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ဇန္နဝါရီလ ၁

စတင္အက်ဳံးဝင္ေသာ ရက္စြ-ဲ

TJC လုပ္ငန္းမ်ား

ဆက္လက္ ကုသေရး

သက္ဆုိင္သူ

Novant Health- ေဆးရုံမ်ား၊ NHmg ၊ အမွီအခိုကင္းသည့္

ရက္

ဓါတ္မွန္ရိုက္ကူးေရးစင္တာမ်ား၊
အမွီအခိုကင္းသည့္ ခြဲစိတ္ကုသစင္တာမ်ား၊ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးစင္တာမ်ား၊
ကာတြန္ မားခ်န္႔တ္
အိမ္၊ မင္းသား ဝီလီယံ ကင္ဆာစင္တာ၊ ေကာ္ပိုရိတ္ ဌာနမ်ား (NMG
SouthPark ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား - CRNAs သာလွ်င္)

၁။

နယ္ပယ္ / ရည္ရြယ္ခ်က္
Novant Health အတြင္းရွိ လူနာ ေငြစာရင္းရွင္းတမ္း ေငြေကာက္ခံမႈႏွင့္ စုေဆာင္းမႈအတြက္
လမ္းညႊန္ေပးရန္။
“လူ႔အသိုင္းအဝိုင္းမွလူမ်ား၏

က်န္းမာေရးကို

တစ္ႀကိမ္လွ်င္

တစ္ေယာက္ႏႈန္းျဖင့္

တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစေရး” ဆိုေသာ Novant Heath (“NH”) ရည္မွန္းခ်က္စာသားက ကၽြႏု္ပ္တို႔
တည္ရွိရာ ေဒသမွ လူ႔အသိုင္းအဝိုင္းမ်ားအတြက္ Novant Heath ၏ အက်ဳိးအျမတ္ မယူ ူေသာ
အစဥ္အလာႏွင့္ လူမႈတာဝန္ခံျခင္းကို ေရာင္ျပန္ဟပ္ေနပါသည္။ ဤမူဝါဒ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ Novant
Health ကျဖစ္ေစ၊ အျခား ခြင့္ျပဳ ထားသူကျဖစ္ေစ၊ ၾကားခံ ေငြေပးေခ်သူမ်ား သို႔မဟုတ္ လူနာမ်ားသို႔
ေငြျပန္ေပးမႈ ေဆာင္ရက
ြ ္သည့္ အခ်ိန္အပိုင္းအျခားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္ အေၾကာင္း ရွင္းျပရန္ ျဖစ္ပါသည္။
၂။

မူဝါဒ
A. ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ ေငြေပးေခ်မႈ။
NH

၏

EMTALA

ေငြေပးေခ်ႏုိင္ျခင္း၊

မူဝါဒအရ

မည္သူမဆို

သတ္မွတ္ခ်က္

Novant

ျပည့္မီျခင္း

Health

ရွိသည္ျဖစ္ေစ၊

၏

ကုသိုလ္ျဖစ္

မရွိသည္ျဖစ္ေစ၊

မူဝါအတြက္
လိုအပ္ေသာ

ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား အပါအဝင္ ေဆးကုသမႈဆုိင္ရာ အေရးေပၚ သို႔မဟုတ္ ေဆးကုသမႈဆုိင္ရာ အေရးႀကီး
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေပးအပ္ရန္မွာ NH ၏ မူဝါဒျဖစ္ပါသည္။

မူဝါဒ/လုပ္ငန္းစဥ္
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လုပ္ငန္းေဆာင္ရက
ြ ္သည့္ေနရာ သို႔မဟုတ္ ေဆးခန္းသည္ ၾကားခံ ေငြေပးေခ်သူႏွင့္ အက်ဳံးမဝင္ေသာ
လူနာမ်ားအတြက္ လူနာကို ျပည္ေထာင္စု၊ ျပည္နယ္ သို႔မဟုတ္ ေဒသခံ အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားက
သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီမႈအတြက္ သို႔မဟုတ္ လူနာသည္ NH ကုသိုလ္ျဖစ္ ကုသမႈ၊ အျခား
ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈ အစီအစဥ္မ်ား၊ သို႔မဟုတ္ လူ႔အသိုင္းအဝိုင္း/ၾကားခံ အစီအစဥ္မ်ားအတြက္
သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္

ကိုက္ညမ
ီ ႈ

ရွ၊ိ

မရိွ

အကဲျဖတ္စစ္ေဆးမႈအတြက္

လူနာႏွင့္

ပူးေပါင္းေဆာင္ရက
ြ ္ပါမည္။
လုပ္ငန္းေဆာင္ရက
ြ ္သည့္ေနရာ သို႔မဟုတ္ ေဆးခန္းသည္ ၾကားခံ အာမခံ(မ်ား)ႏွင့္ အက်ဳံးဝင္ေသာ
လူနာမ်ားအတြက္ ေငြေကာက္ခံမႈႏွင့္ စုေဆာင္းမႈကို အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ ႀကိဳးပမ္းပါမည္။

NH က

ေငြေပးေခ်သူႏွင့္ စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ထားသမွ်ကာလပတ္လံုး ဝန္ေဆာင္မႈေပးခ်ိန္တြင္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ
အခ်က္အလက္မ်ား ေပးအပ္ထားပါက NH သည္ လူနာ၏ အာမခံကို အမႈတြဲ တင္သြင္းပါမည္။
လူနာ၏ တာဝန္မွာ ဝန္ေဆာင္မႈေပးခ်ိန္တြင္ ေဆးခန္းထံ ေပးရန္ရွိသည့္ ပမာဏအစိတ္အပိုင္းကို
ေပးရန္ျဖစ္သည္။
ေငြေပးေခ်မႈ

မျပဳလုပ္သည့္

အေျခအေနတြင္

Novant

Health

သည္

ေအာက္ပါ

အေရးယူေဆာင္ရက
ြ ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏုိင္ပါသည္- ေကာက္ခံရန္အတြက္ ျပင္ပေအဂ်င္စီအား လႊဲေပးျခင္း
သို႔မဟုတ္

တာဝန္မေက်ေသာ

ေဖာ္ျပထားသည့္

အတုိင္းသာလွ်င္

လူနာတစ္ေယာက္ကို
ဘဏ္အေကာင့္

အေကာင့္ကို

အစီရင္ခံျခင္း။

ပိုင္ဆုိင္မႈအေပၚ

သို႔မဟုတ္

အျခား

ခရက္ဒစ္ေအဂ်င္စီတစ္ခုထံသို႔
ေငြေပးေခ်မႈ

ေတာင္းဆိုျခင္း၊

ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ

မျပဳလုပ္သည့္အတြက္

ပိုင္ဆိုင္မႈအေပၚ
ပိုင္ဆိုင္မႈကို

ဤမူဝါဒတြင္
ပိတ္သိမ္းျခင္း၊

သိမ္းယူျခင္း၊

တရားမမႈ

ေဆာင္ရက
ြ ္ျခင္း၊ လစာမ်ား မြမ္းမံျခင္း သို႔မဟုတ္ ဖမ္းဆီးျခင္း သို႔မဟုတ္ ကိုယ္ခႏၶာ တြယ္ဆက္မႈ
ေတာင္းဆိုလာႏုိင္ျခင္းတို႔ အပါအဝင္ တရားဥပေဒေၾကာင္းအရ အေရးယူေဆာင္ရက
ြ ္မည္ မဟုတ္ပါ။
ထို႔ျပင္ Novant Health သည္ ေဆးကုသမႈဆိုင္ရာ လိုအပ္ေသာ ကုသမႈ မေပးအပ္မီ လူနာ၏
Novant

