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SUMMA က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ က်သင့္ေငြ ေတာင္းခံျခင္းႏွင့္ စုေဆာင္းျခင္းဆုိင္ရာ မူဝါဒ 

1.0 ရည္ရြယ္ခ်က္ - 
 
Summa Health System (“SHS”) သည္ က်သင့္ေငြ ေတာင္းခံျခင္းႏွင့္ ေပးေခ်ေငြ ေကာက္ယူစုေဆာင္းျခင္းမ်ားျဖင့္ 
ဆက္စပ္သည့္အေလ်ာက္ လူနာမ်ား၊ အာမခံေပးသူမ်ားအား အသိပညာေပးအပ္ျခင္းကုိ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္လ်က္ 
ရွိပါသည္။ လူမ်ဳိး၊ အသက္အရြယ္၊ လိင္၊ လူမ်ဳိးစုေနာက္ခံသမိုင္း၊ မူလႏိုင္ငံ၊ ႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈ၊ မူလဘာသာစကား၊ 
ယုံၾကည္ကုိးကြယ္ရာဘာသာ၊ ပညာေရး၊ အလုပ္အကုိင္ သို႔မဟုတ္ ေက်ာင္းပညာအေျခအေန၊ ပင္ကုိယ္စရိုက္၊ 
ဆက္ဆံေရး၊ အာမခံလႊမ္းျခံဳႏိုင္မႈ၊ လူမႈအသုိင္းအဝန္း ရပ္တည္မႈ သုိ႔မဟုတ္ အျခား ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ 
အေၾကာင္းတရားမ်ားေပၚမူတည္ျခင္းမရွိဘဲ အေကာင့္မ်ားတြင္ ေငြေပးေခ်ျခင္းကုိ တေျပးတည္းလုပ္ေဆာင္ပါမည္။ 
က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈဆုိင္ရာ ေငြေၾကးအကူအညီေပးအပ္ေရး (“HFA”) မူဝါဒေအာက္တြင္ ကုသမႈအတြက္ 
ပံ့ပိုးမႈမ်ားကုိ တစ္ဦးတစ္ေယာက္က ရွိႏိုင္ျခင္း ရွိ၊မရွိကုိ ဆုံးျဖတ္ေပးရန္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အားထုတ္မႈမ်ား 
ေဆာင္ရြက္ျခင္းမျပဳရေသးမီ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ထံမွ ေငြေပးေခ်မႈ ရရွိရန္ အပိုေဆာင္း ေငြေၾကးေကာက္ခံမႈ 
ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိ (သုိ႔မဟုတ္ ဤေနရာမွ စတင္သတ္မွတ္ထားသည့္အတုိင္း “ECA” ဟုလည္းေကာင္း) Summa 
Health System ျပဳလုပ္မည္ မဟုတ္ပါ။ 

 
အာမခံေပးသူတုိင္းအား ၎တုိ႔၏ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ တာဝန္ရွိမႈမ်ားအေၾကာင္း သတိျပဳမိရန္ႏွင့္ နားလည္ႏိုင္ေစရန္ 
သင့္ေလ်ာ္ေသာ အခ်ိန္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေျပာဆုိမႈမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးသြားပါမည္။ အမွန္တကယ္ေပးအပ္၍ သင့္ေလ်ာ္စြာ 
မွတ္တမ္းျပဳထားေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ ေငြေရးေၾကးေရးကိစၥရပ္မ်ားကုိ အာမခံေပးသူက တာဝန္ယူထားရပါမည္။ 
Summa Health System ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ခန္႔အပ္ထားသူမ်ားက ၎တို႔၏ HFA ကုိ က်ယ္ျပန္႔စြာ 
ထုတ္ျပန္ေပးပါမည္။ လူနာတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ အာမခံ လႊမ္းျခံဳႏိုင္မႈကုိ နားလည္ျခင္းသည္ မူဝါဒကုိင္ေဆာင္သူ၏ 
တာဝန္ျဖစ္ပါသည္။ အာမခံလႊမ္းျခံဳႏိုင္မႈတြင္ က်န္ရွိေသာ မည္သည့္ဆင့္ပြား လူနာတာဝန္ရွိမႈမဆုိကုိ အာမခံေပးသူ၏ 
အာမခံလႊမ္းျခံဳႏိုင္မႈႏွင့္ အက်ိဳးေက်းဇူးပံုစံတြင္ သတ္မွတ္ထားပါသည္။ 
 
System Health System သည္ အက်ဳံးဝင္မႈ၊ ေတာင္းဆုိမႈအေပၚ တရားဝင္ဆုံးျဖတ္မႈႏွင့္ လူနာအတြက္ အာမခံ 
ေပးအပ္သူက က်ခံေပးမည့္ပမာဏကုိ ဆုံးျဖတ္ျခင္းမ်ားအတြက္ အာမခံေပးသူမ်ားႏွင့္ အာမခံ လုပ္ငန္းမ်ားထံမွ 
အက်ဳိးခံစားခြင့္မ်ားႏွင့္ အျခားအခ်က္အလက္မ်ားအေပၚ မီွခိုအားထားရပါသည္။ 

 
2.0 ေဆာင္ရြက္မႈနယ္ပယ္ - 

 
အာမခံေပးသူထံ ေငြေတာင္းခံမႈႏွင့္ ေကာက္ခံမႈ မူဝါဒသည္ Summa Health System (ေဆးရုံမ်ား) တြင္ 
အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရိွပါသည္။ 
 

