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1.0 ေပၚလစီအေၾကာင္းအရာ 

Kaiser Foundation Health Plans (KFHP) ႏွင့္ Kaiser Foundation Hospitals (KFH) တို႔သည္ 

႐ုပ္ပိုင္း၊ စိတ္ပိုင္းတြင္ ထိခိုက္လြယ္ေသာလူမ်ားအတြက္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေပးရာတြင္ 

လြယ္ကူေခ်ာေမြ႔ေစမည့္အစီအစဥ္မ်ား ပ့ံပိုးေပးရန္ စိတ္ရည္သန္ပါသည္။ ထိုေထာက္ပံ့မႈတြင္ သတ္မွတ္ 

ခ်က္ႏွင့္ကိုက္ညီသည့္ ၀င္ေငြနည္းပါးၿပီး အာမခံမထားေသာလူနာမ်ားႏွင့္ အာမခံ မလံုေလာက္ေသာ 

လူနာမ်ားအတြက္ အေရးေပၚႏွင့္ ေဆး၀ါးကုသမႈလိုအပ္ခ်က္အရ ကုသေစာင့္ေရွာက္မႈကို ရယူရာတြင္ 

၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ေပးေခ်ရမည့္ အခေၾကးေငြက အဟန္႔အတားျဖစ္ေနေသာအခါတြင္ ဘ႑ာေရး 

ဆိုင္ရာ အေထာက္အပ့ံေပးျခင္းမ်ားပါ၀င္မည္ျဖစ္သည္။  

 

2.0 ရည္ရြယ္ခ်က္ 

ဤေပၚလစီသည္ ေဆး၀ါးကုသမႈအတြက္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေရးအစီအစဥ္ (Medical Financial 

Assistance, MFA) အစီအစဥ္မွတစ္ဆင့္ အေရးေပၚအေျခအေနအရလည္းေကာင္း၊ 
ေဆး၀ါးကုသမႈပိုင္းဆိုင္ရာအရလည္းေကာင္း လိုအပ္ေသာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ 
ေငြေၾကးဆိုင္ရာေထာက္ပ့ံမႈမ်ားကို လက္ခံရယူျခင္းႏွင့္ အရည္အခ်င္းျပည့္မီရန္ အတြက္ 
လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ထိုသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားသည္ အေမရိကန္ 
ျပည္ေထာင္စုျပည္တြင္းအခြန္သတ္မွတ္ခ်က္ အပိုင္း ၅၀၁ (r) ႏွင့္လည္းေကာင္း၊ အက်ဳံး၀င္ေသာ 
၀န္ေဆာင္မႈမ်ား၊ ရယူသံုးစြခဲြင့္မည္သို႔ရႏိုင္ေၾကာင္း၊ အစီအစဥ္အက်ဳံး၀င္မႈဆိုင္ရာစံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၊ 
MFA ဆုပံုစံ၊ ပံ့ပိုးမည့္ဆုပမာဏကိုတြက္ခ်က္သည့္ အေျခခံအခ်က္မ်ားႏွင့္ ေဆး၀ါးကုသမႈဆိုင္ရာ 
က်သင့္ေငြေတာင္းခံလႊာမ်ားကို ေပးေခ်မႈမျပဳသည့္ ကိစၥရပ္မ်ဳိးေပၚေပါက္ပါက ခြင့္ျပဳထားသည့္ အေရးယူ 
ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိေဖာ္ျပထားသည့္ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ သက္ဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္လည္းေကာင္း 
ကိုက္ညီမႈရွိပါသည္။  
 

3.0 အက်ဳံး၀င္မႈ 

ဤေပၚလစီသည္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားႏွင့္ ၄င္းတို႔၏ လက္ေအာက္ခံအဖြဲ႔အစည္းမ်ား (အား 

လံုးကိုၿခံဳၿပီး KFHP/H ဟု ညႊန္းဆိုသည္) တို႔တြင္အလုပ္ခန္႔ထားသည့္ ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္အက်ဳံး၀င္ပါသည္။  

3.1 Kaiser Foundation Health Plan, Inc.,  

3.2 Kaiser Foundation Hospitals ႏွင့္ 

3.3 KFHP/H တို႔၏ လက္ေအာက္ခံအဖြဲ႔အစည္းမ်ား 
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3.4 ဤေပၚလစီသည္ ပူးတြဲေဖာ္ျပထားသည့္ စာရင္းတြင္ပါ၀င္ေသာ ကိုင္စာေဖာင္ေဒးရွင္းေဆးရံု 

မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ပါသည္။ ျဖည့္စြက္ခ်က္၊ အပုိင္း ၁၊ Kaiser Foundation Hospitals ႏွင့္ 
အကိုးအကားအားျဖင့္ ဤတြင္ ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပထားသည္မ်ား။ 

 

4.0 အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္မ်ား 

ေနာက္ဆက္တြ ဲ(ေအ) - ေ၀ါဟာရအဓိပၸါယ္မ်ား 

 

5.0 ေထာက္ပ့ံေပးျခင္းမ်ား 

KFH/HP သည္ လူနာ၏ အသက္အရြယ္၊ မသန္စြမ္းမႈ၊ က်ား/မ ေဖာ္ျပခ်က္၊ လူမ်ဳိး၊ ဘာသာကိုးကြယ ္

ယံုၾကည္မႈ၊ လူမႈေရးအသိုင္းအ၀ိုင္း သို႔မဟုတ္ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္ေရး၊ က်ား/မ စိတ္အားသန္မႈ၊ 

မူရင္းႏိုင္ငံႏွင့္ ထိုလူနာသည္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အက်ဳိးခံစားခြင့္ရိွသည္၊ မရိွသည္ စသည္တို႔ကို 

ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္းမရွိဘဲ အက်ဳံး၀င္ေသာလူနာမ်ားအတြက္ အေရးေပၚႏွင့္ ေဆး၀ါးကုသမႈဆိုင္ရာ 

လိုအပ္ေသာေစာင့္ေရွာက္မႈကိုရရွိရန္ ကာဆီးထားေသာ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ အတားအဆီးမ်ားကို ေလ်ာ့ခ် 

ရန္အတြက္ ၀င္ေငြရရွိမႈစစ္ေဆးတိုင္းတာေသာ MFA အစီအစဥ္တစ္ရပ္ကို ထိန္းသိမ္းထားပါသည္။ 

5.1 MFA ေပၚလစီေအာက္တြင္ အက်ဳံး၀င္ေသာ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ 

အက်ဳံးမ၀င္ေသာ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား 

ျဖည့္စြက္ခ်က္၊ အပိုင္း ၂၊ MFA ေပၚလစီေအာက္တြင္ အက်ဳံး၀င္ေသာ ထပ္ေပါင္း၀န္ေဆာင္မႈ 
မ်ားႏွင့္ အက်ဳံးမ၀င္ေသာ ထပ္ေပါင္း၀န္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္မ်ားျဖစ္သည္။ 

5.1.1 အက်ဳံး၀င္ေသာ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား။ ။ MFA သည္ အေရးေပၚလိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ 

ေဆး၀ါးကုသမႈဆိုင္ရာ လိုအပ္ေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား၊ 

ေဆး၀ါးဆိုင္ရာ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ထုတ္ကုန္မ်ား၊ KP အသံုးအေဆာင္မ်ားတြင္ 

ေထာက္ပံ့ထားေသာ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာအေထာက္အပ့ံမ်ား (ဥပမာ-ေဆးရံုမ်ား၊ ေဆး 

ေပးစင္တာမ်ား၊ ေဆး၀ါးဆိုင္ရာရံုးအေဆာက္အဦမ်ား)၊ KFHP/H ျပင္ပလူနာ ေဆး 

ေပးခန္းမ်ားတြင္လည္းေကာင္း၊ Kaiser Permanente (KP) ပံ့ပုိးသူမ်ားက ေထာက္ပံ့ 

ေပးေသာ ေဆး၀ါးဆိုင္ရာပစၥည္းမ်ား အက်ဳံး၀င္ပါသည္။ MFA သည္ ေအာက္တြင္ 

ေဖာ္ျပထားေသာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ထုတ္ကုန္မ်ားလည္း အက်ဳံး၀င္ပါသည္။ 
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5.1.1.1 ေဆး၀ါးကုသမႈပုိင္းဆုိင္ရာ လုိအပ္ေသာ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား။ ။ ေဆး၀ါး 
ကုသမႈဆိုင္ရာ အေျခအေနတစ္ရပ္ရွိ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ျခင္း၊ စစ္ေဆးျခင္း၊ 
ေရာဂါရွာေဖြျခင္း သို႔မဟုတ္ ကုသျခင္းတို႔အတြက္ လိုအပ္ေသာ KP 
ေထာက္ပံ့သူတစ္ဦးက အမွာစာေပးထားေသာ သို႔မဟုတ္ ေထာက္ပံ့ေပး 
သည့္ အျပင္လူနာ သို႔မဟုတ္ ေဆး၀ါးကုသမႈဆိုင္ရာ 
ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးသူ အတြက္ သက္ေတာင့္သက္သာရွိရန္သာ 
ရည္ရြယ္သည္မဟုတ္ပဲ ျပဳစု ေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ ကုသမႈ သို႔မဟုတ္ 
၀န္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္လည္း အက်ဳံး၀င္ပါ သည္။ 

5.1.1.2 ေဆးညႊန္းမ်ားႏွင့္ေဆး၀ါးေထာက္ပ့ံမႈမ်ား။ ။ KFHP/H ျပင္ပလူနာ ေဆး 
ေပးခန္းတစ္ခုမွ ေပးလိုက္ၿပီး KP ေထာက္ပံ့သူမ်ား၊ KP မဟုတ္သည့္ 
အေရး ေပၚဌာနေထာက္ပံ့သူမ်ား၊ KP မဟုတ္သည့္ အေရးေပၚ 
ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈ ေထာက္ပံ့သူမ်ားႏွင့္ KP ကန္ထရိုက္ေပးထားသည့္ 
ေထာက္ပံ့သူမ်ားက ေရးသားေပးသည့္ ေဆးညႊန္းမ်ား။  

5.1.1.2.1 အေထြေထြေဆး၀ါးမ်ား။ ။ တတ္ႏိုင္သမွ် အေထြေထြ 

ေဆး၀ါးမ်ားကိုသာ အသံုးျပဳမည္ျဖစ္သည္။ 

5.1.1.2.2 အမွတ္တံဆိပ္ပါေသာေဆး၀ါးမ်ား။ ။ 

ေဆးညႊန္းအတိုင္း ေဆးေပးလိုက္သည္ 

(“Dispense as Written”, DAW) ဟူ၍ျဖစ္ေစ၊  

အလားတူ အေ ထြေထြေဆး၀ါးမရႏုိင္ပါဟူ၍ျဖစ္ေစ၊ 

မွတ္ခ်က္ေရးေပး လိုက္သည့္ KP ေထာက္ပံ့သူတစ္ဦးက 

ေဆးညႊန္းေပး လိုက္သည့္ အမွတ္တံဆိပ္ျဖင့္ေဆး၀ါးမ်ား  

5.1.1.2.3 ဆုိင္ေပၚတင္ေရာင္းေသာေဆး၀ါးမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ေဆး၀ါး 

ထုတ္လုပ္ေရးပစၥည္းမ်ား။ ။ KP ေထာက္ပံ့သူတစ္ဦးက 

ေရးသားေပးေသာ ေဆးညႊန္း သို႔မဟုတ္ အမွာစာျဖင့္ KP 

ျပင္ပလူနာ ေဆးဆိုင္တစ္ခုတြင္ ေ၀ေပးလိုက္သည္မ်ား  

5.1.1.2.4 ေဆး၀ါးကုသေစာင့္ေရွာက္မႈ အက်ဳိးခံစားရသူမ်ား။ ။ 

ေဆး၀ါးဆိုင္ရာ မသက္ဆိုင္ေၾကာင္း ေၾကျငာမႈပံုစံတစ္ခုျဖင့္ 

Medicare အပိုင္း (D) ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ 

ေဆးညႊန္းျဖင့္ ေဆး၀ါးမ်ားအတြက္ Medicare အက်ဳိး 

ေက်းဇူးခံစားသူမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ပါသည္။ 



 National Community Benefit 
 

မူ၀ါဒေခါင္းစဥ္။ ။ 
ေဆး၀ါးကုသမႈအတြက္ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာအေထာက္အပံ့့ 

မူ၀ါဒအမွတ္။ ။ NATL.CB.307 

ပင္ရင္းဌာန။ ။ National Community Benefit စတင္အသက္၀င္မည့္ေန႕။ ။ ဇန္န၀ါရီ 
၁ ၂၀၁၉ 

အုပ္ခ်ဳပ္စီမံသူ။ ။ 
ဒါရုိက္တာ၊ေဆး၀ါးကုသမႈအတြက္ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာအေထာက္အပံ့့ 

စာမ်က္ႏွာ။ ။ 4 of 27 

 

Proprietary Information. Kaiser Permanente. All rights reserved. 

