
 
 

လူနာ စာရင််းက ို င် ဝန်ဆ ာင်မှုမ ာ်း၊  

လူနာ ဆငွေဆ က်းအကူအညီအစီအစဉ် 

MEDINA ခွေွဲစ တ်ကိုသဆရ်းစင်တာ ဆငွေဆ က်းအကူအညီ မူဝါဒ   

ရည်ရွေယ်ခ က်-   ဤမူဝါဒ၏ ရည်ရွေယ်ခ က်သည် Medina ခွေွဲစ တ်ကို သဆရ်းစင်တာ ဆငွေဆ က်းအကူအညီ အစီအစဉ်နှင ် 
ဆလ ာက်ထာ်းခခင််း လို ပ်ငန််းစဉ်က ို  ရှင််းလင််းဆြာ်ခပခခင််းခြစ်သည်။ 

 

မူဝါဒ-   Medina ခွေွဲစ ပ်ကို သဆရ်းစင်တာသည် ဆ ်းဘက်  ို င်ရာ လ ို အပ်ဆသာ ကိုသဆစာင ်ဆရှာက်မှုက ို  ရှာဆြွေဆနဆသာ်လည််း 
၎င််းတ ို  အတွေက် ကိုသဆစာင ်ဆရှာက်မှုစရ တ်က ို  အကန ်အသတ်ခြင ်သာ ဆပဆခ န ို င်ဆသာ လူနာမ ာ်းအတွေက် လူမှုအသ ို င််းအဝ ို င််း 
၏ လ ို အပ်ခ က်မ ာ်းက ို  တ ို  ခပန်ဆသာဆငွေဆ က်းအကူအညီက ို  ဆပ်းရန် ကတ ပပပါသည်။  Medina ခွေွဲစ ပ်ကို သဆရ်းစင်တာသည် 
ခွေွဲ ခခာ်း က်  မှုမရှ ဘွဲ လူပို ဂ္ ိုလ်မ ာ်းအာ်း ဤမူဝါဒအရ ၎င််းတ ို  ၏ အက  ို်းဝင်မှု သ ို  မဟို တ် ဆပ်းဆခ န ို င်စွေမ််းသည် 
မည်သ ို  ပင်ရှ ဆစကာမူ ဆ ်းဘက်  ို င်ရာလ ို အပ်ဆသာ ကိုသဆစာင ်ဆရှာက်မှုက ို  ပ  ပ ို ်းဆပ်းလ မ ်မည်။ 
 

ဆငွေဆ က်းအကူအညီနှင ်  က်စပ်ဆသာမူဝါဒမ ာ်း- 

Medina ခွေွဲစ ပ်ကို သဆရ်းစင်တာသည် အာမခ  မထာ်းရှ သူမ ာ်း သ ို  မဟို တ် ဤဆငွေဆ က်းအကူအညီမူဝါဒအရ 
ဆငွေဆ က်းအကူအညီရယူရန် သတ်မှတ်ခ က်နှင ်မက ို က်ညီသည ် အာမခ အခပည ်အဝမထာ်းန ို င်သူမ ာ်းအတွေက် 
အခခာ်းဆသာဆရွေ်းခ ယ်စရာမ ာ်းက ို လည််း ကမ််းလှမ််းဆပ်းပါသည်။ ထပ်ဆ ာင််းအခ က်အလက်အတွေက် ဆအာက်ပါ 
Summa Health System  မူဝါဒမ ာ်းက ို   ကည ်ပါ- 

