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ສໍ າເນົ າທ ່ ພິມໃຊ້ສໍ າລັບການອ້າງອ ງເທົ່ ານ້ັນ. ກະລຸນາເບິ່ ງສໍ າເນົ າອ ເລັກໂທຣນິ ກສໍ າລັບສະບັບຫ ້ າສຸດ. 
 

ຂໍ ້ ກໍານົດດ້ານລະບຽບການ/ຂໍ ້ ມູນອ້າງອ ງ:  
ນະໂຍບາຍນ ້ ເປັນໄປຕາມປະມວນກົດໝາຍມາດຕາ 501(r) ແລະ ລະບຽບການຄັງເງິ ນທ ່ ກ່ຽວຂ້ອງ. 

 

ນະໂຍບາຍການຊ່ວຍເຫ ຼື ອທາງດ້ານການເງິ ນ 
 

ນະໂຍບາຍພິເສດຂອງ Select Specialty Hospital Nashville ແມ່ນເພຼື່ ອສະໜອງການດູແລທ ່ ຈໍ າເປັ
ນທາງການແພດແກ່ຄົນເຈັບໂດຍບໍ່ ຄໍ ານຶ ງເຖິງເຊຼື ້ ອຊາດ, ຄວາມເຊຼື່ ອ ຫ ຼື  ຄວາມສາມາດໃນການຈ່າ
ຍເງິ ນ. ຄົນເຈັບທ ່ ບໍ່ ມ ວິ ທ ການຈ່າຍຄ່າບໍ ລິ ການທ ່  Select Specialty Hospital Nashvilleອາດຈະຮ້ອງ
ຂໍ ໃຫ້ມ ການຊ່ວຍເຫ ຼື ອທາງດ້ານການເງິ ນ, ເຊິ່ ງຈະໄດ້ມອບໃຫ້ຕາມຂໍ ້ ກໍານົດ ແລະ ເງຼື່ ອນໄຂທ ່ ກໍານົດ
ໄວ້ຂ້າງລຸ່ມນ ້ .  
 
I. ຄວາມເປັນມາ 

  

A.  Select Specialty Hospital Nashville ເປັນໂຮງໝໍການດູແລແບບສ້ວຍແຫ ມໃນໄລຍະ
ຍາວທ ່ ດໍ າເນ ນການ ແລະ ບໍ ລິ ຫານຈັດການໃນລັກສະນະທ ່ ໂດຍທ່ົວໄປສອດຄ່ອງກັບ
ຂໍ ້ ກໍານົດຂອງໂຮງໝໍ Ascension Saint Thomas ພາຍໃຕ້ມາດຕາ 501(c)(3) ຂອງລະຫັ
ດລາຍຮັບພາຍໃນ ແລະ ສະຖາບັນການກຸສົນ ພາຍໃຕ້ລັດກົດໝາຍ.  

 

B.  Select Specialty Hospital Nashville ມຸ່ງໝ້ັນທ ່ ຈະໃຫ້ການດູແລທ ່ ຈໍ າເປັນທາງການແ
ພດ. "ການດູແລທ ່ ຈໍ າເປັນທາງການແພດ" ໃຫ້ຄົນເຈັບໂດຍບໍ່ ຄໍ ານຶ ງເຖິງເຊຼື ້ ອຊາດ,  
ສາດສະໜາ ຫ ຼື  ຄວາມສາມາດໃນການຈ່າຍ. 

 

C. ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຕ້ົນຕໍຂອງນະໂຍບາຍການຊ່ວຍເຫ ຼື ອທາງດ້ານການເງິ ນແມ່ນ
ມ ຈຸດປະສົງເພຼື່ ອເປັນຄົນເຈັບທ ່ ບໍ່ ມ ປະກັນໄພ ຫ ຼື  ບໍ່ ມ ປະກັນໄພທ ່ ອາໄສຢູ່ພາຍໃນ  
100 ໄມຂອງ Select Specialty Hospital Nashville ແລະ ລາຍໄດ້ຂອງຄອບຄົວປະຈໍ າປ 
ບໍ່ ເກ ນ 400% ຂອງຄໍ າແນະນໍ າລາຍຮັບຄວາມທຸກຍາກຂອງລັດຖະບານກາງ (FPG)  
ທ ່ ຈັດພ ມມາຕ້ັງແຕ່ເວລາ ເວລາໂດຍກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ແລະ ການບໍ ລິ ການມະ
ນຸດຂອງສະຫະລັດ ແລະ ມ ຜົນບັງຄັບໃຊ້ໃນວັນທ ຂອງການບໍ ລິ ການສໍ າລັບລາງວັນກ
ານຊ່ວຍເຫ ຼື ອທາງດ້ານການເງິ ນພາຍໃຕ້ນະໂຍບາຍນ ້ . ຄົນເຈັບທ ່ ປະສົບກັບຄວາມຍ
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າກລໍ າບາກທາງດ້ານການເງິ ນ ຫ ຼື  ສ່ວນບຸກຄົນ ຫ ຼື  ສະຖານະການທາງການແພດພິເສ
ດອາດມ ຄຸນສົມບັດສໍ າລັບການຊ່ວຍເຫ ຼື ອ. ພາຍໃຕ້ສະຖານະການໃດກ່ໍຕາມ, ຄົນເຈັ
ບທ ່ ມ ສິ ດໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫ ຼື ອທາງດ້ານການເງິ ນພາຍໃຕ້ນະໂຍບາຍນ ້ ຈະຖຼື ກຄິ ດຄ່າ
ທໍານຽມຫ າຍກ່ວາຈໍ ານວນທ ່ ເອ ້ ນເກັບໂດຍທ່ົວໄປສໍ າລັບການດູແລດ່ັງກ່າວ.  

 

D.  ຄົນເຈັບຄາດວ່າຈະໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມຼື ກັບຂ້ັນຕອນຂອງ Select Specialty Hospital  
Nashville ສໍ າລັບການຂໍ ຄວາມຊ່ວຍເຫ ຼື ອທາງດ້ານການເງິ ນ ຫ ຼື  ຮູບແບບການຈ່າຍເງິ
ນອຼື່ ນໆ ແລະ ປະກອບສ່ວນເຂົ ້ າໃນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການດູແລຂອງເຂົ າເຈົ ້ າໂດຍອ ງໃສ່ຄ
ວາມສາມາດໃນການຈ່າຍຂອງເຂົ າເຈົ ້ າ. 

