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I. គោលបំណង   

A. ទិែឋភាពទូគៅ  
អ្ងគភាព Mass General Brigham (MGB) គឺជាអ្ងគភាពគលើកដលងពនធ ដែលមានគបសកកលមលូលដ្ឋឋ នគឺផ្តល់គសវាកលមែល់ 
លនុសសទងំអ្ស់ដែលត្ត្ូវការការដែទសុំខភាពគវជជសាស្រសត។ MGB ខិត្ខំធានាថាអ្នកជំងឺដែលត្តូ្វការគសវាបនាា ន់ 
សគស្រ គ្ ុះបនាា ន់ និងគសវាកលមចបំាច់ដផ្នកគវជជសាស្រសតលិនត្តូ្វបែិគសធគសវាកលមទងំគនាុះ គដ្ឋយដផ្ែកគលើអ្សលត្ថភាពចំគ ុះ 
ការបង់ត្បាក់របស់ពួកគគ គហើយសលត្ថភាពហរិញ្ញវត្ថុគនាុះលិនររងំបុគគលទងំគនុះពើការដសែងរក ឬទទួលការដែទសុំខភាព 
គនាុះគទ។ គទុះជាយ៉ា ងណាក៏គដ្ឋយ សត្មាប់អ្ងគភាព Mass General Brigham គែើលបើបនតផ្តល់គសវាកលមដែលមានគុណភាព 
ខពស ់និងោតំ្ទត្ត្លូវការសហគលន៍គនាុះ អ្ងគភាពនើលួយៗមានការទទួលខុសត្តូ្វកនុងការដសែងរកការទូទត្់ត្បាក់ភាៃ លៗសត្មាប់ 
គសវាកលមដែលការត្បលូលត្បាក ់ត្តូ្វបានអ្នុញ្ញញ ត្និងលិនផ្ាុយនឹងបទបបញ្ញត្តិសហគលន៍រែឋមា៉ា សាជូគសត្ (Commonwealth 
of Massachusetts (MA)) ឬបទបបញ្ញត្តិសហព័នធ រលួទងំចាប់សតើពើការពាបាលដផ្នកគវជជសាស្រសត បនាា ន់និងការ្រ 
(EMTALA)។  

អ្ងគភាព Mass General Brigham ទទួលសាគ ល់ថាអ្នកជំងឺលួយចំនួនមានលគធាបាយមានកំណត់្ គហើយត្បដហលជាលិន 
មានលទធភាពទទួលបានគសវាការគចញម្ែៃធានារ៉ាប់រងសត្មាប់គសវាកលមទងំអ្ស់។ គោលការណ៍គនុះ ត្តូ្វបានបគងកើត្គ ើង 
គែើលបើជួយអ្នកជំងឺដែលលិនមានធានារ៉ា ប់រង និងអ្នកជំងឺដែលធានារ៉ា ប់រងលិនត្គប់ត្ោន់គដ្ឋយមានធនធានហរិញ្ញវត្ថុ 
មានកត្លិត្។  

ឯកសារគនុះគរៀបរប់អំ្ពើលកខណៈវនិិចឆ័យភាពមានសិទធិទទួលបាន វធិើសាស្រសត និងសាថ នភាពដែលអ្នកជំងឺអាចទទួលបាន 
ការបញុ្្ុះត្ម្លៃែូចខាងគត្កាល៖  

1. Financial Assistance, Section III:  កលមវធិើបញុ្្ុះត្ម្លៃគដ្ឋយដផ្ែកគលើសាថ នភាពហរិញ្ញវត្ថុអ្នកជំងឺ 
ត្បសិនគបើបា៉ា រ៉ា ដល៉ាត្ត្គផ្សងគទៀត្ម្នការបញុ្្ុះត្ម្លៃត្តូ្វបានបំគពញ  

2. Uninsured Patient Discount, Section IV: កលមវធិើបញុ្្ុះត្ម្លៃសត្មាប់អ្នកជំងឺដែលោម នការធានារ៉ា ប់រងទងំអ្ស់ 
ដែលអាចរកបានគដ្ឋយលិនគិត្ពើសាថ នភាពហរិញ្ញវត្ថុអ្នកជំងឺ ត្បសិនគបើបា៉ា រ៉ា ដល៉ាត្ត្គផ្សងគទៀត្សត្មាប់ 
ការបញុ្្ុះត្ម្លៃត្តូ្វបានបំគពញ។ 

B.  វសិាលភាព 

គោលការណ៍គនុះអ្នុវត្តចំគ ុះអ្ងគភាព Mass General Brigham ដែលបានគរៀបរប់គៅកនុងឧបសលព័នធ Appendix A.  

សមាគ ល់៖  ត្គូគពទយដែល ក់ព័នធនឹងអ្ងគភាពទងំគនុះ ប៉ាុដនតអ្នកដែលគចញវកិកយបត្ត្ "ឯកជន" ត្តូ្វបានគលើកទឹកចិត្ត 
ប៉ាុដនតលិនត្ត្លូវឱ្យអ្នុវត្តតាលគោលការណ៍គនុះគទ។ ព័ត៌្មានលលែតិ្អាចរកគ ើញកនុងបញ្ជ ើសាខាអ្នកផ្តល់គសវាកលម Mass 
General Brigham។ 

II. និយលន័យ  
គសវាសុខភាពផ្ៃូវចិត្ត៖ គសវាកលមចបំាច់ដផ្នកគវជជសាស្រសតដែលគតត ត្គលើសុខភាពផ្ៃូវចិត្ត និងខួកាលរបស់អ្នកជំងឺ 
គហើយអាចផ្តល់ជូនការកំណត់្ការដែទសុំខភាពលួយចំនួន។ 
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គសវាកលមដែលគត្ជើសគរ ើស៖ គសវាកលមចបំាច់ដផ្នកគវជជសាស្រសតដែលលិនបំគពញតាលនិយលន័យម្នគសវាកលមសគស្រ គ្ ុះបនាា ន់ 
ឬគសវាកលមបនាា ន់។ តាលធលមតាអ្នកជំងឺកំណត់្កាលគពលគវលាគសវាកលមទងំគនុះជាលុន ប៉ាុដនតលិនដលនទងំត្សុងគនាុះគទ។ 

គសវាកលមសគស្រ គ្ ុះបនាា ន់៖ គសវាកលមចបំាច់ដផ្នកគវជជសាស្រសតដែលផ្តល់ជូនបនាា ប់ពើការចប់គផ្តើលសាថ នភាពសុខភាព 
លិនថារងកាយឬផ្ៃូវចិត្ត ដែលប ា្ ញគដ្ឋយគរគសញ្ញញ ម្នភាពធងន់ធងរត្គប់ត្ោន់ រលួទងំការឈចឺប់ធងន់ធងរ 
ដែលលិនមានការយកចិត្តទុកដ្ឋក់ខាងគវជជសាស្រសតភាៃ លៗអាចត្តូ្វបានរពឹំងទុកគដ្ឋយសលគហតុ្ផ្លគដ្ឋយអ្នកដែទសុំខភាព 
ដែលមានចំគណុះែឹងអំ្ពើសុខភាពនិងថាន ជំាលធយល គែើលបើនាឱំ្យការកំណត់្សុខភាពរបស់បុគគលគនាុះ ឬអ្នកែ៏ម្ទដែលសថិត្កនុង 
គត្ោុះថាន ក់ធងន់ធងរ ការចុុះគខោយធងន់ធងរែល់លុខ្ររងកាយ ឬែំគណើ រការខុសត្បត្កត្ើធងន់ធងរម្នសរ ើរងគ ឬដផ្នកណាលួយ 
ឬទក់ទងនឹងស្រសតើមានម្ផ្ាគ ុះ ែូចដែលបានកំណត់្បដនថលកនុងដផ្នក 1867(e) (1) (B) ម្នចាបស់តើពើការធានារ៉ា ប់រងសងគលកិច្ 
42 U.S.C. § 1295dd(e)(1)(B)។  

ការពិនិត្យសុខភាពដផ្នកគវជជសាស្រសតនិងការពា លសត្មាប់លកខខណឌ គវជជសាស្រសតសគស្រ គ្ ុះបនាា ន់ ឬគសវាគផ្សងគទៀត្ដែល 
ផ្តល់ែល់កត្លិត្ដែលត្តូ្វការ ត្សបតាលចាប់ EMTALA (42 USC 1395(dd)) មានលកខណៈសលបត្តិត្គប់ត្ោនជ់ាការដែទ ំ
សគស្រ គ្ ុះបនាា ន់។ គសវាសគស្រ គ្ ុះបនាា ន់ក៏រលួបញូ្្លផ្ងដែរ៖ 

• គសវាកលមបានកំណត់្ថាជាការសគស្រ គ្ ុះបនាា ន់គដ្ឋយត្គូគពទយគវជជសាស្រសតដែលមានអាជាា ប័ណណ។  

• ការដែទខំាងគវជជសាស្រសតអ្នកជំងឺកនុងលនាើរគពទយដែល ក់ព័នធនឹងការដែទសំគស្រ គ្ ុះបនាា ន់អ្នកជំងឺគត្ៅ 

លនាើរគពទយ និង, 

• ការគផ្ារអ្នកជំងឺកនុងលនាើរគពទយពើលនាើរគពទយដែទដំែលធងន់ធងរគផ្សងគទៀត្គៅកាន់លនាើរគពទយ Mass General Brigham 
សត្មាប់ការផ្តល់ជូនការដែទអំ្នកជំងឺកនុងលនាើរគពទយដែលលិនអាចមានតាលរគបៀបគផ្សងគទៀត្។ 

 

លគគុគទាសក៍ដណនាអំំ្ពើភាពត្កើត្កម្នត្បាក់ចំណូលសហព័នធ (FPG)៖ រ ែ្ ស់ត្បាកច់ំណូលដែលគចញជាគរៀងរល់ឆ្ន គំដ្ឋយ 
ត្កសួងសុខាភិបាលនិងគសវាកលមពលរែឋ (Department of Health and Human Services (HHS))។ គោលការណ៍ដណនា ំ
ទងំគនុះត្តូ្វបានគត្បើគែើលបើកំណត់្ភាពមានសិទធទិទួលបានកលមវធិើ និងការធានារ៉ា ប់រងលួយចំនួន (ែូចជាកលមវធិើ Medicaid)។  

ជំនយួហរិញ្ញវត្ថុ៖ ការផ្តល់គសវាដែទសុំខភាពដែលផ្តល់ជូនគដ្ឋយឥត្គិត្ម្ែៃ ឬបញុ្្ុះត្ម្លៃែល់អ្នកជំងឺដែលមានសិទធិទទួលបាន 
គដ្ឋយមានឯកសារនិងបញ្ញជ ក់ត្ត្លូវការហរិញ្ញវត្ថុដែលបំគពញតាលលកខណៈវនិិចឆ័យដែលបានបគងកើត្គ ើងគៅកនុងគោលការណ៍គនុះ។ 

ការបញុ្្ុះត្ម្លៃជំនយួហរិញ្ញវត្ថុ៖ 
ការដកត្ត្លូវតុ្លយភាពរបស់អ្នកជំងឺដែលត្តូ្វគធែើគ ើងគដ្ឋយដផ្ែកគលើសាថ នភាពហរិញ្ញវត្ថុរបស់អ្នកជំងឺគដ្ឋយគយងតាលគោលការណ៍ 
ជំនួយហរិញ្ញវត្ថុ។ ការបញុ្្ុះត្ម្លៃទងំអ្ស់សត្មាប់ជំនួយហរិញ្ញវត្ថុត្តូ្វដត្អ្នុគលាលតាលបទបបញ្ញត្តិរបស់រែឋ និងសហព័នធរលួទងំ 
ចំណុច IRS 501 (r)។ 

អ្នកត្បឹកោគយបល់ដផ្នកហរិញ្ញវត្ថុ៖ អ្នកតំ្ណាងដែលទទួលខុសត្តូ្វកនុងការវាយត្ម្លៃការទទួលខុសត្តូ្វរបស់អ្នកជំងឺ ការកំណត្់ 
អ្ត្តសញ្ញញ ណ និងជំនួយជគត្លើសែវកិារែឋ (Medicare, Medicaid ជាគែើល) កំណត់្ថាគត្ើអ្នកជំងឺមានសិទធិទទួលបានជំនួយ 
ហរិញ្ញវត្ថុ និងបគងកើត្គគត្មាងទូទត់្ត្បាក់ឬគទ។ 



 
គោលការណ៍ជំនួយហរិញ្ញវត្ថុ 

គោលការណ៍បញុ្្ុះត្ម្លៃអ្នកជំងឺដែលលិនមានធានារ៉ា ប់រង 
ឆ្ន សំារគពើពនធ 2023 

 

ការត្បឹកោគយបល់ដផ្នកហរិញ្ញវត្ថុ៖ គសវាកលមដែលផ្តល់ជូនអ្នកជំងឺគដ្ឋយោម នការគចញម្ែៃធានារ៉ា ប់រងត្គប់ត្ោន់ លិនអាចបង់ម្ែៃ 
បា៉ា ន់សាម ន/ការទទួលខុសត្ត្ូវជាក់ដសតងលុនគពលការពាបាល ឬអ្នកដែលមានតុ្លយភាពហួសកាលកំណត់្យ៉ា ងគត្ចើន។ 

ការដែទសុំខភាពគៅផ្ាុះ (Home Care)៖ គសវាកលមណាលួយដែលផ្តល់គដ្ឋយ MGB Home Care 

គសវាកលមចបំាច់ដផ្នកគវជជសាស្រសត៖ គសវាកលមដែលរពឹំងទុកគដ្ឋយសលគហតុ្ផ្លគែើលបើការ រ គធែើគរគវនិិចឆ័យ ការ រភាពកាន់ដត្ 
អាត្កក់ កាត្់បនថយ ដកត្ត្លូវ ឬពាបាលសាថ នភាពដែលបងកគត្ោុះថាន ក់ែល់អាយុជើវតិ្ បណាត លឱ្យរងទុកខ ឬឈចឺប់ គធែើឱ្យខូច 
ត្ទង់ត្ទយរងកាយ ឬែំគណើ រការខុសត្បត្កត្ើ គំរលកំដហងបងកឱ្យកាន់ដត្ធងន់ធងរែល់ពិការភាព ឬបណាត លឱ្យមានជំងឺ 
ឬភាពទន់គខោយ។ គសវាកលមចបំាច់ដផ្នកគវជជសាស្រសតរលួមានគសវាអ្នកជំងឺកនុងលនាើរគពទយ និងអ្នកជំងឺគត្ៅលនាើរគពទយដែលត្តូ្វបាន 
អ្នុញ្ញញ ត្គត្កាលកលមវធិើ Title XIX ម្នចាប់សតើពើការធានារ៉ា ប់រងសងគលកិច្។ 