3.0 ဖြင့္ဆုိခ်က္မ်ား - 
 
Summa Health System (SHS) – သည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ အုိဟိုင္းယုိး အေရွ႕ေျမာက္ပုိင္းတြင္ရိွေသာ အက်ိဳးအျမတ္ 

မယူသည့္ ေပါင္းစည္းထားေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ေပးအပ္ေသာစနစ္ ျဖစ္ပါသည္။ Summa Health System Corporate 
ဝန္ေဆာင္မႈစင္တာမ်ား တည္ရိွသည့္လိပ္စာမွာ - 1077 Gorge Blvd, Akron, Ohio 44310 ျဖစ္ပါသည္။ 
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အပုိေဆာင္းေကာက္ခံမႈ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား (ECAs) တြင ္- ၁) တစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ ေၾကြးၿမီကုိ အျခားတစ္ဦးသုိ႔ 

ေရာင္းခ်ျခင္း ၂) တစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ ေကာင္းက်ိဳးမရိွေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ စားသုံးသူဆုိင္ရာ 
ခရက္ဒစ္သတင္းပို႔သည့္ ေအဂ်င္စီမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ခရက္ဒစ္ဗ်ဴရုိမ်ားထံ သတင္းပို႔ျခင္း ၃) ယခင္ေငြေၾကး 
ေတာင္းခံမႈကုိ မေပးေခ်ထားသည့္အတြက္ လုိအပ္ေသာ ေဆးဘက္ဆုိင္ရာ ကုသမႈမ်ား မေပးအပ္မီ 
ေငြေၾကးေပးေခ်ရန္ လုိအပ္ျခင္း၊ ေရႊ႕ဆုိင္းျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ျငင္းပယ္ျခင္း ၄) တစ္ဦးတစ္ေယာက္အား 
တရားစြဲဆုိထားျခင္း သုိ႔မဟုတ္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ ပိုင္ဆုိင္ေသာ ပစၥည္းအား အာမခံအျဖစ္ ရယူထားျခင္း စသည့္ 
ဥပေဒအရ သုိ႔မဟုတ္ တရားေရးဆုိင္ရာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္လုိအပ္ေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား (ျခြင္းခ်က္မ်ားတြင္ 
ေဒဝါလီခံရန္ ေတာင္းဆုိထားသည့္ အေထာက္အထားႏွင့္ တကုိယ္ရည္ထိခုိက္မႈအတြက္ ေဆးရုံမွ 
ပစၥည္းထိန္းသိမ္းထားမႈအေပၚ တရားရုံးဆံုးျဖတ္ခ်က္/ ေျဖရွင္းခ်က္ တုိ႔ပါဝင္ေသာ္လည္း) ပါဝင္ပါသည္။ 
 
က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္ဆုိင္ရာ ေငြေၾကးအကူအညီ (HFA) - Summa Health System သည ္အျပည့္အဝ 
ေငြေၾကးမတည္ထားေသာ အစီအစဥ္ျဖစ္ပါသည္။ ဤေနရာတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ဝင္ေငြဆုိင္ရာႏွင့္ အျခားအက်ံဳးဝင္သည့္ 
အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီသည့္ က်န္းမာေရးအာမခံ မရိွေသာ လူနာမ်ားႏွင့္ အာမခံလႊမ္းျခံဳႏုိင္မႈ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းသာ ရိွသူမ်ား 
(ဆုိလုိသည္မွာ အာမခံ မထားေသာသူမ်ားႏွင့္ အာမခံမလံုေလာက္သူမ်ားျဖစ္သည္) အက်ံဳးဝင္ပါသည္။ 
 
 

4.0 မူဝါဒ 
 
ေဆးရုံဝန္ေဆာင္မႈ ေငြစာရင္းရွင္းတမ္းတစ္ေစာင္ကုိ လူနာ/အာမခံေပးသူထံ ႏွစ္တုိး ေငြေတာင္းခံမႈ စက္ဝန္းပုံစံျဖင့္ ေပးပုိ႔ပါသည္။ 
လူနာတြင္ အာမခံလႊမ္းျခံဳႏုိင္မႈ မရိွလွ်င္ ကုိယ္တုိင္ေပးသည့္ လူနာျဖစ္သျဖင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးအပ္ျပီးေနာက္ 
ထုိေငြစာရင္းရွင္းတမ္းကုိ ေပးပုိ႔ပါသည္။ လူနာတြင္ အာမခံကုိင္ေဆာင္သူမွတဆင့္ လႊမ္းျခံဳမႈရိွသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား 
ျပဳလုပ္ျပီးေနာက္ ေတာင္းခံမႈ တင္ျပျပီး၍ ေတာင္းခံမႈကုိ အာမခံကုိင္ေဆာင္သူက တရားဝင္ဆံုးျဖတ္ျပီးသည့္အခါ 
ေငြစာရင္းရွင္းတမ္းကုိ ေပးပုိ႔ပါသည္။ လူနာက အခ်က္အလက္ပုိမုိေပးအပ္ရန္ လိုအပ္ေသာေၾကာင့္ ေတာင္းခံမႈကုိ 
တရားဝင္ဆုံးျဖတ္ျခင္းအား ရပ္တန္႔လုိက္ရျခင္းက့ဲသုိ႔ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ေတာင္းခံမႈအား ေဆာင္ရြက္ျခင္းမျပဳမီ 
ေငြစာရင္းရွင္းတမ္းကုိ လူနာ ႏွင့္/သုိ႔မဟုတ္ အာမခံေပးသူထံ ပုိ႔ေပးပါလိမ့္မည္။ 
 