 

II. ຄໍ ານິ ຍາມ  
 

"ລາຍໄດ້ປະຈໍ າປ ຂອງຄອບຄົວ" ແມ່ນຖຼື ກກໍານົດໂດຍໃຊ້ຄໍ ານິ ຍາມຂອງສໍ ານັກງານສໍ າມະ 
ໂນຄົວ, ເຊິ່ ງໃຊ້ລາຍໄດ້ຕ່ໍໄປນ ້ ເມຼື່ ອຄິ ດໄລ່ຄໍ າແນະນໍ າຄວາມທຸກຍາກຂອງລັດຖະບານກາງ: 

 ລວມມ ລາຍຮັບ, ຄ່າຊົດເຊ ຍການຫວ່າງງານ, ຄ່າຊົດເຊ ຍຄົນງານ, ປະກັນສັງຄົມ, 
ລາຍໄດ້ເສ ມ, ການຊ່ວຍເຫ ຼື ອສາທາລະນະ, ເງິ ນອຸດໜູນນັກຮົບເກ່ົາ, 
ເງິ ນຊ່ວຍເຫ ຼື ອຜູ້ລອດຊ ວິ ດ, ເງິ ນບໍ ານານ ຫ ຼື  ເງິ ນບໍ າເນັດ, ດອກເບ້ຍ, 
ເງິ ນປັນຜົນ, ຄ່າເຊົ່ າ, ຄ່າພາກຫ ວງ, ລາຍຮັບຈາກຊັບສິ ນ, ຄວາມໄວ້ວາງໃຈ, 
ການຊ່ວຍເຫ ຼື ອດ້ານການສຶ ກສາ, ຄ່າລ້ຽງດູ, ການລ້ຽງດູເດັກ, 
ການຊ່ວຍເຫ ຼື ອຈາກພາຍນອກຄົວເຮຼື ອນ ແລະ ແຫ ່ ງອຼື່ ນໆ.  

 ຜົນປະໂຫຍດທ ່ ບໍ່ ແມ່ນເງິ ນສົດ (ເຊັ່ ນ: ສະແຕມອາຫານ ແລະ 
ເງິ ນອຸດໜູນທ ່ ຢູ່ອາໄສ) ບໍ່ ນັບລວມ.  

 ລາຍໄດ້ຄໍ ານວນຕາມເກນກ່ອນຫັກພາສ .  
 ຖ້າຫາກວ່າບຸກຄົນໃດໜ່ຶງອາໄສຢູ່ກັບຄອບຄົວໃກ້ສິ ດ 

ໃຫ້ນັບລວມລາຍໄດ້ຂອງສະມາຊິ ກທຸກຄົນໃນຄອບຄົວ.  
 

"ຄໍ າຮ້ອງສະໝັກ" ໝາຍເຖິງຂະບວນການສະໝັກພາຍໃຕ້ນະໂຍບາຍນ ້ , ລວມທັງ (a) ໂດຍ
ການເຮັດສໍ າເລັດຄໍ າຮ້ອງສະໝັກການຊ່ວຍເຫ ຼື ອທາງດ້ານການເງິ ນຂອງ Select Specialty  
Hospital Nashville ດ້ວຍຕົນເອງ, ອອນລາຍ ຫ ຼື  ທາງໂທລະສັບກັບຜູ້ຕາງໜ້າ ຫ ຼື  (b) ໂດຍທາ
ງໄປສະນ  ຫ ຼື  ການຈັດສ່ົງສໍ າເລັດ. ສໍ າເນົ າເອກະສານຂອງຄໍ າຮ້ອງສະໝັກທ ່ ຈະເລຼື ອກເອົ າ  
Select Specialty Hospital Nashville. 

“CBO” ໝາຍເຖິງຫ້ອງການສ່ົງໃບບິ ນ ແລະ ການເກັບເງິ ນ. 

"ຄອບຄົວ" ໝາຍເຖິງຄົນເຈັບ, ຄູ່ສົມລົດຂອງຄົນເຈັບ (ບໍ່ ວ່າຄູ່ສົມລົດຈະອາໃສຢູ່ໃສ) ແລະ 
ທັງໝົດຂອງຄົນເຈັບທ ່ ເປັນທໍາມະຊາດ ຫ ຼື  ລູກລ້ຽງທ ່ ມ ອາຍຸຕໍ່າກວ່າສິ ບແປດປ ທ ່ ອາໄສຢູ່ກັ
ບຄົນເຈັບ. ຖ້າຄົນເຈັບມ ອາຍຸຕ່ໍາກວ່າສິ ບແປດປ , ຄອບຄົວຈະຕ້ອງລວມເອົ າຄົນເຈັບ, ຄົນ
ເຈັບທ ່ ເປັນທໍາມະຊາດ ຫ ຼື  ພ່ໍແມ່ລ້ຽງ (ບໍ່ ວ່າພ່ໍແມ່ຈະຢູ່ໃສ), ແລະ ທັງໝົດຂອງພ່ໍແມ່ ຫ ຼື  ລູກ
ລ້ຽງຕາມທໍາມະຊາດຂອງພ່ໍແມ່. ອາຍຸສິ ບແປດປ ທ ່ ອາໄສຢູ່ໃນເຮຼື ອນ. 

“FPG” ຈະໝາຍເຖິງຂໍ ້ ແນະນໍ າລາຍຮັບຄວາມທຸກຍາກຂອງລັດຖະບານກາງທ ່ ເຜ ຍແຜ່ເປັນ 
ໄລຍະໆ ໂດຍກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ແລະ ການບໍ ລິ ການມະນຸດຂອງສະຫະລັດ ແລະ 
ມ ຜົນບັງຄັບໃຊ້ ໃນວັນທ ໃຫ້ບໍ ລິ ການ.  
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"ຄົນເຈັບທ ່ ປະກັນໄພ" ແມ່ນບຸກຄົນທ ່ ມ ປະກັນໄພສຸຂະພາບຂອງລັດຖະບານ ຫ ຼື  ເອກະຊົນ. 
 

"ການດູແລທ ່ ຈໍ າເປັນທາງການແພດ" ໝາຍເຖິງການບໍ ລິ ການເຫ ົ່ ານ້ັນ, ຕາມກໍານົດໂດຍ 
Medicare, ທ ່ ສົມເຫດສົມຜົນ ແລະ ມ ຄວາມຈໍ າເປັນໃນການວິ ນິ ດໄສ ແລະ ສະໜອງການ
ປິ່ ນປົວປ້ອງກັນ, ເຈັບເປັນ, ປິ່ ນປົວ ຫ ຼື  ຮັກສາ ການຟຼື ້ ນຟູສໍ າລັບສະພາບທາງດ້ານຮ່າງກາ
ຍ ຫ ຼື  ຈິ ດໃຈຕາມມາດຕະຖານ ການດູແລສຸຂະພາບທ ່ ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບໂດຍທ່ົວໄປແລ້
ວເປັນມຼື ອາຊ ບການບໍ ລິ ການທ ່ ໃຊ້ເວລາແມ່ນສະໜອງໃຫ້. ການດູແລທ ່ ຈໍ າເປັນທາງການ
ແພດບໍ່ ລວມເອົ າຢາຕາມໃບສ່ັງແພດຂອງຄົນເຈັບນອກ.  

 

“ນະໂຍບາຍ” ຈະໝາຍເຖິງນະໂຍບາຍການຊ່ວຍເຫ ຼື ອທາງດ້ານການເງິ ນນ ້ ທ ່ ມ ຜົນບັງຄັບ 

ໃຊ້ໃນປັດຈຸບັນ.  
 

