດຸ, ຫ ຼື 

ຂໍມ້ນູທ່ີກຽ່ວຂອ້ງອຼື່ ນໆ ທ່ີຈດັຫາໃຫໂ້ດຍຄນົເຈບັ ໃນກລໍະນທ່ີີຂາດເອກະສານດ ັງ່ກາ່ວ; ແລະ 

6.2    ຂະໜາດຄອບຄວົ 

7. ການມຄີນຸສມົບດັໄດຮ້ບັການຊວ່ຍເຫ ຼືອທາງການເງນິອາດຖຼືກອະນຍຸາດໃຫສ້າໍລບັການເບິ່ ງແຍງເພຼື່ ອການກສຸນົ 

ຫ ຼື ການຊາໍລະເງນິແບບຫ ຸດລາຄາ ໂດຍຂ ນ້ກບັລະດບັການມຄີນຸສມົບດັຂອງຄນົເຈບັ ຫ ຼື ຕວົແທນຄອບຄວົ 

ຕາມທ່ີນຍິາມໄວໃ້ນເກນການມຄີນຸສມົບດັຂອງໂຄງການ FAP ນີ.້ ການພິຈາລະນາຕດັສນິໃຫກ້ານຊວ່ຍເຫ ຼືອ

ທາງການເງນິຈະຖຼືກດາໍເນນີການເຮັດໂດຍເຈົາ້ໜາ້ທ່ີຂອງ LLUBMC ທ່ີໄດຮ້ບັອະນມຸດັແລວ້ເທ່ົານ ັນ້ ໂດຍ

ສອດຄອ່ງກບັລະດບັການມອບໝາຍອາໍນາດຕ່ໍໄປນີ:້ 
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ຫວົຂໍ:້ ນະໂຍບາຍການຊວ່ຍເຫ ຼືອທາງການເງນິ 

 
 

                 7.1  ຜູຈ້ດັການຂອງຫອ້ງການທລຸະກດິຄນົເຈບັ (Patient Business Office):            

                  ບນັຊໜີອ້ຍກວາ່ $50,000 

                 7.2 ຜູອ້າໍນວຍການຫອ້ງການທລຸະກດິຄນົເຈບັ (Patient Business Office):             

               ບນັຊໜີອ້ຍກວາ່ $100,000 

                 7.3 ຜູອ້າໍນວຍການບໍລິຫານຫອ້ງການທລຸະກດິ (Business Office):           

                ບນັຊໜີອ້ຍກວາ່ $250,000 

                 7.4 ຮອງປະທານ, ຝາ່ຍຮອບລາຍໄດ:້                 ບນັຊຫີ າຍກວາ່ $250,000 

8.     ເມ ຼື່ອຕດັສນິແລວ້, ການມຄີນຸສມົບດັເໝາະສມົສາໍລບັການຊວ່ຍເຫ ຼືອທາງການເງນິຈະນາໍໃຊກ້ບັການບໍລກິານ 

ສະເພາະ ແລະວນັທີຂອງການບໍລກິານທ່ີໄດສ້ະໝກັຂໂໍດຍຄນົເຈບັ ແລະ/ຫ ຼື ຕວົແທນຄອບຄວົ. ໃນກລໍະນີ

ຂອງການສຼືບຕ່ໍການເບິ່ ງແຍງປ່ິນປວົທ່ີກຽ່ວພນັກບັການວນິດິໃສຄນົເຈບັ ຊ ່ ງຈາໍເປັນຕອ້ງໄດຮ້ບັບໍລິການທ່ີກຽ່ວ

ຂອ້ງ ແລະຕ່ໍເນຼື່ອງ, LLUBMC, ພາຍໃຕກ້ານພິຈາລະນາຂອງຕນົແຕພ່ຽງຜູດ້ຽວ, ອາດໃຫກ້ານປ່ິນປວົຕ່ໍ

ເນຼື່ອງແບບກລໍະນດີຽວ ຊ ່ ງຢູໃ່ນເກນການມຄີນຸສມົບດັເໝາະສມົສາໍລບັການບໍລິການຕ່ໍເນຼື່ອງທງັໝດົທ່ີຈດັຫາໃຫ້
ໂດຍ LLUBMC. ຍອດຄາ້ງຊາໍລະກອ່ນໜາ້ນີໃ້ນບນັຊຂີອງຄນົເຈບັ ໃນເວລາທ່ີມກີານພິຈາລະນາຕດັສນິ

ການມຄີນຸສມົບດັເໝາະສມົໂດຍ LLUBMC ຈະຖຼືກລວມເອົາໄວໂ້ດຍຖຼືວາ່ມສີດິເໝາະສມົທ່ີຈະຕີມນູຄາ່ໜ້ີ

ເປັນສນູ ພາຍໃຕກ້ານພິຈາລະນາຕດັສນິແຕພ່ຽງຜູດ້ຽວຂອງຄະນະບໍລິຫານຂອງ LLUBMC. 

9. ພນັທະຜກູມດັຂອງຄນົເຈບັສາໍລບັການຈາ່ຍຄາ່ສວ່ນຮວ່ມຈາ່ຍຂອງ Medi-Cal/Medicaid ຈະບ່ໍຖຼືກຍກົເລກີ  

ພາຍໃຕສ້ະຖານະການໃດໆ ກຕໍາມ. ຢາ່ງໃດກຕໍາມ, ຫ ງັຈາກທ່ີມກີານເກບັຄາ່ສວ່ນຮວ່ມຈາ່ຍຂອງຄນົເຈບັ

ແລວ້, ຍອດທ່ີຍງັບ່ໍໄດຈ້າ່ຍອຼື່ ນໆ ຫ ຼື ບ່ໍຢູພ່າຍໃຕກ້ານຄຸມ້ຄອງ ຊ ່ ງກຽ່ວພນັກບັຄາ່ສວ່ນຮວ່ມຈາ່ຍຂອງ 

Medi-Cal/Medicaid ຂອງຄນົເຈບັອາດໄດຮ້ບັການພິຈາລະນາໃຫຢູ້ພ່າຍໃຕກ້ານເບິ່ ງແຍງເພຼື່ ອການກສຸນົ. 

10. ບນັດາຄນົເຈບັທ່ີມລີາຍໄດລ້ະຫວາ່ງ 201% ຫາ 350% ຂອງລະດບັ FPL ຈະບ່ໍຕອ້ງຈາ່ຍຫ າຍກວາ່    

ຈາໍນວນທ່ີ Medicare ຈະຈາ່ຍໃຫໂ້ດຍທ ົ່ວໄປສາໍລບັການບໍລິການໃນຮບູແບບທ່ີຄາ້ຍຄຼືກນັ. ອນັນີຈ້ະນາໍໃຊ້

ກບັການບໍລິການທ່ີຈາໍເປັນໃນທາງການແພດສາໍລບັຄນົເຈບັນອນໂຮງໝໍ, ຄນົເຈບັນອກໂຮງໝໍ, ການບໍລິ

ການຊ ໍາ້ອກີ ແລະການບໍລກິານສກຸເສນີຕາ່ງໆ ທ່ີຈດັຫາໃຫໂ້ດຍ LLUBMC. 

11.  ຄນົເຈບັທ່ີມສີດິໄດຮ້ບັ FAP ຈະຖຼືກຄດິຄາ່ໜອ້ຍກວາ່ລວມຍອດລາຄາ.  

 

D. ເພຼື່ ອການກສຸນົແບບເຕັມສວ່ນ ແລະການຊາໍລະເງນິແບບຫ ຸດລາຄາ - ລະດບັການມຄີນຸສມົບດັດາ້ນ  

ລາຍໄດສ້າໍລບັຄນົເຈັບທ່ີບ່ໍມປີະກນັພຍັ 

1. ຖາ້ວາ່ ລາຍໄດຄ້ອບຄວົຂອງຄນົເຈບັທ່ີບ່ໍມປີະກນັພຍັແມນ່ 200% ຫ ຼື ຕ ໍາ່ກວາ່ລະດບັລາຍໄດຕ້າມເກນຄວາມ

ທກຸຍາກທ່ີກາໍນດົໄວ,້ ອງີຕາມຄູມ່ ຼື FPL ໃນປດັຈບຸນັ, ແລະ ຄນົເຈບັມເີງ ຼື່ອນໄຂກງົຕາມຂໍກ້າໍນດົດາ້ນການມ ີ

ຄນຸສມົບດັ  ສ າລບັການຊວ່ຍເຫ ຼືອທາງການເງນິອຼື່ ນໆ ທງັໝດົ, ຄນົເຈບັກຈໍະມສີດິໄດຮ້ບັການເບິ່ ງແຍງເພຼື່ ອ

ການກສຸນົແບບເຕັມສວ່ນ.     

