ຊ່ື ນະໂຍບາຍ ນະໂຍບາຍຄວາມຊ່ ວຍເຫື ຼ ອທາງການເງິນສໍາລັບການບໍລິ
ການສຸຂະພາບ
ຄໍາສໍາຄັນ
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ຄົນເຈັບ, ການເງິນ, ຄວາມຊ່ ວຍເຫື ຼ ອ, ເງິນບໍລິຈາກ, ການດູ ແລ, ຄວາມຈໍາເປັນ, ບໍລິການ, NSA,
ໄດ້ ຮັບການຍົກເວ້ັ ນ, ການຍົກເວ້ັ ນຄວາມຊ່ ວຍເຫື ຼ ອທາງການເງິນ, FAA

ຈຸດປະສົງຂອງນະໂຍບາຍ

I.

ເພ່ື ອກໍານົດນະໂຍບາຍສໍາລັບການບໍລິຫານໂຄງການຄວາມຊ່ ວຍເຫື ຼ ອທາງການເງິນດ້ ານສຸ ຂະພາບສໍາລັບ
Dartmouth-Hitchcock Health. ນະໂຍບາຍນ້ີ ມີລາຍລະອຽດທ່ີ ຄໍານຶງເຖິງການດູ ແລກໍລະນີສຸ ກເສີນ ຫື ຼ
ການດູ ແລທາງການແພດ ທີ່ຈໍາເປັນອື່ນໆທັງໝົດທີ່ຈັດກຽມໂດຍສະຖານທ່ີ ໃຫ້ ບໍລິການສາທາລະນະສຸ ກ D-HH ດ່ັ ງນີ້:
•

ເງ່ື ອນໄຂທ່ີ ຈະມີສິດໄດ້ ຮັບຄວາມຊ່ ວຍເຫື ຼ ອທາງການເງິນ.

•

ເງື່ອນໄຂທີ່ຄົນເຈັບອາດນໍາໃຊ້ ເພື່ອຂໍຄວາມຊ່ ວຍເຫື ຼ ອທາງການເງິນ.
ພ້້ື ນຖານສໍາລັບການຄິດໄລ່ ຈໍານວນເງິນທ່ີ ຮຽກເກັບຈາກຄົນເຈັບທ່ີ ມີສິດໄດ້ ຮັບຄວາມຊ່ ວຍເຫື ຼ ອທາງການເງິນ

•

ແລະ ຂໍ້ຈໍາກັດຂອງການຮຽກເກັບເງິນສໍາລັບກໍລະນີສຸ ກເສີນ ຫື ຼ ການດູ ແລທາງການແພດທ່ີ ຈໍາເປັນອ່ື ນໆ.
•

ມາດຕະການຂອງ D-HH ເພ່ື ອເຜີຍແຜ່ ນະໂຍບາຍພາຍໃນຊຸມຊົນທ່ີ ເປີດໃຫ້ ບໍລິການ.

ນະໂຍບາຍນ້ີ ມີຈຸ ດປະສົງເພ່ື ອປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກໍານົດຂອງ NH RSA 151:12-b,
ປະມວນກົດໝາຍວ່ າດ້ ວຍການເກັບພາສີ ອາກອນ ມາດຕາ 501(r) ແລະ ກົດໝາຍຄຸ ້ ມຄອງຄົນເຈັບ
ແລະປະກັນສຸ ຂະພາບ ປີ 2010 ແລະ ຈະມີການປັບປຸ ງເປັນໄລຍະ ຕາມຂອບເຂດທີ່ກົດໝາຍກໍານົດ.
II.

ຂອບເຂດຂອງນະໂຍບາຍ
ນະໂຍບາຍນ້ີ ນໍາໃຊ້ ກັບຜູ້ ໃຫ້ ບໍລິການ D-HH ທີ່ເຮັດວຽກໃນສະຖານທີ່ໃຫ້ ບໍລິການສາທາລະນະສຸ ກໃດໆຂອງ D-HH
ກໍ່ແລ້ ວ ແຕ່ ທ່ີ ຮັບຜິດຊອບໃນການໃຫ້ ການບໍລິການສຸ ກເສີນ ແລະການດູ ແລປ່ິ ນປົວທີ່ຈໍາເປັນທາງການແພດອ່ື ນໆ
ແລະ ຮຽກເກັບເງິນ ໂດຍຜູ້ ໃຫ້ ບໍລິການ D-HH.
ສໍາລັບຈຸ ດປະສົງຂອງນະໂຍບາຍນ້ີ , ຄໍາຂໍ “ຄວາມຊ່ ວຍເຫື ຼ ອທາງການເງິນ” ກ່ ຽວຂ້ ອງກັບການໃຫ້ ບໍລິການສຸ ກເສີນ ແລະ
ການ ດູ ແລທາງການແພດທ່ີ ຈໍາເປັນອື່ນໆຕາມທ່ີ ໃຫ້ ບໍລິການໃນສະຖານທ່ີ ໃຫ້ ບໍລິການສາທາລະນະສຸ ກ D-HH
ໂດຍຜູ້ ໃຫ້ ບໍລິການທີ່ ວ່ າຈ້ າງໂດຍ D-HH.

ສໍາເນົາສະບັບພິມອອກແມ່ ນໃຊ້ ເພ່ື ອການອ້ າງອີງເທ່ົ ານ້ັ ນ.
ຈົ່ງອີງໃສ່ ສໍາເນົາອີເລໂທຼນິກສໍາລັບເວີຊ່ັ ນລ່ າສຸ ດ
ລະຫັດອ້ າງອີງ #179, ເວີຊັ່ນ # 11
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III.

ຄໍານິຍາມ
ຄວາມຊ່ ວຍເຫື ຼ ອທາງການເງິນ (ຫື ຼ ທ່ີ ຮູ ້ ຈັກກັນໃນນາມຂອງ “ການບໍລິຈາກເງິນເພ່ື ອການດູ ແລ”):
ການໃຫ້ ບໍລິການດ້ ານການດູ ແລ ສຸ ຂະພາບແບບບ່ໍ ເສຍຄ່ າໃຊ້ ຈ່າຍ ຫື ຼ
ເສຍຄ່ າໃຊ້ ຈ່າຍໃນອັດຕາສ່ ວນຫຼຸດໃຫ້ ແກ່ ບຸກຄົນທີ່ບັນລຸ ຕາມເງ່ື ອນໄຂທີ່ກໍານົດໄວ້ ຕາມນະ ໂຍບາຍນ້ີ .
ຄອບຄົວ ຖືກຈໍາກັດຄວາມຕາມ ສໍານັກງານການສໍາຫຼວດສໍາມະໂນປະຊາກອນຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາ
ໃຫ້ ເປັນກຸ ່ ມສອງຄົນ ຫື ຼ ຫຼາຍກວ່ ານັ້ນທ່ີ ອາໄສຢູ ່ ນໍາກັນ ແລະກ່ ຽວຂ້ ອງກັນໂດຍກໍາເນີດ, ການແຕ່ ງດອງ ຫື ຼ
ການຮັບລ້ ຽງລູ ກບຸ ນທໍາ.
•

ກົດໝາຍຂອງລັດກ່ ຽວກັບການແຕ່ ງດອງ ຫື ຼ ການຄອງຄູ ່ ແບບທີ່ຖືກກົດໝາຍຮັບຮອງ ແລະ
ແນວທາງຂອງລັດຖະບານ ໃນການພິຈາລະນາຜູ້ ເຊ່ິ ງຢູ ່ ຮ່ວມກັນໃນຄອບຄົວ.

•

ໃນກໍລະນີຂອງຜູ້ ສະໝັກທ່ີ ມີລາຍຮັບຈາກການດູ ແລຜູ້ ສູ ງອາຍຸ ທ່ີ ເສຍອົງຄະໃນຄອບຄົວຂອງຕົນ
ແມ່ ນຜູ້ ສູ ງອາຍຸ ທ່ີ ເສຍອົງຄະນ້ັ ນຈະຖືກນັບເປັນສະມາຊິກຄົນໜ່ຶ ງໃນຄອບຄົວ ແລະ
ລາຍໄດ້ ຂອງພວກເຂົາຈະນໍາມາລວມກັນເພື່ອການ ພິຈາລະນາ.

•

ກົດຂອງການບໍລິການພາສີອາກອນພາຍໃນ
ທີ່ຈໍາກັດຄວາມຜູ້ ທ່ີ ອາດຮຽກຮ້ ອງໂດຍຂື້ນຢູ ່ ກັບຈຸ ດປະສົງຂອງພາສີທີ່ຖືກ
ນໍາມາໃຊ້ ເປັນແນວທາງໃນການກວດສອບ ຂະໜາດຄອບຄົວໃນການໃຫ້ ຄວາມຊ່ ວຍເຫື ຼ ອທາງການເງິນ.

ຄວາມຊ່ ວຍເຫື ຼ ອທາງການເງິນໂດຍສັນນິຖານ:

ການໃຫ້ ຄວາມຊ່ ວຍເຫື ຼ ອທາງການເງິນສໍາລັບການບໍລິການທ່ີ ຈໍາເປັນທາງການແພດແກ່ ຄົນເຈັບທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ ປະກອບແບ
ບຟອມການຂໍຄວາມຊ່ ວຍເຫື ຼ ອທາງການເງິນ D-HH ໃຫ້ ສົມບູ ນເນ່ື ອງຈາກຂາດເອກະສານສະໜັບສະໜູ ນ
ຫື ຼ ການຕອບຮັບຈາກຄົນເຈັບ.
ການພິຈາລະນາເງ່ື ອນໄຂຄວາມເໝາະສົມສໍາລັບການຮັບຄວາມຊ່ ວຍເຫື ຼ ອຂ້ື ນຢູ ່ ກັບສະຖານະການໃນຊີວິດຈິງຂອງແຕ່ ລ
ະບຸ ກຄົນ ທ່ີ ມີຄວາມຈໍາເປັນທາງການເງິນຕ່ າງກັນ.
ຄວາມຊ່ ວຍເຫື ຼ ອທາງການເງິນແມ່ ນບ່ໍ ສາມາດຫັກເປັນຍອດເຫື ຼ ອຫັ ຼ ງຈາກ Medicare.
ຄົວເຮືອນ: ກຸ ່ ມຄົນທ່ີ ພັກອາໄສສ່ ວນໃຫຍ່ ຢູ ່ ໃນຄົວເຮືອນດຽວກັນ ເຊ່ິ ງມີການຮັບຮອງການຢູ ່ ຮ່ວມກັນຕາມກົດໝາຍ
(ທາງສາຍ ເລືອດ, ການແຕ່ ງດອງ, ການຮັບລ້ ຽງລູ ກບຸ ນທໍາ), ລວມເຖິງຜູ້ ປົກຄອງເດັກ ຫື ຼ
ເດັກໆທ່ີ ມີຜູ້ ປົກຄອງຮ່ ວມກັນແຕ່ ຍັງບ່ໍ ໄດ້ ແຕ່ ງ ດອງກັນ. ຄົວເຮືອນຂອງຄົນເຈັບໄດ້ ແກ່ ຄົນເຈັບ, ຄູ ່ ສົມລົດ,
ລູ ກທ່ີ ຍັງບ່ໍ ທັນບັນລຸ ນິຕິພາວະ, ຄູ ່ ສົມລົດທ່ີ ຍັງບ່ໍ ໄດ້ ແຕ່ ງດອງກັນ ແລະ ມີລູ ກທ່ີ ຍັງບໍ່ທັນບັນລຸ ນິຕິພາວະ
ເຊ່ິ ງອາໄສຢູ ່ ຮ່ວມກັນພາຍໃຕ້ ຫັ ຼ ງຄາດຽວກັນ, ຄູ ່ ສົມລົດເພດດຽວກັນ, (ແຕ່ ງດອງກັນແລ້ ວ ຫື ຼ
ການຄອງຄູ ່ ຕາມທ່ີ ກົດໝາຍຮັບຮອງ), ແລະຜູ້ ປົກຄອງໃນການອ້ າງສິດຄືນພາສີຂອງລູ ກທ່ີ ເປັນຜູ້ ໃຫຍ່ .
ລາຍຮັບຂອງຄອບຄົວ: ຕາມທ່ີ ໄດ້ ນິຍາມໄວ້ ພາຍໃຕ້ ແນວທາງລະດັບຄວາມຍາກຈົນຂອງລັດຖະບານ (FPL)

ສໍາເນົາສະບັບພິມອອກແມ່ ນໃຊ້ ເພ່ື ອການອ້ າງອີງເທ່ົ ານ້ັ ນ.
ຈົ່ງອີງໃສ່ ສໍາເນົາອີເລໂທຼນິກສໍາລັບເວີຊ່ັ ນລ່ າສຸ ດ
ລະຫັດອ້ າງອີງ #179, ເວີຊັ່ນ # 11
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ທ່ີ ຕີພິມເປັນປະຈໍາທຸ ກປີໂດຍກົມອະນາໄມ ແລະ ການບໍລິການມະນຸ ດຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາ ໂດຍອ້ າງອີງຈາກ:
•

ລາຍຮັບ, ເງິນຊົດເຊີຍການຕົກງານ, ເງິນຊົດເຊີຍຜູ້ ໃຊ້ ແຮງງານ, ປະກັນສັງຄົມ, ລາຍໄດ້ ເສີມຄວາມໝັ້ນຄົງ,
ການສົງເຄາະຈາກລັດຖະບານ, ການຈ່ າຍເງິນໃຫ້ ແກ່ ທະຫານຜ່ ານເສິກສົງຄາມ, ການຊົດເຊີຍຜູ້ ລອດຊີວິດ,
ເງິນບໍານານ ຫື ຼ ລາຍໄດ້ ຈາກການກະສຽນອາຍຸ , ດອກເບ້ັ ຍ, ເງິນປັນຜົນ, ຄ່ າເຊ່ົ າ, ຄ່ າລິຂະສິດ,
ລາຍໄດ້ ຈາກນິຄົມ ອຸ ດສາຫະກໍາ, ກອງທຶນ, ຄວາມຊ່ ວຍເຫື ຼ ອທາງການສຶກສາ, ຄ່ າລ້ ຽງດູູ ຄ່ ◌ູສົມລົດ,
ຄ່ າລ້ ຽງດູ ລູ ກ, ຄວາມຊ່ ວຍເຫື ຼ ອຈາກ ນອກຄົວເຮືອນ ແລະແຫຼ່ງທີ່ມາອ່ື ນໆ.

