ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ျခင္းမူ၀ါဒ
မူ၀ါဒစာတမ္း

Financial Assistance Policy

Parkview Healthမွ အေရးေပၚႏွင့္ အျခားလိုအပ္ေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားကို လူနာမ်ား ေငြေပးေခ်ႏိုင္မႈအေပၚ ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္းမရွိဘဲ ေဆာင္႐ြက္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။
Parkview Healthမွ ၄င္း၏ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ႏွင့္ အေရးေပၚဌာနမ်ားမွ အေရးေပၚ က်န္းမာေရးအေျခအေနမ်ားအတြက္ လူတစ္ဉီးခ်င္းစီကို လူတန္းစာခြဲျခားျခင္းမရွိဘဲ လူတစ္ဉီးခ်င္း
ေငြေပးေခ်ႏိုင္မႈအေပၚ ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္းမရွိဘဲ Parkview Healthအတြက္ ေထာက္ပံ့ေငြ စည္းမ်ဥ္းေအာက္တြင္ အကူအညီေပးလ်က္ရွိပါသည္။ Parkview Healthဌာနမ်ားႏွင့္
အေရးေပၚဌာနမ်ားမွ အေရးေပၚ ေဆးဘက္ဆင
ို ရ
္ ာ အေျခအေနမ်ားအတြက္ ကုသမႈမခံယမ
ူ ီ အေရးေပၚဌာနလူနာမ်ားအား ေငြေပးေဆာင္ရန္ ေတာင္းဆိုျခင္း သိမ
႔ု ဟုတ္ ခြဲျခားဆက္ဆမ
ံ မ
ႈ ရွဘ
ိ ဲ အေ
ရးေပၚက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မက
ႈ ို ဝင္ေရာက္စက
ြ ဖ
္ က္သည့္ ေႂကြးၿမီစုေဆာင္းျခင္းဆိင
ု ရ
္ ာလုပ္ေဆာင္မမ
ႈ ်ားကို ခြင့္ျပဳျခင္း ကဲသ
့ ႔ေ
ို သာ တစ္ဦးခ်င္းစီကို အေရးေပၚေဆးကုသမႈခယ
ံ ရ
ူ န္ တားဆီးမႈ
လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ပါ၀င္ျခင္းမွ တားျမစ္ထားသည္။ Parkview Healthဌာနမ်ားႏွင့္ အေရးေပၚဌာနမ်ားသည္ EMTALA မွလိုအပ္သည့္အတိုင္း အေရးေပၚက်န္းမာေရးအေျခအေနမ်ားကို
ေစာင့္ေ ရွာ က္ ၿ ပီး ၎၏ အေကာင္ အ ထည္ေ ဖာ္ မႈ စည္း မ်ဥ္း မ်ားမွာ က်န္း မာေရး စစ္ေ ဆးမႈေ ပးျခင္း ၊ ကု သ မႈ ကို တည္ တံေ အာင္ လု ပ္ေ ဆာင္ေ ပးျခင္း ၊ လို အ ပ္ ပါက တစ္ ဦးခ်င္း ကို
အျခားေဆးကုသမႈသို႔ လြဲေျပာင္းေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ ၫြန္းေပးျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။ အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆိုရေသာ္ Parkview Healthမွ ၎၏ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ႏွင့္ အေရးေပၚဌာနမ်ားမွ ဖဒရယ္ဉပေဒ
ကုဒ္ေခါင္းစဥ္ 42 အခန္း IV အခန္းခြဲ Gအရ အေရးေပၚ က်န္းမာေရးအေျခအေနမ်ားအတြက္ သိမ
႔ု ဟုတ္ ေနာက္ဆက္တစ
ြဲ ည္းမ်ဥ္းမ်ား (သက္ႀကီး႐ြယအ
္ ို ေဆးကုသမႈႏင
ွ ့္ ဆင္းရဲႏမ
ြ ္းပါးသူကသ
ု ေရး
၀န္ေဆာင္မႈစင္တာမ်ား၊ က်န္းမာေရးႏွင့္လူသားဝန္ေဆာင္မႈမ်ားဌာန၊ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္) ေထာက္ပံေပးပါမည္။ ဤမူဝါဒ၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္မွာ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏
လူနာမ်ား၊ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ဆရာဝန္မ်ားႏွင့္ လူမအ
ႈ သိင
ု ္းအဝိင
ု ္းမ်ားသိ႔ု ေငြေၾကးအေထာက္အပံအ
့ တြက္ ရရွိႏင
ို မ
္ ည္ ဝန္ေဆာင္မမ
ႈ ်ား၊ ေလွ်ာက္လႊာလုပင
္ န္းစဥ္ႏင
ွ ့္ အရည္အခ်င္းျပည့မ
္ မ
ီ စ
ႈ မ
ံ ်ားႏွင့္
ပတ္သက္ၿပီး တိက်ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္ရန္အတြက္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤမူဝါဒအား Parkview Health ဒါ႐ိုက္တာ ဘုတ္အဖြဲ႕မွ လႊဲအပ္ထားသည့္ အခြင့္အာဏာအရ
Parkview Health ဘ႑ာေရး ေကာ္မတီမွ အတည္ျပဳခဲ့သည္။