2. ຖາ້ວາ່ ລາຍໄດຄ້ອບຄວົຂອງຄນົເຈບັຢູລ່ະຫວາ່ງ 201% ຫາ 350% ຂອງລະດບັລາຍໄດຕ້າມເກນຄວາມ

ທກຸຍາກທ່ີກາໍນດົໄວ,້ ອງີຕາມຄູມ່ ຼື FPL ໃນປດັຈບຸນັ, ແລະ ຄນົເຈບັມເີງ ຼື່ອນໄຂກງົຕາມຂໍກ້າໍນດົດາ້ນການມ ີ

ຄນຸສມົບດັ  ສາໍລບັການຊວ່ຍເຫ ຼືອທາງການເງນິອຼື່ ນໆ ທງັໝດົ, ສິ່ ງຕ່ໍໄປນີຈ້ະຖຼືກນາໍໃຊ:້ 
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2.1 ຖາ້ວາ່ ການບໍລິການບ່ໍຢູພ່າຍໃຕກ້ານຄຸມ້ຄອງຂອງຜູຈ້າ່ຍຝາ່ຍທີສາມໃດໆ ສະນ ັນ້ ໂດຍທ ົ່ວໄປແລວ້ 

ຄນົເຈບັກຈໍະຕອ້ງຮບັຜິດຊອບຈາ່ຍຄາ່ເຕັມຈາໍນວນທ່ິີຄດິໄລ,່ ພນັທະດາ້ນການຈາ່ຍເງນິຂອງຄນົເຈັບ

ຈະຖຼືກຄິດເປັນເປີເຊັນຂອງຈາໍນວນອດັຕາຂອງ Medicare (ອດັຕາຈາ່ຍ Medicare ເຕັມຈາໍ

ນວນ, ເຊ່ັນ ດດັຊະນຄີາ່ຈາ້ງ, IME, DME, ອຼື່ ນໆ, ແລະພນັທະໃນການຈາ່ຍເງນິຂອງຄນົເຈັບ) 

ໂຄງການ Medicare ຈະຈາ່ຍໃຫສ້າໍລບັການບໍລິການ ຖາ້ວາ່ ຄນົເຈບັເປັນຜູຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດຂອງ 

Medicare. ຈາໍນວນເປີເຊັນຕວົຈິງທ່ີຄນົເຈັບໃດໆ ຕ້ອງຈາ່ຍເອງຈະຄິດໄລ່ອີງຕາມເກນໃນ      

ຕາຕະລາງ 1 ຂາ້ງລຸມ່ນີ:້ 

 

ຕາຕະລາງ 1 

ຕາຕະລາງການຫ ຸດລາຄາທ່ີປບັໂດຍອດັຕະໂນມດັ 

ຈາໍນວນເປີເຊັນປະເພດຄອບຄວົ 

ຕາມເກນຂອງ FPL 

ອດັຕາຫ ຸດລາຄາຂອງ M/Care 

ທ່ີອະນຍຸາດໃຫ ້

ການຈາ່ຍຈາກຖງົຕນົເອງຂອງ

ຄນົເຈບັ ຄດິເປັນເປີເຊັນ (ຂອງ 

M/Care) 

   

201 – 260% 75% 25% 

261 – 320% 50% 50% 

321 – 350% 25% 75% 

3.     ຖາ້ວາ່ ລາຍໄດຄ້ອບຄວົຂອງຄນົເຈບັຫ າຍກວາ່ 350% ຂອງລະດບັລາຍໄດຕ້າມເກນຄວາມທກຸຍາກທ່ີກາໍນດົ

ໄວ,້ ອີງຕາມຄູມ່ ຼື FPL ໃນປດັຈບຸນັ, ແລະ ຄນົເຈັບມເີງ ຼື່ອນໄຂກງົຕາມຂໍກ້າໍນດົດາ້ນການມຄີນຸສມົບດັສາໍລບັ

ການຊວ່ຍເຫ ຼືອທາງການເງນິອຼື່ ນໆ ທງັໝດົ, ສິ່ ງຕ່ໍໄປນີຈ້ະຖຼືກນາໍໃຊ:້ 

3.1   ຖາ້ວາ່ ການບໍລິການບ່ໍຢູ່ພາຍໃຕກ້ານຄຸມ້ຄອງຂອງຜູຈ້າ່ຍຝາ່ຍທີສາມໃດໆ ສະນ ັນ້ ໂດຍທ ົ່ວໄປແລວ້ 

ຄນົເຈັບກຈໍະຕອ້ງຮບັຜິດຊອບຈາ່ຍຄາ່ເຕັມຈາໍນວນທ່ິີຄິດໄລ,່ ພນັທະໃນການຈາ່ຍຍອດລວມຂອງ 

ຄນົເຈັບຈະເປັນຈາໍນວນເທ່ົາກບັ 100% ຂອງຈາໍນວນລວມ (ອດັຕາຈາ່ຍ Medicare ເຕັມຈາໍ

ນວນ, ເຊ່ັນ ດດັຊະນຄີາ່ຈາ້ງ, IME, DME, ອຼື່ ນໆ, ແລະພນັທະໃນການຈາ່ຍເງນິຂອງຄນົເຈັບ) 

ໂຄງການ Medicare ຈະຈາ່ຍໃຫສ້າໍລບັການບໍລິການ ຖາ້ວາ່ ຄນົເຈບັເປັນຜູຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດຂອງ 

Medicare. 
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ຄນົເຈັບທ່ີມປີະກນັພຍັ  

1. ຖາ້ວາ່ ລາຍໄດຄ້ອບຄວົຂອງຄນົເຈບັທ່ີມປີະກນັພຍັຢູລ່ະຫວາ່ງ 201% ຫາ 350% ຂອງລະດບັລາຍໄດ້

ຕາມເກນຄວາມທກຸຍາກທ່ີກາໍນດົໄວ,້ ອງີຕາມຄູມ່ ຼື FPL ໃນປດັຈບຸນັ, ແລະ ຄນົເຈບັມເີງ ຼື່ອນໄຂກງົຕາມຂໍກ້າໍ

ນດົດາ້ນການມຄີນຸສມົບດັສາໍລບັການຊວ່ຍເຫ ຼືອທາງການເງນິອຼື່ ນໆ ທງັໝດົ, ສິ່ ງຕ່ໍໄປນີຈ້ະຖຼືກນາໍໃຊ:້ 

1.1 ສາໍລບັການບໍລກິານຕາ່ງໆ ທ່ີຄນົເຈບັໄດຮ້ບັ ຊ ່ ງຢູພ່າຍໃຕປ້ະກນັພຍັຄຸມ້ຄອງຂອງຜູຈ້າ່ຍຝາ່ຍທີສາມ 

ດ ັງ່ນ ັນ້ ຄນົເຈບັຈະຮບັຜິດຊອບສະເພາະພຽງໜ ່ ງສວ່ນຂອງໃບບນິ (ເຊ່ັນ ຄາ່ຈາ່ຍສວ່ນທາໍອດິ ຫ ຼື 

ຄາ່ຈາ່ຍຮວ່ມ), ຈາກນ ັນ້ ພນັທະໃນການຈາ່ຍເງນິຂອງຄນົເຈບັຈະເປັນຈາໍນວນເທ່ົາກບັຈາໍນວນສວ່ນ

ຕາ່ງລະຫວາ່ງຈາໍນວນທ່ີບໍລິສດັປະກນັພຍັຈະຈາ່ຍໃຫ ້ ແລະຈາໍນວນທ່ີ Medicare ຈະຈາ່ຍໃຫ ້ 

(ອດັຕາຈາ່ຍ Medicare ເຕັມຈາໍນວນ, ເຊ່ັນ ດດັຊະນຄີາ່ຈາ້ງ, IME, DME, ອຼື່ ນໆ, ແລະພນັ

ທະໃນການຈາ່ຍເງນິຂອງຄນົເຈບັ) ຖາ້ວາ່ ຄນົເຈບັເປັນຜູຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດຂອງ Medicare (ເຊ່ັນ  

ຖາ້ວາ່ ບໍລິສດັປະກນັພຍັໄດຈ້າ່ຍໃຫຫ້ າຍກວາ່ຈາໍນວນຂອງ Medicare ທ່ີອະນຍຸາດໃຫ,້ ຄນົເຈບັກໍ

ຈະບ່ໍມໜ້ີີເພ່ີມເຕມີອກີ, ແຕຖ່າ້ວາ່ ບໍລິສດັປະກນັພຍັຂອງຄນົເຈບັໄດຈ້າ່ຍໃຫໜ້ອ້ຍກວາ່ຈາໍນວນທ່ີ 

ອະນຍຸາດໃຫຂ້ອງ Medicare, ຄນົເຈບັກຈໍະຕອ້ງຈາ່ຍສວ່ນຕາ່ງລະຫວາ່ງຈາໍນວນທ່ີບໍລສິດັປະກນັ

ພຍັຈາ່ຍ ແລະຈາໍນວນທ່ີ Medicare ອະນຍຸາດຈາ່ຍໃຫ)້. 