5.1.1.3 အၾကမ္းခံေဆး၀ါးကုသမႈဆုိင္ရာကိရိယာမ်ား (Durable Medical 

Equipment, DME)။ ။ DME လမ္းညႊန္ ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ KP 
ေထာက္ပံ့သူတစ္ဦးက အမွာစာေပးၿပီး KFHP/H က 
ေဆး၀ါးကုသမႈလိုအပ္ခ်က္ဆိုင္ရာ သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ကိုက္ညီသည့္ လူနာ 
တစ္ဦးကို ေထာက္ပံ့ေပးသည္မ်ား  

5.1.1.4 က်န္းမာေရးပညာေပးသင္တန္းမ်ား။ ။ လူနာ၏ ျပဳစုမႈဆိုင္ရာအစီအစဥ္၏ 
တစ္စိတ္တစ္ေဒသအျဖစ္ KP ေထာက္ပံ့သူက အခ်ိန္ဇယားဆြၿဲပီး ျပင္ဆင္ 
ေပးထားေသာ တက္ေရာက္ႏိုင္သည့္ သင္တန္းမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ 
အခ မ်ား 

5.1.1.5 ရႏုိင္သည့္ အက်ဳံး၀င္ေသာ ထပ္ေပါင္း၀န္ေဆာင္မႈမ်ား။ ။ MFA ေပၚလစီ 
ေအာက္တြင္ အက်ဳံး၀င္ေသာ ထပ္ေပါင္း၀န္ေဆာင္မႈတို႔ကို 
ပူးတြေဲဖာ္ျပထား သည့္ ျဖည့္စြက္ခ်က္၊ အခန္း ၂၊ MFA 

ေပၚလစီေအာက္တြင္ အက်ဳံး၀င္ေသာ ထပ္ေပါင္း၀န္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ 
အက်ဳံးမ၀င္ေသာ ထပ္ေပါင္း၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ေဖာ္ျပထားသည္။  

5.1.2 အက်ဳံးမ၀င္ေသာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား။ ။ MFA တြင္ ေအာက္ပါတို႔ အက်ဳံးမ၀င္ပါ။ 

5.1.2.1 KP ေထာက္ပ့ံသူတစ္ဦးက ဆုံးျဖတ္ေပးသည့္အေလ်ာက္ အေရးေပၚ 
သုိ႔မဟုတ္ ေဆး၀ါးကုသမႈပုိင္းဆုိင္ရာ လုိအပ္သည္ဟု 
မသတ္မွတ္ထားေသာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား  

5.1.2.1.1 လူနာျဖစ္သူ၏ ရုပ္ဆင္းအဂၤါ လွပတုိးတက္ေစရန္ မူလက 

ရည္ရြယ္ထားသည့္ အသားအေရဆုိင္ရာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား 

အပါအ၀င္ အလွအပဆုိင္ရာခြစိဲတ္မႈ သုိ႔မဟုတ္ ၀န္ေဆာင္ မႈမ်ား 

5.1.2.1.2 သားသမီးမရေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေသာ ကုသမႈမ်ား 

5.1.2.1.3 လက္လီေရာင္းခ်ေသာ ေဆး၀ါးကုသမႈဆိုင္ရာ ပစၥည္းမ်ား 

5.1.2.1.4 အပ္စုိက္ကုသျခင္း၊ အေၾကာျပင္ျခင္းႏွင့္ ႏွိပ္နယ္ျခင္း 

၀န္ေဆာင္မႈမ်ား အပါအ၀င္ အျခားေသာပံုစံျဖင့္  

ကုသမႈမ်ား 

5.1.2.1.5 လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ခၽြတ္ယြင္းခ်က္ကို ကုစားရန္ ေဆးထိုး 

သြင္းျခင္းႏွင့္ ကိရိယာမ်ား 

5.1.2.1.6 အငွားကိုယ္၀န္ေဆာင္ျခင္း ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ 
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5.1.2.1.7 ၾကားလူတာ၀နယ္ူျခင္း၊ တစ္ကိုယ္ေရ အာမခံ ကာကြယ္ေရး 

သို႔မဟုတ္ အလုပ္သမားမ်ား၏ နစ္နာေၾကးဆိုင္ရာ 

ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ ၀န္ ေဆာင္မႈမ်ား  

5.1.2.2 ေဆးညႊန္းမ်ားႏွင့္ ေဆး၀ါးဆုိင္ရာပစၥည္းမ်ား။ အေရးတႀကီး 
ေပၚေပါက္သည္ သို႔မဟုတ္ ေဆး၀ါးကုသမႈဆိုင္ရာ လိုအပ္သည္ဟု 
သတ္မွတ္ထားျခင္းမရွိ ေသာ ေဆးညႊန္းမ်ားႏွင့္ပစၥည္းမ်ားတြင္ 
ေအာက္ပါတုိ႔ပါ၀င္သည့္အျပင္ ကန္႔သတ္ထားမည္ မဟုတ္ေပ။ (၁) 
ေဆး၀ါးႏွင့္ကုသမႈဆိုင္ရာေကာ္မတီက အသိအမွတ္ျပဳမထားေသာ 
ေဆး၀ါးမ်ား (၂) KP ေထာက္ပ့ံ သူတစ္ဦးက ေဆးညႊန္းေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ 
အမွာစာေပးျခင္းမရွိသည့္ ဆိုင္ ေပၚမွေဆးမ်ားႏွင့္ေဆးပစၥည္းမ်ား (၃) 
အတိအက် တားျမစ္ထားသည့္ ေဆး၀ါးမ်ား (ဥပမာ- 
သားသမီးရေစေသာေဆး၊ အလွကုန္၊ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ 
ခၽြတ္ယြင္းမႈအတြက္ေဆး) 

5.1.2.3 Medicare အပုိင္း (D) ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားအတြက္ အက်ဳံး၀င္ေသာ 
သုိ႔မဟုတ္ ၀င္ေငြနည္းေသာအစီအစဥ္ (Low Income Subsidy, LIS) 
အစီအစဥ္တြင္ ေလွ်ာက္ထား ေသာသူမ်ားအတြက္ ေဆးညႊန္းမ်ား။ 
ေဆးဝါးကူညီေပးမႈ စီမံကိန္း ဝန္ေဆာင္မႈ (Centers for Medicare & 

Medical Services, CMS) လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ LIS အစီအစဥ္တြင္ 
အက်ဳံး ၀င္ၿပီး သို႔မဟုတ္ ေလွ်ာက္ထားၿပီး Medicare Advantage အပိုင္း 
(D) ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားအတြက္ ေဆးစာပါေဆးမ်ား၏ က်န္ရွိေနေသာ 
စရိတ္မွ်ခံမႈ 

5.1.2.4 KP ေထာက္ပံ့မႈ ျပင္ပတြင္ေပးေသာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား။ MFA ေပၚလစီသည္ 
KP ေနရာမ်ားတြင္ KP ေထာက္ပံ့သူမ်ားကေပးသည့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား 
အတြက္သာ အက်ဳံး၀င္သည္။ KP ေထာက္ပံ့သူထံမွ လႊဲေျပာင္းေပးစာပါ 
သည့္တိုင္ အျခားေသာ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအားလံုးသည္ အက်ဳံးမ၀င္ပါ။ KP 
မဟုတ္ေသာ ေဆး၀ါးကုသမႈေနရာမ်ားတြင္ေပးေသာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား၊ 
အေရးေပၚေစာင့္ေရွာက္ေရးေနရာမ်ားႏွင့္ အေရးေပၚဌာနမ်ားအျပင္ အိမ္ 
တြင္း က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ ေဆးရံု၊ နလန္ထူေစရန္ ျပဳစုေစာင့္ 
ေရွာက္မႈႏွင့္ အက်ဥ္းသားမ်ား က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈတို ႔ မပါ၀င္ပါ။ 

5.1.2.5 က်န္းမာေရးအစီအစဥ္ ပရီမီယံမ်ား။ MFA အစီအစဥ္သည္ က်န္းမာေရးစီမံ 
ကိန္း အာမခံေငြႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို ေပးရန္ 
လူနာအား ကူညီမည္ မဟုတ္ေပ။ (ရက္ေစ့ေနသည္မ်ား သို႔မဟုတ္ 
ပရီမီယံမ်ား)  
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5.1.2.6 အက်ဳံးမ၀င္ေသာ ထပ္ေပါင္း၀န္ေဆာင္မႈမ်ား။ MFA ေပၚလစီေအာက္တြင္ 
အက်ဳံးမ၀င္ေသာ ထပ္ေပါင္း၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ပူးတြေဲဖာ္ျပထားသည့္ 
ျဖည့္စြက္ခ်က္၊ အခန္း ၂၊ MFA ေပၚလစီေအာက္တြင္ အက်ဳံး၀င္ေသာ 
ထပ္ေပါင္း၀န္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ အက်ဳံးမ၀င္ေသာ 
ထပ္ေပါင္း၀န္ေဆာင္မႈမ်ား တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။  

5.2 ေထာက္ပ့ံသူမ်ား။ MFA သည္ ပူးတြေဲဖာ္ျပထားသည့္ ျဖည့္စြက္ခ်က္၊အခန္း ၃၊ MFA 
ေပၚလစီႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာေထာက္ပံ့သူမ်ားႏွင့္ မသက္ဆိုင္ေသာေထာက္ပံ့သူမ်ား တြင္သတ္ 

မွတ္ထားသည့္အတိုင္း MFA ေပၚလစီႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ ေဆး၀ါးကုသေစာင့္ေရွာက္မႈ ေထာက္ 

ပံ့သူမ်ားကေပးေသာ အက်ဳံး၀င္သည့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားသာ အက်ဳံး၀င္ပါသည္။  

5.3 အစီအစဥ္အခ်က္အလက္အရင္းအျမစ္ႏွင့္ MFA ကုိ မည္သုိ႔္ေလွ်ာက္မည္နည္း။ MFA အစီအစဥ္ 

အေၾကာင္း ထပ္ေပါင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ မည္သို႔ေလွ်ာက္ထားရမည္ကို ပူးတြပဲါ ျဖည့္စြက္ခ်က္၊ 

အခန္း ၄၊ အစီအစဥ္အခ်က္အလက္ႏွင့္ MFA အတြက္ေလွ်ာက္ထားျခင္း တြင္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ 

ေဖာ္ျပထားသည္။  

5.3.1 အစီအစဥ္အခ်က္အလက္ အရင္းအျမစ္မ်ား။ MFA ေပၚလစီ၊ ေလွ်ာက္လႊာပံုစံမ်ား၊ 

လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အႏစ္ွခ်ဳပ္ေဖာ္ျပခ်က္ (အစီအစဥ္လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ား) ကို 

အမ်ားျပည္သူအတြက္ KFHP/H ၀က္ဆိုဒ္တြင္ အီးေမးလ္ျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ လူကိုယ္တိုင္ 

ျဖစ္ေစ၊ US စာတိုက္မွတစ္ဆင့္ စာျဖင့္ျဖစ္ေစ အခမ့ဲ ရယူႏိုင္ပါသည္။  

5.3.2 MFA ကုိေလွ်ာက္ထားျခင္း။ လူနာသည္ KFHP/H ထံမွ ေဆး၀ါးကုသမႈ ခံယူေနစဥ္ 

ျဖစ္ေစ၊ ခံယူၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ျဖစ္ေစ MFA အစီအစဥ္အတြက္ လူကိုယ္တိုင္ျဖစ္ ေစ၊ 

ဖုန္းျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ေလွ်ာက္လႊာျဖင့္ျဖစ္ေစ နည္းလမ္းအမ်ဳိးမ်ဳိးတို႔ျဖင့္ ေလွ်ာက္ထား 

ႏိုင္ပါသည္။ 

5.3.2.1 အမ်ားဆုိင္ရာႏွင့္ တစ္ဦးခ်င္းအစီအစဥ္မ်ားအတြက္ အက်ဳံး၀င္ေသာ လူနာ 
မ်ားကုိစစ္ေဆးျခင္း။ KFHP/H သည္ MFA အစီအစဥ္က္ုိ ေလွ်ာက္ထားေသာ 
လူနာမ်ားကုိ လုိအပ္သည့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈရရိွေစရန္အတြက္ 
အေထာက္အကူျပဳႏုိင္မည့္ အလားအလာရိွေသာ အမ်ားဆုိင္ရာႏွင့္တစ္ဦး ခ်င္း 
က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈအစီအစဥ္မ်ားအားေဖာ္ထုတ္ရန္ ဘ႑ာေရး ဆုိင္ရာ 
အတုိင္ပင္ခံေဆြးေႏြးမႈမ်ားကုိ ျပဳလုပ္ေပးပါသည္။ မည္သည့္ အမ်ားျပည္သူဆုိင္ရာ 
သုိ႔မဟုတ္ တစ္ဦးခ်င္း က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ စရိတ္က်ခံ ေပးမႈအစီအစဥ္တြင္ 
အက်ဳံး၀င္ႏုိင္မည့္ အလားအလာရိွေသာ လူနာတစ္ဦး သည္ ထုိအစီအစဥ္မ်ားတြင္ 
ေလွ်ာက္ထားရန္ လုိအပ္ပါသည္။  
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5.4 MFA ကုိေလွ်ာက္ထားရာတြင္ လုိအပ္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား။ MFA အစီအစဥ္အတြက္ 

အမ်ားဆိုင္ရာႏွင့္ တစ္ဦးခ်င္းက်န္းမာေရးဆိုင္ရာ စရိတ္က်ခံေပးသည့္ အစီအစဥ္မ်ားအတြက္ 

ပါ အက်ဳိး၀င္မႈကို အဆံုးအျဖတ္ေပးရာတြင္ လူနာ၏ ေငြေၾကးဆိုင္ရာအေျခအေနကုိ စစ္ေဆး 

အတည္ျပဳရန္ ျပည့္စံုေသာ ပုဂၢလိက အခ်က္အလက္၊ ဘ႑ာေရးႏွင့္ အျခားေသာ အခ်က္ 

အလက္မ်ား လိုအပ္သည္။ မျပည့္စံုေသာ အခ်က္အလက္မ်ားေၾကာင့္ MFA ေလွ်ာက္ထားျခင္း 

ကိုပယ္ခ်ႏုိင္ပါသည္။ အခ်က္အလက္မ်ားကို စာျဖင့္ေရးသားၿပီးျဖစ္ေစ၊ လူကိုယ္တိုင္ျဖစ္ေစ၊ 

ဖုန္းျဖင့္ျဖစ္ေစ ေပးပို႔ႏုိင္ပါသည္။  

5.4.1 ေငြေၾကးဆုိင္ရာအေျခအေနကုိ စစ္ေဆးအတည္ျပဳျခင္း။ လူနာ၏ ေငြေၾကးအေျခ 

အေနကို အေထာက္အပ့ံေတာင္းခံေသာ အႀကိမ္တိုင္းတြင္ စစ္ေဆးအတည္ျပဳရပါ 

မည္။ ျပင္ပမွအခ်က္အလက္အရင္းအျမစ္မ်ားကိုသံုးၿပီး အတည္ျပဳႏုိင္သည္ဆိုပါက 

ထိုသူသည္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို တင္ျပရန္ မလိုေတာ့ပါ။  

5.4.2 ေငြေၾကးဆုိင္ရာႏွင့္အျခားအခ်က္အလက္မ်ားေပးျခင္း။ အကယ္၍ လူနာ၏ ေငြေၾကး 

အေျခအေနကို ျပင္ပအခ်က္အလက္မ်ားအသံုးျပဳၿပီး အတည္ျပဳႏုိင္ျခင္းမရွိပါက ထိုသူ 

ကို သူ၏ေငြေၾကးအေျခအေနအား စစ္ေဆးအတည္ျပဳႏုိင္ရန္အတြက္ MFA အစီအစဥ္ 

ေလွ်ာက္လႊာတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ အခ်က္အလက္ကို တင္ျပရန္ေတာင္းဆိုႏိုင္သည္။  

5.4.2.1 ျပည့္စုံေသာ အခ်က္အလက္။ ေတာင္းခံထားသည့္ တစ္ဦးခ်င္း ဘ႑ာေရး 
ႏွင့္ အျခားေသာအခ်က္အလက္မ်ားအားလုံးရရိွသည္ႏွင့္တၿပိဳင္နက္ MFA 
အစီအစဥ္ အက်ဳံး၀င္မႈကုိ ဆုံးျဖတ္ေပးသည္။ 

