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MEMORIAL HERMANN SURGICAL HOSPITAL FIRST COLONY 

េ�លនេ��យ 
 
 
េ�� ះេ�លនេ��យ៖ េ�លនេ��យស� ីពី�រគិត្រ�ក់ និង�រ្របមូល្រ�ក ់ 
 
�លបរ �េច�ទេ�ះពុម�ផ�យ៖ 10/1/2018 
កំែណ៖    1 
             
 
េ�លបំណងេ�លនេ��យ៖ 
 
េ�លនេ��យេនះបេង� ើត�នីតិវ �ធីសមេហតុផល�ក់ទងនឹង
�រ្របមូលព័ត៌�នអ�កជំងឺរមួ�នច�ំត់�រែដល�ច�ត់េ�យ Memorial Hermann 
Surgical Hospital First Colony (“MHSHFC”) ឬ �� ក់�រ្របមូលពត៌�ន�ងេ្រ�ែដល
�ប់កិច�សន�។ 

 វ ��ល�ព៖ 
 
េ�លនេ��យេនះអនុវត�ស្រ�ប់ Memorial Hermann Surgical Hospital First Colony។ 
 
េសចក� ីែថ�ងេ�លនេ��យ៖  

 
1. ��េ�លនេ��យរបស់ MHSHFC េដើម្ីបបន� ្របមូល្រ�ក់ពីអ�កជំងឺែដល�នលទ��ព

បង់ៃថ�េស�។  េ�លនេ��យេនះេរៀប�ប់អំពីចំ�ត់�រែដល MHSHFC 
�ច�តេ់ដើម្ីប្របមូលៃថ�េស�មន� រីេពទ្យ និង/ឬៃថ�េស�េផ្សងេទៀតែដលផ�ល់ជូនអ�កជំងឺ 
MHSHFC។ េ�លនេ��យេនះក៏េរៀប�ប់អំពីដំេណើរ�រ និងរយៈេពល�ក់ព័ន�នងឹ
សកម��ព្របមូល�ងំេ�ះ ចំ�ត់�រែដល MHSHFC �ច�ត់ក� �ងករណីមនិបង់្រ�ក់ 
និងកចិ�្របឹងែ្របងសមេហតុផលេផ្សងេទៀតែដល MHSHFC ្រត�វែតេធ� ើេឡើង េដើម្ីបកណំត់
�េតើអ�កជំងឺ�នសិទ� ិទទួល�នជំនួយហិរ�� វត� �ែដរឬេទ។   

2. េ�លនេ��យេនះកំណត់រេបៀបែដល MHSHFC េធ� ើទំ�ក់ទំនង�មួយអ�កជំង�ឺក់ទង
នឹងចនួំនជំ�ក់ស្រ�ប់េស�ែដល�នផ�ល់េ�យ MHSHFC។ 
  

3. MHSHFC នឹងេធ� ើ�រខិតខំសមេហតុផល េដើម្ីបកំណត់អត�ស�� ណអ�កជំងឺែដល�ច
�នសិទ� ិទទួល�នជំនួយហិរ�� វត� �។ 

  
4. េ�លនេ��យេនះក៏កំណត់�លៈេទសៈែដល MHSHFC �ច

លុបេ�លបំណុលអ�របង់ពីគណនីអ�កជំងឺ និងដំេណើរ�រក� �ង�រ្រគប់្រគង និង
ពិនិត្យ�ម�ន�រលុបបំណុលពីគណនអី�កជំង។ឺ   
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5. MHSHFC 
នឹងមនិចូលរមួេធ� ើ�អ�កពិនិត្យេមើលក� �ងបណ� ឹង�ម�របង់្រ�ក់ដូចែដល�នេរៀប�ប់េ�
ក� �ង I.R.C។ § 501(r) និងបទប�� អម�មួយរបស់ខ� �ន។  
  

6. េ�លនេ��យនិងនតីិវ �ធីែដល�នែចងេ�ទេីនះ�នបំណងេធ� ើ�មច�ប់និងបទប��
ៃនរដ�តិច�ស, I.R.C។ § 501(r) និង�រែណ�ំែដល�ក់ទង។  
  

