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បានធ្វើ�ើ�វិធិ្វើ��នកម្មមធ្វើ�យអនុធ្វើ�ម្មតាម្មមាត្រាតា 501(r) នៃនត្រាកម្មរដ្ឋឋករដែដ្ឋលចូូលជា�រមានធ្វើ�នៃ�ៃទីី 1 ដែ�ម្មករាឆំ្នាំ� 2016 ។

ធ្វើ�លនធ្វើ�បាយ
វាជាគោ�លនគោ�បាយរបស់់មនី�រគោ�ទ្យយ Mayo Clinic និងមនី�រគោ�ទ្យយ Mayo Clinic ដែ�លមានស់ម័�នធភា�ជាមួយមនី�រគោ�ទ្យយ និងគី្លី�និក
នានា (Mayo Clinic) គោ�ើមី�បនតការ ប្របមូលប្របាក់ដែ�លអ្ននកជំំងឺជំំពាក់��អ្ននកជំំងឺណា ដែ�លមានលទ្យធភា�បង់ប្របាក់ស់ប្រមាប់គោស់វានានា។ 
មនី�រគោ�ទ្យយ Mayo Clinic នឹងកំណត់់ត់ម្លៃមីស់មរមយគោ�ើមី�ឲ្យយ�ឹងថាអ្ននកជំំងឺ ណាដែ�លមានលកខណៈស់មីត់ត ិទ្យទួ្យលបានជំំនួយហិិរញ្ញញ វតុ់�។ ន�ត់ិវធិី�
ប្របមូលប្របាក់ប្រត់វូអ្ននុវត់តឲ្យយបានជាប់លាប់ និងគោស់ើ ើភា�ចំំគោពាះអ្ននកជំំងឺទាំងំអ្នស់់គោ�យមិនគ្លីិត់��ត់ម្លៃមីធានារ៉ាា ប់រងគោនាះគោទ្យ។ រ៉ាល់ន�ត់ិវធិី�
ប្របមូលប្របាក់ទាំងំអ្នស់់ប្រត់វូគោ�រ�តាមចំាប់អ្ននុវត់តន៍ និងជាមួយគោបស់កកមើរបស់់មនី�រគោ�ទ្យយ Mayo Clinic ។ ចំំគោពាះអ្ននកជំំងឺមិនអាចំ
បង់ប្របាក់ទាំងំអ្នស់់ ឬចំំនួនទ្យឹកប្របាក់មួយចំំដែណកណាមួយម្លៃនវកិកយបប្រត់បង់របស់់�ួកគោគ្លីគោនាះអាចំអ្ននុវត់តបានចំំគោពាះគោ�លនគោ�បាយ
ជំំនួយហិិរញ្ញញ វតុ់� ឬគោ�លនគោ�បាយការដែ�ទាំសំ់គោ��ះ ះ ។

អាចំជួំលប្រកមុហិុុនភាន ក់�រប្របមូលប្របាក់ និងប្រកមុហិុុនចំាប់បានបនីាប់��មានការ�ា�មអ្នស់់ជំគោប្រមើស់កុ�ងទាំរប្របាក់។ ប្រកមុហិុុន
ភាន ក់�រអាចំជួំយគោ�ះប្រ�យ បញី្ញ�ប្របាក់ជំំពាក់ដែ�លអ្ននកជំំងឺដែ�ល�ើ នបំណងបង់ប្របាក់ ឬមិនបានទូ្យទាំត់់ប្របាក់ប្រត់ឹមប្រត់វូ ឬមិន
ប្រ�មផ្តតល់នូវទ្យិននន�យហិិរញ្ញញ វតុ់�ដែ�លស់មគោហិត់ុផ្តល និងទ្យិននន�យគោផ្តេងគោទ្យៀត់ ស់ប្រមាប់ជាអ្នំណះអ្នំណាង�ល់ការគោស់ន ើស់ុំរបស់់�ួកគោគ្លីគោ�នឹង
គោ�លនគោ�បាយការដែ�ទាំសំ់គោ��ះ ះ។ បុគ្លីះលិករបស់់ប្រកមុហិុុនភាន ក់�រប្របមូលប្របាក់ និងប្រកមុហិុុនចំាប់នឹងរកាការស់មាា ត់់ និងភា�
ម្លៃ�ី�ុ �របុគ្លីះលចំំគោពាះអ្ននកជំំងឺមាន ក់ៗ។ ប្រកមុហិុុនភាន ក់�រប្របមូលប្របាក់ និងប្រកមុហិុុនចំាប់នឹងគោ�រ�តាមចំាប់ អ្ននុវត់តទាំងំអ្នស់់រមួទាំងំ 
ការទាំមទាំររបស់ ់HIPAA ស់ប្រមាប់ប្រគ្លីប់ប្រគ្លីងការពារ��ត់៌មានស់ុខភា�។

ធ្វើ�លបំ�ណង
គោ�លនគោ�បាយគោនះបគោងក ើត់ន�ត់ិវធិី�ស់មរមយទាំក់ទ្យងនឹងការប្របមូលប្របាក់��បញី្ញ�ជំំពាក់ប្របាក់របស់់អ្ននកជំំងឺ រមួទាំងំស់កមើភា�ដែ�ល
អាចំគោធីើ ើគោ�ើងគោ�យមនី�រគោ�ទ្យយ Mayo Clinic ឬប្រកមុហិុុនភាន ក់�រការប្របមូលចំាប់ខាងគោប្រ�ដែ�លជាប់កិចំចស់នា។

វិ�ិលភាព
គោ�លនគោ�បាយគោនះអ្ននុវត់តបានចំំគោពាះមនី�រគោ�ទ្យយ Mayo Clinic និងមនី�រគោ�ទ្យយដែ�លមានស់ម័�នធភា�ប្រស់បចំាប់ និងគី្លី�និកទាំងំអ្នស់់។