5.4.2.2 မျပည့္စုံေသာ အခ်က္အလက္။ လက္ခံရရွိေသာ လိုအပ္သည့္ အခ်က္ 
အလက္မ်ား မျပည့္စံုပါက လူနာကို လူကိုယ္တိုင္ျဖစ္ေစ၊ စာျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ 
ဖုန္းျဖင့္ျဖစ္ေစ အေၾကာင္းၾကားပါမည္။ ထိုလူနာသည့္ မျပည့္စုံေသာ 
အခ်က္ အလက္မ်ားကို အေၾကာင္းၾကားစာရရိွသည့္ေန႔ သို႔မဟုတ္ 
လူကိုယ္တိုင္ႏႈတ္ ျဖင့္ေျပာသည့္ေန႔ သို႔မဟုတ္ 
ဖုန္းျဖင့္အသိေပးသည့္ေန႔မစွ၍ ရက္ေပါင္း ၃၀ အတြင္း တင္ျပရပါမည္။  

5.4.2.3 ေတာင္းဆုိထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ား မရရိွျခင္း။ အစီအစဥ္ ေလွ်ာက္ 
လႊာတြင္ ေဖာ္ျပေတာင္းဆိုထားသည့္ အခ်က္အလက္မ်ား မရိွေသာလူနာ 
သည္ အက်ဳံး၀င္မႈကိုေဖာ္ျပႏုိင္မည့္ အျခားရရိွႏိုင္ေသာ အေထာက္အထား 
မ်ားကို ေဆြးေႏြးရန္ KFHP/H သို႔ ဆက္သြယ္ရမည္။  
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5.4.2.4 ေငြေၾကးဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္ မရရိွႏုိင္ျခင္း။ လူနာသည္ ေငြေၾကးဆိုင္ 
ရာ အေျခခံအခ်က္အလက္ (ဥပမာ- ၀င္ေငြ ႏွင့္ အရင္းအျမစ္၊ မည္သည့္ 
ေနရာမွမဆုိ) ႏွင့္ ၄င္း၏တရား၀င္ရိွမႈအတြက္ သက္ေသတုိ႔ကုိ (၁) ျပင္ပ 
အခ်က္အလက္ အရင္းအျမစ္မ်ားသုံးၿပီး သူ၏ ေငြေၾကးအေျခအေနကုိ 
အတည္မျပဳႏုိင္ေသာအခ်ိန္တြင္ (၂) ေတာင္းခံထားသည့္ ေငြေၾကးဆုိင္ရာ 
အခ်က္အလက္မရႏုိင္ေသာအခ်ိန္တြင္ (၃) အက်ဳံး၀င္မႈကုိေဖာ္ျပႏုိင္သည့္ 
အျခားအေထာက္အထားမရိွေသာအခ်ိန္တြင္ တင္ျပရန္လုိအပ္သည္။ လူနာ 
သည္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အေျခအေနတြင္ သူ/သူမထံမွ ေငြေၾကးဆုိင္ရာ 
အေျခခံအခ်က္အလက္ႏွင့္ သက္ေသျပမႈတိ႔ု လုိအပ္သည္။  

5.4.2.4.1 အိမ္ယာမဲ့ျဖစ္ေနျခင္း သို႔မဟုတ္ 

5.4.2.4.2 ၀င္ေငြလံုး၀မရွိျခင္း၊ အလုပ္ရွင္ထံမွ တရား၀င္အခေၾကး 

ေငြမရရိွမႈ (ကိုယ္ပိုင္အလုပ္လုပ္သူမ်ားမပါ)၊ ေငြသား 

ခ်ီးျမွင့္မႈမ်ား လက္ခံရရိွမႈ မရွိျခင္း သို႔မဟုတ္ ယခင္ႏွစ္ 

အခြန္ထမ္းေဆာင္မႈကို ႏိုင္ငံေတာ္မွ ျပန္အမ္းေငြကို 

ေတာင္းခံရန္မလိုျခင္း သို႔မဟုတ္  

5.4.2.4.3 ႏိုင္ငံလံုးကၽြတ္ သို႔မဟုတ္ ေဒသလံုးကၽြတ္ ႀကံဳရသည့္ 

အမ်ားသိအျဖစ္ ဆိုး၏ သက္ေရာက္မႈခံရျခင္း 

(အပိုင္း 5.11 ကို ကိုးကားပါ) 

5.4.3 သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ ကုိက္ညီၿပီးေသာ လူနာမ်ား။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အေျခအေနတြင္ 
ရွိေနေသာလူနာကို ဤအစီအစဥ္၏ အက်ဳံး၀ငမ္ႈႏွင့္ကိုက္ညီသည္ဟု သတ္မွတ္သျဖင့္ 
ေငြေၾကးအေျခအေနကို စစ္ေဆးအတည္ျပဳရန္ ပုဂၢိဳလ္ေရး၊ ေငြေၾကးႏွင့္ အျခားအခ်က္ 
အလက္မ်ားကို တင္ျပရန္မလိုပါ။ ထိုလူနာသည္ 

5.4.3.1 သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ကိုက္ညီေသာ လူနာမ်ားသည္ ရပ္ကြက္ MFA အဖြဲ႔ 
အစည္း (Community MFA, CMFA) တြင္ (၁) ဖယ္ဒရယ္၊ ႏိုင္ငံေတာ္ 
သို႔မဟုတ္ ေဒသခံအစိုးရ (၂) ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ 
လူထုအေျချပဳအဖြဲ႕အစည္းတို႔မွ တစ္ဆင့္ စာရင္းသြင္းထားၿပီး သို႔မဟုတ္ 
(၃) KFHP/H မွ စရိတ္က်ခံထား သည့္ ရပ္ရြာက်န္းမာေရးဆိုင္ရာ 
အခမ္းအနားတစ္ခုတြင္ စာရင္းသြင္းထား ျခင္း သို႔မဟုတ္  
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5.4.3.2 ၀င္ေငြနိမ့္ပါးေသာလူနာမ်ားအတြက္ ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးရန္ ပုံစံခ်မွတ္ထား 
သည့္ KP ရပ္ရြာအက်ဳိးျပဳ အစီအစဥ္တစ္ခုတြင္ စာရင္းေပးသြင္းထားၿပီး 
KFHP/H မွအသိအမွတ္ျပဳ၀န္ထမ္းက သတ္မွတ္ခ်က္ကိုက္ညီေၾကာင္း စစ္ 
ေဆးထားျခင္း သို႔မဟုတ္ 

5.4.3.3 ၀င္ေငြစစ္ေဆးမႈျပဳလုပ္ေသာ၊ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရသည့္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ 
စရိတ္က်ခံေပးမႈ အစီအစဥ္တစ္ခုတြင္ စာရင္းသြင္းထားျခင္း (ဥပမာ- 
ဝင္ေငြနည္းေသာ ေဆးဝါးေထာက္ပံ့မႈလုပ္ငန္း အစီအစဥ္) သို႔မဟုတ္  

5.4.3.4 ရက္ေပါင္း ၃၀ အတြင္းတြင္ ကာလေစာၿပီးရရွိထားေသာ MFA ဆုကို 
အာမခံထားျခင္း။ 

5.4.4 လူနာ၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ။ လူနာသည္ ေတာင္းခံထားသည့္ အခ်က္အလက္မ်ား 
အားလံုးကိုေပးရန္အတြက္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အားထုတ္မႈကို ျပဳလုပ္ရန္လိုအပ္ပါ 
သည္။ အကယ္၍ ေတာင္းခံထားသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအားလံုးကို မေပးႏိုင္ပါက 
အက်ဳံး၀င္မႈအတြက္ အဆံုးအျဖတ္ေပးေသာအခ်ိန္တြင္ ထိုအေျခအေနမ်ားကို ထည့္ 
သြင္းစဥ္းစားၿပီး တြက္ခ်က္ႏိုင္ပါသည္။  

5.5 အက်ဳံး၀င္သည္ဟု မွတ္ယူႏိုင္ေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္။ ေလွ်ာက္ထားျခင္းမရွိေသာ လူနာတစ္ဦး 
သည္ သူ၏ ေငြေၾကးဆိုင္ရာအေျခအေနကုိ ျပင္ပအခ်က္အလက္အရင္းအျမစ္မ်ား သံုးၿပီး 
စစ္ေဆးအတည္ျပဳႏိုင္သည္ဆိုပါက MFA အစီအစဥ္အတြက္ အက်ဳံး၀င္သည္ဟု သတ္မွတ္ႏိုင္ 
သည္။ အကယ္၍ အက်ဳံး၀ငသ္ည္ဟု ဆံုးျဖတ္ေပးျခင္းခံရပါက သူသည္ အလိုအေလ်ာက္ 
MFA ခ်ီးျမွင့္မႈတစ္ခုကို ေပးအပ္ျခင္းခံရမည္ျဖစ္ၿပီး ေဆး၀ါးကုသမႈဆိုင္ရာ ေငြေၾကးအကူအညီ 
ကို ျငင္းဆန္လိုပါက ျငင္းႏိုင္ေၾကာင္း အသိေပးအေၾကာင္းၾကားစာ ေပးပို႔ျခင္းခံရမည္ျဖစ္သည္။ 
လူနာသည္ ေလွ်ာက္ထားျခင္းမရွိေသာ္လည္း ေအာက္ပါအေျခအေနတြင္ အက်ဳံး၀င္သည္ဟု 
သတ္မွတ္ခံရႏိုင္ပါသည္။  

5.5.1 အာမခံထားမႈမရွိပဲ (၁) KP ေထာက္ပံ့မႈတြင္ အက်ဳံး၀င္ေသာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား 
အတြက္ ပံုမွန္ခ်ိန္းဆိုမႈရွိေနျခင္း (၂) သူ/သူမထံတြင္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ စရိတ္က်ခံ 
ေပးမႈရိွေၾကာင္း ေဖာ္ျပမထားျခင္းႏွင့္ (၃) Medicaid အတြက္ အက်ဳံးမ၀င္သည္ဟု 
သတ္မွတ္ခံရျခင္း  

5.5.2 KP အေထာက္အပံ့တစ္ခုတြင္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈရရွိထားၿပီး ေငြေၾကးဆိုင္ရာ 
အခက္အခဲရိွေၾကာင္း ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားရွိေနျခင္း (ဥပမာ- ေၾကြးပူမ်ား လႊဲေျပာင္းမႈ 
မတိုင္မီ ေဖာ္ထုတ္ထားသည့္ လတ္တေလာေပးရန္ရွိမ်ား)  
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5.6 အစီအစဥ္ အက်ဳံး၀င္မႈ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား။ ပူးတြေဲဖာ္ျပထားသည့္ ျဖည့္စြက္ခ်က္၊ အပုိင္း ၅၊ 
အက်ဳံး၀င္မႈသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား တြင္အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း MFA ကိုေလွ်ာက္ 
ထားေသာလူနာသည္ ၀င္ေငြစစ္ေဆးမႈကိုအေျခခံေသာ သို႔မဟုတ္ ျမင့္မားေသာေဆး၀ါးကုသ 
မႈစရိတ္ကို အေျခခံေသာ ေငြေၾကးဆိုင္ရာအေထာက္အပံ့အတြက္ သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီ 
ပါသည္။  

5.6.1 ၀င္ေငြစစ္ေဆးမႈ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား။ အကယ္၍ လူနာသည္ ၀င္ေငြစစ္ေဆးၿပီး 
အက်ဳံး၀င္မႈသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ကိုက္ညီပါက အဆံုးအျဖတ္ေပးရန္အတြက္ သံုးသပ္ 
ျခင္းခံရပါမည္။  

5.6.1.1 ၀င္ေငြအဆင့္ေပၚတြင္ အေျခခံေသာ အက်ဳံး၀င္မႈ။ လူနာ၏ မိသားစု၀င္ေငြ 
သည္ ဆင္းရဲမြေဲတမႈဆိုင္ရာ ဖယ္ဒရယ္လမ္းညႊန္ခ်က္ (Federal Poverty 

Guideline, FPG) ၏ ရာခိုင္ႏႈန္းတစ္ခုအျဖစ္ KFHP/H 
၀င္ေငြစစ္ေဆးမႈသတ္မွတ္ခ်က္ထက္ ပိုနည္းသည္ျဖစ္ေစ၊ တန္းတူ 
ရွိသည္ျဖစ္ေစ ေငြေၾကးအေထာက္အပံ့အတြက္ အက်ဳံး၀င္ပါသည္။  

5.6.1.2 မိသားစု၀င္ေငြ။ ၀င္ေငြလိုအပ္ခ်က္သည္ အိမ္ေထာင္စုတစ္ခု၏ မိသားစု၀င ္
မ်ားကိုေထာက္ပံ့ႏုိင္သည္။ မိသားစုဆိုသည္မွာ ေမြးခ်င္းျဖစ္ေစ၊ 
ထိမ္းျမားၿပီး ျဖစ္ေစ သို႔မဟုတ္ ေမြးစားျခင္းျဖစ္ေစ 
ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္ေနၾကၿပီး အတူ တကြေနထိုင္ၾကသည့္ ႏွစ္ဦး၏ 
သို႔မဟုတ္ ထိုထက္ပိုေသာအုပ္စု ျဖစ္သည္။ မိသားစု၀င္မ်ားတြင္ 
အိမ္ေထာင္ဘက္မ်ား၊ သတ္မွတ္ခ်က္ ကိုက္ညီသည့္ 
တစ္အိမ္တည္းအတူေန လက္တြေဲဖာ္မ်ား၊ သားသမီးမ်ား၊ 
အိမ္ေထာင္ထိန္း သိမ္းေပးသည့္ ေဆြမ်ဳိးမ်ားႏွင့္ ထိုအိမ္တြင္ပင္ 
ေနထိုင္သည့္သားသမီးမ်ား ပါ၀င္ပါသည္။  

5.6.2 ျမင့္မားေသာ ေဆး၀ါးကုသမႈစရိတ္ စံသတ္မွတ္ခ်က္။ လူနာသည္ ျမင့္မားေသာ 
ေဆး၀ါးကုသမႈစရိတ္ အက်ဳံး၀င္မႈသတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ ရွိသည္၊ မရိွသည္ကို 
ဆံုးျဖတ္ရန္အတြက္ သံုးသပ္စစ္ေဆးခံရမည္။  

