
 

 

ໂຮງໝໍກະດູກ ແລະ ກ້າມເນື ້ ອລັດວິ ສຄອນຊິ ນ  

(ORTHOPAEDIC HOSPITAL OF WISCONSIN)  

ສະຫຸຼບສັງລວມນະໂຍບາຍການຊ່ວຍເຫຼື ອທາງດ້ານການເງິ ນ 

ໂຮງໝໍກະດູກ ແລະ ກ້າມເນື ້ ອລັດວິ ສຄອນຊິ ນ (“OHOW”) ມີ ຄໍ າຫມ້ັນສັນຍາຕ່ໍ ແລະ ໃຫ້ຄວາມເຄົ າລົບກຽດສັກສີ ຂອງແຕ່ລະບຸກຄົນ
ດ້ວຍຄວາມເປັນຫ່ວງເປັນໄຍພິເສດສໍ າລັບຜູ້ທີ່ ພະຍາຍາມຜ່ານຜ່າອຸປະສັກໃນການເຂົ ້ າເຖິງການບໍ ລິ ການເບິ່ ງແຍງດຸແລສຸຂະພາບ. 
OHOW ໃຫ້ຄໍ າຫມ້ັນສັນຍາທີ່ ເທົ່ າທຽມກັນໃນການຈັດການຊັບພະຍາກອນການເບິ່ ງແຍງດູແລສຸຂະພາບຂອງຕົນເອງໃນການບໍ ລິ ການ
ໃຫ້ກັບທັງໝົດຊຸມຊົນ. ໃນການຂັບເຄື່ ອນຫັຼກການເຫ່ົຼານີ ້ ຕ່ໍໄປຂ້າງໜ້ານ້ັນ, OHOW ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫືຼອທາງດ້ານການເງິ ນແກ່ບາງບຸກ
ຄົນ ຜູ້ທີ່ ໄດ້ຮັບການເບິ່ ງແຍງດູແລທີ່ ຈໍ າເປັນທາງການແພດຈາກ OHOW. ພາກສັງລວມນີ ້ ຈັດໃຫ້ເຫັນບົດສັງລວມໂດຍຫຍໍ ້ ຂອງນະໂຍ
ບາຍການຊ່ວຍເຫຼື ອດ້ານການເງິ ນຂອງ OHOW. 

ໃຜມີ ສິ ດໄດ້ຮັບ? 
ທ່ານອາດຈະສາມາດໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼື ອທາງດ້ານການເງິ ນ ຖ້າທ່ານບໍ່ ມີ ປະກັນໄພ. ໂດຍທ່ົວໄປແລ້ວ 
ການຊ່ວຍເຫືຼອທາງດ້ານການເງິ ນແມ່ນໄດ້ກໍານົດໂດຍລາຍຮັບຄົວເຮື ອນທັງຫມົດຂອງທ່ານ 
ເມື່ ອທຽບກັບລະດັບຄວາມທຸກຍາກຂອງລັດຖະບານກາງ. ຖ້າລາຍຮັບຂອງທ່ານຫນ້ອຍກວ່າ ຫຼື  ເທົ່ າກັບ 250 % 
ຂອງລະດັບຄວາມທຸກຍາກຂອງລັດຖະບານກາງ, ທ່ານຈະໄດ້ຮັບການຫັກຄ່າການເບິ່ ງແຍງດູແລເປັນການກຸສົນ 100% ຢູ່ໃນການເກັບ
ຄ່າໃນໂຮງໝໍຂອງທ່ານ. ຖ້າຫາກວ່າລາຍຮັບຂອງທ່ານສູງກວ່າ 250 % ຂອງລະດັບຄວາມທຸກຍາກຂອງລັດຖະບານກາງ ແຕ່ບໍ່ ເກີນ 
400 % ຂອງລະດັບຄວາມທຸກຍາກຂອງລັດຖະບານກາງ, ທ່ານອາດຈະໄດ້ຮັບອັດຕາສ່ວນຫຸຼດລາຄາຢູ່ໃນລະດັບການຫຸຼດຄ່າບໍ ລິ ການ. 
ຄົນເຈັບຜູ້ທີ່ ມີ ສິ ດໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫືຼອທາງດ້ານການເງິ ນຈະບໍ່ ຖື ກເກັບຄ່າເພ່ີມຫຼາຍກ່ວາຈໍ ານວນທີ່ ໄດ້ຮຽກເກັບເງິ ນໂດຍທ່ົວໄປກັບ
ຄົນເຈັບທີ່ ມີ ການຄຸ້ມຄອງປະກັນໄພ. 

ການບໍ ລິ ການໃດແດ່ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງ? 
ນະໂຍບາຍການຊ່ວຍເຫຼື ອທາງດ້ານການເງິ ນແມ່ນນໍ າໃຊ້ກັບການເບິ່ ງແຍງດູທີ່ ຈໍ າເປັນທາງການແພດອື່ ນໆ. 
ຂໍ ້ ກໍານົດເຫ່ົຼານີ ້ ແມ່ນໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນນະໂຍບາຍການຊ່ວຍເຫຼື ອທາງດ້ານການເງິ ນ. 

ຂ້ອຍສາມາດສະຫມັກຂໍ ໄດ້ແນວໃດ? 
ເພ່ືອສະຫມັກຂໍ ການຊ່ວຍເຫືຼອທາງດ້ານການເງິ ນ, ປົກກະຕິທ່ານ ຈະຕ້ອງຂຽນໃບຄໍ າຮ້ອງສະຫມັກຂໍ ເປັນລາຍລັກອັກສອນ ແລະ ປະ
ກອບເອກະສານສະໜັບສະໜູນໃຫ້ຕາມທີ່ ລະບຸໄວ້ໃນນະໂຍບາຍການຊ່ວຍເຫຼື ອທາງດ້ານການເງິ ນ ແລະ 
ການໃຊ້ນະໂຍບາຍການຊ່ວຍເຫືຼອທາງດ້ານການເງິ ນ.  

ຂ້ອຍສາມາດຂໍ ການຊ່ວຍເຫລື ອໃນການສະໝັກຂໍ ໄດ້ແນວໃດ? 
ສໍ າລັບການຊ່ວຍເຫຼື ອເລື່ ອງການສະໝັກຂໍ ນະໂຍບາຍການຊ່ວຍເຫຼື ອດ້ານການເງິ ນ, ທ່ານສາມາດຕິດຕ່ໍພະແນກບໍ ລິ ການດ້ານການເງິ ນ
ຂອງ OHOW ໄດ້ທີ່ ເບີ  414 961-6803. 