"ຄົນເຈັບທ ່ ບໍ່ ມ ປະກັນໄພ" ແມ່ນບຸກຄົນ: (i) ຜູ້ທ ່ ບໍ່ ມ ປະກັນສຸຂະພາບຂອງລັດຖະບານ ຫ ຼື  
ເອກະຊົນ; (ii) ເງິ ນອຸດໜູນປະກັນໄພໄດ້ໝົດແລ້ວ; ຫ ຼື  (iii) ຜົນປະໂຫຍດປະກັນໄພບໍ່ ກວ 

ມເອົ າການດູແລທ ່ ຈໍ າເປັນທາງການແພດທ ່ ຄົນເຈັບກໍາລັງຊອກຫາ.  
 

III. ຄວາມສໍ າພັນກັບນະໂຍບາຍອຼື່ ນໆ 
 

A. ນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບການບໍ ລິ ການການແພດສຸກເສ ນ - ການບໍ ລິ ການສຸກເສ ນບໍ່ ໄດ້ສະ
ໜອງໃຫ້ຢູ່ໃນ Select Specialty Hospital Nashville. 

 

B. ການຄຸ້ມຄອງຢາຕາມໃບສ່ັງແພດ - ຄົນເຈັບທ ່ ຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫ ຼື ອກ່ຽວກັບຄ່າ
ໃຊ້ຈ່າຍຂອງຢາ ຕາມໃບສ່ັງແພດຂອງເຂົ າເຈົ ້ າອາດຈະມ ສິ ດໄດ້ຮັບໜ່ຶງໃນໂຄງການຊ່
ວຍເຫ ຼື ອຄົນເຈັບທ ່ ສະເໜ ໃຫ້ໂດຍບໍ ລິ ສັດການຢາ. 

 

IV. ເງຼື່ ອນໄຂການມ ສິ ດໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫ ຼື ອທາງດ້ານການເງິ ນ  
 

ຄົນເຈັບທ ່ ຊອກຫາການດູແລຢູ່ Select Specialty Hospital Nashville ທ ່ ກົງກັບຄຸນສົມບັດ 

ຂ້າງລຸ່ມນ ້ ແມ່ນມ ສິ ດໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫ ຼື ອທ ່ ອະທິ ບາຍໄວ້ໃນພາກທ  VII ພາຍໃຕ້ນະໂຍບາຍນ ້ . 
 

A. ການຊ່ວຍເຫ ຼື ອທາງດ້ານການເງິ ນຕາມລາຍຮັບ - 
1. ຄົນເຈັບທ ່ ບໍ່ ມ ປະກັນໄພ ຫ ຼື  ຄົນເຈັບທ ່ ມ ປະກັນໄພໜ້ອຍ ແລະ ລາຍຮັບຂອງຄອບ 

ຄົວປະຈໍ າປ ບໍ່ ເກ ນ 400% ຂອງ FPG, 

2. ຜູ້ທ ່ ກໍາລັງຊອກຫາການດູແລທ ່ ຈໍ າເປັນທາງການແພດສໍ າລັບການບໍ ລິ ການຄົນເຈັ
ບໃນໂຮງໝໍ ແລະ 

3. ອາໄສຢູ່ໃນເຂດບໍ ລິ ການ Select Specialty Hospital Nashville (ກໍານົດໂດຍລັດສະໝ  
100 ໄມລ໌ ອ້ອມຮອບສະຖານທ ່ ). 

 

B. ວິ ທ ການເພ ່ ມເຕ ມເພຼື່ ອມ ຄຸນສົມບັດສໍ າລັບການຊ່ວຍເຫ ຼື ອ - ຄົນເຈັບທ ່ ບໍ່ ມ ເງຼື່ ອນໄຂ 

ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫ ຼື ອທາງດ້ານການເງິ ນພາຍໃຕ້ນະໂຍບາຍນ ້  ແຕ່ບໍ່ ສາມາດຊໍ າລະ 
ຄ່າການດູແລທ ່ ຈໍ າເປັນທາງການແພດອາດຈະຂໍ ຄວາມຊ່ວຍເຫ ຼື ອໃນສະຖານະການຕ່ໍ
ໄປນ ້ : 
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1. ສະຖານະການພິເສດ - ຄົນເຈັບທ ່ ແຈ້ງຕ່ໍວ່າເຂົ າເຈົ ້ າປະສົບກັບຄວາມລໍ າບາກດ້ານ
ສ່ວນຕົວ ຫ ຼື  ດ້ານການເງິ ນ (ລວມທັງການເຈັບເປັນໄລຍະສຸດທ້າຍ ຫ ຼື  ສະພາບທາງ
ການແພດທ ່ ຮ້າຍແຮງອຼື່ ນໆ). 

 

2. ສະຖານະການທາງການແພດພິເສດ - ຄົນເຈັບທ ່ ກໍາລັງຊອກຫາການປິ່ ນປົວທ ່ ສາ
ມາດເຮັດໄດ້ໂດຍພະນັກງານແພດຂອງ Select Specialty Hospital Nashville ຫ ຼື  ຜູ້
ທ ່ ຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການບໍ ລິ ການທາງການແພດຢ່າງຕ່ໍເນຼື່ ອງຈາກໂຮງ
ໝໍ Select Specialty Nashville ສໍ າລັບການດູແລຢ່າງຕ່ໍເນຼື່ ອງ. 

 

ການຮ້ອງຂໍ ການຊ່ວຍເຫ ຼື ອເນຼື່ ອງຈາກສະຖານະການພິເສດ ຫ ຼື  ສະຖານະການທາງ
ການແພດພິເສດຈະຖຼື ກປະເມ ນເປັນກໍລະນ ໂດຍພຼື ້ ນຖານໂດຍການກໍານົດໂດຍຜູ້
ຈັດການ CBO. 
 

C. ການກວດຂອງ Medicaid - ຄົນເຈັບທ ່ ບໍ່ ມ ປະກັນໄພທ ່ ຊອກຫາການດູແລຢູ່ໂຮງໝໍ  
Select Specialty Hospital Nashville ອາດຈະຖຼື ກຕິດຕ່ໍໂດຍຕົວແທນເພຼື່ ອກໍານົດວ່າເຂົ
າເຈົ ້ າອາດມ ສິ ດໄດ້ຮັບ Medicaid ຫ ຼື  ບໍ່ . ຄົນເຈັບທ ່ ບໍ່ ມ ປະກັນໄພຕ້ອງຮ່ວມມຼື ກັບຂະບວ
ນການມ ສິ ດໄດ້ຮັບຂອງ Medicaid ເພຼື່ ອໃຫ້ມ ສິ ດໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫ ຼື ອທາງດ້ານການເ
ງິ ນພາຍໃຕ້ນະໂຍບາຍນ ້ .  

