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အပုုိင္း - ေငြေၾကးပုုိင္းဆိုုင္ရာ (FN) 

အေၾကာင္းအရာ - ေငြေၾကးပုုိင္းဆိုုင္ရာ ပ့ံပုုိးေထာက္ပ့ံမႈ 

မူ၀ါဒေပၚလစီမ်ား ႏွင့္ လုုပ္ငန္းစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား လက္ကုုိင္စာအုုပ္ နံပါတ္ - FN15 

စနစ္ ဌာန ေနာက္ဆက္တြမဲ်ား - 

ေနာက္ဆက္တြဲ A – လွဴဒါန္းေထာက္ပ့ံမႈ စေကးပမာဏ   
ေနာက္ဆက္တြဲ B – ေငြေၾကးပုုိင္းဆိုုင္ရာ ဖြင့္ဟမႈေဖာင္   
ေနာက္ဆက္တြ ဲC – ဆံုုးျဖတ္ခ်က္စာေစာင္  
ေနာက္ဆက္တြဲ D – အခ်က္အလက္ ေတာင္းဆိုုမႈစာေစာင္ 
ေနာက္ဆက္တြ ဲE – ေယဘုုယ်အားျဖင့္ ေငြေတာင္းခံလႊာေပးပုုိ႔သည့္ ပမာဏမ်ား 
ေနာက္ဆက္တြ ဲF – ရုုိးရွင္းေသာဘာသာစကားျဖင့္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေရးသားခ်က္ 

 အစားထုုိးမႈမ်ား - 
သက္ေရာက္မႈရိွေသာေန႔စြ ဲ-   3/22/02 

ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးမႈ ေန႔စြဲ - 
03/24/03, 7/14/04, 7/1/05, 5/15/07, 01/29/09, 11/17/10 , 03/17/11, 
03/19/12, 12/20/13, 04/08/16, 05/16/2016 

ေငြေၾကးပုုိင္းဆုုိင္ရာ ပ့ံပုုိးေထာက္ပံ့မႈ 

I. ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာ -

Nebraska Medical Center (Nebraska ေဆးဘက္ဆုုိင္ရာစင္တာ) ႏွင့္ Bellevue Medical Center (Bellevue ေဆးဘက္ဆုုိင္ရာစင္တာ) တုုိ႔သည္ အတြင္းပုုိင္း အခြန္ဘ႑ာဆုုိင္ရာ
ကုုဒ္၏ 501(c)(3) ၏ အဓိပၸါယ္သတ္မွတ္ခ်က္ ႏွင့္ ဥပေဒလက္ေအာက္ရိွ ကုုသုုိလ္ျဖစ္လွဴဒါန္းေထာက္ပ့ံမႈဆုုိင္ရာ အဖြဲ႕အစည္မ်ားတုုိ႔အတြင္းရိွသည့္ အခြန္ကင္းလႊတ္ခြင့္ရရိွထားေသာ
ကုုသုုိလ္ျဖစ္လွဴဒါန္းေထာက္ပ့ံမႈ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖစ္ေပသည္။

II. ရည္ရြယ္ခ်က္ -

အထူးအေရးပါသည့္ ပညာေရးအစီအစဥ္မ်ား၊ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈရိွသည့္ သုုေတသနမ်ား ႏွင့္ မူလထက္ထူးျခားသည့္ လူနာေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား အစရိွသည္တုုိ႔အားျဖင့္ အားလုုံးေသာ 
တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီတုုိင္း ႏွင့္ လူမႈအသုုိင္းအ၀ုုိင္းမ်ားတြက္ က်န္းမာသန္စြမ္းမႈရိွေသာ အနာဂါတ္တစ္ခုုကုုိ ဖန္တီးေပးႏုုိင္ရန္အလုုိ႔ငွာ လူ႔အသက္မ်ားအား 
ေျပာင္းလဲကယ္တင္ေပးရာတြင္ ကမၻာၾကီးအား ဦးေဆာင္ေထာက္ပ့ံႏုုိင္ရန္ဟူသည့္ ကြ်ႏုု္ပ္တုုိ႔၏ တာ၀န္ခံယူခ်က္အား ပ့ံပုုိးေထာက္ပ့ံရန္အတြက္ Nebraska Medicine (Nebraska 
ေဆးပညာ) သည္ လုုိအပ္ေနသူမ်ားထံသုုိ႔ ေငြေၾကးဆုုိင္ရာပ့ံပုုိးကူညီမႈမ်ား ေထာက္ပ့ံေပးလ်က္ရိွပါသည္။

ဤမူ၀ါဒေပၚလစီသည္ Patient Financial Services (လူနာ ေငြေၾကးပုုိင္းဆုုိင္ရာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား) အတြက္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားအား အထူးေဖာ္ျပထားျပီး၊ အရည္အခ်င္း ျပည့္မီွသူ လူနာ 
မ်ားထံသုုိ႔ ေငြေၾကးပုုိင္းဆုုိင္ရာ ပ့ံပုုိးကူညီမႈမ်ား လက္ခံရရိွႏုုိင္ေစရန္အလုုိ႔ငွာ လံုုေလာက္ျပည့္စုုံ၍ က်ိဳးေၾကာင္းသင့္ေတာ္မႈရိွေသာ ေနာက္ဆက္တြ ဲေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျပီးေျမာက္ ေဆာင္ 
ရြက္ေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္အတြက္ လူနာ၀င္ေရာက္လက္ခံမႈ ေငြေၾကးပုုိင္းဆုုိင္ရာအၾကံေပးမ်ားမွ ဤသည္အား အသုုံးျပဳ သြားမည္ျဖစ္သည္။ လူနာ ေငြေၾကးပုုိင္းဆုုိင္ရာ ၀န္ေဆာင္မႈ 
မ်ား ႏွင့္ လူနာ ၀င္ေရာက္လက္ခံမႈ ေငြေၾကးပုုိင္းဆုုိင္ရာအၾကံေပးမ်ားသည္ ရရိွႏုုိင္ေသာအခ်ိန္တြင္ ေငြေၾကး ေပးေခ်မႈဆုုိင္ရာ ေျဖရွင္းမႈနည္းလမ္းမ်ားကိုု ရွာေဖြ ေဖာ္ထုုတ္ ရန္အလုုိ႔ငွာ 
လူနာမ်ားျဖင့္အတူတကြ ပူးေပါင္းလုုပ္ကုုိင္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။ လူမ်ိဳး၊ ဘာသာအယူ၀ါဒ၊ အသားေရာင္၊ က်ား၊မ၊ မူလႏုုိင္ငံသား၊ ဘာသာေရး သုုိ႔မဟုုတ္ အသက္ အရြယ္ အစ 
ရိွသည္တုုိ႔အေပၚတြင္ ခြျဲခားဆက္ဆံမႈမရိွေသာ အျပဳအမူျဖင့္ Nebraska Medicine (Nebraska ေဆးပညာ)၏ ရရိွႏုုိင္ေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားအတြင္း ေငြေၾကးပုုိင္း ၀န္ထုုပ္ အခက္ အခဲ 
ရိွေသာ လူနာမ်ားထံသုုိ႔ ေငြေၾကးပုုိင္းဆုုိင္ရာ ပံ့ပုုိးကူညီမႈခ်ေပးသည့္ မွ်တ၍ နားလည္ရလြယ္ကူေသာ စနစ္တစ္ခုုျဖစ္ေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္အလုုိ႔ငွာ ဤမူ၀ါဒေပၚလစီအား ေရးသား 
ထုုတ္ျပန္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ Nebraska Medicine (Nebraska ေဆးပညာ)၏ ေငြေၾကးပုုိင္းဆုုိင္ရာ ပ့ံပုုိးကူညီမႈတြင္ Nebraska Medical Center (Nebraska ေဆးဘက္ ဆုုိင္ရာစင္တာ 
) ၊ Bellevue Medical Center (Bellevue ေဆးဘက္ဆုုိင္ရာစင္တာ) ႏွင့္ UNMC Physicians (UNMC သမားေတာ္မ်ား) တုုိ႔မွ ေထာက္ပ့ံေပးထားသည့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ပါ၀င္ေပသည္။

III. မူ၀ါဒေပၚလစီ

A. အျခားေသာ ျပန္လည္ထူေထာင္ရယူမႈ အရင္းျမစ္မ်ားအားလုုံးအား အသုုံးျပဳလက္ပန္းက်ျပီးသြားခ်ိန္တြင္ ေငြေၾကးပုုိင္းဆုုိင္ရာ ပ့ံပုုိးကူညီမႈအား ရရိွႏုုိင္ေပသည္။

B. အာမခံထားျခင္းမရိွေသာ လူနာမ်ားထံသုုိ႔ ေငြေၾကးပုုိင္းဆုုိင္ရာ ပ့ံပုုိးကူညီမႈ ေလ်ာ့ေစ်း ဒစ္စေကာင့္မ်ား ရရိွေစႏုုိင္မည္ျဖစ္ျပီး၊ ကုုိယ္တုုိင္ေပးေခ်မႈျပဳေသာ ဒစ္စေကာင့္ 
တစ္ခုုျပီးေနာက္ က်န္ရိွေနသည့္ စုုစုုေပါင္း ကုုန္က်စရိတ္မ်ားသုုိ႔ သက္ေရာက္မႈရိွေပသည္။

C. အာမခံထားရိွသည့္လူနာမ်ားအတြက္မူ က်န္ရိွသည့္လူနာ တာ၀န္ယူမႈအေပၚတြင္ ေငြေၾကးပုုိင္းဆုုိင္ရာ ပ့ံပုုိးကူညီမႈ ေလ်ာ့ေစ်း ဒစ္စေကာင့္မ်ားအား ရရိွေစေပမည္။

D. Nebraska Medicine (Nebraska ေဆးပညာ)ထံသုုိ႔ မိမိတုုိ႔၏ ေငြေၾကးပုုိင္းဆုုိင္ရာ တာ၀န္ယူရမည္မ်ားကုုိ မျပည့္မီွမစြမ္းေဆာင္ႏုုိင္ေၾကာင္း ျပသ၊ေတြ႕ရိွရသည့္ လူနာမ်ားထံသုုိ႔ 
ေငြေၾကးပုုိင္း ဆုုိင္ရာ ပ့ံံပုုိးကူညီမႈမ်ား ေထာက္ပ့ံေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။

