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Prisma Health 
မူဝါဒ လမ်း��န်ချကမ်ျားဆိငုရ်ာ လကစဲွ်စာအပ်ု 

 
 

  မူဝါဒ အမည်- ေငေွ�ကး အစီအစဉ်များ�ငှ့ ်အေထာကအ်ပ့ံ  မူဝါဒ နံပါတ-် S-020-08 

  စတငအ်ကျိုးသကေ်ရာကသ်ည့် ရကစဲွ်- 2020 ခု�စ်ှ၊ ေအာကတ်ိဘုာလ 1 ရက ်     

                  
    
မူဝါဒ ေ�ကညာချက-် ကျနး်မာေရးအသ ိလ�ံ�ေဆာ်ေပးရန၊် ေ�းွေထးွေသာေမတ� ာြဖင့ ်ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးရန�်ငှ့ ်

ေြပာငး်လဲမ�ကုိ ေဖာ်ေဆာငရ်နဟူ်ေသာ က��်ပ်ုတုိ၏့ ရည်ရွယ်ချက်�ငှ့အ်ညီ Prisma Health သည် မိမိတုိ၏့ 

ကျသင့ေ်င ွအလုံးစုံကုိေသာ်လည်းေကာငး် တချို�တစ်ဝက်ကုိေသာ်လည်းေကာငး် မေပး�ိငုသ်ည့် 

လူနာများအတွက် ေငေွ�ကးအေထာက်အပ့ံေပးရန ်ကတိြပုေဆာငရွ်က်လျက်�ှိပါသည်။  

Prisma Health ၏ ေနာက်ထပ် တာဝနတ်စ်ရပ်အေနြဖင့ ်အရည်အေသွး ြမင့မ်ားေသာ လူနာ ေစာင့ေ်�ှာက်မ�ပုံစံကုိ 

ေပးရန�်ငှ့ ်သင့တ်င့မ်�တေသာ ေငေွ�ကး အေနအထားတစ်ခုကုိ ထနိး်သမ်ိးထား�ိငုရ်န ်လုံေလာက်ေသာ 

လုပ်ငနး်ဝငေ်ငမွျား ဖနတီ်းရမည်ြဖစ်သည်။  Prisma Health ၏ လုပ်ငနး်လည်ပတ်မ�အတွက် အဓိက 

ဝငေ်ငအွရငး်အြမစ်တွင ်လူနာများထ ံေပးေသာ ဝနေ်ဆာငမ်�များအတွက် အလ�ေငေွကာက်ခံမ�များ 

ပါဝငေ်သာေ�ကာင့ ်လူနာများ သိုမ့ဟုတ် အြခားတာဝန�်ှိပုဂ�ိုလ် အဖဲွ�အစည်းများထမှံ ရ�ှိေသာေငကုိွ 

အေကာငး်ဆံုး စီမံခန ့ခဲွ်ရန ်အလွနအ်ေရး�ကီးသည်။  ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးေနသည့် လူနာများအေပါ် 

ဝမ်းေြမာက်ဝမ်းသာစွာြဖင့ ်ေငေွ�ကး အေထာက်အပ့ံေပး�ိငုရ်န�်ငှ့ ်ေဆး�ံုစရိတ်စကများကုိ နည်း�ိငုသ်မ� 

နည်းေစရန ်Prisma Health က ဤမူဝါဒကုိ ချမှတ်ကျင့သ်ံုးပါသည်။ 

လူမျိုး၊ အသားအေရာင၊် ကုိးကွယ်ယုံ�ကည်မ�၊ အသက်၊ လိင ်သိုမ့ဟုတ် ဇာတိ�ိငုင် ံသိုမ့ဟုတ် အြခား 

ခဲွြခားဆက်ဆမံ�ြဖစ်ေစေသာ အချက်တစ်ခုခုကုိ ထည့်မတွက်ဘ ဲလူနာတုိငး်သည် Prisma Health က 

ပ့ံပုိးေပးေသာ ပစ�ည်းများ�ငှ့ ်ဝနေ်ဆာငမ်�အားလုံးကုိ ရ�ှိ�ိငုပ်ါသည်။  ေငမွတတ်�ိငုြ်ခငး်ေ�ကာင့ ်အေရးေပါ် 

ဝနေ်ဆာငမ်�များ ေပးရန ်ြငငး်ပယ်မည်မဟုတ်ပါ။  ေရွးချယ်ထားသည့ ်ဝနေ်ဆာငမ်�များကုိ မေပးမီ လက်ခံ�ိငုေ်သာ 

ေငေွ�ကး အစီအစဉ်များကုိ လုိအပ်ပါသည်။  လက်ခံ�ိငုေ်သာ ေငေွ�ကး အစီအစဉ်မ�ှဘိ ဲစိတ်�ကိုက် 

ေရွးချယ်ထားသည့ ်ဝနေ်ဆာငမ်�များကုိ သမားေတာ် သေဘာတူညီချက်ြဖင့ ်ေ���ဆိုငး်�ိငုပ်ါသည်။ 

ဤမူဝါဒသည် ေအာက်ပါ Prisma Health ေဆး�ံုများ�ငှ့ ်သက်ဆိုငရ်ာ ေဆးခနး်များတွင ်သက်ေရာက်ပါသည်- 

Prisma Health Baptist Hospital 
Prisma Health Baptist Easley Hospital  
Prisma Health Baptist Parkridge Hospital  
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Prisma Health Greenville Memorial Hospital  
Prisma Health Greer Memorial Hospital  
Prisma Health Hillcrest Memorial Hospital 
Prisma Health Laurens County Memorial Hospital  
Prisma Health North Greenville Long Term Acute Care Hospital
Prisma Health Oconee Memorial Hospital  
Prisma Health Patewood Memorial Hospital  
Prisma Health Richland Hospital  
Prisma Health Tuomey Hospital  

ေဆး�ံု စင်တာအေဆာက်အအံုများ�ှင့် တက� သုိလ်ြပင်ပ�ှ ိ Prisma Health ေဆး�ံု ဌာနများတွင်

ေဆးဘက်ဆိုင်ရာအရ လိုအပ်ေသာ ဝန်ေဆာင်မ�များ �ှင့်/သုိ ့မဟုတ် အေရးေပါ် ဝန်ေဆာင်မ�များကို 

ပ့ံပုိးေပးလျက်�ှသိည့် University Medical Group �င့်ှ Palmetto Health – University of South Carolina 

Medical Group Prisma Health ၏ ခန် ့အပ်ထားေသာ သမားေတာ်အားလံုးသည် ဤေငွေ�ကး အေထာက်အပံ့ 

မူဝါဒ (Financial Assistance Policy, FAP) တွင် ပါဝင်�ကသည်။ ဝန်ေဆာင်မ�ေပးသူများ၏ စာရင်းအြပည့်အစံုကို 

ပူးတွဖဲိုင ်ကတွင် �ကည့်ပါ။ Prisma Health Medical Staff ၏ သီးသန် ့ဝန်ေဆာင်မ�ေပးသူများသည် FAP တွင် 

မပါဝင်ပါ။ ဤမူဝါဒတွင် အကျ ံုးဝင်သည် ့ အေရးေပါ် �ှင့်/သုိ ့မဟုတ် ေဆးဘက်ဆုိင်ရာအရ လုိအပ်ေသာ ေ

စာင့်ေ�ှာက်မ�ကုိ ေပးသည့် သမားေတာ်များ၏ စာရင်းအြပည့်အစံုကို 

 https://PrismaHealth.org/patients-and-guests/bill-pay/financial-assistance  တွင်ြဖစ်ေစ Prisma Health၊ 

သုိ- ့ ေငွေ�ကး အေထာက်အပံ၊့ 255 Enterprise Blvd., Ste. 250, Greenville, SC, 29615 သုိ ့ 

စာြဖင့်ေရးသားေတာင်းဆို၍ြဖစ်ေစ �ကည့်�ိုင်သည်။

အဓိပ�ါယ်ဖွင့ဆုိ်ချက်များ-

1. ေယဘယုျ ေတာငး်ခံသည့ ်ပမာဏ (Amount Generally Billed, AGB)- အာမခံထားထားသူများထံ

အေရးေပါ် သိုမ့ဟုတ် အြခား ေဆးဘက်ဆိငုရ်ာ လုိအပ်ေသာ ေစာင့ေ်�ှာက်မ�ေပးြခငး်အတွက် ေယဘုယျ