Summa Health System ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ႏွင့္/သုိ႔မဟုတ္ ၎တုိ႔ ခန္႔အပ္ထားသူမ်ားက လူနာ/အာမခံသူမ်ားထံ ေငြစာရင္း 
ရွင္းတမ္း ေတာင္းခံမႈ စက္ဝန္းကာလအတြင္း ေငြေကာက္ခံမႈျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ဆက္သြယ္ရန္ (တယ္လီဖုန္း/လက္ကုိင္ 
ဖုန္း၊ စာတုိက္မွွ သုိ႔မဟုတ္ အီးေမးလ္ျဖင့္ စသည္တုိ႔အပါအဝင္) ၾကိဳးစားႏုိင္ပါသည္။ ေငြေကာက္ခံရန္ ၾကိဳးစားမႈမ်ားကုိ 
လူနာအေကာင့္တြင္ မွတ္တမ္းတင္ထားပါသည္။ 
 
 

 
ေငြစာရင္းရွင္းတမ္း စက္ဝန္းကာလ - 
ေငြစာရင္းရွင္းတမ္းႏွင့္ ေၾကြးက်န္ ေလွ်ာ္ျခင္း စက္ဝန္းကုိ ပထမဆံုး ေငြစာရင္းရွင္းတမ္းအား လူနာထံ ေပးပို႔လုိက္သည့္ 
အခ်ိန္ (ပို႔လုိက္သည့္ ရက္) ႏွင့္ ေအာက္ပါစာမ်က္ႏွာတြင္ ပံုေဖာ္ထားသည့္အတုိင္း တုိင္းတာပါမည္။ 
 



 

စာမ်က္ႏွာ 3 မွ 8 

 

SUMMA က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ က်သင့္ေငြ ေတာင္းခံျခင္းႏွင့္ စုေဆာင္းျခင္းဆုိင္ရာ မူဝါဒ 

 
 

Soarian လူနာမ်ားထံမွ က်သင့္ေငြ ေတာင္းခံျခင္းႏွင့္ ေကာက္ယူစုေဆာင္းျခင္း ျဖစ္စဥ္ 

(၂၀၁၅ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔မွစတင္၍) 

 ေဖာ္ျပခ်က္ #၁  

၀-၃၀  

ရက္ 

ေဖာ္ျပခ်က္ #၂  

၃၁-၆၀ 

ရက္ 

ေဖာ္ျပခ်က္ #၃  

၆၁-၉၀ 

ရက္ 

ေဖာ္ျပခ်က္ #၄  

၉၁-၁၂၀ 

ရက္ 

 

(လူနာက 

ေနာက္ဆုံးထားေပးေခ်ရန္ ရက္စြဲ၊ 

Soarian က ရွင္းတမ္း ထုတ္ျပန္၊ 

ပထမေန႔။  
ဘ႑ာေရးအဖဲြ႔မွ ကုိင္တြယ္သည့္ အတြင္း/ျပင္ပ လူနာမ်ားအတြက္ ေရာေႏွာထားေသာ ဝန္ေဆာင္မႈ/ 

အာမခံသူ၏ ေကာက္ယူစုေဆာင္းမႈမ်ား 

SBO မူလ ေအဂ်င္စီမ်ား (FCI.JPRS) သုိ႔ 

လႊအဲပ္ထားသည့္ ဆုံး႐ံႈးႏိုင္မႈျမင့္မားေသာ 

ေႂကြးၿမီမ်ား ရက္ေပါင္း ၆၀ အတြင္း တုံ႔ျပန္မႈမရွိပါက 

ျပန္လည္ဆက္သြယ္ၿပီး SBO ဒုတိယ ေအဂ်င္စီ 

(UCB) သုိ႔ပို႔ေပး။ 

   

 * လက္ခံရယူႏုိင္ေသာ အုပ္စုမွာ ေနာက္ဆံုးထား ေပးေခ်ရမည့္ရက္ကိုေက်ာ္လြန္သြားၿပီျဖစ္သည ္  
 

 

အပုိေဆာင္း ေကာက္ခံျခင္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား (ECAs) - 
 
HFA မူဝါဒေအာက္တြင္ ပံ့ပိုးမႈအတြက္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္က အက်ံဳးဝင္ျခင္း ရွိမရွိကုိ ဆံုးျဖတ္ေပးရန္ သင့္ေလ်ာ္ 

ေသာ အားထုတ္မႈမ်ား မျပဳလုပ္မီ ေဆးကုသမႈအတြက္ ေငြေပးေခ်မႈအား ရရွိရန္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္အေပၚ ECAs 
ျပဳလုပ္ျခင္းတြင္ ပါဝင္ျခင္းမျပဳလုပ္ရန္မွာ Summa Health System ၏ မူဝါဒျဖစ္သည္(“ဖြင့္ဆုိခ်က္မ်ား” တြင္ 
မွတ္သားထားသည့္အတုိင္း)။ 