 

V. ວິ ທ ການສະໝັກ  

 

A.  ການຊ່ວຍເຫ ຼື ອທາງດ້ານການເງິ ນໂດຍອ ງໃສ່ລາຍຮັບ 
 

1. ຄົນເຈັບທ ່ ຊອກຫາການຊ່ວຍເຫ ຼື ອທາງດ້ານການເງິ ນໂດຍອ ງໃສ່ລາຍຮັບໄດ້ທຸກເວ
ລາໃນຕາຕະລາງ ຫ ຼື  ຂ້ັນຕອນການຮຽກເກັບເງິ ນອາດຈະເຮັດສໍ າເລັດຄໍ າຮ້ອງສະ
ໝັກການຊ່ວຍເຫ ຼື ອທາງດ້ານການເງິ ນ ແລະ ຈະຖຼື ກຮ້ອງຂໍ ໃຫ້ສະໜອງຂໍ ້ ມູນກ່ຽວ
ກັບລາຍໄດ້ຂອງຄອບຄົວປະຈໍ າປ ສໍ າລັບໄລຍະເວລາສາມເດຼື ອນ ແລະ ສິ ບສອງເດຼື
ອນກ່ອນວັນທ ່ ມ ສິ ດໄດ້ຮັບທົບທວນ. ການບໍ ລິ ການກວດສອບລາຍຮັບຂອງບຸກຄົ
ນທ ສາມອາດຈະຖຼື ກນໍ າໃຊ້ເປັນຫ ັ ກຖານຂອງລາຍຮັບຄອບຄົວປະຈໍ າປ . ຄໍ າຮ້ອງສ
ະໝັກການຊ່ວຍເຫ ຼື ອທາງດ້ານການເງິ ນອາດຈະພົບເຫັນຢູ່ໃນເຂດການຮັບສະໝັ
ກຂອງພວກເຮົ າທ ່  2000 Hayes Street, Nashville, TN 37203; ອອນລາຍຢູ່  
https://www.selectspecialtyhospitals.com/locations-and-tours/tn/nashville/ 
nashville/ ຫ ຼື  ໂທຫາແຜນຮັບສະໝັກຂອງພວກເຮົ າໄດ້ທ ່  615-284-6708. ນອກຈາ
ກນ ້ ຍັງສາມາດຂໍ ຮັບການຊ່ວຍເຫ ຼື ອໃນການເຮັດສໍ າເລັດຄໍ າຮ້ອງສະໝັກການຊ່ວ
ຍເຫ ຼື ອທາງດ້ານການເງິ ນອາດຈະໄດ້ຮັບໂດຍການຕິດຕ່ໍຫ້ອງການທຸລະກິດສູນກາ
ງຂອງພວກເຮົ າໄດ້ທ ່ ເບ  888.868.1103.  

 

ທ່ານສາມາດຮັບສໍ າເນົ ານະໂຍບາຍການຊ່ວຍເຫ ຼື ອທາງດ້ານການເງິ ນຂອງພວກເ
ຮົ າ, ບົດສະຫ ຸ ບພາສາທໍາມະດາ ແລະ ແບບຟອມຄໍ າຮ້ອງສະໝັກຟຣ . ສໍ າເນົ ານະ 
ໂຍບາຍການຊ່ວຍເຫ ຼື ອທາງດ້ານການເງິ ນຂອງພວກເຮົ າ, ແບບຟອມຄໍ າຮ້ອງສະ

https://www.selectspecialtyhospitals.com/locations-and-tours/tn/nashville/nashville/
https://www.selectspecialtyhospitals.com/locations-and-tours/tn/nashville/nashville/
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ໝັກ ແລະ ບົດສະຫ ຸ ບພາສາທໍາມະດານ ້  ແມ່ນມ ຢູ່ໃນພາສາອັງກິດ, ສະເປນ, ອາຣັ
ບ, ຫວຽດນາມ, ພາສາຈ ນຕົວຫຍໍ ້ , ຈ ນແບບດ້ັງເດ ມ, ລາວ ແລະ ເກົາຫ  .  

 

2. ຖ້າມ ຄວາມແຕກຕ່າງກັນລະຫວ່າງຂໍ ້ ມູນສອງແຫ ່ ງ, ຕົວແທນຂອງ Select  
Specialty Hospital Nashville ອາດຈະຮ້ອງຂໍ ຂໍ ້ ມູນເພ ່ ມເຕ ມເພຼື່ ອສະໜັບສະໜູນ
ລາຍໄດ້ຂອງຄອບຄົວປະຈໍ າປ . ລາຍການທ ່ ອາດຈະຕ້ອງການເພຼື່ ອດໍ າເນ ນການຄໍ າ
ຮ້ອງສະໝັກທາງດ້ານການເງິ ນປະກອບມ : 

i. ໃບແຈ້ງຍອດທະນາຄານ 

ii. ອາກອນລາຍໄດ້ 

iii. ໃບເຊັກເງ ນ 

iv. ຮູບແບບອຼື່ ນໆຂອງຂໍ ້ ມູນເພຼື່ ອກໍານົດໜ ້ ສິ ນຄວາມຮັບຜິດຊອບກາ
ນຊ່ວຍເຫ ຼື ອທາງດ້ານການເງິ ນ 

 

3. ຖ້າພາຍຫ ັ ງບຸກຄົນມາຍຼື່ ນຄໍ າຮ້ອງສະໝັກຂໍ ການຊ່ວຍເຫ ຼື ອທາງດ້ານການເງິ ນທ ່ ສົ
ມບູນ ແລະ/ຫ ຼື  ໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາວ່າມ ສິ ດໄດ້ຮັບຄວາມຊ່ວເຫ ຼື ອທາງດ້ານການ
ເງ ນ, ຈະສ່ົງເງິ ນຄຼື ນໃຫ້ຖ້າບຸກຄົນນ້ັນຈ່າຍຄ່າປ ່ ນປົວຂອງໂຮງໝໍເກ ນຈໍ ານວນເງິ
ນທ ່ ລາວຖຼື ກກໍານົດໃຫ້ຮັບຜິດຊອບດ້ວຍຕົນເອງໃນການຈ່າຍເງິ ນ, ເວ້ັນເສຍແຕ່
ວ່າຈໍ ານວນດ່ັງກ່າວຈະໜ້ອຍກວ່າ $5.  