• Medina ခွေွဲစ တ်ကို သဆရ်းစင်တာ ဆငွေဆတာင််းခ ခခင််းနှင ် ဆကာက်ခ ခခင််း မူဝါဒ- Summa Health System သည် 
ဆ က်းဆတာင််းဆအဂ င်စီ(မ ာ်း)သ ို   တင်ခပခခင််း၊ လူပို ဂ္ ိုလ်တစ်ဦ်း၏ ဆ က်းက န်က ို  အခခာ်းသူသ ို   ဆရာင််းခ ခခင််း၊ 
ယခင်ဆငွေဆတာင််းခ လ ာက ို  ဆပ်းရန်က န်ရှ ဆသာဆ ကာင ် လ ို အပ်သည ် က န််းမာဆရ်းဆစာင ်ဆရှာက်မှုဆပ်းရန် ခငင််း  ို ခခင််း၊ 
ဆရ    ို င််းခခင််း၊ ဆငွေဆပ်းဆခ ရန်လ ို အပ်ခခင််း သ ို  မဟို တ် ဤမူဝါဒဆအာက်တွေင် လူနာတစ်ဦ်းအဆနခြင ် အက  ို်းဝင်သည် 
မဝင်သည်က ို    ို ်းခြတ်ရန် သင ်တင ်မ တဆသာအာ်းထို တ်မှုမပပလို ပ်ခင် တရာ်းဆရ်းရာအရ သ ို  မဟို တ် တရာ်းရ ို ်း 
လို ပ်ငန််းစဉ်အရ လ ို အပ်ဆသာ လို ပ်ဆ ာင်ခ က်မ ာ်း ကွဲ သ ို  ဆသာ သာမန်မဟို တ်သည ် ဆငွေဆကာက်ခ ခခင််း  ို င်ရာ 
လို ပ်ဆ ာင်ခခင််းမ ာ်းက ို  ပပလို ပ်မည်မဟို တ်ပါ။  သာမန်မဟို တ်သည်  ဆကာက်ခ ခခင််း  ို င်ရာ 
လို ပ်ဆ ာင်ခ က်မ ာ်းပါဝင်ဆသာ ဆကာက်ခ ခခင််းလှုပ်ရှာ်းမှုမ ာ်းသည် Medina ခွေွဲစ တ်ကိုသဆရ်းစင်တာ၏ 
ဆငွေဆတာင််းခ ခခင််းနှင ် ဆကာက်ခ ခခင််း မူဝါဒအရ  က်လက်လို ပ်ဆ ာင်ပါလ မ ်မည်။ 

• Medina ခွေွဲစ တ်ကို သဆရ်းစင်တာ အာမခ အခပည ်အဝမထာ်းရှ သူ ဆလ ာ ဆပါ ဆကာက်ခ ဆရ်း မူဝါဒ - လူနာမ ာ်းသည် 
ဆ ်းဘက်  ို င်ရာလ ို အပ်ဆသာ ဝန်ဆ ာင်မှုမ ာ်းအတွေက် အာမခ အခပည ်အဝမထာ်းရှ သူ ဆလ ာ ဆပါ ဆကာက်ခ ဆရ်းတွေင် 



အက  ို်းဝင်ပါသည်။ ဆ ်းပညာအရ မလ ို အပ်ဆသာ ဝန်ဆ ာင်မှုမ ာ်းမှာ ဆငွေဆ က်းအဆထာက်အပ   မူဝါဒအရ 
အက  ို်းမဝင်ပါ။  
 

ထ ို  ခပင် ဤမူဝါဒသည်-  

• ဆငွေဆ က်းအဆထာက်အပ  အတွေက် အရည်အခ င််းသတ်မှတ်ခ က်မ ာ်း ပါဝင်ပါသည် 
• ဤမူဝါဒအရ ဆငွေဆ က်းအဆထာက်အပ   ရပ ို င်ခွေင ်ရှ ဆသာ လူနာမ ာ်းအာ်း ဆကာက်ခ ဆသာဆငွေပမာဏ တွေက်ခ က်မှု 

အဆခခခ မ ာ်းက ို  ဆြာ်ခပထာ်းပါသည်  
• ဆငွေဆ က်းအဆထာက်အပ   ဆလ ာက်ထာ်းရန် လို ပ်ငန််းစဉ်က ို  ဆြာ်ခပထာ်းပါသည်  
• ဆငွေဆ က်းအဆထာက်အပ   ဆလ ာက်ထာ်းမှု လို ပ်ငန််းစဉ်အတွေင််း ဆ ာင်ရွေက်ရန် အခ က်မ ာ်းက ို  ဆြာ်ခပထာ်းပါသည်  
• Summa Health System က ဤမူဝါဒက ို  လူ အသ ို င််းအဝ ို င််းတွေင် က ယ်က ယ်ခပန ်ခပန ် လူသ မ ာ်းဆအာင် 

