ສູນການແພດຊຸມຊ ົນ (COMMUNITY MEDICAL CENTERS)
ໍ້ ນ
ຂມ
ູ ການສົ່ງົ ໃບບິນທົ່ ສາຄ ັນສາລ ັບຄ ົນເຈັບ
ສູນການແພດຊຸມຊ ົນ (CMC) ມປະຫວ ັດໃນການໃຫກ
ໍ້ ານສະໜັບສະໜູນແກຊ
ົ່ ຸມຊ ົນມາດ ົນນານ.

ຄາໝນສ
ັ ໍ້ ັນຍາ

ໍ້ ເຟຼືໍ້ ອເຜຼືົ່ ອແຜແ
ຂອງພວກເຮົາສະທອ
ໍ້ ນໃຫເໍ້ ຫັ ນນະໂຍບາຍການຊວ
ົ່ ຍເຫຼືອທາງດາໍ້ ນການເງິນເອຼືອ
ົ່ ກຄ
ົ່ ົນເຈັບ ຜູທ
ໍ້ ົ່ ຂການ
ເບິົ່ ງແຍງດູແລຢູທ
ົ່ ົ່ ໂຮງໝຂອງພວກເຮົາ.

ໍ້ ຂມ
ໍ້ ນ
ເອກະສານແຈກຢາຍນມ
ູ ທົ່ ສາຄ ັນ ເພຼືົ່ ອຊວ
ົ່ ຍໃຫຄ
ໍ້ ົນເຈັບຂອງພວກ

ເຮົາເຂົໍ້າໃຈຂະບວນການສົ່ງົ ໃບບິນເກັບເງິນ,
ຕາົ່ ງໆ.

ທາງເລຼືອກການຊາລະ,

ແລະ

ໂຄງການຊວ
ົ່ ຍເຫຼືອດາໍ້ ນການເງິນ

ກ ົດໝາຍຂອງລ ັດຖະບານກາງ ແລະ ຂອງລ ັດການ ົດໃຫໂ
ໍ້ ຮງໝຕາົ່ ງໆໃຫກ
ໍ້ ານເບິົ່ ງແຍງດູແລທາງການ

ແພດໃນລາຄາຜອ
ົ່ ນ ຫຼື ຟຣໃຫແ
ໍ້ ກຄ
ົ່ ົນເຈັບທົ່ ບົ່ ມປະກ ັນໄພ ແລະ ຄ ົນເຈັບທົ່ ມປະກ ັນໄພບົ່ ພຽງພທົ່ ມຄາົ່ ໃຊຈ
ໍ້ າົ່ ຍທາງ
ການແພດສູງ.

ບ ັນດາບຸກຄ ົນຜູທ
ໍ້ ົ່ ສະໝ ັກຂ ແລະ ມເງຼືົ່ ອນໄຂໄດຮ
ໍ້ ັບການຊວ
ົ່ ຍເຫຼືອທາງດາໍ້ ນການເງິນອາດຈະບົ່ ຖຼືກ

ເກັບຄາົ່ ເພົ່ ມສາລ ັບການເບິົ່ງແຍງດູແລສຸກເສນ ຫຼື ການເບິົ່ ງແຍງດູແລທາງການແພດທົ່ ຈາເປັນອຼືົ່ ນໆ ເກນໄປກວາົ່
ຈານວນທົ່ ໄດສ
ໍ້ ົ່ງົ ໃບບິນທົົ່ ວໄປໃຫກ
ໍ້ ັບບຸກຄ ົນຜູທ
ໍ້ ົ່ ມປະກ ັນໄພຄຸມ
ໍ້ ຄອງການເບິົ່ ງແຍງດູແລດງົ່ ັ ກາົ່ ວ.

