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ဘ႑ာေရး ေထာက္ပ့ံမႈ အစီအစဥ္ 

Summa Health စနစ္သည္ သင္၏ ေငြေရးေၾကးေရးက႑ကုိ အခက္အခဲျဖစ္ေစသည့္ ေမွ်ာ္လင့္မထားေသာ သင္၏ ေဆးဝါး 

ျပႆနာရပ္မ်ားကုိ သတိျပဳမိပါသည္။ သင့္ကုိကူညီရန္ ဤေနရာတြင္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ရွိေနျခင္းျဖစ္ပါသျဖင့္ လူနာမ်ားအေနျဖင့္ 

ျပည္ေထာင္စု၊ ျပည္နယ္ႏွင့္ ေဆး႐ုံအဆင့္ က်န္းမာေရးအစီအစဥ္မ်ားမွ ေဆးဘက္ဆုိင္ရာ အက်ဳိးခံစားခြင့္မ်ား ရယူႏုိင္ပါသည္။ 

ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔အေနျဖင့္ သင္၏ က်န္းမာေရး ကုန္က်စရိတ္ကုိကူညီက်ခံေပးမည့္ အရင္းျမစ္မ်ားကုိ ရွာေဖြရာတြင္ သင့္ကုိ 

ကူညီလုိပါသည္။ တကယ္တမ္းတြင္လည္း အာမခံမရိွသည့္ လူနာတုိင္းသည္ ဒစ္စေကာင့္ရယူရန္ အရည္အခ်င္းျပည့္မွီပါသည္။ 
 
 
လူနာမ်ားႏွင့္ ၄င္းတုိ႔၏ မိသားစုဝင္မ်ားအတြက္ ေငြေၾကးအကူအညီ 

ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔အေနျဖင့္ အာမခံမရိွေသာလူနာမ်ားႏွင့္ အာမခံမလုံေလာက္ေသာ လူနာမ်ားအတြက္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ လူနာမ်ားဆုိင္ရာ 

ဘ႑ာေရး အႀကံေပးမ်ားမွတစ္ဆင့္ ေငြေၾကးအကူအညီမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ေပးလ်က္ ရွိပါသည္။ ဤသည္မွာ  

Summa Health စနစ္မွ ေဖာ္ေဆာင္ေပးထားသည့္ အခမ့ဲလႊအဲပ္ျခင္း ဝန္ေဆာင္မႈ ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ဤေနရာတြင္ 

ဖက္ဒရယ္၊ ျပည္နယ္ႏွင့္ ေဆး႐ုံ အစီအစဥ္မ်ားမွတစ္ဆင့္ က်န္းမာေရး အက်ဳိးခံစားမႈမ်ား ရယူျခင္းတြင္ လူနာမ်ားကုိ အကူအညီေပးရန္ 

ရွိေနျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ သင့္ေဆး႐ုံစရိတ္တစ္စိတ္တစ္ေဒသ သုိ႔မဟုတ္ အကုန္လုံးအား ယေန႔ ေပးေဆာင္ရန္ မတတ္ႏိုင္ျဖစ္ေနပါက 

Summa Health System မွ ေအာက္ပါတုိ႔ကုိ ေဆာင္ရြက္ေပးသြားပါမည္ - 
 
 

 သင့္ေဆး႐ုံစရိတ္မ်ားကုိ ေပးေဆာင္ရန္ အကူအညီရဖြယ္ရွိသည့္ ေနရာမ်ားႏွင့္ ရႏုိင္ပံုမ်ားကုိ ေျပာျပျခင္း။ 

 သင္ႏွင့္ အက်ဳံးဝင္မည့္ အစီအစဥ္မ်ားကုိ ရွာေဖြရာတြင္ ကူညီေပးျခင္း။ 

 သင့္လုိအပ္ခ်က္ျဖင့္ ကုိက္ညီမည့္ ျပည္နယ္ သုိ႔မဟုတ္ ေဆး႐ံုအစီအစဥ္မ်ား။ သုိ႔မဟုတ္ ထုိႏွစ္မ်ဳိးစလုံးမွ 