2. ຖາ້ວາ່ ລາຍໄດຄ້ອບຄວົຂອງຄນົເຈບັແມນ່ຫ າຍກວາ່ 350% ຂອງລະດບັລາຍໄດຕ້າມເກນຄວາມທກຸຍາກທ່ີ

ກາໍນດົໄວ,້ ອງີຕາມຄູມ່ ຼື FPL ໃນປດັຈບຸນັ, ສິ່ ງຕ່ໍໄປນີຈ້ະຖຼືກນາໍໃຊ:້ 

2.1 ສາໍລບັການບໍລກິານຕາ່ງໆ ທ່ີຄນົເຈບັໄດຮ້ບັ ຊ ່ ງຢູພ່າຍໃຕປ້ະກນັພຍັຄຸມ້ຄອງຂອງຜູຈ້າ່ຍຝາ່ຍທີສາມ 

ດ ັງ່ນ ັນ້ ຄນົເຈບັຈະຮບັຜິດຊອບສະເພາະພຽງໜ ່ ງສວ່ນຂອງໃບບນິ (ເຊ່ັນ ຄາ່ຈາ່ຍສວ່ນທາໍອດິ ຫ ຼື 

ຄາ່ຈາ່ຍຮວ່ມ), ຈາກນ ັນ້ ພນັທະໃນການຈາ່ຍເງນິຂອງຄນົເຈບັຈະເປັນຈາໍນວນເທ່ົາກບັຈາໍນວນສວ່ນ

ຕາ່ງລະຫວາ່ງຈາໍນວນທ່ີບໍລິສດັປະກນັພຍັຈະຈາ່ຍໃຫ ້ ແລະຈາໍນວນລວມທ່ີ Medicare ຈະຈາ່ຍ

ໃຫສ້າໍລບັຄາ່ບໍລິການ, ບວກຊາວເປີເຊັນ (20%). ຍກົຕວົຢາ່ງ, ຖາ້ວາ່ ບໍລສິດັປະກນັພຍັໄດຈ້າ່ຍ

ໃຫຫ້ າຍກວາ່ຈາໍນວນທ່ີອະນຍຸາດໃຫຂ້ອງ Medicare ບວກກບັ 20%, ຄນົເຈບັກຈໍະບ່ໍມໜ້ີີເພ່ີມ

ເຕີມ ອກີ, ແຕຖ່າ້ວາ່ ບໍລສິດັປະກນັພຍັຂອງຄນົເຈບັໄດຈ້າ່ຍໃຫໜ້ອ້ຍກວາ່ຈາໍນວນທ່ີອະນຍຸາດໃຫ້

ຂອງ Medicare ບວກກບັ 20%, ຄນົເຈບັກຈໍະຕອ້ງຈາ່ຍສວ່ນຕາ່ງລະຫວາ່ງຈາໍນວນທ່ີບໍລິສດັປະ

ກນັພຍັຈາ່ຍ ແລະຈາໍນວນທ່ີເທ່ົາກບັຈາໍນວນທ່ີ Medicare ອະນຍຸາດຈາ່ຍໃຫ ້ບວກກບັ 20%. 
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E. ສະຖານະການການເບິ່ ງແຍງເພຼື່ ອການກສຸນົພິເສດ 

1. ຖາ້ວາ່ ຄນົເຈບັຖຼືກຕດັສນິໂດຍເຈົາ້ໜາ້ທ່ີລງົທະບຽນຂອງ LLUBMC ວາ່ເປັນຄນົບ່ໍມເີຮຼືອນຢູ ່ ແລະບ່ໍມປີະ

ກນັພຍັທີສາມຄຸມ້ຄອງ, ເຂົາ/ລາວ ກຈໍະຖຼືວາ່ມເີງ ຼື່ອນໄຂເໝາະສມົໂດຍອດັຕະໂນມດັສາໍລບັການເບິ່ ງແຍງປ່ິນ

ປວົເພຼື່ ອການກສຸນົແບບເຕັມສວ່ນ.  

2. ບນັດາຄນົເຈບັທ່ີເສັຽຊວີດິ ຊ ່ ງເປັນຜູບ່ໍ້ມປີະກນັພຍັຄຸມ້ຄອງທ່ີເປັນຜູຈ້າ່ຍທີສາມ, ບ່ໍມຊີບັສນິທ່ີສາມາດລະບໄຸດ ້

ຫ ຼື ເປັນຜູທ່ີ້ບ່ໍຕອ້ງມກີານພິສດູພິໄນກາໍ, ຈະຖຼືກຖຼືວາ່ມເີງ ຼື່ອນໄຂເໝາະສມົໂດຍອດັຕະໂນມດັສາໍລບັການເບິ່ ງ

ແຍງປ່ິນປວົເພຼື່ ອການກສຸນົແບບເຕັມສວ່ນ. 

3. ບນັດາຄນົເຈບັທ່ີຖຼືກປະກາດວາ່ລ ົມ້ລະລາຍໂດຍຄາໍສ ັງ່ສານຂອງຣຖັບານກາງດວ້ຍເຫດລ ົມ້ລະລາຍພາຍໃນສບິ

ສອງ (12) ເດຼືອນຜາ່ນມາ ຈະຖຼືກຖຼືວາ່ມເີງ ຼື່ອນໄຂເໝາະສມົໂດຍອດັຕະໂນມດັສາໍລບັການເບິ່ ງແຍງປ່ິນປວົ

ເພຼື່ ອການກສຸນົແບບເຕັມສວ່ນ. ຄນົເຈບັ ຫ ຼື ຕວົແທນຄອບຄວົຈະຕອ້ງໃຫສ້າໍເນົາເອກະສານຄາໍສ ັງ່ສານໃນ  

ຖານະເປັນເອກະສານສວ່ນໜ ່ ງຂອງການສະໝກັຂອງເຂົາເຈົາ້.   

4. ບນັດາຄນົເຈບັທ່ີຮບັການປ່ິນປວົໃນພະແນກສກຸເສນີ, ຊ ່ ງເປັນຜູທ່ີ້ LLUBMC ບ່ໍສາມາດອອກໃບແຈງ້ໜ້ີໄດ,້ 

ບນັຊຂີອງເຂົາອາດຖຼືກຕມີນູຄາ່ໜ້ີເປັນສນູໄດໃ້ນຖານະຢູພ່າຍໃຕກ້ານເບິ່ ງແຍງເພຼື່ ອການກສຸນົແບບເຕັມສວ່ນ 

(ເຊ່ັນ ຄນົເຈບັອອກຈາກໂຮງໝໍກອ່ນທ່ີຈະໄດຮ້ບັຂໍມ້ນູໃບແຈງ້ໜ້ີ). ສະພາບການຕາ່ງໆ ດ ັງ່ກາ່ວຈະຖຼືກລະບຸ

ໄວໃ້ນໝາຍເຫດໃນບນັຊຂີອງຄນົເຈບັໃນຖານະເປັນສວ່ນສາໍຄນັຂອງເອກະສານ.   

5. LLUBMC ຖຼືວາ່ ຄນົເຈັບເຫ ົ່ ານ ັນ້ທ່ີມເີງ ຼື່ອນໄຂໄດຮ້ບັສາໍລບັໂຄງການຊວ່ຍເຫ ຼືອຜູມ້ລີາຍໄດຕ້ ໍາ່ທ່ີໄດຮ້ບັທ ນ  

ສະໜບັສະໜນູຈາກຣຖັບານ (ເຊ່ັນ Medi-Cal/Medicaid, California Children’s Services, ແລະ 

ໂຄງການຜູ້ມລີາຍໄດຕ້ ໍາ່ອຼື່ ນໆ ຂອງຣຖັ ຫ ຼື ໃນທ້ອງຖິ່ ນ ທ່ີສາມາດນາໍໃຊໄ້ດ)້ ຈະເປັນຜູ້ມເີງ ຼື່ອນໄຂໄດຮ້ບັ

ໂດຍອດັຕະໂນມດັສາໍລບັການເບິ່ ງແຍງເພຼື່ ອການກສຸນົ ເມ ຼື່ອໂຄງການຂອງຣຖັບານບ່ໍສາມາດຈາ່ຍເງນິໃຫໄ້ດ.້   

ຍກົຕວົຢ່າງ, ບນັດາຄນົເຈັບທ່ີມຄີຸນສມົບດັໄດຮ້ບັ Medi-Cal/Medicaid ແລະໂຄງການອຼື່ ນໆ ຂອງຣຖັ

ບານ ໃນການຮບັໃຊຕ້າມຄວາມຈາໍເປັນຂອງຄນົເຈັບທ່ີມລີາຍໄດຕ້ ໍາ່ (ເຊ່ັນ CHDP ແລະ CCS ບາງຢ່າງ) 

ຊ ່ ງໃນກລໍະນທ່ີີໂຄງການບ່ໍສາມາດຈາ່ຍເງນິໃຫ້ໄດສ້າໍລບັການບໍລິການທງັໝດົ ຫ ຼື ຈາໍນວນວນັໃນລະຫວາ່ງ

ທ່ີນອນປ່ິນປວົໃນໂຮງໝໍ, ແມນ່ມເີງ ຼື່ອນໄຂທ່ີຈະໄດຮ້ບັການຄຸມ້ຄອງຈາກໂຄງການຊວ່ຍເຫ ຼືອທາງການເງນິ. 

