OU Medicine, Inc.
ေငြေတာင္းခံလာႊ ေပးပိ႔ျု ခင္းႏွင့္ ေကာက္ခမ
ံ ဆ
ႈ င
ို ရ
္ ာ မူ၀ါဒ

1.0

ရည္ရယ
ြ ခ
္ ်က္
OU Medicine, Inc. ၏ ေဆးရံုႏွင့္ ေရႊ႕လ်ားေနေသာ တည္ေနရာမ်ားအတြင္း ေထာက္ပံ့ေပးသည့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ အာ
အာမခံထားသည့္အျပင္ အာမခံထားျခင္းမရွိေသာ လူနာမ်ားထံသို႔ ေငြေတာင္းခံလႊာေပးပို႔ျခင္း ႏွင့္ ေကာက္ခံမႈျပဳျခင္း နည္းလမ္းမ်ားအား စံ
စံခ်ိန္စံႏႈန္းသတ္မွတ္ရန္။ ဤ
ဤမူ၀ါဒေပၚလစီသည္ ေပးေခ်မႈမျပဳရေသာ ျဖစ္စဥ္ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေကာင္း ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေသာ အထူးပံုမွန္မဟုုတ္သည့္ ေ
ေကာက္ခံမႈ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား (ECA မ်ား) အား အထူးေဖာ္ျပထားသည္။ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈဆိုင္ရာမူ၀ါဒႏွင့္အတူ ဤမူ၀ါဒေပၚလစီသည္ OU Medicine
အေနႏွင့္ ဌာနတြင္း၀င္ေငြဆိုင္ရာကုုဒ္ ပုုဒ္မ 501(r) ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္ႏွင့္ ဖယ္ဒရယ္ဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားတို႔ႏွင့္အညီ လိ
လိုက္နာမႈရွိေၾကာင္း ေသခ်ာေစသည္။

2.0

မူ၀ါဒ
အာမခံထားသည့္၊ အာမခံထားျခင္းမရွိသည့္ လူနာမ်ား မိမိတို႔ ေငြေပးေခ်ရမည့္ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားျဖင့္ ျပည့္မွီစြမ္းေဆာင္ႏိုင္ေစဖို႔ ကူ
ကူညီေထာက္ပံ့ေပးရန္၊ ထို႔ျပင္ လူနာအားလုံးထံသို႔ လူနာေငြေတာင္းခံလႊာေပးပို႔ျခင္း ႏွင့္ ေကာက္ခံျခင္းဆိုင္ရာ အေ
အေလ့အက်င့္မ်ား တစ္သမတ္တည္း လိုက္နာက်င့္သံုးေဆာင္ရြက္သြားရန္ အစရွိသည္တို႔အတြက္ OU Medicine မွ ကတိက၀တ္ျပဳထားပါသည္။

3.0

အဓိပၸါယ္ဖင
ြ ့ဆ
္ ခ
ို ်က္မ်ား

3.1

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

3.2

“ေထာက္ခံခြင့္ျပဳခ်က္ရ ေရာင္းခ်သူမ်ား (Authorized Vendors)” ဆိုသည္မွာ
လူနာျဖစ္သူမွ ေၾကြးက်န္ေသာ ေငြပမာဏမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ျပီး လူနာမ်ားထံသို႔ စာမ်ား၊ သတ
သတိေပးစာမ်ား၊ ေငြေတာင္းခံလႊာမ်ား ႏွင့္/သို႔မဟုုတ္ အျခားေသာထြက္ဆိုခ်က္မ်ား ထုုတ္ေပးရန္ ႏွ
ႏွင့္ ေပးပို႔ရန္၊ ထို႔ျပင္ ၎တို႔၏ မေပးေခ်ရေသးေသာ ေငြေတာင္းခံလႊာမ်ား ေပးေခ်ရန္အတြက္ႏွင့္ပတ္သက္ျပီး လူနာျဖစ္သူအား ဆက
ဆက္သြယ္ရန္ အစရွိသည္တို႔အတြက္ငွာ OU Medicine မွ စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုေကာင္းခ်ဳပ္ဆိုထားသည့္ ေရာင္းခ်သူမ်ားကိုဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။