ធ្វើ�ចូកីីដែ�ែងការណ៍ធ្វើ�លនធ្វើ�បាយ
វិធិានការត្រាបំមូ្មលត្រាបាក់វិ�ិម្មញ្ញញ
វធិានការដែ�លមនី�រគោ�ទ្យយ Mayo Clinic អាចំនឹងគោធីើ ើ ឬផ្តតល់ស់ិទ្យធិឲ្យយប្រកមុហិុុនភាន ក់�រប្របមូលប្របាក់ ឬប្រកមុហិុុនចំាប់ចាត់់វធិានការដែ�ល
ទាំក់ទ្យងនឹងការបង់គោលើវកិកយបប្រត់ជំំពាក់ស់ប្រមាប់ ការដែ�ទាំគំោវជីំ��ស់ត រមួមាន�ូចំខាងគោប្រកាម៖
 1.  ការ�នាគោ�លការប�ិគោស់ធី ឬការត់ប្រមូវឲ្យយបង់ប្របាក់មុនគោ�លផ្តតល់ការ�ាបាលចាំបាចំ់��គោប្រពាះបុគ្លីះលគោនាះមិនបានទូ្យទាំត់់

វកិកយបប្រត់មួយ ឬគោប្រចំើនចំំគោពាះការ�ាបាល��មុន
 2. វធិានការដែ�លត់ប្រមូវឲ្យយតាមមានយនតការចំាប់ឬត់ុលាការរមួបញូ្ញ�លទាំងំបុុដែនតមិនប្រត់វូបានកំណត់់ប្រត់ឹមដែត់៖
  a.  ការចាប់គោផ្តតើមវធិានការស់ុ�វលិ ឬបណត ឹង ស់ុ�វលិប្របឆាំំងនឹងអ្ននកជំំងឺ ឬបុគ្លីះលដែ�លទ្យទួ្យលខុស់ប្រត់វូ
  b.  រកាត់់ប្របាក់ឈុ្នួ �លរបស់់បុគ្លីះលគោនាះបនីាប់��ការធានា���លប្រកមត់ុលាការ
  c.  ការភីាប់ ឬការរបឹអូ្នស់យកគ្លីណន�ធីនា�ររបស់់បុគ្លីះលគោនាះ ឬប្រទ្យ�យស់មីត់ត ិផី្ទាល់ខួ �នគោផ្តេងគោទ្យៀត់ ឬទ្យទួ្យលបានវធិានការ

អ្ននុញ្ញាញ ត់�លប្រកម គោផ្តេងគោទ្យៀត់សិ់ិត់ គោ�គោប្រកាមចំាប់រ�ឋ បនីាប់ ��មានការធានា���លប្រកម
  d.  ការ�ក់ស់ិទ្យធិឃាត់់ទ្យុកប្រទ្យ�យស់មីត់ត ិរបស់់បុគ្លីះលមួយបនីាប់��ការធានា���លប្រកមដែ�លបានផ្តតល់ ។ ការ�ក់ស់ិទ្យធិឃាត់់ទ្យុក

ប្របឆាំំងនឹងរបួស់គោរ �បគោ�ើងវញិផី្ទាល់ខួ �នរបស់់បុគ្លីះល គោនាះការទូ្យទាំត់់បំណុលការស់ប្រមបស់ប្រមួល ឬ�លប្រកមមិនបាន�ិចារណា
គោលើវធិានការប្របមូលប្របាក់វ�ិមញ្ញញ  (ECA)។

ការ�ក់បញី្ញ�បំណុលរបស់់អ្ននកជំំងឺមួយជាមួយនឹងប្រកមុហិុុនភាន ក់�រប្របមូលប្របាក់ គ្លីឺមិនដែមនជាវធិានការប្របមូលប្របាក់វ�ិមញ្ញញ គោទ្យ។

ម្មនីីរធ្វើពទីយ Mayo Clinic ដែដ្ឋលមាន�ម័្ម�នធភាពជាមួ្មយម្មនីីរធ្វើពទីយពា�ម្មជូូនដ្ឋ�ណឹងដ្ឋល់អំកជូ�ងឺមានលកខណៈ
�ម្មបតី្តិ�ត្រា�បំ់ត្រា�ន់ទីទួីលជូ�នួយហិ�រញ្ញញ វិតុ្តិ�
មនី�រគោ�ទ្យយ Mayo Clinic នឹងជូំន�ំលឹងគោ�គោ�លដែ�លមានជំំនួយហិិរញ្ញញ វតុ់�គោ��ល់បុគ្លីះលណាដែ�លមានលកខណៈស់មីត់ត ិប្រគ្លីប់ប្រ�ន់កុ�ងការ
ទ្យទួ្យលបានជំំនួយហិិរញ្ញញ វតុ់�បាន�ុងគោ�ចំណាស់់ 30 ម្លៃ�ាមុនគោ�លបនត វធិានការប្របមូលប្របាក់វ�ិមញ្ញញ គោ�ើមី�ទាំរប្របាក់ជំំពាក់��មនី�រគោ�ទ្យយ
ដែ�លបានការដែ�ទាំគំោ�យគោធីើ ើវធិី��ូចំខាងគោប្រកាម៖
 1.  ជូំន�ំណឹងជាលាយលកខណ៍អ្នកេរ�ល់បុគ្លីះលដែ�លប�ា ញគោ�លមានជំំនួយហិិរញ្ញញ វតុ់�គោ��ល់បុគ្លីះលណាដែ�លមានលកខណៈស់មីត់ត ិ

ប្រគ្លីប់ប្រ�ន់។ ការប�ា ញថាមនី�រគោ�ទ្យយ Mayo Clinic មានបំណងផួ្ត �ចំគោផ្តតើម ឬមានភាគ្លី�ទ្យ�ប�ផួ្ត �ចំគោផ្តតើមទាំរការទូ្យទាំត់់គោលើការប្របាក់
ជំំពាក់ ស់ប្រមាប់ការ�ាបាល និងជាក់គោ�លកំណត់់បនីាប់��បានបនតចាត់់វធិាន ការប្របមូលប្របាក់ វ�ិមញ្ញញ  និងមិនគោលើស់�� 
30 ម្លៃ�ាបនីាប់��កាលបរគិោចំេទ្យម្លៃនការជូំន �ំណឹងជាលាយលកខណ៍អ្នកេរគោនះ