•

ບ່ໍ ໃຫ້ ເອົາສະຫວັດດີການທີ່ບໍ່ແມ່ ນນເງິນສົດມານັບລວມຢູ ່ ນໍາ (ເຊ່ັ ນ ສະແຕມອາຫານ
ແລະເງິນອຸ ດໜູ ນທີ່ຢູ ່ ອາໄສ);

•

ລາຍໄດ້ ກ່ອນຫັກພາສີ;

•

ລາຍໄດ້ ຂອງສະມາຊິກທຸ ກຄົນໃນຄອບຄົວ (ບ່ໍ ນັບຜູ້ ທ່ີ ບໍ່ແມ່ ນຍາດພ່ີ ນ້ ອງ ເຊ່ັ ນ
ເພ່ື ອນທ່ີ ມາຮ່ ວມອາໄສຢູ ່ ໃນບ້ ານ).

ຄົນເຈັບທີ່ບ່ໍ ມີປະກັນສຸ ຂະພາບ: ຄົນເຈັບທີ່ບ່ໍ ມີປະກັນສຸ ຂະພາບ ຫື ຼ
ແຫຼ່ງທ່ີ ມາຂອງບຸ ກຄົນພາຍນອກອື່ນໆໃນການຈ່ າຍເງິນ ສໍາລັບຄ່ ານອນໂຮງໝ
ໍ ຂອງລາວ.
ຄົນເຈັບທີ່ມີປະກັນສຸ ຂະພາບແຕ່ ມີການຄຸ ້ ມຄອງບໍ່ພຽງພໍ: ຄົນເຈັບທ່ີ ມີປະກັນ
ຫື ຼ ແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງບຸ ກຄົນພາຍນອກອື່ນໆໃນການ
ຈ່ າຍເງິນ ເຊ່ິ ງມີຄ່ າໃຊ້ ຈ່າຍທ່ີ ຕ້ ອງຈ່ າຍເອງເຖິງວ່ າຈະບ່ໍ ເກີນຄວາມສາມາດໃນ
ການຈ່ າຍເງິນຂອງຄົນເຈັບດ່ັ ງທ່ີ ໄດ້ ພິຈາລະ
ນາຕາມນະໂຍບາຍນີ້.
ຄ່ າໃຊ້ ຈ່ າຍສຸ ດທິ:
ຄ່ າໃຊ້ ຈ່າຍທັງໝົດໃນອັດຕາເຕັມຂອງອົງກອນສໍາລັບການບໍລິການດ້ ານການດູ ແລສຸ ຂະພາບຂອງຄົນເຈັບ.
ພາວະສຸ ກເສີນທາງການແພດ: ຕາມຄໍານິຍາມໃນຄວາມໝາຍຂອງມາດຕາ 1867
ຂອງກົດໝາຍວ່ າດ້ ວຍການປະກັນສັງຄົມ (42 U.S.C. 1395dd),
ຄືພາວະທາງການແພດທ່ີ ສະແດງອາການກະທັນຫັນທີ່ມີຄວາມຮຸ ນແຮງຫຼາຍພໍ (ລວມເຖິງອາການ ປວດຢ່ າງຮຸ ນແຮງ)
ເຊ່ິ ງຫາກບໍ່ໄດ້ ຮັບການປະຖົມພະຍາບານໃນທັນທີ ອາດຈະສ່ົ ງຜົນໃຫ້ :
•

ສຸ ຂະພາບຂອງແຕ່ ລະຄົນ (ຫື ຼ , ດ້ ວຍການຄໍານຶງເຖິງຜູ້ ຍິງທ່ີ ກໍາລັງຖືພາ ຫື ຼ ສຸ ຂະພາບຂອງຜູ້ ຍິງ ຫື ຼ
ເດັກໃນທ້ ອງ) ຢູ ່ ໃນ ອັນຕະລາຍຮ້ າຍແຮງ

•

ເກີດຄວາມອ່ ອນແອຜິດປົກກະຕິຢ່ າງຮ້ າຍແຮງຕໍ່ລະບົບການເຮັດວຽກຂອງຮ່ າງກາຍ

•

ເກີດຄວາມຜິດປົກກະຕິຢ່ າງຮ້ າຍແຮງຂອງອະໄວຍະວະ ຫື ຼ ພາກສ່ ວນໃດໜຶ່ງຂອງຮ່ າງກາຍ

ສໍາເນົາສະບັບພິມອອກແມ່ ນໃຊ້ ເພ່ື ອການອ້ າງອີງເທ່ົ ານ້ັ ນ.
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•

ດ້ ວຍການຄໍານຶງເຖິງຜູ້ ຍິງທ່ີ ກໍາລັງຖືພາ:
o ບໍ່ມີເວລາພຽງພໍທີ່ຈະສົ່ງຜົນຕ່ໍ ການສ່ົ ງຄົນເຈັບຢ່ າງປອດໄພໄປຍັງໂຮງໝ
ໍ ອ່ື ນກ່ ອນການຄອດ.
o ໄພຄຸ ກຄາມຕໍ່ສຸ ຂະພາບ ແລະຄວາມປອດໄພຂອງຜູ້ ຍິງ
ຫື ຼ ເດັກທ່ີ ຍັງບໍ່ທັນເກີດໃນກໍລະນີທີ່ມີການໂອນສະຖານທ່ີ ບໍລິການສາທາລະນະສຸ ກ ຫື ຼ
ອອກຈາກສະຖານທ່ີ ບໍລິການສາທາລະນະ.

ຄວາມຈໍາເປັນທາງການແພດ: ຕາມການກໍານົດໂດຍ Medicare ໃນສ່ ວນທ່ີ ກ່ ຽວຂ້ ອງກັບລາຍການ
ຫື ຼ ການບໍລິການທາງການ ແພດທ່ີ ມີເຫດຜົນ ແລະຄວາມຈໍາເປັນສໍາລັບການບ່ົ ງມະຕິ ຫື ຼ ການປ່ິ ນປົວຄວາມເຈັບປ່ ວຍ
ຫື ຼ ການບາດເຈັບ ຫື ຼ ເພ່ື ອປັບປຸ ງການ ເຮັດວຽກຂອງອະໄວຍະວະທີ່ມີຮູ ບຮ່ າງຜິດປົກກະຕິໃນຮ່ າງກາຍ.
ຕົວເລືອກ: ລາຍການດູ ແລສຸ ຂະພາບ ຫື ຼ ການບໍລິການທ່ີ ບ່ໍ ຖືວ່ າຈໍາເປັນໃນທາງການແພດ.
ການຍົກເວ້ັ ນຄວາມຊ່ ວຍເຫື ຼ ອທາງການເງິນ:
ການບໍລິການທ່ີ ຖືວ່ າບໍ່ມີຄວາມຈໍາເປັນທາງການແພດແມ່ ນຖືກພິຈາລະນາວ່ າເປັນຕົວເລືອກ.
ນະໂຍບາຍນ້ີ ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ ກັບ ການດູ ແລທີ່ຈັດໃຫ້ ສະຖານທ່ີ ບໍລິການສາລະນະສຸ ກ D-H, APD, ຫື ຼ CMC
ໂດຍຜູ້ ໃຫ້ ບໍລິການໃດກໍ່ຕາມທ່ີ ວ່ າຈ້ າງໂດຍ

D-HH. ນອກຈາກນ້ີ ຜູ້ ໃຫ້ ບໍລິການອາດໃຫ້ ການດູ ແລໃນພ້ື ນທ່ີ ຂອງ D-

H, APD, ຫື ຼ CMC ໂດຍເປັນສ່ ວນໜ່ຶ ງທ່ີ ບ່ໍ ແມ່ ນ ຂອງນິຕິບຸ ກຄົນ.
ການບໍລິການເຫ່ົ ຼ ານີ້ແມ່ ນບ່ໍ ຖືກຄຸ ້ ມຄອງຢູ ່ ໃນນະໂຍບາຍຄວາມຊ່ ວຍເຫື ຼ ອທາງການເງິນຂອງ D-HH.
Dartmouth-Hitchcock Health: ເພ່ື ອຈຸ ດປະສົງຂອງນະໂຍບາຍນ້ີ ສະມາຊິກ Dartmouth-Hitchcock Health
System Members (D-HH) ຄືໂຮງໝ
ໍ Alice Peck Day Memorial Hospital, ສູ ນການແພດ Cheshire
Medical Center, Mt. ໂຮງໝ
ໍ ແລະ ສູ ນສຸ ຂະພາບ Ascutney Hospital and Health Center, ໂຮງໝ
ໍ New
London Hospital, ພະຍາບານຜູ້ ເບ່ິ ງແຍງຄົນເຈັບທ່ີ ບ້ ານ ແລະ ບ້ ານພັກສໍາຮອງສໍາລັບ Vermont ແລະ New
Hampshire (VNH) ໂຮງໝ
ໍ ອື່ນໆທັງໝົດໃນ New Hampshire ແລະ Vermont
ຖືເປັນສະຖານທ່ີ ບໍລິການສາທາລະ ນະສຸ ກທ່ີ ບ່ໍ ແມ່ ນສະມາຊິກ.
ນະໂຍບາຍນ້ີ ນໍາໃຊ້ ກັບ Dartmouth-Hitchcock Clinic, ໂຮງໝ
ໍ Mary Hitchcock Memorial Hospital, ໂຮງໝ
ໍ
Alice Peck Day Memorial Hospital, ໂຮງໝ
ໍ New London Hospital, ແລະ ສູ ນການແພດ Cheshire
Medical Center.
IV.

ຄໍາຖະແຫຼງການນະໂຍບາຍ
Dartmouth-Hitchcock Health (D-HH)
ມຸ່ ງໝັ້ນທີ່ຈະໃຫ້ ຄວາມຊ່ ວຍເຫື ຼ ອທາງການເງິນແກ່ ຜູ້ທີ່ມີຄວາມຈໍາເປັນດ້ ານ
ການດູ ແລສຸ ຂະພາບແຕ່ ບ່ໍ ມີວິທີການທາງການເງິນເພ່ື ອຈ່ າຍຄ່ າບໍລິການ

ສໍາເນົາສະບັບພິມອອກແມ່ ນໃຊ້ ເພ່ື ອການອ້ າງອີງເທ່ົ ານ້ັ ນ.
ຈົ່ງອີງໃສ່ ສໍາເນົາອີເລໂທຼນິກສໍາລັບເວີຊ່ັ ນລ່ າສຸ ດ
ລະຫັດອ້ າງອີງ #179, ເວີຊັ່ນ # 11
ວັນທີອະນຸ ມັດ: 08/11/2021