5.6.2.1 ျမင့္မားေသာ ေဆး၀ါးကုသမႈစရိတ္မ်ားကုိ အေျခခံသည့္ အက်ဳံး၀င္မႈ။ မည္ 
သည့္အိမ္ေထာင္စမုမွဆို လူနာတစ္ဦးသည္ ၁၂ လ ႏွင့္အထက္ရွိေသာ 
အက်ဳံး၀င္သည့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ လက္လွမ္းမမီႏိုင္သည့္ ေဆး၀ါး 
ကုသမႈႏွင့္ ေဆး၀ါးကုသမႈဆိုင္ရာစရိတ္မ်ားသည္ ႏွစ္ပတ္လည္ မိသားစု 
၀င္ေငြ၏ ၁၀% ထက္ ပိုမ်ားသည္ျဖစ္ေစ၊ တန္းတူျဖစ္ေစ ေငြေၾကး 
ဆိုင္ရာေထာက္ပ့ံမႈအတြက္ အက်ဳံး၀င္သည္။ 
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5.6.2.1.1 KFHP/H ျပင္ပကုန္က်ေငြမ်ား။ စရိတ္မွ် ေပးေခ်မႈမ်ား၊ 

စေပၚေငြမ်ာ၊ စပ္တူအာမခံထားရွိမႈမ်ားႏွင့္ အက်ဳံး၀င္ေသာ 

KP ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ 

ခုႏိွမ္ယူရန္ရွိသည္မ်ား အပါအ၀င္ ေဆး၀ါးကုသမႈႏွင့္ 

ေဆး၀ါးဆိုင္ရာ ကုန္က် စရိတ္မ်ား။ 

5.6.2.1.2 KFHP/H မဟုတ္ေသာ ျပင္ပကုန္က်ေငြမ်ား။ ထိုလူနာက 

ေပးရန္ရိွသည့္ (မည္သည့္ ေလ်ာ့ေစး်ျဖစ္ေစ၊ ေစး်ႏႈန္းျဖတ္ 

ေတာက္ေပးမႈျဖစ္ေစ၊ မပါ၀င္ေသာ) အက်ဳံး၀င္ေသာ 

၀န္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ဆက္စပ္ေနသည့္ KP ေနရာမ်ားမွ 

မဟုတ္ေသာ ေဆးကုသမႈဆုိင္ရာ၊ ေဆး၀ါးႏွင့္သြားဘက္ ဆုိင္ရာ 

စရိတ္စကမ်ား ပါ၀င္သည္။ လူနာက KP မဟုတ္ သည့္ေနရာမ်ားမွ 

လက္ခံရရိွသည့္၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ ေဆးကုသမႈစရိတ္မ်ား၏ 

စာရြက္စာတမ္းမ်ားကုိ တင္ျပရန္ လုိအပ္သည္။  

5.6.2.1.3 က်န္းမာေရးစီမံကိန္းပရီမီယံမ်ား။ ျပင္ပကုန္က်စရိတ္မ်ား တြင္ 

က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈစရိတ္ က်ခံေပးမႈႏွင့္ 

စပ္လ်ဥ္းသည့္ စရိတ္မ်ား မပါ၀င္ပါ။ (ဥပမာ - အာမခံ ေၾကး)  

5.7 ျငင္းပယ္ျခင္းႏွင့္ အယူခံ၀င္ျခင္းမ်ား 

5.7.1 ျငင္းပယ္ျခင္း။ MFA အစီအစဥ္ကို ေလွ်ာက္ထားၿပီး အက်ဳံး၀င္မႈသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား 
ႏွင့္မကိုက္ညီေသာလူနာကို MFA အစီအစဥ္ေလွ်ာက္ထားမႈကို ျငင္းပယ္ခံရေၾကာင္း 
စာျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ႏႈတ္ျဖင့္ျဖစ္ေစ အသိေပးအေၾကာင္းၾကားပါသည္။  

5.7.2 MFA ျငင္းပယ္ျခင္းကုိ အယူခံ၀င္ျခင္း။ လူနာသည္ မိမိ၏ေလွ်ာက္ထားမႈ သို႔မဟုတ္ 
အခ်က္အလက္မ်ားကို မွန္ကန္စြာ စဥ္းစားသံုးသပ္ျခင္းမရွိဟု ယံုၾကည္လွ်င္ 
ထိုဆံုးျဖတ္ခ်က္အတြက္ အယူခံ၀င္ႏိုင္သည္။ MFA ျငင္းပယ္စာတြင္ အယူခံ၀င္မႈ 
လုပ္ေဆာင္ခ်က္အဆင့္ဆင့္ကို ျပည့္စုံစြာ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားသည္။ အယူခံ၀င္မႈ 
မ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳထားသည့္ KFHP/H ၀န္ထမ္းက ျပန္လည္သံုးသပ္ေပးပါသည္။  

5.8 ဆုခ်ီးျမွင့္မႈပုံစံ။ MFA ဆုခ်ီးျမွင့္မႈမ်ားသည္ ၿပီးခဲ့ေသာ ေပးရန္အခ်ိန္ေစ့သည္မ်ား သို႔မဟုတ္ 
ေပးရန္က်န္ရွိေသာလက္က်န္မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ပါသည္။ MFA ဆုခ်ီးျမွင့္မႈ၏ အက်ဳံး၀င္မႈ 
ကာလသည္ အခ်ိန္အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ ကန္႔သတ္ထားၿပီး အခ်ိန္အတိုင္းအတာမွာ 
အမ်ဳိးမ်ဳိးကြဲျပားျခားႏိုင္သည္။  
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5.8.1 ဆုခ်ီးျမွင့္မႈအေျခခံ။ MFA အစီအစဥ္က က်ခံေပးသည့္ စရိတ္စကမ်ားတြင္ လူနာကို 
က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈစရိတ္ က်ခံေပးမႈရိွသည္၊ မရွိသည္ကိုအေျခခံၿပီး ဆံုးျဖတ္ 
ပါသည္။  

5.8.1.1 က်န္းမာေရးဖူလုံမႈေစာင့္ေရွာက္ေရး (အာမခံ) ႏွင့္ MFA အက်ဳံး၀င္သည့္ လူနာ။ 
အာမခံထားရိွျခင္းမရိွသည့္ အက်ဳ ံး၀င္ေသာ လူနာသည္ အက်ဳ ံး၀င္ ေသာ 
၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအားလုံးတုိ႔တြင္ ၁၀၀% ေလ်ာ့ေစ်းကုိ ရရိွမည္ျဖစ္ပါ သည္။  

5.8.1.2 က်န္းမာေရးဖူလုံမႈေစာင့္ေရွာက္ေရး (အာမခံမရိွ) မပါပဲ MFA 
အက်ဳံး၀င္သည့္ လူနာ။ အာမခံထားျခင္းရွိၿပီး အက်ဳံး၀င္ေသာ လူနာသည္ 
(၁) သူ/သူမ ကိုယ္တိုင္တာ၀န္ယူရမည္ျဖစ္ေသာ (၂) သူ/သူမ၏ 
အာမခံကုမၸဏီက က်ခံ ေပးလိမ့္မည္မဟုတ္ေသာ အက်ဳံး၀င္သည့္ 
၀န္ေဆာင္မႈအားလံုးအတြက္ က်သင့္ေငြေတာင္းခံလႊာ၏ 
အစိတ္အပုိင္းအေပၚတြင္ ၁၀၀% ေလ်ာ့ေစ်းကို ရရိွမည္ျဖစ္ပါသည္။ 
အာမခံထားရွိမႈက က်ခံမေပးသည့္ က်သင့္ေငြ ေတာင္းခံလႊာကို 
ဆံုးျဖတ္ရန္အတြက္ အက်ိဳးခံစားခြင့္ရွင္းလင္းခ်က္ (Explanation of 

Benefits, EOB) ကဲ့သို႔ေသာ စာရြက္စာတမ္းကို တင္ျပရန္ လိုအပ္သည္။  

5.8.1.2.1 အာမခံကုမၸဏီမွ ရရိွသည့္ ေပးေခ်မႈမ်ား။ အာမခံထားရွိၿပီး 

အက်ဳံး၀င္သည့္ လူနာတစ္ဦးသည္ KFHP/H မွေထာက္ပ့ံ 

ေပးေသာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ သူူ/သူမ၏ အာမခံ 

ကုမၸဏီထံမွ လက္ခံရရွိသည့္ မည္သည့္ေပးေခ်မႈကိုမဆို 

KFHP/H ထံ လက္မွတ္ေရးထိုး လႊဲေျပာင္းေပးရန္ လိုအပ္ 

သည္။  

5.8.1.3  ေငြေပးေခ်မႈမ်ားမွ စုိက္ထားေငြ ျပန္လည္ရွင္းေပးမႈမ်ား။ KFHP/H သည္ 
ေပးရန္တာ၀န္ရွိသည့္ တတိယလူ၏/ တစ္ကိုယ္ေရ အာမခံ ကာကြယ္ေရး 
ေပးေခ်မႈမ်ား၊ ေငြေပးေခ်သူမ်ား သို႔မ ဟုတ္ တရားဥပေဒအရ 
တာ၀န္ရိွေသာ ပါတီမ်ားထံမွ စုိက္ထားေငြျပန္လည္ ရွင္းေပးမႈမ်ားကို 
သင့္ေလ်ာ္သလို ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။  

5.8.2 ဆုခ်ီးျမွင့္မႈအက်ဳံး၀င္သည့္ အခ်ိန္ကာလအပုိင္းအျခား။ MFA ဆုခ်ီးျမွင့္မႈမ်ားသည္ 
အတည္ျပဳလုိက္သည့္ေန႔ သို႔မဟုတ္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားစတင္ေပးသည့္ေန႔ သို႔မဟုတ္ 
ေဆး၀ါးကုသမႈမ်ားစတင္သည့္ေန႔တြင္ အစျပဳပါသည္။ ပူးတြေဲဖာ္ျပထားေသာ ျဖည့္ 
စြက္ခ်က္၊ အပုိင္း ၆၊ ဆုခ်ီးျမွင့္မႈ အက်ဳံး၀င္သည့္အခ်ိန္ကာလအပိုင္းအျခား တြင္ 
အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖာ္ျပထားသည္ႏွင့္အညီ အက်ဳံး၀င္သည့္ လူနာအတြက္ ဆုခ်ီးျမွင့္မည့္ 
အခ်ိန္ကာလအပိုင္းအျခားကို ေအာက္ပါနည္းလမ္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ သတ္မွတ္ပါသည္။  
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5.8.2.1 တိက်ေသာအခ်ိန္ကာလအပုိင္းအျခား 

5.8.2.2 ကုသမႈအခ်ိန္ကာလ သုိ႔မဟုတ္ ေစာင့္ေရွာက္မႈအခ်ိန္ကာလ။  
KP ေထာက္ပံ့ သူက တိက်ေသာ ကုသမႈအခ်ိန္ကာလျဖစ္ေစ၊ 
ေစာင့္ေရွာက္မႈအခ်ိန္ကာလ ျဖစ္ေစ၊ ထုိႏွစ္ရပ္လံုးအတြက္ျဖစ္ေစ 
ဆံုးျဖတ္ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

5.8.2.3 အမ်ားဆုိင္ရာႏွင့္ တစ္ဦးခ်င္းဆုိင္ရာ က်န္းမာေရးစရိတ္မွ်ခံေပးမႈအစီအစဥ္ 
အတြက္ အက်ံဳး၀င္ရန္ အလားအလာရိွေသာလူနာမ်ား။ ကာလတို MFA ဆု 
ခ်ီးျမွင့္မႈတစ္ရပ္ကို အမ်ားဆိုင္ရာႏွင့္တစ္ဦးခ်င္းဆိုင္ရာ က်န္းမာေရးစရိတ္ 
က်ခံေပးမႈအစီအစဥ္ကို ေလွ်ာက္ထားေသာလူနာကို 
ေထာက္ပံ့ရန္ျဖစ္သည္။  

5.8.2.4 တစ္ႀကိမ္စာ ေဆး၀ါးဆုိင္ရာဆုခ်ီးျမွင့္မႈ။ MFA အစီအစဥ္ကို ေလွ်ာက္ထား 
ျခင္းမတိုင္မီ လူနာသည္ (၁) MFA ဆုခ်ီးျမွင့္မႈမရရွိထားပါက (၂) KFHP/H 

ေဆးအေရာင္းဆိုင္တြင္ KP ေထာက္ပံ့သူတစ္ဦးက ေရးေပးေသာ ေဆးစာ 
အတုိင္း၀ယ္ယူပါက (၃) ထိုေဆးညႊန္းအတြက္ ေငြေပးေခ်ရန္ မတတ္ႏိုင္မႈ 
ကို ေဖာ္ျပပါက သူ/သူမသည္ တစ္ႀကိမ္စာေဆး၀ါးဆိုင္ရာဆုခ်ီးျမွင့္မႈႏွင့္ 
အက်ဳံး၀င္သည္။ ထိုတစ္ႀကိမ္စာဆုခ်ီးျမွင့္မႈတြင္ KP 
ေထာက္ပံ့သူတစ္ဦးက ေဆးကုသမႈဆိုင္ရာအရ ဆီေလ်ာ္သည္ဟု 
ဆံုးျဖတ္ေပးေသာ သင့္တင့္မွ်တ သည့္ ေသာက္ေဆးပမာဏ 
ေထာက္ပံ့ျခင္းမ်ား ပါ၀င္သည္။  

5.8.2.5 ဆုခ်ီးျမွင့္မႈကာလတုိးျမွင့္ေပးရန္ ေတာင္းဆုိျခင္း။ လူနာသည္ MFA အက်ဳံး 
၀င္မႈ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိေနသေရြ႕ MFA ဆုခ်ီးျမွင့္မႈတစ္ခု 
ကို သက္တမ္းတိုးေပးရန္ ေတာင္းဆိုႏိုင္သည္။ သက္တမ္းတိုးေပးရန ္
ေတာင္းဆိုမႈမ်ားကို အေျခအေနတစ္ခုခ်င္းစီအလိုက္ ျပန္လည္သံုးသပ္ပါ 
သည္။  

5.8.3 ဆုခ်ီးျမွင့္မႈကုိ ဖ်က္သိမ္းျခင္း၊ ရုတ္သိမ္းျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ျခင္း။  
KFHP/H သည္ MFA ဆုခ်ီးျမွင့္မႈတစ္ခုကို ဖ်က္သိမ္းျခင္း၊ ရုတ္သိမ္းျခင္းႏွင့္ 
ျပန္လည္ျပင္ဆင္ျခင္းတို႔ အား ေသခ်ာေသာအေျခအေနမ်ားတြင္ 
မိမိစိတ္ႀကိဳက္ျပဳလုပ္ခြင့္ရွိသည္။ အေျခအေန မ်ားတြင္ ေအာက္ပါတို႔ပါ၀င္သည္။  

