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ກຽ່ ວກ ັບທາງກນແພດ
1.0

ຄາຖະແຫງນະໂຍບາຍ
້
Kaiser Foundation Health Plans (KFHP) ແລະ Kaiser Foundation Hospitals (KFH) ມງໝັ
້ ນ
ສະໜອງບັນດາໂຄງການທ່ ອານວຍຄວາມສະດວກໃຫແ
້ ກກ
່ ານເຂົ້າເຖິງການດູແລສຂະພາບສາລັບປະຊາກອນ
້ ລ
້ ວມມການໃຫກ
ກຸມ
ື່ ສຽື່ ງ. ຄວາມມງໝັ
້ ນນ
້ ານຊວ
່ ຍເຫຼືອດາ້ ນການເງິນແກຄ
່ ົນເຈັບລາຍໄດຕ
້ າ່ ທ່ ບ່ ມປະກ ັນໄພ
ແລະມປະກ ັນໄພທ່ ບ່ ພຽງພ ໃນເວລາທ່ ຄວາມສາມາດໃນການຈາ່ ຍຄາ່ ບລິການແມນອ
່ ປະສ ັກຕ່ ກ ັບການເຂົ້າ
ເຖິງການດູແລທ່ ສກເສນ ແລະມຄວາມຈາເປັນທາງການແພດ.

2.0

ຈຸດປະສງ
້ ະທິບາຍຂກ
້ ານດສາລັບການມຄຸນສມບັດ ແລະການໄດຮ
ນະໂຍບາຍນອ
້ ັບການຊວ
ື່ ຍເຫອດາ້ ນການເງິນສາລັບ
ການບລິການສຸກເສນ ແລະມຄວາມຈາເປັນທາງການແພດຜາື່ ນໂຄງການຊວ
ື່ ຍເຫອດາ້ ນການເງິນທາງການ
້ ານດແມນປະຕິ
ແພດ (Medical Financial Assistance, MFA). ຂກ
ບດ
ັ ຕາມຂ້ 501(r) ຂອງປະມວນກດ
ື່
ໝາຍວາື່ ດວ
ັ ້ ັຖທື່ ນາໃຊ ້ ເຊິື່ ງເວ້າເຖິງການ
້ ຍການເກັບລາຍຮ ັບພາຍໃນຂອງສະຫະຣ ັຖ ແລະກດລະບຽບຂນຣ
ບລິການທື່ ມສິດ, ວິທການເຂ້າເຖິງ, ເກນເງື່ ອນໄຂການມສິດເຂ້າຮວ
ື່ ມໂຄງການ, ໂຄງສາ້ ງຂອງລາງວ ັນ
MFA, ພ້ນຖານສາລັບການຄິດໄລຈ
ື່ ານວນເງິນລາງວ ັນ ແລະການດາເນນການທື່ ອະນຸຍາດໃຫໄ້ ດໃ້ ນກລະນ
ມການບື່ ຈາື່ ຍຄາື່ ໃບບິນທາງການແພດ.

3.0

ຂອບເຂດ
້ າໃຊກ
ນະໂຍບາຍນນ
ຸ ຄນຕື່ ໄປນ້ ແລະບັນດາສາຂາຂອງເຂາເຈ້າ
້ ັບພະນ ັກງານຜທ
້ ື່ ເປັນລກຈາ້ ງຂອງນິຕິບກ
(ລວມກ ັນເອ້ນວາື່ “KFHP/H”):
3.1

Kaiser Foundation Health Plan, Inc.,

3.2

Kaiser Foundation Hospitals; ແລະ

3.3

ສາຂາຂອງ KFHP/H.

3.4

້ າໃຊກ
ນະໂຍບາຍນນ
້ ັບ Kaiser Foundation Hospitals ທ່ ມລາຍຊຼື່ ໃນບົດຊອ
້ ນທາ້ ຍທ່ ຄ ັດຕິດມາ
ນາ, ຂ້ I, Kaiser Foundation Hospitals, ແລະຖຼືກລວມເຂົ້າໃນທ່ ນເ້ ປັນເອກະສານອາ້ ງອງ.
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ກຽ່ ວກ ັບທາງກນແພດ
4.0

ຄານິຍາມ
ເບິື່ ງພາກຕິດຄ ັດ A – ປະມວນຄາສ ັບຂອງນະໂຍບາຍ.

5.0

ບດບ ັນຍ ັດ
KFHP/H ດາເນນໂຄງການ MFA ທື່ ມການກວດສອບລາຍໄດ ້ ແລະຊ ັບສິນເພື່ ອຫຸ ດຜອ
ື່ ນອຸປະສ ັກດາ້ ນການ
ເງິນຕື່ ກ ັບການໄດຮ
້ ັບການດແລສຸກເສນ ແລະມຄວາມຈາເປັນທາງການແພດສາລັບຄນເຈັບທື່ ມສິດໄດຮ
້ ັບ
້ ຊາດ, ສາສະໜາ, ສະຖານະທາງສ ັງຄມ ຫການເຂ້າ
ໂດຍບື່ ຄານຶງເຖິງອາຍຸ, ຄວາມພິການ, ເພດ, ເຊອ
ເມອງ, ລດສະນິຍມທາງເພດ, ຊາດກາເນດຂອງຄນເຈັບ, ແລະບ່ ວາ່ ຄນເຈັບຈະມປະກ ັນໄພຄມ
້ ຄອງຫບື່ ກ
ຕາມ.
5.1

້ ມການລະບຸເປັນຢາ
ການບລິການທື່ ມສິດ ແລະບື່ ມສິດໄດຮ
້ ັບພາຍໃຕນ
້ ະໂຍບາຍ MFA. ຍກເວັນ
ື່ ງ
ອື່ ນໄວໃ້ ນບດຊອ
້ ນທ້າຍທື່ ຕິດຄ ັດມາ, ຂ້ II, ການບລິການເພື່ ມເຕມທື່ ມສິດ ແລະບື່ ມສິດໄດຮ
້ ັບ

ພາຍໃຕ້ນະໂຍບາຍ MFA.
5.1.1

ການບລິການທື່ ມສິດໄດຮ
້ ັບ. ອາດຈະນາໃຊ ້ MFA ກ ັບການບລິການເບິື່ ງແຍງສຸຂະພາບ
ສຸກເສນ ແລະມຄວາມຈາເປັນທາງການແພດ, ການບລິການ ແລະຜະລິດຕະພນ
ັ ຂອງ
ຮາ້ ນຂາຍຢາ, ແລະເຄື່ ອງໃຊທ
ັ ດາສະຖານທື່ ຂອງ KP
້ າງການແພດທື່ ສະໜອງໃຫຢ
້ ບ
ື່ ນ
(ເຊັື່ ນວາື່ ໂຮງໝ, ສນການແພດ ແລະອາຄານຫອ
ັ ດາຮາ້ ນ
້ ງການທາງການແພດ), ຢື່ບນ
ຂາຍຢາສາລັບຄນເຈັບເຂດນອກຂອງ KFHP/H ຫໂດຍຜໃ້ ຫບ
້ ລິການຂອງ
Kaiser Permanente (KP). ອາດຈະນາໃຊ ້ MFA ກ ັບບັນດາການບລິການ
ແລະຜະລິດຕະພ ັນທື່ ອະທິບາຍຢື່ຂາ້ ງລຸມ
ື່ :
5.1.1.1

ການບລິການທື່ ມຄວາມຈາເປັນທາງການແພດ. ການດແລ, ການປິື່ ນປວ
ຫການບລິການທື່ ສງັື່ ຫສະໜອງໃຫໂ້ ດຍຜໃ້ ຫບ
້ ລິການຂອງ KP ໃດໜຶື່ ງທື່ ຈາ
ເປັນເພື່ ອປ້ອງກ ັນ, ປະເມນຜນ, ບື່ງມະຕິພະຍາດ ຫປິື່ ນປວສະພາບທາງ
ການແພດໃດໜຶື່ ງ ແລະໂດຍຕ ້ນຕແລວ
້ ບື່ ແມນເພ
ື່ ື່ ອຄວາມສະດວກສະບາຍ
ຂອງຄນເຈັບ ຫຜໃ້ ຫກ
້ ານດແລທາງການແພດ.
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ກຽ່ ວກ ັບທາງກນແພດ
5.1.1.2

ໃບສງັື່ ຢາ ແລະການສະໜອງຢາຂອງຮາ້ ນຂາຍຢາ. ໃບສງັື່ ຢາທື່ ຍື່ ນຢື່ຮາ້ ນ
ຂາຍຢາສາລັບຄນເຈັບເຂດນອກຂອງ KFHP/H ແລະຂຽນໃຫໂ
້ ດຍຜູໃ້ ຫ ້
ບລິການຂອງ KP, ຜໃ້ ຫບ
ກເສນຂອງ KP, ຜໃ້ ຫ ້
້ ລິການທື່ ບື່ ແມນພະແນກສຸ
ື່
ບລິການທື່ ບື່ ແມນຝ
ື່ າື່ ຍດແລສຸກເສນຂອງ KP ແລະຜໃ້ ຫບ
້ ລິການຕາມສ ັນຍາ
ຂອງ KP.
5.1.1.2.1 ຢາທື່ ວໄປ. ເລອກໃຊຢ
ັ້ ື່ ເປັນໄປໄດ.້
້ າທື່ວໄປກອ
ື່ ນ ໃນທຸກຄງທ
5.1.1.2.2 ຢາມຍື່ ຫ້. ໃຊຢ
້ າທື່ ມຍື່ ຫ້ ເມື່ ອຜໃ້ ຫບ
້ ລິການ KP ສງັື່ ຢາທື່ ມຍື່
ຫ້ ແລະໝາຍເຫດໄວວ
້ າື່ “ຈາື່ ຍຢາຕາມທື່ ຂຽນ” (“Dispense
as Written”, DAW), ຫເມື່ ອບື່ ມຢາທື່ວໄປທື່ ທຽບເທື່ າກ ັນ.
5.1.1.2.3 ຢາຕາມຮາ້ ນຂາຍຢາ ຫຼື ເຄຼື່ ອງໃຊກ
້ ານຢາ. ຢາ ຫຼື ໃບສງັ່ ທ່
ຂຽນໃຫໂ
້ ດຍຜູໃ້ ຫບ
້ ລິການຂອງ KP ແລະຈາ່ ຍໃຫຈ
້ າກຮາ້ ນ
ຂາຍຢາສາລັບຄ ົນເຈັບເຂດນອກຂອງ KP.
5.1.1.2.4 ຜໄ້ ດຮ
້ ັບຜນປະໂຫຍດ Medicare. ນາໃຊກ
້ ັບຜໄ້ ດຮ
້ ັບຜນ
ປະໂຫຍດ Medicare ສາລັບຢາຕາມແພດສງັື່ ທື່ ມປະກ ັນຄຸມ
້
ຄອງພາຍໃຕ້ Medicare ພາກ D ໃນຮບແບບຂອງການຍກ
ເວັ້ນຂອງຮາ້ ນຂາຍຢາ.

5.1.1.3

ອປະກອນທາງການແພດທ່ ໃຊໄ້ ດດ
້ ົນນານ (Durable Medical
Equipment, DME). ສງັ່ ໃຫໂ
້ ດຍຜູໃ້ ຫບ
້ ລິການ KP ໂດຍສອດຄອ
່ ງກ ັບ
ແນວທາງການໃຫ ້ DME ແລະຈ ັດຫາໃຫໂ
້ ດຍ KFHP/H ເພຼື່ ອໃຫແ
້ ກຄ
່ ົນ
ເຈັບທ່ ມເກນກ ົງຕາມຄວາມຈາເປັນທາງການແພດ.

5.1.1.4

ຫອ
້ ງຮຽນໃຫຄ
້ ວາມຮູດ
້ າ້ ນສຂະພາບ. ມຄາ່ ທານຽມສາລັບບັນດາຫອ
້ ງຮຽນທ່ ມ
ໃຫຊ
້ ່ ງຈ ັດຕາຕະລາງແລະຈ ັດຫາໃຫໂ້ ດຍ KP ຊ່ ງໄດຮ
້ ັບການແນະນາໃຫ ້
ໂດຍຜູໃ້ ຫບ
້ ລິການ KP ໃນຖານະເປັນສວ
່ ນໜ່ ງຂອງແຜນການເບິ່ ງແຍງຂອງ
ຄ ົນເຈັບ.

5.1.1.5

ການບລິການເພື່ ມເຕມທື່ ມສິດທື່ ມໃຫ.້ ມການລະບຸການບລິການເພື່ ມເຕມທື່ ມ
ສິດພາຍໃຕນ
້ ະໂຍບາຍ MFA ໄວໃ້ ນບດຊອ
້ ນທາ
້ ຍທື່ ຕິດຄ ັດມານາ, ຂ້ II,

ການບລິການເພື່ ມເຕມທື່ ມສິດ ແລະບື່ ມສິດພາຍໃຕ້ນະໂຍບາຍ MFA.

Proprietary Information. Kaiser Permanente. All rights reserved.

National Community Benefit
ຊື່ ນະໂຍບາຍ: ການຊວ
ື່ ຍເຫອດາ້ ນການເງິນທື່ ກຽື່ ວກ ັບ

ເລກນະໂຍບາຍ: NATL.CB.307

ທາງການແພດ
ພະແນກທື່ ເປັນເຈາ້ ຂອງ: ໂຄງການຊວ
ື່ ຍເຫອຊຸມຊນ

ວ ັນທມຜນນາໃຊ:້ 1 ມກຣາ
2020
ົ

National Community Benefit
ຜຮ
້ ັກສາ: ຫ ົວໜາ້ ໂຄງການຊວ
່ ຍເຫຼືອດາ້ ນການເງິນທ່

ໜາ້ : 4 ຈາກ 24

ກຽ່ ວກ ັບທາງກນແພດ
5.1.2

ການບລິການທື່ ບື່ ມສິດ. ອາດຈະບື່ ນາໃຊ ້ MFA ກ ັບ:
5.1.2.1

ການບລິການທື່ ບື່ ຖວາື່ ເປັນເຫດສຸກເສນ ຫມຄວາມຈາເປັນທາງການແພດ
ຕາມທື່ ການດໂວໂ້ ດຍຜໃ້ ຫບ
້ ລິການຂອງ KP. ລວມເຖິງ, ແຕບ
່ ່ ຈາກ ັດຢູ່ແຕ:່
5.1.2.1.1

ການບລິການ ຫຼື ການຜາ່ ຕັດເພຼື່ ອຄວາມງາມ, ລວມເຖິງ
້ ເພຼື່ ອການປັບປງ
ການບລິການດູແລຜິວຊ່ ງມຈດປະສ ົງຕົນຕ
ຮູບຮາ່ ງໜ້າຕາຂອງຄ ົນເຈັບ,

5.1.2.1.2

ການປິື່ ນປວການມລກຍາກ,

5.1.2.1.3

ເຄື່ ອງໃຊທ
້ າງການແພດແບບຂາຍຍອ
ື່ ຍ,

5.1.2.1.4

ການບາບັດທ່ ເປັນທາງເລຼືອກອຼື່ ນ, ລວມເຖິງ ການບລິການ
ຝັງເຂັມ, ການຈ ັດກະດູກ, ແລະການນວດ,

5.1.2.1.5

ການສ ັກຢາ ແລະການໃຊເ້ ຄຼື່ ອງມຼືແພດເພຼື່ ອປິ່ ນປົວ
ການເສຼື່ ອມສະມ ັຖພາບທາງເພດ,

5.1.2.1.6

ການບລິການດາ້ ນການຖຼືພາແທນ, ແລະ

5.1.2.1.7

້ ິນຂອງບກຄ ົນທສາມ,
ການບລິການທື່ ກຽື່ ວຂອ
້ ງກ ັບໜສ
ຄວາມຄຸມ
້ ຄອງຂອງປະກ ັນໄພສວ
ື່ ນບຸກຄນ ຫກລະນການ
ຊດເຊຍແຮງງານ.

