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Saint Thomas Health (ສູນສຸຂະພາບເຊ້ນໂທມັສ) ມີຄໍາຫມັັ້ນສັນຍາຕໍໍ່ ແລະ ຄວາມເຄົາລົບກຽດສັກສີຂອງ
ແຕ່ລະບກຸຄນົທີີ່ມີຄວາມກັງວົນພິເສດສໍາລັບຜູ້ທີີ່ພະຍາຍາມຂ້າມຜ່ານອຸປະສັກໃນການເຂົັ້າເຖິງການບລໍິການເບິີ່ງແຍງດູ
ແລສຸຂະພາບ.  Saint Thomas Health (ສູນສຸຂະພາບເຊ້ນໂທມັສ) ໃຫ້ຄໍາຫມັັ້ນສັນຍາທີີ່ເທົົ່າທຽມກັນ
ໃນການຈດັການຊັບພະຍາກອນການເບິີ່ງແຍງດູແລສຸຂະພາບຂອງຕົນເອງໃນການບລໍິການໃຫ້ກັບທັງໝົດຊຸມຊົນ.  ໃນການຂັບ
ເຄຼືີ່ອນຫ ັກການເຫ ົົ່ານີັ້ຕໍໍ່ໄປຂ້າງໜ້ານັັ້ນ, Saint Thomas Health (ສູນສຸຂະພາບເຊ້ນໂທມັສ)  ໃຫກ້ານຊ່ວຍເຫ ຼືອທາງດ້ານ
ການເງິນແກ່ບາງບຸກຄນົ ຜູທີ້ີ່ໄດ້ຮັບການເບິີ່ງແຍງດູແລສຸກເສີນ ແລະ ຈໍາເປັນທາງການແພດອຼືີ່ນໆຈາກ Saint Thomas 
Health (ສູນສຸຂະພາບເຊ້ນໂທມັສ) .  ພາກສັງລວມນີັ້ຈັດໃຫເ້ຫັນບົດສັງລວມໂດຍຫຍໍໍ້ຂອງນະໂຍບາຍການຊ່ວຍເຫ ຼືອດ້ານການ
ເງິນຂອງ Saint Thomas Health (ສູນສຸຂະພາບເຊ້ນໂທມັສ).

ໃຜມີສິດໄດຮ້ັບ? 
ທ່ານອາດຈະສາມາດໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫ ຼືອທາງດ້ານການເງິ ນ.  ໂດຍທົົ່ ວໄປແລ້ວ ການຊ່ວຍເຫ ຼືອທາງດ້ານການ 
ເງິ ນແມ່ນໄດ້ກ ານົດໂດຍລາຍຮັບຄົວເຮຼື ອນທັງຫມົດຂອງທ່ານເມຼືີ

່ ອທຽບກັບລະດັບຄວາມທຸກຍາກຂອງລັດ ຖະບານ ກາງ.  
ຖ້າລາຍຮັບຂອງທ່ານຫນ້ອຍກ່ວາ ຫ ຼື ເທົົ່ າກັບ 250 %  ຂອງລະດັບຄວາມທຸກຍາກຂອງລັດຖະບານກາງ, 
ທ່ານຈະໄດ້ຮັບການເບິີ

່ ງ ແຍງດູແລການກຸສົນ 100% ຂຽນໄວ້ຢູູ່ໃນສ່ວນຂອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີີ
່ ທ່ານມີ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ 

ຍົກເວ້ັນຄ່າທໍານຽມປະມານ 20 ໂດລາສະຫະລັດຕ່ໍການບໍ ລິ ການທີ່ ໄດ້ຮັບໃນຫ້ອງການຫ້ອງການແພດ 
ຖ້າຫາກວ່າລາຍຮັບຂອງທ່ານສູງກວ່າ 250 % ຂອງລະດັບຄວາມທຸກຍາກຂອງລັດຖະບານກາງ ແຕ່ບໍໍ່ ເກີນ 400 % 
ຂອງລະດັບຄວາມທຸກຍາກຂອງລັດຖະບານກາງ, 
ທ່ານອາດຈະໄດ້ຮັບອັດຕາສ່ວນຫ ດລາຄາຢູູ່ໃນລະດັບການຫ ດຄ່າບໍ ລິ ການ.  
ຄົນເຈັບຜູ້ທີີ

່ ມີ ສິ ດໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫ ຼືອທາງດ້ານການເງິ ນຈະບໍໍ່ ຖຼື ກເກັບຄ່າເພ່ີີມສ າລັບການເບິີ
່ ງແຍງດູແລທີີ

່ ມີ ສິ ດໄດ້
ຮັບຫ າຍກ່ວາຈ ານວນທີີ

່ ໄດ້ສົົ່ ງບິ ນເກັບເງິ ນໂດຍທົົ່ ວໄປກັບຄົນເຈັບທີີ
່ ມີ ຄຸ້ມຄອງປະກັນໄພ.