ໜ້າ 4 ຂອງ 20

ຫື ຼ ຍອດຄົງເຫື ຼ ອທ່ີ ເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພວກເຂົາ.
D-HH
ມຸ່ ງໝັ້ນທີ່ຈະສ້ າງຄວາມໝັ້ນໃຈວ່ າຄວາມສາມາດທາງການເງິນຂອງຜູ້ ທ່ີ ຈໍາເປັນຕ້ ອງຮັບການບໍລິການດ້ ານສຸ ຂະພາບ
ແມ່ ນບ່ໍ ໄດ້ ກີດກ້ັ ນພວກເຂົາອອກຈາກການສະແຫວງຫາ ຫື ຼ ການໄດ້ ຮັບການດູ ແລ.
ຄົນເຈັບສາມາດສະໝັກຂໍຄວາມຊ່ ວຍເຫື ຼ ອ ທາງການເງິນໄດ້ ທຸກເວລາ ບ່ໍ ວ່ າຈະເປັນກ່ ອນ, ລະຫວ່ າງ
ແລະຫັ ຼ ງຈາກການໃຫ້ ບໍລິການ ລວມເຖິງຫັ ຼ ງຈາກທ່ີ ບັນຊີຖືກສົ່ງຕໍ່ໄປ ຍັງຕົວແທນຕິດຕາມໜີ້ພາຍນອກແລ້ ວ.
D-HH ຈະໃຫ້ ການດູ ແລສະພາວະທາງການແພດສຸ ກເສີນ
ແລະບໍລິການທີ່ຈໍາເປັນທາງການແພດໂດຍບ່ໍ ຂື້ນກັບວ່ າຄວາມສາມາດ ໃນການຈ່ າຍເງິນ
ຫື ຼ ການມີສິດໄດ້ ຮັບຄວາມຊ່ ວຍເຫື ຼ ອທາງການເງິນ ຫື ຼ ຈາກລັດຖະບານ, ແລະບ່ໍ ຂື້ນກັບອາຍຸ , ເພດ, ເຊື້ອຊາດ,
ສະຖານະທາງສັງຄົມ ຫື ຼ ສະຖານະຄົນອົບພະຍົບ, ຮັກຮ່ ວມເພດ ຫື ຼ ຄວາມເຊ່ື ອທາງຊາດສະໜາ.
ຕາມກົດໝາຍການປິ່ນປົວກໍລະນີ ສຸ ກເສີນທາງການແພດ ແລະກົດໝາຍແຮງງານ (EMTALA),
ຫ້ າມບໍ່ໃຫ້ ຄັດກອງຄົນເຈັບເພ່ື ອກວດສອບຄວາມຊ່ ວຍເຫື ຼ ອທາງ ການເງິນ
ຫື ຼ ຂ້ໍ ມູ ນການຈ່ າຍເງິນກ່ ອນການໃຫ້ ບໍລິການສໍາລັບພາວະສຸ ກເສີນທາງການແພດ.
ຄວາມຊ່ ວຍເຫື ຼ ອທາງການເງິນບ່ໍ ຖືວ່ າເປັນສ່ິ ງທົດແທນຄວາມຮັບຜິດຊອບສ່ ວນບຸ ກຄົນ.
ຄົນເຈັບໄດ້ ຮັບການຄາດຫວັງວ່ າຈະຮ່ ວມ ມືກັບຂະບວນການຂອງ D-HH ເພື່ອຮັບຄວາມຊ່ ວຍເຫື ຼ ອທາງການເງິນ
ຫື ຼ ການຈ່ າຍເງິນຮູ ບແບບອ່ື ນໆ, ແລະ ເພ່ື ອຊ່ ວຍເຫື ຼ ອຄ່ າ ໃຊ້ ຈ່າຍໃນການດູ ແລຂອງພວກເຂົາຕາມຄວາມສາມາດ.
ສ່ ວນບຸ ກຄົນທ່ີ ມີຄວາມສາມາດດ້ ານການເງິນໃນການຊື້ປະກັນໄພສຸ ຂະພາບແມ່ ນຮຽກຮ້ ອງໃຫ້ ເຮັດແນວນັ້ນເພ່ື ອໃຫ້ ສາ
ມາດເຂົ້າ ເຖິງບໍລິການດ້ ານສຸ ຂະພາບ, ເພື່ອສຸ ຂະພາບໂດຍລວມ ແລະເພື່ອປົກປ້ ອງຊັບສິນສ່ ວນບຸ ກຄົນຂອງພວກເຂົາ.
D-HH
ຈະບ່ໍ ຮຽກເກັບເງິນສໍາລັບຄົນເຈັບໃດໆກ່ໍ ຕາມໂດຍທ່ີ ບ່ໍ ໄດ້ ໃຊ້ ຄວາມພະຍາຍາມທ່ີ ເໝາະສົມໃນການພິຈາລະນາວ່ າຄົນ
ເຈັບນັ້ນມີສິດໄດ້ ຮັບຄວາມຊ່ ວຍເຫື ຼ ອທາງການເງິນຫື ຼ ບໍ່. ຂໍ້ຍົກເວັ້ນອື່ນໆຈະຕ້ ອງໄດ້ ຮັບການອະນຸ ມັດຈາກຜູ້ ບໍລິຫານສູ ງ
ສຸ ດຝ່ າຍການເງິນ. ສໍາລັບຂ້ໍ ມູ ນການປະຕິບັດໃນຂໍ້ H ອາດດໍາເນີນການໃນກໍລະນີທ່ີ ບ່ໍ ມີການຈ່ າຍເງິນ,
ໃຫ້ ອີງໃສ່ ນະໂຍບາຍສິນເຊື່ອ ແລະ ການຕິດຕາມໜີ້ຂອງພວກເຮົາ. ສໍາເນົາຂອງ ນະໂຍບາຍສິນເຊ່ື ອ
ແລະການຕິດຕາມໜ້ີ ມີພ້ ອມໃຫ້ ອ່ານທາງອອນລາຍ, ສາມາດ
ຂໍໄດ້ ນໍາບັນດາຫ້ ອງການບໍລິການທາງການເງິນໃຫ້ ຄົນເຈັບ, ຫື ຼ ສາມາດຈັດສ່ົ ງໃຫ້ ທ່ານທາງໄປສະນີ ໂດຍໂທໄປທ່ີ 844808-0730.
A. ເງ່ື ອນໄຂການໄດ້ ຮັບຄວາມຊ່ ວຍເຫື ຼ ອທາງການເງິນສໍາລັບຄົນເຈັບທ່ີ ເປັນໂລກ HIV.
ເພ່ື ອໃຫ້ ມີເງື່ອນໄຂໄດ້ ຮັບຄວາມຊ່ ວຍເຫື ຼ ອທາງການເງິນພາຍໃນນະໂຍບາຍນີ້ ຄົນເຈັບຕ້ ອງມີເງື່ອນໄຂດ່ັ ງຕໍ່ໄປນ້ີ :
•

ເປັນຜູ້ ມີຖ່ິ ນຖານຢູ ່ ໃນລັດ NH ຫື ຼ VT,

ສໍາເນົາສະບັບພິມອອກແມ່ ນໃຊ້ ເພ່ື ອການອ້ າງອີງເທ່ົ ານ້ັ ນ.
ຈົ່ງອີງໃສ່ ສໍາເນົາອີເລໂທຼນິກສໍາລັບເວີຊ່ັ ນລ່ າສຸ ດ
ລະຫັດອ້ າງອີງ #179, ເວີຊັ່ນ # 11
ວັນທີອະນຸ ມັດ: 08/11/2021

ໜ້າ 5 ຂອງ 20

ຫື ຼ ຜູ້ ບ່ໍ ມີຖ່ິ ນຖານທ່ີ ໄດ້ ຮັບການປິ່ນປົວແບບສຸ ກເສີນທີ່ສະຖານທີ່ໃຫ້ ບໍລິການ ສາທາລະນະສຸ ກຂອງ D-HH.
•

ບ່ໍ ມີປະກັນສຸ ຂະພາບ ຫື ຼ ບ່ໍ ໄດ້ ຮັບສິດພາຍໃຕ້ ໂຄງການດູ ແລສຸ ຂະພາບຂອງລັດຖະບານ ແລະ
ບໍ່ສາມາດຈ່ າຍເງິນສໍາລັບ ການດູ ແລຕາມທີ່ໄດ້ ລະບຸ ໄວ້ ໃນນະໂຍບາຍສິນເຊ່ື ອ ແລະການຕິດຕາມໜ້ີ ,
ຕາມການກໍານົດຄວາມຈໍາເປັນທາງການ ເງິນພາຍໃຕ້ ນະໂຍບາຍນ້ີ .

•

ມີລາຍໄດ້ ລວມຂອງຄອບຄົວ ລວມເຖິງສະມາຊິກທຸ ກຄົນໃນຄົວເຮືອນຂອງຄົນເຈັບໃນຊ່ ວງ 12
ເດືອນທີ່ຜ່ ານມາທ່ີ ເປັນຈໍານວນໜ້ ອຍກວ່ າ 300% ຂອງ FPL.

•

ມີລາຍໄດ້ ສຸດທິຂອງຄອບຄົວຫຼາຍກວ່ າ 300% ຂອງ FPL ແລະຍອດລວມທີ່ຄ້ າງຈ່ າຍສໍາລັບການບໍລິການທ່ີ
D-HH ເກີນ 10% ຂອງລາຍຮັບຄອບຄົວໃນໄລຍະ 2 ປີ, ລວມທັງ 10%
ຂອງມູ ນຄ່ າຊັບສິນໃນຄົວເຮືອນທີ່ເກີນ ຈໍານວນທ່ີ ຄຸ ້ ມຄອງໄວ້ (ດ່ັ ງຄໍາອະທິບາຍດ້ ານລຸ ່ ມນ້ີ ).

•

ໂຄງການ NH Cares HIV ສໍາລັບພາກ C ແລະພາກ D. ເພື່ອໃຫ້ ມີເງື່ອນໄຂສໍາລັບລັດ NH (ກອງທຶນ NH
Cares) ຄົນເຈັບຕ້ ອງສະໝັກ NH Medicaid ກ່ ອນ ແລະຖືກປະຕິເສດ. ຫາກຖືກປະຕິເສດ ແລະ
ມີລາຍໄດ້ ຕ່ໍ າ ກວ່ າ 500% ຂອງ FPL ແລະຫາກຄົນເຈັບມີສິດ ແລະໄດ້ ກະກຽມເອກະສານທ່ີ ຈໍາເປັນແລ້ ວ
ເງິນຊ່ ວຍເຫື ຼ ອຈະຄຸ ້ ມ ຄອງບໍລິການປ່ິ ນປົວຄົນເຈັບນອກ ສໍາລັບການດູ ແລຜູ້ ຕິດເຊື້ອ HIV ເທ່ົ ານ້ັ ນ.
ການບໍລິການ ຄົນເຈັບໃນ ແມ່ ນບໍ່ຄຸ ້ ມ ຄອງໂດຍກອງທຶນນີ້. ຢ່ າງໃດກ່ໍ ຕາມ
ຄ່ າໃຊ້ ຈ່າຍເຫົ່ ຼ ານີ້ຈະນໍາໄປລວມເຂົ້າກັບຄ່ າໃຊ້ ຈ່າຍທ່ີ ຕ້ ອງຈ່ າຍເອງ. ຂ້ໍ ກໍານົດ ການໃຫ້ ທຶນຕ້ ອງມີຂີດຈໍາກັດ
ຫື ຼ ລະດັບວົງເງິນສູ ງສຸ ດຂອງຄ່ າໃຊ້ ຈ່າຍໂດຍຂ້ື ນຢູ ່ ກັບເປີເຊັນ ລາຍໄດ້ ຂອງຄົນເຈັບ.
ຄ່ າໃຊ້ ຈ່າຍທ່ີ ມີຕ່ໍ ລະດັບວົງເງິນສູ ງສຸ ດລວມມີການດູ ແລທາງການແພດທັງໝົດ, ການດູ ແລທ່ີ ບ້ ານ,
ໃບສ່ັ ງຢາ ເຖິງ ແມ່ ນວ່ າຈະບໍ່ໄດ້ ຮັບການບໍລິການຂອງ D-HH ກໍ່ຕາມ.
ຄວາມຊ່ ວຍເຫື ຼ ອທາງການເງິນຂອງ D-HH
ຈະຖືກເອົາມານໍາໃຊ້ ສະເໝີກ່ ອນທີ່ຈະມີການກໍານົດວົງເງິນສູ ງສຸ ດຂອງຄ່ າ ໃຊ້ ຈ່າຍ.
ຈະບ່ໍ ເອົາຊັບສິນຕ່ າງໆມາຄິດໄລ່ ສໍາລັບວົງເງິນຄ່ າໃຊ້ ຈ່າຍສູ ງສຸ ດຂອງພາກ C ແລະ D.
ຂ້ໍ ກໍານົດສໍາລັບໂຄງການ:
o ໄດ້ ຮັບການບົ່ງມະຕິວ່ າເປັນໂລກ HIV (ພາກ C)

o ໄດ້ ຮັບການບົ່ງມະຕິວ່ າເປັນໂລກ HIV ຫື ຼ ສະມາຊິກໃນຄອບຄົວຂອງຜູ້ ຍິງ/ເດັກທ່ີ ຕິດເຊ້ື ອ HIV.
ຂ້ໍ ກໍານົດສໍາລັບໂຄງການ NH State HAB (NH CARES):
o ຜູ້ ອາໄສຢູ ່ ໃນລັດ NH

o ໄດ້ ຮັບການບົ່ງມະຕິວ່ າເປັນໂລກ HIV
o ລາຍໄດ້ ຕ່ໍ າກວ່ າ 300% FPL
ສໍາເນົາສະບັບພິມອອກແມ່ ນໃຊ້ ເພ່ື ອການອ້ າງອີງເທ່ົ ານ້ັ ນ.
ຈົ່ງອີງໃສ່ ສໍາເນົາອີເລໂທຼນິກສໍາລັບເວີຊ່ັ ນລ່ າສຸ ດ
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o ຕ້ ອງສະໝັກ Medicaid ຢ່ າງໜ້ ອຍປີລະຄ້ັ ງ
ແຜນຜັງຂ້ າງລຸ ່ ມນ້ີ ອະທິບາຍເປີເຊັນຂອງລາຍໄດ້ ທີ່ຄົນເຈັບຖືກຄາດຫວັງໃຫ້ ຈ່າຍດ້ ວຍຕົນເອງ
ກ່ ອນທ່ີ ຈະຢຸ ດຮຽກ ເກັບເງິນໃດໆ (ການຮ່ ວມຈ່ າຍ, ການປະກັນຮ່ ວມ, ການຈ່ າຍປະກັນໄພ
ຫື ຼ ຄ່ າທໍານຽມການເຂົ້າຢ້ ຽມ) ສໍາລັບກໍລະນີ ເພ່ີ ມເຕີມອ່ື ນໆ.
ລາຍໄດ້ ສ່ ວນບຸ ກຄົນ
ຢູ ່ ທີ່ ຫື ຼ ຕ່ໍ າກວ່ າ 100% ຂອງແນວທາງການ

ຄ່ າໃຊ້ ຈ່ າຍສູ ງສຸ ດ
$0

ການແກ້ ໄຂບັນຫາຄວາມຍາກຈົນຂອງລັດຖ
ະບານໃນປັດຈຸ ບັນ
101% ເຖິງ 200% ຂອງແນວທາງການການ

ບ່ໍ ເກີນ 5% ຂອງລາຍໄດ້ ລວມຕໍ່ປີ (ຕົວຢ່ າງ:

ແກ້ ໄຂບັນຫາຄວາມຍາກຈົນຂອງລັດຖະບາ
ນ ໃນປັດຈຸ ບັນ

ລາຍໄດ້ $18,000; ຄ່ າໃຊ້ ຈ່າຍສູ ງສຸ ດ $500)

201% ເຖິງ 300%

ບ່ໍ ເກີນ 7% ຂອງລາຍໄດ້ ລວມຕໍ່ປີ (ຕົວຢ່ າງ:

ຂອງແນວທາງການການ
ແກ້ ໄຂບັນຫາຄວາມຍາກຈົນຂອງລັດຖະບາ
ນ ໃນປັດຈຸ ບັນ

ລາຍໄດ້ $33,000; $2,310)