5.1.2.2

ໃບສງັື່ ຢາ ແລະການສະໜອງຢາຂອງຮາ້ ນຂາຍຢາ. ຢາຕາມແພດສງັື່ ແລະ
ເຄື່ ອງໃຊທ
້ ື່ ບື່ ຖວາື່ ເປັນສິື່ ງສຸກເສນ ຫມຄວາມຈາເປັນທາງການແພດ ລວມມ
ແຕບ
າມະການ
ັ
ື່ ື່ ຈາກ ັດຢູແ
່ ຕ່ (1) ຢາທ່ ບ່ ໄດຮ
້ ັບການອະນມດໂດຍຄະນະກ
ດາ້ ນການຢາແລະການບາບັດປິ່ ນປົວ ແລະ (2) ຢາແລະເຄຼື່ ອງໃຊຕ
້ າມຮາ້ ນ
ຂາຍຢາທົ່ ວໄປທ່ ບ່ ແມນແພດສ
ງັ່ ຫຼື ສງັ່ ໂດຍຜູໃ້ ຫບ
່
້ ລິການຂອງ KP, ແລະ
(3) ຢາທື່ ຖກຕັດອອກເປັນການສະເພາະ (ຕວຢື່າງ ຢາປິື່ ນປວການມລກ
ຍາກ, ຢາເສມຄວາມງາມ, ຢາປິື່ ນປວການເສື່ ອມສະມຖພາບທາງເພດ).
ັ
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5.1.2.3

ໃບສງັ່ ຢາສາລ ັບຜູລ
້ ົງທະບຽນເຂົາ້ ຮວ
່ ມ Medicare ພາກ D ທ່ ມສິດ ຫຼື
ຈ ົດທະບຽນເຂົາ້ ຮວ
່ ມໂຄງການເງິນອດໜູນຜູມ
້ ລາຍໄດຕ
້ າ່ (Low Income
Subsidy, LIS).
ຄາ່ ຢາສວ
ຼື ສາລັບຢາຕາມແພດສງັ່ ສາລັບຜູລ
່ ນທ່ ເຫອ
້ ງົ ທະບຽນເຂົ້າຮວ
່ ມ
Medicare Advantage ພາກ D ຜູທ
້ ່ ມສິດເຂົ້າຮວ
່ ມ ຫຼືໄດລ
້ ງົ ທະບຽນ
້ ນະນາຂອງສູນການບລິການ
ເຂົ້າຮວ
ັ ຕາມຂແ
່ ມໂຄງການ LIS, ໂດຍປະຕິບດ
Medicare & Medicaid Services (Centers for Medicare & Medicaid
Services, CMS).

5.1.2.4

ການບລິການທື່ ສະໜອງໃຫຢ
້ ນ
ື່ ອກສະຖານທື່ ຂອງ KP. ນະໂຍບາຍ MFA
ນາໃຊພ
ັ ດາສະຖານທື່ ຂອງ KP,
້ ຽງແຕກ
ື່ ັບການບລິການທື່ ສະໜອງໃຫຢ
້ ບ
ື່ ນ
້ ອມການສງົ່ ຕ່ ຄ ົນເຈັບ
ໂດຍຜໃ້ ຫບ
ງເມຼື່
ັ້ ແມກະທັ
້ ລິການຂອງ KP ເທື່ ານນ.
້
ຈາກຜໃ້ ຫບ
້ ລິການຂອງ KP, ທຸກການບລິການອື່ ນແມນບ
ື່ ື່ ມສິດສາລັບ MFA.
ການບລິການທື່ ສະໜອງໃຫຢ
ັ ດາຫອ
້ ື່ບນ
້ ງການທາງການແພດທື່ ບື່ ແມນຂອງ
ື່
KP, ສະຖານດແລຮບດວ
ື່ ນ ແລະພະແນກສຸກເສນ, ເຊັື່ ນດຽວກ ັນກ ັບການດ
ແລສຸຂະພາບຢເື່ ຮອນ, ການດແລຄນເຈັບໃກຕ
້ າຍ, ການດແລ
ພກ
ັ ຟ້ນ, ແລະການບລິການດແລຄຸມ
້ ຄອງຮ ັກສາ, ແມນບ
ື່ ື່ ຖກລວມເອາ.

5.1.2.5

ເບຍ
້ ປະກ ັນຂອງແຜນປະກ ັນສຸຂະພາບ. ໂຄງການ MFA ຊວ
ື່ ຍຄນເຈັບຈາື່ ຍ
ຄາື່ ໃຊຈ
້ າື່ ຍທື່ ກຽື່ ວຂອ
້ ງກ ັບປະກ ັນພ ັຍຄມ
້ ຄອງການເບິ່ ງແຍງສຸຂະພາບ
(ເຊັ່ ນ ຄ ົບການ ົດຈາ່ ຍ ຫຼື ຄາ່ ເບຍ
້ ປະກ ັນ).

5.1.2.6

ການບລິການເພື່ ມເຕມທື່ ບື່ ມສິດ. ມການລະບຸການບລິການເພື່ ມເຕມທື່ ບື່
ມສິດພາຍໃຕນ
້ ະໂຍບາຍ MFA ໄວໃ້ ນບດຊອ
້ ນທ້າຍທື່ ຕິດຄ ັດມານາ, ຂ້ II,
ການບລິການເພື່ ມເຕມທື່ ມສິດ ແລະບື່ ມສິດພາຍໃຕນ
້ ະໂຍບາຍ MFA.

5.2

ຜໃ້ ຫບ
້ ລິການ. MFA ຖກນາໃຊສ
້ ະເພາະກ ັບການບລິການທື່ ມສິດທື່ ສະໜອງໃຫໂ້ ດຍຜໃ້ ຫກ
້ ານ
ດແລທາງການແພດທື່ ນະໂຍບາຍ MFA ນາໃຊກ
້ ັບ, ຕາມທື່ ລະບຸໄວໃ້ ນບດຊອ
້ ນທາ
້ ຍທື່ ຕິດຄ ັດມາ

້ ກ ັບ ແລະບື່ ຂຶນ
້ ກ ັບນະໂຍບາຍ MFA.
ນາ, ຂ້ III, ຜ້ໃຫ້ບລິການທື່ ຂຶນ
5.3

້ ນຂອງໂຄງການ ແລະວິທສະໝ ັກເຂາ້ ຮວ
້ ນເພື່ ມເຕມກຽື່ ວກ ັບ
ແຫງ
ື່ ຂມ
ື່ ມໂຄງການ MFA. ຂມ
ໂຄງການ MFA ແລະວິທສະໝັກເຂ້າຮວ
ື່ ມແມນສ
ື່ ັງລວມໄວຢ
້ ື່ໃນບດຊອ
້ ນທ້າຍທື່ ຕິດຄ ັດມານາ,

້ ນໂຄງການ ແລະການສະໝັກເຂາ້ ຮວ
ຂ້ IV, ຂມ
ື່ ມໂຄງການ MFA.
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5.3.1

້ ນໂຄງການ. ສາເນາຂອງນະໂຍບາຍ MFA, ແບບຟອມສະໝັກ, ຄາແນະນາ
ແຫງ
່ ຂມ
້ ນແບບໃຊພ
ແລະສ ັງລວມຂມ
້ າສາທື່ ເຂ້າໃຈງາື່ ຍ (ເຊັື່ ນວາື່ ສ ັງລວມນະໂຍບາຍ ຫໃບ
ໂຄສະນາໂຄງການ) ແມນມ
ື່ ໃຫແ
້ ກປ
ື່ ະຊາຊນທື່ວໄປ ໂດຍບື່ ຄິດຄາື່ ຈາກເວັບໄຊຂອງ
KFHP/H, ທາງອເມວ, ໄປເອາດວ
້ ຍຕນເອງ ຫຜາື່ ນທາງໄປສະນສະຫະຣ ັຖ.

5.3.2

ການສະໝ ັກເຂາ້ ຮວ
ື່ ມ MFA. ໃນລະຫວາື່ ງ ຫຫງັ ຈາກການດແລທື່ ໄດຮ
້ ັບຈາກ
KFHP/H, ຄນເຈັບສາມາດສະໝັກເຂ້າຮວ
ື່ ມໂຄງການ MFA ໄດໃ້ ນຫາຍວິທ
ເຊິື່ ງລວມທັງການໄປສະໝັກດວ
້ ຍຕນເອງ, ທາງໂທລະສ ັບ ຫການສື່ງເອກະສານສະໝັກ.
5.3.2.1

ການກວດຄ ັດຄນເຈັບສາລ ັບການມສິດເຂາ້ ຮວ
ື່ ມໂຄງການຣ ັຖບານ ແລະ
ໂຄງການເອກະຊນ. KFHP/H ໃຫຄ
້ າປຶກສາດາ້ ນການເງິນແກຄ
ື່ ນເຈັບທື່
ສະໝັກເຂ້າຮວ
ື່ ມໂຄງການ MFA ເພື່ ອລະບຸໂຄງການປະກ ັນສຸຂະພາບຂອງ
ຣ ັຖບານ ແລະຂອງເອກະຊນທື່ ເປັນໄປໄດທ
້ ື່ ອາດຈະຊວ
ື່ ຍໃນເລື່ ອງຄວາມຈາ
ເປັນດາ້ ນການເຂ້າເຖິງການດແລເບິື່ ງແຍງສຸຂະພາບ. ຄນເຈັບຜທ
້ ື່ ເຂ້າໃຈວາື່
ມສິດເຂ້າຮວ
ື່ ມໂຄງການປະກ ັນສຸຂະພາບຂອງຣ ັຖບານ ຫຂອງ
ເອກະຊນແມນຈ
ັ້
ື່ າເປັນຕອ
້ ງສະໝັກເຂ້າຮວ
ື່ ມໂຄງການເຫື່ ານນ.

5.4

້ ນທື່ ຈາເປັນເພື່ ອສະໝ ັກເຂາ້ ຮວ
້ ນບຸກຄນ, ການເງິນ ແລະຂມ
້ ນອື່ ນ
ຂມ
ື່ ມ MFA. ຈາເປັນຕອ
້ ງມຂມ
ເພື່ ອກວດພິສດສະຖານະການເງິນຂອງຄນເຈັບ ເພື່ ອຕັດສິນການດການມສິດເຂ້າຮວ
ື່ ມໂຄງການ
MFA, ເຊັື່ ນດຽວກ ັນກ ັບໂຄງການປະກ ັນສຸຂະພາບຂອງຣ ັຖບານ ແລະຂອງ ເອກະຊນ. MFA ອາດ
້ ນທື່ ບື່ ຄບຖວ
້ ນເປັນລາຍລັກອ ັກສອນ,
ຈະຖກປະຕິເສດເນື່ ອງຈາກຂມ
້ ນສມບນ. ທາ
່ ນສາມາດຮ ັບຂມ
ໄປຮ ັບດວ
້ ຍຕນເອງ, ຫທາງໂທລະສ ັບກື່ ໄດ.້
5.4.1

ການກວດພິສດສະຖານະທາງການເງິນ. ມການກວດພິສດສະຖານະທາງການເງິນຂອງ
ຄນເຈັບໃນແຕລ
ັ້ ື່ ຜກ
ື່ ຄງທ
້ ຽື່ ວສະໝັກຂເອາການຊວ
ື່ ຍເຫອ. ຖາ້ ສາມາດກວດພິສດສະຖານະ
້ ນຈາກພາຍນອກໄດ,້ ຜກ
ທາງການເງິນຂອງຄນເຈັບໂດຍການໃຊແ
້ ຫງ
ື່ ຂມ
້ ຽື່ ວອາດຈະບື່ ຈາ
ເປັນຕອ
້ ງສະໜອງເອກະສານທາງການເງິນກື່ ໄດ.້

5.4.2

້ ນດາ້ ນການເງິນ ແລະຂມ
້ ນອື່ ນ. ຖາ້ ບື່ ສາມາດກວດພິສດສະຖານະທາງ
ການສະໜອງຂມ
້ ນຈາກພາຍນອກ ຫຄນເຈັບສະໝັກຜາື່ ນທາງ
ການເງິນຂອງຄນເຈັບໂດຍໃຊແ
້ ຫງ
ື່ ຂມ
້ ນທື່ ອະທິບາຍໄວໃ້ ນແບບຟອມສະໝັກເຂ້າຮວ
ໄປສະນ, ຜກ
້ ຽື່ ວອາດຈະສື່ງຂມ
ື່ ມໂຄງການ
MFA ເພື່ ອກວດພິສດສະຖານະທາງການເງິນຂອງຜກ
້ ຽື່ ວ.
5.4.2.1

້ ນຄບຖວ
ຂມ
້ ນສມບນ. ການມສິດເຂ້າຮວ
ື່ ມໂຄງການ MFA ຈະຖຼືກ ພິຈາລະ
້ ນບຸກຄນ, ການເງິນ ແລະຂມ
້ ນອື່ ນແລວ
ນາຕັດສິນເມື່ ອໄດຮ
້ ັບທຸກຂມ
້ .

Proprietary Information. Kaiser Permanente. All rights reserved.