ကျသင့ေ်င ွေတာငး်ခံသည့ ်ပမာဏ။ Prisma Health သည် ေအာက်တွင ်သတ်မှတ်ေဖာ်ြပထားသည့်

ေနာက်ေ�ကာငး်ြပန ်စစ်ေဆးမ� နည်းလမ်းသံးု၍ AGB ကုိ ဆံုးြဖတ်ရန ်ေရွးချယ်ထားသည်။ AGB

ရာခုိင�်�နး်ကုိ ဤမူဝါဒ၏ ပူးတဲွဖုိင ်ခ တွင ်ေတွ� �ိငုပ်ါသည်။

2. ြဖစ်�ို းြဖစ်စဉ်မဟုတ်ေသာ အေ�ကးေတာငး်ခံမ� ေဆာငရွ်က်ချက်များ (Extraordinary Collection

Actions, ECA)- ြဖစ်�ိုးြဖစ်စဉ်မဟုတ်ေသာ အေ�ကးေတာငး်ခံမ� ေဆာငရွ်က်ချက်များ- ေ�ကးဆပ်�ိငုေ်ြခ

အချက်အလက် စုေဆာငး်ဆနး်စစ်ေရး အဖဲွ�များထ ံေ�ကး�မီများ တငြ်ပြခငး်၊ ေ�ကး�မီကုိ ြပငပ်
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အဖဲွ�အစည်းထ ံေရာငး်ချြခငး်�ငှ့ ်အာမခံအြဖစ် ပုိငဆ်ိုငပ်စ�ည်း လက်ဝယ်ထားပုိငခွ်င့၊် 

အေ�ကးြဖင့သ်မ်ိးယူခွင့�်ငှ့ ်အြခားဥပေဒအရ အေရးယူေဆာငရွ်က်မ�များ လုပ်ေဆာငြ်ခငး် စသည့ ်

အကန ့အ်သတ်မ�ှ ိအပါအဝင ်အေ�ကးေတာငး်ခံရန ်လုပ်ေဆာငသ်ည့ ်ေဆာငရွ်က်ချက်များ။  

3. ဖက်ဒရယ်အစုိးရ ဆငး်ရဲ�မ်ွးပါးမ� လမ်း��နခ်ျက် (Federal Poverty Guideline, FPG) - ဖက်ဒရယ်အစုိးရ 

ဆငး်ရဲ�မ်ွးပါးမ� လမ်း��နခ်ျက် (အေမရိကနြ်ပည်ေထာငစု် ကျနး်မာေရး�ငှ့ ်လူမ�ဝနေ်ဆာငမ်�များဌာနက 

ထတ်ုြပနထ်ားသည်)။ 

4. Medicare ေနာက်ေ�ကာငး်ြပန ်စစ်ေဆးမ� နည်းလမ်း- Medicare ၏ ဝနေ်ဆာငမ်�တစ်ခုချငး်အလုိက် 

ေငေွပးေချသည့ ်စနစ်တစ်ခုတည်းြဖင့ြ်ဖစ်ေစ ေဆး�ံု ဝနေ်ဆာငမ်�အတွက် ေပးရမည့်ေငမွျားကုိ 

ေပးေချေပးေသာ ပုဂ�လိက ကျနး်မာေရး အာမခံကုမ�ဏအီားလုံး�ငှ့ ်ေပါငး်ထားသည့် Medicare ၏ 

ဝနေ်ဆာငမ်�တစ်ခုချငး်အလုိက် ေငေွပးေချသည့ ်စနစ်ြဖင့ြ်ဖစ်ေစ ေဆး�ံု ဝနေ်ဆာငမ်�အတွက် 

အမှနတ်ကယ် ေပးေချခ့ဲသည့ ်ကျသင့ေ်ငမွျားအေပါ် အေြခခံ၍ တွက်ချက်မ� (ကိစ�ရပ်တစ်ခုချငး်တွင ်

Medicare ၏ အကျိုးခံစားခွင့�်ှိသမူျား သိုမ့ဟုတ် အာမခံထားသူများက ေပးေချသည့ ်ဆက်စပ်ေသာ 

ကျသင့ေ်ငေွဝစုများ အပါအဝင)်  

5. ဝနေ်ဆာငမ်�တွင ်အကျံုးဝငသ်ည့် ေဒသ- ေဆး�ံုက ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသည့် ေဒသ။ 

6. တတိယအဆင့ ်ကုသမ�ေပးသည့် ကျနး်မာေရးစငတ်ာ- ပထမအဆင့ ်ကုသေစာင့ေ်�ှာက်မ��ငှ့ ်

ဒတိုယအဆင့ ်ကုသေစာင့ေ်�ှာက်မ� ေပးသည့ ်ေနရာမှ လ�ေဲြပာငး်ေပးလုိက်�ပီးေနာက်ပုိငး် 

ေဆး�ံု�ကီးတစ်ခု�ှ ိအထးူကုများက အထးူကုသေစာင့ေ်�ာှက်ေပးသည့ ်ေဆး�ံု။ တတိယအဆင့ ်

ကျနး်မာေရး စငတ်ာများတွင ်အများအားြဖင့ ်ေအာက်ပါတုိ ့ ပါဝငသ်ည်- 

 
• ကေလးအထးူကု ဆရာဝနမ်ျား၊ သားဖွားအထးူကု၊ အေထေွထေွဆးပညာ၊ မီးယပ်အထးူကု၊ 

ခဲွစိတ်�ငှ့ ်စိတ်ေရာဂါကုသမ� ပညာရပ်ခဲွအမျိုးမျိုး အပါအဝင ်ြဖည့်စွက် ဝနေ်ဆာငမ်�အြပည့်အစုံ 

�ှိသည့် ေဆး�ံု �ကီးတစ်ခု သိုမ့ဟုတ် 

• အထးူကု ေစာင့ေ်�ှာက်မ� နယ်ပယ်ခဲွတစ်ခုအတွက် သးီသန ့ရ်ည်ရွယ်ဖွင့လှ်စ်ထားသည့် အထးူကု ေဆး�ံု 

(ကေလးအထးူကု စငတ်ာများ၊ ကငဆ်ာေရာဂါကု စငတ်ာများ၊ စိတ်ေရာဂါကု ေဆး�ံုများ)။ 

မ�ကာခဏဆိသုလုိ လူနာများကုိ အ�ကီးစား ခဲွစိတ်မ�များ၊ ေဆးပညာရပ်ခဲွတစ်ခု၏ 

အထးူကုဆရာဝနမ်ျား�ငှ့ ်ြပသမ�များအတွက်�ငှ့ ်ေခတ်မီေသာ အထးူ�ကပ်မတ်ကုသမ� 

ပစ�ည်းကိရိယာများ လုိအပ်ေသာအခါ ေဆး�ံုငယ်များမှ တတိယအဆင့ ်ေဆး�ံုတစ်ခုသို ့ လ�ဲေပးပါမည်။ 

လပ်ုထံးုလပ်ုနည်း- 

လက်ခံ�ိငုေ်သာ ေငေွ�ကး အစီအစဉ်များ- သမားေတာ်က လူနာ၏ အေြခအေနကုိ စမ်းသပ်ဆံုးြဖတ်�ပီးေနာက် 

ေအာက်ပါ လမ်း��နခ်ျက်များကုိသံးု၍ ေငေွ�ကး အစီအစဉ်အားလုံးကုိ ြပုလုပ်ပါမည်။ 
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a. အေရးေပါ် ဝန်ေဆာငမ်�များ- လနူာ၏ အသကအ်��ရာယ ်စုိးရိမ်ရသည့် သိုမ့ဟတု ်

ေြခလကအ်ဂင်္ ါ ဆံးု�� ံး�ိငုသ်ည့် အေြခအေနတငွ ်ေသဆံးုမ� သိုမ့ဟတု ်အြခားစုိးရိမ်ရေသာ 

ကျန်းမာေရး အ��ရာယမ်ျား မြဖစ်ပွားေအာင ်တားဆးီရန် လိအုပ်ေသာ 

ချကခ်ျငး်ေဆာငရွ်ကရ်မည့် အတွငး်လူနာ၊ ြပငပ်လူနာ သိုမ့ဟုတ် အေရးေပါ် 

ေဆး�ံုဝနေ်ဆာငမ်�များ။  ကျနး်မာေရး အေြခအေနတည်�ငမ်ိလာသည့်အခါ 

လက်ေတွ�ေဆာငရွ်က်�ိငုသ်ည်�ငှ့ ်ချက်ချငး် ေငေွ�ကး အစီအစဉ်များ ြပုလုပ်သင့ပ်ါသည်။ 

b. ပုံမှန်/ေဆးဘကဆ်ိငုရ်ာအရ လိအုပ်ေသာ ဝန်ေဆာငမ်�များ- လက်ခံထားသည့် ေဆးပညာ 

စံ��နး်များ�ငှ့ ်ကုိက်ညီ�ပီး ြဖစ်အံဆ့ဆဲ ဲအ��ရာယ်မ�ှိေသာ ဖျားနာမ�၊ ထခုိိက်ဒဏရ်ာ၊ ကျနး်မာေရး 

