
မဝူါဒ 

အမျိုးအစား- 

CHST စနစ်စာရွက်စာတမ်းများ  
06. လူနာများ 
စီမံေရးရာ 
လုပ်ငနး်လည်ပတ်ေဆာငရွ်က်မ�များ 

ဖနတ်ီးေရးသားရက်- 05/01/1990 

ေခါငး်စဉ်- စာ�ကငး် 2.17 လူနာ ေငေွ�ကးေထာက်ပ့ံမ� အကျံုးဝငသ်ည့ရ်က်- 12/10/2020 

အတည်ြပုသ(ူများ)- CHST ဒါ�ိုက်တာများ ဘုတ်အဖွဲ�၊ OCH ဒါ�ိုက်တာများ ဘုတ်အဖွဲ�၊ CHCO ဒါ�ိုက်တာများ ဘုတ်အဖွဲ� 

ပုိင�်ှင-် Pamela Stevens (Sr. Dir. Patient Access Srvcs.) စာမျက်�ာှ 1 ၏ 25 

 
မူဝါဒ ေ�ကညာချက-် 
 

ရပ်ရွာအသိကု်အဝနး်အတငွး်�ှ ိလူေပါငး်များစွာသည ်ေဆးဘက်ဆိုငရ်ာအရ လိုအပ်သည့ ်ကျနး်မာေရး 

ေစာင့ေ်�ှာက်မ� ဝနေ်ဆာငမ်�များ လိုအပ်ေနေသာ်လညး် ၎ငး်တိုမှ့ာ အာမခံမထားသ၊ူ အာမခံတွငမ်ပါဝငသ်၊ူ 

အစုိးရ ကျနး်မာေရး အစီအစဉ်များအတွက် သတ်မှတ်ချက်မြပည့မီ်သ ူသိုမ့ဟုတ် တစ်နညး်အားြဖင့ ်

ယငး်ကျနး်မာေရး ေစာင့ေ်�ှာက်မ� ဝနေ်ဆာငမ်�များအတွက် ေပးေချရန ်ြပည့စုံ်လံုေလာက်ေသာ 

ေငေွ�ကးဆိုငရ်ာ ရငး်ြမစ်များ မ�ှိသမူျား ြဖစ်သညက်ို Children’s Health System of Texas 

(Children’s Health) က သတြိပုမိထားပါသည။် Children’s Health သည ်၎ငး်၏ ေငေွ�ကးဆိုငရ်ာ 

လုပ်�ိငုစွ်မ်း�ှိသည့ ်အတိငုး်အတာအထ ိေဆးဘက်ဆိုငရ်ာအရ လိုအပ်ေသာ ဝနေ်ဆာငမ်�များအား 

ေငေွ�ကးတတ်�ိငုသ်မူျား သာမက မတတ်�ိငုသ်မူျားအတွက်ပါ ရ�ိငုေ်စရန ်

�ကိုးပမ်းလုပ်ေဆာငလ်ျက�်ှိသည။် ၎ငး်၏ ရငး်ြမစ်များကို တာဝနသ်စွိာ စီမံခန ့ခ်ွရဲန�်ငှ့ ်လိုအပ်မ�အ�ှိဆံုး 

လူများထ ံသင့ေ်လျာ်ေသာ ေထာက်ပ့ံမ� ပမာဏအထ ိပ့ံပုိးေပးရနအ်လိုင့ာှ Children’s Health သည ်

ကသုိလုြ်ဖစ ်ေစာင့ေ်�ှာက်မ� (ေအာက်တွင ်သတ်မှတထ်ားသည့အ်တိုငး်) �ငှ့ ်စရိတသ်ကသ်ာေသာ 

ေစာင့ေ်�ှာကမ်� (ေအာက်တွင ်သတ်မှတ်ထားသည့အ်တိုငး်) တိုအ့တွက် ေအာက်ပါ လမ်း��နခ်ျက်များကို 

လက်ခံကျင့သ်ံးုပါသည။် သို ့ြဖစ်ပါ၍ ဤမူဝါဒ၏ ရညရွ်ယ်ချက်မှာ ေအာက်ပါတိုက့ို ေဖာ်ြပရန ်ြဖစ်သည-် 
 

• ဤမူဝါဒအရ ေငေွ�ကးအေထာက်အပ့ံ ရယူရန ်အရညအ်ချငး် သတ်မှတ်ချက်�ငှ့ ်ေလ�ာက်ထားမ� 

လုပ်ငနး်စဉ်၊ 

• ဤမူဝါဒအရ ေငေွ�ကးအေထာက်အပ့ံအတွက် သတမှ်တ်ချက်မီေသာ လူနာများထမှံ 

ေကာက်ခံသည့ ်ပမာဏများကို တွက်ချကရ်နအ်တကွ် အေြခခံစနစ်၊ 

• လူနာများ�ငှ့ ်၎ငး်တို၏့ မိသားစုများ (ေအာက်တွင ်သတ်မှတ်ထားသည့အ်တိငုး်) အေနြဖင့ ်

ေငေွ�ကးေထာက်ပ့ံမ�အတကွ် ေလ�ာက်ထား�ိငုသ်ည့ ်နညး်လမ်း၊ 



မဝူါဒ 
အမျိုးအစား- CHST စနစ်စာရွက်စာတမ်းများ အကျံုးဝငသ်ည့ရ်က်- 12/10/2020 

ေခါငး်စဉ်- စာ�ကငး် 2.17 လူနာ ေငေွ�ကးေထာက်ပ့ံမ� စာမျက်�ာှ 2 ၏ 25 
 

• Children’s Health က တာဝနယ်ူေဆာငရွ်က်သည့ ်ရပ်ရွာအသိကု်အဝနး်အတငွး် ဤမူဝါဒကို 

လူသ�ိှင�်ကားအသေိပးပုံ�ငှ့ ်

• ဤမူဝါဒေအာက်တွင ်အကျံုးဝငသ်ည့ ်လူတစ်ဦးချငး်ထ ံေပးအပ်ေသာ အေရးေပါ် သိုမ့ဟုတ် 

အြခား ေဆးပညာအရ လိုအပ်သည့ ်ေစာင့ေ်�ှာက်မ�အတွက် Children’s Health 

ဝန်ေဆာငမ်�ေပးသမူျား (ေအာက်တွင ်သတ်မှတ်ထားသည့အ်တိုငး်) က ေကာကခံ်မည့ ်ကန ့သ်တ် 

ပမာဏများ။ 
 

ဤမူဝါဒသည ်Children’s Health ဝန်ေဆာငမ်�ေပးသမူျား (ေအာက်တွင ်သတ်မှတ်ထားသည့အ်တိငုး်) 

အားလံုး�ငှ့ ်သက်ဆိုငပ်ါသည။်  ေဆးဘက်ဆိုငရ်ာ ဝနထ်မ်း အဖွဲ�ဝငအ်ြဖစ် သိုမ့ဟုတ် 

ဝနေ်ဆာငမ်�အတွက် စာချုပ်ြဖင့ ်Children’s Health System of Texas �ငှ့ ်ဆက်စပ်မ��ှိသည့ ်သိုမ့ဟုတ် 

Children’s Health System of Texas က တိုက်�ိုက် သိုမ့ဟုတ် သယွ်ဝုိက်၍ အလံုးစုံ ပုိငဆ်ိုင�်ပီး 

ထနိး်ချုပ်ထားြခငး် မ�ှိသည့ ်သးီသန်ဝ့နေ်ဆာငမ်�ေပးသမူျားသည ်Children’s Health 

ဝန်ေဆာငမ်�ေပးသမူျား မဟုတ်ဘ ဲဤမူဝါဒ�ငှ့ ်မသက်ဆိုငပ်ါ။  
 

အဓိပ�ါယဖွ်င့ဆ်ိခုျကမ်ျား- 
 

AGB - ေယဘယုျအားြဖင့ ်ကျသင့ေ်ငေွတာငး်ခံေသာ ပမာဏများ။ 
 

ကသုိလုြ်ဖစ ်ေစာင့ေ်�ှာက်မ� - Children’s Health ဝန်ေဆာငမ်�ေပးသမူျားက ေပးအပ်သည့ ်

ဝနေ်ဆာငမ်�များ၏ ေြပစာပါ ေငပွမာဏအတွက် အလံုးစုံ သိုမ့ဟုတ် တစ်စိတ်တစ်ပုိငး် ေငေွ�ကး 

ေထာက်ပ့ံမ�ဟု ဆိုလိုပါသည။်  
 

Children’s Health ဝန်ေဆာငမ်�ေပးသမူျား - Children’s Health က တိုက်�ိုက် သိုမ့ဟုတ် 

သယွ်ဝုိက်၍ အလံုးစုံ ပုိငဆ်ိုငသ်ည့ ်သိုမ့ဟုတ် ထနိး်ချုပ်သည့ ်ေဆး�ံုအားလံုး၊ ပုဒမ် 162.001(b) 

အကျိုးမဖက် ကျနး်မာေရး အဖွဲ�အစညး်များ�ငှ့ ်အြခား ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသမူျားကို ဆိုလိုပါသည။်   



မဝူါဒ 
အမျိုးအစား- CHST စနစ်စာရွက်စာတမ်းများ အကျံုးဝငသ်ည့ရ်က်- 12/10/2020 

ေခါငး်စဉ်- စာ�ကငး် 2.17 လူနာ ေငေွ�ကးေထာက်ပ့ံမ� စာမျက်�ာှ 3 ၏ 25 
 
ေဆးဘက်ဆိုငရ်ာ ဝနထ်မ်း အဖွဲ�ဝငအ်ြဖစ် သိုမ့ဟုတ် ဝနေ်ဆာငမ်�အတွက် စာချုပ်ြဖင့ ်Children’s 

Health System of Texas �ငှ့ ်ဆက်စပ်မ��ှိသည့ ်သိုမ့ဟုတ် Children’s Health System of Texas က 

တိုက်�ိုက် သိုမ့ဟုတ် သယွ်ဝုိက်၍ အလံုးစုံ ပုိငဆ်ိုင�်ပီး ထနိး်ချုပ်ထားြခငး် မ�ှသိည့ ်

သးီသန်ဝ့နေ်ဆာငမ်�ေပးသမူျားသည ်Children’s Health ဝန်ေဆာငမ်�ေပးသမူျား မဟုတ်ပါ။  

Children’s Health ဝန်ေဆာငမ်�ေပးသမူျား၏ စာရငး်အြပည့အ်စုံမှာ ေအာကပ်ါအတိုငး် ြဖစ်သည-်   
 

• Anesthesiologists for Children 

• Children's Health Andrews Institute for Orthopaedics & Sports Medicine 

• Children’s Health Imaging 

• Children’s Medical Center of Dallas 

• Children’s Medical Center Plano 

• Complex Care Medical Services Corporation 

• Dallas Physician Medical Services for Children 

• Our Children’s House 
 

စရိတသ်ကသ်ာေသာ ေစာင့ေ်�ှာကမ်� - ပမာဏတစ်ခုလံုးအတွက် ြပည့စုံ်�ပီး အလံုးစုံ ေငေွ�ကး 

အေထာက်အပ့ံေအာက် ေလျာန့ညး်သည့ ်ေငေွ�ကးေထာက်ပ့ံမ� ပမာဏ။ 
 

အတေူနပါတနာ - ေအာက်ပါ ဝိေသသလက�ဏာအားလံုး�ှိ�ပီး အချိနက်ာလ အကန ့အ်သတ်မ�ှိ 

ကာလ�ှည ်ဆက်ဆေံရး�ှေိနေသာ လိငတ်ူြဖစ်သည့ ်သတ်မှတ်ချက်မီေသာ လနူာ၏ ပါတနာတစ်ဦး -  

(1) အချငး်ချငး်၏ ကျနး်မာေရးအတွက် အြပနအ်လနှ ်အထးူသးီသန ့ ်ကတိကဝတ်ထား�ှိေသာသ၊ူ  

(2) ဘံပုိုငဆ်ိုငမ်�များ�ငှ့ ်အေ�ကးများကို မ�ေဝြခငး်ြဖင့ ်ေငေွ�ကးအရ အြပနအ်လှနမီှ်ခိုမ� �ှိေသာသ ူ

(ဥပမာ၊ ပူးတွဲအမ်ိပုိငဆ်ိုငမ်�၊ ပူးတွဲဘဏအ်ေကာင့၊် ပူးတွဲေချးေငမွျား)၊ (3) ၎ငး်တို၏့ ေနထိငုရ်ာ 

ြပညန်ယ်တွင ်လိငက်ွဲ လက်ထပ်မ�ထက် ပုိရငး်�ှးီသည့ ်ေသးွသားမေတာ်စပ်သ၊ူ (4) 