စကားလံုးအဓိပၸါယ္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
ေအ။ 	
အေရးေပၚ ကုသမႈ
အေရးေပၚ
မႈ ဆိုသည္မွာ စိတ္က်န္းမာေရးအေျခအေနအပါအ၀င္ အျပင္းအထန္နာက်င္ျခင္းမ်ိဳးကဲ့သို႔ လံုေလာက္ျပင္းထန္သည့္ ေရာဂါလကၡဏာမ်ားျပသၿပီး ခ်က္ခ်င္းေ
ဆး၀ါးကုသမႈခံယူႏုိင္သည့္အေျခအေနမရွိပဲ ခႏၶာကိုယ္အစိတ္အပိုင္းမ်ား ပ်က္စီးျခင္း၊ ဆံုးရွံဳးျခင္းျဖစ္ႏုိင္သည့္ အေျခအေနျဖစ္သည္။
ဘီ။	ေဆးဘက္ဆုိင္ရာ လိုအပ္ေသာ ေစာင့္ေရွာက္မႈ ဆိုသည္မွာ လူနာတစ္ေယာက္အား စမ္းသပ္စစ္ေဆးျခင္း၊ သက္သာေအာင္ကုသေပးျခင္း၊
အသက္အႏၱရာယ္ရွိသည့္အေျခအေနမွ ကာကြယ္ျခင္း၊ နာက်င္ျခင္း၊ ခႏၶာကိုယ္ အစိတ္အပိုင္းမ်ား ပ်က္စီးျခင္း၊ မသန္စြမ္းျဖစ္သြားႏုိင္ျခင္းႏွင့္ ေယဘုယ်
အဖ်ားႀကီးျခင္းသို႕မဟုတ္ စိတ္ပိုင္း/ရုပ္ပိုင္းအားနည္းျခင္းကို ကာကြယ္ကုသျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။
စီ။	ေလွ်ာက္ထားျခင္းကာလ ဆုိသည္မွာ ကုသမႈခံယူျခင္းစတင္သည့္အခ်ိန္မွစၿပီး လူနာအား ေငြေတာင္းခံလႊာစတင္ထုတ္ေပးသည့္ရက္မွ ရက္ေပါင္း
၂၄၀ ေျမာက္ရက္အထိအတြင္း သို႔မဟုတ္ ပံုမွန္မဟုတ္ေသာ ေကာက္ခံျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္စတင္သည့္အခ်ိန္Parkview Health မွ စာျဖင့္ေရးသားၿပီး
ေနာက္ဆံုးရက္သတ္မွတ္ၿပီးသည္မွ ရက္ေပါင္း ၃၀ အတြင္းျဖစ္သည္။
ဒ။ီ 	အထွေထွေကုန်ကျစရိတ်များ (AGB) သည် အရေးပေါ် သို့မဟုတ် လိုအပ်သော ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုအတွက် Medicare ဝန်ဆောင်ခနှင့် ပုဂ္ဂလိကကျန်းမာရေး

အာမခံများမှ ခွင့်ပြုထားသော ငွေကြေးပမာဏဖြစ်ပါသည်။။ Parkview Healthသည် Look Back Method (ပြန်လှန်ကြည့်ရှု့စစ်ဆေးသည့် နည်း)ဖြင့် အထွေထွေ
ကုန်ကျစရိတ်များကို တွက်ချက်သည်။

အီး။

Look Back Method (ပြန်လှန်ကြည့်ရှု့စစ်ဆေးသည့် နည်း)သည် လွန်ခဲ့သည့်နှစ်၏ Medicareနှင့် ပုဂ္ဂလိကကျန်းမာရေးအာမခံများမှ ပေးဆောင်ခဲ့သည်ကုန်ကျစရိတ်
များကိုကြည့်ရှုပြီး ဤနှစ်၏ အထွေထွေကုန်ကျစရိတ်ပမာဏ များကို သတ်မှတ်ခြင်းဖြစ်သည်။

အက္ဖ္။ စုစုေပါင္း မိသားစု၀င္ေငြ ဆုိသည္မွာ ျပည္ေထာင္စု ၀င္ေငြခြန္ပံုစံ 1040 တြင္သတ္မွတ္ထားသည့္ စုစုေပါင္းမိသားစု၀င္ေငြျဖစ္ၿပီး ၄င္းမိသားစု၀င္မ်ား၏ လက္ရွိ
အလုပ္အကိုင္မွရရွိသည့္ စုစုေပါင္း၀င္ေငြႏွင့္ အပိုင္း ဒီတြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ အျခား့ ၀င္ေငြရလမ္းမ်ားမွ ၀င္ေငြမ်ားျဖစ္သည္။
ဂ်ီ။

Parkview Health Service Area သည်အောက်ဖော်ပြထားသည့် အင်ဒီယားနား၏ အရှေ့မြောက်ဘက်ရှိ ကောင်တီများနှင့် အင်ဒီယားနားရှိ အိုဟိုင်းအိုး၏ 		
အနောက်မြောက်ရှိ ကောင်တီများအား ယေဘုယျအနေဖြင့် သတ်မှတ်ထားသည်။ Adams, Allen, DeKalb, Huntington, Kosciusko, LaGrange, Noble, Steuben,
Wabash, Wells, and Whitley counties; in Ohio: Defiance, Paulding, Van Wert and Williams စသည့် ကောင်တီများပါဝင်သည်။