E. ေရြးခ်ယ္ရေသာ ႏွင့္/သုုိ႔မဟုုတ္ အလွပ ေကာစမတ္တစ္ဆုုိင္ရာ လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္မူ ေငြေၾကးပုုိင္းဆုုိင္ရာ ပ့ံပုုိးကူညီမႈမ်ားကုုိ ခြင့္ျပဳေထာက္ခံေပးမည္မဟုုတ္ေပ။

F. ေအာက္ပါ IV B-1 အတြင္း အဓိပၸါယ္သတ္မွတ္ထားသည့္အတုုိင္း ၾကီးမားျပင္းထန္ေသာ ေစာင့္ေရွာက္မႈျဖစ္စဥ္တြင္မူ ေငြေၾကးပုုိင္းဆုုိင္ရာ ပ့ံပုုိးမႈအား ခြင့္ျပဳ ေထာက္ခံေကာင္း
ေထာက္ခံမည္ျဖစ္သည္။
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G. ကုုိယ္အဂၤါအစားထုုိးမႈ၊ ႏွလုုံးေအာက္ပုုိင္းခန္းမ ေထာက္ကူကိရိယာ (VAD)၊ ႏွလုုံးအတုု (TAH) ႏွင့္ အူအတြင္းပုုိင္းဆုုိင္ရာ ျပန္လည္ထူေထာင္မႈ (IRP) လူနာမ်ား အားလုုံးသည္
ေငြေၾကးပုုိင္းဆုုိင္ရာ အရႈပ္ေထြးရွင္းလင္းမႈအား ေသခ်ာေစရန္ ကုုိယ္အဂၤါအစားထုုိးမႈ ေငြေၾကးပုုိင္းဆုုိင္ရာအၾကံေပးျဖစ္သူတစ္ဦးျဖင့္ ေတြ႕ဆံရမည္ ျဖစ္သည္။
ကုုိယ္အဂၤါအစားထုုိးမႈ၊ VAD ၊ TAH ႏွင့္ IRP လူနာမ်ားသည္ ေငြေၾကးပုုိင္းဆုုိင္ရာ ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးမႈ (ACCESS-FIC-082) အား ေအာင္ျမင္ျဖတ္ေက်ာ္ ႏုုိင္ရမည္ျဖစ္သည္၊
သုုိ႔မဟုုတ္ ဤကန္႔သတ္ခ်က္ျဖင့္ မျပည့္မီွမကုုိက္ညီသည့္ အျခားေသာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ ကုုိယ္အဂၤါအစားထုုိး ကြျဲပားျခားနားမႈ မူ၀ါဒ ေပၚလစီ (FN 21) ၏
ေငြေၾကးပုုိင္းဆုုိင္ရာ ပံ့ပုုိးကူညီမႈ ေထာက္ခံခြင့္ျပဳခ်က္အားျဖင့္ ေထာက္ခံခြင့္ျပဳမႈအား ရရိွရမည္ျဖစ္သည္။

H. ေငြေၾကးပုုိင္းဆုုိင္ရာ ပ့ံပုုိးကူညီမႈအတြက္ ၾကိဳတင္ေထာက္ခံခြင့္ျပဳခ်က္သည္ အနာဂါတ္၌ ေရြးခ်ယ္ႏုုိင္ေသာ သုုိ႔မဟုုတ္ အလွပ ေကာစမတ္တစ္ဆုုိင္ရာ လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အတြက္ 

သက္ေရာက္မႈရိွမည္မဟုုတ္ေပ။.

I. ေဆးညႊန္းေပးေဆး၀ါး အက်ံဳး၀င္လႊမ္းျခံဳမႈ - မိမိတုုိ႔၏ ေဆးညႊန္းေပးေဆး၀ါးမ်ား၏ ကုုန္က်စရိတ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ပ့ံပုုိးကူညီမႈအားလုုိအပ္သည့္ လူနာမ်ားအေနႏွင့္မူ 
ေဆး၀ါးဆုုိင္ရာ ကုုမၸဏီၾကီးမ်ားမွ ကမ္းလွမ္းေပးသည့္ ပ့ံပုုိးကူညီမႈ အစီအစဥ္မ်ားအတြင္းမွ တစ္ခုုခုုတြင္ အရည္အခ်င္းျပည့္မီွေကာင္း ျပည့္မီွႏုုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ေဆး၀ါး ဆုုိင္ရာ
ေငြေၾကးပုုိင္းအၾကံေပးတစ္ဦးထံ ၊ (402) 559-3469 သုုိ႔မဟုုတ္ pharmacyfinancialcounselors@nebraskamed.com သုုိ႔ ေက်းဇူးျပဳျပီး ဆက္သြယ္ပါ။

IV. အဓိပၸါယ္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား -

A. ေယဘုုယ်အားျဖင့္ ေငြေတာင္းခံလႊာေပးပုုိ႔သည့္ ပမာဏမ်ား (Amounts Generally Billed, AGB) - အေရးေပၚ သုုိ႔မဟုုတ္ ေဆးဘက္ဆုုိင္ရာအရ လုုိအပ္သည့္ ေစာင့္ေရွာက္မႈ
အတြက္ လူနာမ်ားထံသုုိ႔ အာမခံအက်ံဳး၀င္လႊမ္းျခံဳမႈျဖင့္ ေငြေတာင္းခံလႊာေပးပုုိ႔ေသာ ေယဘုုယ် ပမာဏ။ အပုုိေဆာင္း အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ား အတြက္ ေနာက္ဆက္တြဲ
E အား ၾကည့္ရႈပါ။

B. ႏွစ္စဥ္ အိမ္ေထာင္စုု၀င္ေငြ (Annual Household Income) - ေဖာ္ျပပါတုုိ႔အပါအ၀င္ ကန္႔သတ္ထားျခင္းမရိွေသာ အိမ္ေထာင္စုု ၀င္ေငြမ်ားအားလုုံး - မယားစရိတ္ ႏွင့္ 
ကေလးပ့ံပုုိးမႈစရိတ္မ်ား၊ လူမႈဖူလုုံေရးေထာက္ပ့ံမႈမ်ား၊ အလုုပ္လက္မ့ဲေထာက္ပ့ံမႈမ်ား၊ အလုုပ္သမား ေလ်ာ္ေၾကးေပးေခ်မႈ ခံစားခြင့္မ်ား၊ ပင္စင္ေၾကးမ်ား၊ အိမ္ေထာင္စုု ၀င္ေငြ
အတုုိး ႏွင့္ ငွားရမ္းခ ၀င္ေငြမ်ား ပါ၀င္သည့္ လုုပ္အားခမဟုုတ္ေသာ၀င္ေငြမ်ားအပါအ၀င္ လုုပ္အားခမ်ား ႏွင့္ လစမ်ား။

C. ေလွ်ာက္ထားမႈ (Application) - ဆုုိလုုိသည္မွာ ေငြေၾကးပုုိင္းဆုုိင္ရာေလွ်ာက္ထားမႈ (Financial Application) အား ျဖည့္စြက္၍ လုုိအပ္သည့္ ေထာက္ပ့ံ စာရြက္စာတမ္းမ်ားအား
တင္ျပျခင္းအားျဖင့္ ဤမူ၀ါဒေပၚလစီအရ ေလွ်ာက္ထားမႈျပဳသည့္ လုုပ္ငန္းစဥ္ကုုိ ဆုုိလုုိျခင္းျဖစ္ပါသည္။

D. ၾကီးမားျပင္းထန္ေသာ ေစာင့္ေရွာက္မႈ (Catastrophic Care) - ေငြေၾကးပုုိင္းဆုုိင္ရာ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားသည္ မိမိတုုိ႔ ႏွစ္စဥ္ မိသားစုု၀င္ေငြ၏ 25% ထက္ ေက်ာ္လြန္ျပီး၊
ႏွစ္စဥ္မိသားစုု၀င္ေငြသည္ ဖယ္ဒရယ္ဆင္းရဲမြေဲတမႈလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား၏ 400% ထက္ေက်ာ္လြန္သည့္ အရည္အခ်င္းျပည့္မီွေသာ လူနာမ်ားထံ သုုိ႔ ေထာက္ပ့ံေပးထားသည့္ 
ေငြေၾကးပုုိင္းဆုုိင္ရာ ပ့ံပုုိးကူညီမႈ။

E. အေရးေပၚေစာင့္ေရွာက္မႈ (သုုိ႔) အေရးေပၚကုုသမႈ (Emergency Care or Emergency Treatment) – EMTALA မွ အဓိပၸါယ္သတ္မွတ္ထားသည့္အတုုိင္း အေရးေပၚ
ေဆးဘက္ဆုုိင္ရာ အေျခအေနတစ္ခုုအတြက္ ကုုသေစာင့္ေရွာက္မႈအား ဆုုိလုုိျခင္းျဖစ္သည္။ EMTALA ဆုုိသည္မွာ အေရးေပၚေဆးဘက္ဆုုိင္ရာကုုသမႈ ႏွင့္ 
တက္ၾကြလႈပ္ရွားမႈရိွေသာ အလုုပ္သမားအတ္ဥပေဒ (42 U.S.C. ss1395dd) အားဆုုိလုုိျခင္းျဖစ္သည္။

F. သာမန္မဟုုတ္ေသာ စုုေဆာင္းေကာက္ယူမႈ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ (Extraordinary Collection Activity (ECA)) - ပစၥည္းဥစၥာပုုိင္ဆုုိင္ခြင့္၊ စစ္မွန္ေသာ ပုုိင္ဆုုိင္မႈအေပၚ
အေပါင္သိမ္းပစ္ျခင္း၊ ေနာက္ထပ္ပါတီအဖြ႕ဲသုုိ႔ အေၾကြးေရာင္းခ်မႈ၊ ခရစ္ဒစ္ ေအဂ်င္စီမ်ားထံသုုိ႔ အစီရင္ခံျခင္း၊ ဘဏ္အေကာင့္ သုုိ႔မဟုုတ္ ကုုိယ္ပုုိင္ပစၥည္း သိမ္းဆည္းမႈ၊ တရားမ
အေရးယူေဆာင္ရြက္ျခင္း စတင္မႈ၊ လုုပ္ခ အေၾကြးေကာက္မႈ၊ ေနာက္ဆက္တြ ဲေရးသားမႈအရ ခ်ဳပ္ထိန္းမႈ၊ ေငြေတာင္းခံေျပစာအား ေပးေခ်မႈမျပဳသည့္အတြက္ ေၾကာင့္ 
ေဆးဘက္ဆုုိင္ရာအရလုုိအပ္သည့္ ေစာင့္ေရွာက္မႈအား ေရႊ႕ဆုုိင္းမႈ/ျငင္းပယ္ျခင္းခံရမႈ အစရိွသည္တုုိ႔ပါ၀င္ေပသည္။