 
 

ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ေသာ အေကာင့္မ်ား၏ ေငြေၾကးေကာက္ခံမႈကုိ ဥပေဒေၾကာင္းအရ သုိ႔မဟုတ္ တရားေရးနည္းလမ္း 
ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအရ အပါအဝင္ ရရွိႏိုင္ေသာ နည္းလမ္းအကုန္လုံးျဖင့္ Summa Health System က ဆက္လက္ 

လုပ္ေဆာင္ပါမည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ဥပေဒေၾကာင္းအရ ေဆာင္ရြက္မႈတြင္ ဘဏ္စာရင္းလက္က်န္ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ 
ပိုင္ဆုိင္မႈမ်ား ျပန္လည္ပိုင္ဆုိင္ခြင့္ႏွင့္ ႏွဳတ္ေရြးခြင့္ပိတ္ထားျခင္းတို႔ မပါဝင္ပါ။ Summa Health System ကုိယ္စား 
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနေသာ မည္သည့္လုပ္ငန္းမဆိုက စည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္ေသာ အေကာင့္မ်ားထံမွ ေငြေၾကး 
ေကာက္ခံရာတြင္ ဥပေဒေၾကာင္းအရ အေရးယူမႈမ်ားကုိ Summa Health System အား အသိေပးရမည္ျဖစ္သလို 
အတည္ျပဳခ်က္ကုိလည္း ရယူရပါမည္။ 
 

 

 

 



 

စာမ်က္ႏွာ 4 မွ 8 

 

SUMMA က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ က်သင့္ေငြ ေတာင္းခံျခင္းႏွင့္ စုေဆာင္းျခင္းဆုိင္ရာ မူဝါဒ 

HFA တြင္ အက်ံဳးဝင္မႈအား ဆုံးျဖတ္ရန္အတြက္ အားထုတ္မႈမ်ား - 
 

 ျပည့္စံုေအာင္ ျဖည့္ထားေသာ HFA ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကုိ အနည္းဆုံး ရက္ေပါင္း ၂၄၀ ကာလအတြင္း (ဤေနရာတြင္ 
ေဖာ္ျပထားသည့္အတုိင္း) လူနာမ်ားက ေလွ်ာက္ထားရန္ Summa Health System က ခြင့္ျပဳမည္ မဟုတ္ပါ။ 

 
 HFA မူဝါဒျဖင့္ လူနာ၏ အက်ံဳးဝင္မႈကုိ ဆံုးျဖတ္ရန္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အားထုတ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းမရိွဘဲ လူနာ သုိ႔မဟုတ္ 

အာမခံေပးသူတုိ႔အား ECAs ျပဳလုပ္မႈမ်ား Summa Health System က ေဆာင္ရြက္မည္မဟုတ္ပါ။ အထူးသျဖင့္ 

o ကုသမႈအတြက္ ေငြေခ်မႈကုိ ရရွိရန္ မည္သည့္ ECAs ကုိမွ် မစတင္ေသးမီ ဤေနရာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ 
HFA မူဝါဒမ်ားကုိ တစ္ဦးခ်င္းစီအား Summa Health System က အသိေပးမည္ျဖစ္၍ ကုသမႈအတြက္ 
ေငြစာရင္းရွင္းတမ္း မေတာင္းခံမီ ပထမဆံုးအၾကိမ္အျဖစ္ စာတုိက္မွ ေပးပို႔လုိက္သည့္ရက္မွ အနည္းဆံုး 
ရက္ေပါင္း ၁၂၀ ၾကာသည္အထိ ထုိက့ဲသုိ႔ေသာ ECAs မ်ားစတင္ျခင္းကုိ ေစာင့္ဆုိင္းေပးပါမည္။ 

 
 အကယ္၍ Summa Health System ECAs ေဆာင္ရြက္ရမည္ဆုိလွ်င္ တစ္ခု သို႔မဟုတ္ ယင္းထက္ပိုသည့္ 

ECAs မ်ား စတင္ျခင္းမျပဳမီ ေအာက္ပါတုိ႔ ျဖစ္ေပၚပါမည္ - 
 

 အက်ဳံးဝင္သူ တစ္ဦးခ်င္းစီအတြက္ ဘ႑ာေရး ပ့ံပုိးမႈမ်ား ရရိွသည့္အေၾကာင္း လူနာထံ စာျဖင့္ Summa Health System 
က အသိေပးပါမည္၊ ကုသမႈအတြက္ ေငြေခ်မႈ စတင္ရယူရန္ ေကာက္ခံရမည့္ အေဆာက္အဦးေနရာထံ (သုိ႔မဟုတ္ 
အျခားခြင့္ျပဳထားသည့္ ျပင္ပအဖြဲ႔အစည္းမ်ား) ECAs မ်ားအား အသိေပးပါမည္၊ စာျဖင့္ အသိေပးထားသည့္ရက္မွ 
ရက္ေပါင္း ၃၀ ထက္ ပုိေစာျခင္းမရိွဘဲ ထုိ ECAs မ်ားကုိ စတင္ႏုိင္မည့္ ေနာက္ဆုံးရက္အား ေဖာ္ျပပါမည္၊ အထက္ေဖာ္ျပပါ 
အသိေပးစာတြင္ HFA မူဝါဒ၏ ရုိးရွင္းေသာ အက်ဥ္းေဖာ္ျပခ်က္ ပါဝင္ပါမည္၊ HFA မူဝါဒအေၾကာင္းႏွင့္ တစ္ဦးခ်င္းအေနျဖင့္ 
ေလွ်ာက္လႊာလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပံပိုးမႈ မည္သုိ႔ရယူႏုိင္သည္ကုိ ႏႈတ္ျဖင့္ အသိေပးရန္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အားထုတ္မႈ 
ျပဳလုပ္ပါမည္။ 

