OU Medicine, Inc.

ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မဆ
ႈ ိုငရ
္ ာ မူ၀ါဒ
1.0

ရည္ရယ
ြ ခ
္ ်က္

OU Medicine, Inc. (OU Medicine) သည္ ၎ OU Medicine ထံမွ အေရးေပၚ သို႔မဟုုတ္ အျခားေသာ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာအရလိုအပ္ေသာ ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား
လက္ခံရရွိလ်က္ရွိသည့္ အရည္အခ်င္းျပည့္မွီေသာ လူနာမ်ားအတြက္ ေငြေၾကးပံ့ပိုးမႈ ေထာက္ပံ့ေပးသည္။ လူနာျဖစ္သူ၏ ေငြေၾကးေပးေခ်ႏိုင္စြမ္းရွိ၊မရွိေပၚအေျခခံျပီး
ေဆးဘက္ဆိုင္ရာအရ လိုအပ္ေသာ အေရးေပၚ ေစာင့္ေရွာက္မႈအား ၾကန္႔ၾကာေစျခင္း သို႔မဟုုတ္ ဆိုင္းငံ့ထားျခင္းမ်ား ျပဳလုုပ္မည္မဟုုတ္ေပ။ OU Medicine သည္
က်န္းမာေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ေထာက္ပံ့ေပးရန္ ကတိက၀တ္ျပဳထားျပီး၊ အခ်ိဳ႕ေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္ လူနာျဖစ္သူအေနႏွင့္ ၎လက္ခံရရွိေသာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္
ေငြေၾကးေပးေခ်ရန္ တတ္စြမ္းႏိုင္ျခင္းမရွိေၾကာင္းကို နားလည္သိရွိထားပါသည္။
2.0

နယ္ပယ္အက်ယ္အ၀န္း

ဤေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈ မူ၀ါဒေပၚလစီ (မူ၀ါဒ သို႔မဟုုတ္ FAP) သည္ OU Medicine အတြင္းရွိ အားလံုးေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ႏွင့္ ၀န္ထမ္းေရးရာဌာနမ်ားသို႔
သက္ေရာက္မႈရွိပါသည္။
3.0

အဓိပၸါယ္ဖင
ြ ့ဆ
္ ခ
ို ်က္မ်ား
3.1

“အမွတ္ ေပးေခ်ႏိုင္စြမ္း (Ability to Pay Score)” ဆိုသည္မွာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ ေပးေခ်ႏိုင္စြမ္း အကန္႔အသတ္ရွိသည့္
သို႔မဟုုတ္ ေပးေခ်ႏိုင္စြမ္းမရွိသည့္ လူနာမ်ားအား ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ရန္ ဒီဇိုင္းေရးဆြဲထားေသာ ပစၥည္းတစ္ခုမွတစ္ဆင့္ ရမွတ္တစ္ခုအား
ေထာက္ပံ့ေပးျခင္းကို ဆိုလိုသည္။

3.2

“ေယဘုုယ်အားျဖင့္ ေငြေၾကးေတာင္းခံလႊာေပးပို႔ေသာ ပမာဏမ်ား (Amounts Generally Billed)” (AGB) ဆိုသည္မွာ
အေရးေပၚအေျခအေနေစာင့္ေရွာက္မႈအတြက္ သို႔မွမဟုုတ္ အျခားေသာ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာအရလိုအပ္သည့္ ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားအတြက္
အဆိုပါေစာင့္ေရွာက္မႈ အက်ံဳး၀င္လႊမ္းျခံဳမႈရွိေသာ အာမခံရရွိထားသည့္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္စီထံသို႔ ေယဘုုယ်အားျဖင့္
ေငြေၾကးေတာင္းခံလႊာေပးပို႔ေသာ ပမာဏမ်ားကို ဆိုလိုသည္။ AGB ရာခိုင္ႏႈန္း (AGB percentage) ဆိုသည္မွာ FAP အရည္အခ်င္းျပည့္မွီေသာ
တစ္ဦးတစ္ေယာက္ထံသို႔ ေထာက္ပံ့ေပးသည့္ အေရးေပၚ သို႔မဟုုတ္ အျခားေသာ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာအရလိုအပ္ေသာ
ေစာင့္ေရွာက္မႈမွန္သမွ်အတြက္ AGB ေပးသင့္၊မသင့္ ဆံုးျဖတ္ရန္အတြက္ငွာ ေဆးရံုမွအသံုးျပဳေသာ စုုစုေပါင္းေကာက္ခံမႈမ်ား၏ ရာခိုင္ႏႈန္းတစ္ခုကို
ဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။

3.3

“ေလွ်ာက္လႊာကာလ (Application Period)” ဆိုသည္မွာ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈအကူအညီအား တစ္စံုတစ္ဦးမွ ေလွ်ာက္ထားေကာင္း
ေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည့္ အခ်ိန္ကာလတစ္ခုကို ဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။ OU Medicine ထံမွ ပုုဂၢိဳလ္တစ္ဦးတစ္ေယာက္ထံသို႔
စာတိုက္မွေသာ္လည္းေကာင္း အီလက္ထေရာနစ္နည္းပညာျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ေစာင့္ေရွာက္မႈအတြက္
ပထမအၾကိမ္ေငြေတာင္းခံလႊာထြက္ဆိုခ်က္အား ေပးပို႔ျပီးသည့္ေနာက္မွ ရက္ေပါင္း 240 ေျမာက္ေန႔တြင္ ေလွ်ာက္လႊာကာလသည္
အဆံုးသတ္မည္ျဖစ္သည္၊ သို႔ေသာ္ အထူးပံုမွန္မဟုုတ္ေသာ အေျခအေနမ်ားရွိသည့္အေပၚတြင္မူတည္ျပီး OU Medicine မွ ေလွ်ာက္လႊာကာလအား
တိုးခ်ဲ႕ေပးေကာင္း တိုးခ်ဲ႕ေပးမည္ျဖစ္သည္။

3.4

“ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ေသာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား (Elective Services)” ဆိုသည္မွာ အေရးေပၚမဟုုတ္သည့္၊ ထို႔ျပင္ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာအရလိုအပ္ျခင္းမရွိသည့္
၀န္ေဆာင္မႈမ်ား သို႔မဟုုတ္ လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား ဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။

3.5

“အထူးပံုမွန္မဟုုတ္ေသာ ေကာက္ခံမႈ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ (Extraordinary Collection Action, ECA)” အား OU
Medicine ေငြေတာင္းခံလႊာေပးပုုိ႔ျခင္း ႏွင့္ ေကာက္ခံမႈဆိုင္ရာမူ၀ါဒအတြင္း သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားသည္။

3.6

“ျပည္ေထာင္စုအဆင္္ ဆင္းရဲခ်ိဳ႕တဲ့မႈဆုိင္ရာလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား (Federal Poverty Guidelines)” အား က်န္းမာေရးႏွင့္ လူသား
၀န္ေဆာင္မႈမ်ားဆိုင္ရာဌာနမွ ဆံုးျဖတ္သတ္မွတ္ထားျပီး၊ ဖယ္ဒရယ္မွတ္တမ္းအတြင္း ထုုတ္ေ၀ထားသည္။

3.7

“ေဆးဘက္ဆိုင္ရာအရလိုအပ္ေသာ ေစာင့္ေရွာက္မႈ (Medically Necessary Care)” ဆိုသည္မွာ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား အားလံုးႏွင့္
ျပည့္မွီကိုက္ညီမႈရွိေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား သုုိ႔မဟုုတ္ အေထာက္အပံ့မ်ားကို ဆိုလိုသည္ - (i) သမားေတာ္တစ္ဦးမွ
ညႊန္ၾကားထားျပီး သင့္ေတာ္မႈရွိကာ ထို႔ျပင ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ သို႔မဟုုတ္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ က်န္းမာေရး ေရာဂါအေျခအေနတစ္ခု၏
ေရာဂါလကၡဏာမ်ား၊ ေရာဂါရွာေဖြေဖာ္ထုတ္မႈ သို႔မဟုုတ္ ကုုသမႈမ်ားအတြက္ လိုအပ္ေပသည္၊ (ii) ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ သို႔မဟုုတ္
စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာက်န္းမာေရး ေရာဂါအေျခအေနတစ္ခု၏ ေရာဂါရွာေဖြေဖာ္ထုတ္မႈ သို႔မဟုုတ္ တိုက္ရိုက္ေစာင့္ေရွာက္မႈ ႏွင့္ ကုုသမႈတို႔အတြက္
ေထာက္ပံ့ေပးသည္၊ (iii) ၀န္ေဆာင္မႈဧရိယာအတြင္းရွိ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာႏွင့္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာက်န္းမာေရး အသိုင္းအ၀ိုင္းအတြင္းမွ ေကာင္းမြန္ေသာ
ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ အေလ့က်င့္မ်ား၏ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားျဖင့္ ျပည့္မွီကိုက္ညီသည္၊ (iv) လူနာျဖစ္သူ အဆင္ေျပေစရန္အတြက္ သို႔မဟုုတ္ ေထာက္ပံ့သူ
အဆင္ေျပ္ေစရန္အတြက္ အဓိကအေျခခံျခင္းမဟုုတ္ေပ၊ ထို႔ျပင္ (v) ေဘးကင္းလံုျခံဳအႏၱရာယ္ကင္းစြာျဖင့္ ေထာက္ပံ့ႏိုင္သည့္ အသင့္ေတာ္ဆံုးေသာ
၀န္ေဆာင္မႈ သို႔မဟုုတ္ ေထာက္ပံ့မႈ ျဖစ္သည္။

