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I.

គោលបំណង. ចោ រំណកាថ្នចោ នចោបាបចេញិ ក្កយ បរប្ នងកាការប្រូល គឺធានា
ថា Care New England (CNE) រចកាយ ើ នល ិចោ ការណ៍ខណនាំ នងកាការប្គរ់ប្គកាទាក់ទកា
នឹកាការចេញិ ក្កយ បរប្ នងកាការប្រូល ។ ចោ នចោបាបចនោះខែ រ ួូជាូួ បចោ
នចោបាបជំនួបហងរញ្ញ ិ ថ ុ គឺរប្ូ ុកាទុកចែើូបីឱ្យរំចពញបានតាូ ប្ូូិការថ្នេារ់អនុ
ិ ត ន៍សហព័នធ រែឋ នងកាកនុកាូល ោឋន ខែ រារ់រញ្ចូ នងកាចោបោានការកំណ ់ ខននក
§501(r) ថ្នប្កូប្បាក់េំណល ថ្នៃកនុកា។

II.

វ ិលលព.. ចោ នចោបាបចនោះអនុិ ត ចៅច ើប្គរ់ូនៃ ីរចពទយ Care New England
ទា ំកាអស់ ខែ រារ់រញ្ចូ ទា ំកា ូនៃ ីរចពទយ Butler, ូនៃ ីរ Women & Infants, ូនៃ ីរចពទយ
Kent នងកាូនៃ ីរចពទយ Memorial នងកាស្ថារ័នខែ ទាក់ទកាសំខាន់ៗទាកា
ំ អស់ ខែ បាន
រាបច្ាោះខាកាចប្កាូ នងកាែល េខែ បានរញ្ជាក់ចោប IRS សប្មារ់ចោ រំណកាថ្ន IRC
501(r) ចរើមាន គឺកំពុកានត ់នលិចសវាកូា ចំបាេ់ខននកចិជាស្ថស្រសត ឬចសវា ER ចៅកនុកាូនៃ ីរ
CNE ្ូួ ប។







III.

Butler Hospital Allied Medical Services, LLC
Kent Ancillary Services, LLC
Affinity Physicians, LLC
MHRI Ancillary Services, LLC
W&I Ancillary Services, LLC
W&I Health Care Alliance, LLC

គោលនគោបាយ. វាគឺជាចោ នចោបាបថ្ន CNE ចែើូបីធានាថា កងេចប្រឹកាខប្រកាចេញ
ិ ក្កយ បរប្ នងកាការប្រូល ទា ំកាអស់អនុិ ត តាូពងីីការសត កា់ោរ។ Care New English
ប្រប្ពឹ ត ច ើអនកជូៃ ឺទា ំកាអស់ចោបចសា ើភាព ចោបូងនគង អំពីការធានារា៉ារ់រកា នងកាសូ ា
ភាពរកា់ប្បាក់ររស់អនកពួ កចគច ើប។
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IV.

V.