5.8.3.1 လိမ္လည္မႈ၊ ခုိးယူမႈႏွင့္ ေငြေၾကးဆုိင္ရာအေျပာင္းအလဲမ်ား။ လိမ္လည္မႈ၊ 
မွားယြင္းေဖာ္ျပမႈ၊ ခိုးမႈ၊ လူနာ၏ေငြေၾကးဆိုင္ရာအေျပာင္းအလဲ သို႔မဟုတ္ 
MFA အစီအစဥ္၏ ဂုဏ္သိကၡာကို က်ဆင္းေစႏိုင္သည့္ အျခားအေျခအေန 
မ်ား 
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မူ၀ါဒေခါင္းစဥ္။ ။ 
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5.8.3.2 အမ်ားဆိုင္ရာႏွင့္တစ္ဦးခ်င္း က်န္းမာေရးစရိတ္မွ်ခံေပးမႈအစီအစဥ္မ်ား 
အတြက္အက်ံဳး၀င္ျခင္းမ်ား။ အမ်ားဆိုင္ရာႏွင့္တစ္ဦးခ်င္း က်န္းမာေရးစရိတ္ 
မွ်ခံေပးမႈအစီအစဥ္မ်ားတြင္စစ္ေဆးခံထားေသာလူနာကုိ အက်ဳ ံး၀င္သည္ဟု 
ယူဆႏုိင္ေသာ္လည္း ထုိအစီအစဥ္မ်ားအတြက္ ေလွ်ာက္ထားမႈအဆင့္ဆင့္ 
တြင္ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈမရိွျခင္း  

5.8.3.3 အျခားေသာ ေငြေပးေခ်မႈအရင္းအျမစ္မ်ား သတ္မွတ္ျခင္း။ လူနာသည္ 
MFA ဆုခ်ီးျမွင့္မႈတစ္ခုကုိ လက္ခံရရိွၿပီးေနာက္ပုိင္းတြင္ 
က်န္းမာေရးစရိတ္မွ်ခံေပး မႈ သုိ႔မဟုတ္ အျခားေငြေပးေခ်မႈ အရင္းအျမစ္မ်ား 
သတ္မွတ္ျခင္းသည္ အက်ဳ ံး၀င္ေသာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ က်သင့္ေငြကုိ 
ေနာက္ျပန္တြက္ ခ်က္ၿပီး ျပန္လည္ေတာင္းခံျခင္းကုိ ျဖစ္ေပၚေစသည္။ 
ထုိသုိ႔ျဖစ္ပါက လူနာ ကုိ က်သင့္ေငြေတာင္းခံလႊာရိွ (၁) သူ/သူမ ကုိယ္တုိင္ 
ေပးေခ်ရန္တာ၀န္ရိွ ေသာအပုိင္းႏွင့္ (၂) သူ/သူမ၏ 
က်န္းမာေရးစရိတ္မွ်ခံေပးမႈ သုိ႔မဟုတ္ အျခားေသာေပးေခ်မႈအရင္းအျမစ္မွ 
ေပးေခ်မည္မဟုတ္ေသာ အပုိင္းမ်ား အတြက္ ေငြေတာင္းခံမႈျပဳမည္မဟုတ္ပါ။  

5.8.3.4 က်န္းမာေရးစရိတ္မွ်ခံေပးမႈ အေျပာင္းအလဲမ်ား။ 
က်န္းမာေရးစရိတ္မွ်ခံေပးမႈ တြင္ 
အေျပာင္းအလဲႀကံဳေတြ႔ရေသာလူနာသည္ MFA အစီအစဥ္အတြက္ 
ျပန္လည္ေလွ်ာက္ထားရန္ေတာင္းဆိုျခင္းခံရပါလိမ့္မည္။  

5.9 က်သင့္ေငြေတာင္းခံမႈအတြက္ အကန္႔အသတ္မ်ားထားျခင္း။ MFA အက်ဳံး၀င္ေသာလူနာမ်ားကုိ 
Kaiser Foundation Hospital တစ္ခုတြင္ အက်ဳံး၀င္ေသာေဆးရုံတက္ေရာက္မႈစရိတ္မ်ား အတြက္ 
ေငြပမာဏအျပည့္ (အၾကမ္းဖ်င္း က်သင့္ေငြမ်ား) ေတာင္းခံျခင္းအား တားျမစ္ပါသည္။ Kaiser 

Foundation Hospital တစ္ခုတြင္ အက်ဳ ံး၀င္ေသာ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားရရိွၿပီး MFA အစီအစဥ္အတြက္ 
အက်ဳ ံး၀င္ေသာ္လည္း MFA ဆုခ်ီးျမွင့္မႈကုိ မရရိွေသးေသာ သုိ႔မဟုတ္ MFA ဆုခ်ီးျမွင့္မႈ 
ျငင္းပယ္ခံရေသာ လူနာတစ္ဦးကုိ အဆုိပါ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ ပုံမွန္ေတာင္းခံေနက် ပမာဏ 
(amounts generally billed, AGB) ထက္ပုိၿပီး ေတာင္းခံျခင္းမျပဳရပါ။  

5.9.1 အေထြေထြကုန္က်မည့္ပမာဏ။ အေရးေပၚျဖစ္ေစ၊ အျခားေဆးကုသမႈဆိုင္ရာအရ 
ျဖစ္ေစ လိုအပ္ေသာျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈအတြက္ ထိုသို႔ေသာေစာင့္ေရွာက္မႈပိုင္းတြင္ 
အာမခံထားရွိေသာ သူမ်ားအတြက္ အေထြေထြကုန္က်မည့္ပမာဏ (AGB) ကို ပူးတြ ဲ
ေဖာ္ျပထားသည့္ ျဖည့္စြက္ခ်က္၊ အပိုင္း၇၊ အေထြေထြကုန္က်မည့္ပမာဏ (AGB) ကို 
တြက္ခ်က္မႈအတြက္ အေျခခံအခ်က္မ်ား တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း KP 
ေထာက္ပံ့သူမ်ားမွ ဆံုးျဖတ္ေပးပါသည္။  
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5.10 ေငြေကာက္ခံမႈဆုိင္ရာ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား 

5.10.1 သင့္တင့္ေသာ ႀကိဳတင္အေၾကာင္းၾကားမႈဆုိင္ရာ အားထုတ္မႈမ်ား။ KFHP/H သို႔မဟုတ္ 
၄င္းကိုကိုယ္စားျပဳေသာ ေငြေကာက္ခံေရးေအဂ်င္စီသည္ လူနာမ်ားကို MFA အစီ 
အစဥ္အတြက္ သတ္မွတ္ရက္ေက်ာ္လြန္သြားေသာ ေပးေခ်မႈ သို႔မဟုတ္ ေပးရန္လက္ 
က်န္ေငြႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အသိေပးအေၾကာင္းၾကားရန္ သင့္တင့္ေသာ အားထုတ္မႈမ်ား 
လုပ္ေဆာင္ပါသည္။ သင့္တင့္ေသာ ႀကိဳတင္အေၾကာင္းၾကားမႈဆိုင္ရာ အားထုတ္မႈ 
မ်ားတြင္ ေအာက္ပါတုိ႔ပါ၀င္ပါသည္။  

5.10.1.1 MFA အစီအစဥ္သည္ သတ္မွတ္ခ်က္ကိုက္ညီသူမ်ားအတြက္ ရရိွႏိုင္ 
ေၾကာင္း သက္ဆိုင္ေသာသူကို အသိေပးသည့္ ကနဦးေဆးရံုဆင္းစာ 
ထုတ္ၿပီး ရက္ေပါင္း ၁၂၀ အတြင္း စာျဖင့္ေရးသားထားေသာ 
အသိေပးစာ ကိုေပးပို႔ျခင္း  

5.10.1.2 အသိေပးစာေပးပုိ႔ၿပီး ရက္ေပါင္း ၃၀ ထက္မေစာဘဲ KFHP/H သို႔မဟုတ္ 
ေငြေၾကးေကာက္ခံမႈေအဂ်င္စီက က်န္ရွိေသာေပးသြင္းေငြအတြက္ 
စတင္ လုပ္ေဆာင္ရန္ ရည္ရြယ္ထားသည့္ သာမန္ထက္ထူးကဲေသာ 
ေငြေၾကး ေကာက္ခံမႈဆိုင္ရာ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားစာရင္း (ECAs) ႏွင့္ 
ထိုေဆာင္ရြက္မႈမ်ား အတြက္ ေနာက္ဆံုးသတ္မွတ္ရက္တို႔ပါ၀င္သည့္ 
အသိေပးအေၾကာင္း ၾကားစာကိုေပးပို႔ျခင္း  

5.10.1.3 ကနဦးေဆးရံုတက္လူနာလက္မွတ္ႏွင့္တကြ MFA မူ၀ါဒ၏ ရုိးရွင္းေသာ 
စကားအသံုးအႏႈန္းျဖင့္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖာ္ျပခ်က္တစ္ခုကို ေပးပါ။  

5.10.1.4 MFA မူ၀ါဒအေၾကာင္းႏွင့္ MFA ေလွ်ာက္ထားမႈအဆင့္ဆင့္တို႔မွတစ္ဆင့္ 
အကူအညီကို မည္သို႔ရယူႏိုင္ေၾကာင္း ေပးရန္တာ၀န္ရွိသူကို ႏႈတ္ျဖင့္ 
အသိေပးရန္ႀကိဳးစားျခင္း  

5.10.2 ပုံမွန္မဟုတ္ေသာ ေငြေကာက္ခံမႈဆုိင္ရာ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိ ဆုိင္းင့ံျခင္း။ KFHP/H 

သည္ လူနာကို သာမန္ထက္ ထူးကဲေသာ ေငြေကာက္ခံမႈဆိုင္ရာ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား 
(ECAs) မလုပ္ေဆာင္သကဲ့သို႔ ေငြေကာက္ခံေပးသည့္ ေအဂ်င္စီမ်ားကိုလည္း လုပ္ 
ေဆာင္ရန္ခြင့္မျပဳပါ။ 

5.10.2.1 အသက္၀င္ဆဲရွိေသာ MFA ဆုခ်ီးျမွင့္မႈတစ္ခုရိွျခင္း 

5.10.2.2 ECAs စတင္ၿပီးေနာက္တြင္ MFA ေလွ်ာက္ထားမႈကို အစျပဳျခင္း၊ 
အက်ဳံး၀င္မႈအတြက္ ေနာက္ဆံုး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ၿပီးသည္္အထိ ECAs ကို 
ဆိုင္းငံ့ထားျခင္း 
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5.10.3 ခြင့္ျပဳေပးႏုိင္ေသာ ပုံမွန္မဟုတ္သည့္ ေငြေကာက္ခံမႈဆုိင္ရာ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား 

5.10.3.1 သင့္တင့္ေသာ အားထုတ္မႈမ်ားအတြက္ ေနာက္ဆုံး အဆုံးအျဖတ္။ 
မည္သည့္ ECAs ကိုမွ် စတင္ျခင္းမျပဳမီတြင္ ၀င္ေငြလည္ပတ္မႈဆိုင္ရာ 
လူနာဘ႑ာေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ား နယ္ေျမခံေခါင္းေဆာင္က 
ေအာက္ပါအတုိင္း သတ္မွတ္လိုက္သည္။ 

5.10.3.1.1 MFA အစီအစဥ္၏ လူနာကို အသိေပးအေၾကာင္းၾကားရန္ 

သင့္တင့္ေသာအားထုတ္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ၿပီးေၾကာင္းႏွင့္  

5.10.3.1.2  လူနာကို ပထမဆံုးေငြေတာင္းခံလႊာေပးပို႔ၿပီးေနာက္ MFA 

ေလွ်ာက္ထားရန္ အနည္းဆံုးရက္ေပါင္း ၂၄၀ ေပးထား 

ေၾကာင္း  

5.10.3.2 စားသုံးသူ ခရက္ဒစ္ေအဂ်င္စီမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ခရက္ဒစ္ဗ်ဴရုိမ်ားသုိ႔ တုိင္ 
ၾကားျခင္း။ KFHP/H သို႔မဟုတ္ ၄င္းကိုယ္စားေငြေၾကးေကာက္ခံေပးမည့္ 
ေအဂ်င္စီတစ္ခုတို႔က စားသံုးသူခရက္ဒစ္ေအဂ်င္စီမ်ား သို႔မဟုတ္ 
ခရက္ဒစ္၏ဗ်ဴရုိမ်ားထံသို႔ အျငင္းပြားဖြယ္အေျခအေနကုိ တိုင္ၾကားႏိုင္ 
သည္။  

5.10.3.3 တရားစြဆုိဲျခင္း သုိ႔မဟုတ္ တရားမမႈဆုိင္ရာ အေရးယူမႈမ်ား။ မည္သည့္ 
တရားစြဆဲိုမႈ သို႔မဟုတ္ တရားမမႈဆိုင္ရာ အေရးယူမႈမ်ားမျပဳလုပ္မီတြင္ 
KFHP/H သည္ လူနာ၏ ေငြေၾကးအေျခအေနကုိ ျပင္ပအခ်က္အလက္ 
အရင္းအျမစ္မ်ားအသံုးျပဳၿပီး MFA အစီအစဥ္အတြက္အက်ဳံး၀င္ျခင္း 
ရွိ၊မရိွ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ရန္အတြက္ အတည္ျပဳေပးရမည္။  

5.10.3.3.1 MFA အတြက္ အက်ဳံး၀င္သည္။ MFA အစီအစဥ္အတြက္ 

အက်ဳံး၀င္ေသာ လူနာမ်ားအတြက္ မည္သည့္ ထပ္ေပါင္း 

လုပ္ေဆာင္ခ်က္မွ မလိုေတာ့ေပ။ MFA အတြက္ ကိုက္ညီ 

ေသာေငြစာရင္းမ်ားကိုပယ္ဖ်က္ၿပီး ေနာက္ျပန္တြက္သည့္ 

အေျခခံျဖင့္ ျပန္အမ္းေပးမည္။  

5.10.3.3.2 MFA အတြက္ အက်ဳံးမ၀င္ပါ။ 

ျဖစ္ေတာင့္ျဖစ္ခဲအေျခအေန မ်ားတြင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ 

အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို နယ္ေျမခံ 

ဘ႑ာေရးအရာရိွခ်ဳပ္ သို႔မဟုတ္ ထိန္းခ်ဳပ္ 

ကြပ္ကဲသူထံမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ပါသည္။ 
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5.10.3.3.2.1 လုပ္အားခမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္လိုက္ျခင္း 