3.8

“အာမခံမႈမလံုေလာက္ေသာ (Underinsured)” ဆိုသည္မွာ အာမခံသည့္လူနာမ်ားသည္ ၎တို႔၏ အိတ္ကပ္တြင္းမွတိုက္ရိုက္ေပးေခ်ရသည့္
ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ ကုုန္က်စရိတ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေငြေၾကး ၀န္ထုပ္၀န္ပိုးျဖစ္ေနျခင္းကိုဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္၊ အေၾကာင္းရင္းမွာ
ႏုုတ္ယူျဖတ္ေတာက္မႈမ်ား၊ အိတ္ကပ္အတြင္းမွတိုက္ရိုက္ေပးေခ်ရသည့္ အမ်ားဆံုးပမာဏ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား၊ ကန္႔သတ္ထားသည့္
အက်ိဳးျမတ္ခံစားခြင့္အစီအစဥ္မ်ား သို႔မဟုုတ္ စာခ်ဳပ္ျပဳလုုပ္ထားျခင္းမရွိေသာ အာမခံအစီအစဥ္မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။
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OU Medicine, Inc.

ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မဆ
ႈ ိုငရ
္ ာ မူ၀ါဒ
4.0

မူ၀ါဒ

၎၏ တာ၀န္ခံယူခ်က္တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ OU Medicine သည္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈလိုအပ္ေနသည့္ OU Medicine လူနာမ်ားအတြက္
ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားအား ၾကည့္ရႈစစ္ေဆး၊ ျပည့္စံုေစရန္ငွာ မွ်တ၍ တစ္သမတ္တည္းရွိေသာ လုုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုအား ေရးဆြဲေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။
ေယဘုုယ်အားျဖင့္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈအတြက္ အရည္အခ်င္းျပည့္မွီမႈအား ဆံုးျဖတ္သည့္အခါတြင္ လူနာျဖစ္သူ၏ စုုစုေပါင္း အိမ္ေထာင္စု ၀င္ေငြအား က်န္းမာေရးႏွင့္
လူသား၀န္ေဆာင္မႈမ်ားဆိုင္ရာဌာနမွ ႏွစ္စဥ္ ထုုတ္ျပန္ထားေသာ ဖယ္ဒရယ္ ဆင္းရဲခ်ိဳ႕တဲ့မႈဆိုင္ရာလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ယွဥ္တြဲႏိႈင္းယွဥ္ျခင္းအားျဖင့္ ဆံုးျဖတ္ပါသည္။
ဤမူ၀ါဒေပၚလစီသည္ ျပည္နယဆင္ႏွင့္ ဖယ္ဒရယ္ဥပေဒမ်ား၊ ထို႔ျပင္ ဌာနတြင္း ၀င္ေငြကုဒ္ ပုုဒ္မ 501(r) အတြင္း သတ္မွတ္ထားသည့္ ကန္႔သတ္ခ်က္စည္းမ်ဥ္းမ်ားျဖင့္
ျပည့္မွီကိုက္ညီမႈရွိေစရန္အတြက္ ျပဳလုုပ္ထားျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။ ဤမူ၀ါဒေပၚလစီသည္ အျခားေသာ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈဆိုင္ရာ မူ၀ါဒမ်ားအားလံုးအေပၚ အသာစီးရ၊
စိုးမိုးမႈရွိမည္ျဖစ္သည္။
OU Medicine သည္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈအတြက္ အရည္အခ်င္းျပည့္မွီမႈအား ဆံုးျဖတ္ရာတြင္ ဤမူ၀ါဒႏွင့္အညီ တစ္စံုတစ္ဦးသည္ ေငြေၾကးအကူအညီလိုအပ္မႈ
ရွိ၊မရွိေပၚအေျခခံျပီး ဆံုးျဖတ္မည္ျဖစ္ျပီး၊ လူနာျဖစ္သူ၏ အသက္အရြယ္၊ က်ား၊မ လိင္ကြဲျပားမႈ၊ မ်ိဳးႏြယ္၊ ေရြ႕ေျပာင္းေနထိုင္သူအေျခအေန၊ လိင္စိတ္ဖြင့္ဟမႈ၊ ဘာသာေရး
တိမ္းညႊတ္မႈ၊ သို႔မဟုုတ္ လူနာျဖစ္သူထံတြင္ က်န္းမာေရး အက်ံဳး၀င္လႊမ္းျခံဳမႈရွိ၊မရွိ အစရွိေသာ အခ်က္မ်ားအား ထည့္သြင္းစဥ္းစားမည္ မဟုုတ္ေပ။
ျပည္ေထာင္စုအဆင္္ အေရးေပၚေဆးဘက္ဆိုင္ရာကုုသမႈ ႏွင့္ အလုုပ္သမား အက္ဥ္ပေဒ (EMTALA) စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္အညီ OU Medicine သည္ တစ္စံုတစ္ဦးမွ
အေရးေပၚေဆးဘက္ဆိုင္ရာအကူအညီ ရွာေဖြေတာင္းခံျခင္းကို အဟန္႔အတားျဖစ္ေစမည့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မွန္သမွ်အား တားျမစ္ထားပါသည္၊ အဆိုပါေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား
ဆိုသည္မွာ အေရးေပၚေဆးဘက္ဆိုင္ရာ ေရာဂါအေျခအေနမ်ားအတြက္ ကုုသမႈ လက္ခံရယူျခင္းမျပဳမွီ အေရးေပၚ လူနာျဖစ္သူမ်ားအား ေငြေတာင္းဆိုျခင္း၊ သို႔မွမဟုုတ္
ေစာင့္ေရွာက္မႈေထာက္ပံ့ျခင္းအား အဟန္႔တားျဖစ္ေစသည့္ အေၾကြးေကာက္ခံမႈ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအား ခြင့္ျပဳျခင္း၊ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ားမရွိဘဲ
အေရးေပၚေဆးဘက္ဆိုင္ရာေစာင့္ေရွာက္မႈေထာက္ပံ့ျခင္းကို အဟန္႔တားျဖစ္ေစျခင္း အစရွိသည္တို႔ကို ဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။
5.0

