
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Novant Health ေငြေၾကးေထာက္ပ့ံမႈ အစီအစဥ္ ႐ုိး႐ုိးရွင္းရွင္း သုံးႏႈန္းေဖာ္ျပမႈ အႏွစ္ခ်ဳပ္ 
 
မူဝါဒ အႏွစ္ခ်ဳပ္ 
ေဆးကုသမႈဆုိင္ရာ လိုအပ္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ရယူမည့္ ဤမူဝါဒပါ သတ္မွတ ္
လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ လူနာမ်ားအတြက ္Novant Health က 
ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈ ေပးအပ္ပါမည္။  ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈအတြက္ သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ 
ကိုက္ညီပါက လူနာမ်ားသည္ ၁၀၀% ေစ်းေလွ်ာ့ေပးမႈ သို႔မဟုတ္ အခမဲက့ုသမႈကုိ ရရွိပါမည္။  
ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈ အစီအစဥ္သည္ အေရးေပၚမဟုတ္ေသာ (Elective) 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ အက်ဳံးမဝင္ပါ။  
 
မည္သုိ႔ ေလွ်ာက္ထားရမည္နည္း။ 
  ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈ မူဝါဒ၊ လူနာ ေငြစာရင္းရွင္းတမ္း ေငြေကာက္ခံမႈႏွင့္ စုေဆာင္းမႈ မူဝါဒ၊ 
ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈအတြက္ ေလွ်ာက္လႊာႏွင့္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈ ႐ိုး႐ိုးရွင္းရွင္း 
သံုးႏႈန္းေဖာ္ျပမႈ အႏွစ္ခ်ဳပ္ မိတၱဴမ်ားကိ ုအဂၤလိပ္ဘာသာႏွင့္ အျခားဘာသာမ်ားျဖင့္ 
ေအာက္ပါအတုိင္း ရရွိႏုိင္ပါသည္- 

 Novant Health ဝက္ဘ္ဆိုက္ကိ ုဝင္ေရာက္ျခင္း 
http://www.novanthealth.org/home/patients--visitors/your-healthcare-
costs/financial-assistance-for-the-uninsured.aspx 

 ေနာက္စာမ်က္ႏွာတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ Novant Health ေဆး႐ံုလိပ္စာမ်ားရွိ 
ေငြေၾကးဆုိင္ရာေဆြးေႏြးမႈ႐ံုးခန္းသို႔ သြားေရာက္ျခင္း။  ေလွ်ာက္လႊာျဖည့္ၿပီးပါက 
ေငြေၾကးဆုိင္ရာ ေဆြးေႏြးမႈ႐ံုးက ေထာက္ပံ့မႈ ေပးအပ္ႏုိင္ပါသည္။ 

 အခမဲ့ေခၚဆိုႏုိင္ေသာ ဝယ္သူဝန္ေဆာင္မႈ 1-844-266-8268 နံပါတ ္3 ကိ ု
ေရြးခ်ယ္ၿပီး မူဝါဒႏွင့္ ေလွ်ာက္လႊာ အခမဲ ့မိတၱဴတစ္စံုကိ ုသင့္ထံသို႔ စာတုိက္မ ွ
ေပးပို႔ရန္ ေတာင္းဆိုျခင္း။   
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 ေနာက္စာမ်က္ႏွာတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ Novant Health ေဆး႐ံု 
ေငြေၾကးဆုိင္ရာအၾကံေပးထံ ဖုန္းေခၚဆုိျခင္း- 

 
 
ကၽြႏ္ုပ္သည္ သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ ကုိက္ညီပါသလား။ 
ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈအတြက္ အရည္အခ်င္းျပည့္မီရန္ ေအာက္ပါ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား 
အားလံုးႏွင့္ ကိုက္ညီရမည္- 

 လူနာသည္ အာမခ ံမထားရွိသူ၊ သို႔မဟုတ္ အခ်ဳိ႕အေျခအေနမ်ား၌ ကန္႔သတ္အာမခံ 
ထားရွိသူ ျဖစ္ရမည္။ 

 လူနာသည္ ေဆးကုသမႈ ကုန္က်စရိတ္မ်ား အက်ဳံးဝင္မည့္ အျခား အစီအစဥ္မ်ားကို 
မရရွိႏိုင္သူ ျဖစ္ရမည္။ 

 လူနာ၏ ႏွစ္စဥ္ မိသားစု ဝင္ေငြသည္ လက္ရွိ ျပည္ေထာင္စု ဆင္းရမဲြေဲတမႈ 
ညႊန္းကိန္း၏ ၃၀၀% ထက္ မေက်ာ္လြန္ေစရ။ 

 လူနာသည္ အလြန္မ်ားျပားေသာ ေငြေၾကးပိုင္ဆုိင္မႈ မရွိေစရ။ 
 လူနာသည္ အလုပ္ရွင္ထမံွတစ္ဆင့္ က်န္းမာေရး အာမခ ံျငင္းဆိုထား ျခင္း မရွိေစရ။ 
 လူနာသည္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား မလိုက္နာျခင္းေၾကာင့္ အစိုးရ ပံ့ပိုးသည့္ 

ေထာက္ပံ့မႈအတြက္ အရည္အခ်င္း မျပည့္မီသ ူမျဖစ္ေစရ။ 
 ဤဝန္ေဆာင္မႈသည္ (အေရးႀကီး သို႔မဟုတ္ အေရးေပၚဟု ေယဘုယ် အားျဖင့္ 