အစီအစဥ္မ်ားအတြက္ မွတ္ပုံတင္ေပးျခင္း။  

သင့္ဝင္ေငြပမာဏအေပၚတြင္ အေျခခံကာ ေအာက္ေဖာ္ျပပါတုိ႔အတြက္ သင္အက်ဳံးဝင္ႏုိင္ပါသည္ - 

 အခမ့ဲ ကုသေစာင့္ေရွာက္မႈ 

 ဒစ္စေကာင့္ 

 အတုိးေပးေဆာင္ရန္မလုိသည့္ ကန္႔သတ္အခ်ိန္ကာလမ်ား 
 
 
လူနာမ်ားႏွင္၄့င္းတုိ႔၏ အႀကံဥာဏ္ေပးသူမ်ားသည္ ရႏုိင္သည့္အဘက္ဘက္မွေရြးခ်ယ္စရာမ်ားကုိ ရွာေဖြၾကပါသည္။ 

က်န္းမာေရးကုသမႈဆုိင္ရာဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ေပးေခ်ရန္ မတတ္ႏုိင္သူမ်ားရိွသည္ကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ နားလည္ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔သည္ 

ဤေနရာတြင္ ေရြးခ်ယ္စရာမ်ားႏွင့္ အကူအညီမ်ားကုိ အာမခံမရိွေသာသူမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အာမခံမလုံေလာက္ေသာသူမ်ားအတြက္ 

ကမ္းလွမ္းရန္ႏွင့္ လူနာမ်ား၏ အက်ဳိးေဆာင္အျဖစ္ ဝန္ေဆာင္ေပးရန္ ရိွေနျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ 
 
 
 



စာမ်က္ႏွာ 2-3

 

 

ႏွစ္စဥ္ ျပည္ေထာင္စု ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား 
လူနာတစ္ဦးသည္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အကူအညီေပးအပ္ေရး အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ အက်ဳံးမဝင္ပါက Summa Health 

System အေနျဖင့္ ဖက္ဒရယ္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားအေပၚတြင္ အေျခခံသည့္ အဆင့္ဆင့္ေလ်ာ့ခ်ေရး 

အစီအစဥ္ကုိ အသုံးျပဳကာ ထုိလူနာအတြက္ ဒစ္စေကာင့္တစ္ရပ္ ေဖာ္ေဆာင္ေပးပါမည္။ 

 
ျပည္ေထာင္စုုဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားသည္ ႏွစ္စဥ္တုိင္းတြင္Federal Register ေပၚ၌ ယင္းတုိ႔ကို ပုံႏွိပ္ေဖာ္ျပသည့္ 

ရက္စြဲမွစ၍ စတင္အသက္ဝင္ပါသည္။ ထုိရက္စဲြ မတုိင္မီ သုိ႔မဟုတ္ ထုိရက္စြဲေနာက္ပုိင္းတြင္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးအပ္ေသာ 

ရက္စြဲတစ္ခုခုအတြက္ အက်ဳံးမဝင္ျခင္းအား လမ္းညႊန္ခ်က္အသစ္ျဖင့္ ဆုံးျဖတ္သင့္ပါသည္။ ထုိရက္စြဲမတုိင္မီ ေပးအပ္ေသာ 

ဝန္ေဆာင္မႈရက္စြဲမ်ားအား လမ္းညႊန္ခ်က္ အေဟာင္းျဖင့္ ဆုံးျဖတ္သင့္ပါသည္ ။ အေမရိကန္ က်န္းမာေရးႏွင့္ လူမႈဝန္ေဆာင္မႈေရးရာ 