အေြခခံေနထိငုစ်ရိတ်များ အပါအဝင ်အချငး်ချငး်၏ ဘံေုကာငး်ကျိုးတစ်ခုစီအတွက် ပူးတွဲ 



မဝူါဒ 
အမျိုးအစား- CHST စနစ်စာရွက်စာတမ်းများ အကျံုးဝငသ်ည့ရ်က်- 12/10/2020 

ေခါငး်စဉ်- စာ�ကငး် 2.17 လူနာ ေငေွ�ကးေထာက်ပ့ံမ� စာမျက်�ာှ 4 ၏ 25 
 
တာဝန�်ှိသမူျား၊ (5) ပါတနာများသည ်အချငး်ချငး် လက်ထပ်မထားဘ ဲပါတနာတစ်ဦးကမ� တြခားလူ�ငှ့ ်

လက်ထပ်မထားပါ သိုမ့ဟုတ် အထက်ပါ ဦးစားေပးချက်�ငှ့ ်ကိုက်ညသီည့ ်ေနာက်ထပ် ပါတနာမ�ှိပါ။ 
 

EMTALA - အေရးေပါ်ေဆးဘက်ဆိုငရ်ာ ကုသမ��ငှ့ ်လက်�ှိ အလုပ်သမား အက်ဥပေဒ။ 
 

အလပ်ုအမ�ေဆာင ်- ဝနေ်ဆာငမ်�ဧရိယာ ဒါ�ိုက်တာ/အ�ကီးတနး် ဒါ�ိုက်တာ (သိုမ့ဟုတ် 

တာဝနေ်ပးခံရသ)ူ က Charity Review Committee ထမှံ �ခငး်ချက်အြဖစ် စဉ်းစားေပးရန ်

ေတာငး်ဆိုမ�ခံရ�ိငုသ်ည့ ်ပုဂ�ိုလ်။  ၎ငး်တို၏့ သက်ဆိုငရ်ာ ပရိဝုဏအ်တွက် သးီသန ့ ်

အလပ်ုအမ�ေဆာငမ်ျားကို ကုသိလု်ြဖစ်ေစာင့ေ်�ှာကမ်� သံးုသပ်ေရး ေကာ်မတီအတွက် 

အလုပ်အမ�ေဆာငစ်ာရငး် - မူဝါဒကိုးကားချက်အတကွ် ေငေွ�ကးေထာက်ပ့ံမ� တွင ်

အဓိပ�ါယ်သတ်မှတ်ထားသည။် 
 

မိသားစု - (က) အသက် 18 �စ်ှ�ငှ့ ်အထက် လူနာအတွက် လူနာ�ငှ့ ်လူနာ ၏ အမ်ိေထာငဖ်က၊် 

အတေူနပါတနာ�ငှ့ ်အမ်ိတွငေ်နသည့ ်သိုမ့ဟုတ် မေနသည့ ်အသက် 26 �စ်ှေအာက် မီှခိုသ ူကေလးများ 

(ခ) အသက် 18 �စ်ှေအာက် လူနာအတွက၊် ယငး်လနူာ၏ မိဘ၊ ေစာင့ေ်�ှာကသ် ူေဆွမျိုးများ�ငှ့ ်အသက် 

26 �စ်ှေအာက်ြဖစ်ေသာ ေမွးချငး်များ၊ လူနာ ေစာင့ေ်�ှာက်သ၊ူ ေဆွမျိုး၏ အြခား ကေလးငယ်များကို 

ဆိုလိုသည။် 
 

မိသားစုဝငေ်င ွ- မယားစရိတ်�ငှ့ ်ကေလးငယ် ေထာက်ပ့ံစရိတ်အတွက် အခွနမ်ျား�ငှ့ ်�တု်ယူ ေပးေငမွျား 

မြပုလပ်ုမီ မိသားစုရငး်ြမစ်အားလံုးထမှံ �စ်ှစဉ် ဝငေ်ငမွျား�ငှ့ ်ေငသွား အကျိုးခစံားခွင့မ်ျား။ ယငး် 

�ှာေဖွထားေသာ ဝငေ်ငမွျား၏ အေထာက်အထားအား မိသားစု၏ ဝငေ်ငကွို စသည့�်စ်ှမှ လက်�ှိေနအ့ထ ိ

တစ်�စ်ှတာ စီစဉ်ြခငး်ြဖင့ ်ဆံုးြဖတ်ပါသည။် 
 

ေဆးပညာအရ လိအုပ်ေသာ ေစာင့ေ်�ှာကမ်� - ေဆးဘက်ဆိုငရ်ာ ကုထံးု၏ ေယဘယုျ လက်ခံထားေသာ 

စံ��နး်များ�ငှ့ ်အမျိုးအစားများ၊ �ကိမ်ေရ၊ အတိုငး်အတာ�ငှ့ ်ကာလတို�့ငှ့ ်ေဆးပညာ��ေထာင့အ်ရ 

https://childrens.policytech.com/docview/?docid=19814
https://childrens.policytech.com/docview/?docid=19814


မဝူါဒ 
အမျိုးအစား- CHST စနစ်စာရွက်စာတမ်းများ အကျံုးဝငသ်ည့ရ်က်- 12/10/2020 

ေခါငး်စဉ်- စာ�ကငး် 2.17 လူနာ ေငေွ�ကးေထာက်ပ့ံမ� စာမျက်�ာှ 5 ၏ 25 
 
သင့ေ်လျာ်သည့ ်ပုံစံြဖင့ ်ဖျားနာမ�၊ ထခိိုက်မ� သိုမ့ဟတု် ေရာဂါေဝဒနာကို �ှာေဖွ၊ ကာကွယ် သိုမ့ဟုတ် 

ကုသရန ်ကျိုးေ�ကာငး်ဆေီလျာ်�ပီး လိုအပ်သည့ ်ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်�ှာက်မ� ဝနေ်ဆာငမ်�များကို 

ဆိုလိုပါသည။်  Medicare သိုမ့ဟုတ် Medicaid ပ�ိုဂရမ်များက ကျခံမေပးေသာ သိုမ့ဟုတ် 

ေဆးပညာအရ လိုအပ်သညဟ်ု မယူဆသည့ ်ဝနေ်ဆာငမ်�များအား ေဆးပညာအရ လိအုပ်ေသာ 

ေစာင့ေ်�ှာကမ်�ဟု မယူဆပါ။  ထိုအ့ြပင ်ေဆးပညာအရ လိအုပ်ေသာ ေစာင့ေ်�ှာကမ်�တွင ်Medicare 

သိုမ့ဟုတ် Medicaid အစီအစဉ်များအရ တစ်နညး်အားြဖင့ ်အကျံုးဝငလ်�ငပ်င ်အစားထိးုကုမ� သိုမ့ဟုတ် 

ဆလဲ်ကုထံးု ဝနေ်ဆာငမ်�များ၊ အားေဆးများ၊ အချို�ေသာ ြပငပ်လူနာ ေဆး��နး်ေဆးဝါးများ၊ 

အလှအပေရးရာ ကုထံးုများ သိုမ့ဟုတ် စိတ်�ကိုက် ကုထံးုများ မပါဝငပ်ါ။ 
 

အရညအ်ချငး်မီေသာ တရားဝင ်တိငုး်တစပ်ါးသား - တရားဝင ်အ�မဲတမ်း ေနထိငုသ် ူ(LPR/Green Card 

ကိုငေ်ဆာငထ်ားသ)ူ၊ ခိုလ�ေံနထိငုသ် ူသိုမ့ဟုတ် ဒကု�သည၊် �ိငုင်မှံ�ငှထ်တု်ခံထားရသည့ ်တိုငး်တစ်ပါးသား၊ 

ကျူးဘားလူမျိုး သိုမ့ဟုတ ်ေဟတီလူမျိုး ဝငေ်ရာကလ်ာသ ူသိုမ့ဟုတ် လူကုနက်ူးခံရသမူျား အပါအဝင ်

၎ငး်တိုခ့ျညး်သာဟု ကန်သ့တ်မထားဘ ဲယူအက်စ်တငွ ်တရားဝင ်လက်ခံထားသ၊ူ ယူအက်စ် ကျနး်မာေရး 

ေစာင့ေ်�ှာက်မ� ေစျးကွကမှ်တစ်ဆင့ ်ဝယ်ယူရန ်အရညအ်ချငး်မီသကူို ဆိုလိုပါသည။်  

ေ���ေြပာငး်ေနထိငုသ်မူဟတု်သည့ ်ဧည့သ်ည ်သိုမ့ဟုတ် အေမရိကနြ်ပညေ်ထာငစု်တွင ်

ေ���ေြပာငး်ေနထိငုသ်မူဟတု်သည့ ်ဗီဇာ (ဥပမာ၊ ေကျာငး်သား ဗီဇာများ၊ အလုပ်ခွင့ြ်ပုစာများ၊ 

ဧည့သ်ညအ်ြဖစ် ခွင့ြ်ပုစာများ၊ ေဆးဘက်ဆိုငရ်ာ ဗဇီာများ သိုမ့ဟုတ် အြခား ယာယီ အေြခအေနများ) 

ြဖင့ ်ေနထိငုလ်ျက်�ှိသည့ ်တိုငး်တစ်ပါးသားမှာ အရညအ်ချငး်မီေသာ တရားဝင ်တိငုး်တစပ်ါးသား 

မဟုတ်ပါ။ 

  



မဝူါဒ 
အမျိုးအစား- CHST စနစ်စာရွက်စာတမ်းများ အကျံုးဝငသ်ည့ရ်က်- 12/10/2020 

ေခါငး်စဉ်- စာ�ကငး် 2.17 လူနာ ေငေွ�ကးေထာက်ပ့ံမ� စာမျက်�ာှ 6 ၏ 25 
 
လပ်ုထံးု- 
 

လူနာ�ငှ့ ်၎ငး်တို၏့ မိသားစုအေနြဖင့ ်ေငေွ�ကးေထာက်ပ့ံမ� သိုမ့ဟုတ် အြခား ေငေွပးေချမ�ပုံစံများ 

ရယူြခငး်အတွက် ဤမူဝါဒ�ငှ့ ်Children’s Health ဝန်ေဆာငမ်�ေပးသမူျား၏ လုပ်ထံးုများ (�ှိပါက) 

အတိုငး် ပူးေပါငး်ေဆာငရွ်က်ရန�်ငှ့ ်၎ငး်တို ့ တစ်ဦးချငး် ေငေွပး�ိငုစွ်မ်းအေပါ် အေြခခံ၍ ၎ငး်တို၏့ 

ေစာင့ေ်�ှာက်မ� ကနုက်ျစရတိ်ကို ေပးအပ်မညဟ်ု ေမ�ာ်လင့ပ်ါသည။် ဤမူဝါဒအတွက် Children’s Health 

၏ ကတိကဝတ်သည ်တစ်ကိုယ်ေရ တာဝနယ်ူမ�အေပါ် အစားထိးုြခငး် မဟုတ်ပါ။  ကျနး်မာေရးအာမခံကိ ု

ဝယ်ယူရန ်ေငေွ�ကးတတ�်ိငုသ်မူျားအေနြဖင့ ်၎ငး်တို၏့ အလံုးစုံ တစ်ကိုယ်ေရ ကျနး်မာေရး�ငှ့ ်၎ငး်တို၏့ 

တစ်ဦးချငး် ပုိငဆ်ိုငမ်�များကို ကာကွယ်ြခငး်အတကွ် ကျနး်မာေရး ေစာင့ေ်�ှာကမ်� 

ဝနေ်ဆာငမ်�များရ�ှိေ�ကာငး် ေသချာေစရနအ်လိုင့ာှ အာမခံကို ဝယ်ယူ�ကပါရန ်တိုက်တွနး်အပ်ပါသည။်   
 