ဆ ာင်ရွေက်ပ ို က ို  ဆြာ်ခပထာ်းပါသည်  
 

1. ဆငွေဆ က်းအဆထာက်အပ  ရရှ ရန် အရည်အခ င််းသတ်မှတ်ခ က်  
အာမခ  မထာ်းရှ ဆသာ သ ို  မဟို တ် က န််းမာဆရ်းကို န်က စရ တ်အတွေက် အာမခ  မလ ို ဆလာက်ဆသာ၊ 
မ မ တ ို  ကို သမှုအတွေက် ဆငွေမဆပ်းဆခ န ို င်ဆသာ လူနာမ ာ်းအတွေက် ဤမူဝါဒနှင ်အညီ ဆငွေဆ က်းအဆထာက်အပ   လ ို အပ်မှု 
  ို ်းခြတ်ခ က်ဆပေါ် မူတည်ပပီ်း ဆငွေဆ က်းအဆထာက်အပ   ဆပ်းအပ်ရန် ထည ်သွေင််းစဉ််းစာ်းပါမည်။ ထ ို အထွဲတွေင် 
ဆအာက်ပါအဆခခအဆနတစ်ခို ခို  ပါဝင်န ို င်ပါသည်-  
a.  ကာ်းခ ပို ဂ္ ိုလ်အြွေွဲ  အစည််းထ မှ အာမခ အစီအစဉ် မရှ သူမ ာ်း  
b. အမ ာ်းခပည်သူ ဆထာက်ပ  မှုရပ ို င်ခွေင ် ရှ ဆသာ်လည််း ဝန်ဆ ာင်မှု တစ်ခို ခို က အက  ို်းမဝင်ခခင််း  
c. Medicare သ ို  မဟို တ် Medicaid အက  ို်းခ စာ်းခွေင ်မ ာ်း ကို န်  ို ်းသွော်း၍ လူပို ဂ္ ိုလ်သည် ဆနာက်ထပ်ဆပ်းဆခ န ို င်စွေမ််း 

မရှ ဆတာ ပါ။  
ဆနာက်ထပ်ဆပ်းဆခ န ို င်စွေမ််း မရှ ဆတာ ပါ။  
d. လူပို ဂ္ ိုလ်သည် အာမခ ထာ်းရှ ဆသာ်ခငာ်းလည််း အာမခ အသ ို ်းပပပပီ်းဆနာက် ဆပ်းရန်က န်ရှ သည်  
ဆငွေဆ က်းလ ို အပ်ခ က်အဆပေါ် မူတည်၍ အကူအညီရယူခွေင ်ရှ သည်။  

 
2. အရည်အခ င််းသတ်မှတ်ခ က်မ ာ်း 

a. ြက်ဒရယ်  င််းရွဲမွေွဲဆတမှု ကန ်သတ်ခ က်လမ််းည န်၊ မ သာ်းစို ဦ်းဆရနှင ် မ သာ်းစို ဝင်ဆငွေ 
အဓ ပပာယ်သတ်မှတ်ခ က်မ ာ်းက ို  အသ ို ်းပပကာ တစ်စ ို တစ်ဦ်း၏ အရည်အခ င််းက ို က်ညီမှုက ို    ို ်းခြတ်ပါသည် 
(ဆနာက် က်တွေွဲ က တွေင် ကည ်ပါ) 

b. Medina ခွေွဲစ တ်ကိုသဆရ်းစင်တာသည် 12 လတာလစဉ်ကာလအတွေင််း Medicare 
ဝန်ဆ ာင်မှုအတွေက်အခဆ က်းဆငွေမှ ရယူထာ်းသည်မ ာ်းအဆပေါ် အဆခခခ ၍ ဆနာက်ခပန် ကည ်ဆသာနည််းလမ််းက ို  
အသ ို ်းပပ၍ ဆယဘူယ ဆငွေဆတာင််းခ ခခင််းက ို  တွေက်ခ က်ပါသည်။  ဆယဘိုယ  ဆငွေဆကာက်ခ ဆသာပမာဏ 
တွေက်ခ က်ပ ို အဆ ကာင််း အဆသ်းစ တ် ရှင််းခပခ က်က ို  ဆနာက် က်တွေွဲ A တွေင် ကည ်ပါ။ 

c.  Medina ခွေွဲစ ပ်ကို သဆရ်းစင်တာ ဆငွေဆ က်းအကူအညီ- ြဒရယ် င််းရွဲမွေွဲဆတမှု  ို င်ရာ ကန ်သတ်ခ က်မ ာ်းအတ ို င််း 
ဆလ ာ ဆပါ ဆကာက်ခ ခခင််းက ို  အက  ို်းဝင်ရန် လူပို ဂ္ ိုလ်တစ်ဦ်း၏ အ မ်ဆထာင်စို ဝင်ဆငွေသည် 250% ထက်မ ာ်းရမည်ခြစ်ပပီ်း 
400% ထက် နည််းရမည် သ ို  မဟို တ် တူညီရမည်ခြစ်သည် (ပူ်းတွေွဲပါ A က ို   ကည ်ပါ)။  ဆငွေဆ က်းအဆထာက်အပ   
ရပ ို င်ခွေင ်မရှ ဆသာ လူနာမ ာ်းအာ်း ဆယဘိုယ  ဆငွေဆကာက်ခ ဆသာပမာဏ (AGB) ထက်ပ ို ပပီ်း ဆကာက်ခ မည်မဟို တ်ပါ။ 