အရည္အခ်င္းျပည့္မွီမႈဆိုင္ရာ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

ေလွ်ာက္လႊာကာလ အေတာအတြင္းတြင္ အားလံုးေသာ လူနာမ်ားသည္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈအတြက္ ေလွ်ာက္ထားရန္ အရည္အခ်င္းျပည့္မွီမည္ျဖစ္သည္။ ေငြေၾကး
ေထာက္ပံ့မႈသည္ အေရးေပၚအေျခအေန သို႔မဟုုတ္ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာအရလိုအပ္ေသာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္သာလွ်င္ ရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္ျပီး၊ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ေသာ
၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ အက်ံဳး၀င္လႊမ္းျခံဳမႈမရွိေပ။ ဤမူ၀ါဒေပၚလစီသည္ ၎၏အေထြေထြ၀န္ေဆာင္မႈအေဆာက္အအံုမ်ားရွိ OU Medicine မွတစ္ဆင့္
ေငြေတာင္းခံလႊာေပးပို႔သည့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအား အက်ံဳး၀င္လႊမ္းျခံဳမႈရွိသည္။ OU Medicine အတြင္း ေထာက္ပံ့ထားသည့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအားလံုးအားOU Medicine
၀န္ထမ္းမ်ားမွသာ ေထာက္ပံ့ထားျခင္း မဟုုတ္ေပ၊ သို႔ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဤမူ၀ါဒေပၚလစီအားျဖင့္ အက်ံဳး၀င္လႊမ္းျခံဳမႈ ရွိခ်င္မွရွိမည္ျဖစ္သည္။ ခန္႔အပ္ထားျခင္းမရွိေသာ
သမားေတာ္မ်ားမွ ေထာက္ပံ့ေပးသည့္ ကြ်မ္းက်င္၀န္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပပါတို႔ပါ၀င္ျပီး အကန္႔အသတ္မရွိေပ - အေရးေပၚခန္းအတြင္းမွ သမားေတာ္မ်ား၊ ေရာဂါေဗဒဌာန၊
ေရဒီယိုေရာင္ျခည္ခန္း ႏွင့္ ေမ့ေဆးဌာနတို႔သည္ ဤမူ၀ါဒျဖင့္ အက်ံဳး၀င္လႊမ္းျခံဳမႈမရွိေပ။ ဤကြ်မ္းက်င္သူမ်ားသည္ ၎တို႔၏ကြ်မ္းက်င္၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ သီးျခား
ေငြေတာင္းခံလႊာေပးပို႔မည္ျဖစ္သည္။ OU Medicine မွ ခန္႔အပ္ထားေသာ သမားေတာ္မ်ားမွာမူ ဤမူ၀ါဒေပၚလစီလက္ေအာက္တြင္ အက်ံဳး၀င္လႊမ္းျခံဳမႈရွိေပသည္။
အက်ံဳး၀င္လႊမ္းျခံဳမႈရွိေသာ၊ အက်ံဳး၀င္လႊမ္းျခံဳမႈမရွိေသာ ေထာက္ပံ့သူမ်ား၏ စာရင္းအျပည့္အစံုအား ဤမူ၀ါဒေပၚလစီ၏ ေနာက္ဆက္တြဲ "A" တြင္ ဖတ္ရႈွိႏိုင္ပါသည္။
ဤစာရင္းအား အြန္လိုင္းေပၚတြင္ www.oumedicine.com ၌ ရရွိႏိုင္ပါသည္။
OU Medicine သည္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈအတြက္ အရည္အခ်င္းျပည့္မွီမႈအား ဆံုးျဖတ္သည့္အခါတြင္ လူနာျဖစ္သူ၏ ၀င္ေငြအဆင့္၊ မိသားစုုအရြယ္အစား၊ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား သို႔မဟုုတ္
လူနာျဖစ္သူ သို႔မဟုုတ္ လူနာ၏မိသားစုုမ်ား ရရွိသည့္ အျခားေသာ ၀င္ေငြအရင္းအျမစ္မ်ား ႏွင့္ ေဆးရံုေကာက္ခံမႈ ေငြပမာဏမ်ားတို႔အား ထည့္သြင္းစဥ္းစားသြားမည္ျဖစ္သည္။
ဤနည္းလမ္းသည္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈအားလိုအပ္ေကာင္းလိုအပ္မည့္ လူနာမ်ားအား ပံ့ပိုးေထာက္ပံ့ႏိုင္ရန္အတြက္ မွ်တျပီး တိက်မွန္ကန္ေသာ နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္သည္။
တစ္ဦးတစ္ေယာက္စ၏
ီ ေငြေၾကးေပးေခ်ႏိုင္စြမ္းအေပၚအေျခခံျပီး ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈ အျပည့္အ၀အား ေပးအပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။ အရည္အခ်င္းျပည့္မွီေသာသူမ်ားတြင္
အာမခံမရွိေသာလူနာမ်ားႏွင့္ အာမခံရွိေသာ္လည္း မလံုေလာက္သည့္ လူနာမ်ားတို႔ ပါ၀င္ၾကမည္။
OU Medicine သည္ ေယဘုုယ်အားျဖင့္ ေငြေတာင္းခံလႊာေပးပို႔ေသာ ပမာဏမ်ား ႏွင့္ လက္ရွိျပကၡဒိန္ႏွစ္အတြက္ ထုုတ္ေ၀ထားသည့္ ဖယ္ဒရယ္ ဆင္းရဲခ်ိဳ႕တဲ့မႈဆိုင္ရာ
လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားတို႔အေပၚအေျခခံသည့္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈ အရည္အခ်င္းျပည့္မွီမႈဆုိင္ရာ လမ္းညႊန္တစ္ခုအား အသံုးျပဳသြားမည္ျဖစ္သည္။ ေငြေၾကး ေထာက္ပံ့မႈ
အရည္အခ်င္းျပည့္မွီမႈဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားအား OU Medical Center, 1200 Everett Drive, Oklahoma City, OK 73104 တြင္ ထိန္းသိမ္းထားရွိမည္ျဖစ္သည္။
ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားအား U.S. က်န္းမာေရးႏွင့္ လူသား၀န္ေဆာင္မႈမ်ားဆိုင္ရာဌာနမွ ဖယ္ဒရယ္မွတ္တမ္းအတြင္း ထုုတ္ျပန္ထားသည့္ ဖယ္ဒရယ္
ဆင္းရဲခ်ိဳ႕တဲ့မႈဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ႏွစ္စဥ္ မြမ္းမံျပင္ဆင္သြားမည္ျဖစ္သည္။
6.0

ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈလုပ္ငန္းစဥ္အား လူထုအၾကားသိရွိလာေစရန္ တိုင္းတာေဆာင္ရြက္မႈမ်ား

ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈမူ၀ါဒ၏ မိတၳဴေကာ္ပီမ်ား၊ ရိုးရွင္းေသာ ဘာသာစကားျဖင့္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖာ္ျပခ်က္၊ ႏွင့္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈ ေလွ်ာက္လႊားအား အမ်ားလူထု
က်ယ္ျပန္႔စြာသိရွိလာေစရန္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ျပီး၊ ေအာက္ေဖာ္ျပပါနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္သည္ 6.1

6.2

အြန္လိုင္းမွတစ္ဆင့္ OU Medicine ၏ ၀က္ဘ္ဆိုဒ္ေပၚတြင္၊ www.oumedicine.com.
တယ္လီဖုန္းအားျဖင့္ OU Medicine သံုးစြဲသူ၀န္ေဆာင္မႈထံ၊ 1-866-656-8715။
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6.3

စာတိုက္အားျဖင့္ OU Medicine အသံုးျပဳသူ ဝန္ေဆာင္မႈ (Customer Service) ၊ 711 Stanton L. Young Blvd., Suite 100, Oklahoma City, OK
73104

6.4

လႊင့္တင္ထားသည့္ ဆိုင္းဘုုတ္မ်ား၊ စကၠဴေကာ္ပီမ်ား ႏွင့္ လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ားအား အေရးေပၚ ဌာနမ်ား၊ ေဆးရံုတက္ေရာက္မႈဧရိယာမ်ား ႏွင့္ OU
Medicine အေထြေထြ၀န္ေဆာင္ေထာက္ပံ့မႈအေဆာက္အအံုမ်ား အားလံုး၏ စီးပြားေရးရံုးခန္းမ်ားတြင္ ထားရွိထားျပီး၊ ေဆးရံု၏
၀န္ေဆာင္မႈဧရိယာအတြက္ သင့္ေတာ္ေသာ ဘာသာစကားမ်ားျဖင့္ ထားရွိထားပါသည္။

6.5

လူကိုယ္တိုင္လာေရာက္၍ လိုအပ္သလို ေငြေၾကးအၾကံေပးမ်ားျဖင့္ ေတြ႕ဆံုလည္ပတ္မႈမ်ားမွတစ္ဆင့္၊ OU Medicine
အေထြေထြ၀န္ေဆာင္ေထာက္ပံ့မႈမ်ား၊ စာရင္းသြင္းစားပြဲတို႔ရွိ လူနာမ်ားျဖင့္၊ ထို႔ျပင္ သက္ဆိုင္ရာ၀န္ထမ္းမ်ားျဖင့္ သင့္ေတာ္သည့္အခ်ိန္တြင္
ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ျခင္းအားျဖင့္။

6.6

ေငြေတာင္းခံလႊာေပးပို႔သည့္ ထြက္ဆိုခ်က္မ်ားတြင္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈႏွင့္ပတ္သက္ျပီး စံုစမ္းေမးျမန္းႏိုင္သည့္ ဖုုန္းနံပါတ္တစ္ခု ထည့္သြင္းထားမည္
ျဖစ္သည္။