ພາຍໃຕໂ້ຄງການ FAP ຂອງ LLUBMC, ປະເພດເຫ ົ່ ານີທ່ີ້ມຍີອດຄາ້ງໃນບນັຊີຄນົເຈັບທ່ີບ່ໍສາມາດເບີກ

ໄດ ້ຈະມສີິດຖຼືກຕີບນັຊເີປັນສນູໃນຖານະຢູ່ໃນການເບິ່ ງແຍງເພຼື່ ອການກສຸນົ. ໂດຍສະເພາະທ່ີລວມຢູ່ໃນການ

ເບິ່ ງແຍງເພຼື່ ອການກສຸນົ ໄດແ້ກ ່ການຄິດຄາ່ຕາ່ງໆ ທ່ີກຽ່ວພນັກບັການນອນປ່ິນປວົທ່ີຖຼືກປະຕິເສດ ຫ ຼື ຈາໍ

ນວນວນັຂອງການປ່ິນປວົທ່ີຖຼືກປະຕິເສດ.  ການປະຕິເສດຄາໍຮ້ອງຂໍເອົາການອະນຸຍາດການປ່ິນປົວ 

(Treatment Authorization Request, TAR) ທັງໝ ົດທ່ີມ ີຕ່ໍ Medi-Cal/Medicaid ແລະຄນົເຈັບ

ອຼື່ ນໆ ທ່ີຢູພ່າຍໃຕກ້ານຄຸມ້ຄອງຂອງໂຄງການຊວ່ຍເຫ ຼືອຜູມ້ລີາຍໄດຕ້ ໍາ່ທ່ີມຄີນຸສມົບດັເໝາະສມົ, ແລະການປະ

ຕິເສດອຼື່ ນໆ (ເຊ່ັນ ການຄຸມ້ຄອງແບບຈາໍກດັ) ແມນ່ຈະຖຼືກຈດັໃຫຢູ້ໃ່ນປະເພດການເບິ່ ງແຍງເພຼື່ ອການກສຸນົ.   

6. ການປະເມນີຜນົໃດໆ ສາໍລບັການຊວ່ຍເຫ ຼືອທາງການເງນິທ່ີກຽ່ວພນັກບັຄນົເຈບັທ່ີຢູພ່າຍໃຕກ້ານຄຸມ້ຄອງຂອງ     

ໂຄງການ Medicare ຕອ້ງລວມເອົາການວເິຄາະທ່ີສມົເຫດຜນົສາໍລບັຊບັສນິທງັໝດົຂອງຄນົເຈບັ, ໜ້ີ
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ສນິ,ລາຍໄດ ້ ແລະຄາ່ໃຊຈ້າ່ຍຕາ່ງໆ, ກອ່ນທ່ີຈະກວດສອບການມຄີນຸສມົບດັເໝາະສມົສາໍລບັໂຄງການຊວ່ຍ

ເຫ ຼືອທາງການເງນິ. ການປະເມນີຜນົສາໍລບັການຊວ່ຍເຫ ຼືອທາງການເງນິດ ັງ່ກາ່ວຕອ້ງໄດເ້ຮັດກອ່ນທ່ີຈະຮບັບໍລິ

ການສາໍເລັດຄບົຖວ້ນຈາກ LLUBMC.  

6.1 ໂດຍບ່ໍຄາໍນ ງເຖງິສິ່ ງທ່ີເກດີຂ ນ້ກອ່ນ, ສວ່ນໜ ່ ງຂອງບນັຊຄີນົເຈບັຂອງ Medicare (a) ຊ ່ ງຄນົເຈບັ

ຕອ້ງຮບັຜິດຊອບດາ້ນການເງນິ (ຈາໍນວນຄາ່ປະກນັພຍັຮວ່ມ ແລະຄາ່ຮບັຜິດຊອບສວ່ນທາໍອດິ), (b) 

ຊ ່ ງບ່ໍຢູພ່າຍໃຕກ້ານຄຸມ້ຄອງຂອງປະກນັພຍັ ຫ ຼື ຜູຈ້າ່ຍອຼື່ ນໆ ລວມເຖງິ Medi-Cal/Medicaid, 

ແລະ (c) ຊ ່ ງເບີກຄຼືນບ່ໍໄດໂ້ດຍ Medicare ໃນຖານະເປັນໜ້ີສນູ, ກອໍາດຖຼືກຈດັປະເພດໃຫຢູ້ໃ່ນ 

ການເບິ່ ງແຍງເພຼື່ ອການກສຸນົ ຖາ້ວາ່: 

a.    ຄນົເຈບັເປັນຜູຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດພາຍໃຕ ້Medi-Cal/Medicaid ຫ ຼື ໂຄງການອຼື່ ນທ່ີຮບັໃຊ້
ຕາມຄວາມຕອ້ງການດາ້ນການເບິ່ ງແຍງສຂຸະພາບຂອງຄນົເຈບັທ່ີມລີາຍໄດຕ້ ໍາ່; ຫ ຼື 

b.    ຖາ້ບ່ໍດ ັງ່ນ ັນ້ ຄນົເຈບັຕອ້ງມຄີນຸສມົບດັເໝາະສມົສາໍລບັການຊວ່ຍເຫ ຼືອທາງການເງນິພາຍໃຕ້
ນະໂຍບາຍນີ ້ ແລະສະເພາະໃນຂອບເຂດຂອງການຕີລາຄາໜ້ີເປັນສນູຊ ່ ງກາໍນດົໄວພ້າຍໃຕ້
ນະໂຍບາຍນີ.້ 

7.  ຄນົເຈບັທ່ີບ່ໍມປີະກນັພຍັໃດໆ ຜູທ່ີ້ລາຍໄດຂ້ອງເຂົາຫ າຍກວາ່ 350% ຂອງລະດບັ FPL ໃນປດັຈບຸນັ 

ແລະປະສບົກບັເຫດການທ່ີຈະສ ົ່ງຜນົເສັຽຫາຍຮາ້ຍແຮງຕ່ໍການປ່ິນປວົອາດຖຼືວາ່ມເີງ ຼື່ອນໄຂເໝາະສມົສາໍລບັ

ການຊວ່ຍເຫ ຼືອທາງການເງນິ. ຄນົເຈບັດ ັງ່ກາ່ວທ່ີມລີາຍໄດສ້ງູກວາ່ນີແ້ມນ່ບ່ໍມຄີນຸສມົບດັທ່ີຈະໄດຮ້ບັການເບິ່ ງ

ແຍງເພຼື່ ອການກສຸນົແບບເຕັມສວ່ນ ຫ ຼື ການເບິ່ ງແຍງແບບຫ ຸດລາຄາ. ຢາ່ງໃດກຕໍາມ, ການພິຈາລະນາເຫດ

ການທ່ີຈະສ ົ່ງຜນົເສັຽຫາຍຮາ້ຍແຮງຕ່ໍການປ່ິນປວົອາດເຮັດໄດຕ້າມແຕລ່ະກລໍະນ.ີ ການພິຈາລະນາຕດັສນິກລໍະ

ນເີຫດການທ່ີຈະສ ົ່ງຜນົເສັຽຫາຍຮາ້ຍແຮງຕ່ໍການປ່ິນປວົຄວນຈະອງີຕາມຈາໍນວນເງນິທ່ີຄນົເຈບັຕອ້ງຮບັຜິດ

ຊອບຕາມໃບບນິ, ແລະການພິຈາລະນາເຖງິລາຍໄດ ້ ແລະຊບັສນິຂອງຄນົເຈບັ ຕາມທ່ີຖຼືກລາຍງານໄວໃ້ນເວ

ລາເກດີເຫດການ. ການບໍລິຫານຈດັການຄວນຈະນາໍໃຊກ້ານພິຈາລະນາທ່ີສມົເຫດຜນົໃນການເຮັດການຕດັ

ສນິທ່ີອງີໃສເ່ຫດການທ່ີຈະສ ົ່ງຜນົເສັຽຫາຍຮາ້ຍແຮງຕ່ໍການປ່ິນປວົ. ຕາມແນວທາງທ ົ່ວໄປ, ບນັຊໃີດໆ ທ່ີຄນົ

ເຈບັຕອ້ງຮບັຜິດຊອບຈາ່ຍຄາ່ບໍລກິານທ່ີໄດຮ້ບັທ່ີມຈີາໍນວນກາຍ $200,000 ອາດໄດຮ້ບັການພິຈາລະນາວາ່ມ ີ

ເງ ຼື່ອນໄຂ   ເໝາະສມົໃນຖານະເປັນເຫດການທ່ີຈະສ ົ່ງຜນົເສັຽຫາຍຮາ້ຍແຮງຕ່ໍການປ່ິນປວົ.  