အေြခအေန၊ ေရာဂါ သိုမ့ဟုတ် ၎ငး်၏လက�ဏာများကုိ �ာှေဖွရန ်သိုမ့ဟုတ် ကုသရန ်

လုိအပ်သည့် ကျနး်မာေရး ေစာင့ေ်�ှာက်မ� ဝနေ်ဆာငမ်�များ သိုမ့ဟုတ် လုိအပ်သည့်ပစ�ည်းများ။ 

ဝနေ်ဆာငမ်�မေပးမီ ေငေွ�ကး အစီအစဉ်များကုိ လုပ်ေဆာငသ်င့သ်ည်။ 

c. စိတ�်ကို က ်ေရွးချယထ်ားသည့် ဝန်ေဆာငမ်�များ- လူနာ သိုမ့ဟုတ် သမားေတာ်က (စိတ်�ကိုက်) 

ေရွးချယ်ထား�ပီး လူနာအတွက် အကျိုး�ှိေသာ်လည်း အေရးတ�ကီးမဟုတ်ဘ ဲ

ေဆးဘက်ဆိငုရ်ာအရ လုိအပ်သည်ဟု ယူဆ�ိငုသ်လုိ မယူဆ၍လည်းရသည့ ်ဝနေ်ဆာငမ်�များ 

(ဥပမာ- မျက်�ာှြပုြပငခဲွ်စိတ်မ�)။ ဝနေ်ဆာငမ်�မေပးမီ ေငေွ�ကး အစီအစဉ်များကုိ ြပုလုပ်ရမည်။ 

 
လက်ခံ�ိငုေ်သာ ေငေွ�ကး အစီအစဉ်များတွင ်ေအာက်တွငေ်ဖာ်ြပထားသည့ ်တစ်ခု သိုမ့ဟုတ် 

တစ်ခုမကေပါငး်စပ်၍ ပါဝင�်ိငုသ်ည်- 

 
1. ဝနေ်ဆာငမ်�များ မေပးမီ လူနာက တာဝနယူ်၍ အြပည့်အဝ �ကိုတငေ်ပးေချမ�။ 

2. ဝနေ်ဆာငမ်�များအတွက် ေငေွပးေချရန ်လူနာက Prisma Health ထ ံလ�ဲအပ်ထားသည့ ်လုံေလာက်ေသာ 

ေဆး�ံုစရိတ် အာမခံ အကျိုးခံစားခွင့မ်ျား �ှိပါသည်။  ေမာ်ေတာ်ယာဉ် အာမခံတစ်ခုတည်းကုိ 

လုံေလာက်ေသာ ေဆး�ံုစရတ်ိ အာမခံဟု မယူဆပါ။ 

3. ခံစားခွင့ ်အတည်ြပု�ပီးေနာက် လူနာများတွင ်လုပ်ေဆာငေ်ပးထားသည့ ်ေစာင့ေ်�ှာက်မ�အတွက် 

ေငေွပးေချရန ်Medicare၊ Medicaid သိုမ့ဟုတ် Prisma Health �ငှ့ ်စာချုပ်ချုပ်ဆိုထားသည့် 

ေအဂျငစီ်များက ေငေွ�ကးေထာက်ပ့ံမ�။ 

4. Prisma Health က လူနာတွင ်ဝနေ်ဆာငမ်�များအတွက် ေငေွပးေချ�ိငုသ်ည့ ်နည်းလမ်းတစ်ခုမှ မ�ှိဟု 

ဆံုးြဖတ်လုိက်လ�င ်လူနာကုိ ေငေွ�ကး အေထာက်အပ့ံ ခံစားခွင့�်ှိသည်ဟု ေ�ကညာပါမည်။  

FPG 200% မှ 400% အထထိက် ေကျာ်ေသာ ဝငေ်ငအွတွက် တိကျေသာ ရာခုိင�်�နး် ေလ�ာေ့ဈးကုိ �စ်ှစဉ် 

အပ်ဒတ်ိလုပ်ေပး�ပီး အေြခအေနအလုိက် အချိုးေြပာငး်လဲ�ိငုမ်� ��နး်ထား ြပငဆ်ငခ်ျက်မှာ Medicare ၏ 
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ေနာက်ေ�ကာငး်ြပနစ်စ်ေဆးမ� နည်းလမ်းအေပါ် မူတည်ပါသည်။ ယငး်သည် ေဆး�ံု ဝနေ်ဆာငမ်�အတွက် 

ေပးရမည့်ေငမွျားကုိ ေပးေချေပးေသာ ပုဂ�လိက ကျနး်မာေရး အာမခံကုမ�ဏအီားလုံး�ငှ့ ်ေပါငး်ထားသည့် 

Medicare ၏ ဝနေ်ဆာငမ်�တစ်ခုချငး်အလုိက် ေငေွပးေချသည့ ်စနစ်ြဖင့ ်ေဆး�ံု ဝနေ်ဆာငမ်�အတွက် 

အမှနတ်ကယ် ေပးေချခ့ဲသည့ ်ကျသင့ေ်ငေွတာငး်ခံမ�များအေပါ် (ကိစ�ရပ်တစ်ခုချငး်တွင ်Medicare ၏ 

အကျိုးခံစားခွင့�်ှိသူများ သိုမ့ဟုတ် အာမခံထားသူများက ေပးေချသည့ ်ဆက်စပ်ေသာ ကျသင့ေ်ငေွဝစုများ 

အပါအဝင)် မူတည်၍ ဆံးုြဖတ်ြခငး်ြဖစ်ပါသည်။ 

ဤမူဝါဒအရ ေငေွ�ကး အေထာက်အပ့ံ ခံစားခွင့�်ှိသူများကုိ အေရးေပါ် သိုမ့ဟုတ် အြခား 

ေဆးဘက်ဆိငုရ်ာအရ လုိအပ်ေသာ ေစာင့ေ်�ှာက်မ� အကျံုးဝငသ်ည့ ်အာမခံ�ှိထားသမူျားအတွက် ေယဘုယျ 

ကျသင့ေ်င ွေတာငး်ခံသည့ ်ပမာဏ (AGB) မှလဲွ၍ အဆိုပါ ေစာင့ေ်�ှာက်မ�အတွက် ေနာက်ထပ်ကျသင့ေ်င ွ

ေတာငး်ခံမည် မဟုတ်ပါ။ ယငး်သည် ေနထိငုရ်ာ�ိငုင်ကုိံ ထည့်တွက်ြခငး်မ�ှဘိ ဲေစာင့ေ်�ှာက်မ�က အေရးေပါ် 

သိုမ့ဟုတ် ေဆးဘက်ဆိငုရ်ာအရ လုိအပ်သည်ဆိလု�င ်လူနာအားလုံး�ငှ့ ်သက်ဆိုငပ်ါသည်။  ဘ�ာေရး 

အရာ�ှိချုပ် (Chief Financial Officer , CFO)၊ ဒဥုက� ဌ၊ လုပ်ငနး်ဝငေ်င ွစီမံခန ့ခဲွ်ေရး သိုမ့ဟုတ် လုပ်ငနး်ဝငေ်င ွ

လည်ပတ်ေရး အမ�ေဆာင ်��န�်ကားေရးမ�းက ခွင့ြ်ပုြခငး်မ�ှိလ�င ်စိတ်�ကိုက် ေရွးချယ်ထားသည့် 

ေစာင့ေ်�ှာက်မ�အတွက် ေငေွ�ကး အေထာက်အပ့ံ မရ�ှိ�ိငုပ်ါ။ 

 
Prisma Health သည် ြပည်ပ�ိငုင်တံစ်ခုတွင ်အေြခချေနထိငုသ်ည့ ်လူနာများကုိ ေငေွ�ကး အေထာက်အပ့ံ 

မေပးပါ။ ကိစ�ရပ်တစ်ခုချငး်အလုိက် ဝနေ်ဆာငမ်�များ မေပးမီ �ခငး်ချက်အရ ခွင့ြ်ပုချက်များကုိ 