នៃ�ែធ្វើ�វាធ្វើ�េងៗន�ងធ្វើ�លនធ្វើ�បាយត្រាបំមូ្មលត្រាបាក់
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 2.  ផ្តតល់ជូំននូវគោស់ចំកត �ស់គោងខបភា�ធីមើតាជាបុគ្លីះលរបស់់គោ�លនគោ�បាយ ជំំនួយហិិរញ្ញញ វតុ់�គោ�យមានជូំន�ំណឹងជាលាយលកខណ៍
អ្នកេរ និង

 3. �ា�មជូំន�ំណឹងឲ្យយបានស់មរមយ�ល់បុគ្លីះលអ្នំ��គោ�លនគោ�បាយជំំនួយហិិរញ្ញញ វតុ់�របស់់មនី�រគោ�ទ្យយ Mayo ។

រយៈធ្វើពលជូូនដ្ឋ�ណឹង
វធិានការប្របមូលប្របាក់វ�ិមញ្ញញ ស់ប្រមាប់គោស់វាកមើ វធិី�គោ�ទ្យយ និងមិនចាប់គោផ្តតើមស់ប្រមាប់រយៈគោ�លម្លៃន 120 ម្លៃ�ាបនីាប់��ម្លៃ�ាគោចំញរបាយការម្លៃ�ី
គោស់វាគោផ្តេងគោប្រកាយគោចំញ ��មនី�គោ�ទ្យយ គោលើក�ំបូង ស់ប្រមាប់ អ្ននុវត់ត គោលើការ�ាបាលគោវជីំ��ស់ត ដែ�លចាំបាចំ់ ឬការ�ាបាលគោវជីំ ��ស់ត បនីាន់។

រយៈធ្វើពលការ�ក់ពាកយធ្វើ�ំ��ុ�ជូ�នួយហិ�រញ្ញញ វិតុ្តិ�
រយៈគោ�លការ�ក់ពាកយគោស់ន ើស់ុំជំំនួយហិិរញ្ញញ វតិ់ចាប់គោផ្តតើមគោ�ម្លៃ�ាដែ�លបានផ្តតល់ការដែ�ទាំវំជីិា��ស់ត និងបញ្ញច ប់រយៈគោ�ល 240 ម្លៃ�ាបនីាប់��
ម្លៃ�ាគោចំញរបាយការម្លៃ�ីគោស់វា គោផ្តេងគោប្រកាយ គោចំញ ��មនី�គោ�ទ្យយ គោលើក�ំបូងឬរយៈគោ�ល 30 ម្លៃ�ាបនីាប់��មនី�គោ�ទ្យយ ឬប្របគ្លីល់ស់ិទ្យធឲ្យយ ភាគ្លី�ទ្យ�ប�
ផ្តតល់ ការជូំន�ំណឹងជាលាយលកខណ៍អ្នកេរម្លៃនវធិានការប្របមូល ប្របាក់វ�ិមញ្ញញ  គោលើដែផ្តនការមនី�គោ�ទ្យយចាប់គោផ្តតើមវធិានការគោ�គោ�លគោប្រកាយ។ 
មនី�រគោ�ទ្យយ Mayo Clinic ដែ�លមានស់ម័�នធភា�ជាមួយមនី�រគោ�ទ្យយផ្តេ�ើផ្តាយឲ្យយបានទូ្យលំ ទូ្យលាយជា�ធារណៈគោ�គោ�លមានជំំនួយហិិរញ្ញញ វតុ់� 
និង�ា�មជូំន�ំណឹងគោ� �ល់អ្ននកដែ�លមានលកខណៈស់មីត់ត ិប្រគ្លីប់ប្រ�ន់ទ្យទួ្យលជំំនួយហិិរញ្ញញ វតុ់�។ លកខណៈវនិិចំេ �យ ដែ�លមានលកខណៈ
ស់មីត់ត ិប្រគ្លីប់ប្រ�ន់និង�ំគោណើការជាកយគោស់ន ើស់ុំប្រត់វូបាន ដែចំងគោ�កុ�ងគោ�លនគោ�បាយជំំនួយហិិរញ្ញញ វតុ់�ដែ�លអាចំអ្ននុវត់តបាន។

ប្របស់ិនគោបើអ្ននកជំំងឺបញ្ញាា នពាកយគោស់ន ើស់ុំជំំនួយហិិរញ្ញញ វតុ់���មនី�រគោ�ទ្យយដែ�លបានបំគោ�ញកុ�ងអ្នំ�ុងគោ�ល�ក់ពាកយគោស់ន ើស់ុំ គោនាះមនី�គោ�ទ្យយ Mayo 
�នារវធិានការប្របមូល ប្របាក់វ�ិមញ្ញញ  និងគោធីើ ើឲ្យយមានការកំណត់់លកខណៈស់មីត់ត ិមុនគោ�លបនតអ្ននុវត់ត វធិានការប្របមូលប្របាក់វ�ិមញ្ញញ ។

ការក�ណត្តិ់ពីលទីធភាព�ម្មរម្មយ
មុនគោ�លគោប្របើវធិានការប្របមូលប្របាក់វ�ិមញ្ញញ បុគ្លីះលិកវ�តប្របាក់ចំំណូលរបស់់មនី�គោ�ទ្យយ Mayo Clinic នឹងកំណត់់ថាគោត់ើមានលទ្យធភា�
ស់មរមយ ដែ�លប្រត់វូបានគោធីើ ើគោ�ើងគោ�ើមី�កំណត់់ ថាគោត់ើបុគ្លីះលមាន ក់គោនាះមានលកខណៈស់មីត់ត ិប្រគ្លីប់ប្រ�ន់ទ្យទួ្យលជំំនួយហិិរញ្ញញ វតុ់�ដែ�រឬអ្នត់់។ ម�នត �
ប្រគ្លីប់ប្រគ្លីង ការប្របប្រ�ឹត់តប្របាក់ចំំណូលរបស់់មនី�គោ�ទ្យយ Mayo Clinic នឹងផ្តតល់នូវការប្រតួ់ត់ �ិនិត់យគោមើល ការកំណត់់លទ្យធភា�ស់មរមយ។