បំណុលជំ ក់កលមវធិើគលឌើគ ត្ (Medicare Bad Debt)៖ ការចំណាយដែលកលមវធិើ CMS/Medicare អ្នុញ្ញញ ត្ឱ្យលនាើរគពទយ 
ទលទរសំណងសត្មាប់ការធានារ៉ាប់រងរលួ និងការកាត់្យកត្បាក់កលមវធិើ Medicare ដែលលិនបានបង់ត្បាក់ភាគគត្ចើន ត្បសិនគបើ 
តុ្លយភាពត្តូ្វបានែំគណើ រការទងំត្សុងកនុងវែតវកិកយបត្ត្បង់ត្បាក់គដ្ឋយខៃួនឯងដែលបានបគងកើត្គ ើង ឬការកំណត់្ត្តូ្វបានគធែើគ ើង 
ថាអ្នកជំងឺដែលត្កខសត់្សត្មាប់គោលបំណងម្នតុ្លយភាព។ ការកំណត់្ភាពត្កខសត់្ត្តូ្វដត្ដផ្ែកគលើកត្លិត្ត្បាក់ចំណូលរបស់អ្នកជំងឺ 
និងការពិនិត្យគ ើងវញិគលើត្ទពយសលបត្តិដែលអាចមានរបស់ពួកគគ ដែលជាធលមតាលិនរប់បញូ្្លយនជំនិុះ និងលំគៅដ្ឋឋ នចលបង 
របស់ពួកគគ និងគណនើធនាោរ/ដសកអ្បបបរមា។ 

គសវាកលមគផ្សងគទៀត្៖ គសវាកលមដែលភាពចបំាច់ដផ្នកគវជជសាស្រសតលិនត្តូ្វបានប ា្ ញែល់ត្គូគពទយពិនិត្យគ ើងវញិឬជាកដនៃងដែល 
មានលកខណៈសលបត្តិត្គប់ត្ោន់របស់អ្នកជំងឺសត្មាប់គសវាកលមគនុះ លិនអាចបំគពញតាលនិយលន័យដផ្នការធានារ៉ា ប់រងទូគៅ 
សត្មាប់ការបំគពញតាលលកខណៈវនិិចឆ័យចបំាច់ដផ្នកគវជជសាស្រសតសំខាន់ៗសត្មាប់គសវាកលមគទ។ គសវាកលមគផ្សងគទៀត្រលួបញូ្្ល 
គសវាកលមផ្ងដែរ ដែលដផ្នការធានារ៉ា ប់រងជាគត្ចើនលិនចត់្ទុកថាចបំាច់ដផ្នកគវជជសាស្រសត ដែលត្តូ្វរប់បញូ្្ល ប៉ាុដនតលិនកំណត់្ 
ចំគ ុះ៖ ការវុះកាត្់ដកសលផសស ការបងកកំគណើ ត្កនុងវ ើត្ែូ (In-Vitro Fertilization (IVF)) ឬការពាបាលគដ្ឋយការបនតពូជកត្លិត្ 
ខពស់គផ្សងគទៀត្ (Advanced Reproductive Therapy (ART)) គសវាឆ្ៃងកាត្់ត្កពុះ អ្វត្តមានការសគត្លចរបស់អ្នកបង់ត្បាក់អំ្ពើ 
ភាពចបំាច់ដផ្នកគវជជសាស្រសត និងចំណុច្យត្សួលរបស់អ្នកជំងឺ ែូចជាការគិត្ម្ែៃដែលទក់ទងនឹងគសវាគពញលួយយប់ខាងគលើ 
និងគលើសពើត្ត្លូវការសត្មាប់ការដែទខំាងគវជជសាស្រសត ឬគសវាអ្នកជំងឺគពញលួយយប់ (អ្នកជំងឺកនុងលនាើរគពទយ ឬការចូលសត្មាកគៅ 
លនាើរគពទយគដ្ឋយដផ្នក) ដែលលិនមានការប ា្ ញឱ្យគ ើញចាស់ពើភាពចបំាច់ដផ្នកគវជជសាស្រសត។ 

ែំគណាុះត្សាយវកិកយបត្ត្អ្នកជំងឺ (PBS)៖ ត្កសងួគៅ Mass General Brigham ទទួលខុសត្តូ្វចំគ ុះែំគណើ រការវែត 
ត្បាក់ចំណូលគដ្ឋយខៃួនឯងទងំអ្ស់ រលួទងំគសវាអ្តិ្ែិជន ការត្បលូលត្បាក ់ការកំណត់្ជំនួយហរិញ្ញវត្ថុ (គត្ៅពើ WDH) 
និងែំគណើ រការ ែំគណើ រការបំណុលជំ ក់ (Bad Debt), ឥណទនអ្នកជំងឺ/ការសងត្បាក់វញិ និងែំគណើ រការ ក់ព័នធ។ 

ការទទលួខុសត្ត្វូរបស់អ្នកជំងឺ៖ 
ការទទួលខុសត្តូ្វដផ្នកហរិញ្ញវត្ថុដែលគកើត្គ ើងគដ្ឋយសារឧបករណ៍/អ្នកផ្តល់គសវាដែលជាលទធផ្លសត្មាប់ការទទួលបាន 
គសវាដែទសុំខភាព; ចំនួនទឹកត្បាក់ត្តូ្វបានកំណត់្គដ្ឋយគយងគៅតាលអ្ត្ថត្បគយជន៍ធានារ៉ា ប់រងរបស់អ្នកជំងឺសត្មាប់ 
គសវាកលមដែលបានកំណត់្គពលជាក់លាក;់ រលួទងំការកាត្យ់កត្បាក់ ការទូទត្់ត្បាក់រលួោន  សហធានារ៉ាប់រង និងគសវា 
ដែលលិនគចញម្ែៃធានារ៉ា ប់រង។ 

ការដែទសុំខភាពគត្កាយគពលជំងឺធងន់ធងរ៖ គសវាកលមចបំាច់ដផ្នកគវជជសាស្រសត រលួទងំគសវាសាត រនើតិ្សលបទដែលផ្តល់ជូនគៅ 
លនាើរគពទយត្តូ្វចត់្ថាន ក់គត្កាយគពលមានជំងឺធងន់ធងរ។ 



 
គោលការណ៍ជំនួយហរិញ្ញវត្ថុ 

គោលការណ៍បញុ្្ុះត្ម្លៃអ្នកជំងឺដែលលិនមានធានារ៉ា ប់រង 
ឆ្ន សំារគពើពនធ 2023 

 

ត្ំបន់គសវាកលមសំខាន់៖ ទើតាងំគសវាកលមចលបង MGB ត្ត្ូវបានចត្់ទុកថាជា Eastern Mass ភាគខាងគកើត្ម្ន Interstate 495 
រលួទងំ Cape Cod, Nantucket និង Martha's Vineyard ផ្ងដែរ។ 

ការបង់ត្បាក់គដ្ឋយខៃួនឯង៖ អ្នកជំងឺត្តូ្វបានកំណត់្ថាលិនមានការគចញម្ែៃធានារ៉ា ប់រង ឬការគត្ជើសគរ ើសគចញពើការគចញម្ែៃ 
ធានារ៉ាប់រងរបស់ពួកគគសត្មាប់គសវាកលម/ត្ពឹត្តកិារណ៍ជាក់លាក់គនាុះគទ។ 

ត្ពឹត្តិការណ៍ដែលអាចរយការណ៍បានធងន់ធងរ (SRE)៖ ឧបបត្តិគហតុ្សុវត្ថិភាពអ្នកជំងឺដែលអាចការ របានយ៉ា ងធងន់ធងរ 
ដែលលិនត្តូ្វគកើត្គ ើង ត្បសិនគបើវធិានការប ក្ រដែលអាចមានត្តូ្វបានអ្នុវត្តគដ្ឋយអ្នកផ្តល់គសវាកលមដែទសុំខភាព។ 

អ្នកជំងឺដែលការគចញម្ែៃធានារ៉ា ប់រងលិនត្គប់ត្ោន់៖ អ្នកជំងឺដែលមានការធានារ៉ា ប់រងលួយចំនួន ឬត្បភពម្នការទូទត្់ត្បាក់ 
ភាគើទើបើគផ្សងគទៀត្ ដែលការចំណាយគត្ៅគោគ ៉ា គលើសពើលទធភាពកនុងការទូទត់្ត្បាក់របស់ោត់្។ 

អ្នកជំងឺដែលលិនមានធានារ៉ា ប់រង៖ អ្នកជំងឺដែលលិនមានការធានារ៉ា ប់រងសុខភាពណាលួយដែលត្តូ្វអ្នុវត្តសត្មាប់កាលបរគិចឆទ 
ជាក់លាក់ម្នគសវាកលម ឬកដនៃងដែលមានការគចញម្ែៃធានារ៉ាប់រងរបស់ពួកគគលិនមានត្បសិទធភាពសត្មាប់គសវាកលមជាក់លាក់ 
លួយ គដ្ឋយសារការកំណត្់បណាត ញ អ្ត្ថត្បគយជន៍ម្នការធានារ៉ាប់រង ឬគសវាដែលលិនមានការគចញម្ែៃធានារ៉ា ប់រង 
គផ្សងគទៀត្។ អ្នកជំងឺដែលមានការគចញម្ែៃធានារ៉ា ប់រងដត្លួយគត់្គឺកលមវធិើ MassHealth Limited និង/ឬ HSN ជាទូគៅត្ត្ូវ 
បានចត្់ទុកថាោម នការធានារ៉ាប់រង គដ្ឋយសារកលមវធិើទងំគនាុះ លិនែំគណើ រការតាលបទបញ្ញជ សតើពើការគចញម្ែៃធានារ៉ា ប់រង 
សតង់ដ្ឋរ។  

គសវាកលមបនាា ន់៖ គសវាចបំាច់ដផ្នកគវជជសាស្រសតត្តូ្វបានផ្តល់ជូនបនាា ប់ពើការចប់គផ្តើលសាថ នភាពសុខភាពភាៃ លៗ 
លិនថារងកាយ ឬខួកាល ដែលប ា្ ញគដ្ឋយគរគសញ្ញញ ត្សួចត្សាវម្នភាពធងនធ់ងរត្គប់ត្ោន់ (រលួទងំការឈចឺប់ធងន់ធងរ) 
ដែលអ្នកជំងឺមានការត្បុងត្បយត័្ននឹងគជឿជាក់ថាការលិនមានការពាបាលកនុងរយៈគពល 24 គមា៉ា ង អាចរពឹំងទុកគដ្ឋយ 
សលគហតុ្ផ្លថានឹងមានលទធផ្លគៅកនុង៖ ការកំណត់្សុខភាពរបស់អ្នកជំងឺដែលសថិត្កនុងគត្ោុះថាន ក់ ការចុុះគខោយែល់ 
លុខ្ររងកាយ ឬការលិនែំគណើ រការសរ ើរងគ ឬដផ្នកណាលួយម្នរងកាយ។ គសវាបនាា ន់ត្ត្ូវផ្តលជូ់នសត្មាប់លកខខណឌ  
ដែលលិនគំរលកំដហងែល់អាយុជើវតិ្ និងលិនមានោនិភ័យខពស់ម្នការខូចខាត្ធងន់ធងរែល់សុខភាពរបស់បុគគលគនាុះគទ។ 

 

III. គោលការណ៍ជំនួយហរិញ្ញវត្ថុ 
A. ទិែឋភាពទូគៅ 

• ជំនួយដផ្នកហរិញ្ញវត្ថុអាចត្តូ្វផ្តល់ជូនអ្នកជំងឺដែលមានធនធានហរិញ្ញវត្ថុមានកត្លិត្ គែើលបើគធែើឱ្យគសវាដែទសុំខភាព 
ដែលចបំាច់ដផ្នកគវជជសាស្រសតកាន់ដត្មានត្ម្លៃសលរលយសត្មាប់អ្នកជំងឺទងំគនាុះដែលលិនមានលកខណៈសលបត្តិត្គប់ត្ោន់ស
ត្មាប់កលមវធិើធានារ៉ា ប់រងដែលឧបត្ថលភគដ្ឋយរដ្ឋឋ ភិបាល (ែូចជាកលមវធិើ Medicaid ឬ Medicare) 
លិនអាចមានលទធភាពទិញបុពែលាភធានារ៉ា ប់រងកលមវធិើ Medicare របស់ពួកគគ ឬត្តូ្វបានចុុះគ ម្ ុះកនុងកលមវធិើ Health 
Safety Net (HSN) ឬ MassHealth Limited គែើលបើផ្តល់ជូនការគចញម្ែៃធានារ៉ា ប់រងគសវាកលម កាន់ដត្ទូលំទូលាយ។  

• ការកំណត់្ជំនួយហរិញ្ញវត្ថុអាចត្តូ្វបានគធែើគ ើងទងំលុន ឬគត្កាយការផ្តល់គសវាកលមគដ្ឋយដផ្ែកគលើសាថ នភាពហរិញ្ញវត្ថុ 
របស់អ្នកជំងឺ ត្បគភទនិងទើតាងំម្នគសវាកលមដែលបានផ្តល់ជូន សាថ នភាពធានារ៉ា ប់រងរបស់អ្នកជំងឺ និងចំណាត់្ថាន ក់ទូគៅម្ន 
គសវាកលមដែលបានផ្តល់ជូន។  



 
គោលការណ៍ជំនួយហរិញ្ញវត្ថុ 

គោលការណ៍បញុ្្ុះត្ម្លៃអ្នកជំងឺដែលលិនមានធានារ៉ា ប់រង 
ឆ្ន សំារគពើពនធ 2023 

 

• គសវាកលមសគស្រ គ្ ុះបនាា ន់នឹងដត្ងដត្ប ា្ ញគដ្ឋយោម នការពិនិត្យគ ើងវញិអំ្ពើសាថ នភាពហរិញ្ញវត្ថុរបស់អ្នកជំងឺរហូត្ែល់ការ
កំណត្់លកខខណឌ ដែលទលទរគដ្ឋយចាប់ EMTALA។  

• គោលការណ៍គនុះ គដ្ឋុះត្សាយរល់គសវាកលមចបំាច់ដផ្នកគវជជសាស្រសត។ គទុះជាយ៉ា ងណាក៏គដ្ឋយ ក៏មានដត្ត្បគភទគសវាកលម 
ចបំាច់ដផ្នកគវជជសាស្រសតលួយចំននួប៉ាុគណាណ ុះ ដែលមានលកខណៈសលបត្តិត្គប់ត្ោន់សត្មាប់ការបញុ្្ុះត្ម្លៃជំនួយដផ្នកហរិញ្ញវត្ថុ 
រលួមាន៖  
‒ គសវាកលមសគស្រ គ្ ុះបនាា ន់ និងគសវាកលមបនាា ន់  
‒ គសវាកលមគត្ជើសគរ ើសគៅលនាើរគពទយ Acute Care Hospital ែូចមានបញ្ញជ ក់គៅដផ្នក Section III(C)(2).  
‒ គសវាកលមគត្ជើសគរ ើសគៅលនាើរគពទយ Post-Acute Hospital និងគសវាកលមសុខភាពផ្ៃូវចិត្ត ែូចមានបញ្ញជ ក់គៅដផ្នក 