3.3

“အထူးပံုမွန္မဟုုတ္ေသာ ေကာက္ခံမႈ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ (Extraordinary Collection Action, ECA)” ဆိုသည္မွာ OU Medicine
၏ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈဆိုင္ရာ မူ
မူ၀ါဒေပၚလစီလက္ေအာက္၌ အက်ံဳး၀င္ေသာ ေစာင့္ေရွာက္မႈအတြက္ ေငြေတာင္းခံလႊာ ေပးေခ်ေပးမႈ ရယ
ရယူရန္ႏွင့္ပတ္သက္ျပီး တစ္ဦးတစ္ေယာက္စီအေပၚ OU Medicine
မွ ျပဳလုုပ္ေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအား ဆိုလိုျခင္းျဖစ္ျပီး၊ ၎တြင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါတို႔ ပါ၀င္ေကာင္း ပါ၀င္ေပမည္ - (a) ဖယ္ဒရယ္ဥပေဒမွ
ထုုတ္ေဖာ္သတ္မွတ္ထားေသာအေျခအေနမွလြဲ၍ တစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ အေၾကြးအား ေနာက္ထပ္ေသာ ပါတီအဖြဲ႕တစ္ခုထံသို႔ ေရာင္းခ်ျခင္း၊ (b)
တစ္ဦးတစ္ေယာက္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ျပစ္တင္ေ၀ဖန္မႈ အခ်က္အလက္မ်ားအား သံုးစြဲသူခရစ္ဒစ္ဗ်ဴရိုမ်ားထံသို႔ တိုင္ၾကားအစီရင္ခံျခင္း၊ ႏွင့္ (c)
ဖယ္ဒရယ္ဥပေဒအတြင္း အေသးစိတ္သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားသည့္ ဥပေဒဆိုင္ရာ သို႔မဟုုတ္ တရားဆံုးျဖတ္မႈဆိုင္ရာ လု
လုုပ္ငန္းစဥ္အား ျပဳလုုပ္ရန္လိုအပ္သည့္ အခ်ိဳ႕ေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္၊ ဤတြင္ ပိုင္ဆိုင္မႈသိမ္းျခင္း၊ အိမ္ျခံေျမ အေ
အေပါင္သိမ္းျခင္း၊ အပိုင္သိမ္းျခင္း/သိမ္းယူမႈမ်ား၊ တရားမဥပေဒျဖင့္ အေရးယူမႈစတင္ျခင္း၊ အပိုင္သိမ္းယူမႈ အမ
အမိန္႔စာတစ္ေစာင္ႏွင့္အညီ သက္ေရာက္ေစျခင္း ႏွင့္ တစ္စံုတစ္ဦး၏ လုုပ္ခမ်ားအား သိမ္းယူျခင္း အစရွိသည္တို႔ ပါ၀င္ေပသည္။ ECA မ်ားတြင္
တရားဆံုးျဖတ္မႈ၊ ေျဖရွင္းမႈအေပၚ ျပည္နယ္ဥပေဒလက္ေအာက္ရွိ ေဆးရံုမွသတ္မွတ္ခြင့္ရွိေသာ သိမ္းယူမႈမွန္သမွ်၊ သို႔မွမဟုုတ္
္ ေဆးရံုေထာက္ပံ့ေပးသည့္ ေစာင့္ေရွာက္မႈ ရရွိေသာ ကိုယ္ပိုင္ဒဏ္ရာမ်ား၏ ရလဒ္တစ္ခုအျဖစ္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ (သို႔မဟုုတ္ သူ
သူ/သူမ၏ ကိုယ္စားလွယ္်ား) ေပၚ ေၾကြးတင္က်န္သည့္ ညွိႏိႈင္းမႈမ်ားတို႔ မပါ၀င္ေပ။