လပ်ုငန်းစဉ် 

I. ေငေွ�ကးေထာကပ့ံ်မ�အတကွ ်သတမှ်တခ်ျကမီ်ေသာ ဝန်ေဆာငမ်�များ- 

A. ေအာက်ပါ ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်�ှာက်မ� ဝနေ်ဆာငမ်�များသည ်ေငေွ�ကးေထာကပ့ံ်မ�အတွက် 

သတ်မှတ်ချက်ြပည့မီ်ပါသည-် 

1. အေရးေပါ်ခနး်သံးုစဲွရမည့ ်အေြခအေနတွင ်ပ့ံပုိးေပးထားေသာ အေရးေပါ် 

ေဆးဘက်ဆိုငရ်ာ ဝနေ်ဆာငမ်�များ- 

2. ချက်ချငး် မကုသပါက လူတစ်ဦး၏ ကျနး်မာေရး အေြခအေနအား ဆိုးရွားေသာ 

ေြပာငး်လဲမ�ြဖစ်ေစမည့ ်အေြခအေနအတွက် ေဆးပညာအရ လိအုပ်ေသာ 

ေစာင့ေ်�ှာကမ်�၊ 

3. အေရးေပါ် ကုသ�ိငုြ်ခငး်မ�ှိသည့ ်အေနအထားတငွ ်အသက်အ��ရာယ်�ခိမ်းေြခာက်ေသာ 

အေြခအေနများကို ေြဖ�ှငး်ရာ၌ ပ့ံပုိးေပးေသာ ေရွးချယ်ထားြခငး်မ�ှိသည့ ်

ေဆးပညာအရ လိအုပ်ေသာ ေစာင့ေ်�ှာကမ်��ငှ့ ်



မဝူါဒ 
အမျိုးအစား- CHST စနစ်စာရွက်စာတမ်းများ အကျံုးဝငသ်ည့ရ်က်- 12/10/2020 

ေခါငး်စဉ်- စာ�ကငး် 2.17 လူနာ ေငေွ�ကးေထာက်ပ့ံမ� စာမျက်�ာှ 7 ၏ 25 
 

4. ေကျာက်ကပ်သန ့စ်ငမ်�ခံယသူည့ ်လူနာများ၏ ကျနး်မာေရး ေစာင့ေ်�ှာက်မ� ပရီမီယံ 

ပ�ိုဂရမ်အတွက် American Kidney Fund ၏ သတ်မှတ်ချက်�ငှ့ ်ကိုက်ညေီသာ 

လက်�ှိခံယူဆ ဲကုသမ�။ 

a. ဤပ�ိုဂရမ်အတွက် သတမှ်တ်ချက်မီေ�ကာငး် ဆံုးြဖတ်ရန ်မိသားစုများသည ်

ေနာက်ဆံုးအဆင့ ်ေကျာက်ကပ် ေရာဂါ လူမ�ေရးလပ်ုသားများ�ငှ့ ်ေငေွ�ကးဆိုငရ်ာ 

အ�ကံေပးများ�ငှ့ ်သိုမ့ဟတု် American Kidney Fund ဝဘဆ်ိုက် သို ့ ဝင�်ကည့၍် 

ပူးေပါငး်လုပ်ကိုငရ်မည။်  

B. ေဆးပညာအရ လိအုပ်ေသာ ေစာင့ေ်�ှာကမ်�သညသ်ာ ေငေွ�ကးေထာက်ပ့ံမ� ရ�ှိ�ိငုပ်ါမည။်  

အထက်တွင ်သတ်မှတ်ထားသည့အ်တိုငး် ေဆးပညာအရ လိအုပ်ေသာ ေစာင့ေ်�ှာကမ်�ဟု 

မယူဆသည့ ်ဝနေ်ဆာငမ်�များအတွက် ေငေွ�ကးေထာက်ပ့ံမ� ရ�ှိမည ်မဟုတ်ပါ။ 

C. အထက်ေဖာ်ြပပါ ေ�ကညာချက်ကို ေဖာ်ြပထားေသာ်ြငား ဤမူဝါဒအရ ၎ငး်တို၏့ 

အရညအ်ချငး်ြပည့မီ်မ�ကို ထည့သ်ငွး်မစဉ်းစားဘ ဲလူအားလံုးကို EMTALA (အထက်တွင ်

သတ်မှတ်ထားသည့အ်တိငုး်) တွင ်ေဖာ်ြပထားသည့အ်တိုငး် ခွဲြခားဆက်ဆြံခငး် မြပုဘ၊ဲ 

အေရးေပါ် ေဆးဘက်ဆိုငရ်ာ အေြခအေနများအတကွ် ၎ငး်၏ လုပ်�ိငုစွ်မ်းအတွငး် 

ေဆးဘက်ဆိုငရ်ာ ေရာဂါ�ာှေဖွေရး စစ်ေဆးမ��ငှ့ ်ေရာဂါ ဆိုးမသာွးေစရန ်ထနိး်ေပးသည့ ်

ကုသမ�အား ေဆာငရွ်က်ေပးရနမှ်ာ ေဆး�ံုများလညး်ြဖစ်သည့ ်Children’s Health 

ဝန်ေဆာငမ်�ေပးသမူျား၏ မူဝါဒ ြဖစ်ပါသည ်(ေနာက်ထပ်အချက်အလက်များ 

သ�ိှိ�ိငုရ်နအ်တွက် EMTALA မူဝါဒများကို �ကည့ပ်ါ)။ 
 

II. ေငေွ�ကးေထာကပ့ံ်မ�အတကွ ်သတမှ်တခ်ျကမီ်ေသာ လနူာများ- 

A. ေငေွ�ကးေထာက်ပ့ံမ�အတကွ် သတ်မှတ်ချက်မီမ�မှာ ဤမူဝါဒ�ငှ့အ်ည ီ

ေငေွ�ကးလိုအပ်ချက်အတကွ် တစ်ဦးချငး်အလိုက် ဆံးုြဖတ်မ�အေပါ်သာ အေြခခံမညြ်ဖစ်�ပီး 

သတ်မှတ်ချက်မီမ� ဆံုးြဖတ်ချက်များ ချမှတ်ရာတွင ်အသက်၊ လိင၊် လူမျိုး၊ �ိငုင်သံားဇစ်ြမစ်၊ 

http://www.kidneyfund.org/financial-assistance/information-for-patients/health-insurance-premium-program/


မဝူါဒ 
အမျိုးအစား- CHST စနစ်စာရွက်စာတမ်းများ အကျံုးဝငသ်ည့ရ်က်- 12/10/2020 

ေခါငး်စဉ်- စာ�ကငး် 2.17 လူနာ ေငေွ�ကးေထာက်ပ့ံမ� စာမျက်�ာှ 8 ၏ 25 
 

တိုငး်ရငး်သားြဖစ်မ�၊ မသနစွ်မ်းြဖစ်မ�၊ လိငစိ်တ်တိမ်း�ွတ်မ�၊ အမ်ိေထာငေ်ရး အေြခအေန 

သိုမ့ဟုတ် ဘာသာေရး �ှးီ� �ယ်မ�ကို ထည့သ်ငွး်စဉ်းစားမည ်မဟုတ်ပါ။   

B. လူနာများသည ်အေမရိကနြ်ပညေ်ထာငစု်၏ �ိငုင်သံားများ သိုမ့ဟုတ် အရညအ်ချငး်မီေသာ 

တရားဝင ်တိငုး်တစပ်ါးသားများ (အထက်တွင ်သတ်မှတ်ထားသည့အ်တိုငး်) ြဖစ်ရမညြ်ဖစ်�ပီး 

ဤမူဝါဒအရ ေငေွ�ကးေထာက်ပ့ံမ�အတွက် သတ်မှတ်ချက်မီေစရန ်တက� ဆက်တွင ်တရားဝင ်

ေနထိငုသ်မူျားလညး် ြဖစ်ရပါမည။်   

C. လူနာ မိသားစု၏ ဝငေ်င ွ(အထက်တွင ်သတ်မှတ်ထားသည့အ်တိုငး်) သည ်ဖက်ဒရယ် 

ဆငး်ရဲ�မ်ွးပါးမ�ဆိုငရ်ာ လမ်း��နခ်ျက်များ၏ 400% ကို မေကျာ်လွနပ်ါက ထိလုသူည ်

ဤမူဝါဒတွင ်ပါဝငမ်�အတကွ် ေလ�ာက်ထားရန ်သတမှ်တ်ချက်မီပါသည။် 

D. ေငေွ�ကးေထာက်ပ့ံမ� ဆံုးြဖတ်ချက်အတွက် ထည့သ်ငွး်စဉ်းစားသည့ ်အချက်များတွင ်

ပါဝငသ်ညမှ်ာ- 

1. အမ်ိေထာငစု် အသားတင ်ဝငေ်င၊ွ 

2. အမ်ိေထာငစု် အရွယ်အစား�ငှ့ ်

3. ယူအက်စ် ကျနး်မာေရး�ငှ့ ်ြပညသ်ူ ့ ဝနေ်ဆာငမ်�များဌာနက �စ်ှစဉ် ြပငဆ်ငထ်ားသည့ ်

ဖက်ဒရယ် ဆငး်ရဲ�မ်ွးပါးမ�ဆိုငရ်ာ လမ်း��နခ်ျက်များ 

E. လူနာများတွင ်ေအာက်ပါတို�့ှိပါက ေယဘယုျအားြဖင့ ်ေငေွ�ကးေထာက်ပ့ံမ�အတွက် 

သတ်မှတ်ချက်မြပည့မီ်ပါ- 

1. ကျနး်မာေရး ေစာင့ေ်�ှာကမ်� အာမခံသ၊ူ ကျနး်မာေရး ေစာင့ေ်�ှာက်မ� ဝနေ်ဆာငမ်� 

အစီအစဉ်၊ Medicare၊ Medicaid၊ ကျနး်မာေရး ေစာင့ေ်�ှာက်မ� အာမခံ အစီအစဉ် 

(CHIP) သိုမ့ဟုတ် Children’s Medicaid သိုမ့ဟုတ် The Children with Special 

Health Care Needs (CSHCN) စသည့ ်ြပငပ်အဖွဲ�အစညး်များထမှံ အာမခံ ခံစားခွင့။်  

သိုေ့သာ်လညး် Children’s Health အေနြဖင့ ်လူနာတစ်ဦးတွင ်

အာမခံအကျံုးဝငမ်�တစ်ခု�ှသိည့တ်ိုင ်ေဆးပညာအရ လိုအပ်ေသာ 

ေစာင့ေ်�ှာက်မ�အတွက် ၎ငး်တိုဘ့က်မှတာဝန�်ှိေသာ ေပးေချရမည့ ်



မဝူါဒ 
အမျိုးအစား- CHST စနစ်စာရွက်စာတမ်းများ အကျံုးဝငသ်ည့ရ်က်- 12/10/2020 

ေခါငး်စဉ်- စာ�ကငး် 2.17 လူနာ ေငေွ�ကးေထာက်ပ့ံမ� စာမျက်�ာှ 9 ၏ 25 
 

ေငပွမာဏအြပည့အ်ဝကို မေပးေချ�ိငုသ်ည့ ်အေြခအေနမျိုးများလညး် �ှိ�ိငုေ်�ကာငး်ကို 

သ�ိှိပါသည။် ဥပမာ - အကန ့အ်သတ်�ှိေသာ အကျိုးခံစားခွင့ ်အစီအစဉ်တစ်ခု 

ရယူထား�ပီး ၎ငး်၏အကျံုးဝငမ်�မှာ ကုနဆ်ံုးသာွး�ပီြဖစ်ေသာ သိုမ့ဟုတ် 

�တု်ယူမ�များြပားသည့ ်ကျနး်မာေရးအစီအစဉ်တစ်ခုြဖစ်�ပီး �တု်ယူမ�မှာလညး် 

မြပည့မီ်ေသးေသာ လူနာတစ်ဦးအား ထိသုိုမ့ဟုတ်လ�င ်အရညအ်ချငး်ြပည့မီ်မ� 

စံသတ်မှတ်ချက်များ�ငှ့ ်ကိုက်ညမီ��ှိမ�ှ�ိငှ့ ်ေငေွ�ကးအေထာက်အပ့ံအတွက် 

သတ်မှတ်ချက်ကိုကည်မီ��ှမိ�ှိ ဆံုးြဖတ်ရန ်သံးုသပ်�ကည့�်ိငုပ်ါသည၊် 

2. ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်�ှာကမ်� မ�ေဝေပးေသာ ဝန�်ကီးဌာန သိုမ့ဟုတ် အြခား 

ြပငပ်အဖွဲ�အစညး် ရငး်ြမစ်များမှတစ်ဆင့ ်ေငေွပးေချမ�အတွက် ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသည့ ်

ေနရာများကို အသံးုြပုခွင့၊်  

3. Children’s Health ပ့ံပုိးေပးသမူျားသည ်

အာမခံေပးသ�ူငှ့စ်ာချုပ်ချုပ်ဆိုထားြခငး်မ�ှိပါက 

အာမခံေပးသ�ူငှ့စ်ာချုပ်ချုပ်ဆိုထားသည့ ်အြခားပ့ံပုိးသမူျားထမှံ ေစာင့ေ်�ှာက်မ� ရယူခွင့၊် 