និយមន័យ. ពាកយវាកយសពៃ ខែ ូងនទាន់បានកំណ ់ចៅច ើបកនុកាចោ នចោបាបចនោះ
មានអ ា ន័បែល េខាកាចប្កាូ៖
(a)
រយៈគ.លដាក្់ពាក្យ៖ របៈចព ចិលាខែ រុគគ មានក់ៗអាេោក់ពាកយសុំជំនួប
ហងរញ្ញ ិ ថ ុ ។ ចែើូបីរចំ ពញបាននល ិ កខ ណៈិ ក្នងេេ័បខែ បានគល សវាសចៅកនុកា IRC
§501(r)(6) CNE អនុញ្ជញ ឱ្យរុគគ នានារហល ែ ់ 240 ថ្ងៃពីកា ររ ក្ចេេ ទខែ
រុគគ ចនាោះប្ ិូ បាននត ់ជាូួ បនល ិរបាបការណ៍ចេញិ ក្កយ បរប្ ចប្កាបចព ចេញពី
ូនៃ ីរចពទយច ើកែំរលកាចែើូបីោក់ពាកយសុំជំនួបហងរញ្ញ ិ ថ ុ ។
(b)
រយៈគ.លជូនដំណឹង៖ របៈចព ចិលាខែ ចរ់ចនតូ
ើ ចៅថ្ងៃទី 121 ពីរបាបការណ៍
ចេញិ ក្កយ បរប្ ចប្កាបចព ចេញពីូនៃ ីរចពទយច ក
ើ ែំរលកា នងកាខែ រញ្ច រ់ចៅថ្ងៃទី
240។ រុគគ មានក់ៗអាេោក់ពាកយសុំជំនួបហងរញ្ញ ិ ថ ុ អំ ុ កាចព ចនោះបាន។ សប្មារ់
អន កជូៃ ឺខែ មានធានារា៉ារ់រកា ឬសា ង ចប្កាូការធានារា៉ារ់រកា របាបការណ៍ចេញ
ិ ក្កយ បរប្ ចប្កាបចព ចេញពីូនៃ ីរចពទយច ើកែំរលកានឹកាសមាគ ់ការចរ់ចនត ើូថ្នរ
បៈចព ជល នែំណឹកា 120 ថ្ងៃ ខែ ោានេំ្ ់ការ ប្រូល ិ ក្ស្ថូញ្ញ អាេប្ ិូ បាន
ចរ់ចនតើូចៅច ើអនកជូៃ ឺចនាោះ (”របៈចព ជល នែំណកា
ឹ 120 ថ្ងៃ ’)។
នីរិ វ ិធី។ សប្មារ់គណនីខែ បានកំណ ់ថាជាគណនី “រកា់ប្បាក់ែល ួនឯកា” នងកា/ឬ
គណនីខែ មានសូ ុ យរនាៃរ់ពីការធានារា៉ារ់រកាេូបកា េំ្ ់ការខាកាចប្កាូនឹកា
ប្ ិូ បានចីវ ើច ើប។
កងេចប្រឹកាខប្រកាច ើការចេញិ ក្កយ បរប្

នងកាការប្រូល

ថ្នៃ កនុការ ួូមាន៖

1. របាបការណ៍អរបមារេំនួនរី (3) (ឬចសេកត ីជលនែំណឹកាថ្នទំនួ ែុសប្ ិូ ររស់
អន កជូៃ ឺខែ មាន ថ្ូៃ ចសា ើ) រនាៃរ់ពីចសវាកូា ប្ ិូ បាននត ់ជលន ចរើអាសបោឋន
ប្ ឹូប្ ិូ គឺចៅច ើឯកស្ថរ។
2. កងេចប្រឹកាខប្រកាប្រូល ថ្នៃកនុកានឹកាប្ ិូ បានចីវ ើចែើូបីរង្ហាញពីទំនួ ែុសប្ ិូ ររស់
អន កជូៃ ឺខែ ូងនទាន់សចប្ូេ។ ចនោះអាេសា ង កនុកាទប្ូកា់ជា ងែង ប្រូល ចសេកត ី
ជល នែំណឹកាខែ មាន ថ្ូៃ ចសា ើ នងកា/ឬការចៅទល រស័ពៃចោបផ្ទៃ ់ចៅកាន់អនកជូៃ ឺ/
អន កធានា។
3. ចរើការចរៀរេំការរកា់ប្បាក់គឺប្ ិូ បានចីវ ើជាូួ បអន កជូៃ ឺ/អន កធានា ចនាោះកងេច
ប្រឹកាខប្រកាប្រូល ចៅច គ
ើ ណនីចនាោះប្ ិូ បានពនារចព ែណៈចព អន កជូៃ ឺ/អន ក
ធានារកាការ វា៉ាជាូួ បខននការចនាោះ។
4. សប្មារ់សំរុប្ ខែ រញ្ជន
ូ ប្
រ់ទា ំកាអស់ ការពាោូប្ ិូ បានចីវ ើច កា
ើ ចែើូបី
កំណ ់ទីតាំកាអាសបោឋនខែ បានខក ប្ូូិ ចហើបការឆ្ៃ កាចឆ្ៃ ើបប្ ិូ បានចនញើចៅ
អាសបោឋនចនាោះ។ ចរើអាសបោឋនខែ បានខក ប្ូូិូងនអាេប្ ិូ បានកំណ ់ទី
តាំកាការចៅទល រស័ពៃអាេប្ ិូ បានចីវ ើច ើកា។
5. សូ ុ យគណនីខែ ូងនបានចោោះប្ស្ថបអាេប្ ិូ បានរញ្ជន
ូ ចៅទីភានក់ង្ហរ
ប្រូល ខាកាចប្ៅចែ ចីវ កា
ើ រកនុកានាូ CNE រនាៃរ់ពីនុ របៈចព 120 ថ្ងៃ ពីរ
បាបការណ៍ចេញិ ក្កយ បរប្ ចប្កាបចព ចេញពីូនៃ ីរចពទយច ើកែំរលកា ចហើបអន កជ
ូៃ ឺប្ ិូ បាននត ់ឱ្យនល ិចសេកត ីជលនែំណឹកាជាលាប កខ ណ៍អកសរូុនចព 30 ថ្ងៃ នងកា
ជាូួ បេារ់េូៃ កាូួ បថ្នចសេកត ីសចកាខ រភាស្ថូងនសមុគស្ថាញ (PLS)។ ចសេកត ីជលន
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ែំណឹកាជាលាប កខ ណ៍អកសរនឹការង្ហាញពីេំ្ ់ការអវ ីខែ
ចីវ ើ។