ຂ້ອຍສາມາດຂໍ ຂໍ ້ ມູນເພ່ີມເຕີມແນວໃດ? 
ສໍ າເນົ າເອກະສານນະໂຍບາຍການຊ່ວຍເຫຼື ອທາງດ້ານການເງິ ນ ແລະ ແບບຟອມໃບຄໍ າຮ້ອງ
ຂໍ ນະໂຍບາຍການຊ່ວຍເຫຼື ອທາງດ້ານການເງິ ນມີໃຫ້ຢູ່ທີ່  OHOW.com ຫຼື  ສາມາດຮັບເອົ າໄດ້ໂດຍການສ່ົງໜັງສື ຂໍ ໄປຍັງ: 

Orthopaedic Hospital of Wisconsin  
ATTN: Financial Services  
475 W. River Woods Parkway  
Glendale, Wl 53212 

ຂໍ ້ ມູນເພ່ີມເຕີມກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍການຊ່ວຍເຫຼື ອດ້ານການເງິ ນແມ່ນມີໃຫ້ໂດຍການໂທຫາຝ່າຍບໍ ລິ ການດ້ານການເງິ ນຂອງ OHOW 
ທີ່ ເບີ  414 961-6803. 

  



 

ໂຮງໝໍກະດູກ ແລະ ກ້າມເນື ້ ອລັດວິ ສຄອນຊິ ນ (ORTHOPAEDIC HOSPITAL OF WISCONSIN) 

ນະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍການຊ່ວຍເຫຼື ອດ້ານການເງິ ນ 

ມິຖຸນາ 2016 

ນະໂຍບາຍ: 

ມັນເປັນນະໂຍບາຍຂອງໂຮງໝໍກະດູກ ແລະ ກ້າມເນື ້ ອລັດວິ ສຄອນຊິ ນ (“OHOW’) ທີ່ ຈະຕ້ອງຮັບປະກັນໃຫ້ມີ ການປະຕິບັດທີ່

ເປັນທໍາທາງສັງຄົມໃນການໃຫ້ການເບິ່ ງແຍງດູແລທີ່ ຈໍ າເປັນທາງການແພດຢູ່ທີ່ ສະຖານບໍ ລິ ການຂອງ OHOW. ນະໂຍບາຍນີ ້ ໄດ້
ອອກແບບມາເພ່ືອແກ້ໄຂການໄດ້ຮັບສິ ດຊ່ວຍເຫຼື ອດ້ານການເງິ ນຂອງຄົນເຈັບທີ່ ມີ ຄວາມຈໍ າເປັນຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍ
ເຫຼື ອດ້ານການເງິ ນ ແລະ ໄດ້ຮັບການດູແລເບິ່ ງແຍງຈາກ OHOW. 

1. ທຸກການຊ່ວຍເຫຼື ອດ້ານການເງິ ນຈະສະທ້ອນເຖິງຄວາມມຸ່ງໝ້ັນຂອງພວກເຮົ າຕ່ໍກັບຄວາມເຄົ າລົບກຽດສັກສີ ຂອງມະນຸດ 
ແລະ ຄວາມດີ ທ່ົວໄປ, ຄວາມເປັນຫ່ວງເປັນໃຍພິເສດຂອງພວກເຮົ າ ແລະ ຄວາມສາມັກຄີ ຮັກແພງກັບຄົນທຸກຍາກ ແລະ 
ກຸ່ມຄົນອ່ອນແອອື່ ນໆ, ແລະ ຄວາມມຸ່ງໝ້ັນຂອງພວກເຮົ າຕ່ໍກັບຄວາມຍຸຕິທໍາ ແລະ ການໃຫ້ບໍ ລິ ການດູແລເບິ່ ງແຍງຢ່າງ
ທ່ົວເຖິງ. 

2. ນະໂຍບາຍນີ ້ ນໍ າໃຊ້ກັບການບໍ ລິ ການທາງການແພດທຸກຢ່າງທີ່ ທາງ OHOW ຈັດໃຫ້. ນະໂຍບາຍນີ ້ ບໍ່ ໄດ້ນໍ າໃຊ້ກັບ
ການກຽມການຈ່າຍຄ່າຂ້ັນຕອນທາງການແພດແບບເລື ອກເອົ າ ແລະ ການດູແລອື່ ນທີ່ ບໍ່ ມີ ຄວາມຈໍ າເປັນທາງການ
ແພດ. 

3. ລາຍຊື່ ຂອງຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການທີ່ ຢູ່ພາຍໃຕ້ນະໂຍບາຍການຊ່ວຍເຫຼື ອດ້ານການເງິ ນມີ ລາຍຊື່ ຂອງ ຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການເບິ່ ງແຍງ
ດູແລທຸກພາກສ່ວນຢູ່ພາຍໃນສະຖານບໍ ລິ ການຂອງ OHOW ທີ່ ລະບຸແຈ້ງວ່າຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການໃດຢູ່ພາຍໃຕ້ນະໂຍບາຍການ
ຊ່ວຍເຫຼື ອດ້ານການເງິ ນ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການບໍ່ ຢູ່ພາຍໃຕ້ນະໂຍບາຍດ່ັງກ່າວ. 

ນິ ຍາມ: 

“501(r)”- ຫມາຍເຖິງພາກທີ  501 (r) ຂອງປະມວນກົດໝາຍລາຍຮັບພາຍໃນ ແລະ ລະບຽບການທີ່ ໄດ້ປະກາດໃຊ້ຕາມນ້ັນ 

“ຈໍ ານວນເງິ ນທີ່ ຮຽກເກັບໂດຍທ່ົວໄປ ຫຼື  AGB"- ກ່ຽວກັບການເບິ່ ງແຍງດູແລທີ່ ຈໍ າເປັນດ້ານການແພດອື່ ນໆ ໝາຍ
ເຖິງຈໍ ານວນເງິ ນທີ່ ໄດ້ຮຽກເກັບໂດຍທ່ົວໄປກັບບຸກຄົນຜູ້ທີ່ ມີ ປະກັນໄພ ຄຸ້ມຄອງການເບິ່ ງແຍງດູແລດ່ັງກ່າວ. 

“ຊຸມຊົນ”- ໝາຍເຖິງຄາວຕ້ີ Milwaukee ແລະ Ozaukee. 