           8. ບນັຊໃີດໆ ທ່ີຖຼືກສ ົ່ງກບັຄຼືນຫາ LLUBMC ຈາກອງົການທວງໜ້ີ ຊ ່ ງໄດພິ້ຈາລະນາຕດັສນິວາ່ ຄນົເຈບັ ຫ ຼື 

ຕວົແທນຄອບຄວົບ່ໍມແີຫ ງ່ຊບັສນິທ່ີຈະຈາ່ຍໃບບິນຂອງເຂົາ ຫ ຼື ຂອງລາວ, ອາດຖຼືວາ່ມເີງ ຼື່ອນໄຂເໝາະສມົ   

ສາໍລບັການເບິ່ ງແຍງເພຼື່ ອການກສຸນົ. ເອກະສານຂອງຄນົເຈບັ ຫ ຼື ຕວົແທນຄອບຄວົກຽ່ວກບັການບ່ໍສາມາດ

ຈາ່ຍຄາ່ບໍລິການຕາ່ງໆ ຈະຖຼືກເກບັຮກັສາໄວໃ້ນແຟ້ມເອກະສານປະເພດການເບິ່ ງແຍງເພຼື່ ອການກສຸນົ.  

 

F. ເກນສາໍລບັການກາໍນດົມອບໝາຍໃໝຈ່າກສະຖານະໜ້ີສນູໄປເປັນການເບິ່ ງແຍງເພຼື່ ອການກສຸນົ  

1. ອງົການທວງໜ້ີຈາກພາຍນອກທງັໝດົທ່ີມສີນັຍາກບັ LLUBMC ໃນການດາໍເນນີການຕິດຕາມບນັຊ ີ ແລະ/ຫ ຼື 

ທວງໜ້ີສນູ ຈະນາໍໃຊເ້ກນຕ່ໍໄປນີເ້ພຼື່ ອລະບຫຸາການປ່ຽນແປງສະຖານະຂອງຄນົເຈບັຈາກໜ້ີສນູເປັນການເບິ່ ງ

ແຍງເພຼື່ ອການກສຸນົ:   

1.1 ບນັຊຄີນົເຈບັຕອ້ງບ່ໍມປີະກນັພຍັທ່ີນາໍໃຊໄ້ດ ້ (ລວມເຖງິໂຄງການຄຸມ້ຄອງຂອງຣຖັບານ ຫ ຼື ຜູຈ້າ່ຍ

ຝາ່ຍທີສາມອຼື່ ນໆ); ແລະ  

1.2 ຄນົເຈບັ ຫ ຼື ຕວົແທນຄອບຄວົຕອ້ງມເີຄຣດດິ ແລະ/ຫ ຼື ຄະແນນຄວາມປະພ ດທ່ີຢູໃ່ນລະດບັຊວ່ງຕ ໍາ່ທ່ີ

ສດຸລາໍດບັ 25 ເປີເຊັນຂອງຄະແນນເຄຣດດິສາໍລບັວທີິການປະເມນີເຄຣດດິໃດໆ ທ່ີນາໍໃຊ;້ ແລະ 

1.3 ຄນົເຈບັ ຫ ຼື ຕວົແທນຄອບຄວົບ່ໍໄດຊ້າໍລະເງນິພາຍໃນ 150 ວນັ ນບັແຕມ່ອບໝາຍໃຫອ້ງົການທວງ

ໜ້ີ;  



ປະເພດ: ການບໍລິຫານຈດັການດາ້ນການເງນິ ລະຫດັ:      BC-22 

  ໜາ້: 13 ຈາກ 17 

ຫວົຂໍ:້ ນະໂຍບາຍການຊວ່ຍເຫ ຼືອທາງການເງນິ 

 
 

 1.4 ອງົການທວງໜ້ີໄດຕ້ດັສນິວາ່ ຄນົເຈບັ/ຕວົແທນຄອບຄວົແມນ່ບ່ໍສາມາດຊາໍລະເງນິ; ແລະ/ຫ ຼື    

1.5 ຄນົເຈບັ ຫ ຼື ຕວົແທນຄອບຄວົບ່ໍມເີລກປະກນັສງັຄມົທ່ີໃຊກ້ານໄດ ້ແລະ/ຫ ຼື ທ່ີຢູອ່າໄສໃນຣຖັທ່ີຖຼືກຕອ້ງ 

ເພຼື່ ອນາໍໃຊໃ້ນການພິຈາລະນາຄະແນນເຄຣດດິ. 

2. 

ບນັຊທີງັໝດົທ່ີໄດຮ້ບັຄຼືນຈາກອງົການທວງໜ້ີສາໍລບັການກາໍນດົມອບໝາຍໃໝຈ່າກໜ້ີສ້ນູເປັນການເບິ່ ງແຍງເ

ພຼື່ ອການກສຸນົ ຈະໄດຮ້ບັການປະເມນີຜນົໂດຍເຈົາ້ໜາ້ທ່ີພະແນກດແູລໃບເກບັຄາ່ຂອງ LLUBMC 

ກອ່ນທ່ີຈະຈດັການກາໍນດົປະເພດໃໝໃ່ດໆ ພາຍໃນລະບບົບນັຊ ີແລະບນັທ ກຂອງໂຮງໝໍ. 

 

G. ການແຈງ້ຕ່ໍຄນົເຈບັ 

1. ເມ ຼື່ອໄດເ້ຮັດການພິຈາລະນາຕດັສິນການມເີງ ຼື່ອນໄຂໄດຮ້ບັແລວ້, ຈດົໝາຍລະບຸສະຖານະການພິຈາລະນາ  

ຕດັສິນກຈໍະຖຼືກສ ົ່ງໃຫແ້ກຄ່ນົເຈັບ ຫ ຼື ຕວົແທນຄອບຄວົ. ຈດົໝາຍແຈງ້ສະຖານະການຕດັສິນຈະລະບສຸິ່ ງໃດ

ໜ ່ ງຕ່ໍໄປນີ:້   

1.1    ການອະນມຸດັ: ຈດົໝາຍຈະລະບຸວາ່ ບນັຊີໄດຮ້ບັການອະນມຸດັແລ້ວ, ລະດບັຂອງການອະນມຸດັ 

ແລະ ຍອດຄງົຄ້າງໃດໆ ຂອງຄນົເຈັບ. ຂໍ້ມນູ ແລະຄາໍແນະນາໍສາໍລບັການປະຕິບດັຕ່ໍໄປໃດໆ    

ສາໍລບັຄນົເຈບັກຈໍະລວມຢູໃ່ນນ ັນ້ດວ້ຍ.     

1.2 ການປະຕິເສດ: ເຫດຜນົສາໍລບັການປະຕິເສດການມເີງ ຼື່ອນໄຂໄດຮ້ບັຊ ່ ງອີງຕາມ FAA ຈະຖຼືກ     

ອະທິບາຍໃຫແ້ກຄ່ນົເຈັບ. ຍອດໜ້ີຄງົຄາ້ງໃດໆ ຂອງຄນົເຈັບກຈໍະຖຼືກລະບຸໄວດ້ວ້ຍ. ຂໍມ້ນູຕິດຕ່ໍ 

ແລະຄາໍແນະນາໍຕາ່ງໆ ສາໍລບັການຊາໍລະເງນິກຈໍະລວມຢູໃ່ນນ ັນ້ດວ້ຍ.    

1.3 ລະງບັຊ ົ່ວຄາວ: ຜູ້ສະໝກັຈະໄດຮ້ບັແຈງ້ວາ່ ເປັນຫຍງັໃບສະໝກັ FAA ຈ ່ ງບ່ໍຄບົຖວ້ນສມົບູນ.    

ຂໍ້ມ ູນຍອດຄງົຄ້າງທງັໝດົຈະຖຼືກລະບຸໄວ້ ແລະຈະມໜີງັສຼືແຈງ້ການຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຄນົເຈັບ ຫ ຼື     

ຕວົແທນຄອບຄວົສ ົ່ງຂໍມ້ນູໃຫແ້ກ ່ LLUBMC. 