4. အလုပ်သမားများ၏ နစ်နာေ�ကး၊ ေမာ်ေတာ်ကား အာမခံ သိုမ့ဟုတ် အြခား အာမခံ 

သိုမ့ဟုတ် ြပငပ်အဖွဲ�အစညး် ရငး်ြမစ်များအတွက် ရညရွ်ယ်၍ အေလျာ်ေပး�ိငုေ်သာ 

ထခိိုက်ဒဏရ်ာ။   
 

III. ေလ�ာကထ်ားမ� လပ်ုငန်းစဉ်- 

A. ေငေွ�ကးေထာက်ပ့ံမ�အတကွ် သတ်မှတ်ချက်မီမ�ကို ဆံုးြဖတ်ရန ်ေအာက်ပါ ေလ�ာက်ထားမ� 

လုပ်ငနး်စဉ်အား အသံးုြပုသာွးပါမည-် 

1. သက်ဆိုငရ်ာ ကိုယ်ေရးအချက်အလက် လံုြခံုေရး ဥပေဒများအရ ေလ�ာက်ထားမ�အား 

လူနာ၊ လူနာ၏ မိဘ၊ လူနာ၏ အာမခံေပးသ ူသိုမ့ဟုတ် လူနာ၏ ခွင့ြ်ပုချက်ရ 

ကိုယ်စားလှယက် ြပုလုပ်�ိငုပ်ါသည။်  ဝငေ်င ွသိုမ့ဟုတ် ပုိငဆ်ိုငမ်� အကဲြဖတ်ြခငး်အား 

မိသားစု၏ ဝငေ်ငအွေပါ် အေြခခံမည ်ြဖစ်ေသာ်လညး် လူနာ၏ �ိငုင်သံားြဖစ်မ��ငှ့ ်



မဝူါဒ 
အမျိုးအစား- CHST စနစ်စာရွက်စာတမ်းများ အကျံုးဝငသ်ည့ရ်က်- 12/10/2020 

ေခါငး်စဉ်- စာ�ကငး် 2.17 လူနာ ေငေွ�ကးေထာက်ပ့ံမ� စာမျက်�ာှ 10 ၏ 25 
 

ေနထိငုသ်ြူဖစ်မ� အေြခအေနအေပါ် ဆံုးြဖတ်ချက်မှာ လူနာ၏ ေနထိငုမ်��ငှ့ ်�ိငုင်သံားြဖစ်မ� 

အေြခအေနအေပါ် မူတည�်ပီး မိဘ၏ အေြခအေနကို မစဉ်းစားပါ။ 

2. အေရးတ�ကီးမဟုတ်သည့ ်ေဆးပညာအရ လိုအပ်ေသာ ဝနေ်ဆာငမ်�များကို ေပးအပ်ြခငး် 

မြပုမီ ကသုိလု်ြဖစ ်ေစာင့ေ်�ှာကမ်� သိုမ့ဟုတ် စရိတသ်ကသ်ာေသာ 

ေစာင့ေ်�ှာကမ်�အတွက် ေတာငး်ဆိုချက�်ငှ့ ်ေငေွ�ကးလိုအပ်ချက် �ှိေ�ကာငး် 

ဆံုးြဖတ်ချက်ကို ြပုလုပ်ြခငး်သည ်ပုိေကာငး်ေသာ်လညး် မြဖစ်မေန လုပ်ရမညဟ်ု 

မဆိုလိုပါ။ သိုေ့သာ် ေငေွကာက်ခံမ� အချိနစ်က်ဝနး်အတွငး် တစ်ေနရာရာတငွ ်

ဆံုးြဖတ်ချက်ကို ြပုလုပ်�ိငုပ်ါသည။် ေနာက်ဆံုး ေငေွ�ကးဆိုငရ်ာ အကဲြဖတ်မ�အား 

လွနခ်ဲ့ေသာ တစ်�စ်ှေကျာက် ြပုလုပ်ခဲ့ပါက ဝနေ်ဆာငမ်�များ ေပးအပ်�ပီး 

ေနာက်ပုိငး်အချိနတ်ငွ ်သိုမ့ဟုတ် လူနာ၏ သတ်မှတ်ချက်မီမ��ငှ့ ်ဆိုငေ်သာ ေနာက်ထပ် 

အချက်အလကက်ို သ�ိှိလာသည့ ်အချိနတ်ိငုး်တွင ်ေငေွ�ကးေထာက်ပ့ံမ�အတွက် 

လိုအပ်ချက်အား ထပ်မံ၍ အကဲြဖတ်ပါမည။် 

3. ေလ�ာက်ထားမ� လုပ်ငနး်စဉ်၊ ေငေွ�ကးလိုအပ်ချက်များအား ဆံုးြဖတ်ချက်ချြခငး်�ငှ့ ်

ေငေွ�ကးေထာက်ပံ့မ�ကို ခွင့ြ်ပုြခငး်တိုတ့ွင ်Children’s Health ၏ လူသား 

ဂုဏသ်ိက�ာ တနဖ်ိုးထားမ�များ�ငှ့ ်�ကီး�ကပ်အုပ်ချုပ်မ�ကို အေလးအနက် 

စဉ်းစားရမည်။  Children’s Health ဝန်ေဆာငမ်�ေပးသအူား ဤမူဝါဒအရ 

လိုအပ်သည့် အချက်အလက် ထုတ်ေပးရန ်ေလ�ာက်ထားသူအေနြဖင့ ်

သင့ေ်လျာ်ေသာ �ကိုးပမ်းမ�တိုငး်ကို ြပုလုပ်ရမည်။ ေလ�ာက်ထားမ��ငှ့ ်လိုအပ်ေသာ 

မှတ်တမ်းမှတ်ရာကို လက်ခံမရ�ှိပါက ေငေွ�ကး အ�ကံေပး ဝနေ်ဆာငမ်�များ 

အဖွဲ�သည် မရ�ှိေသးေသာ စာရွက်စာတမ်း(များ)ကို ရယူရန ်ဖုနး်ြဖင့ ်မိသားစုထံ 

ဆက်သွယ်ရန ်�ကိုးပမ်းပါမည်။  Children’s Health ဝန်ေဆာငမ်�ေပးသကူ 

ဤမူဝါဒအရ လိုအပ်သည့ ်အချက်အလက်ကို လက်ခံရ�ှိ�ပီးေနာက်တွငသ်ာ 

ဤမူဝါဒအရ လိုအပ်သည့ ်ဆံုးြဖတ်ချက်များ ြပုလုပ်ပါမည်။ 



မဝူါဒ 
အမျိုးအစား- CHST စနစ်စာရွက်စာတမ်းများ အကျံုးဝငသ်ည့ရ်က်- 12/10/2020 
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4. ပုဂ�လိက ကျနး်မာေရး အာမခံ၊ Medicare၊ Medicaid၊ Children’s Health အာမခံ 

ပ�ိုဂရမ် (CHIP)၊ The Children with Special Healthcare Needs (CSHCN) 

သိုမ့ဟုတ် ကျနး်မာေရး အာမခံကို ပ့ံပုိးရန ်အြခား �ိငုင်ေံတာ်ရနပုံ်ေင ွအသံးုြပုသည့ ်

အစီအစဉ်များ အကန ့အ်သတ်မ�ှိ အပါအဝင ်ယငး်တိုခ့ျညး်သာဟု ကန်သ့တမ်ထားဘ ဲ

လူနာထ ံChildren’s Health ဝန်ေဆာငမ်�ေပးသကူ ေပးအပ်သည့ ်

ေစာင့ေ်�ှာက်မ�ဆိုငရ်ာ ဝနေ်ဆာငခ်များအတွက် ပုဂ�လိကြဖစ်ေစ၊ အစုိးရြဖစ်ေစ 

ကျနး်မာေရး အာမခံ သိုမ့ဟုတ် ကမကထြပုသကူ အြပည့အ်ဝ သိုမ့ဟုတ် 

တစ်စိတ်တစ်ပုိငး် ကျခံေပးသည် ့ပမာဏ�ငှ့ ်ပတ်သက်၍ ေဆး�ံုတက်ေရး ဌာန�ငှ့ ်

ေငေွ�ကး အ�ကံေပး ဝနေ်ဆာငမ်�များအေနြဖင့ ်လူနာ သိုမ့ဟုတ် မိသားစုထမှံ 

အချက်အလက် ရယူရန ်�ကိုးပမ်းပါမည။် 

5. Children’s Health ဝန်ေဆာငမ်�ေပးသ ူအေနြဖင့ ်ေငေွ�ကးေထာက်ပ့ံမ� 

ေတာငး်ဆိုချက်ကို စီစဉ်လပ်ုေဆာင�်ိငုေ်စရန ်ေလ�ာက်ထားသအူားလံုးက ေအာက်ပါ 

စာရွက်စာတမ်းအားလံုးကိ ုထတု်ေပးရပါမည-် 

a. လက်မှတ်ထိးုထား�ပီး ြဖည့စွ်က်ထားသည့ ်ေငေွ�ကးေထာက်ပ့ံမ� ေလ�ာက်လ�ာ�ငှ့ ်

b. ေအာက်ပါ ဝငေ်င ွအေထာက်အထား အမျိုးအစားများအနက် တစ်ခု - 

i. လူနာသည ်မီှခိုသြူဖစ်ေ�ကာငး် အခိုငအ်မာဆိုထားသည့ ်ပုံစံ 1040 အစား 

ေလ�ာက်ထားသ၏ူ ေနာကဆ်ံုး ေပးသငွး်ထားေသာ ဖက်ဒရယ်အခွန ်

ြပနအ်မ်းမ� ပုံစံ 1040 �ငှ့ ်အခွနေ်ငြွပနအ်မ်းသည့အ်ခါ တငြ်ပသည့ ်

ပူးတွဲဖိုငအ်ားလံုး သိုမ့ဟုတ် ြပညသ်ူ ့ ဝနေ်ဆာငမ်�များ ဌာန ပုံစံ 1049 ၏ 

မိတ� ူ 

ii. စသည့�်စ်ှမှ လက်�ှိရကအ်ထ ိဝငေ်င�ွငှ့ ်အလုပ်လပ်ုခဲ့သည့ ်နာရီများကို 

ေဖာ်ြပသည့ ်ေနာက်ဆံုး ရ�ှိထားသည့ ်လစာေင ွြဖတ်ပုိငး် သိုမ့ဟုတ် 

တက� ဆက်ြပညန်ယ် ကျနး်မာေရး�ငှ့ ်ြပညသ်ူ ့ ဝနေ်ဆာငမ်�များ ဌာန 

ေကာ်မ�ှင ်ပုံစံ 1028 



မဝူါဒ 
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iii. ဝငေ်င ွအတညြ်ပုမ�အား အလုပ်�ှငထ် ံဖုနး်ဆက်၍ အတညြ်ပုချက်၊ ရာထးူ၊ 