Health

ကုသိုလ္ျဖစ္

ယခင္ေပးအပ္ထားသည့္အတြက္

ကုသေရး

လူနာက

တစ္ခု

မူဝါဒအရ
သို႔မဟုတ္

အက်ဳံးဝင္ေသာ
ထုိထက္ပိုေသာ

ကုသမႈ
ေငြေပးေခ်မႈ

မျပဳလုပ္ထားသည့္ အတြက္ေၾကာင့္ လမ္းလႊဲမည္၊ ျငင္းဆိုမည္၊ ေတာင္းဆိုမည္ မဟုတ္ပါ။
B. ကုသိုလ္ျဖစ္ ကုသမႈအတြက္ သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီမႈကို ဆံုးျဖတ္ရန္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ
ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား။
NH ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ NH ႏွင့္ စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုထားေသာ ၾကားခံ ေရာင္းခ်သူမ်ားသည္ Novant Health
ကုသိုလ္ျဖစ္

ကုသေရး

မူဝါဒအရ

ေငြေၾကး

ေထာက္ပံ့မႈအတြက္

လူနာ၏

သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္

ကိုက္ညီမႈကို ဆံုးျဖတ္ရန္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား မေဆာင္ရက
ြ ္မီ အထူး ေကာက္ခံမႈ
ေဆာင္ရက
ြ ္ျခင္းမ်ား (“ECAs”) ကို ျပဳလုပ္မည္ မဟုတ္ပါ။

မူဝါဒ/လုပ္ငန္းစဥ္
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သင့္ေလ်ာ္ေသာ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားထဲတြင္ ေအာက္ပါ အပိုဒ္ ၂။ခ။၁၊ ၂။ခ။၂၊ ၂။ခ။၃ ႏွင့္ ၂။ခ။၄ တို႔၌
ေဖာ္ျပထားေသာ အဆင့္မ်ားအတုိင္း ေဆာင္ရက
ြ ္မႈမ်ားလည္း ပါဝင္ပါသည္။
၁။

ECAs

စတင္

မေဆာင္ရက
ြ ္မီ။

အေၾကာင္းၾကားကာလ

သက္တမ္းမကုန္မခ်င္း

စတင္ေဆာင္ရက
ြ ္မည္ မဟုတ္ေသာ ECAs စတင္ မေဆာင္ရက
ြ ္မီ အနည္းဆံုး ရက္ေပါင္း ၃၀
အလိုတြင္ NH သည္ ေအာက္ပါတို႔ကို ေဆာင္ရက
ြ ္ပါမည္။
(a) လူနာမ်ားအား

(၁)

ကုသိုလ္ျဖစ္

ကုသေရး

မူဝါဒအရ

ေငြေၾကး

ေထာက္ပံ့မႈသည္

သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီသူမ်ားအတြက္ ရရွႏ
ိ င
ို ေ
္ ၾကာင္း ေဖာ္ျပထားေသာ၊ (၂) NH သည္
ေငြေပးေခ်မႈ ရရွေ
ိ အာင္ စတင္ေေဆာင္ရက
ြ ္လိုေၾကာင္း ECA ကို သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားေသာ၊
(၃) ေပးအပ္လုိက္ေသာ စာျဖင့္ အေၾကာင္းၾကားစာပါ ရက္စြဲထက္ ရက္ေပါင္း ၃၀ ထက္
မေစာဘဲ စတင္ေဆာင္ရက
ြ ္မည့္ အဆိုပါ ECA(မ်ား) ေနာက္ဆံုး ေဆာင္ရက
ြ ္ရန္ ရက္စြဲကို
ေဖာ္ျပထားေသာ စာျဖင့္ အေၾကာင္းၾကားစာကို ေပးအပ္ပါမည္။
(b) လူနာမ်ားအား

အထက္ေဖာ္ျပပါ

စာျဖင့္

အေၾကာင္းၾကားစာႏွင့္အတူ

႐ိုး႐ိုးရွင္းရွင္း

သံုးႏႈန္းေဖာ္ျပမႈ အႏွစ္ခ်ဳပ္ကို ေပးအပ္ပါမည္။ ထို႔ျပင္
(c) ၎၏ ကုသိုလ္ျဖစ္ ကုသေရး မူဝါဒႏွင့္ ေလွ်ာက္ထားမႈ လုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ လူနာက
အကူအညီ

မည္သို႔မည္ပံု

ရရွႏ
ိ င
ို ေ
္ ၾကာင္း

လူနာအား

ႏႈတ္ျဖင့္အေၾကာင္းၾကားရန္

သင့္ေလ်ာ္ေသာ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား ေဆာင္ရက
ြ ္ပါမည္။
၂။ မျပည့္စံုေသာ ေလွ်ာက္လႊာ တင္သြင္းျခင္း။
မျပည့္စံုေသာ

ေလွ်ာက္လႊာကို

လူနာသည္ ေလွ်ာက္လႊာလက္ခံခ်ိန္ ကာလအတြင္း

တင္သြင္းပါက

Novant

Health

သည္

ေအာက္ပါတို႔ကို

ေဆာင္ရက
ြ ္ပါမည္(a) ကုသမႈအတြက္ ေငြေပးေခ်မႈမ်ား ရယူရန္ ECA မ်ားကို ဆုိင္းငံ့ျခင္းႏွင့္ လူနာက ကုသိုလ္ျဖစ္
ကုသမႈအတြက္

သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္

စတင္မေဆာင္ရက
ြ ္ျခင္း

သို႔မဟုတ္

ကိုက္ညီမႈ
ယခင္

ရွ၊ိ

မရွိ

NH

က

စတင္ေဆာင္ရက
ြ ္ထားေသာ

မဆံုးျဖတ္မခ်င္း
ECA

မ်ားကို

ဆက္လက္ မေဆာင္ရက
ြ ္ျခင္း၊ ႏွင့္
(b) ကုသိုလ္ျဖစ္ ကုသေရး မူဝါအရ လိုအပ္ေသာ ထပ္ေဆာင္း အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္/သို႔မဟုတ္
စာရြက္စာတမ္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ေလွ်ာက္ထားမႈ ျပည့္စံုေစရန္ တင္သြင္းရမည့္ ေလွ်ာက္လႊာကို
ေဖာ္ျပထားေသာ၊ ကုသိုလ္ျဖစ္ ကုသေရး မူဝါဒအေၾကာင္း အခ်က္အလက္ ေပးအပ္ႏုိင္ၿပီး
ေလွ်ာက္ထားမႈ လုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ အကူအညီ ေပးႏုိင္သည့္ NH ႐ံုးဌာန၏ ဖုန္းနံပါတ္ႏွင့္
႐ုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ တည္ေနရာ အပါအဝင္ ဆက္သြယ္ရန္ အခ်က္အလက္မ်ား ပါဝင္ေသာ
သို႔မဟုတ္ NH သည္ ေလွ်ာက္ထားမႈ လုပ္ငန္းစဥ္ကို ေထာက္ပံ့မႈ မေပးအပ္ပါက ထိုသို႔
ေထာက္ပံ့မႈ ေပးအပ္ႏုိင္သည့္ ကုသိုလ္ျဖစ္ သို႔မဟုတ္ အစိုးရ ေအဂ်င္စီ အနည္းဆံုးတစ္ခုကို
ေဖာ္ျပထားေသာ စာျဖင့္ အေၾကာင္းၾကားစာကို လူနာအား ေပးအပ္ျခင္း၊ ထို႔ျပင္