 

B. ສະຖານະການພິເສດ 

Select Specialty Hospital Nashville ບຸກຄະລາກອນຈະລິ ເລ ່ ມຄໍ າຮ້ອງສະໝັກສໍ າລັບຄົ
ນເຈັບຄົນໃດກ່ໍຕາມເກ ດຂຶ ້ ນ ຫ ຼື  ມ ຄວາມສ່ຽງທ ່ ຈະເຮັດໃຫ້ເກ ດການດຸ່ນດ່ຽງສູງ ຫ ຼື   
ເປັນການລາຍງານຄວາມຍາກລໍ າບາກສ່ວນບຸກຄົນ ຫ ຼື  ທາງດ້ານການເງິ ນ. Select  

Specialty Hospital Nashville ບຸກຄະລາກອນຈະລວບລວມຂໍ ້ ມູນກ່ຽວກັບສະຖານະການ
ທາງດ້ານການເງິ ນ ແລະ ຄວາມລໍ າບາກສ່ວນບຸກຄົນຈາກຄົນເຈັບ. ການຕັດສິ ນໃຈດໍ າ
ເນ ນການໂດຍຜູ້ຈັດການ CBO ພາຍໃຕ້ການຊ ້ ນໍ າຂອງ CFO ຫ ຼື  ຜູ້ໄດ້ຮັບມອບໝາຍ.  
ຄົນເຈັບຈະໄດ້ຮັບແຈ້ງຜົນການວິ ໄຈຂ້ັນສຸດທ້າຍ.  

C. ສະຖານະການທາງການແພດພິເສດ 

ພະນັກງານຂອງ Select Specialty Hospital Nashville ທ ່ ເລຼື ອກຈະເລ ່ ມຕ້ົນຄໍ າຮ້ອງສະໝັ
ກສໍ າລັບຄົນເຈັບໃດໆທ ່ ລະບຸໃນລະຫວ່າງຂະບວນການກໍານົດເວລາ ຫ ຼື  ຂ້ັນຕອນການຮັ
ບເຂົ ້ າ ເນຼື່ ອງຈາກມ ສະຖານະການທາງການແພດພິເສດທ ່ ອາດຈະເກ ດຂຼື ້

້ ນ ແລະ ຜູ້ຕາງ
ໜ້າຈະຂໍ ຄໍ າແນະນໍ າຈາກແພດທ ່ ເປັນ ຫ ຼື  ຈະໃຫ້ການປິ່ ນປົວ ຫ ຼື  ການເບິ່ ງແຍງກ່ຽວກັບ
ຄົນເຈັບ. ຕ້ອງການການປິ່ ນປົວທ ່ ສາມາດສະໜອງໄດ້ໂດຍພະນັກງານທາງການແພດ 
Select Specialty Hospital Nashville, ຫ ຼື  ຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການບໍ ລິ ການທາງກ
ານແພດຢ່າງຕ່ໍເນຼື່ ອງຈາກ Select Specialty Hospital Nashville ສໍ າລັບການດູແລຢ່າງຕ່ໍ
ເນຼື່ ອງ. ການຕັດສິ ນໃຈກ່ຽວກັບສະຖານະການທາງການແພດພິເສດນ້ັນກໍານົດໂດຍແ
ພດປິ່ ນປົວ. ຄົນເຈັບຈະໄດ້ຮັບການແຈ້ງບອກເປັນລາຍລັກອັກສອນຖ້າພວກເຂົ າບໍ່ ມ ເ
ງຼື່ ອນໄຂໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫ ຼື ອທາງດ້ານການເງິ ນເນຼື່ ອງຈາກສະຖານະການທາງການແພ
ດພິເສດ.  
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D. ຄໍ າຮ້ອງສະໝັກບໍ່ ຄົບຖ້ວນ ຫ ຼື  ຂາດຫາຍໄປ  
 

ຄົນເຈັບຈະໄດ້ຮັບການແຈ້ງເຕຼື ອນກ່ຽວກັບຂໍ ້ ມູນທ ່ ຂາດຫາຍໄປຈາກຄໍ າຮ້ອງສະໝັກ 
ແລະ ໄດ້ຮັບໂອກາດທ ່ ເໝາະສົມທ ່ ຈະສະໜອງມັນ.  

 

VI. ຂ້ັນຕອນການພິຈາລະນາຄຸນສົມບັດ 
 

A. ການສໍ າພາດທາງດ້ານການເງິ ນ 
 

ຜູ້ຕາງໜ້າຂອງ Select Specialty Hospital Nashvilleຈະພະຍາຍາມຕິດຕ່ໍທາງໂທລະສັບ
ກັບຄົນເຈັບທ ່ ບໍ່ ມ ປະກັນໄພ ແລະ ຜູ້ບໍ່ ປະກັນທັງໝົດເພຼື່ ອຂໍ ຄວາມຊ່ວຍເຫ ຼື ອທາງດ້ານ
ການເງິ ນໃນເວລາທ ່ ສໍ າພາດທາງດ້ານການເງິ ນ. ຜູ້ຕາງໜ້າຈະຂໍ ໃຫ້ມ ຂໍ ້ ມູນ, ລວມທັງຂ
ະໜາດຄອບຄົວ, ແຫ ່ ງລາຍຮັບຂອງຄອບຄົວ ແລະ ສະຖານະການທາງດ້ານການເງິ ນ  
ຫ ຼື  ຜົນວິ ໄຈ ອຼື່ ນໆທ ່ ສະໜັບສະໜູນການມ ສິ ດໄດ້ຮັບພາຍໃຕ້ນະໂຍບາຍນ ້  ແລະ ຈະຊ່ວຍ
ໃນການສໍ າເລັດຄໍ າຮ້ອງສະໝັກ. ໃນເວລາທ ່ ການນັດໝາຍ ຫ ຼື  ເມຼື່ ອເຂົ ້ າປ ່ ນປົວ, ຄົນເຈັ
ບຈະຮ້ອງຂໍ ໃຫ້ໄປພົບຜູ້ຕາງໜ້າຂອງ Select Specialty Hospital Nashville ແລະ ລົງນາມ
ໃນຄໍ າຮ້ອງສະໝັກ.  

 

B. ໄດ້ຮັບຄໍ າຮ້ອງສະໝັກແລ້ວ 
 

ຄໍ າຮ້ອງສະໝັກໃດກ່ໍຕາມ, ບໍ່ ວ່າຈະຕຼື່ ມດ້ວຍຕົນເອງ, ອອນລາຍ, ສ່ົງ ຫ ຼື  ສ່ົງໃນໄປສະນ , 

ຈະຖຼື ກສ່ົງຕ່ໍໄປຫາຕົວແທນຂອງ Select Specialty Hospital Nashville ເພຼື່ ອປະເມ ນ ແລະ 
ດໍ າເນ ນການ. 

 

C. ການກໍານົດການມ ສິ ດໄດ້ຮັບ 
 

ຜູ້ຕາງໜ້າຂອງ Select Specialty Hospital Nashville ຈະປະເມ ນ ແລະ 
ດໍ າເນ ນການຄໍ າຮ້ອງສະໝັກຂໍ ຮັບການຊ່ວຍເຫ ຼື ອທາງດ້ານການເງິ ນທັງໝົດ. 
ຄົນເຈັບຈະໄດ້ຮັບການແຈ້ງທາງຈົດໝາຍໃຫ້ຊາບໂດຍກໍານົດການມ ສິ ດໄດ້ຮັບ. 
ຄົນເຈັບທ ່ ມ ເງຼື່ ອນໄຂໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫ ຼື ອທາງດ້ານການເງິ ນໜ້ອຍກວ່າ 100% 

ຈະໄດ້ຮັບຈໍ ານວນເງິ ນທ ່ ຕ້ອງຈ່າຍ ແລະ ຈະຖຼື ກຮ້ອງຂໍ ໃຫ້ມ ການຈັດກຽມການຈ່າຍເງິ ນ. 
 

