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អង្គការ Neighborhood INTEGRITY (គម្រោង្ Medicare-Medicaid Plan) 

បញ្ជ ីម្ ម្ ោះឧបករណ៍វជិ្ជសាស្ត រ្ ដែលអាចម្របើរា្់ានយូរម្ៅកន ុង្ឱ្ថសាា ន៖ 

ានម្ វ្ ើបចច ុបបននភាពដែមិថុនា 2021 

 

ខាងក្រោមក្ៃេះជាបញ្ជ ីនៃោរផ្គត់ផ្គង់ឧបករណ៍ក្េជ្ជសាស្រ ត្ ជ្ងឺំទកឹក្ោមផ្ផ្ែមផ្ែលក្របើរា្់ាៃយូរ 

(Durable Medical Equipment, DME) ផ្ែល អ្នកអាចរកទិញាៃក្ៅឱ្ថសាា ៃ ក្េលមាៃក្េជ្ជបញ្ជជ ។ 

្ូមកត់្មាគ ល់ថាោរផ្គត់ផ្គង់ឧបករណ៍ក្េជ្ជសាស្រ ត្ជ្ំងឺទកឹក្ោមផ្ផ្ែមមួយចំៃួៃផ្ែលអាចក្របើរា្់ាៃ

យូរ (DME) គឺមិៃាៃច េះបញ្ជ ីខាងក្រោមក្ទ ប  ផ្ៃត រតូេាៃរ៉ា ប់រងក្ៅក្េលគិតថាចំាច់។ 

អ្នកអាចក្ វ្ ើោរជាមួយអ្នកផ្ដល់ក្្វាកមមក្ែើមបីក្ ន្ ើ  ្ំឱយ គក្រមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode 

Island (Neigborhood) រគបែណតប់ោរផ្គត់ផ្គង់ឧបករណ៍ក្េជ្ជសាស្រ ត្ជ្ំងឺទឹកក្ោមផ្ផ្ែមផ្ែលក្របើរា្់រយេះ

ក្េលយូរផ្ែលមិៃរមួបញ្ច លូកន ុងតារងខាងក្រោម។ ោរផ្គត់ផ្គង់ជ្ងឺំទកឹក្ោមផ្ផ្ែមផ្ែលមាៃោររ៉ា ប់រង

គឺមិៃ ា្ ិតក្ៅក្រោមផ្ែៃកំណត់ក្ោយមា កឬអ្នកផ្លិតក្ោេះក្ទ ក្ៅក្េលក្បើកយកេីអ្នកលក់ DME 

ផ្ែលាៃចូលរមួកន ុងគក្រមាង។ 

ក្ែើមបេិៃតិយបញ្ច ីនៃអ្នកលក់ឧបករណ៍ក្េជ្ជសាស្រ ត្ ជ្ងឺំទកឹក្ោមផ្ផ្ែមក្របើរា្់រយេះក្េលយូរ

ផ្ែលាៃចូលរមួ ៃិង ឱ្ថសាា ៃផ្ែលក្ៅផ្កបរអ្នក ចូរក្ៅក្មើលបញ្ជ ីក្ ម្ េះឱ្ថសាា ៃៃិងអ្នកផ្ដល់ក្្វា 

Neighborhood INTERGRITY តាមក្គហទេំ័រ www.nhpri.org/INTEGRITY ឬទូរ្េទ 

ក្្វាកមម្មាជ្ិកតាមក្លខទូរ្េទ 1-844-812-6896 (TTY 711) េីក្មា ង 8 រេឹក ែល់ 8 យប ់នថៃចៃទ  – 

 ្រក េីក្មា ង 8 រេឹក ែល់ 12 នថៃរតង់ ក្ៅនថៃក្ៅរ៍។ 

ម្ោង្ចរកផលតិ ម្ ម្ ោះផលតិផល 

ROCHE DIAG ACCU-CHEK AVIVA  CONTROL SOL 

ROCHE DIAG ACCU-CHEK AVIVA PLUS TEST STRIPS 

ROCHE DIAG ACCU-CHEK FASTCLIX LANCETS 

ROCHE DIAG ACCU-CHEK GUIDE L1-L2 CONTROL SOL 

ROCHE DIAG ACCU-CHEK GUIDE RETAIL CARE KIT MONITOR) 