 
 အကယ္၍ Summa Health System က တစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ ကုသမႈ အႀကိမ္ေရ အမ်ားအျပားအတြက္ 

ေၾကြးက်န္ေငြေတာင္းခံလႊာကုိ ထုိေငြေတာင္းခံလႊာမ်ားအတြက္ တစ္ခု သို႔မဟုတ္ ယင္းထက္ပိုေသာ ECAs 
မ်ားအား စတင္ျခင္းမျပဳမီ စုေပါင္းရမည္ဆုိပါက စုေပါင္းလုိက္မႈတြင္ ပါဝင္ေသာ လက္တေလာအျဖစ္ဆံုး 
ကုသမႈအပိုင္းအတြက္ ေငြစာရင္းရွင္းတမ္းေတာင္းခံလႊာကုိ ပထမဆံုးအၾကိမ္အျဖစ္ စာတုိက္မွပို႔ေဆာင္ျပီးေနာက္ 
ရက္ေပါင္း ၁၂၀ ၾကာသည္အထိ ECAs မ်ား စတင္ျခင္းကုိ ဆုိင္းငံ့ထားပါမည္။ 

 
 အကယ္၍ ယခင္ကေပးအပ္ခဲ့ေသာ ကုသမႈမ်ားအတြက္ တစ္ခု သုိ႔မဟုတ္ ယင္းထက္ပိုေသာ 

ေၾကြးက်န္ေငြေတာင္းခံလႊာမ်ားရွိသူအား လုိအပ္ေသာ ေဆးဝါးကုသမႈေပးရန္ Summa Health System က 
ေရႊ႕ဆုိင္းျခင္း၊ ျငင္းဆုိျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ေပးအပ္ျခင္းမျပဳမီ ေငြေခ်မႈ ျပဳလုပ္ရန္လုိအပ္ပါက တစ္ဦးခ်င္းစီကုိ HFA 
ေလွ်ာက္လႊာေဖာင္ႏွင့္ ယခင္ေပးအပ္ခဲ့ေသာ ကုသမႈအတြက္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္က တင္သြင္းထားေသာ HFA 
ေလွ်ာက္လႊာ (သုိ႔မဟုတ္ သက္ဆုိင္လွ်င္ ျပီးဆံုးထားသည့္) အား Summa Helath System က လက္ခံျခင္းႏွင့္ 
ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း ျပဳလုပ္ေတာ့မည္မဟုတ္သည့္ ေနာက္ဆုံးရက္ႏွင့္ အက်ံဳးဝင္သူမ်ားအတြက္ ဘ႑ာေရး 
ေထာက္ပံ့မႈမ်ား ရရွိႏိုင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည့္ စာျဖင့္ ေရးသားထားေသာ သတိေပးခ်က္တစ္ေစာင္ကုိ 



 

စာမ်က္ႏွာ 5 မွ 8 

 

SUMMA က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ က်သင့္ေငြ ေတာင္းခံျခင္းႏွင့္ စုေဆာင္းျခင္းဆုိင္ရာ မူဝါဒ 

Summa Health System က ေပးပို႔ပါမည္။ ေနာက္ဆုံးရက္သည္ ေရးသားေပးပို႔ သတိေပးသည့္ရက္မွ 
ရက္ေပါင္း ၃၀ ထက္ ပိုေစာမည္မဟုတ္ပါ သို႔မဟုတ္ ယခင္ကုသမႈအတြက္ ေငြစာရင္းရွင္းတမ္းေတာင္းခံလႊာကုိ 
စာတုိက္မွ ေပးပို႔လုိက္သည့္ ရက္မွ ရက္ေပါင္း ၂၄၀ ထက္ ပိုေစာမည္မဟုတ္ပါ။ စာျဖင့္ေပးပို႔သည့္ 
သတိေပးခ်က္ႏွင့္ ရိုးရွင္းစြာ ေရးသားထားေသာ HFA အက်ဥ္းခ်ဳပ္ကုိ Summa Health System က 
ေပးအပ္မည္ျဖစ္သလို Summa Health System ၏ HFA မူဝါဒအေၾကာင္းႏွင့္ HFA ေလွ်ာက္ထားမႈ 
လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ တစ္ဦးခ်င္းစီအေနျဖင့္ မည္က့ဲသုိ႔ ပံ့ပိုးမႈရယူႏိုင္သည္ကုိ ႏႈတ္ျဖင့္ တစ္ဦးခ်င္းစီအား 
သတိေပးရန္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အားထုတ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ပါမည္။ HFA ေလွ်ာက္လႊာကုိ Summa Health System 
က အခ်ိန္မီ လက္ခံရရွိခဲ့လွ်င္ ေလွ်ာက္လႊာကုိ ျမန္ဆန္စြာ ေဆာင္ရြက္ေပးပါမည္။ 