ေပးအပ်�ိငု�်ပီး ယငး်သည် စီမံခန ့ခဲွ်ေရး အရာ�ှိချုပ်၊ ဘ�ာေရး အရာ�ှိချုပ် သိုမ့ဟုတ် လုပ်ငနး်ဝငေ်င ွ

စီမံခန ့ခဲွ်ေရး ဒဥုက� ဌ၏ ကုိယ်ပုိငဆ်ံုးြဖတ်ခွင့အ်ေပါ် မူတည်သည်။ 

 
Prisma Health မဟုတ်သည့ ်အြခားကွနရ်က်တွငး် ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသူတစ်ဦးထမှံ ကွနရ်က် အကျိုးခံစားခွင့ ်

ရယူထားသည့ ်လူနာများသည် ဝနေ်ဆာငမ်�များကုိ ကွနရ်က်ြပငပ် ဝနေ်ဆာငမ်�များအြဖစ် ရယူရန ်

ေရွးချယ်�ိငုသ်ည်။ ကွနရ်က်ြပငပ် အကျိုးခံစားခွင့အ်ေနြဖင့ ်ကျသင့ေ်သာ စရိတ်စကများအတွက် 

ပမာဏအနည်းငယ်ကုိသာ ေပးေချ�ိငုသ်ည် သိုမ့ဟုတ် တစ်ြပားမ� မေပးြခငး်လည်း ြဖစ်�ိငုပ်ါသည်။ 

ကွနရ်က်ြပငပ်မှ ဝနေ်ဆာငမ်�များကုိ ရယူရန ်လူနာက ေရွးချယ်ထားြခငး်ေ�ကာင့ ်အကျံုးမဝငသ်ည့် 

ကျသင့ေ်ငေွတာငး်ခံမ�များအတွက် ေငေွ�ကး အေထာက်အပ့ံကုိ မရ�ိငုပ်ါ။ ေလ�ာေ့ပါသ့က်သာေစမ� 

အေြခအေနများအတွက် �ခငး်ချက်များကုိ ဘ�ာေရး အရာ�ှိချုပ် (CFO)၊ ဒဥုက� ဌ၊ လုပ်ငနး်ဝငေ်င ွစီမံခန ့ခဲွ်မ� 

သိုမ့ဟုတ် လုပ်ငနး်ဝငေ်င ွလည်ပတ်မ� အမ�ေဆာင ်��န�်ကားေရးမ�းက ခွင့ြ်ပုေပး�ိငုသ်ည်။  
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ေငေွ�ကး အေထာကအ်ပ့ံ ေလ�ာကထ်ားရန် နည်းလမ်း-

ေငေွ�ကး အေထာက်အပ့ံ ရ�ှ�ိိငုသ်ည်ဟု ယုံ�ကည်သည့် လူနာအားလုံးကုိ ေငေွ�ကး အေထာက်အပံ့

ေလ�ာက်ထားမ� ေလ�ာက်လ�ာတွင ်ြဖည့်စွက်၊ လက်မှတ်ထိးု၍ တငသ်ွငး်ရန ်တုိက်တွနး်ပါသည်။ ေငေွ�ကး

အေထာက်အပ့ံ ေလ�ာက်ထားမ�၊ ကျသင့ေ်င ွေတာငး်ခံြခငး်�ငှ့ ်ေဆး�ံုစရိတ်အေ�ကးေတာငး်ခံမ�များ

မူဝါဒအြပင ်ေငေွ�ကး အေထာက်အပ့ံ ေလ�ာက်ထားမ� လုပ်ငနး်စဉ်များအေ�ကာငး် အချက်အလက်များကုိ

လူအများသေိအာင ်ေ�ကညာထားေပးပါသည်။ အချက်အလက်များကုိ ေအာက်ပါနည်းလမ်းများြဖင့်

ရယူ�ိငုသ်ည်-

1. Prisma Health ဝက်ဘ်ဆုိက် https://PrismaHealth.org/patients-and-guests/bill-pay/financial-

assistance  သုိ ့သွားေရာက်ြခင်း။

2. Prisma Health Patient Financial Services သုိ ့ေအာက်ပါဖုန်းနံပါတ် တစ်ခုမှတစ်ဆင့် 

ဆက်သွယ်ြခင်း-

a. Greenville - (864) 454-9604 သုိ ့မဟုတ ်1-844-302-8298 (ဖုန်းေခါ်ခ အခမ့)ဲ

b. Columbia - (803) 434-3834
c. Sumter - (803) 774-8838

3. ကာယကံ�ှင်၏ တည်ေနရာအေပါ် မူတည်၍ ေအာက်ပါလိပ်စာတစ်ခုထံ ေတာင်းဆိုစာ ေပးပုိြခ့ငး်-

a. Greenville- Prisma Health, Attn: Financial Counseling/Patient Access, 255 Enterprise 
Blvd., Ste. 250, Greenville, SC 29615 Attn: Financial Counseling/Patient Access

b. Columbia- Prisma Health, Attn: Financial Navigation/Patient Access, Five Medical 
Park, Columbia, SC 29203

c. Sumter- Prisma Health, Attn: Financial Counseling/Patient Access, 129 N. 
Washington St., Sumter, SC 29150

4. Prisma Health ေဆး�ံုတစ်ခုသို ့လာေရာက်ြပသြခင်း။ ကိုယ်စားလှယ်များက ေငွေ�ကး 

အေထာက်အပံ ့ေလ�ာက်ထားမ� ေလ�ာက်လ�ာမိတ� ူ တစ်ေစာင်ကုိ ထုတ်ေပး�ုင်ိပါသည် သုိ ့မဟုတ် ေ 

လ�ာက်လ�ာ ြဖည့်စွက်တင်သွင်းရာတွင ်မိဘ/အာမခံေပးသူကို ကူညီေပး�ုငိ်ပါသည်။

ေငေွ�ကး အေထာက်အပ့ံ ေလ�ာက်လ�ာ�ငှ့အ်တူ တငသ်ငွး်ရမည့ ်စာရွက်စာတမ်းများမှာ

ေနာက်ဆံုးရ�ှိထားေသာ လစာြဖတ်ပုိငး်�စ်ှခု�ငှ့ ်ရငး်�ှးီြမ�ုပ်�ှမံ�အတွက် ေငစွာရငး်�ှငး်တမ်းများ သိုမ့ဟုတ်

အြခားဝငေ်ငရွငး်ြမစ်များြဖစ်သည်။ ကုိယ်ပုိငအ်လုပ်လုပ်ကုိငေ်သာ ပုဂ�ိုလ်များအေနြဖင့်

လတ်တေလာအြဖစ်ဆံးု �စ်ှများ၏ လုပ်ငနး်�ငှ့ ်တစ်ဦးချငး် အခွနစ်ည်း�ကပ်ရန ်တငြ်ပသည့ ်ဝငေ်ငစွာရငး်ကုိ

တငြ်ပရမည်။ လုပ်ငနး်ကုိ အရငး်အြမစ်တစ်ခုအြဖစ် ယူဆသည်။ လုိအပ်ေသာ စာရွက်စာတမ်းများကုိ

တငြ်ပရန ်ပျက်ကွက်ပါက ေငေွ�ကး အေထာက်အပ့ံ ေလ�ာက်ထားမ�ကုိ ပယ်ချခံရ�ိငုသ်ည်။
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ြဖစ်�ုိးြဖစ်စဉ်မဟတုေ်သာ အေ�ကးေတာငး်ခံမ� ေဆာငရွ်ကခ်ျကမ်ျား (ECA များ)- 

Prisma Health သည် ဝနေ်ဆာငမ်�ရယူထားသူက ဤေငေွ�ကး အစီအစဉ်များ�ငှ့ ်အေထာက်အပ့ံ မူဝါဒအရ 

ေငေွ�ကး အေထာက်အပ့ံ ခံစားခွင့�်ှိမ�ှ ိဆံုးြဖတ်ရန ်ကျိုးေ�ကာငး်ဆေီလျာ်စွာ အားထတ်ုမ�များ 

မလုပ်ေဆာငမီ် ထိပုုဂ�ိုလ်ထမှံ ကျသင့ေ်ငကုိွ လက်ခံရ�ှရိနအ်တွက် (Extraordinary Collection Actions, 

ECA) များကုိ လုပ်ေဆာငမ်ည် မဟုတ်ပါ။  

Prisma Health သည် အာမခံ သိုမ့ဟုတ် ေငေွ�ကး အေထာက်အပ့ံ မရ�ိငုခ်ျိနတွ်င ်ေငေွပးေချရန ်