“ການເບິ່ ງແຍງດູແລທີ່ ຈໍ າເປັນທາງການແພດ”- ໝາຍເຖິງ ການເບິ່ ງແຍງດູແລທີ່

ໄດ້ກໍານົດວ່າມີ ຄວາມຈໍ າເປັນດ້ານການແພດຫັຼງຈາກການກໍານົດຂໍ ້ ດີ ຂອງການປິ່ ນປົວໂດຍຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການທີ່ ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ. 
ໃນກໍລະນີ ທີ່ ການເບິ່ ງແຍງດູແລນ້ັນແມ່ນທາງຄົນເຈັບຜູ້ທີ່ ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງໂດຍນະໂຍບາຍນີ ້ ເປັນຜູ້ຮ້ອງຂໍ ຖື ກກໍານົດໂດຍ
ແພດຜູ້ໃຫ້ການທົບທວນວ່າ ບໍ່ ມີ ຄວາມຈໍ າເປັນທາງການແພດ, ການກໍານົດນ້ັນຍັງຕ້ອງໄດ້ຮັບການຢື ນຢັນໂດຍແພດຮັບ
ເຂົ ້ າ ຫຼື  ສ່ົງຕ່ໍນໍ າອີ ກ. 

“ຄົ ນເຈັບ”- ໝາຍເຖິງບຸກຄົນຜູ້ທີ່ ໄດ້ຮັບການເບິ່ ງແຍງດູແລທີ່ ມີ ຄວາມຈໍ າເປັນທາງການແພດຢູ່ທີ່  OHOW ແລະ ບຸກຄົນຜູ້ທີ່

ຮັບຜິດຊອບທາງການເງິ ນສໍ າລັບການດູແລຄົນເຈັບນ້ັນ. 
  



 

1. ການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼື ອດ້ານການເງິ ນ 

1.1. ຄົນເຈັບທີ່ ມີ ລາຍໄດ້ໜ້ອຍກວ່າ ຫຼື  ເທົ່ າກັບ 250% ຂອງລະດັບຄວາມທຸກຍາກຂອງລັດຖະບານກາງ (“FPL”) ຈະມີ
ສິ ດໄດ້ຮັບການຫັກຄ່າການເບິ່ ງແຍງດູແລເປັນການກຸສົນ 100% ຕ່ໍກັບຄ່າບໍ ລິ ການທີ່ ຄົນເຈັບຮັບຜິດຊອບຈ່າຍ. 

1.2. ໃນລະດັບຕ່ໍາສຸດ, ຄົນເຈັບທີ່ ມີ ລາຍໄດ້ສູງກວ່າ 250% ຂອງ FPL ແຕ່ບໍ່ ເກີ ນ 400% ຂອງ FPL ຈະໄດ້ຮັບສ່ວນຫຸຼດ
ທີ່ ປັບຕາມລະດັບລາຍໄດ້ຕ່ໍກັບສ່ວນຄ່າບໍ ລິ ການທີ່ ມີ ໃຫ້ ໃນສ່ວນຄົນເຈັບຮັບຜິດຊອບຈ່າຍ ຫັຼງຈາກບໍ ລິ ສັດປະກັນ
ໄພໃດໜ່ຶງຈ່າຍໃຫ້, ຖ້າມີ . ຄົນເຈັບທີ່ ມີ ສິ ດໄດ້ຮັບສ່ວນຫຸຼດທີ່ ປັບຕາມລະດັບລາຍໄດ້ຈະບໍ່ ຖື ກຮຽກເກັບ
ເງິ ນຫຼາຍກວ່າຈໍ ານວນ AGB ທີ່ ຄິ ດໄລ່ໄວ້. ສ່ວນຫຸຼດທີ່ ປັບຕາມລະດັບມີ ຄື ດ່ັງນີ ້ : 

 ລະດັບຂອງການຊ່ວຍເຫຼື ອການເບິ່ ງແຍງດູແລເພ່ືອການກຸສົນ ແລະ FPL % 

ຂະໜາດຄອບຄົວ 100% 90% 80% 67% 
 250% 300% 350% 400% 
 ລະດັບລາຍຮັບບໍ່ ເກີ ນ 

1 $ 29,700 $ 35,640 $ 41,580 $ 47,520 

2 $ 40,050 $ 48,060 $ 56,070 $ 64,080 

3 $ 50,400 $ 60,480 $ 70,560 $ 80,640 

4 $ 60,750 $ 72,900 $ 85,050 $ 97,200 

5 $ 71,100 $ 85,320 $ 99,540 $ 113,760 

6 $ 81,450 $ 97,740 $ 114,030 $ 130,320 

7 $ 91,825 $ 110,190 $ 128,555 $ 146,920 

8 $ 102,225 $ 122,670 $ 143,115 $ 163,560 

9 $ 112,625 $ 135,150 $ 157,675 $ 180,200 

10 $ 123,025 $ 147,630 $ 172,235 $ 196,840 

1.3. ຄົນເຈັບທີ່ ມີ ຄວາມຈໍ າເປັນດ້ານການເງິ ນທີ່ ມີ ລາຍໄດ້ສູງກວ່າ 400% ຂອງ FPL ອາດຈະມີ ສິ ດໄດ້ຮັບການ
ພິຈາລະນາພາຍໃຕ້ “ການການທົດສອບຄ່າສະເລ່ຍ” ສໍ າລັບການຫຸຼດຄ່າການບໍ ລິ ການບາງສ່ວນໃຫ້ຈາກ OHOW 
ໂດຍອີ ງໃສ່ການປະເມີ ນຜົນຕາມຕົວຈິ ງກ່ຽວກັບຄວາມສາມາດຂອງເຂົ າເຈົ ້ າທີ່ ຈະຈ່າຍໄດ້. ຄົນເຈັບທີ່ ມີ ສິ ດໄດ້ຮັບ
ສ່ວນຫຸຼດອີ ງຕາມ “ການກວດສອບລາຍໄດ້ ແລະ ຊັບສິ ນ” ຈະບໍ່ ຖື ກຮຽກເກັບເງິ ນຫຼາຍກວ່າຈໍ ານວນ AGB ທີ່ ຄິ ດ
ໄລ່ໄວ້. 

1.4. ຄົນເຈັບທີ່ ມີ ສິ ດໄດ້ຮັບການເບິ່ ງແຍງດູແລເປັນການກຸສົນ 100% ອາດຈະມີ ການເກັບຄ່າອັດຕາດຽວເຖິງ $0 ເປັນ
ຄ່າບໍ ລິ ການຕ່າງໆ. 