5.10.3.3.2.2 တရားစြဆဲိုျခင္း/အေရးယူျခင္း။ 
အလုပ္ လက္မဲ့ျဖစ္ေသာသူႏွင့္ 
သီးသန္႔၀င္ေငြ မရိွသူတို႔ကို 
ဥပေဒအရ အေရးယူျခင္း မျပဳပါ။  

5.10.3.3.2.3 ေနအိမ္ကို အေၾကြးျဖင့္သိမ္းျခင္း 

5.10.4 တားျမစ္ထားသည့္ ပုံမွန္မဟုတ္သည့္ ေငြေကာက္ခံမႈဆုိင္ရာ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား။ 
KFHP/H သည္ မည္သည့္အေျခအေနမ်ဳိးတြင္မဆို ေအာက္ပါေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို 
လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ ခြင့္ျပဳျခင္း သို႔မဟုတ္ ေငြေၾကးေကာက္ခံသည့္ ေအဂ်င္စီမ်ားကုိ လုပ္ 
ေဆာင္ရန္ ခြင့္ျပဳေပးမည္မဟုတ္ပါ။ 

5.10.4.1 ေငြေပးရန္တာ၀န္ရွိသူ၏ ယခင္ေပးရန္ရွိေသာ ေငြကိုအေၾကာင္းျပဳၿပီး 
အေရးေပၚကုသမႈျဖစ္ေစ၊ ေဆးကုသမႈလိုအပ္ခ်က္အရ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ 
မႈကိုျဖစ္ေစ ဆိုင္းငံ့ျခင္း၊ ျငင္းဆန္ျခင္း သို႔မဟုတ္ 
ေငြေတာင္းခံျခင္းမျပဳပါ။ 

5.10.4.2 ေငြေပးရန္တာ၀န္ရွိသူ၏အေၾကြးကို တတိယလူထံ ေရာင္းခ်ျခင္း  

5.10.4.3 ပိုင္ဆိုင္မႈ ျပန္ေရြးခြင့္ပိတ္သိမ္းျခင္း သို႔မဟုတ္ ေငြစာရင္းကိုထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း  

5.10.4.4 ဖမ္းဆီးရန္ ၀ရမ္းေတာင္းခံျခင္း 

5.10.4.5 တရားရံုးတင္ရန္ဖမ္းဆီးမိန္႔ေတာင္းျခင္း 

5.11 သဘာဝ ကပ္ေဘး ျပန္ၾကားခ်က္။ KFHP/H သည္ ျပည္နယ္ သို႔မဟုတ္ ဖက္ဒရယ္ အစိုးရမွ 
သဘာဝ ကပ္ေဘးဟု သတ္မွတ္ထားေသာ အမ်ားသိရွိ လက္ခံသည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္ 
သက္ေရာက္ခံရေသာ လူနာမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသို႔ ရရွိႏိုင္ေသာ အေထာက္အပ့ံမ်ားကို 
တိုးျမွင့္ေပးႏိုင္ရန္ ၎၏ MFA ပရုိဂရမ္ အက်ဳံးဝင္ ကိုက္ညီမႈ စံမွတ္မ်ားႏွင့္ ေလွ်ာက္ထားမႈ 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ယာယီ ျပင္ဆင္ႏိုင္ပါသည္။ 

5.11.1 အလားအလာရွိသည့္ အက်ဳံးဝင္ ကိုက္ညီမႈ ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ား။ MFA အက်ဳံးဝင္ 
ကိုက္ညီမႈ စံမွတ္မ်ားအတြက္ ယာယီ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပပါတုိ႔ 
ပါဝင္ႏိုင္ပါသည္- 

5.11.1.1 အက်ဳံးဝင္ ကိုက္ညီမႈ တားျမစ္ခ်က္မ်ားအား ဆိုင္းငံ့ျခင္း 

5.11.1.2 ပ်မ္းမွ် စစ္ေဆးမႈ စံမွတ္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအား တိုးျမွင့္ျခင္း 

5.11.1.3 ေဆးကုသမႈဆိုင္ရာ ကုန္က်စရိတ္ စံမွတ္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအား 
ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း 
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5.11.2 အလားအလာရွိေသာ ေလွ်ာက္ထားမႈ လုပ္ငန္းစဥ္ ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ား။ MFA 
ေလွ်ာက္ထားမႈ လုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ ယာယီ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပပါတို႔ 
ပါဝင္ႏိုင္ပါသည္- 

5.11.2.1 လူနာမ်ားအား အေျခခံ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား (ဥပမာ- 
ဝင္ေငြ၊ တစ္စုံတစ္ရာ အရင္းအျမစ္) ပံ့ပိုးေပးရန္ႏွင့္ (၁) ျပင္ပ 
အခ်က္အလက္မ်ားကို သုံး၍ လူနာ၏ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ 
အေျခအေနကို အတည္မျပဳႏုိင္သည့္အခါ၊ (၂) ေတာင္းဆိုထားေသာ 
ဘ႑ာေရး အခ်က္အလက္မ်ားအား ျဖစ္ရပ္တစ္ခုခုေၾကာင့္ 
မရရိွႏိုင္သည့္အခါ၊ (၃) အက်ဳံးဝင္ ကိုက္ညီေၾကာင္း ေဖာ္ျပႏုိင္သည့္ 
အျခား သက္ေသအေထာက္အထားမ်ား မရွိသည့္အခါ ၎၏ 
အက်ဳံးဝင္မႈကို သက္ေသျပဳေပးရန္ ခြင့္ျပဳေပးျခင္း။ 

5.11.2.2 အိမ္ေထာင္စု ဝင္ေငြကို ဆုံးျဖတ္သည့္အခါ ျဖစ္ရပ္တစ္ခုေၾကာင့္ 
ေနာင္လာမည့္ အလုပ္ခန္႔အပ္မႈ/လုပ္အားခ ဆုံးရႈံးမႈ၏ 
အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားေပးျခင္း။ 

5.11.3 အမ်ားျပည္သူအတြက္ ရရိွႏိုင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား။ ယာယီ MFA ပရုိဂရမ္ 
ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအား ေဖာ္ျပသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို MFA ပရိုဂရမ္ 
ဝက္ဘ္ေပ့ခ်္ႏွင့္ သက္ေရာက္မႈရွိသည့္ ေဒသမ်ားရိွ KP အေဆာက္အအုံမ်ားတြင္ 
အမ်ားျပည္သူ ရရွိႏိုင္ေစရန္ လုပ္ေဆာင္ေပးထားပါသည္။ 

 

6.0 အကုိးအကားမ်ားႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြမဲ်ား 

 6.1 ေနာက္ဆက္တြဲ က- ေ၀ါဟာရအဓိပၸါယ္မ်ား 

 6.2 ဥပေဒမ်ား၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ား 

6.2.1 လူနာကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္ စရိတ္မွ်တေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ 
အက္ဥပေဒ (Patient Protection and Affordable Care Act) Public Law 

111-148 (124 Stat. 119 (2010)) 

6.2.2 ဖယ္ဒရယ္မွတ္ပံုတင္ႏွင့္ ႏွစ္ပတ္လည္ ဖယ္ဒရယ္ ဆင္းရဲမြေဲတမႈဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္ 
(Federal Register and the Annual Federal Poverty Guidelines) 

6.2.3 ျပည္တြင္းအခြန္ဌာနပံုႏွိပ္ထုတ္ေ၀မႈ၊ ၂၀၁၄ Schedule H အတြက္ ညႊန္ၾကားခ်က္ 
မ်ား (ပုံစံ ၉၉၀) (Internal Revenue Service Publication, 2014 Instructions for 

Schedule H (Form 990)) 
6.2.4 ျပည္တြင္းအခြန္ဌာန အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ အမွတ္ ၂၀၁၀-၃၉ (Internal Revenue 

Service Notice 2010-39) 
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6.2.5 ျပည္တြင္းအခြန္ဌာန၀န္ေဆာင္မႈသတ္မွတ္ခ်က္၊ ၂၆ စီအက္ဖ္အာရ္ အပုိင္း ၁၊ ၅၃ ႏွင့္ 
၆၀၂၊ အာရ္အုိင္အဲန္ ၁၅၄၅- ဘီေက၅၇၊ အာရ္အိုင္အဲန္ ၁၅၄၅- ဘီအယ္လ္ ၃၀၊ 
အာရ္အုိင္အဲန္ ၁၅၄၅- ဘီအယ္လ္ ၅၈- ပရဟိတေဆးရံုမ်ားအတြက္ အပိုေဆာင္း 
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား (Internal Revenue Service Code, 26 CFR Parts 1, 53, and 
602, RIN 1545-BK57; RIN 1545-BL30; RIN 1545-BL58 – Additional 

Requirements for Charitable Hospitals) 
6.2.6 ကယ္လီဖိုးနီးယား ေဆးရံုမ်ားအသင္း- ေဆးရံုမ်ားဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ မူ၀ါဒႏွင့္ 

လူထုအက်ဳိးခံစားခြင့္ ဥပေဒမ်ား၊ ၂၀၁၅ခုႏွစ္ ထုတ္ေ၀မႈ (California Hospital 

Association – Hospital Financial Assistance Policies & Community Benefit 

Laws, 2015 Edition) 
6.2.7 အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ကာသိုလိပ္ က်န္းမာေရးအသင္း - လူထုအက်ဳိးခံစားခြင့္ 

ဆိုင္ရာ စီမံကိန္းေရးဆြျဲခင္းႏွင့္ အစီအရင္ခံတင္ျပျခင္းအတြက္ လမ္းညႊန္ ၊ ၂၀၁၂ 
ထုတ္ေ၀မႈ (Catholic Health Association of the United States – A Guide for 

Planning & Reporting Community Benefit, 2012 Edition) 

 6.3 ေထာက္ပံ့သူမ်ားစာရင္း 

  6.3.1 ေအာက္ပါေထာက္ပံ့သူမ်ားစာရင္းကို KFHP/H ၀က္ဘ္ဆိုတ္တြင္ ရရိွႏိုင္သည္။ 

6.3.1.1 Kaiser Permanente of Hawaii 

6.3.1.2 Kaiser Permanente of Northwest 

6.3.1.3 Kaiser Permanente of Northern California 
6.3.1.4 Kaiser Permanente of Southern California 
6.3.1.5 Kaiser Permanente of Washington 
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ေနာက္ဆက္တြဲ (က) 

ေ၀ါဟာရအဓိပၸါယ္မ်ား 

 

ရပ္ရြာအေျချပဳ MFA (CMFA) သည္ KP ေထာက္ပံ့မႈမ်ားတြင္ အာမခံထားရွိမႈမရွိေသာ လူနာမ်ားႏွင့္ ၀င္ေငြနိမ့္ပါး 
သည့္လူနာမ်ားကို ေဆးကုသမႈဆိုင္ရာအရ လုိအပ္ေသာ ေစာင့္ေရွာက္မႈကို ေထာက္ပံ့မႈေပးႏိုင္ရန္ ရပ္ရြာအေျချပဳ 
ေဘးကင္းေရးပိုက္ကြန္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ လက္တြဲပူးေပါင္းၿပီး စီစဥ္ထားေသာ ေဆးကုသေရးဆိုင္ရာ ေငြေၾကး 
အစီအစဥ္မ်ားကို ရည္ညႊန္းပါသည္။  

အၾကမ္းခံေသာေဆး၀ါးကုသမႈ ပစၥည္းမ်ား (DME) တြင္ သာမန္လမ္းေလွ်ာက္တုတ္၊ ဂ်ဳိင္းေထာက္၊ အသက္ရႈ 
အေထာက္အကူ၊ ရည္ရြယ္ထားသည့္ အက်ဳိးေက်းဇူးအတြက္ အသံုးအေဆာင္မ်ား အိမ္တြင္အသံုးျပဳရန္ တံခါး 
လက္ကိုင္မ်ား၊ ဘီးတပ္ကုလားထိုင္မ်ား၊ လမ္းေလွ်ာက္အေထာက္အကူမ်ား၊ ေဆးရံုသံုးကုတင္မ်ားႏွင့္ DME 
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ အိမ္တြင္အသံုးျပဳရန္ ေအာက္စီဂ်င္မ်ားစသည္တို႔ ပါ၀င္သည္။ DME 
တြင္ အရိုးျပဳျပင္ျခင္းဆိုင္ရာ အေထာက္အကူမ်ား၊ ခႏၶာကိုယ္တြင္အစားထိုးမည့္ အစိတ္အပိုင္းအတုမ်ား (ဥပမာ- 
ဒူးတြင္တပ္ဆင္အသံုးျပဳေသာ/ခါးရိုးတြင္တပ္ဆင္အသံုးျပဳေသာ လႈပ္ရွားမႈအေထာက္အကူႏွင့္ ေလရႈျပြန္အတုႏွင့္ 
ေဆးပစၥည္းမ်ား) ႏွင့္ ဆိုင္ေပၚတင္ေရာင္းေသာပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ကုန္ေပ်ာ့မ်ား (ဥပမာ- ဆီးလမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာ 
အသံုးအေဆာင္မ်ားႏွင့္ ဒဏ္ရာအတြက္ေဆးပစၥည္းမ်ား) တို႔မပါ၀င္ပါ။  

အက်ဳံး၀င္ေသာလူနာဆုိသည္မွာ (၁) အာမခံထားမႈမရွိျခင္း (၂) အမ်ားဆိုင္ရာအစီအစဥ္မွာ စရိတ္မွ်ေပးမႈ ရရွိေန 
ျခင္း (ဥပမာ- Medicare, Medicaid သို႔မဟုတ္ က်န္းမာေရးသတင္းအခ်က္အလက္ဖလွယ္မႈမွတစ္ဆင့္ ၀ယ္ယူ 
ထားေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈစရိတ္မွ်ခံေပးျခင္း) (၃) KFHP မဟုတ္သည့္ က်န္းမာေရးအစီအစဥ္တစ္ခုမွ 
အာမခံထားေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ (၄) KFHP မွအာမခံထားေပးျခင္းစသည္တို႔ ရွိသည္ျဖစ္ေစ၊ မရိွသည္ျဖစ္ေစ 
ဤမ၀ူါဒတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ အက်ဳံး၀င္မႈသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေသာသူတစ္ဦးျဖစ္သည္။ 

ျပင္ပအခ်က္အလက္အရင္းအျမစ္မ်ား ဆုိသည္မွာ MFA အစီအစဥ္အတြက္ အက်ဳံး၀င္မႈကိုစစ္ေဆးရာတြင္ လူနာ၏ 
ေငြေၾကးအေျခအေနကို တရား၀င္ျဖစ္ေစရန္ သို႔မဟုတ္ အတည္ျပဳရန္ KP ကသံုးေသာေငြေၾကးအေျခအေန 
ဆိုငရ္ာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေပးႏိုင္သည့္ ျပင္ပေစ်းသည္မ်ား၊ ခရက္ဒစ္အစီအရင္ခံေရးေသာ ေအဂ်င္စီ 
တို႔ျဖစ္ပါသည္။  