7.0

ေငြေၾကးေထာက္ပမ
ံ့ ေ
ႈ လွ်ာက္ထားရန္ သိ႔မ
ု ဟုတ
ု ္ ရယူရန္အတြက္ နည္းလမ္းမ်ား
7.1

လူနာတစ္ဦးသည္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈအတြက္ အရည္အခ်င္းျပည့္မွီမႈရွိ၊မရွိ ဆံုးျဖတ္မႈတစ္ခုအား လူနာျဖစ္သူ၊ OU Medicine ကိုယ္စားလွယ္၊ ျပင္ပ
ေအဂ်င္စီတစ္ခု၊ သို႔မဟုုတ္ လူနာ၏ကိုယ္စား စိတ္၀င္တစားရွိေသာ ပါတီအဖြဲ႕တစ္ခုမွ စတင္ေကာင္း စတင္မည္ ျဖစ္သည္။ လိုအပ္ေသာ
ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ လူနာ၏ ေငြေၾကးေပးေခ်ႏိုင္စြမ္းမရွိမႈအား အတည္ျပဳႏိုင္သည့္ လံုေလာက္ေသာ
အခ်က္အလက္မ်ားရရွိျပီးခ်ိန္တြင္ လူနာျဖစ္သူအား ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈရရွိသူလူနာတစ္ဦးအျဖစ္ သတ္မွတ္မည္ ျဖစ္သည္။ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိေသာ
ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈ ရရွိႏိုင္သူမ်ားအျဖစ္ ေဖာ္ထုတ္ေတြ႕ရွိရေသာ လူနာမ်ားထံသို႔ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈအတြဲထုတ္အား ကမ္းလွမ္းေပးမည္ျဖစ္သည္။
ဤအတြဲထုတ္တြင္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈဆိုင္ရာ မူ၀ါဒ မိတၳဴတစ္ေစာင္၊ သက္ဆိုင္ရာ ရိုးရွင္းေသာ ဘာသာစကားျဖင့္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖာ္ျပခ်က္၊
ေငြေတာင္းခံလႊာေပးပို႔ျခင္းႏွင့္ ေကာက္ခံျခင္းဆိုင္ရာမူ၀ါဒ ႏွင့္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈေလွ်ာက္လႊာတို႔ ပါ၀င္မည္ျဖစ္သည္။ ၎အတြဲထုတ္မ်ားသည္
စာရြက္စာတမ္းကိစၥမ်ား ျဖည့္စြက္ရန္ အခ်က္အလက္မ်ား၊ လိုအပ္ေသာ အပိုေဆာင္း စာရြက္စာတမ္းမ်ား ႏွင့္ လိုအပ္ေသာ
တင္သြင္းမႈလုပ္ငန္းစဥ္ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကိုလည္း ေထာက္ပံ့ေပးမည္ျဖစ္သည္။

7.2

ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈအတြက္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားခံလိုေသာ ဆႏၵရွိသည့္ လူနာမ်ားမွန္သမွ်အေနႏွင့္ဖယ္ဒရယ္ ႏွင/့္ သို႔မဟုုတ္ ၎တို႔
အရည္အခ်င္းျပည့္မွီေကာင္းျပည့္မွီေသာ ျပည္နယ္အစီအစဥ္တစ္ခု၏ အရည္အခ်င္းျပည့္မွီမႈဆိုင္ရာ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ အျပည့္အ၀ ပူးေပါင္း၊
လိုက္နာမႈျပဳရမည္ျဖစ္သည္။

7.3

ႏုုတ္ယူျဖတ္ေတာက္မႈ၊ ပူးတြဲေပးေခ်မႈအာမခံ အစရွိသည္တို႔၏ ရလဒ္ေၾကာင့္ သို႔မွမဟုုတ္ အာမခံအက်ိဳးျမတ္ခံစားခြငမ
့္ ်ား
ကုုန္ဆံုးသြားသည့္အတြက္ေၾကာင့္ လူနာတစ္ဦးမွ ေၾကြးတင္က်န္ရွိေသာ က်န္ရွိေနသည့္ လက္က်န္စာရင္းမ်ားအတြက္ငွာ အကယ္၍
လူနာျဖစ္သူသည္ အရည္အခ်င္းျပည့္မွီမႈဆိုင္ရာ ကန္႔သတ္ခ်က္စည္းမ်ဥ္းမ်ားျဖင့္ ျပည့္မွီကိုက္ညီပါက ေငြေၾကးပံ့ပိုးေထာက္ပံ့မႈရရွိရန္အတြက္
အရည္အခ်င္း ျပည့္မွီေကာင္း ျပည့္မွီႏိုင္ေပသည္။ အာမခံရွိသည့္ လူနာမ်ားအေနႏွင့္ အာမခံေတာင္းဆိုခ်က္ဆိုင္ရာ တင္သြင္းမႈမ်ားမွန္သမွ်အား
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈျပဳျပီး၊ ၎တို႔၏ အာမခံအား သံုးပစ္ရမည္ျဖစ္သည္၊ သို႔မဟုုတ္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈအတြက္
အရည္အခ်င္းျပည့္မွီလာျခင္းမရွိေသးမွီ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိေသာ အာမခံအက်ံဳး၀င္လႊမ္းျခံဳမႈအား သံုးပစ္ရမည္ျဖစ္သည္။

7.4

ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈအတြက္ အကဲျဖတ္သံုးသပ္မႈအား ခံယူရန္အတြက္ငွာ OU Medicine ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈဆိုင္ရာ ေလွ်ာက္လႊာ တစ္ေစာင္အား
ျဖည့္စြက္၍ ပံ့ပိုးစာရြက္စာတမ္းမ်ား ေထာက္ပံ့ေပးရမည္မွာ လူနာ၏ တာ၀န္ပင္ ျဖစ္သည္။ ဤျပီးျပည့္စံုေသာ ေလွ်ာက္လႊာအား OU Medicine
Customer Service Center (OU Medicine သံုးစြဲသူ၀န္ေဆာင္မႈစင္တာ)၊ Patient Account Service (လူနာစာရင္း၀န္ေဆာင္မႈ) ထံသို႔ ေဖာ္ျပပါသို႔
လိပ္မူျပီး တင္သြင္းရမည္ျဖစ္သည္ - Research and Correspondence Dept. 10030 MacArthur Blvd. Irving, TX 75063.
စာရြက္စာတမ္းမ်ားတြင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါတို႔ ပါ၀င္ေကာင္း ပါ၀င္ရေပမည္ 7.4.1

မၾကာေသးမွီေနာက္ဆံုး ျပကၡဒိန္ႏွစ္မွ ျပည္ေထာင္စုအဆင္/ျပည္နယ္ အဆင္ အခြန္ျပန္အပ္မႈမ်ား၊ ဤတြင္ ခ်ိန္ညွိထားေသာ
စုုစုေပါင္း၀င္ေငြ၊ ႏွင/့္ သို႔မဟုုတ္ ပံ့ပိုးထားသည့္ W-2s သို႔မဟုုတ္ 1099s တို႔ပါ၀င္ရေပမည္။

7.4.2

အလုုပ္ရွင္ထံမွ လုုပ္ချဖတ္ပိုင္းမ်ား။

7.4.3

၀င္ေငြအရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ေရးသား စာရြက္စာတမ္းမ်ား။

7.4.4

ျပီးခဲ့သည့္ သံုးလအတြက္ ဘဏ္ထြက္ဆိုခ်က္မ်ားအားလံုး၏ မိတၳဴေကာ္ပီမ်ား။
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ဤစာရြက္စာတမ္းမ်ားအား ေထာက္ပံ့ရန္ ပ်က္ကြက္ပါလွ်င္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈ ျငင္းဆိုေကာင္း ျငင္းဆိုခံရႏိုင္သည့္ ရလဒ္ထြက္ေပၚႏိုင္ပါသည္။
အကယ္၍ လူနာျဖစ္သူသည္ ဤေတာင္းဆိုထားေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားအား ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္ျခင္းမရွိပါလွ်င္ လူနာျဖစ္သူေနႏွင့္
မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ထိုသို႔မေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္ေၾကာင္း အေသးစိတ္ရွင္းလင္းခ်က္တစ္ခုအား ေထာက္ပံ့ေပးရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။
7.5

လူနာမ်ားသည္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈအတြက္ အရည္အခ်င္းျပည့္မွီမႈ ရွိ၊မရွိ တတိယပါတီအဖြဲ႕ ေရာင္းခ်သူမ်ားမွတစ္ဆင့္ စစ္ေဆးျခင္းကိုလည္း
ခံေကာင္း ခံရႏိုင္ေပသည္။ ထို႔ျပင္ လူနာျဖစ္သူသည္ ေလွ်ာက္လႊာအား အျပည့္အ၀ ျဖည့္စြက္ျခင္းမျပဳႏိုင္လွ်င္ သို႔မဟုုတ္ လိုအပ္ေသာ
ေထာက္ပံ့စာရြက္စာတမ္းမ်ား အခ်ိဳ႕ သို႔မဟုုတ္ အားလံုးကို ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္ျခင္းမရွိလွ်င္ စကိုးရမွတ္ ေပးေခ်ႏိုင္စြမ္းေပၚ အေျခခံျပီး
ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈအတြက္ အရည္အခ်င္းျပည့္မွီမႈအား ဆံုးျဖတ္ေကာင္း ဆံုးျဖတ္ခံရႏိုင္ပါသည္။

7.6

လူနာမ်ား အားလံုးသည္ ၎တို႔၏ ေနာက္ထပ္ မိသားစုု၀င္တစ္ဦးအား ယခင္က ေထာက္ခံခြင့္ျပဳထားခံရသည့္တိုင္ ေငြေၾကးေထာက္ပ့ံမႈအတြက္
တစ္ဦးခ်င္းအလိုက္ ေထာက္ခံခြင့္ျပဳခ်က္အား ရယူရမည္ျဖစ္ပါသည္။

