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ນະໂຍບາຍການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານການເງິນ ແລະ ການຫຼຸດລາຄາ
- ກໍລະກົດ 2017 -

ນະໂຍບາຍ
ມັນເປັນນະໂຍບາຍຂອງ Saint Thomas Health (ສູນສຸຂະພາບເຊ້ນໂທມັສ) ("ອົງການ") ເພຼືື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ມີການປະຕິບັດທີື່ເປັນທາຢູູ່ໃນ ສັງຄົມ
ໃນການໃຫ້ການເບິື່ງແຍງດູແລສຸກເສີນ ຫຼື ການເບິື່ງແຍງດູແລທີື່ຈາເປັນທາງການແພດອຼືື່ນໆທີື່ຢູູ່ໃນສະຖານທີື່ຂອງອົງການ. ນະໂຍບາຍນີີ້ໄດ້ຖຼືກອອກ
ແບບມາສະເພາະເພຼືື່ອແກ້ໄຂການມີສິດໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານການເງິນສາລັບຄົນເຈັບທີື່ມີ ຄວາມຕ້ອງການ ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານການເງິນ
ແລະ ໄດ້ຮັບການດູແລຈາກອົງການ.
A. ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານການເງິນທັງຫມົດຈະສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນຄວາມມຸ່ງຫມັີ້ນຂອງພວກເຮົາ ແລະ ຄວາມເຄົາລົບກຽດສັກສີຄວາມເປັນ
ມະນຸດຂອງແຕ່ລະບຸກຄົນ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດລວມ, ຄວາມກັງວົນພິເສດຂອງພວກເຮົາ ແລະ ຄວາມສາມັກຄີກັບບຸກຄົນທີື່ດາລົງຊີວິດຢູູ່ໃນ
ຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ຄົນດ້ອຍໂອກາດ, ແລະ ຄວາມມຸ່ງຫມັີ້ນຂອງພວກເຮົາໃຫ້ມີຄວາມຍຸຕິທາ ແລະ ການຈັດການກະຈາຍອອກໄປ.
B. ນະໂຍບາຍນີີ້ໃຊ້ໄດ້ກັບທຸກກໍລະນີສຸກເສີນ ແລະ ການບໍລິການທີື່ມີຄວາມຈາເປັນ ດ້ານການແພດອຼືື່ນໆທີື່ອົງການສະໜອງໃຫ້, ລວມທັງການ
ບໍລິການຈ້າງແພດ ແລະ ສຸຂະພາບການປະພຶດ. ນະໂຍບາຍນີີ້ບໍໍ່ໄດ້ນາໃຊ້ກັບການກຽມຊາລະເງິນສາລັບຂັີ້ນຕອນດາເນີນການເລຼືອກ ຫຼື ການ
ເບິື່ງແຍງດູແລອຼືື່ນໆທີື່ບໍໍ່ແມ່ນການດູແລສຸກເສີນຫຼື ມີຄວາມຈາເປັນທາງການແພດ.
C. ລາຍຊຼືື່ຂອງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການທີື່ຢູູ່ພາຍໃຕ້ນະໂຍບາຍການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານການເງິນມີລາຍຊຼືຂ
ື່ ອງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການເບິື່ງແຍງແລທຸກພາກສ່ວນຢູູ່ພາຍໃນ
ສະຖານບໍລກ
ິ ານຂອງອົງການທີື່ລະບຸແຈ້ງວ່າຜູ້ໃຫ້ບໍລິການໃດຢູູ່ພາຍໃຕ້ນະໂຍບາຍການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານການເງິນ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການບໍໍ່ຢູູ່ພາຍ
ໃຕ້ນະໂຍບາຍດັັ່ງກ່າວ.