1.5. ການມີ ສິ ດໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼື ອດ້ານການເງິ ນອາດຈະຖື ກກໍານົດຢູ່ຈຸດເວລາໃນຮອບວຽນລາຍຮັບໃດໆກ່ໍໄດ້ ແລະ 
ອາດຈະລວມເອົ າການໃຊ້ການໃຫ້ຄະແນນແບບສັນນິ ຖານ ເພື່ ອຕັດສິ ນກໍານົດການມີ ສິ ດໄດ້ຮັບ ເຖິງແມ່ນວ່າຜູ້
ສະໝັກບໍ່ ໄດ້ປະກອບຄໍ າຮ້ອງສະໝັກຂໍ ການຊ່ວຍເຫຼື ອດ້ານການເງິ ນ (“ຄໍ າຮ້ອງສະໝັກຂໍ  FAP”) ສໍ າເລັດຄົບ
ຖ້ວນກໍຕາມ. 

1.6. ການມີ ສິ ດໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼື ອທາງດ້ານການເງິ ນຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການກໍານົດຍອດເງິ ນທີ່ ຄົນເຈັບມີ ຄວາມຕ້ອງກ
ານທາງດ້ານການເງິ ນເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບ. 

1.7. ພັນທະໜ້າທີ່ ຮັບຜິດຊອບທີ່ ຖື ກໃຫ້ລອດພ້ົນຜ່ານຂະບວນການລ້ົມລະລາຍແມ່ນຈະຖື ກຈັດເປັນການເບິ່ ງແຍງດູ
ແລເພ່ືອການກຸສົນ. ການລອດພ້ົນໂດຍການລ້ົມລະລາຍຈະຖື ກພິຈາລະນາວ່າເປັນການປະກອບເອກະສານພຽງພໍ 
ທີ່ ຜູ້ຄໍ ້ າປະກັນມີ ເງື່ ອນໄຂໄດ້ຮັບການເບິ່ ງແຍງດູແລເພ່ືອການກຸສົນ. 

2. ການຊ່ວຍເຫຼື ອອື່ ນໆສໍ າລັບຄົນເຈັບທີ່ ບໍ່ ມີ ສິ ດໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼື ອທາງດ້ານການເງິ ນ 

ຄົນເຈັບທີ່ ບໍ່ ມີ ສິ ດໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼື ອດ້ານການເງິ ນຕາມທີ່ ອະທິບາຍໄວ້ຢູ່ຂ້າງເທິງແມ່ນຍັງອາດຈະຍັງມີ ເງື່ ອນໄຂໄດ້ຮັບ
ການຊ່ວຍເຫຼື ອປະເພດອື່ ນທີ່ ທາງ OHOW ສະໜອງໃຫ້. ຢູ່ໃນຜົນປະໂຫຍດອັນຄົບຖ້ວນ, ການຊ່ວຍ
ເຫຼື ອປະເພດອື່ ນໆເຫ່ົຼານີ ້ ແມ່ນໄດ້ເຮັດເປັນລາຍການແຈ້ງໄວ້ທີ່ ນີ ້ , ເຖິງແມ່ນວ່າພວກມັນບໍ່ ໄດ້ເນ້ັນໃສ່ຄວາມຈໍ າເປັນ ແລະ 
ບໍ່ ມີ ຈຸດປະສົງທີ່ ຈະຂຶ ້ ນກັບຂໍ ້ ທີ  501 (r) ແຕ່ໄດ້ເອົ າເຂົ ້ າໄວ້ຢູ່ທີ່ ນີ ້ ເພື່ ອຄວາມສະດວກຂອງຊຸມຊົນທີ່  OHOW ໃຫ້ບໍ ລິ ການ. 



2.1. ຄົນເຈັບຜູ້ທີ່ ບໍ່ ມີ ສິ ດໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼື ອທາງດ້ານການເງິ ນແມ່ນຈະໄດ້ຮັບສ່ວນຫຸຼດການຈ່າຍດ້ວຍຕົວເອງ 20%. 

2.2. ຄົນເຈັບຜູ້ທີ່ ບໍ່ ມີ ສິ ດໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼື ອທາງດ້ານການເງິ ນອາດຈະໄດ້ຮັບສ່ວນຫຸຼດການຈ່າຍທັນທີ  20%. ອາດຈະ
ມີ ການໃຫ້ສ່ວນຫຸຼດໃນຮູບແບບການຈ່າຍໄວເປັນສ່ວນເພ່ີມຕື່ ມຕ່ໍກັບສ່ວນຫຸຼດຕ່ໍຜູ້ບໍ່ ມີ ປະກັນໄພທີ່ ໄດ້ອະທິບາຍໄວ້
ໃນຍໍ ້ ໜ້າກ່ອນນີ ້ . 

2.3. ຄົນເຈັບຜູ້ບໍ່ ມີ ປະກັນໄພ ແລະ ຜູ້ມີ ປະກັນໄພທີ່ ມີ ລາຍໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 400% ຂອງ FPL ອາດຈະໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼື ອ
ໂດຍອີ ງຕາມ “ການການທົດສອບຄ່າສະເລ່ຍ". 

3. ຂີ ດຈໍ າກັດຕ່ໍການເກັບຄ່າສໍ າລັບຄົນເຈັບທີ່ ມີ ສິ ດໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼື ອດ້ານການເງິ ນ 

3.1. ຄົນເຈັບທີ່ ມີ ສິ ດໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼື ອທາງດ້ານການເງິ ນຈະບໍ່ ຖື ກເກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຫຼາຍກວ່າ AGB 
ສໍ າລັບການເບິ່ ງແຍງດູແລທີ່ ຈໍ າເປັນດ້ານການແພດ ແລະ ບໍ່ ຫຼາຍກ່ວາຄ່າບໍ ລິ ການລວມສໍ າລັບການເບິ່ ງ
ແຍງດູແລທາງການແພດອື່ ນໆທັງຫມົດ. OHOW ຄິ ດໄລ່ AGB ໜ່ຶງ ຫຼື  ຫຼາຍອັນດ້ວຍການໃຊ້ວິ ທີ  “look-back 
(ຫວນກັບຄື ນ)” ແລະ ລວມທັງຄ່າທໍານຽມສໍ າລັບການບໍ ລິ ການຂອງ Medicare ແລະ ບໍ ລິ ສັດປະກັນສຸຂະພາບເອ
ກະຊົນທັງໝົດ ທີ່ ຈ່າຍຄ່າຮຽກຮ້ອງໃຫ້ກັບ OHOW, ທັງໝົດແມ່ນອີ ງຕາມ 501(r). ມີ ສໍ າເນົ າລາຍລະອຽດ ແລະ 
ເປີ ເຊັນຂອງການຄິ ດໄລ່ AGB ໃຫ້ຟຣີ  ເຊິ່ ງຂໍ ເອົ າໄດ້ໂດຍການສ່ົງຄໍ າສະເໜີຫາ: 