3.4

“ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈဆိုင္ရာ မူ၀ါဒ”
ဆိုသည္မွာ

သို႔မဟုုတ္

FAP

ေငြေၾကးအေထာက္အပံ့လိုအပ္ေနသည့္ အရည္အခ်င္းျပည့္မွီေသာ လူနာမ်ားအတြက္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈ ေထာက္ပံ့ေပးရန္ OU

Medicine မွ၊ အထူးသျဖင့္ OU Medicine FAP မွ ထုုတ္ျပန္ထားေသာ မူ၀ါဒအား ဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။

3.5

“ဌာနတြင္း ၀င္ေငြကုဒ္ ပုုဒ္မ 501(r)” တြင္ အလွဴဒါနျပဳေသာ ေဆးရံုမ်ားသို႔ သက္ေရာက္မႈရွိသည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား ပါ၀င္သည္။

3.6

“ေဆးဘက္ဆိုင္ရာအရလိုအပ္သည့္ ေစာင့္ေရွာက္မႈ”
၏ဆိုလိုရင္းမွာ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈဝန္ေဆာင္မႈမ်ား သို႔မဟုတ္ ေထာက္ပံ့မႈမ်ား ၏လိုအပ္ခ်က္မ်ားအားလံုးႏွင္
င့္ ကိုက္ညီမႈရွိျခင္းကို ဆိုလိုပါသည္“ - (i) ေရာဂါလကၡဏာမ်ား၊ ေရာဂါေဖာ္ထုတ္မႈမ်ား၊ သို႔မဟုတ္ ေဆးကုသမႈဆိုင္ရာ ကုသေစာင့္ေရွာက္မႈ သိ
သို႔မဟုတ္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာက်န္းမာေရး အေျခအေန မ်ားတို႔အတြက္ သင့္ေလ်ာ္မႈႏွင့္ လိုအပ္မႈအေပၚ ဆရာ၀န္မ်ားမွညႊန္ၾကားျခင္း၊
(ii) ေဆးကုသမႈဆိုင္ရာ သို႔မဟုတ္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ က်န္းမာေရးအေျခအေနတို႔၏ ေရာဂါေဖာ္ထုတ္မႈ သို႔မဟုတ္ တိ
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ေငြေတာင္းခံလာႊ ေပးပိ႔ျု ခင္းႏွင့္ ေကာက္ခမ
ံ ဆ
ႈ င
ို ရ
္ ာ မူ၀ါဒ
တိုက္ရိုက္ေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ကုသေစာင့္ေရွာက္မႈအတြက္ စီစဥ္ေပးျခင္း၊
(iii) ဝန္ေဆာင္မႈဧရိယာထဲရွိ ေဆးကုသမႈဆိုင္ရာ ႏွင့္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာက်န္းမာေရး အသိုင္းအဝိုင္းအတြင္း၌ ေကာင္းမြန္ေသာ ေဆ
ေဆးကုသမႈဆိုင္ရာ ေဆာင္ရြက္မႈအစဥ္အလာ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ကိုက္ညီမႈရွိျခင္း၊ (iv) လူနာ သို႔မဟုတ္ ပံ့ပိုးသူ တို႔၏ လြယ္ကူသက္သာမႈအတြက္
အဓိကမထားျခင္း၊ ႏွင့္ (v)
အေကာင္းဆံုးေသာ ေလ်ာ္ကန္မႈအဆင့္ရွိသည့္ သို႔မဟုတ္ ပံ့ပိုးကူညီမႈျဖစ္သည့္ ဝန္ေဆာင္မႈအား ေဘးကင္းလံုၿခံဳစိတ္ခ်စြာျဖင့္ ပံ့ပိုးစီစဥ္ေပးႏိုင္ျခင္း။

3.7

“ရိုးရိုးဘာသာစကားျဖင့္အက်ဥ္းခ်ုဳပ္” ၏ဆိုလိုရင္းမွာ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ ကူ
ကူညီေထာက္ပံ့မႈေပၚလစီအား အလြယ္တကူဖတ္ရွဳႏိုင္ရန္၊ နားလည္လြယ္ရန္ ႏွင့္ အလြယ္တကူအသံုးျပဳႏိုင္ရန္ ကို ဆိုလိုပါသည္။
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4.0