ໍ້ ນ
ໍ້ ມນນ
ຂມ
ູ ນແ
ົ່ າ

ໃຊກ
ແລະ ບົ່ ນາໃຊກ
ັ ໍ້
ໍ້ ັບແຕໃົ່ ບບິນຂອງໂຮງໝເທົົ່ ານນ,
ໍ້ ັບໃບບິນທົ່ ທາົ່ ນຮ ັບມາຈາກແພດປິົ່ ນປົວ, ແພດຊຽົ່ ວຊານທາ
ສະຫ ົບ, ຜູຮ
ໍ້ ັບຜິດຊອບການປິົ່ ນປົວ, ບລິສ ັດຮ ັບ-ສົ່ງົ ຄ ົນເຈັບ, ຫຼື ຜູໃໍ້ ຫກ
ໍ້ ານບລິການທາງການແພດອຼືົ່ ນໆ ເຊິົ່ ງເປັນຜູໍ້
ທົ່ ອາດຈະໃຫກ
ໍ້ ານປິົ່ ນປົວທາງການແພດຢູທ
ົ່ ົ່ ສູນການແພດຊຸມຊ ົນ (CMC).
ການຊວ
ົ່ ຍເຫຼືອທາງດາໍ້ ນການເງິນ (ການເບິົ່ ງແຍງດູແລເປັນການກຸສ ົນ):

ຄ ົນເຈັບບົ່ ມປະກ ັນໄພລາຍໄດຕ
ໍ້ າົ່ ແລະ

ຄ ົນເຈັບມປະກ ັນໄພບົ່ ພຽງພລາຍໄດຕ
ໍ້ າົ່ ທົ່ ມຄາົ່ ໃຊຈ
ໍ້ າົ່ ຍທາງການແພດສູງອາດຈະມສິດໄດຮ
ໍ້ ັບການເບິົ່ງແຍງດູແລທາງ
ການແພດຟຣ.

ຈະຕອ
ໍ້ ງບົ່ ມບຸກຄ ົນອຼືົ່ນ ຫຼື

ການມສິດໄດຮ
ໍ້ ັບແມນອ
ົ່ ງຕາມລາຍຮ ັບ ແລະ ຂະໜາດຂອງຄອບຄ ົວ.

ແຫງົ່ ເງິນທຶນອຼືົ່ ນໃດເປັນຜູຈ
ໍ້ າົ່ ຍໃຫໍ້ ກອ
ົ່ ນທົ່ ຄ ົນເຈັບຈະມສິດໄດຮ
ໍ້ ັບການເບິົ່ງແຍງດູແລຟຣ.
ການເບິົ່ ງແຍງດູແລທົ່ ໄດຮ
ໍ້ ັບສວ
ົ່ ນຫຸ ດ:

ຖາໍ້ ຄ ົນເຈັບບົ່ ມເງຼືົ່ ອນໄຂໄດຮ
ໍ້ ັບການເບິົ່ງແຍງດູແລທາງການແພດຟຣ, ຄ ົນ

ເຈັບອາດຈະຍ ັງມເງຼືົ່ ອນໄຂໄດຮ
ໍ້ ັບການເບິົ່ງແຍງດູແລທົ່ ໄດຮ
ໍ້ ັບສວ
ົ່ ນຫຸ ດ.
ຂອງຄອບຄ ົວ

ແລະ

ຂະໜາດຂອງຄອບຄ ົວ.

ການມສິດໄດຮ
ໍ້ ັບແມນອ
ົ່ ງຕາມລາຍຮ ັບ

ແພດສຸກເສນຜູທ
ໍ້ ົ່ ໃຫບ
ໍ້ ລິການສຸກເສນຢູທ
ົ່ ົ່ ສູນການແພດຊຸມຊ ົນ

(CMC) ຕອ
ໍ້ ງໄດມ
ໍ້ ສວ
ົ່ ນຫຸ ດໃຫແ
ໍ້ ກຄ
ົ່ ົນເຈັບທົ່ ບົ່ ມປະກ ັນໄພ ຫຼື ຄ ົນເຈັບທົ່ ມປະກ ັນໄພບົ່ ພຽງພທົ່ ມຄາົ່ ໃຊຈ
ໍ້ າົ່ ຍສູງ, ຜູທ
ໍ້ ົ່
ຢູໃົ່ ນ ຫຼື ຕາົ່ ກວາົ່ 350% ຂອງລະດ ັບຄວາມທຸກຍາກຂອງລ ັດຖະບານກາງ.
ສາລ ັບການບລິການຂອງແພດສຸກເສນທົ່ ທາົ່ ນໄດຮ
ໍ້ ັບຢູທ
ົ່ ົ່ CMC.