မူဝါဒ/လုပ္ငန္းစဥ္
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(c) ထိုသို႔မဟုတ္ဘဲ

ေလွ်ာက္လႊာလက္ခံခ်ိန္

ကာလအတြင္း

ျပည့္စံုေသာ

ေလွ်ာက္လႊာကို

လက္ခံရရွိပါက ဤမူဝါဒ၏ အပိုဒ္ ၂။ခ။၃ ပါ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေစပါမည္။
၃။

ျပည့္စံုေသာ ေလွ်ာက္လႊာ တင္သြင္းျခင္း။

ကာလအတြင္း

ျပည့္စံုေသာ

အကယ္၍ လူနာသည္ ေလွ်ာက္လႊာလက္ခံခ်ိန္

ေလွ်ာက္လႊာကို

တင္သြင္းပါက

NH

သည္

ေအာက္ပါတို႔ကို

ေဆာင္ရက
ြ ္ပါမည္(a) ကုသမႈအတြက္ ေငြေပးေခ်မႈမ်ား ရယူရန္ ECA မ်ားကို ဆုိင္းငံ့ျခင္းႏွင့္ လူနာက ကုသိုလ္ျဖစ္
ကုသမႈအတြက္

သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္

စတင္မေဆာင္ရက
ြ ္ျခင္း

သို႔မဟုတ္

ကိုက္ညီမႈ
ယခင္

ရွ၊ိ

မရွိ

NH

က

မဆံုးျဖတ္မခ်င္း

စတင္ေဆာင္ရက
ြ ္ထားေသာ

ECA

မ်ားကို

ဆက္လက္ မေဆာင္ရက
ြ ္ျခင္း၊ ႏွင့္
(b) လူနာသည္
ကိုက္ညီျခင္း

ကုသုိလ္ျဖစ္
ရွ၊ိ

သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္

မရွိ

ကုသေရး

မူဝါဒအရ

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္းႏွင့္

ကိုက္ညီေၾကာင္း၊

ဤသို႔

ေထာက္ပံ့မႈအတြက္
လူနာသည္

သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္

မည္သည့္

ဆံုးျဖတ္ရသည့္

ေထာက္ပံ့မႈကို

အေျခခံမ်ား

အပါအဝင္

ဤသတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီျခင္း ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို လူနာအား စာျဖင့္ အေၾကာင္းၾကားျခင္း၊
ထို႔ျပင္
(c) အကယ္၍ လူနာသည္ ေထာက္ပံ့မႈကို သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီပါက NH သည္ လူနာအား
ကုသမႈအတြက္ လူနာေပးထားသည့္ မည္သည့္ပမာဏကိုမဆို ထိုပမာဏသည္ လူနာက
ကုသိုလ္ျဖစ္

ကုသေရး

မူဝါဒအရ

ေပးရန္

တာဝန္ရွိသည္ဟု

ဆံုးျဖတ္ထားသည္ထက္

ေက်ာ္လြန္ပါက ေငြျပန္ေပးပါမည္။ ($5 ထက္နည္းေသာပမာဏ သို႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းတြင္း
ဘ႑ာေရး

ေၾကညာစာတြင္

ထုတ္ျပန္ထားေသာ

ေၾကညာခ်က္

သို႔မဟုတ္

အျခားလမ္းညႊန္မ်ားက သတ္မွတ္ေသာ အဆိုပါ အျခားပမာဏကို ေငြျပန္ေပးရန္မလိုပါ)၊
ထို႔ျပင္
(d) ကုသုိလ္ျဖစ္

ကုသေရး

မူဝါဒအရ

ကုသမႈအတြက္

ေငြေပးေခ်မႈ

ရယူရန္

လူနာကို

ေဆာင္ရက
ြ ္ထားသည့္ (အေႂကြးေရာင္းခ်မႈမွအပ) မည္သည့္ ECA ကိုမဆို ရပ္ဆိုင္းရန္ NH
သည္ သင့္ေလ်ာ္စြာ ရရွႏ
ိ င
ို ေ
္ သာ နည္းလမ္းမ်ားအားလံုး ေဆာင္ရက
ြ ္ပါမည္။

ဤအတြက္

နမူနာတစ္ခုမွာ စားသံုးသူ အေႂကြး အစီရင္ခံေရး ေအဂ်င္စီ သို႔မဟုတ္ အေႂကြးဗ်ဴ႐ိုသို႔
တင္ျပခဲ့ေသာ

မလိုလားအပ္သည့္

မည္သည့္

အခ်က္အလက္ကိုမဆို

လူနာ၏

အေႂကြးမွတ္တမ္းမွ ဖယ္ရွားျခင္း ျဖစ္သည္။
၄။

ကုသိုလ္ျဖစ္ ကုသေရး သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီေၾကာင္း မွတ္ယူျခင္း။

လူနာတစ္ေယာက္က

၎၏

ကုသိုလ္ျဖစ္

ကုသေရး

မူဝါဒအရ

အခမဲ့

NH သည္

ကုသခြင့္အတြက္

သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီမႈကို ၾကားခံလူထံမွ အခ်က္အလက္ သို႔မဟုတ္ ကုသိုလ္ျဖစ္ ကုသေရး
သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ အႀကိဳဆံုးျဖတ္ခ်က္တို႔ျဖင့္ ဆံုးျဖတ္မွတ္ယူပါမည္။

မူဝါဒ/လုပ္ငန္းစဥ္

လူနာ ေငြစာရင္းရွင္းတမ္း ေငြေကာက္ခံမႈႏွင့္ စုေဆာင္းမႈ
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၅။ အႀကိမ္မ်ားစြာ ကုသမႈ။

NH သည္ လူနာတစ္ေယာက္၏ အႀကိမ္မ်ားစြာ ကုသမႈအတြက္

ေပးရန္ရွိေသာ ေငြေတာင္းခံလႊာမ်ားကို ေပါင္းစပ္လိုက္ပါက ေငြေတာင္းခံလႊာမ်ားအတြက္ ေငြေပးေခ်မႈ
ရရွရ
ိ န္ ECA ကို စတင္မေဆာင္ရက
ြ ္မီ အထက္ပါ ေပါင္းစပ္မႈ၌ ပါဝင္ေသာ ေနာက္ဆံုးအႀကိမ္
ကုသမႈအတြက္

NH

သည္

ပထမဆံုး

ေဆး႐ံုဆင္းခ်ိန္

ေငြေတာင္းခံလႊာ

ေဖာ္ျပခ်က္ကုိ

ေပးအပ္ၿပီးေနာက္ ရက္ေပါင္း ၁၂၀ ၾကာသည္အထိ ေစာင့္ဆုိင္းပါမည္။
၆။ Medicaid သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ။

NH ကုသိုလ္ျဖစ္ ကုသေရး မူဝါဒအရ ေငြေၾကး

ေထာက္ပံ့မႈအတြက္ ျပည့္စံုေသာ ေလွ်ာက္လႊာကို လက္ခံရရွိပါက လူနာသည္ Medicaid အတြက္
အရည္အခ်င္း ျပည့္မီေၾကာင္း RCS က ယူဆပါသည္။ NH ၏ ကုသိုလ္ျဖစ္ ကုသေရး မူဝါဒအရ
သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္