7. សិទ� ិអំ�ចចុងេ្រ�យែដល្រត�វកំណត់�េតើ MHSHFC �នេធ� ើ�រខិតខំព��មសម 
េហតុផលក� �ង�រកំណត�់រ�នសទិ� ិទទួល�នជំនួយហិរ�� វត� �គឺ�របស់ MHSHFC។  

 
�ក្យសព�  និងនិយមន័យ៖ 
  
1. �ក្យេស� ើសុំ៖  �ក្យេស� ើសុំជំនួយហិរ�� វត� �ែដល្រត�វបំេពញេ�យអ�កជំងឺ។  
 
2. អំឡ� ងេពលេស� ើរសុំ៖ ក� �ងអំឡ� ងេពលេស� ើសុំ MHSHFC នឹងទទួល នងិដំេណើរ�រ�ក្យេស� ើសុំ

ជំនួយហិរ�� វត� �។ អំឡ� ងេពលេស� ើរសុំ�ប់េផ�ើមពី�លបរ �េច�ទៃន�រផ�លេ់ស�ែថ�ដំល់បុគ�ល 
និងប�� ប់េ�ៃថ�ទី 240 ប�� ប់ពី�លបរ �េច�ទៃន�រេចញរ�យ�រណ៍គិត្រ�ក់ដំបូង
ស្រ�ប់េស�ែថ�េំ�ះ។  

 
3. �រលបុបំណុលអ�របង់។ �រៃលត្រម�វមកេលើគណនីអ�កជំងឺស្រ�ប់ចំនួនែដលយល់�

មិន�ច្របមូល�ន បុ៉ែន�អ�កជំងឺ�នលទ��ពបង់ទឹក្រ�ក់ែដលជំ�ក់។ �រកំណត់េនះ
្រត�វ�នែផ�កេលើ�រេ្របើ្រ�ស់លក�ណៈវ �និច�យក� �ង�រ្របមូលែដល�ន្រ�ប់ និង
្រត�វ�នេធ� ើេឡើង ប�� ប់ពីគណនីេ�ះ្រត�វ�នគិត្រ�ក់ េហើយ�រខិតខំព��មសមរម្យ
ក� �ង�រ្របមូល្រ�ក់្រត�វ�នេធ� ើេឡើងេហើយែតបុ៉េ�� ះ។  

 

4. �រៃលត្រម�វ�មកចិ�សន�៖  �រៃលត្រម�វែដល�នេធ� ើេឡើងមកេលើគណនអី�កជំងឺ 
េដើម្ីបឆ� �ះប�� ំង�ពខុស�� រ�ង�រគិត្រ�ក់សរុបពីអ�កជំងឺក� �ងតៃម�ែដល�នកណំត់ និង
�រទូ�ត់សង�ក់ែស� ងែដលរ�ពឹង�ទទួល�នពីអ�កបង់្រ�ក�់�គីទីបី េ�ង�ម
បទប្ប�� ត� ិ ឬកិច�សន��មច�ប់។  

 
5. សកម��ព្របមូលបែន�ម (“ECAs”)៖  សកម��ព�ងំេនះគឺ�សកម��ព្របមូល

ែដលត្រម�វឱ្យ�នដំេណើរ�រច�ប់ ឬតុ��រ េហើយក៏�ចរមួ�នសកម��ពេផ្សងេទៀត
ដូច� �រលក់បំណុលេ�ឱ្យ�គីមួយេទៀត ឬ�រ�យ�រណអ៍ំពីព័ត៌�នមិនល� េ�
�� ក់�រឥណ�ន ឬមន� ីរ�រ ��ល័យ។ MHSHFC មិនចូលរមួក� �ង ECAs េទ េហើយក៏មិន
អនុ�� តឱ្យ�� ក់�រ្របមូល្រ�ក់របស់ខ� �នចូលរមួក� �ង ECAs ែដរ។  

 