CNE មានខននការ

6. ូុនចព ចរ់ចនតើូកងេចប្រឹកាខប្រកាប្រូល ិ ក្ស្ថូញ្ញ ្ូួ ប អន កជូៃ ឺ ឬរុគគ
ទំនួ ែុសប្ ិូ ខាកាហងរញ្ញ ិ ថ ុ នឹកាប្ ិូ បាននត ់ោ៉ាកាចោេ្ស់ 120 ថ្ងៃ ពីរបាប
ការណ៍ចេញិ ក្កយ បរប្ ចប្កាបចព ចេញពីូនៃ ីរចពទយច ើកែំរលកា ចហើបអន កជូៃ ឺប្ ិូ
បាននត ់ឱ្យនល ិចសេកត ីជលនែំណឹកាជាលាប កខ ណ៍អកសរូុនចព 30 ថ្ងៃ នងកា
ជាូួ បេារ់េូៃ កាូួ បថ្នចសេកត ីសចកាខ រភាស្ថូងនសមុគស្ថាញ (PLS)។ ចសេកត ីជលន
ែំណឹកាជាលាប កខ ណ៍អកសរនឹការង្ហាញពីេំ្ ់ការអវ ីខែ CNE មានខននការ
ចីវ ើ។
ជំនួយហិរញ្ញវរថុ៖
ចរើអនកជូៃ ឺគឺូងនអាេរកា់ ិ ក្កយ បរប្ ររស់ពួកចគចោបស្ថរចហ ន
ុ
្ូួ ប
ចោ នចោបាបជំនួបហងរញ្ញ ិ ថ ុ ររស់ (FAP) CNE, ចសេកត ីសចកាខ រភាស្ថូងនសមុគ
ស្ថាញ (PLS), ទប្ូកា់ខរររទោក់ពាកយ នងកាឯកស្ថរខែ
ប្ូូិគឺអាេរកបានចៅ
ច ើចគហទំព័រររស់ CNE ៖ www.carenewengland.org។ ច ើសពីចនោះ រុគគ មានក់ៗ
អាេចសន ើសុំឯកស្ថរចោបឥ គង ថ្ងៃ តាូសំរុប្ ថ្ប្រសណីប៍ ចោបការចៅទល រស័ពៃ
ចៅ (401) 921-7200, ឬចោបផ្ទៃ ់ចៅទីតាំកាូនៃ ីរចពទយ CNE ្ូួ បខាកាចប្កាូ៖