ရက်စဲွ�ငှ့ ်ဖနုး်နပံါတ်တို ့ြဖင့ ်မှတ်တမ်းတငထ်ားသည့ ်အေကာင့ြ်ဖင့ ်

ေဆာငရွ်က်�ိငုပ်ါသည ်

iv. လူမ�ဖူလံုေရး စာလ�ာများ သိုမ့ဟုတ် အပ်�ှေံင ွပမာဏများ�ငှ့အ်တူ အပ်�ှေံင ွ

ြဖတ်ပုိငး်များ သိုမ့ဟုတ် တိုက်�ိုက် အပ်�ှထံားေ�ကာငး် 

ဘဏေ်ငစွာရငး်�ငှး်တမ်း မိတ� ူ 

v. အလုပ်လက်မ့ဲ နစ်နာေ�ကး စာလ�ာ သိုမ့ဟုတ် ယူအက်စ် အလုပ်လက်မ့ဲ 

ချက်လက်မှတ် ြဖတ်ပုိငး်များ 

vi. ေနထိငုစ်ရိတ်များအတကွ် အြခားလူတစ်ဦးအေပါ် မီှခိုသြူဖစ်ပါက 

ေထာက်ပ့ံမ�စာလ�ာ စသညြ်ဖင့။် 

လူနာသည် သတ်မှတ်ချက်မီသည်ဟု ဆုံးြဖတ်ချက်ချထားခံရသူြဖစ်�ပီး ပုဂ�လိက 

ကျနး်မာေရး အာမခံ၊ Medicare၊ Medicaid၊ Children’s Health Insurance Program 

(CHIP)၊ The Children with Special Healthcare Needs (CSHCN) သုိမ့ဟုတ် 

ကျနး်မာေရး အာမခံေပးရန ်ဖနတီ်းထားသည့် အြခား �ိငုင်ေံတာ် ရနပုံ်ေငသုံွး 

အစီအစဉ်များကုိ ေလ�ာက်ထားေသာ်လည်း ကုသမ� စတင�်ိငုေ်လာက်သည့ ်

အချိနမ်တုိငမီ်အထ ိယငး်အကျံုးဝငမ်� မစတင�်ိငုပ်ါက ေငေွ�ကး အ�ကံေပး 

ဝနေ်ဆာငမ်�များသည် ယငး် ေငေွ�ကး ေထာက်ပ့ံမ� ေလ�ာက်ထားြခငး်�ငှ့ ်

မှတ်တမ်းမှတ်ရာ သတ်မှတ်ချက်များကုိ သက်ည�ာခွင့ေ်ပး�ိငုပ်ါသည။်  

6. ေလ�ာက်ထားသသူည ်ေငေွ�ကးေထာက်ပ့ံမ�အတွက် လိုအပ်ေသာ အချက်များ�ငှ့ ်

မကိုက်ညဟီု ေငေွ�ကး အ�ကံေပး ဝနေ်ဆာငမ်�များက ဆံုးြဖတ်လ�င၊် ေလ�ာကထ်ားသ ူ

သိုမ့ဟုတ် ဝနေ်ဆာငမ်�နယေ်ြမ ဒါ�ိုက်တာ/အ�ကီးတနး် ဒါ�ိုက်တာ (သိုမ့ဟုတ် 

တာဝနေ်ပးခံရသ)ူ သည ်ေအာက်ပါ အပုိငး် V �ငှ့အ်ည ီCharity Review Committee 

ထမှံ �ခငး်ချက်အတွက် ထည့သ်ငွး်စဉ်းစားေပးရန ်ေတာငး်ဆို�ိငုပ်ါသည။်   



မဝူါဒ 
အမျိုးအစား- CHST စနစ်စာရွက်စာတမ်းများ အကျံုးဝငသ်ည့ရ်က်- 12/10/2020 

ေခါငး်စဉ်- စာ�ကငး် 2.17 လူနာ ေငေွ�ကးေထာက်ပ့ံမ� စာမျက်�ာှ 13 ၏ 25 
 

7. ေလ�ာက်ထားသကူ မှားယငွး်ေသာ အချက်အလကက်ို တငြ်ပထားသညဟ်ု 

ဆံုးြဖတ်ချက်ချလိုက်ပါက ေလ�ာက်ထားမ�အား အလိအုေလျာက် ပယ်ချသာွးပါမည။် 

B. ဤမူဝါဒ၏ အပုိငး် III.A. တွင ်သတ်မှတ်ထားသည့ ်ေလ�ာက်ထားမ� လုပ်ငနး်စဉ်ကို 

လူတစ်ဦးချငး်က �ပီးစီးေအာင ်လုပ်ေဆာငရ်မည့အ်စား ေငေွ�ကးေထာက်ပ့ံမ� 

လက်ခံရ�ှိရန ်�ံုးတွငး်တွငပ်င ်သတ်မှတ်ချက်မီ မမီကို အကဲြဖတ်မ�အား 

ေဆာငရွ်က်�ိငုပ်ါသည။်  အကဲြဖတ်မ� လုပ်ငနး်စဉ်တွင ်သးီြခား ြပငပ်အဖွဲ�အစညး် 

ရငး်ြမစ်များကို အသံးုြပု၍ အာမခံမထားသ ူလူနာများကို စစ်ေဆးကာ ခန ့မှ်နး် �စ်ှစဉ် 

ဝငေ်င၊ွ မိသားစု ဦးေရ�ငှ့ ်အလုပ်�ှိမ� အေြခအေနတိုအ့ား ထည့သ်ငွး်စဉ်းစားပါသည။်  

�ံုးတွငး် အကဲြဖတ်မ� လုပ်ငနး်စဉ်အရ အရညအ်ချငး်မီသမူျားသည ်ေအာက်တငွ ်

သတ်မှတ်ထားသည့အ်တိငုး် ေငေွ�ကးေထာက်ပ့ံမ�ကိ ုခံစားခွင့�်ှိပါမည။် �ံုးတငွး် 

အကဲြဖတ်မ� လုပ်ငနး်စဉ်ကို မေကျနပ်သမူျားကလညး် အပုိငး် III.A �ငှ့အ်ည ီ

ေငေွ�ကးေထာက်ပ့ံမ�အတကွ် ေလ�ာက်ထား�ိငုပ်ါသည။် 

 

IV. ေငေွ�ကးေထာကပ့ံ်မ� ပမာဏ- 

A. ဤမူဝါဒေအာက်တွင ်သတ်မှတ်ချက်မီေသာ ေဆးပညာအရ လိအုပ်သည့ ်

ေစာင့ေ်�ှာကမ်�အား လူနာများ ရ�ိငုေ်စရန ်ြပုလုပ်ရာတွင ်ဆံုးြဖတ်ချက်ချမှတ်ချိန၌် 

အကျံုးဝငေ်နသည့ ်ဖက်ဒရယ် ဆငး်ရဲ�မ်ွးပါးမ�ဆိုငရ်ာ လမ်း��နခ်ျက်များအား ကိုးကား၍ 

ဆံုးြဖတ်သည့ ်ေငေွ�ကး လိုအပ်ချက်�ငှ့အ်ည ီြပုလုပ်ေပးပါမည။် 

1. ဖက်ဒရယ် ဆငး်ရဲ�မ်ွးပါးမ�ဆိုငရ်ာ လမ်း��နခ်ျက်များအရ မိသားစုဝငေ်င ွ400% ထက် 

မပုိသည့ ်လူနာများသည ်Children’s Health ဝန်ေဆာငမ်�ေပးသထူမှံ 

ေငေွ�ကးေထာက်ပ့ံမ�ကို ေအာက်ပါအတိငုး် လက်ခံရ�ှိ�ိငုပ်ါသည-် 

 

  



မဝူါဒ 
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ဖကဒ်ရယ ်

ဆငး်ရဲ�မ်ွးပါးမ�ဆိငုရ်ာ 

လမ်း��န်ချကမ်ျား (FPG) 

လနူာ မိသားစု၏ 

စရိတသ်ကသ်ာ 

ရာခိုင�်�န်းအလိကု ်တာဝန်ယမူ� 

FPG ၏ 200% အထ ိ 100% 

FPG ၏ 201-300% 85% 

FPG ၏ 301-400% 70% 

400% ေကျာ ် 0% 
 

2. ဖက်ဒရယ် ဆငး်ရဲ�မ်ွးပါးမ�ဆိုငရ်ာ လမ်း��နခ်ျက်များအရ မိသားစုဝငေ်င ွ400% အထက် 

�ှိသည့ ်လူနာများသည ်ဤမူဝါဒအရ ကသုိလုြ်ဖစ ်ေစာင့ေ်�ှာကမ်� သိုမ့ဟုတ် 

စရိတသ်ကသ်ာေသာ ေစာင့ေ်�ှာကမ်�ကို လက်ခံမရ�ှ�ိိငုပ်ါ။ 

3. https://aspe.hhs.gov/poverty-guidelines တွင ်ေတွ� �ှိ�ိငုသ်ည့ ်ဖက်ဒရယ် 

ဆငး်ရဲ�မ်ွးပါးမ�ဆိုငရ်ာ လမ်း��နခ်ျက်များအား Children’s Health က �စ်ှစဉ် 

ြပနလ်ညသ်ံးုသပ်�ပီး မွမ်းမံြပငဆ်ငပ်ါသည။် 

B. ေငေွ�ကးေထာက်ပ့ံမ�အတကွ် သတ်မှတ်ချက်မီေသာ ေလ�ာေ့ဈး�ငှ့အ်ည ီလူနာ ေငစွာရငး်ကို 

ချိနည်� ိအတညြ်ပုပုိငခ်ငွ့�်ှသိမူျားမှာ ေအာက်ပါအတိငုး် ြဖစ်သည-် 

လပ်ုပုိငခ်ွင့ ်ပမာဏ မှ အထ ိ

စုေဆာငး်သ/ူPFA $0.00 $999.99 

မနေ်နဂျာ $1,000 $9,999.99 

ဒါ�ိုက်တာ $10,001 $50,000 

ဒဥုက� ဌ $50,001 �ငှ့ ်အထက ်
 

  

https://aspe.hhs.gov/poverty-guidelines
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V. မူဝါဒ �ခငး်ချကမ်ျား- 

A. ေလ�ာက်ထားသသူည ်ေငေွ�ကးေထာက်ပ့ံမ�အတွက် လိုအပ်ေသာ အချက်များ�ငှ့ ်မကိုက်ညဟီု 

ေငေွ�ကး အ�ကံေပး ဝနေ်ဆာငမ်�များက ဆံုးြဖတ်လ�င ်ေလ�ာက်ထားသ ူသိုမ့ဟုတ် 

ဝနေ်ဆာငမ်�နယ်ေြမ ဒါ�ိုက်တာ/အ�ကီးတနး် ဒါ�ိုကတ်ာ (သိုမ့ဟုတ် တာဝနေ်ပးခံရသ)ူ က 

Charity Review Committee (CRC) ထမှံ �ခငး်ချက်အတွက် ထည့သ်ငွး်စဉ်းစားေပးရန ်

ေတာငး်ဆို�ိငုပ်ါသည။်  ေလ�ာက်ထားသ ူသိုမ့ဟုတ် ဝနေ်ဆာငမ်� နယ်ေြမ 

ဒါ�ိုက်တာ/အ�ကီးတနး် ဒါ�ိုက်တာ (သိုမ့ဟုတ် တာဝနေ်ပးခံရသ)ူ သည ်သက်ဆိုငရ်ာ 

အလပ်ုအမ�ေဆာင ်(အဓိပ�ါယ်ဖွင့ဆ်ိုချက် အပုိငး်တွင ်�ကည့ပ်ါ) ကို �ခငး်ချက်အတွက် 

ထည့သ်ငွး်စဉ်းစားေပးရန ်ေတာငး်ဆို�ိငုပ်ါသည။်  သက်ဆိုငရ်ာ အလပ်ုအမ�ေဆာင ်သိုမ့ဟုတ် 

တာဝနေ်ပးခံရသကူ Charity Review Committee ၏ သံးုသပ်ချက်ကို စတငလ်ုပ်ေဆာငမ်ည့ ်

Children’s Health ဒဥုက� ဌ၊ စီမံထားေသာ ေစာင့ေ်�ာှက်မ� သိုမ့ဟုတ် တာဝနေ်ပးခံရသထူ ံ

ေတာငး်ဆိုမ�ကို ချက်ချငး် တငြ်ပသာွးပါမည။် CRC သည ်ေလ�ာက်ထားသ၏ူ 

အချက်အလကက်ို သံးုသပ်မညြ်ဖစ်�ပီး ေငေွ�ကးေထာက်ပ့ံမ� အေြခအေန၏ ေနာက်ဆံုး 

အစီအစဉ်ကို ဆံုးြဖတ်ေပးပါမည။်   

B. ဤမူဝါဒ၏ �ခငး်ချက်မှနသ်မ�အား American Kidney Fund Health Insurance Premium 

Program (HIPP) အား အသံးုြပုမ� အပါအဝင ်Charity Review Committee က မြဖစ်မေန 

အတညြ်ပုရပါမည။်   

C. ဤမူဝါဒ၏ �ခငး်ချက်ကို ခွင့မ်ြပုမီ CRC ၏ အတညြ်ပုေ�ကာငး် မဲအများစုကို ရယူရပါမည။် 

D. Children’s Health ဒဥုက� ဌ၊ စီမံထားေသာ ေစာင့ေ်�ာှက်မ� သိုမ့ဟုတ် 

တာဝနေ်ပးခံရသသူည ်CRC ၏ ဆံုးြဖတ်ချက်အား ေလ�ာက်ထားသ ူသိုမ့ဟုတ် 

ေတာငး်ဆိေုနသည့ ်ဝနေ်ဆာငမ်� နယ်ေြမ ဒါ�ိုက်တာ/အ�ကီးတနး် ဒါ�ိုက်တာ (သိုမ့ဟုတ် 

တာဝနေ်ပးခံရသ)ူ ထ ံအသေိပးသာွးပါမည။်   
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VI. ေငေွတာငး်ခံြခငး် မူဝါဒများ�ငှ့ ်ဆကစ်ပ်မ� 