G. ဖယ္ဒရယ္ ဆင္းရဲမြေဲတမႈ အဆင့္ (Federal Poverty Level) - ဖယ္ဒရယ္အစုုိးရမွ ႏွစ္စဥ္ ထုုတ္ျပန္ေပးသည့္ ဖယ္ဒရယ္ ဆင္းရဲမြေဲတမႈ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား။

H. ေငြေၾကးပုုိင္းဆုုိင္ရာ ပ့ံပုုိးကူညီမႈ (Financial Assistance) - ေငြေၾကးေပးေခ်ရန္ မတတ္စြမ္းႏုုိင္ေၾကာင္း ျပသ၊ေတြ႕ရိွရသည့္ သူမ်ားထံသုုိ႔ ေထာက္ပ့ံေပးသည့္ ေလ်ာ့ေစ်း
ဒစ္စေကာင့္မ်ား။

I. ဂရန္တီအာမခံေပးသူ (Guarantor) - လူနာျဖစ္သူ၏ ေဆးဘက္ဆုုိင္ရာေငြေတာင္းခံလႊာမ်ားအား ေပးေခ်ရန္ တာ၀န္ရိွသည့္ လူနာမဟုုတ္ေသာ အျခား တစ္စုုံတစ္ဦးေသာသူ။

J. အိမ္ေထာင္စုု (Household) - အ္ိမ္ေထာင္စုုတစ္စုုအတြင္း ေနထုုိင္သည့္ လူနာျဖစ္သူႏွင့္အတူ အျခားေသာမိသားစုု၀င္မ်ားအားလုုံး ပါ၀င္ေပမည္။ ဤတြင္ လူနာျဖစ္သူ ၏
အိမ္ေထာင္ဖက္ ႏွင့္ အသက္ တစ္ဆယ့္ကုုိးႏွစ္ေအာက္ ကေလးမ်ား (သားသမီးအရင္း သုုိ႔မဟုုတ္ ေမြးစားခံရသူ) အားလုုံး ပါ၀င္ႏုုိင္ျပီး ကန္႔သတ္ထားျခင္း မရိွေပ

K. ေဆးဘက္ဆုုိင္ရာအရ လုုိအပ္သည့္ ေစာင့္ေရွာက္မႈ (Medically Necessary Care) - ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအား ေထာက္ပ့ံခ်ိန္၌ ေယဘုုယ်အားျဖင့္ လက္ခံထားသည့္ 
ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ပုုိင္းအရ အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္အညီ ရုုပ္ပုုိင္းဆုုိင္ရာ သုုိ႔မဟုုတ္ စိတ္ပုုိင္းဆုုိင္ရာ ေရာဂါ အေျခအေနမ်ားအား
ေရာဂါရွာေဖြရန္၊ ထုုိ႔ျပင္ ၾကိဳတင္ကာကြယ္မႈ၊ နာက်င္ခံစားရမႈသက္သာေစမႈ၊ ေရာဂါကုုသမႈ သုုိ႔မဟုုတ္ ျပန္လည္နလန္ထူကုုသေပးမႈ အစရိွသည္တုုိ႔ကုုိ ေထာက္ပ့ံေပးရန္ 
အစရိွသည္တုုိ႔အတြက္လုုိအပ္ေသာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ပါ၀င္ေပသည္္။

L. အာမခံ မထားရိွသူမ်ား (Uninsured) - အာမခံအက်ံဳး၀င္လႊမ္းျခံဳမႈ မရိွသည့္ လူနာမ်ား၊ သုုိ႔မဟုုတ္ လူနာ၏ တာ၀န္၀တၱရားအား ကူညီေျဖရွင္းေပးရန္ တာ၀န္ယူထားသည့္ 

တတိယပါတီ၏ အက်ံဳး၀င္မႈမရိွေသာ လူနာမ်ား။.

V. လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား

A. ေဖာ္ထုုတ္သတ္မွတ္မႈ လုုပ္ငန္းစဥ္
1. အေရးေပၚေဆးဘက္ဆုုိင္ရာကုုသမႈ ႏွင့္ တက္ၾကြလႈပ္ရွားမႈရိွေသာ အလုုပ္သမားအတ္ဥေပဒ (EMTALA) (RI 07) ႏွင့္ သီးျခားတစ္ခုုျဖစ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းဆုုိင္ရာ

က်င့္၀တ္မ်ား မူ၀ါဒေပၚလစီ (LD 02) တုုိ႔ျဖင့္အညီ လုုိက္နာေဆာင္ရြက္မႈရိွေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္အလုုိ႔ငွာ Nebraska Medicine (Nebraska ေဆးပညာ)သည္ 
သီးျခား မူ၀ါဒေပၚလစီ တစ္ခုုအား ထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္ထားပါသည္။

2. ေငြေၾကးပုုိင္းဆုုိင္ရာ အၾကံေပးမ်ား၊ ေဖာက္သည္၀န္ေဆာင္မႈ အထက္တန္းစီနီယာ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ား ႏွင့္ စုုေဆာင္းေကာက္ယူမႈ အထက္တန္းစီနီယာ၊ Nebraska
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Medicine (Nebraska ေဆးပညာ)မွ ေထာက္ခံ ခြင့္ျပဳသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အစရိွသည္တုုိ႔သည္ ေငြေၾကးပုုိင္းဆုုိင္ရာ ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးမႈအား လုုိအပ္ေသာ 
လူနာမ်ားကုုိ ေဖာ္ထုုတ္သြားမည္ ျဖစ္သည္။

B. အာမခံမႈဆုုိင္ရာ အရည္အခ်င္းျပည့္မီွမႈ ႏွင့္ အက်ိဳးျမတ္ခံစားခြင့္မ်ားအား အတည္ျပဳမႈ
1. လူနာျဖစ္သူသည္ ေဆးရုုံကုုိယ္စား အာမခံ အက်ိဳးျမတ္ခံစားခြင့္မ်ား တာ၀န္ခ်အပ္မႈတစ္ခုုကုုိ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သည္။
2. အရည္အခ်င္းျပည့္မီွမႈ၊ အက်ိဳးျမတ္ခံစားခြင့္မ်ား ႏွင့္ ေပးေခ်သူအရင္းျမစ္ အစရိွသည္တုုိ႔ကုုိ စစ္ေဆးအတည္ျပဳမႈတစ္ခုုအား လူနာ ေငြးေၾကးပုုိင္းဆုုိင္ရာ ႏွင့္ 

၀င္ေရာက္လက္ခံမႈ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား၏ ဌာနဆုုိင္ရာ လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္အညီ အခ်ိန္မွန္ ျပဳလုုပ္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။

C. ေငြေၾကးပုုိင္းဆုုိင္ရာ အၾကံေပးေဆြးေႏြးျခင္း
1. ေငြေၾကးပုုိင္းဆုုိင္ရာ အၾကံေပးမ်ား၊ စုုေဆာင္းေကာက္ယူမႈ အထက္တန္းစီနီယာအဖြဲ႕အစည္း ႏွင့္ ေဖာက္သည္၀န္ေဆာင္မႈ အထက္တန္းစီနီယာ အဖြဲ႕အစည္း

တုုိ႔သည္ ေငြေၾကးပုုိင္းဆုုိင္ရာပ့ံပုုိးကူညီမႈ လုုိအပ္သည့္ လူနာမ်ားအား ကူညီေထာက္ပ့ံသြားမည္ျဖစ္သည္။
2. ေငြေၾကးပုုိင္းဆုုိင္ရာ အၾကံေပးမ်ား၊ စုုေဆာင္းေကာက္ယူမႈ အထက္တန္းစီနီယာအဖြဲ႕အစည္း ႏွင့္ ေဖာက္သည္၀န္ေဆာင္မႈ အထက္တန္းစီနီယာ အဖြဲ႕

အစည္းတုုိ႔သည္ ေငြေၾကးေပးေခ်မႈျပဳရန္ အျခားေသာ မည္သည့္အရင္းျမစ္မွ ၎တုုိ႔တြင္မရိွခ်ိန္၌ ေဒသခံ၊ ျပည္နယ္ ႏွင့္ ဖယ္ဒရယ္ အစီအစဥ္မ်ားထံမွ 
ေငြေၾကးျပန္လည္ေပးေလ်ာ္မႈကုုိရွာေဖြလ်က္ရိွသည့္ လူနာမ်ားထံသုုိ႔ အကူညီ ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္၊ ထုုိ႔ျပင္ လူနာမ်ားအား အစုုိးရဆုုိင္ရာပရုုိဂရမ္ အစီ အစဥ္မ်ားတြင္ 
အရည္အခ်င္းျပည့္မီွမႈရိွေစရန္အတြက္ ေလွ်ာက္လႊာေလွ်ာက္ထားမႈမ်ား သုုိ႔မဟုုတ္ ခ်ိန္းဆုုိမႈမ်ားျပဳလုုပ္ျခင္းတြင္လည္း ကူညီေပးသြား မည္ျဖစ္သည္။

3. လူနာမ်ားအေနႏွင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ ေငြေၾကးပုုိင္းဆုုိင္ရာအရင္းျမစ္မ်ားအား ေထာက္ပ့ံေပးေကာင္း ေထာက္ပ့ံံေပးႏုုိင္ သည့္ 
ေအဂ်င္စီတစ္ခုုျဖင့္ ေနာက္ဆက္တြ ဲေတြ႕ဆုုံတုုိင္ပင္မႈမ်ားျပဳလုုပ္သြားရန္ တာ၀န္ရိွေပသည္။ ဤျခြင္းခ်က္ထားရိွမႈအား လုုိက္နာျခင္းမရိွပါက မည္သည့္အခ်ိန္တြင္မဆုုိ 
ေငြေၾကးပုုိင္းဆုုိင္ရာ ပ့ံပုုိးကူညီမႈအား ရပ္စဲေကာင္း ရပ္စဲႏုုိင္ေပသည္။