6. ជំនួយហិរ�� វត� �៖ ជំនួយហិរ�� វត� �សំេ�េលើជំនួយែដលផ�លជូ់នេ�យ MHSHFC េ�អ�កជំងឺ
ែដលបំេពញ�មលក�ខណ� ទទួល�នជំនួយហិរ�� វត� � ឬេផ្សងេទៀតដូច�នកំណត់េ�ក� �ង 
FAP េដើម្ីបជួយឱ្យពួកេគទទួល�នធន�នហិរ�� វត� ��ំ�ចក់� �ង�របង់
ៃថ�េស�សេ��� ះប�� ន់ ឬេស�ែថ�សំុខ�ព�ំ�ចែ់ផ�កេវជ���ស�
េផ្សងេទៀតែដលផ�លជូ់នេ�យ MHSHFC។  អ�កជំងឺែដល�នសិទ� ិទទួល�ន�ច
រមួ�នអ�កជំងឺែដល�� ន���� ប់រង អ�កជំងឺែដល�នចំណូល�ប និងអ�កជំងឺែដល�ន
���� ប់រងខ�ះ បុ៉ែន�មិន�ចបង់ៃថ� េស�ព��លរបស់ខ� �នែដលេ�េសសសលខ់�ះ 



ទំព័រ 3 ៃន 6 

ឬ�ងំអស់។ ជំនួយហិរ�� វត� �មនិរមួប�� �ល្រ�ក់ឧបត�ម��មកចិ�សន��មួយ្រក �មហ៊ុន
���� ប់រង និង���� ប់រងសុខ�ពរបស់�គីទីបីេផ្សងេទៀតេឡើយ។  

 
7. េសចក� ីសេង�ប����ម��  ("PLS")៖  េសចក� ីសេង�ប�ម�� របស់ FAP រមួ�ន៖ (a) 

�រពណ៌�សេង�បអំពីលក�ខណ� ែដល�នសិទ� ិទទួល�ន និងជំនួយែដលផ�ល់ឱ្យ (b) 
ប�� ីេគហទំព័រ និងទី�ំងភូមិ��ស� ែដល�ចទទួលយក�ក្យេស� ើសុំជំនួយហិរ�� វត� � (c) 
េសចក� ីែណ�ំអំពីរេបៀបទទួល�នច�ប់ចម�ង�្រក�សឥតគតិៃថ�របស់ FAP (d) ព័ត៌�ន
�ក់ទងស្រ�ប់ជំនួយ�ក់ទងនឹងដំេណើរ�រ�ក់�ក្យេស� ើសុំ (e) �រ�ន�របកែ្រប FAP 
និងឯក�រ�ក់ព័ន� េ����េផ្សងៗ និង (f) េសចក� ីប�� ក�់ អ�កជំងឺែដល
្រត�វ�នកំណត�់�នសិទ� ិទទួល�នជំនួយហិរ�� វត� �នងឹមនិ្រត�វ�នគតិេលើសពីចនួំន
ែដល្រត�វបង់�ទូេ�ស្រ�ប់សេ��� ះប�� ន់ ឬេស��ំ�ចែ់ផ�កេវជ���ស� ។  

 
8. កិច�ខិតខំ្របឹងែ្របងសមេហតុផល៖  MHSHFC នឹងេធ� ើ

�រខិតខំព��មសមេហតុផលេដើម្ីបផ�ល់�រជូនដំណឹងដល់អ�កជំងឺអំពី FAP របស់ 
MHSHFC េ�យផ�លេ់សចក� ីសេង�ប����ម�� �យយល់អំពី FAP េ�អ�កជំង�ឺងំអស់
ឱ្យ�នេលឿនបំផុត�មែដល�ចេធ� ើ�ន។  េលើសពីេនះ MHSHFC នឹង
�ត់វ ��ន�រដូច�ងេ្រ�ម េដើម្ីបជូនដំណឹងដលអ់�កជំងឺអំពី FAP របស់ MHSHFC៖  

 
a. �ក្យេស� ើសំុមិនេពញេលញ៖  ្របសិនេបើអ�កជំងឺ និង/ឬ្រគ��រ�ក់ប�� �ន

�ក្យេស� ើសុំមិនេពញេលញ េ�ះ MHSHFC នឹងផ�ល់
�រជូនដំណឹង��យលក�ណអ៍ក្សរែដលេរៀប�ប់អំពីព័ត៌�ន 
និងឯក�របែន�មអ� ីខ� ះែដល្រត�វ�រ។  
 