ເກີນ 300% ຂອງແນວທາງການການແກ້

ບ່ໍ ເກີນ 10% ຂອງລາຍໄດ້ ລວມຕໍ່ປີ (ຕົວຢ່ າງ:

ໄຂບັນຫາຄວາມຍາກຈົນຂອງລັດຖະບານ
ໃນປັດຈຸ ບັນ

ລາຍໄດ້ $49,000; $4,900)

o ເອກະສານຕ່ າງໆກ່ ຽວກັບລາຍໄດ້ ຕ້ອງໄດ້ ຮັບຈາກຄົນເຈັບທຸ ກຄົນພາຍໃຕ້ ພາກ C ຫື ຼ ພາກ D

ທ່ີ ໄດ້ ຮັບ ທຶນຢ່ າງໜ້ ອຍປີລະຄ້ັ ງ, ແລະກວດສອບລາຍໄດ້ ທຸກໆ 6 ເດືອນ ຖ້ າຫາການຕັດສິນໃຈຂອງ
D-H FAA ໃຊ້ ເວລາຫຼາຍກວ່ າ 6 ເດືອນ. ຂໍ້ມູ ນສະໜັບສະໜູ ນລວມມີໜ່ຶ ງໃນສ່ິ ງດັ່ງຕໍ່ໄປນ້ີ :
o
o
o
o
o

ການຄືນພາສີລ່ າສຸ ດ
ເຊັດເງິນຄ່ າຈ້ າງລ່ າສຸ ດ
ໃບແຈ້ ງການການສວດສອບຢືນຢັນການຫວ່ າງງານ
ການຈັດສັນສະແຕມອາຫານ
ລາຍໄດ້ ປະກັນສັງຄົມ

o ຕ້ ອງການໃຫ້ ຄົນເຈັບປະກອບແບບຟອມສະໝັກທາງການເງິນຂອງຜູ້ ໄດ້ ຮັບເຊື້ອ HIV ເປັນພິເສດ
ແຕ່ ກໍ່ ຍອມຮັບໃບສະໝັກ D-HH ເຊັ່ນກັນ. ຈະຕ້ ອງໄດ້ ຮັບ ແລະຕິດຕາມຂ້ໍ ມູ ນເພ່ີ ມເຕີມອ່ື ນໆ
ເຊ່ັ ນ ສ່ິ ງອໍານວຍ ຄວາມສະດວກໃນທ່ີ ຢູ ່ ອາໄສ.
•

ສໍາລັບຈຸ ດປະສົງໃນການກໍານົດມູ ນຄ່ າຂອງຊັບສິນ, ຊັບສິນລວມ, ແຕ່ ບໍ່ໄດ້ ຈໍາກັດສະເພາະ: ເງິນເກັບ,
ຄ່ າລ້ ຽງດູ ຄູ ່ ສົມລົດ, ໃບຮັບຮອງການຝາກເງິນ, IRA, ຫຸ ້ ນ, ທະນະບັດ, 401K ແລະກອງທຶນລວມ.

ສໍາເນົາສະບັບພິມອອກແມ່ ນໃຊ້ ເພ່ື ອການອ້ າງອີງເທ່ົ ານ້ັ ນ.
ຈົ່ງອີງໃສ່ ສໍາເນົາອີເລໂທຼນິກສໍາລັບເວີຊ່ັ ນລ່ າສຸ ດ
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ໃນການຄິດໄລ່ ຈໍານວນ ຊັບສິນເພ່ື ອຈຸ ດປະສົງໃນການຄັດເລືອກຄົນເຈັບສໍາລັບເງິນບໍລິຈາກຂ້ າງຕົ້ນ:
o ເງິນເກັບ (ເຊ່ິ ງລວມເຖິງບັນຊີເງິນເກັບ, ຄ່ າລ້ ຽງດູ ຄູ ່ ສົມລົດ ຫື ຼ ໃບຮັບຮອງເງິນຝາກ)
ແມ່ ນໄດ້ ຮັບການຄຸ ້ ມ ຄອງສູ ງເຖິງ 100% ຂອງ FPL.
o ບັນຊີກະສຽນອາຍຸ (ເຊ່ິ ງລວມມີ IRA, ຫຸ ້ ນ, ທະນະບັດ, 401K ແລະ ກອງທຶນລວມ) ແມ່ ນໄດ້ ຮັບການ

ຄຸ ້ ມຄອງສູ ງເຖິງ $100,000, ສ່ ວນຂອງຜູ້ ຖືຫຸ ້ ນໃນທ່ີ ຢູ ່ ອາໄສຫັ ຼ ກແມ່ ນຈະໄດ້ ຮັບການຄຸ ້ ມຄອງສູ ງເຖິງ
$200,000 ສໍາລັບຜູ້ ສະໝັກອາຍຸ 54 ປີຂື້ນໄປ ແລະ
ສ່ ວນທ່ີ ຢູ ່ ອາໄສຫັ ຼ ກແມ່ ນຈະໄດ້ ຮັບການຄຸ ້ ມຄອງສູ ງ ເຖິງ $250,000 ສໍາລັບຜູ້ ສະໝັກອາຍຸ 55
ປີຂື້ນໄປ.

o ເມ່ື ອມີການບັນທຶກເງິນປັນຜົນຈາກການຄືນພາສີ
ຈະຕ້ ອງແຈ້ ງແຫຼ່ງທ່ີ ມາຂອງເງິນປັນຜົນພ້ ອມກັບໃບແຈ້ ງ ລາຍການມູ ນຄ່ າຂອງຕະຫຼາດລ່ າສຸ ດ.
o ຕ້ ອງມີເອກະສານຂອງການຈ່ າຍເງິນກອງທຶນ ແລະຄວາມສາມາດໃນການເຂ້ົ າເຖິງກອງທຶນ.
•

ສະແດງໃຫ້ ເຫັນເຖິງການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກໍານົດທ່ີ ຈະໃຊ້ ສໍາລັບການຄຸ ້ ມຄອງແຜນປະກັນສຸ ຂະພາບທີ່ມີເງື່
ອນໄຂ ຕາມໂຄງການ Healthcare Exchange ໃນລັດ New Hampshire ຫື ຼ Vermont
ຫາກມີສິດສໍາລັບ ໂຄງການເຫ່ົ ຼ ານ້ີ .
ຂ້ໍ ຍົກເວ້ັ ນສໍາລັບຂໍ້ກໍານົດນ້ີ ອາດໄດ້ ຮັບການອະນຸ ມັດຈາກຜູ້ ນໍາລະດັບສູ ງດ້ ວຍເຫດຜົນທີ່ດີຕາມ
ໂດຍອີງຕາມກໍລະນີ. “ເຫດຜົນທີ່ດີ” ຈະຂ້ື ນຢູ ່ ກັບຂ້ໍ ເທັດຈິງ ແລະສະຖານະການ ແລະອາດລວມມີ:
o ຜູ້ ທ່ີ ສະໝັກບ່ໍ ທັນໃນຊ່ ວງການເປີດຮັບສະໝັກ ແລະ
ບ່ໍ ນອນຢູ ່ ໃນໝວດໝູ ່ ກິດຈະກໍາທີ່ປ່ ຽນແປງຊີວິດນອກ ການຮັບສະໝັກແບບເປີດ.
o ສໍາລັບຜູ້ ທ່ີ ມີພາລະທາງການເງິນຫຼາຍກ່ໍ ຈະມີຄວາມເໝາະສົມຫຼາຍຂ້ື ນສໍາລັບຄົນເຈັບທ່ີ ຈະລົງທະບຽນ
ໃນ ແຜນສຸ ຂະພາບຕາມເງື່ອນໄຂ.

B. ວິທີການທ່ີ ຄົນເຈັບອາດໃຊ້ ເພື່ອຂໍຄວາມຊ່ ວຍເຫື ຼ ອທາງການເງິນ
ຫາກບໍ່ມີການເຮັດວຽກຮ່ ວມກັບຄົນເຈັບກ່ ຽວກັບຄວາມຊ່ ວຍເຫື ຼ ອທາງການເງິນ ຫື ຼ
ຄົນເຈັບບ່ໍ ສາມາດດໍາເນີນການຕາມຂ້ັ ນ ຕອນການສະໝັກທ່ີ ຈໍາເປັນພາຍໃຕ້ ນະໂຍບາຍນ້ີ
ຄົນເຈັບຄົນດັ່ງກ່ າວອາດໄດ້ ຮັບການພິຈາລະນາວ່ າມີເງ່ື ອນໄຂເໝາະສົມສໍາ
ລັບຄວາມຊ່ ວຍເຫື ຼ ອທາງການເງິນໂດຍສັນນິຖານ.
1. D-HH ຈະຊອກຫາແຫຼ່ງທ່ີ ມາອື່ນຂອງການຄຸ ້ ມຄອງ/ ຫື ຼ ການຈ່ າຍເງິນຈາກໂຄງການຂອງລັດຖະບານ,
ລັດ ຫື ຼ ອື່ນໆ ແລະຊ່ ວຍເຫື ຼ ອຄົນເຈັບເພ່ື ອສະໝັກໃນໂຄງການດ່ັ ງກ່ າວ.
ດ້ ວຍການຄໍານຶງເຖິງຍອດຄົງເຫື ຼ ອຕ່ າງໆທີ່ເຫື ຼ ອ ຈາກແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງເງິນດ່ັ ງກ່ າວໝົດລົງ, D-HH
ຈະເຮັດການປະເມີນຄວາມຕ້ ອງການດ້ ານການເງິນ
ສໍາເນົາສະບັບພິມອອກແມ່ ນໃຊ້ ເພ່ື ອການອ້ າງອີງເທ່ົ ານ້ັ ນ.
ຈົ່ງອີງໃສ່ ສໍາເນົາອີເລໂທຼນິກສໍາລັບເວີຊ່ັ ນລ່ າສຸ ດ
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ຂອງຄົນເຈັບເປັນແຕ່ ລະຄົນເພ່ື ອພິຈາລະນາວ່ າບຸ ກຄົນ
ນັ້ນມີເງ່ື ອນໄຂເໝາະໝົມທີ່ຈະໄດ້ ຮັບຄວາມຊ່ ວຍເຫື ຼ ອພາຍ
ໃຕ້ ນະໂຍບາຍນີ້ຫື ຼ ບໍ, ໂດຍການນໍາໃຊ້ ນະໂຍບາຍລຸ ່ ມນ້ີ :
o ຄົນເຈັບ ຫື ຼ ຜູ້ ຄ້ໍ າປະກັນຕ້ ອງສົ່ງໃບສະໝັກໃນແບບຟອມທີ່ໄດ້ ຮັບໂດຍຝ່ າຍບໍລິຫານຂອງ D-HH
ແລະ ໃຫ້ ຂ້ໍ ມູ ນສ່ ວນຕົວ, ເອກະສານການເງິນ ແລະອ່ື ນໆທ່ີ ຈໍາເປັນສໍາລັບ D-HH

ເພ່ື ອພິຈາລະນາວ່ າບຸ ກຄົນນ້ັ ນມີ ເງື່ອນໄຂເໝາະສົມສໍາລັບຄວາມຊ່ ວຍເຫື ຼ ອຫື ຼ ບໍ, ເຊິ່ງລວມໄປເຖິງ
ແຕ່ ບໍ່ໄດ້ ຈໍາກັດໄວ້ ພຽງເອກະສານປະກອບ ເພ່ື ອກວດສອບລາຍໄດ້ ຂອງຄອບຄົວ ແລະ ຊັບສິນທ່ີ ມີຢູ ່
ຫື ຼ ຊັບພະຍາກອນອື່ນໆ. ຫາກ D-HH ບ່ໍ ສາມາດ ຮັບໃບສະໝັກ
ຫື ຼ ເອກະສານປະກອບທ່ີ ຈໍາເປັນຈາກຄົນເຈັບ ຫື ຼ ຜູ້ ຄ້ໍ າປະກັນຂອງຄົຍເຈັບ, D-HH ອາດພິຈາ
ລະນາວ່ າຄົນເຈັບມີເງ່ື ອນໄຂໄດ້ ຮັບຄວາມຊ່ ວຍເຫື ຼ ອທາງການເງິນໂດຍສັນນິຖານຫື ຼ ບໍ.
o ເພື່ອທົດແທນໃບສະໝັກ ຫື ຼ ເອກະສານປະກອບຈາກຄົນເຈັບ
ພະນັກງານອາດໃຊ້ ສ່ິ ງໃດສ່ິ ງໜຶ່ງຕໍ່ໄປນ້ີ ເພື່ອສະ
ໜັບສະໜູ ນຄໍາແນະນໍາເພ່ື ອຂໍອະນຸ ມັດໃບສະໝັກທາງການເງິນ:
o D-HH ອາດໃຊ້ ໜຶ່ງ

ຫື ຼ ຫຼາຍຜູ້ ໃຫ້ ບໍລິການເພ່ື ອຄັດກອງບຸ ກຄົນເຂ້ົ າຮັບສິດໂດຍໃຊ້ ແຫຼ່ງຂໍ້ມູ ນສາທາລະນະທ່ີ ໃຫ້ ຂໍ້ມູ ນກ່ ຽວ
ກັບ ຄວາມສາມາດ ຫື ຼ ທ່ າອ່ ຽງທ່ີ ຈະຈ່ າຍຂອງຄົນເຈັບ ຫື ຼ ຜູ້ ຄໍ້າປະກັນ.

o ສິດປັດຈຸ ບັນສໍາລັບ Medicaid.