လုပ္ငန္းစဥ္
ေအ။ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ျခင္း မူဝါဒလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို အမ်ားျပည္သူသိေစရန္ ဆက္သြယ္အသိေပးျခင္း
1. Parkview ၏ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ျခင္းမူ၀ါဒ၊ အသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ အရပ္သံုးစကားျဖင့္အက်ဥ္းခ်ဳပ္ကို Parkview.com ႏွင့္ ေဆးရံုေငြကိုင္ရံုးမ်ားတြင္ရႏုိင္ၿပီး
လူနာေငြေၾကး၀န္ေဆာင္မႈဌာန 260-266-6700 သုိ႔မဟုတ္ အခမဲ့ 855-814-0012 သို႔ေခၚဆိုေမးျမန္းႏုိင္သည္။
2. Parkview ၏ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ျခင္း မူဝါဒအေၾကာင္းလက္ကမ္းစာေစာင္မ်ားကို ေဆးရံုစာရင္းသြင္းေနရာတုိင္းတြင္ရႏုိင္သည္။
3. အေရးေပၚဌာနႏွင့္ ေဆးရံုစာရင္းသြင္းေနရာတိုင္းတြင္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ျခင္းႏွင့္ဆိုင္သည့္ ဆုိင္းဘုတ္မ်ားကုိ ထားရွိသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ျခင္းမူ၀ါဒႏွင့္ပတ္သက္သ
ည္မ်ားကို့္ ပိုမုိသိရွိလုိပါက ေမးျမန္းစံုစမ္းႏိုင္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုပါ ထည့္သြားပါရွိသြားပါမည္။
4. လူနာမ်ားအေနႏွင့္ ေဆးရံုစာရင္းသြင္းသည့္ အခ်ိဳ႕အရပ္သံုးစကားျဖင့္အက်ဥ္းခ်ဳပ္ကို ေပးပါမည္။
5. ေငြေတာင္းခံလႊာထုတ္ေပးသည့္အခ်ိန္တုိင္း လူနာအား ေငြေၾကးအေထာက္အပံ့ရယူႏုိင္ေၾကာင္းကို အသိေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ဆက္သြယ္ႏုိင္သည့္
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုလည္း တစ္ပါတည္း ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။
6. ဤမူ၀ါဒ၏ အရပ္သံုးစကားျဖင့္အက်ဥ္းခ်ဳပ္ကို ေငြေတာင္းခံလႊာႏွင့္အတူ လူနာသို႔ေပးပို႔ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး ေလွ်ာက္ထားရမည့္ညႊန္ၾကားခ်က္ပါ ပါရွိပါမည္။
7. Parkview ၏ လမ္းညႊန္အတိုင္း ကုန္က်စရိတ္ကိုမတတ္ႏိုင္သည့္ လူနာမ်ားအေနႏွင့္ ေငြေၾကးေထာက္ပ့ံျခင္းသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေပးထားမည္ျဖစ္သည္။
ေငြေၾကးေပးေဆာင္မည့္ လမ္းညႊန္ကို စုေဆာင္းျခင္းမူ၀ါဒတြင္ေဖာ္ျပထားပါမည္။ စုေဆာင္းျခင္းလမ္းညႊန္ကို Parkview.com၊ ေဆးရံုေငြကိုင္ရံုးခန္းမ်ားတြင္ ရယူႏုိင္ၿပီး 260-2666700 သို႔မဟုတ္ အခမဲ့ 855-814-0012 သို႔ေခၚဆုိႏုိင္သည္။
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ဘီ။ အက်ံဳး၀င္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား
1. အေရးေပၚႏွင့္ လိုအပ္ေသာေဆး၀ါးေစာင့္ေရွာက္မႈကို ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ျခင္းမူ၀ါဒအရ ခံစားခြင့္ရွိသည္။
2. ရရှိနိုင်သည့် ဝန်ဆောင်မှုများတွင် ပါဝင်သော်လည်း ကန့်သတ်မထားသည့်အရာများမှာ နှလုံးစမတ် CT ဖတ်ခြင်း၊ သွေးကြောဆိုင်ရာ စစ်ဆေးခြင်း၊ မျိုးရိုးဆိုင်ရာ ကင်ဆာ

နှင့်ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ခြင်း၊ နှလုံးဆိုင်ရာမူမမှန်မှုများနှင့်ပတ်သက်သည့် မျိုးရိုးနှင့် ဆိုင်၍ ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ခြင်း၊ ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်လျော့ချရေးစီမံမှုဆိုင်ရာ
အစီအစဉ်၊ သမားတော်ရုံးခန်းတွင် အရေးပေါ်ပြသမှုအတွက် ထပ်ဆောင်းကုန်ကျစရိတ်၊ သွားဘက်ဆိုင်ရာ ကုသသည့် ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် အလှပဆိုင်ရာအတွက် ခွဲစိတ်မှု
ဝန်ဆောင်မှုများဖြစ်ပြီး၊ ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ ပံ့ပိုးမှု ပေါ်လစီအရ ၎င်းတို့အား မရနိုင်ပါ။