D. ေလွ်ာက္လႊာေလွ်ာက္ထားမႈ လုုပ္ငန္းစဥ္
1. အာမခံ သုုိ႔မဟုုတ္ အျခားတစ္ခုုခုုေသာ တတိယပါတီ ေပးေခ်ေပးသူ၏ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ျပည့္မီွျပီးသြားသည့္တုုိင္ မိမိတုုိ႔၏ ေငြေၾကးေပးေခ်ရမည့္ တာ၀န္

၀တၱရားမ်ားအား ျပည့္မီွေဆာင္ရြက္ရန္ အျခားမည္သည့္အရင္းျမစ္မွ လူနာျဖစ္သူထံတြင္မရိွေၾကာင္း ရွင္းလင္းေသခ်ာခ်ိန္တြင္၊ သုုိ႔မွမဟုုတ္ ၾကီးမားျပင္းထန္ ေသာ
နာမက်န္းျဖစ္မႈျဖစ္စဥ္တြင္ ေငြေၾကးပုုိင္းဆုုိင္ရာ ပံ့ပုုိးကူညီမႈအတြက္ ေလွ်ာက္လႊာေလွ်ာက္ထားမႈမ်ားအား ျပီးေျမာက္ျဖည့္စြက္ရမည္ျဖစ္သည္။

2. ေလွ်ာက္လႊာေလွ်ာက္ထားမႈ လုုပ္ငန္းစဥ္အား မည္သည့္အခ်ိန္တြင္မဆုုိ - ၀န္ေဆာင္ေထာက္ပ့ံမႈ၏ ညႊန္ၾကားမႈေၾကာင့္ျဖစ္ေစ သုုိ႔မဟုုတ္ လူနာျဖစ္သူ၏
ေတာင္းဆုုိမႈေၾကာင့္ျဖစ္ေစ - ေဆာင္ရြက္ေကာင္း ေဆာင္ရြက္ႏုုိင္ေပမည္။ ေလွ်ာက္လႊာေလွ်ာက္ထားမႈလုုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ကုုိယ္ေရးကုုိယ္တာ ေငြေၾကးပုုိင္း ဆုုိင္ရာ
ထြက္ဆုုိခ်က္မ်ားအား ျဖည့္စြက္ျပဳလုုပ္ျခင္း ပါ၀င္ေပမည္။ စာရြက္စာတမ္းမ်ားအား အတည္ျပဳစစ္ေဆးမႈျပဳရန္ လုုိအပ္ေပမည္။ အကယ္၍ အခ်က္ အလက္မ်ားအား
စုုေဆာင္းေကာက္ယူျခင္းမျပဳလုုပ္ႏုုိင္လွ်င္ သိုု႔မဟုုတ္ မရရိွႏုုိင္လွ်င္ ေလွ်ာက္ထားသူ၏ ၀င္ေငြအား အတည္ျပဳစစ္ေဆးရန္အတြက္ က်ိဳးေၾကာင္းသင့္ေတာ္ေသာ
ၾကိဳးပမ္းအားထုုတ္မႈမ်ား ျပဳလုုပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။

3. ပထမအၾကိမ္ ေငြေတာင္းခံလႊာပုုိ႔သည့္ေန႔စြမွဲစတင္ျပီး ရက္ေပါင္း 240 အထိ ေငြေတာင္းခံလႊာေပးပုုိ႔ျခင္း စက္၀န္းလုုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း မည္သည့္အေျခေန
တစ္ခုု၌တြင္မဆုုိ ေငြေၾကးပုုိင္းဆုုိင္ရာ ပ့ံံပုုိးကူညီမႈအား ထည့္သြင္းစဥ္းစားမည္ ျဖစ္သည္။

4. လုုိအပ္ေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားသည္ ေနာက္ဆက္တြ ဲB - ေငြေၾကးပုုိင္းဆုုိင္ရာ ဖြင့္ဟမႈ ေလွ်ာက္လႊာေဖာင္တြင္ ပါ၀င္ေပသည္။
5. မွန္ကန္သည္ဟုုမွတ္ယူထားသည့္ အရည္အခ်င္းျပည့္မီွမႈ - လူနာျဖစ္သူသည္ အိမ္ေျခရာမ့ဲျဖစ္ေၾကာင္း၊ လူနာျဖစ္သူသည္ အခန္း 7 ေဒ၀ါလီခံျခင္းဆုုိင္ရာ ေဆာင္ရြက္

မႈမ်ားအားျဖင့္ အေၾကြးမွ ကင္းလႊတ္ျခင္းခံထားရသူျဖစ္ေၾကာင္း၊ လူနာျဖစ္သူသည္ အစားေသာက္တံဆိပ္တုုံးမ်ားအတြက္ အရည္အခ်င္းျပည့္မီွ ေၾကာင္း၊ သုုိ႔မဟုုတ္ 
လူနာျဖစ္သူမွတင္ျပသည့္ အျခားေသာ က်ိဳးေၾကာင္းသင့္ေလ်ာ္သည့္ အေၾကာင္းအရင္းမ်ားေၾကာင့္ ႏွင့္ လူနာ ေငြေၾကးပုုိင္းဆုုိင္ရာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား၏ မန္ေနဂ်ာမွ 
လက္သင့္ခံေပးႏုုိင္မႈေၾကာင့္ အစရိွသည္တုုိ႔ ပါ၀င္သည့္ မွန္ကန္သည္ဟုုမွတ္ယူထားသည့္ အရည္အခ်င္းျပည့္မီွမႈဆုုိင္ရာ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားေပၚတြင္ အေျခခံျပီး
လူနာျဖစ္သူမ်ားသည္ ျပီးျပည့္စုုံေသာ ေလွ်ာက္လႊာေဖာင္မ်ား ေထာက္ပ့ံႏုုိင္ျခင္းမရိွသည့္တုုိင္ ေငြေၾကးေထာက္ပ့ံမႈအတြက္ အရည္အခ်င္းျပည့္မီွေကာင္း
ျပည့္မီွႏုုိင္ေပသည္။

6. အကယ္၍ ေထာက္ခံခြင့္ျပဳခ်က္ရရိွလွ်င္ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရိွသည့္ေန႔စြမွဲစတင္ျပီး တစ္ႏွစ္တာအတြက္ အရည္အခ်င္းျပည့္မီွမည္ျဖစ္ျပီး၊ အလွအပ ေကာစမတ္တစ္ ဆုုိင္ရာ
ႏွင့္ ေရြးခ်ယ္ႏုုိင္ေသာ ကုုသမႈလုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြက္ အက်ံဳး၀င္မႈ ပါ၀င္မည္မဟုုတ္ေပ။ အားလုုံးေသာ ကုုိယ္အဂၤါအစားထုုိးမႈ၊ VAD ၊ TAH ႏွင့္ IRP ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား
သည္ အထက္ပါ II (E) အတြင္း မွတ္ခ်က္ျပဳထားသည့္ ဤကန္႔သတ္ခ်က္ျဖင့္ ကုုိက္ညီျခင္းမရိွေသာ ေငြေၾကးပုုိင္းဆုုိင္ရာ ပ့ံပုုိးကူညီမႈ အတြက္ ၾကိဳတင္ေထာက္ခံ
ခြင့္ျပဳခ်က္အျဖစ္ျဖင့္ ေငြေၾကးပုုိင္းဆုုိင္ရာအၾကံေပးတစ္ဦးထံမွ ေငြေၾကးပုုိင္းဆုုိင္ရာ အရႈပ္ေထြးရွင္းလင္းမႈေဖာင္တစ္ခုုအား လက္ခံရရိွရမည္ျဖစ္သည္။ လူနာျဖစ္သူ၏
အေျခအေနမ်ား ေျပာင္းလဲသြားသည့္ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္မဆုုိ ေငြေၾကးပုုိင္းဆုုိင္ရာ ပ့ံပုုိးကူညီမႈ ေထာက္ခံ ခြင့္ျပဳခ်က္အား ျပန္လည္အကဲျဖတ္သုုံးသပ္ေကာင္း
သုုံးသပ္မည္ျဖစ္သည္။

7. ျပီးျပည့္စုုံသည့္ ေလွ်ာက္လႊာတစ္ေစာင္အား တင္ျပျပီးသည့္ေန႔မွ ရက္ေပါင္း 30 အတြင္းတြင္ လူနာျဖစ္သူထံသုုိ႔ ေရးသား၍ (ေနာက္ဆက္တြ ဲC) အေၾကာင္း
ၾကားမည္ျဖစ္သည္။

8. ေငြေၾကးပုုိင္းဆုုိင္ရာ ပ့ံပုုိးကူညီမႈအရ လက္က်န္စာရင္းမ်ားတြင္ Nebraska Medicine (Nebraska ေဆးပညာ)ျဖင့္ လက္ရိွ က်န္ရိွေနသည့္ လက္က်န္စာရင္းမ်ား
ပါ၀င္ေပမည္။ လူနာတစ္ဦးသည္ ၾကိဳတင္ေပးေခ်မႈမ်ား ျပဳလုုပ္ထားခ့ဲျပီးေနာက္ ပံ့ပုုိးကူညီမႈအတြက္ အရည္အခ်င္းျပည့္မီွေၾကာင္းေတြ႕ရိွခ့ဲလွ်င္ အကယ္၍
ေပးေခ်မႈမ်ား သည္ ပ့ံပုုိးကူညီမႈသက္ေရာက္ျပီးေနာက္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ပမာဏထက္ေက်ာ္လြန္ပါက အရည္အခ်င္းျပည့္မီွမႈကာလအတြင္း ပါ၀င္သည့္ 
အေကာင့္မ်ား အေပၚ ေပးေခ်မႈမ်ားအား ျပန္လည္အမ္းေပးမည္ျဖစ္သည္။ ျပန္လည္ေပးအမ္းမႈမ်ားသည္ $5.00 ေက်ာ္လြန္မွသာလွ်င္ ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ျဖစ္သည္။

9. အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ဘာသာစကားမ်ားျဖင့့္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားအား အြန္လုုိင္းေပၚတြင္ www.nebraskamed.com ၌ ၀င္ေရာက္ရယူႏုုိင္မည္ျဖစ္ျပီး၊ Clarkson Tower ရိွ 
လူနာ၀င္ေရာက္လက္ခံမႈ ၊ သုုိ႔မဟုုတ္ Durham Outpatient Center (Durham ျပင္ပလူနာစင္တာ) ၊ သုုိ႔မဟုုတ္ လူနာေငြေၾကးပုုိင္းဆုုိင္ရာ
၀န္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္လည္း ရရိွႏုုိင္ေပသည္။

10. ဤေငြေၾကးပုုိင္းဆုုိင္ရာ ပ့ံပုုိးကူညီမႈ မူ၀ါဒေပၚလစီႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ေနာက္ထပ္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားရယူလုုိလွ်င္၊ ေလွ်ာက္လႊာျဖည့္စြက္ျခင္း ႏွင့္ ေလွ်ာက္လႊာ
တင္ရာတြင္ အကူအညီရယူလုုိလွ်င္၊ ထုုိ႔ျပင္ ေငြေၾကးပုုိင္းဆုုိင္ရာ ပ့ံပုုိးကူညီမႈ မူ၀ါဒေပၚလစီ၏ မိတၳဴေကာ္ပီစာရြက္မ်ား၊ ဤမူ၀ါဒေပၚလစီအား ရုုိးရွင္းေသာဘာသာ
စကားျဖင့္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေရးသားထားခ်က္ ႏွင့္ ေလွ်ာက္လႊာစာရြက္ေဖာင္ အစရိွသည္တုုိ႔ကုုိ ရယူရန္ ကြ်ႏုု္ပ္တုုိ႔ထံ၊ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ေနရာမ်ား ႏွင့္ ဆက္သြယ္
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နံပါတ္မ်ားသုုိ႔ လူကုုိယ္တုုိင္သြားေရာက္၍ျဖစ္ေစ သုုိ႔မဟုုတ္ ဖုုန္းျဖင့္ျဖစ္ေစ ဆက္သြယ္မႈျပဳႏုုိင္ပါသည္ - 

Patient Access Services-Financial Counseling (လူနာ ၀င္ေရာက္လက္ခံမႈ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား - ေငြေၾကးပိုုင္းဆိုုင္ရာ 
အၾကံေပးေဆြးေႏြးျခင္း) 987530 Nebraska Medical Center (Nebraska ေဆးဘက္ဆိုုင္ရာစင္တာ) 
Clarkson Tower or Durham Outpatient Center (Durham ျပင္ပလူနာစင္တာ) 
Omaha, NE 68198-7530 
(402) 559-5346

Patient Access Services-Financial Counseling (လူနာ ၀င္ေရာက္လက္ခံမႈ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား - ေငြေၾကးပုုိင္းဆုုိင္ရာ အၾကံေပးေဆြးေႏြးျခင္း) 
Bellevue Medical Center (Bellevue ေဆးဘက္ဆုုိင္ရာစင္တာ) 
2500 Bellevue Medical Center Drive 
Bellevue, NE  68123 
(402) 763-3061

Patient Financial Services (လူနာ ေငြေၾကးပုုိင္းဆုုိင္ရာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား) 
3333 Farnam St., Mutual of Omaha Building, 3rd Floor 
Omaha, NE 68131 
(402) 559-3140

E. အခေၾကး အစီအစဥ္စာရင္း
1. ေလွ်ာက္ထားသူတစ္ဦးစီအတြက္ ေငြေၾကးပုုိင္းဆုုိင္ရာ ပ့ံပုုိးကူညီမႈ ခ်ိန္ညိွခ်က္ပမာဏအား ဆုုံးျဖတ္ရန္အတြက္ DHHS ဆင္းရဲမြေဲတမႈ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား အား

အေျခခံအျဖစ္ အသုုံးျပဳသြားမည္ျဖစ္သည္။ ျပင္းထန္ၾကီးမားေသာ ေစာင့္ေရွာက္မႈျဖစ္စဥ္တြင္မူ ခ်ိန္ညိွခ်က္ပမာဏအား ႏွစ္စဥ္အိမ္ေထာင္စုု၀င္ေငြ အေပၚ၌
အေျခခံသြားမည္ျဖစ္သည္။
ေလွ်ာက္ထားသူ၏ ကုုိယ္ေရးကုုိယ္တာ ေငြေၾကးပုုိင္းဆုုိင္ရာ ထြက္ဆုုိခ်က္ (ေနာက္ဆက္တြ ဲB) ႏွင့္ သက္ဆုုိင္ရာ ေထာက္ပ့ံစာရြက္စာတမ္းမ်ားအား အသုုံးျပဳ၍
ကမ္းလွမ္းေပးထားသည့္ ေငြေၾကးဆုုိင္ရာပ့ံပုုိးကူညီမႈ ပမာဏအား ေဖာ္ထုုတ္သတ္မွတ္ရန္အတြက္မူ ေငြေၾကးပုုိင္းဆုုိင္ရာ ပ့ံပုုိးကူညီမႈ စေကး (ေနာက္ဆက္တြ ဲA)
အား လမ္းညႊန္ခ်က္တစ္ခုုအျဖစ္ အသုုံးျပဳသြားမည္ျဖစ္သည္။ ေငြေၾကးပုုိင္းဆုုိင္ရာ ပ့ံပုုိးကူညီမႈအတြက္ အရည္အခ်င္းျပည့္မီွသည့္ လူနာမ်ားအားလုုံးသည္ 
အာမခံထားေသာလူနာမ်ားထံသုုိ႔ AGB ထက္မပုုိေစဘဲ တာ၀န္ရိွမည္ျဖစ္သည္။

2. စုုစုုေပါင္း မိသားစုု၀င္ေငြသည္ ဖယ္ဒရယ္ ဆင္းရဲမြေဲတမႈအဆင့္တြင္ရိွသည့္ သုုိ႔မဟုုတ္ ေအာက္ 20% တြင္ရိွသည့္ လူနာမ်ား ႏွင့္ ဖယ္ဒရယ္ ဆင္းရဲမြေဲတ မႈ 
အဆင့္ေအာက္ သုုံးဆေလ်ာ့နည္းေသာ ပုုိင္ဆုုိင္မႈမ်ားရိွသည့္ လူနာမ်ားသည္ အျပည့္အ၀ေသာ အခမ့ဲေစာင့္ေရွာက္မႈအတြက္ အရည္အခ်င္း ျပည့္မီွေပမည္။

3. Nebraska Medicine (Nebraska ေဆးပညာ)အေနႏွင့္ ေလွ်ာက္ထားသူ၏ ေငြေၾကးပုုိင္းဆုုိင္ရာ အေျခအေနအား အျပည့္အ၀ အကဲျဖတ္သုုံးသပ္မႈျပဳရန္ 
လုုိအပ္ေပသည္ -
a. Nebraska Medicine (Nebraska ေဆးပညာ)သည္ ေငြေၾကးပုုိင္းဆုုိင္ရာပ့ံပုုိးကူညီမႈအတြက္ အရည္အခ်င္းျပည့္မီွမႈအား စစ္ေဆးဆုုံးျဖတ္ရာတြင္ 

စာရင္းအေကာင့္မ်ား၊ ေငြစုု စာရင္းအေကာင့္မ်ား၊ စေတာ့ခ္မ်ား ႏွင့္ ခံ၀န္ခ်ဳပ္မ်ား အစရိွသည္တုုိ႔ကုုိ စစ္ေဆးျခင္း က့ဲသုုိ႔ေသာ ကုုိယ္ေရးကုုိယ္တာ
ပုုိင္ဆုုိင္မႈမ်ားအား ထည့္သြင္းစဥ္းစားမႈျပဳႏိုုင္သည့္ အခြင့္အေရးအား ထိန္းသိမ္းထားေပသည္။

b. Nebraska Medicine (Nebraska ေဆးပညာ)သည္ ေငြေၾကးပုုိင္းဆုုိင္ရာပ့ံပုုိးကူညီမႈအတြက္ အရည္အခ်င္းျပည့္မီွမႈအား စစ္ေဆးဆုုံးျဖတ္ရာတြင္ 
ကုုိယ္ပုုိင္အိမ္ယာေျမ၊ အျခားေသာ အိမ္ျခံေျမယာပုုိင္ဆုုိင္မႈ ႏွင့္ တစ္သက္တာ အာမခံမႈ မူ၀ါဒေပၚလစီမ်ား၏ ျမွဳပ္ႏံွမႈတန္ဖုုိး၊ အျပန္အလွန္ရန္ပုုံေငြမ်ား၊
IRA/ပင္စင္အနားယူ မႈ ရန္ပုုံေငြမ်ား၊ ႏွင့္ ေဆးဘက္ဆုုိင္ရာ စုုေဆာင္းမႈ အေကာင့္စာရင္းမ်ားသုုိ႔ ထည့္၀င္မႈမ်ား အစရိွသည္တုုိ႔က့ဲသုုိ႔ေသာ အျခားေသာ
ပုုိင္ဆုုိင္မႈမ်ားအား လည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားျပဳႏုုိင္သည့္ အခြင့္အေရးအား ထိန္းသိမ္းထားေပသည္။

F. မွတ္တမ္း ထိန္းသိမ္းျခင္း ႏွင့္ ေငြေၾကးပုုိင္းဆုုိင္ရာပ့ံပုုိးကူညီမႈအတြက္ အထူး အေကာင့္စာရင္းျပဳျခင္း
1. ျဖစ္ႏုုိင္ေျခရိွသည့္ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားအေပၚတြင္ စုုေဆာင္းထားေသာ ေငြေၾကးပုုိင္းဆုုိင္ရာ စာရြက္စာတမ္းမ်ား အားလုုံးအား လွ်ိဳ႕၀ွက္ေစာင့္ထိန္းရမည့္ 

အရာမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားမည္ျဖစ္ျပီး၊ လုုံျခံဳစိတ္ခ်ရေသာ စနစ္တစ္ခုုအတြင္းသုုိ႔ စကန္ဖတ္ယူမႈျပဳထားမည္ျဖစ္သည္။ မူရင္း စာရြက္စာတမ္းမ်ားကုုိမူ 
ဖ်က္ဆီးပစ္မည္ျဖစ္သည္။

2. ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ အဆင့္မ်ားေပၚတြင္ အေျခခံျပီး ေလွ်ာက္ထားသူတစ္ဦးစီ၏ အရည္အခ်င္းျပည့္မီွမႈအား ေထာက္ခံခြင့္ျပဳသြားမည္ ျဖစ္သည္ -
a. 0-50,000 လူနာ ၀င္ေရာက္လက္ခံမႈဆုုိင္ရာ မန္ေနဂ်ာ  
b. 50,001-100,000 အလုုပ္အမွဴေဆာင္ ဒါရုုိက္တာ အခြန္ဘ႑ာ စက္၀န္း 
c. 100,001-500,000 ေငြေၾကးပုုိင္းဆုုိင္ရာ အရာရိွခ်ဳပ္ 
d. 500,001 ႏွင့္ အထက္ အလုုပ္အမွဴေဆာင္ အရာရိွခ်ဳပ္

G. လူနာျဖစ္သူထံသုုိ႔ ေငြေၾကးပုုိင္းဆုုိင္ရာပ့ံပုုိးကူညီမႈ ဆုုံးျဖတ္ခ်က္အား အေၾကာင္းၾကားအသိေပးျခင္း
1. ေငြေၾကးပုုိင္းဆုုိင္ရာ ပ့ံပုုိးကူညီမႈအတြက္ ေထာက္ခံခြင့္ျပဳခ်က္မ်ား/ျငင္းဆန္ခ်က္မ်ား  အားလုုံးကုုိ ေနာက္ဆက္တြ ဲC အားျဖင့္ ေလွ်ာက္ထားသူ တစ္ဦးစီ ထံသုုိ႔

ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။
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VI. အထူး ထည့္သြင္းစဥ္းစားမႈမ်ား

A. မွားယြင္းေသာ အခ်က္အလက္မ်ားျဖင့္ ေလွ်ာက္လႊာ တင္ျပမႈသည္ လူနာျဖစ္သူအား ေငြေၾကးပုုိင္းဆုုိင္ရာပ့ံပုုိးကူညီမႈအတြက္ အရည္အခ်င္းမျပည့္မီွေၾကာင္း သတ္မွတ္ရန္ 
ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးမႈျပဳသည့္မန္ေနဂ်ာ၏ တစ္ဦးတည္းဆုုံးျဖတ္ခ်က္အားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ႏုုိင္ေပသည္။

B. ဤမူ၀ါဒေပၚလစီအားျဖင့္ အထူး အက်ံဳး၀င္ျခင္းမရိွေသာ အေျခအေနမ်ား ျဖစ္ေပၚေကာင္းျဖစ္ေပၚသည့္ျဖစ္စဥ္တြင္မူ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ဥပမာမ်ားျဖင့္ ေထာက္ပ့ံထားသည့္ 
၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ ေငြေၾကးေကာက္ခံမႈမရိွဘဲ သုုိ႔မဟုုတ္ ပုုံမွန္ေပးရမည့္အခေၾကးထက္ေလ်ာ့နည္းသည့္ပမာဏျဖင့္ ၀န္ေဆာင္မႈရယူရန္ ပုုဂၢိဳလ္တစ္ဦးသည္ 
အခြင့္ရိွမည္ျဖစ္သည္ -

1. ကုုိယ္ေရးကုုိယ္တာ ရုုတ္တရက္ျပင္းထန္ၾကီးမားသည့္အေျခအေန သုုိ႔မဟုုတ္ ေရွာင္လႊဲ၍မရေသာ အခက္အခဲေၾကာင့္ အကယ္၍ ထုုိအရာမ်ားေၾကာင့္သာ
မဟုုတ္လွ်င္ ၀န္ေဆာင္မႈအတြက္ ေပးေခ်မႈျပဳရန္ တတ္စြမ္းႏုုိင္မည္ျဖစ္ေသာ ပုုဂၢိဳလ္၊ သုုိ႔မွမဟုုတ္ ၀င္ေငြသည္ ဆင္းရဲမြေဲတမႈအဆင့္ အထက္တြင္ ရိွေသာ္လည္း
၀န္ေဆာင္မႈကုုန္က်စရိတ္တစ္ခုုလုုံးအား ေပးေခ်ရန္မူ မတတ္စြမ္းႏုုိင္သည့္ ပုုဂၢိဳလ္ အစရိွသည့္အေျခအေနမ်ားျဖစ္ႏုုိင္ေပသည္။

2. အထက္ပါ အပုုိင္း III D ႏွင့္ III E တြင္ သတ္မွတ္ထားသည့္ အရည္အခ်င္းျပည့္မီွမႈ လုုပ္ငန္းစဥ္ေပၚတြင္ အေျခခံျပီး လူနာတစ္ဦးအေနျဖင့္ ၎၏ တာ၀န္ယူမႈသည္ 
ႏွစ္စဥ္အိမ္ေထာင္စုု၀င္ေငြ၏ 25% ထက္ေက်ာ္လြန္သြားသည့္ျဖစ္စဥ္တြင္ ၾကီးမားျပင္းထန္ေသာေစာင့္ေရွာက္မႈအတြက္ ေယဘုုယ်အားျဖင့္ 
အရည္အခ်င္းျပည့္မီွွေကာင္း ျပည့္မီွႏုုိင္ေပသည္။

C. Nebraska Medicine (Nebraska ေဆးပညာ)သည္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီ၏ ကုုသုုိလ္ျဖင့္လွဴဒါန္းေထာက္ပ့ံမႈအား ဆုုံးျဖတ္ရာတြင္ တစ္ဦးတည္းအျပည့္အ၀

ဆုုံးျဖတ္ႏုုိင္ခြင့္ကုုိ ထိန္းသိမ္း ထားပါသည္။.

VII. ေငြေၾကးေပးေခ်ျခင္းမျပဳမႈအတြက္ အေရးယူေဆာင္ရြက္ျခင္းမတုုိင္မီွ ေငြေၾကးပုုိင္းဆုုိင္ရာပ့ံပုုိးကူညီမႈအား ဆုုံးျဖတ္မႈ
လမ္းညႊန္ခ်က္ မူစည္းမ်ဥ္း - Nebraska Medicine (Nebraska ေဆးပညာ)သည္ IRS ႏွင့္ အခြန္ဘ႑ာဆုုိင္ရာ၏ 501 (r) အဆုုံးသတ္စည္းမ်ဥ္းတုုိ႔ျဖင့္အညီ တစ္သမတ္တည္း
လူနာျဖစ္သူ၏ လက္က်န္စာရင္းမ်ားအား ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။ လူနာမ်ား ႏွင့္/သုုိ႔မဟုုတ္ ၎တုုိ႔၏ သက္ဆုုိင္ရာ ေပးေခ်သူမ်ားထံသုုိ႔ အခ်ိန္ျဖင့္တစ္ေျပးညီ 
ေငြေတာင္းခံလႊာမ်ား ေပးပုုိ႔သြားမည္ျဖစ္ျပီး၊ Nebraska Medicine (Nebraska ေဆးပညာ)၏ လူနာအေတြ႕အၾကံဳအေပၚ အာရုုံျပဳအေလးထားခ်က္အား ပ့ံပုုိးႏုုိင္ရန္ ၀န္ထမ္းမ်ားအား
ျမင့္မားေသာ ေဖာက္သည္၀န္ေဆာင္မႈ စံခ်ိန္စံညႊန္မ်ားႏွင့္အညီ ေလ့က်င့္ထားမည္ျဖစ္သည္။ Nebraska Medicine (Nebraska ေဆးပညာ)လူနာေငြေၾကးပုုိင္းဆုုိင္ရာ
၀န္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ ခြင့္ျပဳေထာက္ခံခ်က္ရရိွထားျပီး၊ သာမန္မဟုုတ္သည့္ စုုေဆာင္းေကာက္ယူမႈ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား စတင္ျခင္းမတုုိင္မီွ လူနာျဖစ္သူသည္ ပ့ံပုုိးကူညီမႈအတြက္ 
အရည္အခ်င္းျပည့္မီွျခင္းရိွ၊မရိွ အကဲျဖတ္စစ္ေဆး ရန္ က်ိဳးေၾကာင္းသင့္ေလ်ာ္ေသာ ၾကိဳးပမ္းအားထုုတ္မႈမ်ား ျပဳလုုပ္ခ့ဲျခင္းရိွ၊မရိွ ဆုုံးျဖတ္ရန္အတြက္ တာ၀န္ရိွေပသည္။