Orthopaedic Hospital of Wisconsin  
Attn: Chief Financial Officer  
475 W. River Woods Pkwy  
Glendale, Wl 53212 

4. ການສະໝັກຂໍ ການຊ່ວຍເຫຼື ອດ້ານການເງິ ນ 

4.1.1. ຄົນເຈັບອາດຈະມີ ເງື່ ອນໄຂໄດ້
ຮັບຄວາມຊ່ວຍເຫຼື ອທາງດ້ານການເງິ ນໂດຍຜ່ານການມີ ສິ ດໄດ້ຮັບການໃຫ້ຄະແນນຕາມການສັນນິ ຖານ ຫຼື  
ໂດຍການສະໝັກຂໍ ຄວາມຊ່ວຍເຫຼື ອທາງດ້ານການເງິ ນໂດຍການສ່ົງໃບຄໍ າຮ້ອງ FAP ທີ່ ປະກອບຄົບຖ້ວນ. 
ຄົນເຈັບອາດຈະຖື ກປະຕິເສດການຊ່ວຍເຫຼື ອທາງດ້ານການເງິ ນ ຖ້າຄົນເຈັບໃຫ້ຂໍ ້ ມູນເທັດຢູ່ໃນໃບຄໍ າຮ້ອງ 
FAP ຫຼື  ຢູ່ໃນການເຊື່ ອມໂຍງກັບຂະບວນການມີ ສິ ດໄດ້ຮັບຄະແນນຕາມການສັນນິ ຖານ. ໃບຄໍ າຮ້ອງ FAP 
ແລະ ຄໍ າແນະນໍ າກ່ຽວກັບໃບຄໍ າຮ້ອງ FAP ແມ່ນມີ ໃຫ້ສໍ າລັບການບໍ ລິ ການທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງກັບໂຮງໝໍ ໂດຍການ
ດາວໂຫຼດເອົ າເອກະສານໄດ້ຈາກເວັບໄຊທ໌ຂອງພວກເຮົ າໄດ້ທີ່  ohow.com ຫຼື  ໂດຍການໂທຫາເບີ  (414)961- 
6803. 

5. ການຮຽກເກັບເງິ ນ ແລະ ການເກັບໜ້ີ 

5.1. ການດໍ າເນີ ນການທີ່  OHOW ອາດຈະດໍ າເນີ ນໃນກໍລະນີ ທີ່ ບໍ່ ມີ ການຈ່າຍເງິ ນ ແມ່ນອະທິບາຍໄວ້ໃນນະໂຍບາຍການ
ຮຽກເກັບເງິ ນ ແລະ ການເກັບໜ້ີທີ່ ແຍກຕ່າງຫາກ. ສໍ າເນົ າເອກະສານນະໂຍບາຍການຮຽກເກັບເງິ ນ ແລະ ການ
ເກັບໜ້ີແມ່ນສາມາດຂໍ ເອົ າຟຣີ ໄດ້ ໂດຍການສ່ົງຄໍ າຂໍ ໄປທີ່ : 

Orthopaedic Hospital of Wisconsin  
Attn: Chief Financial Officer  
475 W. River Woods Pkwy  
Glendale, Wl 53212 

6. ການຕີຄວາມໝາຍ 

6,1. ນະໂຍບາຍນີ ້ ມີ ຈຸດປະສົງປະຕິບັດຕາມ 501(r), ຍົກເວ້ັນໃນບ່ອນທີ່ ມີ ການລະບຸໄວ້ໂດຍສະເພາະ. ນະໂຍບາຍ
ນີ ້ ພ້ອມກັບທຸກລະບຽບການທີ່ ນໍ າໃຊ້ແມ່ນຈະຖື ກຕີ ຄວາມໝາຍ ແລະ ນໍ າໃຊ້ອີ ງຕາມ 501(r), ຍົກເວ້ັນໃນບ່ອນທີ່

ມີ ການລະບຸໄວ້ໂດຍສະເພາະ. 
  



 

 
ໂຮງໝໍກະດູກ ແລະ ກ້າມເນື ້ ອລັດວິ ສຄອນຊິ ນ (ORTHOPAEDIC HOSPITAL OF WISCONSIN) 

ໃບຄໍ າຮ້ອງຂໍ ການຊ່ວຍເຫຼື ອດ້ານການເງິ ນ (Financial Assistance Application) 

ຂໍ ຂອບໃຈທີ່ ທ່ານເລື ອກໃຊ້ໂຮງໝໍກະດູກ ແລະ ກ້າມເນື ້ ອລັດວິ ສຄອນຊິ ນ (Orthopaedic Hospital of Wisconsin) ເປັນ
ບ່ອນປິ່ ນປົວຕາມຄວາມຈໍ າເປັນທາງການແພດຂອງທ່ານ. ທ່ານໄດ້ສະແດງຄວາມສົນໃຈໃນການສະໝັກຂໍ ໂຄງການຊ່ວຍ
ເຫຼື ອດ້ານການເງິ ນຂອງ Orthopaedic Hospital of Wisconsin. 

ເພື່ ອໃຫ້ໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາ ຫ້ອງການຂອງພວກເຮົ າຕ້ອງໄດ້ຮັບເອກະສານຕ່ໍໄປນີ ້ ຄື : 
 ໃບຄໍ າຮ້ອງທີ່ ປະກອບຄົບຖ້ວນ ພ້ອມມີ ລາຍເຊັນ ແລະ ລົງວັນທີ  
 ຫັຼກຖານລາຍຮັບປະຈໍ າເດື ອນປະຈຸບັນສໍ າລັບພ່ໍແມ່/ຜູ້ປົກຄອງ ແລະ ຜົວ/ເມຍ, ລວມທັງ: ການເຮັດວຽກປະຈຸ

ບັນ, ການລ້ຽງດູລູກ, ການລ້ຽງເມຍທີ່ ຮ້າງໄປ, ການຊົດເຊີ ຍການຫວ່າງງານ, ການຊົດເຊີ ຍຜູ້ເຮັດວຽກ, ປະກັນ
ສັງຄົມ, ເງິ ນບໍ າເນັດ, ລາຍໄດ້ບໍ ານານ, ດອກເບ້ຍ ຫຼື  ເງິ ນປັນຜົນອື່ ນໆ 