စီ။ အက်ံဳး၀င္ေသာ ၀န္ေဆာင္ေပးသူမ်ား
1. Parkview ဆရာ၀န္မ်ားအဖြဲ႕သို႔ ေဆးဘက္ဆုိင္ရာ ေငြေၾကးေတာင္းခံျခင္းမ်ား၊ Parkview Home Health၊ Parkview Hospice Parkview Home Infusion၊ ႏွင့္ Parkview ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ထား
သည့္မည္သည့္ေဆးရံုမဆို ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ျခင္းမူ၀ါဒတြင္ အက်ံဳး၀င္သည္။ Parkview ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္ ေဆးရံုမ်ားမွာ - Parkview Hospital Randallia၊ Parkview Behavioral
Health Parkview Park Center Parkview Regional Medical Center Parkview Orthopedic Hospital Parkview Whitley Hospital Parkview Huntington Hospital Parkview Noble Hospital
Parkview LaGrange Hospital Parkview DeKalb Hospital Parkview Wabash Hospital၊ ႏွင့္ Parkview Warsaw. အျခား Parkview မဟုတ္ေသာ ၀န္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ားမွာ ဤ ေငြေၾကးေ
ထာက္ပံ့ျခင္း မူ၀ါဒႏွင့္ မသက္ဆုိင္ပါ။ ဤမူ၀ါဒအရ ေတာင္းခံႏုိင္ေသာ (မေတာင္းခံႏိုင္ေသာ) ဆရာ၀န္မ်ားစာရင္းကို Parkveiw.com သုိ႔မဟုတ္ ေအာက္ပါ လင့္ခ္တြင္ ရွာေဖြႏိုင္
သည္ - www.parkview.com/financialassistancecharges
ဒီ။ အက်ံဳး၀င္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
1. ျပည္ေထာင္စု ဆင္းရဲမႈညႊန္းကိန္း ("ရည္ညႊန္း" အပိုင္းကိုၾကည့္ပါ)ပါ သတ္မွတ္ခ်က္၏ 200% ထက္မေက်ာ္ေသာ စုစုေပါင္းမိသားစု၀င္ေငြရွိသည့္ လူနာမ်ားသည္ အက်ံဳး၀င္ေ
သာ ပမာဏကို ပယ္ဖ်က္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုခြင့္ရွိၿပီး ေလွ်ာက္ထားကာလအတြင္း ေလွ်ာက္ထားရမည္။
2. Federal Poverty Guidelines (ဆင်းရဲမွဲတေမှုဆိုင်ရာ ဖယ်ဒရယ်လမ်းညွှန်ချက်များ)အရ စုစုပေါင်းမိသားစုဝင်ငွေ ၂၀၁% မှ ၂၅၀% အတွင်းရှိသည့် လူနာများသည်

သီးသန့်ချေးငွေများအား ရယူနိင်ပြီး၊ သတ်မှတ်ထားသည့် ကာလအတွင်း ၎င်းအတွက် လျှောက်ထားပြီး ရယူနိုင်သည်။ ၎င်းအတွက် လူနာ၏ အထွေထွေကုန်ကျစရိတ်မှ
ပံ့ပိုးသည့်အတွက် ကုန်ကျစရိတ်ကို လျော့ချနိုင်သည်။ အထွေထွေကုန်ကျစရိတ်နှင့်ပတ်သက်၍ Parkview၏ ဝက်ဆိုက်စာမျက်နှာတွင် ကြည့်ရှု့နိုင်သည်။