National Community Benefit
ຊື່ ນະໂຍບາຍ: ການຊວ
ື່ ຍເຫອດາ້ ນການເງິນທື່ ກຽື່ ວກ ັບ

ເລກນະໂຍບາຍ: NATL.CB.307

ທາງການແພດ
ພະແນກທື່ ເປັນເຈາ້ ຂອງ: ໂຄງການຊວ
ື່ ຍເຫອຊຸມຊນ

ວ ັນທມຜນນາໃຊ:້ 1 ມກຣາ
2020
ົ

National Community Benefit
ຜຮ
້ ັກສາ: ຫ ົວໜາ້ ໂຄງການຊວ
່ ຍເຫຼືອດາ້ ນການເງິນທ່

ໜາ້ : 7 ຈາກ 24

ກຽ່ ວກ ັບທາງກນແພດ
5.4.2.2

້ ນບື່ ຄບຖວ
ຂມ
້ ນສມບນ. ຄນເຈັບໄດຮ
້ ັບແຈງ້ ໂດຍການແຈງ້ ບອກເຊິື່ ງໜ້າ,
້ ນທື່ ຕອ
ທາງໄປສະນ ຫທາງໂທລະສ ັບ ຖາ້ ຂມ
້ ງການທື່ ໄດຮ
້ ັບບື່ ຄບຖວ
້ ນ
້ ນທື່ ຂາດຫາຍນນພາຍໃນ
ສມບນ. ຄນເຈັບອາດຈະສື່ງຂມ
30 ວ ັນນ ັບ
ັ້
ຈາກວ ັນທທື່ ການແຈງ້ ບອກຖກສື່ງໃຫທ
້ າງໄປສະນ, ການແຈງ້ ບອກແບບ
້ ຫການສນທະນາທາງໂທລະສ ັບເກດຂຶນ
້ .
ເຊິື່ ງໜາ
້ ເກດຂຶນ

5.4.2.3

້ ນທື່ ຮອ
້ ນທື່ ຮອ
ຂມ
້ ງຂເອາບື່ ມໃຫ.້ ຄນເຈັບທື່ ບື່ ມຂມ
້ ງຂເອາຕາມທື່ ອະທິບາຍ
ໄວໃ້ ນແບບຟອມການສະໝັກເຂ້າຮວ
ື່ ມໂຄງການ ອາດຈະຕິດຕື່ ຫາ KFHP/H
ເພື່ ອໂອລ
້ ມກຽື່ ວກ ັບຫ ັກຖານອື່ ນທື່ ມໃຫທ
້ ື່ ອາດຈະສະແດງໃຫເ້ ຫັນການມສິດ
ເຂ້າຮວ
ື່ ມ.

5.4.2.4

້ ນທາງການເງິນ. ຄນເຈັບຈາເປັນຕອ
້ ນການເງິນ
ບ່ ມຂມ
້ ງສະໜອງຂມ
ພ້ນຖານ (ເຊັື່ ນວາື່ ລາຍຮ ັບ, ຖາ້ ມ, ແລະແຫງ
ື່ ລາຍຮ ັບ) ແລະພິສດຄວາມ
ຖກຕອ
້ ງຂອງມ ັນ ເມື່ ອ (1) ສະຖານະການເງິນຂອງລາວບື່ ສາມາດກວດ
້ ນພາຍນອກ, (2) ຂມ
້ ນການເງິນທື່ ຮອ
ພິສດໄດໂ້ ດຍໃຊແ
້ ຫງ
ື່ ຂມ
້ ງຂແມນບ
ື່ ື່ ມ
ໃຫ ້ ແລະ (3) ບື່ ມຫ ັກຖານອື່ ນທື່ ອາດຈະສະແດງເຖິງການມສິດໄດຮ
້ ັບ.
້ ນການເງິນພ້ນຖານ ແລະຫກ
ຈາເປັນຕອ
ັ ຖານພິສດຈາກຄນເຈັບ
້ ງມຂມ
ເມື່ ອລາວ:
5.4.2.4.1

ເປັນຜບ
້ ື່ ມບອ
ື່ ນຢອ
ື່ າໄສ, ຫ

5.4.2.4.2

ບື່ ມລາຍຮ ັບ, ບື່ ໄດຮ
້ ັບໃບຈາື່ ຍເງິນທ່ ເປັນທາງການຈາກນາຍ
ຈາ້ ງຂອງລາວ (ຍກເວັ້ນຜທ
້ ື່ ເຮັດອາຊບສວ
ື່ ນຕວ), ໄດຮ
້ ັບ
ຂອງຂວ ັນເປັນເງິນ ຫບື່ ຈາເປັນຕອ
້ ງຍື່ ນໃບແຈງ້ ເສຍ
ອາກອນລາຍໄດຂ
້ ອງຣ ັຖບານກາງ ຫຣ ັຖໃນປອາກອນຜາື່ ນ
ມາ, ຫ

5.4.2.4.3

ໄດຖ
ັ ລະດ ັບປະເທດ ຫລະດ ັບພາກ
້ ກຜນກະທບຈາກໄພພິບດ
ທື່ ຮກ
້ ັນດ (ເບິື່ ງຂ້ 5.11 ຂາ້ ງລຸມ
ື່ ) ຣ ັຖ

5.4.3

ຄນເຈັບທື່ ມຄຸນສມບ ັດເບ້ອງຕ ້ນ. ຄນເຈັບຖວາື່ ມເງື່ ອນໄຂກ ົງຕາມເກນການມສິດເຂ້າຮວ
ື່ ມ
້ ນບຸກຄນ, ການເງິນ ແລະຂມ
້ ນອື່ ນເພື່ ອກວດ
ໂຄງການ ແລະບື່ ຈາເປັນຕອ
້ ງສະໜອງຂມ
ພິສດສະຖານະການເງິນ ເມື່ ອລາວ:
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5.4.3.1

ຈດທະບຽນເຂ້າຮວ
ື່ ມໂຄງການ Community MFA (CMFA) ເຊິື່ ງຄນເຈັບໄດ ້
ຖກສື່ງຕ່ ໄປຫາ ແລະມຄຸນສມບັດໃນເບ້ອງຕ ້ນຜາື່ ນ (1) ຣ ັຖບານກາງ,
້ ນຊຸ
ຣ ັຖບານຂນຣ
ັ ້ ັຖ ຫທອ
ັ ້ ມຊນທື່ ເປັນຄຮ
້ ງຖິື່ ນ, (2) ອງການຈ ັດຕັງຂ
ື່ ວ
ື່ ມ
ງານ, ຫ (3) ຢງ
ື່ ານສຸຂະພາບຊຸມຊນທື່ ອຸປະຖາໂດຍ KFHP/H, ຫ

5.4.3.2

ຈດທະບຽນເຂ້າຮວ
ື່ ມໂຄງການຜນປະໂຫຍດຊຸມຊນຂອງ KP ທື່ ຖກອອກ
ແບບມາເພື່ ອສະໜັບສະໜນການເຂ້າເຖິງການດແລເບິື່ ງແຍງສຸຂະພາບ
ສາລັບຄນເຈັບທື່ ມລາຍໄດຕ
້ າື່ ແລະໄດຮ
້ ັບການຕັດສິນວາື່ ມຄຸນສມບັດເບ້ອງ
ຕ ້ນໂດຍເຈ້າໜ້າທື່ ຂອງ KFHP/H ທື່ ໄດຮ
້ ັບມອບໝາຍ, ຫ

5.4.3.3

ຈດທະບຽນເຂ້າຮວ
ື່ ມໂຄງການປະກ ັນສຸຂະພາບທື່ ມການກວດສອບລາຍໄດ ້
ແລະຊ ັບສິນທື່ ເຊື່ ອຖໄດ ້ (ເຊັື່ ນວາື່ ໂຄງການອຸດໜນຜມ
້ ລາຍໄດຕ
້ າື່
Medicare (Medicare Low Income Subsidy), ຫ

5.4.3.4
5.4.4

ໄດຮ
້ ັບການມອບລາງວ ັນ MFA ກອ
ື່ ນລວ
ື່ ງໜາ
້ ພາຍໃນ 30 ວ ັນຜາື່ ນມາ.

ການຮວ
ື່ ມມຂອງຄນເຈັບ. ຄນເຈັບຈາເປັນຕອ
້ ງພະຍາຍາມຢາ
ື່ ງສມເຫດສມຜນໃນການ
້ ນທື່ ຮອ
້ ນທື່ ຮອ
ສະໜອງທຸກຂມ
ຸ ຂມ
້ ງຂເອາ. ຖາ້ ບື່ ມການໃຫທ
້ ກ
້ ງຂເອາ, ສະພາບການຈະ
ຖກພິຈາລະນາ ແລະອາດຈະໄດຮ
້ ັບການເອາໃຈໃສເື່ ຖິງໃນເວລາຕັດສິນການດການມສິດ.

5.5

ການຕ ັດສິນການດການມສິດແບບສ ັນນິຖານເອາ. ຄນເຈັບທື່ ບື່ ໄດສ
້ ະໝັກອາດຈະຖກລະບຸວາື່ ມສິດ
ເຂ້າຮວ
ື່ ມໂຄງການ MFA ກື່ ໄດ ້ ຖາ້ ສາມາດກວດສອບສະຖານະການເງິນຂອງລາວໄດຜ
້ າື່ ນການໃຊ ້
້ ນຈາກພາຍນອກ. ຖາ້ ຖກການດວາື່ ມສິດ, ລາວອາດຈະໄດຮ
ແຫງ
ື່ ຂມ
້ ັບມອບລາງວ ັນ MFA ໂດຍ
ອ ັດຕະໂນມ ັດ ແລະໄດຮ
້ ັບຈດໝາຍແຈງ້ ເຕອນທື່ ມທາງເລອກໃນການປະຕິເສດການຊວ
ື່ ຍເຫອການ
ເງິນທື່ ກຽື່ ວກ ັບທາງການແພດໄດ.້ ຄນເຈັບອາດຈະຖກລະບຸ ໂດຍບື່ ຕອ
້ ງສະໝັກ ເມື່ ອລາວ:
5.5.1

ບື່ ມປະກ ັນໄພ ແລະ (1) ມການນ ັດໝາຍທື່ ການດເວລາແລວ
້ ສາລັບການບລິການທື່ ມສິດ
້ ອກວາື່ ລາວມປະກ ັນສຸຂະພາບ, ແລະ
ຢື່ສະຖານທື່ KP ໃດໜຶື່ ງ, (2) ບື່ ໄດຊ
້ ບ
(3) ຖວາື່ ບື່ ມສິດໄດຮ
້ ັບ Medicaid.

5.5.2

ໄດຮ
້ ັບການດແລເບິື່ ງແຍງຢື່ສະຖານທື່ KP ໃດໜຶື່ ງ ແລະມການບື່ງບອກເຖິງຄວາມ
ລາບາກທາງການເງິນ (ເຊັື່ ນວາື່ ຍອດຄາ້ ງຈາື່ ຍທື່ ກາຍການດຈາື່ ຍຊ່ ງຖຼືກລະບກອ
່ ນ
ໜາ
ິ ທ່ ບ່ ດ).
້ ວາ່ ເປັນການສງົ່ ຕ່ ແບບມໜ້ສນ
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5.6

ື່ ັ ທື່ ສ ັງລວມໄວໃ້ ນບດຊອ
ເກນເງື່ ອນໄຂການມສິດເຂາ້ ຮວ
ື່ ມໂຄງການ. ດງ
້ ນທ້າຍທື່ ຕິດຄ ັດມາ, ຂ້ V,

ເກນເງື່ ອນໄຂການມສິດ, ຄນເຈັບທື່ ສະໝັກຂເອາ MFA ອາດຈະມສິດໄດຮ
້ ັບການຊວ
ື່ ຍເຫອດາ້ ນ
ການເງິນ ອງໃສເື່ ກນເງື່ ອນໄຂການກວດສອບລາຍໄດແ
້ ລະຊ ັບສິນ ຫເກນເງື່ ອນໄຂການມລາຍຈາື່ ຍ
ທາງການແພດສງ.
5.6.1

ເກນເງື່ ອນໄຂການກວດສອບລາຍໄດແ
້ ລະຊ ັບສິນ. ຄນເຈັບຖກປະເມນຜນເພື່ ອຕັດສິນການດ
ວາື່ ລາວມເງື່ອນໄຂກ ົງຕາມເກນການມສິດຂອງການກວດສອບລາຍໄດແ
້ ລະຊ ັບສິນຫບື່ .
5.6.1.1

ການມສິດທື່ ອງໃສລ
ື່ ະດ ັບລາຍໄດ.້ ຄນເຈັບຈາກຄວເຮອນທື່ ມລາຍໄດໜ
້ ້ອຍ
ກວາື່ ຫເທື່ າກ ັບເກນເງື່ ອນໄຂການກວດສອບລາຍໄດຂ
້ ອງ KFHP/H ຕາມ
ເປເຊັນຂອງເກນຄວາມທຸກຍາກຂອງ ຣ ັຖບານກາງ (Federal Poverty
Guidelines, FPG) ແມນມ
ື່ ສິດໄດຮ
້ ັບການຊວ
ື່ ຍເຫອທາງການເງິນ.

5.6.1.2

້ ານດລາຍໄດນ
ລາຍໄດຄ
້ ວເຮອນ. ຂກ
້ າໃຊກ
້ ັບສະມາຊິກໃນຄ ົວເຮຼືອນ.
້ ໄປທື່ ກຽື່ ວຂອ
ຄອບຄວແມນກຸ
ື່ ມ
ື່ ຄນສອງຄນຂຶນ
້ ງກ ັນຕາມການເກດ, ການ
ແຕງ
ື່ ງານ ຫການຮ ັບເອາມາລຽ້ ງເປັນລກຜທ
້ ື່ ອາໄສຢື່ຮວ
ື່ ມກ ັນ. ຄນໃນ
ຄອບຄວສາມາດລວມມຄສ
ື່ ມລດ, ຄນ
ື່ ອນທື່ ມຄຸນສມບັດ, ລກ, ຍາດພື່ ນອ
້ ງທື່
ເປັນຜເ້ ບິື່ ງແຍງ, ແລະລກຂອງຍາດພື່ ນອ
້ ງທື່ ເປັນຜເ້ ບິື່ ງແຍງທື່ ອາໄສຢໃ
ື່ ນ
ຄວເຮອນນນ.
ັ້

5.6.2

ື່ ສງ. ຄນເຈັບຖກປະເມນເພື່ ອຕັດສິນ
ເກນເງື່ ອນໄຂການມລາຍຈາຍທາງການແພດທ
ື່
ການດວາື່ ລາວມເງຼື່ ອນໄຂກ ົງຕາມເກນການມສິດສາລັບການມລາຍຈາ່ ຍທາງການແພດທ່
ສູງ ຫຼືບ່ .
5.6.2.1

ື່ ສງ. ຄນເຈັບໃນລະດ ັບລາຍຮ ັບ
ການມສິດທື່ ອງໃສລ
ື່ າຍຈາຍທາງການແພດທ
ື່
ຄວເຮອນໃດໆກື່ ຕາມທື່ ມລາຍຈາື່ ຍທາງການແພດ ແລະການຢາຈາກຖງຕນ
ເອງສາລັບການບລິການທື່ ມສິດໃນໄລຍະເວລາຫາຍກວາື່ 12 ເດອນ
ທື່ ຫາຍກວາື່ ຫເທື່ າກ ັບ 10% ຂອງລາຍໄດຄ
້ ວເຮອນປະຈາປ ແມນມ
ື່ ສິດໄດ ້
ຮ ັບການຊວ
ື່ ຍເຫອທາງການເງິນ.
5.6.2.1.1

ລາຍຈາຍຈາກຖ
ງຕນເອງຂອງ KFHP/H. ລາຍຈາື່ ຍທາງ
ື່
້ ຢື່ບນ
ການແພດ ແລະການຢາທື່ ເກດຂຶນ
ັ ດາສະຖານທື່ ຂອງ
KP ລວມມການຮວ
ື່ ມຈາື່ ຍ, ເງິນມ ັດຈາ, ຄາື່ ຮວ
ື່ ມປະກ ັນໄພ,
ແລະ ຄາື່ ເສຍຫາຍສວ
ື່ ນທາອິດທື່ ກຽື່ ວຂອ
້ ງກ ັບການບລິການທື່
ມສິດ.
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5.6.2.1.2

ລາຍຈາຍຈາກຖ
ງທື່ ບື່ ແມນຂອງ
KFHP/H. ລວມມລາຍ
ື່
ື່
ຈາື່ ຍທາງການແພດ, ການຢາ ແລະແຂວ
້ ທື່ ສະໜອງໃຫຢ
້ ື່
ບັນດາສະຖານທື່ ທື່ ບື່ ແມນຂອງ
KP ທື່ ກຽື່ ວຂອ
ື່
້ ງກ ັບການ
້ ໂດຍຄນເຈັບ (ຍກເວັ້ນ
ບລິການທື່ ມສິດ, ແລະກື່ ໃຫເ້ ກດຂຶນ
ສວ
ື່ ນຫຸ ດ ຫສວ
ື່ ນລບລາ້ ງ). ຄນເຈັບຈາເປັນຕອ
້ ງສະໜອງ
ເອກະສານກຽື່ ວກ ັບລາຍຈາື່ ຍດາ້ ນການແພດສາລັບການ
ບລິການທື່ ໄດຮ
KP.
້ ັບຈາກສະຖານທື່ ທ່ ບ່ ແມນຂອງ
່

5.6.2.1.3

ເບຍ
້ ປະກ ັນແຜນປະກ ັນສຸຂະພາບ. ລາຍຈາື່ ຍຈາກຖງບື່ ລວມ
ມຄາື່ ໃຊຈ
້ າື່ ຍທື່ ກຽື່ ວຂອ
້ ງກ ັບປະກ ັນສຸຂະພາບ (ຕວຢາ
ື່ ງ
ຄາ່ ທານຽມ ຫຼື ຄາ່ ງວດເບຍ
້ ປະກ ັນ).