ဖယ္ဒရယ္ ဆင္းရဲမြေဲတမႈဆုိင္ရာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား (FPG) သည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရွိ က်န္းမာေရးႏွင့္ 
လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ၀န္ေဆာင္မႈဌာနက ဆင္းရဲသည္ဟု သတ္မွတ္မႈအတြက္ 
တစ္ႏွစ္စာ၀င္ေငြရရွိမႈအဆင့္ကိုေဖာ္ျပေပးၿပီး ဖယ္ဒရယ္စာရင္းေပးသြင္းရာတြင္ ႏွစ္စဥ္ 
အခ်က္အလက္ျဖည့္ေပးသည္။  
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ေနာက္ဆက္တြ ဲ(က) 

ေ၀ါဟာရအဓိပၸါယ္မ်ား (ေနာက္ဆက္တြ)ဲ 

 

ေငြေၾကးဆုိင္ရာအတုိင္ပင္ခံေဆြးေႏြးျခင္း ဆုိသည္မွာ KP ေနရာမ်ားတြင္ ေပးအပ္လ်က္ရိွေသာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား 
အတြက္ ေငြေၾကးေထာက္ပ့ံမႈမ်ားႏွင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ စရိတ္မွ်ေပးျခင္းဆိုင္ရာ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္သည္မ်ား 
အေၾကာင္းကို စူးစမ္းရွာေဖြရန္ လူနာမ်ားတို႔ကို အကူအညီေပးရာတြင္ သံုးသည့္လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္သည္။ ေငြေၾကး 
ဆိုင္ရာ အတိုင္ပင္ခံေဆြးေႏြးမႈကို လုပ္ေဆာင္လိုေသာလူနာမ်ားတြင္ ကိုယ္တိုင္ေပးေခ်သူ၊ အာမခံထားမႈမရွိသူ၊ 
အာမခံလံုေလာက္မႈမရွိသူမ်ားႏွင့္ လူနာကေပးရန္ရွိသည့္ ပမာဏအျပည့္အ၀ကို ေပးရန္မတတ္ႏိုင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပ 
ထားမႈမ်ားပါ၀င္ပါသည္။  

အိမ္ယာမ့ဲမႈ သည္ ေအာက္ပါေနရာ သို႔မဟုတ္ အေျခအေနတြင္ ေနထိုင္ေနရသည့္ လူတစ္ဦး၏အေနအထားကို 
ေဖာ္ျပသည္။  

 ကားမ်ား၊ ပန္းၿခံမ်ား၊ လူသြားလမ္းမ်ား၊ စြန္႔ပစ္အေဆာက္အဦမ်ား(လမ္းေပၚတြင္ရွိေသာ) ကဲ့သို႔ေသာ 
လူေနထိုင္ရန္ မဟုတ္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ျဖစ္ေစ 

 အေရးေပၚကယ္ဆယ္ေရးစခန္းတြင္ျဖစ္ေစ 

 လမ္းေပၚမွျဖစ္ေစ၊ အေရးေပၚကယ္ဆယ္ေရးစခန္းမွျဖစ္ေစ ေရာက္လာေသာ အိမ္ေျခမ့ဲမ်ားအတြက္ 
ၾကားကာလေနထိုင္စရာ သို႔မဟုတ္ အေထာက္အပံ့အေနႏွင့္ေပးသည့္ေနစရာတြင္ျဖစ္ေစ  

 အထက္ေဖာ္ျပပါ မည္သည့္ေနရာတြင္မဆို ေနထိုင္ေသာ္လည္း ေဆးရံု သို႔မဟုတ္ အျခားေသာဌာန 
တစ္ခုတြင္ ကာလတို (ဆက္တိုက္ ရက္ေပါင္း ၃၀) ေနထုိင္သြားျခင္း  

 ပုဂၢလိကေနထိုင္ရာေနရာတစ္ခုမွ တစ္ပတ္အတြင္း ႏွင္ခ်ခံရျခင္း သို႔မဟုတ္ အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈမွ 
ထြက္ေျပးလာၿပီးေနာက္ သြားစရာေနရာမရိွျခင္းႏွင့္ အိမ္ယာရရွိရန္ လိုအပ္ေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ 
အေထာက္အပံ့ကြန္ယက္မ်ား မရွိျခင္း  

 စိတ္က်န္းမာေရးေဆးရံု သို႔မဟုတ္ ျပည္သူပိုင္ပစၥည္းအလြသဲံုးစားမႈ ျပဳျပင္ေရးဌာနကဲ့သို႔ေသာ ေနရာမ်ား 
တြင္ ဆက္တိုက္ ရက္ေပါင္း ၃၀ ထက္ပို၍ေနထိုင္ခဲ့ၿပီး ေဆးရံုမွဆင္းခ်ိန္တြင္ ေနစရာေနရာမရိွျခင္းႏွင့္ 
ထိုသူတြင္ အိမ္ယာရရွိေစမည့္ ေငြေၾကးအရင္းအျမစ္ႏွင့္ လူမႈေရးအေထာက္အပံ့ကြန္ယက္မ်ား မရွိျခင္း 

KP တြင္ Kaiser Permanente Insurance Company (KPIC) မွလြၿဲပီး Kaiser Foundation Hospitals ၊ 
Kaiser Foundation Health Plans ၊ Permanente Medical Groups ႏွင့္ ၄င္းတို႔၏ လက္ေအာက္ခံအဖြဲ႕မ်ား 
ပါ၀င္သည္။ 

KP ေနရာမ်ားတြင္ လူနာျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈေပးသည့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအပါအ၀င္ KP လုပ္ငန္းမ်ားလည္ပတ္ 
ေဆာင္ရြက္ရန္ KP ကပိုင္ဆိုင္သည္ျဖစ္ေစ၊ ငွားရမ္းထားသည္ျဖစ္ေစ အေဆာက္အဦအတြင္းပိုင္းႏွင့္ အျပင္ပိုင္း 
အပါအ၀င္ မည္သည့္ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာေနရာမ်ားမဆုိ (ဥပမာ- အေဆာက္အဦတစ္ခုလံုး၊ KP အထပ္တစ္ထပ္ 
သို႔မဟုတ္ အျခား KP ပိုင္မဟုတ္သည့္ အေဆာက္အဦအတြင္းပိုင္းျဖစ္ေစ၊ အျပင္ပိုင္းျဖစ္ေစ) တို႔ ပါ၀င္သည္။  
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၀င္ေငြစစ္ေဆးျခင္း ဆိုသည္မွာ ျပင္ပအခ်က္အလက္အရင္းအျမစ္မ်ား သို႔မဟုတ္ လူနာကေပးေသာ အခ်က္ 
အလက္မ်ားျဖင့္ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ စရိတ္မွ်ခံမႈအစီအစဥ္ သို ႔မဟုတ္ MFA အတြက္ ထိုသူ၏၀င္ေငြသည္ 
ဖယ္ဒရယ္ဆင္းရဲမြေဲတမႈဆိုင္ရာလမ္းညႊန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ရာခိုင္ႏွဳန္းထက္ ပိုမိုႀကီးမားျခင္း ရွိသည္၊ 
မရိွသည္ကို အေျခခံၿပီး အက်ဳံး၀င္မႈကို ဆံုးျဖတ္ရာတြင္ အသံုးျပဳသည္။  

ေဆးကုသမႈအတြက္ ေငြေၾကးဆုိင္ရာအေထာက္အပ့ံ (MFA) သည္ မိမိတို႔၏ ေဆးကုသမႈဆိုင္ရာအရ လိုအပ္ 
ေသာ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား၊ ထုတ္ကုန္မ်ား၊ ေဆး၀ါးမ်ား အားလံုးအတြက္ျဖစ္ေစ၊ တစ္စိတ္တစ္ေဒသအတြက္ျဖစ္ေစ၊ 
ေငြေပးေခ်ရန္ မတတ္ႏိုင္ေသာ၊ စရိတ္မွ်ခံေပးမည့္ အမ်ားဆုိင္ရာႏွင့္တစ္ဦးခ်င္း အရင္းအျမစ္အားလံုးကို သံုးထား 
ၿပီးသားျဖစ္ေနေသာ အက်ဳံး၀င္သည့္လူနာမ်ားအတြက္ ေဆးကုသမႈဆိုင္ရာ စရိတ္စကမ်ားကို က်ခံရန္ ေငြေၾကး 
အေထာက္အပံ့ကိုခ်ီးျမွင့္ေပးသည္။ ထိုသူမ်ားတို႔သည္ ကုသမႈစရိတ္စကအခ်ဳ႕ိျဖစ္ေစ၊ အားလံုးကိုျဖစ္ေစ ေပးေခ် 
ရန္ အေထာက္အပံ့တြင္ အစီအစဥ္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီရန္လိုအပ္ပါသည္။ 

ေဆးကုသမႈဆုိင္ရာပစၥည္းမ်ားဆိုသည္မွာ ေဆးကုသမႈပိုင္းဆိုင္ရာအရ လုိအပ္ေသာ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို လိုင္စင္ရ 
က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေပးသူက ေပးစဥ္တြင္ အသံုးျပဳေသာ ဒူးေခါင္းေထာက္ တြေဲလာင္းဆြေဲသာႀကိဳးမ်ား၊ 
အနာေဆးထည့္သည့္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ပတ္တီးမ်ားကို ရည္ညႊန္းျခင္းျဖစ္ၿပီး လူနာက အျခားေသာအရင္းအျမစ္မွ 
၀ယ္ယူ သို႔မဟုတ္ ရယူထားသည့္ အဆိုပါပစၥည္းမ်ား မပါ၀င္ပါ။  

ေဆး၀ါးအတြက္ သေဘာတူညီခ်က္ သည္ ၀င္ေငြနိမ့္ေသာ KP Senior Advantage Medicare အပိုင္း (D) 
အဖြဲ႔၀င္မ်ားကို Medicare အပိုင္း (D) တြင္အက်ဳံး၀င္ေသာ ေဆး၀ါးမ်ားကို ျပင္ပလူနာဌာနတြင္ ၀ယ္ယူရန္အတြက္ 
စရိတ္မတတ္ႏိုင္ေသာသူမ်ားအတြက္ ေငြေၾကးအေထာက္ပံ့ကိုေပးသည္။  

လုံၿခံဳေဘးကင္းေရးကြန္ယက္ ဆိုသည္မွာ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ ေဆးရံု၊ ရပ္ကြက္ေဆးေပးခန္း၊ အသင္းေတာ္၊ 
အိမ္ယာမဲ့ကယ္ဆယ္ေရးစခန္း၊ ေရြ႕လ်ားေဆးကုသေရးယူနစ္၊ ေက်ာင္း စသည္တို႔တြင္ အာမခံထားျခင္း မရွိသူတို႔ 
အတြက္ တိုက္ရိုက္က်န္းမာေရးစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာ ၀န္ေဆာင္မႈေပးေသာ အက်ဳိးအျမတ္မရွာေသာ အဖြဲ႔အစည္း 
မ်ားျဖစ္ေစ၊ အစိုးရေအဂ်င္စီမ်ားျဖစ္ေစ၊ ထိုႏွစ္ရပ္လံုးကိုျဖစ္ေစ ရည္ညႊန္းသည္။  
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ေနာက္ဆက္တြ ဲ(က) 

ေ၀ါဟာရအဓိပၸါယ္မ်ား (ေနာက္ဆက္တြ)ဲ 

 

လုံေလာက္ေသာအာမခံထားမႈမရိွသူ ဆိုသည္မွာ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ စရိတ္မွ်ခံေပးမႈရွိေသာ္လည္း အာမခံ 
ပရီမီယံေၾကးမ်ား၊စရိတ္မွ်ခံမႈမ်ား၊ စပ္တူအာမခံထားရွိမႈမ်ားႏွင့္ ျဖတ္ေတာက္ယူဖြယ္ရာမ်ားေၾကာင့္ သိသာထင္ရွား 
ေသာ ၀န္ထုပ္၀န္ပိုးျဖစ္ၿပီး လက္လွမ္းမမီေသာစရိတ္မ်ားေၾကာင့္ လိုအပ္သည့္က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈကို မရရိွ 
ေသာသူျဖစ္သည္။  

အာမခံထားျခင္းမရိွေသာသူ ဆုိသည္မွာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ ေပးေခ်ရာတြင္ 
ကူညီရန္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈအာမခံျဖစ္ေစ၊ ဖယ္ဒရယ္ သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံေတာ္ကတာ၀န္ယူသည့္ ေငြေၾကး 
အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစ မရိွေသာသူျဖစ္သည္။  

ထိခုိက္လြယ္ေသာလူမ်ားတြင္ လူမႈစီးပြားေရးအေျခအေန၊ ေရာဂါဘယ၊ လူမ်ဳိးေရး၊ အသက္ရြယ္ သို ႔မဟုတ္ အျခား 
ခ်ဳိ႕တဲ့ေစေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားေၾကာင့္ က်န္းမာေရးႏွင့္လူမႈဖူလံုေရးတို ႔သည္ အျခားေသာ သာမန္လူဦးေရ 
ထက္ ပိုမိုအႏၲရာယ္က်ေရာက္လြယ္သည့္ လူစုလူေ၀းတို႔ ပါ၀င္သည္။  

ရုံးတင္စစ္ေဆးရန္ ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္လာျခင္း ဆုိသည္မွာ ဖမ္း၀ရမ္းႏွင့္ဆင္တူၿပီး တရားမမႈက်ဴးလြန္ေၾကာင္း 
ထင္ရွားသျဖင့္ တရားရံုးေတာ္တစ္ခုက အာဏာပုိင္မ်ားကို ထိုသူအား ဖမ္ဆီးေခၚေဆာင္လာရန္ ညႊန္ၾကားျခင္း 
ျဖစ္သည္။  



 National Community Benefit 
 

မူ၀ါဒေခါင္းစဥ္။ ။ 
ေဆး၀ါးကုသမႈအတြက္ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာအေထာက္အပံ့့ 

မူ၀ါဒအမွတ္။ ။ NATL.CB.307 

ပင္ရင္းဌာန။ ။ National Community Benefit စတင္အသက္၀င္မည့္ေန႕။ ။ ဇန္န၀ါရီ 
၁ ၂၀၁၉ 

အုပ္ခ်ဳပ္စီမံသူ။ ။ 
ဒါရုိက္တာ၊ေဆး၀ါးကုသမႈအတြက္ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာအေထာက္အပံ့့ 

စာမ်က္ႏွာ။ ။ 24 of 27 

 

Proprietary Information. Kaiser Permanente. All rights reserved. 