A. Children’s Health ဝန်ေဆာငမ်�ေပးသကူ ေဆး�ံု ဝနေ်ဆာငမ်�များကို မေပးအပ်မီ 

စာြဖင့ေ်ရးထားေသာ ေစျး��နး်ခန ့မှ်နး်တွက်ချက်မ�အား လူနာများထ ံေပးအပ်ရမည။်  

မိသားစု ေြပာဆိုတတ်သည့ ်ဘာသာစကားြဖင့ ်ေရးသားေပးရမည။် 

B. ဤမူဝါဒအရ ေငေွ�ကးေထာက်ပ့ံမ�ကို ခံစားခွင့�်ှိသည့ ်လူတစ်ဦးအား အေရးေပါ် 

သိုမ့ဟုတ် အြခား ေဆးပညာအရ လိအုပ်ေသာ ေစာင့ေ်�ှာကမ်�အတွက် 

အာမခံထား�ှိသမူျားထမှံ ေကာက်ခံသည့ ်AGB (ေအာက်တွင ်

သတ်မှတ်ထားသည့အ်တိငုး်) ထက် ပုိ၍ ေကာက်ခံမည ်မဟုတ်ပါ။  AGB ဆိုသညမှ်ာ 

အဆိုပါ ေစာင့ေ်�ှာက်မ�အတွက် Children’s Health ဝန်ေဆာငမ်�ေပးသ၏ူ 

ေလ�ာမ့ထားေသာ ဝနေ်ဆာငခ် အြပည့၏် ရာခိုင�်�နး်တစ်ခု ြဖစ်သည။်  Children’s 

Health ဝန်ေဆာငမ်�ေပးသ ူတစ်ဦးချငး်အတွက် AGB အား ေအာက်ပါအတိငုး် 

တွက်ချက်ပါသည-် 

1. လက်�ှိ ဘ�ာေရး�စ်ှအတွက်၊ Children’s Health ဝန်ေဆာငမ်�ေပးသ ူ

တစ်ဦးစီသည ်AGB ကို တွက်ချကရ်န ်ယခင�်စ်ှ၏ အနးီစပ်ဆံုး �ကံုေတွ� မ�များကို 

အသံးုြပုေသာ "ြပန�်ကည့န်ညး်လမ်း" ကို အသံးုြပုပါသည။်  ဤနညး်အရ 

တွက်ချက်သည့ ်AGB သည ်အလံုးစုံေပးေချထားေသာ ေဆး�ံု၏ 

ေတာငး်ဆိုမ�များအေပါ် အေြခခံထား�ပီး အဓိက ေပးေချသမှူာ Medicaid 

ဝနေ်ဆာငမ်�အ�ကိမ်ေရအလိုက် အဖိုးအခ၊ Medicare ဝနေ်ဆာငမ်�အ�ကိမ်ေရအလိုက် 

အဖိုးအခ�ငှ့ ်ပုဂ�လိက ကျနး်မာေရး အာမခံသမူျား ြဖစ်ရပါမည။်   

Children’s Health ဝန်ေဆာငမ်�ေပးသကူ "AGB ရာခိုင�်�နး်" ကို တွက်ချက်ရာတွင ်

ယငး်ေပးေချသမူျားဘကက် ေပးအပ်သည့ ်စုစုေပါငး် ကျသင့ေ်ငကွို 

ထိေုတာငး်ဆိုမ�များအတကွ် ေဆး�ံုက ေကာက်ခံေသာ ဝနေ်ဆာငခ် စုစုေပါငး်ြဖင့ ်

စားလိုက်ပါသည။်   
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2. AGB ရာခိုင�်�နး်�ငှ့ ်တွက်ချက်မ� ပုံစံ မိတ� ူကို ပူးတွဲဖိငု ်1 တွင ်ေတွ� �ှိ�ိငုပ်ါသည။် 

3. AGB အား �စ်ှစဉ် ြပနလ်ည ်တွက်ချက်ပါမည။်  

C. လူနာသည ်ဤမူဝါဒအရ သတ်မှတ်ချက်မီသညဟ်ု Children’s Health 

ဝန်ေဆာငမ်�ေပးသကူ ဆံုးြဖတထ်ား�ပီး ယငး်လနူာသည ်ဤမူဝါဒအရ ဆက်လက်၍ 

သတ်မှတ်ချက်မီသေရွ� လနူာသည ်ေစျးေလ�ာမ့ထားေသာ အသားတင ်ဝနေ်ဆာငခ်များအေပါ် 

အေြခခံ၍ ေတာငး်ခံေသာ ကျသင့ေ်ငမွျားကို လက်ခရံ�ှိမည ်မဟုတ်ပါ။  

D. ဤမူဝါဒေအာက်တွင ်ေငေွ�ကးေထာက်ပ့ံမ� ခံစားခွင့ရ်�ှိထားသည့ ်ေလ�ာက်ထားသသူည ်

ေလ�ာက်ထားသ၏ူ ေငေွ�ကး အေြခအေနများ၊ ေဆးဘက်ဆိုငရ်ာ ကုနက်ျစရတိ်များ�ငှ့ ်

အြခား သက်ဆိုငရ်ာ အေ�ကာငး်ရငး်များ အေပါ်အေြခခံ၍ Children’s Health 

ဝန်ေဆာငမ်�ေပးသ�ူငှ့ ်ေလ�ာက်ထားသတူို ့ ည��ိ �ငိး်ထားသည့ ်ကာလအတိုငး် အတိးုမပါေသာ 

ထပ်တိုး ေပးေချမ� အစီအစဉ်ကို ကမ်းလှမ်းခံရပါမည။်  ထပ်တိုး ေပးေချမ� အစီအစဉ်၏ 

အများဆံုး ကာလမှာ 36 လ ြဖစ်ပါမည။် ရက် 30 ကာလအတွငး် ေပးရမည့ ်ဆက်တိုက် 

ေပးေချမ�အားလံုးကို ြပုလုပ်ရန ်ပျက်ကွက်�ပီးေနာက် ယငး်အစီအစဉ်ကို ဆက်လက်၍ 

လုပ်ေဆာငေ်ပး�ိငုေ်တာမ့ည ်မဟုတ်ေ�ကာငး် Children’s Health ဝန်ေဆာငမ်�ေပးသကူ 

ေ�ကညာ�ိငုပ်ါသည။် အစီအစဉ်ကို ဆက်လက် လုပ်ေဆာငေ်ပးေတာမ့ည ်မဟတု်ေ�ကာငး် 

မေ�ကညာမီ Children’s Health ဝန်ေဆာငမ်�ေပးသ ူသိုမ့ဟုတ် ၎ငး်၏ ေငေွကာက်ခံေပးသ ူ

ေအဂျငစီ် သိုမ့ဟုတ် တာဝနေ်ပးခံရသသူည ်လူနာထ ံသိုမ့ဟုတ် တာဝန�်ှိေသာ အဖွဲ�ထ ံ

ဖုနး်ြဖင့ ်ဆက်သယွ်ရန ်လိအုပ်သလို �ကိုးပမ်းပါမည။်   

E. ေလ�ာက်ထားသအူား တစ်နညး်အားြဖင့ ်အသေိပးထားြခငး် မ�ှသိေရွ� ဤမူဝါဒအရ 

ေငေွ�ကးေထာက်ပ့ံမ�မှာ ဆံုးြဖတ်ချက်ချသည့ ်လ၏ ပထမဆံုးရက်မှ စတင၍် ရက် 90 �ကာ 

အကျံုးဝငပ်ါမည။်  ထိုေ့နာက်တွင ်ေလ�ာက်ထားသသူည ်ြပနလ်ညေ်လ�ာကထ်ားရန ်

အခွင့အ်ေရး ရ�ှိပါမည။်  ေလ�ာက်ထားသ၏ူ ေငေွ�ကးအေြခအေန ေြပာငး်လဲသာွးသညဟ်ု 

ဆံုးြဖတ်ထားပါက Children’s Health ဝန်ေဆာငမ်�ေပးသသူည ်ရက် 90 ကာလအတွငး် 
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ေငေွ�ကးေထာက်ပ့ံမ�အတကွ် ေလ�ာက်ထားသ၏ူ သတ်မှတ်ချက်မီမ�ကို 

ြပနလ်ညအ်ကဲြဖတ်ပုိငခ်ငွ့ ်�ှိပါသည။် 

F. ေငေွ�ကးေထာက်ပ့ံမ� ရ�ိငုေ်�ကာငး်ကို Children’s Health ဝန်ေဆာငမ်�ေပးသ၏ူ 

ေငေွတာငး်ခံမ� ေ�ကညာချက်များြဖင့ ်တစ်ဦးချငး်ထ ံအသေိပးမညြ်ဖစ်�ပီး ဆက်သယွ်ရန ်

ဌာန�ငှ့ ်ဆက်သယွ်ရန ်တယ်လီဖုနး်နပံါတ်ကို အသေိပး�ပီး ဤမူဝါဒအတွက် ဝဘဆ်ိုက် 

လိပ်စာကိုပါ ေဖာ်ြပေပးပါမည။် 

G. Children’s Health ဝန်ေဆာငမ်�ေပးသသူည ်ေစာင့ေ်�ှာက်မ� ေပးချိန ်သိုမ့ဟတု် 

ေဆး�ံုဆငး်ချိနတ်ွင ်အကျံုးဝငေ်�ကာငး် အေထာက်အထားကို ြပငပ်အဖွဲ�အစညး်မှတစ်ဆင့ ်

ေပးအပ်မထားသည့ ်လူနာ မိသားစုထ ံေငေွတာငး်ခံပါက ယငး်ေငေွတာငး်မ�၏ 

တစ်စိတ်တစ်ပုိငး်အြဖစ်၊ Children’s Health ဝန်ေဆာငမ်�ေပးသသူည ်လူနာအား 

ေအာက်ပါတိုအ့ားလံုးပါဝငေ်သာ �ှငး်လငး်�ပီး သသိာေသာ စာြဖင့ေ်ရးထားသည့ ်

အသေိပးစာကို အဂင်္လိပ်ဘာသာ�ငှ့ ်မိသားစုက ေြပာဆိုသည့ ်ဘာသာစကားြဖင့ ်ေပးပုိပ့ါမည-် 

1. Children’s Health ဝန်ေဆာငမ်�ေပးသကူ ေပးအပ်သည့ ်ဝနေ်ဆာငမ်�များအတွက် 

ဝနေ်ဆာငခ် စာရငး်�ငှး်တမ်း၊  

2. လူနာတငွ ်ကျနး်မာေရး ေစာင့ေ်�ှာက်မ� အာမခံ၊ Medicare၊ Medicaid၊ CHIP၊ CSHCN 

သိုမ့ဟုတ် အြခား အာမခံ�ှိပါက ထိပုုဂ�ိုလ်အေနြဖင့ ်Children’s Health 

ဝန်ေဆာငမ်�ေပးသထူ ံအသေိပးပါရန ်ေတာငး်ဆိုချက်။ 

 

VII. ေငေွကာကခ်ံြခငး် မူဝါဒများ�ငှ့ ်ဆကစ်ပ်မ�- 

A. Children’s Health �ငှ့ ်Children’s Health ဝန်ေဆာငမ်�ေပးသမူျားသည ်

ေစာင့ေ်�ှာက်မ�အတွက် ေငေွပးေချမ�ကို ရယရူန ်လနူာများအေပါ် သာမနထ်ကထ်းူြခားေသာ 

ေငေွကာက်ခံေရး�ငှ့ပ်တသ်က်သည့ ်လုပ်ေဆာငခ်ျက်များ (သံးုစဲွသ ူခရက်ဒစ် သတငး်ပုိေ့ရး 
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ေအဂျငစီ်များ သိုမ့ဟုတ် ခရက်ဒစ် အစုိးရဌာန၊ တစ်ဦးချငး်၏ အြခား အဖွဲ�အေပါ် 

အေ�ကးအတွက ်ေရာငး်ချမ�၊ စသညတ်ို)့ တွင ်ပါဝငေ်ဆာငရွ်က်မည ်မဟုတ်ပါ။   

B. လူတစ်ဦးက ဤမူဝါဒအရ ေထာက်ပ့ံမ�အတွက် အရညအ်ချငး်မီရန ်�ကိုးပမ်းေန�ပီး 

သင့ေ်လျာ်ေသာ ေငေွချမ� အစီအစဉ်ကို ည��ိ�ငိး်ြခငး် သိုမ့ဟုတ် သင့ေ်လျာ်ေသာ ပမာဏြဖင့ ်

ပုံမှန ်အပုိငး်လိုက် ေပးေချမ�များ ြပုလုပ်ြခငး်ြဖင့ ်Children’s Health ဝန်ေဆာငမ်�ေပးသထူ ံ

ေပးရမည့ ်ေငကွို �ှငး်ရန ်အမှနတ်ကယ် �ကိုးပမ်းေနပါက Children’s Health 

ဝန်ေဆာငမ်�ေပးသသူည ်ေငေွကာက်ခံေရး ေအဂျငစီ် သိုမ့ဟုတ် အြခား တာဝနေ်ပးခံရသထူ ံ

ေငကွျန ်ေတာငး်ခံလ�ာကို ေပးပုိမ့ည ်မဟုတ်ပါ။ 

C. Children’s Health၊ Children’s Health ဝန်ေဆာငမ်�ေပးသမူျား၊ Children’s Health 

ဝန်ေဆာငမ်�ေပးသ၏ူ ေငေွကာက်ခံေရး ကိုယ်စားလယှ်များ�ငှ့ ်လက်ေအာက်ခမံျား သိုမ့ဟုတ် 

�ှးီ� �ယ်သမူျားြဖစ်ေသာ Children’s Health ဝန်ေဆာငမ်�ေပးသ၏ူ 

တာဝနေ်ပးခံရသအူားလံုးတိုသ့ည ်မေပးရေသးေသာ ကျသင့ေ်ငမွျားကို ေကာက်ခံရန ်

�ကိုးပမ်းမ�အြဖစ် ဥပေဒအရ သိုမ့ဟုတ် တရား�ံုးတင၍် ေတာငး်ဆိုမ�များ ြပုလုပ်ြခငး်၊ 

လုပ်အားခ သမ်ိးယူမိန ့ ်သိုမ့ဟုတ် လူကိုယ်တိုငအ်ား ေခါ်ေဆာငလ်ာမိန ့မ်ျား သံးုြခငး်၊ 