ຄານິຍາມ
ສາລັບຈຸດປະສົງຂອງນະໂຍບາຍນີີ້, ຄານິຍາມຕໍໍ່ໄປນີີ້ໄດ້ນາໃຊ້ຄຼື:
• "501 (r)" ຫມາຍເຖິງພາກທີ 501 (r) ຂອງປະມວນກົດໝາຍລາຍຮັບພາຍໃນ ແລະ ລະບຽບການທີື່ໄດ້ປະກາດໃຊ້ຕາມນັີ້ນ.
• "ຈານວນເງິນທີສ
ື່ ງົັ່ ບິນໄປເກັບໂດຍທົວ
ັ່ ໄປ" ຫຼື "AGB" ກ່ຽວກັບກໍລະນີສຸກເສີນ ຫຼື ການເບິື່ງແຍງດູແລທີື່ຈາເປັນດ້ານການແພດອຼືື່ນໆໝາຍເຖິງຈາ
ນວນເງິນທີື່ໄດ້ສົັ່ງໃບບິນໄປເກັບໂດຍທົັ່ວໄປກັບບຸກຄົນຜູ້ທີື່ມີປະກັນໄພ ຄຸ້ມຄອງການເບິື່ງແຍງດູແລດັັ່ງກ່າວ.
• “ຊຼຸມຊົນ” ໝາຍເຖິງສີື່ສິບຫ້າ (45) ເຂດຂອງລັດ Tennessee ຕອນກາງ ເຊິື່ງລວມມີ: Bedford, Benton, Cannon, Cheatham,
Clay, Coffee, Cumberland, Davidson, Decatur, DeKalb, Dickson, Fentress, Franklin, Gile, Grundy, Hardin,
Henry, Hickman, Houston, Humphreys, Jackson, Lawrence, Lewis, Lincoln, Macon, Marshall, Maury,
Montgomery, Moore, Overton, Perry, Pickett, Putnam, Robertson, Rutherford, Smith, Stewart, Sumner,
Trousdale, Van Buren, Warren, Wayne, White, Williamson ແລະ Wilson. ເຊັັ່ນດຽວກັບບັນດາເຂດຕໍໍ່ໄປນີຢ
ີ້ ູູ່ໃນລັດເຄນຕັກ
ກີື່: Allen, Barren, Butler, Caldwell, Calloway, Christian, Crittenden, Edmondson, Graves, Hart, Hopkins,
Livingston, Logan, Lyon, Marshall, McCraken, Metcalfe, Monroe, Muhlenberg, Simpson, Todd, Trigg,
Warren, Webster.
• “ການເບິງື່ ແຍງດູແລສຸກເສີນ” ໝາຍເຖິງການເບິື່ງແຍງດູແລເພຼືື່ອປິ່ນປົວສະພາບທາງການແພດທີື່ມີອາການປະກົດຂຶີ້ນໃນຕົວມັນໃຫ້ເຫັນຈະແຈ້ງວ່າ
ມີຄວາມຮຸນແຮງກະທັນຫັນ (ລວມທັງການເຈັບຮຸນແຮງ), ດັັ່ງນັີ້ນ ຖ້າຂາດການເອົາໃຈໃສ່ທາງການແພດແລ້ວອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມພິການ
ຕໍໍ່ໜ້າທີື່ການຂອງຮ່າງກາຍຮຸນແຮງ, ການເຮັດໜ້າທີື່ການຂອງອະໄວຍະວະ ຫຼື ສ່ວນຕ່າງໆຂອງຮ່າງກາຍເຮັດໜ້າທີື່ບົກຜ່ອງຮຸນແຮງ, ຫຼື ເຮັດໃຫ້ສຸ
ຂະພາບຂອງບຸກຄົນຕົກຢູູ່ໃນອັນຕະລາຍຮ້າຍແຮງ.
• “ການເບິງື່ ແຍງດູແລທີຈ
ື່ າເປັນທາງການແພດ” ໝາຍເຖິງ ການເບິື່ງແຍງດູແລທີື່ໄດ້ການົດວ່າມີຄວາມຈາເປັນດ້ານການແພດຫັງຈາກການການົດຂໍໍ້ດີ
ຂອງການປິ່ນປົວໂດຍຜູ້ໃຫ້ບໍລກ
ິ ານທີື່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ. ໃນກໍລະນີທີື່ການເບິື່ງແຍງດູແລນັີ້ນແມ່ນທາງຄົນເຈັບຜູ້ທີື່ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງໂດຍນະໂຍ

ບາຍນີເີ້ ປັນຜູ້ຮ້ອງຂໍຖຼືກການົດໂດຍແພດຜູ້ໃຫ້ການທົບທວນວ່າ ບໍໍ່ມີຄວາມຈາເປັນທາງການແພດ, ການການົດນັີ້ນຍັງຕ້ອງໄດ້ຮັບການຢືນຢັນ
ໂດຍແພດຮັບເຂົີ້າ ຫຼື ສົັ່ງຕໍໍ່ນາອີກ.
• “ອົງການ” ໝາຍເຖິງ Saint Thomas Health (ສູນສຸຂະພາບເຊ້ນໂທມັສ).
• "ຄົນເຈັບ" ຫມາຍເຖິງ ບຸກຄົນຜູ້ທີື່ໄດ້ຮັບການເບິື່ງແຍງດູແລສຸກເສີນ ຫຼື ການເບິື່ງແຍງດູແລທີື່ຈາ ເປັນທາງດ້ານການແພດຢູູ່ທີື່ອົງການ ແລະ
ບຸກຄົນຜູ້ທີື່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ທາງດ້ານການເງິນສາລັບການເບິື່ງແຍງດູແລຄົນເຈັບ.

ການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫອ
ຼື ດ້ານການເງິນ
ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານການເງິນທີື່ອະທິບາຍໄວ້ຢູູ່ໃນຂໍໍ້ນຈ
ີີ້ າກັດໃຫ້ແຕ່ສະເພາະຄົນເຈັບທີື່ອາໄສຢູູ່ໃນຊຼຸມຊົນຄຼື:
A. ຄົນເຈັບທີື່ມີລາຍໄດ້ຫນ້ອຍກ່ວາ ຫຼື ເທົັ່າກັບ 250 % ຂອງລະດັບ ຄວາມທຸກຍາກຂອງລັດຖະບານກາງ ("FPL"), ຈະມີສິດໄດ້ຮັບການ
ເບິື່ງແຍງດູແລເປັນການກຸສົນ 100% ທີື່ຂຽນໄວ້ໃນສ່ວນຂອງຄ່າບໍລິການທີື່ຄົນເຈັບໄດ້ຮັບຜິດຊອບຈ່າຍຫັງຈາກການຊາລະໂດຍບໍລິສັດ
ປະກັນໄພແລ້ວ, ຖ້າມີ.
B. ໃນລະດັບຕ່າສຸດ, ຄົນເຈັບທີື່ມີລາຍໄດ້ສູງກວ່າ 250% ຂອງ FPL ແຕ່ບໍໍ່ເກີນ 400% ຂອງ FPL ຈະໄດ້ຮັບສ່ວນຫຼຸດທີື່ປັບຕາມລະດັບ
ລາຍໄດ້ຕໍໍ່ກັບສ່ວນຄ່າບໍລິການທີື່ມີໃຫ້ ໃນສ່ວນຄົນເຈັບຮັບຜິດຊອບຈ່າຍ ຫັງຈາກບໍລິສັດປະກັນໄພໃດໜຶື່ງຈ່າຍໃຫ້, ຖ້າມີ. ຄົນເຈັບທີື່ມີ
ສິດໄດ້ຮັບສ່ວນຫຼຸດທີື່ປັບຕາມລະດັບລາຍໄດ້ຈະບໍໍ່ຖຼືກຮຽກເກັບເງິນຫາຍກວ່າຈານວນ AGB ທີື່ຄິດໄລ່ໄວ້. ສ່ວນຫຼຸດທີື່ປັບຕາມລະດັບມີຄຼື
ດັັ່ງນີີ້:
ຄົນເຈັບທີື່ມີ FPL ລະຫວ່າງ 251% ຫາ 300% ແມ່ນຈະໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອ 95%
ຄົນເຈັບທີື່ມີ FPL ລະຫວ່າງ 301% ຫາ 350% ແມ່ນຈະໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອ 90%
ຄົນເຈັບທີື່ມີ FPL ລະຫວ່າງ 351% ຫາ 400% ແມ່ນຈະໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອ 85%
C. ຄົນເຈັບທີື່ມີຄວາມຕ້ອງການທາງດ້ານການເງິນທີື່ມີລາຍໄດ້ຫາຍກ່ວາ 400 % ຂອງ FPL ອາດຈະມີສິດໄດ້ຮັບຕາມການພິຈາລະນາພາຍ
ໃຕ້ "ການທົດສອບຄ່າສະເລ່ຍ" ສາລັບ ສ່ວນຫຼຸດບາງອັນຂອງຄ່າບໍລິການຂອງເຂົາເຈົີ້າ ຈາກອົງການໂດຍອີງໃສ່ການປະເມີນຄວາມ ສາມາດ
ທີື່ຈະຈ່າຍ ຂອງເຂົາເຈົີ້າ. Saint Thomas Health ຈະພິຈາລະນາ Medical Indigence ໃຫ້ກັບຜູ້ສະໝັກທີື່ເກີນ 400% ຂອງ
FPL. ເມຼືື່ອໜີີ້ສິນທາງການແພດທີື່ຍັງຄ້າງຈ່າຍທັງໝົດເກີນລາຍຮັບຄົວເຮຼືອນລວມສາລັບປີຜ່ານມາແມ່ນຄົນເຈັບຈະມີສິດໄດ້ຮັບການຊ່ວຍ
ເຫຼືອດ້ານການເງິນບໍໍ່ເກີນ 95% ໃນການຜ່ອນໜີີ້. ຄົນເຈັບທີື່ມີສິດໄດ້ຮັບສ່ວນຫຼຸດອີງຕາມ “ການກວດສອບລາຍໄດ້ ແລະ ຊັບສິນ” ຈະບໍໍ່
ຖຼືກຮຽກເກັບເງິນຫາຍກວ່າຈານວນ AGB ທີື່ຄິດໄລ່ໄວ້.
D. ສາລັບຄົນເຈັບທີື່ເຂົີ້າຮ່ວມແຜນປະກັນໄພສະເພາະ ທີື່ຖຼືວ່າອົງການຈະ "ຢູູ່ນອກເຄຼືອຂ່າຍ", ອົງການອາດຈະຫຼຸດ ຫຼື ປະຕິເສດການຊ່ວຍເຫຼືອ
ດ້ານການເງິນ ທີື່ຈະມີໃຫ້ກັບຄົນເຈັບ ໂດຍອີງຕາມການທົບທວນເບິື່ງຂໍມ
ໍ້ ູນປະກັນໄພຂອງຄົນເຈັບ ແລະ ຂໍໍ້ເທັດຈິງ ແລະ ສະພາບການທີື່
ກ່ຽວຂ້ອງອຼືື່ນໆ.
E. ຄົນເຈັບທີື່ມີສິດໄດ້ຮັບການເບິື່ງແຍງດູແລເປັນການກຸສົນ 100% ອາດຈະມີການເກັບຄ່າອັດຕາດຽວເຖິງ $20.00 ຕໍໍ່ການບໍລິການຄັີ້ງ
ໜຶື່ງທີື່ໄດ້ຮັບມາຈາກການເຮັດວຽກຂອງຫຸ້ນສ່ວນ Saint Thomas Medical.
F. ການມີສິດໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານການເງິນອາດຈະຖຼືກການົດຢູູ່ຈຸດເວລາໃນຮອບວຽນລາຍຮັບໃດໆກໍໍ່ໄດ້ ແລະ ອາດຈະລວມເອົາການໃຊ້
ການໃຫ້ຄະແນນແບບສັນນິຖານ ເພຼືື່ອຕັດສິນການົດການມີສິດໄດ້ຮັບ ເຖິງແມ່ນວ່າຜູ້ສະໝັກບໍໍ່ໄດ້ປະກອບຄາຮ້ອງສະໝັກຂໍການຊ່ວຍເຫຼືອ
ດ້ານການເງິນ (“ຄາຮ້ອງສະໝັກຂໍ FAP”) ສາເລັດຄົບຖ້ວນກໍຕາມ.
G. ເພຼືື່ອຈຸດປະສົງຂອງການຊ່ວຍຄົນເຈັບທີື່ຕ້ອງການການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານການເງິນ, Saint Thomas Health ອາດຈະໃຊ້ພາກສ່ວນທີສາມ
ເພຼືື່ອກວດສອບເບິື່ງຂໍມ
ໍ້ ູນຂອງຄົນເຈັບເພຼືື່ອປະເມີນຄວາມຈາເປັນດ້ານການເງິນ. ການທົບທວນນີີ້ນາໃຊ້ອຸດສາຫະກາການເບິື່ງແຍງດູແລສຸຂະ
ພາບທີື່ຮູ້ຈັກ, ຮູບແບບຄາດຄະເນທີື່ອີງຕາມຖານຂໍມ
ໍ້ ູນບັນທຶກສາທາລະນະ. ຮູບແບບນາເອົາຂໍມ
ໍ້ ູນບັນທຶກສາທາລະນະເຂົີ້າມາ ເພຼືື່ອຄິດໄລ່ຄະ
ແນນຄວາມອາດສາມາດທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ການເງິນທີື່ລວມມີການຄາດຄະເນລາຍຮັບ, ຊັບສິນ ແລະ ສະພາບຄ່ອງທາງດ້ານ
ການເງິນ. ຊຼຸດກົດລະບຽບຂອງຮູບແບບຖຼືກອອກແບບມາເພຼືື່ອປະເມີນຄົນເຈັບແຕ່ລະຄົນຕາມມາດຕະຖານດຽວກັນ ແລະ ຖຼືກປັບທຽບກັບ
ການອະນຸມັດການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານການເງິນຕາມປະຫວັດສາລັບກະຊວງສາທາລະນະສຸກ. ຮູບແບບການຄາດເດົາເຮັດໃຫ້ Saint Thomas