Section III(C)(3).   
‒ គសវាទនតសាស្រសតគៅលជឈលណឌ លទនតសាស្រសតសហគលន៍ម្នម្ែគូសុខភាពគវនវ ៉ាត្ (Wentworth Health Partners 

(WHP) Community Dental Center) ដែលមានការកំណត់្លកខខណឌ  ែូចមានបញ្ញជ ក់គៅដផ្នក Section 
III(D)(2)(d)  
 

B. ភាពមានសិទធិទទួលបានរបស់អ្នកជំងឺ  
1. ចំណុចទូគៅ  

• អ្នកជំងឺដែលមានត្ត្លូវការហរិញ្ញវត្ថុដែលបានប ា្ ញ ទងំគដ្ឋយសារដត្ត្បាក់ចំណូលមានកត្លិត្ ឬគដ្ឋយសារដត្ 
វកិកយបត្ត្គវជជសាស្រសតរបស់ពួកគគគឺជាចំដណកគលើសត្បាក់ចំណូលរបស់ពួកគគ នឹងត្តូ្វគិត្ពិចរណាសត្មាប់ 
ការបញុ្្ុះត្ម្លៃ 

• អ្នកជំងឺត្តូ្វដត្ជាអ្នករស់គៅ MA, NH ឬអ្នកលិនដលនជាអ្នករស់គៅដែលទទួលបានការពាបាល 
សគស្រ គ្ ុះបនាា ន់គៅកដនៃង MGB 

• ការបញុ្្ុះត្ម្លៃដផ្ែកគលើត្បាក់ចំណូលជាទូគៅ ត្ត្ូវបានកំណត់្ចំគ ុះអ្នកជំងឺដែលមានត្បាក់ចំណូលត្គួសារតិ្ចជាង 
ឬគសមើនឹង 300% ម្នគោលការណ៍ដណនាសំតើពើភាពត្កើត្ករបស់សហព័នធ (FPG) 

• អ្នកជំងឺដែលមានត្បាក់ចំណូលត្គួសារគលើសពើ 300% ប៉ាុដនតតិ្ចជាង ឬគសមើនឹង 600% ម្នគោលការណ៍ដណនា ំFPG 
អាចគៅដត្មានលកខណៈសលបត្តតិ្គប់ត្ោន់ ត្បសិនគបើពួកគគអាចប ា្ ញថាការចណំាយដផ្នកគវជជសាស្រសតត្បចឆំ្ន  ំ
របស់ពួកគគគលើសពើ 30% ម្នត្បាក់ចំណូលរបស់ពួកគគកនុងរយៈគពល 12 ដខចុងគត្កាយគនុះ។ សត្មាប់ត្គួសារដែល 
មានត្បាក់ចំណូលគលើសពើ 600% គនាុះ កត្លិត្វកិកយបត្ត្គវជជសាស្រសតគលើសពើ 40% ម្នត្បាក់ចណូំលរបស់ពួកគគ។ 
ការចំណាយត្តូ្វដត្គកើត្គ ើងកនុងរយៈគពល 12 ដខលុន គហើយត្តូ្វបានកំណត់្ចំគ ុះការចំណាយទងំគនាុះ 
ដែលអាចមានលកខណៈសលបត្តតិ្គប់ត្ោន់ជាការចំណាយដផ្នកគវជជសាស្រសតសត្មាប់គសវាកលមត្បាក់ចំណូលម្ផ្ាកនុងរបស់
សហរែឋអាគលរកិ។ អ្នកជំងឺដែលមានបំណងគិត្ពិចរណាសត្មាប់ការបញុ្្ុះត្ម្លៃគត្កាលគោលការណ៍គនុះ ត្ត្ូវដត្ 
ផ្តល់ឯកសារដែលបានទលទរអំ្ពើត្បាក់ចំណូល លំគៅដ្ឋឋ ន ត្ទពយសលបត្តិ និងការចំណាយគវជជសាស្រសតដែលមាន 
លកខណៈសលបត្តតិ្គប់ត្ោន់តាលលកខណៈទន់គពលគវលា។ 



 
គោលការណ៍ជំនួយហរិញ្ញវត្ថុ 

គោលការណ៍បញុ្្ុះត្ម្លៃអ្នកជំងឺដែលលិនមានធានារ៉ា ប់រង 
ឆ្ន សំារគពើពនធ 2023 

 

2. លកខណៈសលបត្តតិ្គប់ត្ោន់ដផ្នកហរិញ្ញវត្ថុ 

a. ត្បាក់ចំណូល 

គោលការណ៍ដណនាសំតើពើភាពត្កើត្កត្បាក់ចំណូលសហព័នធដែលបានគចញផ្ោយនាគពលែមើៗគនុះ គដ្ឋយគត្បើ 
ត្បាក់ចំណូលសរុបរបស់ត្គួសារគនាុះ នឹងត្តូ្វគត្បើជាកតាត កំណត់្ចលបង គទុះបើជាត្ទពយសលបត្តិនឹងត្តូ្វគត្បើត្បាស់ 
ែូចដែលបានពិពណ៌នាគៅដផ្នក Section III (2)(b) ខាងគត្កាលក៏គដ្ឋយ។    

ការដណនាអំំ្ពើត្បាក់ចំណូលភាពត្កើត្ករបស់សហព័នធ – 2022* 
ទំហតំ្គសួារ 150% FPG 250% FPG 300% FPG 

1 $20,385 $33,975 $40,770 
2 $27,465 $45,775 $54,930 
3 $34,545 $57,575 $69,090 
4 $41,625 $69,375 $83,250 
5 $48,705 $81,175 $97,410 
6 $55,785 $92,975 $111,570 
7 $62,865 $104,775 $125,730 
8 $69,945 $116,575 $139,890 

*គោលការណ៍ដណនា ំFPG ដែលបានកត់្សមាគ ល់ខាងគលើគឺសត្មាប់ឆ្ន សំារគពើពនធ 2022។ សូលគលើលឆ្ន បំចុ្បបនន 
ឬទំហតំ្គួសារបដនថលម្នកត្លិត្គោលការណ៍ដណនា ំFPG គៅត្ណំភាជ ប់ខាងគត្កាល៖ Poverty Guidelines | ASPE (hhs.gov). 

b. ត្ទពយសលបត្ត ិ

ត្ទពយសកលមនឹងត្តូ្វគត្បើគៅគពល៖ 
• កដនៃងសាន ក់គៅរបស់អ្នកជំងឺគឺគៅខាងគត្ៅសហរែឋអាគលរកិ ឬកាណាដ្ឋ។ 
• អ្នកជំងឺបានទទួលលរណភាព ការកំណត់្ត្តូ្វដត្រលួបញូ្្លការពិនិត្យគ ើងវញិគលើអ្ចលនត្ទពយ។ 
• អ្នកជំងឺត្តូ្វបានកំណត់្ថាលិនមានសិទធិទទួលបាន និងកំពុងដ្ឋក់បណតឹ ងឧទធរណ៍ឱ្យមានការគិត្ 

ពិចរណាជាលកខណៈបុគគល គដ្ឋយសារសាថ នភាពពិគសស។ 
• គៅគពលអ្នកជំងឺទទួលបានការគចញម្ែៃធានារ៉ា ប់រងគដ្ឋយកលមវធិើ Medicare គដ្ឋយលិន 

រប់បញូ្្លគគត្មាងកលមវធិើ )Medicare Advantage Plans) មានគោលគៅគែើលបើរយការណ៍ 
តុ្លយភាពទឹកត្បាក់ណាលួយដែលត្តូ្វបានបែិគសធជាបំណុលជំ ក់កលមវធិើគលឌើដ រ (Medicare Bad 
Debt)។ តុ្លយភាពទឹកត្បាក់អាចត្ោន់ដត្ជាការធានារ៉ាប់រងរលួោន  ឬការកាត្ ់យកត្បាក់គនាុះ 
ត្គួសារអ្នកជំងឺត្តូ្វដត្មានតិ្ចជាង 201% ម្នគោលការណ៍ដណនា ំFPG គនាុះ 
អ្នកជំងឺត្តូ្វដត្គចញគសចកតើត្បកាសថាពួកគគលិនអាចបង់ត្បាក់តុ្លយភាពទឹកត្បាក់រលួទងំការគត្បើត្បាស់ត្ទ
ពយសលបត្តិផ្ងដែរ។  

https://aspe.hhs.gov/topics/poverty-economic-mobility/poverty-guidelines


 
គោលការណ៍ជំនួយហរិញ្ញវត្ថុ 

គោលការណ៍បញុ្្ុះត្ម្លៃអ្នកជំងឺដែលលិនមានធានារ៉ា ប់រង 
ឆ្ន សំារគពើពនធ 2023 

 

c. ការចំណាយគលើគវជជសាស្រសត 

• ការចំណាយគលើគវជជសាស្រសតត្បចឆំ្ន  ំអាចគត្បើត្បាស់គែើលបើកំណត់្សិទធិទទួលបានជំនួយហរិញ្ញវត្ថុ 
គៅគពលត្បាក់ចំណូលចស់របស់ត្គួសារអ្នកជំងឺមានគត្ចើនជាង > 300% ម្នគោលការណ៍ដណនា ំFPG 
កនុងដផ្នក Section III(B)(1).    

• ការចំណាយត្តូ្វដត្គកើត្គ ើងកនុងរយៈគពល 12 ដខលុន គហើយត្តូ្វបានកំណត់្ចំគ ុះការចំណាយទងំគនាុះ 
ដែលអាចមានលកខណៈសលបត្តតិ្គប់ត្ោន់ជាការចំណាយដផ្នកគវជជសាស្រសតសត្មាប់គសវាកលមត្បាក់ចំណូលម្ផ្ាកនុង 
របស់សហរែឋអាគលរកិ។  

• អ្នកជំងឺដែលមានបំណងគិត្ពិចរណាសត្មាប់ការបញុ្្ុះត្ម្លៃគត្កាលគោលការណ៍គនុះ ត្ត្ូវដត្ផ្តល់ឯកសារ 
ដែលបានទលទរអំ្ពើត្បាក់ចំណូល លំគៅដ្ឋឋ ន ត្ទពយសលបត្តិ និងការចំណាយគវជជសាស្រសតដែលមាន 
លកខណៈសលបត្តតិ្គប់ត្ោន់តាលលកខណៈទន់គពលគវលា។ 

 

3. ការទទួលខុសត្តូ្វរបស់អ្នកជំងឺ   

អ្នកជំងឺត្តូ្វដត្បំគពញលកខខណឌ ខាងគត្កាលគែើលបើមានលកខណៈសលបត្តិត្គប់ត្ោន់សត្មាប់ជំនួយដផ្នកហរិញ្ញវត្ថុ។ 
ការខកខានលិនបានបំគពញតាលលកខខណឌ ទងំគនុះ បណាត លឱ្យអ្នកជំងឺត្តូ្វបានែកសិទធិចំគ ុះការគិត្ពិចរណា។  

a. ទទួលបាននិងរកោការគចញម្ែៃធានារ៉ា ប់រង ត្បសិនគបើការគចញម្ែៃធានារ៉ា ប់រងដែលមានត្ម្លៃសលរលយ 
ដែលអាចមានសត្មាប់អ្នកជំងឺ ទងំពើកលមវធិើធានារ៉ា ប់រងដែលឧបត្ថលភគដ្ឋយរដ្ឋឋ ភិបាល 
(Medicaid/Medicare) ការធានារ៉ា ប់រង ណិជជកលមពើនិគយជករបស់ពួកគគ ឬពើកលមវធិើ ConnectorCare 
ឬកលមវធិើឧបត្ថលភធនត្សគែៀងោន ។  

• អ្នកជំងឺអាចត្តូ្វបានគសនើសំុឱ្យដ្ឋក់ជូនលិខិត្បញ្ញជ ក់ភសតុតាងម្នការដ្ឋក់ កយសំុ 
ការគចញម្ែៃធានារ៉ាប់រង។ 

• អ្នកជំងឺត្តូ្វដត្ខិត្ខំត្បឹងដត្បងគដ្ឋយសលគហតុ្ផ្ល គែើលបើផ្តល់ជូននិងបញ្ជូ នឯកសារដែលបាន 
គសនើរសំុទងំអ្ស់ ដែលត្តូ្វការគែើលបើចុុះគ ម្ ុះកនុងការគចញម្ែៃធានារ៉ា ប់រងរបស់រែឋតាល 
លកខណៈទន់គពលគវលា។ 

b. គលើកដលងដត្បុគគលដែលមានសិទធិទទួលបានគដ្ឋយសនមត្គៅដផ្នក (Section III(F)(2)), 
អ្នកជំងឺត្តូ្វដត្បំគពញ កយសំុជំនួយដផ្នកហរិញ្ញវត្ថុែូចមានបញ្ញជ ក់គៅដផ្នក Section III(E) និង/ឬ 
ខិត្ខំត្បឹងដត្បងសលគហតុ្ផ្លគែើលបើផ្តល់ជូននិងបញ្ជូ នឯកសារដែលបានគសនើសំុទងំអ្ស់ដែលទក់ទងនឹង
ត្បាក់ចំណូល ត្ទពយសលបត្តិនិងលំគៅដ្ឋឋ ន គែើលបើគផ្ាៀងតា ត់្លកខណៈសលបត្តិត្គប់ត្ោន់របស់ពួកគគសត្មាប់ 
ជំនួយហរិញ្ញវត្ថុ Mass General Brigham ណាលួយតាលលកខណៈទន់គពលគវលា។  

c. ការប ា្ ញគពញគលញម្នត្បាកស់ំណងរបស់កលមករ យនយនត 
ឬការគចញម្ែៃធានារ៉ា ប់រងការទទួលខុសត្តូ្វរបស់ភាគើទើបើ និងសហការតាលសំគណើ គែើលបើទលទរ 
សំណងឱ្យែំគណើ រការគដ្ឋយការគចញម្ែៃធានារ៉ា ប់រងគនាុះ។  

d. រកោអ្ងគភាព Mass General Brigham អំ្ពើការជូនែំណឹងអំ្ពើត្បជាពលរែឋនិងព័ត៌្មានធានារ៉ា ប់រង 
នាគពលបចុ្បបនន។ 

e. បង់ត្បាក់តុ្លយភាពទឹកត្បាក់ទងំអ្ស់ត្សបតាលការកំណត់្គពលគវលាដែលបានត្ពលគត្ពៀង។ 



 
គោលការណ៍ជំនួយហរិញ្ញវត្ថុ 

គោលការណ៍បញុ្្ុះត្ម្លៃអ្នកជំងឺដែលលិនមានធានារ៉ា ប់រង 
ឆ្ន សំារគពើពនធ 2023 

 