ေရွးချယ်စရာ နည်းလမ်း�စ်ှမျိုးကုိ ေဆး�ံု�ှ ိလူနာများအား ေပးပါသည်- 

1. အချိနက်ာလ ေလး (4) လအထ ိဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသည့ ်အဖဲွ�အစည်းအတွငး် အတုိးမ့ဲ ေငေွပးေချမ� 

နည်းလမ်းများ။ 

2. ေလး (4) လေကျာ်သည့်တုိင ်ေငေွပးေချရန ်လုိဆြဲဖစ်ပါက အြခားရငး်ြမစ်များ သိုမ့ဟုတ် ေပးေချရန ်

နည်းလမ်းမ�ှိသလုိ ေငေွ�ကး အေထာက်အပ့ံလည်း မရ�ှသိည့် လူနာများအတွက် 

ြပငပ်ေအဂျငစီ်တစ်ခုမှ သင့ေ်လျာ်ေသာ အတုိး��နး်ြဖင့ ်သင့ေ်လျာ်ေသာ ေငေွပးေချမ� 

အစီအစဉ်များကုိ ရ�ှိ�ိငုပ်ါသည်။ 

ေငေွ�ကး အေထာက်အပ့ံ မရ�ိငုသ်လုိ ေငေွပးေချရြခငး်လည်းမ�ှသိည့် လူနာ၏ေ�ကးကျနမ်ျားကုိ 

အေ�ကးေတာငး်ခံေရး ေအဂျငစီ်တစ်ခု သိုမ့ဟုတ် ေ�ှ�ေနတစ်ဦးထ ံလ�ဲေပး�ိငုသ်ည် သိုမ့ဟုတ် အမ်ိြခံေြမ 

သိုမ့ဟုတ် ကုိယ်ပုိငပ်စ�ည်းတစ်ခုကုိ အာမခံအြဖစ် လက်ဝယ်ထားပုိငခွ်င့ ်ေလ�ာက်ထား�ိငုသ်ည်။   

ဤေဆာငရွ်က်ချက်များကုိ ကျသင့ေ်ငေွတာငး်ခံြခငး်�ငှ့ ်ေဆး�ံုစရတ်ိအေ�ကးေတာငး်ခံမ�များ မူဝါဒတွင ်

ဆက်လက်ေဖာ်ြပထားသည်။ အများြပည်သူတုိသ့ည် ဤမူဝါဒတွင ်ေဖာ်ြပထားသည့် ဆက်သွယ်ရန ်

စာရငး်တွင ်ေဖာ်ြပထားသည့်အတုိငး် Prisma Health ထမှံ ဤသးီသန ့ ်မူဝါဒ မိတ� ူတစ်ေစာငကုိ် အခမ့ဲ 

ရယူ�ိငုသ်ည်။ 

ေငေွ�ကး အေထာကအ်ပ့ံ ခံစားခွင့�ိှ်မ� စံ��န်းများ- 

ေလ�ာက်ထားသူများသည် ေငေွ�ကး အေထာက်အပ့ံ ေလ�ာက်ထားမ� ေလ�ာက်လ�ာတွင ်ြဖည့်စွက်၍ 

လက်မှတ်ထိးုရမည်။  အေြခအေနတစ်ရပ်လုံးက လူနာသည် ေငေွ�ကး အေထာက်အပ့ံ ခံစားခွင့�်ှိေသာ်လည်း 

ကွယ်လွနသ်ွားသူ၊ အမ်ိရာမ့ဲ၊ ပျံကျေနထိငုသ်ူြဖစ်ေ�ကာငး် သိုမ့ဟုတ် �ုပ်ပုိငး်ဆိငုရ်ာ သိုမ့ဟုတ် 

စိတ်ပုိငး်ဆိုငရ်ာ မသနစွ်မ်းမ�ေ�ကာင့ ်လုိအပ်ေသာ အချက်အလက်များကုိ ပ့ံပုိးမေပး�ိငုေ်�ကာငး် 

ေဖာ်ြပထားပါက ဤသတ်မှတ်ချက်ကုိ ေလ�ာေ့ပါေ့ပး�ိငုသ်ည်။  လူနာ၏ ြဖစ်စဉ်ကုိ ေငေွ�ကး 

အေထာက်အပ့ံေပးြခငး်အတွက် ထည့်သွငး်မစဉ်းစားမီ ဤကဲသ့ို ့ အေြခအေနများကုိ VP လုပ်ငနး်ဝငေ်င ွ
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စီမံခန ့ခဲွ်မ�၊ အမ�ေဆာင ်��န�်ကားေရးမ�း သိုမ့ဟုတ် ��န�်ကားေရးမ�း၊ လူနာများ ဝနေ်ဆာငမ်� ရယူသံးုစဲွခွင့မှ် 

မှတ်တမ်းတင၍် ြပနလ်ည်သံးုသပ်ရမည်ြဖစ်သည်။  

သတ်မှတ်ချက် ြပည့်မီေရး စံ��နး်များကုိ ေအာက်ပါ အပုိငး် တစ် (1) မှ ငါး (5) အထတွိင ်ေဖာ်ြပထားပါသည်။ 

ေလ�ာက်ထားသူသည် အပုိငး် တစ် (1) မှ ငါး (5) အထတွိင ်ေဖာ်ြပထားသည့ ်သတ်မှတ်ချက်များကုိ 

အေြခခံထားသည့ ်စံ��နး်များ�ငှ့ ်မကုိက်ညီလ�င ်ထးူြခားဘ�ာေရး အခက်အခဲကုိ အေြခခံ�ပီး သတ်မှတ်ချက် 

ြပည့်မီ�ိငုသ်ည့် အြခားနည်းလမ်းများြဖစ်ေသာ အပုိငး် ေြခာက် (6) အရ သတ်မှတ်ချက် ြပည့်မီ�ိငုပ်ါသည်။  

1. ေလ�ာက်ထားသူများသည် ေအာက်ပါစံ��နး်များ�ငှ့ ်ကုိက်ညီရပါမည်- 

a. ယူအက်စ် �ိငုင်သံား၊ အ�မဲတမ်းေနထိငုခွ်င့ ်တရားဝင ်ရ�ှထိားသည့ ်�ိငုင်ြံခားသား သိုမ့ဟုတ် 

ယူအက်စ်တွင ်အတည်တကျ ေနထိငုသ်ူ၊  

b. ဖက်ဒရယ် ဆငး်ရဲမဲွေတမ� လမ်း��နခ်ျက် (FPG) 200% �ငှ့ေ်အာက် ဝငေ်င�ွှသိူများအတွက် 

ေငေွ�ကး အေထာက်အပ့ံေပးရန ်စံ��နး်အားလုံး�ငှ့ ်ကုိက်ညီသူများအားလုံးသည် 

အခမ့ဲေစာင့ေ်�ှာက်မ� ရ�ှိပါသည်။  

c. ဝငေ်ငပွမာဏသည် FPG 200% မှ FGP 400% အထ�ိှသိည့် လူများသည် ဤမူဝါဒတွင ်

ေဖာ်ြပထားသည့်အတုိငး် ဝငေ်ငအွချိုးအစားေပါ်မူတည်၍ ေဈးေလ�ာေ့ပးထားသည့ ်

ေစာင့ေ်�ှာက်မ�ကုိ ရ�ှိပါသည်။ ဤမူဝါဒအတွက် ကုိးကားရန ်ပူးတဲွဖုိင ်ခ။  

2. အရငး်အြမစ် ကန ့သ်တ်ချက်များ- 

a. မိမိပုိငဆ်ိုငသ်ည့် အိးုအမ်ိတွင ်ေနထိငုမ်�ဟု ဆိရုာတွင ်အခွနစ်ည်း�ကပ်တနဖုိ်း ေဒါ်လာ�စ်ှသနိး် 

($200,000) �ငှ့ေ်အာက်�ှိ�ပီး ပစ�ည်း၏ စုစုေပါငး် ကာလတနဖုိ်းမှာ $100,000 မေကျာ်လွနသ်ည့် 

ကုိယ်ပုိငအ်ိးုအမ်ိတစ်ခု ပါဝငသ်ည်။  

b. အြခားအရငး်အြမစ်များတွင ်ကုိယ်ပုိငအ်ိးုအမ်ိအြပင ်အမ်ိြခံေြမ သိုမ့ဟုတ် ေငသွားအြဖစ် 