Health ສາມາດປະເມີນວ່າຄົນເຈັບມີລັກສະນະຄ້າຍຄຼືກັນກັບຄົນເຈັບອຼືື່ນທີື່ເຄີຍມີສິດໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານການເງິນໃນເມຼືື່ອກ່ອນພາຍ
ໃຕ້ຄາຮ້ອງສະໝັກຂໍ FAP ຫຼື ບໍໍ່.
H. ຫັງຈາກມີຄວາມພະຍາຍາມຢືນຢັນເຖິງການຄຸ້ມຄອງທີື່ມີໃຫ້, ຮູບແບບຄາດຄະເນໃຫ້ວທ
ິ ີການອັນເປັນລະບົບ ເພຼືື່ອໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານ
ການເງິນຕາມທີື່ສົມມຸດໃຫ້ແກ່ຄົນເຈັບທີື່ມີຄວາມຕ້ອງການທາງດ້ານການເງິນທີື່ເໝາະສົມ. ເມຼືື່ອການສ້າງຮູບແບບຄາດຄະເນເປັນພຼືີ້ນຖານສາ
ລັບການມີສິດໄດ້ຮັບຕາມສົມມຸດ, ການຫຼຸດລາຄາທີື່ເໝາະສົມໂດຍອີງຕາມຄະແນນແມ່ນຈະຈັດໃຫ້ສາລັບການບໍລິການທີື່ມີສິດໄດ້ຮັບສາລັບ
ວັນທີມຜ
ີ ົນຢ້ອນຫັງເທົັ່ານັີ້ນ. ສາລັບຄົນເຈັບຜູ້ທີື່ບໍໍ່ໄດ້ຮັບການເບິື່ງແຍງດູແລເພຼືື່ອການກຸສົນ 100%, ຕ້ອງໄດ້ເຮັດໜັງສຼືສະບັບໜຶື່ງແຈ້ງໃຫ້
ຄົນເຈັບຮູ້ເຖິງລະດັບການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານການເງິນທີື່ອອກໃຫ້ ແລະ ການໃຫ້ຄາແນະນາເພຼືື່ອອຸທອນຄາຕັດສິນ.
I.