ការរំពឹងទីុកដែ�ំកហិ�រញ្ញញ វិតុ្តិ�
ប្រស់បជាមួយនឹងគោ�លនគោ�បាយគោនះនិងគោ�លនគោ�បាយជំំនួយហិិរញ្ញញ វតុ់� មនី�គោ�ទ្យយ Mayo Clinic នឹងគោធីើ ើការទ្យំនាក់ទ្យំនងឲ្យយបាន
ចំាស់់លាស់់ជាមួយអ្ននកជំំងឺទាំក់ទ្យងនឹង ការរំ�ឹង ទ្យុកដែផ្តនកហិិរញ្ញញ វតុ់�គោ�គោ�ើមប្រ�ម្លៃនការណាត់់ជួំបនិង�ំគោណើរគ្លីិត់ គោលើម្លៃ�ី គោស់វាគោផ្តេង
តាមដែ�លអាចំគោធីើ ើគោ�បាន។
 •  អ្ននកជំំងឺទ្យទួ្យលខុស់ប្រត់វូគោលើការយល់អ្នំ��ម្លៃ�ីធានារ៉ាា ប់រងរបស់់�ួកគោគ្លីនិងការផ្តតល់ឯក�រចាំបាចំ់គោ�ើមី�ជំំនួយកុ�ង �ំគោណើរការ

ប្របមូលប្របាក់ម្លៃ�ីធានារ៉ាា ប់រង។

 •  អ្ននកជំំងឺអាចំត់ប្រមូវឲ្យយបង់ប្របាក់កក់មុន�ាបាល ឬបុាន់�ើ នត់ម្លៃមីបង់គោ�រ និងអាចំ�កហូិត់យកបានមុនគោ�ល�ាបាល 
(គោលើកដែលងដែត់ គោ�ដែផ្តនក ស់គោ��ះ ះបនីាន់និង�ិនភា� ស់គោ��ះ ះបនីាន់គោផ្តេងគោទ្យៀត់) ឬចំំនួនទ្យឹកប្របាក់ស់រុប អាចំប្រត់វូបានប្របមូល
បនីាប់��បានផ្តតល់ការ�ាបាលគោ�យដែផ្តែកគោលើការ�រជាក់ដែស់ត ងបចូំ�បីនន របស់់បុគ្លីះលគោ�កុ�ងមនី�គោ�ទ្យយ Mayo ។

 •  ជាទូ្យគោ�អ្ននកជំំងឺទ្យទួ្យលខុស់ប្រត់វូចំំគោពាះចំំណាយប្របាក់គោលើ ស់មត់ុលយទូ្យទាំត់់ប្របាក់ខួ �នឯង រមួទាំងំចំំនួនទ្យឹកប្របាក់ណាមួយដែ�ល
មិនបាន បង់គោ�យ ប្រកមុហិុុនធានារ៉ាា ប់រងឬកាត់�ើកិចំច បង់ប្របាក់��ភាគ្លី�ទ្យ�ប�។

 •  ប្របស់ិនគោបើអ្ននកជំំងឺមានបំណុលធីាន់ធីារ��មុន ឬស់មត់ុលយ�ំុ ទាំន់ ទូ្យទាំត់់រចួំ គោនាះមនី�គោ�ទ្យយ Mayo Clinic អាចំគោស់ន ើស់ុំចំំនួនទ្យឹកប្របាក់
ដែ�ល បានជំំពាក់ មុន គោ�លមានការណាត់់ជួំប នាគោ�លអ្ននាគ្លីត់។ ប្របស់ិនគោបើមិនមានការគោ�ះប្រ�យបញ្ញាា ស់មត់ុលយ�ុំទាំន់ទូ្យទាំត់់
រចួំរបស់់អ្ននកជំំងឺគោ�គោ�ើយគោនាះការ�ាបាលគោលើករណ�មិនបនីាន់នាគោ�លអ្ននាគ្លីត់អាចំប្រត់វូបាន�ក់កំណត់់ ឬប្រត់វូ ប�ិគោស់ធី។ 
អាចំត់ប្រមូវឲ្យយកក់ប្របាក់មុន�ាបាលស់ប្រមាប់ការ�ាបាលគោលើករណ�មិនបនីាន់។