ထ ို အခါ အာမခ မရှ သူမ ာ်းအတွေက် ဆငွေဆကာက်ခ မှု တစ်စ တ်တစ်ပ ို င််း ခ  န်ညှ ခခင််း သ ို  မဟို တ် အာမခ ရှ သူမ ာ်းအတွေက် 
အာမခ ဆပ်းဆခ မှုအပပီ်းတွေင် လူနာက တာဝန်ရှ မှုအတွေက် ဆငွေဆကာက်ခ မှု တစ်စ တ်တစ်ပ ို င််း ခ  န်ညှ ခခင််း ခြစ်ဆစပါသည်။ 

d. Medina ခွေွဲစ ပ်ကို သဆရ်းစင်တာ ဆငွေဆ က်းအကူအညီ- ြဒရယ် င််းရွဲမွေွဲဆတမှု  ို င်ရာ ကန ်သတ်ခ က်မ ာ်းအတ ို င််း 
ဆပ်းဆ ာင်ရမည ် အြ ို ်းအခမ ာ်းအတွေက် 100% ဆလ ာ ဆပါ ဆကာက်ခ ခခင််းက ို  အက  ို်းဝင်ရန် လူပို ဂ္ ိုလ်တစ်ဦ်း၏ 
အ မ်ဆထာင်စို ဝင်ဆငွေသည် 250% သ ို  မဟို တ် ၎င််းဆအာက် ရှ ရမည်ခြစ်သည်။ ထ ို အခါ အာမခ မရှ သူမ ာ်းအတွေက် 
ဆငွေဆကာက်ခ မှု တစ်စ တ်တစ်ပ ို င််း ခ  န်ညှ ခခင််း သ ို  မဟို တ် အာမခ ရှ သူမ ာ်းအတွေက် အာမခ ဆပ်းဆခ မှုအပပီ်းတွေင် လူနာက 
တာဝန်ရှ မှုအတွေက် ဆငွေဆကာက်ခ မှု အခပည ်အဝခ  န်ညှ ခခင််း ခြစ်ဆစပါသည်။ 

e. ပထမ  ို ်း ဆ ်းရ ို င််းပပီ်းဆနာက် ဆငွေဆတာင််းခ လ ာပ ို  ပပီ်းဆနာက် အနည််း  ို ်း ရက်ဆပါင််း 240 အထ  
ဆငွေဆ က်းအဆထာက်အပ   ဆလ ာက်လ ာမ ာ်းက ို  စဉ််းစာ်းကာ ဆလ ာက်လ ာ အတည်ပပသည ်ဆနာက်  ို ်းရက်မှ ဆခခာက် 
(6) လအထ  အသက်ဝင်သည်ဟို  ယူ ပါသည်။ 

f. တစ်ဦ်းခ င််း ဆငွေစာရင််းရှင််းတမ််း ဆတာင််း  ို ခခင််း သ ို  မဟိုတ် အနီ်းစပ်  ို ်းကာလမှ ပ ို စ  W-2၊ အနီ်းစပ်  ို ်းကာလမှ 
အခွေန်ပ ို စ စာရွေက်၊ ဘဏ်စာရင််းရှင််းတမ််း သ ို  မဟို တ် ဝင်ဆငွေအစီရင်ခ မှုဆြာ်ခပဆသာ အခခာ်းစာရွေက်စာတမ််း တစ်ခို ခို ၏ 
မ တတ ူမ ာ်း ဆတာင််းယူခခင််းခြင ် ဝင်ဆငွေက ို  အတည်ပပန ို င်ပါသည်။ ဆလ ာက်လ ာတွေင် မရှင််းလင််းဆသာ ဝင်ဆငွေ၊ 
မ သာ်းစို ဦ်းဆရ သ ို  မဟို တ် အခခာ်းအခ က်အလက်တစ်ခို ခို က ို  နှုတ်ခြင ်ရှင််းလင််းခ က်ဆပ်းသည်က ို  Summa Health 
System က လက်ခ န ို င်ပါသည်။ 

g. ဝင်ဆငွေအတည်ပပခ က်နှင ် ရန ို င်ဆသာ ပ ို င်  ို င်မှုမ ာ်း ဆြာ်ခပသည ် ရရှ ထာ်းဆသာ စာရွေက်စာတမ််းမ ာ်းက ို  
ဆနာင်တွေင်ရည်ည န််းန ို င်ဆအာင် လူနာ၏အမှုတွေွဲမ ာ်းတွေင် ထ န််းသ မ််းထာ်းပါမည်။  