 

H. ແຜນການຊາໍລະເງນິແບບມເີງ ຼື່ອນໄຂ 

1. ເມ ຼື່ອ LLUBMC ໄດເ້ຮັດການຕດັສນິເລຼື່ ອງການຫ ຸດລາຄາແລວ້, ຄນົເຈບັຈະມທີາງເລຼືອກໃນການຈາ່ຍຍອດ

ຄງົຄາ້ງທ່ີຄບົກາໍນດົຈາ່ຍສວ່ນໃດໜ ່ ງ ຫ ຼື ທງັໝດົເປັນກອ້ນໃຫຍເ່ທຼື່ ອດຽວ, ຫ ຼື ຜາ່ນເງ ຼື່ອນໄຂການຊາໍລະຕາມ

ຕາຕະລາງໃນແຜນການຊາໍລະເງນິແບບມເີງ ຼື່ອນໄຂ.  

2. LLUBMC ຈະປ ກສາຫາລຼືກຽ່ວກບັທາງເລຼືອກແຜນການຊາໍລະເງນິກບັຄນົເຈັບແຕລ່ະຄນົທ່ີຮອ້ງຂໍເອົາການ

ຈດັການສາໍລບັເງ ຼື່ອນໄຂການຊາໍລະເງນິ. ແຜນການຊາໍລະເງນິສວ່ນບກຸຄນົຈະຖຼືກຈດັການໂດຍອງີຕາມຄວາມ   

ສາມາດຂອງຄນົເຈັບ ເພຼື່ ອໃຫ້ບນັລເຸງ ຼື່ອນໄຂຂອງການຊາໍລະເງນິຢ່າງມປີະສິດທິພາບ. ໃນຖານະເປັນແນວ

ທາງທ ົ່ວໄປ, ແຜນການຊາໍລະເງນິຈະມລີະຍະເວລາບ່ໍດນົເກນີ 12 ເດຼືອນ.  
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3. LLUBMC ຈະຕ່ໍຮອງດ້ວຍຄວາມສຸດຈະລິດໃຈກບັຄນົເຈັບ; ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ ບ່ໍມພີນັທະບງັຄບັໃນ

ການຍອມຮບັເງ ຼື່ອນໄຂການຊາໍລະເງນິທ່ີສະເໜີໂດຍຄນົເຈບັ. ໃນກລໍະນທ່ີີ LLUBMC ແລະຄນົເຈັບໃດໜ ່ ງ 

ຫ ຼື ຜູຮ້ບັປະກນັບ່ໍສາມາດບນັລຂຸໍຕ້ກົລງົກນັໃນການຈດັຕ ັງ້ແຜນການຊາໍລະເງນິແບບມເີງ ຼື່ອນໄຂ, ທາງໂຮງໝໍ

ຈະນາໍໃຊ ້ສດູ “ແຜນການຊາໍລະເງນິທ່ີສມົເຫດຜນົ” ຕາມທ່ີນຍິາມໄວໃ້ນປະມວນກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍສຂຸະພາບ

ແລະຄວາມປອດພຍັ ມາດຕາ 127400 (i) ເປັນພຼື້ນຖານສາໍລບັແຜນການຊາໍລະເງນິ. “ແຜນການຊາໍລະເງນິ

ທ່ີສມົເຫດຜນົ” ໝາຍເຖງິ ການຊາໍລະເງນິທກຸເດຼືອນ ຊ ່ ງບ່ໍເກນີ 10 ເປີເຊັນ ຂອງລາຍໄດຄ້ອບຄວົຂອງຄນົ

ເຈັບ ຕ່ໍໜ ່ ງເດຼືອນ, ບ່ໍລວມ ການຫກັຫ ຸດຕາ່ງໆ ສາໍລບັຄາ່ໃຊຈ້າ່ຍທ່ີຈາໍເປັນໃນຊວີດິປະຈາໍວນັ. ເພຼື່ ອທ່ີຈະນາໍ

ໃຊສ້ດູ “ແຜນການຊາໍລະເງນິທ່ີສມົເຫດຜນົ”, LLUBMC ຈະເກບັຂໍມ້ນູຂອງຄນົເຈັບກຽ່ວກບັລາຍໄດ ້ແລະ 

“ຄາ່ໃຊຈ້າ່ຍທ່ີຈາໍເປັນໃນຊວີດິປະຈາໍວນັ” ໂດຍສອດຄອ່ງກບັຣຖັບນັຍດັ. LLUBMC ຈະນາໍໃຊຟ້ອມທ່ີເປັນ     

ມາດຕະຖານໃນການເກບັກາໍຂໍມ້ນູດ ັງ່ກາ່ວ. ຄນົເຈບັແຕລ່ະຄນົ ຫ ຼື ຜູຮ້ບັປະກນັທ່ີຊອກຫາແຜນການຊາໍລະເງນິ 

ໂດຍການນາໍໃຊສ້ດູ  “ແຜນການຊາໍລະເງນິທ່ີສມົເຫດຜນົ” ຈະຕອ້ງສ ົ່ງຂໍມ້ນູກຽ່ວກບັລາຍໄດຄ້ອບຄວົ ແລະ

ຄາ່ໃຊຈ້າ່ຍຕາ່ງໆ ຕາມທ່ີຖຼືກຮຽກຮອ້ງເອົາ, ເວັນ້ແຕວ່າ່ ການຮຽກຮອ້ງເອົາຂໍມ້ນູນ ັນ້ຖຼືກຍກົເລີກໂດຍຕວົແທນ

ຂອງ LLUBMC. 

4. ບ່ໍມກີານເກບັດອກເບັ້ຽກບັບນັຊີຄນົເຈັບທ່ີມຄີນຸສມົບດັສາໍລບັລະຍະເວລາຂອງແຜນການຊາໍລະເງນິໃດໆ ທ່ີ 

ຈດັການພາຍໃຕຂ້ໍກ້າໍນດົຂອງ FAP. 

5. ເມ ຼື່ອແຜນການໄດຮ້ບັອະນມຸດັແລວ້ໂດຍ LLUBMC, ການບກົຜອ່ງບ່ໍຈາ່ຍຕາມທ່ີຄບົກາໍນດົຈາ່ຍຕດິຕ່ໍກນັ 

90 ວນັ ຈະສ ົ່ງຜນົໃຫເ້ກດີການຜິດນດັໃນແຜນການຊາໍລະເງນິ. ຄນົເຈບັ ຫ ຼື ຜູຮ້ບັປະກນັມໜີາ້ທ່ີຮບັຜິດຊອບ

ໃນການຕດິຕ່ໍຫາຫອ້ງການທລຸະກດິຄນົເຈບັຂອງ LLUBMC ຖາ້ວາ່ ສະພາບການມກີານປ່ຽນແປງໄປ ແລະ

ບ່ໍ ສາມາດເຮັດໄດຕ້າມເງ ຼື່ອນໄຂຂອງແຜນການຊາໍລະເງນິ. ຢາ່ງໃດກຕໍາມ, ໃນກລໍະນຂີອງການຜິດນດັບ່ໍຊາໍ

ລະຕາມແຜນການຊາໍລະເງນິ, LLUBMC ຈະພະຍາຍາມຢາ່ງສມົເຫດຜນົທ່ີຈະຕິດຕ່ໍຫາຄນົເຈບັ ຫ ຼື ຕວົ

ແທນຄອບຄວົຂອງເຂົາໂດຍທາງໂທຣະສບັ ແລະ ໃຫແ້ຈງ້ການເລຼື່ ອງການຜິດນດັເປັນລາຍລກັອກັສອນ. ຄນົ

ເຈບັຈະມໂີອກາດທ່ີຈະຕ່ໍຮອງໃໝໃ່ນການຂະຫຍາຍເວລາໃນແຜນການຊາໍລະເງນິ ແລະອາດເຮັດແນວນ ັນ້ໄດ້

ໂດຍການຕິດຕ່ໍຕວົແທນຂອງຫອ້ງການທລຸະກດິຄນົເຈບັພາຍໃນສບິສີ່  (14) ວນັ ນບັແຕວ່ນັທີຂອງໜງັສຼືແຈງ້

ການກຽ່ວກບັການຜິດນດັໃນແຜນການຊາໍລະເງນິແບບຂະຫຍາຍເວລາ. ຖາ້ວາ່ ຄນົເຈບັບກົຜອ່ງບ່ໍຮຽກຮອ້ງຂໍ

ເອົາການຕ່ໍຮອງໃໝສ່າໍລບັແຜນການຊາໍລະເງນິແບບຂະຫຍາຍເວລາ ພາຍໃນສບິສີ່  (14) ວນັ, ແຜນການຊາໍ

ລະເງນິຈະຖຼືກຖຼືວາ່ຢູໃ່ນສະຖານະບ່ໍໃຫຄ້ວາມຮວ່ມມ ຼື ແລະບນັຊກີຈໍະຕກົຢູໃ່ນສະຖານະຖຼືກທວງໜ້ີ.   