3. မိသားစုအခ်ိဳးအစားသည္ ၿပီးခဲ့ေသာ ျပည္ေထာင္စုအခြန္အေကာက္မွတ္တမ္းအရ လူနာသို႔မဟုတ္ ေထာက္ခံသူအားမွီခုိေနရသည့္ အေရအတြက္ႏွင့္ သတ္မွတ္ၿပီး ေငြေၾကးေ
ထာက္ပ့ံျခင္းေလွ်ာက္ထားရာတြင္တင္ျပရမည္။ အုပ္ထိန္းသူအေျခအေနတြင္ ေထာက္ခံေပးသူသည္ ၄င္း၏ ႏွစ္စဥ္အခြန္မွ ကေလးတစ္ေယာက္အတြက္ေတာင္းခံရာတြင္ ၂ ႏွစ္
အခြန္ေဆာင္ထားသည့္မိတၱဴ သို႔မဟုတ္ တစ္ႏွစ္ အခြန္ေဆာင္ထားသည့္မိတၱဴႏွင့္အုပ္ထိန္းခြင့္လက္မွတ္ကို တင္ျပၿပီး ကေလးကို မွီခုိအေနႏွင့္ တင္ျပႏိုင္သည္။
4. မိသားစု စုစုေပါင္း၀င္ေငြတြင္ ေထာက္ခံသူႏွင့္ အိမ္ေထာင္ဖက္၏ အလုပ္အကိုင္မွ စုစုေပါင္း၀င္ေငြ၊ ေရတုိ/ေရရွည္ ထိခုိက္ဒဏ္ရာရျခင္း၊ အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္ျခင္း၊ လူမႈဖူလံုေၾကး
ရျခင္း၊ သက္ျပည့္ပင္စင္ရျခင္း၊ စစ္မႈထမ္းပင္စင္၊ ပင္စင္ႏွင့္ ေငြတုိက္စာခ်ဳပ္မွ ၀င္ေငြတို႔ပါ၀င္သည္။ ကိုယ္ပိုင္အလုပ္မွ၀င္ေငြ၊ မိတ္ဖက္လုပ္ငန္းမ်ားမွ ၀င္ေငြ၊ ေကာ္ပိုေရးရွင္းႀကီး
မ်ား၊ အေဆာက္အဦး ငွားရမ္းျခင္းမွ၀င္ေငြမ်ားႏွင့္ လယ္ေျမ္မ်ားမွ၀င္ေငြမ်ားကိုမူ ေရာင္းရန္ရွိကုန္ပစၥည္းမ်ားကိုေရာင္းခ်ျခင္းမွ ေလာင္စာဆီ၊ မီးဖိုး၊ ေရဖိုး၊ စီးပြားေရးငွားရမ္းျခင္း
တို႔အား ႏႈတ္ယူၿပီး က်န္ရွိသည့္အသားတင္အျမတ္ျဖင့္တြက္ခ်က္သည္။ ့အျခားေသာအရာမ်ားမွာ ႏႈတ္ယူႏုိင္ေသာ စားေသာက္ျခင္းမ်ား၊ ဖုန္းဖိုးမ်ားႏွင့္ တန္ဖိုးေလ်ာ့က်ျခင္းမ်ား
ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားမည္မဟုတ္ဘဲ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈ ခြင့္ျပဳရာတြင္ ႏႈတ္ယူတြက္ခ်က္မည္ျဖစ္သည္။
5. လူနာ (အေသးစားျဖစ္ပါက ေထာက္ခံသူ)သည္ လိုအပ္သည့္ ျပည္နယ္ သို႔မဟုတ္ ျပည္ေထာင္စုအစီအစဥ္မ်ားတြင္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ရမည္။
6. အကယ္၍ လူနာသည္ အျခားတတိယအဖြဲ႕အစည္းတြင္အက်ံဳး၀င္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ COBRA အရ အက်ံဳး၀င္ေနပါက အာမခံတြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ လူနာဘက္အျခမ္း အက်ိဳးခံစားခြ
င့္ကိုသာ ဤ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈမူ၀ါဒအရ ထည့္သြင္းစဥ္းစားမည္ျဖစ္သည္။ အာမခံကုမၸဏီမ်ားမွ ေပးေခ်မႈမ်ားသည္ို ဤ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈမူ၀ါဒတြင္ အက်ံဳးမ၀င္ေခ်။ ကြန္ရ
က္္အတြင္းမဟုတ္သည့္ ၀န္ေဆာင္မႈကိုအသံုးျပဳျခင္း သို႔မဟုတ္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားလိုက္နာရန္ပ်က္ကြက္သည့္အတြက္ အာမခံကုမၸဏီမွ အာမခံေပးရန္ျငင္းဆိုျခင္းခံရပါက ဤ ေငြေၾ
ကးေထာက္ပံ့မႈမူ၀ါဒအရ ထည့္သြင္းစဥ္းစားေပးမည္ မဟုတ္ပါ။
7. လူနာသည် ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ ပံ့ပိုးမှု ရရှိရန်အတွက် ၎င်းသည် Parkview ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှု ဧရိယာရှိ လူနေထိုင်သည့် ဒေသများတွင် နေထိုင်သူ ဖြစ်

ရမည် ဖြစ်သည်။ Parkview ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှု ဧရိယာပြင်ပဖြစ်သည့် အခြားပြည်နယ် သို့မဟုတ် နိုင်ငံပြင်ပမှ ရေတိုဖြစ်စေ သို့မဟုတ် ရေရှည်ကာလ
အတွက် ဖြစ်စေ လာရောက်သည့်သူများသည် ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ ပံ့ပိုးမှုအား မရရှိနိုင်ပါ။

8. အကယ္၍ လူနာအေကာင့္သည္ ေလွ်ာက္ထားကာလအတြင္း ေလွ်ာက္ထားမွသာ အက်ံဳး၀င္မည္ျဖစ္သည္၊ အသံုးအႏႈန္း အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ကို ၾကည့္ပါ။ Parkview စုေဆာင္းျခ
င္း မူ၀ါဒအရ မည္သည့္လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ျခင္း ေပးသည့္အေကာင့္မဆို ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ျခင္းကို ေထာက္ခံသူ၏ အေကာင့္သို႔သာ ျပန္လည္ေပးအပ္မည္ျဖစ္သည္။
9. IRS တွင် သတ်မှတ်ထားသည့် ပင်စင်ယူသည့် အကောင့်တွင် ပါဝင်၍ ကန့်သတ်မထားသည့်အရာများမှာ - ပင်စင်ဖြစ်သည့် 401K ၊ 403B ဖြစ်ပြီး၊ ၎င်းတို့နှင့်ပတ်သက်၍