i. Medina ခွေွဲစ တ်မှုစင်တာသည် ဤမူဝါဒ၌သတ်မှတ်ထာ်းသည ် သတ်မှတ်ခ က်မ ာ်းထက် ဆက ာ်လွေန်န ို င်သည ် 
ခွေွဲစ ပ်ကို သဆရ်းစင်တာ၏ တစ်ဦ်းတည််း  ို ်းခြတ်ခ က်နှင ် Ambulatory and Support Services ဒိုတ ယ ဉကကဋ၏္ 
အတည်ပပခ က်အရ ထူ်းထူ်းကွဲကွဲ ဆ ်းဘက်  ို င်ရာအဆခခအဆနမ ာ်း (  ို လ ို သည်မှာ ကိုသ၍မရဆတာ သည်ထ  
နာမက န််းခြစ်ခခင််း၊ ဆ ်းကိုသစရ တ် အလွေန်မ ာ်းခခင််းနှင ်/သ ို  မဟို တ် ဆ ်းဝါ်းမ ာ်းစသည်)ရှ သည်ဟို  
သတ်မှတ်ခခင််းခ ရသည ် မည်သည ်ပို ဂ္ ိုလ်က ို မ  ို  ဆလ ာ ဆပါ ဆကာက်ခ ခခင််း သ ို  မဟို တ် ဆလ ာ ဆပါ ဆကာက်ခ ၍ 
ကိုသဆစာင ်ဆရှာက်ခခင််းအတွေက် သ ို ်းသပ် င်ခခင်ပ ို င်ခွေင ်ရှ သည်။ 

 

3. ဆငွေဆ က်းအဆထာက်အပ   ဆလ ာက်ထာ်းခခင််း  
a. လူနာတစ်ဦ်းသည် Medina ခွေွဲစ ပ်ကို သဆရ်းစင်တာ ဆငွေဆ က်းအကူအညီ ဆလ ာက်ထာ်းခခင််း ဆြာင်ပ ို စ က ို  

ခပည ်စ ို ဆအာင်ခြည ်စွေက်ရလ မ ်မည်။  
i. ဆငွေဆ က်းအဆထာက်အပ   ဆလ ာက်လ ာပ ို စ  မခြည ်စွေက်ထာ်းပါက အခ  ို  အဆခခအဆနမ ာ်း (ဉပမာ၊ လူနာက 
အ မ်ယာမွဲ ခြစ်ဆနခခင််း) တွေင် ဆငွေဆ က်းအဆထာက်အပ  က ို  အတည်ပပ မှတ်တမ််းတင်ရန် က ို က်ညီဆ ကာင််း 
ယူ ခ က်က ို  အသ ို ်းပပန ို င်ပါသည်။ 

ii. Medina ခွေွဲစ တ်ကို သဆရ်းစင်တာသည် ထ ို သ ို  ဆသာ အခ က်အလက်မ ာ်းက ို  ရယူ၍ 
လူနာအာ်းဆငွေဆ က်းအကူအညီအတွေက် အရည်အခ င််းခပည ်မီသည်ဟို  မှတ်ယူန ို င်၍ ကူညီဆပ်းန ို င်ရန် 
ရရှ န ို င်ဆသာအရင််းအခမစ်မ ာ်း (ဉပမာ၊ နည််းပညာခြင ် ဆခြရှင််းနည််းမ ာ်း၊ 
ဝန်ဆ ာင်မှုအြွေွဲ  အစည််းမ ာ်းစသည်)က ို သ ို ်းန ို င်သည်။ 



b. ဆငွေဆ က်းအကူအညီဆတာင််း  ို ခခင််း ဆြာင်ပ ို စ က ို  ခပည ်စ ို ဆအာင်ခြည ်ရာတွေင် အကူအညီဆပ်းရန် 
လူနာဆငွေဆ က်းအကူအညီဆပ်းဆရ်း  ို င်ရာ အ က ဆပ်းမ ာ်း ရှ သည်။  လူနာဆငွေဆ က်းအကူအညီဆပ်းဆရ်း  ို င်ရာ 
အ က ဆပ်းမ ာ်းအဆ ကာင််းက ို  စာမ က်နှာ 6 တွေင် ကည ်ရှုပါ။ 

 
 