7.7

ေလွ်ာက္လႊာၾကည့္ရႈစစ္ေဆးမႈ၊ ေထာက္ခံခြင့္ျပဳမႈ သို႔မဟုုတ္ ျငင္းဆန္မႈ လုုပ္ငန္းစဥ္ ႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အား လူနာထံအေၾကာင္းၾကားမႈ
ေဆာင္ရြက္ခ်က္သည္ ျပီးျပည့္စံုေသာ ေလွ်ာက္လႊာတစ္ေစာင္အား အားလံုးေသာ ပံ့ပိုးစာရြက္စာတမ္းမ်ားႏွင့္အတူ လက္ခံရရွိျပီးသည့္ေန႔စြဲမွ စျပီး
ရက္ေပါင္း သံုးဆယ္ (30)၊ သို႔မွမဟုုတ္ စာရင္းအား ေနာက္ဆံုးသတ္ ေငြေတာင္းခံလႊာေပးပို႔ခ်ိန၊္ သိို႔မွမဟုုတ္ ၎တို႔ႏွစ္ခုထဲမွ
ပို၍ေနာက္က်ေသာေန႔စြဲထက္ပိုျပီး ၾကန္႔ၾကာျခင္းမရွိေစသင့္ေပ။ OU Medicine ေငြေၾကးအၾကံေပးတစ္ဦး၊ တာ၀န္ေပးအပ္ျခင္းခံရသည့္
စီးပြားေရးရံုးခန္း ကိုယ္စားလွယ္၊ သို႔မဟုုတ္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈအား ကမ္းလွမ္းရန္အခြင့္အာဏာရွိသည့္ အမႈေဆာင္တစ္ဦး သည္
အမႈကိစၥတစ္ခုခ်င္းစီအား ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးျပီး၊ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈ ကမ္းလွမ္းျခင္းျပဳ၊မျပဳ ဆံုးျဖတ္မည္ျဖစ္သည္။
ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈအားေတာင္းဆိုသည့္ လူနာမ်ားအားလံုးသည္ ၎လူနာျဖစ္သူ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈအား ခြင့္ျပဳခံရေၾကာင္း၊ သို႔မဟုုတ္
ျငင္းဆန္ခံရေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကားသည့္ စာတစ္ေစာင္အား လက္ခံရရွိမည္ျဖစ္သည္။ လူနာျဖစ္သူမွ ေထာက္ပံ့ေပးသည့္
အေကာင္းဆံုးရရွိႏိုင္ေသာ ဆက္သြယ္လိပ္စာ အခ်က္အလက္အား အသံုးျပဳျပီး စာအား စာတိုက္ေပးပို႔မည္ ျဖစ္သည္။
ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈခြင့္ျပဳကာလအား 12 လ ရရွိသည္။ သို႔ေသာ္လည္း လူနာျဖစ္သူသည္ အဆိုပါကာလအေတာအတြင္း ၀င္ေငြ ေနာက္ဆက္
ေျပာင္းလဲမႈမ်ား သို႔မဟုုတ္ ဖယ္ဒရယ္ ဆင္းရဲခ်ိဳ႕တဲ့မႈအဆင့္တြင္ ေျပာင္းလဲမႈအား OU Medicine ထံသို႔ အေၾကာင္းၾကားရန္ လိုအပ္ေပသည္။
အကယ္၍ မိမိတို႔၏၀င္ေငြအဆင့္ ေျပာင္းလဲမႈ တစ္စံုတစ္ရာတြင္ ပါ၀င္ေသာ အခ်က္အလက္အသစ္မ်ားသည္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈအတြက္
လူနာျဖစ္သူ၏ အရည္အခ်င္းျပည့္မွီမႈေပၚသို႔ အေျပာင္းအလဲျဖစ္ေစမည္ဆိုလွ်င္ လူနာျဖစ္သူအား ျပန္လည္ေလွ်ာက္ထားေစႏိုင္ေသာ
အခြင့္အေရးအား OU Medicine မွ ထိန္းသိမ္းရရွိထားသည္။

7.8

ေလွ်ာက္လႊာကာလအတြင္း ျပီးျပည့္စံုေသာ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈေလွ်ာက္လႊာ တစ္ေစာင္အား လက္ခံရရွိသည့္ျဖစ္စဥ္တြင္မူ OU Medicine အေနႏွင့္
လူနာျဖစ္သူသည္ ဤမူ၀ါဒလက္ေအာက္ရွိ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈအတြက္ အရည္ခ်င္းျပည့္မွီမႈရွိ၊မရွိ ဆံုးျဖတ္ရန္အတြက္ငွာ
က်ိဳးေၾကာင္းသင့္ေလ်ာ္ေသာ ၾကိဳးပမ္းအားထုုတ္မႈမ်ားျပဳလုုပ္လ်က္ရွိစဥ္ တစ္ဖက္တြင္လည္း အထူးပံုမွန္မဟုုတ္ေသာ ေကာက္ခံမႈ
ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား (ECA မ်ား) မွန္သမွ်အား ဆိုင္းငံ့ထားမည္ျဖစ္သည္။ ေလွ်ာက္လႊာကာလအတြင္း ျပီးျပည့္စံုမႈမရွိေသာ
ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈေလွ်ာက္လႊာ တစ္ေစာင္အား လက္ခံရရွိသည့္ျဖစ္စဥ္တြင္မူ OU Medicine မွ လူနာျဖစ္သူထံသို႔ ECA မ်ားအား စတင္ေကာင္း
စတင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေရးသားအေၾကာင္းၾကားခ်က္ သို႔မဟုုတ္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈ ေလွ်ာက္လႊာသည္ ျပီးျပည့္စံုမႈမရွိေၾကာင္း
ေရးသားအေၾကာင္းၾကားခ်က္အား ေထာက္ပံ့ေပးမည္ျဖစ္ျပီး တစ္ဖက္တြင္လည္း ECA မ်ားအား ရက္ေပါင္း သံုးဆယ္ (30) ထက္ မေက်ာ္လြန္ေစဘဲ
ဆိုင္းငံ့ထားမည္ျဖစ္သည္။ ေကာက္ခံမႈ ေဆာင္ရြက္ခ်က္အား ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အေျခအေနမ်ားတြင္ ျပန္လည္စတင္မည္ျဖစ္သည္ - (i)
တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ခ်ိန္ညွိမႈ ျဖစ္ေပၚသည္၊ (ii) လူနာျဖစ္သူသည္ ေငြေၾကးေထာက္ပ့ံမႈလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္အတူ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ပ်က္ကြက္သည္၊
သို႔မဟုုတ္ (iii) လူနာျဖစ္သူသည္ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈအတြက္ အရည္အခ်င္းျပည့္မွီျခင္းမရွိေပ။

7.9

OU Medicine ၀န္ထမ္းမ်ားသည္ လူနာတစ္ဦးစီ၏ လွ်ိဳ႕ ၀ွက္ေစာင့္ထိန္းမႈ ႏွင့္ တစ္ဦးစီ၏ ဂုုဏ္သိကၡာအား ထိန္းသိမ္းထားမည္ျဖစ္သည္။
အားလံုးေသာ ေလွ်ာက္လႊာအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ပံ့ပိုး စာရြက္စာတမ္းမ်ားအား က်န္းမာေရး အခ်က္အလက္ ေရႊ႕ေျပာင္းႏိုင္မႈ ႏွင့္
တာ၀န္ယူမႈဆိုင္ရာ အတ္ဥပေဒ၊ ထို႔ျပင္ OU Medicine မွတ္တမ္းမ်ား ထိန္းသိမ္းမႈ မူ၀ါဒတို႔ႏွင့္အညီ ထိန္းသိမ္းသြားမည္ ျဖစ္သည္။

8.0

ေငြေၾကးေထာက္ပမ
ံ့ ႈ တြကခ
္ ်က္ျခင္းဆိင
ု ရ
္ ာအေျခခံ
8.1

OU Medicine ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈအတြက္ အရည္အခ်င္းျပည့္မွီေသာ လူနာမ်ားအား အျပည့္အ၀ေကာက္ခံေသာ ပမာဏ (စုုစုေပါင္း ပမာဏမ်ား)
ထက္ ပိုေလ်ာ့နည္း၍ ေကာက္ခံမည္ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ ဤမူ၀ါဒ၏ ကန္႔သတ္ခ်က္စည္းမ်ဥ္းမ်ားျဖင့္ ျပည့္မွီကိုက္ညီပါလွ်င္ လက္ရွိ
ျပည္္ေထာင္စုအဆင့္ ဆင္းရဲခ်ိဳ႕တဲ့မႈဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား၏ 200% အထိေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားအားလံုးမွ ၀င္ေငြရွိေသာ လူနာမ်ားသည္
မိမိတို႔၏ ေဆးရံု၀န္ေဆာင္မႈ၏ 100% ေလွ်ာ့ေစ်း အတြက္ အရည္အခ်င္းျပည့္မွီမည္ျဖစ္သည္။