ေြပာငး်လဲ�ိငု�်ပီး လူနာ၏ ေနစ့ဉ်ေနထိငုမ်�အတွက် မလုိအပ်ေသာ ေငေွဖာ်ရလွယ်သည့် 

ပစ�ည်းများ ပါဝငသ်ည်။ ၎ငး်တုိ၏့ စုစုေပါငး်တနဖုိ်းသည် ေဒါ်လာတစ်ေသာငး် ($10,000) ထက် 

မေကျာ်လွနရ်ပါ။  ေငေွဖာ်ရလွယ်သည့် ပစ�ည်းများ၏ စုစုေပါငး်တနဖုိ်းတွင ်

လူေနအမ်ိပါ�ှိသည့်ယာဉ်များ ပါဝငသ်ည်။  ေနစ့ဉ် ေနထိငုမ်�ဘဝအတွက် 

လုိအပ်ေသာယာဉ်များကုိ အြခားအရငး်အြမစ်များတွင ်ထည့်မတွက်ပါ။ 

3. ေထာက်ပ့ံေင ွပမာဏကုိ တွက်ချက်ရန ်အမ်ိေထာငစု် ဖဲွ�စည်းပုံကုိ အသံုးြပု�ပီး ထိသုိုတွ့က်ချက်မ�သည် 

မိသားစု၏ ဝငေ်င�ွငှ့ ်အာမခံသူက ေငေွ�ကးအရ တာဝနယူ်ထားရသည့် မိသားစုထ�ဲှိ 

မီှခုိသူအေရအတွက်အေပါ် အေြခခံပါသည်။ ထိသုူများသည် အခွနစ်ာရွက်တွင ်မီှခုိသူ(များ)အြဖစ် 

သတ်မှတ်ခံထားရသူများ ြဖစ်သည်။ အမ်ိေထာငစု် ဖဲွ�စည်းပုံကုိ ေအာက်ပါအတုိငး် သတ်မှတ်ပါသည်- 
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a. အရွယ်ေရာက်သူ- အနည်းဆံးု အသက် (18) �စ်ှ�ှိသူ သိုမ့ဟုတ် (18) �စ်ှ မြပည့်ေသးေသာ 

အမ်ိေထာင�်ှသိူ သိုမ့ဟုတ် အမ်ိေထာငသ်ည် သိုမ့ဟုတ် ေယဘယုျရည်ရွယ်ချက်များအတွက် 

ဥပေဒအရ လုပ်ပုိငခွ်င့�်ှိေသာ အရွယ်မေရာက်ေသးသူ၊ ဆိလုိုသည်မှာ မိမိဘာသာ 

ရပ်တည်�ိငုသ်ည့ ်အရွယ်မေရာက်ေသးသူ။ 

b. လက်မထပ်ရေသးေသာ စုံတဲွများ- အတူေန�ပီး အခွနမ်�ထမ်းသည့/်သိုမ့ဟုတ် အမ်ိြခံေြမ 

အတူတကွပုိငဆ်ိုငသ်ည့ ်အရွယ်ေရာက်သူများ။ 

c. စီမံခန ့ခဲွ်မ�ဆိုငရ်ာ ထနိး်သမ်ိးေစာင့ေ်�ှာက်သူ- အရွယ်မေရာက်ေသးသအူတွက် တရား�ံုးက 

တရားဝင ်တာဝနေ်ပးအပ်ထားသည့် ပုဂ�ိုလ်။ 

d. အရွယ်မေရာက်ေသးသ ူကေလး- ဆယ့်ကုိး�စ်ှြပည့် ေမွးေနအ့ပါအဝင ်ဆယ့်ကုိး�စ်ှြပည့်သည့် 

လ (19th) အထ�ိှိသည့် ပုဂ�ိုလ်ြဖစ်�ပီး ၎ငး်ကုိ အရွယ်ေရာက်သူများ၏ ဖက်ဒရယ် အခွနလ်�ာတွင ်

မီှခုိသူအြဖစ် သတ်မှတ်ပါသည်။ အသက် (18) �စ်ှေကျာ်သည့် ပုဂ�ိုလ်တစ်ဦးကုိ သ/ူသူမ၏ 

ကုိယ်ပုိင ်အာမခံသအူြဖစ် သတ်မှတ်�ပီး ထိပုုဂ�ိုလ်အတွက် ေငေွ�ကး အေထာက်အပ့ံကုိ 

ဆံုးြဖတ်သည့အ်ခါ မိဘများ၏ဝငေ်ငကုိွ ထည့်သွငး်မစဉ်းစားပါ။ 

ေလ�ာက်လ�ာတငသ်ငွး်လုိက်�ပီးြဖစ်ကာ အသက် (18) �စ်ှေကျာ်သည့် ထိပုုဂ�ိုလ်ကုိ 

အခွနစ်ာရွက်တွင ်မီှခုိသူအြဖစ် သတ်မှတ်ထားပါက ထိပုုဂ�ိုလ်ကုိ အမ်ိေထာငစု် ဖဲွ�စည်းပုံတွင ်

ထည့်သွငး်ေရတွက်ေသာ်လည်း ဝငေ်ငထွတွဲင ်ထည့်မတွက်ပါ။  

4. ေငေွ�ကးအေထာက်အပ့ံအတွက် ေလ�ာက်လ�ာတငသ်ွငး်ရမည့် အချိနက်ာလမှာ ေဆး�ံုဆငး်�ပီးေနာက် 

ပထမဆံုး ေငေွတာငး်ခံလ�ာ လက်ခံရ�ှသိည့် ရက်မှစ၍ ရက်ေပါငး် 240 အတွငး် ြဖစ်သည်။  

ခံစားခွင့�်ှိသည့်ကာလမှာ ေလ�ာက်လ�ာတငသ်ည့်ေနမှ့စ၍ ဆယ့်�စ်ှ (12) လြဖစ်ပါမည်။  

�ခငး်ချက်များမှာ ေအာက်ပါအတုိငး်ြဖစ်သည်- 

a. Medicaid၊ ြဖည့်စွက် ဖူလုံေရးေထာက်ပ့ံေင ွ(Supplemental Security Income, SSI) �ငှ့ ်

လူမ�ဖူလုံေရး အာမခံ အစီအစဉ်များမှ ေြခာက် (6) လေကျာ်အထ ိဆိုငး်ငံထ့ားေသာ 

အေကာင့မ်ျား�ငှ့ ်အကျိုးခံစားခွင့မ်ျားမှ ြငငး်ပယ်ခံထားရ�ပီး ေငေွ�ကးအေထာက်အပ့ံအတွက် 

သတ်မှတ်ချက်ြပည့မီ်ေသာ အေကာင့မ်ျား။ Medicaid၊ ေနာက်ဆက်တဲွ လူမ�ဖူလုံေရး ဝငေ်င ွ

(SSI) သိုမ့ဟုတ် လူမ�ဖူလုံေရး အာမခံအစီအစဉ်အတွက် ဆံးုြဖတ်ချိနတွ်င ်မဆပ်ရေသးသည့် 

လက်ကျနေ်ငမွျား အကျံုးဝငေ်စရန ်ဤြဖစ်ရပ်တွင ်ေလ�ာက်ထားရမည့ ်အချိနက်ာလ။  

b. အာမခံေငေွပးရန ်တာဝန�်ှိေသာ၊ တရားရငဆ်ိငုေ်နရသည်မှာ ေြခာက် (6) လေကျာ်�ပီြဖစ်ေသာ၊ 

ေဆးဘက်ဆိငုရ်ာ ေကျေအးေင ွရ�ှရိန ်ြငငး်ပယ်ခံထားရေသာ သိုမ့ဟုတ် ေဆးဘက်ဆိငုရ်ာ 

ေကျေအးေင ွအနည်းငယ်သာ ရ�ှိထား�ပီး ေငေွ�ကး အေထာက်အပ့ံရ�ှရိန ်

သတ်မှတ်ချက်ြပည့မီ်ေသာ အေကာင့မ်ျား။ 
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c. ပစ�ည်းမ�ှိေသာ်လည်း အမ်ိြခံေြမ အေမွဆက်ခံမ�အတွက် ေသတမ်းစာြဖင့ ်အတည်ြပုရနမှ်ာ 