ကိုက္ညီမႈ

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို

Medicaid

ေလွ်ာက္ထားမႈ

အျပည့္အစံု

တင္သြင္းၿပီးခ်ိန္ႏွင့္ လူနာ၏ Medicaid သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီခ်ိန္အထိ ဆုိင္းငံ့ႏုိင္ပါသည္။
၇။ NH က သင့္ေလွ်ာ္ေသာ ႀကိဳးပမ္းမႈ စံခ်ိန္စံညႊန္းႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ ရွ၊ိ မရွိ ဆံုးျဖတ္ျခင္း

Novant

Health သည္ ECA တစ္ခုကို စတင္မေဆာင္ရက
ြ ္မီ ဤမူဝါဒႏွင့္ ကိုက္ညီစြာ ထိုသင့္ေလွ်ာ္ေသာ
ႀကိဳးပမ္းမႈရွိ၊ မရွ၊ိ လူနာသည္ ကုသိုလ္ျဖစ္ ကုသမႈအတြက္ သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ ရွ၊ိ မရွႏ
ိ င
ွ ့္
ECA ကို စတင္ ေဆာင္ရက
ြ ္ျခင္း ရွ၊ိ မရွိ ဆံုးျဖတ္ရန္ NH ဘ႑ာေရးကာလ စီမံကိန္းေကာ္မတီ
သို႔မဟုတ္ လႊဲအပ္ထားသူက စစ္ေဆးသံုးသပ္ကာ ေနာက္ဆံုး ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခင
ြ ့္ ရွိပါမည္။
၈။ ၾကားခံအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆုိျခင္း။ NH သည္ ေလွ်ာက္လႊာလက္ခံခ်ိန္ ကာလအတြင္း
ၾကားခံအဖြဲ႕အစည္းထံ အေႂကြးကို လႊဲအပ္ ေရာင္းခ်ပါက NH သည္ ယင္းၾကားခံအဖြဲ႕အစည္းထံမွ
ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားပါဝင္ေသာ စာျဖင့္ သေဘာတူညီမႈကို ရယူရမည္- (၁) NH သည္ အထက္ပါ
အပိုဒ္ ၂။ခ တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ သင့္ေလွ်ာ္ေသာ ႀကိဳးပမ္းမႈ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီသည္အထိ
ထိုအဖြဲ႕အစည္းသည္ လူနာကို ေဆာင္ရက
ြ ္ေသာ ECA မ်ားမွ ေရွာင္ရာွ းပါမည္၊ (၂) လူနာက
ေလွ်ာက္လႊာကို
လူနာႏွင့္

ေလွ်ာက္လႊာလက္ခံခ်ိန္

ပတ္သက္ေသာ

ECA

ကာလအတြင္း

မ်ားကို

တင္သြင္းပါက

ဆုိင္းငံ့ပါမည္၊

(၃)

ထိုအဖြဲ႕အစည္းသည္

လူနာက

ေလွ်ာက္လႊာကို

ေလွ်ာက္လႊာလက္ခံခ်ိန္ ကာလအတြင္း တင္သြင္းကာ ယင္းတို႔သည္ NH ၏ ကုသိုလ္ျဖစ္ ကုသေရး
မူဝါဒအရ

သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္

ကိုက္ညီေၾကာင္း

NH

က

ဆံုးျဖတ္ပါက

ထိုအဖြဲ႕အစည္းသည္

ေအာက္ပါတုိ႔ကို အခ်ိန္ႏွင့္ တစ္ေျပးညီ ေဆာင္ရက
ြ ္မည္- က) လူနာသည္ ကုသိုလ္ျဖစ္ ကုသေရး
မူဝါဒအရ

ကုသမႈအတြက္

ေငြမေပးရသလို

ေငြေပးရန္

တာဝန္မရွိေၾကာင္း

ေသခ်ာေစရန္

သေဘာတူညီမႈပါ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို လိုက္နာမည္။ ခ) လူနာႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ မည္သည့္
ECA မ်ားကိုမဆို ရပ္ဆိုင္းမည့္ သင့္ေလွ်ာ္ေသာ ေဆာင္ရက
ြ ္မႈမ်ား ေဆာင္ရက
ြ ္မည္၊ ထို႔ျပင္ ဂ)
အေႂကြးကို

လႊဲအပ္

ေရာင္းခ်ေသာ

လက္ခြဲ

စာခ်ဳပ္

ခ်ဳပ္ဆိုသူမ်ားထံမွ၊

ထိုလက္ခြဲ

စာခ်ဳပ္

ခ်ဳပ္ဆိုသူသည္ အထက္ပါ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုလည္း လုိက္နာေၾကာင္း စာျဖင့္ သေဘာတူညီမႈ
ရယူပါမည္။

မူဝါဒ/လုပ္ငန္းစဥ္

လူနာ ေငြစာရင္းရွင္းတမ္း ေငြေကာက္ခံမႈႏွင့္ စုေဆာင္းမႈ
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C. ေငြေကာက္ခံမႈ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား။
ေငြေကာက္ခံမႈ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား အားလံုးတြင္ လူနာအား NH ကုသိုလ္ျဖစ္ ကုသေရး မူဝါဒအရ
ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈ ရရွႏ
ိ င
ို ျ္ ခင္းအေၾကာင္း အသိေပး အေၾကာင္းၾကားသည့္ ျမင္သာေသာ
စာျဖင့္

သတိေပးခ်က္

ပါဝင္ရမည္။

ထို႔ျပင္

ကုသိုလ္ျဖစ္

ကုသေရး

မူဝါဒအေၾကာင္း၊

ေလွ်ာက္ထားမႈ လုပ္ငန္းစဥ္ အခ်က္အလက္မ်ား ေပးအပ္ႏုိင္သည့္ NH ႐ံုးခန္း သို႔မဟုတ္
ဌာန၏ တယ္လီဖုန္းနံပါတ္ႏွင့္ ကုသိုလ္ျဖစ္ ကုသေရး မူဝါဒ၊ ေလွ်ာက္လႊာႏွင့္ ႐ိုး႐ိုးရွင္းရွငး္
သံုးႏႈန္းေဖာ္ျပမႈ အႏွစ္ခ်ဳပ္ မိတၱဴမ်ား ရရွိမည့္ ဝက္ဘ္ဆုိက္လိပ္စာ (သို႔မဟုတ္ URL) တို႔
ပါဝင္ရမည္။
D. ေငြေကာက္ခံလႊာ အျငင္းပြားျခင္း။
လူနာသည္

ေငြေကာက္ခံလႊာအေၾကာင္း

ေဖာ္ျပထားေသာ

ဖုန္းနံပါတ္မ်ားသို႔

ကိုယ္စားလွယ္သည္

အျငင္းပြားေသာ

ေမးျမန္းလိုပါက

ေငြေကာက္ခံလႊာေပၚတြင္

ေခၚဆိုႏုိင္သည္။
အရာ(မ်ား)ကို

လူနာ

သို႔မဟုတ္

သတိေပးခ်က္ႏွင့္

သူ၏

အျငင္းပြားမႈ

အေၾကာင္းရင္းကို ေဆး႐ံုသို႔ ေငြေကာက္ခံလႊာပါ ရက္စြဲမွ ၃၅ ရက္အတြင္း ေပးအပ္ျခင္းအားျဖင့္
ေငြေကာက္ခံလႊာတစ္ခုကို အျငင္းပြားႏုိင္သည္။ သတိေပးခ်က္ကို ေငြေကာက္ခံလႊာပါ နံပါတ္သို႔
ေခၚဆုိျခင္းအားျဖင့္ ေပးအပ္ႏုိင္သည္။