ការត្រាបំមូ្មលត្រាបាក់ធានារាា បំ់រង
មនី�គោ�ទ្យយ Mayo Clinic នឹងរកា គោហិើយគោ�រ�តាមគោ�លនគោ�បាយ និងន�ត់ិវធិី�គោ�ើមី�ធានាឲ្យយមានការ�ក់គោស់ន ើទាំន់គោ�លគោវលា និង
ប្រត់ឹមប្រត់វូម្លៃនការ ទាំមទាំរគោ�ើមី�បាន�ឹង�� ដែផ្តនការស់ុខភា�បឋមទាំងំប្រស់ងុ ឬអ្ននកបង់ប្របាក់ខាងធានារ៉ាា ប់រង (“អ្ននកបង់ប្របាក់” ឲ្យយបាន
ចំាស់់លាស់់ដែ�លបានកំណត់់��អ្ននកជំំងឺ។ ប្របស់ិនគោបើមនី�គោ�ទ្យយ Mayo Clinic ទ្យទួ្យលបានទាំន់គោ�លគោវលា��អ្ននកជំំងឺ គោ�ញគោលញនិងប្រត់ឹមប្រត់វូ
អ្នំ��អ្ននកបង់ប្របាក់ គោហិើយអ្ននកបង់ប្របាក់ប�ិគោស់ធីការ ទាំមទាំរគោលើចំំណាយគោនះគោ�យគោ�ងគោលើការ�ក់ពាកយបណឹឹងមិនទាំន់គោ�លគោវលា 
គោនាះអ្ននកជំំងឺប្រត់វូទ្យទួ្យលខុស់ប្រត់វូដែត់ចំំនួនទ្យឹកប្របាក់ដែ�លអ្ននកជំំងឺដែ�ល នឹងប្រត់វូដែ�លអ្ននកបង់ប្របាក់ទាំមទាំរឲ្យយស់ង។ គោទាំះ�ុងណាគោបើ
មនី�គោ�ទ្យយ Mayo Clinic កំណត់់ថាគោទាំះជាបាន�ក់ពាកយ បណឹឹងទាំរ ប្របាក់ ទាំន់គោ�ល ឬបាន ផ្តតល់��ត់៌មានមិនប្រត់ឹមប្រត់វូ ឬមិនគោ�ញគោលញ
ក៏គោ�យគោនាះ អ្ននកជំំងឺប្រត់វូ ទ្យទួ្យលខុស់ប្រត់វូ។ ការធានារ៉ាា ប់រងគោលើការទ្យទួ្យលខុស់ប្រត់វូមិនបានប្រគ្លីប�ណត ប់គោលើលកខខណឌ  ការប្របមូលប្របាក់គោលើ
ការធានារ៉ាា ប់រងទាំងំគោនះគោទ្យ។

មនី�គោ�ទ្យយ Mayo Clinic មិនគួ្លីរឲ្យយវកិកយបប្រត់ណាមួយគោ�ឲ្យយភាគ្លី�ទ្យ�ប� ដែ�ល ជាប្រកមុហិុុន ភាន ក់�រ ប្របមូលប្របាក់ ឬគោមធាវ �ស់ប្រមាប់គោធីើ ើស់កមើភា�
ទាំរ ប្របាក់គោ�ខណៈគោ�លដែ�ល ការទាំមទាំរស់ប្រមាប់ការបង់ប្របាក់ម្លៃនគោស់វាកមើប្រត់វូបាន�យរជាមួយអ្ននកបង់ប្របាក់ដែ�លជាប់កិចំចស់នា។ មនី�
គោ�ទ្យយ Mayo Clinic អាចំក�យប�ប្រត់គោ�ឲ្យយភាគ្លី�ទ្យ�ប� ដែ�លជា ប្រកមុហិុុនភាន ក់�រប្របមូល ប្របាក់ ឬគោមធាវ �បនីាប់៏មានការំប�ិគោស់ធី�ំបូង ឬការ
ប�ិគោស់ធីដែ�លមិនទាំន់�ល់ គោ�លគោវលាម្លៃនទាំរប្របាក់គោ�យអ្ននកបង់ប្របាក់។ មនី�គោ�ទ្យយ Mayo Clinic មិនគួ្លីរឲ្យយវកិកយបប្រត់ណាមួយគោ�ឲ្យយភាគ្លី�
ទ្យ�ប� ដែ�លជាប្រកមុហិុុនភាន ក់�រប្របមូលប្របាក់ ឬគោមធាវ �ស់ប្រមាប់គោ�ការទាំរប្របាក់ប្រត់វូបានប�ិគោស់ធីគោ�យភាគ្លី�ទ្យ�ប� ដែ�លជាអ្ននក បង់ប្របាក់
គោ�យគោប្រពាះកំហិុស់ Mayo Clinic របស់់មនី�គោ�ទ្យយនិងលទ្យធផ្តលកំហិុស់ដែបបគោនះ ចំំគោពាះអ្ននកជំំងឺដែ�លគោធីើ ើឲ្យយកីាយជាបំណុលដែ�លប្រត់វូស់ង
គោ�គោ�លដែ�លវាមិន គួ្លីរកីាយជាបំណុលគោនាះ។ មនី�គោ�ទ្យយ Mayo Clinic សូ់មរកាស់ិទ្យធិបញី្ញាក់ភសួ់� តាងចំំគោពាះកំហិុស់ ដែ�លគោកើត់មានគោ�ើង 
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គោហិើយប្របស់ិនគោបើមនី�គោ�ទ្យយ Mayo Clinic កំណត់់ថាវាមិនមានកំហិុស់គោនាះអ្ននកជំំងឺ អាចំនឹង ប្រត់វូទ្យទួ្យលខុស់ប្រត់វូ។ អ្ននកជំំងឺប្រត់វូដែត់ចំុះហិតិ់គោលខា
អ្ននុញ្ញាញ ត់ឲ្យយមនី�គោ�ទ្យយ Mayo Clinic គោចំញវកិកយបប្រត់គោលើ ដែផ្តនការ ស់ុខភា�របស់់អ្ននកជំំងឺ ប្រកមុហិុុនធានារ៉ាា ប់រង ឬអ្ននកបង់ប្របាក់ដែ�លជា
ភាគ្លី�ទ្យ�ប� ណាមួយគោផ្តេងគោទ្យៀត់ និងប្រត់វូដែត់ស់ហិការជាមួយមនី�គោ�ទ្យយ Mayo Clinic គោ�កុ�ងលកខណៈ ស់មរមយមួយគោ�យផ្តតល់ ��ត់៌មានដែ�ល
បានគោស់ន ើរស់ុំគោ�ើមី� ស់ប្រមួល�ល់វកិកយបប្រត់ ដែ�លប្រត់ឹមប្រត់វូចំំគោពាះដែផ្តនការស់ុខភា�របស់់អ្ននកជំំងឺ ឬប្រកមុហិុុនធានារ៉ាា ប់រង។