4. ဆငွေဆ က်းအကူအညီဆလ ာက်လ ာလို ပ်ငန််းစဉ်အတွေင််း Medina ခွေွဲစ တ်ကိုသဆရ်းစင်တာ၏ လို ပ်ဆ ာင်ခ က်မ ာ်း  
a. Medina ခွေွဲစ တ်ကိုသဆရ်းစင်တာ၏ ဆငွေဆ က်းအကူအညီမူဝါဒမှ ကမ််းလှမ််းပါသည်- 

i. မှတ်ပ ို တင်ဆလ ာက်လ ာပါ စည််းကမ််းခ က်မ ာ်းတွေင် ပါဝင်သည်။လှ 
ii. လူနာ၏ ဆငွေဆတာင််းခ လ ာတွေင် ပါဝင်သည်။ 
iii. ထို တ်ခပန်ခ က် https://www.summahealth.org/medinasurgerycenter 

 
 

ဆ ်းရ ို င််းပပီ်းဆနာက် ပထမအကက မ် ဆငွေဆပ်းဆခ ရန်ဆ ကခငာခ က်ထို တ်ပပီ်းသည ် ဆနာက်အနည််း  ို ်းရက်ဆပါင််း 120 
အတွေင််း ဆငွေဆ က်း အကူအညီဆတာင််းခ လ ာက ို  တင်သွေင််းခခင််းမရှ လ င် Medina ခွေွဲစ တ်ကို သဆရ်းစင်တာသည် 
ဆငွေဆတာင််းခ ခခင််းနှင ် ဆကာက်ခ ခခင််းမူဝါဒတွေင် မှတ်ခ က်ပပထာ်းဆသာ လို ပ်ဆ ာင်ခ က်မ ာ်းက ို  
လ ို က်နာလို ပ်ဆ ာင်န ို င်သည်။ 

 
b. မခပည ်စ ို ဆသာဆငွေဆ က်းအကူအညီဆလ ာက်လ ာပ ို စ က ို  တင်သွေင််းခခင််း - ဆ ်းရ ို င််း၍ ဆငွေစာရင််းရှင််းတမ််း 
ထို တ်ပပီ်းသည ်ဆန မှ အနည််း  ို ်းရက်ဆပါင််း 240 အတွေင််း မခပည ်စ ို ဆသာ ဆငွေဆ က်းအကူအညီဆလ ာက်လ ာက ို  
တင်သွေင််းထာ်းပါက(ဆလ ာက်လ ာတင်ခ  န်) Medina ခွေွဲစ တ်ကို သဆရ်းစင်တာသည် 
ဆအာက်ပါအတ ို င််းလို ပ်ဆ ာင်လ မ ်မည်-  

i. ဆငွေဆ က်းမူဝါဒနှင ်ဆြာင်ပ ို စ  ဆအာက်ရှ  လ ို အပ်ဆသာ ဆနာက်ထပ် အခ က်အလက်မ ာ်း သ ို  မဟို တ် 
စာရွေက်စာတမ််းမ ာ်းက ို  ဆြာ်ခပကာ ထ ို သူအာ်း စာခြင ် အသ ဆပ်းအဆ ကာင််း ကာ်းပါမည်။  

ii. လူပို ဂ္ ိုလ်တစ်ဦ်းသည် သင ်တင ်မ တဆသာ အခ  န်အဆတာအတွေင််း 
ဆငွေဆ က်းအကူအညီအကွဲခြတ်ခခင််းက ို  ပပီ်းဆခမာက်ရန်လ ို အပ်သည ် အခ က်အလက်က ို  ပ  ပ ို ်းမှုမရှ ပါက 
ခွေွဲစ ပ်ကို သဆရ်းစင်တာသည် ဆလ ာ ဆ ်းခ စာ်းခွေင ်မပါဘွဲ ဆငွေဆတာင််းခ ခခင််းနှင ် ဆကာက်ခ ခခင််းမူဝဒါရှ  
မှတ်ခ က်ပပထာ်းဆသာ လို ပ်ဆ ာင်ခ က်မ ာ်းက ို   က်လက်လို ပ်ဆ ာင်န ို င်သည် သ ို  မဟို တ် 
စတင်လို ပ်ဆ ာင်န ို င်သည်။ 

 
c. ခပည ်စ ို ဆသာဆငွေဆ က်းအကူအညီဆလ ာက်လ ာပ ို စ က ို  တင်သွေင််းခခင််း- Medina ခွေွဲစ ပ်ကို သဆရ်းစင်တာသည် 
ဆအာက်ပါတ ို  က ို  လို ပ်ဆ ာင်လ မ ်မည်-  

i. ထူ်းထူ်းခခာ်းခခာ်း ဆငွေဆတာင််းခ မှုဆ ာင်ရွေက်ခ က်မ ာ်း ဆ ာင်ရွေက်ထာ်းပါက   ို င််းင  ခခင််း 
ii. Medina ခွေွဲစ ပ်ကို သဆရ်းစင်တာ ဆငွေဆ က်းအကူအညီ ဆလ ာက်ထာ်းခခင််း ဆြာင်ပ ို စ က ို  

