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Plan of Rhode Island INTEGRITY
ថ្ងៃទី 1 ណខមករា ឆ្នាំ 2023 – ថ្ងៃទី 31 ណខធ្នូ ឆ្នាំ 2023

ការធានរា៉ោ រ់រងសុខភាព្ និងឱសងររស់អ្នកសប្កាមគសប្មាង Neighborhood Health
Plan of Rhode Island INTEGRITY (Neighborhood INTEGRITY) គសប្មាង
Medicare – Medicaid
ការណែនាំអ្ាំព្ីសសៀវសៅណែនាំសប្មារ់សមាជិក
សសៀវសៅណែនាំសនេះប្ារ់អ្នកអ្ាំព្ីការធានរា៉ោ រ់រងររស់អ្នកសប្កាម Neighborhood INTEGRITY រហូរដេ់ថ្ងៃទី
31 ណខធ្នូ ឆ្នាំ 2023។ សសៀសៅសនេះព្នយេ់អ្ាំព្ីសសវាកមមណងទាំសុខភាព្ ការធានរា៉ោ រ់រងសេើសុខភាព្ផ្ៃូវចិរត
ការធានរា៉ោ រ់រងសេើឱសងតាមសវជជរញ្ជ
ជ រួមទាំងសសវាកមម និងជាំនួយរយៈសព្េណវង។ សសវាកមម

និងជាំនួយរយៈសព្េណវងជួយអ្នកឱយសៅផ្ទេះជាំនួសឱយការសៅកាន់មនទីរណងទាំមនុសសចាស់ជរា ឬមនទីរសព្ទយ។
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“គសប្មាងររស់សយើង” សនេះមានន័យថាជា Neighborhood INTEGRITY។
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 sextafeira; 8 am a 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.
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8 យរ់ថ្ងៃចនទ - សុប្ក សមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់ 12 យរ់សៅថ្ងៃសៅរ ៍។ សៅសរៀងរាេ់រសសៀេថ្ងៃសៅរ ៍ ថ្ងៃអាទិរយ និងថ្ងៃ
ឈរ់សប្មាក អ្នកអាចប្រូវានសសនើសុាំឱយទុកសារ។ ការសៅររស់អ្នកនឹងប្រូវានសគសៅប្រឡរ់មកវ ិញកនុងថ្ងៃ
សធ្វើការរនទរ់។ ការទូរស័ព្ទគឺឥរគិរថ្ងៃ។

អ្នកអាចទទួេានឯកសារសនេះសដាយឥរគិរថ្ងៃកុងទប្មង់
ន
សផ្សងៗសទៀរ ដូចជាអ្កសរព្ុមពធ្ាំ អ្កសរសប្មារ់មនុសស
ព្ិការណននក ឬសាំសឡង។ សូមទូរស័ព្ទមកណផ្នកសសវាកមមសមាជិកតាមសេខ 1-844-812-6896 ចារ់ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក
ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ថ្ងៃច័នទដេ់ថ្ងៃសុប្ក សមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់ 12 ថ្ងៃប្រង់សៅថ្ងៃសៅរ ៍។ អ្នកសប្រើ TTY គួរណរសៅទូរស
ព្ទមកកាន់ TTY 711។ ការសៅទូរសព្ទគឺឥរគិរថ្ងៃ។
សោកអ្នកអាចសសនើសុាំយកឯកសារសនេះាន និងឯកសារននសៅសព្េអ្នគរជាភាសាណដេសោកអ្នកចង់ាន
និង/ឬទប្មង់សផ្សងសទៀរតាមរយៈការសៅទូរសព្ទសៅកាន់ណផ្នកសសវារសប្មើសមាជិក។ សគសៅថា "សាំសែើសុាំមាន
សុព្េភាព្ជាអ្ចិថ្្នតយ៍"។ ណផ្នកសសវារសប្មើសមាជិកនឹងរញ្ូច េឯកសារសាំសែើសុាំមានសុព្េភាព្ជាអ្ចិថ្្នតយ៍
ររស់អ្នកសៅកនុងកាំែរ់ប្តាសមាជិកររស់អ្នក សដើមបីឱយអ្នកអាចទទួេឯកសារានសៅសព្េសនេះ និងនសព្េអ្
នគរកនុងភាសាណដេអ្នកចង់ាន និង/ឬទប្មង់ណដេអ្នកចង់ាន។ សោកអ្នកអាចរតូរ ឬេុរការសសនើសុាំជាអ្ចិ
ថ្្នតយ៍ររស់អ្នក សៅសព្េណាមួយក៏ាន តាមរយៈការសៅទូរសព្ទមកណផ្នកសសវារសប្មើសមាជិក។
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ការរដិសសធ្មិនទទួេខុសប្រូវ
❖ ការធានរា៉ោ រ់រងសៅសប្កាមគសប្មាង Neighborhood INTEGRITY គឺជាការធានរា៉ោ រ់រងសុខភាព្ណដ
េមានេកខែៈប្គរ់ប្ាន់ ណដេសគសៅថា “ការធានរា៉ោ រ់រងសាំខាន់កប្មិរអ្របររមា”។ វារាំសព្
ញានតាមេកខខែឌរប្មូវថ្នទាំនួេខុសប្រូវ ណដេរួមចាំណែកានជាេកខែៈរុគគេថ្នចារ់ការ
ការពារអ្នកជាំងឺ និងការណងទាំណដេមានរថ្មៃសមរមយ (Affordable Care Act’s, ACA)។ សូមចូេសៅ
កាន់សគហទាំព្័រសសវាកមមចាំែូេថ្ផ្ទកុង
ន (IRS) តាមរយៈអាសយដាាន

www.irs.gov/Affordable-Care-Act/Individuals-and-Families សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែមអ្ាំព្ីេកខខ
ែឌរប្មូវថ្នទាំនួេខុសប្រូវ ណដេរួមចាំណែកានជាេកខែៈរុគគេ។
❖ ប្រសិនសរើអ្នកទទួេាន ឬមានសិទិទ
ធ ទួេានសសវា និងជាំនួយរយៈសព្េណវង (LTSS) អ្នកប្រណហ
េជាប្រូវរង់ថ្ងៃចាំណាយសេើសសវាទាំងសនេះមួយណផ្នក។ សគសៅថា “ការរួមចាំណែកថ្ងៃចាំណាយ”
សហើយចាំនួនទឹកប្ាក់ប្រូវានកាំែរ់សដាយ Rhode Island Medicaid។
❖ Neighborhood Health Plan of Rhode Island គឺជាគសប្មាងសុខភាព្មួយណដេចុេះកិចចសនាទាំង
ជាមួយនឹង Medicare និង Rhode Island Medicaid សដើមបីផ្តេ់អ្រែប្រសយាជន៍ររស់កមមវ ិធ្ីទាំងព្ីរ
សនេះសៅដេ់អ្នកចុេះស្មេះ។
❖ អ្នកផ្តេ់សសវាសប្ៅរណា
ត ញ/អ្នកណដេាមនចុេះកិចចសនា គឺមិនមានការព្វកិចចកុងការព្ាាេសមាជិ
ន
កររស់ Neighborhood INTEGRITY សនេះសទ សេើកណេងណរសែិរសៅកនុងសាែនភាព្សស្្គេះរនទន់។

សូមសៅទូរសព្ទមកសេខសសវារសប្មើអ្រិងិជនររស់សយើង ឬសមើេសសៀវសៅណែនាំសប្មារ់សមាជិក
ររស់អ្នកសប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម ណដេរួមមានការរួមចាំណែកថ្ងៃចាំណាយ ណដេអ្នុវរតចាំសពាេះសសវា
កមមសប្ៅរណា
ត ញររស់សយើង។

ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
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ជាំព្ូកទី 1៖ ការចារ់សផ្ដើមកនុងនមជាសមាជិក
សសចកដីសផ្ដើម
ជាំព្ូកសនេះរួមមានព្័រ៌មានអ្ាំព្ី Neighborhood INTEGRITY ជាគសប្មាងសុខភាព្ណដេរា៉ោ រ់រងសេើសសវាកមម
Medicare និង Rhode Island Medicaid ររស់អ្នកទាំងអ្ស់ និងសមាជិកភាព្ររស់អ្នកសៅកនុងសនេះ។ វាក៏ប្ារ់
អ្នកព្ីអ្ីវណដេប្រូវរ ាំព្ឹង និងព្័រ៌មានសផ្សងសទៀរណដេអ្នកនឹងទទួេានព្ី Neighborhood INTEGRITY។ ពាកយ
គនៃឹេះ និងនិយមន័យថ្នពាកយមានតាមេាំដារ់អ្កខរប្កមកនុងជាំព្ូកចុងសប្កាយថ្នសសៀវសៅណែនាំសមាជិក។
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A. សូមសាវគមន៍មកកាន់ Neighborhood INTEGRITY
Neighborhood INTEGRITY គឺជាគសប្មាង Medicare-Medicaid។ គសប្មាង Medicare-Medicaid គឺជាសាែរ័ន
មួយណដេរសងកើរសឡើងព្ីសវជជរែិឌ រ មនទីរសព្ទយ ឱសងសាែន អ្នកផ្តេ់សសវា និងជាំនួយរយៈសព្េណវង និងអ្នកផ្ត
េ់សសវាសផ្សងសទៀរ។ គសប្មាងសនេះក៏មានអ្នកប្គរ់ប្គង និងប្កុមណងទាំ សដើមបីជួយអ្នកកនុងការប្គរ់ប្គងអ្នកផ្តេ់សស
វា និងសសវាកមមទាំងអ្ស់ររស់អ្នកផ្ងណដរ។ ព្ួកសគទាំងអ្ស់សនេះសធ្វើការ្ររួមាន សដើមបីផ្ដេ់នូវការណងទាំ
ព្ាាេណដេអ្នកប្រូវការ។
Neighborhood INTEGRITY ទទួេានការយេ់ប្ព្មព្ីរដា Rhode Island និង Centers for Medicare &
Medicaid Services (CMS) កនុងការផ្ដេ់ជូនសសវាកមមដេ់សោកអ្នក ណដេជាណផ្នកមួយថ្នគាំនិរផ្ដួចសផ្ដើម
ថ្នការណងទាំរម
ួ រញ្ូច េាន។

គាំនិរផ្តួចសផ្តើមណងទាំចប្មុេះគឺជាកមមវ ិធ្ីរ្ាញរួមានណដេប្គរ់ប្គងសដាយ Rhode Island និងរដាានិាេសហព្័

នធសដើមបីផ្តេ់ការណងទាំសុខភាព្កាន់ណរប្រសសើរសប្មារ់អ្នកណដេមានទាំង Medicare និង Medicaid។ សប្កាមកា
រចងអុេរ្ាញសនេះ រដាានិាេសហព្័នធ និងរដាចង់សាកេបងវ ិធ្ីងីម សដើមបីណកេមអរសរៀរណដេអ្នកទទួេានសស
វាកមមណងទាំសុខភាព្ Medicare និង Medicaid ររស់អ្នក។

B. ព្័រ៌មានអ្ាំព្ី Medicare និង Medicaid
B1. Medicare
Medicare គឺជាកមមវ ិធ្ីធានរា៉ោ រ់រងសុខភាព្ររស់សហព្័នធសប្មារ់៖

•

មនុសសណដេមានអាយុ 65 ឆ្នាំសឡើងសៅ

•

មនុសសមួយចាំនួនណដេមានអាយុសប្កាម 65 ឆ្នាំណដេមានព្ិការភាព្ជាក់ោក់ និង

•

អ្នកណដេមានជាំងឺរប្មងសនមដាំណាក់កាេចុងសប្កាយ (សខាយរប្មងសនម)។

B2. Medicaid
កមមវ ិធ្ី Medicaid គឺជាកមមវ ិធ្ីណដេប្គរ់ប្គងសដាយរដាានិាេសហព្័នធ និងរដាណដេជួយប្រជាជនណដេមាន
ប្ាក់ចាំែូេ និងធ្នធានរិចរួចកនុងការរង់ថ្ងៃសសវាកមម និងជាំនួយរយៈសព្េណវង និងថ្ងៃចាំណាយសវជជសាស្រសត។
កមមវ ិធ្ីសនេះប្គរដែតរ់សេើសសវាកមមរណនែម និងឱសងណដេមិនមានការធានរា៉ោ រ់រងព្ី Medicare។ សៅ Rhode
Island សគសៅ Medicaid ថាជា Rhode Island Medicaid។

ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
សៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការទូរសព្ទមកសេខសនេះគឺ ឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមចូេសៅកាន់ www.nhpri.org/INTEGRITY។
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ជាំព្ូកទី 1៖ ការចារ់សផ្ដើមកនុងនមជាសមាជិក

រដានីមួយៗសសប្មចថា៖

•

អ្វីណដេរារ់ជាប្ាក់ចាំែូេ និងធ្នធាន

•

អ្នកណាណដេមានេកខែសមបរតិប្គរ់ប្ាន់

•

សសវាកមមអ្ីវខៃេះណដេប្រូវានរា៉ោ រ់រង សហើយ

•

ការចាំណាយសប្មារ់សសវាកមម។

រដាអាចសសប្មចចិរតព្ីរសរៀរដាំសែើរការកមមវ ិធ្ីររស់ព្ួកសគ ដរារណាព្ួកសគអ្នុវរតតាមវ ិធានសហព្័នធ។
Medicare និង Rhode Island ប្រូវណរយេ់ប្ព្មសេើ Neighborhood INTEGRITY សរៀងរាេ់ឆ្នាំ។ អ្នកអាចទទួេ
ានសសវាកមម Medicare និង Rhode Island Medicaid តាមរយៈគសប្មាងររស់សយើងដរារណា៖

•

សយើងសប្ជើសសរ ើសសដើមបីផ្តេ់ជូនគសប្មាង និង

•

Medicare និងរដា Rhode Island នូវការយេ់ប្ព្មសេើគសប្មាងសនេះ។

សទេះរីជាគសប្មាងររស់សយើងឈរ់ដាំសែើរការនសព្េខាងមុខក៏សដាយ ក៏សិទិធទទួេានសសវាកមម Medicare
និង Rhode Island Medicaid ររស់អ្នកនឹងមិនរងផ្េរ៉ោេះពាេ់សឡើយ។

C. គុែសមបរតិថ្នគសប្មាងសនេះ
ឥឡូវសនេះ អ្នកនឹងទទួេានសសវាកមម Medicare និង Rhode Island Medicaid ណដេមានការធានរា៉ោ រ់រងររ
ស់អ្នកទាំងអ្ស់ព្ីNeighborhood INTEGRITY រួមទាំងឱសងតាមសវជជរញ្ជ
ជ ។ អ្នកមិនចាំ ណាយប្ាក់រណនែម
សដើមបីចូេរួមកនុងគសប្មាងសុខភាព្សនេះសទ។
Neighborhood INTEGRITY នឹងជួយសធ្វើឱយអ្រែប្រសយាជន៍ Medicare និង Rhode Island Medicaid ររស់អ្នក
ដាំសែើរការកាន់ណរប្រសសើរជាមួយាន និងកាន់ណរប្រសសើរសប្មារ់អ្នក។ គុែសមបរតិមួយចាំនួនរួមមាន៖

•

អ្នកនឹងអាចសធ្វើការជាមួយគសប្មាងសុខភាព្មួយសប្មារ់រាេ់រប្មូវការធានរា៉ោ រ់រងសុខភាព្ររ
ស់អ្នក។

•

អ្នកនឹងមានប្កុមណងទាំមួយណដេអ្នកានជួយដាក់រញ្ូច េាន។ ប្កុមណងទាំររស់អ្នកអាចរារ់រញ្ូច

េទាំងសវជជរែិឌ រ គិោនុរដាាយិកា អ្នកផ្តេ់ប្រឹកា ឬអ្នកជាំនញសុខភាព្សផ្សងសទៀរណដេសៅ
ទីសនេះ សដើមបីជួយអ្នកឱយទទួេានការណងទាំតាមអ្នកប្រូវការ។

ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
សៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការទូរសព្ទមកសេខសនេះគឺ ឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមចូេសៅកាន់ www.nhpri.org/INTEGRITY។

8

សសៀវសៅណែនាំសមាជិកររស់ Neighborhood INTEGRITY

•

ជាំព្ូកទី 1៖ ការចារ់សផ្ដើមកនុងនមជាសមាជិក

អ្នក អាចមានអ្នកប្គរ់ប្គងណផ្នកណងទាំមានក់។ អ្នកប្គរ់ប្គងមួយរូរសនេះគឺជាអ្នកណដេសធ្វើការជា
មួយអ្នក ជាមួយ Neighborhood INTEGRITY និងជាមួយអ្នកផ្តេ់ការណងទាំររស់អ្នក សដើមបីប្ា
កដថាអ្នកទទួេានការណងទាំតាមណដេអ្នកប្រូវការ។

•

អ្នកនឹងអាចដឹកនាំការណងទាំសដាយខៃួនឯងសដាយមានជាំនួយព្ីប្កុមណងទាំ
និងអ្នកប្គរ់ប្គងណផ្នកណងទាំររស់អ្នក។

•

ប្កុមណងទាំ និងអ្នកប្គរ់ប្គងណផ្នកណងទាំនឹងសធ្វើការជាមួយអ្នក សដើមបីសរៀរចាំគសប្មាងណងទាំណដេប្រូវ
ានរចនសឡើងយា៉ោ ងព្ិសសសសដើមបីស្ៃើយររនឹងរប្មូវការសុខភាព្ររស់អ្នក។ ប្កុមណងទាំនឹងទ
ទួេខុសប្រូវកនុងការសប្មរសប្មួេសសវាកមមណដេអ្នកប្រូវការ។ សនេះមានន័យថា ឧទហរែ៍៖

o ប្កុមណងទាំររស់អ្នកនឹងសធ្វើឱយប្ាកដថាអ្នកផ្តេ់សសវាររស់អ្នកដឹងអ្ាំព្ីឱសងទាំងអ្ស់ណដេ
អ្នកសប្រើ សដើមបីឱយព្ួកសគអាចការ់រនែយផ្េរ៉ោេះពាេ់ណាមួយ។

o ប្កុមណងទាំររស់អ្នកនឹងសធ្វើឱយប្ាកដថាេទធផ្េសរសតររស់អ្នកប្រូវានណចករ ាំណេកជាមួយសវ
ជជរែិឌ រររស់អ្នកទាំងអ្ស់ និងអ្នកផ្តេ់សសវាសផ្សងសទៀរ។

D. រាំរន់សសវាកមមររស់ Neighborhood INTEGRITY
រាំរន់សសវាកមមររស់សយើងគឺសៅ រដា Rhode Island។
មានណរប្រជាជនណដេរស់សៅកនុងរាំរន់ផ្ដេ់សសវាកមមររស់សយើងខ្ាំុរ៉ោុសណាណេះណដេអាចទទួេានគសប្មាង
Neighborhood INTEGRITY។
ប្រសិនសរើអ្ក
ន រដូរទីេាំសៅសៅសប្ៅរដា Rhode Island អ្នកមិនអាចរនតសៅកនុងគសប្មាងសនេះសទៀរសទ។ សូមសមើេ
ជាំព្ូកទី 8 ណផ្នក J សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែមអ្ាំព្ីផ្េរ៉ោេះពាេ់ថ្នការផ្ទៃស់រូរសចញព្ី
ត
រាំរន់សសវាកមមររស់សយើង។

ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
សៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការទូរសព្ទមកសេខសនេះគឺ ឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមចូេសៅកាន់ www.nhpri.org/INTEGRITY។
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ជាំព្ូកទី 1៖ ការចារ់សផ្ដើមកនុងនមជាសមាជិក

E. អ្វីណដេសធ្វើឱយអ្នកមានសិទិកា
ធ ៃ យជាសមាជិកថ្នគសប្មាង
អ្នកមានសិទិច
ធ ូេរួមកនុងគសប្មាងររស់សយើងានដរារណា៖

•

អ្នកមានអាយុ 21 ឆ្នាំ ឬចាស់ជាងសនេះ និង

•

អ្នករស់សៅកនុងរាំរន់សសវាកមមររស់សយើង (រុគគេណដេជារ់ឃុាំមិនប្រូវានចារ់ទុកថារស់សៅកនុង
រាំរន់សសវាកមមនូមិសាស្រសតសទ សរើសទេះរីជាព្ួកសគមានទីតាាំងសៅកនុងរាំរន់សនេះក៏សដាយ) និង

•

អ្នកមានទាំង Medicare Part A និង Medicare Part B សហើយអ្នកមានសិទិទ
ធ ទួេាន Part D និង

•

អ្នកគឺជាព្េរដាសហរដាអាសមរ ិក ឬមានវរតមានស្សរចារ់សៅកនុងសហរដាអាសមរ ិក និង

•

អ្នកមានសិទិច
ធ ូេរួមកនុងកមមវ ិធ្ី Rhode Island Medicaid។

F. អ្វីណដេប្រូវរ ាំព្ឹងទុក សៅសព្េអ្នកចូេរួមកនុងគសប្មាងសុខភាព្សេើកដាំរូង
សៅសព្េណដេអ្នកចូេរួមកនុងគសប្មាងដាំរូង អ្នកនឹងទទួេានការវាយរថ្មៃកុងរយៈសព្េ
ន
90 ថ្ងៃដាំរូង។
មាននរណាមានក់ព្ីប្កុមប្គរ់ប្គងការណងទាំររស់សយើងនឹងទក់ទងអ្នកតាមទូរសព្ទ សដើមបីរញ្ចរ់ការវាយរថ្មៃ
ជាមួយអ្នក។ សដាយណផ្អកសេើរប្មូវការររស់អ្នក អ្នកអាចទទួេាននូវការវាយរថ្មៃដ៏ទូេាំទូោយរណនែមសទៀរ
កនុងរយៈសព្េ 45 ថ្ងៃសប្កាយថ្ងៃណដេអ្នកានចុេះស្មេះចូេជាធ្រមាន។ ការវាយរថ្មៃដ៏ទូេាំទូោយនឹង
ព្ិនិរយសមើេឱយកាន់ណរសុីជសប្ៅសៅសេើរប្មូវការ សមរែភាព្ររស់អ្នក និងសសវាកមមណដេអ្នកអាចប្រូវការ។
ប្រសិនសរើសោកអ្នកជាសមាជិកងមីររស់ Neighborhood INTEGRITY សនេះអ្នកអាចរនតសប្រើអ្នកផ្ដេ់សសវា
ណដេអ្នកសប្រើនសព្េរចចុរបននសនេះរយៈសព្េ 180 ថ្ងៃ។
រនទរ់ព្ីរយៈសព្េ 180 ថ្ងៃ អ្នកនឹងប្រូវសប្រើសវជជរែិឌ រ និងអ្នកផ្តេ់សសវាសផ្សងសទៀរសៅកនុងរណា
ត ញររស់
Neighborhood INTEGRITY។ អ្នកផ្តេ់សសវាកនុងរណា
ត ញគឺជាអ្នកផ្តេ់សសវាណដេសធ្វើការជាមួយគសប្មាង
សុខភាព្។ សូមសមើេ ជាំព្ូកទី 3 ណផ្នក D សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែមអ្ាំព្ីការទទួេានការណងទាំ។

ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
សៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការទូរសព្ទមកសេខសនេះគឺ ឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមចូេសៅកាន់ www.nhpri.org/INTEGRITY។
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G. គសប្មាងណងទាំររស់អ្នក
គសប្មាងណងទាំររស់អ្នកគឺជាគសប្មាងសប្មារ់សសវាកមមសុខភាព្ណាណដេអ្នកនឹងទទួេាន និងរសរៀរណដេ
អ្នកនឹងទទួេានសសវាកមមទាំងសនេះ។
រនទរ់ព្ីការវាយរថ្មៃររស់អ្នក ប្កុមណងទាំររស់អ្នកនឹងជួរជាមួយអ្នក សដើមបីនិយាយអ្ាំព្ីសសវាកមមសុខភាព្
ណាខៃេះណដេអ្នកប្រូវការ និងចង់ាន។ អ្នក និងប្កុមណងទាំររស់អ្នករួមាននឹងសរៀរចាំគសប្មាងណងទាំររស់អ្នក។
ជាសរៀងរាេ់ឆ្នាំ ប្កុមណងទាំររស់អ្នកនឹងសធ្វើការជាមួយអ្នក សដើមបីសធ្វើរចចុរបននភាព្គសប្មាងណងទាំររស់អ្នក
ប្រសិនសរើសសវាកមមសុខភាព្ណដេអ្នកប្រូវការ និងចង់ានការផ្ទៃស់រូរ។
ត

H. រុព្វោនធានរា៉ោ រ់រងគសប្មាងប្រចាាំណខររស់ Neighborhood INTEGRITY
Neighborhood INTEGRITY មិនមានប្ាក់រុព្វោនគសប្មាងប្រចាាំណខ (monthly plan premium) សទ។

I. សសៀវសៅណែនាំសមាជិក
សសៀវសៅណែនាំសប្មារ់សមាជិកសនេះគឺជាណផ្នកមួយថ្នកិចចសនាររស់សយើងជាមួយអ្នក។ សនេះមានន័យថាសយើង
ប្រូវណរអ្នុវរតតាមវ ិធានទាំងអ្ស់សៅកនុងឯកសារសនេះ។ ប្រសិនសរើអ្នកគិរថាសយើងានសធ្វើអ្ីណវ ដេផ្ទុយនឹងវ ិធាន
ទាំងសនេះ អ្នកអាចរតឹងឧទធរែ៍ ឬជាំទស់សៅនឹងសកមមភាព្ររស់សយើងាន។ សប្មារ់ព្័រ៌មានអ្ាំព្ីរសរៀររតឹង
ឧទធរែ៍ សូមសមើេជាំព្ូកទី 9 ណផ្នក D ឬទូរសព្ទសៅសេខ 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227)។
អ្នកអាចសសនើសុាំ សសៀវសៅណែនាំសប្មារ់សមាជិកានសដាយសៅទូរសព្ទមក ណផ្នកសសវារសប្មើសមាជិក
តាមសេខ 1-844-812-6896។ អ្នកក៏អាចសមើេសសៀវសៅណែនាំសមាជិកតាមរយៈសគហទាំព្័រ
www.nhpri.org/INTEGRITY ឬទញយកវាព្ីសគហទាំព្័រសនេះានផ្ងណដរ។
កិចចសនាមានសុព្េភាព្សប្មារ់ណខណដេអ្នកានចុេះស្មេះសៅកនុង Neighborhood INTEGRITY។

J. ព្័រ៌មានសាំខាន់ៗសផ្សងសទៀរណដេអ្នកនឹងទទួេានព្ីសយើងខ្ុាំ
អ្នកគួរណរទទួេានរែណ សមាគេ់សមាជិក Neighborhood INTEGRITY មួយរួចសៅសហើយ ព្័រ៌មានអ្ាំព្ីរសរៀរ
ចូេសប្រើ រញ្ជ ីស្មេះអ្នកផ្ដេ់សសវា និងឱសងសាែន រញ្ជ ីររ ិកាខរសវជជសាស្រសតណដេសប្រើានយូរ និង ព្័រ៌មានអ្ាំព្ី
រសរៀរចូេសប្រើ រញ្ជ ីឱសងណដេមានការធានរា៉ោ រ់រង។

ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
សៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការទូរសព្ទមកសេខសនេះគឺ ឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមចូេសៅកាន់ www.nhpri.org/INTEGRITY។

11

សសៀវសៅណែនាំសមាជិកររស់ Neighborhood INTEGRITY

ជាំព្ូកទី 1៖ ការចារ់សផ្ដើមកនុងនមជាសមាជិក

J1. រែណ សមាគេ់សមាជិក Neighborhood INTEGRITY ររស់អ្នក
សប្កាមគសប្មាងររស់សយើង អ្នកនឹងមានរែណ មួយសប្មារ់សសវាកមម Medicare និង Rhode Island Medicaid
ររស់អ្នក រួមទាំងសសវាកមម និងជាំនួយរយៈសព្េណវង និងជាំនួយ និងសវជជរញ្ជ
ជ ណដេមានការរា៉ោ រ់រងសដាយគសប្មាង
Neighborhood INTEGRITY។ អ្នកប្រូវណររ្ាញរែណ សនេះ សៅសព្េអ្នកទទួេានសសវាកមម ឬសវជជរញ្ជ
ជ ណា
មួយ។ សនេះជារែណ គាំរូ សដើមបីរ្ាញឱយអ្នកសឃើញថារូររាងរែណ ររស់អ្នកនឹងមានេកខែៈណររណា៖

ប្រសិនសរើរែណ ររស់អ្នកខូច ារ់ ឬប្រូវសចារេួច សូមទូរសព្ទមកណផ្នកសសវារសប្មើសមាជិកភាៃម សហើយសយើងនឹង
រញ្ូជ នរែណ ងីឱ
ម យអ្នក។
ដរារណាអ្នកជាសមាជិកថ្នគសប្មាងររស់សយើង អ្នកមិនចាាំាច់សប្រើរែណ Medicare ព្ែ៌ប្កហម ស និងសខៀវ
ឬរែណ Rhode Island Medicaid (“anchor”) ររស់អ្នក សដើមបីទទួេានសសវាកមមណដេមានការធានរា៉ោ រ់រងព្ី
Neighborhood INTEGRITY សនេះសទ។ រកាទុករែណ Medicare ររស់អ្នកសៅកណនៃងណដេមានសុវរែិភាព្ កនុង

ករែីណដេអ្នកប្រូវការវាសៅសព្េសប្កាយ។ សប្រើរែណ Rhode Island Medicaid (“anchor”) ររស់អ្នកសប្មារ់
សសវាសុខភាព្សធ្មញ និងមសធ្ាាយសធ្វើដាំសែើរសវជជសាស្រសតមិនសែិរកនុងភាព្អាសនន (NEMT)។ សូមសមើេជាំព្ូកទី
4 សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែមអ្ាំព្ីសព្េណាណដេប្រូវសប្រើរែណ Rhode Island Medicaid ("anchor") ររស់អ្នក។

ប្រសិនសរើអ្នករ្ាញរែណ Medicare ររស់អ្នកជាំនួសឱយរែណ សមាគេ់សមាជិក Neighborhood INTEGRITY
ររស់អ្នក អ្នកផ្តេ់សសវាអាចនឹងសចញវ ិកកយរប្រសៅ Medicare ជាំនួសគសប្មាងររស់សយើង សហើយអ្នកអាចនឹង
ទទួេានវ ិកកយរប្រមួយ។ សូមសមើេជាំព្ូកទី 7 ណផ្នក A សដើមបីណសវងយេ់ព្ីអ្ីវណដេប្រូវសធ្វើ ប្រសិនសរើអ្នកទទួេ
ានវ ិកកយរប្រព្ីអ្នកផ្តេ់សសវា។

ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
សៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការទូរសព្ទមកសេខសនេះគឺ ឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមចូេសៅកាន់ www.nhpri.org/INTEGRITY។
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ជាំព្ូកទី 1៖ ការចារ់សផ្ដើមកនុងនមជាសមាជិក

J2. រញ្ជ ីស្មេះអ្នកផ្ដេ់សសវា និងឱសងសាែន
រញ្ជ ីស្មេះអ្នកផ្តេ់សសវា និងឱសងសាែនរាយស្មេះអ្នកផ្តេ់សសវា និងឱសងសាែនននកនុងរណា
ត ញ

Neighborhood INTEGRITY។ ខែៈសព្េណដេអ្នកជាសមាជិកថ្នគសប្មាងររស់សយើងខ្ាំុ អ្នកប្រូវណរសប្រើអ្នក

ផ្តេ់សសវាកនុងរណា
ត ញ សដើមបីទទួេានសសវាកមមណដេមានការធានរា៉ោ រ់រង។ មានករែីសេើកណេងមួយចាំនួន
សៅសព្េអ្នកចូេរួមកនុងគសប្មាងររស់សយើងជាសេើកដាំរូង (សូមសមើេទាំព្័រ 41)។

អ្នកអាចសសនើសុាំរញ្ជ ីស្មេះអ្នកផ្តេ់សសវា និងឱសងសាែនានសដាយទូរសព្ទមកណផ្នកសសវារសប្មើសមាជិក
តាមរយៈសេខ 1-844-812-6896។ អ្នកក៏អាចសមើេរញ្ជ ីស្មេះអ្នកផ្ដេ់សសវា និងឱសងសាែនតាមរយៈសគ
ហទាំព្័រ www.nhpri.org/INTEGRITY ឬទញយកវាព្ីសគហទាំព្័រសនេះានផ្ងណដរ។
រញ្ជ ីស្មេះអ្នកផ្តេ់សសវា និងឱសងសាែនរាយស្មេះអ្នកជាំនញណងទាំសុខភាព្នន (ដូចជាសវជជរែិឌ រ គិោនុ
រដាាយិកា និងអ្នកចិរតសាស្រសត) ទីកណនៃងនន (ដូចជាមនទីរសព្ទយ ឬគៃីនិក) និងអ្នកផ្តេ់សសវាាាំប្ទ (ដូចជាអ្នកផ្ដេ់
សសវាសុខភាព្សព្េថ្ងៃសប្មារ់មនុសសសព្ញវ ័យ និងអ្នកផ្ដេ់សសវាសុខភាព្តាមផ្ទេះ) ណដេអ្នកអាចសមើេសឃើញ
ថាជាសមាជិក Neighborhood INTEGRITY។ រញ្ជ ីសនេះក៏រាយស្មេះឱសងសាែនណដេសមាជិកអាចសប្រើ សដើមបី
ទទួេានឱសងតាមសវជជរញ្ជ
ជ ផ្ងណដរ។
រញ្ជ ីស្មេះអ្នកផ្តេ់សសវា និងឱសងសាែនមានអាសយដាានអ្នកផ្តេ់សសវា និងឱសងសាែន និងព្័រ៌មានទាំនក់
ទាំនង ក៏ដូចជាព្័រ៌មានេមអិរសផ្សងសទៀរដូចជាថ្ងៃ និងសមា៉ោ ងថ្នប្ររិររតិការ ឯកសទស និងជាំនញសប្មារ់អ្នកផ្ត
េ់សសវា និងឱសងសាែនទាំងអ្ស់សៅកនុងរណា
ត ញ Neighborhood INTEGRITY។
និយមន័យថ្នអ្នកផ្ដេ់សសវាកនុងរណា
ដ ញ

•

អ្នកផ្តេ់សសវាកនុងរណា
ត ញររស់ Neighborhood INTEGRITY រួមមាន៖

o សវជជរែិឌ រ គិោនុរដាាក និងអ្នកជាំនញណងទាំសុខភាព្សផ្សងសទៀរ ណដេអ្នកអាចសប្រើជា
សមាជិកថ្នគសប្មាងររស់សយើង

o គៃីនិក មនទីរសព្ទយ កណនៃងណងទាំមនុសសចាស់ជរា និងកណនៃងសផ្សងសទៀរណដេផ្តេ់សសវាសុខ
ភាព្សៅកនុងគសប្មាងររស់សយើង និង

o ទីភានក់្រសុខភាព្តាមផ្ទេះ អ្នកផ្គរ់ផ្គង់សប្គឿងររ ិកាខរសវជជសាស្រសតសប្រើានយូរ និងអ្នកសផ្សង
សទៀរណដេផ្គរ់ផ្គង់ទាំនិញ និងសសវាកមមណដេអ្នកទទួេតាមរយៈ Medicare ឬ Rhode
Island Medicaid។
អ្នកផ្តេ់សសវាកនុងរណា
ត ញានយេ់ប្ព្មទទួេយកការទូទរ់ប្ាក់ព្ីគសប្មាងររស់សយើងសប្មារ់សសវាកមមណដ
េមានការធានរា៉ោ រ់រងជាការទូទរ់ប្ាក់សព្ញសេញ។ ប្រសិនសរើអ្នកទទួេាន ឬមានសិទិធទទួេានសស
ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
សៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការទូរសព្ទមកសេខសនេះគឺ ឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមចូេសៅកាន់ www.nhpri.org/INTEGRITY។
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ជាំព្ូកទី 1៖ ការចារ់សផ្ដើមកនុងនមជាសមាជិក

វាកមម និងជាំនួយរយៈសព្េណវង សនេះអ្នកអាចនឹងប្រូវរង់ប្ាក់មួយណផ្នកថ្នថ្ងៃសសវាកមមទាំងសនេះ។ សគសៅថា
“ការរួមចាំណែកថ្ងៃចាំណាយ” សហើយចាំនួនទឹកប្ាក់ប្រូវានកាំែរ់សដាយ Rhode Island Medicaid។
និយមន័យថ្នឱសងសាែនកនុងរណា
ដ ញ

•

ឱសងសាែនកនុងរណា
ដ ញគឺជាឱសងសាែន (ហាងេក់ថានាំ) ណដេានយេ់ប្ព្មរាំសព្ញតាមសវជជ
រញ្ជ
ជ សប្មារ់សមាជិកគសប្មាងររស់សយើង។ សប្រើរញ្ជ ីស្មេះអ្នកផ្ដេ់សសវា និងឱសងសាែន
សដើមបីណសវងរកឱសងសាែនកនុងរណា
ដ ញណដេអ្នកចង់សប្រើ។

•

សេើកណេងណរកនុងសព្េមានអាសនន អ្នកប្រូវណររាំសព្ញសវជជរញ្ជ
ជ ររស់អ្នកសៅតាមឱសងសាែនកនុង

រណា
ដ ញណាមួយររស់សយើង ប្រសិនសរើអ្នកចង់ឱយគសប្មាងររស់សយើងជួយអ្នកកនុងការចាំណាយ។
សូមទូរសព្ទមកណផ្នកសសវារសប្មើសមាជិកតាមរយៈសេខ 1-844-812-6896 សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម។ សគហទាំព្័រ
ររស់ណផ្នកសសវារសប្មើសមាជិក និងសគហទាំព្័រ Neighborhood INTEGRITY អាចផ្តេ់ឱយអ្នកនូវព្័រ៌មានងមីរាំផ្ុរ
អ្ាំព្ីការផ្ទៃស់រូរសៅកន
ត
ត ញ និងអ្នកផ្តេ់សសវាកនុងរណា
ត ញររស់សយើង។
ុងឱសងសាែនកនុងរណា
រញ្ជីររ ិកាខរសវជជសាស្រសតណដេសប្រើានយូរ (DME)
ជាមួយនឹងសសៀវសៅណែនាំសមាជិកសនេះ សយើងានសផ្្ើឱយអ្នកនូវរញ្ជ ីថ្នររ ិកាខរសវជជសាស្រសតសប្រើានយូរររស់
Neighborhood INTEGRITY។ រញ្ជ ីសនេះប្ារ់អ្នកអ្ាំព្ីមា៉ោកយីសហា និងប្កុមហុនផ្េិរររស់ DME ណដេសយើង
រា៉ោ រ់រង។ រញ្ជ ីមា៉ោកយីសហា ប្កុមហុនផ្េិរ និងអ្នកផ្គរ់ផ្គង់ងីមៗរាំផ្ុរក៏មានសៅសេើសគហទាំព្័រររស់សយើង
ផ្ងណដរសៅ www.nhpri.org/INTEGRITY។ សូមសមើេជាំព្ូកទី 4 សដើមបីណសវងយេ់រណនែមអ្ាំព្ី DME។

J3. រញ្ជ ីឱសងណដេទទួេានការធានរា៉ោ រ់រង
គសប្មាងមានរញ្ជ ីឱសងណដេទទួេានការធានរា៉ោ រ់រង។ សយើងសៅការ់ថា “រញ្ជ ីឱសង”។
រញ្ជ ីសនេះសរៀររារ់ព្ីឱសងណាណដេប្រូវានរា៉ោ រ់រងសដាយ Neighborhood INTEGRITY។
រញ្ជ ីឱសងក៏ប្ារ់អ្នកផ្ងណដរ ប្រសិនសរើមានវ ិធាន ឬការរ ឹររបិរសេើឱសងណាមួយដូចជាការកាំែរ់ចាំនួន
ណដេអ្នកអាចទទួេានជាសដើម។ សូមសមើេ ជាំព្ូកទី 5 ណផ្នក C សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែមអ្ាំព្ីវ ិធាន និងការដាក់
កាំហិរទាំងសនេះ។

ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
សៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការទូរសព្ទមកសេខសនេះគឺ ឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមចូេសៅកាន់ www.nhpri.org/INTEGRITY។
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ជាំព្ូកទី 1៖ ការចារ់សផ្ដើមកនុងនមជាសមាជិក

ជាសរៀងរាេ់ឆ្នាំ សយើងនឹងរញ្ូជ ន ព្័រ៌មានអ្ាំព្ីវ ិធ្ីចូេសប្រើ រញ្ជ ីឱសងសៅអ្នក រ៉ោុណនតការផ្ទៃស់រូរខៃ
ត េះអាចនឹងសកើរ

សឡើងកនុងអ្ាំឡុងឆ្នាំសនេះ។ សដើមបីទទួេានព្័រ៌មានងមីរាំផ្ុរអ្ាំព្ីឱសងណដេទទួេានការធានរា៉ោ រ់រង សូមចូេ
សមើេសគហទាំព្័រ www.nhpri.org/INTEGRITY ឬទូរសព្ទសៅសេខ 1-844-812-6896។

J4. ការព្នយេ់អ្ាំព្ីអ្រែប្រសយាជន៍
សៅសព្េអ្នកសប្រើអ្រែប្រសយាជន៍ឱសងតាមសវជជរញ្ជ
ជ ណផ្នក D ររស់អ្នក សយើងនឹងសផ្្ើជូនអ្នកនូវសសចកដីសសងខរ
មួយចារ់ សដើមបីជួយឱយអ្នកយេ់ និងតាមដានការរង់ប្ាក់សប្មារ់ឱសងតាមសវជជរញ្ជ
ជ ណផ្នក D ររស់អ្នក។
សសចកដីសសងខរសនេះប្រូវានសគសៅថា ការព្នយេ់អ្ាំព្ីអ្រែប្រសយាជន៍ (ឬ EOB)។
EOB ប្ារ់អ្នកព្ីចាំនួនសរុរណដេអ្នក ឬ អ្នកសផ្សងសទៀរជាំនួសអ្នក ានចាំណាយសេើថ្ងៃទិញឱសងតាមសវជជរញ្ជ
ជ
Part D ររស់អ្នក និងចាំនួនសរុរណដេសយើងានចាំណាយសេើឱសងតាមសវជជរញ្ជ
ជ Part D នីមួយៗររស់អ្នកកនុង
អ្ាំឡុងសព្េមួយណខ។ EOB មានព្័រ៌មានរណនែមអ្ាំព្ីឱសងណដេអ្នកសប្រើ។ ជាំព្ូកទី 6 ផ្តេ់នូវព្័រ៌មានរណនែមអ្ាំព្ី
EOB និងវ ិធ្ីណដេអាចជួយអ្នកកនុងការតាមដានការធានរា៉ោ រ់រងសេើឱសងររស់អ្នក។