o ຖະແຫຼງການປັດຈຸ ບັນຂອງລັດຖະບານ ຫື ຼ ໜ່ ວຍງານຄຸ ້ ມຄອງທີ່ຢູ ່ ອາໄສຂອງລັດ.
o ການຢືນຢັນຈາກສະຖານທ່ີ ພັກພິງສໍາລັບຜູ້ ທີ່ບ່ໍ ມີທ່ີ ຢູ ່ ອາໄສ ຫື ຼ
ສູ ນສຸ ຂະພາບທ່ີ ຜ່ ານການຮັບຮອງຈາກລັດ ຖະບານ.
o ການຢືນຢັນການຖືກຄຸ ມຂັງໂດຍບ່ໍ ມີແຫຼ່ງຈ່ າຍເງິນຈາກສະຖານກັກຂັງ.

o ສໍາລັບຄົນເຈັບແຕ່ ລະຄົນ ການຢືນຢັນລາຍໄດ້ ແລະ
ຊັບສິນດ້ ວຍວາຈາຂອງຄົນເຈັບແທນການກວດສອບ ລາຍໄດ້ ເປັນລາຍລັກອັກສອນ
ອາດໄດ້ ຮັບການຍອມຮັບພຽງໜຶ່ງ (1) ບັນຊີເທ່ົ ານ້ັ ນ, ໂດຍມີເງ່ື ອນໄຂວ່ າ
ຍອດເງິນໃນບັນຊີນັ້ນແມ່ ນຕ່ໍ າກວ່ າ $1,000.
2. ມັນຈະດີ ແຕ່ ກໍ່ບ່ໍ ຈໍາເປັນ, ການຂໍຄວາມຊ່ ວຍເຫື ຼ ອທາງການເງິນ
ແລະການກໍານົດຄວາມຕ້ ອງການທາງການເງິນຈະ
ຕ້ ອງມີຂ້ື ນກ່ ອນມີການປະມວນຜົນການໃຫ້ ບໍລິການທ່ີ ຈໍາເປັນທາງການແພດທ່ີ ບ່ໍ ແມ່ ນກໍລະນີສຸ ກເສີນ.
ເຖິງຢ່ າງ ໃດກ່ໍ ຕາມ,
ຄົນເຈັບອາດໄດ້ ຮັບການພິຈາລະນາໃຫ້ ຄວາມຊ່ ວຍເຫື ຼ ອທາງການເງິນຢູ ່ ຈຸດໃດກໍ່ໄດ້ ໃນຮອບວຽນ
ການຕິດຕາມໜ້ີ .
ໃບສະໝັກຂໍຮັບຄວາມຊ່ ວຍເຫື ຼ ອທາງການເງິນທີ່ໄດ້ ຮັບການອະນຸ ມັດຈະໃຊ້ ກັບຍອດຄົງເຫື ຼ ອ
ສໍາເນົາສະບັບພິມອອກແມ່ ນໃຊ້ ເພ່ື ອການອ້ າງອີງເທ່ົ ານ້ັ ນ.
ຈົ່ງອີງໃສ່ ສໍາເນົາອີເລໂທຼນິກສໍາລັບເວີຊ່ັ ນລ່ າສຸ ດ
ລະຫັດອ້ າງອີງ #179, ເວີຊັ່ນ # 11
ວັນທີອະນຸ ມັດ: 08/11/2021
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ທັງໝົດທ່ີ ຄົນເຈັບໄດ້ ໃຊ້ ສໍາລັບການບໍລິຈາກນອກເໜືອຈາກການດູ ແລສຸ ກເສີນ ແລະ
ການປິ່ນປົວທ່ີ ຈໍາເປັນອື່ນໆ ຕາມໄລຍະເວລາ,
ວັນທີທີ່ໃຫ້ ບໍລິການກ່ ອນທີ່ຈະໄດ້ ຮັບການຊ່ ວຍເຫື ຼ ອທາງການເງິນ ລວມເຖິງຍອດຄົງເຫື ຼ ອທີ່ຢູ ່
ກັບຕົວແທນຕິດຕາມໜ້ີ ແລະ ການບໍລິການອື່ນໆທ່ີ ໃຫ້ ໄວ້ ກ່ ອນ ຫື ຼ

ໃນວັນໝົດອາຍຸ ທ່ີ ລະບຸ ໄວ້ ໃນຈົດໝາຍຕອບ ຮັບຕາບໃດທ່ີ ບໍລິການບ່ໍ ໄດ້ ຢູ່ໃນລາຍການຂ້ າງລຸ ່ ມນີ້.
ຫັ ຼ ງຈາກເວລານັ້ນ ຫື ຼ ເມ່ື ອໃດກ່ໍ ຕາມທ່ີ ໄດ້ ຂ້ໍ ມູ ນເພ່ີ ມເຕີມທ່ີ ກ່ ຽວຂ້ ອງກັບການມີ
ສິດຂອງຄົນເຈັບເພ່ື ອຂໍຄວາມຊ່ ວຍເຫື ຼ ອທາງການເງິນ, D-HH ຈະປະເມີນຄວາມຕ້ ອງການ

ທາງການເງິນຂອງ ແຕ່ ລະບຸ ກຄົນຕາມນະໂຍບາຍນ້ີ ອີກຄັ້ງ.
D-HH ຮັບຮູ ້ ເຖິງການຕັດສິນໃຈທ່ີ ເຮັດໂດຍໂຄງການຕ່ໍ ໄປນ້ີ ໂດຍບ່ໍ ຕ້ ອງຂໍສໍາເນົາຂອງໃບສະໝັກ. DHH ຂໍສະຫງວນສິດໃນການຍອມຮັບ ຫື ຼ ປະຕິເສດໃນການຕັດສິນໃຈນອກແນວທາງ D-HH
ທ່ີ ເຮັດໂດຍອົງກອນ ຕ່ າງໆທ່ີ ໄດ້ ລະບຸ ໄວ້ ໃນຂ້ າງລຸ ່ ມນີ້. ການຮ່ ວມຈ່ າຍທີ່ເຮັດໄດ້ ຫື ຼ
ຈໍານວນເງິນອື່ ນໆທ່ີ ເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ
ຄົນເຈັບຄວນໄດ້ ຮັບການຮ້ ອງຂໍຕາມຂໍ້ກໍານົດຂອງໂຄງການດ່ັ ງກ່ າວ.
•

ບັດເຄືອຂ່ າຍການເຂົ້າເຖິງສຸ ຂະພາບຂອງລັດ NH ສໍາລັບຄົນເຈັບທ່ີ ບ່ໍ ມີປະກັນໂດຍສະເພາະ.

•

ຄລີນິກສຸ ຂະພາບສໍາລັບເພື່ອບ້ ານທ່ີ ດີ (Good Neighbor Health Clinic)

•

ສູ ນສຸ ຂະພາບຊຸມຊົນແມນເຊສເຕີ່ (Manchester Community Health Center)

•

ຄລີນິກສຸ ຂະພາບໃນເຂດນາຊົວ (Nashua Area Health Clinic)

•

ສູ ນສຸ ຂະພາບຊຸມຊົນເຄື່ອນທີ່ (Mobile Community Health)

•

ຄລີນິກສຸ ຂະພາບສໍາລັບໄວລຸ ້ ນ (Teen Health Clinic)

•

ການມີເງ່ື ອນໄຂຕາມ Medicaid ໃນປັດຈຸ ບັນ
ຫາກບໍ່ຢ້ ອນຫັ ຼ ງເພ່ື ອຄຸ ້ ມຄອງການບໍລິການທ່ີ ຜ່ ານມາ

•

ຄົນເຈັບທ່ີ ເສຍຊີວິດທ່ີ ບ່ໍ ມີອະສັງຫາລິມະຊັບ (ຕາມທ່ີ ໄດ້ ຮັບການຢືນຢັນຈາກຜູ້ ບໍລິຫານ ຫື ຼ ລັດ)

3. ມັນເປັນເປົ້າໝາຍຂອງ D-HH ໃນການປະມວນຜົນໃບສະໝັກທາງການເງິນ ແລະ
ແຈ້ ງໃຫ້ ຄົນເຈັບຮູ ້ ກ່ຽວກັບ ຜົນການຕັດສິນໃຈເປັນລາຍລັກອັກສອນພາຍໃນ 30
ວັນຫັ ຼ ງຈາກທ່ີ ໄດ້ ຮັບໃບສະໝັກຄົບຖ້ ວນ.
4. ຂະບວນການໃນການຍ່ື ນອຸ ທອນ: ຫາກ D-HH ປະຕິເສດຄວາມຊ່ ວຍເຫື ຼ ອທາງການເງິນບາງສ່ ວນ
ຫື ຼ ທັງໝົດ ຄົນເຈັບ (ຫື ຼ ຕົວແທນຂອງບຸ ກຄົນນ້ັ ນ) ສາມາດຍ່ື ນອຸ ທອນການຕັດສິນໃຈໄດ້ ພາຍໃນ 30 ວັນ.
ຄົນເຈັບຕ້ ອງ ຂຽນຈົດໝາຍເຖິງຫົວໜ້ າຝ່ າຍການມີສິດ
ແລະການລົງທະບຽນເພ່ື ອອະທິບາຍວ່ າຍ້ ອນຫຍັງການຕັດສິນໃຈຂອງ D-HH ຈ່ຶ ງບ່ໍ ເໝາະສົມ.
ຈົດໝາຍອຸ ທອນຈະໄດ້ ຮັບການທົບທວນໂດຍ D-HH ແລະ ການຕັດສິນໃຈຄ້ັ ງສຸ ດທ້ າຍ
ສໍາເນົາສະບັບພິມອອກແມ່ ນໃຊ້ ເພ່ື ອການອ້ າງອີງເທ່ົ ານ້ັ ນ.
ຈົ່ງອີງໃສ່ ສໍາເນົາອີເລໂທຼນິກສໍາລັບເວີຊ່ັ ນລ່ າສຸ ດ
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ຈະຖືກສ່ົ ງໄປຍັງຄົນເຈັບພາຍໃນ 30 ວັນຫັ ຼ ງຈາກໄດ້ ຮັບຄໍາຮ້ ອງອຸ ທອນ.
C. ການກໍານົດຈໍານວນເງິນຊ່ ວຍເຫື ຼ ອທາງການເງິນ
ການຈ່ າຍເງິນປະກັນ ແລະການປັບຕາມສັນຍາ
ລວມເຖິງສ່ ວນຫຼຸດທ່ີ ບ່ໍ ມີປະກັນຈະຖືກນໍາມາໃຊ້ ກ່ອນທີ່ຈະມີການປັບໃຊ້ ຄວາມຊ່ ວຍເຫື ຼ ອທາງການເງິນ.
ໃຫ້ ເບ່ິ ງນະໂຍບາຍສ່ ວນຫຼຸດຄົນເຈັບທ່ີ ບ່ໍ ມີປະກັນສຸ ຂະພາບຂອງ D-HH: ໜ່ ວຍງານບໍລິຫານລາຍໄດ້
(ເບິ່ງລ້ິ ງຂ້ າງລຸ ່ ມນ້ີ )
ຫາກບຸ ກຄົນໃດໄດ້ ຮັບການອະນຸ ມັດສໍາລັບຄວາມຊ່ ວຍເຫື ຼ ອທາງການເງິນ
ຈໍານວນຄວາມຊ່ ວຍເຫື ຼ ອດ່ັ ງກ່ າວທ່ີ ຈະຈັດໃຫ້ ສໍາລັບການດູ ແລທ່ີ ສາມາດນໍາໃຊ້ ໄດ້ ຈະເປັນດ່ັ ງລຸ ່ ມນ້ີ :
•

ລາຍໄດ້ ຄອບຄົວຢູ ່ ທ່ີ ຫື ຼ ຕໍ່າກວ່ າ 225% ຂອງ FPL ຈະໄດ້ ຮັບຄວາມຊ່ ວຍເຫື ຼ ອທາງການເງິນ 100%

•

ລາຍໄດ້ ຄອບຄົວຢູ ່ ລະຫວ່ າງ 226% - 250% ຂອງ FPL ຈະໄດ້ ຮັບສ່ ວນຫຼຸດ 75%

•

ລາຍໄດ້ ຄອບຄົວຢູ ່ ລະຫວ່ າງ 251% - 275% ຂອງ FPL ຈະໄດ້ ຮັບສ່ ວນຫຼຸດ 50%

•

ລາຍໄດ້ ຄອບຄົວຢູ ່ ລະຫວ່ າງ 276% - 300% ຂອງ FPL ຈະໄດ້ ຮັບສ່ ວນຫຼຸດ 25%.

•

ດ່ັ ງທ່ີ ໄດ້ ກ່າວໄວ້ ຂ້ າງຕ້ົ ນ ຄົນເຈັບທ່ີ ມີລາຍໄດ້ ຄອບຄົວເກີນ 300% ຂອງ FPL
ອາດມີສິດໄດ້ ຮັບສ່ ວນຫຼຸດ ຕາມຍອດການຈ່ າຍເງິນດ້ ວຍຕົນເອງ.
ສ່ ວນຫຼຸດຕ່ າງໆຈະໄດ້ ຮັບຖ້ າຫາກໃບແຈ້ ງຄ່ າໃຊ້ ຈ່າຍທ່ີ ຈ່ າຍດ້ ວຍຕົນ ເອງບໍ່ເກີນ 10% ຂອງລາຍໄດ້ 2
ປີລວມກັນ, ບວກ 10% ຂອງຊັບສິນໃນສ່ ວນທີ່ເກີນຈາກການຄິດໄລ່ ຊັບ
ສິນຄຸ ້ ມຄອງທ່ີ ໄດ້ ອະທິບາຍໄວ້ ກ່ ອນໜ້ ານ້ີ ແລ້ ວໃນນະໂຍບາຍນ້ີ .
ສ່ ວນຫຼຸດອ່ື ນໆທ່ີ ນອກເໜືອຈາກທ່ີ ໄດ້ ອະທິ
ບາຍໄວ້ ຂ້ າງຕ້ົ ນຈະຕ້ ອງໄດ້ ຮັບການອະນຸ ມັດຈາກຄະນະກໍາມະການພິຈາລະນາອຸ ທອນການຊ່ ວຍເຫື ຼ ອທ
າງການ ເງິນໂດຍຂ້ື ນຢູ ່ ກັບການອຸ ທອນທ່ີ ເປັນລາຍລັກອັກສອນຈາກຄົນເຈັບ
ຫື ຼ ບຸ ກຄົນທ່ີ ຮັບຜິດຊອບ.