b. �ក្យេស� ើសំុេពញេលញ៖  ្របសិនេបើអ�កជំងឺ និង/ឬស�ជិក្រគ��ររបស់អ�កជំងឺ
�ក់ប�� �ន�ក្យេស� ើសុំជំនួយហិរ�� វត� �េពញេលញ MHSHFC នឹងផ�ល់�រជូនដំណឹង
��យលក�ណអ៍ក្សរ� ឯក�រែដល្រត�វពឹងែផ�កេលើ េដើម្ីបសេ្រមច�េតើអ�កជំងឺ
�នសិទ� ិទទួល�នជំនួយហិរ�� វត� �ែដរឬេទ ឱ្យ�ន�ន់េពលេវ� និងជូនដំណឹង
ដល់អ�កជំងឺ��យលក�ណអ៍ក្សរអំពី�រសេ្រមចេ�ះ (េបើ�ន 
រមួ�ងំជំនួយែដលអ�កជំងឺ�នសិទ� ិទទួល�ន) និង
មូលេហតៃុន�រសេ្រមចែបបេនះ។ �រជូនដំណឹងេនះកន៏ឹង
ប�� �លចំនួន�គរយជំនួយហិរ�� វត� � (ស្រ�ប់�ក្យេស� ើសុំែដល�នអនុម័ត) ឬ
េហតុផលៃន�របដិេសធ និងចំនួនបង់្រ�កែ់ដល�នរ�ពឹងទុកពីអ�កជំងឺ 
និង/ឬ្រគ��រ�ម�ក់ែស� ង។ អ�កជំងឺ នងិ/ឬ្រគ��រនឹងបន�ទទួល�ន
េសចក� ីប�� កក់� �ងអំឡ� ងេពលៃន�រ�យតៃម��ក្យេស� ើសុំេពញេលញ។  
 

c. េសចក� ីប�� ក់របស់អ�កជំងឺ៖ MHSHFC នឹងេផ�ើក្រមងេសចក� ីប�� ក់
ែដលេរៀប�ប់អំពីគណនរីបស់អ�កជំងឺ នងិចំនួន្រ�កែ់ដលជំ�ក់។ 
េសចក� ីប�� ករ់បស់អ�កជំងនឺឹងរមួប�� �លសំេណើ� អ�កជំងឺទទួលខុស្រត�វក� �ង�រ
ជូនដំណឹងដល់ MHSHFC អំពី���� ប់រងសុខ�ពែដល�ន េសចក� ីជូនដំណឹង
អំពី FAP របស់ MHSHFC េលខទូរសព័�េដើម្ីបេស� ើរសុំជំនួយហិរ�� វត� � និង
�សយ�� នេគហទព័ំរែដល�ចទទួល�នឯក�រ FAP។   
 

d. េគហទំព័រ MHSHFC៖ េគហទំព័ររបស់ MHSHFC នឹងបេ�� ះេសចក� ីជូនដំណឹង
េ�កែន�ងែដល�យេមើលេឃើញ េ�យ្រ�ប់� �នជំនួយហិរ�� វត� � េ�យ
�ន�រពន្យលអ់ំពីដំេណើរ�រៃន�រេស� ើសុជំំនួយហិរ�� វត� �។  MHSHFC នឹងបេ�� ះ 
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FAP �មួយប�� ីអ�កផ�ល់េស�ែដល្រត�វ�នរមួប�� �ល និងមិនរមួប�� �លក� �ង FAP 
េសចក� សីេង�ប����ម��  �ក្យេស� ើសុំជំនួយហិរ�� វត� � នងិេ�លនេ��យ
ស� ីពី�រគិត្រ�ក់ និង�រ្របមូល្រ�កេ់�េលើេគហទំព័ររបស់ MHSHFC៖ 
http://www.memorialhermannFirstColony.com/financial-assistance-
program/.  MHSHFC នឹង�នច�ប់ចម�ង្រក�សឥតគតិៃថ�ៃនឯក�រ
�ងំេនះ �ម�រេស� ើសុេំ�ែផ�កសេ��� ះប�� ន់ និងតំបនច់ុះេ�� ះ។   

