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I.

II.

គោលបំណង. គោលរំណងថ្នគោលនគោបាយឥណទានគនុះគឺគ ើមបីធានាថា Care
New England (តគៅគនុះ ប្តូវបានកំណត់ជា CNE) កំណត់ទា ំងទំនួលែុសប្តូវររស់អនកជ
មៃ ឺ និងអងគ ការសប្មារ់ការរង់ប្បាក់សុវតថ ិភាពគលើគសវាកមម គសេងៗខ លបានសតល់ជូន និង
គ ើមបីគ្វ គ
ើ គប្មាងកមម វ ិ្ីរញ្ចុះថ្លៃខ លអាចរកបានគសេងៗ។
វិ សាលលព.. គោលនគោបាយគនុះអនុវតត គៅគលើមនទ ីរគពទយ Care New England (CNE)
ូ ចបានកំណត់ខាងគប្កាម៖





មនទ ីរគពទយ Butler
មនទ ីរគពទយ Kent
មនទ ីរគពទយ Memorial
មនទ ីរគពទយ Women & Infants

III.

គោលនគោបាយ. អន កជមៃ ឺទា ំងអស់នឹងប្តូវបានសតល់ការពាបាលសប្មារ់គសវាខលទា ំសុែ
ភាពរនាទន់ និងចំបាច់ខសនកគវជជសាស្រសតទា ំងអស់ គោយមិនគិតអំពីសមតថ ភាពររស់ពួក
គគកនចងការរង់ប្បាក់ ូ ចខ លបានគូ សវាសគៅកនចងគោលនគោបាយចារ់ពាបាលគវជជ
សាសត សគស្រ្គុះរនាទន់ និងពលកមម សកមម (EMTALA)។ គទាុះរីជាោ៉ាង្ សប្មារ់អនកជមៃ ឺ
ខ លោមនការធានារ៉ារ់រងប្តឹមប្តូវពីខសនការសុែភាពខ លបានចូ លរ ួម គសវាកមម មិនចំ
បាច់គសេងៗនឹងមិនប្តូវបានប្រគល់គៅឱ្យមុនគពលរង់ប្បាក់គ ើយ លុុះប្ាខតមានការ
គរៀរចំហិរញញ វតថចគៅនឹងកខនៃ ង។ CNE សត ល់នូវកមម វ ិ្ីរញ្ចុះថ្លៃ គ ើមបីជួយអន កជមៃ ឺឱ្យរំគពញ
បានាមកាតពវ កិចចហិរញញ វតថចររស់ពួកគគចំគ ុះ CNE ។

IV.

និយមន័យ.វវអន កជមៃ ឺ៖ សប្មារ់គោលរំណងថ្នគោលនគោបាយគនុះ អន កជមៃ ឺប្តូវបាន
កំណត់ជារុគគលមានក់ៗ ឬអន កទទួ លការចត់ាំងប្សរចារ់ឱ្យទទួ លែុសប្តូវគលើការរង់
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ប្បាក់ថ្នការចំ្យគវជជសាស្រសតទា ំងអស់ខ ល
ជូ ន។
V.

ក់ព័នធនឹងគសវាកមម គសេងៗខ លបានសតល់

នីតិ ិ សាធី។
(a)

គណនីភាគីទីរី៖ ែណៈគពលគសវាកមម ទា ំងអស់ខ លបានប្រគល់ឱ្យគឺជាទំនួលែុស
ប្តូវររស់អនកជមៃ ឺ មនទ ីរគពទយនីមួយៗនឹងពាោមប្រមូ លការរង់ប្បាក់ពីការចូ ល
រ ួមខសនការសុែភាពមុនគពលខសវ ងរកការរង់ប្បាក់ពីអនកជមៃ ឺ។ ការគរៀរចំរង់
ប្បាក់មុនគពលគសវាកមម ប្តូវបានតប្មូវឱ្យមានពីអនកជមៃ ឺខ លបានធានារ៉ាររង
គោយខសនការសុែភាពខ លមិនបានចូ លរ ួម។ មនទ ីរគពទយនីមួយៗនឹងពាោម
ប្រមូ លការរង់ប្បាក់ពីខសនការសុែភាពខ លមិនបានចូ លរ ួម និង/ឬសតល់
ព័ត៌មានាមគសចកត ីប្តូវការ គ ើមបីោំប្ទអន កជមៃ ឺកនចងការធានា ល់ការរង់ប្បាក់
ពីខសនការសុែភាពររស់ពួកគគ។

(b)

គណនីរង់ប្បាក់ែល ួនឯង៖ អន កជមៃ ឺទា ំងអស់ប្តូវបានតប្មូវឱ្យគ្វ ើកាគរៀរចំហិរញញ វតថច
សប្មារ់ការខលទា ំមិនចំបាច់មុនគពលគសវាកមម ទា ំងអស់។ CNE រកាសិទធិកនចងការ
ពនារគពលការខលទា ំមិនចំបាច់ថ្នអន កជមៃ ឺខ លមិនតវា៉ាទា ំងឡាយ។

(c)

កមម វ ិ្ីរញ្ចុះថ្លៃ ៖

(d)