အျငင္းပြားမႈကို ဘ႑ာေရးကာလ ကၽြမ္းက်င္သူက

အျငင္းပြားမႈ သတိေပးခ်က္ ေပးသည့္ရက္စြဲ သို႔မဟုတ္ ထပ္ေဆာင္း အခ်က္အလက္ သို႔မဟုတ္
စာရြက္စာတမ္း

ေတာင္းဆိုသည့္

ေနာက္အက်ဆံုး

ရက္စြဲမွ

႐ံုးဖြင့္ရက္

၁၄

ရက္အတြင္း

ေျဖရွငး္ ပါမည္။
အျငင္းပြားမႈကို

လူနာ

စိတ္ေက်နပ္သည္အထိ

မေျဖရွငး္ ပါက

လူနာသို႔မဟုတ္

သူ၏

ကိုယ္စားလွယ္သည္ အဆိုပါ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို အယူခံဝင္ႏိုင္သည္။ ဆံုးျဖတ္ခ်က္စာပါ ရက္စြဲမွ ၃၅
ရက္အတြင္း

အယူခံဝင္မႈ

ေပးအပ္ျခင္းအားျဖင့္

ထိုသို႔

သတိေပးခ်က္ႏွင့္

အယူခံဝင္မႈ

အယူခံဝင္ႏုိင္ပါသည္။

အေျခခံကို

အယူခံဝင္မႈကို

ေဆး႐ံုသို႔
သက္ဆုိင္ရာ

ဘ႑ာေရးကာလ ဒုတိယဥကၠ႒က အယူခံဝင္မႈ သတိေပးခ်က္ ေပးသည့္ရက္စြဲ သို႔မဟုတ္
ထပ္ေဆာင္း အခ်က္အလက္ သို႔မဟုတ္ စာရြက္စာတမ္း ေတာင္းဆိုသည့္ ေနာက္အက်ဆံုး
ရက္စြဲမွ ႐ံုးဖြင့္ရက္ ၁၄ ရက္အတြင္း ေျဖရွငး္ ပါမည္။
လူနာ

သို႔မဟုတ္

သူ၏ကိုယ္စားလွယ္သည္

အျငင္းပြားမႈႏွင့္

ေငြေကာက္ခံလႊာ အျငင္းပြားမႈ အားလံုးအတြက္ အသံုးျပဳရမည္။

အယူခံဝင္မႈလုပ္ငန္းစဥ္ကို
အျငင္းပြားေသာ ပမာဏ၏

တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ေငြေပးေခ်မႈအတြက္ ခ်က္လက္မွတ္ေပၚတြင္ “အျပည့္အဝ ေပးေခ်ၿပီး” စာသားပါ
ခ်က္လက္မွတ္ကို အထက္ ေဖာ္ျပပါ အဆင့္မ်ားအတုိင္း မလိုက္နာဘဲ ေပးပို႔ျခင္းသည္ ေပးရန္ရွိေသာ
ေငြအတြက္ ေက်နပ္ေစမည္ မဟုတ္ဘဲ Novant Health သည္ အျပည့္အဝ ေငြေပးေခ်မႈ ပမာဏကို
ေတာင္းဆိုႏုိင္ပါေသးသည္။
မူဝါဒ/လုပ္ငန္းစဥ္
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ဤလုပ္ငန္းစဥ္သည္ ေနရာေဒသ သို႔မဟုတ္ ကုသေပးသူေပၚမူတည္ကာ ကြျဲ ပားႏုိင္သည္။
E. ခန္႔မန
ွ း္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားႏွင့္ ျပဳစုထားေသာ ကုန္က်စရိတ္မ်ားစာရင္း ေတာင္းဆိုျခင္း။
လူနာသည္ အမ်ားဆံုး အသံုးျပဳေသာ DRG ၁၀၀၊ လူသံုးအမ်ားဆံုး ျပင္ပလူနာ ဓါတ္ေရာင္ျခည္
လုပ္ထံုးလုပ္နည္း ၂၀ ႏွင့္ လူသံုးအမ်ားဆံုး ျပင္ပလူနာ ခြဲစိတ္မႈ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း ၂၀ တို႔အတြက္
ခန္႔မွန္းလကုန္က်စရိတ္မ်ားကို
နည္းလမ္းျဖင့္

ရရွႏ
ိ င
ို သ
္ ည္။

သို႔မဟုတ္

လက္ခံလက္ခံရရွိၿပီးေနာက္

ထိုေတာင္းဆိုမႈကို

အီးေမးလ္ျဖင့္

႐ံုးဖြင့္ရက္

စာျဖင္၊့

အီလက္ထရြန္းနစ္

ေဆာင္ရက
ြ ္ႏိုင္ကာ၊

သံုးရက္အတြင္း

အခ်က္အလက္မ်ားကို

ေတာင္းဆိုမႈကို
ေပးအပ္ရမည္။

လူနာသည္ လူနာ ေငြေတာင္းခံလႊာပါ နံပါတ္သို႔ ေခၚဆို၍ျဖစ္ေစ၊ လူနာ ေငြေကာက္ခံလႊာပါ လိပ္စာသို႔
အီးေမးလ္ပို႔၍ျဖစ္ေစ ေတာင္းဆိုႏိုင္သည္။
လူနာသည္ လူနာေၾကာင့္ ေပၚေပါက္ရေသာ ကုန္က်စရိတ္ သို႔မဟုတ္ အသံုးစရိတ္၏ သိသာေသာ
သေဘာသဘာဝကို
ျပဳစုထားေသာ
ေငြေကာက္ခံလႊာ

သာမန္လူနားလည္ႏုိင္ေသာ

ကုန္က်စရိတ္မ်ားစာရင္းကို
အားလံုးတြင္

လူနာသည္

ေတာင္းဆိုႏုိင္သည္။
ျပဳစုထားေသာ

ေတာင္းဆိုပိုင္ခင
ြ ့္ ရွိေၾကာင္း အသိေပးခ်က္ ပါဝင္ရမည္။
လူနာသည္

ေဆး႐ံုဆင္းၿပီး

သံုးႏွစ္အတြင္း

အသံုးအႏႈန္းျဖင့္

အေသးစိတ္ေဖာ္ျပကာ
မျပဳစုထားေသာ

ေငြေကာက္ခံလႊာတစ္ခု

လူနာ
အခမဲ့

ျပဳစုထားေသာ ကုန္က်စရိတ္မ်ားစာရင္းကို

မည္သည့္အခ်ိန္တြင္မဆို

သို႔မဟုတ္

လူနာသည္

ေငြေကာက္ခံလႊာကို ေပးေခ်ရန္ တာဝန္ရွိေၾကာင္း လုပ္ငန္းေဆာင္ရက
ြ ္သည့္ေနရာက ေဖာ္ျပထားသမွ်
ကာလတစ္ေလွ်ာက္ ေတာင္းဆိုႏုိင္သည္။
F. ေငြျပန္အမ္းမႈ ေတာင္းဆိုျခင္း။
လူနာသည္ ေငြျပန္အမ္းမႈ/ေငြပိုေပးမိမႈကို လူနာ ေငြေကာက္ခံလႊာတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ နံပါတ္သို႔
ေခၚဆိုျခင္းျဖင့္ စံုစမ္းေမးျမန္းႏုိင္သည္။