A. ေငြေၾကးေတာင္းခံလႊာေပးပုုိ႔ျခင္း အေလ့အက်င့္မ်ား ႏွင့္ က်ိဳးေၾကာင္းသင့္ေလ်ာ္ေသာ အားထုုတ္ၾကိဳးပမ္းမႈ - Nebraska Medicine (Nebraska ေဆးပညာ)သည္ ၀န္ေဆာင္မႈ
မတုုိင္မီွတြင္ သုုိ႔မဟုုတ္ ၀န္ေဆာင္မႈေထာက္ပ့ံခ်ိန္တြင္ လူနာျဖစ္သူ၏ ေငြေၾကးပုုိင္းဆုုိင္ရာ ပ့ံပုုိးကူညီမႈအတြက္ အရည္အခ်င္းျပည့္မီွမႈအား ဆုုံးျဖတ္ႏုုိင္ရန္ ရွာေဖြေဆာင္ရြက္မည္ 
ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ လူနာတစ္ဦးသည္ ေဆးရုုံဆင္းမႈ သုုိ႔မဟုုတ္ ၀န္ေဆာင္မႈမတုုိင္မီွတြင္ ေငြေၾကးပ့ံပုုိးကူညီမႈအတြက္ အရည္အခ်င္းျပည့္မီွမႈမရိွေၾကာင္း ယူဆလွ်င ္ေစာင့္
ေရွာက္မႈအတြက္ ေငြေတာင္းခံလႊာအား Nebraska Medicine (Nebraska ေဆးပညာ)မွ ေပးပုုိ႔မည္ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ လူနာျဖစ္သူသည္ အာမခံထားရိွလွ်င္ Nebraska
Medicine (Nebraska ေဆးပညာ)အေနႏွင့္ လူနာျဖစ္သူ၏ အာမခံသူထံသုုိ႔ က်သင့္သည့္ ကုုန္က်စရိတ္မ်ားအတြက္ မွတ္တမ္းအေပၚတြင္ ေငြေတာင္းခံလႊာေပးပုုိ႔မည္ျဖစ္သည္။
လူနာျဖစ္သူ၏ အာမခံသူ မွ လုုပ္ငန္းစဥ္ေဆာင္ရြက္ျပီးသည့္ေနာက္ က်န္ရိွသည့္ လူနာတာ၀န္ယူရမည့္အပုုိင္းအား လူနာျဖစ္သူ သုုိ႔မဟုုတ္ ဂရန္တီအာမခံေပးသူထံသုုိ႔ တုုိက္ရုုိက္ 
ေငြေတာင္းခံလႊာ ေပးပုုိ႔မည္ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ လူနာျဖစ္သူသည္ အာမခံထားရိွျခင္း မရိွလွ်င္မႈ လူနာျဖစ္သူသည္ ကုုိယ္တုုိင္-ေပးေခ်မႈ ဒစ္စေကာင့္တစ္ခုုအား လက္ခံရရိွ မည္
ျဖစ္ျပီး၊ က်န္ရိွသည့္ လက္က်န္စာရင္းကုုိမူ လူနာျဖစ္သူ သုုိ႔မဟုုတ္ ဂရန္တီအာမခံေပးသူထံသုုိ႔ တုုိက္ရုုိက္ ေငြေတာင္းခံလႊာေပးပုုိ႔မည္ျဖစ္သည္။ သိသာစြာ လက္က်န္စာရင္းရိွေန
သည့္ လူနာမ်ား သုုိ႔မဟုုတ္ ၎တုုိ႔၏ ဂရန္တီအာမခံေပးသူမ်ားသည္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအား ရရိွျပီးသည့္ေနာက္မွစတင္ျပီး ရက္ေပါင္း 120 ကာလတစ္ခုုအတြင္း ထြက္ဆုုိခ်က္မ်ား
ေလးခုုအထိပါ၀င္ေသာ စီးရီးတြတဲစ္ခုုအား လက္ခံရရိွမည္ျဖစ္သည္။ လူနာျဖစ္သူ ေငြေတာင္းခံလႊာေပးပုုိ႔ျခင္း ထြက္ဆုုိခ်က္မ်ားအား ဖုုိင္တြအဲတြင္းတြင္ ပါ၀င္သည့္ လိပ္စာသုုိ႔ 
ေပးပုုိ႔မည္ျဖစ္သည္။ မွန္ကန္ေသာ လိပ္စာအခ်က္အလက္မ်ားအား ေထာက္ပ့ံေပးထားရန္မွာ လူနာျဖစ္သူ ႏွင့္/သုုိ႔မဟုုတ္ လူနာျဖစ္သူ၏ ဂရန္တီအာမခံေပးသူ၏ တာ၀န္ပင္ ျဖစ္
ေပသည္။ ေဖာ္ျပပါတုုိ႔ အပါအ၀င္ က်ိဳးေၾကာင္းသင့္ေလ်ာ္ေသာ ၾကိဳးပမ္းအားထုုတ္မႈ မ်ားအားျဖင့္ ေငြေၾကးပုုိင္းဆုုိင္ရာပ့ံပုိုးကူညီမႈအတြက္ အရည္အခ်င္းျပည့္မီွသူ လူနာမ်ားအား
ေဖာ္ထုုတ္ရန္ Nebraska Medicine မွ တက္ၾကြစြာ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္သည္ - ေဆးရုုံတက္ေရာက္မႈအေပၚတြင္ လူနာျဖစ္သူ သုုိ႔မဟုုတ္ ဂရန္တီအာမခံေပးသူထံသုုိ႔ မူ၀ါဒ
ေပၚလစီအား သတိေပးအေၾကာင္းၾကားျခင္း၊ ေငြေတာင္းခံလႊာ ေပးပုုိ႔ျခင္း ထြက္ဆုုိခ်က္အား ေရးသားထားသည့္ ေဖာမတ္ပုုံစံျဖင့္ေထာက္ပ့ံျခင္း၊ လူနာျဖစ္သူ ေငြေတာင္းခံလႊာ ႏွင့္ 
သိသာထင္ရွားသည့္ လက္က်န္စာရင္းမ်ားအား ေဆြးေႏြးစဥ္တြင္ လူနာျဖစ္သူႏွင့္ ႏႈတ္ျဖင့္ေဆြးေႏြးမႈျပဳျခင္း၊ ထုုိ႔ျပင္ လူနာ၀င္ေရာက္လက္ခံမႈ ဧရိယာမ်ား ႏွင့္ အေရးေပၚဌာန
မ်ားတြင္ “We Can Help” (“ကြ်ႏုု္ပ္တုုိ႔ အကူညီေပးႏုုိင္ပါသည္”) ဟူေသာ အမွတ္အသား ႏွင့္ စာအုုပ္ငယ္မ်ားအားျဖင့္ ေရးသားအသိေပးခ်က္ျပဳျခင္း၊ ႏွင့္ လူနာျဖစ္သူ ေငြေတာင္း
ခံလႊာေပးပုုိ႔ျခင္း ထြက္ဆုုိခ်က္မ်ားေပၚတြင္ စာသားအျဖစ္ အခ်က္အလက္ေပးပုုိ႔ျခင္း ႏွင့္ မေပးေခ်ရေသးေသာ လက္က်န္စာရင္းႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ပထမအၾကိမ္ ေငြေတာင္းခံလႊာ
ေပးပုုိ႔ျခင္း ထြက္ဆုုိခ်က္မွ ရက္ေပါင္း 240 အတြင္း ေငြေၾကးပုုိင္းဆုုိင္ရာ ေလွ်ာက္လႊာတင္ျပမႈမ်ားသုုိ႔ ေရးသားတုုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္မႈျပဳျခင္း အစရိွသည္တုုိ႔ ပါ၀င္ေပသည္။
ေငြေၾကးပုုိင္းဆုုိင္ရာ ပ့ံပုုိးကူညီမႈ မူ၀ါဒေပၚလစီ၏ မိတၳဴေကာ္ပီစာရြက္မ်ား၊ ေလွ်ာက္လႊာ ႏွင့္ ေငြေၾကးပုုိင္းဆုုိင္ရာပ့ံပုုိးကူညီမႈ အက်ဥ္းခ်ဳပ္တုုိ႔အား ေတာင္းဆုုိမႈျပဳသည့္ အေပၚတြင္ 
ကုုန္က်စရိတ္ေတာင္းခံျခင္းမရိွဘဲ စာတုုိက္မွ၊ အြန္လုုိင္းျဖင့္ သုုိ႔မဟုုတ္ လူနာ၀င္ေရာက္လက္ခံမႈ ႏွင့္ အေရးေပၚဌာန ဧရိယာမ်ားတြင္ ရရိွႏုုိင္ေပသည္။ သာမန္မဟုုတ္သည့္ 
စုုေဆာင္းေကာက္ယူမႈ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား စတင္ျခင္းမတုုိင္မီွ ရက္ေပါင္း ၃၀ ထက္မနည္းအလုုိတြင္ လူနာျဖစ္သူ သုုိ႔မဟုုတ္ ဂရန္တီအာမခံေပးသူျဖင့္ တယ္လီဖုုန္း
ဆက္သြယ္မႈျပဳရန္ အနည္းဆုုံး တစ္ၾကိမ္ ၾကိဳးပမ္းသြားမည္ျဖစ္သည္။