 
លក�ណវ �និច� ័យក� �ង�រ្រត�តពិនិត្យ៖  
 
1. ទំ�ក់ទំនង�មួយអ�កជំងឺ៖ ក� �ងដំ�ក់�លដំបូងេ�ក� �ងដំេណើរ�រវដ�ចំណូល អ�កជំងឺ្រត�វ

ទទួល�នទំ�ក់ទំនង��យលក�ណអ៍ក្សរ ឬ�� ល់�ត�់ក់ទងនឹងសមតុល្យ
ែដលេ�ជំ�ក់ ក៏ដូច��ររ�ពឹង�ទទួល�ន្រ�ក់របស់ MHSHFC។ 
�ល់ទំ�ក់ទំនង�ងំអស់�មួយអ�កជំងនឺឹងរមួប�� �លេសចក� ីជូនដំណឹងអំពី�រ�ន FAP 
េលខទូរស័ព�េដើម្ីបេ�ទូរស័ព�សួរព័ត៌�នបែន�ម និង�សយ�� នេគហទំព័រែដល�ច
ទទួល�នច�ប់ចម�ង FAP និងឯក�រ�ក់ព័ន� ែដល�ចទទួល�ន។ MHSHFC នឹង
ផ�ល់ច�ប់ចម�ងៃនេសចក� ីសេង�ប����ម�� របស់ FAP េ�អ�កជំងឺ�ងំអស។់  

 
a. �ន�ររ�ពឹង� អ�កជំងឺែដល�� ន���� ប់រងសហ�រ�មួយ MHSHFC ក� �ង

កិច�្របឹងែ្របងរបស់ខ� �ន េដើម្ីបកំណត្់របភពមូលនិធិ �មរយៈកម� វ �ធីសហព័ន�  
និងរដ� េដើម្ីបទូ�ត់េលើចំ�យែថ�សំុខ�ពរបស់ពួកេគ។  
អ�កជំងឺែដល�� ន���� ប់រងនឹងទទួល�នរ�យ�រណ្៍រប�ំែខែដល
េរៀប�ប់អំពី FAP និងសមតុល្យែដលេ�ជំ�ករ់បស់ពួកេគស្រ�ប់រយៈេពល
រហូតដល់ 150 ៃថ� េ្រ�យ�លបរ �េច�ទៃន�រផ�ល់េស�។  
្របសិនេបើអ�កជំងឺខក�នមនិ�នេធ� ើ�មែផន�រទូ�ត់្រ�ក់ ឬេ�ះ្រ�យ
សមតលុ្យែដលេ�ជំ�ក់របស់ខ� �នេទ MHSHFC នឹងគិតគូរ�ក់
អ�កជំងឺេ�ះឱ្យ�� ក់�រ្របមូល្រ�ក់��គីទីបីេ�ះ្រ�យ�មួយ។   
 

b. �ន�ររ�ពឹង� អ�កជំងឺែដល�ន���� ប់រងសហ�រ�មួយ MHSHFC 
ក� �ងកចិ�្របឹងែ្របងរបស់ខ� �នេដើម្ីបទទួល�ន្រ�ក់ពី្រក �មហ៊ុន���� ប់រងរបស់
អ�កជំង។ឺ  អ�កជំងកឺ៏គួរែតយល់� េ�េពល MHSHFC េចញវ �ក�យប្រតេ�ឱ្យ
្រក �មហ៊ុនផ�ល់���� ប់រងរបស់អ�កជំងឺ �គ�ឺ�រសែម�ង�រគួរសម េហើយមិន
េធ� ើឱ្យអ�កជំងឺរចួផុតពី�រទទួលខុស្រត�វែផ�កហិរ�� វត� �ក� �ង�របង់្រ�ក់េលើេស�
ែដលផ�ល់េ�យ MHSHFC េឡើយ។  េហតុដូេច�ះ េ�េពលខ�ះ MHSHFC នឹង
ត្រម�វឱ្យអ�កជំង�ឺក់ទងេ�្រក �មហ៊ុនផ�ល�់��� ប់រងរបស់ខ� �នឱ្យ
ចូលរមួេ�ះ្រ�យ�រពន�រ�របង់្រ�ក់ ឬេ�ះ្រ�យប�� រដ��លេផ្សងេទៀត
ែដលបង��រ�ងំស� ះដល់�របង់ៃថ�េស�។  េ�េពល MHSHFC ទទួល�ន
ៃថ�េស�រចួ េហើយ�រៃលត្រម�វ�មកិច�សន�សមរម្យ្រត�វ�នអនុវត�មកេលើ
គណនី េហើយអ�កជំងឺនងឹទទួល�នរ�យ�រណ្៍រប�ំែខែដលេរៀប�ប់អំពី FAP 
និងសមតុល្យែដលេ�ជំ�ករ់បស់ខ� �នរយៈេពល 120 ៃថ�ប�� ប់ពី
�របង់្រ�ក់របស់្រក �មហ៊ុនផ�ល់���� ប់រង។  
្របសិនេបើអ�កជំងឺខក�នមនិ�នេធ� ើ�មែផន�រទូ�ត់្រ�ក់ ឬេ�ះ្រ�យ
សមតលុ្យែដលេ�ជំ�ក់របស់ខ� �នេទ MHSHFC នឹងគិតគូរ�ក់
អ�កជំងឺេ�ះឱ្យ�� ក់�រ្របមូល្រ�ក់��គីទីបីេ�ះ្រ�យ�មួយ។ 