ဝန္ႀကီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္သည့္ လက္ရွိႏွစ္ႏွင့္ ယခင္ႏွစ္မ်ားမွ လမ္းညႊန္ခ်က္ကိုၾကည့္႐ႈရန္ http://aspe.hhs.gov/poverty/ သုိ႔ သြားပါ။  

 

 ဖက္ဒရယ္ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ လမ္းညႊန္္ခ်က္မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ဝင္ေငြထက္ ႏွစ္ဆအထိ 
ပိုဝင္သည့္လူနာတုိင္းအတြက္ အခမ့ဲဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ေဖာ္ေဆာင္ေပးအပ္လ်က္ ရိွပါသည္။ 

 
 ဖက္ဒရယ္ ဆင္းရႏဲြမ္းပါးမႈ လမ္းညႊန္္ခ်က္မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ဝင္ေငြထက္ ေလးဆအထိပိုဝင္သည့္ 

လူနာတုိင္းအတြက္ မ်ားစြာေလ်ာ့ေပးသည့္ ဒစ္စေကာင့္တစ္ရပ္ကုိ ကမ္းလွမ္းလ်က္ရွိပါသည္။ 
 

 ဖက္ဒရယ္ ဆင္းရႏဲြမ္းပါးမႈ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ဝင္ေငြ၏ေလးဆထက္ 

ပိုမ်ားေသာလူနာမ်ားအတြက္ အာမခံလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ သေဘာတူထားသည့္ ဒစ္စေကာင့္က့ဲသုိ႔ေသာ ဒစ္စေကာင့္မ်ားကုိ 

ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ ကမ္းလွမ္းလ်က္ရွိပါသည္။ 

 
Summa Health System သည္ က်သင့္ေငြေပးေခ်ေရး႐ုံး၏ေဘးတြင္ လူနာတုိင္းအား ဂ႐ုတစုိက္ ေလးေလးစားစား 

ဆက္ဆံလ်က္ရွိပါသည္။ 
 

http://aspe.hhs.gov/poverty/


စာမ်က္ႏွာ 3-3

 

 

ေလွ်ာက္ထားမႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၏ အေစာပုိင္းကာလ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္မႈမ်ားႏွင္ ့ကနဦးေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိ 

ကူညီပံ့ပုိးေပးရန္ရည္ရြယ္ကာ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားအား ဝဘ္ဆိုဒ္အမ်ားအျပားတြင္ ႀကိဳတင္မွတ္ပံုတင္ျခင္းမ်ား၊ 

ဝင္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားျခင္းမ်ားႏွင့္ အျခားနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ မွတ္ပံုတင္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ေစရန္ 

အသင့္ထားရိွေပးထားပါသည္။ ေဖာင္ျဖည့္ရန္ အကူအညီလိုအပ္ျခင္း၊ ေမးခြန္းမ်ား ေမးျမန္းလုိျခင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ 

လူနာေရးရာ ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးႏွင့္ တုိက္႐ိုုက္စကားေျပာဆုိလိုျခင္းမ်ားရိွပါက ေက်းဇူးျပဳ၍ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ 

ဘ႑ာေရးအႀကံေပး တစ္ဦး ထံ ေခၚဆုိေပးပါ။ ဤေနရာတြင္ သင့္ကုိ ကူညီရန္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ေရာက္ရွိေနျခင္း 

ျဖစ္ပါသည္။ သင့္ထံတြင္ က်သင့္ေငြေပးေခ်ႏုိင္မည့္ သင္၏ဘ႑ာေရးအင္အား သုိ႔မဟုတ္ ရရိွႏုိင္မည့္ 

အစီအစဥ္မ်ားအေၾကာင္း ေမးျမန္းရန္ရိွပါက ေက်းဇူးျပဳ၍ ဖုန္းေခၚေပးပါ။ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔သည္ လူနာတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ 

လုိအပ္ခ်က္မ်ား၊ အေျခအေနမ်ားျဖင့္ ကုိက္ညီေစေရးအတြက္ အကူအညီေပးအပ္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။ 
 

 

 

 