ဖမ်းဆးီေစြခငး်၊ အဓိက ေနထိငုရ်ာများတငွ ်ေ�ကးတငဘ်တု်များ ထားြခငး်၊ ေဆးပညာအရ 

လိအုပ်ေသာ ေစာင့ေ်�ှာကမ်� ေပးရန ်ြငငး်ဆိုြခငး် သိုမ့ဟုတ် ဟန ့တ်ားြခငး် သိုမ့ဟုတ် 

အလားတူ ထးူြခားေသာ လုပ်ရပ်များ မြပုလုပ်ပါ။ ဤသတ်မှတ်ချက်သည ်

ေငေွပးေချမ�အတွက် တာဝနမ်ကငး်ေသာ ြပငပ်အဖွဲ�အစညး်၊ တရားမနစ်နာသမူျား သိုမ့ဟုတ် 

အြခား ဥပေဒအရ တာဝန�်ှိေသာ အဖွဲ�အစညး်များထမှံ စုိက်ထတု်ေင ွရယူရန�်ကိုးပမ်းမ�ကို 

အဆိုပါ အဖွဲ�အစညး်များအား ဟန ့တ်ားြခငး် မ�ှိပါ။   

D. ေငေွကာက်ခံေရး ေအဂျငစီ်များထ ံရည�်�နး်ေပးလိကု်သည့ ်ပမာဏများသည ်

ဤမူဝါဒေအာက်တွင ်လတူစ်ဦးချငး် ခံစားခွင့�်ှိသည ်��နး်ထားများ�ငှ့ ်ကိုကည်ရီမညြ်ဖစ်�ပီး 

စုစုေပါငး် ေငေွကာက်ခံမ� မြဖစ်ရပါ။ 
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E. သတ်မှတ်ချက်မီေသာ လတူစ်ဦးချငး်က ၎ငး်တို ့ တာဝန�်ှိသည့ ်ပမာဏ စုစုေပါငး်ထက် 

ေကျာ်လနွ၍် ေပးေချပါက Children’s Health ဝန်ေဆာငမ်�ေပးသသူည ်

ေငပုိွေပးေချမိေ�ကာငး် သ�ိှိသည့ရ်က်မှ ရက် 60 အတွငး်ပုိေပးေငကွို ြပနလ်ညေ်ပးအပ်ရမည။်  

 

VIII. ဤမူဝါဒအေ�ကာငး် ဆကသ်ယွ ်အသေိပးမ�- 

A. အသေိပးစာများ၊ ပုံစံများ၊ စာလ�ာများ၊ ေလ�ာက်ထားမ�များ၊ မူဝါဒများ သိုမ့ဟုတ် အြခား 

စာရွက်စာတမ်း အားလံုးအား အဂင်္လိပ်ဘာသာြဖင့သ်ာမက Children’s Health 

ဝန်ေဆာငမ်�ေပးသကူ ြဖည့ဆ်ညး်ေပးေနေသာ လူအများစုေြပာသည့ ်ဘာသာစကားြဖင့ပ်ါ 

ြပငဆ်ငေ်ပးရပါမည။်  အလားတူပင ်Children’s Health ဝန်ေဆာငမ်�ေပးသသူည ်

အဂင်္လိပ်ဘာသာ စာရွက်စာတမ်းများကို ြဖည့စွ်က်ချနိတ်ွင�်ငှ့ ်

အဂင်္လိပ်ဘာသာြဖင့ေ်ရးထားေသာ စာရွက်စာတမ်းများကို နားလညေ်အာင ်ဖတ်ချိနတ်ငွ ်

ဘာသာြပနဆ်ိုမ� အကူအညမီျား၊ ဘာသာြပနဆ်ိုမ� လမ်း��နမ်ျားကို ေထာကပ့ံ်ေပးရန ်

ေရွးချယ�်ိငုသ်ည ်သိုမ့ဟုတ် အရညအ်ချငး်မီေသာ �စ်ှဘာသာက�မ်းကျငသ် ူ

စကားြပနမ်ျားကို အသံးုြပု၍ ေထာက်ပ့ံမ� ေပး�ိငုပ်ါသည။် 

B. အတွငး်လူနာ သိုမ့ဟုတ် ြပငပ်လူနာ ဝနေ်ဆာငမ်�များကို ရယူ�ပီးေနာက် လူနာတိုငး်သည ်

ကသုိလုြ်ဖစ ်ေစာင့ေ်�ှာက်မ��ငှ့ ်စရိတသ်ကသ်ာေသာ ေစာင့ေ်�ှာကမ်� ရယူ�ိငုြ်ခငး်�ငှ့ ်

ပတ်သက်ေသာ အချက်အလက်�ငှ့ ်ဤမူဝါဒ၏ ြဖစ်တညမ်��ငှ့ ်ဤမူဝါဒ�ငှ့ ်ပတ်သက်ေသာ 

ေနာက်ထပ် အချက်အလက် ရယူ�ိငုသ်ည့ ်�ံုးခနး်အတွက် ဆက်သယွ်ရန ်အချက်အလက် 

ပါဝင�်ိငုသ်ည့ ်အသေိပးစာလ�ာကို ေပးအပ်ခံရပါမည။်  လိုအပ်၍ ေတာငး်ဆိုပါက 

လူနာအေနြဖင့ ်ဤမူဝါဒ အြပည့အ်စုံ၏ မိတ� ူကို လက်ခံရ�ှိပါမည။် 

C. အေရးေပါ် သိုမ့ဟုတ် ြပငပ်လူနာ ေစာင့ေ်�ာှက်မ� လက်ခံရ�ှိသည့ ်လူနာများအြပင ်

ေဆး�ံုမတက်ခဲ့ေသာ်လညး် ယငး် ေစာင့ေ်�ှာက်မ�အတွက် ေငေွတာငး်ခံလ�ာ 

လက်ခံရ�ှိထားသမူျားထ ံဤအသေိပးချက်ကို ေပးပုိပ့ါမည။် ဤအသေိပးစာအား 

အဂင်္လိပ်ဘာသာ�ငှ့ ်မိသားစုက ေြပာဆိုသည့ ်ဘာသာစကားတို ့ြဖင့ ်ေပးအပ်ရမည။် 
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D. အများြပညသူ် အသိေပးချက်အား အေရးေပါ်ဌာန၊ ေဆး�ုံတက်ရန ်စာရငး်ေပး�ုံး�ငှ့ ်အြခား 

ြပငပ်လူနာ ဝနး်ကျငမ်ျားအားလုံး အကန ့အ်သတ်မ�ိှ အပါအဝငတွ်င ်အများြပညသူ် 

ြမင�်ိငုသ်ည့ ်ေနရာများ၌ �ှငး်လငး်စွာ�ငှ့ ်သိသာစွာ ေ�ကညာရပါမည။် ယငး်ေ�ကညာထားေသာ 

အသိေပးချက်များတွင ်အာမခံမထားသည်ြဖစ်ေစ၊ အာမခံတွင ်မပါဝငသ်ည်ြဖစ်ေစ 

လူတစ်ဦးချငး်သည ်Children’s Health ဝန်ေဆာငမ်�ေပးသထူတွံင ်ေငေွ�ကးေထာက်ပ့ံမ� 

ရယူ�ိငုေ်�ကာငး် �ှငး်ြပထားပါမည။် ယငး်အသိေပးချက်များတွင ်ဤမူဝါဒ�ငှ့ ်ပတ်သက်၍ 

ေနာက်ထပ် အချက်အလက် ရယူရန�်ငှ့ ်ေငေွ�ကးေထာက်ပ့ံမ�အတွက် ေလ�ာက်ထားရန ်

ဆက်သွယ်ရမည့ ်�ုံးခနး်�ငှ့ ်တယ်လီဖုနး်နပံါတ် ပါဝငပ်ါမည။် 

E. ဆက်သယွ်ရန ်နပံါတ်ပါမည့ ်ဤမူဝါဒအေ�ကာငး် အသေိပးချက်အား လူနာထမှံ 

ေငေွတာငး်ခံလ�ာ စာရငး်�ငှး်ထမဲျားထတဲွင ်ေဖာြ်ပြခငး်တို ့ အပါအဝင ်ကန ့သ်တ်မထားသည့ ်

နညး်လမ်းမျိုးစုံြဖင့ ်အေရးေပါ် ဌာနများ၊ ေဆး�ံုတကြ်ခငး်�ငှ့ ်စာရငး်သငွး်ြခငး် ဌာနများ�ငှ့ ်

Children’s Health ဝန်ေဆာငမ်�ေပးသကူ ေရွးချယ�်ိငုသ်ည့ ်အြခား ေနရာများတွင ်

Children’s Health ဝန်ေဆာငမ်�ေပးသကူ ြဖန ့ြ်ဖူးထားရမည။်   

F. Children’s Health ဝန်ေဆာငမ်�ေပးသသူည ်ဤမူဝါဒ၏ အကျဉ်းအား ၎ငး်၏ 

ဝဘဆ်ိုက်တွင၊် လူနာ အသံးုြပု�ိငုသ်ည့ ်ေနရာများတွင ်ရယူ�ိငုသ်ည့ ်

လက်ကမ်းစာေစာငမ်ျား�ငှ့ ်Children’s Health ဝန်ေဆာငမ်�ေပးသကူ 

ေရွးချယ�်ိငုသ်ည့အ်တိငုး် ေဆး�ံုက ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသည့ ်ရပ်ရွာအတွငး် 

အြခားေနရာများတွငလ်ညး် ထတုြ်ပနရ်မညြ်ဖစ်�ပီး ကျယ်ြပန ့စွ်ာ ေ�ကာြ်ငာေပးရမည။်   

G. လူတစ်ဦးက ဝနေ်ဆာငခ်ကို ေပးေချ�ိငုစွ်မ်းမ�ှိေ�ကာငး် ယံု�ကညသ်ည့ ်Children’s 

Health ဝန်ေဆာငမ်�ေပးသ ူဝနထ်မ်းေရးရာဌာနတငွး်�ှိ တစ်ဦးတစ်ေယာကအ်ေနြဖင့ ်

ေငေွ�ကးေထာက်ပ့ံမ� ရယ�ူိငုေ်�ကာငး် ထိလုူအား အသေိပး�ပီး ဤမူဝါဒတွင ်

ေဖာ်ြပထားေသာ အသေိပးချက်များကို ရည�်�နး်ေပးပါ။  

H. ဤမူဝါဒ၊ ဤမူဝါဒ၏ အကျဉ်းချုပ်�ငှ့ ်ေငေွ�ကးေထာက်ပ့ံမ� ေလ�ာက်ထားြခငး်အား 

Children’s Health ဝန်ေဆာငမ်�ေပးသကူ �ကံု�ကိုက်ရမည့ ်အဂင်္လိပ်ဘာသာစကား 
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က�မ်းကျငမ်� အကန ့အ်သတ်�ှိသည့ ်လူအုပ်စုတစ်ခုတိုငး်၏ ေြပာဆိုသည့ ်အဓိက 

ဘာသာစကားြဖင့ ်ရ�ိငုေ်အာင ်ြပုလုပ်ထားရပါမည။်    
 

IX. ေလျာ်ေ�ကးမရ�ိှေသာ ကျန်းမာေရးေစာင့ေ်�ှာကမ်�- 

A. မည်သည့်အရာကမဆို ဤမူဝါဒ�ငှ့ ်ဆန ့က်ျငလ်�က် �ှိေနပါေသာ်ြငားလည်း ေလျာ်ေ�ကးမရ�ှသိည့် 

�မ်ွးပါးေသာ ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်�ှာက်မ� ကုနက်ျစရိတ်များကုိ အစီရငခံ်ရန ်ရည်ရွယ်ချက်များအတွက် 

Medicaid လူနာများ သိုမ့ဟုတ် အြခား �မ်ွးပါးသည့် ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်�ှာက်မ� 

အစီအစဉ်များေအာက်တွင ်လ�မ်းြခံုပါဝငသ်ည့် လူနာများထ ံကေလးငယ၏် 

ကျန်းမာေရးေစာင့ေ်�ှာကမ်�ေပးသ ူက ြပုလုပ်ေပးေသာ လ�မ်းြခံုပါဝငြ်ခငး်မ�ှိသည့် 

ဝနေ်ဆာငမ်�များအတွက် ဝနေ်ဆာငခ်များကုိ ကေလးငယ၏် ကျန်းမာေရးေစာင့ေ်�ှာကမ်�ေပးသ ူက 

ထည့်သွငး်ပါမည်။  လ�မ်းြခံုမ�မ�ှိေသာ ဝနေ်ဆာငမ်�များတွင ်အကျိုးေကျးဇူး လ�မ်းြခံုမ� 

ကုနဆ်ံုးသွားသည့M်edicaid �ငှ့ ်အြခား �မ်ွးပါးမ� ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်�ှာက်ြခငး် အစီအစဉ်�ှိ 