 ລາຍໄດ້ການໃຫ້ເຊົ່ າຊັບສິ ນ 
 ຫັຼກຖານການຊ່ວຍເຫຼື ອຂອງລັດຖະບານ, ລວມທັງບັດອາຫານ (food stamps), ທີ່ ຢູ່ອາໄສທົດແທນ, ຫຼື  WIC 
 ສໍ າເນົ າຄົບຖ້ວນຂອງການຍື່ ນເສຍພາສີ ລາຍໄດ້ໃຫ້ລັດຖະບານກາງ ແລະ ລັດທີ່ ໄດ້ຍື່ ນຫ້ຼາສຸດ 
 ສໍ າເນົ າບັນຊີ ສໍ າຮອງຂອງບັນຊີ ເງິ ນຝາກກະແສລາຍວັນ ແລະ ຝາກປະຢັດປະຈຸບັນທີ່ ສະແດງໃຫ້ເຫັນຍອດເຫຼື ອ

ປະຈຸບັນ 
 ຫັຼກຖານຂອງຊັບສິ ນປະຈຸບັນ, ລວມທັງ: CD’s, ຫັຼກຊັບຄໍ ້ າປະກັນ, ປະກັນໄພຊີ ວິ ດ, ຫັຼກຊັບທີ່ ເປັນອະສັງຫາລິ ມ

ມະຊັບ 
 ໜັງສື ຫັຼກຖານຢ້ັງຢື ນຄົບຖ້ວນ ຖ້າກໍາລັງໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼື ອດ້ວຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍດໍ າລົງຊີ ວິ ດປະຈໍ າວັນ  

ຢ່າສ່ົງເອກະສານສະໜັບສະໜູນຕ້ົນສະບັບ. 

ຄວາມຫ້ົຼມເຫຼວໃນການສ່ົງໃບຄໍ າຮ້ອງທີ່ ປະກອບຄົບຖ້ວນ ແລະ ເອກະສານສະໜັບສະໜູນທີ່ ໄດ້ສະເໜີຂໍ ພາຍໃນວັນທີ ທີ່

ໄດ້ກໍານົດໃຫ້ແມ່ນຈະມີ ຜົນເຮັດໃຫ້ເກີ ດມີ ການປະຕິເສດທັນທີ . 

ການຊ່ວຍເຫຼື ອດ້ານການເງິ ນບໍ່ ແມ່ນແຜນປະກັນໄພ. ການຊ່ວຍເຫຼື ອດ້ານການເງິ ນອາດຈະຊ່ວຍເລື່ ອງໃບບິ ນຂອງ 
Orthopaedic Hospital of Wisconsin ສໍ າລັບຄົນເຈັບທີ່ ບໍ່ ມີ ປະກັນໄພ. ການປະຕິເສດທີ່ ຈະສະໝັກຂໍ ໂຄງການຂອງລັດຖະ
ບານ ທີ່ ທ່ານມີ ເງື່ ອນໄຂໄດ້ຮັບຈະສ່ົງຜົນໃຫ້ມີ ການປະຕິເສດການຊ່ວຍເຫຼື ອທາງດ້ານການເງິ ນທັນທີ . ທ່ານຈະໄດ້ຮັບການ
ກໍານົດຂອງທ່ານພາຍໃນ 10 ວັນທີ່ ໄດ້ຮັບໃບຄໍ າຮ້ອງຂໍ ການຊ່ວຍເຫຼື ອດ້ານການເງິ ນຂອງທ່ານ ແລະ ເອກະສານສະໜັບສະ
ໜູນ. 

ການຊ່ວຍເຫຼື ອດ້ານການເງິ ນບໍ່ ໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງການບໍ ລິ ການຕ່ໍໄປນີ ້ ຄື : 
 ຈໍ ານວນເງິ ນທີ່ ທ່ານຕ້ອງຈ່າຍເອງກ່ອນປະກັນໄພຈະຈ່າຍ ຫຼື  ຄ່າຈ່າຍຮ່ວມ 
 ການປ່ຽນແປງຢູ່ໃນການດໍ າເນີ ນຄະດີ  (ການຟ້ອງຮ້ອງຕາມກົດໝາຍເຊັ່ ນ: ຄ່າຊົດເຊີ ຍຜູ້ເຮັດວຽກ, ອຸປະຕິເຫດ

ຂອງພາຫະນະເລັກນ້ອຍ, ອື່ ນໆ) 
 ຢູ່ນອກກຸ່ມຮຽກເກັບເງິ ນ, ລວມທັງໂຮງໝໍ, ຄລິ ນິ ກ, ຫ້ອງແລັບ, ການບໍ ລິ ການຂອງແພດ, ແລະ ການຈັດສ່ົງ

ສຸກເສີ ນອື່ ນໆ. 

ກະລຸນາໂທຫາເບີ  414 961-6803 ຖ້າຫາກວ່າທ່ານມີ ຄໍ າຖາມ 
  



 
ໃບຄໍ າຮ້ອງຂໍ ການເບິ່ ງແຍງດູແລຂອງກຸ່ມໂຮງໝໍກະດູກ ແລະ ກ້າມເນື ້ ອລັດວິ ສຄອນຊິ ນ  

(Orthopaedic Hospital of Wisconsin Community Care Application) 
ເພ່ືອໃຫ້ຂໍ ້ ມູນເລື່ ອງການຈ້າງງານຂອງສະມາຊິ ກຄອບຄົວ ແລະ ຄອບຄົວແມ່ນໃຫ້ໃຊ້ດ້ານຫັຼງໃບຄໍ າຮ້ອງ 

ເລກທີ  MR ແລະ ເລກບັນຊີ ທີ່ ຈະຕ້ອງໃຫ້ເຈົ ້ າໜ້າທີ່ ໂຮງໝໍປະກອບໃສ່ ເລກທີ ຂອງ MR: ເລກບັນຊີ : 

ກະລຸນາໃຫ້ຂໍ ້ ມູນຕ່ໍໄປນີ ້ ຢ່າງຄົບຖ້ວນ ແລະ ຖື ກຕ້ອງ. ຂໍ ້ ມູນແມ່ນຈະມີ ການກວດສອບ 
ຕ້ອງຕ່ືມໃສ່ທຸກຫ້ອງໃຫ້ຄົບ, ຖ້າຫ້ອງໃດບໍ່ ກ່ຽວຂ້ອງ, ໃຫ້ໝາຍວ່າ ບໍ່ ກ່ຽວຂ້ອງ (N/A) ໃສ່ 

ຊື່ ຜູ້ຮ້ອງຂໍ  (ຊື່ , ຊື່ ກາງ, ນາມສະກຸນ): ເລກປະກັນສັງຄົມ:  ວັນເດື ອນປີ ເກີ ດ: 

ທີ່ ຢູ່: ເບີ ໂທລະສັບ: ມື ຖື : (   ) 

ບ້ານ: (   ) ບ່ອນເຮັດວຽກ: (   ) 
ເມື ອງ/ລັດ/ລະຫັດໄປສະນີ : ທ່ານຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງແຜນປະກັນໄພສຸຂະພາບບໍ ?  