 

C. គសវាកលមដែលមានសិទធិទទួលបានជំនួយដផ្នកហរិញ្ញវត្ថុ  

1. សគស្រ គ្ ុះបនាា ន់/បនាា ន់  

គសវាកលមចបំាច់ដផ្នកគវជជសាស្រសតដែលបំគពញតាលនិយលន័យម្នគសវាកលមសគស្រ គ្ ុះបនាា ន់ ឬគសវាកលមបនាា ន់ នឹងត្តូ្វ 
គិត្ពិចរណាសត្មាប់ជំនួយដផ្នកហរិញ្ញវត្ថុ គលើកដលងដត្គសវាកលមលួយចំនួនដែលគចញម្ែៃគដ្ឋយការគចញម្ែៃ 
ធានារ៉ា ប់រងគលើការទទួលខុសត្តូ្វរបស់ភាគើទើបើ រលួទងំការគចញម្ែៃធានារ៉ាប់រងគលើយនយនត និងសំណងកលមករ។ 
គសវាកលមនឹងត្តូ្វបានគចញវកិកយបត្ត្ជាែំបូងចំគ ុះការធានារ៉ា ប់រងសុខភាពណាលួយកនុងករណើ ដែលអាចអ្នុវត្តបាន។ 

2. គសវាកលមគត្ជើសគរ ើសគៅលនាើរគពទយ Acute Care Hospitals  និងអ្ងគភាពត្គូគពទយ 

គសវាកលមគត្ជើសគរ ើសមានលកខណៈសលបត្តិត្គប់ត្ោន់សត្មាប់ជំនួយហរិញ្ញវត្ថុកនុងករណើ ៖ 

a. អ្នកជំងឺគឺជាអ្នករស់គៅកនុងតំ្បន់គសវាកលមបឋល (Mass General Brigham Primary Service Area) 
គហើយបានដ្ឋក់ កយសំុកលមវធិើរដ្ឋឋ ភិបាល និងលិនដលនរដ្ឋឋ ភិបាលដែលអាចមានទងំអ្ស់។   

សមាគ ល់៖   សត្មាប់អ្នករស់គៅ MA ការណ៍គនុះជាធលមតាបានប ា្ ញគដ្ឋយការចុុះគ ម្ ុះរបស់ពួកគគគៅកនុងកលមវធិើ 
MassHealth Limited និង/ឬ កលមវធិើ Massachusetts Health Safety Net (HSN)។ ការណ៍គនុះជាធលមតា 
អ្នុវត្តចំគ ុះគសវាកលមដែលផ្តល់គដ្ឋយអ្ងគភាពត្គគូពទយ (Mass General Brigham Physicians 
Organizations) ែូចដែលបានពិពណ៌នាគៅកនុងដផ្នក Section III(F).    

b. គសវាកលមដែលគៅជិត្គដ្ឋយតា ល់កនុងរយៈគពល 60 ម្ែង គៅកាន់គសវាកលមបនាា ន់/សគស្រ គ្ ុះបនាា ន់ 
និងត្តូ្វតាលដ្ឋនការដែទសុំខភាពសត្មាប់គសវាកលមលុន។ 

c. អ្នកជំងឺត្តូ្វបានពិនិត្យសាថ នភាពហរិញ្ញវត្ថុរបស់ពួកគគ គហើយបានកំណត់្ថាបានពាយលដសែងរកជគត្លើស 
ដែលមានទងំអ្ស់សត្មាប់ការគចញម្ែៃធានារ៉ាបរ់ង គហើយត្តូ្វបានកំណត់្ថាលិនមានសិទធិទទួលបានការគចញ 
ម្ែៃធានារ៉ាប់រងគផ្សងគទៀត្។ ការពិនិត្យសុខភាពត្តូ្វដត្គធែើគ ើងយ៉ា ងគោចណាស់គរៀងរល់ 12 ដខលតង។ 

d. លិនដលនជាគសវាកលមដែលមានរយបញ្ជ ើកនុងគសវាដែលលិនបានរប់បញូ្្លគនាុះគទ ដផ្នក Section III(C)(4) 
 

សូលគលើលឧបសលព័នធ Appendix A សត្មាប់លនាើរគពទយ Acute Care Hospitals និងអ្ងគភាពត្គូគពទយដែលគចញម្ែៃ 
ធានារ៉ាប់រង។ 

 

3. គសវាកលមគត្ជើសគរ ើសគៅលនាើរគពទយ Post-Acute និង McLean Hospital  

គសវាកលមគត្ជើសគរ ើសមានលកខណៈសលបត្តិត្គប់ត្ោន់សត្មាប់ជំនួយហរិញ្ញវត្ថុកនុងករណើ ៖  

a. អ្នកជំងឺគឺជាអ្នករស់គៅកនុងតំ្បន់គសវាកលមបឋល (Mass General Brigham Primary Service Area) 
គហើយបានដ្ឋក់ កយសំុកលមវធិើរដ្ឋឋ ភិបាល និងលិនដលនរដ្ឋឋ ភិបាលដែលអាចមានទងំអ្ស់។   
សមាគ ល់៖   សត្មាប់អ្នករស់គៅ MA ជាធលមតាត្តូ្វបានប ា្ ញគដ្ឋយការចុុះគ ម្ ុះរបស់ពួកគគគៅកនុងកលមវធិើ 
MassHealth Limited និង/ឬ Massachusetts Health Safety Net (HSN) ចប់តាងំពើលនាើរគពទយ Post-
Acute Hospitals, លជឈលណឌ លដែទសុំខភាពគៅផ្ៃូវចិត្តនិងគៅផ្ាុះ (Behavioral Health and Home Care) 
គៅគពលដែលគសវាកលមលិនមានលកខណៈសលបត្តតិ្គប់ត្ោន់សត្មាប់ការគចញវកិកយបត្ត្គៅ HSN។ 



 
គោលការណ៍ជំនួយហរិញ្ញវត្ថុ 

គោលការណ៍បញុ្្ុះត្ម្លៃអ្នកជំងឺដែលលិនមានធានារ៉ា ប់រង 
ឆ្ន សំារគពើពនធ 2023 

 

b. ការពិនិត្យគសវាកលមជាលុន កំណត់្ថាគសវាកលមឯកគទសដែលអាចមានគៅលនាើរគពទយ Mass General Brigham 
ដត្ប៉ាុគណាណ ុះ។  

សមាគ ល់៖ តាលធលមតាអ្នកជំងឺត្តូ្វបានពិនិត្យរកគលើលការទូទត់្បញ្ជ ើដផ្នកហរិញ្ញវត្ថុគៅលនាើរគពទយPost-Acute Care 
និង McLean Hospital  គហើយអាចពនាគពលពើការអ្នុញ្ញញ ត្ឱ្យចូលលនាើរគពទយ បនាា ប់ពើការពិនិត្យគ ើងវញិគៅ 
គៃើនិក ត្បសិនគបើមានលនាើរពាបាលសលរលយជាងគនុះ។  

c. លនាើរពាបាលទទួលយកអ្នកជំងឺសត្មាប់ការដែទសុំខភាពគដ្ឋយយល់ថាអ្នកជំងឺមានកត្លិត្/ោម នធនធានបង់ត្បា
ក់គលើការដែទសុំខភាព។ តាលធលមតាអ្នកជំងឺទងំគនុះ លកពើតំ្បន់គសវាកលមចលបង Mass General Brigham 
គហើយត្តូ្វបានចុុះគ ម្ ុះជាលួយកលមវធិើ MassHealth Limited និង/ឬ HSN គដ្ឋយប ា្ ញពើធនធានហរិញ្ញវត្ថុ 
មានកត្លិត្របស់ពួកគគ។ 

d. លនាើរគពទយ McLean Hospital: អ្នកជំងឺដែលបានកំណត់្ដែលទទួលរងការចំណាយគត្ចើនសត្មាប់ការដែទ ំ
សុខភាពដែលគត្ជើសគរ ើសចបំាច់ដផ្នកគវជជសាស្រសតដែលលិនមានការធានារ៉ា ប់រងគៅអំ្ ុងគពលពាបាលគនាុះ 
នឹងត្តូ្វគិត្ពិចរណាសត្មាប់ជំនួយដផ្នកហរិញ្ញវត្ថុរហូត្ែល់ពួកគគអាចបគងកើត្ការធានារ៉ាប់រងសុខភាពរបស់ពួកគគ
គ ើងវញិ ឬរហូត្ែល់ការដែទសុំខភាពរបស់ពួកគគអាចត្ត្ូវបានគផ្ារគៅការកណំត់្សលត្សប។ ការផ្តល ់
អ្នុសាសន៍របស់អ្នកផ្តល់គសវាកលមរបស់អ្នកជំងឺទក់ទងនឹងភាពចបំាច់ខាងគៃើនិក គឺទលទរបដនថលគលើអ្នកជំងឺ 
ដែលបំគពញតាលែំគណើ រការជំនួយហរិញ្ញវត្ថុជាត្បច។ំ 

e. លិនដលនជាគសវាកលមដែលមានរយបញ្ជ ើកនុងគសវាដែលលិនបានរប់បញូ្្លគនាុះគទ ដផ្នក Section III(C)(4) 
 

សូលគលើលឧបសលព័នធ Appendix A សត្មាប់លនាើរគពទយ Post-Acute Hospitals និងអ្នកផ្តល់គសវាកលមសុខភាពផ្ៃូវចិត្ត 
 

4. គសវាកលមលិនរប់បញូ្្ល 

a. ការកំណត្់លកខខណឌ ត្ំបន់គសវាកលម  

អ្នកជំងឺដែលបានលកលណឌ លសុខភាព Mass General Brigham ពើខាងគត្ៅតំ្បន់គសវាកលមចលបងសត្មាប់ 
ការដែទសុំខភាព ដែលបុគគលមានលកខណៈសលគហតុ្ផ្លអាចរពឹំងទុកថានឹងត្តូ្វការគនាុះ តាលធលមតាលិន 
ត្តូ្វបានគគគិត្ពិចរណាសត្មាប់ជំនួយហរិញ្ញវត្ថុ ឬការបញុ្្ុះត្ម្លៃគនាុះគទ។ ការណ៍គនុះរប់បញូ្្លទងំ 
ការប ា្ ញខៃួនឯងថាជាការសគស្រ គ្ ុះបនាា ន់កនុងករណើ មានសាថ នភាពដែលបញ្ញជ ក់គនាុះត្តូ្វបានែឹងចំគ ុះអ្នកជំងឺ 
លុនគពលការគធែើែំគណើ ររបស់ពួកគគគៅកាន់លណឌ លសុខភាព Mass General Brigham គែើលបើទទួលបាន 
ការដែទសុំខភាព។ ឧទហរណ៍សត្មាប់ការបែិគសធ រលួមានការដែទសុំខភាពសលភព និងឯកគទសដែល 
អ្នកជំងឺបានែឹងរចួគហើយអំ្ពើសាថ នភាពដែលពួកគគអាចរពឹំងទុកថានឹងមានការដែទចំបំាច់ រលួទងំការដែទ ំ
ែុុះពក គសវាគបុះែូង គសវាសាត រនើតិ្សលបទពិគសស និងគសវាផ្ៃូវចិត្ត។ ការណ៍គនុះលិនរប់បញូ្្លគសវាកលម 
សគស្រ គ្ ុះបនាា ន់គដ្ឋយសារគត្ោុះថាន ក់ ឬផ្លវបិាកពើសាថ នភាពដែលមានត្សាប់ពើលុនគនាុះគទ គៅគពលបុគគលមាន 
លកខណៈសលគហតុ្ផ្លលិនមានការរពឹំងទុកថាការដែទសុំខភាពបនាា ន់នឹងត្តូ្វការលុនគពលការគធែើែំគណើ រគៅ 
កាន់តំ្បន់គសវាកលមរបស់គយើង។  



 
គោលការណ៍ជំនួយហរិញ្ញវត្ថុ 

គោលការណ៍បញុ្្ុះត្ម្លៃអ្នកជំងឺដែលលិនមានធានារ៉ា ប់រង 
ឆ្ន សំារគពើពនធ 2023 

 

b. ការធានារ៉ា ប់រងគលើបណាត ញអ្នកជំងឺដែលមានការគចញម្ែៃធានារ៉ា ប់រង 

អ្នកជំងឺដែលែឹងជាលុនថាដផ្នការធានារ៉ា ប់រងសុខភាពរបស់ពួកគគ លិនមានការគចញម្ែៃធានារ៉ា ប់រងគៅ 
លណឌ លសុខភាព Mass General Brigham គដ្ឋយសារដត្ការចុុះកិច្សនា ការកំណត់្លកខខណឌ  
បណាត ញ ឬត្ត្លូវការទលទរការផ្តល់សិទធិអ្នុញ្ញញ ត្ជាលុន គហើយប ា្ ញខៃួនពួកគគសត្មាប់គសវាកលមគៅ 
លណឌ លសុខភាព Mass General Brigham សត្មាប់គសវាកលមដែលអាចផ្តលជូ់នគៅលណឌ លសុខភាព 
ដែលគចញម្ែៃធានារ៉ាប់រងគដ្ឋយដផ្នការសុខភាពរបស់ពួកគគ ឬកដនៃងដែលអាចមានជំនួយដផ្នកហរិញ្ញវត្ថុ 
គផ្សងគទៀត្ តាលធលមតាលិនមានលកខណៈសលបត្តតិ្គប់ត្ោន់សត្មាប់ជំនួយហរិញ្ញវត្ថុគទ។ 
ការណ៍គនុះរលួបញូ្្លទងំតុ្លយភាពទឹកត្បាក់គដ្ឋយសារដត្ការបែិគសធចំគ ុះគសវាកលមលិនមានការដណនាំ
បនត លិនផ្តល់សិទធិអ្នុញ្ញញ ត្ ឬគត្ៅបណាត ញ។ 

c. ការគលើកដលងគសវាកលមជាក់លាក់ 

• ការវុះកាត្់ដកសលភសស 
• ការបងកកំគណើ ត្កនុងវ ើត្តូ្ (In-Vitro Fertilization (IVF)) 
• ការពាបាលបនតពូជកត្លិត្ខពស់ (Advanced Reproductive Therapy (ART)) 
• គសវាកលមឆ្ៃងកាត្់ត្កពុះ លិនមានការកំណត់្របស់អ្នកបង់ត្បាក់អំ្ពើភាពចបំាច់ដផ្នកគវជជសាស្រសត 
• គណនើដែលមានតំ្ណភាជ ប់គៅនឹងការសិកោត្សាវត្ជាវ 
• ចំណុច្យត្សួលរបស់អ្នកជំងឺ រលួមានការសាន កគ់ៅមានត្បាក់ទូទត្់ និងការសាន ក់គៅគពញលួយ 