ပင်စင်ထောက်ပံ့ငွေ ရရှိကြောင်း လက်ခံ မရှိပါက၊ IRAs အနေဖြင့် ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ ပံ့ပိုးမှုအား ထောက်ပံ့ခြင်းမပြုရန် ဆုံးဖြတ်သည်။။

10. ဝင်ငွေအရ (၂၀၀% FPL) ကျော်လွန်သည့် မည်သည့်လူနာမဆို ရုတ်တရက်ပြင်းထန်သည့်ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ဝေဒနာခံစားရမှုအတွက် Parkview ၏ ကိုယ်ပိုင်

ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့်သာ ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ ပံ့ပိုးမှုကို ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ ၎င်းအတွက် ကျွန်ုပ်တို့သည် ရုတ်တရက်ပြင်းထန်စွာခံစားရသည့် ကျန်းမာရေးဝေဒနာအတွက် ပံ့ပိုး
မှုအား အထွေထွေကုန်ကျစရိတ်သို့ ထည့်သွင်းခြင်း သို့မဟုတ် ၎င်းတို့၏ ဝင်ငွေမှ ၂၅% အား ထည့်သွင်းစေခြင်းဖြင့် ပြုလုပ်ပေးသည်။ ရုတ်တရက်ပြင်းထန်စွာခံစားရသည့်
ကျန်းမာရေးဝေဒနာအတွက် ပံ့ပိုးမှုအား အထွေထွေကုန်ကျစရိတ်အဖြစ် ပေးအပ်သည့်ပမာဏထက် ကျော်လွန်သည့် ပမာဏအား လူနာများမှ မရနိုင်ပါ။ Parkview.com
တွင် ယခု နှစ်အတွက် Parkview Health ကျန်းမာရေးဌာနတစ်ခုစီ၏ အထွေထွေကုန်ကျစရိတ်အတွက် စုစုပေါင်းကုန်ကျသည့်ပမာဏများအား ကြည့်ရှု့နိုင်သည်။

အီး။ အက်ံဳး၀င္မႈယူဆခ်က္မ်ား
1. စီမံခန့်ခွဲသည့်အဖွဲ့မှ ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ ပံ့ပိုးမှုများအတွက် ထောက်ခံချက်ပေးရာတွင် FPL မှ သတ်မှတ်ထားသည့် မိသားစုဝင်ငွေ ရာခိုင်နှုန်း ၂၀၀ ရာခိုင်နှုန်းနှင့် ညီမျှ

သည့် သို့မဟုတ် လျော့နည်းကြောင့် ဖယ်ဒရယ်အစီအစဉ်မှ ထောက်ခံချက် သို့မဟုတ် ပြည်နယ်မှ ၎င်းအတွက် သတ်မှတ်ချက်များနှင့်ပြည့်မီကြောင်း ထောက်ခံချက်ကဲ့သို့
သော ထောက်ခံမှုများအား ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ ပံ့ပိုးမှု ပေးရန်အတွက် လျှောက်ထားရာတွင် တင်ပြခြင်းရှိမရှိကို ကြည့်ရှု့၍ ဘဏ္ဍာရေးပံ့ပိုးမှု ပမာဏကို သတ်မှတ်သည်
။ ငွေကောက်ယူစုဆောင်းသည့် အေဂျင်စီအဖွဲ့အစည်း သို့မဟုတ် အခြား ငွေကြေးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများကဲ့သို့သော ပြင်ပ အဖွဲ့အစည်းများမှ ကြည့်ရှု့သုံးသပ်၍ သတ်မှတ်
ထားသည့် အကောင့်သို့မဟုတ် အခြားထည့်သွင်းစဉ်းစားသည့်အကြောင်းအရာများအား ကွယ်လွန်သွားသည့် လူနာများအား အမွေဥစ္စာမပါဘဲ ပေးအပ်နိုင်သည်။