လုပထ
္ ုးံ လုပန
္ ည္း

4.1

OU Medicine ေငြေၾကးဆိုင္ရာကူညီေထာက္ပံ့မႈေပၚလစီေအာက္၌ လူ
လူနာ၏ အရည္အခ်င္းျပည့္မီမႈရွိ၊မရွိအား သင့္တင့္ေသာႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား အတြက္ အဆံုးအျဖတ္မျပဳမွီတြင္ OU Medicine သည္ ECA
မ်ား၊ ေထာက္ခံခြင့္ျပဳခ်က္ရ ေရာင္းခ်သူမ်ားမွတဆင့္ျဖစ္ေစ၊ တိုက္ရိုက္ျဖင့္ျဖစ္ေစ ကတိထားျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္မည္မဟုတ္ပါ။

4.2

ဤတြင္
ဝန္ေဆာင္မႈခံယူခ်ိန္၌ သို႔မဟုတ္ ေျပာင္းေရႊ႕သည့္အခ်ိန္၌ မွန္ကန္ေသာ စာတိုက္လိပ္စာ ႏွင့္ မွန္ကန္ေသာဖုန္းနံပါတ္မ်ားကို စီစဥ္ေပးရမည္
ည့္သူမွာ လူနာ သို႔မဟုတ္ အာမခံေပးသူ (စာခ်ဳပ္ထဲတြင္ "လူနာ" အျဖစ္ရည္ညႊန္းထားသူ) ၏ တာဝန္ဝတၲရားျဖစ္ပါသည္။ အကယ္၍ အေ
အေကာင့္တြင္ ဆက္သြယ္မႈျပဳႏိုင္သည့္ လိပ္စာ သို႔မဟုတ္ ဖုန္းနံပါတ္မ်ား မရွိခဲ့ပါက သင
သင့္တင့္ေသာႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအတြက္ အဆံုးအျဖတ္ေပးရာတြင္ ထိေရာက္ေသာအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ပါသည္။

4.3

အာမခံရွိေသာလူနာမ်ားအား ရိုေသမႈျပဳသည့္အေနျဖင့္ ကနဦး အာမခံေၾကးေတာင္းဆိုမႈကို မိမိတို႔၏ အာ
အာမခံကုမၸဏီ၌ တင္ျပေတာင္းဆိုမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဒုတိယ ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ တတိယ ေပးေခ်သူမ်ားသည္ အာ
အာမခံေၾကး ေတာင္းဆိုမႈမ်ားကို မူ
မူလအာမခံေပးေခ်သူတို႔ႏွင့္အတူ အၿပီးအစီး ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ၿပီးသြားသည့္ေနာက္တြင္ လူနာမ်ားကိုယ္စား တင္ျပသည့္ အာ
အာမခံေၾကးေတာင္းဆိုမႈမ်ားကို OU Medicine သို႔မဟုတ္ မိမိ၏ ေထာက္ခံခြင့္ျပဳခ်က္ရ ေရာင္းခ်သူမ်ားတို႔က ရရွိၾကမည္ျဖစ္ပါသည္။ OU Medicine မွ
အာမခံမရွိေသာ လူနာမ်ားအတြက္ က်သင့္ေငြေတာင္းခံလႊာကို တိုက္ရိုက္ေငြေကာက္ခံမည္ျဖစ္သည္။

4.4

မူရင္း ႏွင့္ ဒုတိယ အာမခံေလ်ာ္ေၾကးမ်ား ႏွစ္ခုစလံုးတို႔ကို ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ၿပီးသည္ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္လ်က္ အာမခံရွိေသာ သိ
သို႔မဟုတ္ အာမခံမရွိေသာ အေကာင့္မ်ားအားလံုးသည္ OU Medicine
သို႔ ေပးေဆာင္ရမည့္ လူနာလက္က်န္ေငြစာရင္းအတြက္ ေကာက္ခံျခင္း လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကဲ့သို႔ ၿပီးစီးေအာင္ေဆာင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