យប់ ដែលដផ្ែកគលើសំគណើ របស់អ្នកជំងឺ គហើយជាធលមតាលិនគចញម្ែៃធានារ៉ា ប់រងគដ្ឋយគគត្មាង 
ធានារ៉ាប់រងសុខភាពគនាុះគទ។ 

• គសវាកលមដែលលិនចបំាច់ដផ្នកគវជជសាស្រសតគផ្សងគទៀត្ ដែលត្តូ្វគចញវកិកយបត្ត្តាលការកំណត់្ 
គពលគវលាបង់ត្បាក់គដ្ឋយខៃួនឯងដែលបានកំណត់្ជាលុន 

• កលមវធិើសាន ក់គៅដែលរប់បញូ្្លទងំអ្ស់ដែលលិនដ្ឋក់ កយបណតឹ ងទលទរសំណងគៅ 
ត្កុលហ ុនធានារ៉ា ប់រងសុខភាពគៅលនាើរគពទយ McLean Hospital  
 

D. ការបញុ្្ុះត្ម្លៃជំនួយហរិញ្ញវត្ថុ 

1. ចំនួនទឹកត្បាក់ដែលគចញវកិកយបត្ត្ជាទូគៅ 

គៅចំណុច IRS 501(r) លនាើរគពទយនានាត្តូ្វដត្កំណត់្ការគិត្ម្ែៃចំគ ុះអ្នកជំងឺ និងគសវាកលមដែលមានលកខណៈសលបត្តិ 
ត្គប់ត្ោន់គត្កាលគោលការណ៍ជំនួយហរិញ្ញវត្ថុ (FAP) របស់គយើងចំគ ុះចំនួនទឹកត្បាក់ដែលគចញវកិកយបត្ត្ជាទូគៅ 
(AGB) ែល់ត្កុលហ ុនែឹកជញ្ជូ ន ណិជជកលម និងកលមវធិើ Medicare។ Mass General Brigham កំណត្់ចំនួន 
ទឹកត្បាក់ AGB គដ្ឋយែំបូងដបងដចកការទូទត់្ត្បាក់សរុបគដ្ឋយការគិត្ម្ែៃសរុបសត្មាប់ដផ្នការ ណិជជកលម និងកលមវធិើ 
Medicare សរបុសត្មាប់ឆ្ន សំារគពើពនធលុន គែើលបើកំណត់្ការទូទត់្ត្បាក់គលើកតាត គណនើ (PAF) សត្មាប់ឆ្ន សំារគពើពនធ 
លុន។ ការបញុ្្ុះត្ម្លៃតាលគោលការណ៍ FAP អ្បបបរមាសត្មាប់ឆ្ន សំារគពើពនធបចុ្បបននដែលផ្ាុយនឹងការទូទត់្ត្បាក់ 
PAF ឆ្ន លុំន។ ការណ៍គនុះនឹងកាត់្បនថយការគិត្ម្ែៃដែលគចញវកិកយបត្ត្ែល់អ្នកជំងឺដែលមានលកខណៈសលបត្ត ិ
ត្គប់ត្ោន់លិនឱ្យគលើសពើចំនួនទឹកត្បាក់ AGB សត្មាប់ឆ្ន លុំន។ 

 



 
គោលការណ៍ជំនួយហរិញ្ញវត្ថុ 

គោលការណ៍បញុ្្ុះត្ម្លៃអ្នកជំងឺដែលលិនមានធានារ៉ា ប់រង 
ឆ្ន សំារគពើពនធ 2023 

 

ឧទហរណ៍៖ 
ការទូទត់្សរុបពើកលមវធិើ Medicare និងដផ្នការ ណិជជកលម   $200,000,000 
ការទូទត់្សរុបពើកលមវធិើ Medicare និងដផ្នការ ណិជជកលម              $500,000,000 
PAF        40% 
ការបញុ្្ុះត្ម្លៃ FAP អ្បបបរមាសុទធ    60% 

 

2. អ្ត្តាម្នការបញុ្្ុះត្ម្លៃជំនួយហរិញ្ញវត្ថុ  
a. លនាើរគពទយ Acute Care Hospitals  និងអ្ងគភាពត្គូគពទយ  

សត្មាប់គសវាកលមដែលបានបញ្ញជ ក់គៅដផ្នក Section III(C)(2): 
 

 
 
 
 

 

b. Post-Acute Hospitals & MGB Home Care  

សត្មាប់គសវាកលមដែលបានបញ្ញជ ក់គៅដផ្នក Section III(C)(3): 
 

 

 

 

 

 

 
1 សម្រាប់អង្គភាពម្ររូពពទ្យ អនកជំងឺ្ដែលាន HSN ពពញពលញអាចសនមតជាមុនថាានសិទ្ធិទ្ទួ្លបានការបញ្ច ុះតម្មៃពនុះ កន ចង្ដននកSection III(F)(2) 
2 សម្រាប់អង្គភាពម្ររូពពទ្យ អនកជំងឺ្ដែលាន HSN ចំដែកខ្ៃុះ  អាចសនមតជាមុនថាានសិទ្ធិទ្ទួ្លបានការបញ្ច ុះតម្មៃពនុះ កន ចង្ដននក Section 
III(F)(2) 
3 សម្រាប់អង្គភាពម្ររូពពទ្យ អនកជំងឺ្ដែលាន HSN ចំដែកខ្ៃុះ  អាចសនមតជាមុនថាានសិទ្ធិទ្ទួ្លបានការបញ្ច ុះតម្មៃពនុះ កន ចង្ដននក Section 
III(F)(2) 

ត្បាក់ចំណូលត្គសួារ % 
FPG 

លនាើរគពទយ Acute Care Hospitals 
បានចុុះបញ្ជ ើកនុងឧបសលព័នធ 1 គលើកដលងដត្ WDH 

Wentworth-
Douglass Hospital 

(WDH) 
0 ែល់ 150% 100%1 100% 

150.1 ែល់ 250% 85%2 100% 
251 ែល់ 300% 70%3 0% 

300.1 – 600% 
70% គបើការចំណយគលើគវជជសាស្រសតគលើសពើ 30% 
ម្នត្បាក់ចំណូលកនុងដផ្នក Section III(B)(1)  

n/a 

គត្ចើនជាង 600% 
70% គបើការចំណយគលើគវជជសាស្រសតគលើសពើ 40% 
ម្នត្បាក់ចំណូលកនុងដផ្នក Section III(B)(1) 

n/a 

ត្បាក់ចំណូលត្គសួារ % FPG ការបញុ្្ុះត្ម្លៃ 
0 ែល់ 150% 100% 

150.1 ែល់ 250% 75% 
251 ែល់ 300% 60% 

300.1 – 600% 
60% គបើការចំណយគលើគវជជសាស្រសតគលើសពើ 30% 
ម្នត្បាក់ចំណូលកនុងដផ្នក Section III(B)(1) 

គត្ចើនជាង 600% 
60% គបើការចំណយគលើគវជជសាស្រសតគលើសពើ 40% 
ម្នត្បាក់ចំណូលកនុងដផ្នក Section III(B)(1) 



 
គោលការណ៍ជំនួយហរិញ្ញវត្ថុ 
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c. លនាើរគពទយសុខភាពផ្ៃូវចិត្ត (McLean Hospital) 

i. សត្មាប់គសវាកលមដែលបានបញ្ញជ ក់គៅដផ្នក Section III(C)(3) 
 

 

 

 

 

 

 

ii. ម្ែៃគសវាគពលយប់របស់លនាើរគពទយ McLean Hospital 

ម្ែៃគសវាគនុះ ក់ព័នធនឹងគសវាចូលសត្មាកពាបាលគៅលនាើរគពទយលួយដផ្នក គហើយនឹងត្តូ្វគិត្ពិចរណា 
អំ្ពើកត្លិត្រកិំលគដ្ឋយគត្បើត្បាស់ការដណនាសំតើពើភាពត្កើត្ករបស់សហព័នធ (FPG) កនុងករណើ លិនមាន 
ការគចញម្ែៃធានារ៉ា ប់រងតាលការធានារ៉ា ប់រងគដ្ឋយដផ្ែកគលើភាពចបំាច់ដផ្នកគវជជសាស្រសត។ 

 
 
 
 
 
 

d. ភាពជាម្ែគូសុភាព (Wentworth Health Partners (WHP)) លជឈលណឌ លទនតសាស្រសតសហគលន៍ 
(Community Dental Center) 

អ្នកជំងឺដែលមានត្បាក់ចំណូលត្គួសារគសមើនឹង ឬតិ្ចជាង 300% ម្នគោលការណ៍ដណនា ំFPG 
អាចមានលកខណៈសលបត្តិត្គប់ត្ោន់សត្មាប់ការបញុ្្ុះត្ម្លៃជំនួយហរិញ្ញវត្ថុ។ 

• ម្ែៃគសវាកំណត់្ $35 ែុលាៃ រ កនុងការលកជួបពិនិត្យលួយគលើក 
• គសវាកលមលួយចំនួន រលួទងំការពត្់គធមញ និងការគត្សាបគធមញ នឹងមានម្ែៃគសវាខពស់រហូត្ែល់ 50% 

ម្នការចំណាយគលើការលកជួបពិនិត្យគលើកែំបូង និង 50% ម្នត្ម្លៃដ្ឋបំគ គ្ លគធមញ។ 
• កំណត្់ចំគ ុះអ្នករស់គៅ of Barrington, NH; Dover, NH; Durham, NH; Lee, NH; Madbury, 

NH; Rollinsford, NH; Somersworth, NH; Berwick, ME; South Berwick, ME.  

ត្បាក់ចំណូលត្គសួារ % FPG ការបញុ្្ុះត្ម្លៃ 
0 ែល់ 150% 100% 

150.1 ែល់ 250% 80% 
251 ែល់ 300% 60% 

300.1 – 600% 
60% គបើការចំណយគលើគវជជសាស្រសតគលើសពើ 30% 
ម្នត្បាក់ចំណូលកនុងដផ្នក Section III(B)(1) 

គត្ចើនជាង 600% 
60% គបើការចំណយគលើគវជជសាស្រសតគលើសពើ 40% 
ម្នត្បាក់ចំណូលកនុងដផ្នក Section III(B)(1) 

ត្បាកច់ំណូលត្គសួារ % FPG ការបញុ្្ុះត្ម្លៃ 
0 ែល់ 100% 90% 

100.1 ែល់ 200% 75% 
200.1 ែល់ 300% 50% 
300.1 – 400% 25% 
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E. ែំគណើ រការដ្ឋក់ កយសំុ  

• អ្នកជំងឺនឹងទទួលបានការគលើកទឹកចិត្តឱ្យដ្ឋក់ កយគសនើសំុការគិត្ពិចរណាអំ្ពើជំនួយហរិញ្ញវត្ថុកនុងត្គប់ករណើ ទងំអ្ស់ 
គៅគពលពួកគគបំគពញតាលលកខណៈសលបត្តិជាលូលដ្ឋឋ នដែលមានបញ្ញជ ក់គៅកនុងគោលការណ៍គនុះ។  កយសំុទងំអ្ស់ 
នឹងត្តូ្វពិនិត្យគ ើងវញិ រលួទងំករណើ មានលកខណៈសលបត្តិទងំអ្ស់ដែលលិនគពញចិត្ត។  

• អ្នកជំងឺអាចគសនើសំុជំនួយដផ្នកហរិញ្ញវត្ថុបានត្គប់គពលគៅអំ្ ុងគពលចុុះគ ម្ ុះជាលុន ការចុុះគ ម្ ុះ 
ការសាន ក់គៅអ្នកជំងឺកនុងលនាើរគពទយ គសវាអ្នកជំងឺគត្ៅលនាើរគពទយ ឬគពញលួយវែតម្នការគចញវកិកយបត្ត្ និងការត្បលូលត្បាក់។ 

• ែំគណើ រការ កយសំុអាចចប់គផ្តើលគដ្ឋយតា ល់ជាលួយគសវាកលមអ្តិ្ែិជន PBS, គសវាកលមត្បលូលត្បាក់ PBS Collections 
ឬតាលរយៈការទក់ទងជាលួយអ្នកត្បឹកោគយបល់ហរិញ្ញវត្ថុអ្នកជំងឺគៅលនាើរគពទយ Mass General Brigham 
ឬលណឌ លសុខភាពណាលួយ។ គោលការណ៍គនុះនិងសំណំុដបបបទ កយសំុទងំអ្ស់អាចមានផ្ងដែរពើគគហទំព័រគែើល 
Mass General Brigham ពើលឺុនុយទមាៃ ក់ចុុះគត្កាល "សត្មាប់អ្នកជំងឺ"។ [ www.massgeneralbrigham.org/patient-
information ] 

• តាលធលមតាមានដត្ កយសំុដែលបានបំគពញទងំត្សុងប៉ាុគណាណ ុះ នឹងត្តូ្វពិនិត្យគ ើងវញិសត្មាប់ការគិត្ពិចរណាអំ្ពើ
 កយសំុទងំអ្ស់ត្តូ្វបានបញ្ជូ នគៅគសវាកលម PBS សត្មាប់ការសគត្លចចិត្តចុងគត្កាយ។ 
 កយសំុទងំអ្ស់នឹងត្តូ្វពិនិត្យគែើលបើកំណត់្ថាគត្ើអ្នកជំងឺបានបំគពញកាត្ពែកិច្របស់ោត់្ឬអ្ត់្ រលួទងំកាត្ពែកិច្គែើលបើ 
ទទួលបានការគចញម្ែៃធានារ៉ាបរ់ងដែលអាចមានណាលួយ។ សាថ នភាពរបស់អ្នកជំងឺក៏នឹងត្តូ្វពិនិត្យគ ើងវញិផ្ងដែរ 
គែើលបើកំណត់្ថាគត្ើោត់្អាចមានសិទធិទទួលសត្មាប់កលមវធិើរែឋ ឬសហព័នធណាលយួឬអ្ត្់។ បុគគលិកដែលបានចត់្តាងំ 
គៅគសវាកលម PBS នឹងពិនិត្យគ ើងវញិ កយសំុទងំអ្ស់ ទក់ទងអ្នកដ្ឋក់ កយសំុគែើលបើតាលដ្ឋនព័ត៌្មាន និងទំនាក់ទំនង 
អំ្ពើលទធផ្លគៅកាន់អ្នកដ្ឋក់ កយសំុ។ ជាទូគៅ កយសំុនឹងមានត្បសិទធភាពកនុងរយៈគពលលួយឆ្ន  ំគដ្ឋយគិត្ចប់ពើម្ែង 
ដ្ឋក់ កយសំុ។ 
 

ការបញុ្្ុះត្ម្លៃដែលបានអ្នុល័ត្គត្កាលគោលការណ៍គនុះ នឹងត្តូ្វអ្នុវត្តគៅគពលអ្នកជំងឺត្តូ្វបានចត្់ទុកថាមាន 
លកខណៈសលបត្តតិ្គប់ត្ោន់។ ដផ្នការបង់ត្បាក់គដ្ឋយលិនគិត្ការត្បាក់ត្តូ្វបានផ្តល់ជូនអ្នកជំងឺតាលគោលការណ៍ដណនា ំ
ដែលមានត្សាប់គៅកលមវធិើ Mass General Brigham Credit and Collection Policy.  ការអ្នុវត្តការត្បលូលត្បាក់ 
គផ្សងគទៀត្ទងំអ្ស ់រលួទងំវធិានការទងំគនាុះដែលអាចត្តូ្វបានអ្នុវត្តសត្មាប់ការលិនទូទត់្ត្បាក់តុ្លយភាពទឹកត្បាក់ត្តូ្វ 
បានបញ្ញជ ក់គៅកនុងកលមវធិើ Mass General Brigham Credit and Collection Policy. 