6. ຖາ້ເປັນໄປໄດ,້ ການຊາໍລະເງນິທກຸຄ ັງ້ຄວນດາໍເນນີການຜ່ານຜູ້ໃຫ້ບໍລິການໂອນເງນິແບບອິເລັກໂຕຣນກິ 

(Electronic Funds Transfer, EFT) ຈາກພາຍນອກ. ຢ່າງໃດກຕໍາມ, ໃນກໍລະນີທ່ີຄນົເຈັບ ຫ ຼື ຕວົ

ແທນຄອບຄວົສະແດງຄວາມຕ ັງ້ໃຈຈງິທ່ີຈະຈາ່ຍພາຍໃຕແ້ຜນການຊາໍລະເງນິ, ໂດຍບ່ໍຕອ້ງຜາ່ນຜູໃ້ຫ ້    

ບໍລິການ EFT ຈາກພາຍນອກ, LLUBMC ຈະພະຍາຍາມໃຫ້ຄວາມສະດວກແກຄ່າໍຮອ້ງຂໍດ ັ່ງກາ່ວ 

ໂດຍກາໍນດົໃຫຄ້ນົເຈັບຈາ່ຍຜາ່ນແຜນການຊາໍລະເງນິທ່ີຂະຫຍາຍເວລາໃຫແ້ບບເປັນເງນິສດົ, ເຊັກ, ການ

ສ ັງ່ຈາ່ຍເງນິ ຫ ຼື ບດັເຄຣດດິ.     
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I. ການແກໄ້ຂຂໍຂ້ດັແຍງ້ 

1. ໃນກລໍະນທ່ີີເກດີຂໍຂ້ດັແຍງ້ຂ ນ້ເລຼື່ ອງການມຄີນຸສມົບດັເໝາະສມົສາໍລບັໂຄງການຊວ່ຍເຫ ຼືອທາງການເງນິ, ຄນົ

ເຈັບສາມາດຍຼື່ ນຄາໍອທຸອນເປັນລາຍລກັອກັສອນເພຼື່ ອຂໍໃຫ້ມກີານພິຈາລະນາຕ່ໍ LLUBMC. ໜງັສຼືອຸ

ທອນຄວນປະກອບດວ້ຍຄາໍອະທິບາຍທ່ີຄບົຖວ້ນກຽ່ວກບັຂໍໂ້ຕແ້ຍງ້ຂອງຄນົເຈບັ ແລະເຫດຜນົທ່ີຂໍໃຫມ້ກີານພິ

ຈາລະນາຄຼືນໃໝ່. ເອກະສານທ່ີກຽ່ວຂອ້ງເພ່ີມເຕີມໃດໆ ຫ ຼື ທງັໝດົທ່ີຈະຊວ່ຍສະໜບັສະໜນູການຮຽກຮອ້ງ

ຂອງຄນົເຈບັ ຄວນຄດັຕິດໄປກບັໜງັສຼືອທຸອນດວ້ຍ.     

2. ຄາໍອທຸອນໃດໆ ຫ ຼື ທງັໝດົ ຈະຖຼືກກວດກາຄຼືນໂດຍຜູອ້າໍນວຍການບໍລິຫານຂອງຫອ້ງການທລຸະກດິຄນົເຈັບ. 

ຜູ້ອາໍນວຍການບໍລິຫານຈະພິຈາລະນາຄາໍຖະແຫ ງຂໍ້ໂຕ້ແຍ້ງທ່ີເປັນລາຍລກັອກັສອນທງັໝດົ ພ້ອມດວ້ຍ       

ເອກະສານຄດັຕິດໃດໆ. ຫ ງັຈາກກວດກາຄຼືນຄາໍຮອ້ງຂອງຄນົເຈັບສາໍເລັດແລວ້, ຜູອ້າໍນວຍການບໍລິຫານຈະ

ໃຫຄ້າໍອະທິບາຍເປັນລາຍລກັອກັສອນເຖງິສິ່ ງທ່ີຄ ົນ້ພບົ ແລະການພິຈາລະນາຕດັສນິ. ການພິຈາລະນາຕດັສນິ

ທງັໝດົໂດຍຜູອ້າໍນວຍການບໍລິຫານຈະຖຼືວາ່ເປັນຄາໍຕດັສນິສດຸທາ້ຍ. ຈະບ່ໍມກີານອທຸອນຕ່ໍໄປອກີ. 

 

J. ການແຈງ້ຕ່ໍສາທາລະນະ 

1.    LLUBMC ຈະຕດິປະກາດແຈງ້ການໃຫປ້ະຊາຊນົຮູກ້ຽ່ວກບັໂຄງການ FAP, FAA, ບດົສະຫ ຸບໃນພາສາ

ທ່ີເຂົ້າໃຈງາ່ຍ, ແລະນະໂຍບາຍການຮຽກເກບັເງນິ ແລະການທວງໜ້ີ. ແຈງ້ການດ ັງ່ກາ່ວນີຈ້ະຖຼືກຕິດໄວໃ້ນ

ເຂດ     ບໍລິການຂອງ LLUBMC ສາໍລບັຄນົເຈບັໃນໂຮງໝໍ ແລະຄນົເຈບັນອກໂຮງໝໍໃນຈາໍນວນຫ ວງ

ຫ າຍ, ລວມເຖງິ ແຕບ່ໍ່ຈາໍກດັຢູແ່ຕ,່ ພະແນກສກຸເສນີ, ຫອ້ງການສ ົ່ງໃບບນິ, ບອ່ນລງົທະບຽນຮບັຄນົເຈບັໃນ

ໂຮງໝໍ ແລະຄນົເຈບັນອກໂຮງໝໍ ຫ ຼື ບໍລິເວນລໍຖາ້ທ ົ່ວໄປສາໍລບັຄນົເຈບັຂອງ LLUBMC. ແຈງ້ການຕາ່ງໆ 

ຍງັຈະຖຼືກຕດິໄວທ່ີ້ສະຖານທ່ີໃດໆ ທ່ີຄນົເຈບັອາດໄປຈາ່ຍໃບບນິຂອງເຂົາເຈົາ້. ແຈງ້ການຕາ່ງໆ ຈະລວມມ ີຂໍ້

ມນູຕິດຕ່ໍ ກຽ່ວກບັວທີິການຂໍເອົາຂໍມ້ນູເພ່ີມເຕມີເລຼື່ ອງການຊວ່ຍເຫ ຼືອທາງການເງນິ ແລະ ສະຖານທ່ີທ່ີຈະໄປ

ສະໝກັຂໍຮບັການຊວ່ຍເຫ ຼືອດ ັງ່ກາ່ວ.    

1.1 ແຈງ້ການເຫ ົ່ ານີຈ້ະຖຼືກຕິດປະກາດໄວໃ້ນພາສາອງັກດິ ແລະສະເປນ ແລະພາສາອຼື່ ນໆ ຕາມທ່ີກາໍນດົ

ໄວໃ້ນ IRC ມາດຕາ 501(r).   

2. ນອກຈາກນີ,້ ນະໂຍບາຍການຊວ່ຍເຫ ຼືອທາງການເງນິ, ການສະໝກັຂໍຮບັການຊວ່ຍເຫ ຼືອທາງການເງນິ, ບດົ

ສະຫ ຸ ບໃນພາສາທ່ີເຂົ້າໃຈງາ່ຍ, ແລະນະໂຍບາຍການຮຽກເກັບເງນິ ແລະການທວງໜ້ີ ຈະມໃີຫ້ຢູ່ທ່ີເວັບ

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

3. ສາໍເນົາເຈັຽ້ຂອງເອກະສານທ່ີອາ້ງອີງຂາ້ງເທີງນີ ້ຈະມໃີຫ້ແກສ່າທາລະນະ ຕາມການຮອ້ງຂໍທ່ີສມົເຫດຜນົ 

ໂດຍບ່ໍເສັຽຄາ່. LLUBMC ຈະຕອບຮບັຕ່ໍຄາໍຮອ້ງຂໍດ ັງ່ກາ່ວໃນລກັສະນະທ່ີກງົຕ່ໍເວລາ. 