8.2

ကပ္ေဘးပ်က္စီးထိခိုက္မႈဆိုင္ရာ အေထာက္အပံ့မ်ားကိုမူ အကယ္၍ လူနာျဖစ္သူထံတြင္ မိမိတို႔၏ ေငြေၾကးေပးေခ်ႏိုင္စြမ္းထက္ေက်ာ္လြန္သည့္ OU
Medicine ထံသို႔ လက္က်န္ေပးေခ်ရန္ က်န္ရွိပါက ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈ မူ၀ါဒ လက္ေအာက္တြင္ သို႔မွမဟုုတ္ပါက
အရည္အခ်င္းျပည့္မွီျခင္းမရွိေသာ လူနာမ်ားအတြက္ ရရွိေကာင္း ရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
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ႈ ိုငရ
္ ာ မူ၀ါဒ
8.3

အရည္အခ်င္းျပည့္မွီေသာ လူနာမ်ားအား အေရးေပၚလိုအပ္ေသာ သို႔မဟုုတ္ ေဆးဘက္ဆင
ို ္ရာအရလိုအပ္ေသာ ေစာင့္ေရွာက္မႈအတြက္
ေယဘုုယ်အားျဖင့္ ေငြေၾကးေတာင္းခံလႊာေပးပို႔ေသာ ပမာဏမ်ား (AGB) မ်ားထက္ ပိုမိုေက်ာ္လြန္ျပီး ေငြေၾကး ေကာက္ခံျခင္းျပဳမည္မဟုုတ္ေပ။
AGB အား သတ္မွတ္ဆံုးျဖတ္ရန္အတြက္ Medicare ႏႈန္းမ်ားေပၚအေျခခံသည့္ အလားအလာရွိမႈဆိုင္ရာ နည္းလမ္းအား အသံုးျပဳသြားမည္ျဖစ္သည္။

9.0

ေငြေၾကးေထာက္ပမ
ံ့ ႈ ျငင္းဆန္မႈ
9.1

အကယ္၍ လူနာျဖစ္သူ သို႔မဟုုတ္ တာ၀န္ရွိေသာ ပါတီအဖြဲ႕သည္ OU Medicine ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ အလုုပ္လုပ္ရာ၌
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမရွိလွ်င္ သို႔မဟုုတ္ က်ိဳးေၾကာင္းသင့္ေလ်ာ္ေသာ ၾကိဳးပမ္းအားထုုတ္မႈမ်ားသို႔ တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိလွ်င္ သို႔မွမဟုုတ္
လူနာျဖစ္သူ သို႔မဟုုတ္ တာ၀န္ရွိေသာ ပါတီအဖြဲ႕သည္ မိမိတို႔၏ ၀င္ေငြ၊ အိမ္ေထာင္စု အရြယ္အစား၊ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား၊ သို႔မဟုုတ္
ေစာင့္ေရွာက္မႈအတြက္ေပးေခ်ရန္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ နည္းလမ္းမ်ားအား ျပသေကာင္း ျပသသည့္ ရရွိႏိုင္ေသာ အျခားအရင္းအျမစ္မ်ား
အစရွိသည္တို႔ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအပါအ၀င္ မွားယြင္းေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအား ေထာက္ပံ့ေပးပါက လူနာျဖစ္သူထံသို႔
ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈအား ျငင္းဆန္ခံရမည္ျဖစ္သည္။ ယခင္က ေထာက္ပံ့ထားသည့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ ေကာက္ခံမႈမ်ားအား တာ၀န္ရွိရာ
ပါတီအဖြဲ႕ထံသို႔ ေငြေတာင္းခံလႊာေပးပို႔မည္ျဖစ္သည္။

9.2

အကယ္၍ လူနာျဖစ္သူသည္ OU Medicine မွ ေထာက္ပံ့သည့္ ေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ဆက္ႏြယ္ျပီး တတိယပါတီအဖြဲ႕ ေငြေၾကးေျဖရွင္းမႈ အား
လက္ခံရရွိလွ်င္ အဆိုပါလူနာျဖစ္သူအေနႏွင့္ လက္ရွိ ႏွင့္ အနာဂါတ္ ေစာင့္ေရွာက္မႈအတြက္ ေျဖရွင္းမႈမွန္သမွ်၏ ပမာဏအျပည္အ၀အား အားလံုး
သံုးစြဲကုန္ဆံုးသြားသည့္အထိ အသံုးျပဳပစ္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္။

9.3

ေဒသႏၱာတရအဆင့္ံ၊ ျပည္နယ္အဆင့္သို႔မဟုုတ္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္္ ဥပေဒမ်ား ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းျဖစ္သည့္ အျပဳအမူ၏ ရလဒ္အျဖစ္
ေဒသႏၱာတရအဆင့္ံ၊ ျပည္နယ္အဆင့္သို႔မဟုုတ္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အစုိးရ ္ေအဂ်င္ဏီတစ္ခု ေစာင့္ၾကပ္မႈ/အုုပ္ထိန္းမႈအတြင္းရွိေနသည့္
လူနာတစ္ဦးသည္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈအား မရရွိႏိုင္ေပ။

10.0

ႏွစမ
္ ်ိဳးအရည္အခ်င္းျပည့္မေ
ွီ သာ လူနာမ်ားထံသ႔ို ကမ္းလွမး္ ေပးသည့္ ေငြေၾကးေထာက္ပမ
ံ့ ႈ

လက္ရွိ OU Medicine ၌ ေနရာတက်ရွိေသာ Medicare အေၾကြးဆိုးမူ၀ါဒ ႏွင့္ လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား အသံုးျပဳျပီး Medicare ၏ အလွဴဒါနျပဳမႈအား ပယ္ဖ်က္ပစ္မည္ျဖစ္သည္။
11.0

ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရမ
ႈ ႈ

OU Medicine ဒါရိုက္တာမ်ားဘုုတ္အဖြဲ႕၊ သို႔မဟုုတ္ ၎၏ တာ၀န္ခန္႔အပ္ခံရသူမ်ားသည္ ဤမူ၀ါဒေပၚလစီအား ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈရန္အတြက္ တာ၀န္ရွိေပသည္။
မူ၀ါဒအတြင္းသတ္မွတ္ထားသည့္ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားတြင္ ပစၥည္းဥစၥာဆိုင္ရာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား တစ္စံုတစ္ရာအား OU Medicine မွ အေကာင္ထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈမတိုင္မွီတြင္ ဘုုတ္အဖြဲ႕ထံမွ
ေထာက္ခံခြင့္ျပဳခ်က္ ရယူရမည္ျဖစ္သည္။
12.0

မူ၀ါဒ ေျပာင္းျပန္အျပန္အလွန္ ကိုးကားခ်က္
OU Medicine ေငြေတာင္းခံလာႊ ေပးပိ႔ျု ခင္း ႏွင့္ ေကာက္ခမ
ံ ဆ
ႈ င
ို ရ
္ ာ မူ၀ါဒ
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OU Medicine, Inc.

ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မဆ
ႈ ိုငရ
္ ာ မူ၀ါဒ
ေနာက္ဆက္တြဲ A
ေထာက္ပံ့သူစာရင္း
ေအာက္ေဖာ္ျပပါ သမားေတာ္/ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ အုုပ္စုမ်ားသည္ OU Medical System (OUMS) ၏ လူနာမ်ားထံသို႔ အေရးေပၚ ႏွင့္ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာအရ လိုအပ္ေသာ
ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား ေထာက္ပံ့ေပးေကာင္း ေထာက္ပံ့ေပးေပမည္။
OUMS ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈဆိုင္ရာ မူ၀ါဒလက္ေအာက္တြင္ အက်ံဳး၀င္လႊမ္းျခံဳမႈရွိသည့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအား ကမ္းလွမ္းေပးသည့္ သမားေတာ္မ်ား/ေဆးဘက္ဆိုင္ရာအုုပ္စုမ်ား ပါ၀င္သည္
Larry Balzer, M.D.

မိသားစုုေဆး၀ါး

Alan Hawksby, M.D.

ကိုယ္အဂၤါအစားထိုးထည့္သြင္းခြဲစိတ္မႈ

Michael Hull, D.O.

အဆုုပ္ေရာဂါဆိုင္ရာ

Shi-Feng Li, M.D.

ကိုယ္အဂၤါအစားထိုးထည့္သြင္းခြဲစိတ္မႈ

Anthony Sebastian, M.D.