• ដផ្នក Section III(F)(2) ខាងគត្កាលគនុះ អ្នកជំងឺដែលមានកលមវធិើធានារ៉ា ប់រងសុខភាពគពញគលញ (Health Safety Net 
Full) និងធានារ៉ា ប់រងសុខភាពលួយដផ្នក (Health Safety Net Partial) នឹងមានសិទធិទទួលបានគដ្ឋយសនមត្ចំគ ុះ 
ជំនួយហរិញ្ញវត្ថុគនាុះ អ្នកជំងឺនឹងអាចដសែងរកការដែទសុំខភាពសត្មាប់គសវាកលមដែលមានសិទធទិទួលបាន (ដផ្នក Section 
III(C)) គដ្ឋយោម នការដ្ឋក់ កយសំុជំនួយហរិញ្ញវត្ថុ។   

 

http://www.massgeneralbrigham.org/patient-information
http://www.massgeneralbrigham.org/patient-information
https://grcarcher.partners.org/default.aspx?requestUrl=..%2fGenericContent%2fRecord.aspx%3fid%3d221158%26moduleId%3d65
https://grcarcher.partners.org/default.aspx?requestUrl=..%2fGenericContent%2fRecord.aspx%3fid%3d221158%26moduleId%3d65


 
គោលការណ៍ជំនួយហរិញ្ញវត្ថុ 

គោលការណ៍បញុ្្ុះត្ម្លៃអ្នកជំងឺដែលលិនមានធានារ៉ា ប់រង 
ឆ្ន សំារគពើពនធ 2023 

 

F. ទំនាក់ទំនងរវាងគោលការណ៍ជំនួយហរិញ្ញវត្ថុ និងកលមវធិើ Health Safety Net (HSN) 

1.  ទិននភាពទូគៅម្នកលមវធិើ Health Safety Net  

• សហគលន៍ Massachusetts រកោកលមវធិើបណាត ញសុវត្ថិភាពដែលផ្តល់ការគចញម្ែៃធានារ៉ា ប់រងលួយចំនួនសត្មាប់ 
គសវាដែទសុំខភាពគៅលនាើរគពទយ MA Acute Care Hospital សត្មាប់អ្នករស់គៅរែឋ Massachusetts ដែលមាន 
ត្បាក់ចំណូលត្គសួាររហូត្ែល់ 300% ម្នគោលការណ៍ដណនា ំFPG ដែលលិនមានលកខណៈសលបត្តិត្គប់ត្ោន់ចំគ ុះ 
កលមវធិើ MassHealth (Medicaid)។ 

‒ ការគចញម្ែៃធានារ៉ាប់រង HSN គពញគលញអាចអាចតាលរយៈ 150% ម្នគោលការណ៍ដណនា ំFPG  
‒ HSN ដផ្នកខៃុះដែលអាចមានពើ 150% គទុះបើជា 300% ម្នគោលការណ៍ដណនា ំFPG ក៏គដ្ឋយ។ 

• ការគចញម្ែៃធានារ៉ាប់រង HSN អាចជាដផ្នកបនាា ប់បនសគំៅនឹងការធានារ៉ា ប់រងគផ្សងគទៀត្ (Medicare, Medicaid 
ឬ ណិជជកលម) 
គហើយមានលុខ្រជាបណាត ញសុវត្ថិភាពសត្មាប់អ្នកជំងឺដែលត្តូ្វបានកំណត់្ថាជាត្បាក់ចំណូលទបតាលបទបបញ្ញត្តិរែឋ 
Massachusetts។ 
ជាទូគៅការគចញម្ែៃធានារ៉ា ប់រងលិនរប់បញូ្្លចំនួនទឹកត្បាក់បង់រលួោន ដែលកំណត់្គដ្ឋយការគចញម្ែៃធានារ៉ា ប់រងបឋល 
គដ្ឋយមានគលើកដលងការបង់ត្បាក់រលួោន សត្មាប់ដផ្នការជំនួស Medicare ឬ Medicare ដែលត្តូ្វបានរលួបញូ្្ល។ 

• គសវាកលមចបំាច់ដផ្នកគវជជសាស្រសតទងំអ្ស់អាចរកបានសត្មាប់អ្នកជំងឺទងំគនុះ គដ្ឋយលិនគិត្ម្ែៃ (HSN គពញគលញ) 
ឬបនាា ប់ពើពួកគគបំគពញការកាត់្យកត្បាក់ត្បចឆំ្ន  ំ(HSN លួយដផ្នក)។ 
 

2. កលមវធិើធានារ៉ា ប់រងសុខភាព (Health Safety Net) គពញគលញ និងគដ្ឋយដផ្នក  

• លនាើរគពទយដែទសុំខភាពធងន់ធងរគៅមា៉ា សគែយនគណរលត្បើោគ លដែលមានលូលដ្ឋឋ នរែឋមា៉ា សាជូគសត្ (Massachusetts-
based Mass General Brigham Acute Care Hospitals) ទងំអ្ស់ (សូលគលើលឧបសលព័នធ Appendix A) រលួទងំ 
លណឌ លសុខភាពដែលមានអាជាា ប័ណណពើលនាើរគពទយ និងការអ្នុវត្តត្គូគពទយដែលមានលូលដ្ឋឋ នគៅលនាើរគពទយដែលបាន 
កំណត្ ់ចូលរលួកនុងការគចញម្ែៃធានារ៉ា ប់រងគនុះ និងអ្នុគលាលតាលត្គប់ទិែឋភាពម្នបទបបញ្ញត្តិ HSN។  

• អ្ងគភាព Mass General Brigham គផ្សងគទៀត្ ដែលត្ត្ូវែកគចញតាលលកខនតិកៈពើការចូលរលួកនុង HSN នឹងគត្បើត្បាស់ 
សាថ នភាពដែលបានអ្នុល័ត្ HSN របស់អ្នកជំងឺដែលមានលកខណៈសលបត្តិត្គប់ត្ោន់គដ្ឋយសនមត្សត្មាប់ជំនួយ 
ហរិញ្ញវត្ថុ Mass General Brigham សត្មាប់គសវាកលមដែលមានសិទធិទទួលបានគៅដផ្នក Section III(C). 
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ការបញុ្្ុះត្ម្លៃសនមត្ 
 HSN គពញ HSN គដ្ឋយដផ្នក 

អ្ងគភាពត្គូគពទយ  100% 70% 
Post-Acute Hospitals អាចមានការកំណត់្ដែលត្តូ្វគធែើគ ើងគៅអំ្ ុងគពលពិនិត្យគលើលហរិញ្ញវត្ថុជាលុន

របស់អ្នកជំងឺសត្មាប់គសវាកលមដែលបានកំណត់្គពលគវលាគត្ោងទុកទងំគនុះ។ លនាើរគពទយសុខភាពផ្ៃូវចិត្ត   
 

• អ្នកជំងឺដែលមានការគចញម្ែៃធានារ៉ា ប់រងដត្លួយគត់្គឺកលមវធិើ MassHealth Limited និង/ឬ HSN ជាទូគៅត្ត្ូវបាន 
ចត្់ទុកថាោម នការធានារ៉ាប់រង គដ្ឋយសារកលមវធិើទងំគនាុះ លិនែំគណើ រការតាលបទបញ្ញជ សតើពើការគចញម្ែៃធានារ៉ា ប់រង 
សតង់ដ្ឋរ។ តុ្លយភាពទឹកត្បាក់គដ្ឋយសារលនាើរគពទយAcute Care Hospitals ដែលជាដផ្នកម្នការកាត្់យកត្បាក់HSN 
លួយដផ្នកដែលមានសិទធិទទួលបានការបញុ្្ុះត្ម្លៃអ្នកជំងឺដែលោម នការធានារ៉ា ប់រង ែូចដែលបានពិពណ៌នាគៅកនុង 
ដផ្នក Section IV។   

3. កលមវធិើ HSN Medical Hardship & ការសមាង ត្ ់HSN  

• HSN រលួបញូ្្លកលមវធិើចំនួនបើបដនថលគទៀត្ (គសវាសមាង ត់្ែល់លនុសសគពញវយ័ គសវាសមាង ត់្ែល់អ្នើតិ្ជន និងកលមវធិើ 
លំបាកដផ្នកគវជជសាស្រសត (Medical Hardship)) ដែលអាចមានសត្មាប់អ្នកជំងឺ។ តាលធលមតាការចូលរលួកនុងកលមវធិើ 
ទងំគនុះ ត្តូ្វបានសត្លបសត្លួលគដ្ឋយអ្នកត្បឹកោគយបល់ដផ្នកហរិញ្ញវត្ថុអ្នកជំងឺ Patient Financial Counselor 
គៅលនាើរគពទយលួយកនុងចំគនាលលនាើរគពទយ Acute Care hospitals។  

• កលមវធិើ HSN’s Medical Hardship អាចមានសត្មាប់អ្នករស់គៅរែឋ Massachusetts ដែលមានកត្លិត្ 
ត្បាក់ចំណូលខពស់។ អ្នកជំងឺត្តូ្វបានគលើកទឹកចិត្តឱ្យដ្ឋក់ កយសំុកលមវធិើគនុះ កនុរករណើ មានការចំណាយគត្ៅគោគ ៉ា  
របស់ពួកគគសត្មាប់ការដែទសុំខភាពគវជជសាស្រសត គឺជាដផ្នកសំខាន់លួយម្នត្បាក់ចំណូលរបស់ពួកគគ ជាទូគៅមាន 
គត្ចើនជាង 30% ម្នត្បាក់ចំណូលត្គួសារពួកគគ។  

o  កយសំុត្តូ្វចប់គផ្តើលគដ្ឋយអ្នកត្បឹកោគយបល់ដផ្នកហរិញ្ញវត្ថុអ្នកជំងឺគៅលនាើរគពទយ (acute care 
hospital)។  កយសំុនើលួយៗអាចរប់បញូ្្លទងំការចំណាយគលើការពាបាលដែលគកើត្គ ើងកនុង 
រយៈគពល 12 ដខលុនម្នការដ្ឋក ់កយសំុដែលមានការកំណត់្ កយសំុចំនួន 3 កនុងឆ្ន ណំាលួយ។  

o តុ្លយភាពទឹកត្បាក់ទងំអ្ស់បនតការចត់្ទុកថាជាតុ្លយភាពទឹកត្បាក់បង់គដ្ឋយខៃួនឯងដែលមានសុពល 
ភាពរហូត្ែល់ HSN យល់ត្ពលគលើ កយសំុ។ ការណ៍គនុះលិនប ា្ ញពើការគចញម្ែៃធានារ៉ា ប់រងទូគៅគៅ 
កនុងកលមវធិើ HSN គនាុះគទ។  

o តាលធលមតាអ្នកជំងឺត្តូ្វបានជូនែំណឹងអំ្ពើកលមវធិើ គៅគពលពួកគគគៅទូរស័ពាគៅដផ្នកគសវាអ្តិ្ែិជនរបស់ 
PBS ឬអ្នកត្បឹកោគយបល់ហរិញ្ញវត្ថុអ្នកជំងឺ គៅគពលពួកគគមានតុ្លយភាពទឹកត្បាក់គត្ចើន គហើយមាន 
ការត្ពួយបារលភអំ្ពើការបង់វកិកយបត្ត្របស់ពួកគគ។ ការផ្សពែផ្ោយសកលមមានកំណត់្លួយចំនួនគឺគធែើគ ើង 
គដ្ឋយអ្នកត្បឹកោគយបល់ដផ្នកហរិញ្ញវត្ថុរបស់អ្នកជំងឺ សត្មាប់តុ្លយភាពទឹកត្បាក់អ្នកជំងឺដែលមានគត្ចើន 
និងអ្នកតំ្ណាងត្បលូលត្បាក់សត្មាប់តុ្លយភាពទឹកត្បាក់អ្នកធានាគត្ចើន។ អ្នកត្បឹកោគយបល់ដផ្នក 
ហរិញ្ញវត្ថុអ្នកជំងឺ ផ្តល់ត្បឹកោគយបល់ែល់អ្នកជំងឺទងំអ្ស់ដែលទក់ទងពួកគគ ឬត្តូ្វបានបញ្ជូ នគៅពួកគគ 
ទក់ទងនឹងការអ្នុវត្តកលមវធិើ និងគធែើការជាលួយអ្នកជំងឺគែើលបើបំគពញ កយសំុ គហើយបញ្ជូ នគៅ HSN។  
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IV. បញុ្្ុះត្ម្លៃអ្នកជំងឺដែលលិនមានធានារ៉ា ប់រង 

A. ទិែឋភាពទូគៅ  

• ជាទូគៅអ្ងគភាព Mass General Brigham ទងំអ្ស់ ផ្តល់ជូនអ្នកជំងឺដែលលិនមានធានារ៉ា ប់រងនូវ 
ការបញុ្្ុះត្ម្លៃពើការគិត្ម្ែៃសត្មាប់គសវាកលមភាគគត្ចើន។ កលមវធិើគនុះរលួបញូ្្លអ្នកជំងឺគៅត្គប់កត្លិត្ត្បាក់ចំណូល 
គដ្ឋយលិនទលទរលកខណៈសលបត្តិដផ្នកហរិញ្ញវត្ថុឬ កយសំុគនាុះគទ។  