ການບໍລກິານໃດແດ່ໄດ້ຮບັການຄຸມ້ຄອງ? 
ນະໂຍບາຍການຊ່ວຍເຫ ຼືອທາງດ້ານການເງນິໄດນ້ໍາໃຊ້ກັບການເບິີ່ງແຍງດູແລສຸກເສີນ ແລະ ການເບິີ່ງແຍງດູແລທີີ່ຈໍາ
ເປັນທາງການແພດອຼືີ່ນໆ.  ຂໍໍ້ກໍານດົເຫ ົົ່ານີັ້ແມ່ນໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນນະໂຍບາຍການຊ່ວຍເຫ ຼືອທາງດ້ານການເງິນ. 
ບໍລິການເລຼືອກແມ່ນນະໂຍບາຍການຊ່ວຍເຫ ຼືອທາງດ້ານການເງນິບໍໍ່ໄດ້ຄຸ້ມຄອງໃຫ.້ 

ຂ້າພະເຈົັ້າສາມາດສະຫມກັຂໍໄດ້ແນວໃດ? 
ເພຼືີ່ອສະຫມັກຂໍການຊ່ວຍເຫ ຼືອທາງດ້ານການເງນິ, ປົກກະຕິທ່ານ ຈະຕ້ອງຂຽນໃບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຂໍເປັນລາຍລັກ ອັກສອນ ແລະ 
ປະກອບເອກະສານສະໜບັສະໜນູໃຫ້ຕາມທີີ່ລະບຸໄວໃ້ນນະໂຍບາຍການຊ່ວຍເຫ ຼືອທາງ ດ້ານການເງນິ ແລະ 
ການໃຊ້ນະໂຍບາຍການຊ່ວຍເຫ ຼືອທາງດ້ານການເງນິ.  

ຂ້າພະເຈົັ້າສາມາດຂໍການຊວ່ຍເຫລຼືອໃນການສະໝັກຂໍໄດ້ແນວໃດ? 
ສໍາລັບການຊ່ວຍເຫ ຼືອກັບເລຼືີ່ອງການຮູ້ຂໍນະໂຍບາຍການຊ່ວຍເຫ ຼືອດ້ານການເງິນ, ທ່ານອາດຈະຕິດຕໍໍ່ຫາສະມາຊິກທີມງານຊ່ວຍເຫ ຼືອ
ດ້ານການເງິນໄດ້ທີີ່ເບີໂທໃດໜ ີ່ງຢູູ່ລຸ່ມນີັ້ຕາມສະຖານບລໍິການສະເພາະ. 



ຂ້າພະເຈົັ້າສາມາດຂໍຂໍໍ້ມນູເພີີ່ມເຕີມແນວໃດ? 
ສໍາເນົາເອກະສານນະໂຍບາຍການຊ່ວຍເຫ ຼືອທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ແບບຟອມໃບຄໍາຮ້ອງຂໍນະໂຍບາຍການ
ຊ່ວຍເຫ ຼືອທາງດ້ານການເງິນມີໃຫຢູູ້່ທີີ່ http://www.sthealth.com/patients-and-visitors/financial-assistance 
ແລະ ຕາມລາຍຊຼືີ່ຕິດຕໍໍ່ສະເພາະຢູູ່ລຸມ່ນີັ້.  ສໍາມາດຂໍຮັບເອົາສໍາເນົານະໂຍບາຍການຊ່ວຍເຫ ຼືອທາງ ດ້ານການເງິນ ແລະ ການນໍາໃຊ້ 
ນະໂຍບາຍການຊ່ວຍເຫ ຼືອທາງດ້ານການເງນິໄດ້ຟຣີໂດຍທາງໄປສະນີທີີ່ P. O. Box 380 Nashville, TN 37202. 
ຂໍໍ້ມູນເພີີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍການຊ່ວຍເຫ ຼືອທາງດ້ານການເງນິຍັງມີໃຫ້ຕາມສະຖານບລໍິການຢູູ່ທີີ່ລາຍຊຼືີ່ຕິດຕໍໍ່ສະເພາະຢູູ່
ລຸ່ມນີັ້. 