•

ຄົນເຈັບທ່ີ ບັນລຸ ເງ່ື ອນໄຂສໍາລັບຄວາມຊ່ ວຍເຫື ຼ ອທາງການເງິນໂດຍສັນນິຖານຈະໄດ້ ຮັບການຊ່ ວຍເຫື ຼ ອ
ທາງ ການເງິນ 100%.

ຄົນເຈັບທ່ີ ບໍ່ມີປະກັນ
ລວມເຖິງຄົນເຈັບທີ່ບໍ່ມີປະກັນທີ່ມີເງື່ອນໄຂໄດ້ ຮັບຄວາມຊ່ ວຍເຫື ຼ ອທາງການເງິນພາຍໃຕ້ ນະ
ໂຍບາຍນີ້ອາດບໍ່ຖືກຮຽກເກັບເງິນຫຼາຍກວ່ າຈໍານວນເງິນທີ່ຮຽກເກັບໂດຍທົ່ວໄປຈາກຄົນເຈັບທີ່ມີປະກັນຄຸ ້
ມຄອງ ການດູ ແລດຽວກັນ. Dartmouth-Hitchcock
ໃຊ້ ສ່ວນຫຼຸດກັບຄ່ າໃຊ້ ຈ່າຍລົບຍອດຄົງເຫື ຼ ອທັງໝົດສໍາລັບຄົນ ເຈັບທີ່ບ່ໍ ມີປະກັນ
ສົ່ງຜົນໃຫ້ ຍອດຄົງເຫື ຼ ອຫຼຸດລົງເຊ່ິ ງຄົນເຈັບຄາດວ່ າຈະຈ່ າຍໄດ້ .

ສໍາເນົາສະບັບພິມອອກແມ່ ນໃຊ້ ເພ່ື ອການອ້ າງອີງເທ່ົ ານ້ັ ນ.
ຈົ່ງອີງໃສ່ ສໍາເນົາອີເລໂທຼນິກສໍາລັບເວີຊ່ັ ນລ່ າສຸ ດ
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ສ່ ວນຫຼຸດຈະຂ້ື ນຢູ ່ ກັບວິທີກາານ “Medicare ແບບເບ່ິ ງຢ້ ອນກັບສໍາລັບການບໍລິການ
ແລະຜູ້ ຈ່ າຍເງິນສ່ ວນຕົວ” ຕາມທີ່ໄດ້ ອະທິບາຍໄວ້ ພາຍໃຕ້ ຂ້ໍ ບັງຄັບທີ່ບັງຄັບໃຊ້ ຕາມມາດຕາ 501(r)
ຂອງກົດໝາຍອາກອນ; ສ່ ວນຫຼຸດນີ້ຈະ ຖືກນໍາໃຊ້ ກ່ອນການຮຽກເກັບເງິນນໍາຄົນເຈັບ
ແລະກ່ ອນຈະໃຊ້ ການປັບປ່ ຽນຄວາມຊ່ ວຍເຫື ຼ ອທາງການເງິນຕ່ າງໆ.
ສ່ ວນຫຼຸດນ້ີ ບ່ໍ ນໍາໄປໃຊ້ ກັບການຮ່ ວມຈ່ າຍ, ການປະກັນຮ່ ວມ, ການຈ່ າຍປະກັນໄພ, ການຈ່ າຍເງິນລ່ ວງໜ້ າ
ຫື ຼ ການ ບໍລິການແພັດເກດໃດໆ ທີ່ມີການຫັກສ່ ວນຫຼຸດທີ່ຈໍາເປັນອອກແລ້ ວ ຫື ຼ
ກັບການບໍລິການປະເພດອື່ນໆທ່ີ ຖືກກໍານົດ ວ່ າບ່ໍ ໄດ້ ຮັບການຄຸ ້ ມຄອງຈາກບໍລິສັດປະກັນໄພທັງໝົດ.
ສໍາລັບປີບັນຊີ 1 ກໍລະກົດ 2021-30 ມິຖຸນາ 2022 ຈະໃຊ້ ອັດຕາສ່ ວນຫຼຸດດ່ັ ງນ້ີ :
ຄລີນິກ Dartmouth-Hitchcock Clinic

61.6%

ໂຮງໝ
ໍ Mary Hitchcock Memorial Hospital

61.6%

ສູ ນການແພດ Cheshire Medical Center

64.3%

ໂຮງໝ
ໍ Alice Peck Day Memorial Hospital

30.8%

ໂຮງໝ
ໍ New London Hospital

51.7%

D. ການສ່ື ສານກ່ ຽວກັບນະໂຍບາຍຄວາມຊ່ ວຍເຫື ຼ ອທາງການເງິນຂອງ D-HH ສໍາລັບຄົນເຈັບ
ແລະພາຍໃນຊຸມຊົນ
•

ການສ່ົ ງຕ່ໍ ຄົນເຈັບເພ່ື ອຂໍຄວາມຊ່ ວຍເຫື ຼ ອທາງການເງິນອາດເຮັດໂດຍພະນັກງານ ຫື ຼ ຕົວແທນຂອງ DHH ລວມເຖິງແພດ, ພະຍາບານ, ທີ່ປຶກສາທາງການເງິນ, ນັກສັງຄົມສົງເຄາະ, ຜູ້ ຈັດການຄະດີ,
ອະທິການ, ຜູ້ ສະໜັບສະໜູ ນທາງສາດສະໜາ.
ຄໍາຮ້ ອງຂໍຄວາມຊ່ ວຍເຫື ຼ ອທາງການເງິນອາດເຮັດໂດຍຄົນເຈັບ ຫື ຼ ສະມາຊິກ ໃນຄອບຄົວ, ເພ່ື ອນສະໜິດ
ຫື ຼ ເພ່ື ອນຮ່ ວມງານຂອງຄົນເຈັບພາຍໃຕ້ ກົດໝາຍຄວາມເປັນສ່ ວນຕົວທ່ີ ບັງຄັບໃຊ້ .

•

ຂ້ໍ ມູ ນກ່ ຽວກັບຄວາມຊ່ ວຍເຫື ຼ ອທາງການເງິນຈາກ D-HH,
ລວມເຖິງແຕ່ ບໍ່ໄດ້ ຈໍາກັດແຕ່ ພຽງນະໂຍບາຍນີ້, ສະຫຼຸບຄວາມທ່ົ ວໄປສໍາລັບນະໂຍບາຍນີ້,
ແບບຟອມສະໝັກ ແລະຂໍ້ມູ ນທີ່ກ່ ຽວຂ້ ອງກັບນະໂຍບາຍ ແລະ ຂັ້ນ ຕອນການເກັບຂໍ້ມູ ນຄົນເຈັບຂອງ
D-HH ຈະເປີດເຜີຍຕ່ໍ ສາທາລະນະ ແລະຄົນເຈັບຂອງ D-HH ຜ່ ານກົນ
ໄກທ່ີ ຢ່ າງນ້ ອຍໄດ້ ອະທີບາຍໄວ້ ດ້ ານລຸ ່ ມນ້ີ :
o ໃນເວັບໄຊ໌ D-HH

o ຕິດປະກາດໃນພ້ື ນທີ່ການດູ ແລຄົນເຈັບ,

o ມີຢູ ່ ໃນບັດຂ້ໍ ມູ ນໃນພະແນກລົງທະບຽນ ແລະການເຂ້ົ າຮັບການປ່ິ ນປົວ,
ສໍາເນົາສະບັບພິມອອກແມ່ ນໃຊ້ ເພ່ື ອການອ້ າງອີງເທ່ົ ານ້ັ ນ.
ຈົ່ງອີງໃສ່ ສໍາເນົາອີເລໂທຼນິກສໍາລັບເວີຊ່ັ ນລ່ າສຸ ດ
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o ມີຢູ ່ ໃນພ້ື ນທ່ີ ສາທາລະນະອື່ນໆຕາມທ່ີ D-HH ກໍານົດ

o ມີເປັນພາສາຫັ ຼ ກຕາມທ່ີ ປະຊາກອນສ່ ວນສ່ ວນຫຼາຍໃຊ້ ທີ່ບໍລິການໂດຍ D-H/CMC;
ບໍລິການແປພາສາຈະ ໃຊ້ ຕາມຄວາມຈໍາເປັນ.
•

ຫາກຍອດເງິນໄດ້ ຮັບການອະນຸ ມັດ ຄົນເຈັບຈະໄດ້ ຮັບຈົດໝາຍແຈ້ ງການອະນູ ມັດ.

E. ຄວາມຊ່ ວຍເຫື ຼ ອໃນການປະກອບໃບສະໝ
ັ ກ
ທ່ ານສາມາດໄດ້ ຮັບຄວາມຊ່ ວຍເຫື ຼ ອໂດຍບຸ ກຄົນໃນການປະກອບໃບສະໝັກໃນສະຖານທີ່ດ່ັ ງຕໍ່ໄປນ້ີ :

ສໍາເນົາສະບັບພິມອອກແມ່ ນໃຊ້ ເພ່ື ອການອ້ າງອີງເທ່ົ ານ້ັ ນ.
ຈົ່ງອີງໃສ່ ສໍາເນົາອີເລໂທຼນິກສໍາລັບເວີຊ່ັ ນລ່ າສຸ ດ
ລະຫັດອ້ າງອີງ #179, ເວີຊັ່ນ # 11
ວັນທີອະນຸ ມັດ: 08/11/2021

ໜ້າ 13 ຂອງ 20

Dartmouth-Hitchcock

Dartmouth-Hitchcock Clinic Concord

Dartmouth-Hitchcock Clinic

One Medical Center Drive

253 Pleasant Street

Manchester

Lebanon, NH 03756

Concord, NH 03301

100 Hitchcock Way

(603) 650-8051

(603) 229-5080

Manchester, NH 03104
(603) 695-2692
ສູ ນການແພດ Cheshire Medical Center

Dartmouth-Hitchcock Nashua

Dartmouth-Hitchcock Keene

2300 Southwood Drive

580-590 Court Street

580 Court Street

Nashua, NH 03063

Keene, NH 03431

Keene, NH 03431

(603) 577-4055

(603) 354-5454 ext:4444

(603) 354-5430

ໂຮງໝ
ໍ Alice Peck Day Memorial

ໂຮງໝ
ໍ New London Hospital

Hospital

273 County Road

10 Alice Peck Day Drive

New London, NH 03257

Lebanon, NH 03766

(603) 526-2911

(603) 443-9579

ທ່ ານຍັງຕ້ ອງສືບຕໍ່ຮັບຜິດຊອບທາງການເງິນອີກຕໍ່ໄປສໍາລັບການບໍລິການຕ່ າງໆທ່ີ ທ່ ານໄດ້ ຮັບຈົນກວ່ າທ່ ານຈະໄດ້ ຮັ
ບໃບສະໝັກທີ່ສົມບູ ນ.
ສາມາດຮັບຕົວເລືອກເພີ່ມເຕີມໄດ້ ຜ່ານເຄືອຂ່ າຍການເຂົ້າເຖິງສຸ ຂະພາບຂອງ New Hampshire
(https://www.healthynh.com/nh-health-access-network.html)
F. ຂະບວນການອຸ ທອນຄວາມຊ່ ວຍເຫື ຼ ອທາງການເງິນ
•

ຫາກຍອດເງິນບໍ່ໄດ້ ຮັບການອະນຸ ມັດ ຄົນເຈັບຈະຖືກສ່ົ ງຈົດໝາຍປະຕິເສດ ຫື ຼ ຖ້ າຈໍາເປັນ, ໃຫ້ ອັດສໍາເນົາ
ໃບສະໝັກທ່ີ ສະແດງເຖິງເຫດຜົນຂອງການບ່ໍ ອະນຸ ມັດ.
ຈົດໝາຍສະຫຼຸບຂະບວນການອຸ ທອນຢ່ າງເປັນທາງການ
ຈະຖືກສົ່ງໄປໃຫ້ ທ່ານພ້ ອມກັບທຸ ກການປະຕິເສດ ຫື ຼ ຈົດໝາຍຕ່ າງໆທ່ີ ໃຫ້ ສ່ວນຫຼຸດພຽງບາງສ່ ວນເທ່ົ ານັ້ນ.

•

ຜູ້ ນໍາສາມທ່ ານຂອງຄະນະກໍາມະການ D-HH
ທີ່ບໍ່ມີສ່ ວນຮ່ ວມໃນຂະບວນການຕັ້ງແຕ່ ຕົ້ນຈະກວດສອບການ ອຸ ທອນ
ແລະໃຫ້ ຄໍາແນະນໍາກ່ ຽວກັບການປະຕິເສດການອຸ ທອນທັງໝົດ.