ូនៃ ីរចពទយ Butler៖ 345 Blackstone Boulevard, Providence RI 02906
Patient Financial Services Office, Sawyer Building, 1st Floor
ចមា៉ាកាចីវ ើការ៖ ថ្ងៃេ័នៃ ែ ់ថ្ងៃសប្ុ ក
ចមា៉ាកា 8:00 ប្ពឹក ែ ់ចមា៉ាកា
4:30 រចសៀ
ទល រស័ពៃ៖ (401) 455-6240
ូនៃ ីរចពទយ Kent៖ 455 Tollgate Road, Warwick, RI 02886
Business Office, 2nd Floor
ចមា៉ាកាចីវ ើការ៖ ថ្ងៃេ័នៃ ែ ់ថ្ងៃសប្ុ ក
ចមា៉ាកា 8:00 ប្ពឹក ែ ់ចមា៉ាកា
4:30 រចសៀ
ទល រស័ពៃ៖
(401) 921-7200
ូនៃ ីរចពទយ Memorial៖ 111 Brewster Street, Pawtucket, RI 02860
Business Office, 1st Floor
ចមា៉ាកាចីវ ើការ៖ ថ្ងៃេ័នៃ ែ ់ថ្ងៃសប្ុ ក
ចមា៉ាកា 8:00 ប្ពឹក ែ ់ចមា៉ាកា
4:30 រចសៀ
ទល រស័ពៃ៖
(401) 729-2111
ូនៃ ីរចពទយ Women & Infants៖ 101 Dudley Street, Providence RI
02905
Business Office, 1st Floor
ចមា៉ាកាចីវ ើការ៖ ថ្ងៃេ័នៃ ែ ់ថ្ងៃសប្ុ ក
ចមា៉ាកា 8:00 ប្ពឹក ែ ់ចមា៉ាកា
4:30 រចសៀ
ទល រស័ពៃ៖
(401) 274-1122, ext 41419