 

http://www.memorialhermannfirstcolony.com/financial-assistance-program/
http://www.memorialhermannfirstcolony.com/financial-assistance-program/
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2. ជំនួយហិរ�� វត� �៖ MHSHFC �នទ�� ប់អនុវត�នេ៍�យជួយអ�កជំងកឺ� �ង�រទទួល�ន
្រ�ក់សំណងពីធន�ន��គទីីបីែដល�ន។  �រ្របឹក�អំពីហិរ�� វត� �នឹង្រត�វ�នផ�ល់ឱ្យ 
េដើម្ីបជួយអ�កជំងឺកំណតក់ម� វ �ធី���� ប់រងេលើសុខ�ពសហព័ន�  ឬរដ�ែដល�ចផ�ល់ជូនពួក
�ត់�ន ក៏ដូច�កំណត�់រ�នសិទ� ិទទួល�នេ្រ�ម FAP។  សកម��ព្របមូលនឹង្រត�វ�ន
�� ក េ�យរង់�ំលទ�ផលសេ្រមច�ងំេនះ បុ៉ែន� េសចក� ីប�� ក់របស់អ�កជំងឺនងឹបន�
េផ�ើឱ្យដែដល។  ស្រ�ប់ជំនួយហិរ�� វត� ��មរយៈ MHSHFC 
លក�ណៈវ �និច� ័យែដលេ្របើក� �ង�រគណ�ចំនួនប�� � ះតៃម� វ ��ន�រែដល MHSHFC នឹង�ត់ 
េដើម្ីបផ្សព�ផ�យ FAP ���រណៈឱ្យ�នធំទូ�យេ�ក� �ង  សហគមន៍ែដល MHSHFC បេ្រមើ 
ដំេណើរ�រែដល MHSHFC េ្របើ េដើម្ីបកំណត់លទ��ពទទួល�នជំនួយហិរ�� វត� � 
និងដំេណើរ�រៃន�រ�ក់�ក្យេស� ើសំុ ្រត�វ�នេរៀប�ប់លម� ិតេ�ក� �ង   
េ�លនេ��យជំនួយហិរ�� វត� � MHSHFC។    
 