G. ການມີເງື່ອນໄຂເໝາະສົມທ່ີ ເປັນໄປໄດ້ ເພື່ອຂໍຄວາມຊ່ ວຍເຫື ຼ ອທາງການເງິນ
D-HH ອາດຈະໃຊ້ ບຸກຄົນທ່ີ ສາມເພື່ອກວດສອບຂ້ໍ ມູ ນຂອງຄົນເຈັບເພ່ື ອປະເມີນຄວາມຈໍາເປັນທາງການເງິນ.
ການກວດ
ສອບນ້ີ ໃຊ້ ແບບຈໍາລອງການຄາດຄະເນທີ່ເປັນທີ່ຍອມຮັບໃນອຸ ດສາຫະກໍາດ້ ານການດູ ແລສຸ ຂະພາບທ່ີ ອີງຈາກຖານ
ຂ້ໍ ມູ ນສາ ທາລະນະ. ແບບຈໍາລອງນີ້ລວມຂໍ້ມູ ນບັນທຶກສາທາລະນະເພ່ື ອຄິດໄລ່ ຄະແນນຄວາມສາມາດທາງເສດຖະ
ກິດສັງຄົມ ແລະ ການເງິນເຊ່ິ ງລວມເຖິງການປະເມີນລາຍໄດ້ ຊັບພະຍາກອນ ແລະຄວາມຄ່ ອງຕົວ.
ສໍາເນົາສະບັບພິມອອກແມ່ ນໃຊ້ ເພ່ື ອການອ້ າງອີງເທ່ົ ານ້ັ ນ.
ຈົ່ງອີງໃສ່ ສໍາເນົາອີເລໂທຼນິກສໍາລັບເວີຊ່ັ ນລ່ າສຸ ດ
ລະຫັດອ້ າງອີງ #179, ເວີຊັ່ນ # 11
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ຊຸດກົດຂອງແບບຈໍາລອງໄດ້ ຮັບການອອກ ແບບມາເພ່ື ອປະເມີນຄົນເຈັບແຕ່ ລະຄົນໃຫ້ ໄດ້ ມາດຕະຖານດຽວກັນ
ແລະ ໄດ້ ຮັບການປັບທຽບກັບການອະນຸ ມັດຄວາມຊ່ ວຍ ເຫື ຼ ອທາງການເງິນໃນອະດິດຂອງລະບົບ DartmouthHitchcock Health.
ຂ້ໍ ມູ ນຈາກແບບຈໍາລອງການຄາດຄະເນອາດຖືກນໍາໃຊ້ ໂດຍ D-HH
ເພ່ື ອອະນຸ ມັດການມີເງື່ອນໄຂທ່ີ ເປັນໄປຕາມຄວາມ ເໝາະສົມ ໃນກໍລະນີທ່ີ ບ່ໍ ມີຂໍ້ມູ ນທ່ີ ຄົນເຈັບໃຫ້ ໂດຍກົງ.
ຄວາມຊ່ ວຍເຫື ຼ ອທາງການເງິນແມ່ ນບ່ໍ ສາມາດຫັກເປັນຍອດເຫື ຼ ອ ຫັ ຼ ງຈາກ Medicare.
ການຄັດກອງໂດຍສັນນິຖານແມ່ ນຖືກນໍາໃຊ້ , ໂດຍບ່ໍ ຂ້ື ນກັບຍອດຄ້ າງຈ່ າຍ, ໃນບັນຊີທ່ີ ມີເງ່ື ອນໄຂເຊ່ິ ງເກີນ 120
ວັນຫັ ຼ ງ ຈາກການສົ່ງໃບແຈ້ ງລາຍການ, ຫັ ຼ ງສົ່ງໜັງສືແຈ້ ງການຕິດຕາມໜີ ແລະ
ກ່ ອນທ່ີ ຈະສ່ົ ງຕ່ໍ ບັນຊີໄປຍັງຕົວແທນຕິດຕາມໜ້ີ
ທາງນອກເພ່ື ອໃຫ້ ຄວາມຊ່ ວຍເຫື ຼ ອທາງການເງິນແກ່ ຄົນເຈັບທ່ີ ບ່ໍ ຕອບໜັງສືແຈ້ ງທາງເລືອກໃນການປະກອບໃບສ
ະໝັກຂໍຮັບຄວາມຊ່ ວຍເຫື ຼ ອທາງການເງິນ. ບັນຊີທົດລອງທີ່ເກີນກໍານົດເວລາຈະມີສິດໄດ້ ຮັບການພິຈາລະນາຄັດ
ກອງທ່ີ ອາດເປັນໄປໄດ້ .
ບ່ໍ ສາມາດທົດແທນຂະບວນການ FAP ແບບດ້ັ ງເດີມດ້ ວຍເງິນບໍລິຈາກເປັນໄປໄດ້ ຫາກແຕ່ ວ່ າໃຊ້ ເພ່ື ອເພ່ີ ມເຕີມ
ຄວາມພະຍາຍາມເຫົ່ ຼ ານ້ີ ແລະມີເຈດຕະນາເພື່ອໃຊ້ ສໍາລັບຄົນເຈັບທີ່ບໍ່ຕອບຮັບຕໍ່ຂະບວນການ FAP ແບບດັ້ງເດີມ.
ເພ່ື ອກໍາຈັດອຸ ປະສັກສໍາລັບຄົນເຈັບເຫ່ົ ຼ ານ້ີ ແລະປັບປຸ ງຜົນປະໂຫຍດຕ່ໍ ຄົນເຈັບຂອງພວກເຮົາ ໂຮງໝ
ໍ ຈະໃຊ້ ຂັ້ນ
ຕອນການຄັດກອງດ້ ວຍລະບົບອີເລັກໂທຣນິກກ່ ອນການຈັດການໜ້ີ ສູ ນເສຍ.
ຄົນເຈັບທ່ີ ຖືກພິຈາລະນາວ່ າມີເງື່ອນໄຂໃນການຮັບການກຸ ສົນໂດຍສັນນິຖານ
ຈະບໍ່ຖືກສົ່ງໄປຍັງຕົວແທນຕິດຕາມໜີ້ສູ ນ.
ການລວບລວມເຂ້ົ າໃນໂປຣແກມນີ້ຈະຂຶ້ນຢູ ່ ກັບວິທີການແກ້ ໄຂບັນຫາເລກເປັນຂັ້ນໆທີ່ໃຫ້ ຄະແນນໂດຍໃຊ້ ຂໍ້ມູ ນ
ບັນທຶກແບບສາທາລະນະ ແລະໂດຍທ່ົ ວໄປຈະບ່ໍ ໃຊ້ ອັດຕາເລ່ື ອນຄ່ າທໍານຽມ. ບ່ໍ ອະນຸ ຍາດການໃຫ້ ສ່ວນຫຼຸດບາງສ່ ວນ
ກັບເງິນບໍລິຈາກທີ່ອາດເປັນໄປໄດ້ . ຈຸ ດມຸ່ ງໝາຍໃນການລວມປະຊາກອນສາດໂດຍສະເພາະນ້ັ ນມີດັ່ງນີ້:
•
•
•
•

ການເສຍຊີວິດໂດຍບ່ໍ ມີມໍລະດົກ ຫື ຼ ຄອບຄົວທ່ີ ຮູ ້ ດີ
ບຸ ກຄົນທ່ີ ບ່ໍ ມີທ່ີ ຢູ ່ ຖາວອນ, ບ່ໍ ທ່ີ ຢູ ່ ອາໄສ
ບຸ ກຄົນທີ່ຫ່ າງເຫີນຈາກຄອບຄົວເຊິ່ງບໍ່ມີກຸ ່ ມໃຫ້ ຄວາມຊ່ ວຍເຫື ຼ ອ
ຄົນເຈັບທີ່ບໍ່ຕອບສະໜອງ ຫື ຼ ບໍ່ສາມາດດໍາເນີນການຕາມຂ້ັ ນຕອນແບບດັ້ງເດີມໃຫ້ ສໍາເລັດໄດ້

ການໃຫ້ ຄະແນນເງິນບໍລິຈາກທ່ີ ອາດເປັນໄປໄດ້ ຈະລວມທັງປັດໄຈທາງເສດຖະກິດສັງຄົມ ຂ້ໍ ມູ ນທ່ີ ບ່ໍ ແມ່ ນສິນເຊ່ື ອ
ໃຊ້ ຖານຂໍ້ມູ ນສາທາລະນະໃນຂັ້ນຕອນການຄັດກອງທ່ີ ມີຂໍ້ມູ ນຕໍ່ໄປນ້ີ :
•
•

ທຸ ລະກໍາຂອງຜູ້ ບໍລິໂພກ
ບັນທຶກຂອງສານ

ສໍາເນົາສະບັບພິມອອກແມ່ ນໃຊ້ ເພ່ື ອການອ້ າງອີງເທ່ົ ານ້ັ ນ.
ຈົ່ງອີງໃສ່ ສໍາເນົາອີເລໂທຼນິກສໍາລັບເວີຊ່ັ ນລ່ າສຸ ດ
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•
•
•
•
•
•

ກໍາມະສິດໃນຊັບສິນ
ຄວາມເປັນເຈົ້າຂອງບ້ ານ ກັບຜູ້ ເຊົ່າ
ປະຊາກອນເສດຖະສາດ ເສດຖະກິດຂອງພາກພື້ນ

ສະຖານະພາບຂອງການຈ້ າງງານ
ຟາຍຂໍ້ມູ ນທີ່ມີປະໂຫຍດຕ່ າງໆ
ພາກລັດ
• ເອກະສານ (ລ້ົ ມລະລາຍ, ປະກັນສັງຄົມ (SSN), ຕົວບຸ ກຄົນເສຍຊີວິດ)
ເງິນບໍລິຈາກທີ່ເປັນໄປໄດ້ ບ່ໍ ກ່ ຽວກັບຂ້ໍ ມູ ນການລາຍງານຂອງສໍານັກງານສິນເຊ່ື ອ
ແລະບໍ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ການລາຍງານສິນເຊື່ອ. ຂໍ້ມູ ນທີ່ໄດ້ ຮັບປະກອບດ້ ວຍຄະແນນເງິນບໍລິຈາກທີ່ອາດເປັນໄປໄດ້
ຈາກ0 (ຜູ້ ທ່ີ ຂາດເຂີນຫຼາຍທ່ີ ສຸ ດ) ເຖິງ 1000 (ຜູ້ ທີ່ຂາດເຂີນໜ້ ອຍທ່ີ ສຸ ດ)
ຂ້ໍ ມູ ນຄາດຄະເນຄວາມຕ້ ອງການຂອງຜູ້ ຄ້ໍ າປະກັນຕາມປັດໄຈທ່ີ ຮູ ້ ລວມໄປເຖິງແຕ່ ບໍ່ໄດ້ ຈໍາກັດສະ ເພາະລາຍໄດ້ ,
ຊັບສິນ ແລະສະພາບຄ່ ອງຕົວ.
ການຄືນເງິນ:
ຫາກຄົນເຈັບຈ່ າຍຍອດຄ້ າງຈ່ າຍ
ແລະສົ່ງໃບສະໝັກຄວາມຊ່ ວຍເຫື ຼ ອທາງການເງິນທີ່ຜ່ ານການແຂ່ ງຂັນເຊິ່ງໄດ້ ຮັບການອະນຸ
ມັດສໍາລັບຄວາມຊ່ ວຍເຫື ຼ ອທາງການເງິນຜ່ ານຂ້ັ ນຕອນການສະໝັກ,
ໂຮງໝ
ໍ ຈະຄືນເງິນຕາມຈໍານວນທີ່ບຸ ກຄົນນ້ັ ນໄດ້ ຈ່າຍ ໄປແລ້ ວສໍາລັບການດູ ແລປິ່ນປົວ.
H. ລະດັບການຕັດສິນໃຈເງິນບໍລິຈາກ
•

ລະດັບການອະນຸ ມັດມີດັ່ງນ້ີ :
ຕໍາແໜ່ງ

Dartmouth-Hitchcock

ໂຮງໝ
ໍ ສະມາຊິ
ກ

ຮອງປະທານ/CFO /ປະທານ

>$350,000

>$100,000

ຫົວໜ້ າໜ່ ວຍງານບໍລິຫານລາຍໄດ້

>$50,0000

>$50,0000

ສູ ງເຖິງ $50,000

ສູ ງເຖິງ $50,000

ຜູ້ ຈັດການ – Conifer

ສູ ງເຖິງ $5000

ສູ ງເຖິງ $5000

ຫົວໜ້ າຄຸ ມງານ – Conifer

ສູ ງເຖິງ $1000

ສູ ງເຖິງ $1000

ຕົວແທນບັນຊີ – Conifer

ສູ ງເຖິງ $500

ສູ ງເຖິງ $500

ຫົວໜ້ າ – Conifer

I.

ການຍົກເວ້ັ ນຄວາມຊ່ ວຍເຫື ຼ ອທາງການເງິນ – ບໍລິການ
a. ການພິຈາລະນາພິເສດ

ສໍາເນົາສະບັບພິມອອກແມ່ ນໃຊ້ ເພ່ື ອການອ້ າງອີງເທ່ົ ານ້ັ ນ.
ຈົ່ງອີງໃສ່ ສໍາເນົາອີເລໂທຼນິກສໍາລັບເວີຊ່ັ ນລ່ າສຸ ດ
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•

ຂ້ັ ນຕອນການແພດຂ້ າງລຸ ່ ມນ້ີ ບ່ໍ ໄດ້ ໝາຍຄວາມວ່ າໄດ້ ລວມທຸ ກຢ່ າງແລ້ ວ.