B. စုုေဆာင္းေကာက္ယူမႈ အေလ့အက်င့္မ်ား - သက္ဆုုိင္ရာ ျပည္နယ္ ႏွင့္ ဖယ္ဒရယ္ ဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ ကုုိက္ညီမႈရိွသည့္အခါတြင္ Nebraska Medicine (Nebraska ေဆးပညာ)
အေနႏွင့္ (ECA ၏) သာမန္မဟုုတ္ေသာ စုုေဆာင္းေကာက္ယူမႈ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအပါအ၀င္ စုုေဆာင္းေကာက္ယူမႈ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအား ျပဳလုုပ္ေကာင္း ျပဳလုုပ္
သြားမည္ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ လူနာတစ္ဦးတြင္ ရက္ေပါင္း 120 အတြက္ သိသာထင္ရွားသည့္ လက္က်န္စာရင္းတစ္ခုုရိွေနျပီး၊ အနည္းဆုုံး ေငြေတာင္းခံလႊာ ေပးပုုိ႔ျခင္း ထြက္ဆုုိ
ခ်က္ ေလးခုုအား ေပးပုုိ႔ျပီးျဖစ္လွ်င္ လူနာျဖစ္သူ၏ လက္က်န္စာရင္းအား Nebraska Medicine (Nebraska ေဆးပညာ)၏ကုုိယ္စား ေပးေခ်မႈဆုုိင္ရာအား ေဆာင္ရြက္ေပး မည့္ 
စုုေဆာင္းေကာက္ယူမႈ ေအဂ်င္စီတစ္ခုုသုုိ႔ လႊဲေျပာင္းေကာင္း လႊဲေျပာင္းမည္ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ ပထမအၾကိမ္ လူနာထြက္ဆုုိခ်က္မွ ရက္ေပါင္း 240 အတြင္း ေငြေၾကးပုုိင္း
ဆုုိင္ရာပ့ံပုုိးကူညီမႈအတြက္ ေလွ်ာက္လႊာအား လက္ခံရရိွခ့ဲလွ်င္ ECA ဆုုိင္ရာေရွ႕တုုိးေဆာင္ရြက္မႈမ်ား မွန္သမွ်အား ရပ္တန္႔ထားမည္ျဖစ္ျပီး၊ အရည္အခ်င္း ျပည့္မီွမႈရိွ၊မရိွ 
ေလွ်ာက္လႊာအား ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးမည္ျဖစ္သည္။ သာမန္အေျခအေနမ်ားလက္ေအာက္တြင္ Nebraska Medicine ၏ စုုေဆာင္းေကာက္ယူမႈ ေအဂ်င္စီမ်ားသည္ ခရစ္ဒစ္ဗ်ဴ
ရုုိမ်ားထံသုုိ႔ အစီရင္ခံျခင္းျပဳမည္မဟုုတ္သလုုိ လုုပ္ခအေၾကြးသိမ္းယူမႈ သုုိ႔မဟုုတ္ တူညီေသာ စုုေဆာင္းေကာက္ယူမႈ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုုိလည္း ျပဳလုုပ္မည္မဟုုတ္ေပ။
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Nebraska Medicine (Nebraska ေဆးပညာ)အားကုုိယ္စားျပဳသည့္ စုုေဆာင္းေကာက္ယူမႈဆုုိင္ရာ ေအဂ်င္စီမ်ားသည္ ေအဂ်င္စီထံသုုိ႔ ကနဦး လႊဲေျပာင္းမႈအေျခအေနတစ္ခုုမွ 18 
လတာကာလအတြက္အထိ စုုေဆာင္းေကာက္ယူမႈအား ေဆာင္ရြက္ႏုုိင္စြမ္းရိွေပသည္။ လူနာျဖစ္သူ၏ မေပးေခ်ရေသး ေသာ လက္က်န္စာရင္းအား စုုေဆာင္းေကာက္ယူမႈ 
ေအဂ်င္စီတစ္ခုုသုုိ႔ လႊဲေျပာင္းျပီးသည့္တုုိင္ ရက္ေပါင္း 240 အထိ ေငြေၾကးပုုိင္းဆုုိင္ရာပ့ံပုုိးကူညီမႈအတြက္ လူနာျဖစ္သူသည္ ေလွ်ာက္လႊာတင္ျပမႈ ျပဳလုုပ္ေကာင္း ျပဳလုုပ္ႏုုိင္ ေပ 
မည္။ ေဆးရုုံဆင္းျပီးေနာက္ လက္က်န္စာရင္းအား မေပးေခ်ရေသးေၾကာင္း ျပသေနသည့္ ပထမအၾကိမ္ ေငြေၾကးေတာင္းခံလႊာေပးပုုိ႔ျခင္း ထြက္ဆုုိခ်က္မွ အနည္းဆုုံး ရက္ေပါင္း 
120 ေက်ာ္လြန္ျပီးသည့္ေနာက္တြင္ အမႈကိစၥရပ္တစ္ခုုစီအလုုိက္ေပၚတြင္ အေျခခံျပီး Nebraska Medicine (Nebraska ေဆးပညာ) သုုိ႔မဟုုတ္ Nebraska Medicine (Nebraska 
ေဆးပညာ)အားကုုိယ္စားျပဳသည့္ စုုေဆာင္းေကာက္ယူမႈေအဂ်င္စီသည္ လူနာျဖစ္သူထံတြင္ မေပးေခ်ရေသးေသာ လက္က်န္စာရင္းရိွေနေၾကာင္း၊ ထုုိ႔ျပင္ လူနာျဖစ္သူသည္ 
Nebraska Medicine (Nebraska ေဆးပညာ)သုုိ႔မဟုုတ္ ၎ကုုိယ္စား အလုုပ္လုုပ္ေပးေနသည့္ စုုေဆာင္း ေကာက္ယူမႈေအဂ်င္စီထံမွ အခ်က္အလက္ သုုိ႔မဟုုတ္ 
ေပးေခ်မႈေတာင္းဆုုိျခင္းမ်ား၌ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမရိွေၾကာင္း တရားဆြဆုုိဲမႈတစ္ခုုအားျဖင့္ ေကာက္ယူစုုေဆာင္းမႈအား ေဆာင္ရြက္ေကာင္း ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။  

C. ယခင္က သိသာထင္ရွားသည့္ လက္က်န္စာရင္းမ်ားရိွေနေသာ လူနာမ်ားသည္ ေဆးဘက္ဆုုိင္ရာအရလုုိအပ္ေသာ ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား ရယူရန္အတြက္ ျငင္းပယ္ျခင္းခံရမည္
မဟုုတ္ေသာ္လည္း လူနာျဖစ္သူေစာင့္ေရွာက္မႈအတြက္ ယခင္ ႏွင့္ ယခုုအသစ္ေသာ ေငြေၾကးေတာင္းခံလႊာမ်ားအားလုုံးအား စုုေဆာင္း ေကာက္ယူမႈျပဳရန္ အဆင့္ဆင့္အား
ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။

VIII. အရည္အခ်င္းျပည့္မီွေသာ ေထာက္ပ့ံသူမ်ား

Nebraska Medicine (Nebraska ေဆးပညာ)မွခန္႔အပ္ထားသည့္ သမားေတာ္မ်ားမွ ေထာက္ပ့ံေပးေသာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ ဤမူ၀ါဒေပၚလစီလက္ေအာက္တြင္ အက်ံဳး၀င္လႊမ္းျခံဳမႈ 
ရိွေပသည္။ အက်ံဳး၀င္ေသာ ေထာက္ပ့ံသူမ်ား ႏွင့္ ၎တုုိ႔၏ အထူးျပဳမႈမ်ားအား ေနာက္ဆက္တြ ဲG တြင္ စာရင္းျပဳစုုထားပါသည္။   

Nebraska Medicine (Nebraska ေဆးပညာ)မွခန္႔အပ္ထားျခင္းမရိွသည့္ သီးသန္႔ ပုုဂၢလိက သမားေတာ္မ်ားမွ ေထာက္ပ့ံေပးေသာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ ဤမူ၀ါဒေပၚလစီလက္ 
ေအာက္တြင္ အက်ံဳး၀င္လႊမ္းျခံဳျခင္း မရိွေပ။ ဤမူ၀ါဒေပၚလစီလက္ေအာက္တြင္ အက်ံဳး၀င္ျခင္းမရိွေသာ ေထာက္ပ့ံသူမ်ားအား ေနာက္ဆက္တြ ဲH တြင္ စာရင္းျပဳစုုထားပါသည္။  

သုုံးလတစ္ၾကိမ္ေပၚတြင္ အေျခခံျပီး ေထာက္ပ့ံသူမ်ားစာရင္းအား မြမ္းမံျပင္ဆင္သြားမည္ျဖစ္သည္။

IX. စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းဆုုိင္ရာ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား/ကုုိးကားခ်က္မ်ား -
ဤမူ၀ါဒေပၚလစီသည္ အတြင္းပုုိင္း အခြန္ဘ႑ာဆုုိင္ရာကုုဒ္ အပုုိင္း 501 (r) ႏွင့္ သက္ဆုုိင္ရာ ဘ႑ာေရးစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။

X. သက္ဆုုိင္ရာ မူ၀ါဒေပၚလစီမ်ား -
FN13 – ေငြေၾကးပုုိင္းဆုုိင္ရာ လုုိအပ္ခ်က္မ်ား အကဲျဖတ္စစ္ေဆးမႈ မူ၀ါဒေပၚလစီ
FN14 – ေငြသား စုုေဆာင္းေကာက္ယူမႈ
FN16 – ေလ်ာ့ေစ်း ဒစ္စေကာင့္ မူ၀ါဒေပၚလစီ
FN17 – လူနာ ေပးေခ်မႈဆုုိင္ရာ မူ၀ါဒေပၚလစီ
FN21 – ကြျဲပားမႈအတြက္ ေတာင္းဆုုိမႈမ်ား - ကုုိယ္အဂၤါအစားထုုိးမႈ
LD02 -  က်င့္၀တ္ဆုုိင္ရာ အဖြ႕ဲအစည္း စည္းမ်ဥ္းကုုဒ္
RI07 -   အေရးေပၚ ေဆးဘက္ဆုုိင္ရာကုုသမႈ ႏွင့္ လႊဲေျပာင္းမႈ မူ၀ါဒေပၚလစီ
SOTFIDP1002 – ေငြေၾကးပုုိင္းဆုုိင္ရာ အကဲျဖတ္စစ္ေဆးမႈ - ကုုိယ္အဂၤါအစားထုုိးမႈ

၀န္ထမ္း တာ၀န္ခံမႈ  
လူနာ အကဲျဖတ္စစ္ေဆးမႈ မန္ေနဂ်ာ – ေငြေၾကးပုုိင္းဆုုိင္ရာ အၾကံေပးေဆြးေႏြးျခင္း – ေထာက္ခံခ်က/္ႏွစ္စဥ္ ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးမႈ 
လူနာ အကဲျဖတ္စစ္ေဆးမႈ ဒါရုုိက္တာ – ေငြေၾကးပုုိင္းဆုုိင္ရာ အၾကံေပးေဆြးေႏြးျခင္း – ေထာက္ခံခ်က/္ႏွစ္စဥ္ ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးမႈ 
အလုုပ္အမွဴေဆာင္ ဒါရုုိက္တာ အခြန္ဘ႑ာ စက္၀န္း – ေထာက္ခံခ်က္  
ေငြေၾကးပုုိင္းဆုုိင္ရာ အရာရိွခ်ဳပ္ – ေထာက္ခံခ်က္  
အလုုပ္အမွဴေဆာင္ အရာရိွခ်ဳပ္ – ေထာက္ခံခ်က ္
Nebraska Medicine ဒါရုုိက္တာမ်ားဘုုတ္အဖြ႕ဲ - ေထာက္ခံခ်က္

ေနာက္ဆက္တြဲ A – လွဴဒါန္းေထာက္ပ့ံမႈ စေကးပမာဏ   
ေနာက္ဆက္တြဲ B – ေငြေၾကးပုုိင္းဆုုိင္ရာ ဖြင့္ဟမႈေဖာင္   
ေနာက္ဆက္တြ ဲC – ဆုုံးျဖတ္ခ်က္စာေစာင္  
ေနာက္ဆက္တြဲ D – အခ်က္အလက္ ေတာင္းဆုုိမႈစာေစာင္ 
ေနာက္ဆက္တြ ဲE – ေယဘုုယ်အားျဖင့္ ေငြေတာင္းခံလႊာေပးပုုိ႔သည့္ ပမာဏမ်ား 
ေနာက္ဆက္တြ ဲF – ရုုိးရွင္းေသာဘာသာစကားျဖင့္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေရးသားခ်က္

ဌာန ေထာက္ခံခြင့္ျပဳခ်က္ စီမံကြပ္ကဲမႈဆုုိင္ရာ ေထာက္ခံခြင့္ျပဳခ်က္ 
လက္မွတ္ |မ်ား| - Jana Danielson လက္မွတ္|မ်ား|- Stephanie Daubert 
ရာထူး - အလုုပ္အမွဴေဆာင္ ဒါရိုုက္တာ  ရာထူး - ေငြေၾကးပုုိင္းဆုုိင္ရာ အရာရိွခ်ဳပ္ 
ဌာန - ဘ႑ာေငြေၾကး စက္၀န္း 