ေြခာက် (6) လေကျာ်�ကာ�ပီြဖစ်ကာ ေငေွ�ကးအေထာက်အံအ့တွက် သတ်မှတ်ချက်ြပည့်မီေသာ 

အေကာင့မ်ျား။ 

d. အာမခံေလ�ာက်ထား�ပီး  အာမခံအစီအစဉ်မှ ေငေွပးေချမ�ရ�ှရိန ်ေြခာက် (6) လေကျာ်�ကာ 

�ကန ့�်ကာေနေသာ အေကာင့မ်ျား။ 

e. အေရးေပါ် သိုမ့ဟုတ် ေဆးဘက်ဆိုငရ်ာအရ ဝနေ်ဆာငမ်�များ လုိအပ်သည်ဟု ယူဆေသာ 

လက်ကျနေ်င ွေပးရနက်ျနေ်နသည့် အေကာင့မ်ျားအတွက် မ�ကာမီက ဝငေ်င/ွအလုပ်အကုိင ်

ဆံုး��းံမ�ကုိ ထည့သ်ွငး်စဉ်းစားမည်ြဖစ်သည်။ လက်ခံလုိက်ပါက ေထာက်ပ့ံေငသွည် 

လက်ခံလုိက်သည့်အချိနတွ်င ်အြခားစံ��နး်များအားလုံး�ငှ့ ်ကုိက်ညီသည့် လက်ကျနေ်င ွ

ေပးရနက်ျနေ်နေသာ အေကာင့မ်ျား�ငှ့သ်ာ သက်ဆိုငပ်ါသည်။  အကျံုးဝငသ်ည့ ်12 လ 

ေနာက်ပုိငး်အတွက် ေငေွ�ကးအေထာက်အပ့ံကုိ လူနာမှတ်တမ်းတွင ်ထည့်မည်မဟုတ်ပါ။ 

လူနာသည် ထပ်ေဆာငး်ဝနေ်ဆာငမ်�များကုိ ရ�ှိပါက ြပနလ်ည်ေလ�ာက်ထား�ိငုပ်ါသည် 

 

5. အကျံုးဝငသ်ည့် ကာလ-  

a. ေငေွ�ကးအေထာက်အပ့ံရ�ှိရန ်ခွင့ြ်ပုခံရသည့် ေလ�ာက်ထားမ�တွင ်ေဆး�ံုဆငး်�ပီးေနာက် 

ပထမဆံုး ထတ်ုေပးသည့ ်ေငစွာရငး်�ငှး်တမ်းထက်ွ�ှိသည့ ်ရက်မှစ၍ 

ရက်ေပါငး်�စ်ှရာေ့လးဆယ် ( 024 ) အတွငး် ရ�ှိေသာ သက်ဆိုငရ်ာ ဝနေ်ဆာငမ်�အားလုံး ပါဝင�်ပီး 

၎ငး်သည် ေလ�ာက်ထားသည့်ေနမှ့စ၍ တစ်�စ်ှ�ကာ ကာလအတွက် ြဖစ်ပါသည်။ 

 
6. ေသေရး�ငှေ်ရး ြဖစ်စဉ်- 

a. ေသေရး�ငှေ်ရးြဖစ်စဉ်ဆိသုည်မှာ လူနာက Prisma Health ကုိ ေပးရမည့် စရိတ်စကမှာ 

အမ်ိေထာငစု်၏ �စ်ှစဉ် စုစုေပါငး်ဝငေ်ငထွက် �စ်ှ (2) ဆ ေကျာ်လွနသ်ွားသည့အ်ခါ ေပးသည့ ်

ေစာင့ေ်�ှာက်မ�ြဖစ်စဉ်တစ်ခုြဖစ်သည်။ ေငေွ�ကးအေထာက်အပ့ံ ရ�ှိ�ိငုမ်�ကုိ ဆံးုြဖတ်သည့်အခါ 

ေအာက်ပါစံ��နး်များကုိ ထည့်သွငး်စဉ်းစားမည်ြဖစ်သည်- 

i. ကုိယ်ပုိင ်အိုးအမ်ိအေပါ် အခွနြ်ဖတ်တနဖုိ်းမှာ ေဒါ်လာ�စ်ှသနိး် ($200,000) ထက် 

ေကျာ်လွန�်ိငုသ်ည်။ 

ii. ကုိယ်ပုိင ်အိုးအမ်ိ၏ ကာလေပါက်ေဈးတနဖုိ်းမှာ ေဒါ်လာတစ်သနိး် ($100,000.) ထက် 

ေကျာ်လွန�်ိငုသ်ည်။ 

iii. ေငေွ�ကးအေထာက်အပ့ံ ရ�ှ�ိိငုခွ်င့ကုိ် ဆံးုြဖတ်သည့အ်ခါ ေငေွဖာ်ရလွယ်သည့ ်

ပစ�ည်းများကုိ ထည့်သငွး်စဉ်းစား�ိငုသ်ည်။ 
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iv. ေသေရး�ငှေ်ရး ြဖစ်စဉ်တစ်ခုအတွက် ေငေွ�ကးအေထာက်အပ့ံကုိ ခွင့ြ်ပုေပး�ိငုသ်ည့ ်

အေြခအေနမှာ လူနာက Prisma Health ကုိ ေပးရမည့ ်စရတ်ိစကသည် အမ်ိေထာငစု်၏ 

�စ်ှစဉ် စုစုေပါငး်ဝငေ်ငထွက် �စ်ှ (2) ဆ ေကျာ်လွနသ်ွားသည့ ်ေစာင့ေ်�ှာက်မ� 

အေြခအေန ြဖစ်သည်။ ေသေရး�ှငေ်ရးအတွက် ြပငဆ်ငခ်ျိနည်�ိချက်သည် ပူးတဲွဖုိင ်ခ �ှိ 

ဝငေ်ငအွချိုးအစားအလုိက် ြပငဆ်ငခ်ျိနည်�ိချက်�ငှ့ ်တစ်သားတည်းြဖစ်ရပါမည်။ 

ေနာငပုိ်ငး်ရက်များတွင ်ေပးသည့် ဝနေ်ဆာငမ်�များအတွက် ေထာက်ပ့ံေငကုိွ 

လူနာမှတ်တမ်းထသဲို ့ ထည့်မည်မဟုတ်ပါ။ လူနာသည် ထပ်ေဆာငး်ဝနေ်ဆာငမ်�များကုိ 

ရ�ှိပါက ြပနလ်ည်ေလ�ာက်ထား�ိငုပ်ါသည်။ 

 

7. လူနာများသည် ေဆးလဲလှယ်မ� ေလ�ာေ့ဈးများကဲသ့ို ့ အြခားေငေွ�ကးအကူအညီ ပုံစံများ သိုမ့ဟုတ် 

အြခား အစီအစဉ်များအတွက် �ှိလ�င�်ှိလုိ သတ်မှတ်ချက် ြပည့်မီ�ိငုပ်ါသည်။ 

လူနာက ေပးထားသည့် ဝငေ်င၊ွ ပုိငဆ်ိုငပ်စ�ည်း၊ အိုးအမ်ိအချက်အလက် စသည်တုိကုိ့ 

အလီက်ထေရာနစ်နည်းလမ်းြဖင့ ်ေရာငး်ချသအူချက်အလက် စစ်ေဆးမ�မှတစ်ဆင့ ်အတည်ြပုပါမည်။  

လူနာ/လူနာ ကုိယ်စားလှယ်�ငှ့ ်အလီက်ထေရာနစ်နည်းလမ်းြဖင့ ်အချက်အလက်စစ်ေဆးအရ ရ�ှိေသာ 

အချက်အလက်များ�ကား ဝငေ်ငကွွာဟချက်များ �ှိလ�င ်လူနာ/လူနာ ကုိယ်စားလှယ်ထမှံ ထပ်ေဆာငး် 

အချက်အလက်/စာရွက်စာတမ်းကုိ လုိအပ်�ိငုပ်ါသည်။ (ဥပမာအားြဖင့ ်ေအာက်ပါတုိ ့ ပါဝင�်ပီး 

ကန ့သ်တ်မထားပါ- အမ်ိြခံေြမ ေပါက်ေဈးတနဖုိ်း စာရွက်စာတမ်း၊ ဘဏေ်ငစွာရငး်�ငှး်တမ်းများ၊ 

လတ်တေလာ အခွနေ်ဆာငထ်ားသည့ ်စာရွက် သိုမ့ဟုတ် အြခားေငေွ�ကး စာရွက်စာတမ်းများ) ကုိ 

ေတာငး်ဆိုေသာ်လည်း မရ�ှသိည့် အေြခအေနတွင ်ေတာငး်ဆို�ပီးေနာက် ဆယ့်ေလးရက်တွင ်အေကာင့ကုိ် 