ဆ ာင်ရွေက်ဆနစဉ်တွေင် မည်သ ို  ဆသာ ဆကာက်ခ ခခင််းမ ာ်းက ို  မ  ို ရပ်ထာ်းပါ။ 
iii. ထ ို အဆကာင ်က ို  ဆငွေဆတာင််းခ ဆသာ က ို ယ်စာ်းလှယ်ထ  အပ်နှ ထာ်းပါက 

  ို ်းခြတ်ခ က်ခ ဆသာအခါ ဆငွေဆတာင််းခ မှုမ ာ်း ရပ်တန ်ရန် ထ ို ဆအဂ င်စီအာ်း 
အသ ဆပ်းအဆ ကာင််း ကာ်းခခင််း  

iv. သတ်မှတ်ခ က် က ို က်ညီဆ ကာင််း   ို ်းခြတ်ခ က် ခ မှတ်ကာ မှတ်တမ််းတင်ခခင််း  

https://www.summahealth.org/medinasurgerycenter


v. က ို က်ညီဆ ကာင််း   ို ်းခြတ်ခ က်က ို  သက်  ို င်သူအာ်း အခ  န်နှင ်တစ်ဆခပ်းညီ 
အသ ဆပ်းအဆ ကာင််း ကာ်းခခင််း 

vi. သက်  ို င်လ င် လူနာအာ်းဆငွေဆ က်းအကူအညီ ဆလ ာက်ထာ်းပပီ်းဆနာက်လက်က န်ဆငွေက ို   
ဆြာ်ခပဆသာ ဆငွေဆတာင််းခ လ ာတစ်ခို က ို  ဆပ်းပါ 
vii. အပ ို ဆပ်းဆခ ထာ်းမှုတစ်ခို ခို က ို  သက်  ို င်သူအာ်း ဆငွေခပန်အမ််းခခင််း 
viii. ထ ို သူထ သ ို   ဆ ာင်ရွေက်ထာ်းသည ် ထူ်းထူ်းခခာ်းခခာ်း ဆငွေဆတာင််းခ မှု ဆ ာင်ရွေက်ခ က်မ ာ်းက ို  

ရပ်  ို င််းရန် သင ်ဆတာ်သလ ို  ပပလို ပ်ခခင််း 
 
5. ဆငွေဆ က်းအဆထာက်အပ   မူဝါဒ၊ ဆငွေဆ က်းအဆထာက်အပ   ဆလ ာက်လ ာ ပ ို စ နှင ် ဆငွေဆ က်းအဆထာက်အပ   မူဝါဒ၏ ရ ို ်းရှင််းဆသာ 
အသ ို ်းအနှုန််းခြင ် ဆြာ်ခပထာ်းသည ် အက ဉ််းခ ိုပ်တ ို  သည် ပွေင ်လင််းခမင်သာပပီ်း အဂဂလ ပ်၊ စပ န်၊ အာရဗီ၊ နီဆပါ၊ ခမန်မာနှင ် ကရင် 
ဘာသာစကာ်း ဆခပာ  ို သူမ ာ်းအတွေက် ရရှ န ို င်ပါသည်။ Summa Health System ဝန်ဆ ာင်မှုဆပ်းဆသာဆဒသအတွေက် 
သက်  ို င်ဆသာ ဘာသာစကာ်းမ ာ်း ခြစ်ပါသည်။  

a. ဝက်ဘ်  ို က်- Medina ခွေွဲစ ပ်ကို သဆရ်းစင်တာသည် လက်ရှ  ပပီ်းခပည ်စ ို ဆသာမူက ို  ဆအာက်ဆြာ်ခပပါ 
ဝက်ဘ်  ို ဒ်တွေင် လူသ ရှင် ကာ်း ဆပေါ်ဆပေါ်ထင်ထင် တင်ခပပါမည်-   

i. ဆငွေဆ က်းအဆထာက်အပ   မူဝါဒ (FAP) 
ii. ဆငွေဆ က်းအဆထာက်အပ   ဆလ ာက်လ ာပ ို စ  
iii. ဆငွေဆ က်းအဆထာက်အပ   မူဝါဒက ို  ရ ို ်းရှင််းဆသာ အသ ို ်းအနှုန််းခြင ် ဆြာ်ခပထာ်းသည ် 