5.7

ການປະຕິເສດ ແລະການອຸທອນ
5.7.1

ການປະຕິເສດ. ຄນເຈັບຜທ
້ ື່ ສະໝັກເຂ້າຮວ
ື່ ມໂຄງການ MFA ແລະບື່ ມເງື່ ອນໄຂກ ົງຕາມ
ເກນການມສິດ ຈະໄດຮ
້ ັບການແຈງ້ ບອກເປັນລາຍລັກອ ັກສອນ ຫທາງປາກເປື່ າວາື່ ການ
ຮອ
້ ງຂເອາ MFA ຂອງຜູກ
້ ຽື່ ວຖກປະຕິເສດ.

5.7.2

້ ນຂອງຕນບື່ ໄດຮ
ວິທອຸທອນການປະຕິເສດ MFA. ຜປ
້ ວ
ື່ ຍທື່ ເຊື່ ອວາື່ ການສະໝັກ ຫຂມ
້ ັບ
ການພິຈາລະນາຢາ
.້ ຄາແນະນາສາລັບການ
ັ້
ື່ ງຖກຕອ
້ ງ ອາດຈະອຸທອນຄາຕັດສິນນນໄດ
ດາເນນຂະບວນການອຸທອນແມນມ
ື່ ໃຫໃ້ ນຈດໝາຍການປະຕິເສດ MFA. ພະນ ັກງານ
KFHP/H ທື່ ໄດຮ
້ ັບມອບໝາຍຈະກວດເບິື່ ງການອຸທອນ.

5.8

ໂຄງສາ້ ງຂອງລາງວ ັນ. ລາງວ ັນ MFA ນາໃຊກ
້ ັບຍອດຄາ້ ງຈາື່ ຍທື່ ກາຍການດຈາື່ ຍ ຫຍ ັງຄາ້ ງ
ຈາື່ ຍຢເື່ ທື່ ານນ.
ັ້ ໄລຍະການມສິດສາລັບລາງວ ັນ MFA ແມນມ
ັ້ ແລະ
່ ລະຍະເວລາຈາກ ັດເທົ່ ານນ
ອາດແຕກຕາ່ ງກ ັນໄປ.
5.8.1

ພ້ນຖານຂອງລາງວ ັນ. ຄາື່ ໃຊຈ
້ າື່ ຍທື່ ຈາື່ ຍໂດຍລາງວ ັນ MFA ຖກຕັດສິນການດໂດຍອງ
ໃສວ
ື່ າື່ ຄນເຈັບມປະກ ັນໄພການດແລສຸຂະພາບຫບື່ ແລະອງໃສລ
ື່ າຍໄດຄ
້ ວເຮອນຂອງ
ຄນເຈັບ.
5.8.1.1

ຄນເຈັບທື່ ມສິດໄດຮ
້ ັບ MFA ທື່ ບື່ ມປະກ ັນການດແລສຸຂະພາບ
(ບື່ ມປະກ ັນໄພ). ຄນເຈັບທື່ ບື່ ມປະກ ັນໄພທື່ ມສິດ ຈະໄດຮ
້ ັບສວ
ື່ ນຫຸ ດ
ຕື່ ກ ັບທຸກການບລິການທື່ ມສິດ.
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5.8.1.2

ຄນເຈັບທື່ ມສິດໄດຮ
້ ັບ MFA ທື່ ມປະກ ັນການດແລສຸຂະພາບ (ມປະກ ັນໄພ).
ຄນເຈັບທື່ ມປະກ ັນໄພທື່ ມສິດຈະໄດຮ
ນ
ັ້
້ ັບສວ
ື່ ນຫຸ ດຕື່ ກ ັບສວ
ື່ ນນນຂອງໃບບິ
ສາລັບທຸກການບລິການທື່ ມສິດ (1) ທື່ ລາວມຄວາມຮ ັບຜິດຊອບເປັນການ
ສວ
ື່ ນຕວ ແລະ (2) ທື່ ຜໃ້ ຫປ
້ ະກ ັນໄພຂອງລາວບື່ ຈາື່ ຍໃຫ.້ ຄນເຈັບຈາເປັນ
ຕອ
້ ງໃຫເ້ ອກະສານ ເຊັື່ ນວາື່ ຄາອະທິບາຍກຽື່ ວກ ັບຜນປະໂຫຍດ (EOB)
ເພື່ ອຕັດສິນການດສ ັດສວ
ື່ ນຂອງໃບບິນທື່ ປະກ ັນໄພບື່ ຈາື່ ຍໃຫ.້
5.8.1.2.1

ການຊາລະເງິນທື່ ໄດຮ
້ ັບຈາກບລິສ ັດປະກ ັນໄພ. ຄນເຈັບທື່ ມ
ປະກ ັນໄພທື່ ມສິດຈາເປັນຕອ
້ ງເຊັນໂອນໃຫແ
້ ກ ື່ KFHP/H ທຸກ
ການຊາລະເງິນຄາື່ ການບລິການທື່ ສະໜອງໃຫໂ
້ ດຍ
KFHP/H ທື່ ຄນເຈັບໄດຮ
້ ັບຈາກບລິສ ັດປະກ ັນໄພຂອງຕນ.

5.8.1.3

້ ນ
ຕາຕະລາງສວ
ູ ເພ່ ມເຕມກຽ່ ວກ ັບການໃຫສ
່ ນຫດ. ຂມ
້ ວ
່ ນຫດພາຍໃຕ້
ນະໂຍບາຍແມນສະຫ
ບໄວໃ້ ນເອກະສານຊອ
່
້ ນທ້າຍ, ພາກສວ
່ ນທ VI, ຕາ

ຕະລາງສວ
່ ນຫດ.
5.8.1.4

ການຈາຍແທນຄ
ນຈາກການຊາລະສະສາງ. KFHP/H ຊອກຫາການຈາື່ ຍ
ື່
ແທນຄນຈາກການຊາລະສະສາງໜ້ສິນຂອງບກຄ ົນທສາມ / ຄວາມຄຸມ
້
ຄອງຂອງປະກ ັນໄພສວ
ື່ ນບຸກຄນ, ຜຈ
້ າື່ ຍ, ຫຝາ່ ຍອຼື່ ນໆ ທື່ ຮ ັບຜິດຊອບຕາມ
ກດໝາຍ, ຕາມທື່ ນາໃຊໄ້ ດ.້

5.8.2

ໄລຍະເວລາຂອງລາງວ ັນ. ໄລຍະເວລາຂອງລາງວ ັນ MFA ແມນເລ
່ ່ ມແຕວ
່ ັນທທ່ ອະນ
ື່ ັ ທື່ ສ ັງລວມໄວໃ້ ນບດຊອ
ມ ັດ, ຫຼື ວ ັນທທ່ ໃຫບ
້ ລິການ, ຫຼື ວ ັນທທ່ ມການຈາ່ ຍຢາໃຫ.້ ດງ
້ ນ
ທ້າຍທື່ ຕິດຄ ັດມານາ, ຂ້ VII, ໄລຍະເວລາຂອງລາງວ ັນ, ໄລຍະເວລາຂອງລາງວ ັນ
MFA ສາລັບຄນເຈັບທື່ ມສິດຖກຕັດສິນການດໃນຫາກຫາຍວິທ ເຊິື່ ງລວມມ:
5.8.2.1

ໄລຍະເວລາສະເພາະ.

5.8.2.2

ໄລຍະການປິື່ ນປວ ຫຂນຕອນຂອງການດ
ແລ. ສາລັບໄລຍະການປິື່ ນປວ
ັ້
ແລະ/ຫຂນຕອນການເບິື່
ງແຍງດແລສະເພາະ ຕາມທື່ ຕັດສິນການດໂດຍຜໃ້ ຫ ້
ັ້
ບລິການຂອງ KP .

5.8.2.3

ຄນເຈັບຜທ
້ ື່ ເປັນໄປໄດວ
້ າື່ ມສິດສາລ ັບໂຄງການປະກ ັນສຸຂະພາບຂອງຣ ັຖ
ື່ ຄາວ
ບານ ແລະຂອງເອກະຊນ. ອາດຈະມການໃຫລ
້ າງວ ັນ MFA ຊວ
ເພື່ ອຊວ
ື່ ຍຄນເຈັບໃດໜຶື່ ງ ໃນຂະນະທື່ ລາວສະໝັກເຂ້າຮວ
ື່ ມໂຄງການປະກ ັນ
ສຸຂະພາບຂອງຣ ັຖບານ ຫຂອງເອກະຊນ.
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5.8.2.4

ລາງວ ັນເທື່ ອດຽວຂອງຮາ້ ນຂາຍຢາ. ກອ
ື່ ນການສະໝັກເຂ້າຮວ
ື່ ມໂຄງການ
MFA, ຄນເຈັບມສິດໄດຮ
ຖາ້ ຜກ
ັ້
້ ັບລາງວ ັນຮາ້ ນຂາຍຢາຄງດຽວ
້ ຽື່ ວ (1) ບື່ ມ
ລາງວ ັນ MFA, (2) ເຕມຢາຕາມແພດສງັື່ ທື່ ຂຽນສງັື່ ໂດຍຜໃ້ ຫບ
້ ລິການຂອງ
KP ໃດໜຶື່ ງຢື່ຮາ້ ນຂາຍຢາ KFHP/H, ແລະ (3) ສະແດງໃຫເ້ ຫັນການ
ບື່ ສາມາດຈາື່ ຍຄາື່ ຢາຕາມແພດສງັື່ ເຫື່ ານນ.
ັ້ ລາງວ ັນເທື່ ອດຽວລວມມການໃຫ ້
ຢາໃນຈານວນທື່ ສມເຫດສມຜນຕາມທື່ ຕັດສິນການດວາື່ ມຄວາມ ເໝາະ
ສມທາງການແພດໂດຍຜໃ້ ຫບ
້ ລິການຂອງ KP ໃດໜຶື່ ງ.

5.8.2.5

ຮອ
້ ງຂເອາການຂະຫຍາຍລາງວ ັນ. ຄນເຈັບອາດຈະຮອ
້ ງຂເອາການ
້ ານດ
ຂະຫຍາຍລາງວ ັນ MFA ຕາບໃດທື່ ຜ
ື່ ກ
້ ຽື່ ວສບຕື່ ມເງື່ ອນໄຂກງຕາມຂກ
ການມສິດໄດຮ
້ ັບ MFA. ຄາຮອ
້ ງຂການຂະຫຍາຍເວລາຖກປະເມນເປັນແຕື່
ລະກລະນໄປ.

5.8.3

ລາງວ ັນທື່ ຖກຖອນຄນ, ຖກລບລາ້ ງ ຫຖກແກໄ້ ຂ. KFHP/H ອາດຈະຖອນຄນ,
ລບລາ້ ງ ຫແກໄ້ ຂລາງວ ັນ MFA ໃນສະພາບການສະເພາະຕາື່ ງໆ ຕາມການຕັດສິນໃຈ
ຂອງຕນ. ສະພາບການຕາື່ ງໆລວມມ:
5.8.3.1

້ ກງ, ການລ ັກ ຫການປຽື່ ນແປງດາ້ ນການເງິນ. ກລະນການສ້ໂກງ,
ການສໂ
ການບິດເບອນຄວາມຈິງ, ການລັກ, ການປື່ຽນແປງສະພາບການທາງການ
ເງິນຂອງຄນເຈັບ ຫສະພາບການອື່ ນ ເຊິື່ ງມຜນເສຍຫາຍຕ່ ຄວາມສມບນ
ຂອງໂຄງການ MFA.

5.8.3.2

ການມສິດສາລ ັບໂຄງການປະກ ັນສຸຂະພາບຂອງຣ ັຖບານ ແລະຂອງເອກະ
ຊນ. ຄນເຈັບທື່ ໄດຮ
້ ັບຄ ັດເລອກສາລັບໂຄງການປະກ ັນສຸຂະພາບຂອງ
ຣ ັຖບານ ແລະຂອງເອກະຊນຖວາື່ ມສິດ ແຕບ
ື່ ື່ ໃຫຄ
້ ວາມຮວ
ື່ ມມກ ັບຂະ
ບວນການສະໝັກເຂ້າຮວ
ັ້
ື່ ມໂຄງການເຫື່ ານນ.