ໃນກໍລະນີທີື່ຄົນເຈັບບໍໍ່ມີຄຸນສົມບັດຄົບຖ້ວນຕາມຊຼຸດກົດລະບຽບການມີສິດໄດ້ຮັບຕາມສົມມຸດ, ຄົນເຈັບຍັງອາດຈະຖຼືກພິຈາລະນາໃຫ້ການ
ຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານການເງິນຕາມການສະໝັກຂໍ FAP.

J. ນອກຈາກການນາໃຊ້ຮູບແບບຄາດຄະເນຕາມທີື່ການົດໄວ້ຂ້າງເທິງ, ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານການເງິນຕາມສົມມຸດຄວນຈະໄດ້ຮັບການເບິື່ງ
ແຍງດູແລເພຼືື່ອການກຸສົນໃນລະດັບ 100% ຢູູ່ໃນສະພາບການຕໍໍ່ໄປນີຄ
ີ້ ຼື:
1. ຄົນເຈັບທີື່ເສຍຊີວິດບ່ອນທີື່ Saint Thomas Health ໄດ້ກວດພິສູດແລ້ວວ່າບໍໍ່ມີມໍລະດົກ ແລະ ບໍມ
ໍ່ ີຄູ່ສົມລົດທີື່ຍັງມີຊີວິດຢູູ່.
2. ຄົນເຈັບຜູ້ທີື່ມີສິດໄດ້ຮັບ Medicaid ຈາກລັດອຼືື່ນ ເຊິື່ງ Saint Thomas Health ບໍໍ່ແມ່ນຜູ້ໃຫ້ບໍລິການທີື່ເຂົີ້າຮ່ວມ ແລະ
ບໍໍ່ມີເຈດຕະນາເປັນຜູ້ໃຫ້ບໍລິການທີື່ເຂົີ້າຮ່ວມ.
3. ຄົນເຈັບຜູ້ທີື່ມີເງຼືື່ອນໄຂໄດ້ຮັບໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອອຼືື່ນຂອງລັດຖະບານເຊັັ່ນ: ໂຄງການບັດອາຫານ (food stamps), ທີື່ຢູູ່ອາໄສທີື່
ໄດ້ຮັບການທົດແທນໃຫ້ (subsidized housing), ແລະ Women’s Infants and Children’s Program (WIC).
K. ການມີສິດໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານການເງິນຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການການົດຍອດເງິນທີື່ຄົນເຈັບມີຄວາມຕ້ອງການທາງດ້ານການເງິນ ເປັນຜູ້
ຮັບຜິດຊອບ.
L. ຂັີ້ນຕອນການອຸທອນສາລັບຄົນເຈັບ ແລະ ຄອບຄົວຕໍໍ່ຄາຕັດສິນອົງການກ່ຽວກັບການມີສິດໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານການເງິນ
ມີດັັ່ງຕໍໍ່ໄປນີີ້:
1. ຄາອຸທອນການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານການເງິນແມ່ນສາມາດສົັ່ງໄປທີື່ Saint Thomas Health Financial
Assistance Department P O. Box 380 Nashville, TN 37202. ຄົນເຈັບຈະຕ້ອງປະກອບເອກະ
ສານເພີື່ມເຕີມ ເພຼືື່ອສະໜັບສະໜູນເຫດຜົນໃນການອຸທອນ.
2. ທຸກການອຸທອນແມ່ນທາງຄະນະກາມະການອຸທອນການດູແລເພຼືື່ອການກຸສົນ 100% ຂອງ Saint Thomas
Health ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານການເງິນ, ແລະ ຄາຕັດສິນຂອງຄະນະກາມະການນີຈ
ີ້ ະຖຼືກສົັ່ງເປັນລາຍລັກ
ອັກສອນຫາຄົນເຈັບ ຫຼື ຄອບຄົວທີື່ຍຼືື່ນການອຸທອນນັີ້ນໆ.