4.4.1

OU Medicine သို႔မဟုတ္ မိမိ၏ ခြင့္ျပဳထားေသာပ်ံက်ေဈးသည္မ်ားတို႔သည္ ေစာင့္ေရွာက္မႈအတြက္ကုန္က်သည့္ ပထမဆံုးေဆးရံုဆင္းျခင္းမွ က်သင့္ေငြထုတ္ျပန္ခ်က္ထုတ္ၿပီးသည့္ေန႔ရက္ၿပီးေနာက္ ၁၂၁ ရက္မတိုင္မွီ အထိ ႏွင့္ လူ
လူနာသည္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာေထာက္ပက
ံ့ ူညီမႈေပၚလစီေအာက္၌ ေငြေၾကးဆိုင္ရာေထာက္ပံ့ကူညီမႈအတြက္ အရည္အခ်င္းျပည့္မီမႈရ
ႈရွိ၊မရွိအား ေလ်ာ္ကန္ေသာႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မႈျဖင့္အဆံုးအျဖတ္မေပးမွီအထိ ECA မ်ားတို႔ႏွင့္ ကတိထားျခင္း ျပဳလုပ္မည္မဟုတ္ပါ။

4.4.2

OU Medicine သို႔မဟုတ္ မိမိ၏ ေထာက္ခံခြင့္ျပဳခ်က္ရ ေရာင္းခ်သူမ်ားသည္ လူနာအား က်သင့္ေငြေတာင္းခံလႊာ ထု
ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားကို (၄) ခုအထိ ပံ့ပိုးစီစဥ္ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ယင္းတို႔အား စာတိုက္မွတဆင့္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ ကူ
ကူညီေထာက္ပ့ံမႈအတြက္ရရွိႏိုင္သည့္အေၾကာင္းပါဝင္သည့္အသိေပးခ်က္ကို ေပးပို႔ေပးမည္ျဖစ္သလို ေငြေၾကးဆိုင္ရာ ကူညီ
ညီေထာက္ပ့ံမႈ ေပၚလစီႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း OU Medicine သို႔မဟုတ္ မိမိ၏ေထာက္ခံခြင့္ျပဳခ်က္ရ ေရာင္းခ်သူမ်ားက လူနာအား ဖု
ဖုန္းျဖင့္ အနည္းဆံုး (၁) ႀကိမ္ ေခၚဆိုၿပီး အသိေပးျခင္းကို ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္သည္။

4.4.3

ECA မ်ားမွန္သမွ်ကို စတင္ေဆာင္ရြက္ရန္ အနည္းဆံုး (၃၀) ရက္ မတိုင္မွီတြင္ OU Medicine သို႔မဟုတ္
မိမိ၏ေထာက္ခံခြင့္ျပဳခ်က္ရ ေရာင္းခ်သူမ်ားသည္ ေအာက္ပါတို႔ကိုျပဳလုပ္ပါမည္ -

4.4.3.1

လူနာအား ECAs OU Medicine
မွ ေစာင့္ေရွာက္မႈအတြက္ေပးေခ်မႈမ်ားကို စတင္ေပးေဆာင္ရန္ ရည္ရြယ္ထားေၾကာင္း အသိေပးျခင္း။

4.4.3.2

လူနာအား ေငြေၾကးဆိုင္ရာ ကူညီေထာက္ပ့ံမႈေပၚလစီ၏ ရိုးရိုးဘာသာစကားျဖင့္အက်ဥ္းခ်ဳပ္ တစ္ခုစီစဥ္ေပးျခင္း။

4.4.3.3

လူနာအား ႏႈတ္အားျဖင့္ေျပာဆိုဆက္သြယ္မႈဆိုင္ရာ ဖု
ဖုန္းမွတဆင့္ ေနာက္ဆံုးသိရွိထားသည့္ ဖုန္းနံပါတ္ျဖင့္ ႀကိဳးပမ္းဆက္သြယ္မႈျပဳလုပ္ျခင္း။