VII. ພຼື ້ ນຖານການຄິ ດໄລ່ຈໍ ານວນທ ່ ຄິ ດຄ່າກັບຄົນເຈັບ, ຂອບເຂດ ແລະ 
ໄລຍະເວລາຂອງການຊ່ວຍເຫ ຼື ອທາງດ້ານການເງິ ນ  

 

ຄົນເຈັບທ ່ ມ ສິ ດໄດ້ຮັບລາງວັນການຊ່ວຍເຫ ຼື ອທາງດ້ານການເງິ ນຕາມລາຍຮັບພາຍໃຕ້ນະ
ໂຍບາຍຈະໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫ ຼື ອຕາມເງຼື່ ອນໄຂລາຍຮັບຕ່ໍໄປນ ້ : 

 

 ຖ້າຫາກທ່ານບໍ່ ມ ປະກັນໄພ ຫ ຼື  ມ ປະກັນໄພໜ້ອຍ ແລະ ລາຍໄດ້ຂອງຄອບຄົວທ່ານປະ
ຈໍ າປ ສູງເຖິງ 250% ຂອງ FPG, ທ່ານຈະໄດ້ຮັບການດູແລຟຣ  ຫ ຼື  ຕັດສິ ດຄວາມຮັບຜິດ
ຊອບຂອງຄົນເຈັບ 100% ຫ ັ ງຈາກຈ່າຍຄ່າປະກັນໄພແລ້ວ. 
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 ຖ້າທ່ານບໍ່ ມ ປະກັນໄພ ຫ ຼື  ປະກັນໄພຕ່ໍາ ແລະ ລາຍຮັບຄອບຄົວປະຈ າປ ຂອງທ່ານສູງກ
ວ່າ 250% ແຕ່ໜ້ອຍກວ່າ 400% ຂອງ FPG, ອາດຈະມ ສ່ວນຫ ຸ ດໃຫ້. ນອກຈາກນ ້  ທ່ານ
ອາດຈະມ ສິ ດໄດ້ຮັບອັດຕາສ່ວນຫ ຸ ດເປັນກໍລະນ ຕ່ໍໆໄປໂດຍອ ງຕາມສະຖານະການສະເ
ພາະ ເຊັ່ ນ: ການເຈັບເປັນໄພພິບັດ ຫ ຼື  ຄວາມຂາດແຄ້ນທາງການແພດ, ຕາມການຕັ
ດສິ ນໃຈຂອງ CBO. 

 

 ກະລຸນາເບິ່ ງເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ A ສໍ າລັບຈໍ ານວນເງິ ນສ່ວນຫ ຸ ດລາຍລະອຽດ. 
 

ການບໍ່ ປະຕິບັດຕາມຂ້ັນຕອນການຄັດເລຼື ອກຂອງ Select Specialty Hospital Nashville  
Medicaid ແລະ ການກວດສອບການຊ່ວຍເຫ ຼື ອທາງດ້ານການເງິ ນຈະຍົກເວ້ັນຄົນເຈັບຈາ
ກການມ ສິ ດໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫ ຼື ອທາງດ້ານການເງິ ນ. 

 

ການແກ້ໄຂສ່ວນຫ ຸ ດທ ່ ໄດ້ຮັບກ່ອນໜ້ານ ້ ຈະຕ້ອງດໍ າເນ ນການຖ້າຂໍ ້ ມູນຕ່ໍມາຊ ້ ບອກວ່າຂໍ ້
ມູນທ ່ ສະໜອງໃຫ້ກັບ Select Specialty Hospital Nashville ນ້ັນບໍ່ ຖຼື ກຕ້ອງ. 

 

ດ່ັງທ ່ ໃຊ້ໃນນ ້ , "ຈໍ ານວນເງິ ນທ ່ ຮຽກເກັບໂດຍທ່ົວໄປ" ມ ຄວາມໝາຍທ ່ ກໍານົດໄວ້ໃນ IRC  
§501(r)(5) ແລະ ລະບຽບການ ຫ ຼື  ຄ າແນະນ າອຼື່ ນໆທ ່ ອອກໃຫ້ໂດຍກະຊວງການເງິ ນຂອງສະ
ຫະລັດອາເມລິ ກາ ຫ ຼື  Internal Revenue Service ທ ່ ກໍານົດຄໍ າສັບນ້ັນ. ເບິ່ ງເອກະສານຊ້ອນທ້
າຍ A ສໍ າລັບຄໍ າອະທິ ບາຍຢ່າງລະອຽດກ່ຽວກັບວິ ທ ການຄິ ດໄລ່ "ຈໍ ານວນເງິ ນທ ່ ຮຽກເກັບ 

ໂດຍທ່ົວໄປ". ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ A ໄດ້ອັບເດດເປັນປະຈໍ າທຸກປ  ແລະ ຍັງມ ອອນລາຍທ ່   
https://www.selectspecialtyhospitals.com/locations-and-tours/tn/nashville/nashville/  

ໃນເຂດຮັບສະໝັກຂອງພວກເຮົ າ ແລະ ຕາມການຮ້ອງຂໍ ໂດຍການຖາມຕົວແທນຂອງ  
Select Specialty Hospital Nashville. 

 

ເມຼື່ ອ Select Specialty Hospital Nashville ໄດ້ກໍານົດວ່າຄົນເຈັບມ ສິ ດໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫ ຼື ອ
ທາງດ້ານການເງິ ນໂດຍອ ງໃສ່ລາຍຮັບ, ການກໍານົດນ້ັນມ ຜົນບັງຄັບໃຊ້ສໍ າລັບເກ້ົາສິ ບ  
(90) ວັນນັບຈາກວັນທ ຂອງການກວດສອບການມ ສິ ດໄດ້ຮັບ. ຫ ັ ງຈາກເກ້ົາສິ ບ (90) ມຼື ້ ,  
ຄົນເຈັບອາດຈະຂຽນຄໍ າຮ້ອງສະໝັກໃໝ່ເພຼື່ ອຊອກຫາການຊ່ວຍເຫ ຼື ອທາງດ້ານການເງິ ນ
ເພ ່ ມເຕ ມ.  