មនី�គោ�ទ្យយ Mayo Clinic រ៉ាល់ការ�ា�មប្របមូលប្របាក់ឲ្យយបានស់មរមយ ��អ្ននកដែ�លប្រត់វូបានគោគ្លីគោ�ថាអ្ននកបង់ប្របាក់ទាំងំអ្នស់់ជាមួយនឹង
អ្ននកដែ�លមនី�គោ�ទ្យយ Mayo មានកិចំចស់នាជាមួយនិងអ្ននកបង់ប្របាក់ដែ�លមិនដែមនជាប់កិចំចស់នាស់ប្រមាប់គោស់វាកមើដែ�លបានផ្តតល់ជូំន
គោ�ើមី�ជួំយអ្ននកជំំងឺនានាកុ�ងការគោ�ះប្រ�យវកិកយបប្រត់របស់់�ួកគោគ្លី។

ដ្ឋ�ធ្វើ�ះត្រា�យចូ�ធ្វើពាះ�ម្មត្តិុលយទូីទាត្តិ់ត្រាបាក់�ួ �នឯង
មនី�គោ�ទ្យយ Mayo គោប្របើន�ត់ិវធិី�ស់មគោហិត់ុផ្តល នឹងលកខណៈមិនផី្ទាស់់បួ �រ គោ�ើមី�ប្របមូលស់មត់ុលយទូ្យទាំត់់ប្របាក់ខួ �នឯងនិងរកាការស់មាា ត់់ និង
គោស់ចំកត �ម្លៃ�ី�ុ �ររបស់់អ្ននកជំំងឺ។ ជំំនួយហិិរញ្ញញ វតុ់� នឹងប្រត់វូផ្តតល់ជូំន�ល់អ្ននកជំំងឺទាំងំគោនាះ ដែ�លមានប្របាក់ចំំណូល និងប្រទ្យ�យស់មីត់ត ិដែ�លមិន
អាចំទូ្យទាំត់់ទាំងំប្រស់ងុចំំគោពាះគោស់វាកមើកុ�ងរយៈគោ�លស់មប្រស់បមួយ។

 •  ន�ត់ិវធិី�ប្របមូលប្របាក់ទូ្យទាំត់់ខួ �នឯងនិង�ំគោណើរលំហូិរដែ�លប្រត់វូបានអ្ននុញ្ញាញ ត់គោ�យមនី�គោ�ទ្យយ Mayo Clinic និងប្រត់វូដែត់គោ�រ�
តាមទាំងំប្រស់ងុជាមួយគោ�លនគោ�បាយគោនះ។ មនី�គោ�ទ្យយ Mayo Clinic និងឺ ស់ម័�នធភា�របស់់ខួ �នបានអ្នភិវឌ្ឍឍន៍ការគោធីើ ើឲ្យយ
�ំគោណើរការមានប្របស់ិទ្យធភា�ស់ប្រមាប់អ្ននកជំំងឺគោ�ើមី�សួ់រនាំឬមានបញ្ញាា ចំំគោពាះវកិកយបប្រត់�ូចំជាមានទាំងំគោលខទូ្យរស់�ីគោ�ចូំល
គោ�យ ឥត់គ្លីិត់ម្លៃ�ី អ្ននកជំំងឺអាចំគោ�និងអាស់យ�ឋ នដែ�ល�ួកគោគ្លីអាចំគោធីើ ើការគោ�ីើយ�ីង ជាលាយលកខណ៍អ្នកេរ។ គោលខទូ្យរស់�ី
និងអាស់យ�ឋ នគួ្លីរប្រត់វូ�ក់គោ�គោលើវកិកយបប្រត់ របស់់អ្ននកជំំងឺនិងការជូំន �ំណឹង��ការប្របមូល ប្របាក់ទាំងំអ្នស់់ដែ�លមនី�គោ�ទ្យយ 
Mayo Clinic បានគោផ្តើើគោ�ឲ្យយ។ មនី�គោ�ទ្យយ Mayo Clinic និង�ា�មទូ្យរស់�ីត់បគោ�អ្ននកជំំងឺវញិឲ្យយបាន ស់មរមយតាមគោលខទូ្យរស់�ីគោនះ
ឲ្យយបានឆាំប់បំផ្តុត់បុុដែនតមិនឲ្យយហួិស់ប្របាំម្លៃ�ាម្លៃនម្លៃ�ាគោធីើ ើការបនីាប់��ទ្យទួ្យលបានការគោ�ទូ្យរស់�ី។

 •  មនី�គោ�ទ្យយ Mayo Clinic និង�ិចារណាគោលើដែផ្តនការបង់ប្របាក់ដែ�លស់មរមយ �ូចំជាការដែចំកការបង់ប្របាក់ជា��រ ឬប� ដែខ។

 •  ប្របស់ិនគោបើអ្ននកជំំងឺមានគោស់វាបដែនិមគោទ្យៀត់ និងមាន ស់មត់ុលយ ទូ្យទាំត់់ប្របាក់ខួ �នឯងបដែនិមគោទ្យៀត់ដែ�លបានជំំពាក់គោនាះមនី�រគោ�ទ្យយ 
Mayo ត់ប្រមូវឲ្យយបគោងក ើនដែផ្តនការបង់ប្របាក់បចូំ�បីនន របស់់អ្ននកជំំងឺគោ�យដែផ្តែកគោលើស់មតិ់ភា� បង់ប្របាក់របស់់អ្ននកជំំងឺ។

ត្រាកមុ្មហិុុនភំាក់ងារត្រាបំមូ្មលត្រាបាក់
 •  អាចំជួំលប្រកមុហិុុនភាន ក់�រប្របមូលប្របាក់ និងប្រកមុហិុុនចំាប់បានបនីាប់��មានការ�ា�មអ្នស់់ជំគោប្រមើស់កុ�ងទាំរប្របាក់។ អាចំ