ທາົ່ ນຈະໄດຮ
ໍ້ ັບໃບບິນແຍກຕາົ່ ງຫາກ

ຖາໍ້ ທາົ່ ນມຄາຖາມກຽົ່ ວກ ັບໃບບິນຂອງແພດປິົ່ ນ

ປົວແມນຄວນຖາມໄປຍ
ັງທາງຫອ
ົ່
ໍ້ ງການຂອງແພດປິົ່ ນປົວໂດຍກ ົງ.
ນະໂຍບາຍວາົ່ ດວ
ັ ຂ: ສາເນົານະໂຍບາຍວາົ່ ດວ
ໍ້ ຍການຊວ
ົ່ ຍເຫຼືອທາງດາໍ້ ນການເງິນ ແລະ ການສະໝກ
ໍ້ ຍການຊວ
ົ່ ຍ
ເຫຼືອທາງດາໍ້ ນການເງິນ

ແລະ

www.communitymedical.org.

ໃບສະໝ ັກຂການເບິົ່ ງແຍງດູແລຫຸ ດລາຄາ

ແລະ

ຟຣແມນສາມາດເອົ
າໄດຢ
ົ່
ໍ້ ທ
ົູ່ ົ່

ສາເນົານະໂຍບາຍວາົ່ ດວ
ໍ້ ຍການຊວ
ົ່ ຍເຫຼືອທາງດາໍ້ ນການເງິນ ແລະ ໃບສະ

ໍ້ :ຼື Community Regional Medical
ໝ ັກຂແມນຍ
ົ່ ັງມໃຫຢ
ໍ້ ທ
ົູ່ ົ່ ພະແນກຮ ັບຕອ
ໍ້ ນໃຫຍຂ
ົ່ ອງພວກເຮົາຕາມທົ່ ຢູຕ
ົ່ ົ່ ໄປນຄ

Center – 2823 Fresno Street, Fresno, CA 93721; Clovis Community Medical Center –
2755 Herndon Avenue, Clovis, CA 93611; ແລະ Fresno Heart and Surgical Hospital – 15
E. Audubon Drive, Fresno, CA 93720.

ເພຼືົ່ ອຮ ັບເອົ າສາເນົານະໂຍບາຍວາົ່ ດວ
ໍ້ ຍການຊວ
ົ່ ຍເຫຼືອທາງດາໍ້ ນ

ການເງິນ ແລະ ໃບສະໝ ັກໂດຍທາງໄປສະນບົ່ ເສຍຄາົ່ , ກະລຸນາຂເອົ າສະບ ັບໜຶົ່ງໂດຍການໂທຫາຝາົ່ ຍຮ ັບຕອ
ໍ້ ນທົ່
ເບ (559) 459-2998.

ໜັງສຼືນະໂຍບາຍວາົ່ ດວ
ໍ້ ຍການຊວ
ົ່ ຍເຫຼືອທາງດາໍ້ ນການເງິນ ແລະ ໃບສະໝ ັກແມນມ
ົ່ ການ

ແປເປັນສະບ ັບພາສາສະເປນ, ມງ,
ົໍ້ ປັນຈາບ, ລາວ, ຕາກາລ ັອກ, ມອນ-ຂະແມ/ກາປູເຈຍ, ອາເມເນຍ, ອາຣ ັບ,
ຈນ, ຫວຽດນາມ, ເຢຍລະມ ັນ, ເກົາຫ, ຍປຸົ່ນ, ຣ ັດເຊຍ, ຮິນດ, ປັອກຕຸຍການ, ເປເຊຍ, ແລະ ແມນດາຣິນ.
ການຊວ
ັ :
ົ່ ຍເຫຼືອໃນການສະໝກ

ພະແນກຕອ
ໍ້ ນຮ ັບຂອງ CMC (ຕາມລາຍຊຼືົ່ ຢູຂ
ົ່ າໍ້ ງເທິງ) ພອ
ໍ້ ມຊວ
ົ່ ຍເຫຼືອທາົ່ ນໃນ

ການດາເນນຂນຕອນການສະໝ
ັ ໍ້
ັກຂ.