ច ើសពីចនោះ CNE នឹកាជល នព័ ៌មានែ ់ស្ថធារណៈជនអំពី FAP ចនោះ នងកា PLS ចៅ
កនុការ្
ត ស្ថារ័នខែ ចបើការចប្ូើ។
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ជំនួបហងរញ្ញ ិ ថ ុ អាេេល ចប្រើបានែល េខាកាចប្កាូ៖
 អន កជូៃ ឺ ឬអន ក ំ្ការរស់ពួកចគអាេចសន ើសជ
ុំ ន
ំ ួ បហងរញ្ញ ិ ថ ុ
 រុគគ ងក CNE អាេចោកាអន កជូៃ ឺ ឬអន ក ំ្ការរស់ពួកចគ
 ប្គូចពទយរខកាែ កអាេចោកាអន កជូៃ ឺ ឬអន ក ំ្ការរស់ពួកចគ
អន កជូៃ ឺូងនមានការធានារា៉ារ់រកានឹកាប្ ិូ បានជល នែំណឹកាអំពីជំនួបហងរញ្ញ ិ ថ ុ ចៅចព
ចេញពីូនៃ ីរចពទយ។ អន កជូៃ ឺទា ំកាអស់ ខែ មានការធានារា៉ារ់រកា់ ក៏ែលេជាូងនមានធានា
រា៉ារ់រកា នឹកាទទួ បានការជល នែំណឹកាពីជំនួបហងរញ្ញ ិ ថ ុ តាូរបៈែំចណើរការថ្នរបាបការណ៍
ចេញិ ក្កយ បរប្ អន កជូៃ ឺរបៈចព 120 ថ្ងៃ រនាៃរ់ពីរបាបការណ៍ចេញិ ក្កយ បរប្ ចប្កាប
ចព ចេញពីូនៃ ីរចពទយច ើកែំរលកាសប្មារ់ការខងទា ំ (“របៈចព ជល នែំណឹកា”)។
អន កជូៃ ឺអាេោក់ពាកយសុំជំនួបហងរញ្ញ ិ ថ ុ រហល ែ ់ថ្ងៃ ទី 240 រនាៃរ់ពីការនត ់នលិរបាប
ការណ៍ចេញិ ក្កយ បរប្ ចប្កាបចព ចេញពីូនៃ ីរចពទយច ើកែំរលកាសប្មារ់ការខងទា ំ (“របៈ
ចព ោក់ពាកយ”)។
ចរើពាកយសុំ FAP ចពញច ញប្ ិូ បានោក់ចសន ើអំ ុ ការបៈចព ោក់ពាកយ េំ្ ់ការខាកា
ចប្កាូនឹកាប្ ិូ បានចីវ ើចោប CNE ៖
a. ECA’s ចៅច ើអនកជូៃ ន
ឺ ឹកាប្ ិូ បានពនារ
b. ចសេកត ីសចប្ូេថ្នភាពមានសងទធងទទួ បាននឹកាប្ ិូ បានចីវ ើច ើកា ចហើបចរៀរជា
ឯកស្ថរចៅកនុកា កខ ណៈចទៀកាចព
c. CNE នឹកាជល នែំណឹកាអន កជូៃ ឺជាលាប កខ ណ៍អកសរពីចសេកត ីសចប្ូេ នងកាូល
ោឋនសប្មារ់ចសេកត ីសចប្ូេចនាោះ
d. របាបការណ៍ ិ ក្កយ បរប្ ខែ បានចីវ ើរេចុរបនន ភាពនឹកាប្ ិូ បាននត ់ ខែ នឹកា
រង្ហាញពីេំនួនទឹកប្បាក់ខែ ជំពាក់ចោបអន កជូៃ ឺមានសងទធងទទួ បាន FAP (ចរើ
អាេអនុិ ត បាន) រចរៀរខែ េំនួនទឹកប្បាក់ប្ ិូ បាន កំណ ់ នងកាភាគរប AGB
ខែ អាេអនុិ ត បាន
e. េំនួនទឹកប្បាក់្ូួ បខែ បានរកា់ច ើសពីេំនួនខែ បានជំពាក់ចោបអន ក
ជូៃ ឺមានសងទធងទទួ បាន FAP នឹកាប្ ិូ បានរកាវ ង ប្បាក់ជលន ិ ក្ញតាូហន ឹកា (ចរើអាេ
អនុិ ត បាន) នងកា
f. ភាគីទីរីនឹកាច ់ ិ ក្ធានការអាេរកបានខែ សូចហ ុន ទា ំកាអស់ចែើូបីរកា
ទុក ECA’s ទា ំកាឡាបខែ បានចីវ ើចៅច ើអនកជូៃ ចឺ ែើូបីប្រូល រំណុ