ေငြပိုေပးမိမႈမ်ားအားလံုးကို လူနာထံသို႔ အဆိုပါ ေငြပိုေပးမိမႈ

သတိေပးခ်က္ လက္ခံရရွိၿပီး ၄၅ ရက္အတြင္း ေငြျပန္အမ္းပါမည္။
G. ဤမူဝါဒ၏ မိတၱဴမ်ား။
ဤမူဝါဒ၏ အခမဲ့မိတၱဴ တစ္စံုကို လူနာ ေငြေကာက္ခံလႊာပါ နံပါတ္သို႔ ေခၚဆိုျခင္း သို႔မဟုတ္ လူနာ
ေငြေကာက္ခံလႊာပါ လိပ္စာသို႔ အီးေမးလ္ ပို႔ျခင္းအားျဖင့္ ေတာင္းဆိုျခင္းျဖင့္ ရရွႏ
ိ င
ို သ
္ ည္။ ဤမူဝါဒ၏
မိတၱဴမ်ားကို Novant Health ၏ ဝက္ဘ္ဆိုက္သို႔ ဝင္ေရာက္ျခင္းျဖင့္လည္း ရရွႏ
ိ င
ို သ
္ ည္။
H. သက္ဆုိင္ရာ ဥပေဒႏွင့္ ကိုက္ညီျခင္း။
NH

လုပ္ငန္းေဆာင္ရက
ြ ္သည့္ေနရာမ်ားႏွင့္

ဆရာဝန္႐ံုးခန္းမ်ား

အားလံုးသည္

လိုအပ္ပါက

လုပ္ငန္းေဆာင္ရက
ြ ္သည့္ေနရာ သို႔မဟုတ္ ႐ံုးခန္းတည္ရွိရာ ျပည္နယ္မွ လိုအပ္ပါက NCGS 131E-91
အပါအဝင္ တရားမွ်တေသာ ေငြေကာက္ခံမႈႏွင့္ စုေဆာင္းမႈ ဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ အေႂကြးမ်ားကို
မူဝါဒ/လုပ္ငန္းစဥ္

လူနာ ေငြစာရင္းရွင္းတမ္း ေငြေကာက္ခံမႈႏွင့္ စုေဆာင္းမႈ
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ကိုယ္တြယ္ ေဆာင္ရက
ြ ္ပါမည္။
ႁခြင္းခ်က္မ်ား- ဤမူဝါဒသည္ Novant Health လုပ္ငန္းေဆာင္ရက
ြ ္သည့္ေနရာမ်ားႏွင့္ ေဆးကုသမႈ
အဖြ႕ဲ လိုက္

ကုသမႈမ်ား

အားလံုးတြင္

ေပးအပ္ေသာ

ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္သာ

အက်ဳံးဝင္သည္။

၎သည္ သီးျခားလြတ္လပ္သည့္ ဆရာဝန္မ်ား သို႔မဟုတ္ ေဆးဝါးကုသသူမ်ားက ေပးအပ္သည့္
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ အက်ဳံးမဝင္ပါ။

ဤမူဝါဒသည္ ေဆး႐ံု/လုပ္ငန္းေဆာင္ရက
ြ ္သည့္ေနရာ အတြင္း၊

အျပင္တြင္

က

Novant

Health

အလုပ္ခန္႔ထားျခင္း

မရွိေသာ

ေမ့ေဆးဆရာဝန္မ်ား၊

ဓါတ္မွန္ဆရာဝန္မ်ား ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ေရာဂါေဗဒ ဆရာဝန္မ်ား အပါအဝင္ ဆရာဝန္မ်ား သို႔မဟုတ္
အျခားေသာ က်န္းမာေရး ေစာင္ေ
့ ရွာက္ ကုသေပးသူမ်ားက ေပးအပ္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္
အက်ဳံးမဝင္ပါ။

၃။

အရည္အခ်င္းျပည့္မီေသာ ဝန္ထမ္းမ်ား
ဘ႑ာေရးကာလ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားဆုိင္ရာ ဝန္ထမ္းမ်ား

၄။

ပစၥည္းကိရိယာမ်ား
N/A

၅။

လုပ္ထံုးလုပ္နည္း
ဤလုပ္ထံုးလုပ္နည္းသည္ ဤမူဝါဒ၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ေအာင္ျမင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ဝန္ထမ္းမ်ားအား ကူညီမည့္
လမ္းညႊန္ျဖစ္ပါသည္။

အဆိုပါ

လုပ္ထံုးလုပ္နည္း

လမ္းညႊန္မ်ားကို

လိုက္နာစဥ္တင
ြ ္

ဝန္ထမ္းမ်ားသည္

သူတို႔၏

ကုသမႈနယ္ပယ္ႏွင့္/သိ႔မ
ု ဟုတ္ အလုပ္တာဝန္မ်ားျဖင့္ အကဲျဖတ္မႈကို က်င့္သံုးမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္သည္။

၆။

စာရြက္စာတမ္းမ်ား
N/A

၇။

အဓိပၸာယ္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

မူဝါဒ/လုပ္ငန္းစဥ္

လူနာ ေငြစာရင္းရွင္းတမ္း ေငြေကာက္ခံမႈႏွင့္ စုေဆာင္းမႈ
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ေလွ်ာက္လႊာလက္ခံခ်ိန္ ကာလ - ကုသမႈေပးေသာေန႔မွ စတင္ကာ ကုသမႈအတြက္ ပထမဆံုး
ေဆး႐ံုဆင္းၿပီး ေငြေကာက္ခံလႊာ ေဖာ္ျပခ်က္ရက္စြမ
ဲ ွ ရက္ေပါင္း ၂၄၀ ထက္ေနာက္မက်သည့္ ကာလ
သို႔မဟုတ္ Novant Health က လူနာအား အထူးေကာက္ခံမႈ စတင္ေဆာင္ရက
ြ ္ပါက အဆိုပါ စာျဖင့္
သတိေပးခ်က္တြင္ ပါဝင္ေသာ ေနာက္ဆံုးသတ္မွတ္ရက္။

ကုသိုလ္ျဖစ္ ကုသေရး - NH ကုသိုလ္ျဖစ္ ကုသေရး မူဝါဒပါ သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီမႈအေပၚ
အေျခခံယူဆထားေသာ

ကုသိုလ္ျဖစ္

ကုသေရးအတြက္

သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္

ကိုက္ညီသည့္

ဝင္ေငြနည္းၿပီး အာမခံ မထားရွိေသာ လူနာ။
အထူး ေကာက္ခံမႈ ေဆာင္ရက
ြ ္ျခင္း - ေဆးကုသမႈ လုပ္ငန္းေဆာင္ရက
ြ ္သည့္ေနရာ၏ ကုသိုလ္ျဖစ္
ကုသေရးမူဝါဒအရ အက်ဳံးဝင္ေသာ ကုသမႈအတြက္ ေငြေကာက္ခံလႊာ ေပးေခ်မႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး
လူနာတစ္ေယာက္အား ေဆးကုသမႈ လုပ္ငန္းေဆာင္ရက
ြ ္သည့္ေနရာက တရားဥပေဒေၾကာင္းအရ
လိုအပ္ေသာ ေတာင္းဆိုေဆာင္ရက
ြ ္မႈ၊ လူနာ၏ အေႂကြးကို အျခားတစ္ေယာက္သို႔ ေရာင္းခ်ျခင္း၊
လူနာ၏ မလိုလားအပ္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို စားသံုးသူ အေႂကြး အစီရင္ခံေရး ေအဂ်င္စီ
သို႔မဟုတ္