ໍ້ ນ
ທາົ່ ນຈະໄດຮ
ູ ໃສໃົ່ ບສະໝ ັກ ແລະ ປະກອບເອ
ໍ້ ັບການບອກໃຫປ
ໍ້ ະກອບຂມ

ກະສານທາງດາໍ້ ນລາຍຮ ັບຂອງຄອບຄ ົວຂອງທາົ່ ນໃສ.ົ່

ຄ ົນເຈັບຈະຕອ
ໍ້ ງສົ່ງົ ໃບສະໝ ັກຂການຊວ
ົ່ ຍເຫຼືອດາໍ້ ນການ

ເງິນໄປຫາ: ສູນການແພດຊຸມຊ ົນ, ພະແນກບລິການດາໍ້ ນການເງິນຄ ົນເຈັບ (Community Medical Centers,
Patient Financial Services Department), P.O. Box 1232, Fresno, CA 93715, Attn: ການສະ
ໝ ັກຂການຊວ
ົ່ ຍເຫຼືອດາໍ້ ນການເງິນ (Financial Assistance Application).
ກະສານປະກອບຂອງທາົ່ ນແລວ
ໍ້ ,

ຫ ັງຈາກສົ່ງົ ໃບສະໝ ັກ ແລະ ເອ

ທາົ່ ນຈະໄດຮ
ໍ້ ັບການຕິດຕົ່ ກຽົ່ ວກ ັບການມສິດໄດຮ
ໍ້ ັບຂອງທາົ່ ນ.

ຖາໍ້ ທາົ່ ນຄິດວາົ່

ທາົ່ ນອາດຈະມເງຼືົ່ ອນໄຂໄດຮ
ໍ້ ັບການເບິົ່ງແຍງດູແລທາງການແພດທົ່ ໄດຮ
ໍ້ ັບສວ
ົ່ ນຫຸ ດ ຫຼື ຟຣ, ກະລຸນາຕິດຕົ່ ຝາົ່ ຍຮ ັບ
ໍ້ ນ
ຕອ
ູ ເພົ່ ມເຕມ.
ໍ້ ນທົ່ ເບ (559) 459-2998 ເພຼືົ່ ອຂຂມ
ການບລິການທົ່ ມສິດໄດຮ
ໍ້ ັບ:

ຄ ົນເຈັບຜູທ
ຮ
ໍ້ ົ່ ມສິດໄດຮ
ໍ້ ັບແມນສາມາດໄດ
ົ່
ໍ້ ັບການເບິົ່ງແຍງດູແລທົ່ ໄດຮ
ໍ້ ັບສວ
ົ່ ນຫຸ ດ ຫຼື

ຟຣສາລ ັບການບລິການສຸກເສນ ແລະ ມຄວາມຈາເປັນທາງການແພດທົ່ ຈ ັດໃຫຢ
ໍ້ ທ
ົູ່ ົ່ ສູນການແພດຊຸມຊ ົນ (CMC).
ສິນຄາໍ້ ແລະ ບລິການທົ່ (1) ບົ່ ມຄວາມຈາເປັນທາງການແພດ ເພຼືົ່ ອປິົ່ ນປົວການບາດເຈັບ ຫຼື ຄວາມເຈັບປົ່ວຍ,
(2) ຈ ັດໃຫເໍ້ ພຼືົ່ ອຈຸດປະສ ົງເສມແຕງົ່ ຄວາມງາມຕາມທາງເລຼືອກເປັນຕນຕ
ົໍ້ , ຫຼື (3) ສິນຄາໍ້ ຫຼື ບລິການທົດລອງ,
ລວມທັງບ ັນດາສິນຄາໍ້

ແລະ

ບລິການທົ່ ຈ ັດໃຫກ
ິ ,
ໍ້ ັບຄ ົນເຈັບທົ່ ເປັນສວ
ົ່ ນຂອງການທົດລອງທາງຄລິນກ

ໂຄງການ

ຄນຄວ
າໍ້ , ອຼືົ່ ນໆ ແມນບ
ົໍ້
ົ່ ົ່ ມສິດໄດຮ
ໍ້ ັບລາຄາຫຸ ດ ຫຼື ລາຄາເພຼືົ່ ອການກຸສ ົນ.
ການມສິດໄດຮ
ໍ້ ັບໂຄງການຂອງລ ັດຖະບານ:
ທົ່ ລ ັດຖະບານໃຫກ
ໍ້ ານສະໜັບສະໜູນ.