ែល េជា ការ
ុរចច ចសេកត ី ិ ក្នងេេ័ប ឬ ការឈរ់បកពនធ ឬសងទធងឃា ់ទុក។
ចរើពាកយសុំ FAP ូងនចពញច ញប្ ិូ បានទទួ CNE នឹកានត ់រុគគ មានក់ៗនល ិចសេកត ីជលន
ែំណឹកាជាលាប កខ ណ៍អកសរខែ ពងពណ៌នាអំពីព័ ៌មាន ឬឯកស្ថររខនា ូខែ
ប្ូូិឱ្យ
មានចែើូបីចីវ ើការសចប្ូេេង ត មានសងទធងទទួ បាន FAP រ ួូជាូួ បចសេកត ីសចកាខ រភាស្ថ
ូងនសមុគស្ថាញ (PLS) នងកាអនុញ្ជញ ឱ្យរុគគ ចនាោះរបៈចព 30 ថ្ងៃចែើូបីនត ន
់ ល ិព័ ៌មាន
ចនាោះ។ CNE ក៏នឹកានត ់នលិការពនារចព ECA’s ្ូួ បកនុកាការទទួ ការរកា់ប្បាក់
សប្មារ់ការខងទា ំអំ ុ កាចព ចនោះនកាខែរ។ រុគគ មានក់ៗនឹកាប្ ិូ បាននត ់នលិច ែទល រស័ពៃ
ចែើូបីចៅជាូួ បសំណួរ្ូួ បខែ ទាក់ទកានឹកាព័ ៌មាន ឬឯកស្ថររខនា ូខែ
ប្ូូិឱ្យ
មាន។
ត្បជាជនដដលោានធានារ៉ាប់រង៖
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អន កជូៃ ឺខែ ោានធានារា៉ារ់រកាទា ំកាអស់អាេរំចពញែំចណើរការពាកយសុំ FAP។ ពួ កចគគួ រ
ខ ពងភាកាច ើការមាន កខ ណៈសូប ត ងប្គរ់ប្ោន់ររស់ពួកចគសប្មារ់កូា ិ ក្ីីចនសកាចទៀ
នកាខែរខែ អាេធានារា៉ារ់រកាពួ កចគសប្មារ់ូួបភាគ ឬទា ំកាអស់ថ្នការខងទា ំសុែភាព
ររស់ពួកចគ។ ទីប្រឹកាហងរញ្ញ ិ ថ ុ នងកាអន ក ំ្កាចសវាហងរញ្ញ ិ ថ ុ អនកជូៃ ឺគឺអាេរកបានចែើូបី
ជួ បអន កជូៃ ឺ។ អន កជូៃ ឺនឹកាប្ ិូ បានចេញិ ក្កយ បរប្ នល ិភ ងរ ីថ្ន េំនួនខែ បានចេញ
ិ ក្កយ បរប្ ជាទល ចៅ (Amount Generally Billed (AGB)) រ៉ាុច្
ណ ោះ ឬការគង ថ្ងៃ ងេជាកាច ើ
ការរញ្ចុោះថ្ងៃ FAP ខែ អាេអនុិ ត បាន នងកាការរញ្ចុោះថ្ងៃខែ រកា់ែល ួនឯកា ែល េខែ បាន
ចរៀររារ់ចៅកនុកា FAP។
លក្ខ ណៈសមបរត ិត្រប់ត្ោន់ននបំណុលអាត្ក្ក្់៖
សូ ុ យគណនីខែ ូងនបានចោោះប្ស្ថបអាេប្ ិូ បានរញ្ជន
ូ ចៅទីភានក់ង្ហរប្រូល ខាកា
ចប្ៅចែ ចីវ ើការកនុកានាូ CNE រនាៃរ់ពីនុ របៈចព 120 ថ្ងៃ ពីរបាបការណ៍ចេញ
ិ ក្កយ បរប្ ចប្កាបចព ចេញពីូនៃ ីរចពទយច ើកែំរលកា ចហើបអន កជូៃ ឺប្ ិូ បាននត ់ឱ្យនល ិចស
េកត ីជលនែំណឹកាជាលាប កខ ណ៍អកសរូុនចព 30 ថ្ងៃ នងកាជាូួ បេារ់េូៃ កាូួ បថ្នចសេ
កត ីសចកាខ រភាស្ថូងនសមុគស្ថាញ (PLS)។ ចសេកត ីជលនែំណឹកាជាលាប កខ ណ៍អកសរនឹការង្ហាញ
ពីេំ្ ់ការអវ ីខែ CNE មានខននការចីវ ើ។
គណនីទា ំកាចនោះបានអស់ ំហលរថ្នការប្រូល