 

VIII. ການກໍານົດການມ ສິ ດໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫ ຼື ອທາງດ້ານການເງິ ນກ່ອນທ ່ ຈະ
ດໍ າເນ ນການສໍ າລັບການບໍ່ ຊໍ າລະ 

 
A. ການຮຽກເກັບເງິ ນ ແລະ ຄວາມພະຍາຍາມທ ່ ສົມເຫດສົມຜົນເພຼື່ ອກໍານົດການມ ສິ ດ 

ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫ ຼື ອທາງດ້ານການເງິ ນ 
 

Select Specialty Hospital Nashville ພະຍາຍາມກວດສອບວ່າຄົນເຈັບມ ສິ ດໄດ້ຮັບກາ
ນຊ່ວຍເຫ ຼື ອພາຍໃຕ້ນະໂຍບາຍນ ້ ກ່ອນ ຫ ຼື  ໃນເວລາທ ່ ເຂົ ້ າຮັບການປ ່ ນປົວ ຫ ຼື  ການບໍ ລິ
ການ. ຖ້າຄົນເຈັບບໍ່ ໄດ້ພິຈາລະນາວ່າມ ສິ ດໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫ ຼື ອທາງດ້ານການເງິ ນກ່
ອນຈໍ າໜ່າຍ ຫ ຼື  ຮັບບໍ ລິ ການ, Select Specialty Hospital Nashville ຈະອອກໃບບິ ນຄ່າກ
ານດູແລ. ຖ້າຄົນເຈັບເປັນຜູ້ປະກັນຕົນ, Select Specialty Hospital Nashvilleຈະອອກໃ
ບບິ ນຄ່າປະກັນໄພຂອງຄົນເຈັບເປັນບັນທຶ ກສໍ າລັບຄ່າບໍ ລິ ການທ ່ ເກ ດຂຶ ້ ນ. ພາຍຫ ັ ງກ
ານຕັດສິ ນຈາກຜູ້ປະກັນໄພຂອງຄົນເຈັບ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຄົນເຈັບທ ່ ຍັງເຫ ຼື ອ

https://www.selectspecialtyhospitals.com/locations-and-tours/tn/nashville/nashville/
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ຈະຖຼື ກຮຽກເກັບໂດຍກົງກັບຄົນເຈັບ. ຖ້າຄົນເຈັບບໍ່ ມ ປະກັນໄພ, Select Specialty  
Hospital Nashville ຈະອອກໃບບິ ນເກັບເງິ ນໃຫ້ຄົນເຈັບໂດຍກົງສໍ າລັບຄ່າບໍ ລິ ການທ ່ ເ
ກ ດຂຶ ້ ນ. ຄົນເຈັບຈະໄດ້ຮັບຊຸດໃບບິ ນແຈ້ງໜ ້ ເຖິງສ ່ ລາຍການໃນຊ່ວງໄລຍະເວລາ 120 

ມຼື ້  ໂດຍເລ ່ ມຕ້ົນຫ ັ ງຈາກຄົນເຈັບໄດ້ອອກຈາກໂຮງໝໍເພຼື່ ອສ່ົງໄປຫາທ ່ ຢູ່ບັນທຶ ກສໍ າລັບ
ຄົນເຈັບ. ສະເພາະຄົນເຈັບທ ່ ມ ຍອດເງິ ນທ ່ ຍັງບໍ່ ທັນໄດ້ຈ່າຍເທົ່ ານ້ັນທ ່ ຈະໄດ້ຮັບໃບບິ ນ
ແຈ້ງຍອດ. ໃບບິ ນແຈ້ງໜ ້ ປະກອບມ ບົດສະຫ ຸ ບເປັນພາສາທໍາມະດາຂອງນະໂຍບາຍ
ນ ້  ແລະ ວິ ທ ການສະໝັກຂໍ ຄວາມຊ່ວຍເຫ ຼື ອທາງດ້ານການເງິ ນ. ຄວາມພະຍາຍາມທ ່ ສົ
ມເຫດສົມຜົນເພຼື່ ອກໍານົດການມ ສິ ດໄດ້ຮັບປະກອບມ : ການແຈ້ງເຕຼື ອນໃຫ້ຄົນເຈັບກ່
ຽວກັບນະໂຍບາຍເມຼື່ ອເຂົ ້ າຮັບການປ ່ ນປົວ ແລະ ໃນການສຼື່ ສານເປັນລາຍລັກອັກສອ
ນ ແລະ ທາງປາກເປົ່ າກັບຄົນເຈັບກ່ຽວກັບໃບເກັບເງິ ນຂອງຄົນເຈັບ, ຄວາມພະຍາຍາ
ມເພຼື່ ອແຈ້ງໃຫ້ບຸກຄົນທາງໂທລະສັບກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍ ແລະ ໍໍ ຂ້ັນຕອນການຍຼື່ ນຄໍ າ
ຮ້ອງຂໍ ການຊ່ວຍເຫ ຼື ອຢ່າງຫນ້ອຍ 30 ມຼື ້ ກ່ອນທ ່ ຈະດໍ າເນ ນການເພຼື່ ອເລ ່ ມຕ້ົນການຮ້ອ
ງຟ້ອງໃດໆ, ແລະ ການຕອບກັບເປັນລາຍລັກອັກສອນຕ່ໍກັບຄໍ າຮ້ອງຂໍ ການຊ່ວຍເຫ ຼື ອ
ທາງດ້ານການເງິ ນໃດໆສໍ າລັບການຊ່ວຍເຫ ຼື ອພາຍໃຕ້ນະໂຍບາຍນ ້ ສ່ົງພາຍໃນ 240 ມຼື ້

ຂອງໃບບິ ນໃບທໍາອິ ດກ່ຽວກັບຍອດເງິ ນທ ່ ບໍ່ ໄດ້ຈ່າຍ ຫ ຼື , ຖ້າຫ ັ ງຈາກນ້ັນ, ວັນທ ທ ່ ອົງກາ
ນເກັບລວບລວມທ ່ ເຮັດວຽກໃນນາມຂອງ Select Specialty Hospital Nashville ສ່ົງຄຼື ນ
ຍອດເງິ ນຄ້າງບໍ່ ໄດ້ຈ່າຍໃຫ້ກັບໂຮງໝໍ.  

 

B. ການປະຕິບັດການເກັບກໍາສໍ າລັບຍອດເງິ ນທ ່ ບໍ່ ທັນໄດ້ຈ່າຍ  
 

ຖ້າຄົນເຈັບມ ຍອດຄ້າງຊໍ າລະຫ ັ ງຈາກສ່ົງໃບບິ ນແຈ້ງໜ ້ ເຖິງສ ່ ລາຍການໃນລະຫວ່າງໄລ
ຍະເວລາ 120 ມຼື ້ , ຍອດເງິ ນຂອງຄົນເຈັບຈະຖຼື ກສ່ົງກັບອົງການເກັບລວບລວມທ ່ ເປັນຕົ
ວແທນຂອງໂຮງໝໍ Select Specialty Hospital Nashville ເຊິ່ ງຈະດໍ າເນ ນການຊໍ າລະເງິ ນ. 