EOB ក៏អាចរកានផ្ងណដរសៅសព្េអ្នកសសនើសុាំ។ សដើមបីទទួេានចារ់ចមៃង សូមទក់ទងណផ្នកសសវារសប្មើសមាជិក។
អ្នកមានជសប្មើសកនុងការទទួេានការព្នយេ់អ្ាំព្ីអ្រែប្រសយាជន៍ Part D ររស់អ្នកតាមប្រព្័នធសអ្ឡិចប្រូនិក។

កាំណែសអ្ឡិចប្រូនិកផ្តេ់ព្័រ៌មានដូចាន និងកនុងទប្មង់ដូចាននឹងការព្នយេ់អ្ាំព្ីអ្រែប្រសយាជន៍ជាឯកសារប្កដាស

ណដេអ្នកទទួេានសៅថ្ងៃសនេះ។ សដើមបីចារ់សផ្តើមទទួេានការព្នយេ់អ្ាំព្ីអ្រែប្រសយាជន៍តាមប្រព្័នធសអ្ឡិចប្រូនិក
សូមចូេសៅកាន់សគហទាំព្័រ www.caremark.com ឬទូរសព្ទសៅណផ្នកសសវារសប្មើសមាជិក សដើមបីចុេះស្មេះ។ អ្នកនឹង
ទទួេានការជូនដាំែឹងតាមអ្ុីណមេ សៅសព្េអ្នកមានការព្នយេ់អ្ាំព្ីអ្រែប្រសយាជន៍ងីណម ដេរប្មូវឱយសរើកសមើេ។
ប្រូវរកាទុករាយការែ៍ទាំងសនេះ។ វាគឺជាព្័រ៌មានសាំខាន់អ្ាំព្ីការចាំណាយសេើឱសងររស់អ្ក
ន ។

K. វ ិធ្ីរកាទុកកាំែរ់ប្តាសមាជិកភាព្ររស់អ្នកឱយមានរចចុរបននភាព្
អ្នកអាចរកាទុកកាំែរ់ប្តាសមាជិកភាព្ររស់អ្នកឱយមានរចចុរបននភាព្ានសដាយប្ារ់សយើងឱយដឹងព្ីសព្េសវ
ោណដេព្័រ៌មានររស់អ្នកផ្ទៃស់រូរ។
ត

អ្នកផ្តេ់សសវា និងឱសងសាែនកនុងរណា
ដ ញថ្នគសប្មាងចាាំាច់ប្រូវមានព្័រ៌មានប្រឹមប្រូវអ្ាំព្ីអ្នក។ ព្ួកសគ

សប្រើកាំែរ់ប្តាសមាជិកភាព្ររស់អ្នកសដើមបីដឹងថាសសវាកមម និងឱសងអ្វីខៃេះ ណដេអ្នកទទួេាន សហើយនឹង
ប្រូវចាំណាយរ៉ោុនមន។ សដាយសាររញ្ជ
ា សនេះ វាសាំខាន់ណាស់ណដេអ្នកជួយសយើងរកាទុកព្័រ៌មានររស់អ្ក
ន
ឱយមានរចចុរបននភាព្។

ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
សៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការទូរសព្ទមកសេខសនេះគឺ ឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមចូេសៅកាន់ www.nhpri.org/INTEGRITY។
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ជាំព្ូកទី 1៖ ការចារ់សផ្ដើមកនុងនមជាសមាជិក

ប្ារ់សយើងឱយដឹងដូចខាងសប្កាម៖

•

ការផ្ទៃស់រូរស្
ត
ម េះររស់អ្នក អាសយដាានររស់អ្នក ឬសេខទូរសព្ទររស់អ្នក

•

រាេ់ការផ្ទៃស់រូរការធានរា៉ោ
ត
រ់រងសុខភាព្សផ្សងសទៀរ ដូចជាព្ីនិសយាជកររស់អ្នក និសយាជកររស់
រតីឬប្រព្នធររស់អ្នក ឬនិសយាជកររស់ថ្ដគូរស់សៅកនុងប្គួសារររស់អ្នក ឬសាំែងររស់រុគគេិក

•

ការទមទរសាំែងណាមួយដូចជាការទមទរសាំែងព្ីសប្ាេះថានក់ចរាចរែ៍

•

ការចូេសប្មាកកនុងមនទីរណងទាំមនុសសចាស់ជរា ឬមនទីរសព្ទយ

•

ការណងទាំសៅកនុងមនទីរសព្ទយសប្ៅរាំរន់ ឬសប្ៅរណា
ត ញ ឬរនទរ់សស្្គេះរនទន់

•

ការផ្ទៃស់រូរសេើ
ត
អ្នកសមើេណងររស់អ្នក (ឬនរណាមានក់ណដេទទួេខុសប្រូវចាំសពាេះអ្នក)

•

អ្នកគឺជាណផ្នកមួយ ឬកាៃយជាណផ្នកថ្នការសិកាស្សាវប្ជាវគៃីនិក (កាំែរ់សមាគេ់៖ អ្នកមិនរប្មូវ
ឱយប្ារ់គសប្មាងររស់អ្នកអ្ាំព្ីការសិកាស្សាវប្ជាវគៃីនិកណដេអ្នកមានរាំែងចូេរួមសនេះសទ
រ៉ោុណនតសយើងសេើកទឹកចិរតឱយអ្នកសធ្វើដូសចនេះ)។

ប្រសិនសរើមានព្័រ៌មានផ្ទៃស់រូរត សូមប្ារ់សយើងសដាយការសៅទូរសព្ទមកណផ្នកសសវារសប្មើសមាជិកតាម
រយៈសេខ 1-844-812-6896។

K1. ឯកជនភាព្ថ្នព្័ រ៌មានសុខភាព្ផ្ទទេ់ខួៃន (PHI)
ព្័រ៌មានសៅកនុងកាំែរ់ប្តាសមាជិកភាព្ររស់អ្នកអាចរួមរញ្ូច េព្័រ៌មានសុខភាព្ផ្ទទេ់ខួន
ៃ (PHI)។ ចារ់រប្មូវ
ឱយសយើងរកាទុក PHI ររស់អ្នកជាេកខែៈឯកជន។ សយើងប្រូវប្ាកដថា PHI ររស់អ្នកទទួេានការការពារ។
សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែមអ្ាំព្ីរសរៀរណដេសយើងការពារ PHI ររស់អ្នក សូមសមើេជាំព្ូកទី 8 ណផ្នក C1។

ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
សៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការទូរសព្ទមកសេខសនេះគឺ ឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមចូេសៅកាន់ www.nhpri.org/INTEGRITY។
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ជាំព្ូកទី 2៖ សេខទួរសព្ទ និងធ្នធានសាំខាន់ៗ

ជាំព្ូកទី 2៖ សេខទួរសព្ទ និងធ្នធានសាំខាន់ៗ
សសចកដីសផ្ដើម
ជាំព្ូកសនេះផ្តេ់ឱយអ្នកនូវព្័រ៌មានទាំនក់ទាំនងសប្មារ់ធ្នធានសាំខាន់ៗណដេអាចជួយអ្នកស្ៃើយសាំែួរររស់អ្នក
អ្ាំព្ី Neighborhood INTEGRITY និងអ្រែប្រសយាជន៍ណងទាំសុខភាព្ររស់អ្នក។ អ្នកក៏អាចសប្រើជាំព្ូកសនេះសដើមបី
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ជាំព្ូកទី 2៖ សេខទួរសព្ទ និងធ្នធានសាំខាន់ៗ

A. រសរៀរទក់ទងណផ្នកសសវារសប្មើសមាជិកររស់ Neighborhood INTEGRITY
សៅទូរសព្ទមក
សេខ

1-844-812-6896 ការសៅទូរសព្ទសនេះគឺឥរគិរថ្ងៃ។
ចារ់ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និងព្ីសមា៉ោ ង 8
ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់សៅថ្ងៃសៅរ ៍។ សៅរសសៀេថ្ងៃសៅរ ៍ ថ្ងៃអាទិរយ
និងថ្ងៃឈរ់សប្មាក សោកអ្នកអាចសផ្្ើសារមកកាន់សយើងខ្ាំុាន។ សយើងខ្ាំុនឹង
សៅទូរសព្ទសៅអ្នកវ ិញសៅថ្ងៃសធ្វើការរនទរ់។

សយើងខ្ាំុមានសសវាកមមអ្នករកណប្រផ្ទទេ់មារ់សដាយឥរគិរថ្ងៃសប្មារ់អ្នកណដេមិ
នសចេះភាសាអ្ង់សគៃស។

711 ការសៅទូរសព្ទសនេះគឺឥរគិរថ្ងៃ។

TTY

សេខសនេះគឺសប្មារ់អ្នកណដេមានរញ្ជ
ា កនុងការសាតរ់ ឬការនិយាយ។
អ្នកប្រូវណរមានឧរករែ៍ទូរសព្ទព្ិសសស សដើមបីសធ្វើការសៅទូរសព្ទ។

ចារ់ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និងព្ីសមា៉ោ ង 8
ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់សៅថ្ងៃសៅរ ៍។ សៅរសសៀេថ្ងៃសៅរ ៍ ថ្ងៃអាទិរយ
និងថ្ងៃឈរ់សប្មាក សោកអ្នកអាចសផ្្ើសារមកកាន់សយើងខ្ាំុាន។
សយើងខ្ាំុនឹងសៅទូរសព្ទសៅអ្នកវ ិញសៅថ្ងៃសធ្វើការរនទរ់។
សរសសរ

Neighborhood Health Plan of Rhode Island
Attn: Member Services
910 Douglas Pike
Smithfield, RI 02917

សគហទាំព្័រ

www.nhpri.org/INTEGRITY

A1. សព្េសវោណដេប្រូវទក់ទង ណផ្នកសសវារសប្មើសមាជិក
•

សាំែួរអ្ាំព្ីគសប្មាង

•

សាំែួរអ្ាំព្ីការទមទរ វ ិកកយរប្រ ឬរែណ សមាគេ់សមាជិក

ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
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•

ជាំព្ូកទី 2៖ សេខទួរសព្ទ និងធ្នធានសាំខាន់ៗ

ការសសប្មចចិរតសេើការធានរា៉ោ រ់រងអ្ាំព្ីការណងទាំសុខភាព្ររស់អ្នក

o ការសសប្មចចិរតសេើការធានរា៉ោ រ់រងអ្ាំព្ីការណងទាំសុខភាព្ររស់អ្នកគឺជាការសសប្មចចិរតអ្ាំព្ី៖
– អ្រែប្រសយាជន៍ និងសសវាណដេមានការធានរា៉ោ រ់រងររស់អ្នក ឬ
– ចាំនួនទឹកប្ាក់ណដេសយើងនឹងចាំណាយសប្មារ់សសវាសុខភាព្ររស់អ្នក។

o សៅទូរសព្ទមកសយើងខ្ុាំ ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរអ្ាំព្ីការសសប្មចចិរតសេើការធានរា៉ោ រ់រង
អ្ាំព្ីការណងទាំសុខភាព្។

o សដើមបីណសវងយេ់រណនែមអ្ាំព្ីសសចកដីសសប្មចសេើការធានរា៉ោ រ់រង សូមសមើេជាំព្ូកទី 9 ណផ្នក D។
•

រែឹដ ងឧទធរែ៍អ្ាំព្ីការណងទាំសុខភាព្ររស់អ្នក

o រែឹត ងឧទធរែ៍គឺជាវ ិធ្ីផ្ូវការថ្នការសសន
ៃ
ើសុាំឱយសយើងព្ិនិរយសមើេការសសប្មចចិរតណដេសយើង
ានសធ្វើសឡើងអ្ាំព្ីការធានរា៉ោ រ់រងររស់អ្នក សហើយសសនើសុាំឱយសយើងផ្ទៃស់រូរវា
ត ប្រសិនសរើអ្នក
គិរថាសយើងានសធ្វើខុស។

o សដើមបីណសវងយេ់រណនែមអ្ាំព្ីការដាក់ពាកយរែឹដ ងឧទធរែ៍ សូមសមើេជាំព្ូកទី 9 ណផ្នក D។
•

ពាកយរែឹត ងអ្ាំព្ីការណងទាំសុខភាព្ររស់អ្នក

o អ្នកអាចដាក់ពាកយរែឹដ ងរវា៉ោ អ្ាំព្ីសយើងខ្ាំុ ឬអ្នកផ្តេ់សសវាណាមួយ (រួមទាំងអ្នកផ្តេ់សសវា

មិនមានកនុងរណា
ត ញ ឬអ្នកផ្ដេ់សសវាកនុងរណា
ត ញ)។ អ្នកផ្តេ់សសវាកនុងរណា
ត ញគឺជាអ្នក

ផ្តេ់សសវាណដេសធ្វើការជាមួយគសប្មាងសុខភាព្។ អ្នកក៏អាចដាក់ពាកយរែឹដ ងរវា៉ោ អ្ាំព្ីគុែ
ភាព្ថ្នការណងទាំណដេអ្នកានទទួេមកកាន់សយើងខ្ាំុ ឬសៅកាន់សាែរ័នណកេមអគុែភាព្
(សូមសមើេណផ្នក F ខាងសប្កាម)។

o ប្រសិនសរើពាកយរែឹត ងររស់អ្នកនិយាយអ្ាំព្ីសសចកដីសសប្មចសេើការធានរា៉ោ រ់រងអ្ាំព្ីការណង
ទាំសុខភាព្ររស់អ្នក អ្នកអាចដាក់ពាកយរែឹដ ងរវា៉ោ (សូមសមើេណផ្នកខាងសេើ)។

o អ្នកអាចសផ្្ើពាកយរែឹត ងអ្ាំព្ីសិទិធ Neighborhood INTEGRITY សៅកាន់ Medicare ាន។
អ្នកអាចសប្រើទប្មង់ណរររទសេើអ្នឡាញតាមរយៈសគហទាំព្័រ
www.medicare.gov/MedicareComplaintForm/home.aspx ។ ឬអ្នកអាចទូរសព្ទសៅសេខ
1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) សដើមបីសុាំជាំនួយាន។

o សដើមបីណសវងយេ់រណនែមអ្ាំព្ីការដាក់ពាកយរែឹត ងរវា៉ោ អ្ាំព្ីការណងទាំសុខភាព្ររស់អ្នក
សូមសមើេជាំព្ូកទី 9 ណផ្នក J។

ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
សៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការទូរសព្ទមកសេខសនេះគឺ ឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមចូេសៅកាន់ www.nhpri.org/INTEGRITY។
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•

ជាំព្ូកទី 2៖ សេខទួរសព្ទ និងធ្នធានសាំខាន់ៗ

ការសសប្មចចិរតសេើការធានរា៉ោ រ់រងអ្ាំព្ីឱសងររស់អ្នក

o ការសសប្មចចិរតសេើការធានរា៉ោ រ់រងអ្ាំព្ីឱសងររស់អ្នកគឺជាការសសប្មចចិរតអ្ាំព្ី៖
– អ្រែប្រសយាជន៍ និងឱសងណដេមានការធានរា៉ោ រ់រងររស់អ្នក ឬ
– ចាំនួនទឹកប្ាក់ណដេសយើងនឹងចាំណាយសប្មារ់ឱសងររស់អ្នក។

o ទឹកប្ាក់សនេះអ្នុវរតចាំសពាេះឱសង Part D ររស់អ្នក ឱសងតាមសវជជរញ្ជ
ជ ររស់Rhode Island
Medicaid និងឱសងាមនសវជជរញ្ជ
ជ ររស់ Rhode Island Medicaid។

o សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែមអ្ាំព្ីសសចកដីសសប្មចសេើការធានរា៉ោ រ់រងអ្ាំព្ីឱសងតាមសវជជរញ្ជ
ជ ររស់
អ្នក សូមសមើេជាំព្ូកទី 9 ណផ្នក E និង F។

•

ការរតឹងឧទធរែ៍អ្ាំព្ីឱសងររស់អ្នក

o ការរដឹងឧទធរែ៍គឺជាវិធ្ីមួយកនុងការសសនើសុាំឱយសយើងផ្ទៃស់រូរការសសប្មចចិ
ត
រតសេើការធានរា៉ោ រ់រង។
o អ្នកអាចសសនើសុាំរែឹត ងឧទធរែ៍សប្មារ់ឱសងតាមសវជជរញ្ជ
ជ ររស់ Medicaid ឬ Part D ររស់អ្នក
សដាយការសៅទូរសព្ទមកណផ្នកសសវារសប្មើសមាជិកតាមរយៈសេខ 1-844-812-6896 (TTY 711)។
ឱសងណដេមិនណមនជាឱសង Part D ប្រូវានសរសសរកូដជា “DP” សៅកនុងរញ្ជីឱសងររស់សយើ

ង។ ទាំងសនេះគឺជាប្រសនទឱសង Medicaid។

o សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែមអ្ាំព្ីការដាក់ពាកយរែឹត ងឧទធរែ៍អ្ាំព្ីឱសងតាមសវជជរញ្ជ
ជ ររស់អ្នក
សូមសមើេជាំព្ូកទី 9 ណផ្នក E និង F។

•

ការរដឹងរវា៉ោ អ្ាំព្ីឱសងររស់អ្នក

o អ្នកអាចដាក់ពាកយរែឹត ងរវា៉ោ អ្ាំព្ីសយើង ឬឱសងសាែនណាមួយាន។ សនេះរួមរញ្ូច េទាំង
ពាកយរែឹត ងរវា៉ោ អ្ាំព្ីឱសងតាមសវជជរញ្ជ
ជ ររស់អ្នក។

o ប្រសិនសរើពាកយរែឹត ងរវា៉ោ ររស់អ្នកទក់ទងនឹងការសសប្មចចិរតសេើការធានរា៉ោ រ់រងអ្ាំព្ីឱស
ងតាមសវជជរញ្ជ
ជ ររស់អ្នក អ្នកអាចសធ្វើការរតឹងឧទធរែ៍ាន។ (សូមសមើេណផ្នកខាងសេើ)។

o អ្នកអាចសផ្្ើពាកយរែឹត ងអ្ាំព្ីសិទិធ Neighborhood INTEGRITY សៅកាន់ Medicare ាន។
អ្នកអាចសប្រើទប្មង់ណរររទសេើអ្នឡាញសៅកនុងសគហទាំព្័រ

www.medicare.gov/MedicareComplaintForm/home.aspx ។ ឬអ្នកអាចទូរសព្ទសៅសេខ
1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) សដើមបីសុាំជាំនួយាន។

o សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែមអ្ាំព្ីការដាក់ពាកយរែឹត ងរវា៉ោ អ្ាំព្ីឱសងតាមសវជជរញ្ជ
ជ ររស់អ្នក
សូមសមើេជាំព្ូកទី 9 ណផ្នក J។
ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
សៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការទូរសព្ទមកសេខសនេះគឺ ឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមចូេសៅកាន់ www.nhpri.org/INTEGRITY។
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•

ជាំព្ូកទី 2៖ សេខទួរសព្ទ និងធ្នធានសាំខាន់ៗ

ការរង់ប្ាក់សប្មារ់ការណងទាំសុខភាព្ ឬឱសងណដេអ្នកានរង់រច
ួ សហើយ

o សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែមអ្ាំព្ីរសរៀរសសនើសុាំឱយសយើងខ្ាំុរង់សងអ្នកវ ិញ ឬរង់វ ិកកយរប្រណដេ
អ្នកានទទួេ សូមសមើេជាំព្ូកទី 7 ណផ្នក A។

o ប្រសិនសរើអ្នកសសនើសុាំឱយសយើងរង់វ ិកកយរប្រ សហើយសយើងរដិសសធ្ណផ្នកណាមួយថ្នសាំសែើ
ររស់អ្នក អ្នកអាចរតឹងឧទធរែ៍ចាំសពាេះការសសប្មចចិរតររស់សយើងាន។ សូមសមើេជាំព្ូកទី 9
ណផ្នក E3 និង F5 សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែមអ្ាំព្ីរែឹត ងឧទធរែ៍។

ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
សៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការទូរសព្ទមកសេខសនេះគឺ ឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមចូេសៅកាន់ www.nhpri.org/INTEGRITY។
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ជាំព្ូកទី 2៖ សេខទួរសព្ទ និងធ្នធានសាំខាន់ៗ

B. រសរៀរទក់ទងអ្នកប្គរ់ប្គងណផ្នកណងទាំររស់អ្នក
អ្នកប្គរ់ប្គងណផ្នកណងទាំគឺជាអ្នកព្ាាេណដេទទួេានការអ្នុញ្ជារ (ទាំងគិោនុរបដាាយិការឋម ឬរុគគេិក
សងគម) ណដេជួយអ្នកកនុងការប្គរ់ប្គងអ្នកផ្តេ់សសវា និងសសវាកមមទាំងអ្ស់ររស់អ្នក។ ព្ួកសគសធ្វើការជាមួយ

ប្កុមណងទាំររស់អ្នក សដើមបីប្ាកដថាអ្នកទទួេានការណងទាំណដេអ្នកប្រូវការ។ ប្រសិនសរើអ្នកសប្ជើសសរ ើស អ្នក
អាចមានអ្នកប្គរ់ប្គងណផ្នកណងទាំមានក់សដើមបីជួយសប្មរសប្មួេការណងទាំររស់អ្នក។សដើមបីសសនើសុាំ ផ្ទៃស់រូរត
ឬទក់ទងអ្នកប្គរ់ប្គងណផ្នកណងទាំ សូមទូរសព្ទមកណផ្នកសសវារសប្មើសមាជិក។
ប្រសនទទាំនក់ទាំនង

សៅទូរសព្ទមកសេខ

1-844-812-6896 ការសៅទូរសព្ទសនេះគឺឥរគិរថ្ងៃ។
ចារ់ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និងព្ីសមា៉ោ ង 8
ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់សៅថ្ងៃសៅរ ៍។ សៅរសសៀេថ្ងៃសៅរ ៍ ថ្ងៃអាទិរយ
និងថ្ងៃឈរ់សប្មាក សោកអ្នកអាចសផ្្ើសារមកកាន់សយើងខ្ាំុាន។
សយើងខ្ាំុនឹងសៅទូរសព្ទសៅអ្នកវ ិញសៅថ្ងៃសធ្វើការរនទរ់។

សយើងខ្ាំុមានសសវាកមមអ្នករកណប្រផ្ទទេ់មារ់សដាយឥរគិរថ្ងៃសប្មារ់អ្នក
ណដេមិនសចេះភាសាអ្ង់សគៃស។

711 ការសៅទូរសព្ទសនេះគឺឥរគិរថ្ងៃ។

TTY

សេខសនេះគឺសប្មារ់អ្នកណដេមានរញ្ជ
ា កនុងការសាតរ់ ឬការនិយាយ។
អ្នកប្រូវណរមានឧរករែ៍ទូរសព្ទព្ិសសស សដើមបីសធ្វើការសៅទូរសព្ទ។

ចារ់ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និងព្ីសមា៉ោ ង 8
ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់សៅថ្ងៃសៅរ ៍។ សៅរសសៀេថ្ងៃសៅរ ៍ ថ្ងៃអាទិរយ
និងថ្ងៃឈរ់សប្មាក សោកអ្នកអាចសផ្្ើសារមកកាន់សយើងខ្ាំុាន។
សយើងខ្ាំុនឹងសៅទូរសព្ទសៅអ្នកវ ិញសៅថ្ងៃសធ្វើការរនទរ់។
សរសសរ

Neighborhood Health Plan of Rhode Island
ATTN: Care Management
910 Douglas Pike
Smithfield, RI 02917

សគហទាំព្័រ

www.nhpri.org/INTEGRITY

ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
សៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការទូរសព្ទមកសេខសនេះគឺ ឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមចូេសៅកាន់ www.nhpri.org/INTEGRITY។
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ជាំព្ូកទី 2៖ សេខទួរសព្ទ និងធ្នធានសាំខាន់ៗ

B1. សព្េសវោណដេប្រូវទក់ទងអ្នកប្គរ់ប្គងណផ្នកណងទាំររស់អ្នក
•

សាំែួរអ្ាំព្ីការណងទាំសុខភាព្ររស់អ្នក

•

សាំែួរអ្ាំព្ីការទទួេានសសវាសុខភាព្ផ្ៃូវចិរត មសធ្ាាយសធ្វើដាំសែើរ និងសសវាកមម និងជាំនួយ
រយៈសព្េណវង (LTSS)

រុគគេណដេមានរប្មូវការណងទាំកប្មិរខពស់ ឬខពស់រាំផ្ុរ សហើយអ្នកណដេប្រូវការការណងទាំតាមសាែរ័ន អាចនឹង
មានសិទិធទទួេានសសវាកមម និងជាំនួយរយៈសព្េណវង (LTSS) សៅកនុងផ្ទេះររស់អ្នក។ LTSS គឺជាសសវាកមម

និងជាំនួយសផ្សងៗានណដេជួយដេ់មនុសសចាស់ និងជនព្ិការឱយរាំសព្ញសសចកតីប្រូវការប្រចាាំថ្ងៃររស់ព្ួកសគ
សប្មារ់ជាំនួយ និងការណកេមអគុែភាព្ជីវ ិររស់សៅររស់ព្ួកសគ សដើមបីឱយព្ួកសគអាចរស់សៅកនុងសហគមន៍
ប្រករសដាយសុវរែិភាព្។

សព្េខៃេះ អ្នកអាចទទួេានជាំនួយកនុងការណងទាំសុខភាព្ប្រចាាំថ្ងៃ និងរប្មូវការសប្មារ់ការរស់សៅប្រចាាំថ្ងៃ
ររស់អ្នក។ អ្នកប្រណហេជាអាចទទួេានសសវាកមមទាំងសនេះ៖

•

ការណងទាំមនុសសចាស់ជរាណដេមានជាំនញ

•

ការព្ាាេសដាយចេន

•

ការព្ាាេសាដរវ ិជាជជីវៈ (occupational therapy)

•

ការព្ាាេការនិយាយ

•

សសវាកមមសវជជសាស្រសតសងគម

•

ការណងទាំសុខភាព្តាមផ្ទេះ

ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
សៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការទូរសព្ទមកសេខសនេះគឺ ឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមចូេសៅកាន់ www.nhpri.org/INTEGRITY។
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ជាំព្ូកទី 2៖ សេខទួរសព្ទ និងធ្នធានសាំខាន់ៗ

C. រសរៀរទក់ទងណខសទូរសព្ទប្រឹកាសយារេ់ជាមួយគិោនុរដាាក
ណខសទូរសព្ទប្រឹកាសយារេ់ជាមួយគិោនុរដាាយិកាអាចសប្រើាន 24 សមា៉ោ ងកនុងមួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកុងមួ
ន យសាតហ៍។

គិោនុរដាាយិកាអាចជួយអ្នកកនុងការសសប្មចចិរអ្
ត ាំព្ីកណនៃងណដេេអរាំផ្ុរសប្មារ់ការទទួេានការណងទាំដូចជា
សវជជរែិឌ រ ការណងទាំរនទន់ ឬរនទរ់សស្្គេះរនទន់ររស់អ្ក
ន ។ ព្ួកសគក៏អាចជួយស្ៃើយសាំែួរអ្ាំព្ីរញ្ជ
ា សុខ

ភាព្ររស់អ្ក
ន សាំែួរអ្ាំព្ីការសប្រើប្ាស់ឱសង និងអ្វីណដេអ្នកអាចសធ្វើានសៅផ្ទេះ សដើមបីណងរកាសុខភាព្ររស់អ្នក។
ប្រសនទទាំនក់ទាំនង

សៅទូរសព្ទមកសេខ

1-844-617-0563 ការសៅទូរសព្ទសនេះគឺមិនគិរថ្ងៃសទ។
24 សមា៉ោ ងកនុងមួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកុងមួ
ន
យសាតហ៍
សយើងខ្ាំុមានសសវាកមមអ្នករកណប្រផ្ទទេ់មារ់សដាយឥរគិរថ្ងៃសប្មារ់
អ្នកណដេមិនសចេះភាសាអ្ង់សគៃស។

TTY

711 ការសៅទូរសព្ទសនេះគឺមិនគិរថ្ងៃសទ។
សេខសនេះគឺសប្មារ់អ្នកណដេមានរញ្ជ
ា កនុងការសាតរ់ ឬការនិយាយ។
អ្នកប្រូវណរមានឧរករែ៍ទូរសព្ទព្ិសសស សដើមបីសធ្វើការសៅទូរសព្ទ។
24 សមា៉ោ ងកនុងមួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកុងមួ
ន
យសាតហ៍

C1. សព្េសវោណដេប្រូវទក់ទងណខសទូរសព្ទប្រឹកាសយារេ់ជាមួយគិោនុរដាាយិកា
•

សាំែួរអ្ាំព្ីការណងទាំសុខភាព្ររស់អ្នក

ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
សៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការទូរសព្ទមកសេខសនេះគឺ ឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមចូេសៅកាន់ www.nhpri.org/INTEGRITY។
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ជាំព្ូកទី 2៖ សេខទួរសព្ទ និងធ្នធានសាំខាន់ៗ

D. រសរៀរទក់ទងណខសទូរសព្ទវ ិររតិសុខភាព្ផ្ៃូវចិរត
ណខសទូរសព្ទវ ិររតិសុខភាព្ផ្ៃូវចិរតផ្តេ់ព្័រ៌មាន និងការាាំប្ទសដាយផ្ទទេ់ដេ់សមាជិកណដេប្រូវការរកទីតាាំង និង
ទទួេានសសវាកមមសុខភាព្ផ្ៃូវចិរត ឬការសប្រើប្ាស់សារធារុសញៀន។
ប្រសនទទាំនក់ទាំនង

សៅទូរសព្ទមកសេខ

1-401-443-5995 ការសៅទូរសព្ទសនេះគឺមិនគិរថ្ងៃសទ។
24 សមា៉ោ ងកនុងមួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកុងមួ
ន
យសាតហ៍
សយើងខ្ាំុមានសសវាកមមអ្នករកណប្រផ្ទទេ់មារ់សដាយឥរគិរថ្ងៃសប្មារ់អ្នក
ណដេមិនសចេះភាសាអ្ង់សគៃស។

TTY

711 ការសៅទូរសព្ទសនេះគឺមិនគិរថ្ងៃសទ។
សេខសនេះគឺសប្មារ់អ្នកណដេមានរញ្ជ
ា កនុងការសាតរ់ ឬការនិយាយ។
អ្នកប្រូវណរមានឧរករែ៍ទូរសព្ទព្ិសសស សដើមបីសធ្វើការសៅទូរសព្ទ។
24 សមា៉ោ ងកនុងមួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកុងមួ
ន
យសាតហ៍

D1. សព្េសវោណដេប្រូវទក់ ទងណខសទូរសព្ទវ ិររតិសុខភាព្ផ្ៃូវចិរត
•

សាំែួរអ្ាំព្ីសសវាសុខភាព្ផ្ៃូវចិរត

•

សាំែួរអ្ាំព្ីសសវាកមមវ ិររតិថ្នការសប្រើប្ាស់សារធារុសញៀន

ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
សៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការទូរសព្ទមកសេខសនេះគឺ ឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមចូេសៅកាន់ www.nhpri.org/INTEGRITY។
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E. រសរៀរទក់ទងកមមវ ិធ្ីជាំនួយណផ្នកធានរា៉ោ រ់រងសុខភាព្រដា (SHIP)
និងកមមវ ិធ្ីជាំនួយកនុងការចុេះស្មេះររស់ Medicare-Medicaid (MME)
កមមវ ិធ្ីជាំនួយណផ្នកធានរា៉ោ រ់រងសុខភាព្រដា (SHIP) ផ្តេ់ការប្រឹកាធានរា៉ោ រ់រងសុខភាព្សដាយឥរគិរថ្ងៃដេ់អ្នក
ណដេចូេរួមកនុង Medicare។ សៅកនុងរដា Rhode Island កមមវ ិធ្ី SHIP ប្រូវានផ្តេ់សដាយការ ិយាេ័យវ ័
យចាំណាស់ប្រករសដាយសុខភាព្េអ (OHA)។

កមមវ ិធ្ីាាំប្ទការចុេះស្មេះ Medicare-Medicaid (MME) ផ្តេ់ការប្រឹកាធានរា៉ោ រ់រងសុខភាព្មួយទេ់
មួយសដាយឥរគិរថ្ងៃដេ់អ្នកណដេមាន Medicare និង Medicaid។ សៅកនុងរដា Rhode Island កមមវ ិធ្ី MME
ប្រូវានផ្តេ់សដាយ The POINT។

SHIP និង The POINT មិនជារ់ទាំនក់ទាំនងជាមួយប្កុមហុនធានរា៉ោ រ់រង ឬគសប្មាងសុខភាព្ណាមួយសឡើយ។
ប្រសនទទាំនក់ទាំនង

សៅទូរសព្ទមកសេខ

Rhode Island SHIP: 1-888-884-8721
ព្ីសមា៉ោ ង 8:30 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 4:00 រសសៀេ ព្ីថ្ងៃចនទ ដេ់ថ្ងៃសុប្ក
The POINT: 1-401-462-4444
ព្ីសមា៉ោ ង 8:30 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 4:00 រសសៀេ ព្ីថ្ងៃចនទ ដេ់ថ្ងៃសុប្ក

TTY

711
សេខសនេះគឺសប្មារ់អ្នកណដេមានរញ្ជ
ា កនុងការសាតរ់ ឬការនិយាយ។
អ្នកប្រូវណរមានឧរករែ៍ទូរសព្ទព្ិសសស សដើមបីសធ្វើការសៅទូរសព្ទ។

សរសសរ

Office of Health Aging, Louis Pasteur Building
57 Howard Avenue
Cranston, RI 02920
Attention: SHIP Program

សគហទាំព្័រ

www.oha.ri.gov

ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
សៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការទូរសព្ទមកសេខសនេះគឺ ឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមចូេសៅកាន់ www.nhpri.org/INTEGRITY។
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E1. សព្េសវោណដេប្រូវនិយាយជាមួយអ្នកផ្តេ់ប្រឹកា SHIP
•

សាំែួរអ្ាំព្ីការធានរា៉ោ រ់រងសុខភាព្ Medicare ររស់អ្នក

o អ្នកប្រឹកា SHIP អាចស្ៃើយសាំែួរររស់អ្នកអ្ាំព្ីការផ្ទៃស់រូរសៅគសប្មាង
ត
Medicare ងមី
សហើយអាចជួយអ្នកាន៖

– យេ់ព្ីជសប្មើសថ្នគសប្មាងររស់អ្នក
– យេ់ព្ីសិទិធររស់អ្នក
– ដាក់ពាកយរែឹត ងរវា៉ោ អ្ាំព្ីការណងទាំ និងការព្ាាេសុខភាព្ររស់អ្នក និង
– សដាេះស្សាយរញ្ជ
ា ជាមួយវ ិកកយរប្រររស់អ្នក។

E2. សព្េណដេប្រូវព្ិសប្ាេះជាមួយអ្នកប្រឹកា MME
•

សាំែួរអ្ាំព្ីជសប្មើសររស់អ្នកសប្មារ់ការធានរា៉ោ រ់រងសេើសុខភាព្ សប្ពាេះណរអ្នកមានសិទិធ
ទទួេាន Medicare និង Medicaid

o អ្នកប្រឹកា MME សៅឯ The POINT អាចជួយអ្នក៖
– ណសវងយេ់ព្ីជសប្មើសថ្នការធានរា៉ោ រ់រងសុខភាព្ររស់អ្នកតាមរយៈការប្រឹកាជសប្មើស
មួយទេ់មួយ
– យេ់ព្ីសិទិធររស់អ្នក
– សដាេះស្សាយរញ្ជ
ា ណាមួយពាក់ព្័នធនឹងសិទិធទទួេាន Medicaid និង
– ចូេសប្រើការធានរា៉ោ រ់រងសេើសវជជរញ្ជ
ជ រសណា
ត េះអាសនន ណផ្នក D ប្រសិនសរើចាាំាច់

ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
សៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការទូរសព្ទមកសេខសនេះគឺ ឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមចូេសៅកាន់ www.nhpri.org/INTEGRITY។
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F. រសរៀរទក់ទងសាែរ័នណកេមអគុែភាព្ (QIO)
រដាររស់សយើងមានសាែរ័នមួយណដេមានស្មេះថា KEPRO។ សាែរ័នសនេះគឺជាប្កុមសវជជរែិឌ រ និងអ្នកជាំនញណងទាំ
សុខភាព្ដថ្ទសទៀរណដេជួយណកេមអគុែភាព្ថ្នការណងទាំចាំសពាេះអ្នកណដេចូេរួមកនុង Medicare។ KEPRO
មិនមានទាំនក់ទាំនងជាមួយគសប្មាងររស់សយើងសទ។
ប្រសនទទាំនក់ទាំនង

សៅទូរសព្ទមកសេខ

1-888-319-8452

TTY

1-844-843-4776
សេខសនេះគឺសប្មារ់អ្នកណដេមានរញ្ជ
ា កនុងការសាតរ់ ឬការនិយាយ។
អ្នកប្រូវណរមានឧរករែ៍ទូរសព្ទព្ិសសស សដើមបីសធ្វើការសៅទូរសព្ទ។

សរសសរ

KEPRO
5700 Lombardo Center Drive, Suite 100
Seven Hills, OH 44131

សគហទាំព្័រ

www.keprogio.com

F1. សព្េសវោណដេប្រូវទក់ទង KEPRO
•

សាំែួរអ្ាំព្ីការណងទាំសុខភាព្ររស់អ្នក

o អ្នកអាចដាក់ពាកយរែឹដ ងអ្ាំព្ីការណងទាំណដេអ្នកទទួេាន ប្រសិនសរើអ្នក៖
– មានរញ្ជ
ា ជាមួយនឹងគុែភាព្ថ្នការណងទាំ
– គិរថាការសានក់សៅមនទីរសព្ទយររស់អ្នករញ្ច រ់សេឿនសព្ក ឬ
– គិរថាការណងទាំសុខភាព្តាមផ្ទេះររស់អ្នក ការណងទាំសៅមនទីរព្ាាេជាំនញ ឬសសវាសៅ
មនទីរសាតរនីរិសមបទសប្មារ់អ្នកជាំងឺមិនសានក់ព្ាាេដ៏ទូេាំទូោយ (CORF) រញ្ច រ់
សេឿនសព្ក។

ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
សៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការទូរសព្ទមកសេខសនេះគឺ ឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមចូេសៅកាន់ www.nhpri.org/INTEGRITY។
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ជាំព្ូកទី 2៖ សេខទួរសព្ទ និងធ្នធានសាំខាន់ៗ

G. រសរៀរទក់ទង Medicare
Medicare គឺជាកមមវ ិធ្ីធានរា៉ោ រ់រងសុខភាព្ររស់សហព្័នធសប្មារ់មនុសសណដេមានអាយុ 65 ឆ្នាំឬចាស់
ជាងសនេះ ជនព្ិការមួយចាំនួនណដេមានអាយុសប្កាម 65 ឆ្នាំ និងអ្នកណដេមានជាំងឺរប្មងសនមដាំណាក់
កាេចុងសប្កាយ (ការសខាយរប្មងសនមជាអ្ចិថ្្នតយ៍ណដេរប្មូវឱយមានការោង្ម ឬរតូររប្មងសនម)។
ទីភានក់្រសហព្័នទ
ធ ទួេរនទុក Medicare គឺជាមជឈមែឌេសប្មារ់សសវាកមម Medicare & Medicaid ឬ CMS។
ប្រសនទទាំនក់ទាំនង

សៅទូរសព្ទមក

1-800-MEDICARE (1-800-633-4227)

សេខ

ការសៅទូរសព្ទសៅសេខសនេះគឺឥរគិរថ្ងៃ 24 សមា៉ោ ងកនុងមួយថ្ងៃ 7

TTY

1-877-486-2048 ការសៅទូរសព្ទសនេះគឺមិនគិរថ្ងៃសទ។

ថ្ងៃកុងមួ
ន
យសាតហ៍។

សេខសនេះគឺសប្មារ់អ្នកណដេមានរញ្ជ
ា កនុងការសាតរ់ ឬការនិយាយ។
អ្នកប្រូវណរមានឧរករែ៍ទូរសព្ទព្ិសសស សដើមបីសធ្វើការសៅទូរសព្ទ។
សគហទាំព្័រ

www.medicare.gov
សនេះគឺជាសគហទាំព្័រផ្ៃូវការសប្មារ់ Medicare។ វាផ្តេ់ឱយអ្នកនូវព្័រ៌មានងមីៗអ្ាំព្ី
Medicare។ វាក៏មានព្័រ៌មានអ្ាំព្ីមនទីរសព្ទយ មែឌេណងទាំមនុសសចាស់ សវជជ
រែិឌ រ ភានក់្រសុខភាព្តាមផ្ទេះ មនទីរោង្ម មនទីរសាតរនីរិសមបទ
សប្មារ់អ្នកជាំងឺសានក់ព្ាាេ និងមែឌេណងទាំអ្នកជាំងឺដាំណាក់កាេចុង
សប្កាយផ្ងណដរ។
វារួមរញ្ូច េសគហទាំព្័រណដេមានប្រសយាជន៍ និងសេខទូរសព្ទ។ វាក៏មានកូន

សសៀវសៅណដេអ្នកអាចសាេះព្ុមពានភាៃមៗព្ីកុាំព្យូទ័រររស់អ្នក។ ប្រសិនសរើអ្នក
មិនមានកុាំព្យូទ័រសទ រណាណេ័យកនុងមូេដាានររស់អ្នក ឬមែឌេណងទាំ

មនុសសចាស់ប្រណហេជាអាចជួយអ្នកចូេសមើេសគហទាំព្័រសនេះសដាយសប្រើកុាំព្យូ
ទ័រររស់ព្ួកសគ។ ឬអ្នកអាចទូរសព្ទសៅ Medicare តាមសេខខាងសេើ

សហើយប្ារ់ព្ួកសគព្ីអ្ីវណដេអ្នកកាំព្ុងរកសមើេ។ ព្ួកសគនឹងរកសឃើញព្័រ៌មាន
សៅសេើសគហទាំព្័រ សាេះព្ុមភវាសចញ សហើយសផ្្ើវាសៅអ្នក។

ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
សៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការទូរសព្ទមកសេខសនេះគឺ ឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមចូេសៅកាន់ www.nhpri.org/INTEGRITY។