ການຊ່ວຍເຫອ
ຼື ອຼືນ
ື່ ໆສາລັບຄົນເຈັບທີື່ບມ
ໍໍ່ ສ
ີ ດ
ິ ໄດ້ຮບ
ັ ການຊ່ວຍເຫອ
ຼື ທາງດ້ານການເງິນ
ຄົນເຈັບຜູ້ທີື່ບໍໍ່ມີສິດໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານການເງິນ, ດັັ່ງທີື່ໄດ້ອະທິບາຍມາຂ້າງເທິງນັີ້ນ, ອາດຈະຍັງມີເງຼືື່ອນໄຂໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອປະ
ເພດອຼືື່ນທີື່ອົງການສະໜອງໃຫ້. ເພຼືື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງຄວາມຄົບຖ້ວນສົມບູນ, ການຊ່ວຍເຫຼືອປະເພດອຼືື່ນເຫົັ່ານີີ້ມລ
ີ າຍຊຼືຢ
ື່ ູູ່ທີື່ນີີ້, ເຖິງແມ່ນວ່າ
ພວກມັນບໍໍ່ອີງໃສ່ຄວາມຈາເປັນ ແລະ ບໍໍ່ມີຈຸດປະສົງປະຕິບັດຕາມ 501(r) ແຕ່ຖຼືກລວມເອົາໄວ້ໃນທີື່ນີີ້ເພຼືື່ອຄວາມສະດວກຂອງຊຼຸມຊົນທີື່ໄດ້ຮັບ
ການບໍລິການຈາກ Saint Thomas Health.
3. ຄົນເຈັບທີື່ບໍໍ່ມີປະກັນໄພ ຜູ້ທີື່ບໍໍ່ມີສິດໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານການເງິນຈະ ໄດ້ຮັບສ່ວນຫຼຸດ ໂດຍອີງໃສ່ສ່ວນຫຼຸດທີື່
ສະຫນອງໃຫ້ແກ່ຜູ້ຈ່າຍຄ່າທີື່ສູງທີື່ສຸດແກ່ອົງການນັີ້ນ. ຜູ້ຈ່າຍຄ່າທີື່ສູງທີື່ສຸດຈະຕ້ອງມີສ່ວນຮັບຜິດຊອບຢູ່າງຫນ້ອຍ 3%
ຂອງປະຊາກອນຂອງອົງການຕາມທີື່ວັດແທກໂດຍປະລິມານ ຫຼື ລາຍໄດ້ຂອງຄົນເຈັບລວມ. ຖ້າຜູ້ຈ່າຍເງິນພຽງຜູ້ດຽວ ບໍໍ່ມີ
ສ່ວນຮັບຜິດຊອບໄດ້ໃນລະດັບທີື່ຕ່າສຸດນີີ້, ສັນຍາຜູ້ຈ່າຍເງິນ ຫາຍກວ່າຫນຶື່ງຄົນຈະໄດ້ຮັບການສະເລ່ຍ ເພຼືື່ອໃຫ້ຂໍໍ້ການົດ
ການຊາລະຖຼືກນາໃຊ້ສາລັບການສະເລ່ຍທີື່ມີສ່ວນຮັບຜິດຊອບຢູ່າງຫນ້ອຍ 3% ຂອງປະລິມານທຸລະກິດຂອງອົງການສາລັບປີ
ທີື່ໄດ້ໃຫ້ນັີ້ນ.
4. ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີອັນໃດອັນໜຶື່ງທີື່ຂັດກັບນະໂຍບາຍນີກ
ີ້ ໍໍ່ຕາມ, ບໍໍ່ມກ
ີ ໍລະນີໃດທີື່ຄົນເຈັບບໍໍ່ມີປະກັນໄພຈະຖຼືກເກັບຄ່າ
ຫາຍກວ່າ175% ຂອງຄ່າການບໍລິການທີື່ໄດ້ຮັບ, ຄິດໄລ່ຕາມ T.C.A. 68-11-262, ຕາມທີື່ໄດ້ດັດແກ້ຢູູ່ເລຼືີ້ອຍໆ.