ကိုယ္အဂၤါအစားထိုးထည့္သြင္းခြဲစိတ္မႈ

Raymond Smith, DPM

ေျခေထာက္ႏွင့္ ၎သက္ဆိုင္ရာ

Harlan Wright, M.D.

ကိုယ္အဂၤါအစားထိုးထည့္သြင္းခြဲစိတ္မႈ

Mazen Zouwayhed, M.D.

အဆုုပ္ေရာဂါဆိုင္ရာ

အျခားေသာ သမားေတာ္၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအားလံုးသည္ OMUS ေငြေၾကး ေထာက္ပံ့မႈ မူ၀ါဒေအာက္တြင္ အက်ံဳး၀င္လႊမ္းျခံဳမႈမရွိေပ။
OUMS ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈ မူ၀ါဒေအာက္တြင္ အက်ံဳး၀င္လႊမ္းျခံဳမႈမရွိေသာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအား ကမ္းလွမ္းသည့္ သမားေတာ္မ်ား/ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ အုုပ္စုမ်ား
ခ်န္လွပ္မပါ၀င္ေပ
Questcare Emergency

(Questcare အေရးေပၚ)

Questcare Hospitalist

(Questcare ေဆးရံု)

HealthFirst Hospitalist

(HealthFirst ေဆးရံ)ု

OU သမားေတာ္မ်ား၊

အထူးကုုမ်ားအားလံုး

ပါ၀င္သည့္အတိုင္းအထက္တြင္ အေသးစိတ္ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိသည့္ အျခားေသာ သမားေတာ္မ်ား/ေဆးဘက္ဆိုင္ရာအုုပ္စုမ်ား မွန္သမွ်သည္ ဤေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈ မူ၀ါဒျဖင့္
အက်ံဳး၀င္လႊမ္းျခံဳမႈရွိမည္မဟုုတ္ေပ။
ေအာက္တြင္ စာရင္းအား ၾကည့္ရႈပါ။
ဤသမားေတာ္မ်ား/ေဆးဘက္ဆိုင္ရာအုုပ္စုမ်ားထံတြင္ ၎တို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈ မူ၀ါဒမ်ား ရွိေကာင္းရွိေပမည္။ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈ၏ ရရွိႏိုင္မႈအား
ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ရန္အတြက္ငွာ လူနာမ်ားအေနႏွင့္ သမားေတာ္/ေဆးဘက္ဆိုင္ရာအုုပ္စု ေငြေၾကးေတာင္းခံလႊာေပးပို႔မႈရံုးခန္းသို႔ တိုက္ရိုက္ ဆက္သြယ္မႈျပဳရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။
စာရင္းသည္ 1/1/2018 အရ လက္ရွိ စာရင္းျပဳလုုပ္ထားျခင္းျဖစ္ျပီး၊ အက်ံဳး၀င္လႊမ္းျခံဳမႈရွိေသာ ေထာက္ပံ့သူမ်ား အေျပာင္းအလဲရွိသည့္အခါတြင္ စာရင္းအား
မြမ္းမံျပင္ဆင္သြားမည္ျဖစ္သည္။
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ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မဆ
ႈ ိုငရ
္ ာ မူ၀ါဒ
Richard Kirkpatrick (ရစ္ခ်ပ္
Donald Adams (ဒိုနယ္ အဒမ္)

Matthew Draelos (မက္သ႐ူး ဒရားလို႔(စ္))

ကတ္ဖက္ထရစ္)

Cuong Nguyen (ကြန္ ငုရင္)

DeNae Kirkpatrick (ဒီေန
Saud Ahmed (ေစာ့(ဒ္) အာမက္)

Robert Dyer (ေရာဘတ္ ဒိုင္ယာ)

ကတ္ဖက္ထရစ္)

Courtney Nixon (ေကာ့ထနီ နစ္ဆင္)

Eric Anderson (အဲရစ္ အန္ဒါစန္)

William Edmonds (၀ီလ်ံ အက္ဒမန္)

Wayne Kishimoto (၀ိုင္ ကီရွီမိုတို)

Elizabeth Nolan (အဲလီဇဘက္ နိုလန္)

Cristina Arriens (ခရစ္စတီးနာ အဲရင္း)

Steven Eisenberg (စတီးဗင္ အီစန္ဘတ္)

Glenn Koester (ဂလန္း ကိုစတာ)

Barry Northcutt (ဘယ္ရီ ေနာ့ခတ္)

Jon Axton (ဂၽြန္ အက္စတန္)

Timothy Eldridge (တီမိုေသ အဲလ္ဒရစ္)

Ana Kumar (အန္နာ ကူးမာ)

Erik Nuveen (အဲရစ္ ႏူဗင္)

Sarah Ayres (စာရာ အဲရယ္(စ္))

Brian Ellis (ဘရိုင္ယန္ အဲလစ္)

Carla Kurkjian (ခါးလာ ကတ္ဂ်ီယန္)

Gregory Parker (ဂရက္ဂရီ ဖတ္ကာ)

Roy Bankhead (ရြိဳင္ ဘန္႔ဟက္)

Richard Falk (ရစ္ခ်တ္ ေဖါ့(ခ္))

Pablo Lam (ဖတ္ဘလို လမ္း)

Joseph Parkhurst (ဂ်ိဳး ဖတ္ခရပ္(စ္))

Mark Banks (မတ္ ဘန္(႔ ခ္))

James Fields (ဂ်ိမ္းဖီး(လ္))

Gary Larson (ဂယ္ရီ လားစန္)

Deanna Parsons (ဒီးနာ ဖာစန္)

Gordon Bean (ေဂါဒန္ ဘင္း)

Winston Fong (၀င္စတန္ ဖြန္)

Sallie Lau (စာလီ ေလာ)

Jonathan Pillow (ဂၽြန္နသန္ ေဖးလို)

Ernest Beckham (အန္းနက္(စ္)
ဘက္ဟမ္း)

Hillary Lawrence (ဟယ္လာရီ
Blake Forcina (ဘလိပ္ ေဖၚစီးနာ)

ေလာရန္႔(စ္))

Corey Ponder (ေခါရီ ဖြန္းဒါ)

ဘားနယ္(လ္))

Martha Garzon (မာသာ ဂါစန္)

Hamilton Le (ဟာမီး(လ)တန္ လဲ)

Vijay Prabhu (ဗီးေဂ် ဖရာဘူ)

Ahmad Bilal (အားမက္ ဘိုင္းလာ)

Timothy Geib

Jason Lee (ေဂ်စန္ လီး)

Goya Raikar (ကိုယာ ရစ္ကာ)

Deborah Blalock (ဒဘိုးရာ ဘလားေလာ့)

Robert Glade (ေရာဘတ္ ဂလိတ)္

Robert Leonard (ေရာဘတ္ လီယုန
ိ တ္)

(ဗင္ကာတာရာမန္ ရတ္ဂ်ရမ္)

Melisa Boersma (မလီးစာ ဘိုးရာစမာ)

Michael Glass (မိုက္ကယ္ ကလပ္(စ္))

Amanda Levine (အမန္ဒါ လီဗိုင္း)

Morgan Ramey (ေမါဒန္ ရာေမ)

George Bohle (ေဂ်ာ့ ဘိုးလဲ)

Robert Gordon (ေရာဘတ္ ေဂၚဒန္)

Brian Levy (ဘရိုင္ယန္ လီးဗိုင)္

Paula Rawls (ေဖါလာ ေရာ(လ္))

Larry Bookman (လားရီ ဘြတ္မန္း)

Robert Gourley (ေရာဘတ္ ေဂါ့လီး)

Bruce Mackey (ဘ႐ု(စ) မက္ကီး)

Tania Reyna (ထဲနီးယား ရီးနာ)

ဘိုးဇတ္)

Ina Green (အိုင္းနာ ဂရင္း)

Ahmed Mahmoud (အားမက္ မာမြတ္)

Robert Reynolds (ေရာဘတ္ ရီနယ္)

Murlin Braly (မာလင္း ဘာလီ)

Brady Hagood (ဘရက္ဒီ ဟားဂြတ္)

Bradley Margo (ဘရက္လီ မား)

Tirzah Rice (တီးစာ ရိုက(္ စ္))

Toby Broussard (တိုဘီ ဘရိုစတ္)

Darin Haivala (ဒါရင္ ဟိုင္ဗလာ)

John Martin (ဂၽြန္ မာတင္)

Michael Roberts (မိုက္ကယ္ ေရာဘတ္)

Rita Hancock (ရီတာ ဟန္းေကာ့)

Charity Mayhew (ခ်ားရထီ ေမဟူး)

David Roberts (ေဒးဗစ္ ေရာဘတ္)

ဟတ္ဖနီ)

Donald McGinnis (ဒိုနယ္ မက္ဂီးနစ္)

Sara Rogers (ဆာရာ ေရာ္ဂ်ာ)