ជួំលប្រកមុហិុុនភាន ក់�រប្របមូលប្របាក់បំណុលភាគ្លី�ទ្យ�ប�បានបនីាប់��មានការ�ា�មអ្នស់់ជំគោប្រមើស់កុ�ងទាំរប្របាក់។ ប្រកមុហិុុន
ភាន ក់�រអាចំជួំយគោ�ះប្រ�យ បញី្ញ�ប្របាក់ជំំពាក់ ស់ប្រមាប់ ការ�ាបាល ដែ�លអ្ននកជំំងឺដែ�ល�ើ នបំណងបង់ប្របាក់ ឬមិនបាន
ទូ្យទាំត់់ប្របាក់ ប្រត់ឹមប្រត់វូ ឬមិនប្រ�មផ្តតល់ នូវទ្យិននន�យហិិរញ្ញញ វតុ់�ដែ�លស់មគោហិត់ុផ្តល និងទ្យិននន�យ គោផ្តេងគោទ្យៀត់ស់ប្រមាប់ ជាអ្នំណះអ្នំណាង
�ល់ការគោស់ន ើស់ុំរបស់់�ួកគោគ្លីគោ�គោ�ល នគោ�បាយការដែ�ទាំសំ់គោ��ះ ះ។

 •  បុគ្លីះលិករបស់់ប្រកមុហិុុនភាន ក់�រប្របមូលប្របាក់នឹងរកាការស់មាា ត់់ និងភា�ម្លៃ�ី�ុ �របុគ្លីះល ចំំគោពាះ អ្ននកជំំងឺមាន ក់ៗ។ ប្រកមុហិុុន
ភាន ក់�រទាំងំអ្នស់់នឹងបំគោ�ញតាមការទាំមទាំររបស់ ់HIPAA ស់ប្រមាប់ប្រគ្លីប់ប្រគ្លីងការពារ��ត់៌មានស់ុខភា�។

 •  គោ�លដែ�ល�ិនិត់យបញី្ញ�បំណុលគោ�ើងវញិស់ប្រមាប់បញូ្ញ�នគោ�ប្រកមុហិុុន ភាន ក់�រប្របមូលប្របាក់គោនាះអ្ននកដែ�លប្រត់វូទ្យទួ្យលខុស់នឹងប្រត់វូ
បានបញី្ញាក់ថា៖

	 	 � មានមូល�ឋ នស់មគោហិត់ុផ្តលគោជំឿជាក់ថាអ្ននកជំំងឺ ជំំពាក់បំណុល។

	 	 �  អ្ននកដែ�លប្រត់វូបានគោគ្លីគោ�ថាអ្ននកបង់ប្របាក់ទាំងំអ្នស់់ប្រត់វូបានគោចំញវកិកយបប្រត់ប្រត់ឹមប្រត់វូដែ�លរ៉ាល់បំណុលដែ�លគោ�ស់ល់គ្លីឺជា
ការទ្យទួ្យលខុស់ប្រត់វូដែផ្តនកហិិរញ្ញញ វតុ់�របស់់អ្ននកជំំងឺ។ ចំំណុចំដែ�លបានបញី្ញាក់ថា អ្ននកជំំងឺអ្នស់មតិ់ភា�បង់ប្របាក់បំណុលគោ�ញ
គោ�កុ�ង ការទូ្យទាំត់់មតង។ ការ�ិចារណាគោលើ ដែផ្តនការទូ្យទាំត់់បំណុលស់មរមយប្រត់វូបាន ទាំមទាំរដែ�លបានផ្តតល់�ល់មនី�រគោ�ទ្យយ 
Mayo Clinic អាចំត់ប្រមូវឲ្យយអ្ននកជំំងឺបញី្ញាក់គោហិត់ុផ្តលស់មរមយ�� អ្នស់មតិ់ភា� បង់ប្របាក់បំណុលគោ�ញគោ�កុ�ងការទូ្យរទាំត់់មតង។

	 	 �  អ្ននកជំំងឺប្រត់វូបានផ្តតល់ឱកាស់ស់មរមយគោ�ើមី�បញូ្ញ�នពាកយគោស់ន ើស់ុំ ស់ប្រមាប់ជំំនួយហិិរញ្ញញ វតុ់�។ ការយកចំិត់តទ្យុក�ក់ជា�ិគោស់ស់គួ្លីរ
ប្រត់វូបានផ្តតល់ឲ្យយ គោ�គោ�លដែ�លអ្ននកជំំងឺអ្នត់់មានការធានារ៉ាា ប់រង ឬបចូំ�បីននកំ�ុងសិិ់ត់គោ�កុ�ងជំំនួយដែផ្តនកគោវជីំ��ស់ត ឬការ
ជួំយស់គោ��ះ ះជាបនីាន់ គោផ្តេងគោទ្យៀត់អាប្រស់�យគោលើត់ប្រមូវការជាក់ដែស់ត ង។

 •  ប្របស់ិនគោបើអ្ននកជំំងឺបញូ្ញ�នពាកយគោស់ន ើស់ុំដែ�លបានបំគោ�ញរចួំស់ប្រមាប់ជំំនួយហិិរញ្ញញ វតុ់�បនីាប់��បញ្ញច �បំណុលប្រត់វូបានបញូ្ញ�នស់ប្រមាប់
ស់កមើភា�ប្របមូលប្របាក់គោនាះមនី�គោ�ទ្យយ Mayo Clinic �នារវធិានការប្របមូលប្របាក់វ�ិមញ្ញញ រហូិត់�ល់ពាកយគោស់ន ើស់ុំរបស់់អ្ននកជំំងឺប្រត់វូ
បាន�ំគោណើរការនិងបានជូំន�ំណឹង�ល់អ្ននកជំំងឺម្លៃនការបញ្ញច ប់របស់់មនី�គោ�ទ្យយ Mayo Clinic ។

 • Mayo Clinic និង ម្លៃ�គូ្លីជាភាគ្លី�ទ្យ�ប�របស់់ខួ �នមិន រ៉ាយការណ៍អំ្ន��ឥណទាំន បំណុល ដែផ្តនកគោវជីំ��ស់ត  របស់់អ្ននកជំំងឺគោនាះគោទ្យ។

 • Mayo Clinic មិនលក់ បំណុល ដែផ្តនកគោវជីំ��ស់ត  របស់់អ្ននកជំំងឺដែ�លមិន ទាំន់ ស់ង គោនាះគោទ្យ។