 

K. ການລາຍງານການເບິ່ ງແຍງເພຼື່ ອການກສຸນົແບບເຕັມສວ່ນ ແລະການຊາໍລະເງນິແບບຫ ຸດລາຄາ 

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


ປະເພດ: ການບໍລິຫານຈດັການດາ້ນການເງນິ ລະຫດັ:      BC-22 

  ໜາ້: 16 ຈາກ 17 

ຫວົຂໍ:້ ນະໂຍບາຍການຊວ່ຍເຫ ຼືອທາງການເງນິ 

 
 

1. LLUBMC ຈະລາຍງານການເບິ່ ງແຍງເພຼື່ ອການກສຸນົຕວົຈງິ ໂດຍສອດຄອ່ງກບັຂໍກ້າໍນດົດາ້ນລະບຽບຂໍບ້ງັ

ຄບັຂອງຫ້ອງການວາງແຜນແລະພດັທະນາສຂຸະພາບທ ົ່ວຣຖັ (Office of Statewide Health Planning 

and Development, OSHPD) ຕາມ ທ່ີ ບ ົ່ ງ ໄວ້ ໃນຄູ່ ມ ຼືບ ັນ ຊີ ແ ລ ະກ ານ ລ າຍ ງານສ າໍລ ັບ ໂຮງໝໍ             

(Accounting and Reporting Manual for Hospitals), ສະບບັພິມຄ ັງ້ທີສອງ. ເພຼື່ ອເປັນການປະຕິບດັ

ຕາມກດົຂໍບ້ງັຄບັ, LLUBMC ຈະຄງົຮກັສາເອກະສານທ່ີເປັນລາຍລກັອກັສອນຕາ່ງໆ ກຽ່ວກບັເກນການເບິ່ ງ

ແຍງເພຼື່ ອການກສຸນົ, ແລະສາໍລບັບນັດາຄນົເຈັບແຕລ່ະຄນົ, LLUBMC ຈະຮກັສາເອກະສານທ່ີເປັນລາຍ

ລກັອກັສອນກຽ່ວກບັການພິຈາລະນາຕດັສິນດາ້ນການເບິ່ ງແຍງເພຼື່ ອການກສຸນົທງັໝດົ. ຕາມທ່ີກາໍນດົໄວໂ້ດຍ 

OSHPD, ການເບິ່ ງແຍງເພຼື່ ອການກສຸນົທ່ີຈດັຫາໃຫ້ແກບ່ນັດາຄນົເຈັບຈະຖຼືກບນັທ ກໄວໂ້ດຍມພີຼື້ນຖານເປັນ

ການເກບັເງນິຕວົຈງິສາໍລບັການບໍລິການຕາ່ງໆ ທ່ີໃຫ.້    

2. LLUBMC ຈະຈດັຫາສາໍເນົາຂອງໂຄງການ FAP ໃຫ້ແກ ່OSHPD ຊ ່ ງລວມມ ີນະໂຍບາຍດາ້ນການ

ເບິ່ ງແຍງເພຼື່ ອການກສຸນົ ແລະການຊາໍລະເງນິແບບຫ ຸດລາຄາຢູ່ໃນເອກະສານສະບບັດຽວ. ໂຄງການ  FAP 

ຍງັປະກອບດວ້ຍ: 1) ລະບຽບການທງັໝດົດາ້ນການມເີງ ຼື່ອນໄຂເໝາະສມົ ແລະຄນຸສມົບດັສາໍລບັຄນົເຈບັ; 2) 

ການສະໝກັຮວມສາໍລບັການເບິ່ ງແຍງເພຼື່ ອການກສຸນົແບບເຕັມສວ່ນ ແລະການຊາໍລະເງນິແບບຫ ຸດລາຄາ; 

ແລະ 3) ຂ ັນ້ຕອນການກວດກາຄຼືນສາໍລບັທງັການເບິ່ ງແຍງເພຼື່ ອການກສຸນົແບບເຕັມສວ່ນ ແລະການຊາໍລະ

ເງນິແບບຫ ຸດລາຄາ. ເອກະສານເຫ ົ່ ານີຈ້ະຖຼືກຈດັຫາໃຫແ້ກ ່OSHPD ທກຸສອງປີ ຫ ຼື ເມ ຼື່ອໃດກຕໍາມ ທ່ີມກີານ

ປ່ຽນແປງທ່ີສາໍຄນັ. 

L.  ອຼື່ ນໆ 

1. ການຮກັສາຄວາມລບັ - ຄວນຈຼື່ໄວວ້າ່ ຄວາມຕອ້ງການຈາໍເປັນສາໍລບັການຊວ່ຍເຫ ຼືອທາງການເງນິແມນ່ເລຼື່ ອງ

ທ່ີອອ່ນໄຫວ ແລະເປັນເລຼື່ ອງສວ່ນຕວົເລກິຊ ງ້ສາໍລບັຜູຮ້ບັບໍລກິານ. ການຮກັສາຄວາມລບັຂອງຄາໍຮອ້ງຕາ່ງໆ, 

ຂໍມ້ນູ ແລະການໃຫທ້ ນນ ັນ້ຈະຖຼືກເກບັຮກັສາໄວເ້ພຼື່ ອທກຸຄນົທ່ີຊອກຫາ ຫ ຼື ໄດຮ້ບັການຊວ່ຍເຫ ຼືອທາງການເງນິ. 

ການອບົຮມົເຈົາ້ໜາ້ທ່ີ ແລະການຄດັເລຼືອກເຈົາ້ໜາ້ທ່ີຜູທ່ີ້ຈະປະຕິບດັວຽກຕາມນະໂຍບາຍນີຈ້ະຖຼືກຊີນ້າໍພາຍໃຕ້

ຄນຸຄາ່ເຫ ົ່ ານີ.້ 

 2. ຂໍກ້າໍນດົໂດຍສດຸຈະລິດ - LLUBMC ດາໍເນນີການຈດັການດາ້ນການຊວ່ຍເຫ ຼືອທາງການເງນິສາໍລບັຄນົ

ເຈບັທ່ີມຄີນຸສມົບດັເໝາະສມົໂດຍສດຸຈະລດິ ແລະເພ່ິງພາຂໍເ້ທັດຈງິທ່ີວາ່ ຂໍມ້ນູທ່ີໄດມ້າຈາກຄນົເຈບັ ຫ ຼື ຕວົ

ແທນຄອບຄວົນ ັນ້ແມນ່ສມົບນູ ແລະຖຼືກຕອ້ງ. ຂໍກ້າໍນດົຂອງການຊວ່ຍເຫ ຼືອທາງການເງນິບ່ໍກດີກນັສດິທິຕ່ໍການ

ເກບັຄາ່ບໍລກິານ, ບ່ໍວາ່ຈະເປັນການເກບັຍອ້ນຫ ງັ ຫ ຼື ໃນເວລາໃຫບໍ້ລກິານ, ສາໍລບັການບໍລກິານທງັໝດົ ເມ ຼື່ອ

ຖຼືກສໍໂ້ກງ, ຫ ຼື ຄນົເຈບັ ຫ ຼືຕວົແທນຄອບຄວົໃຫຂ້ໍມ້ນູບ່ໍຖຼືກຕອ້ງໂດຍເຈດຕະນາ. ນອກຈາກນີ,້ LLUBMC  

ສະຫງວນສດິໃນການຊອກຫາເອົາການບນັເທົາຢຽວຢາ, ການດາໍເນນີຄະດແີພງ່ແລະອາຍາ, ຈາກເຫ ົ່ າຄນົເຈບັ 

ຫ ຼື ຕວົແທນຄອບຄວົທ່ີສໍໂ້ກງ ຫ ຼື ໃຫຂ້ໍມ້ນູບ່ໍຖຼືກຕອ້ງໂດຍເຈດຕະນາ ເພຼື່ ອໃຫມ້ຄີນຸສມົບດັໄດຮ້ບັ 

LLUBMC FAP. 

3. ນະໂຍບາຍດາ້ນເຄຣດດິ ແລະການທວງໜ້ີ - LLUBMC ໄດກ້າໍນດົນະໂຍບາຍການຮຽກເກັບເງນິ ແລະ

ການທວງໜ້ີໄວຊ້ ່ ງມໃີຫ້ຢູທ່າງອອນໄລນທ່ີ໌ https://medical-center.lomalindahealth.org/financial-

https://medical-center.lomalindahealth.org/financial-assistance#llubmc
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ຫວົຂໍ:້ ນະໂຍບາຍການຊວ່ຍເຫ ຼືອທາງການເງນິ 

 
 

assistance#llubmc. ການດາໍເນນີການທງັໝດົໂດຍ LLUBMC ໃນການເອົາຂໍມ້ນູດາ້ນເຄຣດດິ ກຽ່ວກບັ

ຄນົເຈັບ/ບຸກຄນົທ່ີຮບັຜິດຊອບ ຫ ຼື ໃນສວ່ນທ່ີອາ້ງອີງເຖງິ ຄນົເຈັບ/ຄນົທ່ີຮບັຜິດຊອບ ຕ່ໍກບັອງົການທວງໜ້ີ

ຈາກພາຍນອກ ຈະສອດຄອ່ງເປັນໄປຕາມນະໂຍບາຍດາ້ນເຄຣດດິ ແລະການທວງໜ້ີ.    

 

 

 

ອະນມຸດັແລວ້:  ຄະນະກາໍມະການບໍລິຫານ;  ຜູບໍ້ລິຫານສງູສດຸຂອງ LLUBMC;  ຮອງປະທານອາວໂຸສດາ້ນການເງນິ

ຂອງ LLUBMC;  ຄະນະກາໍມະການ LLUBMC 

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