•

ສາມາດຍົກເວັ້ນການບໍລິການທີ່ບ່ໍ ກ່ ຽວຂ້ ອງກັບການແພດຕາມທີ່ຜູ້ ໃຫ້ ບໍລິການມັກ.
ຄວາມພະຍາຍາມທ່ີ ດີທ່ີ ສຸ ດທັງໝົດຈະແຈ້ ງໃຫ້ ຄົນເຈັບໄດ້ ຮູ້ກ່ອນທ່ີ ຈະໃຫ້ ບໍລິການການປ່ິ ນ

•

ປົວໃໝ່ ໆທ່ີ ບ່ໍ ນອນຢູ ່ ໃນໂຄງການຊ່ ວຍເຫື ຼ ອທາງການເງິນ.
b. ຂ້ັ ນຕອນການດໍາເນີນການຕົກແຕ່ ງທ່ີ ເລືອກໄດ້ (ບ່ໍ ຄຸ ້ ມຄອງ)
•

ການປູ ກຖ່ າຍ/ແກ້ ໄຂພັງຜືດສັນຍະກໍາເຕ້ົ ານົມ

•

ໜ້ າເອິກຢ່ ອນ (ຍົກກະຊັບ)

•

Gynecomastiz (ກໍາຈັດເຕ້ົ ານົມຊາຍ)

•

ການຜ່ າຕັດມະເຮັງເຕ້ົ ານົມ (ການຕົກແຕ່ ງ)

•

Ryhtidectomy (ຍົກກະຊັບໃບໜ້ າ)

•

ການຍົກປີກດັງ (ໜັງຕາ)

•

ການຍົກກະຊັບຄີ້ວ (ສະລາຍໄຂມັນ/ຮອຍຫ່ ຽວບົນໜ້ າຜາກ)

•

ການເສີມເຕ້ົ ານົມ (ການປູ ກຖ່ າຍເຕ້ົ ານົມ)

•

ການຫຼຸດຂະໜາດເຕົ້ານົມ (ຫຼຸດຂະໜາດເຕົ້ານົມຫາກບ່ໍ ໄດ້ ຮັບການຄຸ ້ ມຄອງໂດຍປະກັນໄພ)

•
•

ການເສີມດັງ (ດັງ)
ຂ້ັ ນຕອນການປ່ິ ນປົວໂລກຜີວໜັງ

•

Abdominoplasty (ໜ້ າທ້ ອງ)

•

ການດູ ດໄຂມັນທຸ ກຊະນິດ (ການດູ ດໄຂມັນ) ສາມາດລະບຸ ໄດ້ ວ່າເປັນການກໍາຈັດຜີວໜັງສ່ ວນເກີດ ຫື ຼ ໄຂມັນເຊ່ິ ງບໍ່ຖືວ່ າເປັນຄວາມຈໍາ
ເປັນທາງການແພດ.
ໝາຍເຫດ: ຂ້ັ ນຕອນຕ່ າງໆທີ່ກ່ າວມາຂ້ າງເທິງມັກໄດ້ ຮັບການຄັດເລືອກ ແລະ ກວດສອບໂດຍ
ຜູ້ ປະສານງານຂໍ້ມູ ນທາງການເງິນ

c. ການປະສົມທຽມ
•

Microreanastomosis (ການປີ້ນກັບທ່ໍ ນໍາໄຂ່ )

•

Vasovasostomy (ຜ່ າຕັດເຮັດໝັນ)

•

ການສ່ ອງກ້ ອງເພ່ື ອປ່ິ ນປົວພາວະມີລູ ກຍາກ (ໂຄງການ IUI - IVF - GIFT)
ປິ່ນປົວພາວະມີລູ ກຍາກ

•
d. ອ່ື ນໆ
•

ການຝັງເຂັມ

ສໍາເນົາສະບັບພິມອອກແມ່ ນໃຊ້ ເພ່ື ອການອ້ າງອີງເທ່ົ ານ້ັ ນ.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

ບໍລິການແພດຈັດກະດູ ກ
ເຄື່ອງຊ່ ວຍໃນການໄດ້ ຍິນ ແລະການຊ້ ອມແຊມ
ແວ່ ນສາຍຕາ
ການນວດບໍາບັດ
ຢາທີ່ຕ້ ອງສັ່ງໂດຍແພດ ແລະຢາທີ່ຕ້ ອງສັ່ງໂດຍຈຸ ດບໍລິການທາງການແພດ
ຄລີນິກນັກດີນທາງ
ການສຶກສາດ້ ານເສັ້ນເລືອດຂອດ
ການຄ້ າຂາຍຍ່ ອຍ
ການບໍລິການທ່ີ ຈັດຫາໂດຍ Renaissance Psychiatry of New England, LLC

e. ຄວາມຊ່ ວຍເຫື ຼ ອທາງການເງິນຫັ ຼ ງຈາກໄດ້ ຮັບອະນຸ ມັດຄວາມຈໍາເປັນດ້ ານການແພດແລ້ ວເທ່ົ ານ້ັ
ນ
•

ການຜ່ າຕັດຫຼຸດຄວາມອ້ ວນ

f. ສະເພາະໜ່ວຍງານ Manchester ແລະ Nashua ເທົ່ານ້ັ ນ
•

ການທົດສອບສາຍຕາຕາມປົກກະຕິ
o ຄຸ ້ ມຄອງສະເພາະກໍລະນີທ່ີ ພິຈາລະນາວ່ າມີຄວາມຈໍາເປັນ
ແລະ/ຫື ຼ ມີເງ່ື ອນໄຂພື້ນຖານທາງການແພດ.
o ໃນກໍລະນີທ່ີ ບໍ່ມີເງ່ື ອນໄຂເຫົ່ ຼ ານີ້

ຜູ້ ຈັດຕາຕະລາງເວລາຈະແຈ້ ງໃຫ້ ຄົນເຈັບວ່ າຈະບ່ໍ ມີຄວາມຊ່ ວຍເຫື ຼ ອ ທາງການເງິນ.

o ການສຶສາກ່ ຽວກັບການຮັກສາໂລກທາງຕາ ໃນ Keene ແລະ Lebanon ຕັດອອກສ່ິ ງເຫົ່ ຼ ານ້ີ .
g. ການໄດ້ ຮັບການຍົກເວ້ັ ນ
•

ບໍລິການບາງປະເພດທີ່ຢູ ່ ໃນໝວດຕົວເລືອກ ແລະ
ບໍ່ມີຄວາມຈໍາເປັນໃນທາງການແພດອາດໄດ້ ຮັບການຄຸ ້ ມ
ຄອງພາຍໃຕ້ ນະໂຍບາຍຄວາມຊ່ ວຍເຫື ຼ ອທາງການເງິນຂອງ D-HH ສໍາລັບການບໍລິການທັງໝົດ

•
•
•

ຫື ຼ ບາງ ສ່ ວນທ່ີ ກ່ ຽວຂ້ ອງກັບຕອນການດູ ແລ.
ນະໂຍບາຍ ແລະຂ້ັ ນຕອນຕ່ າງໆຈະຖືກລະບຸ ໃຫ້ ການບໍລິການທີ່ເປັນທີ່ຮູ ້ ຈັກ ແລະ
ດູ ແລໂດຍທີມຂ້ໍ ມູ ນທ່ີ ຄົນເຈັບເຂ້ົ າເຖິງ.
ສ່ິ ງເຫົ່ ຼ ານ້ີ ຈະໄດ້ ຮັບການທົບທວນເປັນປະຈໍາທຸ ກປີເພ່ື ອແກ້ ໄຂຕາມຄວາມຈໍາເປັນ.
ແຕ່ ລະກໍລະນີຈະໄດ້ ຮັບການທົບທວນໂດຍກຸ ່ ມຜູ້ ນໍາເຂ້ົ າເຖິງຂອງຄົນເຈັບ ແລະ
ຮອງຫົວໜ້ າຂະແໜງ ບໍລິຫານລາຍໄດ້ ເພ່ື ອຂໍອະນຸ ມັດຂໍ້ຍົກເວັ້ນ.

h. ການຍົກເວ້ັ ນຄວາມຊ່ ວຍເຫື ຼ ອທາງການເງິນ - ຜູ້ ໃຫ້ ບໍລິການທ່ີ ບ່ໍ ແມ່ ນ D-H
•

ເຊສເຊີ – ນັກລັງສີວິທະຍາຂອງ Keene

ສໍາເນົາສະບັບພິມອອກແມ່ ນໃຊ້ ເພ່ື ອການອ້ າງອີງເທ່ົ ານ້ັ ນ.
ຈົ່ງອີງໃສ່ ສໍາເນົາອີເລໂທຼນິກສໍາລັບເວີຊ່ັ ນລ່ າສຸ ດ
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•

ເຊສເຊີ – ອຸ ປະກອນການແພດ Surgicare

•

ເຊສເຊີ – ບໍລິການຄອບຄົວ Monadnock

•

ແມນເຊສເຕີ – ມູ ນິທິແພດພັນທະມິດ

•

ແມນເຊສເຕີ – ຢາລະງັບຄວາມຮູ ້ ສຶກ Amoskeag

•

ແມນເຊສເຕີ – ນັກໂພຊະນາການ

•

ແມນເຊສເຕີ – ພັນທະມິດບໍລິການສຸ ຂະພາບ/ສູ ນການແພດຄາໂຕລິກ

•

ເບດຟອດ – ພັນທະມິດບໍລິການສຸ ຂະພາບ/ສູ ນການແພດຄາໂຕລິກ

•

ນາຊົວ – ສູ ນສຸ ຂະພາບຈິດ Greater Nashua (ນັກສັງຄົມສົງເຄາະ)

•

ນາຊົວ – ກຸ ່ ມແພດຊ່ ຽວຊານດ້ ານການສີດຢາ Nashua

•

ນາຊົວ – ໂຮງໝ
ໍ ເຊນໂຈເຊບ (ບໍລິການ PT/ບໍາບັດຢາເສບຕິດ)

•

ຄອງໂຄດ – ສູ ນສຸ ຂະພາບຈິດຊຸມຊົນທີ່ Riverbend

•

ຄອງໂຄດ – ບໍລິການທີ່ຈັດໃຫ້ ໂດຍ Concord Hospital

•

ເລບານອນ – ອຸ ປະກອນການແພດ Orthocare

•

Alice Peck Day – Medstream Anesthesia

•

Alice Peck Day – Upper Valley Neurology and ຜ່ າຕັດລະບົບປະສາດ (UVNN)

•

Alice Peck Day – Envision (ED & Hospitalist)*

•

ໂຮງໝ
ໍ ນ່ິ ວລອນດອນ – ສັນຍະກໍາກະດູ ກ ແລະຂ້ໍ (ມືອາຊີບ)

•

ໂຮງໝ
ໍ ນິ່ວລອນດອນ – ໂລກຕີນມື (ມືອາຊີບ)

•

ໂຮງໝ
ໍ ນິ່ວລອນດອນ – ລະບົບທາງເດີນປັດສະວະ (ມືອາຊີບ)

•

ໂຮງໝ
ໍ ນ່ິ ວລອນດອນ – ສະມາຄົມຜູ້ ໃຫ້ ຄໍາປຶກສາ (ມືອາຊີບ)

•

ໂຮງໝ
ໍ ນ່ິ ວລອນດອນ – Dr. Richard Rosata – ສັນຍະກໍາຊ່ ອງປາກ ແລະຄາງໃບໜ້ າ (ມືອາຊີບ)

•

ໂຮງໝ
ໍ ນ່ິ ວລອນດອນ – Valley Regional Healthcare (ມືອາຊີບ)

•

ໂຮງໝ
ໍ ນ່ິ ວລອນດອນ – ກຸ ່ ມໂລກຜີວໜັງ Peraza (ມືອາຊີບ)

•

ໂຮງໝ
ໍ ນິ່ວລອນດອນ – ຮ້ ານແວ່ ນຕາ

•

ໂຮງໝ
ໍ ນິ່ວລອນດອນ – ບໍລິການຜະດຸ ງຄັນ (ມືອາຊີບ)

*ສ້ິ ນສຸ ດສັນຍາ
V.

ເອກະສານອ້ າງອີງ - N/A

ເຈ້ົ າຂອງກໍລະນີຜູ້ ຮັບຜິດຊອບ:

ພະແນກການເງິນບໍລິສັດ

ສໍາເນົາສະບັບພິມອອກແມ່ ນໃຊ້ ເພ່ື ອການອ້ າງອີງເທ່ົ ານ້ັ ນ.
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ຜູ້ ຕິດຕ່ໍ :

Kimberly Mender
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ອະນຸ ມັດໂດຍ:

ຫົວໜ້ າໜ່ ວຍງານ - ການເງິນ;

ເວີຊັ່ນ #

11

ຄະນະກໍາມະການສະໜັບສະໜູ ນນະໂຍບາຍ (COPS);
ຫ້ ອງການສະໜັບສະໜູ ນນະໂຍບາຍ ສະເພາະນະໂຍບາຍຂອງອົງກອນເທ່ົ ານ້ັ ນ; Gross, Daniel;
Kays, Kieran; Naimie, Tina; Roberts, Todd
ວັນທີອະນຸ ມັດປັດຈຸ ບັນ:
ວັນທີທີ່ນະໂຍບາຍມີຜົນບັງຄັບ
ໃຊ້ :

08/11/2021

ລະຫັດເອກະສານເ
ກົ່າ:

RMD.0031

08/11/2021
ອະນຸ ມັດໂດຍ ຄະນະກໍາມະການຂະແໜງການເງິນ MHMH/DHC 6/23/2016; ຄະນະກໍາມະການມູ ນິທິ
MHMH/DHC 6/24/16

ນະໂຍບາຍ &
ຂ້ັ ນຕອນການດໍາເນີນ
ການທີ່ກ່ ຽວຂ້ ອງ

ນະໂຍບາຍສ່ ວນຫຼຸດສໍາລັບຄົນເຈັບທ່ີ ບ່ໍ ມີປະກັນ - ໜ່ ວຍງານບໍລິຫານລາຍໄດ້
ນະໂຍບາຍສິນເຊື່ອ ແລະການຕິດຕາມໜ້ີ
ນະໂຍບາຍການຈ່ າຍເງິນງົບປະມານ - ຝ່ າຍການບໍລິຫານລາຍໄດ້

ເຄ່ື ອງມືຊ່ ວຍເຫື ຼ ອທ່ີ ກ່ ຽວຂ້ ອງ:

ສໍາເນົາສະບັບພິມອອກແມ່ ນໃຊ້ ເພ່ື ອການອ້ າງອີງເທ່ົ ານ້ັ ນ.
ຈົ່ງອີງໃສ່ ສໍາເນົາອີເລໂທຼນິກສໍາລັບເວີຊ່ັ ນລ່ າສຸ ດ
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