ျဖည့္စြက္ခ်က္။ ။ Kaiser Permanente Washington 

I.  Kaiser Foundation Hospitals ၏ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား။ ။ ဤေပၚလစီသည္ ၀ါရွင္တန္ေဒသရိွ 
ေအာက္ပါ Kaiser Foundation Hospitals တြင္သာ အက်ဳံး၀င္ပါသည္။ 

Kaiser Permanente Central Hospital 

 

II.  MFA ေပၚလစီေအာက္တြင္ အက်ဳံး၀င္ေသာ၊ အက်ဳံးမ၀င္ေသာ ထပ္ေပါင္း၀န္ေဆာင္မႈမ်ား 

a.  အက်ဳံး၀င္ေသာ ထပ္ေပါင္း၀န္ေဆာင္မႈမ်ား 

i.  ေဆး၀ါးကုသမႈပိုင္းဆိုင္ရာအရ လိုအပ္သည္ဟု သတ္မွတ္ထားၿပီး  
KP ေထာက္ပံ့သူတစ္ဦးက အမွာစာေပးလွ်က္ KP 
အသံပိုင္းဆိုင္ရာ/နားၾကားစင္တာမွတစ္ဆင့္ ၀ယ္ယူေပးသည့္  
နားၾကား အေထာက္အကူကိရိယာမ်ား 

ii.  ေဆး၀ါးကုသမႈပိုင္းဆိုင္ရာအရ လိုအပ္သည္ဟု သတ္မွတ္ထားၿပီး KP 
ေထာက္ပံ့သူတစ္ဦးက အမွာစာေပးလွ်က္ KP မ်က္ေစ့အထူးကုစင္တာမွတစ္ဆင့္ 
၀ယ္ယူေပးသည့္ မ်က္ေစ့အျမင္ အာရံုပုိင္းဆိုင္ရာ အသံုးအေဆာင္မ်ားႏွင့္ 
ကုန္မာမ်ား 

b.  အက်ဳံးမ၀င္ေသာ ထပ္ေပါင္း၀န္ေဆာင္မႈမ်ား 

i.  အၾကမ္းခံႏုိင္ေသာ ေဆး၀ါးကုသမႈ ကိရိယာမ်ား (Durable Medical 

Equipment, DME)။ ။ KP သို႔ ပစၥည္းေထာက္ပံ့သူတစ္ဦးက 
အမွာစာေပးထားလွ်င္ျဖစ္ေစ၊ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုထားသည့္ ေရာင္းခ်သူထံမွ 
တင္သြင္းေသာ DME အသံုး အေဆာင္မ်ား  

ii.  အေရးေပၚအေျခအေနတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ 
အေရးေပၚမဟုတ္ေသာအေျခအေနတြင္ေသာ္ လည္းေကာင္း သယ္ယူပို ႔ေဆာင္ေရး 

 

III. MFA ေပၚလစီေအာက္တြင္ ရိွေနေသာ၊ မရိွေနေသာ ေထာက္ပ့ံသူမ်ား ။ ။ MFA ေပၚလစီေအာက္တြင္ 
ရွိေနေသာ၊ မရိွ ေနေသာ KFH ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ ပစၥည္းေထာက္ပံ့သူမ်ားစာရင္းကို 
အမ်ားျပည္သူသိရွိေစရန္အတြက္ KFHP/H MFA ၀က္ဆိုဒ္ျဖစ္သည့္ www.kp.org/mfa/wa 
တြင္အခမဲ့ရရိွႏိုင္ပါသည္။ 

 

http://www.kp.org/mfa/wa
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IV. အစီအစဥ္ဆုိင္ရာအခ်က္အလက္ႏွင့္ MFA ကုိေလွ်ာက္ထားျခင္း။ ။ MFA အစီအစဥ္အခ်က္အလက္၊ 
MFA ေပၚလစီ ေကာ္ပီမ်ားအပါအ၀င္၊ ေလွ်ာက္လႊာမ်ား၊ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ရွင္းလင္းခ်က္အက်ဥ္းခ်ဳပ္ 
(အစီအစဥ္လက္ကမ္းစာေစာင္ မ်ား) မ်ားကို ဖုိင္ျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ စာရြက္ျဖင့္ျဖစ္ေစ အခမ့ဲရရိွႏိုင္ပါသည္။  
MFA အစီအစဥ္ကို ေလွ်ာက္မည့္လူနာသည္ KFHP/H ထံမွ လက္ခံရရွိေသာ 
ေဆး၀ါးကုသမႈခံယူေနစဥ္တြင္ျဖစ္ေစ၊ ခံယူၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ လူကိုယ္တိုင္ျဖစ္ေစ၊ တယ္လီဖုန္းျဖင့္ 
ျဖစ္ေစ၊ ေလွ်ာက္လႊာျဖင့္ျဖစ္ေစ နည္းလမ္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။ 
(အထက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ အပိုင္း ၅.၃ ႏွင့္ ၅.၄ တို႔တြင္ၾကည့္ပါ။) 

a.  KFHP/H ၀က္ဆုိဒ္မွ အစီအစဥ္အခ်က္အလက္ကုိ ေဒါင္းလုပ္လုပ္ျခင္း။ 
အစီအစဥ္အခ်က္အလက္၏ အီလက္ထရြန္နစ္ေကာ္ပီမ်ားကို MFA ၀က္ဆိုဒ္ျဖစ္သည့္ 
www.kp.org/mfa/wa တြင္ ရရွိႏုိင္ပါသည္။ 

b.  အီလက္ထေရာနစ္အစီအစဥ္အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေတာင္းခံျခင္း။ အစီအစဥ္အခ်က္အလက္၏ 
အီလက္ ထေရာနစ္ေကာ္ပီမ်ားကို အီးေမးလ္မွတစ္ဆင့္ ေတာင္းခံႏိုင္ပါသည္။ 

c.  အစီအစဥ္အခ်က္အလက္ရယူျခင္း သုိ႔မဟုတ္ လူကုိယ္တုိင္ေလွ်ာက္ထားျခင္း။ 
အစီအစဥ္အခ်က္အလက္မ်ား ကို အပိုင္း ၁ တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ Kaiser Foundation 

Hospitals စာရင္းတြင္ပါ၀င္ေသာ Kaiser Foundation Hospitals ရိွလူနာလက္ခံဌာနႏွင့္ 
အေရးေပၚဌာနတုိ႔တြင္ရရွိႏုိင္ပါသည္။ KP အေရးေပၚကုသေရးဌာနမ်ားရိွေဆးဘက္ 
ဆိုင္ရာရုံးခန္းတိုင္းတြင္ အစီအစဥ္ဆိုင္ရာ၀န္ထမ္းမ်ားရိွပါသည္။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ 
၀န္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ ထို၀န္ထမ္းမ်ား ထားရွိပါသည္။ 

Capitol Hill Medical Center Olympia Medical Center 
Tacoma Medical Center Bellevue Medical Center 

Silverdale Medical Center  
  

d.  တယ္လီဖုန္းျဖင့္ အစီအစဥ္အခ်က္အလက္ေတာင္းခံျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ေလွ်ာက္ထားျခင္း။ 
တယ္လီဖုန္းျဖင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ေပးရန္၊ MFA အက်ဳံး၀င္မႈကို ဆံုးျဖတ္ေပးရန္ႏွင့္ MFA 
ေလွ်ာက္ထားရန္၊ လူနာအား အကူအညီေပးရန္ ၀န္ထမ္းမ်ား ရွိပါသည္။ ထို၀န္ထမ္းမ်ားကို 
တနလၤာေန႔မွ ေသာၾကာေန႔အထိ၊ နံနက္ ၈နာရီမွ ညေန ၅ နာရီအထိ ဆက္သြယ္ႏိုင္သည့္ 
နံပါတ္မွာ  

  ဖုန္းနံပါတ္(မ်ား)-: 206-630-1702။ သုိ႔မဟုတ္ 
  1-800-442-4014။ နည္းလမ္း 4၊ နည္းလမ္း 7 သုိ႔မဟုတ္ 
  TTY။ ။ 1-800-833-6388 သုိ႔မဟုတ္ 711 

http://www.kp.org/mfa/wa
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e.  စာတုိက္မွတစ္ဆင့္ အစီအစဥ္အခ်က္အလက္ ေတာင္းခံျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ေလွ်ာက္ထားျခင္း။ 
လူနာသည္ MFA အစီအစဥ္ေလွ်ာက္လႊာကို စာတိုက္မွေပးပို ႔ၿပီး 
အစီအစဥ္အခ်က္အလက္ေတာင္းခံျခင္းႏွင့္ ၿပီးျပည့္စုံေသာ MFA အတြက္ ေလွ်ာက္ထားျခင္း 
ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။ သတင္းအခ်က္အလက္ ေတာင္းခံစာႏွင့္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို 
ေအာက္ပါလိပ္စာသို႔ ေပးပို႔ႏုိင္ပါသည္။ 

Patient Financial Services 
Attention: Medical Financial Assistance 

PO Box 34584 

Seattle, Washington 98124-1584 
 

f.  ျဖည့္ထားေသာေလွ်ာက္လႊာမ်ားကုိ လူကုိယ္တုိင္ေပးပုိ႔ျခင္း။ 
ျဖည့္ထားၿပီးေသာေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို ကိုင္စာ ေဖာင္ေဒးရွင္းေဆးရံုတိုင္းရွိ 
စာရင္းသြင္းဌာနတြင္ျဖစ္ေစ၊ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ႐ံုးခန္းတြင္ျဖစ္ေစ လူကိုယ္တိုင္ 
သြားေရာက္ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။ 

 

V. အက်ဳံး၀င္မႈဆုိင္ရာသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား။ MFA အက်ဳံး၀င္မႈကိုဆံုးျဖတ္ရာတြင္ လူနာ၏ 
မိသားစု၀င္ေငြကိုထည့္သြင္းစဥ္းစားမည္ျဖစ္သည္။ (အထက္ေဖာ္ျပပါ အပုိင္း 5.6.1 တြင္ၾကည့္ ပါ။) 

a.   ၀င္ေငြစစ္ေဆးမႈသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား။ ဆင္းရဲမြေဲတမႈဆိုင္ရာ ဖယ္ဒရယ္လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား၏ 
၃၀၀% အထက္ 

 

VI. ေထာက္ပ့ံေၾကးေပးအပ္မည့္ကာလ။ MFA အေထာက္အပ့ံခ်ီးျမွင့္မႈမ်ားသည္ ခြင့္ျပဳလိုက္သည့္ေန႔ 
သို႔မဟုတ္ ၀န္ေဆာင္ မႈမ်ား စတင္ေပးသည့္ေန႔ သို႔မဟုတ္ ေဆး၀ါးကုသမႈမ်ားစတင္သည့္ေန႔တြင္ 
အစျပဳပါသည္။ MFA အေထာက္အပံ့ ခ်ီးျမွင့္မႈ အက်ဳံး၀င္သည့္ အခ်ိန္ကာလအပိုင္းအျခားသည္ 
အကန္႔အသတ္ရွိေသာ အခ်ိန္ကာလတစ္ခုအတြက္သာ ျဖစ္ပါသည္။ (အထက္ေဖာ္ျပပါ အပုိင္း ၅.၈.၂ 
ကိုၾကည့္ပါ။) 

a. သတ္မွတ္ခ်ိန္ေပၚမူတည္ၿပီး အမ်ားဆံုးရရွိႏိုင္မည့္ကာလ 

i.  အက်ဳံး၀င္ေသာ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ စံခ်ိန္မီဆု။ လက္ရွိေပးသြင္းရန္ 
လက္က်န္ေငြႏွင့္ ဆိုင္းထားရေသာ ေငြေတာင္းခံမႈမ်ားအပါအ၀င္ ရက္ေပါင္း  
၁၈၀ အထိ 

ii.  အာမခံ မထားရွိေသာလူနာအတြက္ ခန္႔မွန္းေျခရရိွႏိုင္ေသာဆု။ ရက္ေပါင္း ၃၀ 

b.  ေဆး၀ါးကုသမႈခံရန္သတ္မွတ္ထားေသာအခ်ိန္ကာလ/ေစာင့္ေရွာက္မည့္ 
အမ်ားဆံုးအခ်ိန္ကာလ။ ရက္ေပါင္း ၁၈၀ အထိ 
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c.  အမ်ားဆိုင္ရာႏွင့္တစ္ဦးခ်င္းက်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အေထာက္အပံ့အစီအစဥ္မ်ားအတြက္ 
အက်ဳံး၀င္ရန္ အလား အလာရွိေသာ အာမခံထားရွိျခင္းမရွိသည့္ လူနာမ်ားအတြက္ အမ်ားဆံုး 
အခ်ိန္ကာလ။ ရက္ေပါင္း ၃၀ အထိ  

d.   တစ္ႀကိမ္တစ္ခါစာ ေဆး၀ါးအေထာက္အပံ့အတြက္ အမ်ားဆံုးအခ်ိန္ကာလ။ 
သတ္မွတ္ထားသည့္ ေဆး၀ါး ကုသရန္ၾကာခ်ိန္ကိုျဖည့္ရန္ 
အနည္းဆံုးေသာရက္အေရအတြက္ပမာဏ 

 

VII. ပုံမွန္ေတာင္းခံေလ့ရိွသည့္ေငြပမာဏ (Amounts Generally Billed, AGB) 
တြက္ခ်က္ျခင္းအတြက္အေျခခံအခ်က္မ်ား။  

AGB ႏႈန္းထားျဖင့္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈအတြက္ အၾကမ္းဖ်င္းကုန္စရိတ္မ်ားကို  
ေျမွာက္ျခင္းျဖင့္ ျပန္လည္သံုးသပ္ၾကည့္ေသာစနစ္ကို သံုးေသာ ေၾကာင့္ အေရးေပၚျဖစ္ေစ၊ 
အျခားေဆး၀ါးကုသမႈပိုင္းဆိုင္ရာ လိုအပ္သည့္ ေစာင့္ေရွာက္မႈတစ္စံုတစ္ရာအတြက္ KFHP/H က AGB 

ကို ဆံုးျဖတ္ပါသည္။ AGB ႏႈန္းထားႏွင့္ တြက္ခ်က္မႈႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ အခ်က္အလက္ကို KFHP/H 

၀က္ဆိုဒ္ျဖစ္သည့္ www.kp.org/mfa/wa တြင္ရရိွႏိုင္ပါသည္။ 
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