အေႂကြးဗ်ဴ႐ိုမ်ားသို႔

လုပ္ငန္းေဆာင္ရက
ြ ္သည့္ေနရာ၏

တုိင္ၾကားျခင္း၊

ကုသိုလ္ျဖစ္

သို႔မဟုတ္

ကုသေရးမူဝါဒအရ

ေဆးကုသမႈ

အက်ဳံးဝင္ေသာ

ကုသမႈကို

ယခင္က ေပးအပ္ထားသည့္အတြက္ တစ္ခု သို႔မဟုတ္ ထုိထက္ပိုေသာ ေငြေကာက္ခံလႊာမ်ားကို
လူနာက ေငြေပးေခ်မႈ မျပဳထားျခင္းေၾကာင့္ လိုအပ္ေသာ ေဆးကုသမႈ မေပးအပ္မီ ေငြေပးေခ်မႈ
လႊဲေျပာင္းျခင္း၊ ျငင္းဆိုျခင္း သို႔မဟုတ္ ေတာင္းဆိုျခင္းတို႔ ပါဝင္သည္။

ဤအထဲတြင္ ေဆး႐ံုက

ကုသမႈေပးသည့္ တစ္ကိုယ္ရည္ ထိခိုက္မႈ ျဖစ္ေသာ လူနာ (သို႔မဟုတ္ သူ၏ ကိုယ္စားလွယ္) အား
ေပးရန္ရွိေၾကာင္း ဆံုးျဖတ္မႈ၊ ေက်ေအးမႈ၊ အစားထိုးမႈမ်ား ေဆာင္ရက
ြ ္ရန္ ျပည္နယ္ဥပေဒအရ
Novant Health က က်င့္သံုးရန္လိုေသာ ေတာင္းဆိုမႈမ်ား မပါဝင္ပါ။
မိသားစု

-

ခင္ပန
ြ ္း၊

ဇနီးႏွင့္

အိမ္တြင္

ေနထုိင္ကာ

အခြန္ေပးေဆာင္မႈ

ရည္ရြယ္ခ်က္အရ

အက်ဳံးဝင္ေသာ မွခ
ီ ေ
ုိ နထုင
ိ သ
္ မ
ူ ်ားျဖစ္သည့္ သားသမီးမ်ား (ေမြးစားသားသမီးမ်ား အပါအဝင္)။
ဝင္ေငြ

-

မယားစရိတ္ႏွင့္

အခြန္မထမ္းေဆာင္မီ
အက်ဳိးခံစားခြင့္မ်ား

သားသမီးေထာက္ပံ့မႈအတြက္

ရင္းျမစ္အားလံုးမွ
ဝင္ေငြ

ရရွိသည့္

ႏွစစ
္ ဥ္

အေထာက္အထားမ်ားကို

ေငြေပးေခ်မႈမ်ား
မိသားစု

W-2

မပါဝင္ေသာ

ဝင္ေငြမ်ားႏွင့္

ေငြေပးေခ်မႈ

ေငြေၾကး

တံဆိပ္တံုးမ်ား၊

အခြန္အတြက္ ျပန္ေပးမႈမ်ား သို႔မဟုတ္ ကုသိုလ္ျဖစ္ အေျခအေနကို ဆံုးျဖတ္ရန္ လိုအပ္သည္ဟု
ယူဆေသာ အျခားစာရြက္စာတမ္းမ်ားျဖင့္ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ပါသည္။
အတြင္းလူနာ
မူဝါဒ/လုပ္ငန္းစဥ္

-

Novant

Health

လုပ္ငန္းေဆာင္ရက
ြ ္သည့္ေနရာရွိ

လူနာ ေငြစာရင္းရွင္းတမ္း ေငြေကာက္ခံမႈႏွင့္ စုေဆာင္းမႈ

ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္
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ေဆး႐ံုတင္ထားသူ၊ လူနာသည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ၂၄ နာရီထက္ ပိမ
ု ေ
ုိ နထုင
ိ သ
္ ည္။
ေဆးကုသမႈအရ အေရးေပၚ - မကုသပါက အသက္ သို႔မဟုတ္ ေျခလက္အဂၤါ ဆံုး႐ံႈးမႈ၊ ပ်က္ယြင္းမႈ
ဆိုးဆိုးရြားရြား ျဖစ္ေစမည့္၊ အသက္အႏၲရာယ္ ရွိေသာ သို႔မဟုတ္ မသန္မစြမ္း ျဖစ္ေစႏုိင္ေသာ
မေမွ်ာ္လင့္ထားသည့္ အေျခအေန။
ေဆးကုသမႈအရ

အေရးႀကီး

-

အသက္အႏၲရာယ္

မရွိေသာ္လည္း

လက္ေတြ႕အေျခခံ

ေဆးပညာကုသမႈ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားအေပၚ အေျခခံသည့္ က်ဳိးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္ေသာ၊ လိုအပ္ေသာ၊
သင့္ေတာ္ေသာ ေဆးဝါးကုသမႈ။

သတိေပးခ်က္ ကာလ - ကုသမႈ ပထမဆံုး ေပးေသာေန႔မွ စတင္ကာ ကုသမႈအတြက္ ပထမဆံုး
ေဆး႐ံုဆင္းၿပီး ေငြေကာက္ခံလႊာ ေဖာ္ျပခ်က္ရက္စြမ
ဲ ွ ရက္ေပါင္း ၁၂၀ အတြင္းကာလ။
NHMG - Novant Health Medical Group
ေစာင္ၾ့ ကည္ျ့ ခင္း - လူနာကို Novant Health လုပ္ငန္းေဆာင္ရက
ြ ္သည့္ေနရာတြင္ အတြင္းလူနာအျဖစ္
ေျပာင္းလဲရန္မလိုဘဲ ၂၄ နာရီအထိ ဆက္ရွိေနခြင့္ျပဳသည့္ ျပင္ပလူနာ အမ်ဳိးအစား။
ျပင္ပလူနာ

-

Novant

Health

လုပ္ငန္းေဆာင္ရက
ြ ္သည့္ေနရာတြင္

ကုသမႈခံယူၿပီး

ဝန္ေဆာင္မႈေပးသည့္ေန႔မာွ ပင္ အိမ္ျပန္သြားသူ။
႐ိုး႐ိုးရွင္းရွင္း သံုးႏႈန္းေဖာ္ျပမႈ အႏွစ္ခ်ဳပ္ - Novant Health လုပ္ငန္းေဆာင္ရက
ြ ္သည့္ေနရာသည္
ကုသိုလ္ျဖစ္

ကုသေရး

မူဝါဒအရ

ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈႏွင့္

ေအာက္ပါ

ထပ္ေဆာင္း

အခ်က္အလက္မ်ားကို ေပးအပ္ေၾကာင္း လူနာအား ရွင္းလင္း တိက် နားလည္ရလြယ္ကူေသာ
အသံုးအႏႈန္းျဖင့္

သတိေပးထားသည့္

စာျဖင္ေ
့ ရးသားေဖာ္ျပခ်က္-

(၁)