ທາົ່ ນອາດຈະມສິດໄດຮ
ໍ້ ັບໂຄງການເງິນສະຫວ ັດດການດາໍ້ ນສຸຂະພາບ

CMC

ມພະນ ັກງານພອ
ໍ້ ມໃຫກ
ໍ້ ານຊວ
ົ່ ຍເຫຼືອທາົ່ ນໃນການສະໝ ັກຂການ

ຊວ
ົ່ ຍເຫຼືອຂອງລ ັດຖະບານ ເພຼືົ່ ອຈາົ່ ຍຄາົ່ ໃບບິນໂຮງໝຂອງທາົ່ ນ.

ທາົ່ ນສາມາດໄດຮ
ໍ້ ັບການຊວ
ົ່ ຍເຫຼືອ ໂດຍການ

ສະໝ ັກຂເງິນສະຫວ ັດດການສຸຂະພາບທົ່ ລ ັດຖະບານໃຫກ
ໍ້ ານສະໜັບສະໜູນ
(559) 459-2998.

ໂດຍການຕິດຕົ່ ຝາົ່ ຍຮ ັບຕອ
ໍ້ ນທົ່ ເບ

ໃບສະໝກ
ັ ທົ່ ຍ ັງຄາໍ້ ງຢູ:ົ່

ຖາໍ້ ຄ ົນເຈັບສະໝ ັກຂ ຫຼື ໃບສະໝ ັກຂຍ ັງຄາໍ້ ງຢູສ
ົ່ າລ ັບໂຄງການປະກ ັນໄພສຸຂະພາບອຼືົ່ ນໃນ

ເວລາທົ່ ເຂົາເຈົາໍ້ ສະໝ ັກຂການເບິົ່ ງແຍງດູແລເພຼືົ່ ອການກຸສ ົນ ຫຼື ຫຸ ດລາຄາໃຫຢ
ໍ້ ທ
ົູ່ ົ່ CMC, ບົ່ ມໃບສະໝ ັກໃດຈະຂ ັດ
ຂວາງການມສິດໄດຮ
ໍ້ ັບໂຄງການອຼືົ່ນ.
ທາງເລຼືອກການຊາລະ:

CMC ມວິທການຊາລະຫາຍວິທ ເພຼືົ່ ອຊວ
ົ່ ຍທາົ່ ນໃນການຊາລະໃບບິນໂຮງໝຂອງທາົ່ ນ.

ຍອດເຫຼືອບ ັນຊຄ ົນເຈັບຄ ົບການ ົດຕາມໃບຮ ັບເງິນ, ເຖິງແນວໃດກົ່ ຕາມ ອາດຈະມແຜນຕົ່ ເວລາການຊາລະໃຫກ
ໍ້ ັບຄ ົນ
ເຈັບຜູທ
ັ ຂການຊວ
ໍ້ ົ່ ສະໝກ
ົ່ ຍເຫຼືອດາໍ້ ນການເງິນໃຫນ
ໍ້ າອກ.

ຖາໍ້ ທາງ CMC ແລະ ຄ ົນເຈັບຜູມ
ໍ້ ສິດໄດຮ
ໍ້ ັບບົ່ ສາມາດ

ຕ ົກລ ົງຈານວນການຊາລະເປັນເດຼືອນຕາມຄວາມເໝາະສ ົມໄດ,ໍ້ ໂຮງໝຈະໃຊສ
ູ ຄິດໄລຕ
ໍ້ ດ
ົ່ າມທົ່ ໄດອ
ໍ້ ະທິບາຍໄວຢ
ໍ້ ໃົູ່ ນ
ໍ້ ອ
ໍ້ 127400 ຂອງປະມວນກ ົດໝາຍວາົ່ ດວ
ຂຍ
ົ່ ຍທ (i) ຂອງຂທ
ໍ້ ຍຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບຂອງລ ັດຄາລິຟ
ເນຍ (California Health and Safety Code) ເພຼືົ່ ອສາໍ້ ງແຜນການຊາລະທົ່ ສ ົມເຫດສ ົມຜ ົນໃຫ.ໍ້
ແຈງໍ້ ການເລຼືົ່ ອງຄວາມພອ
ໍ້ ມໃຫກ
ໍ້ ານປະເມນທາງດາໍ້ ນການເງິນໃຫ:ໍ້

ທາົ່ ນອາດຈະຂໃຫມ
ໍ້ ການປະເມນຄວາມຮ ັບຜິດ

ຊອບທາງດາໍ້ ນການເງິນເປັນລາຍລ ັກອ ັກສອນສາລ ັບຄາົ່ ການບລິການຂອງໂຮງໝໄດ.ໍ້
ຂໃນຊົ່ວົ ໂມງເຮັດວຽກ.