 ແມ່ນແລ້ວ  ບໍ່ ແມ່ນ 
 ຊື່ ບໍ ລິ ສັດປະກັນໄພ 

ຖ້າແຕ່ງງານແລ້ວ ໃຫ້ເຮັດລາຍຊື່ ຂໍ ້ ມູນຂອງຜົວ/ເມຍ ແລະ 
ລູກຜູ້ບໍ່ ທັນພ້ົນອາຍຸກະສຽນ 

ວັນເດື ອນປີ ເກີ ດຂອງ
ແຕ່ລະຄົນ: 

ເລກປະກັນສັງຄົມ: ສາຍພົວພັນກັບຄົນເຈັບ: 

1.    

2.    

3.    

ລາຍໄດ້: ປະຈໍ າເດື ອນ (ຄົນເຈັບ ແລະ ຜົວ/ເມຍ ຖ້າແຕ່ງງານແລ້ວ)  
ຫຼື  ພ່ໍແມ່ ຖ້າຜູ້ຮ້ອງຂໍ ຍັງບໍ່ ທັນພ້ົນອາຍຸກະສຽນ 

ນາຍຈ້າງເພ່ີມເຕີ ມ ຂຽນໃສ່ດ້ານຫັຼງ 

ລາຍໄດ້ຄົວເຮື ອນ (ກ່ອນຫັກພາສີ ) (W2 ຫຼື  
1099) ລວມທັງລາຍໄດ້ຫວ່າງງານ 

$ 
ນາຍຈ້າງ (ຜູ້ຮ້ອງຂໍ ) ຫຼື   
ພ່ໍແມ່ (ຖ້າຜູ້ບໍ່ ທັນພ້ົນອາຍຸກະສຽນ) 

ເບີ ໂທລະສັບ 

ລາຍໄດ້ບໍ າເນັດ/ປະກັນສັງຄົມ/ຄວາມພິການ $ ວັນທີ ວ່າຈ້າງ ວັນທີ ສິ ້ ນສຸດ 

ເງິ ນລ້ຽງລູກ/ລ້ຽງເມຍທີ່ ຮ້າງໄປທີ່ ໄດ້ຮັບ  
ຄັດຕິດຫັຼກຖານສະໜັບສະໜູນປະຈໍ າ
ເດື ອນໃສ່ 

$ 
ນາຍຈ້າງເພ່ີມເຕີ ມຢູ່ໃນປີ ຕາມປະຕິທິ ນ ເບີ ໂທລະສັບ 

ລາຍໄດ້ການໃຫ້ເຊົ່ າຊັບສິ ນ 
$ 

ວັນທີ ວ່າຈ້າງ ວັນທີ ສິ ້ ນສຸດ 

ຊັບສິ ນ: ຍອດເຫຼື ອບັນຊີ ກະແສລາຍວັນ/ປະ
ຢັດ  
ຢ່າລວມເອົ າຍອດເຫຼື ອເງິ ນບັນຊີ ບໍ ານານໃສ່ 

$ 
  

ຂໍ ້ ມູນການເຮັດວຽກຂອງຜົວ/ເມຍ ເບີ ໂທລະສັບ ຂໍ ້ ມູນນາຍຈ້າງເພ່ີມເຕີ ມຂອງຜົວ/ເມຍຕາມປີ ຕາ
ມປະຕິທິ ນ 

ເບີ ໂທລະສັບ 

ວັນທີ ວ່າຈ້າງ ວັນທີ ສິ ້ ນສຸດ ວັນທີ ວ່າຈ້າງ ວັນທີ ສິ ້ ນສຸດ 

ຂ້າພະເຈົ ້ າຢ້ັງຢື ນວ່າ ຂໍ ້ ມູນທີ່ ໃຫ້ມາຢູ່ຂ້າງເທິງນ້ັນສະແດງເຖິງຂໍ ້ ມູນທາງດ້ານການເງິ ນຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າຢ່າງຖື ກຕ້ອງ ແລະ ເປັນຈິ ງທຸກປະການ. ຂ້າພະເຈົ ້ າ
ຢ້ັງຢື ນວ່າ ບໍ່ ມີ ການຄຸ້ມຄອງຂອງປະກັນໄພເພ່ີມເຕີ ມອີ ກສໍ າລັບຄົນເຈັບຜູ້ນີ ້ ນອກເໜືອໄປຈາກສິ່ ງທີ່ ໄດ້ເຮັດເປັນລາຍການໄວ້ຢູ່ໃນເວລາລົງທະບຽນ. ຂ້າພະ
ເຈົ ້ າເຂົ ້ າໃຈວ່າ ການໃຫ້ຂໍ ້ ມູນເທັດແມ່ນຈະສ່ົງຜົນໃຫ້ມີ ການປະຕິເສດໃບຄໍ າຮ້ອງຂໍ ການຊ່ວຍເຫຼື ອດ້ານການເງິ ນທຸກປະເພດຜ່ານ Orthopaedic Hospital 
of Wisconsin. ຖ້າຂ້າພະເຈົ ້ າມີ ສິ ດໄດ້ຮັບການດໍ າເນີ ນການ ຫຼື  ການຊໍ າລະໃດໜ່ຶງຈາກຜູ້ຈ່າຍເງິ ນບຸກຄົນທີ ສາມ, ຂ້າພະເຈົ ້ າຈະໃຊ້ມາດຕະການທີ່ ຈໍ າເປັນ ຫຼື  
ຕາມທີ່ ທາງ Orthopaedic Hospital of Wisconsin ສະເໜີໃຫ້ ເພ່ືອຂໍ ການເບີ ກເງິ ນຄື ນດ່ັງກ່າວ ແລະ ຈະມອບໃຫ້ກັບ Orthopaedic Hospital of 
Wisconsin, ແລະ ຕາມໃບຮັບຈະຈ່າຍໃຫ້ກັບ Orthopaedic Hospital of Wisconsin ທຸກຈໍ ານວນທີ່ ເອົ າຄື ນມາໄດ້ເຖິງຈໍ ານວນທັງໝົດຂອງຍອດທີ່ ຍັງຄ້າງ
ຢູ່ໃນໃບບິ ນຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ. ຄວາມຫ້ົຼມເຫຼວຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າທີ່ ຈະຮ້ອງຂໍ ເອົ າການເບີ ກຄື ນດ່ັງກ່າວ ຫຼື  ເພ່ືອປະຕິບັດຜ່ານດ້ວຍຂະບວນການຮ້ອງຂໍ  ຫຼື  ດໍ າ
ເນີ ນມາດຕະການເຫ່ົຼານ້ັນທີ່ ມີ ຄວາມຈໍ າເປັນຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນ ຫຼື  ຕາມທີ່ ສະເໜີໂດຍ Orthopaedic Hospital of Wisconsin ແມ່ນອາດຈະສ່ົງຜົນໃຫ້ມີ
ການປະຕິເສດໃບຄໍ າຮ້ອງນີ ້ . ຂ້າພະເຈົ ້ າຍັງໃຫ້ສິ ດກັບ Orthopaedic Hospital of Wisconsin ກວດເບິ່ ງປະຫວັດຄວາມໜ້າເຊື່ ອຖື ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າຜ່ານສໍ າ
ນັກງານຄວາມໜ້າເຊື່ ອຖື ໄດ້, ຖ້າຈໍ າເປັນ. 