• គហតុ្ផ្លចលបងសត្មាប់ការបញុ្្ុះត្ម្លៃតុ្លយភាពទឹកត្បាក់អ្នកជំងឺ រលួទងំតុ្លយភាពទឹកត្បាក់បនាា ប់ពើការធានារ៉ា ប់រង 
(ការបង់ត្បាក់រលួោន  ការធានារ៉ាប់រងរលួោន  ឬការកាត្់យកត្បាក់) រលួមាន៖ 

o គែើលបើផ្តល់ជូនអ្នកជំងឺដែលលិនមានការគចញម្ែៃធានារ៉ា ប់រងត្បកបគដ្ឋយត្បសិទធភាពនូវការបញុ្្ុះត្ម្លៃជាលូល
ដ្ឋឋ នសត្មាប់គសវាកលមភាគគត្ចើន។ 

o បានប ា្ ញពើការលំបាកដផ្នកហរិញ្ញវត្ថុ ជាទូគៅដផ្ែកគលើត្បាក់ចំណូលនិងព័ត៌្មានត្ទពយសកលមអ្នកជំងឺដែល 
អាចអ្នុវត្តបានែូចដែលបានគរៀបរប់គៅដផ្នក Section III(B)(2). 

o ការគកើត្គ ើងត្ពឹត្តិការណ៍ដែលអាចរយការណ៍បានគសាម ុះត្ត្ង់ (SRE) ែូចដែលបានគរៀបរប់លលែិត្គៅកនុង 
គោលការណ៍លិនបង់ត្បាក់របស់ Mass General Brigham សត្មាប់ត្ពឹត្តិការណ៍គុណភាពនិងសុវត្ថិភាព 
ដែលអាចរកបានតាលសំគណើ ។ 

o បញ្ញា ែំគណើ រការពាបាលគៃើនិចគផ្សងគទៀត្ ដែលលិនគកើនគ ើងែល់កត្លិត្ម្នត្ពឹត្តកិារណ៍ SRE ប៉ាុដនតគៅដត្មាន 
ផ្លប៉ាុះ ល់អ្វជិជមានែល់អ្នកជំងឺែូចដែលបានអ្នុល័ត្គដ្ឋយគណៈកមាម ធិការដែលបានកំណត់្គៅលនាើរគពទយ។ 

• ការបញុ្្ុះត្ម្លៃលិនដផ្ែកគលើទំនាក់ទំនងណាលួយដែលអ្នកជំងឺ ឬត្គួសាររបស់ោត់្អាចមានជាលួយបុគគលិកលនាើរគពទយ 
ណាលួយ ឬសមាជិកម្នសាថ ប័នត្គប់ត្គងគនាុះគទ។ ការបញុ្្ុះត្ម្លៃលិនត្តូ្វពនាគពលគដ្ឋយដផ្ែកគលើការគិត្ពិចរណា 
ណាលួយម្ន "ការគួរសលត្បកបគដ្ឋយវជិាជ ជើវៈ" សត្មាប់ត្គូគពទយគៃើនិច ឬត្កុលត្គសួាររបស់ោត្់គនាុះគទ។ 

• ការបញុ្្ុះត្ម្លៃនឹងលិនត្តូ្វផ្តល់ជូនអ្នកជំងឺគែើលបើជត្លុញអ្នកជំងឺឱ្យទទួលបានគសវាកលម ឬភាជ ប់នឹងលកខណៈណាលួយតាល 
រគបៀបគផ្សងគទៀត្គៅនឹងការបគងកើត្អាជើវកលមដែលអាចបង់ត្បាក់គដ្ឋយកលមវធិើដែទសុំខភាពរបស់សហព័នធ គហើយក៏លិន 
អាចបតូរយកជាសាច់ត្បាក់សត្មាប់របាយការណ៍ឬគសវាកលមដែលផ្តល់ជូនគដ្ឋយលនាើរគពទយ ឬអ្ងគភាព Mass General 
Brigham ណាលួយគផ្សងគទៀត្ (ការណ៍គនុះរលួបញូ្្លទងំការបញុ្្ុះត្ម្លៃែល់ោងលក់អំ្គណាយ អាោរដ្ឋឋ ន 
ជាគែើល)។ 

• អ្នកជំងឺទទួលបានការគលើកទឹកចិត្តឱ្យដ្ឋក់ កយសំុការគិត្ពិចរណាអំ្ពើការបញុ្្ុះត្ម្លៃដែលោម នធានារ៉ា ប់រង 
គបើពួកគគបំគពញតាលលកខណៈសលបត្តិជាលូលដ្ឋឋ នដែលមានបញ្ញជ ក់គៅកនុងគោលការណ៍ខាងគលើ។  កយសំុទងំអ្ស់ 
នឹងត្តូ្វពិនិត្យគ ើងវញិ រលួទងំករណើ មានលកខណៈសលបត្តិទងំអ្ស់ដែលលិនគពញចិត្ត។ អ្នកជំងឺអាចគសនើសំុការបញុ្្ុះ 
ត្ម្លៃដែលោម នធានារ៉ា ប់រងបានត្គប់គពលគៅអំ្ ុងគពលចុុះគ ម្ ុះជាលុន ការចុុះគ ម្ ុះ ការសាន ក់គៅអ្នកកនុងលនាើរគពទយ 
គសវាអ្នកជំងឺគត្ៅលនាើរគពទយ ឬគពញលួយវែតម្នការគចញវកិកយបត្ត្ និងការត្បលូលត្បាក់។ សត្មាប់ព័ត្៌មានបដនថល 
សូលគលើល Section III(E). 
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B. ការបញុ្្ុះត្ម្លៃដែលលិនមានការធានារ៉ា ប់រងនិងការគលើកដលង  

1. ការបញុ្្ុះត្ម្លៃដែលអាចមាន 

ការបញុ្្ុះត្ម្លៃខាងគត្កាលអាចមានគៅអ្ងគភាពខាងគត្កាល ការគលើកដលងគៅកនុង Section IV(B):  

អ្នកផ្តល់គសវាកលម MGB ការបញុ្្ុះត្ម្លៃ 
Acute Care Hospitals EXCEPT Wentworth-Douglass 25% 
Wentworth-Douglass Hospital (WDH) 40% 
Physicians Organizations EXCEPT Wentworth 
Health MGB (WHP) 

25%, ការគលើកដលងខាងគត្កាល 

Wentworth Health MGB (WHP) 15% 
Behavioral Health Hospitals (McLean) 25%, គដ្ឋយមានការគលើកដលងខាងគត្កាល 
Post-Acute Hospitals 25%, គដ្ឋយមានការគលើកដលងខាងគត្កាល 
ការដែទខុំសភាពបនាា ន់ MGB  គសវាកលមបង់ត្បាក់គដ្ឋយខៃួនឯងត្តូ្វបាន 

គចញវកិកយបត្ត្តាលការកំណត់្គពលគវលា 
គត្ោងទុកសត្មាប់ម្ែៃគសវាទូទត់្គដ្ឋយខៃួនឯងគែរ។ 

 

2. ការគលើកដលង 

a. អ្ងគការត្គូគពទយទូគៅ (Mass General Physicians Organization (MGPO)) ការគលើកដលង 

• លិនមានការបញុ្្ុះត្ម្លៃអ្នកជំងឺដែលលិនមានការធានារ៉ា ប់រងសត្មាប់គសវាទនតសាស្រសត (MGPO Dental 
Services), លជឈលណឌ លនិងគសវាគៃើនិកគទសចរណ៍ (Voice Center and Travel Clinic Services) 
បដនថលពើគលើអ្ែើដែលមានការគលើកដលងគសវាកលមជាក់លាក់គនាុះគទ។  

b. ការលិនរប់បញូ្្លបណាត ញសាត រនើតិ្សលបទ Spaulding 

• លិនមានការបញុ្្ុះត្ម្លៃអ្នកជំងឺដែលលិនមានការធានារ៉ា ប់រងែូចខាងគត្កាល៖ 
‒ គសវាកលមគៅ Spaulding Rehabilitation - Brighton 
‒ ការពាបាលអ្នកជំងឺគត្ៅលនាើរគពទយ រលួមានការពាបាលកាយសលបទ ការពាបាលគដ្ឋយឱ្យ 

អ្នកជំងឺគធែើសកលមភាពគផ្សងៗ ការពាបាលគដ្ឋយការនិយយ ឬសុខភាពផ្ៃូវចិត្ត SRH 
‒ ការវាយត្ម្លៃឯកគទស (ATEC, AAC, Lokomat) 
‒ ការពាបាលឯកគទស (Lokomat, គសវាបកដត្បភាសាតា ល់មាត់្ ការពាបាលដែលសមុគសាម ញ, 

ការពាបាលការបំគ គដ្ឋុះ) 
‒ ម្ែៃគសវាបគច្កគទសលកជួបពិនិត្យគៅការយិល័យត្គូគពទយ  
‒ នើតិ្វធិើឬការគធែើគត្សតគរគវនិិចឆ័យគៅការយិល័យគផ្សងគទៀត្ 
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c. ការគលើកដលងលនាើរគពទយ McLean Hospital  

• លិនមានការបញុ្្ុះត្ម្លៃអ្នកជំងឺដែលលិនមានការធានារ៉ា ប់រងែូចខាងគត្កាល៖ 
‒ ម្ែៃគសវាគពលយប់ទក់ទងនឹងការសត្មាកពាបាលគៅលនាើរគពទយលួយដផ្នកកនុងករណើ លិនមានការគចញ

ម្ែៃធានារ៉ា ប់រងគដ្ឋយដផ្ែកគលើភាពចបំាច់ដផ្នកគវជជសាស្រសត។ ការកំណត្់គពលគវលាកាត្់បនថយម្ែៃគសវា 
សត្មាប់កលមវធិើគនុះ ត្តូ្វបានរលួបញូ្្លជាលួយគោលការណ៍ជំនួយហរិញ្ញវត្ថុ។ 

‒ កលមវធិើលំគៅដ្ឋឋ នរលួបញូ្្លទងំអ្ស់ដែលមានដែលដផ្ែកគលើ Per-Diem និងកលមវធិើដផ្នកខៃុះរលួបញូ្្ល 
ទងំអ្ស់។ 

‒ កលមវធិើ CATS (ការគធែើគត្សតផ្ៃូវចិត្ត, សាថ នភាពសរម្សត្បសាទ, ការគធែើគត្សតសរម្សត្បសាទ) 

V. ការគិត្ពិចរណាជាលកខណៈបុគគល 

អ្នកជំងឺត្តូ្វបានគលើកទឹកចិត្តឱ្យនាយំកសាថ នភាពហរិញ្ញវត្ថុពិគសសរបស់ពួកគគគៅកាន់អ្នកត្បឹកោគយបល់ដផ្នកហរិញ្ញវត្ថុអ្នកជំងឺ
គៅលនាើរគពទយ Mass General Brigham ឬែំគណាុះត្សាយការគចញវកិកយបត្ត្អ្នកជំងឺ។ គដ្ឋយអ្នុគលាលតាលគោលការណ៍ 
ឥណទននិងការត្បលូលត្បាក់គនាុះ អ្ងគភាព ក់ព័នធរបស ់Mass General Brigham អាចបនតការបញុ្្ុះត្ម្លៃគលើសពើបទបបញ្ញត្តិ 
គផ្សងគទៀត្គៅកនុងគោលការណ៍គនុះ គដ្ឋយដផ្ែកគលើករណើ នើលួយៗ គែើលបើទទួលសាគ ល់ករណើ ពិគសសម្នបញ្ញា លំបាកដផ្នក 
ហរិញ្ញវត្ថុ។ MGB នឹងអ្នុវត្តគោលការណ៍ជំនួយដផ្នកហរិញ្ញវត្ថុយ៉ា ងខាជ ប់ខជួន និងយុត្តិធល៌គដ្ឋយលិនគិត្ពើជាតិ្សាសន៍ 
ជនជាតិ្ភាគតិ្ច គភទ សាសនា ជាគែើល 

 
ចំគ ុះសាថ នភាពជាក់លាក់ ជំនួយហរិញ្ញវត្ថុអាចត្តូ្វបានបែិគសធ។ ករណើ ជាក់លាក់ទងំគនុះ អាចបណាត លលកពើលូលគហតុ្ 
ប៉ាុដនតលិនកំណត់្ចំគ ុះ៖  

• ត្បាក់ចំណូលត្គសួារត្គប់ត្ោន ់

• កត្លិត្ត្ទពយសលបត្តិត្គប់ត្ោន់ 

•  កយសំុលិនគពញគលញ ជាគែើល  

ត្បសិនគបើជំនួយដផ្នកហរិញ្ញវត្ថុត្តូ្វបានបែិគសធ អ្នកជំងឺអាចបតឹងឧទធរណ៍គលើការសគត្លចចិត្តគនុះកនុងរយៈគពល 30 ម្ែងគដ្ឋយមាន 
លិខិត្លួយចាប់ដែលត្តូ្វពិនិត្យគ ើងវញិគដ្ឋយ MGB។ ការសគត្លចចិត្តចុងគត្កាយនឹងត្តូ្វផ្តល់ជូនកនុងរយៈគពល 30 ម្ែងបនាា ប់ពើ 
ទទួលបានសំគណើ សំុបណតឹ ងឧទធរណ៍។  

 

VI. ការត្បឹកោគយបល់ដផ្នកហរិញ្ញវត្ថុ  

A. គសវាត្បឹកោគយបល់ដផ្នកហរិញ្ញវត្ថុអ្នកជំងឺ 

• លនាើរគពទយ Acute Care Hospitals និងអ្នកផ្តល់គសវាកលម MGB គផ្សងគទៀត្ដែលមានគសវាត្បឹកោគយបល់ដផ្នក 
ហរិញ្ញវត្ថុនឹងដសែងរកអ្ត្តសញ្ញញ ណអ្នកជំងឺដែលអាចលិនមានការធានារ៉ា ប់រង ឬធានារ៉ា ប់រងលិនត្គប់ត្ោន់ 
គែើលបើផ្តល់ការត្បឹកោគយបល់និងជំនួយ។  



 
គោលការណ៍ជំនួយហរិញ្ញវត្ថុ 

គោលការណ៍បញុ្្ុះត្ម្លៃអ្នកជំងឺដែលលិនមានធានារ៉ា ប់រង 
ឆ្ន សំារគពើពនធ 2023 

 