3. គេ្រ�ងទូ�ត់្រ�ក់៖ MHSHFC ផ�លគ់េ្រ�ងទូ�ត់្រ�ក់រយៈេពលែវងែដល�� ន�រ្រ�កដ់ល់
អ�កជំងឺែដលរ�ពឹង�នងឹ�ន�រលំ�កក� �ង�របង់ៃថ�ព��លរបស់ខ� �ន។  
អ�កជម� ឺ�ចប�� �លគេ្រ�ងទូ�ត់្រ�ក�់មរយៈ�រនិ�យ�មួយបុគ�លិកចុះេ�� ះេ�ៃថ�
ទទួលេស� 
ឬនិ�យ�មួយអ�កផ�ល់េ�បល់ែផ�កហិរ�� វត� �្រគប់េពលមុនឬេ្រ�យៃថ�ទទួលេស�។  អ�ក
ជំងឺនឹង្រត�វត្រម�វឱ្យេធ� ើ�រទូ�ត់្រ�ក្់រប�ំែខ េដើម្ីបរក�គេ្រ�ងទូ�ត់្រ�ក់របស់
ខ� �នឱ្យសកម�។  ្របសិនេបើអ�កជំងឺខក�នមិន�នេធ� ើ�របង់្រ�ក�់ម�លកណំត់ អ�ក
ជំងឺេ�ះនឹង្រត�វ�ន�ត់ទកុ� មិនេ�រព�ម�រសន�របស់ខ� �នក� �ង�របង់្រ�ក់
ែដលេ�ជំ�ក់របស់ខ� �ន។  កិច�្របឹងែ្របងសមេហតុផលនឹង្រត�វ�នេធ� ើេឡើង េដើម្ីបបេង� ើ
តគេ្រ�ងទូ�ត់្រ�ករ់បស់អ�កជំងឺេឡើងវ �ញ េ្រ�យពី�រខក�នបង់្រ�កេ់លើកទីមួយ។  
្របសិនេបើអ�កជំងឺខក�នមនិ�នេធ� ើែផន�រទូ�ត់្រ�ក់ និង/ឬមិន
េ�រព�ម�រសន��េលើកទីពីរ MHSHFC នឹង្របគល់ឱ្យ�� ក់�រ្របមូល្រ�ក់��គីទីបី
េ�ះ្រ�យ�មួយអ�កជំងឺេ�ះ។  េ�េពល្របគល់ឱ្យ�� ក់�រ្របមូល្រ�ក�់�គីទីបី
េ�ះ្រ�យ�មួយ អ�កជំងឺនឹង្រត�វត្រម�វឱ្យសហ�រេ�យ�� ល�់មួយ�� ក់�រ��គីទីបី 
េដើម្ីបេ�ះ្រ�យសមតលុ្យែដលេ�ជំ�ក់របស់ខ� �ន។  
អ�កជម�នឺឹងមិន�នសិទ�ចូិលក� �ងគេ្រ�ងទូ�ត់្រ�ក់មួយេទៀត�មួយ MHSHFC េ�ះេទ។      

 
4. សកម��ព្របមូលក� �ងករណីមនិបង់្រ�ក់៖ ក� �ងករណមីិនបង់្រ�ក់ សកម��ព្របមូល   

េផ្សងៗនឹង្រត�វ�នេ្របើ ែផ�កេលើសមតលុ្យគណនី �រទទួលខុស្រត�វសងរបស់អ�កបង់្រ�ក់
��គីទីបី លទ��ពទទួល�នមូលនិធិរ�� ភិ�ល ឬជំនួយហិរ�� វត� �របស់អ�កជំងឺ 
�រសហ�ររបស់អ�កជំងឺ �រទូ�ត់្រ�ក ់ឬ្របវត�បំិណុលអ�របង់ និង/ឬ�ររកទ�ំីង
របស់អ�កជំងមឺិនេឃើញ។ សកម��ព្របមូល្រ�ក់�ចរមួប�� �លបណ� ឹងត�� �របដិេសធរបស់
អ�កបង់្រ�ក់��គីទីបី ទំ�ក់ទំនង�ម�ន�មួយអ�កបង់្រ�ក�់�គីទីបី 
រ�យ�រណ៍ លិខិត និង�រេ�ទូរស័ព�េ�អ�កជម� ឺេ�យផ�ល់នូវជំនួយ�រហិរ�� វត� � និង/ឬ
�រេស� ើសុំឱ្យបង់្រ�ក់ និង�រជូនដំណឹងចុងេ្រ�យេ�អ�កជំងឺ ឬអ�ក��� គណនីេ�ះ
មិនេ�រព�ម�រសន� នងិ្រត�វ�ក់ឱ្យ�� ក់�រ្របមូល្រ�ក់េ�ះ្រ�យ�មួយឱ្យ�នមុន 
120 ៃថ�ប�� ប់ពី�លបរ �េច�ទៃន�រេចញរ�យ�រណ៍ដំបូងែដលជូនដំណឹងដលអ់�កជំងឺអំពី
សមតលុ្យែដលជំ�ក់ 
លុះ្រ�ែតអ�កជំងឺមនិ�នបំេពញ�មែផន�រទូ�ត់្រ�ក់ែដល�នយល្់រពម�មចំណុច
ទី 3 �ងេលើ។  សកម��ពផ� �វច�ប់ក៏�ចេធ� ើេឡើងេ�យ MHSHFC មកេលើ�គទីបីីែដល
ទទួលខុស្រត�វ (�រទទួលខុស្រត�វរបស់�គីទីបី) េលើ�របង់្រ�ក់ែដលខក�នមិន�នេធ� ើ
របស់គណនីេ�ះ។   
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5. បំណុលអ�របង់៖ គណនី�ចទទួល�ន�រលុបបំណុលអ�របង់េ�ល ប�� ប់ពី
គណនីេ�ះ្រត�វ�នេចញវ �ក�យប្រតចុងេ្រ�យេ�ឱ្យអ�កបង់្រ�ក�់�គីទីបី និងេ�
អ�កជំងឺ/អ�ក�� �របង់្រ�ក់ែដល�នេធ� ើេឡើង និងទំ�ក់ទនំង�ម�ន
�នេកើតេឡើង កិច�្របឹងែ្របងសមេហតុផល�នេធ� ើេឡើងេដើម្ីបជូនដំណឹងដលអ់�កជំងឺអំពី
�រ�នជំនួយ ហិរ�� វត� � រយៈេពលបង់្រ�ក់�នផុតកំណត់ េហើយគណនីេ�ះ
្រត�វ�នកំណត�់មិន�ច្របមូល�ន។   