 
 

HFA ေလွ်ာက္လႊာကုိ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း 
 

ေလွ်ာက္ထားရမည့္ကာလတြင္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္က မျပည့္စံုေသာ HFA ေလွ်ာက္လႊာကုိ တင္ပို႔ခဲ့ပါက Summa 
Health System က ေအာက္ပါတုိ႔ကုိ ျပဳလုပ္ပါမည္ -  

 
 ေလွ်ာက္ထားမႈ ျပီးျပည့္စံုေစရန္ ေလွ်ာက္ထားရမည့္ HFA ေလွ်ာက္လႊာပုံစံ သုိ႔မဟုတ္ HFA အတြက္ 

လုိအပ္ေသာ ထပ္တုိး အခ်က္အလက္မ်ား ႏွင့္/သုိ႔မဟုတ္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကုိ ေဖာ္ျပထားသည့္ 
စာျဖင့္ေရးသားသတိေပးခ်က္ကုိ စာမ်က္ႏွာ ၈ တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ Summa Health System ထံ 
ဆက္သြယ္ရန္အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္အတူ တစ္ဦးခ်င္းစီအား ေပးပို႔ပါမည္။ 

 
ေလွ်ာက္ထားရန္ကာလအတြင္း ျပည့္စံုေသာ HFA ေလွ်ာက္လႊာကုိ တင္သြင္းခဲ့လွ်င္ Summa Health 

System က ေဆာင္ရြက္မည္မွာ - 
 

 ကုသမႈအတြက္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္က HFA တြင္ အက်ံဳးဝင္ျခင္း ရွိမရွိ အက်ံဳးဝင္မႈ ဆုံးျဖတ္ေပးျခင္းကုိ 
ျပဳလုပ္၍ အက်ံဳးဝင္မႈ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ (သက္ဆုိင္လွ်င္ ထုိသူအက်ံဳးဝင္သည့္ ပံ့ပိုးမႈ) ႏွင့္ ဤဆုံးျဖတ္ခ်က္အတြက္ 
အေျခခံသည့္အခ်က္မ်ားကုိ ထုိသူအား စာျဖင့္ ေရးသား သတိေပးပါမည္။ 
 

အကယ္၍ တစ္ဦးတစ္ေယာက္အား ၎၏ ကုသမႈအတြက္ HFA တြင္ အက်ံဳးဝင္ေၾကာင္း ဆံုးျဖတ္ေပးလိုက္လွ်င္ Summa 
Health System က ေဆာင္ရြက္ေပးမည္တုိ႔မွာ - 

 
 အကယ္၍ တစ္ဦးတစ္ေယာက္အား အခမဲ့ကုသေပးမႈမဟုတ္ဘဲ အျခားပံ့ပိုးမႈအတြက္ HFA တြင္ 

အက်ံဳးဝင္ေၾကာင္း ဆံုးျဖတ္ေပးလိုက္လွ်င္ HFA တြင္ အက်ံဳးဝင္သူအေနျဖင့္ ကုသမႈအတြက္ 
ေပးေခ်ရမည့္ပမာဏကုိ ညႊန္ျပေပးထားသည့္ ေငြစာရွင္းတမ္းေတာင္းခံလႊာႏွင့္ ထုိပမာဏအား မည္က့ဲသုိ႔ 
ဆုံးျဖတ္ထားသည္အား ေပးပို႔မည္ျဖစ္၍ ကုသမႈအတြက္ AGB ႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ား 
မည္က့ဲသုိ႔ရယူႏိုင္သည္ကုိ ေဖာ္ျပပါမည္ သုိ႔မဟုတ္ ရွင္းျပပါမည္။ 

 
 HFA တြင္ အက်ံဳးဝင္သူတစ္ဦးအေနျဖင့္ ေပးေခ်ရန္အတြက္ ကုိယ္တုိင္တာဝန္ယူရန္ ဆုံးျဖတ္ေပးထားေသာ 



 

စာမ်က္ႏွာ 6 မွ 8 

 

SUMMA က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ က်သင့္ေငြ ေတာင္းခံျခင္းႏွင့္ စုေဆာင္းျခင္းဆုိင္ရာ မူဝါဒ 

ပမာဏ (Summa Helath System သုိ႔မဟုတ္ ကုသမႈအတြက္ ထုိသူေပးေခ်ရန္ရွိသည္ကုိ ေရာင္းခ်ရန္ Summa 
Health System က ရည္ညႊန္းေပးထားေသာ ျပင္ပအဖြဲ႔အစည္းထံ ေပးေခ်ရမည့္) ကုိ ေက်ာ္လြန္သည့္ 
ကုသမႈအတြက္ ထုိသူေပးေခ်ထားသည္မ်ားကုိ ေက်ာ္လြန္သည့္ ပမာဏက $၅ ေအာက္ နည္းပါးျခင္းမ်ဳိး 
မဟုတ္ခဲ့လွ်င္ (သုိ႔မဟုတ္ ျပည္တြင္းအခြန္ေၾကျငာခ်က္တြင္ ထုတ္ျပန္ထားသည့္ ထုိမွ်ပမာဏ) 
ေငြျပန္အမ္းေပးျခင္း။ 