4.4.4

ေပးေခ်မႈမျပဳသည့္ ကိစၥႏွင့္ လူနာအား ေငြေၾကးဆိုင္ရာေထာက္ပံ့ ကူ
ကူညီမႈအတြက္ ေလ်ာ္ကန္ေသာႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မျႈ ဖင့္ရရွိႏိုင္ေၾကာင္း အသိေပးခ်က္ျပဳၿပီးသြားသည့္ ကိစၥမ်ားတြင္ OU Medicine
သို႔မဟုတ္ မိမိ၏ ေထာက္ခံခြင့္ျပဳခ်က္ရ ေရာင္းခ်သူမ်ားတို႔သည္ ပထမဆံုး-ေဆးရံုဆင္းျခင္းမွ က်
က်သင့္ေငြထုတ္ျပန္ခ်က္ထုတ္ၿပီးသည့္ေန႔ရက္ၿပီးေနာက္ ၁၂၁ ရက္အတြင္း ေကာက္ခံမႈမ်ား စတင္ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။
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4.4.5

ၿပီးျပည့္စံုစြာျဖည့္စြက္ထားေသာ ေငြေၾကးဆိုင္ရာေထာက္ပံ့ ကူညီမႈေလွ်ာက္လႊာကို ေလွ်ာက္လႊာတင္ျခင္းကာလအတြင္
င္း၌ လက္ခံရရွိသည့္ကိစၥမ်ားတြင္ လူနာသည္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာေထာက္ပံ့ ကူ
ကူညီမႈေပၚလစီေအာက္၌ ေငြေၾကးဆိုင္ရာေထာက္ပံ့ ကူ
ကူညီမႈအတြက္ ေလ်ာ္ကန္ေသာႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မႈျဖင့္ အရည္အခ်င္းျပည့္မီမႈ ရွိ၊မရွိအား မိမိတို႔ျပဳလုပ္ေနစဥ္ OU Medicine သည္ ECA
အား
ေခတၲဆိုင္းငံ့ထားမည္ျဖစ္သည္။ ၿပီးျပည့္စံုစြာျဖည့္စြက္ထားျခင္းမရွိေသာ ေငြေၾကးဆိုင္ရာေထာက္ပံ့ ကူညီမႈေလွ်ာက္လႊ
လႊာကို ေလွ်ာက္လႊာတင္ျခင္းကာလအတြင္း၌ လက
လက္ခံရရွိသည့္ကိစၥမ်ားတြင္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာေထာက္ပံ့ ကူညီမႈေလွ်ာက္လႊာသည္ ၿပီးျပည့္စံုျခင္းမရွိသည့္အတြက္ေၾကာင့္ ECA မ်ားကို
စတင္လိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သို႔မဟုတ္ ျပန္လည္သိမ္းပိုက္လိုက္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း OU Medicine မွ လူနာသို႔
အသိေပးခ်က္တစ္ခုကိုစာျဖင့္ ေရးသားေပးပို႔ျခင္းျပဳလုပ္ေနစဥ္ ECA မ်ားကို ရက္ေပါင္း (၃
(၃၀)
ထက္မေက်ာ္လြန္ဘဲ ေခတၲဆိုင္းငံ့ထားမည္ျဖစ္သည္။ ေကာက္ခံျခင္းလႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ေအာက္ပါအေျခအေနမ်ား၌ ျပန္လည္ရုပ္
ပ္သိမ္းျခင္း ျပဳလုပ္ပါမည္ - (i) တစ္ပိုင္းတစ္ေသာ ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားျဖစ္ေပၚျခင္း၊ (ii)
လူနာသည္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာကူညီေထာက္ပ့ံမႈလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရက
ြ ္မႈ မရွိျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ (iii)
လူနာသည္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာကူညီေထာက္ပ့ံမႈ အတြက္ အရည္အခ်င္းျပည့္မီမႈ မရွိျခင္း။