30

សសៀវសៅណែនាំសមាជិកររស់ Neighborhood INTEGRITY

ជាំព្ូកទី 2៖ សេខទួរសព្ទ និងធ្នធានសាំខាន់ៗ

H. រសរៀរទក់ទង Rhode Island Medicaid
Medicaid ជួយរង់ថ្ងៃចាំណាយសេើការណងទាំសុខភាព្ និងសសវាកមម និងជាំនួយរយៈសព្េណវង សប្មារ់អ្នកណដេ
មានប្ាក់ចាំែូេ និងធ្នធានរិចរួច។
អ្នកប្រូវានចុេះស្មេះសៅកនុង Medicare និង Medicaid។ ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរអ្ាំព្ីជាំនួយណដេអ្នកទទួេ
ានព្ី Medicaid សូមទូរសព្ទសៅ Rhode Island Medicaid។

H1. ព្័រ៌មានទូសៅសដីអ្ាំព្ីកមមវ ិធ្ី Medicaid
0
ប្រសនទទាំនក់ទាំនង

សៅទូរសព្ទមកសេខ

1-855-697-4347

TTY

711

ព្ីសមា៉ោ ង 8:30 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 3:30 រសសៀេ ព្ីថ្ងៃចនទ ដេ់ថ្ងៃសុប្ក

សេខសនេះគឺសប្មារ់អ្នកណដេមានរញ្ជ
ា កនុងការសាតរ់ ឬការនិយាយ។
អ្នកប្រូវណរមានឧរករែ៍ទូរសព្ទព្ិសសស សដើមបីសធ្វើការសៅទូរសព្ទ។
សរសសរ

Virks Building, 3 West Road, Cranston, RI 02920

សគហទាំព្័រ

www.dhs.ri.gov

ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
សៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការទូរសព្ទមកសេខសនេះគឺ ឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមចូេសៅកាន់ www.nhpri.org/INTEGRITY។
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ជាំព្ូកទី 2៖ សេខទួរសព្ទ និងធ្នធានសាំខាន់ៗ

H2. ព្័រ៌មានអ្ាំព្ី LTSS
0
ប្រសនទទាំនក់ទាំនង

សៅទូរសព្ទមកសេខ

1-401-574-8474

TTY

711

ព្ីសមា៉ោ ង 8:30 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 3:30 រសសៀេ ព្ីថ្ងៃចនទ ដេ់ថ្ងៃសុប្ក

សេខសនេះគឺសប្មារ់អ្នកណដេមានរញ្ជ
ា កនុងការសាតរ់ ឬការនិយាយ។
អ្នកប្រូវណរមានឧរករែ៍ទូរសព្ទព្ិសសស សដើមបីសធ្វើការសៅទូរសព្ទ។
សរសសរ

DHS Long-Term Services and Supports
P.O. Box 8709, Cranston, RI 02920

អ្ុីណមេ

dhs.ltss@dhs.ri.gov

សគហទាំព្័រ

www.dhs.ri.gov

ទូរសារ

1-401-574-9915

ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
សៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការទូរសព្ទមកសេខសនេះគឺ ឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមចូេសៅកាន់ www.nhpri.org/INTEGRITY។
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ជាំព្ូកទី 2៖ សេខទួរសព្ទ និងធ្នធានសាំខាន់ៗ

I. រសរៀរទក់ទង RIPIN Healthcare Advocate
RIPIN Healthcare Advocate ដាំសែើរការជាការាាំពារជាំនួសអ្នក។ ព្ួកសគអាចស្ៃើយសាំែួរនន ប្រសិនសរើ
សោកអ្នកមានរញ្ជ
ា ឬពាកយរែឹត ងសហើយអាចជួយសោកអ្នកឱយយេ់ព្ីអ្ីវណដេប្រូវសធ្វើ។ RIPIN Healthcare
Advocate ក៏ជួយដេ់អ្នកណដេចុេះស្មេះកនុង Neighborhood INTEGRITY ទក់ទងនឹងរញ្ជ
ា សសវាកមម ឬ

វ ិកកយរប្រផ្ងណដរ។ កមមវ ិធ្ីទាំងសនេះមិនមានទាំនក់ទាំនងជាមួយគសប្មាងររស់សយើង ឬជាមួយប្កុមហុនធាន
រា៉ោ រ់រង ឬគសប្មាងសុខភាព្ណាមួយសទ។ សសវាកមមររស់កមមវ ិធ្ីទាំងសនេះគឺឥរគិរថ្ងៃ។
ប្រសនទទាំនក់ទាំនង

សៅទូរសព្ទមកសេខ

TTY

1-855-747-3224
ព្ីសមា៉ោ ង 8:00 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 5:00 ោៃច ព្ីថ្ងៃចនទ ដេ់ថ្ងៃសុប្ក
711
សេខសនេះគឺសប្មារ់អ្នកណដេមានរញ្ជ
ា កនុងការសាតរ់ ឬការនិយាយ។
អ្នកប្រូវណរមានឧរករែ៍ទូរសព្ទព្ិសសស សដើមបីសធ្វើការសៅទូរសព្ទ។

សរសសរ

300 Jefferson Boulevard, Warwick, RI 02888

អ្ុីណមេ

HealthcareAdvocate@ripin.org

សគហទាំព្័រ

www.ripin.org/healthcareadvocate/

ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
សៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការទូរសព្ទមកសេខសនេះគឺ ឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមចូេសៅកាន់ www.nhpri.org/INTEGRITY។
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ជាំព្ូកទី 2៖ សេខទួរសព្ទ និងធ្នធានសាំខាន់ៗ

J. រសរៀរទក់ទង The Alliance for Better Long Term Care
The Alliance for Better Long Term Care គឺជាកមមវ ិធ្ីម្នតីទទួេពាកយរែឹដ ងណដេជួយអ្នកឱយណសវងយេ់
ព្ីមនទីរណងទាំមនុសសចាស់ជរា និងកណនៃងណងទាំរយៈសព្េណវងសផ្សងសទៀរ។ វាក៏ជួយសដាេះស្សាយរញ្ជ
ា រវាងកណនៃង
ទាំងសនេះ និងអ្នករស់សៅទីសនេះ ឬប្គួសារររស់ព្ួកសគផ្ងណដរ។
ប្រសនទទាំនក់ទាំនង

សៅទូរសព្ទមកសេខ

1-401-785-3340 ឬ 1-888-351-0808
ព្ីសមា៉ោ ង 9:00 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 4:30 រសសៀេ ព្ីថ្ងៃចនទ ដេ់ថ្ងៃសុប្ក

TTY

711
សេខសនេះគឺសប្មារ់អ្នកណដេមានរញ្ជ
ា កនុងការសាតរ់ ឬការនិយាយ។
អ្នកប្រូវណរមានឧរករែ៍ទូរសព្ទព្ិសសស សដើមបីសធ្វើការសៅទូរសព្ទ។

សរសសរ

422 Post Road, Suite 204 Warwick, RI 02888

សគហទាំព្័រ

www.alliancebltc.org

ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
សៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការទូរសព្ទមកសេខសនេះគឺ ឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមចូេសៅកាន់ www.nhpri.org/INTEGRITY។
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ជាំព្ូកទី 2៖ សេខទួរសព្ទ និងធ្នធានសាំខាន់ៗ

K. ធ្នធានសផ្សងសទៀរ
ការ ិយាេ័យ Rhode Island Office of Healthy Aging ជួយផ្តេ់ព្័រ៌មានដេ់មនុសសចាស់ ប្គួសារ និងអ្នក
ណងទាំថ្ន Rhode Island។ កមមវ ិធ្ី និងសសវាកមមមួយចាំនួនរួមមានជាអាទិ៍ ការប្គរ់ប្គងករែី ការផ្តេ់ជាំនួយណផ្នក
កសៅតជាំនួយណផ្នកចារ់ សសវា និងជាំនួយការរយៈសព្េណវងររស់ Rhode Island Medicaid (LTSS) និងរាយ
ការែ៍អ្ាំព្ីការរ ាំសោនរាំពានសេើមនុសសចាស់។
ប្រសនទទាំនក់ទាំនង

សៅទូរសព្ទមកសេខ

1-401-462-3000

TTY

1-401-462-0740
សេខសនេះគឺសប្មារ់អ្នកណដេមានរញ្ជ
ា កនុងការសាតរ់ ឬការនិយាយ។
អ្នកប្រូវណរមានឧរករែ៍ទូរសព្ទព្ិសសស សដើមបីសធ្វើការសៅទូរសព្ទ។

សរសសរ

Office of Healthy Aging
25 Howard Avenue, Bldg. 57
Cranston, RI 02920

សគហទាំព្័រ

www.oha.ri.gov

ណខសទូរសព្ទផ្ដេ់ព្័រ៌មានថ្ន ប្កសួងសសវាកមមមនុសស (Department of Human Services, DHS)
ផ្តេ់ព្័រ៌មានទូសៅអ្ាំព្ីកមមវ ិធ្ីជាំនួយអាហារូររែមភរណនែម (SNAP) ជាំនួយសាធារែៈទូសៅ (GPA) និងកមមវ ិធ្ីទី
ភានក់្រសផ្សងសទៀរ។
ប្រសនទទាំនក់ទាំនង

សៅទូរសព្ទមកសេខ

1-855-697-4347

TTY

711
សេខសនេះគឺសប្មារ់អ្នកណដេមានរញ្ជ
ា កនុងការសាតរ់ ឬការនិយាយ។
អ្នកប្រូវណរមានឧរករែ៍ទូរសព្ទព្ិសសស សដើមបីសធ្វើការសៅទូរសព្ទ។

សគហទាំព្័រ

www.dhs.ri.gov/DHSOffices/index.php

ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
សៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការទូរសព្ទមកសេខសនេះគឺ ឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមចូេសៅកាន់ www.nhpri.org/INTEGRITY។
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ជាំព្ូកទី 2៖ សេខទួរសព្ទ និងធ្នធានសាំខាន់ៗ

Crossroads Rhode Island ផ្តេ់ព្័រ៌មានអ្ាំព្ីរថ្មៃផ្ទេះសមរមយសប្មារ់ប្គួសារ និងរុគគេ សសវាអ្រ់រ ាំ និងសសវា
ការ្រ រណនែមសេើ 24 សមា៉ោ ងកនុងមួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកុងមួ
ន
យសាតហ៍ ចាំសពាេះសសវាសស្្គេះរនទន់។
ប្រសនទទាំនក់ទាំនង

សៅទូរសព្ទមកសេខ

1-401-521-2255

TTY

711
សេខសនេះគឺសប្មារ់អ្នកណដេមានរញ្ជ
ា កនុងការសាតរ់ ឬការនិយាយ។
អ្នកប្រូវណរមានឧរករែ៍ទូរសព្ទព្ិសសស សដើមបីសធ្វើការសៅទូរសព្ទ។

សរសសរ

160 Broad Street
Providence, RI 02903

សគហទាំព្័រ

www.crossroadsri.org

មជឈមែឌេចារ់សីព្
ត ីភាព្ព្ិការ (Rhode Island Disability Law Center, RIDLC)
គឺជាការ ិយាេ័យចារ់មិនណសវងរកប្ាក់ចាំសែញឯករាជយមួយ ណដេានកាំែរ់ថា ជាប្រព្័នធការពារ
និងរសូាាំពារររស់សហព្័នធ Rhode Island។ ព្ួកសគជួយផ្តេ់ជាំនួយណផ្នកចារ់សដាយឥរគិរថ្ងៃដេ់ជនព្ិការ។
ប្រសនទទាំនក់ទាំនង

សៅទូរសព្ទមកសេខ

1-401-831-3150

TTY

1-401-831-5335
សេខសនេះគឺសប្មារ់អ្នកណដេមានរញ្ជ
ា កនុងការសាតរ់ ឬការនិយាយ។
អ្នកប្រូវណរមានឧរករែ៍ទូរសព្ទព្ិសសស សដើមបីសធ្វើការសៅទូរសព្ទ។

សរសសរ

Rhode Island Disability Law Center Inc.
33 Broad Street, Suite 601
Providence, RI 02903

សគហទាំព្័រ

www.drri.org

ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
សៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការទូរសព្ទមកសេខសនេះគឺ ឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមចូេសៅកាន់ www.nhpri.org/INTEGRITY។
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ជាំព្ូកទី 2៖ សេខទួរសព្ទ និងធ្នធានសាំខាន់ៗ

United Way of Rhode Island ផ្តេ់ជូនព្័រ៌មានសដាយឥរគិរថ្ងៃ និងរកាព្័រ៌មានសមាៃរ់អ្ាំព្ីជាំនួយសប្មារ់
រប្មូវការសសវាមនុសស ដូចជាអាហារតាមេាំសៅដាាន និងការណងទាំកុមារ។
ប្រសនទទាំនក់ទាំនង

សៅទូរសព្ទមកសេខ

211 ឬ 1-401-444-0600

TTY

711
សេខសនេះគឺសប្មារ់អ្នកណដេមានរញ្ជ
ា កនុងការសាតរ់ ឬការនិយាយ។
អ្នកប្រូវណរមានឧរករែ៍ទូរសព្ទព្ិសសស សដើមបីសធ្វើការសៅទូរសព្ទ។

សរសសរ

50 Valley Street
Providence, RI 02909

សគហទាំព្័រ

www.uwri.org

ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
សៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការទូរសព្ទមកសេខសនេះគឺ ឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមចូេសៅកាន់ www.nhpri.org/INTEGRITY។
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ជាំព្ូកទី 3៖ ការសប្រើប្ាស់ការធានរា៉ោ រ់រងររស់គសប្មាងសប្មារ់រណងទាំ

សុខភាព្ និងសសវាកមមណដេប្រូវានធានរា៉ោ រ់រងសផ្សងសទៀរររស់អ្ក
ន

ជាំព្ូកទី 3៖ ការសប្រើប្ាស់ការធានរា៉ោ រ់រងររស់គសប្មាងសប្មារ់ការណងទាំ
សុខភាព្ររស់អ្នក និងសសវាកមមណដេទទួេានការធានរា៉ោ រ់រងសផ្សងសទៀរ
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ជាំព្ូកទី 3៖ ការសប្រើប្ាស់ការធានរា៉ោ រ់រងររស់គសប្មាងសប្មារ់រណងទាំ

សុខភាព្ និងសសវាកមមណដេប្រូវានធានរា៉ោ រ់រងសផ្សងសទៀរររស់អ្ក
ន

A. ព្័រ៌មានអ្ាំព្ី “សសវាកមម” “សសវាកមមណដេប្រូវានធានរា៉ោ រ់រង” “អ្នកផ្តេ់សសវា” និង
“អ្នកផ្តេ់សសវាកនុងរណា
ត ញ”
សសវាកមមគឺជាការណងទាំសុខភាព្ សសវាកមម និងជាំនួយរយៈសព្េណវង (LTSS) សមាភរផ្គរ់ផ្គង់ សុខភាព្ផ្ៃូវចិរត ឱសង
តាមសវជជរញ្ជ
ជ និងឱសងាមនសវជជរញ្ជ
ជ ររិកាខរ និងសសវាកមមសផ្សងសទៀរ។ សសវាកមមណដេប្រូវានធានរា៉ោ រ់រងគឺជា

សសវាកមមណាមួយកនុងចាំសណាមសសវាកមមណដេគសប្មាងររស់សយើងចាំណាយឱយ។ សសវាណងទាំសុខភាព្ និងសសវាកមម
និងជាំនួយរយៈសព្េណវងណដេប្រូវានធានរា៉ោ រ់រងមានរាយកនុងតារាងអ្រែប្រសយាជន៍សៅកនុងជាំព្ូកទី 4។

អ្នកផ្តេ់សសវាគឺជាសវជជរែិឌ រ គិោនុរដាាយិកា និងអ្នកសផ្សងសទៀរណដេផ្តេ់សសវាកមម និងការណងទាំដេ់សោក
អ្នក។ ពាកយ "អ្នកផ្តេ់សសវា" ក៏មានរួមរញ្ូច េទាំងមនទីរសព្ទយ ទីភានក់្រសុខភាព្តាមផ្ទេះ គៃីនិក និងកណនៃងសផ្សង

សទៀរណដេផ្តេ់ឱយអ្នកនូវសសវាណងទាំសុខភាព្ រររិកាខរសវជជសាស្រសត និងសសវាកមម និងជាំនួយរយៈសព្េណវងផ្ងណដរ។
អ្នកផ្តេ់សសវាកនុងរណា
ត ញគឺជាអ្នកផ្តេ់សសវាណដេសធ្វើការជាមួយគសប្មាងសុខភាព្។ អ្នកផ្តេ់សសវាទាំងសនេះ

ានយេ់ប្ព្មទទួេយកការទូទរ់ប្ាក់ររស់សយើងជាការរង់ប្ាក់សព្ញ។ អ្នកផ្តេ់សសវាកនុងរណា
ត ញសចញ

វ ិកកយរប្រមកសយើងសដាយផ្ទទេ់សប្មារ់ការណងទាំណដេព្ួកសគផ្តេ់ឱយអ្នក។ សៅសព្េណដេអ្នកសប្រើអ្នកផ្តេ់សសវា
កនុងរណា
ត ញ ជាធ្មមតាអ្នកមិនរង់ប្ាក់អ្ីវទាំងអ្ស់សប្មារ់សសវាកមមណដេប្រូវានធានរា៉ោ រ់រង។ សទេះជាយា៉ោ ង
ណាក៏សដាយ ប្រសិនសរើអ្នកមានសិទិធទទួេានសសវាកមម និងជាំនួយរយៈសព្េណវង (LTSS) អ្នកអាចនឹងប្រូវ
ចាំណាយខៃេះសេើសសវាកមមសនេះ។ សគសៅថា “ការរួមចាំណែកថ្ងៃចាំណាយ” សហើយចាំនួនទឹកប្ាក់ប្រូវានកាំែរ់
សដាយ Rhode Island Medicaid។

B. វ ិធានសប្មារ់ការទទួេានការណងទាំសុខភាព្ សុខភាព្ផ្ៃូវចិរត និងសសវាកមម
និងជាំនួយរយៈសព្េណវង (LTSS) ររស់អ្នកណដេរា៉ោ រ់រងសដាយគសប្មាង

Neighborhood INTEGRITY រា៉ោ រ់រងសេើសសវាកមមទាំងអ្ស់ណដេរា៉ោ រ់រងសដាយ Medicare សហើយសសវាកមមភាគសប្ចើន
រា៉ោ រ់រងសដាយ Rhode Island Medicaid។ សសវាកមមសនេះរួមរញ្ូច េទាំងសុខភាព្ផ្ៃូវចិរត និងសសវាកមម និងជាំនួយរយៈ
សព្េណវង។ សទេះជាយា៉ោ ងណាក៏សដាយ អ្រែប្រសយាជន៍ Medicaid មួយចាំនួននឹងសៅណរប្រូវានរា៉ោ រ់រងតាមរយៈ

Rhode Island Medicaid ដូចជាសសវាសុខភាព្សធ្មញ និងសសវាដឹកជញ្ូជ នណផ្នកសវជជសាស្រសតមិនសែិរកនុងភាព្អាសនន
(NEMT) ររស់អ្នក។ សយើងអាចជួយអ្នកឱយទទួេានសសវាកមមទាំងសនេះ។

ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
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សៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការទូរសព្ទមកសេខសនេះគឺ ឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមចូេសៅកាន់ www.nhpri.org/INTEGRITY។
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សុខភាព្ និងសសវាកមមណដេប្រូវានធានរា៉ោ រ់រងសផ្សងសទៀរររស់អ្ក
ន

ជាទូសៅNeighborhood INTEGRITY នឹងរង់ថ្ងៃសប្មារ់ការណងទាំសុខភាព្ និងសសវាកមមណដេអ្នកទទួេ
ាន ប្រសិនសរើអ្ក
ន សធ្វើតាមវិធានគសប្មាង។ សដើមបីទទួេានការធានរា៉ោ រ់រងសដាយគសប្មាងររស់សយើង៖

•

ការណងទាំណដេអ្នកទទួេប្រូវណរជាអ្រែប្រសយាជន៍គសប្មាង។ មានន័យថាវាប្រូវណររួមរញ្ូច េសៅ
កនុងតារាងអ្រែប្រសយាជន៍ថ្នគសប្មាង។ (តារាងមានកនុងជាំព្ូកទី 4 ថ្នសសៀវសៅណែនាំសនេះ)។

•

ការណងទាំប្រូវណរចាាំាច់ខាងសវជជសាស្រសត។ ការចាាំាច់ណផ្នកសវជជសាស្រសតមានន័យថាអ្នកប្រូវការសស
វាកមម សដើមបីការពារ សធ្វើសរាគវ ិនិច័យ
ឆ ឬព្ាាេជាំងឺណដេទក់ទងនឹងសុខភាព្ សដើមបីការពារ
សាែនភាព្សុខភាព្មិនឱយកាន់ណរធ្ៃន់ធ្ៃរ ឬសដើមបីរកាសាែនភាព្សុខភាព្នសព្េរចចុរបននររស់

អ្នក។ វារារ់រញ្ូច េទាំងការណងទាំណដេជួយអ្នកមិនឱយចូេមនទីរសព្ទយ ឬមនទីរណងទាំមនុសសចាស់ជ
រា។ វាក៏មានន័យថា សសវាកមម ការផ្គរ់ផ្គង់ ររ ិកាខរ ឬឱសងរាំសព្ញតាមសតង់ដារណដេទទួេយក
ានថ្នការអ្នុវរតណផ្នកសវជជសាស្រសត។

•

អ្នកប្រូវណរមានអ្នកផ្តេ់សសវាណងទាំរឋម (PCP) កនុងរណា
ត ញ ណដេានរ្គរ់ការណងទាំ ឬាន
ជប្មារប្ារ់អ្នកឱយសប្រើអ្នកផ្តេ់សសវាសផ្សងសទៀរ។ កនុងនមជាសមាជិកគសប្មាង អ្នកប្រូវណរ
សប្ជើសសរ ើសអ្នកផ្តេ់សសវាកនុងរណា
ត ញឱយសធ្វើជា PCP ររស់អ្នក។

o អ្នកមិនប្រូវការការរញ្ូជ នរនតព្ី PCP ររស់អ្នកសប្មារ់ការណងទាំកុងប្ាអាសនន
ន
ការណងទាំ
ណដេប្រូវការចាាំាច់ជារនទន់ ការណងទាំសុខភាព្អាករបកិរ ិយា ឬសប្រើប្ាស់អ្នកផ្តេ់សស

វាសុខភាព្ររស់ស្រសតីសនេះសទ។ អ្នកអាចទទួេានការណងទាំប្រសនទសផ្សងសទៀរសដាយមិន
ចាាំាច់មានការរញ្ូជ នរនតព្ី PCP ររស់អ្នក។ សដើមបីណសវងយេ់រណនែមអ្ាំព្ីសរឿងសនេះ
សូមសមើេទាំព្័រទី 47។

o សដើមបីណសវងយេ់រណនែមអ្ាំព្ីការសប្ជើសសរ ើស PCP សូមសមើេទាំព្័រទី 46។
o ចាំណាាំ៖ យា៉ោ ងសហាចណាស់សប្មារ់រយៈសព្េប្ាាំមួយណខដាំរូង ណដេអ្នកានចុេះស្មេះកនុងគសប្មាង
ររស់សយើង អ្នកអាចរនតសប្រើប្ាស់អ្ក
ន ផ្តេ់សសវារចចុរបននររស់អ្នក សដាយមិនគិរថ្ងៃ ប្រសិនសរើព្ួក

សគមិនណមនជាណផ្នកថ្នរណា
ត ញររស់សយើងសនេះសទ។ សគសៅថារយៈសព្េរនតការណងទាំ។ កនុងអ្ាំឡុង

សព្េប្ាាំមួយណខដាំរូងណដេអ្នកានចុេះស្មេះកនុងគសប្មាងររស់សយើង អ្នកប្គរ់ប្គងណផ្នកណងទាំររស់
សយើងនឹងទក់ទងអ្នក សដើមបីជួយអ្នកណសវងរកអ្នកផ្តេ់សសវាសៅកនុងរណា
ត ញររស់សយើង។ រនទរ់ព្ី
ការរនតថ្នរយៈសព្េណងទាំានរញ្ចរ់ សយើងនឹងណេងរា៉ោ រ់រងសេើការណងទាំររស់អ្ក
ន សទៀរសហើយ
ប្រសិនសរើអ្ក
ន រនតសប្រើប្ាស់អ្នកផ្តេ់សសវាសប្ៅរណា
ត ញ។

ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
សៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការទូរសព្ទមកសេខសនេះគឺ ឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមចូេសៅកាន់ www.nhpri.org/INTEGRITY។
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•

ជាំព្ូកទី 3៖ ការសប្រើប្ាស់ការធានរា៉ោ រ់រងររស់គសប្មាងសប្មារ់រណងទាំ

សុខភាព្ និងសសវាកមមណដេប្រូវានធានរា៉ោ រ់រងសផ្សងសទៀរររស់អ្ក
ន

អ្នកប្រូវណរទទួេការណងទាំររស់អ្នកព្ីអ្នកផ្ដេ់សសវាកនុងរណា
ដ ញ។ ជាធ្មមតា គសប្មាងនឹងមិន

រា៉ោ រ់រងការណងទាំព្ីអ្នកផ្តេ់សសវាណដេមិនសធ្វើការជាមួយគសប្មាងសុខភាព្សឡើយ។ សនេះជាករែី
ខៃេះៗ សៅសព្េណដេវ ិធានសនេះមិនអ្នុវរត៖

o គសប្មាងសនេះសផ្ទតរសេើការណងទាំសព្េមានអាសនន ឬការណងទាំចាាំាច់រនទន់ព្ីអ្នកផ្តេ់
សសវាសប្ៅរណា
ត ញ។ សដើមបីណសវងយេ់រណនែម និងណសវងយេ់ថាសរើការណងទាំកុងប្ាអាសនន
ន
ឬការណងទាំចាាំាច់ជារនទន់មានន័យយា៉ោ ងណា សូមសមើេណផ្នកទី I ទាំព្័រទី 53 ។

o ប្រសិនសរើអ្នកប្រូវការការណងទាំណដេគសប្មាងររស់សយើងរា៉ោ រ់រង សហើយអ្នកផ្តេ់សសវាកនុងរ
ណា
ត ញររស់សយើងមិនអាចផ្តេ់ឱយអ្នកាន អ្នកអាចទទួេានការណងទាំព្ីអ្នកផ្តេ់សសវា

សប្ៅរណា
ត ញាន។ អ្នកផ្តេ់សសវាររស់អ្នកប្រូវណរដាក់រញ្ូជ នេិខិរអ្នុញ្ជារជាមុន និង

ទទួេានការយេ់ប្ព្មព្ី Neighborhood មុនសព្េអ្នកទទួេសសវាកមម។ កនុងសាែនភាព្
សនេះ សយើងនឹងរា៉ោ រ់រងសេើការណងទាំ សដាយមិនគិរថ្ងៃចាំសពាេះអ្នក។ សដើមបីណសវងយេ់អ្ាំព្ីការ
ទទួេានការយេ់ប្ព្ម សដើមបីសប្រើប្ាស់អ្នកផ្តេ់សសវាសប្ៅរណា
ត ញ សូមសមើេណផ្នក D
ទាំព្័រទី 45។

o គសប្មាងសនេះរា៉ោ រ់រងសេើសសវាោង្មរប្មងសនម សៅសព្េអ្នកសែិរសៅខាងសប្ៅរាំរន់
សសវាកមមររស់គសប្មាង ឬសៅសព្េណដេអ្នកផ្តេ់សសវាររស់អ្នកសប្មារ់សសវាកមមសនេះ
មិនទាំសនរ ឬមិនអាចចូេសប្រើានកនុងរយៈសព្េខៃី។ អ្នកអាចទទួេានសសវាកមមទាំងសនេះ
សៅឯមជឈមែឌេោង្មមានការរញ្ជ
ជ ក់ព្ី Medicare។

o សៅសព្េណដេអ្នកចូេរួមកនុងគសប្មាងសនេះជាសេើកដាំរូង អ្នកអាចរនតសប្រើប្ាស់អ្នកផ្តេ់សស
វាណដេអ្នកសប្រើកុងសព្េសនេះរយៈសព្េសប្មារ់
ន
រយៈសព្េ 180 ថ្ងៃរនទរ់ព្ីអ្នកចុេះស្មេះ
សេើកដាំរូង ឬរហូរដេ់គសប្មាងណងទាំររស់សយើងានរញ្ចរ់។

o អ្នកអាចណសវងរកសសវាកមមណផ្នការប្គួសារ (ព្នាកាំសែើរ) ានព្ីអ្នកផ្តេ់សសវាទាំងឡាយ។
អ្នកមិនរប្មូវឱយមានការអ្នុញ្ជារសប្មារ់សសវាកមមទាំងសនេះសទ។

ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
សៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការទូរសព្ទមកសេខសនេះគឺ ឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមចូេសៅកាន់ www.nhpri.org/INTEGRITY។
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ជាំព្ូកទី 3៖ ការសប្រើប្ាស់ការធានរា៉ោ រ់រងររស់គសប្មាងសប្មារ់រណងទាំ

សុខភាព្ និងសសវាកមមណដេប្រូវានធានរា៉ោ រ់រងសផ្សងសទៀរររស់អ្ក
ន

C. ព្័រ៌មានអ្ាំព្ីអ្នកប្គរ់ប្គងណផ្នកណងទាំររស់អ្នក
C1. សរើអ្ីសវ ៅអ្នកប្គរ់ប្គងណផ្នកណងទាំ
•

អ្នកប្គរ់ប្គងណផ្នកណងទាំគឺជាអ្នកព្ាាេណដេមានអាជា្រ័ែណ (ទាំងគិោនុរបដាាយិការឋម
ឬរុគគេិកសងគម) ណដេជួយអ្នកកនុងការប្គរ់ប្គងអ្នកផ្តេ់សសវា និងសសវាកមមទាំងអ្ស់ររស់អ្នក។

ព្ួកសគសធ្វើការជាមួយ ប្កុមណងទាំររស់អ្នក សដើមបីប្ាកដថាអ្នកទទួេានការណងទាំណដេអ្នកប្រូវការ។

C2. រសរៀរណដេអ្នកអាចទក់ទងអ្នកប្គរ់ប្គងណផ្នកណងទាំររស់អ្នក
•

សេខផ្ទទេ់ខួនររស់
ៃ
អ្នកប្គរ់ប្គងណផ្នកណងទាំររស់អ្នកនឹងប្រូវានចុេះកនុងគសប្មាងណងទាំររស់អ្នក
សប្កាមព្័រ៌មានប្កុមណងទាំ។

•

អ្នកក៏អាចទក់ទងអ្នកប្គរ់ប្គងណផ្នកណងទាំររស់អ្នកានផ្ងណដរ សដាយទូរសព្ទមកណផ្នកសសវា
រសប្មើសមាជិក និងសសនើសុាំនិយាយជាមួយអ្នកប្គរ់ប្គងណផ្នកណងទាំររស់អ្នកតាមសេខ
1-844-812-6896 (TTY 711) ចសនៃេះព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់ 8 យរ់ថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក ព្ីសមា៉ោ ង 8
ប្ព្ឹកដេ់ 12 ថ្ងៃប្រង់សៅថ្ងៃសៅរ ៍។ សៅរសសៀេថ្ងៃសៅរ ៍ ថ្ងៃអាទិរយ និងថ្ងៃឈរ់សប្មាក
រុគគេិកអាចនឹងសសនើសុាំអ្នកឱយសផ្្ើសារទុក។ សយើងខ្ាំុនឹងសៅទូរសព្ទសៅអ្នកវ ិញសៅថ្ងៃសធ្វើការ
រនទរ់។ ការសៅទូរស័ព្ទសនេះ គឺឥរគិរថ្ងៃ។

C3. រសរៀរណដេអ្នកអាចផ្ទៃស់រូរត អ្នកប្គរ់ប្គងណផ្នកណងទាំររស់អ្នក
•

អ្នកអាចសសនើសុាំផ្ទៃស់រូរអ្ន
ដ កប្គរ់ប្គងណផ្នកណងទាំររស់អ្នកានសដាយសៅទូរសព្ទមកណផ្នកសសវារ

សប្មើសមាជិកតាមរយៈសេខ 1-844-812-6896 (TTY 711) ចសនៃេះព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់ 8 យរ់ថ្ងៃ
ចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់ 12 ថ្ងៃប្រង់សៅថ្ងៃសៅរ ៍។ សៅរសសៀេថ្ងៃសៅរ ៍ ថ្ងៃអាទិរយ
និងថ្ងៃឈរ់សប្មាក រុគគេិកអាចនឹងសសនើសុាំអ្នកឱយសផ្្ើសារទុក។ សយើងខ្ាំុនឹងសៅទូរសព្ទសៅអ្នក
វ ិញសៅថ្ងៃសធ្វើការរនទរ់។ ការសៅទូរស័ព្ទសនេះ គឺឥរគិរថ្ងៃ។

ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
សៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការទូរសព្ទមកសេខសនេះគឺ ឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមចូេសៅកាន់ www.nhpri.org/INTEGRITY។
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ជាំព្ូកទី 3៖ ការសប្រើប្ាស់ការធានរា៉ោ រ់រងររស់គសប្មាងសប្មារ់រណងទាំ

សុខភាព្ និងសសវាកមមណដេប្រូវានធានរា៉ោ រ់រងសផ្សងសទៀរររស់អ្ក
ន

D. ការណងទាំព្ីអ្នកផ្តេ់សសវាណងទាំរឋម អ្នកឯកសទស អ្នកផ្តេ់សសវាកនុងរណា
ត ញសផ្សង
សទៀរ និងអ្នកផ្តេ់សសវាសប្ៅរណា
ត ញ

D1. ការណងទាំព្ីអ្នកផ្ដេ់សសវាណងទាំរឋម
អ្នកប្រូវណរសប្ជើសសរ ើស អ្នកផ្ដេ់សសវា ណងទាំរឋម (PCP) សដើមបីផ្ដេ់ និងប្គរ់ប្គងការណងទាំររស់អ្នក។
និយមន័យថ្ន “PCP” សហើយថាសរើ PCP នឹងសធ្វើអ្ីខ
វ ៃេះសប្មារ់អ្នក
អ្នកផ្តេ់សសវាណងទាំរឋមររស់អ្នកគឺជាអ្នកផ្តេ់សសវាចមបងររស់អ្នក សហើយនឹងទទួេខុសប្រូវកនុងការផ្តេ់

ការការពារ និងសសវាណងទាំរឋមជាសប្ចើនររស់អ្នក។ PCP ររស់អ្នកនឹងជាណផ្នកមួយថ្នប្កុមណងទាំររស់អ្នក។
PCP ររស់អ្នកនឹងជួយអ្នកឱយ៖

• អ្និវឌ្ឍគសប្មាងណងទាំររស់អ្នក៖
• កាំែរ់ព្ីរប្មូវការណងទាំររស់អ្នក៖
• ណែនាំ ឬសសនើសុាំសសវាកមម និងសមាភរជាសប្ចើនណដេអ្នកប្រូវការ៖
• ទទួេានការអ្នុញ្ជារជាមុនព្ីប្កុមណងទាំររស់អ្នក ឬ Neighborhood INTEGRITY
តាមការចាាំាច់ និង

• សប្មរសប្មួេការណងទាំររស់អ្នក។
PCP ររស់អ្នកអាចជាអ្នកផ្តេ់សសវាណាមួយកនុងចាំសណាមអ្នកផ្តេ់សសវាខាងសប្កាម ឬកនុងកាេៈសទសៈ
មួយចាំនួន អាចជាអ្នកឯកសទស៖

• ឯកសទសជាំងឺកុងប្គួ
ន
សារ (Family Practice)
• ឯកសទសជាំងឺមនុសសធ្ាំ (Internal Medicine)
• ឯកសទសជាំងឺទូសៅ (General Practice)
• ឯកសទសណងទាំមនុសសចាស់ (Geriatrics)
• ឯកសទសសរាគស្រសតី (Gynecology)
• គិោនុរដាាយិកាណដេមានមានអាជា្រ័ែណ (CNP)
• ជាំនួយការប្គូសព្ទយ (PA)
• គិោនុរដាាយិកាសប្មាេទរកណដេមានអាជា្រ័ែណ
ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
សៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការទូរសព្ទមកសេខសនេះគឺ ឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមចូេសៅកាន់ www.nhpri.org/INTEGRITY។
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ជាំព្ូកទី 3៖ ការសប្រើប្ាស់ការធានរា៉ោ រ់រងររស់គសប្មាងសប្មារ់រណងទាំ

សុខភាព្ និងសសវាកមមណដេប្រូវានធានរា៉ោ រ់រងសផ្សងសទៀរររស់អ្ក
ន

អ្នកមិនអាចសប្ជើសសរ ើសគៃីនិក (RHC ឬ FQHC) ជាអ្នកផ្តេ់សសវាណងទាំរឋមររស់អ្នកានសទ រ៉ោុណនតប្រសិនសរើអ្នក
ផ្តេ់សសវាណដេអ្នកសប្ជើសសរ ើសការ្រសៅគៃីនិក សហើយរាំសព្ញតាមេកខែៈវ ិនិច័យ
ឆ អ្នកផ្តេ់សសវាសនេះអាចជា
អ្នកផ្តេ់សសវាណងទាំរឋមររស់អ្នក។
ការសប្ជើសសរ ើសយក PCP ររស់អ្នក
អ្នកអាចសប្ជើសសរើសអ្នកផ្តេ់សសវាណងទាំរឋមសៅកនុងរណា
ត ញររស់សយើងាន។ អ្នកអាចណសវងរករញ្ជីអ្ក
ន ផ្ដេ់

សសវាណដេានចូេរួមគសប្មាងសៅសេើសគហទាំព្័រររស់សយើងតាមរយៈអាសយដាាន www.nhpri.org/INTEGRITY
។ សូមទក់ទងមកណផ្នកសសវារសប្មើសមាជិក សដាយទូរសព្ទមកសេខ 1-844-812-6896 (TTY 711) ប្រសិនសរើអ្នក
ប្រូវការជាំនួយកនុងការណសវងរក PCP សៅកនុងរាំរន់ររស់អ្នក។ ប្រសិនសរើអ្ក
ន មិនសប្ជើសសរើស PCP សទ សយើងនឹងចារ់
តាាំងមានក់ឱយអ្នក។

ប្រសិនសរើអ្នកានសប្ជើសសរ ើស PCP រួចសហើយ សហើយអ្នកផ្តេ់សសវាសនេះមិនប្រូវានរាយសេើរែណ សមាគេ់មាជិក
ររស់អ្នកសទ អ្នកអាចទក់ទងមកណផ្នកសសវារសប្មើសមាជិក សដើមបីសសនើសុាំការផ្ទៃស់រូរសនេះានសដាយទូ
ត
រសព្ទសៅ
សេខ 1-844-812-6896 (TTY 711)។

ជសប្មើសកនុងការផ្ទៃស់រូរដ PCP ររស់អ្នក
អ្នកអាចផ្ទៃស់រូរត PCP ររស់អ្នកសដាយសហរុផ្េណាមួយានប្គរ់សព្េកនុងរយៈសព្េសព្ញមួយឆ្នាំ។ សហើយ

PCP ររស់អ្នកក៏អាចនឹងចាកសចញព្ីរណា
ត ញគសប្មាងររស់សយើង។ សយើងអាចជួយអ្នកកនុងការណសវងរក PCP ងមី
ប្រសិនសរើ PCP ណដេអ្នកកាំព្ុងសប្រើឥឡូវសនេះ ចាកសចញព្ីរណា
ត ញររស់សយើង។ ប្រសិនសរើអ្នកមិនសប្ជើសសរ ើស
PCP ងមីសទ សយើងនឹងចារ់តាាំងមានក់ឱយអ្នក។

ប្រសិនសរើអ្នកចង់ផ្ទៃស់រូរត PCP ររស់អ្នក សូមទូរសព្ទមកណផ្នកសសវារសប្មើសមាជិកតាមរយៈសេខ
1-844-812-S6896 (TTY 711)។
សយើងនឹងផ្ទៃស់រូរត PCP ររស់អ្នកឱយមានប្រសិទធភាព្ចារ់ព្ីកាេររ ិសចឆទណដេានសសនើសុាំ សហើយសផ្្ើរែណ
សមាគេ់សមាជិកងមីសៅអ្នក។

ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
សៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការទូរសព្ទមកសេខសនេះគឺ ឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមចូេសៅកាន់ www.nhpri.org/INTEGRITY។
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ជាំព្ូកទី 3៖ ការសប្រើប្ាស់ការធានរា៉ោ រ់រងររស់គសប្មាងសប្មារ់រណងទាំ

សុខភាព្ និងសសវាកមមណដេប្រូវានធានរា៉ោ រ់រងសផ្សងសទៀរររស់អ្ក
ន

D2. ការណងទាំព្ីអ្នកឯកសទស និ ងអ្នកផ្តេ់សសវាកនុងរណា
ត ញសផ្សងសទៀរ
អ្នកឯកសទសគឺជាអ្នកផ្តេ់សសវាណដេផ្តេ់ការណងទាំសុខភាព្សប្មារ់ជាំងឺជាក់ោក់ ឬណផ្នកណាមួយថ្នរា
ងកាយ។ មានអ្នកឯកសទសជាសប្ចើនប្រសនទ។ ទាំងសនេះ គឺជាឧទហរែ៍ជាក់ណសដងមួយចាំនួន៖

•

ប្គូសព្ទយឯកសទសជាំងឺមហារ ីកណងទាំអ្នកជាំងឺមហារ ីក។

•

អ្នកឯកសទសជាំងឺសរេះដូងណងទាំអ្នកជាំងឺណដេមានរញ្ជ
ា សរេះដូង។

•

ប្គូសព្ទយជាំនញ្អឹងណងទាំអ្នកជាំងឺណដេមានរញ្ជ
ា ្អឹង សនៃក់ ឬសាច់ដុាំ។

វាជាការចាាំាច់ណដេប្រូវនិយាយជាមួយអ្នកផ្តេ់សសវាណងទាំរឋម (PCP) ររស់អ្នក មុនសព្េអ្នកជួរអ្នកឯក
សទស។ Neighborhood មិនរប្មូវឱយអ្នកមានការរញ្ូជ នរនតសៅជួរអ្នកឯកសទសសទ។ សទេះយា៉ោ ងណាក៏សដាយ