 
6. សកម��ព្របមូល្រ�ក់�ងេ្រ�៖ េដើម្ីប��� �នែតគណនីសម្រសបបុ៉េ�� ះែដល្រត�វ

�នលុបេ�លបំណុលអ�របង់ និងប�� ប់ពី�រេចញវ �ក�យប្រត និងកិច�្របឹងែ្របង
្របមូល្រ�ក់�នេធ� ើេឡើងរមួ�ងំ�រប�� �នបន� េ�ឱ្យ្រក �មហ៊ុន
�ងេ្រ��នសមរម្យឱ្យ្របមូល្រ�ក់ ្រក �ម�រ�រ
បេ្រមើ�រ�រេ��រ ��ល័យ�ជីវកម�អ�កជម� ឺ នឹងពិនតិ្យេមើល�រលុបេ�លបំណុល
អ�របង់ េដើម្ីបេធ� ើ�រអនុមត័។ 
េ�យេ្របើ្រ�ស់លក�ណៈវ �និច� ័យៃន�រ្របមូល្រ�ក់ែដល�នបេង� ើតេឡើងេហើយនិង�រយល់្រពមៃន
�រអនុ�� តឱ្យ�កេចញ (សូមេមើល 
េ�លនេ��យែកលម�េស��ណិជ�កម�ស្រ�ប់អ�កជម� )ឺ របស់ MHSHFC, 
អ�ក្រគប់្រគង�រ ��ល័យ�ណិជ�កម��ចយល់្រពមេលើ�រ�ត់េ�លក៏�ន 
ឬផ�ល់អនុ�សននូ៍វបណ� ឹងសម្រសបេ�្រប�នហិរ�� វត� �មន� ីរេពទ្យ។   គណនីក៏�ច
្រត�វ�នេផ�រេ�យស� ័យ្របវត� េិ�្រក �មហ៊ុន�ងេ្រ�ឱ្យ្របមូល្រ�ក់េ�យ្របព័ន�គណេនយ្យ
អ�កជំងឺ ែផ�កេលើ�៉�� ែម៉្រតអ�កបង់្រ�ក់ សមតុល្យ និងសកម��ព
ទូ�ត់្រ�ក់ែដល�ន្រ�ប់។  

 

7. �រអនុវត�៖ �គឺ��រទទួលខុស្រត�វរបស់�រ ��ល័យ�ណិជ�កម�អ�កជម� ឺ MHSHFC 
និង�រ ��ល័យបង់្រ�ក់ក�� ល (CBO) 
េដើម្ីបអនុវត�េ�លនេ��យេនះនិងបេង� ើតនតីិវ �ធី្របតិបត� ិ�រ�ក់�ក់របស់�យក��
ន។  

 
ឯក�រេ�ងបែន�ម៖ 

 
A. េ�លនេ��យស� ីពី�រេផ�រអ�កជំងឺ (EMTALA និង�រអនុេ�ម�មច�ប់

ស� ីពី�រេផ�រេ�តិច�ស)   
B. េ�លនេ��យស� ីពីជំនួយហិរ�� វត� �    
C. េសចក� ីសេង�ប����ម�� អំពីជំនួយហិរ�� វត� �  
D. �ក្យេស� ើសុំជំនួយហិរ�� វត� �  
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