အက ဉ််းခ ိုပ်     
iv. Medina ခွေွဲစ ပ်ကို သဆရ်းစင်တာ လူနာအာ်းဆငွေဆ က်း  ို င်ရာအ က ဆပ်းမ ာ်းအာ်း 

 က်သွေယ်ရန် အခ က်အလက် 
 

b.   ို င််းဘို တ်- Medina ခွေွဲစ ပ်ကို သဆရ်းစင်တာ  ို င််းဘို တ်က ို  ဝင်ခွေင ်နှင ် မှတ်ပ ို တင်သည ် 
ဆနရာမ ာ်းအပါအဝင် အဆ ာက်အဦ်း၏ အမ ာ်းခပည်သူ  ို င်ရာဆနရာမ ာ်းတွေင် ထင်ထင်ရှာ်းရှာ်း 
ခပသထာ်းမည်ခြစ်သည်။ 

c. လူက ို ယ်တ ို င်- လူနာအာ်းဆငွေဆ က်း  ို င်ရာအ က ဆပ်းမ ာ်းသည် လူနာမ ာ်းက ို  အာ်းလ ို ်းဆသာ 
အကူအညီအစီအစဉ်မ ာ်းအတွေက် အက  ို်းဝင်မှုက ို    ို ်းခြတ်ရန် ဆငွေဆ က်းအကူအညီဆပ်းဆရ်း 
ဆလ ာက်ထာ်းခခင််းက ို  အခမွဲ  ကမ််းလှမ််းမည်ခြစ်သည်။   အဂဂလ ပ်ဘာသာ 
အနည််းငယ်သာဆခပာန ို င်သူ/လ ို ်းဝမဆခပာန ို င်သူ သ ို  မဟို တ် နာ်းမ ကာ်းသူအတွေက် ဘာသာခပန်နည််းလမ််းက ို  
အခမွဲ  ဆပ်းထာ်းပါမည်။ 

 
ဆဘ်းအန တရာယ် အဆခခအဆနမ ာ်းအတွေက် 
ဆငွေဆ က်းအဆထာက်အပ  - 

 

Medina ခွေွဲစ ပ်ကို သဆရ်းစင်တာသည် အ မ်ဆထာင်စို တစ်နှစ်လ ို ်းစာ စို စို ဆပါင််းဝင်ဆငွေ၏ 25% ထက်ပ ို ဆသာ 
ဆပ်းရန်တာဝန်ရှ သည်အထ  အဆ က်းမ ာ်းသည် လူနာအဆပေါ်တွေင် သက်ဆရာက်ပါက ၎င််းက ို    ို ်း  ို ်းဝါ်းဝါ်းအဆခခအဆနမ ာ်းဟို  
သတ်မှတ်ပါသည်။ 



 

 

လူနာအာ်းဆငွေဆ က်း  ို င်ရာအ က ဆပ်းမ ာ်း 

ဆငွေဆရ်းဆ က်းဆရ်းအကူအညီမ ာ်း၊ ဆငွေဆပ်းဆခ မှုအစီအစဉ်မ ာ်း၊ အာမခ အက  ို်းဝင်မှု ၊ Medicare 
နှင ်အခခာ်းဆငွေဆရ်းဆ က်းဆရ်း  ို င်ရာ ဆမ်းခွေန််းမ ာ်းနှင ် ပတ်သက်သည ် သင်၏ဆမ်းခွေန််းမ ာ်းက ို ဆခြရန် 
လူနာအာ်းဆငွေဆ က်း  ို င်ရာအ က ဆပ်းမ ာ်း ရှ ပါသည်။  အဂဂလ ပ်ဘာသာ အနည််းငယ်သာဆခပာန ို င်သူ/လ ို ်းဝမဆခပာန ို င်သူ 
သ ို  မဟို တ် နာ်းမ ကာ်းသူအတွေက် ဘာသာခပန်နည််းလမ််းက ို  အခမွဲ  ဆပ်းထာ်းပါမည်။ 

 

ဆငွေဆ က်းအဆထာက်အပ  အတွေက် ဆနာက်ထပ်သ ရှ လ ို ပါက ြို န််း က်ရန် သ ို  မဟို တ် လူက ို ယ်တ ို င်လာဆရာက်ရန် 

 

 Medina ခွေွဲစ ပ်ကို သဆရ်းစင်တာ ပရ ဝို ဏ်  
  (330) 952-0014 

    Central Registration 

    3780 Medina Rd. Ste 120, Akron, OH 44309 