ကုသိုလ္ျဖစ္

ကုသေရး

မူဝါဒအရ ေပးအပ္ေသာ လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ ေထာက္ပံ့မႈအတြက္ သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီမႈဆိုင္ရာ
အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ေဖာ္ျပခ်က္၊ (၂) ကုသိုလ္ျဖစ္ ကုသေရး မူဝါဒအရ ေပးအပ္ေသာ ေထာက္ပံ့မႈကို မည္သုိ႔
ေလွ်ာက္ထားရန္ အႏွစ္ခ်ဳပ္ ေဖာ္ျပခ်က္၊ (၃) ကုသိုလ္ျဖစ္ ကုသေရး မူဝါဒႏွင့္ ေလွ်ာက္လႊာကို
လူနာက အခမဲ့ ရရွႏ
ိ င
ို မ
္ ည့္ တုိက္႐ိုက္ ဝက္ဘ္ဆုိက္ လိပ္စာ (သို႔မဟုတ္ URL) ႏွင့္ ႐ုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ
တည္ေနရာမ်ား၊ (၄) လူနာသည္ ကုသိုလ္ျဖစ္ ကုသေရး မူဝါဒႏွင့္ ေလွ်ာက္လႊာကို မည္သို႔ အခမဲ့
ရရွႏ
ိ င
ို ေ
္ ၾကာင္း ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား (၅) ကုသိုလ္ျဖစ္ ကုသေရး မူဝါဒအေၾကာင္း အခ်က္အလက္မ်ား
ေပးအပ္ႏုိင္ေသာ

လုပ္ငန္းေဆာင္ရက
ြ ္သည့္ေနရာ

႐ံုးခန္း

သို႔မဟုတ္

ဌာန၊

ေလွ်ာက္လႊာကို

ကူညီပံ့ပိုးေပးႏုိင္သည့္ ႐ံုး ဌာနမ်ား သို႔မဟုတ္ ေထာက္ပံ့မႈေပးႏုိင္ေသာ ကုသိုလ္ျဖစ္ သို႔မဟုတ္ အစိုးရ

မူဝါဒ/လုပ္ငန္းစဥ္

လူနာ ေငြစာရင္းရွင္းတမ္း ေငြေကာက္ခံမႈႏွင့္ စုေဆာင္းမႈ

စာမ်က္ႏွာ 10 ၏ 13

ေအဂ်င္စီမ်ား၏

တယ္လီဖုန္းနံပါတ္ႏွင့္

႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ

တည္ေနရာ

အပါအဝင္

ဆက္သြယ္ရန္အခ်က္အလက္၊ (၆) လိုအပ္ပါက ကုသိုလ္ျဖစ္ ကုသေရး မူဝါဒ၊ ေလွ်ာက္လႊာႏွင့္
႐ိုး႐ိုးရွင္းရွင္း

သံုးႏႈန္းေဖာ္ျပမႈ

အႏွစ္ခ်ဳပ္တို႔ကို

အျခားဘာသာမ်ားျဖင့္

ဘာသာျပန္ဆိုမႈမ်ား

ရရွႏ
ိ င
ို ေ
္ ၾကာင္း ေဖာ္ျပခ်က္ႏင
ွ ့္ (၇) ကုသိုလ္ျဖစ္ ကုသေရး သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီသူမ်ားအား
အေရးေပၚ သို႔မဟုတ္ အျခား ေဆးကုသမႈ လိုအပ္ေသာ ကုသမႈဆုိင္ရာ အာမခံ ရွိထားသူမ်ားကို
အလားတူ

ကုသမႈအတြက္

ေယဘုယ်အားျဖင့္

ေငြေၾကးေကာက္ခံေသာ

ပမာဏထက္

ပိမ
ု ေ
ုိ ကာက္ခမ
ံ ည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခ်က္။
RCS - ဘ႑ာေရးကာလ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား (Revenue Cycle Services)

၈။

ဆက္စပ္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား


စုေဆာင္းမႈ ေတာင္းဆိုလႊာ၊ ဆရာဝန္ ေဆးစာ၊ သဘာဝေဘး ျပန္လည္ေနရာခ်မႈ၊ အာမခံ
မထားေသာ ေစ်းေလွ်ာ့ေပးမႈ၊ ေငြေပးေခ်မႈ အစီအစဥ္၊ ေဆး႐ံုတက္ျခင္း၊ ကုန္က်စရိတ္မ်ားႏွင့္
ေငြေၾကး အၾကံေပးျခင္း


၉။

ကုသိုလ္ျဖစ္ ကုသေရး NH-Dept-FIN-BCD-111.1 v.2

ကိုးကားခ်က္မ်ား
N/A

၁၀။

တင္သြင္းသူ
Novant Health လူနာ ေငြစာရင္းရွင္းတမ္း ေငြေကာက္ခံမႈႏွင့္ စုေဆာင္းမႈ ဆပ္ေကာ္မတီ

၁၁။

အဓိက စကားရပ္မ်ား
ေငြေကာက္ခံျခင္း၊ စုေဆာင္းမႈ၊ စုေဆာင္းျခင္း၊ လူနာ ေငြစာရင္းရွင္းတမ္း၊ ပယ္ခ်မႈ၊ မေကာင္းသည့္
အေႂကြး၊ အာမခံ ေတာင္းဆိုမႈမ်ား၊ ႐ုတ္တရက္၊ ေငြေကာက္ခံျခင္း၊ မေကာင္းသည့္ အေႂကြး၊
ကုန္က်စရိတ္မ်ား

၁၂။

ကနဦး စတင္အက်ဳံးဝင္ေသာ ရက္စြဲ

08/2014

ျပန္လည္သံုးသပ္မႈ

01/01/2016

စတင္အက်ဳံးဝင္ေသာ ရက္စြဲ

မူဝါဒ/လုပ္ငန္းစဥ္

လူနာ ေငြစာရင္းရွင္းတမ္း ေငြေကာက္ခံမႈႏွင့္ စုေဆာင္းမႈ

စာမ်က္ႏွာ 11 ၏ 13

ျပန္လည္သံုးသပ္ေသာ

ရက္စြဲမ်ား

(မေျပာင္းလဲပါ)
ေနာက္ထပ္ ျပန္လည္သံုးသပ္ရန္ ရက္စြဲ

မူဝါဒ/လုပ္ငန္းစဥ္

01/2019

လူနာ ေငြစာရင္းရွင္းတမ္း ေငြေကာက္ခံမႈႏွင့္ စုေဆာင္းမႈ

စာမ်က္ႏွာ 12 ၏ 13

လက္မွတ္ထိုးရန္ စာရြက္
အမည္

လူနာ ေငြစာရင္းရွင္းတမ္း ေငြေကာက္ခံမႈႏွင့္ စုေဆာင္းမႈ

နံပါတ္

NH-LD-FM-111.5

TJC လုပ္ငန္းမ်ား

ဆက္လက္ ကုသေရး

သက္ဆုိင္သူ

Novant Health ဘ႑ာေရးကာလ

ေဆာင္ရက
ြ ္ခ်က္

အတိုေကာက္လက္မွတ္

အတည္ျပဳသူအမည္

အတည္ျပဳသူ

လက္မွတ္

SVP, ဘ႑ာေရးကာလ

Richelle Menke Fleischer

ရက္စြဲ
အီလက္ထရြန္းနစ္
လက္မွတ္ကို ၾကည့္ပါ

ေကာ္မတီမ်ားကို အတည္ျပဳသူေကာ္မတီ

ဥကၠ႒/လႊဲအပ္ထားသူ

NHMG ေဆးခန္း စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား/လူနာ

John Card, MD, ဥကၠ႒

ရက္စြဲ

အႏၲရာယ္ကင္းေရး ေကာ္မတီ

မူဝါဒ/လုပ္ငန္းစဥ္

လူနာ ေငြစာရင္းရွင္းတမ္း ေငြေကာက္ခံမႈႏွင့္ စုေဆာင္းမႈ

စာမ်က္ႏွာ 13 ၏ 13