វិធិានការ�ួ �វិចូាបំ់
មនី�គោ�ទ្យយ Mayo Clinic អាចំបនតចាត់់វធិានការតាមផួ្ត �វចំាប់ប្របឆាំំងនឹងអ្ននកជំំងឺណាដែ�លរកាការបង់ប្របាក់ធានារ៉ាា ប់រង និងការ
ទូ្យទាំត់់ប្របាក់ចំំណូលទាំក់ទ្យងគោ�នឹងគោស់វា�ាបាលអ្ននក ជំំងឺណាដែ�លមិនប្រ�មបង់វកិកយបប្រត់ ឬប�ា ញថាខួ �នមានលកខណៈស់មីត់ត ិ
ប្រគ្លីប់ប្រ�ន់គោ�ើមី� ទ្យទួ្យលបានជំំនួយហិិរញ្ញញ វតុ់�ឬមិនបានស់ហិការគោ�កុ�ងកិចំច�ំគោណើរការគោ�ើមី�គោធីើ ើការកំណត់់ គោនាះ។ ប្រកមចំាប់តាម�ន
និងចាប់គោផ្តតើម�ក់ពាកយបណត ឹងដែ�លស់មប្រស់ប និងបានអ្ននុញ្ញាញ ត់គោ�យសិិ់ត់គោ�គោប្រកាមចំំណុចំ�ូចំខាងគោប្រកាម៖

 •  ការអ្ននុញ្ញាញ ត់ផ្តតល់ស់ិទ្យធចាត់់វធិានការផួ្ត �វចំាប់ទាំស់់នឹងអ្ននកជំំងឺចំំគោពាះការប្របមូលប្របាក់បំណុលម្លៃ�ីការ�ាបាល នឹងប្រត់វូបានផ្តតល់
គោ�ងគោលើករណ�គោ�យដែផ្តែកគោលើមូល�ឋ នករណ�។
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 •  ការចាត់់វធិានការផួ្ត �វចំាប់ នឹងមិនប្រត់វូបានបត ឹងទាំស់់នឹងអ្ននកជំំងឺជាក់លាក់ណាមាន ក់ចំំគោពាះការប្របមូលប្របាក់បំណុលម្លៃ�ីការ
�ាបាលរហូិត់ មនី�រគោ�ទ្យយ Mayo Clinic កំណត់់ថា៖

	 	 � មានមូល�ឋ នស់មគោហិត់ុផ្តលគោជំឿជាក់ថាអ្ននកជំំងឺជំំពាក់បំណុល

	 	 � អ្ននកដែ�លប្រត់វូបានគោគ្លីគោ�ថាអ្ននកបង់ប្របាក់ទាំងំអ្នស់់ប្រត់វូបានគោចំញវកិកយបប្រត់ប្រត់ឹមប្រត់វូ

	 	 �  ជាចំំណុចំដែ�លបានបញី្ញាក់ថាអ្ននកជំំងឺអ្នស់មតិ់ភា�បុងប្របាក់បំណុលគោ�ញគោ�កុ�ងការទូ្យទាំត់់មតង។ មនី�រគោ�ទ្យយ Mayo Clinic 
បានផ្តតល់ឲ្យយអ្ននកជំំងឺនូវដែផ្តនការបង់ប្របាក់ស់មប្រស់ប។ អ្ននកជំំងឺប្រត់វូបានផ្តតល់ឱកាស់ស់មរមយគោ�ើមី�បបញ្ញាា ន់ពាកយគោស់ន ើស់ុំស់ប្រមាប់
ជំំនួយហិិរញ្ញញ វតុ់�។ ប្របស់ិនគោបើការ�ិត់និង�ិនភា�នានា គោស់ន ើថាអ្ននកជំំងឺអាចំមានលកខណៈស់មីត់ត ិប្រគ្លីប់ប្រ�ន់គោ�ើមី�ទ្យទួ្យលបាន
ជំំនួយហិិរញ្ញញ វតុ់�រមួបញូ្ញ�លទាំងំអ្ននកជំំងឺអ្នត់់មានការធានារ៉ាា ប់រង ឬបានចំុះគោ�ើ ះកុ�ងកមើ វធិី� ជំំនួយដែផ្តនកគោវជីំ��ស់ត  ឬមាន
លកខណៈស់មីត់ត ិ ប្រគ្លីប់ប្រ�ន់ គោ�ើមី�ទ្យទួ្យលបានការអ្ននុគោប្រ�ះ គោផ្តេងគោទ្យៀត់ដែផ្តែកគោលើត់ប្រមូវការ។

ការអនុវិតី្តិចូាបំ់
វាជាគោ�លនគោ�បាយរបស់់មនី�រគោ�ទ្យយ Mayo Clinic តាមរយៈការអ្ននុម�ត់របស់់គោ�លនគោ�បាយគោ�យគ្លីណៈកមើការប្រគ្លីប់ប្រគ្លីង និង
គ្លីណៈកមើការអ្នភិបាលដែ�លបានអ្ននុវត់តរបស់់ មនី�រគោ�ទ្យយ Mayo Clinic ដែ�លគោ�លនគោ�បាយគោនះនឹងប្រត់វូបានអ្ននុវត់តស់ប្រមាប់បុគ្លីះលិក
ប្របមូលប្របាក់ប្រកមុហិុុនភាន ក់�រប្របមូលប្របាក់និងគោមធាវ �ទាំងំអ្នស់់។ រ៉ាល់ការរំគោលាភបំពាន ការគោបៀត់គោបៀន ឬភា�គោបាកបគោញ្ញាេ ត់ ឬ
ការប្របប្រ�ឹត់តគោ�យបុគ្លីះលិករបស់់ខួ �នដែ�លមានការទ្យទួ្យលខុស់ប្រត់វូចំំគោពាះការប្របមូលប្របាក់បំណុលម្លៃ�ីការ�ាបាល��អ្ននកជំំងឺ និង��
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