ဖယ်�ှားပစ်မည်ြဖစ်�ပီး ေတာငး်ဆိုေသာ အချက်အလက်/စာရွက်စာတမ်းများကုိ မတငြ်ပ�ိငုသ်ည့အ်တွက် 

ယငး်အေကာင့ကုိ် ြငငး်ပယ်ေကာငး် ြငငး်ပယ်�ိငုပ်ါသည်။ 

မှန်ကန်သည်ဟ ုယဆူရေသာ သတမှ်တခ်ျက ်ြပည့်မီမ�- 

မှနက်နသ်ည်ဟု ယူဆရေသာ အချက်ေပါ် အေြခခံ၍ လူနာသည် ေထာက်ပ့ံေင ွရ�ှိခံစား�ိငုေ်�ကာငး် 

ယူဆ�ိငုသ်ည့ ်အချို�ေသာ အေြခအေနများ �ှိပါသည်။ လူနာသည် ကျနး်မာေရး�ငှ့ ်

ြပည်သူဝ့နေ်ဆာငမ်�ဌာနမှတစ်ဆင့ ်စီမံေဆာငရွ်က်သည့် ေလ�ာက်လ�ာကုိ တငသ်ွငး်�ပီးြဖစ်�ိငုသ်ြဖင့ ်

ဤအေြခအေနများတွင ်ေထာက်ပ့ံေငအွတွက် ေလ�ာက်ထားရန ်လုိအပ်မည်မဟုတ်ပါ။ 

a) Medicare �ငှ့ ်Medicaid �စ်ှခုလုံးအတွက် သတ်မှတ်ချက် ြပည့်မီေသာ သိုမ့ဟုတ် 

Medicaid အတွက် သတ်မှတ်ချက်ြပည့်မီေသာ လူနာများ။ ေငစွာရငး်�ှငး်တမ်းတစ်ခု 

ထတ်ုေပး�ပီးေနာက် စရိတ်မ�ေပးေချမ�ကုိ စိတ်ေကျနပ်မ� မ�ှိသည့် အေြခအေနတွင။်  
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b) Medicaid အစီအစဉ်အတွက် ေလ�ာက်လ�ာတငထ်ား�ပီး အကျံုးမဝငေ်�ကာငး်

ဆံုးြဖတ်ခံရသည့် လူနာများကုိ ေထာက်ပ့ံေငအွတွက် သတ်မှတ်ချက်ြပည့်မီသည်ဟု

ယူဆ�ိငုပ်ါသည်။

c) Family Planning Only Medicaid တွင ်အကျံုးမဝငေ်သာ ဝနေ်ဆာငမ်�များအတွက် Family

Planning Only Medicaid တွင ်အကျံုးဝငေ်သာ လူနာများ။

d) Emergency Services Medicaid တွင ်အကျံုးဝငေ်သာ လူနာများကုိ Emergency Services

Medicaid တွင ်အကျံုးမဝငေ်သာ ဝနေ်ဆာငမ်�များအတွက် ေထာက်ပံ့ေငွ

ခံစားခွင့�်ှိသည်ဟု ယူဆ�ိငုပ်ါသည်။

e) Medicaid အစီအစဉ်တွင ်ေနာက်ေ�ကာငး်ြပန ်အကျံုးဝငရ်န်

သတ်မှတ်ချက်ြပည့မီ်ေသာ်လည်း ကျသင့ေ်င ွေတာငး်ဆိမု�ကုိ ကုိ Medicaid က

ေပးေချမေပးသည့ ်လူနာများ။

f) Out of State Medicaid အတွက် သတ်မှတ်ချက်ြပည့်မီေသာ်လည်း ကျသင့ေ်ငွ

ေတာငး်ဆိုမ�က State Medicaid Plan က ေပးေချမေပးသည့ ်လူနာများ။

g) Access Health အစီအစဉ်တွင ်အဖဲွ�ဝငထ်ားေသာ လူနာများ သိုမ့ဟုတ် Prisma Health

Hospital များ (ဤစာတမ်း၏ စာမျက်�ာှ ၁ တွင ်ေဖာ်ြပထားသည်) က

ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးေသာ ေဒသများကုိ ပ့ံပုိးေပးသည့ ်Community Free Clinic များက

လ�ဲေြပာငး်ေပးေသာ လူနာများ။

h) အမ်ိေြခမ့ဲ လူနာများ။

Prisma Health ၏ ေငေွ�ကးဝနေ်ဆာငမ်�ဆိုငရ်ာ ဒဥုက� ဌက ေထာက်ပ့ံေငအွတွက် အသံးုချမည့် ရာခုိင�်�နး်

လမ်း��နခ်ျက်များကုိ �စ်ှစဉ် စိစစ်ေလလ့ာပါမည်။  Prisma Health သည် အများဆံုး ကုသိုလ်ြဖစ်

အသံုးစရိတ်များ၊ ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသည့် သတ်မှတ်နယ်ေြမများ၊ ဝနေ်ဆာငခ်များ၊ ချနလှ်ပ်ထားေသာ

ဝနေ်ဆာငမ်�များ၊ အဖုိးအခ ြဖတ်ေတာက်မ� အစီအစဉ်များ၊ လူနာ တာဝနမ်ျား�ငှ့ ်Prisma Health ၏

ချင့ခ်ျိနမ်��ှိေသာ စီမံခန ့ခဲွ်မ��ငှ့ ်ကုိက်ညီသည့် အြခား လုပ်ငနး်ဆိုငရ်ာ ကျင့သ်ံုးမ� သတ်မှတ်ချက်များကုိ

သတ်မှတ်ပုိငခွ်င့ ်�ှိပါသည်။

Prisma Health သည် က��်ပ်ုတုိ၏့ ေငေွ�ကး အစီအစဉ်များ�ငှ့ ်အေထာက်အပ့ံ မူဝါဒ၊ ေငေွ�ကး

အကူအညီ ေလ�ာက်လ�ာပုံစံ�ငှ့ ်ဤအ�စ်ှချုပ်တုိကုိ့ လူနည်းစု လူဦးေရက ေြပာဆိသုည့် အဓိက

ဘာသာစကားများသို ့ ဘာသာြပနဆ်ိုေပးကာ အဂင်္လိပ်စကား မက�မ်းကျငသ်ူများကုိ လက်ခံ�ပီး

ကုသေပးေနပါသည်။
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ပူးတွဖုိဲင ်A

ဝန်ေဆာငမ်�ေပးသ ူလင့ခ််

ပါဝငသ်�ူငှ့ ်မပါဝငသ်ူ

https://PrismaHealth.org/getmedia/93b5bc2e-8efd-4db4-a6c9-a935234e13a3/providers-in-program-
midlands.pdf
https://PrismaHealth.org/getmedia/ca679d06-05d3-4eaf-a251-1470a7742553/providers-in-program-upstate.pdf
https://PrismaHealth.org/getmedia/1a47cad0-dba4-4e22-ab9d-9401a42687e4/providers-not-in-program-
midlands.pdf
https://PrismaHealth.org/getmedia/172059f0-b8a0-4fb0-a4c9-12099b776475/providers-not-in-program-upstate.pdf

https://www.ghs.org/wp-content/uploads/2018/12/Providers-in-Program.pdf
https://www.ghs.org/wp-content/uploads/2017/11/Providers-not-in-program.pdf
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ပူးတွဖုိဲင ်B

ေထာက်ပံ့ေ�ကးေငွ ခစံားခွင် ့ဆုံးြဖတခ်ျက် ဇယား 

01/12/2022 မှစတင် အကျ ံုးဝင်သည်

ေထာကပ့ံ်ေ�ကးေင ွခံစားခွင့ ်ဆံးုြဖတခ်ျက ်ဇယား

မိသားစုဝင်

အေရအတွက် #
Income Level Cap 

0-200%

Income Level Cap 
200% ေကျာ်မှ 400%

အထိ

1 $ 27,180.  $54,360. 
2 $ 36,620.  $73,240. 
3 $ 46,060.  $92,120. 
4 $ 55,500.  $111,000. 
5 $ 64,940.   $129,880. 
6 $ 74,380.  $148,760. 
7 $ 83,820.  $167,640. 
8 $ 93,260.  $186,520. 

8 �စ်ှေကျာ်သတုိူငး်ကုိ

ထည့်ရန်

$   9,440. $18,880. 

ေပးရမည့်

ေထာက်ပ့ံေ�ကးေငွ

100% 76% 