ການຂໃຫປ
ໍ້ ະເມນແມນຕ
ົ່ ອ
ໍ້ ງ

ການປະເມນແມນຈະໃຫ
ຄ
ົ່
ໍ້ າົ່ ປະເມນຈານວນເງິນທົ່ ໂຮງໝຈະໃຫທ
ໍ້ າົ່ ນຈາົ່ ຍສາລ ັບການບລິ

ການເບິົ່ ງແຍງດູແລສຸຂະພາບຂອງທາົ່ ນ, ຂນຕອນດ
າເນນການ, ແລະ ເຄຼືົ່ ອງໃຊຕ
ັ ໍ້
ໍ້ າົ່ ງໆທົ່ ຄາດວາົ່ ທາງໂຮງໝຈະສະ
ໜອງໃຫຕ
ໍ້ າມສ ົມເຫດສ ົມຜ ົນ.

ການປະເມນແມນຈະອ
ງຕາມໄລຍະການເຂົໍ້າໂຮງໝໂດຍສະເລຍ
ົ່
ົ່ ແລະ ການບລິ

ການທົ່ ໄດຈ
ໍ້ ັດໃຫສ
ໍ້ າລ ັບການວິເຄາະຂອງຄ ົນເຈັບ.
ສະເພາະ.

ພວກມ ັນບົ່ ແມນຄ
ັ ໍ້ ັນຍາທົ່ ຈະໃຫບ
ົ່ າໝນສ
ໍ້ ລິການໃນລາຄາການ ົດ

ຄວາມຮ ັບຜິດຊອບທາງດາໍ້ ນການເງິນຂອງຄ ົນເຈັບອາດຈະຫາຍ ຫຼື ໜອ
ໍ້ ຍກວາົ່ ຈານວນປະເມນໄວຕ
ໍ້ າມ

ການບລິການທົ່ ຄ ົນເຈັບໄດຮ
ໍ້ ັບຕ ົວຈິງ.
ໂຮງໝສາມາດໃຫກ
ັ ໍ້
ໍ້ ານປະເມນຈານວນຄາົ່ ການບລິການຂອງໂຮງໝເທົົ່ ານນ.

ອາດຈະມຄາົ່ ບລິການເພົ່ ມເຕມ ທົ່

ອາດຈະແມນແພດປິົ່
ນປົວຈ ັດໃຫໃໍ້ ນລະຫວາົ່ ງທົ່ ຄ ົນເຈັບພ ັກຢູໂ
ົ່
ົ່ ຮງໝເຊັົ່ ນ: ໃບບິນຈາກແພດປະຈາຕ ົວ, ແລະ ແພດ
ທາສະຫ ົບໃດໜຶົ່ງ, ຜູຊ
ໍ້ ຽົ່ ວຊານພະຍາດວິທະຍາ, ຜູຊ
ໍ້ ຽົ່ ວຊານລ ັງສວິທະຍາ, ບລິສ ັດຮ ັບ-ສົ່ງົ ຄ ົນເຈັບ ຫຼື ຜູປ
ໍ້ ະກອບ
ອາຊບທາງການແພດອຼືົ່ ນໆ

ຜູທ
ັກງານຂອງໂຮງໝ.
ໍ້ ົ່ ບົ່ ແມນພະນ
ົ່

ຄ ົນເຈັບຈະໄດຮ
ໍ້ ັບໃບບິນແຍກຕາົ່ ງຫາກສາລ ັບ

ການບລິການເຫົ່ ົ ານ.ໍ້
ຖາໍ້ ທາົ່ ນມຄາຖາມກຽົ່ ວການປະເມນເປັນລາຍລ ັກອ ັກສອນ,
(559) 459-3939.

ກະລຸນາຕິດຕົ່ ຫາຝາົ່ ຍບລິການທາງດາໍ້ ນການເງິນທົ່ ເບ