ຈະເປນັແນວໃດຖາ້ຫາກວາ່ຂ້າພະເຈົັ້າບໍໍ່ມສິີດໄດ້ຮບັ? 
ຖ້າຫາກວ່າທ່ານບໍໍ່ມີເງຼືີ່ອນໄຂໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫ ຼືອທາງດ້ານການເງິນພາຍໃຕ້ນະໂຍບາຍການຊ່ວຍເຫ ຼືອທາງ ດ້ານການເງນິ, 
ທ່ານອາດຈະມີເງຼືີ່ອນໄຂໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫ ຼືອປະເພດອຼືີ່ນ.  ສໍາລັບຂໍໍ້ມູນເພີີ່ມເຕີມ, ກະລນຸາຕິດຕໍໍ່ທີມງານຊ່ວຍເຫ ຼືອດ້ານການ
ເງິນຂອງພວກເຮົາໄດ້ທີີ່ເບີໂທໃດໜ ີ່ງຢູູ່ລຸ່ມນີັ້ຕາມສະຖານບລໍິການສະເພາະ 

ຂໍໍ້ມນູຕິດຕໍໍ່ການຊວ່ຍເຫ ຼືອດ້ານການເງນິ 

Saint Thomas Midtown Hospital (ໂຮງໝໍເຊ້ນໂທມັສມິດທາວ) 615-284-5340 

Saint Thomas Rutherford Hospital (ໂຮງໝໍເຊ້ນໂທມັສຣັດເຕີຝອດ) 
Saint Thomas West Hospital (ໂຮງໝໍເຊ້ນໂທມັສເວັສທ໌) 
Saint Thomas Dekalb Hospital (ໂຮງໝໍເຊ້ນໂທມັສດີກາບ) 
Saint Thomas Stones River Hospital (ໂຮງໝໍເຊ້ນໂທມັສສະໂຕນຣິເວີ) 
Saint Thomas Highlands Hospital (ໂຮງໝໍເຊ້ນໂທມັສໄຮແລນ) 
Saint Thomas River Park Hospital (ໂຮງໝໍເຊ້ນໂທມັສຣເິວີປາກ) 
Saint Thomas Hickman Hospital (ໂຮງໝໍເຊ້ນໂທມັສຮິກແມນ) 
Saint Thomas Hospital for Specialty Surgery (ໂຮງໝໍຜ່າຕັດສະເພາະເຊ້ນໂທມັສ) 
Saint Thomas Medical Partners (ຫຸ້ນສ່ວນການແພດເຊນ້ໂທມັສ) 
Saint Thomas Emergency Medical Services (ໜ່ວຍບໍລິການທາງການແພດສຸກ
ເສີນເຊ້ນໂທມັສ) 

615-222-6638 
615-222-6638 
877-348-7082 
877-348-7082 
877-348-7082 
877-348-7082 
931-729-4271 
615-341-7480 
800-566-5050 
877-664-4076 

Saint Thomas LabPlus (ເຊ້ນໂທມັສແລັບພະລັສ) 615-284-2773 
Saint Thomas Center for Sleep (ສູນເພຼືີ່ອການນອນຫ ງັເຊ້ນໂທມັສ) 615-284-7537 
Baptist Ambulatory Surgery Center (ສູນຜ່າຕັດເຄຼືີ່ອນທີີ່ບາບຕິສ) 615-321-7730 

ການແປນະໂຍບາຍການຊວ່ຍເຫ ຼືອທາງດ້ານການເງນິ, ໃບຄາໍຮອ້ງຂໍນະໂຍບາຍການຊວ່ຍເຫ ຼືອທາງດ້ານການເງນິ, ແລະ ສະຫ ຸບສັງ 
ລວມພາສານີັ້ແມນ່ມໃີຫເ້ປນັພາສາດັົ່ງຕໍໍ່ໄປນີັ້ຕາມການຂໍ: 

ພາສາສະເປນ 

ພາສາອາຣັບ 

ພາສາຫວຽດນາມ 

ພາສາຈີນ 

ພາສາລາວ 

http://www.sthealth.com/patients-and-visitors/financial-assistance