4.4.6

အကယ္၍ တတိယေရာင္းခ်သူမ်ား သို႔မဟုတ္ ေကာက္ခံျခင္း ေအဂ်င္စီတို႔က လူနာသည္ OU Medicine
၏ ေငြေၾကးဆိုင္ရာကူညီ ေထာက္ပံ့မႈ အရည္အခ်င္းျပည့္မီမႈ အမ်ိဳးအစားႏွင့္ ကိုက္ညီေၾကာင္း ေဖာ္ထုတ္ပါက လူ
လူနာ၏အေကာင့္သည္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာကူညီေထာက္ပံ့မႈ အတြက္ ထည
ထည့္သြင္းစဥ္းစားေပးျခင္းျပဳေကာင္းျပဳႏိုင္ပါသည္။ ေငြေၾကးဆိုင္ရာကူညီေထာက္ပံ့မႈေလွ်ာက္လႊာသည္ ၿပီးျပည့္စံုျခင္းမရွိသပါက ECA
မ်ားကို စတင္လိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သို႔မဟုတ္ ျပန္လည္သိမ္းပိုက္လိုက္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း OU Medicine မွ စာေရးသားေပးပို႔ျခင္းျပဳလုပ္ေနစဥ္
ECA မ်ားကို ရက္ေပါင္း (၃၀) ထက္မေက်ာ္လြန္ဘဲ ေခတၲဆိုင္းငံ့ထားမည္ျဖစ္သည္။ ေက
ေကာက္ခံျခင္းလႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ေအာက္ပါအေျခအေနမ်ား၌ ျပန္လည္ရုပ္သိမ္းျခင္း ျပဳလုပ္ပါမည္ - (i)
တစ္ပိုင္းတစ္ေသာ ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားျဖစ္ေပၚျခင္း၊ (ii)
လူနာသည္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာကူညီေထာက္ပ့ံမႈလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ မရွိျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ (iii)
လူနာသည္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာကူညီေထာက္ပ့ံမႈ အတြက္ အရည္အခ်င္းျပည့္မီမႈ မရွိျခင္း။

4.5

ေကာက္ခံျခင္းျပဳလုပ္သည့္ကလအတြင္း မည္သည့္အခ်ိန္၌မဆိုတင
ြ ္ လူနာမ်ားသည္ OU Medicine FAP ၏ေငြေၾကးဆိုင္ရာကူညီေထာက္ပ့ံမႈ စဥ
စဥ္းစားသံုးသပ္ျခင္းမ်ားအရ အတြက္အား ေ
ေငြေၾကးဆိုင္ရာအခ်က္အ လက္မ်ားကို ေပးပို႔ျခင္းျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။ ရရ
ရရွိႏိုင္ေသာကူညီေထာက္ပံ့မႈ၏လမ္းေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ တတိယပါတီ ေပးေခ်သူမ်ားတို႔မွရရွိႏိုင္ေသာေပးေခ်မႈမ်ားအားလံုးတို႔သည္ ကူ
ကူညီေထာက္ပံ့မႈတစ္စံုတစ္ရာအား သံုးသပ္စဥ္းစားျခင္း မျပဳလုပ္မွီ ကုန္စင္ေၾကြးဆပ္ၿပီးျဖစ္ရပါမည္။

4.6

ေပးေခ်မႈအျပည့္အဝမျပဳႏိုင္သည့္အခါ OU Medicine ဝဘ္ဆိုဒ္မ်ားမွတဆင့္ ႏွင့္ အလားတူ OU Medicine FAP
သို႔ေပးေခ်မႈမ်ားကို စီမံေဆာင္ရြက္ရန္ လူနာမ်ားအား တိုက္တြန္းႏိႈးေဆာ္အပ္ပါသည္။