Thomas Hennebry (ေသာမတ္

Tami McMichael (တမီး(လ)

Michael Bernell (မိုက္ကယ္(လ္)

Venkataraman Rajaram

Christopher Bozarth (ခရစ္စတိုဖာ

Michelle Brunnabend (မစ္ရွယ္
ဘန္နဘင္)

Sanjaykumar Hapani (စန္ေဂ်ကူးမား
Ahmed Buksh (အားမက္ ဘု(ခ)ရွ္)
Courtney Caplin (ေကာ့နီ ခက္ပလင္)

ဟားနီဘရီ)

မက္မိုက္ကယ္)

Johnny Roy (ေဂ်ာ္နီ ရြိဳင္)

Nancy Carlson (နန္စီ ခါလ္စန္)

Richard Herlihy (ရစ္ခ်တ္ ဟားလီဟီ)

Charles McWilliams (ခ်ား(လ္) မက္၀ီလ်ံ)

J. Rutledge (ေဂ် ႐ုလက္)

Armando Carro (အာမန္ဒို ခါးရို)

William High (၀ီလ်ံ ဟိုင္း)

Itay Melamed (အိုင္ေတး မီလာမက္)

Suneet Sahgal (စူနစ္ စာဂါး)
Claudia Santosa (ခေလာက္ဒီယာ

Craig Carson (ခရစ္ ခါစန္)

Gary Hill (ဂယ္ရီ ေဟးလ္)

Steven Meltzner (စတီဗင္ မက္လ္ဇာ)

စန္တိုစာ)

Zahid Cheema (ဇားဟစ္ ခ်ီမာ)

Carey Hill (ခါးရီ ေဟးလ္)

Sikandar Mesiya (စစ္ကန္ဒါ မက္စီယာ)

Kamal Sawan (ခါမဲလ္ စ၀မ္)

Stephen Mihalsky (စတီဗင္
Jeremy Cole (ဂ်ယ္ရမီ ခိုး(လ္))

Kristen Hodges (ခရစ္တန္ ေဟါ့ဂက္(စ္))

မီဟား(လ္)စကီ)

Eva Sawheny (အီဗာ ေစာဟဲန)ီ
Brock Schnebel (ဘေရာ့(ခ္)

Michael Confer (မိုက္ကယ္ ခြန္ဖယ္(ရ္))

Michael Hogue (မိုက္ကယ္ ေဟါ့ဂူး)

Philip Miner (ဖီးလစ္ မိုင္းနာ)

Svein Holsaeter (စဗီးယန္

Charles Mirabile (ခ်ားလ္(စ္)

Rickie Conrady (ရစ္ကီ ကြန္ရက္ဒီ)

ဟိုး(လ္)စဲထယ္)

မီးရာဘိုင္း(လ္))

Nicole Cornish (နီကိုး(လ္) ေခၚနစ္)

Elizabeth Hooper (အဲလီဇဘက္ ဟူးဖာ)

Pradeep Mohan (ဖရာဒစ္ မိုဟန္)

Robert Couch (ေရာဘတ္ ခုတ္(ရွ္))

Jared Jackson (ဂ်ားရက္ ဂ်က္စင္)

Robert Molloy (ေရာဘတ္ မိုလြိဳင္)

ရွက(္ ခ္)နဘဲ(လ္))
Joshy Shabu (ဂ်ိဳေရွ ရွာဘူ)
Rakesh Shrivastava (ရတ္ကက္(ရွ္)
ရွီဗာစတာဗာ)
Matthew Shtrahman (မက္သ႐ူး
ရွက္တာမန္)

Jewel Montgomery
Joseph Crepps (ဂ်ိဳးဇက္ ခရက္)

Judith Ann James (ဂ်ဴးဒစ္ ဂ်ိမ္း(စ္))

(ဂ်ဴး၀ဲ(လ) ေမာင္ဂိုမာရီ)

Bushra Siddique (ဘူးရွာ စစ္ဒစ္)

Angela Kristina Morgan (အန္ဂ်လီနာ
Sami Dahr (စာမီ ဒါး(ရ္))

Dominique Jean (ေဒါမနစ္ ဂ်င္း)

ခရစ္စတီးနာ ေမာ္ဂင္)

John Siegle (ဂၽြန္ စီးဂဲလ္)

Vinodh Jeevanantham (ဗီးေနာ့
Shantharam Darbe (ရွန္ထရမ္ ဒါးဘီ)

ဂ်ီဗာနာသန္)

Susan Moruri (စူစန္ေမာရီ)

Scott Sigler (စေကာ့ စီးဂဲ(လ))

Victor Davis (ဗစ္တာ ဒါးဗစ္)

Michael Johnson (မိုက္ကယ္ ဂၽြန္စန္)

Cody Motley (ေခါ့ဒီး မုတ္လီ)

Mellissa Simko (မလီးစာ စင္းကိ)ု

Adam De la Garza (အဒမ္ ဒီ လာ ဂါစာ)

Elizabeth Joseph (အဲလီဇဘက္ ဂ်ိဳးစက္)

Dona Murphey (ဒိုးနာ မာဖီ)

Stephen Smedlund (စတီဗင္ စမက္လန္း)

Tarek Dernaika (ထားရက္ ဒနိုင္ကာ)

William Kakish (၀ီလ်ံ ကားကစ္ရွ္)

Stanley Musick (စတန္လီ မူးစစ္)

Jennifer Smith (ဂ်နီဖာ စမစ္(သ))

Abdul Azim Mustapha (အဘဒူ အဇင္း
Paula Deupree (ေဖါလာ ဒူးပရီး)

Paul Kammerlocher (ေပါလ္ ခမာလိုခ်ာ)

မူစတာဖာ)

William Smith (၀ီလ်ံ စမစ္)

Glen Diaz (ဂလဲန္ ဒီးယတ္စ္)

Karen Kindley (ခရဲန္ ကင္းဒလီ)

Ryan Nelson (ေရယန္ နယ္လဆင္)

Kimberly Smith (ကင္းဘယ္လီ စမစ္)

John Nesiba (ဂၽြန္ နက္စီဘာ)

Lou Smith (ေလာ စမစ္(သ))

Rebecca King-Rackley (ရီဘက္ခါ
German Digoy (ဂ်ာမန္ ဒီကြိဳင္)

ကင္းရက္ခလီ)
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ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မဆ
ႈ ိုငရ
္ ာ မူ၀ါဒ
Crystal Sparling (ခရစ္တတယ္ စပါလင္း)
Frederick Stafford (ဖက္ဒရစ္
စတားေဖါ့ဒ္)
John Stanley (ဂၽြန္ စတင္းလီ)
Robert Steele (ေရာဘတ္ စတီးလ္)
Anna Stone (အန္နာစတုံး)
Lenny Stubbs (လဲနီ စတပ္)
John Taylor (ဂၽြန္ ေထးလယ္)
Stephanie Taylor (စတက္ဖနီ
ေထးလယ္(လ))
Aikaterini Thanou (အိုင္ကာထဲရီနီ
ထေနာင္)
Blair Thomas (ဘလဲ ေသာမတ္စ)္
Roger Thompson (ေရာဂ်ယ္ ထြန္စမ္)
Errington Thompson (အယ္ရင္တန္
ထြန္စမ္)
Nagib Toubia (နာကစ္(ဘ) ထိုဘီယာ)
Lucas Trigler (လုကာ ထရစ္ကလယ္)
Virginia Vaughan (ဗဂ်ီးနီးယား ေဗာ့ဟန္)
Timothy Vavricka (ထီမိုေသ ဗားရီကာ)
Shreekumar Vinekar (ရွီးကူးမာ ဗိုင္းကာ)
Gregory Walton (ဂရက္ဂရီ ၀ေါ့လ္တန္)
Tonya Washburn (ထြန္ယာ ၀ပ္ရွဘန္)
Walter Waugh (၀ေါလ္ထယ္ ၀ေါ့)
Ivan Wayne (အိုင္ဗန္ ၀င္း)
Timothy Weaver (တီမိုေသ ၀ီဗား)
Theresa White (ထရီဇာ ၀ွိုက္)
Benjamin Whittam (ဘင္ဂ်မင္ ၀ီတမ္)
Kristen Williams (ခရစ္စတန္ ၀ီလ်ံ)
Elena Woodson (အယ္လီနာ ၀ူး(ဒ)စန္)
Jian Xing (ဂ်ီယန္ စင္)
Ashley Yates (အာရွလီ ယိုက္)
Glenna Young (ကလီနာ ယြန္း)
Linda Zacharias (လင္းဒါ ဇာခရစ္)
Ali Zaza (အလီ ဇာဇာ)
Gregory Zeiders (ဂရက္ဂရီ ဇီဒါ)
Joe Zuerker (ဇိုး ဇူးကာ)
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