5.8.3.3

ມການພບແຫງື່ ການຊາລະເງິນອື່ ນ. ປະກ ັນໄພສຸຂະພາບ ຫແຫງ
ື່ ການ ຊາລ
ະເງິນອື່ ນທື່ ພບເຫັນ ຫງັ ຈາກທື່ ຄນເຈັບໄດຮ
້ ັບລາງວ ັນ MFA ແລວ
້ ເຊິື່ ງເຮັດ
ໃຫກ
້ ານຄິດຄາື່ ສາລັບການບລິການທື່ ມສິດຖກຮຽກເກັບເງິນຢ້ອນຫ ັງ. ຖາ້ ເກດ
ສິື່ ງນ,້ ຄນເຈັບບື່ ຖກຮຽກເກັບເງິນສາລັບສວ
ນ (1) ທື່ ຄນເຈັບ
ັ້
ື່ ນນນຂອງໃບບິ
ມຄວາມຮ ັບຜິດຊອບດວ
້ ຍຕນເອງ ແລະ (2) ທື່ ບື່ ຖກຈາື່ ຍໃຫໂ້ ດຍປະກ ັນໄພ
ສຸຂະພາບຂອງຄນເຈັບ ຫແຫງ
ື່ ການຊາລະເງິນອື່ ນ.
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5.8.3.4

ການປ່ຽນແປງໃນປະກ ັນສຂະພາບ. ຄ ົນເຈັບຜູທ
້ ່ ປະສ ົບກ ັບການປ່ຽນແປງປະ
ກ ັນໄພຄມ
້ ຄອງສຂະພາບຈະຖຼືກຂຮອ
້ ງໃຫສ
້ ະໝັກໃໝເ່ ຂົ້າໂຄງການ MFA.

5.9

ຂດຈາກ ັດຕ່ ກ ັບການຄິດຄາ່ .

ຫາ້ ມການຄິດຄາ່ ຄ ົນເຈັບທ່ ມສິດໄດຮ
້ ັບ MFA ໃນຈານວນເຕັມ

(ເຊັ່ ນວາ່ ລວມຍອດຄາ່ ໃຊຈ
້ າ່ ຍ) ສາລັບການບລິການຂອງໂຮງໝທ່ ມສິດທ່ ສະໜອງໃຫຢ
້ ູ່
Kaiser Foundation Hospitals. ຄ ົນເຈັບຜູທ
້ ່ ໄດຮ
້ ັບການບລິການຂອງໂຮງໝທ່ ມສິດຢູ່
Kaiser Foundation Hospitals ແລະມຄນສ ົມບັດເຂົ້າຮວ
່ ມໂຄງການ MFA, ແຕບ
່ ່ ໄດຮ
້ ັບລາງວ ັນ
MFA ຫຼືໄດປ
້ ະຕິເສດລາງວ ັນ MFA ຈະບ່ ຖຼືກຄິດຄາ່ ຫາຍກວາ່ ຈານວນເງິນທ່ ຖຼືກຮຽກເກັບໂດຍທົ່ວ
ໄປ (amounts generally billed, AGB) ສາລັບການບລິການເຫົ່ ານນ.
ັ້
5.9.1

ຈານວນເງິນທື່ ຖກຮຽກເກັບໂດຍທື່ ວໄປ. ຈານວນເງິນທື່ ຖກຮຽກເກັບໂດຍທື່ວໄປ (AGB)
ສາລັບການດແລສຸກເສນ ຫການດແລທື່ ມຄວາມຈາເປັນທາງການແພດທື່ ສະໜອງໃຫ ້
ື່ ັ ກາື່ ວ ແມນຖ
ແກບ
ຸ ຄນຜທ
ື່ ກ
້ ື່ ມປະກ ັນໄພທື່ ຄຸມ
້ ຄອງການດແລດງ
ື່ ກຕັດສິນການດສາລັບ
ສະຖານທ່ ຂອງ KP ຕາມທື່ ອະທິບາຍໄວໃ້ ນບດຊອ
້ ນທ້າຍທື່ ຕິດຄ ັດມານາ, ຂ້ VII,

້ ຖານສາລັບການຄິດໄລື່ຈານວນເງິນທື່ ຖກຮຽກເກັບທື່ ວໄປ (AGB).
ພນ
5.10

ການດາເນນການເກັບໜ້ສິນ.
ື່ ສມເຫດສມຜນ. KFHP/H ຫອງການເກັບໜ້ສິນທື່ ດາເນນ
5.10.1 ຄວາມພະຍາຍາມແຈງບອກທ
້
ການໃນນາມຕາງໜາ
້ ຂອງຕນ ເຮັດຄວາມພະຍາຍາມຢາ
ື່ ງສມເຫດສມຜນເພື່ ອແຈງ້ ບອກ
້ ື່ ກາຍການດຈາື່ ຍ ຫຄາ້ ງຈາື່ ຍກຽື່ ວກ ັບໂຄງການ MFA.
ຄນເຈັບທື່ ມຍອດໜທ
ຄວາມພະຍາຍາມທື່ ສມເຫດສມຜນລວມມ:
5.10.1.1 ໃຫກ
້ ານແຈງ້ ບອກເປັນລາຍລັກອ ັກສອນພາຍໃນ 120 ວ ັນນ ັບຈາກການ
ລາຍງານຫງັ ການອອກໂຮງໝຄງທ
ັ້ າອິດ ທື່ ແຈງ້ ບອກຜຖ
້ ບັນຊວາື່ MFA
ແມນມ
ື່ ໃຫສ
້ າລັບຜທ
້ ື່ ມສິດໄດຮ
້ ັບ.
5.10.1.2 ໃຫກ
້ ານແຈງ້ ບອກເປັນລາຍລັກອ ັກສອນພອ
້ ມກ ັບລາຍການການດາເນນການ
້ ຈຸດປະສງຈະເຮັດ
ເກັບເອາພິເສດ (ECAs) ທື່ KFHP/H ຫອງການເກັບໜມ
ສາລັບການຊາລະຍອດຄາ້ ງຈາື່ ຍ, ແລະການດເວລາສາລັບການດາເນນການ
ື່ ັ ກາື່ ວ ເຊິື່ ງຫງັ ຈາກ 30 ວ ັນນ ັບຈາກການແຈງ້ ບອກເປັນລາຍລັກອ ັກສອນ.
ດງ
5.10.1.3 ໃຫບ
ຽື່ ວກ ັບນະໂຍບາຍ MFA ພອ
້ ດສ ັງລວມທື່ ໃຊພ
້ າສາເຂ້າໃຈງາຍກ
ື່
້ ມກ ັບ
ໃບລາຍງານຄນເຈັບຢໂ
ື່ ຮງໝທາອິດ.
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5.10.1.4 ພະຍາຍາມແຈງ້ ບອກຜຖ
້ ບັນຊທາງປາກເປື່ າກຽື່ ວກ ັບນະໂຍບາຍຂອງ MFA
ແລະວິທໄດຮ
້ ັບການຊວ
ື່ ຍເຫອຜາື່ ນຂະບວນການສະໝັກຂເອາ MFA.
5.10.2 ການດາເນນການເກັບໜ້ພິເສດທື່ ຖກໂຈະ. KFHP/H ບື່ ດາເນນ ຫອະນຸຍາດໃຫອ
້ ງການ
້ ບບພິເສດ (ECAs)
ເກັບໜ້ດາເນນການໃນນາມຂອງຕົນເພື່ ອດາເນນການເກັບໜແ
ຕື່ ກ ັບຄນເຈັບ ຖາ້ ຜກ
້ ຽື່ ວ:
5.10.2.1 ມລາງວ ັນ MFA ທື່ ນາໃຊຢ
້ ື່ ຫ
5.10.2.2 ໄດລ
້ ເິ ລື່ ມຄາຮອ
້ ງສະໝັກຂເອາ MFA ຫ ັງຈາກໄດມ
້ ການເລື່ ມ ECA. ECA
ຖກໂຈະໄວຈ
ັ ້ ດທ້າຍການດການມສິດ
້ ນກວາື່ ວາື່ ມການເຮັດການຕັດສິນຂນສຸ
ໄດຮ
້ ັບ.
5.10.3 ການດາເນນການເກັບໜ້ແບບພິເສດທື່ ອະນຸຍາດໃຫ.້
5.10.3.1 ການຕ ັດສິນການດຄວາມພະຍາຍາມທື່ ສມເຫດສມຜນສຸດທາ້ ຍ. ກອ
ື່ ນການ
ເລື່ ມ ECA ໃດໆ ກື່ ຕາມ, ຫວໜາ
້ ຝາື່ ຍການບລິການດາ້ ນການເງິນຂອງຄນ
ເຈັບຕາມຮອບວຽນລາຍຮ ັບປະຈາພາກ ຮ ັບປະກ ັນສິື່ ງຕື່ ໄປນ:້
5.10.3.1.1 ເຮັດສາເລັດຄວາມພະຍາຍາມທື່ ສມເຫດສມຜນໃນການແຈງ້
ບອກຄນເຈັບກຽື່ ວກ ັບໂຄງການ MFA, ແລະ
5.10.3.1.2 ຄນເຈັບໄດມ
້ ເວລາຢື່າງໜ້ອຍ 240 ວ ັນນ ັບຈາກໃບແຈງ້ ຮຽກ
ເກັບເງິນທາອິດ ເພື່ ອໃຫສ
້ ະໝັກຂເອາ MFA.
5.10.3.2 ການລາຍງານຫາອງການສິນເຊື່ ອຜຊ
້ ມໃຊ ້ ຫສານ ັກງານສິນເຊື່ ອ. KFHP/H
້ ື່ ດາເນນການໃນນາມຂອງຕນ ອາດຈະລາຍງານ ຂມ
້ ນທື່ ມ
ຫອງການເກັບໜທ
ຜນເສຍຫາອງການລາຍງານສິນເຊື່ ອຜຊ
້ ມໃຊ ້ ຫສານ ັກງານສິນເຊື່ ອ.
5.10.3.3 ການດາເນນການທາງສານ ຫທາງແພງ
ື່ . ກອ
ື່ ນການດາເນນການທາງສານ
ຫທາງແພງ
ື່ , KFHP/H ຈະກວດສອບເບິື່ ງສະຖານະການເງິນຂອງຄນເຈັບ
້ ນພາຍນອກເພື່ ອຕັດສິນການດວາື່ ຜກ
ຜາື່ ນການໃຊແ
້ ຫງ
ື່ ຂມ
້ ຽື່ ວມສິດເຂ້າຮວ
ື່ ມ
ໂຄງການ MFA ຫບື່ .
5.10.3.3.1

ມສິດເຂາ້ ຮວ
ື່ ມ MFA. ບື່ ມການດາເນນການເພື່ ມເຕມໃດໆຕື່
ກ ັບຄນເຈັບທື່ ມສິດເຂ້າຮວ
ື່ ມໂຄງການ MFA.
ບັນຊທື່ ມຄຸນສມບັດໄດຮ
້ ັບ MFA ຖກຍກເລກ
ແລະສື່ງຄນແບບຢ້ອນຫງັ .
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5.10.3.3.2

ບື່ ມສິດເຂາ້ ຮວ
ື່ ມ MFA. ໃນກລະນທື່ ຈາກ ັດທື່ ສຸດ,
້ ດຍມການອະນຸມ ັດກອ
ອາດຈະມການດາເນນການຕື່ ໄປນໂ
ື່ ນ
ລວ
ື່ ງໜາ
້ ຈາກຫວໜາ
້ ເຈ້າໜາ
້ ທື່ ການເງິນ ຫຜຄ
້ ວບຄຸມການ
ເງິນ:
5.10.3.3.2.1 ການອາຍ ັດຄາື່ ຈາ້ ງ
5.10.3.3.2.2 ການຟ້ອງຄະດ/ການຮອ
້ ງຟ້ອງທາງແພງ
ື່ .
ບື່ ມການດາເນນການທາງກດໝາຍຕື່ ກ ັບ
ບຸກຄນທື່ ຫວາື່ ງງານ ແລະບື່ ມລາຍຮ ັບທື່
ສາຄ ັນອື່ ນ.
5.10.3.3.2.3 ສິດທິໃນການຢດຄອບຄອງທື່ ຢື່ອາໄສ.

5.10.4 ການດາເນນການເກ ັບໜ້ແບບພິເສດທື່ ຖກຫາ້ ມ. KFHP/H ບື່ ເຮັດ, ບ່ ອະນຸຍາດໃຫເ້ ຮັດ
້ າຍໃຕທ
ຫບ່ ອະນຸຍາດໃຫອ
ຸ ສະພາບການ:
້ ງການເກັບໜ້ເຮັດການດາເນນການຕື່ ໄປນພ
້ ກ
5.10.4.1 ເລື່ ອນການດ, ປະຕິເສດ ຫຮຽກຮອ
້ ງເອາການຊາລະເງິນ, ເນື່ ອງຈາກການບື່
ຊາລະເງິນທື່ ຄາ້ ງຈາື່ ຍຜາື່ ນມາຂອງຜຖ
້ ບັນຊ, ກອ
ື່ ນການສະໜອງການດແລ
ສຸກເສນ ຫການດແລທື່ ມຄວາມຈາເປັນທາງການແພດ.
5.10.4.2 ຂາຍໜ້ສິນຂອງຜຖ
້ ບັນຊໃຫແ
້ ກຝ
ື່ າ່ ຍທສາມ.
5.10.4.3 ການຢຶດຊ ັບສິນ ຫການຢຶດເອາບັນຊ.
5.10.4.4 ຮອ
້ ງຂເອາໝາຍຈ ັບ.
5.10.4.5 ຮອ
້ ງຂເອາໝາຍພາຕວ.
5.11