 
ေလွ်ာက္ထားရမည့္ ကာလအတြင္း HFA ေလွ်ာက္လႊာ တင္သြင္းထားျခင္းမရွိသျဖင့္ Summa Helath System က 
HFA ေလွ်ာက္လႊာ လက္ခံရရွိျခင္း မရွိခဲ့လွ်င္ ဤေနရာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတုိင္း HFA မူဝါဒအေၾကာင္း 
ထုိသူအား အသိေပးျပီးသည္ႏွင့္ ကုသမႈအတြက္ ကုန္က်စရိတ္ကုိ ရရွိႏိုင္ရန္ ECGs ကုိ Summa Health System 
က စတင္ပါမည္။ 
 
 
 

5.0 ကုိးကားခ်က္မ်ား 
 

HFA မူဝါဒေအာက္တြင္ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ ပံ့ပုိးမႈအတြက္ ျပည့္မွီသည့္ အာမခံ မရွိသူမ်ားႏွင့္ အာမခံ မလံုေလာက္သူ 
လူနာမ်ားအတြက္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္မႈ နည္းလမ္းမ်ားကုိ Summa Health System က ေပးအပ္ထားပါသည္။ 
အခ်က္အလက္ပိုမိုသိရွိရန္အတြက္ ေအာက္ပါ Summa Health System မူဝါဒမ်ားကုိ ၾကည့္ပါ သုိ႔မဟုတ္ ဤမူဝါဒ၏ 
စာမ်က္ႏွာ ၈ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတုိင္း Summa Helath System ထံ ဆက္သြယ္ေပးပါ - 
 
 ျပည္တြင္းအခြန္ဥပေဒ § 501(r) မူဝါဒကုိ Summa Health System က လုိက္နာပါသည္။ Summa Health System 

ဘ႑ာေရး ပံ့ပိုးမႈဆုိင္ရာ မူဝါဒ 

 Summa Health System ဘ႑ာေရး ကူညီေထာက္ပံ့မႈဆုိင္ရာ က်ယ္ျပန္႔ေသာ မူဝါဒ 
 
 
 



 

စာမ်က္ႏွာ 7 မွ 8 

 

SUMMA က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ က်သင့္ေငြ ေတာင္းခံျခင္းႏွင့္ စုေဆာင္းျခင္းဆုိင္ရာ မူဝါဒ 

အေထြေထြ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား - 
 
အလြဲသုံးမႈ ဆန္႔က်င္ေရး စည္းကမ္း - တစ္ဦးတစ္ေယာက္က HFA တြင္ အက်ံဳးမဝင္မႈကုိ ဆုံးျဖတ္ျခင္းအား မယုံၾကည္ 
သုိ႔မဟုတ္ မမွန္ကန္ပါဟု Summa Health System က ယုံၾကည္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ တစ္စံုတစ္ဦးအား 
ျခိမ္းေျခာက္၍ သုိ႔မဟုတ္ အႏုိင္အထက္ျပဳေသာ နည္းလမ္းျဖင့္ ရရိွလာေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအေပၚ Summa Health 
System က အေျခခံ၍ ေဆာင္ရြက္မည္မဟုတ္ပါ။ 

 
ေဆးဝါးကူညီေထာက္ပံ့ံျခင္းတြင္ အက်ံဳးဝင္မႈကုိ ဆုံးျဖတ္ျခင္း -ေဆးဝါးကူညီေထာက္ပ့ံျခင္းတြင္ အက်ံဳးဝင္ႏုိင္သည္ဟု 
Summa Health System က ယုံၾကည္ထားသူထံမွ ျပည့္စံုေသာ HFA ေလွ်ာက္လႊာကုိ လက္ခံရရိွသည့္အခါ ကုသမႈအတြက္ 
HFA တြင္ ထုိသူက အက်ံဳးဝင္ျခင္း ရွိမရိွကုိ ဆုံးျဖတ္ႏုိင္ရန္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အား 
ထုတ္မႈမ်ားကုိ Summa Health System က မပ်က္မကြက္ျပဳလုပ္ေပးမည္ျဖစ္သလုိ ထုိသူ၏ 
ေဆးဝါးကူညီေထာက္ပံ့ျခင္းအတြက္ ေလွ်ာက္လႊာကုိ ျဖည့္၍ တင္သြင္းျပီးေနာက္ ထုိသူ၏ ေဆးဝါးကူညီေထာက္ပ့ံျခင္းတြင္ 
အက်ံဳးဝင္မႈကုိ ျပဳလုပ္ျပီးသည့္အခ်ိန္ထိ ၎က ကုသမႈအတြက္ HFA တြင္ အက်ဳံးဝင္ျခင္း ရွိမရိွကို ဆံုးျဖတ္ျခင္းအား 
Summa Health System က ေရြ႕ဆုိင္းႏုိင္ပါသည္။ 

 
HFA ေလွ်ာက္လႊာကုိ စြန္႔လႊတ္ျခင္း မျပဳႏုိင္ပါ - HFA မူဝါဒေအာက္တြင္ ပ့ံပုိးမႈကုိ ေလွ်ာက္ထားလုိျခင္းမရိွေၾကာင္း 
လက္မွတ္ထုိးေဖာ္ျပခ်က္ သုိ႔မဟုတ္ ဤေနရာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ အသိေပးခ်က္ကုိ လက္ခံရရိွျခင္းက့ဲသုိ႔ 
တစ္ဦးတစ္ေယာက္ထံမွ စြန္႔လႊတ္ေၾကာင္း လက္မွတ္ထုိးထားမႈကုိ လက္ခံရရိွျခင္းသည္ HFA တြင္ 
ထုိသူအက်ံဳးဝင္ျခင္းမရိွေၾကာင္း ဆံုးျဖတ္ျခင္းမမည္ပါ။ 
 