ဖြင့္ဆုိေသာ) ေဆးကုသမႈဆုိင္ရာ လိုအပ္ခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း သတ္မွတ္ယူဆရမည္။ 
 လူနာသည္ Novant Health ဝန္ေဆာင္မႈေပးသည့္နယ္ေျမတြင္ ေနထုိင္ရမည္။ 
 ေလွ်ာက္လႊာႏွင့္ ပူးတြဲ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို ေဆး႐ံု လုပ္ငန္း႐ံုး သို႔မဟုတ္ 

ေငြေၾကးဆိုင္ရာေဆြးေႏြးမႈ ဌာနသို႔ တင္သြင္းရမည္။ 
  
ကၽြႏ္ုပ္ကုိ အတည္ျပဳေၾကာင္း မည္သုိ႔ သိရိွမည္နည္း။ 
ေတာင္းဆိုထားေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားအားလံုး ရရွိသည္ႏွင့္ ေလွ်ာက္လႊာကုိ စီစစ္ပါမည္။  
ေလွ်ာက္လႊာကုိ အတည္ျပဳေသာ သို႔မဟုတ္ ျငင္းဆိုေသာ အေၾကာင္းၾကားစာကိ ု
ေလွ်ာက္ထားသူတိုင္းထံသို႔ စာတုိက္မွေပးပို႔ပါမည္။  ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈ ေလွ်ာက္လႊာႏွင့္ 
စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို ေျခာက္လတစ္ႀကိမ္ သို႔မဟုတ ္ လူနာ၏ဝင္ေငြ ျဖစ္ေစ၊ အျခားအဓိက 
အေျခအေနမ်ား ျဖစ္ေစ အေျပာင္းအလရဲွိသည့္ အခါမ်ားတြင္ အသစ္ျပင္ဆင္ရမည္။  
အျခားအစီအစဥ္မ်ား ရရွိႏုိင္ေျခအတြက ္ ေျခာက္လတာအတြင္း ေဆးခန္းျပသမႈတိုင္းကို 
စီစစ္ပါမည္။   
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ႁခြင္းခ်က္မ်ား- 
ဤမူဝါဒသည ္ Novant Health လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သည့္ေနရာတြင္ ေပးအပ္ေသာ 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္သာ အက်ဳံးဝင္သည္။  ၎သည္ Novant Health က အလုပ္ခန္႔ထားျခင္း 
မရွိေသာ သီးျခားလြတ္လပ္သည့္ ဆရာဝန္မ်ား သို႔မဟုတ္ ေဆးဝါးကုသသူမ်ားက 
ေပးအပ္သည္ ့ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ အက်ဳံးမဝင္ပါ။  ဤအထဲတြင္ ေမ့ေဆးဆရာဝန္မ်ား၊ 
ဓါတ္မွန္ဆရာဝန္မ်ားႏွင့္ ေရာဂါေဗဒဆရာဝန္မ်ားအျပင္ အျခားဆရာဝန္မ်ားလည္း 
ပါဝင္ပါသည္။  

 

ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈအတြက္ သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီသူမ်ားအား အေရးေပၚ သို႔မဟုတ္ 
အျခား ေဆးကုသမႈ လိုအပ္ေသာ ကုသမႈဆုိင္ရာ အာမခံ ရွိထားသူမ်ားကိ ု အလားတူ 
ကုသမႈအတြက္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေငြေၾကးေကာက္ခံေသာ ပမာဏထက္ ပိုမိုေကာက္ခံမည္ 
မဟုတ္ပါ။ 

 

 

Novant Health Forsyth ေဆးကုသမႈစင္တာ 
3333 Silas Creek Parkway 
Winston-Salem, NC 27103 
 

(336) 718-
5393 

Novant Health Clemmons 
ေဆးကုသမႈစင္တာ 
6915 Village Medical Circle 
Clemmons, NC 27012 
 
Novant Health Kernersville 
ေဆးကုသမႈစင္တာ 
1750 Kernersville Medical Parkway 
Kernersville, NC 27284 
 
Novant Health Medical Park ေဆးရုံ 
1950 S Hawthorne Rd 
Winston-Salem, NC 27103 
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Novant Health Thomasville 
ေဆးကုသမႈစင္တာ 
207 Old Lexington Rd 
Thomasville, NC 27360 
 
Novant Health Rowan ေဆးကုသမႈစင္တာ 
612 Mocksville Ave 
Salisbury, NC 28144 
Novant Health Presbyterian 
ေဆးကုသမႈစင္တာ 
200 Hawthorne Ln 
Charlotte, NC 28204 

(704) 384-
0539 

Novant Health Matthews 
ေဆးကုသမႈစင္တာ 
1500 Matthews Township Parkway 
Matthews, NC 28105 
 
Novant Health Huntersville 
ေဆးကုသမႈစင္တာ 
10030 Gilead Rd 
Huntersville, NC 28078 
 
Novant Health Charlotte Orthopedic 
ေဆးရုံ 
1901 Randolph Rd 
Charlotte, NC 28207 
 
Novant Health Brunswick 
ေဆးကုသမႈစင္တာ 
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240 Hospital Dr NE 
Bolivia, NC 28422 
Novant Health Prince William 
ေဆးကုသမႈစင္တာ 
8700 Sudley Rd 
Manassas, VA 20110 
 (703) 369-

8020  
Novant Health Haymarket 
ေဆးကုသမႈစင္တာ  
15225 Heathcote Blvd 
Haymarket, VA 20169 
  
  

 