ໃບຄໍ າຮ້ອງທີ່ ປະກອບຄົບຖ້ວນແລ້ວແມ່ນຕ້ອງສ່ົງຄື ນພາຍໃນວັນທີ  ______________________ ເພ່ືອໃຫ້ໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາ. 
ສ່ົງເຖິງ Orthopaedic Hospital of Wisconsin  
475 W. River Woods Parkway  
Glendale, Wl 53212 
ATTN: Chief Financial Officer 

ໃບຄໍ າຮ້ອງທີ່ ປະກອບບໍ່ ຄົບຖ້ວນອາດຈະຖື ກປະຕິເສດ ແລະ ສ່ົງກັບຄື ນສໍ າລັບຂໍ ້ ມູນທີ່ ຂາດໄປ! 

 ____________________________________   ___________________________________  
ລາຍເຊັນຂອງຄົນເຈັບ (ຝ່າຍຮັບຜິດຊອບ) ວັນທີ  

ໃຊ້ສໍ າລັບບໍ ລິ ຫານເທົ່ ານ້ັນ 

ຜູ້ອະນຸມັດ ລາຍເຊັນ _____________________ ວັນທີ : _______________________  



 

 
ໂຮງໝໍກະດູກ ແລະ ກ້າມເນື ້ ອລັດວິ ສຄອນຊິ ນ  

(ORTHOPAEDIC HOSPITAL OF WISCONSIN)  
ລາຍຊື່ ຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການທີ່ ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງໂດຍນະໂຍບາຍການຊ່ວຍເຫຼື ອດ້ານການເງິ ນ 

ມິຖຸນາ 2016 

ອີ ງຕາມການລົງທະບຽນພາກທີ  1.504(r)-4(b)(1)(iii)(F) ແລະ ແຈ້ງການ 2015-46, ລາຍຊື່ ນີ ້ ລະບຸແຈ້ງວ່າມີ ຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການເບິ່ ງ
ແຍງດູແລທີ່ ມີ ຄວາມຈໍ າເປັນທາງການແພດທີ່ ໃຫ້ບໍ ລິ ການຢູ່ໃນສະຖານທີ່ ໂຮງໝໍໃດແດ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ນະໂຍບາຍການຊ່ວຍ
ເຫຼື ອດ້ານການເງິ ນ (FAP) ນີ ້ . ຂ້ັນຕອນດໍ າເນີ ນການທີ່ ເລື ອກເອົ າ ແລະ ການເບິ່ ງແຍງດູແລອື່ ນທີ່ ບໍ່ ມີ ຄວາມຈໍ າເປັນທາງການ
ແພດບໍ່ ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງໂດຍ FAP ສໍ າລັບຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການໃດໜ່ຶງ. 

ຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການທີ່ ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງໂດຍ FAP ຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການທີ່ ບໍ່ ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງໂດຍ FAP 
 Orthopaedic Hospital of Wisconsin  

(ໂຮງໝໍກະດູກ ແລະ ກ້າມເນື ້ ອລັດວິ ສຄອນ
ຊິ ນ) 

 Blount Orthopaedic Associates (ສະມາຄົມກະດູກ ແລະ 
ກ້າມເນື ້ ອບະເລົ າທ໌ 

 Orthopaedic Hospital of Wisconsin  
Cedarburg Physical Therapy  
(ການບໍ າບັດຮ່າງກາຍເຊດາເບີ ກ) 

 Hand Surgery LTD (ບໍ ລິ ສັດຜ່າຕັດມື  ຈໍ າກັດ) 

 Orthopaedic Hospital of Wisconsin  
Shorewood Physical Therapy  
(ການບໍ າບັດຮ່າງກາຍຊໍ ວູດ) 

 Orthopaedic Consultants (ທີ່ ປຶ ກສາກະດູກ ແລະ ກ້າມເນື ້ ອ) 

  Milwaukee Hand Center (ສູນມື ມິລໂວກີ) 

  Milwaukee Orthopaedic Group, Ltd. (ກຸ່ມບໍ ລິ ສັດກະດູກ 
ແລະ ກ້າມເນື ້ ອມິລໂວກີ ຈໍ າກັດ) 

  Wisconsin Bone & Joint, SC (ສະມາຄົມກະດູກ ແລະ ຂໍ ້ ລັດ
ວິ ສຄອນຊິ ນ) 

  Milwaukee Spinal Specialists (ຜູ້ຊ່ຽວຊານໄຂກະດູກມິລໂວກີ) 
  Aspen Orthopaedic & Rehabilitation  

Specialists, SC (ສະມາຄົມຜູ້ຊ່ຽວຊານກະດູກ ແລະ ກ້າມເນື ້ ອ 
ແລະ ການຟື ້ ນຟູແອສເປັນ) 

  Watertower Pain Consultants, SC (ສະມາຄົມທີ່ ປຶ ກສາ
ຄວາມເຈັບປວດວໍ ເຕີ ທາວເວີ ) 

  John A. Roffers, MD SC 
  Advanced Pain Management (ຝ່າຍຈັດການຄວາມເຈັບ

ປວດຂ້ັນສູງ) 
  Glendale Anesthesia Associates (ສະມາຄົມທໍາສະຫົຼບກະ

ເລັນດາເລ) 
  Wisconsin Radiology Specialists (ຜູ້ຊ່ຽວຊານລັງສີ ວິ ທະຍາ

ລັດວິ ສຄອນຊິ ນ) 
  Medical College of Wisconsin (ວິ ທະຍາໄລການແພດລັດວິ

ສຄອນຊິ ນ) 
 