5.0

က်သင့္ေငြေတာင္းခံလာႊ မ်ားကို လူသရ
ိ င
ွ ၾ္ ကားေၾကာ္ျငာျခင္းအား စီမေ
ံ ဆာင္ရက
ြ ျ္ ခင္းႏွင့ ္ ေကာက္ချံ ခင္း ေပၚလစီ
က်သင့္ေငြေတာင္းခံလႊာမ်ား ႏွင့္ ေကာက္ခံမႈ ေပၚလစီ၊ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ ကူညီေထာက္ပ့ံမႈေပၚလစီ (FAP)၊ FAP ၏ ရိုးရိုးဘာသာစကားျဖင့္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ႏွ
ႏွင့္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာကူညီေထာက္ပ့ံမႈေလွ်ာက္လႊာမ်ားတို႔၏ မိတၲဴမ်ားကို လူသိရွင္ၾကားေနရာတြင္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ထားရွိထားၿပီး ေအာက္ပါ နည
နည္းပံုစံအားျဖင့္ ရယူႏိုင္ပါသည္ -

5.1
5.2
5.3

အြနလ
္ င
ို း္ မွတစ္ဆင့္ OU Medicine ၏ ၀က္ဘ္ဆိုဒ္ေပၚတြင္၊ www.oumedicine.com.
တယ္လဖ
ီ န
ု း္ အားျဖင့္ OU Medicine သံုးစြဲသူ၀န္ေဆာင္မႈထံ၊ 1866-656-8715။
စာတိက
ု အ
္ ားျဖင့္ OU Medicine အသံုးျပဳသူ ဝန္ေဆာင္မႈ (Customer Service) ၊ 711 Stanton L. Young Blvd., Suite 100, Oklahoma City, OK
73104

5.4

အေရးေပၚဌာနမ်ား၊ ဝင္ခင
ြ ့ျ္ ပဳသည့္ဧရိယာမ်ား ႏွင့္ OU Medicine
၏ပံ့ပိုးမႈအေဆာက္အအံု စီးပြားေရးရံုးမ်ားအားလံုးတို႔တြင္ ေၾကာ္ျငာဆိုင္းဘုတ္မ်ား၊ စာရြက္ျဖင့္မိတၲဴမ်ား ႏွင့္ လက္ကမ္းစာေစာင္မ်
မ်ား ကို ေဆးရံု၏ဝန္ေဆာင္မႈဧရိယာမ်ားအတြက္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ဘာသာစကားမ်ားျဖင့္ ကပ္ထားျခင္း။

5.5

လူကယ
ို တ
္ င
ို လ
္ ာေရာက္၍ လိုအပ္သလို ေငြေၾကးအၾကံေပးမ်ားျဖင့္ ေတြ႕ဆံုလည္ပတ္မႈမ်ားမွတစ္ဆင့္၊ OU Medicine
အေထြေထြ၀န္ေဆာင္ေထာက္ပံ့မႈမ်ား၊ စာရင္းသြင္းစားပြဲတို႔ရွိ လူနာမ်ားျဖင့္၊ ထို႔ျပင္ သက္ဆိုင္ရာ၀န္ထမ္းမ်ားျဖင့္ သင
သင့္ေတာ္သည့္အခ်ိန္တြင္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ျခင္းအားျဖင့္။
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5.6

ေငြေတာင္းခံလာႊ ေပးပိ႔သ
ု ည့္ ထြကဆ
္ ခ
ုိ ်က္မ်ားတြင္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈႏွင့္ပတ္သက္ျပီး စံ
စံုစမ္းေမးျမန္းႏိုင္သည့္ ဖုုန္းနံပါတ္တစ္ခု ထည့္သြင္းထားမည္ ျဖစ္သည္။

6.0

အခြင့အ
္ လမ္းနယ္ပယ္
ဤေပၚလစီမ်ားသည္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအားလံုးႏွင့္ OU Medicine, Inc အတြင္းရွိ ဝန္ထမ္းေရးရာမ်ားတို႔ႏွင့္ သက္ဆိုင္မႈရွိသည္။
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7.0

မူ၀ါဒ ေျပာင္းျပန္အျပန္အလွန္ ကိးု ကားခ်က္
OU Medicine ေငြေၾကးဆိုင္ရာကူညီေထာက္ပံ့မႈေပၚလစီ
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