အက္ဖ္။ ေလွ်ာက္ထားျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္
1. ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈေလွ်ာက္ထားျခင္းကို မည္သည့္ေဆးရံုေငြကိုင္ဧရိယာတြင္မဆို ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ၿပီး လူနာ ေငြေၾကး၀န္ေဆာင္မႈ ဖုန္းေခၚဆိုစင္တာ 260-266-6700 သို႔မဟုတ္
အခမဲ့ 855-814-0012 သုိ႔မဟုတ္ Parkview.com တြင္ ၾကည့္ႏုိင္သည္။
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2. လူနာႏွင့္ လူနာ အိမ္ေထာင္ဖက္ သို႔မဟုတ္ ေထာက္ခံသူသည္ ျပည့္စံုစြာျဖည့္ထားၿပီး၊ လက္မွတ္ထိုးကာ ေန႔စြဲတပ္ထားသည့္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈေလွ်ာက္လႊာကို သက္ဆုိင္ရာ
တြဲစာမ်ားႏွင့္ အတူတြဲတင္မွသာ ထည့္သြင္းစဥ္းစားမည္ျဖစ္သည္။ လိုအပ္ေသာ တြဲစာမ်ားကုိ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈေလွ်ာက္လႊာတြင္ စာရင္းျပဳစုေဖာ္ျပထားသည္။ ေငြေၾကးေထာ
က္ပံ့မႈေလွ်ာက္ထားျခင္းႏွင့္ တြဲစာမ်ားကို ေပးထားေသာ လိပ္စာအတိုင္း အျပည့္အစံုေဖာ္ျပၿပီး ေလွ်ာက္လႊာပါေန႔စြဲမွ ရက္ 30 အတြင္းေပးပို႔ေလွ်ာက္ထားရမည္။
ဂ်ီ။ ခြင့္ျပဳျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္
1. ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈေလွ်ာက္ထားျခင္းကို Parkview Health ၏ CFO သို႔မဟုတ္ ကိုယ္စားလွယ္မွ ဆံုးျဖတ္ခြင့္ျပဳေပးမည္။
2. အေရးေပၚႏွငလ
့္ အ
ုိ ပ္ေသာ ေဆး၀ါးကုသမႈအတြက္ ေငြေၾကးေထာက္ပမ
့ံ ေ
ႈ လွ်ာက္ထားျခင္းကို ေလွ်ာက္လာႊ တြငပ
္ ါ၀င္သည္ေ
့ န႔စမ
ဲြ ွ ေထာက္ခသ
ံ ူ သိမ
႔ု ဟုတ္ လူနာ၏အေျခအေနမေျပာ
င္းလဲလ်ွ င္၊ ဆိလ
ု သ
ုိ ည္မာွ အလုပအ
္ ကိင
ု အ
္ ေျခအေန ေျပာင္းလဲျခင္း၊ ေျခာက္လ အက်ံဳး၀င္ပါမည္။ လူနာမ်ားသည္ ေလွ်ာက္လာႊ ခြငျ့္ ပဳျခင္း ေျခာက္လေက်ာ္သာြ းပါက သိ႕ု မဟုတ္ ေျ
ခာက္လအတြငး္ အေျခအေနမ်ားေျပာင္းလဲသာြ းပါက ျပန္လည္ ေလွ်ာက္ထားရန္လုအ
ိ ပ္သည္။
3. လူနာ/အာမခံသူသည် စာဖြင့်ရေးသားပေးပို့သည့် အကြောင်းကြားစာဖြစ်သည့် ( US စာတိုက်မှ ပေးပို့သည့် စာ သို့မဟုတ် အီးမေလ်း၊ ဖုန်းမတ်စေ့၊ ဖက် စသည့်တို့ဖြင့် ) ၎

င်းတို့နှင့် သက်ဆိုင်သည့် ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ ပံ့ပိုးမှုရရှိခြင်း သို့မဟုတ် ငြင်းပယ်ခြင်းစသည့် အကြောင်းကြားစာအား လက်ခံရရှိမည်ဖြစ်သည်။

4. Parkviewသည်် FQHC ထော�ာက််ပံ့့�ကူညီ
ူ ီသည့််� မိိတ််ဖက််များ�း�နှှင့််�လည်းး� လက််တွဲဲ�၍၊ မိိတ််ဖက််များ�း�မှှ လူူနာာများ�း�အားး� ထော�ာက််ပံ့့�ကူညီ
ူ ီသည့််� အဖွဲ့့��များ�း�မှှ

Parkviewတွွင််လာာရော�ာက််ပြ�သသည့််�အခါါ ၎င်းး�တို့့��မှှ ရနိုု�င််သည့််� ထော�ာက််ပံ့့�ကူညီ
ူ ီသည့််�အဖွဲ့့��များ�း�မှှ သတ််မှတ်
ှ ်ချျက််များ�း�နှှင့််�ညီီသည့််� လူူနာာများ�း�အားး� ပေး�းအပ််ရန်် လျှော�ာ�က််ထားး�နိုု�င််သည််။

အိတ္ရွ္။ ျပန္လည္ေပးအပ္ျခင္းမရွိလွ်င္ အေရးယူမႈမ်ား
1. ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ျခင္းမူ၀ါေအာက္တြင္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ျခင္းအက်ံဳးမ၀င္ေသာသူမ်ားသည္ စုေဆာင္းျခင္း မူ၀ါဒအရ လူနာမ်ားသို႔ တုိက္ရုိက္ေငြေတာင္းခံပါမည္။ ေပးႏုိင္သည့္
နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ မေပးေဆာင္ပါက အေရးယူမည့္အေျခအေနမ်ားကို ဤမူ၀ါဒတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ စုေဆာင္းျခင္းမူ၀ါဒကို လူနာေငြေၾကးဆုိင္ရာ၀န္ေဆာင္မႈဌာနတြင္ အခမဲ့ရ
ယူႏုိင္ၿပီး 260-66-6700 သို႔လည္းေကာင္း အခမဲ့ဖုန္း 855-814-0012 သို႔မဟုတ္ Parkview.com တြင္ ၾကည့္ရွဳႏုိင္သည္။
အုိင္။ လူနာသို႔ေငြေတာင္းခံရန္ တြက္ခ်က္သည့္အေျခခံအခ်က္မ်ား
1. ဤမူ၀ါဒအရ အက်ံဳး၀င္မႈဆံုးျဖတ္ရာတြင္ လူနာတစ္ေယာက္သည္ အေရးေပၚသို႔မဟုတ္ လိုအပ္ေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈရရန္္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈအတြက္ AGB ထက္
ပို၍ ေတာင္းခံျခင္းျပဳမည္ မဟုတ္ပါ။
2. Parkview Health သည် AGB ကိုဆုံးဖြတ်ရန် Look-Back Method (ပြန်လှန်ကြည့်ရှုနည်း)ကို အသုံးပြုသည်။ ဤနည်းကို အသုံးပြုရာ၌ Parkview Health ဆေးရုံတစ်ခုစီ