អ្នកគួរណរជូនដាំែឹងដេ់ PCP ររស់អ្នក និងអ្នកប្គរ់ប្គងណផ្នកណងទាំររស់អ្នកឱយដឹងព្ីរណប្មរប្មួេណាមួយ
សៅកនុងសុខភាព្ររស់អ្នក។
រនទរ់ព្ីានជួរជាមួយអ្នកឯកសទស ព្ួកសគអាចរ្គរ់សសវាកមម ឬឱសងសផ្សងសទៀរណដេអាចទមទរការ
អ្នុញ្ជារជាមុន។ ការអ្នុញ្ជារជាមុនមានន័យថាអ្នកប្រូវណរទទួេានការយេ់ប្ព្មព្ី Neighborhood មុន
សព្េទទួេានសសវាកមម ឱសងជាក់ោក់ ឬជួរអ្នកផ្តេ់សសវាសប្ៅរណា
ត ញ។ ជាធ្មមតា អ្នកផ្តេ់សសវាររស់
អ្នកនឹងសផ្្ើសាំរុប្រ ឬទប្មង់ណរររទដេ់ Neighborhood ណដេព្នយេ់ព្ីរប្មូវការសប្មារ់សសវាកមម ឬឱសង។
សដើមបីណសវងយេ់រណនែម សូមសមើេតារាងអ្រែប្រសយាជន៍សៅកនុងជាំព្ូកទី 4។
ការសប្ជើសសរ ើស PCP ររស់អ្នកមិនកាំែរ់អ្នកឱយសប្ជើសសរ ើសអ្នកឯកសទស ឬមនទីរសព្ទយជាក់ោក់ណាសទ។
ប្រសិនសរើអ្នកប្រូវការជាំនួយកនុងការណសវងរកអ្នកឯកសទស អ្នកអាចសសនើសុាំ PCP ររស់អ្នក ឬចូេសមើេសគហទាំព្័រ
www.nhpri.org/INTEGRITY ររស់សយើង សដើមបីសមើេរញ្ជីស្មេះអ្នកផ្តេ់សសវា និងឱសងសាែនររស់សយើង។

ប្រសិនសរើអ្នកប្រូវការជាំនួយ អ្នកក៏អាចទូរសព្ទមកណផ្នកសសវារសប្មើសមាជិកតាមរយៈសេខ 1-844-812-6896
(TTY 711)។

ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
សៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការទូរសព្ទមកសេខសនេះគឺ ឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមចូេសៅកាន់ www.nhpri.org/INTEGRITY។
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ជាំព្ូកទី 3៖ ការសប្រើប្ាស់ការធានរា៉ោ រ់រងររស់គសប្មាងសប្មារ់រណងទាំ

សុខភាព្ និងសសវាកមមណដេប្រូវានធានរា៉ោ រ់រងសផ្សងសទៀរររស់អ្ក
ន

D3. អ្វីណដេប្រូវសធ្វើសៅសព្េអ្នកផ្តេ់សសវាចាកសចញព្ីគសប្មាងររស់សយើង
អ្នកផ្តេ់សសវាកនុងរណា
ត ញណដេអ្នកកាំព្ុងសប្រើអាចនឹងចាកសចញព្ីគសប្មាងររស់សយើង។ ប្រសិនសរើអ្នកផ្តេ់សសវា
ណាមួយររស់អ្នកចាកសចញព្ីគសប្មាងររស់សយើង អ្នកមានសិទិធ និងការការពារជាក់ោក់ណដេប្រូវានសសងខរ
ដូចខាងសប្កាម៖

•

សទេះរីជារណា
ត ញអ្នកផ្តេ់សសវាររស់សយើងអាចផ្ទៃស់រូរកន
ត ុងឆ្នាំក៏សដាយ សយើងប្រូវណរផ្តេ់ឱយអ្នក
នូវការទទួេានការណងទាំសដាយមិនមានការរ ាំខានព្ីរណា
ត ញអ្នកផ្តេ់សសវាណដេមានេកខែ
សមបរតិប្គរ់ប្ាន់។

•

សយើងនឹងខិរខាំប្រឹងណប្រងសដាយអ្ស់ព្ីចិរតសដើមបីផ្េ
ត ់សសចកតីជូនដាំែឹងជូនអ្នកយា៉ោ ងសហាចណា
ស់ 30 ថ្ងៃ សដើមបីឱយអ្នកមានសព្េសវោកនុងការសប្ជើសសរ ើសអ្នកផ្តេ់សសវាងមី។

•

សយើងនឹងជួយអ្នកសប្ជើសសរ ើសអ្នកផ្តេ់សសវាងមីណដេមានេកខែសមបរតិប្គរ់ប្ាន់ សដើមបីរនត
ប្គរ់ប្គងរប្មូវការណងទាំសុខភាព្ររស់អ្នក។

•

ប្រសិនសរើអ្នកកាំព្ុងទទួេការព្ាាេសវជជសាស្រសត អ្នកមានសិទិធសសនើសុាំ សហើយសយើងនឹងសធ្វើការ
ជាមួយអ្នកសដើមបីធានថា ការព្ាាេចាាំាច់ណផ្នកសវជជសាស្រសតណដេអ្នកកាំព្ុងទទួេមិនមាន
ការរ ាំខាន។

•

ប្រសិនសរើសយើងមិនអាចណសវងរកអ្នកឯកសទសកនុងរណា
ត ញណដេមានេកខែៈសមបរតិប្គរ់ប្ាន់
ណដេអ្នកអាចចូេសប្រើានសទ សយើងប្រូវសរៀរចាំឱយមានអ្នកឯកសទសសប្ៅរណា
ត ញសដើមបីផ្តេ់
ការណងទាំដេ់អ្នក។

•

ប្រសិនសរើអ្នកសជឿថា សយើងមិនានជាំនួសអ្នកផ្តេ់សសវាព្ីមុនររស់អ្នកជាមួយអ្នកផ្តេ់សសវា
ណដេមានេកខែៈសមបរតិប្គរ់ប្ាន់ ឬណដេថាការណងទាំររស់អ្នកមិនប្រូវានប្គរ់ប្គងសដាយ
សមរមយសទសនេះ អ្នកមានសិទិធដាក់ពាកយរែឹត ងសាទុកខ ឬរែឹត ងឧទធរែ៍ (សូមសមើេជាំព្ូកទី 9
សប្មារ់ព្័រ៌មានសតីព្ីការដាក់ពាកយរែឹដ ងសាទុកខ និងរែឹត ងឧទធរែ៍)។

ប្រសិនសរើអ្នករកសឃើញថាអ្នកផ្តេ់សសវាណាមានក់ររស់អ្នកកាំព្ុងចាកសចញព្ីគសប្មាងររស់សយើង សូមទក់ទង
មកសយើងខ្ាំុ សដើមបីឱយសយើងខ្ាំុអាចជួយអ្នកកនុងការណសវងរកអ្នកផ្តេ់សសវាងមី និងប្គរ់ប្គងការណងទាំររស់អ្នកសដាយ
ទូរសព្ទមកណផ្នកសសវារសប្មើសមាជិកសេខ 1-844-812-6896 (TTY 711)។

ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
សៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការទូរសព្ទមកសេខសនេះគឺ ឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមចូេសៅកាន់ www.nhpri.org/INTEGRITY។
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ជាំព្ូកទី 3៖ ការសប្រើប្ាស់ការធានរា៉ោ រ់រងររស់គសប្មាងសប្មារ់រណងទាំ

សុខភាព្ និងសសវាកមមណដេប្រូវានធានរា៉ោ រ់រងសផ្សងសទៀរររស់អ្ក
ន

D4. រសរៀរទទួេានការណងទាំព្ីអ្នកផ្តេ់សសវាសប្ៅរណា
ត ញ
ប្រសិនសរើអ្ក
ន ផ្តេ់សសវាមិនសែិរសៅកនុងរណា
ត ញររស់សយើងសទ អ្នក ឬអ្នកផ្តេ់សសវាររស់អ្ក
ន នឹងទទួេខុសប្រូវ

កនុងការទក់ទងសយើងខ្ាំុ សដើមបីទទួេានការអ្នុញ្ជារសប្មារ់ការព្ិសប្ាេះសប្ៅរណា
ត ញររស់អ្នក។ ប្កុមប្គូសព្ទយ
ណងទាំសុខភាព្ររស់សយើងនឹងព្ិនិរយសមើេរាេ់សាំសែើសុាំការអ្នុញ្ជារជាមុន។ វាអាចនឹងមានការដាក់កាំែរ់
ជាក់ោក់មួយចាំនួនចាំសពាេះការអ្នុញ្ជារដូចជាចាំនួនថ្នការព្ិសប្ាេះ។ ប្រសិនសរើសសវាកមមមានសៅកនុងរណា
ត ញ

គសប្មាងររស់សយើង ការសសនើសុាំសសវាកមមសនេះអាចនឹងប្រូវានរដិសសធ្។ អ្នកណរងណរមានសិទិរ
ធ ឹង
ត ឧទធរែ៍ជានិច។
ច
ប្រសិនសរើអ្នកសប្រើអ្នកផ្តេ់សសវាសប្ៅរណា
ត ញ អ្នកផ្តេ់សសវាសនេះប្រូវណរមានសិទិច
ធ ូេរួមកនុង Medicare និង/ឬ
Medicaid។

•

សយើងមិនអាចចាំណាយសេើអ្នកផ្តេ់សសវាណាណដេមិនមានសិទិច
ធ ូេរួមកនុង Medicare និង/ឬ
Medicaid សឡើយ។

•

ប្រសិនសរើអ្នកសប្រើអ្នកផ្តេ់សសវាណដេមិនមានសិទិច
ធ ូេរួមកនុង Medicare និង/ឬ Medicaid សទ
អ្នកប្រូវណររង់ថ្ងៃសព្ញសេញសេើសសវាកមមណដេអ្នកទទួេាន។

•

អ្នកផ្តេ់សសវាប្រូវណរប្ារ់អ្នកថាព្ួកសគមិនមានសិទិច
ធ ូេរួមកនុង Medicare និង/ឬ Medicaid
ប្រសិនសរើព្ួកសគមិនមានសិទិធចូេរួមសទ។

E. រសរៀរទទួេានសសវាកមម និងជាំនួយរយៈសព្េណវង (LTSS)
សសវាកមម និងជាំនួយរយៈសព្េណវង (LTSS)គឺជាអ្រែប្រសយាជន៍ណដេអាចជួយអ្នកកនុងការ្រប្រចាាំថ្ងៃដូចជាការងូរ

ទឹក ការសសៃៀកពាក់ ការសដើរទិញអ្ីវា៉ោន់ ការសាកគក់ និងការសេរឱសង។ សសវាកមមទាំងសនេះភាគសប្ចើនប្រូវានផ្តេ់
ជូនសៅកនុងផ្ទេះររស់អ្នក រ៉ោុណនតក៏មានការផ្តេ់ជូនសៅកនុងកណនៃងដូចជាមែឌេណងទាំសព្េថ្ងៃសប្មារ់មនុសសសព្ញវ័

យ ឬមនទីរណងទាំមនុសសចាស់ជរាផ្ងណដរ។ កនុងនមជាសមាជិកថ្ន Neighborhood INTEGRITY អ្នកនឹងទទួេាន
ការវាយរថ្មៃ សដើមបីជួយកាំែរ់រប្មូវការ LTSS ររស់អ្នក។ អ្រែប្រសយាជន៍ររស់ LTSS អាចមានសប្មារ់អ្នក

ប្រសិនសរើអ្ក
ន មានេកខែសមបរតិប្គរ់ប្ាន់កុងការទទួ
ន
េានអ្រែប្រសយាជន៍ទាំងសនេះ សហើយប្រសិនសរើអ្ក
ន សិទិធ
ទទួេានការណងទាំរយៈសព្េណវងររស់ Rhode Island Medicaid។ ប្រសិនសរើអ្ក
ន ប្រូវការសសវាកមមទាំងសនេះ
សយើងនឹងមានការរញ្ូច េសៅកនុងគសប្មាងណងទាំររស់អ្នក ណដេអ្នកជួយរសងកើរជាមួយប្កុមណងទាំររស់អ្នក។

ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
សៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការទូរសព្ទមកសេខសនេះគឺ ឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមចូេសៅកាន់ www.nhpri.org/INTEGRITY។
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ជាំព្ូកទី 3៖ ការសប្រើប្ាស់ការធានរា៉ោ រ់រងររស់គសប្មាងសប្មារ់រណងទាំ

សុខភាព្ និងសសវាកមមណដេប្រូវានធានរា៉ោ រ់រងសផ្សងសទៀរររស់អ្ក
ន

សសវាកមមណដេរកានរួមមាន៖

• ការណងទាំណដេមានជាំនញសៅមនទីរណងទាំមនុសសចាស់ជរា
• ការព្ាាេសដាយចេន
• ការណកណប្រររ ិសាែនរិចរួច (ការណកណប្រសគហដាានសប្មារ់រប្មូវការជនព្ិការ)
• ការណងទាំរសណា
ដ េះអាសនន (Respite care)
• សសវាកមមសមផ្ទេះ (Homemaker services)
• ការសប្មរសប្មួេថ្នការផ្ទៃស់រូរ/សសវាកមម
ត
សប្មារ់ការផ្ទៃស់រូរដ (Transition coordination/services)
ប្រសិនសរើអ្នកប្រូវការជាំនួយកនុងការទទួេានសសវាកមមទាំងសនេះ សូមទក់ទងអ្នកប្គរ់ប្គងណផ្នកណងទាំររស់

អ្នកណដេនឹងជួយអ្នកកនុងដាំសែើរការសដើមបីកាំែរ់ថាសរើអ្នកតាមសិទិទ
ធ ទួេានការណងទាំរយៈសព្េណវងររស់

Rhode Island Medicaid ណដរឬសទ។ សដើមបីទក់ទងអ្នកប្គរ់ប្គងណផ្នកណងទាំររស់អ្នក សូមទូរសព្ទមកណផ្នកសស
វារសប្មើសមាជិកតាមរយៈសេខ 1-844-812-6896 (TTY 711)។

F. រសរៀរទទួេានសសវាសុខភាព្អាករបកិរ ិយា
សសវាកមមសុខភាព្ផ្ៃូវចិរត និងការសប្រើប្ាស់សារធារុសញៀនប្រូវានសគសៅថាសសវាកមមសុខភាព្ផ្ៃូវចិរ។
ត សសវាកមម
សុខភាព្ផ្ៃូវចិរតអាចមានសប្មារ់សមាជិក Neighborhood INTEGRITY ទាំងអ្ស់។ Optum™ គឺជាអ្រែប្រសយាជន៍
សុខភាព្ផ្ៃូវចិរត និងជាអ្នកប្គរ់ប្គងរណា
ត ញសប្មារ់គសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island។

អ្នកនឹងទទួេានការវាយរថ្មៃ សដើមបីជួយកាំែរ់រប្មូវការសុខភាព្ផ្ៃូវចិរ។
ត ប្រសិនសរើអ្នកប្រូវការសសវាកមម
សុខភាព្ផ្ៃូវចិរត នឹងមានការរញ្ូច េសសវាកមមទាំងសនេះសៅកនុងគសប្មាងណងទាំររស់អ្នក ណដេអ្នកជួយរសងកើរ
ជាមួយប្កុមណងទាំររស់អ្នក។

ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ រញ្ជ
ា ឬវ ិររតិទក់ទងនឹងសុខភាព្ផ្ៃូវចិរត សូមទូរសព្ទមកសេខ 1-401-443-5995

រយៈសព្េ 24 សមា៉ោ ងកនុងមួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកុងមួ
ន
យសាតហ៍។ សមាជិក TTY សៅមកសេខ 711។ សេខសនេះគឺសប្មារ់
អ្នកណដេមានរញ្ជ
ា កនុងការសាតរ់ ឬការនិយាយ។ អ្នកប្រូវណរមានឧរករែ៍ទូរសព្ទព្ិសសស សដើមបីសធ្វើការសៅទូរ
សព្ទ។ ការសៅទូរសព្ទសនេះ គឺឥរគិរថ្ងៃ។ សយើងខ្ាំុមានសសវាកមមអ្នករកណប្រផ្ទទេ់មារ់សដាយឥរគិរថ្ងៃសប្មារ់
អ្នកណដេមិនសចេះភាសាអ្ង់សគៃស។

ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
សៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការទូរសព្ទមកសេខសនេះគឺ ឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមចូេសៅកាន់ www.nhpri.org/INTEGRITY។
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ជាំព្ូកទី 3៖ ការសប្រើប្ាស់ការធានរា៉ោ រ់រងររស់គសប្មាងសប្មារ់រណងទាំ

សុខភាព្ និងសសវាកមមណដេប្រូវានធានរា៉ោ រ់រងសផ្សងសទៀរររស់អ្ក
ន

G. រសរៀរទទួេានការណងទាំផ្ទទេ់ខួន
ៃ
G1. សរើអ្ីជា
វ ការណងទាំផ្ទទេ់ខួន
ៃ
• ការណងទាំផ្ទទេ់ខួនគឺ
ៃ
ជាជសប្មើសកនុងការជួេអ្នកណងទាំផ្ទទេ់ខួនររស់
ៃ
អ្នក (PCA)។
G2. សរើនរណាខៃេះអាចទទួេានការណងទាំផ្ទទេ់ខួន
ៃ
• សមាជិកណដេមានសិទិធទទួេ និងទទួេានសសវាកមម និងជាំនួយរយៈសព្េណវង (LTSS) មាន
ជសប្មើសកនុងការទទួេានការណងទាំផ្ទទេ់ខួន។
ៃ
សដើមបីចូេរួមកនុងការណងទាំផ្ទទេ់ខួន
ៃ សូមទូរសព្ទ
សៅអ្នកប្គរ់ប្គងណផ្នកណងទាំររស់អ្នកតាមរយៈការសៅសៅសេខ 1-844-812-6896 (TTY 711)។

G3. រសរៀរទទួេជាំនួយសដើ មបីជួេអ្នកផ្តេ់សសវាណងទាំផ្ទទេ់ខួន
ៃ
• ប្រសិនសរើអ្នកសប្ជើសសរ ើសចូេរួមកនុងការណងទាំផ្ទទេ់ខួន
ៃ អ្នក ឬអ្នកទទួេានការចារ់តាាំងររស់

អ្នកនឹងទទួេខុសប្រូវកនុងការសប្ជើសសរ ើស ជួេ សរៀរចាំកាេវ ិភាគ រែុត េះរណា
ត េ និងសរើចាាំាច់
រញ្ឈរ់ PCA ររស់អ្នក។ ការកាំែរ់សដាយខៃួនឯងថ្នសសវាកមម PCA គឺជាការសម័ប្គចិរត។
វ ិសាេភាព្ណដេសមាជិកចង់កាំែរ់សដាយខៃួនឯងគឺជាជសប្មើសររស់សមាជិក។

• សគហទាំព្័រ The Rewarding Work គឺជាធ្នធានតាមអ្ុីនធ្ឺែិរណដេជួយសមាជិកណដេចូេរួម
កនុងការណងទាំផ្ទទេ់ខួនឱយណសវ
ៃ
ងរក PCA សប្មារ់សប្ជើសសរ ើស។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមចូេ
សៅកាន់សគហទាំព្័រ www.RewardingWork.org ឬទូរសព្ទសៅអ្នកប្គរ់ប្គងណផ្នកណងទាំររស់អ្នក។

H. រសរៀរទទួេានសសវាកមមដឹកជញ្ូជ ន
អ្នកអាចមានសិទិទ
ធ ទួេានការរញ្ុច េះថ្ងៃសាំរុប្រសធ្វើដាំសែើរតាមរងយនតប្កុង RIPTA។ សដើមបីទទួេានការរញ្ុច េះ
ថ្ងៃសាំរុប្រសធ្វើដាំសែើរតាមរងយនតប្កុង RIPTA សូមចូេសៅកាន់ការិយាេ័យកាំែរ់អ្រតសញ្ជាែររស់ RIPTA
(RIPTA Identification Office) សៅ One Kennedy Plaza, Providence, RI 02903 ឬការិយាេ័យសសវារសប្មើ
អ្រិងិជន RIPTA សៅ 705 Elmwood Avenue, Providence, RI 02907។ ទូរសព្ទសៅ RIPTA តាមរយៈសេខ
1-401-784-9500 សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម ឬសូមចូេសៅកាន់សគហទាំព្័រ www.ripta.com/reducedfareprogram ។
ប្រសិនសរើអ្ក
ន មិនអាចសប្រើប្ាស់សាំរុប្ររងយនតប្កុង RIPTA ានសទ សនេះ Rhode Island Medicaid នឹងរា៉ោ រ់រង
សេើសសវាដឹកជញ្ូជ នណផ្នកសវជជសាស្រសតមិនសែិរកនុងប្ាអាសនន (NEMT) សប្មារ់យានជាំនិេះសៅកាន់ការណារ់ជួរ

ណផ្នកសវជជសាស្រសត សុខភាព្សធ្មញ ឬការណារ់ជួរទក់ទងនឹងសុខភាព្សផ្សងសទៀរ។ ប្រសិនសរើអ្ក
ន ប្រូវការ NEMT
ជាប្រចាាំ សូមទូរសព្ទសៅសេខ 1-855-330-9131 (TTY 711) ព្ីសមា៉ោ ង 5:00 ប្ព្ឹក ដេ់ 6:00 ោៃច ព្ីថ្ងៃចនទ ដេ់
ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
សៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការទូរសព្ទមកសេខសនេះគឺ ឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមចូេសៅកាន់ www.nhpri.org/INTEGRITY។
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ជាំព្ូកទី 3៖ ការសប្រើប្ាស់ការធានរា៉ោ រ់រងររស់គសប្មាងសប្មារ់រណងទាំ

សុខភាព្ និងសសវាកមមណដេប្រូវានធានរា៉ោ រ់រងសផ្សងសទៀរររស់អ្ក
ន

ថ្ងៃសុប្ក ឬណផ្នកសសវារសប្មើសមាជិកររស់ Neighborhood INTEGRITY តាមរយៈសេខ 1-844-812-6896
(TTY: 711)។ សៅសព្េកាំែរ់កាេវិភាគ NEMT សូមសប្រើរែណ សមាគេ់ Rhode Island Medicaid (“anchor”)
ររស់អ្នក។ អ្នកក៏អាចកាំែរ់សព្េណារ់ជួរសសវាកមម NEMT ជាសទៀរទរ់តាមរយៈផ្រងេសមាជិកអ្នឡាញ
សៅសេើ www.mtm-inc.net/rhode-island/ ានផ្ងណដរ។
អ្នកអាចសសនើសុាំការដឹកជញ្ូជ នណងទាំរនទន់ 24 សមា៉ោ ងកនុងមួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកុងមួ
ន
យសាតហ៍។ កាំែរ់កាេវ ិភាគដឹក

ជញ្ូជ នសប្មារ់ការណងទាំណដេមិនរនទន់ឱយានយា៉ោ ងសហាចណាស់ 48 សមា៉ោ ងមុនសព្េការណារ់ជួរររស់អ្នក។
ទូរសព្ទសៅកាំែរ់ កាេវ ិភាគសៅ៖

ប្រសិនសរើអ្នកប្រូវការយានជាំនិេះសៅ៖

ថ្ងៃចនទ

ថ្ងៃព្ុធ្

ថ្ងៃអ្្គរ

ថ្ងៃប្ព្ហសបរិ៍

ថ្ងៃព្ុធ្

ថ្ងៃសុប្ក ថ្ងៃសៅរ ៍ ថ្ងៃអាទិរយ

ថ្ងៃប្ព្ហសបរិ៍

ថ្ងៃចនទ

ថ្ងៃសុប្ក

ថ្ងៃអ្្គរ

កនុងករែីមានអាសនន អ្នកគួរណរទូរសព្ទសៅសេខ 911 សប្មារ់មសធ្ាាយសធ្វើដាំសែើររនទន់ សហើយសៅ
រនទរ់សស្្គេះរនទន់ណដេសៅជិររាំផ្ុរ។

ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
សៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការទូរសព្ទមកសេខសនេះគឺ ឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមចូេសៅកាន់ www.nhpri.org/INTEGRITY។
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ជាំព្ូកទី 3៖ ការសប្រើប្ាស់ការធានរា៉ោ រ់រងររស់គសប្មាងសប្មារ់រណងទាំ

សុខភាព្ និងសសវាកមមណដេប្រូវានធានរា៉ោ រ់រងសផ្សងសទៀរររស់អ្ក
ន

I. រសរៀរទទួេានសសវាកមមណដេប្រូវានធានរា៉ោ រ់រងសៅសព្េអ្នកមានអាសនន
ឬប្រូវការការណងទាំរនទន់ណផ្នកសវជជសាស្រសត ឬកនុងអ្ាំឡុងសព្េមានសប្ាេះមហនតរាយ
I1. ការណងទាំសៅសព្េអ្នកមានអាសននណផ្នកសវជជសាស្រសត
និយមន័យររស់ពាកយភាព្អាសននណផ្នកសវជជសាស្រសត
អាសននណផ្នកសវជជសាស្រសត គឺជាសាែនភាព្សវជជសាស្រសតណដេមានសរាគសញ្ជាដូចជាឈឺចារ់ខាៃាំង ឬររួសធ្ៃន់ធ្ៃរ។
សាែនភាព្សនេះគឺធ្ៃន់ធ្ៃរខាៃាំងណដេថា ប្រសិនសរើមិនមានការយកចិរតទុកណផ្នកសវជជសាស្រសតភាៃមៗសទ អ្នក
ឬអ្នកណដេមានចាំសែេះដឹងមធ្យមអ្ាំព្ីសុខភាព្ និងឱសងអាចរ ាំព្ឹងថាវានឹងអាចមានេទធផ្េដូចជា៖

•

ហានិន័យធ្ៃន់ធ្ៃរដេ់សុខភាព្ររស់អ្នក ឬកូនណដេមិនទន់សកើរររស់អ្នក ឬ

•

សប្ាេះថានក់ធ្ៃន់ធ្ៃរដេ់មុខ្ររាងកាយ ឬ

•

ភាព្មិនប្រប្ករីធ្ៃន់ធ្ៃរថ្នសរ ីរាងគ ឬណផ្នកណាមួយថ្នរាងកាយ ឬ

•

កនុងករែីស្រសតីមានថ្ផ្ទសពាេះកាំព្ុងសប្មាេ សៅសព្េ៖

o មិនមានសព្េសវោប្គរ់ប្ាន់កុងការសផ្ទ
ន
រអ្នកសៅមនទីរសព្ទយមួយសផ្សងសទៀរមុនសព្េសប្មាេ។
o ការសផ្ទរសៅកាន់មនទីរសព្ទយមួយសផ្សងសទៀរអាចរងកការគាំរាមកាំណហងដេ់សុខភាព្ ឬសុវរែិ
ភាព្ររស់អ្នក ឬកូនណដេមិនទន់សកើរររស់អ្នក។
អ្វីណដេប្រូវសធ្វើប្រសិនសរើអ្នកមានអាសននណផ្នកសវជជសាស្រសត
ប្រសិនសរើអ្នកមានអាសននណផ្នកសវជជសាស្រសត៖

•

រកជាំនួយឱយានឆ្រ់ រហ័សតាមណដេអាចសធ្វើសៅាន។ ទូរសព្ទសៅសេខ 911 ឬសប្រើរនទរ់ស
ស្្គេះរនទន់ ឬមនទីរសព្ទយណដេសៅជិររាំផ្ុរ។ សៅទូរសព្ទសៅរងយនតសស្្គេះរនទន់ប្រសិនសរើ
អ្នកប្រូវការ។ អ្នកមិនចាាំាច់ទទួេការយេ់ប្ព្ម ឬការរញ្ូជ នរនតព្ី PCP ររស់អ្នកសទ។ អ្នកមិន
ចាាំាច់សប្រើអ្នកផ្តេ់សសវាកនុងរណា
ត ញសទ។ អ្នកអាចទទួេានការណងទាំសវជជសាស្រសតកុងប្ា
ន
អាសននសៅសព្េណាណដេអ្នកប្រូវការវា សៅប្គរ់ទីកណនៃងសៅកនុងសហរដាអាសមរ ិក

ឬណដនដីររស់សហរដាអាសមរ ិកព្ីរាេ់អ្នកផ្តេ់សសវាណាមួយណដេមានអាជា្រែណ រដាប្រឹមប្រូវ។

ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
សៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការទូរសព្ទមកសេខសនេះគឺ ឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមចូេសៅកាន់ www.nhpri.org/INTEGRITY។

53

សសៀវសៅណែនាំសមាជិកររស់ Neighborhood INTEGRITY

•

ជាំព្ូកទី 3៖ ការសប្រើប្ាស់ការធានរា៉ោ រ់រងររស់គសប្មាងសប្មារ់រណងទាំ

សុខភាព្ និងសសវាកមមណដេប្រូវានធានរា៉ោ រ់រងសផ្សងសទៀរររស់អ្ក
ន

ប្រូវប្ាកដថាអ្នករាយការែ៍ដេ់គសប្មាងររស់សយើងអ្ាំព្ីភាព្អាសននររស់អ្នក ឱយានឆ្រ់
តាមណដេអាចសធ្វើសៅាន។ សយើងចាាំាច់ប្រូវតាមដានសេើការណងទាំសព្េមានអាសននររស់អ្នក។
ជាធ្មមតា អ្នក ឬនរណាមានក់សផ្សងសទៀរគួរណរសៅទូរសព្ទមកប្ារ់សយើងអ្ាំព្ីការណងទាំសព្េមាន
អាសននររស់អ្នក កនុងរយៈសព្េ 48 សមា៉ោ ង។ យា៉ោ ងណាកដី អ្នកនឹងមិនចាាំាច់រង់ប្ាក់សប្មារ់សសវា
កមមសស្្គេះរនទន់សដាយសារណរការព្នារសព្េកនុងការប្ារ់សយើងសនេះសទ។ សៅទូរសព្ទមកណផ្នក

សសវារសប្មើសមាជិក ឬអ្នកប្គរ់ប្គងណផ្នកណងទាំររស់អ្នកតាមសេខ 1-844-812-6896 (TTY 711) ព្ី
សមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ សប្មារ់ថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់ 12 ថ្ងៃប្រង់សៅថ្ងៃសៅ
រ ៍។ សៅរសសៀេថ្ងៃសៅរ ៍ ថ្ងៃអាទិរយ និងថ្ងៃឈរ់សប្មាក រុគគេិកអាចនឹងសសនើសុាំអ្នកឱយសផ្្ើសារទុក។
សយើងខ្ាំុនឹងសៅទូរសព្ទសៅអ្នកវ ិញសៅថ្ងៃសធ្វើការរនទរ់។
សសវាកមមណដេប្រូវានធានរា៉ោ រ់ រងកនុងភាព្អាសននណផ្នកសវជជសាស្រសត
ប្រសិនសរើអ្នកប្រូវការរងយនតសស្្គេះរនទន់ សដើមបីសធ្វើដាំសែើរសៅកាន់រនទរ់សស្្គេះរនទន់ គសប្មាងររស់សយើង
ធានរា៉ោ រ់រងសេើករែីសនេះ។ សយើងក៏រា៉ោរ់រងសេើសសវាសវជជសាស្រសដកុនងអ្ាំឡុងសព្េមានអាសននផ្ងណដរ។
សដើមបីណសវងយេ់រណនែម សូមសមើេតារាងអ្រែប្រសយាជន៍សៅកនុងជាំព្ូកទី 4 ណផ្នក D។

អ្នកផ្តេ់សសវាណដេផ្តេ់ការណងទាំកុងប្ាអាសនន
ន
សសប្មចចិរតសៅសព្េណដេសាែនភាព្ររស់អ្នកមានសសែរភាព្

សហើយភាព្អាសននណផ្នកសវជជសាស្រសតានរញ្ចរ់។ ព្ួកសគនឹងរនតព្ាាេអ្នក សហើយនឹងទក់ទងមកសយើងខ្ាំុ សដើមបី
សធ្វើណផ្នការ ប្រសិនសរើអ្នកប្រូវការការណងទាំតាមដានសដើមបីឱយមានភាព្ប្រសសើរសឡើង។

គសប្មាងររស់សយើងរា៉ោ រ់រងសេើការណងទាំតាមដានររស់អ្នក។ ប្រសិនសរើអ្នកទទួេានការណងទាំសព្េមានអាសនន
ររស់អ្នកព្ីអ្នកផ្តេ់សសវាសប្ៅរណា
ត ញ សយើងនឹងព្ាយាមឱយអ្នកផ្តេ់សសវាកនុងរណា
ត ញទទួេខុសប្រូវសេើការ
ណងទាំររស់អ្នកឱយានឆ្រ់តាមណដេអាចសធ្វើសៅាន។

អ្វីណដេប្រូវសធ្វើប្រសិនសរើអ្នកមានអាសននណផ្នកសុខភាព្ផ្ៃូវចិរត
ប្រសិនសរើអ្នកមានរញ្ជ
ា ឬវ ិររតិសុខភាព្ផ្ៃូវចិរត សូមសៅទូរសព្ទមកណខសទូរសព្ទវ ិររតិសុខភាព្ផ្ៃូវចិរតតាមសេខ

1-401-443-5995 24 សមា៉ោ ងកនុងមួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកុងមួ
ន
យសាតហ៍។ ការសៅទូរសព្ទសនេះ គឺឥរគិរថ្ងៃ។ សយើងខ្ាំុមាន

សសវាកមមអ្នករកណប្រផ្ទទេ់មារ់សដាយឥរគិរថ្ងៃសប្មារ់អ្នកណដេមិនសចេះភាសាអ្ង់សគៃស។ សមាជិក TTY សៅ
មកសេខ 711។ សេខសនេះគឺសប្មារ់អ្នកណដេមានរញ្ជ
ា កនុងការសាតរ់ ឬការនិយាយ។ អ្នកប្រូវណរមានឧរករែ៍
ទូរសព្ទព្ិសសស សដើមបីសធ្វើការសៅទូរសព្ទ។ ការសៅទូរសព្ទសនេះ គឺឥរគិរថ្ងៃ។

ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
សៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការទូរសព្ទមកសេខសនេះគឺ ឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមចូេសៅកាន់ www.nhpri.org/INTEGRITY។
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ជាំព្ូកទី 3៖ ការសប្រើប្ាស់ការធានរា៉ោ រ់រងររស់គសប្មាងសប្មារ់រណងទាំ

សុខភាព្ និងសសវាកមមណដេប្រូវានធានរា៉ោ រ់រងសផ្សងសទៀរររស់អ្ក
ន

ការទទួេានការណងទាំរនទន់ សទេះរីមិនណមនជាករែីមានអាសននក៏សដាយ
សព្េខៃេះ អាចនឹងមានការព្ិាក សដើមបីដឹងថាអ្នកមានភាព្អាសននណផ្នកសវជជសាស្រសត ឬសុខភាព្ផ្ៃូវចិរត ឬអ្រ់។

អ្នកប្រណហេជាប្រូវការការណងទាំសព្េមានអាសននជាប្រចាាំ សហើយអ្នកផ្តេ់សសវាថាវាមិនណមនជាករែីអាសនន
សទ។ ដរារណាអ្នកគិរថាសុខភាព្ររស់អ្នកសែិរកនុងសប្ាេះថានក់ធ្ៃន់ធ្ៃរសមសហរុផ្េ សយើងនឹងធានរា៉ោ រ់រង
សេើការណងទាំររស់អ្នក។

សទេះយា៉ោ ងណាក៏សដាយ រនទរ់ព្ីអ្នកផ្តេ់សសវាឯកភាព្ថាវាមិនណមនជាករែីអាសននសទ សយើងនឹងធានរា៉ោ រ់រង
សេើការណងទាំរណនែមររស់អ្នក ប្រសិនសរើ៖

•

អ្នកសប្រើអ្នកផ្តេ់សសវាកនុងរណា
ត ញឬ

•

ការណងទាំរណនែមណដេអ្នកទទួេប្រូវានចារ់ទុកថាជា “ការណងទាំចាាំាច់រនទន់” សហើយអ្នកប្រូវអ្នុវរត
តាមវ ិធានសដើមបីទទួេានការណងទាំសនេះ។ (សូមសមើេណផ្នករនទរ់)

I2. ការណងទាំចាាំាច់រនទន់
និយមន័យពាកយ ការណងទាំចាាំាច់រនទន់
ការណងទាំចាាំាច់ជារនទន់ គឺជាការណងទាំណដេអ្នកទទួេានសប្មារ់សាែនភាព្ណដេមិនណមនជាភាព្អាសនន
រ៉ោុណនតប្រូវការការណងទាំភាៃមៗ។ ឧទហរែ៍ អ្នកអាចនឹងមានការសរ ើសឡើងថ្នសាែនភាព្ណដេមានស្សារ់ ឬការឈឺ
រាំព្ង់កធ្ៃន់ធ្ៃរណដេសកើរសឡើងសៅចុងសាតហ៍ សហើយប្រូវព្ាាេវា។
ការណងទាំចាាំាច់រនទន់ សៅសព្េអ្នកសែិរសៅកនុងរាំរន់សសវាកមមររស់គសប្មាង
កនុងសាែនភាព្ភាគសប្ចើន សយើងនឹងធានរា៉ោ រ់រងសេើការណងទាំចាាំាច់រនទន់ ប្រសិនសរើ៖

•

អ្នកទទួេានការណងទាំសនេះព្ីអ្នកផ្តេ់សសវាកនុងរណា
ត ញ សហើយ

•

អ្នកសធ្វើតាមវ ិធានសផ្សងៗសទៀរណដេមានររ ិយាយសៅកនុងជាំព្ូកសនេះ។

សទេះជាយា៉ោ ងណាក៏សដាយ ប្រសិនសរើវាមិនអាចសៅរួច ឬសមសហរុផ្េកនុងការសៅរកអ្នកផ្តេ់សសវាកនុងរណា
ត
ញសនេះសទ សយើងនឹងរា៉ោ រ់រងសេើការណងទាំចាាំាច់ជារនទន់ ណដេអ្នកទទួេានព្ីអ្នកផ្តេ់សសវាសប្ៅរណា
ត ញ។
សដើមបីទទួេានសសវាចាាំាច់រនទន់ អ្នកគួរណរសៅមែឌេណងទាំរនទន់ណដេសៅជិររាំផ្ុរណដេកាំព្ុងសរើកដាំ
សែើការ។ ប្រសិនសរើអ្នកកាំព្ុងណសវងរកការណងទាំរនទន់សៅកនុងរាំរន់សសវាកមមររស់សយើង អ្នកគួរណរសមើេសៅកនុង
រញ្ជ ីស្មេះអ្នកផ្តេ់សសវា និងឱសងសាែន សដើមបីទទួេាន រញ្ជីមែឌេណងទាំរនទន់សៅកនុងរណា
ត ញគសប្មាង
ររស់សយើង។

ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
សៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការទូរសព្ទមកសេខសនេះគឺ ឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមចូេសៅកាន់ www.nhpri.org/INTEGRITY។
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ជាំព្ូកទី 3៖ ការសប្រើប្ាស់ការធានរា៉ោ រ់រងររស់គសប្មាងសប្មារ់រណងទាំ

សុខភាព្ និងសសវាកមមណដេប្រូវានធានរា៉ោ រ់រងសផ្សងសទៀរររស់អ្ក
ន

ការណងទាំចាាំាច់រនទន់ សៅសព្េអ្នកសៅសប្ៅរាំរន់សសវាកមមររស់គសប្មាង
សៅសព្េអ្នកសៅសប្ៅរាំរន់សសវាកមមររស់គសប្មាង អ្នកប្រណហេជាមិនអាចទទួេានការណងទាំព្ីអ្នកផ្តេ់សសវា
កនុងរណា
ត ញសទ។ កនុងករែីសនេះ គសប្មាងររស់សយើងនឹងធានរា៉ោ រ់រងសេើការណងទាំចាាំាច់រនទន់ណដេអ្នកទទួេ
ានព្ីអ្នកផ្តេ់សសវាមួយណាក៏សដាយ។
គសប្មាងររស់សយើងមិនធានរា៉ោ រ់រងសេើការណងទាំចាាំាច់រនទន់ ឬការណងទាំសព្េមានអាសនន ឬមិនមានអាសនន
ណាមួយសផ្សងសទៀរណដេអ្នកទទួេានសៅសប្ៅសហរដាអាសមរ ិកសទ។

I3. ការណងទាំអ្ាំឡុងសព្េមានសប្ាេះមហនតរាយ
ប្រសិនសរើអ្និាេថ្នរដាររស់អ្នក សេខាធ្ិការប្កសួងសុខានិាេ និងសសវាកមមមនុសសររស់សហរដាអាសមរ ិក
ឬប្រធានធ្ិររីសហរដាអាសមរ ិកប្រកាសអ្ាំព្ីសាែនភាព្សប្ាេះមហនតរាយ ឬសប្ាេះអាសននសៅកនុងរាំរន់នូមិសាស្រសត
ររស់អ្នក អ្នកសៅណរមានសិទិធទទួេានការណងទាំព្ី Neighborhood INTEGRITY។

សូមចូេសមើេសគហទាំព្័រររស់សយើង សដើមបីទទួេានព្័រ៌មានអ្ាំព្ីរសរៀរទទួេានការណងទាំណដេចាាំាច់
កនុងអ្ាំឡុងសព្េមានការប្រកាសព្ីសប្ាេះមហនតរាយ៖ www.nhpri.org/INTEGRITY ។
កនុងអ្ាំឡុងសព្េមានការប្រកាសអ្ាំព្ីមហនតរាយ ប្រសិនសរើអ្នកមិនអាចសប្រើអ្នកផ្តេ់សសវាកនុងរណា
ត ញណាមួយ
ានសទ សយើងនឹងអ្នុញ្ជារឱយអ្នកទទួេានការណងទាំព្ីអ្នកផ្តេ់សសវាសប្ៅរណា
ត ញសដាយមិនគិរថ្ងៃព្ីអ្នក។
ប្រសិនសរើអ្នកមិនអាចសប្រើឱសងសាែនកនុងរណា
ត ញកនុងអ្ាំឡុងសព្េមានការប្រកាសព្ីសប្ាេះមហនតរាយសទ អ្នក
នឹងអាចរាំសព្ញឱសងតាមសវជជរញ្ជ
ជ ររស់អ្នកសៅឯឱសងសាែនសប្ៅរណា
ត ញាន។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម
សូមសមើេជាំព្ូកទី 5។

J. អ្វីណដេប្រូវសធ្វើប្រសិនសរើអ្នកទទួេានវ ិកកយរប្រសដាយផ្ទទេ់ចាំសពាេះសសវាកមម
ណដេប្រូវានធានរា៉ោ រ់រងសដាយគសប្មាងររស់សយើង
ប្រសិនសរើអ្នកផ្តេ់សសវាសផ្្ើវ ិកកយរប្រឱយអ្នកជាំនួសឱយការសផ្្ើសៅកាន់គសប្មាង អ្នកអាចសសនើសុាំឱយសយើងរង់
វ ិកកយរប្រាន ។
អ្នកមិនគួររង់វ ិកកយរប្រសដាយខៃួនឯងសទ។ ប្រសិនសរើអ្នករង់វ ិកកយរប្រសនេះ គសប្មាងនឹងមិនអាចរង់ប្ាក់
ឱយអ្នកវ ិញានសទ។

ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
សៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការទូរសព្ទមកសេខសនេះគឺ ឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមចូេសៅកាន់ www.nhpri.org/INTEGRITY។

56

សសៀវសៅណែនាំសមាជិកររស់ Neighborhood INTEGRITY

ជាំព្ូកទី 3៖ ការសប្រើប្ាស់ការធានរា៉ោ រ់រងររស់គសប្មាងសប្មារ់រណងទាំ

សុខភាព្ និងសសវាកមមណដេប្រូវានធានរា៉ោ រ់រងសផ្សងសទៀរររស់អ្ក
ន

ប្រសិនសរើអ្នកានរង់ប្ាក់សប្មារ់សសវាណដេមានការរា៉ោ រ់រងររស់អ្នក ឬប្រសិនសរើអ្នកានទទួេវ ិកកយរប្រ
សប្មារ់សសវាសវជជសាស្រសតណដេមានការរា៉ោ រ់រង សូមសយាងសៅជាំព្ូកទី 7 សដើមបីណសវងយេ់ព្ីអ្ីវណដេប្រូវសធ្វើ។

J1. អ្វីណដេប្រូវសធ្វើ ប្រសិនសរើសសវាកមមមិនប្រូវានធានរា៉ោ រ់រងសដាយគសប្មាងររស់សយើង
Neighborhood INTEGRITY ធានរា៉ោ រ់រងសេើសសវាកមមទាំងអ្ស់៖

•

ណដេចាាំាច់ណផ្នកសវជជសាស្រសត និង

•

ណដេប្រូវានរាយកនុងតារាងអ្រែប្រសយាជន៍ររស់គសប្មាង (សូមសមើេជាំព្ូកទី 4) និង

•

ណដេថាអ្នកទទួេានសដាយអ្នុវរតតាមវ ិធានររស់គសប្មាងដូចខាងសប្កាម។

ប្រសិនសរើអ្នកទទួេានសសវាកមមណដេមិនប្រូវានធានរា៉ោ រ់រងសដាយគសប្មាងររស់សយើង អ្នកប្រូវណររង់
ថ្ងៃសព្ញសដាយខៃួនឯង។
ប្រសិនសរើអ្នកចង់ដឹងថាសរើសយើងនឹងរង់ថ្ងៃសប្មារ់សសវាកមម ឬការណងទាំណផ្នកសវជជសាស្រសតណាមួយ
អ្នកមានសិទិសធ សនើសុាំសយើងាន។ អ្នកក៏មានសិទិធសសនើសុាំមកកាន់សយើងជាោយេកខែ៍អ្កសរានណដរ។
ប្រសិនសរើសយើងជូនដាំែឹងដេ់អ្នកថាសយើងនឹងមិនរង់ថ្ងៃសសវាកមមររស់អ្នកសទ អ្នកមានសិទិធរឹតងឧទធរែ៍
ចាំសពាេះការសសប្មចចិរតររស់សយើង។
ជាំព្ូកទី 9 ព្នយេ់ព្ីអ្ីវណដេប្រូវសធ្វើ ប្រសិនសរើអ្នកចង់ឱយគសប្មាងធានរា៉ោ រ់រងសេើសមាភរ ឬសសវាកមមសវជជសាស្រសត។
វាក៏ប្ារ់អ្នកព្ីរសរៀររតឹងឧទធរែ៍ចាំសពាេះការសសប្មចចិរតររស់គសប្មាងផ្ងណដរ។ អ្នកក៏អាចទូរសព្ទមក
ណផ្នកសសវារសប្មើសមាជិក សដើមបីណសវងយេ់រណនែមអ្ាំព្ីសិទិធរឹតងឧទធរែ៍ររស់អ្នក។
សយើងនឹងរង់ថ្ងៃសប្មារ់សសវាកមមមួយចាំនួនរហូរកប្មិរជាក់ោក់មួយ។ ប្រសិនសរើអ្នកសប្រើសេើសចាំនួនកាំែរ់
អ្នកនឹងប្រូវរង់ថ្ងៃសព្ញ សដើមបីទទួេានសសវាកមមប្រសនទសនេះរណនែមសទៀរ។ សូមទូរសព្ទមក
ណផ្នកសសវារសប្មើសមាជិក សដើមបីដឹងព្ីណដនកាំែរ់ និងថាសរើអ្នកជិរ្នដេ់ណដនកាំែរ់ឬសៅ។

ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
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សៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការទូរសព្ទមកសេខសនេះគឺ ឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមចូេសៅកាន់ www.nhpri.org/INTEGRITY។
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ជាំព្ូកទី 3៖ ការសប្រើប្ាស់ការធានរា៉ោ រ់រងររស់គសប្មាងសប្មារ់រណងទាំ

សុខភាព្ និងសសវាកមមណដេប្រូវានធានរា៉ោ រ់រងសផ្សងសទៀរររស់អ្ក
ន

K. ការធានរា៉ោ រ់រងសេើសសវាណងទាំសុខភាព្សៅសព្េអ្នកសែិរកនុងការសិកា
ស្សាវប្ជាវគៃីនិក

K1. និយមន័យថ្នពាកយ ការសិកាស្សាវប្ជាវគៃីនិក
ការសិកាស្សាវប្ជាវគៃីនិក (សៅមា៉ោ ងសទៀរានថា ការសាកេបងព្ាាេ) គឺជាវ ិធ្ីណដេសវជជរែិឌ រ និងអ្នកផ្ត
េ់សសវាសផ្សងសទៀរសធ្វើសរសតសេើការណងទាំសុខភាព្ ឬឱសងប្រសនទងមី។ ការសិកាស្សាវប្ជាវគៃីនិកណដេប្រូវាន
យេ់ប្ព្មសដាយ Medicare ជាធ្មមតាសុាំឱយអ្នកសម័ប្គចិរតចូេរួមកនុងការសិកាសនេះ។
សៅសព្េណដេ Medicare យេ់ប្ព្មសេើការសិកាណដេអ្នកចង់ចូេរួម សហើយអ្នករ្ាញចាំណារ់អារមមែ៍ អ្នក
ណដេសធ្វើការសេើការសិកាសនេះនឹងទក់ទងសៅអ្នក។ រុគគេមានក់សនេះនឹងប្ារ់អ្នកអ្ាំព្ីការសិកា សហើយណសវង
យេ់ថាសរើអ្នកមានេកខែៈសមបរតិប្គរ់ប្ាន់សដើមបីចូេរួមកនុងការសិកាសនេះណដរឬសទ។ អ្នកអាចចូេរួមកនុង
ការសិកាសនេះានដរារណាអ្នករាំសព្ញតាមេកខខែឌ។ អ្នកក៏ប្រូវណរយេ់ដឹង និងទទួេយកនូវអ្វីណដេអ្នក
ប្រូវសធ្វើសប្មារ់ការសិកាសនេះផ្ងណដរ។
កនុងសព្េណដេអ្នកសែិរកនុងការសិកា អ្នកអាចសៅណរមានស្មេះកនុងគសប្មាងររស់សយើង។ តាមរសរៀរសនេះ
អ្នករនតទទួេានការណងទាំព្ីគសប្មាងររស់សយើងណដេមិនទក់ទងនឹងការសិកាសឡើយតាមរសរៀរសនេះ។
ប្រសិនសរើអ្នកចង់ចូេរួមកនុងការសិកាស្សាវប្ជាវគៃីនិក ណដេយេ់ប្ព្មសដាយ Medicare អ្នកមិនចាាំាច់ប្ារ់

សយើងខ្ាំុ ឬទទួេានការយេ់ប្ព្មព្ីសយើងខ្ាំុ ឬអ្នកផ្តេ់សសវាណងទាំរឋមររស់អ្នកសនេះសទ។ អ្នកផ្តេ់សសវាណដេ
ផ្តេ់ការណងទាំដេ់អ្នកណដេជាណផ្នកមួយថ្នការសិកាមិនចាាំាច់ប្រូវណរជាអ្នកផ្តេ់សសវាកនុងរណា
ត ញសនេះសទ។
សយើងសេើកទឹកចិរតឱយអ្នកប្ារ់ សយើងខ្ាំុមុនសព្េអ្នកចារ់ សផ្តើមការចូេរួមកនុងការសិកាស្សាវប្ជាវគៃីនិក។

ប្រសិនសរើអ្នកមានគសប្មាងចូេរួមកនុងការសិកាស្សាវប្ជាវគៃីនិក អ្នក ឬអ្នកប្គរ់ប្គងណផ្នកណងទាំររស់អ្នកគួរណរ
ទក់ទងមក ណផ្នកសសវារសប្មើសមាជិក សដើមបីឱយសយើងដឹងថាអ្នកនឹងចូេរួមកនុងការសាកេបងព្ាាេសនេះ។

ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
សៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការទូរសព្ទមកសេខសនេះគឺ ឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមចូេសៅកាន់ www.nhpri.org/INTEGRITY។
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សុខភាព្ និងសសវាកមមណដេប្រូវានធានរា៉ោ រ់រងសផ្សងសទៀរររស់អ្ក
ន

K2. ការទូទរ់ប្ាក់សប្មារ់សសវាកមម សៅសព្េអ្នកកាំព្ុងសែិរកនុងការសិកាស្សាវប្ជាវគៃីនិក
ប្រសិនសរើអ្នកសម័ប្គចិរតសប្មារ់ការសិកាស្សាវប្ជាវគៃីនិកណដេ Medicare អ្នុញ្ជារ អ្នកនឹងមិនាច់រង់ប្ាក់
សប្មារ់សសវាកមមណដេប្រូវានធានរា៉ោ រ់រងសប្កាមការសិកាសនេះសទ សហើយ Medicare នឹងរង់ថ្ងៃសសវាកមមណដេ
ប្រូវានធានរា៉ោ រ់រងសប្កាមការសិកា ក៏ដូចជាថ្ងៃចាំណាយជាប្រចាាំណដេទក់ទងនឹងការណងទាំររស់អ្នកផ្ងណដរ។
សៅសព្េណដេអ្នកចូេរួមកនុងការសិកាស្សាវប្ជាវគៃីនិកណដេប្រូវានអ្នុញ្ជារសដាយ Medicare អ្នកនឹងទទួេ
ានការធានរា៉ោ រ់រងសេើសមាភរ និងសសវាកមមភាគសប្ចើនណដេអ្នកទទួេានណដេជាណផ្នកមួយថ្នការសិកា។
ការធានរា៉ោ រ់រងសនេះរួមមាន៖

•

Medicare នឹងរង់ថ្ងៃរនទរ់ និងអាហារសប្មារ់ការសានក់សៅមនទីរសព្ទយសទេះរីអ្នកមិនាន
សែិរកនុងការសិកាក៏សដាយ។

•

ការវេះការ់ ឬការវេះការ់សផ្សងសទៀរណដេជាណផ្នកមួយថ្នការសិកាស្សាវប្ជាវ។

•

ការព្ាាេផ្េរ ាំខាន និងផ្េវ ិាកណាមួយណដេរណា
ដ េមកព្ីការណងទាំប្រសនទងមី។

ប្រសិនសរើអ្នកជាណផ្នកមួយថ្នការសិកាណដេ Medicare មិនានអ្នុញ្ជារសនេះសទ អ្នកនឹងប្រូវរង់ថ្ងៃចាំណាយ
ទាំងឡាយណដេសកើរសឡើងកនុងសព្េសិកា។

K3. ណសវងយេ់រណនែម អ្ាំព្ីការសិកាស្សាវប្ជាវគៃីនិក
អ្នកអាចណសវងយេ់រណនែមអ្ាំព្ីការចូេរួមកនុងការសិកាស្សាវប្ជាវគៃីនិកតាមរយៈការអានណផ្នក “Medicare និង
ការសិកាស្សាវប្ជាវគៃីនិក” សៅសេើសគហទាំព្័រ Medicare (www.medicare.gov/Pubs/pdf/02226-Medicareand-Clinical-Research-Studies.pdf)។ អ្នកក៏អាចសៅទូរសព្ទផ្ងណដរសៅសេខ 1-800-MEDICARE
(1-800-633-4227) 24 សមា៉ោ ងកនុងមួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកុងមួ
ន
យសាតហ៍។ អ្នកសប្រើ TTY គួរណរសៅទូរសព្ទសៅកាន់សេខ
1-877-486-2048។

ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
សៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការទូរសព្ទមកសេខសនេះគឺ ឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមចូេសៅកាន់ www.nhpri.org/INTEGRITY។
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ជាំព្ូកទី 3៖ ការសប្រើប្ាស់ការធានរា៉ោ រ់រងររស់គសប្មាងសប្មារ់រណងទាំ

សុខភាព្ និងសសវាកមមណដេប្រូវានធានរា៉ោ រ់រងសផ្សងសទៀរររស់អ្ក
ន

L. សរើសសវាកមមណងទាំសុខភាព្ររស់អ្នកប្រូវានធានរា៉ោ រ់រងយា៉ោ ងដូចសមតច សៅសព្េ
ណដេអ្នកទទួេានការណងទាំសៅកនុងសាែរ័នសាសនណដេណងទាំសុខភាព្មិន
ណមនសវជជសាស្រសត

L1. និយមន័យថ្នពាកយសាែរ័នសាសនណដេណងទាំសុខភាព្មិនណមនសវជជសាស្រសត
សាែរ័នសាសនណដេណងទាំសុខភាព្មិនណមនសវជជសាស្រសតគឺជាកណនៃងមួយណដេផ្តេ់ការណងទាំដូចណដេអ្នកទទួេ
ានសៅកនុងមនទីរសព្ទយ ឬកណនៃងណងទាំមនុសសចាស់ជរាណដេមានជាំនញទូសៅណដរ។ ប្រសិនសរើការទទួេានការ
ណងទាំសៅកនុងមនទីរសព្ទយ ឬមនទីរណដេមានជាំនញណងទាំមនុសសចាស់ជរាផ្ទុយនឹងជាំសនឿសាសនររស់អ្នក
សយើងនឹងធានរា៉ោ រ់រងសេើការណងទាំសៅកនុងសាែរ័នណងទាំសុខភាព្មិនណមនសវជជសាស្រសតេកខែៈសាសនវ ិញ។
អ្រែប្រសយាជន៍សនេះគឺសប្មារ់ណរសសវាកមមសប្មាកសៅមនទីរសព្ទយររស់ Medicare Part A រ៉ោុសណាណេះ
(សសវាកមមណងទាំសុខភាព្មិនតាមេកខែៈសវជជសាស្រសត)។

L2. ការទទួេានការណងទាំព្ីសាែរ័នសាសនណដេណងទាំសុខភាព្មិនណមនសវជជសាស្រសត
សដើមបីទទួេានការណងទាំព្ីសាែរ័នសាសនណដេណងទាំសុខភាព្មិនណមនសវជជសាស្រសត អ្នកប្រូវណរចុេះហរែសេខា
សេើឯកសារផ្ៃូវចារ់ណដេរញ្ជ
ជ ក់ថាអ្នកប្រឆ្ាំងនឹងការទទួេការព្ាាេសវជជសាស្រសតណដេ “មិនសេើកណេងាន”។

•

ការព្ាាេសវជជសាស្រសតណដេ “មិនសេើកណេងាន” គឺជាការណងទាំណាមួយណដេជាការ
សម័ប្គចិរត និងមិនប្រូវានរប្មូវសដាយចារ់សហព្័នធ រដា ឬមូេដាាន។

•

ការព្ាាេសវជជសាស្រសតណដេ “សេើកណេងាន” គឺជាការណងទាំណាណដេមិនណមនជាការ
សម័ប្គចិរត សហើយប្រូវានទមទរសប្កាមចារ់សហព្័នធ រដា ឬមូេដាាន។

សដើមបីទទួេានការធានរា៉ោ រ់រងព្ីគសប្មាងររស់សយើង ការណងទាំណដេអ្នកទទួេព្ីសាែរ័នសាសនណដេណងទាំ
សុខភាព្មិនណមនសវជជសាស្រសត ប្រូវណររាំសព្ញតាមេកខខែឌដូចខាងសប្កាម៖

•

មជឈមែឌេណដេផ្តេ់ការណងទាំប្រូវណរមានការរញ្ជ
ជ ក់ព្ី Medicare។

•

ការធានរា៉ោ រ់រងសដាយគសប្មាងររស់សយើងសេើសសវាកមមមានណដនកប្មិរប្រឹមណរការណងទាំណដេមិ
នណមនជាេកខែៈសាសនណររ៉ោុសណាណេះ។

•

ប្រសិនសរើអ្នកទទួេានសសវាកមមណដេប្រូវានផ្តេ់ជូនអ្នកសៅកនុងមជឈមែឌេណាមួយព្ីសាែ
រ័នសនេះ ចាំែុចខាងសប្កាមនឹងអ្នុវរត៖

ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
សៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការទូរសព្ទមកសេខសនេះគឺ ឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមចូេសៅកាន់ www.nhpri.org/INTEGRITY។
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ជាំព្ូកទី 3៖ ការសប្រើប្ាស់ការធានរា៉ោ រ់រងររស់គសប្មាងសប្មារ់រណងទាំ

សុខភាព្ និងសសវាកមមណដេប្រូវានធានរា៉ោ រ់រងសផ្សងសទៀរររស់អ្ក
ន

o អ្នកប្រូវណរមានសាែនភាព្សវជជសាស្រសតណដេអាចអ្នុញ្ជារឱយអ្នកទទួេានសសវាណដេប្រូវា
នធានរា៉ោ រ់រងសប្មារ់ការណងទាំសៅមនទីរសព្ទយ ឬការណងទាំណដេមានជាំនញសៅកណនៃងណងទាំ
មនុសសចាស់ជរា។

o អ្នកប្រូវណរទទួេានការអ្នុញ្ជារព្ីគសប្មាងររស់សយើងមុនសព្េណដេអ្នកអាចចូេសប្មាក
សៅកណនៃងសនេះាន សរើមិនដូសចនេះសទការសានក់សៅររស់អ្នកនឹងមិនមានការធានរា៉ោ រ់រងសឡើយ។
ការធានរា៉ោ រ់រងសេើការសប្មាកកនុងមនទីរសព្ទយ គឺណផ្អកសៅសេើភាព្ចាាំាច់ណផ្នកសវជជសាស្រសត សហើយរប្មូវឱយមានការ
អ្នុញ្ជារជាមុន។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែមសតីព្ីការធានរា៉ោ រ់រងសេើការសប្មាកកនុងមនទីរសព្ទយ សូមសមើេតារាង
អ្រែប្រសយាជន៍សៅកនុងជាំព្ូកទី 4។

M. ររ ិកាខរសវជជសាស្រសតណដេសប្រើានយូរ (DME)
M1. DME ជាសមាជិកថ្នគសប្មាងររស់សយើង
DME រួមមានររស់រររមួយចាំនួនណដេានរញ្ជ
ជ ទិញសដាយអ្នកផ្តេ់សសវាដូចជា រសទេះរុញ សឈើ ប្ចរ់ ប្រព្័នធព្ូក
សប្រើថាមព្េ សមាភរផ្គរ់ផ្គង់ជាំងឺទឹកសនមណផ្អម ណប្គមនទីរសព្ទយណដេរញ្ជ
ជ ទិញសដាយអ្នកផ្តេ់សសវាសប្មារ់សប្រើ
ប្ាស់កុងផ្ទ
ន
េះ មា៉ោ សុីនរញ្ូច េសារធារុរាវចូេតាមសរថ្សណវ ៉ោន (IV) ឧរករែ៍ជាំនួយរសងកើរការនិយាយ ររ ិកាខ
និងសមាភរផ្គរ់ផ្គង់អ្ុកសុីណសន មា៉ោ សុីន្ពុង (nebulizers) និងសឈើ ទរ់សដើរ។

អ្នកនឹងជាមាចស់សមាភរមួយចាំនួនជានិចចដូចជាសរ ីរាងគសិរបនិមិរ
ម (prosthetics)។
សៅកនុងណផ្នកសនេះ សយើងព្ិភាកាអ្ាំព្ី DME ណដេអ្នកប្រូវជួេ។ កនុងនមជាសមាជិកររស់ Neighborhood
INTEGRITY ជាធ្មមតា អ្នកនឹងមិនណមនជាមាចស់ DME សទ សទេះរីជាអ្នកជួេវារយៈសព្េរ៉ោុនមនក៏សដាយ។
កនុងសាែនភាព្មានកាំែរ់មួយចាំនួន សយើងនឹងសផ្ទរកមមសិទិធថ្នររស់រររ DME សៅកាន់អ្នក។ ទូរសព្ទមកណផ្នកសស
វារសប្មើសមាជិក សដើមបីណសវងយេ់អ្ាំព្ីរប្មូវការណដេអ្នកប្រូវរាំសព្ញ និងឯកសារណដេអ្នកប្រូវការផ្ដេ់ជូន។
សទេះរីជាអ្នកមាន DME រហូរដេ់ 12 ណខជារ់ៗានសៅសប្កាម Medicare មុនសព្េអ្នកចូេរួមកនុងគសប្មាង
ររស់សយើងក៏សដាយ ក៏អ្នកនឹងមិនមានជាមាចស់កមមសិទិធថ្នររ ិកាខរសនេះណដរ។

ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
សៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការទូរសព្ទមកសេខសនេះគឺ ឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមចូេសៅកាន់ www.nhpri.org/INTEGRITY។
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ជាំព្ូកទី 3៖ ការសប្រើប្ាស់ការធានរា៉ោ រ់រងររស់គសប្មាងសប្មារ់រណងទាំ

សុខភាព្ និងសសវាកមមណដេប្រូវានធានរា៉ោ រ់រងសផ្សងសទៀរររស់អ្ក
ន

M2. ភាព្ជាមាចស់ DME សៅសព្េអ្នករតូរសៅ Original Medicare ឬ Medicare Advantage
សៅកនុងកមមវ ិធ្ី Original Medicare អ្នកណដេជួេ DME ប្រសនទជាក់ោក់ណាមួយ នឹងកាៃយជាមាចស់ររស់វា
រនទរ់ព្ីរយៈសព្េ 13 ណខ។ សៅកនុងគសប្មាង Medicare Advantage គសប្មាងអាចកាំែរ់ចាំនួនណខណដេអ្នក
ប្រូវជួេ DME ប្រសនទជាក់ោក់មួយចាំនួនមុនសព្េព្ួកសគអាចកាៃយជាមាចស់សេើសមាភរសនេះ។

ចាំ ណាាំ៖ អ្នកអាចរកនិយមន័យថ្នពាកយគសប្មាង Original Medicare និង Medicare Advantage សៅកនុងជាំព្ូកទី
12 ាន។ អ្នកក៏អាចណសវងរកព្័រ៌មានរណនែមអ្ាំព្ីររ ិកាខរទាំងសនេះសៅកនុងសសៀវសៅណែនាំ Medicare និង អ្នកឆ្នាំ
2023 ផ្ងណដរ។ ប្រសិនសរើអ្នកាមនចារ់ចមៃងថ្នកូនសសៀវសៅសនេះសទ អ្នកអាចទទួេវាានសៅសេើសគហទាំព្័រ
ររស់ Medicare(www.medicare.gov) ឬតាមរយៈការសៅទូរសព្ទសៅសេខ 1-800-MEDICARE
(1-800-633-4227) 24 សមា៉ោ ងកនុងមួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកុងមួ
ន
យសាដហ៍។ អ្នកសប្រើប្ាស់ TTY គួរណរទូរសព្ទសៅសេខ
1-877-486-2048។
អ្នកនឹងប្រូវសធ្វើការទូទរ់ប្ាក់ចាំនួន 13 ដងជារ់ានសប្កាមគសប្មាង Original Medicare ឬអ្នកនឹងប្រូវទូទរ់ចាំនួន
ថ្នការទូទរ់ជារ់ៗានណដេានកាំែរ់សដាយគសប្មាង Medicare Advantage សដើមបីសធ្វើជាមាចស់កមមសិទិធសេើ
សមាភរ DME ប្រសិនសរើ៖

•

អ្នកមិនានកាៃយជាមាចស់សេើសមាភរ DME ខែៈសព្េណដេអ្នកសៅកនុងគសប្មាងររស់សយើងសឡើយ
សហើយ

•

អ្នកចាកសចញព្ីគសប្មាងររស់សយើង និងទទួេានអ្រែប្រសយាជន៍ Medicare ររស់អ្នកសៅខាង
សប្ៅគសប្មាងសុខភាព្ណាមួយសៅកនុងកមមវ ិធ្ី Original Medicare ឬគសប្មាង Medicare Advantage។

ប្រសិនសរើអ្ក
ន សធ្វើការទូទរ់ប្ាក់សប្មារ់សមាភរ DME សប្កាមគសប្មាង Medicare Original ឬ Medicare Advantage
មុនសព្េណដេអ្នកានចូេរួមកនុងគសប្មាងររស់សយើង ការចាំណាយសប្មារ់គសប្មាង Medicare Original ឬ

Medicare Advantage ទាំងសនេះ មិនរារ់រញ្ូច េការចាំណាយណដេអ្នកប្រូវរង់ រនទរ់ព្ីចាកសចញព្ីគសប្មាង
ររស់សយើងសទ។

•

អ្នកនឹងប្រូវសធ្វើការទូទរ់ប្ាក់ចាំនួន 13 ដងជារ់ៗានសប្កាមគសប្មាង Original Medicare
ឬចាំនួនថ្នការរង់ប្ាក់ងីមៗ ជារ់ៗាន ណដេានកាំែរ់សដាយគសប្មាង Medicare Advantage
សដើមបីកាៃយជាមាចស់សេើសមាភរសនេះ។

•

មិនមានករែីសេើកណេងចាំសពាេះរញ្ជ
ា សនេះសទសៅសព្េណដេអ្នកប្រឡរ់សៅគសប្មាង Original
Medicare ឬ Medicare Advantage វ ិញ។

ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
សៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការទូរសព្ទមកសេខសនេះគឺ ឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមចូេសៅកាន់ www.nhpri.org/INTEGRITY។
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ជាំព្ូកទី 3៖ ការសប្រើប្ាស់ការធានរា៉ោ រ់រងររស់គសប្មាងសប្មារ់រណងទាំ

សុខភាព្ និងសសវាកមមណដេប្រូវានធានរា៉ោ រ់រងសផ្សងសទៀរររស់អ្ក
ន

M3. អ្រែប្រសយាជន៍សេើឧរករែ៍អ្ុកសុីណសនកនុងនមជាសមាជិកថ្នគសប្មាងររស់សយើង
ប្រសិនសរើអ្នកមានេកខែសមបរតិប្គរ់ប្ាន់សប្មារ់ការធានរា៉ោ រ់រងសេើឧរករែ៍អ្ុកសុីណសនសដាយ Medicare
សហើយអ្នកគឺជាសមាជិកថ្នគសប្មាងររស់សយើង សយើងនឹងរា៉ោ រ់រងដូចខាងសប្កាម៖

•

ការជួេឧរករែ៍អ្ុកសុីណសន

•

ការណចកចាយអ្ុកសុីណសន និងររ ិមាែអ្ុកសុីណសន

•

សប្គឿងរាំព្ង់ និងសប្គឿងរនទរ់រនសាំណដេពាក់ព្័នធសប្មារ់ការណចកចាយអ្ុកសុីណសន និងររិមាែអ្ុកសុីណសន

•

ការណងទាំ និងជួសជុេររ ិកាខរអ្ុកសុីណសន

ររ ិកាខរអ្ុកសុីណសនប្រូវណរប្រគេ់ជូនវ ិញ សៅសព្េណដេវាណេងចាាំាច់ណផ្នកសវជជសាស្រសតសប្មារ់អ្នក ឬប្រសិនសរើ
អ្នកចាកសចញព្ីគសប្មាងររស់សយើង។

M4. ររ ិកាខរអ្ុកសុីណសនសៅសព្េអ្នករតូរសៅគសប្មាង Original Medicare ឬ Medicare Advantage
សៅសព្េណដេររ ិកាខរអ្ុកសុីណសនមានភាព្ចាាំាច់ណផ្នកសវជជសាស្រសត សហើយអ្នកចាកសចញព្ីគសប្មាងររស់សយើង
និងរតូរសៅ Original Medicare អ្នកនឹងប្រូវជួេវាព្ីអ្នកផ្គរ់ផ្គង់កុងរយៈសព្េ
ន
36 ណខ។ ការរង់ថ្ងៃជួេប្រចាាំ
ណខររស់អ្នកសប្មារ់ររ ិកាខរ និងសមាភរផ្គរ់ផ្គង់អ្ុកសុីណសន រួមទាំងសសវាកមមណដេានរាយខាងសេើ។

ប្រសិនសរើររ ិកាខរអ្ុកសុីណសនមានភាព្ចាាំាច់ណផ្នកសវជជសាស្រសត រនទរ់ព្ីអ្នកជួេវាអ្ស់រយៈសព្េ 36 ណខ៖

•

អ្នកផ្គរ់ផ្គង់ររស់អ្នកប្រូវណរផ្តេ់ររ ិកាខរ សមាភរផ្គរ់ផ្គង់ និងសសវាកមមអ្ុកសុីណសនកនុងរយៈសព្េ 24
ណខរណនែមសទៀរ។

•

អ្នកផ្គរ់ផ្គង់ររស់អ្នកប្រូវណរផ្គរ់ផ្គង់ររ ិកាខរ និងសមាភរផ្គរ់ផ្គង់អ្ុកសុីណសនរហូរដេ់ 5
ឆ្នាំប្រសិនសរើមានចាាំាច់ណផ្នកសវជជសាស្រសត។

ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
សៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការទូរសព្ទមកសេខសនេះគឺ ឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមចូេសៅកាន់ www.nhpri.org/INTEGRITY។
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ជាំព្ូកទី 3៖ ការសប្រើប្ាស់ការធានរា៉ោ រ់រងររស់គសប្មាងសប្មារ់រណងទាំ

សុខភាព្ និងសសវាកមមណដេប្រូវានធានរា៉ោ រ់រងសផ្សងសទៀរររស់អ្ក
ន

ប្រសិនសរើឧរករែ៍អ្ុកសុីណសនសៅណរមានភាព្ចាាំាច់ណផ្នកសវជជសាស្រសតសៅចុងរញ្ចរ់ថ្នរយៈសព្េ 5 ឆ្នាំ៖

•

អ្នកផ្គរ់ផ្គង់ររស់អ្នកនឹងឈរ់ផ្ដេ់ឧរករែ៍សទៀរសហើយ សហើយអ្នកអាចសប្ជើសសរ ើសយកររ ិកាខរ
ជាំនួសព្ីអ្នកផ្គរ់ផ្គង់សផ្សងណាមួយសទៀរ។

•

រយៈសព្េ 5 ឆ្នាំងីមានចារ់សផ្តើមសហើយ។

•

អ្នកនឹងជួេព្ីអ្នកផ្គរ់ផ្គង់រយៈសព្េ 36 ណខ។

•

រនទរ់មកអ្នកផ្គរ់ផ្គង់ររស់អ្នកប្រូវផ្តេ់ររ ិកាខរ សមាភរផ្គរ់ផ្គង់ និងសសវាកមមអ្ុកសុីណសនរយៈសព្េ
24 ណខរណនែមសទៀរ។

•

វដតងីចា
ម រ់សផ្តើមសរៀងរាេ់ 5 ឆ្នាំមតង ររ ិកាខរអ្ុកសុីណសនសៅណរមានភាព្ចាាំាច់ណផ្នកសវជជសាស្រសត។

សៅសព្េណដេររ ិកាខរអ្ុកសុីណសនមានភាព្ចាាំាច់ណផ្នកសវជជសាស្រសត សហើយអ្នកចាកសចញព្ីគសប្មាងររស់សយើង
និងរតូរសៅគសប្មាង Medicare Advantage គសប្មាងនឹងធានរា៉ោ រ់រងយា៉ោ ងសហាចណាស់ក៏ដូចប្រឹមអ្វីណដេ

Original Medicare មានធានរា៉ោ ររងសេើណដរ។ អ្នកអាចសាកសួរគសប្មាង Medicare Advantage ររស់អ្នកថា
សរើររ ិកាខរ និងសមាភរផ្គរ់ផ្គង់អ្ុកសុីណសនណដេគសប្មាងធានរា៉ោ រ់រងសេើមានអ្វីខៃេះ
សហើយអ្នកនឹងប្រូវចាំណាយសេើអ្ីវខៃេះ។

ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
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ជាំព្ូកទី 4៖ តារាងអ្រែប្រសយាជន៍
សសចកដីសផ្ដើម
ជាំព្ូកសនេះប្ារ់អ្ក
ន អ្ាំព្ីសសវាកមមណដេ Neighborhood INTEGRITY ធានរា៉ោ រ់រងសេើ និងេកខខែឌ ឬណដនកាំែរ់
សេើសសវាកមមទាំងសនេះ។ វាក៏ប្ារ់អ្ក
ន អ្ាំព្ីអ្រែប្រសយាជន៍ណដេមិនមានធានរា៉ោ រ់រងសៅសប្កាមគសប្មាងររស់សយើង
ណដរ។ ពាកយគនៃឹេះ និងនិយមន័យមានតាមេាំដារ់អ្កខរប្កមកនុងជាំព្ូកចុងសប្កាយថ្ន សសៀវសៅណែនាំ សមាជិក។
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A. សសវាកមមណដេប្រូវានធានរា៉ោ រ់រងររស់អ្នក
ជាំព្ូកសនេះប្ារ់អ្នកអ្ាំព្ីសសវាកមមណដេ Neighborhood INTEGRITY រង់ថ្ងៃជូន។ អ្នកក៏អាចណសវងយេ់អ្ាំព្ីសសវា
កមមណដេមិនប្រូវានធានរា៉ោ រ់រងផ្ងណដរ។ ព្័រ៌មានអ្ាំព្ីអ្រែប្រសយាជន៍ឱសងមានសៅកនុងជាំព្ូកទី 5។ ជាំព្ូកសនេះក៏
ព្នយេ់ព្ីណដនកាំែរ់សេើសសវាកមមមួយចាំនួនផ្ងណដរ។

ប្រសិនសរើអ្នកទទួេាន ឬមានសិទិធទទួេានសសវាកមម និងជាំនួយរយៈសព្េណវង (LTSS) អ្នកអាចនឹងរប្មូវឱយ
រង់ថ្ងៃចាំសពាេះណផ្នកខៃេះសេើថ្ងៃសសវាកមមទាំងសនេះ។ សគសៅថា “ការរួមចាំណែកថ្ងៃចាំណាយ” សហើយចាំនួនទឹកប្ាក់
ប្រូវានកាំែរ់សដាយ Rhode Island Medicaid។ ប្រសិនសរើអ្នកមិនទទួេាន ឬមិនមានសិទិធសដើមបីទទួេាន
LTSS សទ អ្នកនឹងមិនាច់ចាំណាយប្ាក់សប្មារ់សសវាកមមណដេប្រូវានធានរា៉ោ រ់រងររស់អ្នកសនេះសទ ដរារ
ណាអ្នកអ្នុវរតតាមវ ិធានររស់គសប្មាង។ សូមសមើេជាំព្ូកទី 3 សប្មារ់ព្័រ៌មានេមអិរអ្ាំព្ីវ ិធានររស់គសប្មាង។
ប្រសិនសរើអ្ក
ន ប្រូវការជាំនួយកនុងការណសវងយេ់ថាសរើសសវាកមមណាខៃេះណដេប្រូវានធានរា៉ោ រ់រង សូមទូរសព្ទសៅ

អ្នកប្គរ់ប្គងណផ្នកណងទាំ និង/ឬណផ្នកសសវារសប្មើសមាជិក តាមសេខ 1-844-812-6896 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់ សមា៉ោ ង 8
យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទ ដេ់ថ្ងៃសុប្ក និងព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់សៅថ្ងៃសៅរ៍។ សៅរសសៀេថ្ងៃសៅរ៍ ថ្ងៃអាទិរយ
និងថ្ងៃឈរ់សប្មាក អ្នកអាចប្រូវានសសនើសុាំឱយទុកសារ។ សយើងខ្ុាំនឹងសៅទូរសព្ទសៅអ្នកវិញសៅថ្ងៃសធ្វើការរនទរ់។

A1. កនុងអ្ាំឡុងសព្េមានអាសននណផ្នកសុខភាព្សាធារែៈ
គសប្មាងនឹងរា៉ោ រ់រងសេើការសធ្វើសរសតសមសរាគ COVID-19 និងសសវាកមមណដេទក់ទងនឹងការសធ្វើសរសតសមសរាគ COVID-19
ណដេានរញ្ជ
ជ ក់ សដាយមិនមានការណចករាំណេកថ្ងៃចាំណាយ ការអ្នុញ្ជារជាមុន ឬការប្គរ់ប្គងការសប្រើប្ាស់
សផ្សងសទៀរសប្មារ់អ្ក
ន ចុេះស្មេះកនុងគសប្មាងអ្ាំឡុងសព្េមានអាសននណផ្នកសុខភាព្សាធារែៈណដេានប្រកាស។

B. វ ិធានប្រឆ្ាំងនឹងអ្នកផ្តេ់សសវាណដេគិរប្ាក់ព្ីអ្នកសប្មារ់សសវាកមម
សយើងមិនអ្នុញ្ជារឱយអ្នកផ្តេ់សសវាររស់ Neighborhood INTEGRITY គិរថ្ងៃព្ីអ្នកសប្មារ់សសវាកមមណដេប្រូវ
ានធានរា៉ោ រ់រងសនេះសទ។ សយើងរង់ប្ាក់ឱយអ្នកផ្តេ់សសវាររស់សយើងសដាយផ្ទទេ់ សហើយសយើងការពារអ្នកព្ីការ
គិរថ្ងៃណាមួយ។ សនេះជាការព្ិរ សទេះរីជាសយើងរង់ថ្ងៃឱយអ្នកផ្តេ់សសវារិចជាងការគិរថ្ងៃព្ីអ្នកផ្តេ់សសវា
សប្មារ់សសវាកមមក៏សដាយ។
អ្នកមិនគួរទទួេានវ ិកកយរប្រព្ីអ្នកផ្តេ់សសវាណាមានក់សប្មារ់ សសវាកមមណដេប្រូវានធានរា៉ោ រ់រងសឡើយ។
ប្រសិនសរើអ្នកសធ្វើ សូមសមើេជាំព្ូកទី 7 ឬសៅទូរសព្ទមកណផ្នកសសវារសប្មើសមាជិក។ ការសេើកណេងណរមួយគរ់
ចាំសពាេះរញ្ជ
ា សនេះគឺប្រសិនសរើអ្នកកាំព្ុងទទួេាន LTSS សហើយ Rhode Island Medicaid និយាយថាអ្នកប្រូវ
រង់ថ្ងៃមួយណផ្នកថ្នថ្ងៃសសវាកមមទាំងសនេះ។

ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
សៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការទូរសព្ទមកសេខសនេះគឺ ឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមចូេសៅកាន់ www.nhpri.org/INTEGRITY។
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C. តារាងអ្រែប្រសយាជន៍ថ្នគសប្មាងររស់សយើង
តារាងអ្រែប្រសយាជន៍សៅកនុងណផ្នក D ប្ារ់អ្នកថាសរើសសវាកមមណាខៃេះណដេគសប្មាងនឹងរង់ថ្ងៃជូន។ ណផ្នកសនេះរាយ
ស្មេះប្រសនទសសវាកមមតាមេាំដារ់អ្កខរប្កម និងព្នយេ់ព្ីសសវាកមមណដេប្រូវានធានរា៉ោ រ់រង។

សយើងនឹងរង់ថ្ងៃសប្មារ់សសវាកមមណដេមានរាយសៅកនុងតារាងអ្រែប្រសយាជន៍ ណរសៅសព្េណដេរាំសព្ញតាម

សាេការែ៍ដូចខាងសប្កាមរ៉ោុសណាណេះ។ ប្រសិនសរើអ្នកមិនទទួេាន ឬមិនមានសិទិធទទួេានសសវាកមម និង
ជាំនួយរយៈសព្េណវង (LTSS) អ្នកមិនាច់រង់ថ្ងៃអ្ីទ
វ ាំងអ្ស់សប្មារ់សសវាកមមណដេមានរាយសៅកនុងតារាងអ្រែ
ប្រសយាជន៍ ដរារណាអ្នករាំសព្ញតាមរប្មូវការធានរា៉ោ រ់រងណដេានព្ែ៌នសៅខាងសប្កាម។ ប្រសិនសរើអ្នក

ទទួេាន ឬមានសិទិធទទួេាន LTSS អ្នកប្រណហេជារប្មូវឱយរង់ថ្ងៃសេើណផ្នកខៃេះថ្នថ្ងៃសសវាកមមទាំងសនេះ។
សគសៅថា “ការរួមចាំណែកថ្ងៃចាំណាយ” សហើយចាំនួនទឹកប្ាក់ប្រូវានកាំែរ់សដាយ Rhode Island Medicaid។

•

សសវាណដេប្រូវានធានរា៉ោ រ់រងររស់ Medicare និង Rhode Island Medicaid ររស់អ្នក ប្រូវណរ
ផ្តេ់ជូនសយាងសៅតាមវ ិធានណដេានកាំែរ់សដាយ Medicare និង Rhode Island Medicaid។

•

សសវាកមម (រួមមាន ការណងទាំសវជជសាស្រសត សសវាកមម សមាភរផ្គរ់ផ្ង
គ ់ ររិកាខរ និងឱសង) ប្រូវណរមានភាព្ចាាំាច់
ណផ្នកសវជជសាស្រសត។ ភាព្ចាាំាច់ណផ្នកសវជជសាស្រសតមានន័យថាអ្នកប្រូវការសសវាសវជជសាស្រសត វេះការ់ ឬសសវាកមម
សផ្សងសទៀរសដើមបីរ្ករ សធ្វើសរាគវិនិច័យ
ឆ ឬព្ាាេជាំងឺ ឬសដើមបីរកាសាែនភាព្សុខភាព្រចចុរបននររស់អ្ក
ន ។
វារារ់រញ្ូច េទាំងការណងទាំណដេជួយអ្នកមិនឱយចូេមនទីរសព្ទយ ឬមនទីរណងទាំមនុសសចាស់ជរា។ វាក៏មាន
ន័យថាសសវាកមម ការផ្គរ់ផ្ង
គ ់ ឬឱសងរាំសព្ញតាមសតង់ដារណដេានទទួេយកថ្នការអ្នុវរដន៍ណផ្នកសវជជ
សាស្រសតផ្ងណដរ។ ភាព្ចាាំាច់ណផ្នកសវជជសាស្រសតរម
ួ មាន សសវាកមមសដើមបីរ្ករសាែនភាព្ជាំងឺសដើមបីកុាំឱយ
កាន់ណរអាប្កក់សៅៗ។