ການຈ ັດການດາ້ ນໄພພິບ ັດ. KFHP/H ອາດດ ັດປັບເກນການມຄນສ ົມບັດ ແລະຂນຕອນການສະ
ັ້
ໝັກຂອງໂຄງການ MFA ຊວົ່ ຄາວເພຼື່ ອຍ ົກລະດ ັບການຊວ
ັ ດາຊມຊ ົນ ແລະຄ ົນ
່ ຍເຫຼືອທ່ ມໃຫແ
້ ກບ
່ ນ
ເຈັບທ່ ໄດຮ
້ ັບຜົນກະທົບຈາກເຫດການທ່ ເປັນທ່ ຮູຈ
້ ັກກ ັນດທ່ ຣ ັຖ ຫຼື ຣ ັຖບານກາງພິຈາລະນາວາ່ ເປັນ
ເຫດການໄພພິບດ
ັ .
5.11.1 ການດ ັດປັບເກນການມຄນສ ົມບ ັດທ່ ອາດເປັນໄປໄດ.້ ການປ່ຽນແປງຊວົ່ ຄາວຕ່ ກ ັບເກນ
ການມຄນສ ົມບັດສາລັບ MFA ອາດລວມເຖິງ:
້ າກ ັດດາ້ ນການມຄນສ ົມບັດ
5.11.1.1 ການລະງ ັບຂຈ
5.11.1.2 ການເພ່ ມລະດ ັບເກນການກວດສອບດາ້ ນລາຍໄດແ
້ ລະຊ ັບສິນ.
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5.11.1.3 ການຫດລະດ ັບເກນການມຄາ່ ໃຊຈ
້ າ່ ຍທາງການແພດທ່ ສູງ.
5.11.2 ການດ ັດປັບຂນຕອນການສະໝ
ັ້
ັກທ່ ອາດເປັນໄປໄດ.້ ການປ່ຽນແປງຊວົ່ ຄາວຕ່ ກ ັບ ຂນ
ັ້
ຕອນການສະໝັກ MFA ອາດລວມເຖິງ:
້ ນ
5.11.2.1 ການອະນຍາດຄ ົນເຈັບໃນການໃຫຂ
ູ ພຼື້ນຖານດາ້ ນການເງິນ (ເຊັ່ ນ ລາຍ
້ ມ
້ ນ
ໄດ,້ ຖາ້ ມ, ແລະແຫງ
ູ
່ ລາຍໄດ)້ ແລະການຮ ັບຮອງຄວາມຖຼືກຕອ
້ ງຂອງຂມ
ເມຼື່ ອ (1) ສະຖານະການເງິນຂອງຜູກ
້ ຽ່ ວບ່ ສາມາດກວດສອບໄດໂ້ ດຍໃຊ ້
້ ນ
້ ນ
ຂມ
ູ ຈາກພາຍນອກ, (2) ຂມ
ູ ດາ້ ນການເງິນທ່ ຮອ
ັ້ ່ ມໃຫອ
້ ງຂນນບ
້ ັນເນຼື່ ອງ
ມາຈາກເຫດການ, ແລະ (3) ບ່ ມຫກ
ັ ຖານອຼື່ ນປາກ ົດທ່ ອາດສະແດງໃຫເ້ ຫັນ
ເຖິງການມຄນສ ົມບັດ.
5.11.2.2 ການພິຈາລະນາເຖິງຜົນກະທົບຂອງການສູນເສຍໃນອະນາຄ ົດໃນດາ້ ນ
ຄາ່ ຈາ້ ງ/ການຈາ້ ງງານອ ັນເນຼື່ ອງມາຈາກເຫດການ ເມຼື່ ອພິຈາລະນາ
ຕັດສິນດາ້ ນລາຍໄດຄ
້ ົວເຮຼືອນ.
້ ນ
້ ນ
5.11.3 ຂມ
ູ ທ່ ມໃຫແ
ຂມ
ູ ທ່ ອະທິບາຍເຖິງການປຽ່ ນແປງຊວົ່ ຄາວໃນໂຄງການ
້ ກສາທາລະນະ.
່
MFA ແມນມ
່ ໃຫແ
້ ກສ
່ າທາລະນະຜາ່ ນທາງໜ້າເວັບຂອງໂຄງການ MFA ແລະຢູ່ທ່ ສະ
ຖານທ່ ຂອງ KP ໃນເຂດພຼື້ນທ່ ທ່ ໄດຮ
້ ັບຜົນກະທົບ.
6.0

ເອກະສານອາ້ ງອງ / ພາກຕິດຄ ັດ
6.1

ພາກຕິດຄ ັດ A – ປະມວນຄາສ ັບຂອງນະໂຍບາຍ

6.2

ກດໝາຍ, ກດລະບຽບ ແລະຊ ັບພະຍາກອນ
6.2.1

ກ ົດໝາຍວາ່ ດວ
້ ຍການປົກປອ
້ ງຄ ົນເຈັບ ແລະການດູແລທ່ ສາມາດຈາຍໄດ
່
້ (Patient
Protection and Affordable Care Act), ກ ົດໝາຍມະຫາຊ ົນ 111-148 (124
ຣ ັຖບັນຍ ັດ 119 (2010))

6.2.2

Federal Register and the Annual Federal Poverty Guidelines (ທະບຽນ
ຣ ັຖບານກາງ ແລະເກນຄວາມທກຍາກປະຈາປຂອງຣ ັຖບານກາງ)

6.2.3

ເອກະສານພິມເຜຍແຜຂ
່ ອງສານ ັກງານເກັບອາກອນພາຍໃນ (Internal Revenue
Service Publication), ຄາແນະນາປ 2014 ສາລັບຕາຕະລາງ H (2014
Instructions for Schedule H) (ແບບຟອມ 990)

6.2.4

ແຈງ້ ການ 2010-39 ຂອງສານ ັກງານເກັບອາກອນພາຍໃນ (Internal Revenue
Service Notice)
Proprietary Information. Kaiser Permanente. All rights reserved.
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6.2.5

ປະມວນກ ົດລະບຽບຂອງສານ ັກງານເກັບອາກອນພາຍໃນ (Internal Revenue
Service Code), 26 CFR ພາກ 1, 53, ແລະ 602, RIN 1545-BK57;
້ ານ ົດເພ່ ມເຕມສາລັບໂຮງໝການກສ ົນ
RIN 1545-BL30; RIN 1545-BL58 – ຂກ

6.2.6

California Hospital Association – ນະໂຍບາຍການຊວ
ຼື ດາ້ ນການເງິນຂອງ
່ ຍເຫອ
ໂຮງໝ ແລະກ ົດໝາຍວາ່ ດວ
້ ຍການຊວ
່ ຍເຫຼືອຊມຊ ົນ (Hospital Financial Assistance
Policies & Community Benefit Laws), ສະບັບປ 2015

6.2.7

Catholic Health Association) – A Guide for Planning & Reporting
Community Benefit (ປຼື້ມຄູມ
ຼື ານວາງແຜນ ແລະການລາຍງານການຊວ
່ ກ
່ ຍເຫຼືອ
ຊມຊ ົນ), ສະບັບປ 2012

6.3

ລາຍຊື່ ຜໃ້ ຫບ
້ ລິການ
6.3.1

ລາຍຊື່ ຜໃ້ ຫບ
້ ລິການມໃຫຢ
້ ໃ
ື່ ນເວັບໄຊຂອງ KFHP/H ສາລັບ:
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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ກຽ່ ວກ ັບທາງກນແພດ
ພາກຕິດຄ ັດ A
ປະມວນຄາສ ັບ

ໂຄງການ MFA ໃນຊມຊ ົນ (CMFA) ໝາຍເຖິງບັນດາໂຄງການຊວ
ຼື ດາ້ ນການປິ່ ນປົວທ່ ວາງແຜນໄວຊ
່ ຍເຫອ
້ ່ ງຮວ
່ ມມຼື
້ ນຊ
ກ ັບອ ົງການຈ ັດຕັງຂ
ັ ້ ມຊ ົນ ແລະຕາໜ່າງຄວາມປອດໄພ ເພຼື່ ອສະໜອງການເຂົ້າເຖິງການບລິການດູແລທ່ ມຄວາມ
ຈາເປັນທາງການແພດໃຫແ
້ ກຄ
່ ົນເຈັບລາຍໄດຕ
້ າ່ ທ່ ບ່ ມປະກ ັນໄພ ແລະມປະກ ັນໄພບ່ ພຽງພຢູທ
່ ່ ບັນດາສະຖານທ່ ຂອງ KP.
້ ຮ,້ ເຄຼື່ ອງພນ
ອປະກອນການແພດທ່ ໃຊຍ
ົ່
້ າວນານ (DME) ລວມມ ແຕບ
່ ່ ຈາກ ັດ ໄມຄ
້ ອ
້ ນເທົ້າມາດຕະຖານ, ໄມຄ
້ ້າຂແ
ລະອອງ, ເຄຼື່ ອງໃຊທ
້ ່ ໃຫປ
້ ະໂຫຍດຕາມຈດປະສ ົງ, ແນວຊວາ້ ນຄແບບແຂວນເທິງປະຕູສາລັບການໃຊຢ
້ ເູ່ ຮຼືອນ, ຣ ົຖ
ເຂັນ, ເຄຼື່ ອງຊວ
່ ຍຍາ່ ງ, ຕຽງຄ ົນເຈັບ ແລະອ ົກຊເຈັນສາລັບໃຊຢ
້ ູ່ເຮຼືອນ ຕາມທ່ ການ ົດໄວໂ້ ດຍເກນມາດຕະຖານຂອງ
DME. DME ບ່ ລວມເອົາ ອປະກອນເສມ, ອະໄວຍະວະທຽມ (ເຊັ່ ນວາ່ ເຝຼືອກ/ໄອໂທສ, ແລະຫອດສຽງທຽມ ແລະ
ອປະກອນອຼື່ ນ) ແລະອປະກອນທ່ ຫາຊຼືໄ້ ດທ
ົ່ ໄປ ແລະສິນຄາ້ ອອ
້ ວ
່ ນ (ເຊັ່ ນວາ່ ອປະກອນສາລັບການຂ ັບຖາ່ ຍ ແລະ
ອປະກອນສາລັບບາດແຜ).
ຄ ົນເຈັບທ່ ມສິດ ແມນບ
່ ກຄ ົນຜູທ
້ ່ ມເງຼື່ ອນໄຂກ ົງຕາມເກນການມສິດທ່ ອະທິບາຍໄວໃ້ ນນະໂຍບາຍນ,້ ບ່ ວາ່ ຜູກ
້ ຽ່ ວຈະ
(1) ບ່ ມປະກ ັນໄພ; (2) ໄດຮ
້ ັບຄວາມຄມ
້ ຄອງຜາ່ ນໂຄງການປະກ ັນໄພຂອງຣ ັຖບານ (ເຊັ່ ນວາ່ Medicare,
້ າ່ ນການແລກປຽ່ ນຂມ
້ ນ
Medicaid, ຫຼືຄວາມຄມ
ູ ສຂະພາບ);
້ ຄອງປະກ ັນສຂະພາບແບບມການອດໜູນທ່ ຊຼືຜ
(3) ມປະກ ັນໄພຈາກແຜນປະກ ັນສຂະພາບໃດໜ່ ງ ທ່ ບ່ ແມນ
່ KFHP; ຫຼື (4) ມປະກ ັນໄພຈາກ KFHP.
້ ນ
້ ນ
ແຫງ
ູ ພາຍນອກ ແມນຜູ
ູ ສະຖານະການ
່ ຂມ
່ ໃ້ ຫບ
້ ລິການຝາ່ ຍທສາມ, ອ ົງການລາຍງານສິນເຊຼື່ ອ ແລະອຼື່ ນໆ ທ່ ໃຫຂ
້ ມ
ເງິນທ່ ໃຊໂ້ ດຍ KP ເພຼື່ ອຮ ັບຮອງຄວາມຖຼືກຕອ
້ ງ ຫຼືຢຼືນຢັນສະຖານະການເງິນຂອງຄ ົນເຈັບ ເມຼື່ ອປະເມນການມສິດ
ສາລັບໂຄງການ MFA.
ເກນຄວາມທກຍາກຂອງຣ ັຖບານກາງ (FPG) ການ ົດລະດ ັບລາຍໄດປ
້ ະຈາປສາລັບຄວາມທກຍາກ ຕາມທ່ ຕັດສິນ
ການ ົດໂດຍກະຊວງສາທາລະນະສກ ແລະການບລິການມະນດແຫງ່ ສະຫະຣ ັຖ ແລະມການອ ັບເດດໃນແຕລ
່ ະປຢູໃ່ ນ
້ ນ
ທະບຽນຂມ
ູ ຂອງຣ ັຖບານກາງ.
່ ຖຼືກໃຊເ້ ພຼື່ ອຊວ
ການໃຫຄ
ອກດາ້ ນການເງິນ ແລະ
ົ້
້ າປກສາດາ້ ນການເງິນ ແມນຂະບວນການທ
່
່ ຍຄ ົນເຈັບຄນຫາທາງເລຼື
ປະກ ັນສຂະພາບທ່ ມໃຫ ້ ເພຼື່ ອຈາ່ ຍຄາ່ ການບລິການທ່ ສະໜອງໃຫຢ
້ ໃູ່ ນສະຖານທ່ ຂອງ KP.

ຄ ົນເຈັບຜູທ
້ ່ ອາດຈະຂເອົາ

ການໃຫຄ
້ າປກສາດາ້ ນການເງິນ ລວມມ ແຕບ
່ ່ ຈາກ ັດຢູ່ແຕ່ ຜູຈ
້ າ່ ຍດວ
້ ຍຕົນເອງ, ຜູບ
້ ່ ມປະກ ັນໄພ, ຜູມ
້ ປະກ ັນໄພບ່
້ ິນເຕັມຈານວນຂອງຜູປ
ພຽງພ, ແລະຜູທ
້ ່ ໄດສ
້ ະແດງໃຫເ້ ຫັນການບ່ ສາມາດຈາ່ ຍໜສ
້ ວ
່ ຍໄດ.້
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ກຽ່ ວກ ັບທາງກນແພດ
ພາກຕິດຄ ັດ A
ປະມວນຄາສ ັບ (ຕ່ )
ຜູບ
ຼື ູ່ໃນສະພາບການ
້ ່ ມບອ
່ ນຢູອ
່ າໄສ ອະທິບາຍເຖິງສະຖານະຂອງບກຄ ົນຜູທ
້ ່ ອາໄສຢູໃ
່ ນໜ່ ງໃນບັນດາສະຖານທ່ ຫຢ
ໃດໜ່ ງທ່ ອະທິບາຍໄວຂ
້ າ້ ງລມ
່ ນ:້
•

ຢູ່ໃນສະຖານທ່ ທ່ ບ່ ມໄວສ
້ າລັບການຢູ່ອາໄສຂອງມະນດ ເຊນວ
່ ັ າ່ ຣ ົຖ, ສວນສາທາລະນະ, ທາງຍາ່ ງ,
ອາຄານທ່ ຖຼືກປະຮາ້ ງ (ຢູຕ
າມຖະໜົ
ນ
);
ຫ
ຼື
່

•

ຢູ່ໃນສະຖານພ ັກເຊົາສກເສນ; ຫຼື

•

ບອ
ັ ເຊົາໃນລະຫວາ່ ງສງົ່ ຕ່ ຫຊ
ຼື ວ
ຼື ຊວົ່ ຄາວສາລັບຜູບ
ຼື ະຖານ
່ ນພກ
່ ຍເຫອ
້ ່ ມບອ
່ ນຢູອ
່ າໄສທ່ ມາຈາກຖະໜົນ ຫສ
ພກ
ັ ເຊົາສກເສນ.

•

ຢູ່ໃນສະຖານທ່ ຂາ້ ງເທິງ ແຕໃ່ ຊເ້ ວລາສນ
ັ້ (ບ່ ເກນ 30 ວ ັນຕິດຕ່ ກ ັນ) ຢູ່ໃນໂຮງໝ ຫຼືສະຖານສ ົງເຄາະອຼື່ ນ.

•

ຖຼືກຂ ັບໄລອ
ົ ໜຈາກສະພາບຄວາມຮນແຮງໃນ
່ ອກພາຍໃນໜ່ ງອາທິດຈາກບອ
່ ນຢູຂ
່ ອງເອກະຊ ົນ ຫຼືກາລັງຫບ
ຄອບຄ ົວໂດຍບ່ ມບອ
ັ້
ັບພະຍາກອນ ແລະເຄຼືອຂາ່ ຍການຊວ
່ ນຢູອ
່ າໄສຕ່ ມາ ແລະບກຄ ົນນນຂາດຊ
່ ຍເຫຼືອທ່
ຈາເປັນເພຼື່ ອໄດຮ
້ ັບບອ
່ ນຢູ່ອາໄສ.