 
HFA တြင္ အက်ံဳးဝင္မႈကုိ ဆံုးျဖတ္ျခင္းအတြက္ ေနာက္ဆုံးအခြင့္အာဏာ - တစ္စံုတစ္ဦးသည္ HFA အက်ဳံးဝင္မႈ 
ရွိ၊မရွိဆုိသည္ကုိ ဆုံးျဖတ္မည့္ ေၾကာင္းက်ဳိးဆီေလ်ာ္ေသာ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိ Summa Health System မွ 
ျပဳလုပ္ထားၿပီးျဖစ္ကာ ထုိပုဂၢိဳလ္အား ECA ေပးအပ္ျခင္းမျပဳရန္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အတြက္ အဆုံးသတ္ 
အဆုံးျဖတ္ေပးပိုင္ခြင့္ရွိေသာ အခြင့္အာဏာကို Summa Health System လူနာဘ႑ာေရးပံ့ပိုးမႈဆုိင္ရာ 
ဝန္ေဆာင္မႈဌာနက စြဲကုိင္ထားပါသည္။  
 

 
အျခားအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား - ကုသမႈႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ ေၾကြးၿမီွမ်ားကုိ Summa Health 
System က အျခားအဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုထံသုိ႔ ေရာင္းခ်ခ့ဲလွ်င္ သုိ႔မဟုတ္ လႊေဲျပာင္းခ့ဲလွ်င္ ထုိသူသည္ ကုသမႈအတြက္ HFA တြင္ 
အက်ံဳးဝင္သူျဖစ္ေၾကာင္း ဆုံးျဖတ္ေပးရန္ သင့္ေလ်ာ္ေသာအားထုတ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ျပီးသည္အထိ ကုသမႈအတြက္ ေငြေခ်မႈကုိ ရရိွရန္ 
မည္သည့္ ECAs ကုိမွ ယူေဆာင္သြားျခင္း မရိွေရးကုိ ေသခ်ာေစရန္ သင့္ေလ်ာ္စြာ ေရးသားထားေသာ တရားဝင္ခ်ဳပ္ဆုိသည့္ 
စာခ်ဳပ္သေဘာတူညီခ်က္ကုိ ထုိအဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ ခ်ဳပ္ဆုိပါမည္။ 

 



 

စာမ်က္ႏွာ 8 မွ 8 

 

SUMMA က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ က်သင့္ေငြ ေတာင္းခံျခင္းႏွင့္ စုေဆာင္းျခင္းဆုိင္ရာ မူဝါဒ 

စာရြက္စာတမ္းမ်ားကုိ အီလက္ထရြန္နစ္နည္းလမ္းျဖင့္ ေပးပုိ႔ျခင္း - ေရးသားသတိေပးခ်က္ သုိ႔မဟုတ္ ဆက္သြယ္မႈမ်ားကုိ 
အီလက္ထရြန္နစ္နည္းလမ္းျဖင့္ လက္ခံရန္ လုိလားသည္ဟု ညႊန္ျပထားသူမ်ားထံ ဤမူဝါဒတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ 
စာျဖင့့္သတိေပးခ်က္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ ဆက္သြယ္မႈမ်ားကုိ အီလက္ထရြန္နစ္နည္းလမ္းျဖင့္ (ဥပမာ - အီးေမးလ္ျဖင့္) Summa 
Health System က ေပးပုိ႔ႏုိင္ပါသည္။ 

 
 
 
 

ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ အၾကံေပးမ်ား 

ေငြေပးေခ်ရန္ စီစဥ္မႈမ်ား၊ အာမခံ လႊမ္းျခံဳႏိုင္မႈ၊ ေဆးဝါးကုသမႈႏွင့္ အျခား ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ ေမးျမန္းလုိသည္မ်ားအတြက္ 
သင့္ေမးခြန္းမ်ားကုိ ေျဖဆုိေပးရန္ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ အၾကံေပးမ်ား ရွိပါသည္။ 
 
ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ အၾကံေပးျခင္းအေၾကာင္း ပိုမိုသိရွိလုိပါက ေအာက္ပါဖုန္းနံပါတ္ကုိ ေခၚဆုိေပးပါ - 
 

o Summa Health System – Akron Campus (330) 375-6685 
o Summa Health System – Barberton Campus (330) 615-3236 

 
လူနာအေကာင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား 

Summa Patient Customer Service Account Services အတြက္ 234.312.5700 သုိ႔မဟုတ္ 800.543.7750 (အုိဟုိင္းယုိးတြင္) သုိ႔ 
ေခၚဆုိေပးပါ။ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကုိ တနလၤာမွ ေသာၾကာထိ၊ နံနက္ ၈း၀၀ နာရီမွ ညေန ၄:၃၀ နာရီအထိ ရရိွႏုိင္ပါသည္။ 

 
 
 

 