•

អ្នកទទួេានការណងទាំព្ីអ្នកផ្តេ់សសវាកនុងរណា
ត ញ។ អ្នកផ្តេ់សសវាកនុងរណា
ត ញគឺជាអ្នកផ្តេ់សសវាណដេ
សធ្វើការជាមួយគសប្មាងសុខភាព្។ កនុងករែីភាគសប្ចើន គសប្មាងនឹងមិនរង់ថ្ងៃសប្មារ់ការណងទាំណដេអ្នក

ទទួេានព្ីអ្នកផ្តេ់សសវាសប្ៅរណា
ត ញសទ។ ជាំព្ូកទី 3 មានព្័រ៌មានរណនែមអ្ាំព្ីការសប្រើប្ាស់អ្នកផ្ដេ់សស
វាកនុងរណា
ត ញ និងអ្នកផ្តេ់សសវាសប្ៅរណា
ត ញ។

•

អ្នកមានអ្នកផ្តេ់សសវាណងទាំរឋម (PCP) ឬប្កុមណងទាំណដេកាំព្ុងផ្តេ់ និងប្គរ់ប្គងសេើការណងទាំររស់អ្នក។

•

សសវាកមមមួយចាំនួនណដេមានរាយសៅកនុងតារាងអ្រែប្រសយាជន៍ប្រូវានធានរា៉ោ រ់រងេុេះប្តាណរសវជជរែិឌ រ
ឬអ្នកផ្តេ់សសវាកនុងរណា
ត ញសផ្សងសទៀរទទួេានការអ្នុញ្ជារព្ីសយើងខ្ាំុជាមុនសិន។ សនេះសៅថាការ

អ្នុញ្ជារជាមុន (PA)។ សសវាកមមណដេមានការរា៉ោ រ់រង ណដេប្រូវការ PA ប្រូវានសមាគេ់សៅកនុងតារាង
អ្រែប្រសយាជន៍សដាយសញ្ជាផ្ទកយ (*)។

•

អ្នកនឹងសឃើញណផ្ៃសា៉ោ ម

សនេះសៅជារ់សសវារ្ករសៅកនុងតារាងអ្រែប្រសយាជន៍។

ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
សៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការទូរសព្ទមកសេខសនេះគឺ ឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមចូេសៅកាន់ www.nhpri.org/INTEGRITY។
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ជាំព្ូកទី 4៖ តារាងអ្រែប្រសយាជន៍

D. តារាងអ្រែប្រសយាជន៍
សសវាកមមណដេគសប្មាងររស់សយើងរង់ថ្ងៃជូន
ការ្ៃុេះសមើេសរថ្ស្មរ ីកសា៉ោ ងសៅសពាេះ
(Abdominal aortic aneurysm screening)

អ្វីណដេអ្នកប្រូវរង់ថ្ងៃ
$0

គសប្មាងសនេះនឹងរង់ថ្ងៃសប្មារ់ការ្ៃុេះអ្ុេប្តាសសានមតង
(ultrasound screening) សប្មារ់អ្នកណដេប្រឈម

នឹងហានិន័យ។ គសប្មាងធានរា៉ោ រ់រងសេើការ្ៃុេះព្ិនិរយសនេះ
ប្រសិនសរើអ្នកប្រឈមនឹងកតាតហានិន័យមួយចាំនួន

សហើយប្រសិនសរើអ្នកទទួេានការរញ្ូជ នរនតព្ីប្គូសព្ទយ
ជាំនួយការប្គូសព្ទយ គិោនុរដាាយិការមធ្យម
ឬគិោនុរដាាយិកាឯកសទសររស់អ្នក។
ការរ ាំេូរកូន*

$0

គសប្មាងនឹងមិនរង់ថ្ងៃសប្មារ់ការរ ាំេូរកូនសនេះសទ សេើកណេង
ណរករែីរ ាំសោនសសព្សនែវៈ ឬសមនធការ (incest) ឬប្រសិនសរើ
ការមានថ្ផ្ទសពាេះសនេះគាំរាមកាំណហងដេ់អាយុជីវ ិរររស់មាតយ ។
*រប្មូវឱយមានការអ្នុញ្ជារជាមុន។
ិទាសាស្រសតសប្មារ់ការឈឺ្ឹង
ការចាក់មុេវ
ជ
អ ខនងណផ្នកខាង

$0

សប្កាមរាុថ្ាំ រ ៉ោ*

គសប្មាងនឹងរង់ថ្ងៃសប្មារ់ការជួរព្ិនិរយរហូរដេ់សៅ 12
ដងកនុងរយៈសព្េ 90 ថ្ងៃប្រសិនសរើអ្នកមានការឈឺ្ឹអង
ខនងណផ្នកខាងសប្កាមរាុថ្ាំ រ ៉ោ ណដេប្រូវានកាំែរ់ថា៖

•

មានរយៈសព្េ 12 សាតហ៍ ឬយូរជាងសនេះ

អ្រែប្រសយាជន៍សនេះមានរនតសៅទាំព្័ររនទរ់។

ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
សៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការទូរសព្ទមកសេខសនេះគឺ ឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមចូេសៅកាន់ www.nhpri.org/INTEGRITY។
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សសវាកមមណដេគសប្មាងររស់សយើងរង់ថ្ងៃជូន
ិទាសាស្រសតសប្មារ់ការឈឺ្ឹង
ការចាក់មុេវ
ជ
អ ខនងណផ្នកខាង

ជាំព្ូកទី 4៖ តារាងអ្រែប្រសយាជន៍

អ្វីណដេអ្នកប្រូវរង់ថ្ងៃ
$0

សប្កាមរាុថ្ាំ រ ៉ោ* (រ)

•

មិនជាក់ោក់ (មិនមានមូេសហរុជាប្រព្័នធណដេអាច
កាំែរ់ាន ដូចជា មិនទក់ទងនឹងការរាេដាេថ្ន
ជាំងឺមហារ ីក រោក ឬជាំងឺ្ៃង)។

•

មិនទក់ទងនឹងការវេះការ់ និង

•

មិនទក់ទងជាមួយនឹងការមានថ្ផ្ទសពាេះ។

គសប្មាងនឹងរង់ថ្ងៃសប្មារ់ 8 វគគរណនែមសទៀរ ប្រសិនសរើអ្នក
មានភាព្ប្រសសើរសឡើង។ អ្នកប្រណហេជាមិនទទួេការ
ិទាសាស្រសតសេើសព្ី 20 ដងកនុង
ព្ាាេសដាយចាក់មុេវ
ជ
មួយឆ្នាំសទ។

ិទាសាស្រសតប្រូវណររញ្ឈរ់
ការព្ាាេសដាយចាក់មុេវ
ជ
ប្រសិនសរើអ្នកមិនានធ្ូរស្សាេ ឬឈឺកាន់ណរធ្ៃន់ធ្ៃរ។
*រប្មូវឱយមានការអ្នុញ្ជារជាមុន។
សសវាកមមណងទាំមនុសសសព្ញវ ័យ*

$0

គសប្មាងនឹងរង់ថ្ងៃសប្មារ់សសវាណងទាំមនុសសសព្ញវ ័យ។
គសប្មាងធានរា៉ោ រ់រងសេើសសវាណងទាំមនុសសសព្ញវ ័យសព្េថ្ងៃព្ីរ
កប្មិរគឺ៖ សសវាកមមកប្មិរមូេដាាន និងសសវាកមមកប្មិរខពស់។
ឧទហរែ៍ខៃេះថ្នសសវាណងទាំមនុសសសព្ញវ ័យគឺ៖

• សកមមភាព្សងគម និងសកមមភាព្កមានតនន
• អាហារ
• ការណងទាំមនុសសចាស់ជរា ឬការណងទាំមុខររួស
*អាចរប្មូវឱយមានការអ្នុញ្ជារជាមុន។

ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
សៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការទូរសព្ទមកសេខសនេះគឺ ឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមចូេសៅកាន់ www.nhpri.org/INTEGRITY។
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សសវាកមមណដេគសប្មាងររស់សយើងរង់ថ្ងៃជូន
ការប្រួរព្ិនិរយ និងការប្រឹកាសេើការសប្រើប្ាស់សប្គឿងស្ស

ជាំព្ូកទី 4៖ តារាងអ្រែប្រសយាជន៍

អ្វីណដេអ្នកប្រូវរង់ថ្ងៃ
$0

វ ឹងមិនានប្រឹមប្រូវ
គសប្មាងនឹងរង់ថ្ងៃសប្មារ់ការប្រួរព្ិនិរយការសប្រើប្ាស់សប្គឿង
ស្សវ ឹងមិនានប្រឹមប្រូវ (alcohol-misuse screening) ។
ប្រសិនសរើអ្នកព្ិនិរយសឃើញថាវ ិជជមានចាំសពាេះការសប្រើសប្គឿង
ស្សវ ឹងមិនប្រឹមប្រូវ គសប្មាងនឹងធានរា៉ោ រ់រងសេើការ
ប្រឹកាសយារេ់ជាមួយអ្នកផ្តេ់សសវា ឬអ្នកព្ាាេ
ណដេមានសមរែភាព្។
សសវាកមមរងយនតសស្្គេះរនទន់ *

$0

សសវាយានយនតសស្្គេះរនទន់ណដេប្រូវានធានរា៉ោ រ់រងរួម
មាន តាមយនតសហាេះ ឧរែមាភគចប្ក និងរងយនតសស្្គេះ។
រងយនតសស្្គេះរនទន់នឹងនាំអ្នកសៅកណនៃងណដេសៅជិររាំផ្ុ
រ ណដេអាចផ្តេ់ការណងទាំដេ់អ្នកាន។
សាែនភាព្ររស់អ្នកប្រូវណរធ្ៃន់ធ្ៃរប្គរ់ប្ាន់ណដេការសៅការសធ្វើដាំ
សែើរតាមវ ិធ្ីសផ្សងសទៀរអាចរងកសប្ាេះថានក់ដេ់អាយុជីវ ិរ ឬ
សុខភាព្ររស់អ្នក។ សសវាកមមរងយនតសស្្គេះរនទន់សប្មារ់
ករែីសផ្សងសទៀរប្រូវណរមានការអ្នុញ្ជារព្ីគសប្មាង។
កនុងករែីណដេមិនមានភាព្អាសនន គសប្មាងអាចរង់ថ្ងៃ
សប្មារ់រងយនតសស្្គេះរនទន់។ សាែនភាព្ររស់អ្នកប្រូវ
ណរធ្ៃន់ធ្ៃរប្គរ់ប្ាន់ណដេការសៅការសធ្វើដាំសែើរតាមវ ិធ្ីសផ្សង
សទៀរអាចរងកសប្ាេះថានក់ដេ់អាយុជីវ ិរ ឬសុខភាព្ររស់អ្នក។
*ការអ្នុញ្ជារជាមុនអាចនឹងរប្មូវឱយមានសប្មារ់សសវាកមម
Medicare ណដេមិនមានភាព្អាសនន។

ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
សៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការទូរសព្ទមកសេខសនេះគឺ ឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមចូេសៅកាន់ www.nhpri.org/INTEGRITY។
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សសវាកមមណដេគសប្មាងររស់សយើងរង់ថ្ងៃជូន
ការជួរព្ិនិរយសុខុមាេភាព្ប្រចាាំឆ្នាំ

ជាំព្ូកទី 4៖ តារាងអ្រែប្រសយាជន៍

អ្វីណដេអ្នកប្រូវរង់ថ្ងៃ
$0

គសប្មាងរង់ថ្ងៃសប្មារ់ការប្រួរព្ិនិរយប្រចាាំឆ្នាំសរៀងរាេ់ 12 ណខ
មតង។ ការសធ្វើណររសនេះគឺសដើមបីរសងកើរ ឬសធ្វើរចចុរបននភាព្គសប្មាង

រ្ករសដាយណផ្អកសេើកតាតហានិន័យនសព្េរចចុរបននររស់អ្នក។
ការវាស់ណវងមា៉ោ ស្អឹង (Bone mass measurement)

$0

គសប្មាងនឹងរង់ថ្ងៃសប្មារ់ការព្ិនិរយព្ាាេជាក់ោក់សប្មា
រ់សមាជិកណដេមានេកខែសមបរតិប្គរ់ប្ាន់ (ជាធ្មមតា
នរណាមានក់មានហានិន័យារ់រង់មា៉ោស្អឹង ឬមានហានិន័យថ្ន
ជាំងឺព្ុក្អឹង)។ ការព្ិនិរយព្ាាេកាំែរ់អ្ាំព្ីមា៉ោស្អឹង ណសវងរក
ការារ់រង់្ឹអង ឬណសវងយេ់អ្ាំព្ីគុែភាព្្អឹង។
គសប្មាងក៏នឹងរង់ថ្ងៃសប្មារ់អ្នកផ្តេ់សសវា សដើមបីព្ិនិរយសមើេ
និងផ្តេ់សយារេ់សេើេទធផ្េផ្ងណដរ។
សសវាកមមសនេះប្រូវានកាំែរ់ប្រឹមមដង (1) សរៀងរាេ់ថ្មភរួន (24)
ណខ។
ការតាមដានជាំងឺមហារ ីកសុដន់ (ការងរ្ៃុេះសុដន់
(mammograms))

$0

គសប្មាងនឹងរង់ថ្ងៃសៅសេើការងរ្ៃុេះសុដន់ និងការព្ិនិរយសុដន់។
សសវាកមមសនេះប្រូវានកប្មិរប្រឹមការព្ិនិរយមដង (1)
សរៀងរាេ់ដរ់ព្ីរ (12) ណខ។

ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
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សសវាកមមណដេគសប្មាងររស់សយើងរង់ថ្ងៃជូន
សសវាសាតរនីរិសមបទសរេះដូង (Cardiac rehabilitation service)

ជាំព្ូកទី 4៖ តារាងអ្រែប្រសយាជន៍

អ្វីណដេអ្នកប្រូវរង់ថ្ងៃ
$0

គសប្មាងនឹងរង់ថ្ងៃសប្មារ់សសវាសាតរនីរិសមបទសរេះដូងដូច
ជា ការសធ្វើេាំហារ់ប្ាែ ការអ្រ់រ ាំ និងការប្រឹកា។ សមាជិក
ប្រូវណររាំសព្ញេកខខែឌមួយចាំនួនសៅតាមរទរញ្ជ
ជ
ររស់អ្នកផ្ដេ់សសវា។
គសប្មាងក៏នឹងធានរា៉ោ រ់រងសេើកមមវ ិធ្ីសាតរនីរិសមបទសរេះដូង
កប្មិរខពស់ ណដេមានកប្មិរខពស់ជាងកមមវ ិធ្ីសាតរនីរិ
សមបទសរេះដូងកប្មិរសតង់ដារ។
ការជួរព្ិនិរយ សដើមបីការ់រនែយហានិន័យថ្នជាំងឺ

$0

សរថ្ស្មសរេះដូង (ការព្ាាេជាំងឺសរេះដូង)
គសប្មាងរង់ថ្ងៃសប្មារ់ការជួរព្ិនិរយជាមួយនឹងអ្នកផ្តេ់សស
វាណងទាំរឋមររស់អ្នក សដើមបីជួយការ់រនែយហានិន័យ
ថ្នជាំងឺសរេះដូង។ កនុងអ្ាំឡុងសព្េថ្នការជួរព្ិនិរយសនេះ អ្នកផ្តេ់
សសវាររស់អ្នកអាច៖

•

ព្ិភាកាអ្ាំព្ីការសប្រើប្ាស់ថានាំអាសពីរ ីន

•

ប្រួរព្ិនិរយសមាពធ្្មររស់អ្នក ឬ

•

ផ្តេ់ឱយអ្នកនូវគនៃឹេះ សដើមបីសធ្វើឱយប្ាកដថាអ្នកកាំព្ុងររ ិសភាគ
អាហារានេអ។

ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
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សសវាកមមណដេគសប្មាងររស់សយើងរង់ថ្ងៃជូន
ការសធ្វើសរសតជាំងឺសរថ្ស្មសរេះដូង (សរេះដូង)

ជាំព្ូកទី 4៖ តារាងអ្រែប្រសយាជន៍

អ្វីណដេអ្នកប្រូវរង់ថ្ងៃ
$0

គសប្មាងរង់ថ្ងៃសប្មារ់ការសធ្វើសរសត្ម សដើមបីព្ិនិរយរក
សមើេជាំងឺសរថ្ស្មសរេះដូង។ ការសធ្វើសរសត្មទាំង
សនេះក៏ព្ិនិរយរកសមើេរញ្ជ
ា សដាយសារណរហានិន័យខពស់ថ្នជាំងឺ
សរេះដូងផ្ងណដរ។
សសវាកមមសនេះប្រូវានកាំែរ់ប្រឹមមដង (1) សរៀងរាេ់ហុកសិរ
(60) ណខ។
ការព្ាាេសផ្សងថ្នគសប្មាងណងទាំ*

$0

គសប្មាងនឹងរង់ថ្ងៃសប្មារ់សសវាកមមណដេប្កុមណងទាំររស់អ្នក
ានកាំែរ់សៅកនុងគសប្មាងណងទាំេកខែៈរុគគេររស់អ្នក។
ឧទហរែ៍ខៃេះថ្ន

សសវាកមមទាំងសនេះមានដូចជា៖
ិទាសាស្រសត (Acupuncture)
• ការចាក់មុេវ
ជ

• សសវាកមមចារ់សរថ្ស (Chiropractic services)
• សសវាកមមសមផ្ទេះ (Homemaker services)
• ការព្ាាេសដាយមា៉ោ សា (Massage therapy)
• អាហារនាំយកមកដេ់ផ្ទេះររស់អ្នក
• ថានក់សមាធ្ិ (Meditation)
• ប្រព្័នធស្ៃើយររនឹងភាព្អាសននផ្ទទេ់ខួន
ៃ

(Personal emergency response system, PERS)

• យូហាគ
*អាចរប្មូវឱយមានការអ្នុញ្ជារជាមុន។

ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
សៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការទូរសព្ទមកសេខសនេះគឺ ឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមចូេសៅកាន់ www.nhpri.org/INTEGRITY។
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សសវាកមមណដេគសប្មាងររស់សយើងរង់ថ្ងៃជូន
ការព្ិនិរយរកជាំងឺមហារ ីកមារ់សបូន និងទវរមាស

ជាំព្ូកទី 4៖ តារាងអ្រែប្រសយាជន៍

អ្វីណដេអ្នកប្រូវរង់ថ្ងៃ
$0

(Cervical and vaginal cancer screening)

គសប្មាងនឹងរង់ថ្ងៃសប្មារ់ការសធ្វើសរសត Pap (pap test)
និងការព្ិនិរយប្រាក។
សសវាកមមសនេះប្រូវានកប្មិរប្រឹមការព្ិនិរយមដង (1)
សរៀងរាេ់ដរ់ព្ីរ (12) ណខ។
សសវាកមមចារ់សរថ្ស (Chiropractic services)*

$0

គសប្មាងនឹងរង់ថ្ងៃសប្មារ់សសវាកមមដូចខាងសប្កាម៖

•

ការណករប្មូវ្អឹងខនងសដើមបីឱយប្រង់ជួរ (spine alignment)

*រប្មូវឱយមានការអ្នុញ្ជារជាមុន។
ការព្ិនិរយរកសមើ េជាំងឺមហារ ីកសពាេះសវៀនធ្ាំ

$0

(Colorectal cancer screening)
គសប្មាងនឹងចាំណាយសេើ៖

•

ការ្ៃុេះប្កព្េះសដាយសុងរាំព្ង់ណដេអាចររ់ណរនាន
(flexible sigmoidoscopy) (ឬការងរ្ៃុេះសដាយសប្រើ

សូេុយសយុង ណដេមានជារិារ ីយ៉ោូម(barium enema))

•

ការសធ្វើសរសត្មសៅកនុងោមក (Fecal occult blood test)

•

ការងរ្ៃុេះសពាេះសវៀនធ្ាំ (Screening colonoscopy)
(ឬការងរ្ៃុេះសដាយសប្រើសូេុយសយុង ណដេមាន
ជារិារ ីយ៉ោូម (barium enema))

អ្រែប្រសយាជន៍សនេះមានរនតសៅទាំព្័ររនទរ់។

ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
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សសវាកមមណដេគសប្មាងររស់សយើងរង់ថ្ងៃជូន
ការព្ិនិរយរកសមើ េជាំងឺមហារ ីកសពាេះសវៀនធ្ាំ

ជាំព្ូកទី 4៖ តារាងអ្រែប្រសយាជន៍

អ្វីណដេអ្នកប្រូវរង់ថ្ងៃ
$0

(Colorectal cancer screening) (ត)

•

ការសធ្វើសរសត្មកនុងោមកសដាយសប្រើសារធារុ

Guaiac (Guaiac-based fecal occult blood test)
ឬការសធ្វើសរសតសារធារុគីមីថ្នប្រព្័នសា
ធ ុ ាំកុងោមក
ន

(fecal immunochemical test) សរៀងរាេ់ 12 ណខមតង
ឬតាមការចាាំាច់ណផ្នកសវជជសាស្រសត

•

ការប្រួរព្ិនិរយសពាេះសវៀនធ្ាំណផ្អកសេើ DNA
(DNA based colorectal screening) សរៀងរាេ់ 3
ឆ្នាំមតង ឬតាមការចាាំាច់ណផ្នកសវជជសាស្រសត

•

ការសធ្វើសរសដប្រួរព្ិនិរយ Cologuard® ប្រូវាន
កប្មិរប្រឹមមដង (1) សរៀងរាេ់ថ្មភរួន (24) ណខ
ណដេអ្នកមានអាយុកាំែរ់ព្ី 50-85 ឆ្នាំ។

ការប្រឹកាសដើមបីរញ្ឈរ់ការជក់ារ ី ឬការសប្រើ ប្ាស់ថានាំជក់

$0

ប្រសិនសរើអ្នកសប្រើថានាំជក់ គសប្មាងនឹងរង់ថ្ងៃសប្មារ់ការ
ប្រឹកាសយារេ់ជួរមុខានផ្ទទេ់ សដើមបីជួយអ្នក
រញ្ឈរ់ការជក់ារ ី ឬការសប្រើប្ាស់ថានាំជក់។
គសប្មាងនឹងរង់ថ្ងៃសប្មារ់ការប្រឹកាតាមទូរសព្ទ
និងការាាំប្ទសផ្សងសទៀរ។
ការព្ិនិរយរកសមើ េជាំងឺធាៃក់ទឹកចិរត

$0

គសប្មាងនឹងរង់ថ្ងៃសប្មារ់ការព្ិនិរយរកសមើេជាំងឺធាៃក់ទឹកចិរត
។ ការប្រួរព្ិនិរយនឹងប្រូវសធ្វើសឡើងសៅកនុងកណនៃងណងទាំរឋម

ណដេអាចផ្តេ់ការព្ាាេតាមដានរនត និងការរញ្ូជ នរនត។
សសវាកមមសនេះប្រូវានកប្មិរប្រឹមការព្ិនិរយមដង (1)
សរៀងរាេ់ដរ់ព្ីរ (12) ណខរ៉ោុសណាណេះ។

ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
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សសវាកមមណដេគសប្មាងររស់សយើងរង់ថ្ងៃជូន
ការព្ិនិរយរកសមើ េជាំងឺទឹកសនមណផ្អម

ជាំព្ូកទី 4៖ តារាងអ្រែប្រសយាជន៍

អ្វីណដេអ្នកប្រូវរង់ថ្ងៃ
$0

គសប្មាងនឹងរង់ថ្ងៃសប្មារ់ការព្ិនិរយសមើេជាំងឺទឹកសនមណផ្អម
(រួមរញ្ូច េទាំងការសធ្វើសរសតជារិគុយកូ
ៃ
សមុនសព្េញ
ុ ាំ
អាហារ (fasting glucose tests) ផ្ងណដរ)។

សសវាកមមសនេះប្រូវានកប្មិរប្រឹមការព្ិនិរយមដង (1) សរៀងរាេ់
ដរ់ព្ីរ (12) ណខ។ សប្មារ់សមាជិកណដេប្រូវានសគសធ្វើសរាគវ ិនិច័ឆ
យថាមានជារិសរក សេើសព្ីធ្មមតា សសវាកមមសនេះប្រូវានធាន
រា៉ោ រ់រងសរៀងរាេ់ប្ាាំមួយ (6) ណខមតង។
វគគរែុត េះរណា
ត េសប្មារ់ ប្គរ់ប្គងជាំងឺទឹកសនមណផ្អមសដាយខៃួន

$0

ឯង (Diabetic self-management training)សសវាកមមសប្មារ់
ប្គរ់ ប្គងជាំងឺទឹកសនមណផ្អមសដាយខៃួនឯង និងសមាភរផ្គរ់ផ្គង់*
គសប្មាងសនេះនឹងរង់ប្ាក់សប្មារ់សសវាខាងសប្កាមសប្មារ់រា
េ់មនុសសទាំងអ្ស់ណដេមានជាំងឺទឹកសនមណផ្អម (មិនថាព្ួក
សគសប្រើអាាំងសុយេីនឬអ្រ់សនេះសទ)៖

•

សមាភរផ្គរ់ផ្គង់សដើមបីតាមដានជារិគុយកូ
ៃ
សកនុង្ម
(blood glucose) ររស់អ្នករួមមាន៖

o ឧរករែ៍តាមដានគៃុយកូសកនុង្ម
o រនទេះសរសតគុយកូ
ៃ
សកនុង្ម (Blood glucose test strips)
• សមាជិកមានជាំងឺទឹកសនមណផ្អមណដេសប្រើប្ាស់
អាាំងសុយេីន (Insulin dependent)
ឬសមាជិកមានជាំងឺទឹកសនមណផ្អមសព្េមានគន៌៖
ប្រូវានដាក់កប្មិរប្រឹមមួយរយ (100) រនទេះសរ សតសប្មារ់
សរៀងរាេ់សាមសិរ (30) ថ្ងៃមដង សៅ សព្េទទួេាន
ព្ីអ្នកេក់ររ ិកាខរសវជជសាស្រសត ណដេសប្រើានយូរ (DME)។
អ្រែប្រសយាជន៍សនេះមានរនតសៅទាំព្័ររនទរ់។
ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
សៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការទូរសព្ទមកសេខសនេះគឺ ឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមចូេសៅកាន់ www.nhpri.org/INTEGRITY។
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សសវាកមមណដេគសប្មាងររស់សយើងរង់ថ្ងៃជូន
វគគរែុត េះរណា
ត េសប្មារ់ ប្គរ់ប្គងជាំងឺទឹកសនមណផ្អមសដាយខៃួន

ជាំព្ូកទី 4៖ តារាងអ្រែប្រសយាជន៍

អ្វីណដេអ្នកប្រូវរង់ថ្ងៃ
$0

ឯង (Diabetic self-management training)សសវាកមមសប្មារ់

ប្គរ់ ប្គងជាំងឺទឹកសនមណផ្អមសដាយខៃួនឯង និងសមាភរផ្គរ់ផ្គង់* (រ)
ប្រូវានដាក់កប្មិរប្រឹមមួយរយ (100)
រនទេះសរសតសប្មារ់សរៀងរាេ់ថ្មភប្ាាំ (25)
ថ្ងៃមដងសៅសព្េទទួេានព្ីឱសងសាែន

• សមាជិកណដេមិនសប្រើប្ាស់អាាំងសុយ
េីន (Non-insulin dependent) ៖
ប្រូវានដាក់កប្មិរប្រឹមមួយរយ (100)
រនទេះសរសតសប្មារ់សរៀងរាេ់សៅសិរ (90)
ថ្ងៃមដងសៅសព្េទទួេានព្ីអ្នកេក់ររ ិកាខរ
សវជជសាស្រសតណដេសប្រើានយូរ (DME)
ប្រូវានដាក់កប្មិរប្រឹមមួយរយ (100)
រនទេះសរសតសប្មារ់សរៀងរាេ់សៅសិរ (90)
ថ្ងៃមដងសៅសព្េទទួេានព្ីឱសងសាែន

o ឧរករែ៍ជួស្ម (Lancet devices)
និងមជុេជួស្ម (lancets)

o សូេុយសយុងប្គរ់ប្គងជារិគុយកូ
ៃ
ស (Glucosecontrol solutions) សប្មារ់ព្ិនិរយសមើេភាព្

ប្រឹមប្រូវថ្នរនទេះសរសត (accuracy of test strips)
និងតាមដាន

•

សប្មារ់អ្នកជាំងឺទឹកសនមណផ្អមណដេមានជាំងឺសៅសជើងធ្ៃន់
ធ្ៃរសដាយទឹកសនមណផ្អម (diabetic foot disease) គសប្មាង
នឹងរង់ថ្ងៃដូចខាងសប្កាម៖

អ្រែប្រសយាជន៍សនេះមានរនតសៅទាំព្័ររនទរ់។

ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
សៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការទូរសព្ទមកសេខសនេះគឺ ឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមចូេសៅកាន់ www.nhpri.org/INTEGRITY។
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សសវាកមមណដេគសប្មាងររស់សយើងរង់ថ្ងៃជូន
វគគរែុត េះរណា
ត េសប្មារ់ ប្គរ់ប្គងជាំងឺទឹកសនមណផ្អមសដាយខៃួន

ជាំព្ូកទី 4៖ តារាងអ្រែប្រសយាជន៍

អ្វីណដេអ្នកប្រូវរង់ថ្ងៃ
$0

ឯង (Diabetic self-management training)សសវាកមមសប្មារ់

ប្គរ់ ប្គងជាំងឺទឹកសនមណផ្អមសដាយខៃួនឯង និងសមាភរផ្គរ់ផ្គង់* (រ)

o ណសបកសជើងចាក់ព្ុមភសៅតាមសជើងរុគគេសប្មារ់ព្ា
ាេមួយគូ (therapeutic custom-molded shoes)
(រួមរញ្ូច េទាំងវរែុសកអ្ម) និងវរែុសកអ្មព្ីរគូ
រណនែមសទៀរកនុងមួយឆ្នាំតាមប្ររិទិន ឬ

o ណសបកសជើងសប្ៅមួយគូ និងវរែុសកអ្មរីគូ

ជាសរៀងរាេ់ឆ្នាំ (មិនរារ់រញ្ូច េវរែុសកអ្ម

ចេ័រណដេមិនានរប្មូវតាមរុគគេណដេាន
ផ្តេ់ជូនជាមួយណសបកសជើងសនេះសទ)
គសប្មាងក៏នឹងរង់ថ្ងៃសប្មារ់ការរាំពាក់រប្មូវណសបកសជើង
ចាក់ព្ុមភសៅតាមសជើង ឬណសបកសជើងសប្ៅផ្ងណដរ។

•

គសប្មាងនឹងរង់ថ្ងៃសប្មារ់ការរែុត េះរណា
ត េ សដើមបី
ជួយអ្នកកនុងការប្គរ់ប្គងជាំងឺទឹកសនមណផ្អមកនុងករែី
មួយចាំនួន។

អាចមានណដនកាំែរ់សេើមា៉ោកយីសហា និងប្កុមហុនផ្េិ
រសប្មារ់សមាភរផ្គរ់ផ្គង់ណដេមានផ្គរ់ផ្គង់សៅ
ឱសងសាែនផ្ងណដរ។
*រប្មូវឱយមានការអ្នុញ្ជារសប្មារ់រនទេះសធ្វើសរសតណដេមិ
ននិយមសប្រើ (non-preferred test strips) សៅតាមឱស
ងសាែន។ រប្មូវឱយមានការអ្នុ ញ្ជារជាមុន
សប្មារ់សសវាកមម និងសមាភរផ្គរ់ផ្គង់សផ្សងសទៀរ។

ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
សៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការទូរសព្ទមកសេខសនេះគឺ ឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមចូេសៅកាន់ www.nhpri.org/INTEGRITY។
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សសវាកមមណដេគសប្មាងររស់សយើងរង់ថ្ងៃជូន
ឧរករែ៍សវជជសាស្រសតណដេសប្រើានយូរ (DME) និងសមាភរផ្គរ់

ជាំព្ូកទី 4៖ តារាងអ្រែប្រសយាជន៍

អ្វីណដេអ្នកប្រូវរង់ថ្ងៃ
$0

ផ្គង់ណដេពាក់ព្័នធ*
(សប្មារ់និយមន័យថ្ន “ររ ិកាខរសវជជសាស្រសតណដេសប្រើានយូរ
(DME)” សូមសមើេជាំព្ូកទី 12 ក៏ដូចជាជាំព្ូកទី 3 ណផ្នក M
ថ្នសសៀវសៅណែនាំសនេះ។)
ខាងសប្កាមសនេះគឺជាឧទហរែ៍ថ្នសមាភរ DME ណដេប្រូវ
ានធានរា៉ោ រ់រង៖

•

រសទេះរុញ

•

សឈើ ប្ចរ់

•

ប្រព្័នធព្ូកសប្រើប្ាស់ថាមព្េ

•

សមាភរផ្គរ់ផ្គង់ជាំងឺទឹកសនមណផ្អម

•

ណប្គមនទីរសព្ទយប្រូវានរញ្ជ
ជ ទិញសដាយអ្នកផ្ដេ់សសវាស
ប្មារ់សប្រើប្ាស់កុងផ្ទ
ន
េះ

•

មា៉ោ សុីនរញ្ូច េសារធារុរាវចូេតាមសរថ្សណវ ៉ោន
(Intravenous infusion pump)

•

ឧរករែ៍ជាំនួយរសងកើរការនិយាយ

•

ររ ិកាខរ និងសមាភរផ្គរ់ផ្គង់អ្ុកសុីណសន

•

មា៉ោ សុីន្ពុង (Nebulizers)

•

សឈើ ទរ់សដើរ

ឧរករែ៍សផ្សងសទៀរអាចប្រូវានធានរា៉ោ រ់រងផ្ងណដរ។
អ្រែប្រសយាជន៍សនេះមានរនតសៅទាំព្័ររនទរ់។

ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
សៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការទូរសព្ទមកសេខសនេះគឺ ឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមចូេសៅកាន់ www.nhpri.org/INTEGRITY។
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សសវាកមមណដេគសប្មាងររស់សយើងរង់ថ្ងៃជូន
ររ ិកាខរសវជជសាស្រសតណដេសប្រើានយូរ (DME) និងសមាភរផ្គរ់

ជាំព្ូកទី 4៖ តារាងអ្រែប្រសយាជន៍

អ្វីណដេអ្នកប្រូវរង់ថ្ងៃ
$0

ផ្គង់ណដេពាក់ព្័នធ*(រ)
ជាមួយនឹងសសៀវសៅណែនាំសមាជិកសនេះ សយើងានសផ្្ើឱយអ្នកនូវ
រញ្ជ ី DME ររស់ Neighborhood INTEGRITY។ រញ្ជីសនេះប្ារ់
អ្នកអ្ាំព្ីមា៉ោកយីសហា និងប្កុមហុនផ្េិរររស់ DME ណដេសយើង
រង់ថ្ងៃជូន។ រញ្ជ ីស្មេះមា៉ោ កយីសហា ប្កុមហុនផ្េិរ និងអ្នកផ្គរ់
ផ្គង់ងីមៗ ក៏មានសៅសេើសគហទាំព្័រ www.nhpri.org/INTEGRITY
ផ្ងណដរ។
ជាទូសៅ Neighborhood INTEGRITY ធានរា៉ោ រ់រងសេើ (DME)
ណដេប្រូវានធានរា៉ោ រ់រងសដាយ Medicare និង Rhode Island
Medicaid ព្ីមា៉ោកយីសហា និងអ្នកផ្េិរកនុងរញ្ជីសនេះ។ សយើងនឹង

មិនធានរា៉ោ រ់រងសេើមា៉ោកយីសហា និងអ្នកផ្េិរសផ្សងសទៀរសនេះសទ
េុេះប្តាណរប្គូសព្ទយ ឬអ្នកផ្តេ់សសវាសផ្សងសទៀរជូនដាំែឹងដេ់
សយើងថាអ្នកប្រូវការមា៉ោ កយីសហាសនេះ។ សទេះយា៉ោ ងណាក៏សដាយ
ប្រសិនសរើអ្នកជាសមាជិកងមីររស់ Neighborhood INTEGRITY
និងកាំព្ុងសប្រើមា៉ោកយីសហា DME ណដេមិនមានសៅកនុងរញ្ជីររស់
សយើង សយើងនឹងរនតរង់ថ្ងៃសេើមា៉ោកយីសហាសនេះសប្មារ់អ្នករហូរ
ដេ់ 90 ថ្ងៃ។

កនុងអ្ាំឡុងសព្េសនេះ អ្នកគួរណរព្ិសប្ាេះជាមួយអ្នកផ្តេ់សសវា
ររស់អ្នក សដើមបីសសប្មចថាសរើមា៉ោកយីសហាណាណដេប្រឹម
ប្រូវណផ្នកសវជជសាស្រសតសប្មារ់អ្នក រនទរ់ព្ីរយៈសព្េ 90 ថ្ងៃ។
(ប្រសិនសរើអ្នកមិនយេ់ស្សរជាមួយអ្នកផ្តេ់សសវាររស់អ្នក
អ្នកអាចសសនើសុាំឱយព្ួកសគរញ្ូជ នអ្នកសប្មារ់មរិសយារេ់ទីព្ីរ។)
អ្រែប្រសយាជន៍សនេះមានរនតសៅទាំព្័ររនទរ់។

ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
សៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការទូរសព្ទមកសេខសនេះគឺ ឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមចូេសៅកាន់ www.nhpri.org/INTEGRITY។
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សសវាកមមណដេគសប្មាងររស់សយើងរង់ថ្ងៃជូន
ររ ិកាខរសវជជសាស្រសតណដេសប្រើានយូរ (DME) និងសមាភរផ្គរ់

ជាំព្ូកទី 4៖ តារាងអ្រែប្រសយាជន៍

អ្វីណដេអ្នកប្រូវរង់ថ្ងៃ
$0

ផ្គង់ណដេពាក់ព្័នធ*(រ)
ប្រសិនសរើអ្នក (ឬអ្នកផ្តេ់សសវាររស់អ្នក) មិនយេ់ស្សរនឹង
សសចកតីសសប្មចសេើការធានរា៉ោ រ់រងររស់គសប្មាងសទ អ្នក
ឬអ្នកផ្តេ់សសវាររស់អ្នកអាចដាក់ពាកយរែឹត ងឧទធរែ៍ាន
។ អ្នកក៏អាចដាក់ពាកយរែឹត ងឧទធរែ៍ានណដរ ប្រសិនសរើ
អ្នកមិនយេ់ស្សរនឹងសសចកតីសសប្មចររស់អ្នកផ្តេ់សសវា
ររស់អ្នក អ្ាំព្ីផ្េិរផ្េ ឬមា៉ោ កយីសហាណដេប្រឹមប្រូវ
សប្មារ់សាែនភាព្សុខភាព្ររស់អ្នក។ (សប្មារ់ព្័រ៌មាន
រណនែមអ្ាំព្ីរែឹត ងឧទធរែ៍ សូមសមើេជាំព្ូកទី 9។)
*អាចរប្មូវឱយមានការអ្នុញ្ជារជាមុន និងណដនកាំែរ់
ររ ិមាែ។
ការណងទាំសព្េមានអាសនន
ការណងទាំសព្េមានអាសននមានន័យថាសសវាកមមណដេ៖

•

ប្រសិនសរើអ្នកទទួេានការណង
ទាំសព្េមានអាសនន សៅមនទីរ

ផ្តេ់ឱយសដាយអ្នកផ្តេ់សសវាណដេប្រូវានរែុត េះរណា
ត

សព្ទយសប្ៅរណា
ត ញ សហើយប្រូវ

ប្រូវការព្ាាេសព្េមានអាសននណផ្នកសវជជសាស្រសត។

ភាព្កនុងមនទីសព្ទយ រនទរ់ព្ីការ
ករែីអាសននររស់អ្នកមានសែិរ

េ សដើមបីផ្តេ់សសវាសស្្គេះរនទន់ និង

•

$0

ភាព្អាសននណផ្នកសវជជសាស្រសត គឺជាសាែនភាព្សវជជសាស្រសត
ណដេមានសរាគសញ្ជាឈឺចារ់ខាៃាំង ឬររួសធ្ៃន់ធ្ៃរ។ សាែន
ភាព្សនេះគឺធ្ៃន់ធ្ៃរខាៃាំងណដេថា ប្រសិនសរើមិនមានការយកចិរត
ទុកណផ្នកខាងសវជជសាស្រសតភាៃមៗសទ អ្នកណដេមានចាំសែេះដឹង
មធ្យមអ្ាំព្ីសុខភាព្ និងឱសងអាចរ ាំព្ឹងថាវានឹងអាចមាន
េទធផ្េដូចជា៖
អ្រែប្រសយាជន៍សនេះមានរនតសៅទាំព្័ររនទរ់។

ការការសប្មាកណងទាំសុខ

ភាព្សហើយ អ្នកប្រូវណរប្រឡរ់សៅ

មនទីរសព្ទយកនុងរណា
ត ញវ ិញ សដើមបី
ទទួេានការរង់ប្ាក់សប្មារ់

ការណងទាំររស់អ្នក។ អ្នកអាចសាន
ក់សៅមនទីរសព្ទយសប្ៅរណា
ត ញា

នសប្មារ់ការសប្មាកណងទាំសុខ

ភាព្សប្មារ់អ្នកជាំងឺសប្មាកកនុង
មនទីសព្ទយររស់អ្នក េុេះប្តាណរ

គសប្មាងអ្នុញ្ជារសេើការសានក់
សៅររស់អ្នក។

ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
សៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការទូរសព្ទមកសេខសនេះគឺ ឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមចូេសៅកាន់ www.nhpri.org/INTEGRITY។
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សសវាកមមណដេគសប្មាងររស់សយើងរង់ថ្ងៃជូន
ការណងទាំកុងប្ាអាសនន
ន
(រ)