လူနာများ၊ Medicaid �ငှ့ ်အြခား �မ်ွးပါးမ� ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်�ှာက်ြခငး် အစီအစဉ်များမှ 

ဝနေ်ဆာငမ်�များ (အားလုံး သိုမ့ဟုတ် တစိတ်တပုိငး်) ြငငး်ဆိုခံရသူများ�ငှ့ ်နာမကျနး်မ� ကာလ 

သိုမ့ဟုတ် ေနထိငုခွ်င့ ်အကန ့အ်သတ်ကာလ ေကျာ်လွနသ်ာွးေသာ ဝနေ်ဆာငမ်�များ စသည်တုိ ့ 

ပါဝငသ်ည်။  ေလျာ်ေ�ကးမရ�ှိေသာ ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်�ှာက်မ� ပမာဏဆိုသည်မှာ 

အသံုးြပု၍မရေသာ သိုမ့ဟုတ် ြငငး်ဆနခံ်ရေသာ ေငေွ�ကးေကာက်ခံမ� ပမာဏြဖစ်သည်။  ထိုအ့ြပင ်

လူနာ၏ ဝနေ်ဆာငမ်� ရက်စဲွ (များ) အေပါ် လ�မ်းြခံုမ�ေပးသည့် ေငေွပးေချသူ�ငှ့ ်ကေလးငယ၏် 

ကျန်းမာေရးေစာင့ေ်�ှာကမ်�ေပးသ ူက သေဘာတူညီမ� စာချုပ် ချုပ်ဆိုထားြခငး်မ�ှသိည့်အခါ 

ေလျာ်ေ�ကးမရ�ှိသည့် �မ်ွးပါးေသာ ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်�ာှက်မ� ကုနက်ျစရိတ်များကုိ အစီရငခံ်ရန ်

ရည်ရွယ်ချက်များအတွက် ဤမူဝါဒေအာက်တွင ်အကျံုးဝငမ်� လုိအပ်ချက်များ�ငှ့ ်ကုိက်ညီသည့် 

အာမခံထားေသာ လူနာများအတွက် ကေလးငယ၏် ကျန်းမာေရးေစာင့ေ်�ှာကမ်�ေပးသ ူက 

လက်ခံရ�ှသိည့် ေငေွပးေချမ��ငှ့ ်ေငေွ�ကးေကာက်ခံမ� ပမာဏအြပည့်�ကား ကွာြခားချက်ကုိ 

ကေလးငယ၏် ကျန်းမာေရးေစာင့ေ်�ှာကမ်�ေပးသ ူက ထည့်သွငး်�ိငုပ်ါသည်။ 

X. လ�ို� ဝှကခ်ျက-် 



မဝူါဒ 
အမျိုးအစား- CHST စနစ်စာရွက်စာတမ်းများ အကျံုးဝငသ်ည့ရ်က်- 12/10/2020 

ေခါငး်စဉ်- စာ�ကငး် 2.17 လူနာ ေငေွ�ကးေထာက်ပ့ံမ� စာမျက်�ာှ 23 ၏ 25 
 

ဤမူဝါဒအရ သတ်မှတ်ချက်မီမ�ကို ေတာငး်ဆိုသည့ ်ေလ�ာက်ထားသူများထံမှ ရ�ှိေသာ 

အချက်အလက်အားလံုးကို Children’s Health ဝန်ေဆာငမ်�ေပးသကူ လ�ို� ဝှက် 

အချက်အလက်အြဖစ် ထနိး်သိမ်းထားပါမည်။ ေငေွ�ကးေထာက်ပံ့မ� ေလ�ာက်ထားြခငး်၏ 

တစ်စိတ်တစ်ပိုငး်အြဖစ် ရ�ှိသည့် ေငေွ�ကးတနဖိ်ုး�ှိသည့် ပိုငဆ်ိုငပ်စ�ညး်များ�ငှ့ ်

ပတ်သက်ေသာ အချက်အလက်�ငှ့ ်အတည်ြပုချက် လုပ်ငနး်စဉ်အား Children’s Health 

ဝန်ေဆာငမ်�ေပးသထူ ံေပးရန�်ှိသည့် အေ�ကးကို ေကာက်ခံရာတွင ်အသံးုြပု�ိငုသ်ည့် 

အချက်အလက်များ�ငှ့ ်ခွဲထုတ်၍ ဖိုငက်ို ထနိး်သိမ်းထားရပါမည်။ ယငး်ဖိုငတ်ွငး်ပါ 

အချက်အလက်အားလံုးအား အေ�ကး ေကာက်ခံရာတွင ်ပါဝငေ်ဆာငရွ်က်သည့် ဝနထ်မ်းက 

�ကည့်���ိငုမ်ည် မဟုတ်ပါ။ Children’s Health ဝန်ေဆာငမ်�ေပးသ၊ူ ၎ငး်၏ 

ေငေွကာက်ခံေရး ေအဂျငစ်ီများ သိုမ့ဟုတ် ေငေွ�ကးေထာက်ပံ့မ� ရ�ှိေရး လုပ်ငနး်စဉ်�ငှ့ ်

မသက်ဆိုငေ်သာ တာဝနေ်ပးခံရသူများက ရယူသည့ ်အချက်အလက် အသံုးြပုမ�ကို 

မည်သညက်မ� မတားြမစပ်ါ။ 

  



မဝူါဒ 
အမျိုးအစား- CHST စနစ်စာရွက်စာတမ်းများ အကျံုးဝငသ်ည့ရ်က်- 12/10/2020 

ေခါငး်စဉ်- စာ�ကငး် 2.17 လူနာ ေငေွ�ကးေထာက်ပ့ံမ� စာမျက်�ာှ 24 ၏ 25 
 
ရငး်ြမစမ်ျား-  
 

1. ဆကစ်ပ် မူဝါဒများ 

AD 2.29.01 အေရးေပါ်ေဆးဘက်ဆိုငရ်ာေစာင့ေ်�ှာက်မ� (EMTALA) �ငှ့လ်နူာလ�ဲေြပာငး်ြခငး် - 

Dallas  

AD 2.29.02 အေရးေပါ်ေဆးဘက်ဆိုငရ်ာေစာင့ေ်�ှာက်မ�(EMTALA) �ငှ့လ်ူနာလ�ဲေြပာငး်ြခငး်- 

Plano  

2. ပူးတွ ဲေကာ်မ�ှင ်လကစွ် ဲ

တစ်ခုမ� မဟုတ် 
 

3. Medicare တငွ ်ပါဝင�်ိငုမ်ည့ ်အေြခအေနများ 

တစ်ခုမ� မဟုတ် 
 

4. ြပညန်ယ ်သိုမ့ဟတု ်ဖကဒ်ရယ ်ြပဌာန်းချက(်များ) သိုမ့ဟတု ်စညး်မျဉ်း(များ) 

လူနာ ကာကယွ်ေရး�ငှ့ ် လူတိုငး် တတ်�ိငုေ်သာ ေစာင့ေ်�ှာက်မ� အက်ဥပေဒ 2010 – 

ြပညတ်ွငး်အခွနဦ်းစီးဌာန စညး်မျဉ်းအစု ပုဒမ် 501(r) 
 

5. ကိးုကားချကမ်ျား 

တစ်ခုမ� မဟုတ် 
 

6. အဓိက စကားလံးုများ 

ကုသိလု်ြဖစ် ေစာင့ေ်�ှာကမ်�၊ စရိတ်သက်သာေသာ ေစာင့ေ်�ှာက်မ�၊ ေငေွ�ကးေထာက်ပ့ံမ�၊ 

ေဆးပညာအရ လိုအပ်ေသာ ေစာင့ေ်�ှာက်မ�၊ ေငေွ�ကး ဝနေ်ဆာငမ်�များ 
 

7. အြမန် ကိးုကားမ� လမ်း��န်များ လင့ခ််များ၊ အဆင့ဆ်င့ြ်ပဇယားများ�ငှ့ ်အလပ်ု အကပူစ�ညး်များ 

ကုသိလု်ြဖစ်ေစာင့ေ်�ှာကမ်� သံးုသပ်ေရး ေကာ်မတီအတွက် အလုပ်အမ�ေဆာငစ်ာရငး် -

မူဝါဒကိုးကားချက်အတွက ်ေငေွ�ကးေထာက်ပ့ံမ�   

https://childrens.policytech.com/docview/?docid=10843
https://childrens.policytech.com/docview/?docid=10843
https://childrens.policytech.com/docview/?docid=12532
https://childrens.policytech.com/docview/?docid=12532
https://childrens.policytech.com/docview/?docid=19814
https://childrens.policytech.com/docview/?docid=19814


မဝူါဒ 
အမျိုးအစား- CHST စနစ်စာရွက်စာတမ်းများ အကျံုးဝငသ်ည့ရ်က်- 12/10/2020 

ေခါငး်စဉ်- စာ�ကငး် 2.17 လူနာ ေငေွ�ကးေထာက်ပ့ံမ� စာမျက်�ာှ 25 ၏ 25 
 
ပူးတွဖုိဲင ်1 

 

ေယဘယုျအားြဖင့ ်ကျသင့ေ်ငေွတာငး်ခံေသာ ပမာဏများ တကွခ်ျကမ်� 
 

ေငေွ�ကးေထာက်ပ့ံမ�ကို ခံစားခွင့�်ှိေ�ကာငး် ဆံုးြဖတ်�ပီးေနာက်တငွ ်လူတစ်ဦးအား အေရးေပါ် 

သိုမ့ဟုတ် ေဆးပညာအရ လိုအပ်ေသာ ေစာင့ေ်�ှာကမ်�အတွက် အာမခံထား�ှိသမူျားထမှံ 

ေကာက်ခံသည့ ်ေယဘယုျအားြဖင့ ်ကျသင့ေ်ငေွတာငး်ခံေသာ ပမာဏ (AGB) ထက်ပုိ၍ 

ေကာက်ခံမညမ်ဟုတ်ပါ။ Children’s Health ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသသူည ်AGB ကို တွက်ချက်ရန ်

ယခင�်စ်ှ၏ အနးီစပ်ဆံုး �ကံုေတွ� မ�များကို အသံးုြပုေသာ “ြပန�်ကည့န်ညး်လမ်း”ကို အသံးုြပုပါသည။် 

ဤနညး်အရ တကွ်ချက်သည့ ်AGB သည ်အလံုးစုံေပးေချေသာ ေဆး�ံု၏ေတာငး်ဆိုမ�များအေပါ် 

အေြခခံထား�ပီး အဓိကေပးေချသမှူာ Medicaid ဝနေ်ဆာငမ်�အ�ကိမ်ေရအလိုက ်အဖိုးအခ၊ Medicare 

ဝနေ်ဆာငမ်�အ�ကိမ်ေရအလိုက် အဖိုးအခ၊ Medicaid �ငှ့ ်စီးပွားြဖစ် 

ကျနး်မာေရးအာမခံေပးသမူျားြဖစ်သည။် Children’s Health ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသကူ AGB ကို 

တွက်ချကရ်ာတွင ်ယငး်ေပးေချသမူျားဘက်က ေပးအပ်သည့ ်စုစုေပါငး်ကျသင့ေ်ငကွို 

ထိေုတာငး်ဆိုမ�များအတကွ် ေဆး�ံုက ေကာက်ခံေသာ ဝနေ်ဆာငခ် စုစုေပါငး်ြဖင့ ်စားလိုက်ပါသည။် 

ဤတွက်ချက်မ�တွင ်ယခငဘ်�ာ�စ်ှ (12 လ) အတွငး် ပိတ်သမ်ိးထားေသာ ေတာငး်ဆိုချက်များ 

ပါဝငပ်ါမည။် AGB ကို �စ်ှစဉ်တွက်ချက်�ပီး ြပက�ဒနိ�်စ်ှေပါ်အေြခခံပါသည။် 

 

Children’s Health ဝန်ေဆာငမ်�ေပးသ ူဘ�ာ�စှ ်2018 
 

အသားတင ်ဝနေ်ဆာငခ် - $2,845,347,018 
 

ေလ�ာေ့ပးေင/ွစာချုပ်အရ - $1,739,902,184 
 

ေလ�ာေ့ပးသည့�်�နး် - 61.16% 
 

ြပက�ဒန်ိ�စှ ်2019 ခု�စှအ်တကွ ်AGB ��န်း - 38.84% 


	မူဝါဒ ကြေညာချက်-