5. ຄົນເຈັບບໍໍ່ມີປະກັນໄພ ຫຼື ມີປະກັນໄພ ຜູ້ທີື່ບໍໍ່ມີສິດໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານການເງິນອາດຈະໄດ້ຮັບສ່ວນຫຼຸດການ
ຈ່າຍທັນທີ. ອາດຈະມີການໃຫ້ສ່ວນຫຼຸດໃນຮູບແບບການຈ່າຍໄວເປັນສ່ວນເພີື່ມຕຼືື່ມຕໍໍ່ກັບສ່ວນຫຼຸດຕໍໍ່ຜູ້ບໍໍ່ມີປະກັນໄພທີື່ໄດ້
ອະທິບາຍໄວ້ໃນຍໍໜ
ໍ້ ້າກ່ອນນີີ້.

ຂໍໍ້ຈາກັດກ່ຽວກັບຄ່າບໍລກ
ິ ານສາລັບຄົນເຈັບມີສດ
ິ ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫອ
ຼື ທາງດ້ານການເງິນ
ຄົນເຈັບທີື່ມີສິດໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານການເງິນຈະບໍໍ່ຖຼືກ ເກັບຄ່າເປັນລາຍບຸກຄົນຫາຍກ່ວາ AGB ສາລັບການເບິື່ງແຍງດູແລສຸກເສີນ
ແລະ ການເບິື່ງແຍງດູແລທີື່ຈາ ເປັນດ້ານການປິ່ນປົວອຼືື່ນໆ ແລະ ບໍໍ່ຫາຍກ່ວາຄ່າບໍລິການລວມສາລັບການເບິື່ງດູແລທາງການແພດອຼືື່ນໆທັງ
ຫມົດ. ອົງການຄິດໄລ່ອັດຕາສ່ວນ AGB ໜຶື່ງ ຫຼື ຫາຍອັນດ້ວຍການໃຊ້ວິທີ “look-back (ຫວນກັບຄຼືນ)” ແລະ ລວມທັງຄ່າທານຽມສາ
ລັບການບໍລິການຂອງ Medicare ແລະ ບໍລິສັດປະກັນສຸຂະພາບເອກະຊົນທັງໝົດ ທີື່ຈ່າຍຄ່າຮຽກຮ້ອງໃຫ້ກັບອົງການ, ທັງໝົດແມ່ນອີງ
ຕາມ 501(r). ອາດຈະຂໍເອົາສາເນົາລາຍລະອຽດການຄິດໄລ່ AGB ແລະ ອັດຕາສ່ວນໄດ້ຟຣີໂດຍການຂຽນໜັງສຼືເຖິງ P. O. Box 380
Nashville, TN 37202.