ីូា តាែល េខែ បានខេកាខាកាចប្កាូ៖

1. របាបការណ៍េំនួនរី (3) ប្ ិូ បានចនញើចៅឱ្យអន កធានា
2. កងេចប្រឹកាខប្រកាប្រូល ថ្នៃកនុកាបានប្ ិូ ចីវ ើចែើូបីរង្ហាញពីទំនួ ែុសប្ ិូ ររស់អនកជូៃ ឺ
ខែ ូងនទាន់សចប្ូេ។ ចនោះអាេសា ង កនុកាទប្ូកា់ជា ងែង ប្រូល ចសេកត ជ
ី ល នែំណឹកាខែ
មាន ថ្ូៃ ចសា ើ នងកា/ឬការចៅទល រស័ពៃចោបផ្ទៃ ់ចៅកាន់អនកជូៃ ឺ/អន កធានា។
3. ំនាំចែើូថ្នកងេចប្ពូចប្ពៀូច ខើ ននការរកា់ប្បាក់។
CNE នឹកានត ់ជលនអន កជូៃ ឺនលិចសេកត ីជលនែំណឹកាជាលាប កខ ណ៍អរបររមា 30 ថ្ងៃ ូុន
ចព េល រ ួូកនុកា ECAs ្ូួ ប។ ចសេកត ីជលនែំណឹកាជាលាប កខ ណ៍អកសររបៈចព 30 ថ្ងៃ
នឹការង្ហាញពី ECAs ូួ ប្ ខែ CNE មានខននការទទួ ចីវ ើរនាៃរ់ពី 30 ថ្ងៃ
ប្រសងនចរើោានការរកា់ប្បាក់ ចហើបក៏នឹការ ួូមានូួ បេារ់េូៃ កា ថ្នចសេកត ីសចកាខ រ
ភាស្ថូងនសមុគស្ថាញ (PLS) នកាខែរ។
សក្មា ព.ត្បមូ លដដលបានអនុញ្ញញរ (ECA’s) ៖
a. ការោក់សងទធងឃា ់ទុកចៅច ើប្ទពយសូប ត ងររស់រុគគ មានក់
b. ការភាារ់ ឬែកហល គណនីីនាោរររស់រុគគ មានក់ ឬប្ទពយសូប ត ងផ្ទៃ ែ
់ ល ួនចនសកា
ចទៀ
c. ការចរ់ចនតើូេំ្ ់ការសុី ិ ក្ ចៅច ើរុគគ មានក់
d. ការរ ឹរអល សប្បាក់ឈន ួ ររស់រុគគ មានក់។
សក្មា ព.ត្បមូ លដដលបានហាមឃារ់ (ECA’s) ៖
a. ការ ក់រំណុ ររស់រគ
ុ គ មានក់ចៅឱ្យភាគីចនសកា
b. ការរាបការណ៍ព័ ៌មានូងន ែ អំពីរុគគ មានក់ចៅកាន់ទីភានក់ង្ហររាបការណ៍ឥណទាន
អ ងងងជនចប្រើប្បាស់ ឬការ ក្ោ ័បឥណទាន
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c. ការច ើកចព ការរែងចសី ឬការ ប្ូូិឱ្យមានការរកា់ប្បាក់ូុនចព នត ់នលិការខងទា ំ
ចំបាេ់ខននកចិជាស្ថស្រសត ចោបស្ថរខ ការូងនរកា់ប្បាក់ររស់រុគគ មានក់សប្មារ់ការខងទា ំ
ខែ បាននត ់ពីូុន
d. ការរ ឹរអល សបកអេ នប្ទពយររស់រុគគ មានក់
e. ការរកាយ ឱ្យមានការចរ់ែល ួនររស់រុគគ មានក់
f. ការរកាយ ឱ្យរុគគ មានក់កាៃបជាប្រធានរទថ្នែីការង្ហគរ់ថ្នអំណួសឃា ់ែល ួន។
ទីភានក់ង្ហរប្រូល ទា ំកាអស់ខែ បានចប្រើចោបប្រព័នធនឹកាមានចោ ការណ៍ខណនាំជា
លាប កខ ណ៍អកសរខែ រញ្ជាក់ពី ិ ក្ស្ថ ភាពថ្នកងេចប្រឹកាខប្រកាប្រូល ខែ បាននត ់សងទធង
អនុញ្ជញ ចោប CNE។
ត្បវរត ិដក្ដត្ប និងអនុម័រ៖
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