ອົງການເກັບລວບລວມທ ່ ເປັນຕົວແທນຂອງ Select Specialty Hospital Nashville ສາມ
າດດໍ າເນ ນການເກັບກໍາໄດ້ດົນເຖິງ 18 ເດຼື ອນນັບຈາກຈຸດທ ່ ສ່ົງຍອດເງິ ນເຫ ຼື ອໄປຫາອົງ
ການເກັບກໍາ. ຄົນເຈັບອາດຈະສະໝັກຂໍ ຄວາມຊ່ວຍເຫ ຼື ອທາງດ້ານການເງິ ນພາຍໃຕ້ນະ 
ໂຍບາຍນ ້  ເຖິງແມ່ນວ່າຍອດເງິ ນທ ່ ບໍ່ ໄດ້ຈ່າຍຂອງຄົນເຈັບໄດ້ຖຼື ກສ່ົງໄປຫາອົງການເກັບເ
ງິ ນແລ້ວ. ຫ ັ ງຈາກຜ່ານໄປຢ່າງໜ້ອຍ 120 ມຼື ້  ນັບຈາກໃບແຈ້ງຍອດເງິ ນຫ ັ ງຈາກໂຮງໝໍ
ຄ້ັງທໍາອິ ດທ ່ ສະແດງຄ່າບໍ ລິ ການທ ່ ຍັງບໍ່ ໄດ້ຮັບການຊໍ າລະ, ແລະ ເປັນກໍລະນ ໄປ, Select  

Specialty Nashville ອາດຈະດໍ າເນ ນການຮຽກເກັບເງິ ນຜ່ານການຟ້ອງຮ້ອງເມຼື່ ອຄົນເຈັ
ບມ ຍອດເງິ ນທ ່ ຄ້າງຊາລະ ແລະ ຈະ. ບໍ່ ໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມຼື ກັບການຮ້ອງຟ້ອງຂໍ ຂໍ ້ ມູນ ຫ ຼື   
ການຊໍ າລະເງິ ນຈາກ Select Specialty Hospital Nashville ຫ ຼື  ອົງການເກັບກ າຂໍ ້ ມູນທ ່ ເຮັດ
ວຽກໃນນາມຂອງຕົນ.  

 

 ໃນກໍລະນ ໃດກ່ໍຕາມ, ການດູແລທ ່ ຈໍ າເປັນທາງການແພດຈະບໍ່ ຊັກຊ້າ ຫ ຼື  ປະຕິເສດກັບຄົ
ນເຈັບກ່ອນທ ່ ຈະມ ຄວາມພະຍາຍາມທ ່ ສົມເຫດສົມຜົນໃນການພິຈາລະນາວ່າຄົນເຈັບ
ອາດຈະໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫ ຼື ອທາງດ້ານການເງິ ນ. ຢູ່ໂຮງໝໍ Select Specialty Hospital  
Nashville, ຄົນເຈັບທ ່ ບໍ່ ມ ປະກັນໄພທ ່ ຊອກຫາກໍານົດເວລາການບໍ ລິ ການໃໝ່ ແລະ  
ບໍ່ ໄດ້ຮັບການສັນນິ ຖານວ່າມ ສິ ດໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫ ຼື ອທາງດ້ານການເງິ ນຈະໄດ້ຮັບການ
ຕິດຕ່ໍໂດຍຜູ້ຕາງໜ້າເຊິ່ ງຈະແຈ້ງໃຫ້ຄົນເຈັບຮູ້ເຖິງນະໂຍບາຍ ແລະ ຊ່ວຍຄົນເຈັບໃນກ
ານຢຼື່ ນຄໍ າຮ້ອງສຂໍ ຄວາມຊ່ວຍເຫ ຼື ອທາງດ້ານການເງິ ນຖ້າຫາກມ ການຮ້ອງຂໍ .  
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C. ກວດສອບ ແລະ ອະນຸມັດ  
ຜູ້ຕາງໜ້າຂອງ Select Specialty Hospital Nashville ມ ສິ ດອໍ ານາດໃນການກວດສອບ  
ແລະ ພິຈາລະນາວ່າມ ຄວາມພະຍາຍາມທ ່ ສົມເຫດສົມຜົນເພຼື່ ອປະເມ ນວ່າຄົນເຈັບມ ສິ
ດໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫ ຼື ອພາຍໃຕ້ນະໂຍບາຍດ່ັງກ່າວບໍ່ ເພຼື່ ອໃຫ້ການດໍ າເນ ນການຮຽກເກັ
ບເງິ ນພິເສດອາດຈະເລ ່ ມຕ້ົນສໍ າລັບຍອດເງິ ນຄ້າງຊໍ າລະ.  

D. ຍອດເງິ ນເຄຣດິ ດ 

ຖ້າຄົນເຈັບມ ສິ ດພາຍໃຕ້ FAP ແລະ ໄດ້ຊໍ າລະເງິ ນເກ ນຈໍ ານວນທ ່ ຕ້ອງຊໍ າລະເກ ນ  
$5.00 ຫ ຼື  ຫ າຍກວ່ານ້ັນ, ການສ່ົງເງິ ນຄຼື ນຈະຖຼື ກສະໜອງໃຫ້ໂດຍຜ່ານຂະບວນການເຄ
ຣດິ ດ. 

 

IX.  ແພດທ ່ ບໍ່ ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງພາຍໃຕ້ນະໂຍບາຍການຊ່ວຍເຫ ຼື ອທາງດ້ານການເງິ ນຂອງ 
Select Specialty Hospital Nashville 

ການບໍ ລິ ການບາງຢ່າງແມ່ນປະຕິບັດໂດຍແພດທ ່ ບໍ່ ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງໂດຍນະ 
ໂຍບາຍການຊ່ວຍເຫ ຼື ອທາງດ້ານການເງິ ນຂອງ Select Specialty Hospital Nashville. 

ການບໍ ລິ ການເຫ ົ່ ານ ້ ອາດຈະຖຼື ກຄຸ້ມຄອງໂດຍນະໂຍບາຍການຊ່ວຍເຫ ຼື ອທາງດ້ານການເງິ ນ
ຂອງລະບົບ Ascension Saint Thomas ທ ່ ມ ຢູ່ໃນອອນລາຍທ ່  
https://healthcare.ascension.org/financial-assistance/tennessee.  
 

ແພດທ ່ ເຮັດວຽກຢູ່ໃນ Select Specialty Hospital Nashville ທ ່ ບໍ່ ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງພາຍ 

ໃຕ້ນະໂຍບາຍນ ້ ເຊິ່ ງໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນ ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ B, ລາຍຊຼື່ ຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການ.  
ບັນຊ ລາຍການໄດ້ຮັບການອັບເດດເປັນປະຈໍ າໄຕມາດ ແລະ ຍັງມ ຢູ່ໃນອອນລາຍທ ່   
https://www.selectspecialtyhospitals.com/locations-and-tours/tn/nashville/nashville/  

ໃນເຂດການຮັບສະໝັກຂອງພວກເຮົ າ ແລະ ຕາມຄໍ າຮ້ອງຂໍ ໂດຍການຖາມຕົວແທນຂອງ 
Select Specialty Hospital Nashville. 

https://healthcare.ascension.org/financial-assistance/tennessee
https://www.selectspecialtyhospitals.com/locations-and-tours/tn/nashville/nashville/