အတွက် AGB ကို Medicare ဝန်ဆောင်ခနှင့် ပုဂ္ဂလိက ကျန်းမာရေးအာမခံများမှ ခွင့်ပြုသော လွန်ခဲ့သော ၁၂ လအတွင်းမှ အရေးပေါ် နှင့် အခြား ဆေးဘက်ဆိုင်ရာများ
အတွက် လိုအပ်သည့် စောင့်ရှောက်မှုများ၊ ဝန်ဆောင်မှု ကုန်ကျစရိတ် စုစုပေါင်းကို ထိုဝန်ဆောင်မှုများနှင့် ပတ်သက်၍ ကုန်ကျစရိအဝဝကို စားခြင်းဖြင့် တွက်ချက်သည်။
Parkview Health သည် AGB ရာခိုင်နှုန်းအား လျှောက်ထားမှုကို တွက်ချက်မှုများပြီးဆုံးသည့် ၁၂ လ ပြည့်ပြီး ၁၂၀ ရက်မြောက် နေ့မှမှသာ စတင်သည်။

3. လူထုသည္ လက္ရွိ AGB ရာခုိင္ႏႈန္းကို ေအာက္ပါအဆက္အသြယ္မ်ားမွတဆင့္ အခမဲ့ရယူႏုိင္သည္။
4. Parkview Health အေနႏွင့္ ဤမူ၀ါဒအရ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈရရွိေသာလူမ်ားကို ေငြေတာင္းခံျခင္း သို႔မဟုတ္ စုစုေပါင္းကုန္က်စရိတ္ကို ေတာင္းခံျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္မည္မဟုတ္ပါ။
ေဂ်။ ေဆးရံုဆက္သြယ္ရန္မ်ား
ဤမူ၀ါဒႏွင့္ပတ္သက္၍ ဆက္လက္သိလိုပါက ေအာက္ပါတုိ႔ကိုဆက္သြယ္ပါ 1. လူနာမ်ား ေငြေၾကးဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ဖုန္းေခၚဆိုရန္ 260-266-6700 သို႔ အခမဲ့ေခၚဆိုခြင့္နံပါတ္ 855-814-0012 သို႔
		 ARS အသင္း - လူနာမ်ား ေငြေၾကးဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား
		 Parkview Health
		 စာပို႔နံပါတ္ 5600
		 Fort Wayne, IN 46895
2. မနက္ 9 နာရီမွ ညေန 4 နာရီအတြင္း ေအာက္ပါ ေငြကိုင္ရံုးမ်ားကိုလည္း ဆက္သြယ္ႏုိင္သည္။

		 Parkview Regional Medical Center and
		 Parkview Ortho Hospital
		 11109 Parkview Plaza Drive (Entrance 1)
		 Fort Wayne, IN 46845
		 Parkview Hospital Randallia
		 2200 Randallia Drive
		 Fort Wayne, IN 46805
		 Parkview DeKalb Hospital
		 1316 E. 7th Street
		 Auburn, IN 46706

		 Parkview Huntington Hospital
		 2001 Stults Road
		 Huntington, IN 46750

		 Parkview Warsaw
		 1355 Mariners Drive
		 Warsaw, IN 46582

		 Parkview LaGrange Hospital
		 207 North Townline Road
		 LaGrange, IN 46761

		 Parkview Whitley Hospital
		 1260 E. State Road 205
		 Columbia City, IN 46725

		 Parkview Noble Hospital
		 401 Sawyer Road
		 Kendallville, IN 46755

		 Parkview Park Center
		 909 E. State Blvd.
		 Fort Wayne, IN 46805

		 Parkview Wabash Hospital
		 10 John Kissinger Drive
		 Wabash, IN 46992

ရည္ညႊန္းမ်ား
လက္ရွိႏွစ္၏ စုစုေပါင္းမိသားစု၀င္ေငြႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ၿပီး ျပည္ေထာင္စု ဆင္းရဲမႈညႊန္းကိန္းအဆင့္၏ 250% ကို ေငြေၾကးေထာက္ပ့ံမႈအတြက္ အက်ံဳး၀င္၊ မ၀င္ ဆံုးျဖတ္ပါမည္။ ျပည္ေထာင္စု ဆ
င္းရဲမႈညႊန္းကိန္းကို ႏွစ္စဥ္ ပထမ သံုးလပတ္တြင္ ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္မွ ထုတ္ျပန္သည္။ လက္ရွိ ျပည္ေထာင္စုဆင္းရဲမႈ ညႊန္းကိန္းကိP
ု arkview.com တြင္ရရွိႏုိင္သည္။
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