ການຍຼືນ
ື່ ຄາຮ້ອງຂໍການຊ່ວຍເຫອ
ຼື ທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ການຊ່ວຍເຫອ
ຼື ອຼືນ
ື່ ໆ
ຄົນເຈັບອາດຈະມີເງຼືື່ອນໄຂໄດ້ຮັບຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານການເງິນໂດຍຜ່ານການມີສິດໄດ້ຮັບການໃຫ້ຄະແນນຕາມການສັນນິຖານ ຫຼື ໂດຍການສະ
ໝັກຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານການເງິນໂດຍການສົັ່ງໃບຄາຮ້ອງ FAP ທີື່ປະກອບຄົບຖ້ວນ. ຄົນເຈັບອາດຈະຖຼືກປະຕິເສດການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານ
ການເງິນ ຖ້າຄົນເຈັບໃຫ້ຂໍໍ້ມູນເທັດຢູູ່ໃນໃບຄາຮ້ອງ FAP ຫຼື ຢູູ່ໃນການເຊຼືື່ອມໂຍງກັບຂະບວນການມີສິດໄດ້ຮັບຄະແນນຕາມການສັນນິຖານ. ໃບຄາ
ຮ້ອງ FAP ຫຼື ຂໍໍ້ແນະນາໃບຄາຮ້ອງ FAP ແມ່ນມີຢູູ່ທີື່ https://www.sthealth.com/patients-and-visitors/financial-assistance,
ໂດຍການເຮັດໜັງສຼືເຖິງ Saint Thomas Health Financial Assistance Department P.O. Box 380 Nashville, TN 37202
ແລະ ຢູູ່ລາຍຊຼືຕ
ື່ ິດຕໍໍ່ສະເພາະຢູູ່ລຸ່ມນີີ້.
Saint Thomas Midtown Hospital (ໂຮງໝໍເຊ້ນໂທມັສມິດທາວ)

615-284-5340

Saint Thomas Rutherford Hospital (ໂຮງໝໍເຊ້ນໂທມັສຣັດເຕີຝອດ)

615-222-6638

Saint Thomas West Hospital (ໂຮງໝໍເຊ້ນໂທມັສເວັສທ໌)

615-222-6638

Saint Thomas Dekalb Hospital (ໂຮງໝໍເຊ້ນໂທມັສດີກາບ)

615-215-5338

Saint Thomas Stones River Hospital (ໂຮງໝໍເຊ້ນໂທມັສສະໂຕນຣິເວີ)

615-215-5338

Saint Thomas Highlands Hospital (ໂຮງໝໍເຊ້ນໂທມັສໄຮແລນ)

931-738-4138

Saint Thomas River Park Hospital (ໂຮງໝໍເຊ້ນໂທມັສຣິເວີປາກ)

931-815-4107

Saint Thomas Hickman Hospital (ໂຮງໝໍເຊ້ນໂທມັສຮິກແມນ)

931-729-4271

Saint Thomas Hospital for Specialty Surgery (ໂຮງໝໍເຊ້ນໂທມັສຜ່າຕັດສະເພາະ)

615-341-7480

Saint Thomas Medical Partners (ຫຸ້ນສ່ວນການແພດເຊ້ນໂທມັສ)

800-566-5050

Saint Thomas Emergency Medical Services (ໜ່ວຍບໍລິການທາງການແພດສຸກເສີນເຊ້ນໂທມັສ)

877-664-4076

Saint Thomas LabPlus (ເຊ້ນໂທມັສແລັບພະລັສ)

615-284-7335

Saint Thomas Center for Sleep (ສູນເພຼືື່ອການນອນຫັບເຊ້ນໂທມັສ)

615-284-7537

Baptist Ambulatory Surgery Center (ສູນຜ່າຕັດເຄຼືື່ອນທີື່ບາບຕິສທ໌)

615-321-7730

ການສົງັ່ ໃບບິນ ແລະ ການເກັບເງິນ
ການດາເນີນການທີື່ອົງການອາດຈະນາໃຊ້ໃນກໍລະນີມີການບໍໍ່ຊາລະແມ່ນໄດ້ ອະທິບາຍໄວ້ຢູູ່ໃນນະໂຍບາຍການສົັ່ງໃບບິນເກັບເງິນ ແລະ ການເກັບ
ເງິນ. ອາດຈະຂໍເອົາສາເນົານະໂຍບາຍການສົັ່ງໃບບິນ ແລະ ການຮຽກເກັບເງິນໄດ້ຟຣີໂດຍການຂຽນໜັງສຼືເຖິງ P. O. Box 380 Nashville,
TN 37202.

ການຕີຄວາມໝາຍ
ນະໂຍບາຍນີີ້ມີຈຸດປະສົງທີື່ຈະປະຕິບັດຕາມຂໍໍ້ 501 (r), ຍົກເວັີ້ນໃນບ່ອນທີື່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໂດຍສະເພາະ. ນະໂຍບາຍນີີ້, ຮ່ວມກັນກັບທຸກຂັີ້ນຕອນ
ການນາໃຊ້, ຈະໄດ້ຮັບການຕີຄວາມໝາຍ ແລະ ນາໃຊ້ຕາມຂໍທ
ໍ້ ີ 501 (r) ຍົກເວັີ້ນໃນບ່ອນທີື່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໂດຍສະເພາະ.