•

ជាំព្ូកទី 4៖ តារាងអ្រែប្រសយាជន៍

អ្វីណដេអ្នកប្រូវរង់ថ្ងៃ
$0

ហានិន័យធ្ៃន់ធ្ៃរដេ់សុខភាព្ររស់អ្នក ឬចាំសពាេះកូន
ណដេមិនទន់សកើរររស់អ្នក ឬ

•

សប្ាេះថានក់ធ្ៃន់ធ្ៃរដេ់មុខ្ររាងកាយ ឬ

•

ភាព្មិនប្រប្ករីធ្ៃន់ធ្ៃរថ្នសរ ីរាងគ
ឬណផ្នកណាមួយថ្នរាងកាយ ឬ

•

កនុងករែីស្រសតីមានថ្ផ្ទសពាេះកាំព្ុងសប្មាេ សៅសព្េ៖

o មិនមានសព្េសវោប្គរ់ប្ាន់កុងការសផ្ទ
ន
រអ្នកសៅ
មនទីរសព្ទយមួយសផ្សងសទៀរមុនសព្េសប្មាេ។

o ការសផ្ទរសៅកាន់មនទីរសព្ទយមួយសផ្សងសទៀរអាចរងកការ
គាំរាមកាំណហងដេ់សុខភាព្ ឬសុវរែិភាព្ររស់អ្នក
ឬកូនណដេមិនទន់សកើរររស់អ្នក។
គសប្មាងសនេះនឹងរង់ថ្ងៃសប្មារ់ការណងទាំសព្េមានអាសនន
និងសសវាដឹកជញ្ូជ នរនទន់។
ការធានរា៉ោ រ់រងប្រូវានកាំែរ់ចាំសពាេះសហរដាអាសមរ ិក
និងទឹកដីប្គរ់ប្គងសដាយសហរដាអាសមរ ិកណររ៉ោុសណាណេះ។
ការណកណប្រររ ិសាែន ឬផ្ទេះ*

$0

គសប្មាងនឹងរង់ថ្ងៃសប្មារ់ការផ្ទៃស់រូរចាំ
ត សពាេះផ្ទេះ ឬយានយនត
ររស់អ្នក សដើមបីជួយអ្នកឱយរស់សៅសដាយសុវរែិភាព្សៅផ្ទេះ។
ខាងសប្កាមសនេះគឺជាឧទហរែ៍ថ្នសសវាកមមណដេប្រូវាន
ធានរា៉ោ រ់រង៖

•

រារចារ់កាន់

•

សៅអ្ីសប្មារ់ងូរទឹក

អ្រែប្រសយាជន៍សនេះមានរនតសៅទាំព្័ររនទរ់។

ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
សៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការទូរសព្ទមកសេខសនេះគឺ ឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមចូេសៅកាន់ www.nhpri.org/INTEGRITY។
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សសវាកមមណដេគសប្មាងររស់សយើងរង់ថ្ងៃជូន
ការណកណប្រររ ិសាែន ឬផ្ទេះ*(រ)

•

ឧរករែ៍សប្រើសប្មារ់ការររ ិសភាគអាហារ

•

សៅអ្ីប្គរសេើចានរងគន់ (Raised toilet seats)

•

ផ្ៃូវសឡើងជសែើដ រសប្មារ់រសទេះរុញ

•

រស្គេសតាងឈរ

ជាំព្ូកទី 4៖ តារាងអ្រែប្រសយាជន៍

អ្វីណដេអ្នកប្រូវរង់ថ្ងៃ
$0

សសវាកមមសផ្សងសទៀរក៏អាចប្រូវានធានរា៉ោ រ់រងផ្ងណដរ។
*រប្មូវឱយមានការអ្នុញ្ជារជាមុន។
សសវាកមមណផ្នការប្គួសារ (ព្នាកាំសែើរ)

$0

ចារ់អ្នុញ្ជារឱយអ្នកសប្ជើសសរ ើសអ្នកផ្តេ់សសវាណាមួយ សដើមបី
អាចទទួេានសសវាកមមណផ្នការប្គួសារ (ព្នាកាំសែើរ)ជាក់
ោក់ព្ីអ្នកផ្ដេ់សសវាសនេះ។ សនេះមានន័យថាអ្នកអាចទទួេាន
សសវាកមមណផ្នការប្គួសារ (ព្នាកាំសែើរ)ព្ីអ្នកផ្ដេ់សសវាកនុង
រណា
ត ញ ឬអ្នកផ្តេ់សសវាសប្ៅរណា
ត ញ គៃីនិក មនទីរសព្ទយ

ឱសងសាែន ឬការ ិយាេ័យណផ្នការប្គួសារ (ព្នាកាំសែើរ)។
គសប្មាងនឹងរង់ថ្ងៃសប្មារ់សសវាកមមដូចខាងសប្កាម៖

•

ការប្រួរព្ិនិរយ និងការព្ាាេណផ្នកសវជជសាស្រសត
ររស់ណផ្នការប្គួសារ (ព្នាកាំសែើរ)

•

មនទីរព្ិសសាធ្ន៍សប្មារ់ណផ្នការប្គួសារ (ព្នាកាំសែើរ)
និងការសធ្វើសរាគវ ិនិច័យ
ឆ

អ្រែប្រសយាជន៍សនេះមានរនតសៅទាំព្័ររនទរ់។

ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
សៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការទូរសព្ទមកសេខសនេះគឺ ឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមចូេសៅកាន់ www.nhpri.org/INTEGRITY។
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សសវាកមមណដេគសប្មាងររស់សយើងរង់ថ្ងៃជូន
សសវាកមមណផ្នការប្គួសារ (ព្នាកាំសែើរ) (រ)

•

ជាំព្ូកទី 4៖ តារាងអ្រែប្រសយាជន៍

អ្វីណដេអ្នកប្រូវរង់ថ្ងៃ
$0

វ ិធ្ីសាស្រសតសៅកនុងណផ្នការប្គួសារ (ព្នាកាំសែើរ)
(ថានាំព្នារកាំសែើរ, រនទេះរិទ, កង់ដាក់កុងសប
ន
ូ ន,
IUD, ការចាក់ថានាំ, កងដាក់សប្កាមណសបក)

•

សមាភរផ្គរ់ផ្គង់ណផ្នការប្គួសារ (ព្នាកាំសែើរ)
ណដេមានសវជជរញ្ជ
ជ (សស្សាមអ្នម័យ រ៉ោុងព្នារកាំសែើរ
ហវូមព្នារកាំសែើរ សនៃឹកហវីេព្នារកាំសែើរ
សស្សាមអ្នម័យស្រសតី សនទេះព្នារកាំសែើរ)

•

ការប្រឹកា និងសធ្វើសរាគវ ិនិច័យ
ឆ អ្ាំព្ីភាព្ាមនកូន
និងសសវាកមមណដេពាក់ព្័នធ

•

ការប្រឹកា និងការសសធ្វើសរសតរកសមើេជាំងឺកាមសរាគ
(sexually transmitted infections, STIs) សមសរាគ
សអ្ដស៍/ជាំងឺសអ្ដស៍ (HIV/AIDS) និងជាំងឺពាក់ព្័នធ
នឹងសមសរាគសអ្ដស៍ (HIV)

•

ការព្ាាេជាំងឺកាមសរាគ (STI)

•

ការសប្កៀវសដាយសម័ប្គចិរត (Voluntary sterilization)
(អ្នកប្រូវណរមានអាយុ 21 ឆ្នាំ ឬចាស់ជាងសនេះ សហើយ
អ្នកប្រូវណរចុេះហរែសេខាសេើទប្មង់ណរររទយេ់
ប្ព្មសេើការសប្កៀវររស់សហព្័នធ។ យា៉ោ ងរិច 30 ថ្ងៃ
រ៉ោុណនតមិនសេើសព្ី 180 ថ្ងៃ ប្រូវ្ៃងការ់សៅចសនៃេះកាេ
ររ ិសចឆទណដេអ្នកចុេះហរែសេខាសេើទប្មង់ណរររទ
និងកាេររ ិសចឆទថ្នការវេះការ់)។

•

ការប្រឹកាអ្ាំព្ីណហសន (Genetic counseling)

អ្រែប្រសយាជន៍សនេះមានរនតសៅទាំព្័ររនទរ់។

ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
សៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការទូរសព្ទមកសេខសនេះគឺ ឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមចូេសៅកាន់ www.nhpri.org/INTEGRITY។
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សសវាកមមណដេគសប្មាងររស់សយើងរង់ថ្ងៃជូន
សសវាកមមណផ្នការប្គួសារ (ព្នាកាំសែើរ) (រ)

ជាំព្ូកទី 4៖ តារាងអ្រែប្រសយាជន៍

អ្វីណដេអ្នកប្រូវរង់ថ្ងៃ
$0

គសប្មាងសនេះក៏នឹងរង់ថ្ងៃសប្មារ់សសវាកមមណផ្នការប្គួសារ
(ព្នាកាំសែើរ)មួយចាំនួនសផ្សងសទៀរផ្ងណដរ។ សទេះជាយា៉ោ ង
ណាក៏សដាយ អ្នកប្រូវណរសប្រើអ្នកផ្តេ់សសវាសៅកនុងរណា
ត
ញររស់គសប្មាងសប្មារ់សសវាកមមដូចខាងសប្កាម៖

•

ការព្ាាេជាំងឺសអ្ដស៍ និងជាំងឺពាក់ព្័នធនឹងសមសរាគសអ្ដស៍
រួមទាំងការប្គរ់ប្គងករែីសវជជសាស្រសតសប្មារ់អ្នកផ្ទុកសម

សរាគសអ្ដស៏/ជាំងឺសអ្ដស៍ និងសសវាប្គរ់ប្គងសសវាណងទាំមិន
តាមេកខែៈសវជជសាស្រសតសប្មារ់អ្នកផ្ទុកសមសរាគសអ្ដស៏/
ជាំងឺសអ្ដស៍ ឬមានហានិន័យ្ៃងសមសរាគសអ្ដស៍

•

ការសធ្វើសរសតណហសន (Genetic testing)

អ្រែប្រសយាជន៍ណផ្នកកាយសមបទ

$0

អ្រែប្រសយាជន៍ណផ្នកកាយសមបទរួមមានសមាជិកភាព្សុខភាព្
និងទីកណនៃងហារ់ប្ាែសដាយមានឧរករែ៍តាមដានសកមមភាព្។
កមមវ ិធ្ីអ្រ់រ ាំសុខភាព្ និងសុខមាេភាព្

$0

គសប្មាងសនេះនឹងរង់ថ្ងៃសប្មារ់ការប្គរ់ប្គងជាំងឺ និងកមមវ ិធ្ីសុខ
ភាព្ សដើមបីជួយអ្នកឱយយេ់កាន់ណរចាស់អ្ាំព្ីជាំងឺ និងកដីារមភ
អ្ាំព្ីសុខភាព្។ គសប្មាងនឹងរង់ថ្ងៃសប្មារ់កមមវ ិធ្ីអ្រ់រ ាំជាប្កុម និង
ឯករតជនរួមមាន សសវាកមមព្ាាេអាហារូររែមភ និងកមមវ ិធ្ី
ប្គរ់ប្គងទមៃន់សៅសព្េការអ្រ់រ ាំប្រូវានសធ្វើសឡើងសដាយអ្នកជាំនញ
ណផ្នកចាំែីអាហារណដេមានអាជា្រ័ែណ។ ជាំងឺរាុថ្ាំ រ៉ោដូចជាជាំងឺហឺរ
ទឹកសនមណផ្អម និងជាំងឺសេះ
ទ សួររាុថ្ាំ រ៉ោ (COPD) អាចនឹងព្ិាកប្គរ់
ប្គង។ គសប្មាងក៏នឹងរង់ថ្ងៃសប្មារ់ការសធ្វើសរសតព្ិសសស និងឱស
ងសដើមបីជួយប្គរ់ប្គងជាំងឺររស់អ្ក
ន ឱយនឹងនរ និងសធ្វើឱយអ្នកមាន
សុខភាព្េអផ្ងណដរ។

ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
សៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការទូរសព្ទមកសេខសនេះគឺ ឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមចូេសៅកាន់ www.nhpri.org/INTEGRITY។
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សសវាកមមណដេគសប្មាងររស់សយើងរង់ថ្ងៃជូន
អ្រែប្រសយាជន៍ខាងអាហារ និងអាហារូររែមភណដេផ្តេ់សុខ

ជាំព្ូកទី 4៖ តារាងអ្រែប្រសយាជន៍

អ្វីណដេអ្នកប្រូវរង់ថ្ងៃ
$0

ភាព្េអ
ការរា៉ោ រ់រងរួមមានអាហារណដេផ្តេ់សុខភាព្េអ និងរែណ ប្ាក់
សនសាំណដេមានប្ាក់ឧររែមភប្រចាាំណខ $25 ណដេអាចសប្រើប្ាស់
សដើមបីទិញសប្គឿងឧរសភាគររ ិសភាគណដេផ្តេ់សុខភាព្េអ
និងសមបូរសដាយជីវជារិរាំរ៉ោន។
សសវាកមមសធ្វើសរសតការសាដរ់សាំសឡង

$0

គសប្មាងនឹងរង់ថ្ងៃសប្មារ់ការព្ិនិរយសេើការសាដរ់សាំសឡងជា
ប្រចាាំ រួមទាំងសរសតសាតរ់សាំសឡង និងសរសតរការេាំនឹងណដេ
សធ្វើសឡើងសដាយអ្នកផ្តេ់សសវាររស់អ្នក។ ការសធ្វើសរសតទាំងសនេះ
ផ្ដេ់ដាំែឹងប្ារ់អ្នកថាសរើអ្នកប្រូវការការព្ាាេណផ្នកសវជជ
សាស្រសតឬសទ។ ការសធ្វើសរសតទាំងសនេះប្រូវានធានរា៉ោ រ់រងជា
ការណងទាំសប្មារ់អ្នកជាំងឺសប្មាកសប្ៅមនទីរសព្ទយ សៅសព្េ
អ្នកទទួេានការសធ្វើសរសតទាំងសនេះព្ីប្គូសព្ទយ សព្ទយជាំនញ
ខាងសសារទសសន៍ (audiologist) ឬអ្នកផ្តេ់សសវាណដេមាន
េកខែសមបរិតប្គរ់ប្ាន់សផ្សងសទៀរ។
គសប្មាងសនេះក៏ធានរា៉ោ រ់រងសេើឧរករែ៍ជាំនួយការសាតរ់
និងវាយរថ្មៃសប្មារ់ការរាំពាក់ឧរករែ៍ជាំនួយការសាតរ់
សរៀងរាេ់រីឆ្នាំមតង។

ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
សៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការទូរសព្ទមកសេខសនេះគឺ ឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមចូេសៅកាន់ www.nhpri.org/INTEGRITY។

86

សសៀវសៅណែនាំសមាជិកររស់ Neighborhood INTEGRITY

សសវាកមមណដេគសប្មាងររស់សយើងរង់ថ្ងៃជូន
ការព្ិនិរយរកសមើ េសមសរាគសអ្ដស៍

ជាំព្ូកទី 4៖ តារាងអ្រែប្រសយាជន៍

អ្វីណដេអ្នកប្រូវរង់ថ្ងៃ
$0

គសប្មាងនឹងរង់ថ្ងៃសប្មារ់ការព្ិនិរយរកសមើេសមសរាគសអ្ដស៍
និងការសធ្វើសរសដសមសរាគសអ្ដស៍។ គសប្មាងក៏នឹងរង់ថ្ងៃ
សប្មារ់ការប្គរ់ប្គងករែីសវជជសាស្រសតសប្មារ់អ្នកផ្ទុកសមសរា
គសអ្ដស៏/ជាំងឺសអ្ដស៍ និងសសវាប្គរ់ប្គងសសវាណងទាំមិន

ណមនសវជជសាស្រសតសប្មារ់អ្នកផ្ទុកសមសរាគសអ្ដស៏/ជាំងឺសអ្ដស៍
ឬអ្នកណដេមានហានិន័យ្ៃងសមសរាគសអ្ដស៍។

សសវាកមមសនេះប្រូវានកប្មិរប្រឹមការព្ិនិរយមដង (1) សរៀងរាេ់ដរ់
ព្ីរ (12) ណខរ៉ោុសណាណេះ។ ការព្ិនិរយរណនែមប្រូវានធានរា៉ោ រ់រង
សប្មារ់សមាជិកណដេមានថ្ផ្ទសពាេះ។
សសវាកមមណងទាំតាមផ្ទេះ*

$0

គសប្មាងនឹងរង់ថ្ងៃសប្មារ់សសវាណងទាំផ្ទទេ់ខួនដូ
ៃ
ចជា ជាំនួយ
សប្មារ់ការសសៃៀកសសមៃៀករាំពាក់ និងអាហារ និងសសវាកមម

តាមផ្ទេះដូចជា សសវាសាកគក់ និងសសវាសដើរទិញអ្ីវា៉ោន់ជាសដើ
ម។ សសវាកមមណងទាំតាមផ្ទេះមិនរារ់រញ្ូច េការណងទាំ

រសណា
ដ េះអាសនន (Respite care) ឬការណងទាំសព្េថ្ងៃសឡើយ។
គសប្មាងក៏អាចរង់ថ្ងៃសប្មារ់សសវាកមមសផ្សងសទៀរណដេមិន
មានរាយសៅទីសនេះផ្ងណដរ។
*រប្មូវឱយមានការអ្នុញ្ជារជាមុន។

ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
សៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការទូរសព្ទមកសេខសនេះគឺ ឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមចូេសៅកាន់ www.nhpri.org/INTEGRITY។
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សសវាកមមណដេគសប្មាងររស់សយើងរង់ថ្ងៃជូន
ទីភានក់្រការណងទាំសុខភាព្តាមផ្ទេះ*

ជាំព្ូកទី 4៖ តារាងអ្រែប្រសយាជន៍

អ្វីណដេអ្នកប្រូវរង់ថ្ងៃ
$0

មុនសព្េអ្នកអាចទទួេានសសវាសុខភាព្តាមផ្ទេះ អ្នកផ្តេ់សសវា
ប្រូវណរជូនដាំែឹងប្ារ់ថាអ្នកប្រូវការសសវាទាំងសនេះ សហើយសស
វាទាំងសនេះប្រូវណរផ្តេ់សដាយទីភានក់្រការណងទាំសុខភាព្តាមផ្ទេះ។
គសប្មាងនឹងរង់ថ្ងៃសប្មារ់សសវាកមមដូចខាងសប្កាម៖

•

ការណងទាំណដេមានជាំនញសប្មារ់មនុសសចាស់ជរាសព្
ញសមា៉ោ ង សប្ៅសមា៉ោ ង ឬរសណា
ដ េះអាសនន អ្នកជាំនួយការ
ណងទាំមនុសសចាស់ជរាណដេមានអាជា្រ័ែណ និងសស
វាកមមជាំនួយសុខភាព្តាមផ្ទេះ

•

ការព្ាាេសដាយចេន ការព្ាាេសាដរវ ិជាជជីវៈ
(occupational therapy) និងការព្ាាេការនិយាយ

o គសប្មាងនឹងធានរា៉ោ រ់រងសេើការជួរព្ិនិរយអ្នកជាំងឺមិន
សប្មាកសព្ទយសរុរ 24 ដងសប្មារ់ការព្ាាេ
សាដរវ ិជាជជីវៈ (occupational therapy) ។

o គសប្មាងនឹងធានរា៉ោ រ់រងសេើការជួរព្ិនិរយអ្នកជាំងឺមិន
សប្មាកសព្ទយសរុរ 24 ដងសប្មារ់ការព្ាាេ
សដាយចេន។

o គសប្មាងនឹងធានរា៉ោ រ់រងសេើការជួរព្ិនិរយអ្នកជាំងឺស
ប្មាកសប្ៅមនទីរសព្ទយសរុរ 24 ដងសប្មារ់ការ
ព្ាាេការនិយាយ។

•

សសវាសវជជសាស្រសត និងសងគម

•

ររ ិកាខរ និងសមាភរផ្គរ់ផ្គង់សវជជសាស្រសត

គសប្មាងក៏អាចរង់ថ្ងៃសប្មារ់សសវាកមមសផ្សងសទៀរណដេមិនមាន
រាយសៅទីសនេះផ្ងណដរ។
*អាចរប្មូវឱយមានការអ្នុញ្ជារជាមុន។
ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
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សសវាកមមណដេគសប្មាងររស់សយើងរង់ថ្ងៃជូន
ការព្ាាេសដាយចាក់រញ្ូច េវរែុរាវសៅផ្ទេះ

ជាំព្ូកទី 4៖ តារាងអ្រែប្រសយាជន៍

អ្វីណដេអ្នកប្រូវរង់ថ្ងៃ
$0

(Home infusion therapy)

គសប្មាងនឹងរង់ថ្ងៃសប្មារ់ការព្ាាេសដាយចាក់រញ្ូច េវ
រែុរាវសៅផ្ទេះ (Home infusion therapy) ណដេប្រូវាន
កាំែរ់ថាជាឱសង ឬសារធារុជីវសាស្រសតណដេប្រូវាន
ចាក់រញ្ូច េសៅកនុងសរថ្សណវ ៉ោន ឬចាក់ចូេសប្កាមណសបក
និងផ្តេ់ជូនអ្នកសៅតាមផ្ទេះ។ សយើងប្រូវការសមាភរខាង
សប្កាមសនេះជាចាាំាច់ សដើមបីអ្នុវរតការព្ាាេសដាយ
ចាក់រញ្ូច េវរែុរាវសៅផ្ទេះ (home infusion) ៖

• ថានាំ ឬសារធារុជីវសាស្រសតដូចជាឱសងប្រឆ្ាំងវ ីរុស
(antiviral) ឬ immune globulin

• ររ ិកាខរ ដូចជាឧរករែ៍រូម និង
• សមាភរផ្គរ់ផ្គង់ដូចជារាំព្ង់ ឬរាំព្ង់រូម។
គសប្មាងសនេះនឹងធានរា៉ោ រ់រងសេើសេើសសវាកមមព្ាាេសដាយចាក់
រញ្ូច េវរែុរាវសៅផ្ទេះ (home infusion) ណដេរួមមានជាអាទិ៍៖

• សសវាកមមេកខែៈអាជីព្រួមមាន សសវាកមមណងទាំ
មនុសសចាស់ជរា ប្រូវានផ្តេ់ជូនស្សរតាមគសប្មាង
ណងទាំររស់អ្នក

• ការរែុត េះរណា
ត េនិងការអ្រ់រ ាំររស់សមាជិកមិនប្រូវ
ានរារ់រញ្ូច េកនុងអ្រែប្រសយាជន៍ DME សទ

• ការព្ិនិរយតាមដានព្ីចមាៃយ និង
• សសវាកមមព្ិនិរយតាមដានសប្មារ់ការផ្តេ់ការព្ាាេ
សដាយចាក់រញ្ូច េវរែុរាវសៅផ្ទេះ និងឱសងចាក់តាមផ្ទេះ

ផ្គរ់ផ្គង់សដាយអ្នកផ្ដេ់សសវាការព្ាាេសដាយចាក់រញ្ូច
េវរែុរាវសៅផ្ទេះណដេមានេកខែសមបរតិប្គរ់ប្ាន់។

ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
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សសវាកមមណដេគសប្មាងររស់សយើងរង់ថ្ងៃជូន
ការណងទាំសប្មារ់អ្នកជាំងឺដាំណាក់កាេចុងសប្កាយ

ជាំព្ូកទី 4៖ តារាងអ្រែប្រសយាជន៍

អ្វីណដេអ្នកប្រូវរង់ថ្ងៃ
$0

អ្នកមានសិទិសធ ប្ជើសសរ ើសសសវាណងទាំសប្មារ់អ្នកជាំងឺដាំណាក់
កាេចុងសប្កាយ ប្រសិនសរើអ្នកផ្តេ់សសវា និងនយក
ប្គរ់ប្គងសវជជសាស្រសតណផ្នកណងទាំអ្នកជាំងឺដាំណាក់កាេ
ចុងសប្កាយររស់អ្នកកាំែរ់ថាអ្នកមានរុសរវ ិនិច័យ
ឆ
ជាំងឺដាំណាក់កាេចុងសប្កាយ (terminal prognosis) ។
សនេះមានន័យថាអ្នកមានជាំងឺដាំណាក់កាេចុងសប្កាយ
សហើយរ ាំព្ឹងថាអ្នកនឹងមានជីវ ិររស់សៅសប្មារ់រយៈសព្េប្ាាំ
មួយណខ ឬរិចជាងសនេះ។ អ្នកអាចទទួេានការណងទាំព្ីកមម
វ ិធ្ីណងទាំអ្នកជាំងឺដាំណាក់កាេចុងសប្កាយណាមួយណដេទទួ
េានការអ្នុញ្ជារព្ី Medicare។ គសប្មាងប្រូវណរជួយអ្នក
ណសវងរកកមមវ ិធ្ីមែឌេណងទាំអ្នកជាំងឺដាំណាក់កាេចុងសប្កាយ
ណដេរញ្ជ
ជ ក់សដាយ Medicare។ អ្នកផ្តេ់សសវាថ្នមែឌេ
ណងទាំអ្នកជាំងឺដាំណាក់កាេចុងសប្កាយររស់អ្នកអាចជាអ្នកផ្ត
េ់សសវាកនុងរណា
ត ញ ឬអ្នកផ្តេ់សសវាសប្ៅរណា
ត ញ
គសប្មាងនឹងរង់ថ្ងៃដូចខាងសប្កាមខែៈសព្េណដេអ្នកកាំព្ុងទ
ទួេានសសវាណងទាំសប្មារ់អ្នកជាំងឺដាំណាក់កាេចុងសប្កាយ៖

•

ឱសងសដើមបីព្ាាេសរាគសញ្ជា និងការឈឺចារ់

•

ការណងទាំរសណា
ដ េះអាសនន (Respite care) សព្េខៃី

•

ការណងទាំតាមផ្ទេះ

សសវាកមមណងទាំសប្មារ់អ្នកជាំងឺដាំណាក់កាេចុងសប្កាយ
និងសសវាកមមណដេប្រូវានធានរា៉ោ រ់រងសដាយ Medicare
Part A ឬ B ប្រូវានរង់ថ្ងៃចាំណាយសដាយ Medicare។

•

សូមសមើេណផ្នក F ថ្នជាំព្ូកសនេះសប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម។

អត្ថររម្ោជន៍ម្នេះរនតម្ៅទំព័ររន្ទារ់។

ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
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សសវាកមមណដេគសប្មាងររស់សយើងរង់ថ្ងៃជូន

ជាំព្ូកទី 4៖ តារាងអ្រែប្រសយាជន៍

អ្វីណដេអ្នកប្រូវរង់ថ្ងៃ

ការថែទំសរោរ់ អនកជំងឺដំណាក់កាលចុងម្រកាយ (រនត)
សប្មារ់សសវាកមមណដេរា៉ោ រ់រងសដាយ Neighborhood
INTEGRITY រ៉ោុណនតមិនប្រូវានរា៉ោ រ់រងសដាយ Medicare
Part A ឬ B សទ៖

•

Neighborhood INTEGRITY នឹងធានរា៉ោ រ់រងសេើសសវា
កមមណដេប្រូវានធានរា៉ោ រ់រងររស់គសប្មាង ណដេ
មិនប្រូវានធានរា៉ោ រ់រងសប្កាម Medicare Part A ឬ B។
គសប្មាងនឹងធានរា៉ោ រ់រងសេើសសវាកមម មិនថាសសវាកមម
ទាំងសនេះទក់ទងនឹងរុសរវ ិនិច័យ
ឆ ជាំងឺដាំណាក់កាេ
ចុងសប្កាយ (terminal prognosis) ឬអ្រ់សនេះសទ។ អ្នក
មិនចាំណាយអ្វីសប្មារ់សសវាកមមទាំងសនេះសទ។

សប្មារ់ឱសងណដេអាចមានការធានរា៉ោ រ់រងព្ីអ្រែប្រសយាជ
ន៍ Medicare Part D ររស់ Neighborhood INTEGRITY៖

•

ឱសងមិនណដេប្រូវានធានរា៉ោ រ់រងសដាយទាំងកមមវ ិធ្ីណង
ទាំសប្មារ់អ្នកជាំងឺដាំណាក់កាេចុងសប្កាយ និងគសប្មាង
ររស់សយើងកនុងសព្េណរមួយសទ។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម
សូមសមើេជាំព្ូកទី 5។

ចាំ ណាាំ៖ ប្រសិនសរើអ្នកប្រូវការការណងទាំមិនណមនសប្មារ់អ្នក
ជាំងឺដាំណាក់កាេចុងសប្កាយ អ្នកគួរណរទូរសព្ទសៅអ្នក
ប្គរ់ប្គងណផ្នកណងទាំររស់អ្នក សដើមបីសរៀរចាំសសវាកមម។
ការណងទាំមិនណមនសប្មារ់អ្នកជាំងឺដាំណាក់កាេចុងសប្កាយគឺ
ជាការណងទាំណដេមិនទក់ទងនឹងរុសរវ ិនិច័យ
ឆ ជាំងឺដាំណាក់កា
េចុងសប្កាយ (terminal prognosis) ររស់អ្នក។
អ្នកអាចសៅទូរសព្ទមកណផ្នកសសវារសប្មើសមាជិកតាមសេខ
1-844-812-6896 ព្ីថ្ងៃចនទ – សុប្ក ចារ់ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់
12 ថ្ងៃប្រង់សៅថ្ងៃសៅរ ៍។

ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
សៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការទូរសព្ទមកសេខសនេះគឺ ឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមចូេសៅកាន់ www.nhpri.org/INTEGRITY។
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សសវាកមមណដេគសប្មាងររស់សយើងរង់ថ្ងៃជូន
ការចាក់ថានាំរ្ករ

ជាំព្ូកទី 4៖ តារាងអ្រែប្រសយាជន៍

អ្វីណដេអ្នកប្រូវរង់ថ្ងៃ
$0

គសប្មាងនឹងរង់ថ្ងៃសប្មារ់សសវាកមមដូចខាងសប្កាម៖

•

វា៉ោ ក់សាាំងជាំងឺរោកសួរ (Pneumonia vaccine)

•

ការចាក់ថានាំរ្ករជាំងឺផ្ទតសាយមតងកនុងរដូវផ្ទតសាយនីមួយៗ
សៅរដូវសៃឹកសឈើ ប្ជុេះ និងរដូវរ្រ សដាយមានការចាក់ថានាំ

រ្ករជាំងឺផ្ទតសាយរណនែម ប្រសិនសរើចាាំាច់ណផ្នកសវជជសាស្រសត

•

ទទួេានវា៉ោ ក់សាាំងជាំងឺរោកសងៃើមប្រសនទ B (Hepatitis B
vaccine) ប្រសិនសរើអ្នកមានហានិន័យខពស់ ឬមធ្យមប្រឈម
នឹងការ្ៃងជាំងឺរោកសងៃើមប្រសនទ B (hepatitis B)

•

វា៉ោ ក់សាាំង COVID-19

•

ទទួេានវា៉ោ ក់សាាំងសផ្សងសទៀរ ប្រសិនសរើអ្នកមានហានិ
ន័យ សហើយហានិន័យសនេះប្រឹមប្រូវតាមវ ិធានថ្នការ
ធានរា៉ោ រ់រង Medicare Part B ឬ Rhode Island Medicaid

គសប្មាងនឹងរង់ថ្ងៃសប្មារ់វា៉ោក់សាាំងសផ្សងសទៀរណដេប្រូវនឹងវ ិ
ធានធានរា៉ោ រ់រងររស់ Rhode Island Medicaid ឬ Medicare
Part D។ សូមអានជាំព្ូកទី 6 សដើមបីណសវងយេ់រណនែម។

ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
សៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការទូរសព្ទមកសេខសនេះគឺ ឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមចូេសៅកាន់ www.nhpri.org/INTEGRITY។
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សសវាកមមណដេគសប្មាងររស់សយើងរង់ថ្ងៃជូន
សមាភរផ្គរ់ផ្គង់សប្មារ់រញ្ជ
ា សនម ឬជុេះសដាយមិនដឹងខៃួន

ជាំព្ូកទី 4៖ តារាងអ្រែប្រសយាជន៍

អ្វីណដេអ្នកប្រូវរង់ថ្ងៃ
$0

(incontinence) *

គសប្មាងសនេះនឹងរង់ថ្ងៃសប្មារ់សមាភរផ្គរ់ផ្គង់ដូចជា៖

• សខាទឹកសនម
រប្មូវឱយមានការអ្នុញ្ជារជាមុនសៅសព្
េររ ិមាែមានចសនៃេះរវាងមួយរយសៅសិ
ររី (193) និងរីរយ (300) កនុងមួយណខ។
កាំែរ់ប្រឹមចាំនួនរីរយ (300) កនុងមួយណខ។

• រនទេះប្កាេប្ទរ់
ប្រូវានដាក់កប្មិរប្រឹមមួយរយហាសិរ (150)
រនទេះប្កាេប្ទរ់ណដេអាចសាេះសចាេានកនុងមួយ
ណខ។

• សខាប្ទនរ់ស្សូរទឹកសនម
*រប្មូវឱយមានការអ្នុញ្ជារជាមុន។
សសវាកមមជាំនួយាាំប្ទសៅកនុងផ្ទេះ

$0

ការរា៉ោ រ់រងរួមមានរហូរដេ់ 120 សមា៉ោ ងកនុងមួយឆ្នាំថ្នការ
ណងទាំសដាយគូកនសដើមបីជួយដេ់កិចចការប្រចាាំថ្ងៃ។

ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
សៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការទូរសព្ទមកសេខសនេះគឺ ឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមចូេសៅកាន់ www.nhpri.org/INTEGRITY។
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សសវាកមមណដេគសប្មាងររស់សយើងរង់ថ្ងៃជូន

ជាំព្ូកទី 4៖ តារាងអ្រែប្រសយាជន៍

អ្វីណដេអ្នកប្រូវរង់ថ្ងៃ

ការណងទាំព្ីមនទីរសព្ទយសប្មារ់អ្នកជាំងឺសប្មាកកនុងមនទីរសព្ទយ*

$0

គសប្មាងនឹងរង់ថ្ងៃសេើការណងទាំព្ីមនទីរសព្ទយសប្មារ់អ្នកជាំងឺ

អ្នកប្រូវណរទទួេានការអ្នុញ្ជា

សប្មាកកនុងមនទីរសព្ទយណដេមានភាព្ចាាំាច់ណផ្នកសវជជសាស្រសត
។ គសប្មាងនឹងធានរា៉ោ រ់រងសេើសសវាកមមដូចខាងសប្កាម៖

ការណងទាំសប្មារ់ការសប្មាក

•

រនទរ់ពាក់កណា
ត េឯកជន (ឬរនទរ់ឯកជន
ប្រសិនសរើចាាំាច់សប្មារ់ណផ្នកសវជជសាស្រសត)

•

មាូរអាហារ រួមទាំងរររអាហារព្ិសសស

•

សសវាកមមណងទាំមនុសសចាស់ជរាជាប្រចាាំ

•

ការចាំណាយសេើណផ្នកណងទាំព្ិសសសដូចជាការណងទាំអ្នកជាំ

រព្ីគសប្មាង សដើមបីរនតទទួេាន
សៅកនុងមនទីរសព្ទយសប្ៅរណា
ត ញ
រនទរ់ព្ីករែីអាសននររស់អ្នក
ានេអប្រសសើរសឡើងវ ិញសហើយ។

ងឺធ្ៃន់ធ្ៃរ (intensive care) ឬណផ្នកណងទាំជាំងឺសរេះដូងធ្ៃន់ធ្ៃរ
(coronary care unit)

•

ឱសង និងការសប្រើប្ាស់ឱសង

•

ការសធ្វើសរសតមនទីរព្ិសសាធ្ន៍
និងការសធ្វើសរសដរកសរាគវ ិនិច័យ
ឆ សផ្សងសទៀរ

•

សសវាកាាំរសមីអ្ុិច និងសសវាកមមវ ិទយុសាស្រសតសផ្សងសទៀរ
រួមមានទាំងសមាភរ និងសសវាកមមរសចចកសទសផ្ងណដរ

•

សមាភរផ្គរ់ផ្គង់ណផ្នកវេះការ់ និងណផ្នកសវជជសាស្រសតណដេចាាំាច់

•

សមាភរសប្រើប្ាស់ ដូចជារសទេះរុញ

•

សសវាកមមរនទរ់វេះការ់ និងរនទរ់សស្្គេះសប្កាយការវេះ
ការ់ (recovery room)

•

ការព្ាាេសដាយចេន សដាយការព្ាាេសាដរ
វ ិជាជជីវៈ (occupational therapy) និងការព្ាាេ
សដាយការនិយាយ

អ្រែប្រសយាជន៍សនេះមានរនតសៅទាំព្័ររនទរ់។

ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
សៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការទូរសព្ទមកសេខសនេះគឺ ឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមចូេសៅកាន់ www.nhpri.org/INTEGRITY។
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សសវាកមមណដេគសប្មាងររស់សយើងរង់ថ្ងៃជូន
ការណងទាំព្ីមនទីរសព្ទយសប្មារ់អ្នកជាំងឺសប្មាកកនុងមនទីរសព្ទយ* (រ)

•

សសវាកមមសប្មាកព្ាាេអ្នកជាំងឺសប្រើប្ាស់សារធារុ
សញៀនសៅមនទីរសព្ទយ

•

្ម រួមមានការរកាទុក និងការប្គរ់ប្គង

o គសប្មាងនឹងរង់ថ្ងៃសប្មារ់្ម (whole blood)
សកាសិកា្មប្កហម (packed red cells)
និងណផ្នកសផ្សងសទៀរថ្ន្ម។

•

សសវាកមមប្គូសព្ទយ

•

ការរតូរសរីរាងគរម
ួ មាន ស្សទរ់ណកវណននក (cornea) រប្មងសនម
(kidney) រប្មងសនម/េាំណព្ង (kidney/pancreas) សរេះដូង

ជាំព្ូកទី 4៖ តារាងអ្រែប្រសយាជន៍

អ្វីណដេអ្នកប្រូវរង់ថ្ងៃ
$0
អនករត្ូវទទួលបានការអនុញ្ញាត្
ពីគម្រោង ម្ដើម្បីរនតទទួលបាន
ការថែទំសរោរ់ការសរោក
ម្ៅកនុងម្នាីរម្ពទយម្រៅរណា
ត ញ
រន្ទារ់ពីករណីអាសននររស់អនក
បានររម្សើរម្

ើងវ ិញម្

ើ យ។

(heart) សងៃើម (liver) សួរ (lung) សរេះដូង/សួរ (heart/lung)
ខួរ្អឹង (bone marrow) សកាសិកាសដើម (stem cells) និងសពាេះ
សវៀន/សប្គឿងសពាេះសវៀន (intestine/multiviscera)។ ការរតូរសរី
រាងគប្រសនទសផ្សងៗសទៀរអាចប្រូវានធានរា៉ោ រ់រងផ្ងណដរ។

ប្រសិនសរើអ្នកប្រូវការការរតូរសរ ីរាងគ មជឈមែឌេរតូរសរ ីរាងគណដេ
អ្នុញ្ជារសដាយ Medicare នឹងព្ិនិរយសមើេសេើករែីររស់អ្នក

សហើយសសប្មចចិរតថាសរើអ្ក
ន ស័កិស
ដ មជាសរកខជនសប្មារ់ការរតូរ

សរ ីរាងគឬអ្រ់។ អ្នកផ្តេ់សសវារតូរសរ ីរាងគអាចសែិរសៅកនុងមូេដាា
ន ឬសប្ៅរាំរន់សសវាកមម។

ប្រសិនសរើអ្នកផ្តេ់សសវារតូរសរ ីរាងគកុងមូ
ន
េដាានមាន្នទៈកនុង
ការទទួេយកអ្ប្តារថ្មៃររស់ Medicare សនេះអ្នកអាច

ទទួេានសសវាកមមរូរសរ
ត
ីរាងគររស់អ្នកសៅមូេដាាន ឬសៅ
ខាងសប្ៅគាំរណូ ងទាំសប្មារ់សហគមន៍ររស់អ្នក។
អ្រែប្រសយាជន៍សនេះមានរនតសៅទាំព្័ររនទរ់។

ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
សៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការទូរសព្ទមកសេខសនេះគឺ ឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមចូេសៅកាន់ www.nhpri.org/INTEGRITY។
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សសវាកមមណដេគសប្មាងររស់សយើងរង់ថ្ងៃជូន
ការណងទាំព្ីមនទីរសព្ទយសប្មារ់អ្នកជាំងឺសប្មាកកនុងមនទីរសព្ទយ* (រ)
ប្រសិនសរើ Neighborhood INTEGRITY ផ្តេ់សសវាកមមរូរស
ត
រ ីរាងគសៅទីតាាំងឆ្ៃយណដេសែិរសៅសប្ៅរាំរន់សសវាកមម
សហើយអ្នកសសប្មចចិរតទទួេការរតូរសរ ីរាងគសៅទីសនេះ

សយើងនឹងសរៀរចាំ ឬរង់ថ្ងៃផ្ទេះសាំណាក់ និងថ្ងៃសធ្វើដាំសែើរ
សប្មារ់អ្នក និងមនុសសមានក់សទៀរ។
*រប្មូវឱយមានការអ្នុញ្ជារជាមុន។
សសវាអ្នកជាំងឺសានក់ព្ាាេសៅមនទីរសព្ទយចិរតសាស្រសត*

ជាំព្ូកទី 4៖ តារាងអ្រែប្រសយាជន៍

អ្វីណដេអ្នកប្រូវរង់ថ្ងៃ
$0
អនករត្ូវទទួលបានការអនុញ្ញាត្
ពីគម្រោង ម្ដើម្បីរនតទទួលបាន
ការថែទំសរោរ់ការសរោក
ម្ៅកនុងម្នាីរម្ពទយម្រៅរណា
ត ញ
រន្ទារ់ពីករណីអាសននររស់អនក
បានររម្សើរម្

ើងវ ិញម្

ើ យ។

$0

គសប្មាងនឹងរង់ថ្ងៃសប្មារ់សសវាកមមណងទាំសុខភាព្ផ្ៃូវចិរតណដ
េប្រូវការការសប្មាកព្ាាេសៅមនទីរសព្ទយ។
*រប្មូវឱយមានការអ្នុញ្ជារជាមុន។

ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
សៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការទូរសព្ទមកសេខសនេះគឺ ឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមចូេសៅកាន់ www.nhpri.org/INTEGRITY។
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សសវាកមមណដេគសប្មាងររស់សយើងរង់ថ្ងៃជូន
សសវាកមម និងសមាភរផ្គរ់ផ្គង់សប្មារ់ជាំងឺរប្មងសនម

ជាំព្ូកទី 4៖ តារាងអ្រែប្រសយាជន៍

អ្វីណដេអ្នកប្រូវរង់ថ្ងៃ
$0

គសប្មាងនឹងរង់ថ្ងៃសប្មារ់សសវាកមមដូចខាងសប្កាម៖

•

សសវាកមមអ្រ់រ ាំអ្ាំព្ីជាំងឺរប្មងសនម សដើមបីរសប្ងៀនអ្ាំព្ីការណងទាំ
រប្មងសនម និងជួយសមាជិកឱយសធ្វើការសសប្មចចិរត
ានេអអ្ាំព្ីការណងទាំររស់ព្ួកសគ។ អ្នកប្រូវណរមានជាំងឺរប្មង
សនមរាុថ្ាំ រ ៉ោដាំណាក់កាេទី IV សហើយអ្នកផ្តេ់សសវាររស់អ្នក
ប្រូវណររញ្ូជ នអ្នករនត។ គសប្មាងនឹងធានរា៉ោ រ់រងរហូរដេ់
ប្ាាំមួយវគគសេើសសវាកមមអ្រ់រ ាំអ្ាំព្ីជាំងឺរប្មងសនម។