•

ກາລັງຖຼືກໃຫອ
້ ອກພາຍໃນໜ່ ງອາທິດຈາກສະຖານສ ົງເຄາະ ເຊັ່ ນວາ່ ສະຖານປິ່ ນປົວໂລກຈິດ ຫຼືສະຖານ
ປິ່ ນປົວການໃຊຢ
ັ້ ຍຢູ່ອາໄສເປັນເວລາຫາຍກວາ່ 30 ວ ັນຕິດຕ່ ກ ັນ ແລະບ່ ມບອ
້ າເສບຕິດ ທ່ ບກຄ ົນນນເຄ
່ ນຢູ່
້ັ
ອາໄສຕາມມາ ແລະບກຄ ົນນນຂາດຊ
ນ
ແລະເຄຼື
ອ
ຂ
າ
ຍການຊ
ວ
ຍເຫ
ອ
ທາງສ
ັບພະຍາກອນທາງການເງິ
ຼື
ັງຄ ົມທ່
່
່
ຈາເປັນເພຼື່ ອໄດຮ
້ ັບບອ
່ ນຢູ່ອາໄສ.

KP ລວມມ Kaiser Foundation Hospitals, Kaiser Foundation Health Plans, Permanente Medical
Groups, ແລະບັນດາສາຂາຂອງພວກມ ັນ, ຍ ົກເວັ້ນ Kaiser Permanente Insurance Company (KPIC).
ສະຖານທ່ ຂອງ KP ລວມມອາຄານສະຖານທ່ ຕາ່ ງໆ ລວມທັງສວ
່ ນພາຍໃນ ແລະພາຍນອກຂອງອາຄານ ທ່ KP
ເປັນເຈົ້າຂອງ ຫຼືເຊົ່ າ ເພຼື່ ອດາເນນທລະກິດຕາ່ ງໆຂອງ KP ລວມທັງການໃຫກ
້ ານດູແລຄ ົນເຈັບ (ເຊັ່ ນວາ່ ອາຄານ
ຫຼືຊນອາຄານຂອງ
KP, ພະແນກ, ບລິເວນພາຍໃນ ຫພ
KP).
ັ້
ຼື າຍນອກຂອງອາຄານທ່ ບ່ ແມນອາຄານ
່
້ ນ
້ ນ
ການກວດສອບລາຍໄດແ
ູ ຈາກພາຍນອກ ຫຼືຂມ
ູ ທ່ ສະໜອງໃຫໂ
້ ລະຊ ັບສິນ ແມນວິ
່ ທການທ່ ແຫງ
່ ຂມ
້ ດຍຄ ົນເຈັບຖຼືກ
ໃຊເ້ ພຼື່ ອຕັດສິນການ ົດການມສິດເຂົ້າຮວ
່ ມໂຄງການປະກ ັນສຂະພາບຂອງຣ ັຖບານ ຫຼື MFA ໂດຍອງໃສວ
່ າ່ ລາຍຮ ັບ
ຂອງບກຄ ົນນນຫ
ັ້ າຍກວາ່ ເປເຊັນທ່ ການ ົດໄວຂ
້ ອງເກນຄວາມທກຍາກຂອງຣ ັຖບານກາງຫຼືບ່ .
ການຊວ
່ ຍເຫຼືອດາ້ ນການເງິນທາງການແພດ (MFA) ໃຫລ
້ າງວ ັນທ່ ເປັນເງິນເພຼື່ ອຈາ່ ຍຄາ່ ໃຊຈ
້ າ່ ຍທາງການແພດແກຄ
່ ົນ
ເຈັບທ່ ມສິດຜູທ
ຼື າງສວ
້ ່ ບ່ ສາມາດຈາ່ ຍທັງໝົດ ຫບ
່ ນຂອງຄາ່ ບລິການທ່ ມຄວາມຈາເປັນທາງການແພດ, ແລະຜູທ
້ ່ ໄດໃ້ ຊ ້
ໝົດແຫງ
່ ຜູຈ
້ າ່ ຍເງິນພາກຣ ັຖ ແລະພາກເອກະຊ ົນ. ບກຄ ົນຈາເປັນຕອ
້ ງມເງຼື່ ອນໄຂກ ົງຕາມເກນຂອງໂຄງການສາລັບ
ການຊວ
່ ຍເຫຼືອໃນການຈາ່ ຍບາງສວ
່ ນ ຫຼືທງັ ໝົດຂອງຄາ່ ດູແລປິ່ ນປົວ.
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ກຽ່ ວກ ັບທາງກນແພດ
ພາກຕິດຄ ັດ A
ປະມວນຄາສ ັບ (ຕ່ )
້ ເຊັ່ ນວາ່ ເຝຼືອກໂອບບອ
ເຄຼື່ ອງໃຊທ
ັ ,
້ າງການແພດ ໝາຍເຖິງວ ັດສະດທາງການແພດແບບໃຊແ
້ ລວ
້ ຖິມ
່ ນກະດູກຫກ
ສາຍແຂວນແຂນ, ຜາ້ ພນ
ັ ແຜ ແລະຜາ້ ບັງ ທ່ ສະໜອງໃຫໂ້ ດຍຜູໃ້ ຫກ
້ ານດູແລສຂະພາບທ່ ມໃບອະນຍາດ ໃນຂະນະທ່
ໃຫກ
ັ້ ່ ຊຼື້ ຫຼືໄດມ
້ ານບລິການທ່ ມຄວາມຈາເປັນທາງການແພດ,ແລະບ່ ລວມເອົາວ ັດສະດເຫົ່ ານນທ
້ າຈາແຫງ
່ ອຼື່ ນໂດຍຄ ົນ
ເຈັບ.
້ ຄາ່ ຢາ ສະໜອງການຊວ
ການຍ ົກເວັນ
ຼື ທາງການແພດແກສ
່ ຍເຫອ
່ ະມາຊິກຂອງ KP Senior Advantage Medicare
ພາກ D ທ່ ມລາຍໄດຕ
້ າ່ ຜູທ
້ ່ ບ່ ສາມາດຈາ່ ຍຄາ່ ຮວ
່ ມຈາ່ ຍຂອງເຂົາເຈົ້າສາລັບຢາຕາມແພດສງັ່ ຂອງຄ ົນເຈັບເຂດນອກທ່ ມ
ປະກ ັນຄມ
້ ຄອງພາຍໃຕ້ Medicare ພາກ D.
ຕາໜາ່ ງຄວາມປອດໄພ ໝາຍເຖິງລະບົບຂອງອ ົງການບ່ ຫວ ັງຜົນກາໄລ ແລະ/ຫຼືໜ່ວຍງານຣ ັຖບານທ່ ສະໜອງການດູ
ແລທາງການແພດໂດຍກ ົງໃຫແ
ັ່ ວາ່ ໂຮງໝຣ ັຖບານ, ຄລນິກຊ
້ ກຜ
່ ທ
ູ້ ່ ບ່ ມປະກ ັນໄພໃນສະຖານທ່ ສາລັບຊມຊ ົນ ເຊນ
ມຊ ົນ, ໂບດ, ສະຖານພກ
ັ ເຊົາຂອງຜູບ
້ ່ ມບອ
່ ນຢູ່ອາໄສ, ໜ່ວຍແພດເຄຼື່ ອນທ່ , ໂຮງຮຽນ ແລະອຼື່ ນໆ.
ຜູມ
ປະກ ັນການດູແລສຂະພາບ, ພ ົບວາ່ ພ ັນທະໃນການຈາ່ ຍເບຍ
້ ປະກ ັນໄພບ່ ພຽງພ ແມນບ
່ ກຄ ົນຜູທ
້ ່ , ເຖິງແມນຈະມ
່
້
ປະກ ັນ, ຄາ່ ຮວ
ັ ທະທາງການເງິນທ່ ໃຫຍຫ
່ ມຈາ່ ຍ, ຄາ່ ຮວ
່ ມປະກ ັນ ແລະ ຄວາມຮ ັບຜິດຊອບສວ
່ ນທາອິດ ແມນພ
່ ນ
່ ວງທ່
ຜູກ
້ ຽ່ ວເຮັດໃຫຊ
້ ັກຊາ້ ຫຼືບ່ ໄດຮ
້ ັບການດູແລສຂະພາບທ່ ຈາເປັນ ເນຼື່ ອງຈາກຄາ່ ໃຊຈ
້ າ່ ຍທ່ ຕອ
້ ງຈາ່ ຍຈາກຖ ົງຕົນເອງ.
ຜູບ
ຼື ານຊວ
ັ ້ ັຖບານກາງ
້ ່ ມປະກ ັນໄພ ແມນບ
່ ກຄ ົນຜູທ
້ ່ ບ່ ມປະກ ັນການດູແລສຂະພາບ ຫກ
່ ຍເຫຼືອທາງການເງິນຂນຣ
ຫຼືຂນຣ
ັ ້ ັຖ ເພຼື່ ອຊວ
່ ຍຈາ່ ຍຄາ່ ບລິການດູແລສຂະພາບ.
ປະຊາກອນກມ
ຼື າ່ ມຄວາມສຽ່ ງຫາຍກວາ່ ກມ
່ ສຽ່ ງ ລວມມກມ
່ ຄ ົນຜູທ
້ ່ ສຂະພາບ ແລະຄວາມເປັນຢູ່ຖວ
່ ປະຊາກອນທົ່ ວໄປ
ເນຼື່ ອງຈາກສະຖານະທາງເສດຖະກິດສ ັງຄ ົມ, ການເຈັບປວ
ັ ໃຈຄວາມພິການອຼື່ ນ.
່ ຍ, ຊ ົນເຜົ່ າ, ອາຍ ຫຼືປດ
່ ລິເລ່ ມໂດຍສານທ່ ສງັ່ ໃຫໜ
ໝາຍພາຕ ົວ ແມນຂະບວນການທ
ົ ວາ່ ມການ
່
້ ່ວຍງານທ່ ກຽ່ ວຂອ
້ ງນາເອົາບກຄ ົນໃດໜ່ ງທ່ ພບ
ດູໜິ່ນທາງແພງ
່ ມາຢູຕ
່ ່ ໜາ
້ ສານ, ເຊິ່ ງຄາ້ ຍຄຼືກ ັນກ ັບໝາຍຈ ັບ.
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ກຽ່ ວກ ັບທາງກນແພດ
ບດຊອ
້ ນທາ້ ຍ: Kaiser Permanente Northern California

I.

Kaiser Foundation Hospitals.

້ າໃຊກ
ນະໂຍບາຍນນ
້ ັບ Kaiser Foundation Hospitals ໃນເຂດ

Northern California:
KFH
KFH
KFH
KFH
KFH
KFH
KFH

Antioch
Fremont
Fresno
San Leandro
Manteca
Modesto
Oakland

KFH
KFH
KFH
KFH
KFH
KFH
KFH

Richmond
Roseville
Redwood City
Sacramento
Santa Clara
San Francisco
San Jose

KFH
KFH
KFH
KFH
KFH
KFH
KFH

San Rafael
Santa Rosa
South Sacramento
South San Francisco
Vacaville
Vallejo
Walnut Creek

ໝາຍເຫດ: Kaiser Foundation Hospitals ປະຕິບດ
ັ ຕາມນະໂຍບາຍດາ້ ນລາຄາທ່ ເປັນທັມສາລັບ
ໂຮງໝ, ປະມວນກ ົດໝາຍວາ່ ດວ
້ ຍສຂະພາບແລະຄວາມປອດໄພຂອງຣ ັຖຄາລິຟເນຍ
(California Health & Safety Code) §127400.
II.

ການບລິການເພື່ ມເຕມທື່ ມສິດ ແລະບື່ ມສິດພາຍໃຕນ
້ ະໂຍບາຍ.
a. ການເດນທາງສາລ ັບຄ ົນເຈັບທ່ ບ່ ມບອ
່ ນຢູອ
່ າໄສ. ມໃຫແ
້ ກຄ
່ ົນເຈັບທ່ ບ່ ມບອ
່ ນຢູ່ອາໄສສາລັບ ສະຖາ
ນະການສກເສນ ແລະບ່ ສກເສນ ເພຼື່ ອອານວຍຄວາມສະດວກໃນການອອກຈາກໂຮງໝຂອງ KP
ຫຼື ພະແນກສກເສນຂອງ KP
້ . ໃນສະຖານະການທ່ ແນນ
b. ການບລິການເພ່ ມເຕມທ່ ມສິດທ່ ມໃຫອ
້ ງຕາມການຍ ົກເວັນ
່ ອນ, MFA
ອາດຖຼືກນາໃຊກ
KP ແລະອປະກອນການແພດທ່ ໃຊ ້
້ ັບການບລິການຈາກສະຖານທ່ ທ່ ບ່ ແມນຂອງ
່
ໄດຍ
້ າວນານ (DME) ຊ່ ງຖຼືກສງັ່ ຈາ່ ຍ ຫຼື ຖຼືກສງັ່ ໃຫໂ້ ດຍຜູໃ້ ຫບ
້ ລິການຂອງ KP ເພຼື່ ອໃຫແ
້ ກຄ
່ ົນ
ເຈັບຜູທ
້ ່ ມເງຼື່ ອນໄຂກ ົງຕາມເກນການມຄາ່ ໃຊຈ
້ າ່ ຍສູງທາງການແພດ (ໃຫເ້ ບິ່ ງຂ້ 5.6.2 ຂາ້ ງເທງ,
ເກນການມຄາ່ ໃຊຈ
້ າ່ ຍສູງທາງການແພດ.).
i. ການບລິການດາ້ ນພະຍາບານທ່ ຊານານງານ. ຈ ັດໃຫຫ
້ າໂດຍສະຖານທ່ ຂອງ KP ທ່ ມ
ສ ັນຍາເພຼື່ ອໃຫແ
້ ກຄ
່ ົນເຈັບທ່ ມຄວາມຈາເປັນທາງການແພດຕາມຄາສງັ່ ແພດ, ຕາມທ່
ຕັດສິນການ ົດໄວໂ້ ດຍຜູໃ້ ຫບ
້ ລິການຂອງ KP ເພຼື່ ອອານວຍຄວາມສະດວກໃນການອອກ
ຈາກໂຮງໝ.
ii. ອຸປະກອນການແພດທື່ ໃຊຍ
້ າວນານ (DME). ສງັື່ ໃຫໂ
້ ດຍຜໃ້ ຫບ
້ ລິການ KP ຜາື່ ນ
້ ນະນາດາ້ ນ DME ແລະສະໜອງໃຫ ້
ພະແນກ KFHP/H DME ໂດຍປະຕິບດ
ັ ຕາມຂແ
ໂດຍຜູໃ້ ຫບ
້ ລິການທ່ ມສ ັນຍາເພຼື່ ອໃຫແ
້ ກຄ
ື່ ນເຈັບຜທ
້ ື່ ມເງຼື່ ອນໄຂກ ົງຕາມເກນດາ້ ນຄວາມຈາ
ເປັນທາງການແພດ.
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c.