ការរញ្ចុះថ្លៃគលើអតថ ប្រគោជន៍សហគមន៍៖ អន កជមៃ ឺខ លោមនការធានា
រ៉ារ់រងទា ំងអស់ទទួ លបានការរញ្ចុះថ្លៃ 30% សប្មារ់គសវាចំបាច់ខសនកគវជជ
សាស្រសត គោយមិនគិតពីសមតថ ភាពររស់ពួកគគកនចងការរង់ប្បាក់គ ើយ។



ការរញ្ចុះថ្លៃគលើការរង់ប្បាក់ជាមុន៖ អន កជមៃ ឺខ លោមនការធានារ៉ារ់រង
ទា ំងអស់មានសិទធិទទួ លបានការរញ្ចុះថ្លៃ 20% សប្មារ់ការរង់ប្បាក់ថ្ន
រំណុលខ លរំពឹងទុកមុនគពល ឬគៅកាលររ ិគចេ ទថ្នគសវាកមម ។ ការរញ្ចុះ
ថ្លៃគនុះនឹងអនុវតត គៅគលើរំណុលខ លមិនបានរំពង
ឹ ទុករខនថ មទា ំងឡាយ
ប្រសិនគរើអនកជមៃ ឺគនាុះទូ ទាត់ការរង់ប្បាក់ទា ំងប្ស ុងកនចងគពលសាមសិរ
(30) ថ្លៃ ថ្នវ ិកក យរប្តចុងគប្កាយ។ ប្រសិនគរើការរង់ប្បាក់ថ្នរំណុលខ ល
បានរំពឹងទុកគនាុះបានគលើសពីតប្មូវការ 20% CNE នឹងគចញប្បាក់រងវ ិល
សងវ ិញគៅឱ្យអន កជមៃ ឺ មិនគលើសពី 30 ថ្លៃ រនាទរ់ពីការគិតថ្លៃ ប្តូវបាន
សគប្មចជាសាថពរគ ើយ។



ការរញ្ចុះថ្លៃគលើការរង់ប្បាក់រហ័ស៖ អន កជមៃ ឺខ លោមនការធានារ៉ារ់រង
ទា ំងអស់ខ លមិនទាន់ទទួ លបានអតថ ប្រគោជន៍ពីការរញ្ចុះថ្លៃគលើការរង់
ប្បាក់រហ័សគៅគ ើយគឺមានសិទធិទទួ លបានការរញ្ចុះថ្លៃ 10% គលើសមតុលយ
ររស់ពួកគគ ប្រសិនគរើអនកជមៃ ឺគនាុះទូ ទាត់ការរង់ប្បាក់ទា ំងប្ស ុងកនចង
គពលសាមសិរ (30) ថ្លៃ ថ្នវ ិកក យរប្តចុងគប្កាយ។

ចំនួនទឹកប្បាក់ខ លបានប្រមូ ល៖ ចំនួនទឹកប្បាក់ ឬភាគរយថ្នការគិតថ្លៃសរុរ
ខ លបានប្រមូ លគលើចំខណករង់ប្បាក់ឯកជននឹងមិនឱ្យគប្ចើនជាង ចំនួនខ ល
បានគចញវ ិកក យរប្តទូ គៅ (Amount Generally Billed (AGB)) គ ើយ ូ ចខ ល
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បានចុុះលកខ ែណឌគៅកនចងរញញ តត ិ IRS 501(r)។ AGB គឺជាភាគរយថ្នការគិតថ្លៃ
ខ លបានគចញវ ិកក យរប្តខ លប្តូវបានប្រមូ លជា្មម ា ូ ចខ លបានកំណត់
គោយ CNE គ ើមបីររ់រញ្ល
ូ គសវាកមម មនទ ីរគពទយពី ថ្លៃឈ្ន ួលសប្មារ់អនករង់គលើគស
វា Medicare និងអន ករង់ខររ ណិជជកមម ពីឆ្នំសារគពើពនធ មុន។ អន កជមៃ ឺខ ល
ោមនការធានារ៉ារ់រងខ លរំគពញបានាមលកខ ណៈវ ិនិចេ័យមានលកខ ណៈសមបតត ិ
ប្គរ់ប្ោន់សប្មារ់ការរញ្ចុះថ្លៃខ លោមនការធានារ៉ារ់រងនឹងប្តូវបាកគិតថ្លៃ តិច
ជាងថ្ន AGB ឬគិតថ្លៃរញ្ចុះថ្លៃតិចជាង។
(e)
VI.

CNE នឹងអនុវតត ាមនីតិ វ ិ្ីប្រមូ លខ លបានរគងក ើតគ ើង គ ើមបីទទួ លការរង់
ប្បាក់ពីរុគគលមានក់ៗខ លមានកាតពវ កិចចហិរញញ វតថច។

ការគលើកលលង៖វសហរង់ប្បាក់ធានារ៉ារ់រង ប្បាក់អាច កហូ តយកបាន និងសមតុលយ
សហធានារ៉ារ់រងខ ល ល់កាលកំណត់ពីអនកជមៃ ឺគឺមិនមានសិទធិទទួ លបានការរញ្ចុះថ្លៃ
គលើការរង់ប្បាក់ជាមុន ឬការរង់ប្បាក់រហ័សគ យ
ើ ។

បានអនុម័ត៖ [INSERT DATE]វវ

ទំព័រ 3 នៃ 3