ROCHE DIAG ACCU-CHEK GUIDE TEST STRIPS 

ROCHE DIAG ACCU-CHEK MULTICLIX LANCET KIT 

ROCHE DIAG ACCU-CHEK MULTICLIX LANCETS 

ROCHE DIAG ACCU-CHEK NANO SMART VIEW TEST STRIPS 

ROCHE DIAG ACCU-CHEK SMARTVIEW CONTROL SOL 

ROCHE DIAG ACCU-CHEK SOFTCLIX LANCET DEVICE 

ROCHE DIAG ACCU-CHEK SOFTCLIX LANCETS 

ROCHE DIAG ACCU-CHEK SOFTTOUCH LANCETS 

ABBOTT DIABETES 

CARE 

  FREESTYLE KIT SENSOR 

ABBOTT DIABETES 

CARE 

FREESTYLE MIS READER 

DEXCOM DEXCOM G6 and G5 
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ZEALAND PHARMA GO 20, 30 or 40 KIT-V  

INSULET PACK-OMNIPOD STARTER KID AND 5  

 

គក្រមាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island គឺជាគក្រមាង  ្ខភាេផ្ែល

ច េះកិចច្ៃាជាមួយទងំ Medicare ៃិង Rhode Island Medicaid ក្ែើមបីផ្ដល់អ្តា

របក្ោជ្ៃ៍នៃកមម េ ិ្ ទីងំេីរក្ៅអ្នកច េះក្ ម្ េះ។ 

អាចមាៃោរកំណត់ៃិងោរោក់ករមិត។ ្រមាបេ់ត៌មាៃបផ្ៃាម ្ូមទូរ្េទក្ៅោៃ់ក្្វាកមម្មាជ្កិ 

Neighborhood INTERGRITY ឬអាៃក្្ៀេក្ៅផ្ណោំ្មាជ្ិក។  

ផ្លរបក្ោជ្ៃ៍ក៏ែូចជាបញ្ជ ឱី្ថផ្ែលមាៃោររ៉ា ប់រង ៃិង/ឬ ឱ្ថសាា ៃ ៃិង បណ្ដដ ញ

អ្នកផ្ដល់ក្្វាអាចផ្លា ្់បដ រូក្េញមួយឆ្ន ។ំ 

ក្យើងៃឹងក្ផ្ញើក្្ចកដជូី្ៃែណំឹងម ៃក្េលក្យើងក្ វ្ ើោរផ្លា ្់បដ រូផ្ែលមាៃោរប េះពាល់ក្លើអ្នក។ 

ATTENTION: If you speak English, language assistance services, free of charge, are available to 

you. Call Member Services at 1-844-812-6896 (TTY 711), 8 am to 8 pm, Monday – Friday; 8 am 

to 12 pm on Saturday. On Saturday afternoons, Sundays and holidays, you may be asked to 

leave a message. Your call will be returned within the next business day. The call is free. 

ATENCIÓN: Si usted habla español, servicios de asistencia con el idioma, de forma gratuita, 

están disponibles para usted. Llame a Servicios a los Miembros al 1-844-812-6896 (TTY 711), de 

8 am a 8 pm, de lunes a viernes, de 8 am a 12 pm los Sábados. En las tardes de los Sábados, 

domingos y feriados, se le pedirá que deje un mensaje. Su llamada será devuelta dentro del 

siguiente día hábil. La llamada es gratuita. 

ATENÇÃO: Se você fala português, o idioma, os serviços de assistência gratuita, estão 

disponíveis para você. Os serviços de chamada em 1-844-812-6896 (TTY 711), 8 am a 8 pm, de 

segunda a sexta-feira; 8:12 pm no sábado. Nas tardes de sábado, domingos e feriados, você 

pode ser convidado a deixar uma mensagem. A sua chamada será devolvido no próximo dia útil. 

A ligação é gratuita. 

្ូមយកចិតតទ កោក់៖ រប្ិៃក្បើអ្នកៃិោយភាសាផ្ខមរ មាៃក្្វាកមមជ្ំៃួយផ្ផ្នកភាសា

ក្ោយមិៃគិតនថា រ្មាប់អ្នក។ ្ូមទូរ្័េទក្ៅក្្វា្មាជ្ិកតាមរយៈក្លខ 1-844-812-6896 (TTY 711) 

ចប់េីក្មា ង 8 រេឹកែល់ 8 យប់នថៃចៃទ  -  ្រក ក្មា ង 8 រេឹកែល់ 12 យប់ក្ៅនថៃក្ៅរ៍។ 

ក្ៅក្រៀងរល់រក្្ៀលនថៃក្ៅរ៍ នថៃអាទិតយ ៃិងនថៃឈប់្រមាក អ្នកអាចរតូេាៃក្ ន្ ើ  ្ឱំយទ កសារ។ 

ោរក្ៅរប្់អ្នកៃឹងរតូេាៃក្គក្ៅរតឡប់មកេញិកន ុងនថៃក្ វ្ ើោរបោទ ប់។ ោរទូរ្័េទគឺឥតគិតនថា។ 

 