• អ្នកផ្តល់គសវាកលម MGB ទងំគនុះ នឹងផ្តល់ការត្បឹកោគយបល់ដផ្នកហរិញ្ញវត្ថុែល់អ្នកជំងឺទងំគនុះ និងត្កុលត្គួសាររបស់ 
ពួកគគ តាលរយៈអ្នកត្បឹកោគយបល់ដផ្នកហរិញ្ញវត្ថុ រលួទងំការពិនិត្យភាពមានសិទធទិទួលបានត្បភពម្នការគចញ 
ម្ែៃធានារ៉ាប់រងគផ្សងគទៀត្ ែូចជាកលមវធិើរែឋ និងកលមវធិើរដ្ឋឋ ភិបាលគផ្សងគទៀត្ (រលួទងំតាលលទធភាពដែលអាចគធែើបាន 
កលមវធិើ Medicaid គៅកនុងរែឋនានាគត្ៅពើរែឋ Massachusetts ឬ New Hampshire) និងការផ្តល់ជូនព័ត៌្មាន 
ទក់ទងនឹងវធិើសាស្រសតដែលអាចទទួលយកបានទងំអ្ស់សត្មាប់ការទូទត់្ត្បាក់វកិកយបត្ត្លនាើរគពទយ។  

• អ្នកត្បឹកោគយបល់ដផ្នកហរិញ្ញវត្ថុនឹងគលើកទឹកចិត្តអ្នកជំងឺដែលមានសិទធិទទួលបានជាសកាា នុពលសត្មាប់ការគចញម្ែៃធា
នារ៉ា ប់រងពើកលមវធិើរែឋ ឬកលមវធិើរបស់រដ្ឋឋ ភិបាលគផ្សងគទៀត្ គែើលបើដ្ឋក់ កយសំុការគចញម្ែៃធានារ៉ា ប់រង គហើយនឹងជួយអ្នកជំងឺ 
កនុងការដ្ឋក់ កយសំុការធានារ៉ា ប់រង។ អ្នករស់គៅរែឋ MA ក៏អាចដ្ឋក់ កយសំុ និងទទួលបានការអ្នុល័ត្សត្មាប់ 
ការគចញម្ែៃធានារ៉ាប់រងគដ្ឋយ HSN សត្មាបក់ារធានារ៉ាប់រងរលួោន  ឬការកាត់្យកត្បាក់ដែលលិនគចញម្ែៃធានារ៉ា ប់រង 
គដ្ឋយគគត្មាងធានារ៉ាប់រងចលបងរបស់ពួកគគ។ 

• ត្បសិនគបើអ្នកជំងឺមានសំណួរបដនថលទក់ទងនឹងកលមវធិើជំនួយហរិញ្ញវត្ថុ សិទធិទទួលបានកលមវធិើ ភាពមានសិទធិទទួលបាន 
កលមវធិើ ឬវកិកយបត្ត្ដែលទទួលបាន អ្នកជំងឺត្តូ្វដត្ទក់ទងគៅអ្នកត្បឹកោគយបល់ដផ្នកហរិញ្ញវត្ថុ។ អ្នកត្បឹកោគយបល់ 
ដផ្នកហរិញ្ញវត្ថុនឹងគឆ្ៃើយត្បភាៃ លៗតាលដែលអាចគធែើបានចំគ ុះការសាកសួររបស់អ្នកជំងឺទក់ទងនឹងជំនួយហរិញ្ញវត្ថុ 
ឬភាជ ប់ទំនាក់ទំនងអ្នកជំងឺជាលួយត្កសួងត្តឹ្លត្តូ្វគែើលបើគដ្ឋុះត្សាយសំគណើ ។ 

VII. ការគបាុះពុលព និងការផ្សពែផ្ោយគោលការណ៍ជំនួយហរិញ្ញវត្ថុ 

គោលការណ៍ជំនួយហរិញ្ញវត្ថុ Mass General Brigham, សំណំុដបបបទ កយសំុ និងគសចកតើសគងខបជាភាសាសាលញ្ញ 
អាចរកបានតាលវបិសាយ www.massgeneralbrigham.org. គគហទំព័រអាចចូលគត្បើបានពើគគហទំព័រគែើល Mass General 
Brigham ពើលឺុនុយទមាៃ ក់ចុុះគត្កាល "សត្មាប់អ្នកជំងឺ"។ គគហទំព័រគនុះ រលួបញូ្្លទងំវធិើជាគត្ចើនដែលអ្នកជំងឺអាចគសនើសំុជំនួយ 
រលួទងំបញ្ជ ើលនាើរគពទយ និងទើតាងំត្បឹកោគយបល់ដផ្នកហរិញ្ញវត្ថុអ្នកជំងឺគៅលណឌ លសុខភាព; គលខទូរស័ពាថាន ក់កណាត ល; 
និងអាសយដ្ឋឋ នអុ្ើដល៉ាល។ គគហទំព័រក៏ជូនែំណឹងែល់អ្នកជំងឺថាសំណំុដបបបទ កយសំុនិងជំនួយគឺឥត្គិត្ម្ែៃ។ 

 

ព័ត៌្មានសតើពើគោលការណ៍ និងរគបៀបអ្នុវត្តគឺអាចរកបានគៅត្គប់អ្ងគភាព Mass General Brigham ដែលអាចអ្នុវត្តបាន 
គដ្ឋយមានការត្បាត្ស័យទក់ទងសាធារណៈដែលសគត្លចបានតាលវធិើជាគត្ចើន៖ 

‒ បានដ្ឋក់ត្បកាសជូនែំណឹង (សញ្ញញ ) អំ្ពើលទធភាពទទួលបានកលមវធិើជំនួយហរិញ្ញវត្ថុ និងពិពណ៌នាអំ្ពើកដនៃងដែលត្តូ្វ 
គៅសំុជំនួយគៅទើតាងំខាងគត្កាល៖  

▪ អ្នកជំងឺកនុងលនាើរគពទយ គៃើនិក ត្កសួងសគស្រ គ្ ុះបនាា ន់ និងការអ្នុញ្ញញ ត្ឱ្យចូលសត្មាកពាបាលគៅ 
លណឌ លសុខភាពសហគលន៍ និង/ឬ តំ្បន់ចុុះគ ម្ ុះ 

▪ កដនៃងរង់ចកំារត្បឹកោគយបល់ដផ្នកហរិញ្ញវត្ថុ 

▪ តំ្បន់អ្នុញ្ញញ ត្/ចុុះគ ម្ ុះឱ្យសត្មាកគៅលណឌ លដែលគបើកែំគណើ រការសត្មាប់អ្នកជំងឺ 

▪ កដនៃងរង់ចកំារយិល័យជំនួញដែលគបើកែំគណើ រការសត្មាប់អ្នកជំងឺ 

‒ ខិត្តប័ណណភាសាសាលញ្ញដែលផ្ោយ ណិជជកលមអំ្ពើភាពអាចមានជគត្លើសជំនួយហរិញ្ញវត្ថុ Mass General Brigham 
ដែលប ា្ ញគៅកនុងការអ្នុវត្ត និងត្កសួងសគស្រ គ្ ុះបនាា ន់ 

https://www.massgeneralbrigham.org/en/patient-care/patient-visitor-information/financial-assistance#accordion-b8a4c1729a-item-bd6bfc89ed


 
គោលការណ៍ជំនួយហរិញ្ញវត្ថុ 

គោលការណ៍បញុ្្ុះត្ម្លៃអ្នកជំងឺដែលលិនមានធានារ៉ា ប់រង 
ឆ្ន សំារគពើពនធ 2023 

 

‒ ការជូនែំណឹងតាលសតង់ដ្ឋរត្តូ្វបានផ្តល់ជូនែល់អ្នកជំងឺទងំអ្ស់គៅគពលចុុះគ ម្ ុះែំបូងជាលួយ Mass General 
Brigham។ ការជូនែំណឹងទងំគនុះ នឹងត្តូ្វបានគធែើគ ើងយ៉ា ងទូលំទូលាយគៅទូទងំលនាើរគពទយ និងលណឌ លសុខភាព 
ទងំអ្ស់ គហើយផ្តល់ជូនជាត្បចែំល់អ្នកជំងឺដែលមានត្សាប់ គៅគពលណាពួកគគត្តូ្វបានគគរពឹំងទុកថានឹងមាន 
ការទទួលខុសត្តូ្វចំគ ុះការបង់ត្បាក់គត្ៅគោគ ៉ា ។  

‒ ព័ត៌្មានទូគៅដែលទក់ទងនឹងភាពអាចរកបានជំនួយហរិញ្ញវត្ថុត្តូ្វបានរលួបញូ្្លកនុងរបាយការណ៍អ្នកជំងឺទងំអ្ស់។ 
‒ ធនធានផ្តល់ត្បឹកោគយបល់ដផ្នកហរិញ្ញវត្ថុសត្មាប់អ្នកជំងឺដែលអាចមានសត្មាប់អ្នកជំងឺដែលគសនើសំុជំនួយ មានសំណួរ 

ជាក់លាក់ ឬត្ត្ូវការ កយសំុជាត្កដ្ឋស។  

‒ ឯកសារទងំអ្ស់ រលួទងំគោលការណ៍ ការចុុះហត្ថគលខា សំណំុដបបបទ កយសំុដែលអាចអ្នុវត្តបាន និងគសចកតើសគងខប 
ជាភាសាសាលញ្ញអាចមានជាភាសាអ្ង់គគៃស គហើយនឹងត្តូ្វបានបកដត្បជាភាសាគផ្សងគទៀត្ ដែលជាភាសាគនាុះជាភាសាគែើល 
របស់អ្នកដែលមានអ្នករស់គៅគត្ចើនជាង 10% គៅកនុងគសវាកលមរបស់លនាើរគពទយ។ ជាទូគៅគសចកតើត្បកាសនឹងត្តូ្វដ្ឋក់ផ្ោយ 
ជាភាសាអ្ង់គគៃស និងគអ្សា៉ាញ។ ការចុុះហត្ថគលខានឹងរលួបញូ្្លការដណនាអំំ្ពើការចូលគត្បើគសវាបកដត្បសត្មាប់អ្នកជំងឺ 
ដែលមានត្ត្លវូការភាសាគផ្សងគទៀត្។ 

 

ឧបសលព័នធ A:  អ្ងគភាព Mass General Brigham ដែលជាសាខា  

គោលការណ៍គនុះ អ្នុវត្តចំគ ុះអ្ងគភាព Mass General Brigham ែូចខាងគត្កាល៖ 

Acute Care Hospitals 

Massachusetts General Hospital (MGH) 

Brigham and Women’s Hospital (BWH) 

North Shore Medical Center (NSMC) 

Newton-Wellesley Hospital (NWH) 

Brigham and Women’s Faulkner Hospital (BWFH) 

Martha’s Vineyard Hospital (MVH) 

Nantucket Cottage Hospital (NCH) 

Cooley Dickinson Hospital (CDH) 

Wentworth Douglass Hospital (WDH) 

Massachusetts Eye and Ear (MEE) 

Behavioral Heath Hospitals  

McLean Hospital (MCL) 

Post-Acute Hospitals  



 
គោលការណ៍ជំនួយហរិញ្ញវត្ថុ 

គោលការណ៍បញុ្្ុះត្ម្លៃអ្នកជំងឺដែលលិនមានធានារ៉ា ប់រង 
ឆ្ន សំារគពើពនធ 2023 

 

Spaulding Rehabilitation Hospital Boston (SRH) 

Spaulding Hospital for Continuing Medical Care Cambridge (SHC) 

Spaulding Rehabilitation Hospital Cape Cod (SCC) 

អ្ងគភាពត្គូគពទយ 

Massachusetts General Physicians Organization (MGPO) 

Brigham and Women’s Physicians Organization (BWPO) 

North Shore Physicians Group (NSPG) 

Newton Wellesley Medical Group (NWMG) 

Cooley Dickinson Medical Group (CDMG) 

Nantucket Medical Group (NMG) 

Mass Eye and Ear Associates 

Wentworth Health Mass General Brigham (WHP) 

Mass General Brigham Community Physicians - wholly owned groups 

Pentucket Medical Associates (PMA) 

Mystic Health Care  

Home Care 

Mass General Brigham Home Care 

Mass General Brigham Ambulatory Care 

Mass General Brigham Urgent Care 

 

សូលគត់្សមាគ ល់ថាត្គូគពទយដែល ក់ព័នធនឹងអ្ងគភាពទងំគនុះ ប៉ាុដនតអ្នកដែលគចញវកិកយបត្ត្ "ឯកជន" ត្តូ្វបានគលើកទឹកចិត្ត 
ប៉ាុដនតលិនត្ត្លូវឱ្យអ្នុវត្តតាលគោលការណ៍គនុះគទ។ ព័ត៌្មានលលែតិ្អាចរកគ ើញកនុងបញ្ជ ើសាខាអ្នកផ្តល់គសវាកលម  Mass 
General Brigham Provider Affiliate List 

  

https://www.massgeneralbrigham.org/content/dam/mgb-global/en/patient-care/patient-and-visitor-information/financial-assistance/documents/financial-counselors/Provider-Affiliate-List.pdf
https://www.massgeneralbrigham.org/content/dam/mgb-global/en/patient-care/patient-and-visitor-information/financial-assistance/documents/financial-counselors/Provider-Affiliate-List.pdf


 
គោលការណ៍ជំនួយហរិញ្ញវត្ថុ 

គោលការណ៍បញុ្្ុះត្ម្លៃអ្នកជំងឺដែលលិនមានធានារ៉ា ប់រង 
ឆ្ន សំារគពើពនធ 2023 

 

 

ឧបសលព័នធ B:  កយសំុជំនួយហរិញ្ញវត្ថុ  

កលមវធិើជំនួយហរិញ្ញវត្ថុ Mass General Brigham 
អាចរកគ ើញគៅទើគនុះ៖https://www.massgeneralbrigham.org/content/dam/mgb-global/en/patient-care/patient-
and-visitor-information/financial-assistance/documents/assistance-information/english/financial-assistance-
application-english.pdf  

 កយសំុអាចមានជា 10 ភាសាគៅគលើគគហទំព័រ  www.massgeneralbrigham.org: អ្ង់គគៃស អារ៉ាប ់ចិន ម្ហទើ គត្កអូ្ល 
ឥណឌូ គនសុើ ដខមរ ព័រទុយោគ ល់ រសុសុើ គអ្សា៉ាញ និងគវៀត្ណាល។ 

 

 

https://www.massgeneralbrigham.org/content/dam/mgb-global/en/patient-care/patient-and-visitor-information/financial-assistance/documents/assistance-information/english/financial-assistance-application-english.pdf
https://www.massgeneralbrigham.org/content/dam/mgb-global/en/patient-care/patient-and-visitor-information/financial-assistance/documents/assistance-information/english/financial-assistance-application-english.pdf
https://www.massgeneralbrigham.org/content/dam/mgb-global/en/patient-care/patient-and-visitor-information/financial-assistance/documents/assistance-information/english/financial-assistance-application-english.pdf
https://www.massgeneralbrigham.org/en/patient-care/patient-visitor-information/financial-assistance#accordion-b8a4c1729a-item-bd6bfc89ed