ການບລິການເພື່ ມເຕມທື່ ບື່ ມສິດ
i. ເຄື່ ອງຊວ
ື່ ຍການໄດຍ
້ ິນ
ii. ອຸປະກອນສາຍຕາ
່ ກຽ່ ວຂອ
iii. ຄາ່ ໃຊຈ
Medi-Cal (Share of Cost, SoC).
້ າຍທ
່
້ ງກ ັບຄາ່ ສວ
່ ນຮວ
່ ມຈາຍຂອງ
່
SoC ແມນຖຼື
່ ກພິຈາລະນາວາ່ ເປັນສວ
່ ນໜ່ ງຂອງໂຄງການ Medi-Cal ທ່ ຖຼືກອອກແບບມາ
ເພຼື່ ອຈ ັດຫາຜົນປະໂຫຍດດາ້ ນການເບິ່ ງແຍງສຂະພາບເພຼື່ ອຊວ
ຼື ຜູຮ
່ ຍເຫອ
້ ັບຜົນປະໂຫຍດ
ຂອງ Medi-Cal ຜູທ
້ ່ ຢູ່ໃນລະດ ັບຕາ່ ສດຂອງລາຍໄດ.້ MFA ບ່ ສາມາດນາໃຊໄ້ ດກ
້ ັບການ
້ັ າລັບການບລິການທ່ ຕົກຢູພ
ຄິດຄາ່ ເຫົ່ ານນສ
າຍໃຕ
ເ
ກນ
SoC.
່
້

III.

້ ກ ັບ ແລະບື່ ຂຶນ
້ ກ ັບນະໂຍບາຍ MFA. ລາຍການຂອງຜໃ້ ຫບ
ຜໃ້ ຫບ
້ ລິການທື່ ຂຶນ
້ ລິການໃນ Kaiser
້ ກ ັບ ແລະບື່ ຂຶນ
້ ກ ັບນະໂຍບາຍ MFA ແມນມ
Foundation Hospitals ທື່ ຂຶນ
ື່ ໃຫແ
້ ກປ
ື່ ະຊາຊນທື່ ວໄປ ໂດຍບື່
ເສຍຄາື່ ຢື່ໃນເວັບໄຊ MFA ຂອງ KFHP/H ທື່ www.kp.org/mfa/ncal.

IV.

້ ນໂຄງການ ແລະການສະໝ ັກເຂາ້ ຮວ
້ ນໂຄງການ MFA ເຊິື່ ງລວມທັງສາເນາຂອງ ນະ
ຂມ
ື່ ມ MFA. ຂມ
້ ນແບບໃຊພ
ໂຍບາຍ MFA, ແບບຟອມສະໝັກ, ຄາແນະນາ ແລະສ ັງລວມຂມ
້ າສາເຂ້າໃຈງາື່ ຍ (ເຊັື່ ນວາື່ ໃບ
ໂຄສະນາໂຄງການ) ແມນມ
ື່ ໃຫແ
້ ກປ
ື່ ະຊາຊນທື່ວໄປ ໂດຍບື່ ເສຍຄາື່ ໃນຮບແບບອເລັກໂທຣນິກ ຫສະບັບ
ເຈຍ
້ . ໃນລະຫວາື່ ງ ຫຫງັ ຈາກການດແລທື່ ໄດຮ
້ ັບຈາກ KFHP/H, ຄນເຈັບສາມາດສະໝັກເຂ້າຮວ
ື່ ມໂຄງການ
MFA ໄດໃ້ ນຫາຍວິທ ເຊິື່ ງລວມທັງການໄປສະໝັກດວ
້ ຍຕນເອງ, ທາງໂທລະສ ັບ ຫການສື່ງເອກະສານ
ສະໝັກ. (ໃຫເ້ ບິື່ ງຂ້ 5.3 ແລະ 5.4 ຂາ້ ງເທິງ.)
້ ນໂຄງການຈາກເວັບໄຊ KFHP/H. ສາເນາອເລັກໂທຣນິກຂອງຂມ
້ ນໂຄງການແມນ
a. ດາວໂຫດຂມ
ື່
ມໃຫຢ
້ ື່ເທິງເວັບໄຊ MFA ທື່ www.kp.org/mfa/ncal.
້ ນໂຄງການທາງອເລັກໂທຣນິກ. ສາເນາອເລັກໂທຣນິກຂອງຂມ
້ ນໂຄງການແມນມ
b. ຮອ
້ ງຂເອາຂມ
ື່ ໃຫ ້
ທາງອເມວ ຕາມການຮອ
້ ງຂ.
c.

້ ນໂຄງການ ຫສະໝ ັກດວ
ຂເອາຂມ
້ ຍຕນເອງ. ມນໂຄງການແມນມ
ື່ ໃຫຢ
້ ື່ພະແນກຮ ັບຄນເຈັບ ແລະ
ຫອ
້ ງສຸກເສນ ຢື່ Kaiser Foundation Hospitals ທື່ ມລາຍຊື່ ໃນຂ້ I, Kaiser Foundation

Hospitals.
້ ນໂຄງການ ຫສະໝ ັກທາງໂທລະສ ັບ. ມຜໃ້ ຫຄ
d. ຮອ
້ ງຂເອາຂມ
້ າປຶກສາທາງໂທລະສ ັບ ເພື່ ອໃຫ ້ ຂ້
ມນ, ຕັດສິນການດການມສິດເຂ້າຮວ
ື່ ມ MFA, ແລະຊວ
ື່ ຍຄນເຈັບໃນການສະໝັກເຂ້າຮວ
ື່ ມ MFA.
ສາມາດຕິດຕື່ ຫາຜໃ້ ຫຄ
້ າປຶກສາໄດທ
້ ື່ :
ເບໂທລະສ ັບ: 1-800-390-3507
Proprietary Information. Kaiser Permanente. All rights reserved.
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້ ນໂຄງການ ຫສະໝ ັກທາງໄປສະນ. ຄນເຈັບສາມາດຮອ
້ ນໂຄງການ ແລະ
e. ຮອ
້ ງຂເອາຂມ
້ ງຂເອາຂມ
ສະໝັກເຂ້າຮວ
ື່ ມ MFA ໂດຍການສື່ງຄາຮອ
້ ງສະໝັກເຂ້າຮວ
ື່ ມໂຄງການ MFA ທື່ ຄບຖວ
້ ນທາງ ໄປ
້ ນ ແລະຄາຮອ
ສະນ. ສາມາດສື່ງຄາຮອ
້ ງຂເອາຂມ
້ ງສະໝັກທາງໄປສະນຫາ:
Kaiser Permanente
Attention: Medical Financial Assistance Unit
P.O. Box 30006
Walnut Creek, California 94598
f.

້ ນສາເລັດແລວ
ສື່ງຄາຮອ
້ ງສະໝ ັກທື່ ປະກອບຂມ
້ ດວ
້ ຍຕນເອງ. ສາມາດສື່ງຄາຮອ
້ ງສະໝັກທື່
້ ນສາເລັດແລວ
ປະກອບຂມ
້ ໂດຍການໄປສື່ງດວ
້ ຍຕນເອງທ່ ພະແນກຮ ັບຄ ົນເຈັບ ຫຼື ພະແນກທ່
ປກສາດາ້ ນການເງິນຂອງຄ ົນເຈັບໃນໂຮງໝແຕລ
່ ະແຫງ
່ ຂອງມູນນິທິ Kaiser.

V.

ເກນເງື່ ອນໄຂການມສິດ. ມການພິຈາລະນາເຖິງລາຍຮ ັບຄວເຮອນຂອງຄນເຈັບ ໃນເວລາຕັດສິນການດການ
ມສິດເຂ້າຮວ
ື່ ມ MFA. (ເບິື່ ງຂ້ 5.6.1. ຂາ້ ງເທິງ.)
a. ເກນເງື່ ອນໄຂການກວດສອບລາຍໄດ:້ ບື່ ເກນ 350% ຂອງຂດການດຄວາມທຸກຍາກຂອງຣ ັຖບານ
ກາງ
b. ບັນດາສະມາຊິກຂອງ KFHP ຜູທ
້ ່ ມຄາ່ ຮ ັບຜິດຊອບຈາ່ ຍສວ
່ ນທາອິດຕອ
້ ງມເງຼື່ ອນໄຂກ ົງຕາມເກນ
ການມຄາ່ ໃຊຈ
້ າ່ ຍທາງການແພດສູງ ເພຼື່ ອໃຫມ
້ ສິດເຂົ້າຮວ
່ ມໂຄງການ

VI.

ຕາຕະລາງສວ
່ ນຫດ.

ຈນວນເງິນທ່ KP ເກັບຈາກຄ ົນເຈັບທ່ ມສິດໄດຮ
້ ັບການຊວ
່ ຍເຫຼືອດາ້ ນການເງິນທ່ ກຽ່ ວ

ກ ັບທາງການແພດແມນອ
່ ງຕາມປະເພດຂອງເກນເງຼື່ ອນໄຂການມສິດທ່ ນາໃຊໃ້ ນການພິຈາລະນາຄ ົນເຈັບສາ
ລັບໂຄງການ.
a. ຄ ົນເຈັບມສິດກ ົງຕາມເກນເງຼື່ ອນໄຂການກວດສອບລາຍໄດ.້ ຄ ົນເຈັບຜູທ
້ ່ ມສິດຕາມເກນເງຼື່ ອນໄຂ
ການກວດສອບລາຍໄດຈ
້ ະໄດຮ
້ ັບສວ
່ ນຫດ 100% ຈາກສວ
່ ນຂອງຄາ່ ບລິການທ່ ໄດຮ
້ ັບຊ່ ງເປັນ
ສວ
່ ນທ່ ຄ ົນເຈັບຕອ
້ ງຮ ັບຜິດຊອບຈາ່ ຍເອງ.
່ ສູງ. ຄ ົນເຈັບຜູທ
b. ຄ ົນເຈັບມສິດກ ົງຕາມເກນການມຄາ່ ໃຊຈ
້ າຍທາງການແພດທ
່
້ ່ ມສິດຕາມເກນການ
ມຄາ່ ໃຊຈ
້ າ່ ຍທາງການແພດທ່ ສູງຈະໄດຮ
້ ັບສວ
່ ນຫດ 100% ຈາກຄາ່ ບລິການທ່ ໄດຮ
້ ັບຊ່ ງເປັນສວ
່ ນ
ທ່ ຄ ົນເຈັບຕອ
້ ງຮ ັບຜິດຊອບຈາ່ ຍເອງ.
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VII.

ໄລຍະເວລາຂອງການມສິດຮ ັບລາງວ ັນ. ລາງວ ັນ MFA ເລື່ ມຕ ້ນແຕວ
ື່ ັນທຂອງການອະນຸມ ັດ, ຫວ ັນທທື່ ການ
ບລິການຖກສະໜອງໃຫ,້ ຫວ ັນທທື່ ຢາຖກຈາື່ ຍໃຫ.້ ຊວ
່ ງລະຍະເວລາຂອງການມສິດສາລັບລາງວ ັນ MFA
ແມນມ
ເວລາຈາກ ັດເທົ່ ານນ.
ັ້ (ເບິື່ ງຂ້ 5.8.2 ຂາ້ ງເທິງ.)
່
a. ໄລຍະເວລາສງສຸດ ອງຕາມໄລຍະສະເພາະ:
i. ລາງວ ັນມາດຕະຖານສາລັບການບລິການທື່ ມສິດ: ບື່ ເກນ 365 ວ ັນ, ລວມເຖິງ ຍອດຄາ້ ງ
ຊາລະທັງໝົດໃນປັດຈບັນ ແລະຄາ່ ໃຊຈ
້ າ່ ຍທ່ ຍ ັງຄາ້ ງຄາຢູ່
ii. ລາງວ ັນການມສິດຕາມການສ ັນນິຖານສາລັບຄນເຈັບທື່ ບື່ ມປະກ ັນໄພ: 30 ວ ັນ
iii. ການດແລພະຍາບານລະດ ັບຊານານງານ: ບ່ ເກນ 30 ວ ັນ
iv. ອປະກອນການແພດທ່ ໃຊໄ້ ດຍ
້ າວນານ: ບ່ ເກນ 180 ວ ັນ
b. ໄລຍະເວລາສງສຸດສາລັບໄລຍະການປິື່ ນປວ / ຂນຕອນການດ
ແລ: ບື່ ເກນ 365 ວ ັນ
ັ້
c.

ໄລຍະເວລາສງສຸດສາລັບຄນເຈັບຜທ
້ ື່ ເປັນໄປໄດວ
້ າື່ ຈະມສິດເຂ້າຮວ
ື່ ມໂຄງການປະກ ັນໄພສຸຂະພາບ
ຂອງຣ ັຖບານ ແລະຂອງເອກະຊນ: ບື່ ເກນ 30 ວ ັນ

d. ໄລຍະເວລາສງສຸດສາລັບລາງວ ັນຄງດຽວຂອງຮ
າ້ ນຂາຍຢາ: 30 ວ ັນ
ັ້
e. ໃນກລະນທ່ ຄ ົນເຈັບໄດສ
້ ະໝັກເຂົ້າຮວ
່ ມ, ແລະໄດຮ
້ ັບອະນມ ັດເຂົ້າໂຄງການ MFA, ຕອ
້ ງມການ
ຄຼືນເງິນສາລັບຈານວນເງິນໃດໆ ທ່ ໄດຮ
້ ັບໃນຈານວນທ່ ກາຍຈາກຈານວນທ່ KFHP/H ຄາດວາ່ ຈະ
ໄດຮ
້ ັບຈາ່ ຍຈາກ Medicare, Medi-Cal ຫຼື ຈາກເງິນຈາ່ ຍຂອງຣ ັຖບານບາງແຫງ
່ , ສາລັບຄາ່ ບລິ
ການໂຮງໝ ແລະ/ຫຼື ຄາ່ ບລິການຈາກຜູຊ
້ ານານງານ.
້ ທ່ ອ ັດຕາທ່ ການ ົດໄວໃ້ ນຂ້ 685.010 ຂອງປະມວນລະບຽບການທາງ
i. ດອກເບຍ
້ ຈະເພ່ ມຂນ
້
ແພງ
ັນທຈາ່ ຍເງິນທ່ ໂຮງໝໄດຮ
່ ; ໂດຍເລ່ ມຕົນໃນວ
້ ັບຈາກຄ ົນເຈັບ. ອ ັດຕາປັດຈບັນແມນ
່
10%.

VIII.

ພ້ນຖານສາລ ັບການຄິດໄລຈ
ື່ ານວນທື່ ຖກຮຽກເກັບທື່ ວໄປ (AGB). KFHP/H ຕັດສິນການດ AGB ສາລັບ
ການດແລສຸກເສນ ຫການດແລທື່ ມຄວາມຈາເປັນທາງການແພດອື່ ນ ໂດຍການໃຊວ
ິ ການເບິື່ ງຄນ ໂດຍ
້ ທ
້ ນກຽື່ ວກ ັບອ ັດຕາ AGB ແລະການ
ການຄນການຄິດຄາື່ ລວມຍອດສາລັບການດແລນນໃຫ
ອ
ັ້
້ ັດຕາ AGB. ຂມ
ຄິດໄລແ
ື່ ມນມ
ື່ ໃຫຢ
້ ື່ເທິງເວັບໄຊ MFA ຂອງ KFHP/H ທື່ www.kp.org/mfa/ncal.
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