•

ការព្ាាេសដាយការោង្ម (dialysis) សប្មារ់
អ្នកជាំងឺមិនសានក់ព្ាាេ ណដេរួមមានទាំងការព្ាាេ
សដាយការោង្មសៅសព្េណដេសែិរសៅសប្ៅរាំរន់
សសវាជារសណា
ត េះអាសនន ដូចានព្នយេ់កុងជាំ
ន
ព្ូកទី 3 ឬ
សៅសព្េណដេអ្នកផ្តេ់សសវាររស់អ្នកសប្មារ់សសវាសនេះ
ជារសណា
ត េះអាសននមិនទាំសនរ ឬមិនអាចចូេសប្រើាន។

•

ការព្ាាេសដាយការោង្ម (dialysis) ប្រសិនសរើ
អ្នកប្រូវានរញ្ូជ នចូេមនទីរសព្ទយ សដើមបីទទួេានការ
ណងទាំព្ិសសស

•

ការរែុត េះរណា
ត េសដីព្ីការោង្ម (dialysis) សដាយខៃួន
ឯងរួមទាំងការរែុត េះរណា
ត េសប្មារ់អ្នក និងអ្នកណដេជួយ
អ្នកកនុងការព្ាាេសដាយការោង្មសៅផ្ទេះ

•

ររ ិកាខរ និងសមាភរផ្គរ់ផ្គង់សប្មារ់ការោង្ម
(dialysis) តាមផ្ទេះ

អ្រែប្រសយាជន៍សនេះមានរនតសៅទាំព្័ររនទរ់

ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
សៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការទូរសព្ទមកសេខសនេះគឺ ឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមចូេសៅកាន់ www.nhpri.org/INTEGRITY។
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សសវាកមមណដេគសប្មាងររស់សយើងរង់ថ្ងៃជូន
សសវាកមម និងសមាភរផ្គរ់ផ្គង់សប្មារ់ជាំងឺរប្មងសនម(រ)

•

ជាំព្ូកទី 4៖ តារាងអ្រែប្រសយាជន៍

អ្វីណដេអ្នកប្រូវរង់ថ្ងៃ
$0

សសវាកមមប្ទប្ទង់ដេ់សគហដាានមួយចាំនួនដូចជាការចុេះសៅ
ព្ិនិរយចាាំាច់សដាយអ្នកជាំនញោង្មណដេទទួេា
នការរែុដ េះរណា
ដ េ សដើមបីព្ិនិរយសេើការោង្មសៅ
ផ្ទេះររស់អ្នក សដើមបីជួយសព្េមានអាសនន និងសដើមបីព្ិនិរយ
សមើេឧរករែ៍ោង្ម និងការផ្គរ់ផ្គង់ទឹក

អ្រែប្រសយាជន៍ឱសង Medicare Part B ររស់អ្នក នឹងរង់ថ្ងៃ
សប្មារ់ឱសងមួយចាំនួនសប្មារ់ការោង្ម។
សប្មារ់ព្័រ៌មាន សូមសមើេ “ឱសងតាមសវជជរញ្ជ
ជ ររស់
Medicare ណផ្នក B” សៅកនុងតារាងសនេះ។
ការព្ិនិរយរកសមើ េជាំងឺមហារ ីកសួរ

$0

គសប្មាងនឹងរង់ថ្ងៃសប្មារ់ការរកព្ិនិរយជាំងឺមហារ ីកសួរសរៀងរា
េ់ 12 ណខមតង ប្រសិនសរើអ្នក៖

•

មានអាយុ 50-77 ឆ្នាំ និង

•

មានការព្ិសប្ាេះសយារេ់ និងមានការជួរព្ិនិរយសដើមបី
សសប្មចចិរតរម
ួ ានជាមួយសវជជរែិឌ រររស់អ្នក ឬអ្នកផ្ត
េ់សសវាណដេមានេកខែសមបរតិប្គរ់ប្ាន់ និង

•

ានជក់ារ ីយា៉ោ ងសហាចណាស់មួយ (1) កញ្ចរ់កុងមួ
ន
យថ្ងៃរ
យៈសព្េ 20 ឆ្នាំសដាយាមនសញ្ជា ឬសរាគសញ្ជាថ្នជាំងឺ

មហារ ីកសួរ ឬកាំព្ុងជក់កុងសព្េរចច
ន
ុរបននសនេះ ឬានឈរ់
ជក់ារ ីកនុងរយៈសព្េ 15 ឆ្នាំចុងសប្កាយសនេះ។

រនទរ់ព្ីការព្ិនិរយរកសមើេសេើកដាំរូង គសប្មាងនឹងរង់ថ្ងៃ
សប្មារ់ការព្ិនិរយរកសមើេសផ្សងសទៀរជាសរៀងរាេ់ឆ្នាំ
សដាយមានរទរញ្ជ
ជ ជាោយេកខែ៍អ្កសរព្ីសវជជរែិឌ រររស់អ្ន
ក ឬអ្នកផ្តេ់សសវាណដេមានេកខែសមបរតិប្គរ់ប្ាន់។
ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
សៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការទូរសព្ទមកសេខសនេះគឺ ឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមចូេសៅកាន់ www.nhpri.org/INTEGRITY។
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សសវាកមមណដេគសប្មាងររស់សយើងរង់ថ្ងៃជូន
អាហារ

ជាំព្ូកទី 4៖ តារាងអ្រែប្រសយាជន៍

អ្វីណដេអ្នកប្រូវរង់ថ្ងៃ
$0

គសប្មាងសនេះនឹងរង់ប្ាក់សប្មារ់អាហារដឹកដេ់ផ្ទេះរនទរ់ព្ីសច
ញព្ីមនទីរសព្ទយ ឬការវេះការ់។ អ្រែប្រសយាជន៍សនេះរា៉ោ រ់រងសេើ
អាហារដរ់រួន (14) សព្េសប្មារ់រយៈសព្េព្ីរ (2) សាតហ៍
និងកាំែរ់ព្ីរដង (2) គរ់កុងមួ
ន
យឆ្នាំ។
កមមវ ិធ្ីរ្ករជាំងឺទឹកសនមណផ្អមររស់ Medicare

$0

(Medicare Diabetes Prevention Program, MDPP)
គសប្មាងនឹងរង់ថ្ងៃសប្មារ់សសវាកមម MDPP។ MDPP ប្រូវាន
រសងកើរសឡើង សដើមបីជួយអ្នករសងកើនឥរ ិយារងណដេមានសុខ
ភាព្េអ។ វាផ្តេ់ជាការរែុត េះរណា
ត េជាក់ណសតងសៅកនុង៖

•

ការផ្ទៃស់រូររររអាហាររយៈសព្េណវង
ត
និង

•

រសងកើនសកមមភាព្រាងកាយ និង

•

វ ិធ្ីរកាការសប្មកទមៃន់ និងរសរៀរ
រស់សៅណដេមានសុខភាព្េអ។

ឱសងតាមសវជជរញ្ជ
ជ ររស់កមមវ ិធ្ី Medicare ណផ្នក B

$0

ឱសងទាំងសនេះប្រូវានធានរា៉ោ រ់រងសប្កាម Part B ររស់
Medicare។ Neighborhood INTEGRITY នឹងរង់ថ្ងៃសប្មារ់
ឱសងដូចខាងសប្កាម៖

•

ជាទូសៅ ឱសងណដេអ្នកមិនអាចសប្រើខួនឯងាន
ៃ
ប្រូវការ
ចាក់ ឬចាក់រញ្ូច េកនុងសព្េអ្នកកាំព្ុងទទួេានការ

ព្ាាេព្ីសវជជរែិឌ រ អ្នកជាំងឺសប្មាកសប្ៅមនទីរសព្ទយ
ឬមជឈមែឌេសសវាកមមវេះការ់សស្្គេះរនទន់។

អ្រែប្រសយាជន៍សនេះមានរនតសៅទាំព្័ររនទរ់។

ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
សៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការទូរសព្ទមកសេខសនេះគឺ ឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមចូេសៅកាន់ www.nhpri.org/INTEGRITY។
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សសវាកមមណដេគសប្មាងររស់សយើងរង់ថ្ងៃជូន
ឱសងតាមសវជជរញ្ជ
ជ ររស់កមមវ ិធ្ី Medicare ណផ្នក B (ត)

•

ជាំព្ូកទី 4៖ តារាងអ្រែប្រសយាជន៍

អ្វីណដេអ្នកប្រូវរង់ថ្ងៃ
$0

ឱសងណដេអ្នកទទួេសដាយសប្រើររ ិកាខរសវជជសាស្រសតណដេសប្រើ
ានយូរ (ដូចជាមា៉ោ សុីន្ពុង) ណដេប្រូវានអ្នុញ្ជារសដាយ
គសប្មាង

•

សារធារុសធ្វើឱយ្មកក (clotting factor) ណដេអ្នកប្រូវ
សធ្វើការចាក់ថានាំសដាយខៃួនឯង ប្រសិនសរើអ្នកមានជាំងឺ្ម
ប្កកក (hemophilia)

•

ឱសងប្រឆ្ាំងប្រព្័នធភាព្សាុាំ (immunosuppressive drug)
ប្រសិនសរើអ្នកានចុេះស្មេះចូេកនុង Medicare Part A
សៅសព្េទទួេការរតូរសរ ីរាងគ

•

ឱសងព្ាាេជាំងឺព្ុក្អឹង (osteoporosis drug) ណដេប្រូវចាក់
រញ្ូច េ។ ឱសងទាំងសនេះប្រូវានរង់ថ្ងៃសប្មារ់អ្ក
ន ប្រសិនសរើ
អ្នកមិនអាចសចញព្ីផ្ទេះាន មានរញ្ជ
ា ាក់្ឹង
អ ណដេអ្នកផ្តេ់
សសវារញ្ជ
ជ ក់ថាទក់ទងនឹងជាំងឺព្ុក្អឹងសប្កាយសព្េអ្ស់រដូវ
សហើយមិនអាចចាក់ថានាំសដាយខៃួនឯងាន

•

អ្ង់ទីណហសន (antigen)

•

ឱសងប្រឆ្ាំងមហារ ីកណដេប្រូវសេរ (oral anti-cancer drug)
និងឱសងប្រឆ្ាំងនឹងការចស្អរ (anti-nausea drug) ជាក់
ោក់មួយចាំនួន

•

ឱសងមួយចាំនួនសប្មារ់ការោង្ម (dialysis) សៅផ្ទេះរួម
មាន សារធារុប្រឆ្ាំង្មកក ថានាំរនារសប្មារ់សារធារុ
ប្រឆ្ាំង្មកក (antidote for heparin) (សៅសព្េមានភាព្
ចាាំាច់ណផ្នកសវជជសាស្រសត) ថានាំសឹក
ព សដាយោរសេើណសបក
(topical anesthetics) និងភានក់្រសភា្ចការរសងកើរ្ម
ប្កហម (erythropoiesis-stimulating agent) (ដូចជា Epogen,
Procrit, Epoetin Alfa, Aranesp, ឬ Darbepoetin Alfa)

អ្រែប្រសយាជន៍សនេះមានរនតសៅទាំព្័ររនទរ់។
ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
សៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការទូរសព្ទមកសេខសនេះគឺ ឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមចូេសៅកាន់ www.nhpri.org/INTEGRITY។
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សសវាកមមណដេគសប្មាងររស់សយើងរង់ថ្ងៃជូន
ឱសងតាមសវជជរញ្ជ
ជ ររស់កមមវ ិធ្ី Medicare ណផ្នក B (ត)

•

ជាំព្ូកទី 4៖ តារាងអ្រែប្រសយាជន៍

អ្វីណដេអ្នកប្រូវរង់ថ្ងៃ
$0

IV immune globulin សប្មារ់ការព្ាាេសៅផ្ទេះសេើជាំងឺ
ប្រព្័នធភាព្សាុាំចុេះសខាយ (immune deficiency disease)

•

រាំែខាងសប្កាមនឹងនាំអ្នកសៅកាន់រញ្ជ ីឱសងណផ្នក B
ណដេសែិរសប្កាមការព្ាាេជាជាំហាន៖
https://www.nhpri.org/providers/providerresources/pharmacy/medical-step-therapy-criteria

សយើងក៏ធានរា៉ោ រ់រងសេើវា៉ោក់សាាំងមួយចាំនួនណដេសែិរសៅសប្កា
មអ្រែប្រសយាជន៍ថ្នឱសងតាមសវជជរញ្ជ
ជ ររស់ Medicare Part
B និង Part D ផ្ងណដរ។
ជាំព្ូកទី 5 ព្នយេ់អ្ាំព្ីអ្រែប្រសយាជន៍ររស់ឱសងតាមសវជជ
រញ្ជ
ជ សប្មារ់អ្នកជាំងឺមិនសប្មាកព្ាាេសៅមនទីរ
សព្ទយ។ វាព្នយេ់អ្ាំព្ីវ ិធានណដេអ្នកប្រូវណរអ្នុវរតតាម
សដើមបីឱយសវជជរញ្ជ
ជ ទទួេានការធានរា៉ោ រ់រង។
ជាំព្ូកទី 6 ព្នយេ់ព្ីអ្ីវណដេអ្នកប្រូវរង់ថ្ងៃចាំសពាេះឱសងតាម
សវជជរញ្ជ
ជ សប្មារ់អ្នកជាំងឺមិនសប្មាកព្ាាេសៅមនទីរ
សព្ទយតាមរយៈគសប្មាងររស់សយើង។
*ការអ្នុញ្ជារអាចអ្នុវរតចាំសពាេះសសវាកមមមួយចាំ នួនសៅកនុ

ងប្រសនទសនេះ រួមមានជាអាទិ៍ ឱសងណដេផ្ដេ់សដាយអ្នកផ្ត
េ់សសវាណដេប្រូវានសចញសវជជរញ្ជ
ជ កនុងការព្ាាេជាំងឺ
មហារ ីក ប្រព្័នធភាព្សាុាំចុេះសខាយ (immune deficiency
disease) ជាំងឺកប្ម ជាំងឺប្រព្័នធប្រសាទនិងសាច់ដុាំ
(neuromuscular disorder) ជាំងឺហឺរ ជាំងឺរោកសនៃក់
្អឹង (osteoarthritis) និងជាំងឺព្ុក្អឹង (osteoporosis) ។
**អាចនឹងរប្មូវឱយមានការព្ាាេជាជាំហានៗ សប្មារ់
ប្រសនទឱសងតាមសវជជរញ្ជ
ជ Part B ដូចខាងសប្កាម៖

អ្រែប្រសយាជន៍សនេះមានរនតសៅទាំព្័ររនទរ់។
ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
សៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការទូរសព្ទមកសេខសនេះគឺ ឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមចូេសៅកាន់ www.nhpri.org/INTEGRITY។
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សសវាកមមណដេគសប្មាងររស់សយើងរង់ថ្ងៃជូន
ឱសងតាមសវជជរញ្ជ
ជ ររស់កមមវ ិធ្ី Medicare ណផ្នក B (ត)

ជាំព្ូកទី 4៖ តារាងអ្រែប្រសយាជន៍

អ្វីណដេអ្នកប្រូវរង់ថ្ងៃ
$0

• សារធារុសធ្វើឱយ្មកក (Hemophilia clotting factor)
• ឱសងព្ាាេជាំងឺស័យ
វ សាុាំ/រោករាុថ្ាំ រ ៉ោ
• ឱសងព្ាាេជាំងឺដុាំសាច់ និងជាំងឺប្ារ់្ម
• ប្រឆ្ាំងនឹងសារធារុនាំឱយកអួរ (anti-emetics)
• ឱសងប្រឆ្ាំងនឹងជាំងឺរោកសនៃក់
• កៃូរុយេីនសាុាំ (IVIG និង SCIG)
• ភានក់្រ ជាំងឺប្កិនសប្ចើនមុខ (MS)
• ឱសងព្ាាេជាំងឺសរ ៉ោទីន
• អ្ងគទីករម៉ោូែូកៃូន
• កតាតជាំរញ
ុ ប្កុមសកមមរយៈសព្េយូរ
(Long acting colony stimulating factors)

• កតាតជាំរញ
ុ ប្កុមសកមមរយៈសព្េខៃី
(Short acting colony stimulating factors)

• ការព្ាាេជាំនួសអ្ង់សុីម
• អាសុីរអ្ុីយា៉ោេុយរន
ូ ៉ោ ិក (Hyaluronic acid)
• ឱសងប្រឆ្ាំងនឹងជាំងឺហឺរ
• ឱសងអ្ង់ដូប្គីន និងសមតារ៉ោូេីស
(Endocrine and metabolic agents)

• អ្ង់ប្ដូណហសន (Androgens)
• អ្ង់សុីម Bacterial collagenase
• ភានក់្រជាំងឺសិរ
វ សាច់ដុាំ Duchene
(Duchene Muscular Dystrophy agents)

• ឱសងប្រឆ្ាំងនឹងផ្សិរណដេទក់ទងនឹង Imidazole
អ្រែប្រសយាជន៍សនេះមានរនតសៅទាំព្័ររនទរ់។

ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
សៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការទូរសព្ទមកសេខសនេះគឺ ឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមចូេសៅកាន់ www.nhpri.org/INTEGRITY។
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សសវាកមមណដេគសប្មាងររស់សយើងរង់ថ្ងៃជូន
ឱសងតាមសវជជរញ្ជ
ជ ររស់កមមវ ិធ្ី Medicare ណផ្នក B (ត)

ជាំព្ូកទី 4៖ តារាងអ្រែប្រសយាជន៍

អ្វីណដេអ្នកប្រូវរង់ថ្ងៃ
$0

• Corticotropin
• ឱសងព្ាាេជាំងឺរព្ូជ Angioedema (HAE)
• ភានក់្រជាំងឺប្រព្័នធការពាររាងកាយវាយប្រហារ
រាងកាយ (SLE)

• អ្ងគទីករប្រូសរអ្ុីនម៉ោូែូកៃូែេណដេព្ាាេសរាគ
និងរ្ករសមសរាគសដាយេកខែៈអ្សកមម (Passive
immunizing and treatment agents monoclonal
antibodies)

• ឱសងព្ាាេជាំងឺខូចសរថ្សប្រសាទណដេទក់ទ
ងនឹងជាំងឺអាមុីទបូស

• ឱសង ALS
• ឱសងព្ាាេជាំងឺររ
ូ រាងកាយរ ីកធ្ាំធារ់ហួសសហរុ
• ឱសងព្ាាេសរាគសញ្ជាតាមកាេកាំែរ់
ណដេទក់ទងនឹង Cryopyrin

• ឱសងព្ាាេជាំងឺឈឺកាេប្រកាាំង
• ឱសងព្ាាេជាំងឺធាៃក់ទឹកចិរត/PDD
• ឱសងព្ាាេជាំងឺសាច់ដុាំ្ឹអងខនង (SMA)
• ឱសងព្ាាេសរ ីរាងគ
• ឱសងព្ាាេសមាពធ្សរថ្ស្មសួរសឡើង (PAH)
• សារធារុរ ាំសញច Erythropoiesis (ESA)
• Botulinum toxins
*ការអ្នុញ្ជារជាមុនប្រូវានទមទរ

ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
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សសវាកមមណដេគសប្មាងររស់សយើងរង់ថ្ងៃជូន

ជាំព្ូកទី 4៖ តារាងអ្រែប្រសយាជន៍

អ្វីណដេអ្នកប្រូវរង់ថ្ងៃ

ការណងទាំសៅកណនៃងណងទាំមនុសសចាស់ជរា*

$0

គសប្មាងនឹងរង់ថ្ងៃសប្មារ់សសវាកមមដូចខាងសប្កាម៖

ប្រសិនសរើអ្នកទទួេានការ

• រនទរ់ពាក់កណា
ត េឯកជន ឬរនទរ់ឯកជន
ប្រសិនសរើមានភាព្ចាាំាច់ណផ្នកសវជជសាស្រសត

• មាូរអាហារ រួមទាំងរររអាហារព្ិសសស
• សសវាណងទាំមនុសសចាស់ជរា
• ការព្ាាេសដាយចេន ការព្ាាេសាដរវ ិជាជជីវៈ
(occupational therapy) និងការព្ាាេការនិយាយ

• ឱសងណដេអ្នកទទួេានជាណផ្នកមួយថ្នគសប្មាងណង

ណងទាំសប្មារ់មនុសសចាស់ជរា
អ្នកប្រណហេជាប្រូវចាំណាយ
ណផ្នកមួយចាំនួនថ្នថ្ងៃសសវា
កមមររស់អ្នក។ សគសៅថា
“ការរួមចាំណែកថ្ងៃចាំណាយ”
សហើយចាំនួនទឹកប្ាក់ប្រូវានកាំ
ែរ់សដាយ Rhode Island
Medicaid។

ទាំររស់អ្នក រួមមានសារធារុណដេមានសៅកនុងខៃួន
ស្សារ់ដូចជា កតាតកក្មជាសដើម

• ្ម រួមមានការរកាទុក និងការប្គរ់ប្គង
o គសប្មាងសនេះនឹងចាំណាយសេើ្មទាំងអ្ស់
្មប្កហមសុទធ និងណផ្នកសផ្សងសទៀរទាំង
អ្ស់ថ្ន្ម រួមទាំងការរកាទុក និងការ
ប្គរ់ប្គងសដាយចារ់សផ្តើមព្ីផ្ទញដាំរូង។

• ការផ្គរ់ផ្គង់សមាភរៈសវជជសាស្រសត និងសមាភរៈវេះការ់
សដាយកណនៃងណងទាំមនុសសចាស់

• ការសធ្វើសរសតសៅមនទីរព្ិសសាធ្ន៍ផ្តេ់សដាយកណនៃងណងទាំ
មនុសសចាស់ជរា

• សសវាងរកាាំរសមីអ្ុិច និងសសវាងរសដាយវ ិទយុសកមមសផ្សង
សទៀរណដេផ្តេ់សដាយកណនៃងណងទាំមនុសសចាស់ជរា

• សសវាកមមប្គូសព្ទយ/អ្នកផ្តេ់សសវា
អ្រែប្រសយាជន៍សនេះមានរនតសៅទាំព្័ររនទរ់។

ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
សៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការទូរសព្ទមកសេខសនេះគឺ ឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមចូេសៅកាន់ www.nhpri.org/INTEGRITY។
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សសវាកមមណដេគសប្មាងររស់សយើងរង់ថ្ងៃជូន
ការណងទាំសៅកណនៃងណងទាំមនុសសចាស់ជរា* (រ)

ជាំព្ូកទី 4៖ តារាងអ្រែប្រសយាជន៍

អ្វីណដេអ្នកប្រូវរង់ថ្ងៃ
$0

គសប្មាងក៏នឹងរង់ថ្ងៃសប្មារ់សសវាកមមសផ្សងសទៀរណដេមិនមា
នរាយសៅទីសនេះផ្ងណដរ។ ជាធ្មមតា អ្នកនឹងទទួេានការ
ណងទាំររស់អ្នកព្ីកណនៃងននកនុងរណា
ត ញ។ សទេះយា៉ោ ងណា
ក៏សដាយ អ្នកប្រណហេជាអាចទទួេានការណងទាំព្ីកណនៃង
សប្មាកព្ាាេណដេមិនមានសៅកនុងរណា
ត ញររស់

សយើងផ្ងណដរ។ អ្នកអាចទទួេានការណងទាំព្ីកណនៃងខាង
សប្កាម ប្រសិនសរើកណនៃងទាំងសនេះទទួេយកការទូទរ់
កនុងចាំនួនទឹកប្ាក់ថ្នគសប្មាងររស់សយើង៖

• មនទីរណងទាំមនុសសចាស់ ឬសហគមន៍សប្មារ់អ្នកចូេ
និវរតន៍ណដេប្រូវរនតការណងទាំ ណដេអ្នកានរស់សៅ
មុនសព្េណដេអ្នកានសៅមនទីរសព្ទយ (ដរារណាកណនៃង
សនេះផ្តេ់ការណងទាំសដាយកណនៃងណងទាំមនុសសចាស់)

• កណនៃងណងទាំមនុសសចាស់ណដេរតីប្រព្នធររស់អ្នករស់
សៅសព្េអ្នកចាកសចញព្ីមនទីរសព្ទយ
*រប្មូវឱយមានការអ្នុញ្ជារជាមុន។
អ្រែប្រសយាជន៍អាហារូររែមភ/រររអាហារ

$0

គសប្មាងនឹងរង់ថ្ងៃសប្មារ់ការព្ាាេ និងប្រឹកាណផ្នកអាហា
រូររែមភសវជជសាស្រសតណដេផ្តេ់សដាយអ្នកជាំនញខាងចាំែីអាហារ
ណដេមានការអ្នុញ្ជារ សដើមបីជួយអ្នកកនុងការប្គរ់ប្គងសាែន
ភាព្រាុថ្ាំ រ ៉ោ ឬរញ្ជ
ា សវជជសាស្រសតដូចជា ទឹកសនមណផ្អម ជាំងឺសេើស

្ម ធារ់ ឬមហារ ីកជាសដើម។ គសប្មាងក៏នឹងរង់ថ្ងៃសប្មារ់
ការព្ាាេ និងការប្រឹកាណផ្នកអាហាររូររែមភសវជជសាស្រសតផ្ង
ណដរ ប្រសិនសរើអ្នកកាំព្ុងសប្រើថានាំណដេអាចរ៉ោេះពាេ់ដេ់សមរែ
ភាព្រាងកាយររស់អ្នក កនុងការស្សូរយកសារធារុចិញ្ចឹម
ឬការរ ាំោយអាហារររស់អ្នក។

ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
សៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការទូរសព្ទមកសេខសនេះគឺ ឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមចូេសៅកាន់ www.nhpri.org/INTEGRITY។
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សសវាកមមណដេគសប្មាងររស់សយើងរង់ថ្ងៃជូន
ការព្ិនិរយ និងព្ាាេជាំងឺធារ់សដើមបីសប្មកទមៃន់

ជាំព្ូកទី 4៖ តារាងអ្រែប្រសយាជន៍

អ្វីណដេអ្នកប្រូវរង់ថ្ងៃ
$0

គសប្មាងនឹងរង់ថ្ងៃសប្មារ់ការប្រឹកា សដើមបីជួយអ្នកសប្មក
ទមៃន់។ អ្នកប្រូវណរទទួេានការប្រឹកាសៅកនុងកណនៃងណងទាំ

រឋម។ តាមវ ិធ្ីសនេះ វាអាចប្គរ់ប្គងសៅានសដាយគសប្មាង
ការពារសព្ញសេញររស់អ្នក។ ព្ិភាកាជាមួយអ្នកផ្តេ់សស
វាណងទាំរឋមររស់អ្នក សដើមបីណសវងយេ់រណនែម។
សសវាកមមសនេះប្រូវានកាំែរ់ប្រឹមថ្មភព្ីរ (22) ដងសរៀងរាេ់
ដរ់ព្ីរ (12) ណខ។
សសវាកមមថ្នកមមវ ិធ្ីព្ាាេជាំងឺសដាយសប្រើថានាំ Opioid

$0

(Opioid treatment program, OTP)
គសប្មាងររស់សយើងរង់ប្ាក់សប្មារ់សសវាខាងសប្កាមសដើមបី
ព្ាាេរញ្ជ
ា សប្រើប្ាស់អ្ូផ្យូអ្ុីរ (OUD)៖

•

សកមមភាព្រញ្ូច េកនុងខៃួន

•

ការវាយរថ្មៃតាមកាេកាំែរ់

•

ថានាំណដេប្រូវានអ្នុញ្ជារសដាយរដាាេចាំែីអាហារ
និងឪសង (Food and Drug Administration, FDA)
សហើយប្រសិនសរើអាច នឹងមានការប្គរ់ប្គង
និងផ្តេ់ឱយអ្នកនូវឱសងទាំងសនេះ

•

ការប្រឹកាសេើការសប្រើប្ាស់សារធារុសញៀន

•

ការព្ាាេជាេកខែៈរុគគេ និងជាប្កុម

•

ការសធ្វើសរសតរកសមើេសារធារុគីមី
ឬសារធារុសញៀនសៅកនុងខៃួនររស់អ្នក
(ការសធ្វើសរសតជារិព្ុេ)

ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
សៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការទូរសព្ទមកសេខសនេះគឺ ឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមចូេសៅកាន់ www.nhpri.org/INTEGRITY។
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សសវាកមមណដេគសប្មាងររស់សយើងរង់ថ្ងៃជូន
ការសធ្វើសរសតសរាគវ ិនិច័យ
ឆ អ្នកជាំងឺសប្មាកសប្ៅមនទីរសព្ទយ

ជាំព្ូកទី 4៖ តារាងអ្រែប្រសយាជន៍

អ្វីណដេអ្នកប្រូវរង់ថ្ងៃ
$0

រួមទាំងសសវាកមម និងសមាភរៈផ្គរ់ផ្គង់សប្មារ់ការព្ាាេ*
គសប្មាងនឹងរង់ថ្ងៃសប្មារ់សសវាកមមដូចខាងសប្កាម៖

•

ការងរកាាំរសមីអ្ុិច

•

ការព្ាាេសដាយកាាំរសមីវ ិទយុសកមម (រា៉ោ ដយូម និងអ្ុី
សូរូរ) ណដេរួមមានវរែុធារុ និងសមាភរៈផ្គរ់ផ្គង់
រសចចកសទសផ្ងណដរ

•

សមាភរៈផ្គរ់ផ្គង់វេះការ់ ដូចជាសសមៃៀករាំពាក់

•

សប្គឿងអ្រ រ៉ោង់សឺម៉ោង់ និងឧរករែ៍សផ្សងសទៀរណដេសប្រើ
សប្មារ់ការាក់្ឹអង និងភាៃរ់្ឹអង

•

ការសធ្វើសរសតមនទីរព្ិសសាធ្ន៍

•

្ម ការរកាទុក្ម និងការប្គរ់ប្គង្ម

•

ការសធ្វើសរសតសរាគវ ិនិច័យ
ឆ សផ្សងៗសទៀរសប្មារ់អ្នកជាំងឺស
ប្មាកសប្ៅមនទីរសព្ទយ

•

ការសធ្វើសរសតណហសនមិនប្រូវានសប្រើសប្មារ់ការសធ្វើសរាគវ ិនិ
ចឆ័យអ្នកមានថ្ផ្ទសពាេះសទ

o រប្មូវឱយមានការអ្នុញ្ជារជាមុន
•

ការព្ាាេ T-Cell (CAR-T)

o រប្មូវឱយមានការអ្នុញ្ជារជាមុន
•

ការសធ្វើសរសត IgE (សរាគប្ររិកមម)

o រប្មូវឱយមានការអ្នុញ្ជារជាមុនសៅសព្េការ
សធ្វើសរសតសប្ចើនជាងដរ់ប្ាាំ (15) ដងប្រូវាន
ទទួេកនុងដរ់ព្ីរ (12) ណខជារនតរនទរ់

អ្រែប្រសយាជន៍សនេះមានរនតសៅទាំព្័ររនទរ់។

ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
សៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការទូរសព្ទមកសេខសនេះគឺ ឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមចូេសៅកាន់ www.nhpri.org/INTEGRITY។
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សសវាកមមណដេគសប្មាងររស់សយើងរង់ថ្ងៃជូន
ការសធ្វើសរសតសរាគវ ិនិច័យ
ឆ អ្នកជាំងឺសប្មាកសប្ៅមនទីរសព្ទយ

ជាំព្ូកទី 4៖ តារាងអ្រែប្រសយាជន៍

អ្វីណដេអ្នកប្រូវរង់ថ្ងៃ
$0

រួមទាំងសសវាកមម និងសមាភរៈផ្គរ់ផ្គង់សប្មារ់ការព្ាាេ* (រ)

•

ការសធ្វើសរសតប្កិនប្រមារ់

o កាំែរ់ប្រឹមសរសតមួយ (1) កនុងមួយជីវ ិរ
គសប្មាងក៏អាចរង់ថ្ងៃសប្មារ់សសវាកមមសផ្សងសទៀរណដេមិន
មានរាយសៅទីសនេះផ្ងណដរ។
*អាចរប្មូវឱយមានការអ្នុញ្ជារជាមុន។
សសវាព្ីមនទីរសព្ទយសប្មារ់អ្នកជាំងឺសប្មាកសប្ៅមនទីរសព្ទយ*

$0

គសប្មាងនឹងរង់ថ្ងៃសប្មារ់សសវាកមមមានភាព្ចាាំាច់ណផ្នកសវជជ
សាស្រសតណដេអ្នកទទួេានសៅកនុងណផ្នកអ្នកជាំងឺសប្មាកសប្ៅ
មនទីរសព្ទយររស់មនទីរសព្ទយសប្មារ់ការសធ្វើសរាគវ ិនិច័យ
ឆ
ឬព្ាាេជាំងឺ ឬររួសនន។
គសប្មាងនឹងរង់ថ្ងៃសប្មារ់សសវាកមមដូចខាងសប្កាម៖

•

សសវាកមមសៅកនុងណផ្នកសព្េមានអាសនន ឬគៃីនិកសប្មារ់

អ្នកជាំងឺសប្មាកសប្ៅមនទីរសព្ទយ ដូចជាការវេះការ់អ្នកជាំងឺ
សប្មាកសប្ៅមនទីរសព្ទយ ឬសសវាកមមអ្សងករ
o

សសវាកមមអ្សងករជួយសវជជរែិឌ រររស់អ្នកឱយដឹង
ចាស់ថាសរើអ្នកប្រូវការរញ្ូជ នចូេមនទីរសព្ទយជា
“អ្នកជាំងឺសប្មាកកនុងមនទីរសព្ទយ” មានក់ឬអ្រ់។

o

ជួនកាេអ្នកអាចសានក់សៅមនទីរសព្ទយមួយយរ់
សហើយសៅណរជា “អ្នកជាំងឺសប្មាកសប្ៅមនទីរ
សព្ទយ” ដណដេ។

អ្រែប្រសយាជន៍សនេះមានរនតសៅទាំព្័ររនទរ់។

ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
សៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការទូរសព្ទមកសេខសនេះគឺ ឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមចូេសៅកាន់ www.nhpri.org/INTEGRITY។
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សសវាកមមណដេគសប្មាងររស់សយើងរង់ថ្ងៃជូន
សសវាព្ីមនទីរសព្ទយសប្មារ់អ្នកជាំងឺសប្មាកសប្ៅមនទីរសព្ទយ* (រ)
o

ជាំព្ូកទី 4៖ តារាងអ្រែប្រសយាជន៍

អ្វីណដេអ្នកប្រូវរង់ថ្ងៃ
$0

អ្នកអាចទទួេានព្័រ៌មានរណនែមអ្ាំព្ីអ្នកជាំងឺ
សានក់ព្ាាេសៅមនទីរសព្ទយ ឬអ្នកជាំងឺមិន
សប្មាកព្ាាេសៅមនទីរសព្ទយសៅកនុងរែណ ព្័រ៌
មានសនេះ៖ www.medicare.gov/media/11101

•

មនទីរព្ិសសាធ្ន៍ និងការសធ្វើសរសតសរាគវ ិនិច័យ
ឆ ប្រូវាន
ទូទរ់សដាយមនទីរសព្ទយ

•

នឹងមានការណងទាំសុខភាព្ផ្ៃូវចិរត ណដេរួមមានការណងទាំសៅ
កនុងកមមវ ិធ្ីចូេសប្មាកសៅមនទីរសព្ទយមដងមាកេ (partialhospitalization) ប្រសិនសរើអ្នកផ្តេ់សសវារញ្ជ
ជ ក់ថានឹងប្រូវ
ការការព្ាាេសប្មារ់អ្នកជាំងឺសប្មាកកនុងមនទីរសព្ទយ
ប្រសិនសរើមិនមានកមមវ ិធ្ីសនេះសទ

•

សសវាងរកាាំរសមីអ្ុិច និងវ ិទយុសកមមសផ្សងសទៀរណដេ
ទូទរ់សដាយមនទីរសព្ទយ

•

សមាភរៈផ្គរ់ផ្គង់សវជជសាស្រសតដូចជាសប្គឿងអ្រ និងរ៉ោង់សឺម៉ោង់

•

ការប្រួរព្ិនិរយ និងសសវារ្ករមានរាយកនុងតារាងអ្រែ
ប្រសយាជន៍

•

ឱសងមួយចាំនួនណដេអ្នកមិនអាចសប្រើសដាយខៃួនឯងាន

គសប្មាងក៏អាចរង់ថ្ងៃសប្មារ់សសវាកមមសផ្សងសទៀរណដេមិន
មានរាយសៅទីសនេះផ្ងណដរ។
*អាចរប្មូវឱយមានការអ្នុញ្ជារជាមុន។

ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
សៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការទូរសព្ទមកសេខសនេះគឺ ឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមចូេសៅកាន់ www.nhpri.org/INTEGRITY។
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ការណងទាំសុខភាព្ផ្ៃូវចិរតសប្មារ់អ្នកជាំងឺសប្មាកសប្ៅមនទីរសព្ទយ*

ជាំព្ូកទី 4៖ តារាងអ្រែប្រសយាជន៍

$0

គសប្មាងនឹងរង់ថ្ងៃសប្មារ់សសវាកមមសុខភាព្ផ្ៃូវចិរតណដេផ្ត
េ់សដាយ៖

•

មែឌេសុខភាព្ផ្ៃូវចិរស
ត ហគមន៍

•

ប្គូសព្ទយផ្ៃូវចិរត ឬសវជជរែិឌ រណដេមានការអ្នុញ្ជារព្ីរដា

•

ចិរតវ ិទូព្ាាេ

•

រុគគេិកសងគមណផ្នកគៃីនិក

•

អ្នកឯកសទសខាងគិោនុរដាាយិកាគៃីនិក

•

គិោនុរដាាយិកាមធ្យម

•

ជាំនួយការប្គូសព្ទយ ឬ

•

អ្នកជាំនញណងទាំសុខភាព្ផ្ៃូវចិរតណដេមានសមរែភាព្ប្គរ់

ប្ាន់ណាមានក់ររស់ Medicare - ឬ Rhode Island Medicaid
ណដេប្រូវានអ្នុញ្ជារតាមចារ់រដាជាធ្រមាន។
គសប្មាងនឹងរង់ថ្ងៃសប្មារ់សសវាដូចខាងសប្កាម៖

•

សសវាកមមគីៃនិក

•

ការព្ាាេជាេកខែៈរុគគេ ប្កុម និងប្កុមប្គួសារ

•

ការអ្នតរាគមន៍ និងការរកាសសែរភាព្សព្េមានវ ិររតិ

•

សសវាសស្្គេះរនទន់

•

ការវាយរថ្មៃសរាគវ ិនិច័យ
ឆ

•

ការសធ្វើសរសតចិរតសាស្រសត

•

ការវាយរថ្មៃ និងការប្គរ់ប្គងសេើការសប្រើប្ាស់ឱសង

អ្រែប្រសយាជន៍សនេះមានរនតសៅទាំព្័ររនទរ់។

ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
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សសវាកមមណដេគសប្មាងររស់សយើងរង់ថ្ងៃជូន
ការណងទាំសុខភាព្ផ្ៃូវចិរតសប្មារ់អ្នកជាំងឺសប្មាកសប្ៅមនទីរសព្ទយ*

ជាំព្ូកទី 4៖ តារាងអ្រែប្រសយាជន៍

អ្វីណដេអ្នកប្រូវរង់ថ្ងៃ
$0

(រ)

•

សសវាកមមឯកសទសសប្មារ់អ្នកណដេមានជាំងឺផ្ូវចិ
ៃ រតធ្ៃន់ធ្ៃ
រ រួមមានការព្ាាេសុខភាព្តាមផ្ទេះ និងការព្ាាេ
តាមសហគមន៍

•

ការចូេព្ាាេសៅមនទីរសព្ទយមដងមាកេ

•

ការព្ាាេសព្េថ្ងៃ/ោៃច

•

ការព្ាាេដិរដេ់សប្មារ់អ្នកជាំងឺសប្មាកសប្ៅមនទីរសព្ទយ

•

កៃឹរកមានត

•

ការព្ាាេសដាយការសធ្វើសរាគវ ិនិច័យ
ឆ សទវរដងរួមរញ្ូច េ
ានសប្មារ់អ្នកណដេមានជាំងឺផ្ូវចិ
ៃ រត និងវ ិររតិថ្នការសប្រើ
ប្ាស់សារធារុសញៀន

•

ការព្ាាេសុខភាព្ផ្ៃូវចិរតតាមដីការរស់រុោការ

គសប្មាងក៏អាចរង់ថ្ងៃសប្មារ់សសវាកមមសផ្សងសទៀរណដេមិន
មានរាយសៅទីសនេះផ្ងណដរ។
*អាចរប្មូវឱយមានការអ្នុញ្ជារជាមុន។

ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
សៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការទូរសព្ទមកសេខសនេះគឺ ឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមចូេសៅកាន់ www.nhpri.org/INTEGRITY។
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សសវាកមមណដេគសប្មាងររស់សយើងរង់ថ្ងៃជូន
សសវាសាតរនីរិសមបទសប្មារ់អ្នកជាំងឺមិនសប្មាកព្ាាេ

ជាំព្ូកទី 4៖ តារាងអ្រែប្រសយាជន៍

អ្វីណដេអ្នកប្រូវរង់ថ្ងៃ
$0

គសប្មាងនឹងរង់ថ្ងៃសប្មារ់ការព្ាាេសដាយចេន ការ
ព្ាាេសដាយការអ្នុវរតន៍វ ិជាជជីវៈ ការព្ាាេការនិយាយ
ការព្ាាេភាសា ការព្ាាេការសាតរ់ និងការព្ាាេ
ផ្ៃូវដសងាើម។
គសប្មាងនឹងរា៉ោ រ់រងសេើការជួរព្ិនិរយ
សប្មារ់អ្នកជាំងឺមិនសប្មាកព្ាាេ
សរុរចាំនួន 24 សេើកសប្មារ់
ការព្ាាេសដាយចេន។
គសប្មាងនឹងរា៉ោ រ់រងសេើការជួរព្ិនិរយររ
ស់អ្នកជាំងឺមិនសប្មាកព្ាាេសរុរចាំនួន
24 សេើកសប្មារ់ការព្ាាេជាំងឺសដាយ
សកមមភាព្ការ្រ។
គសប្មាងនឹងធានរា៉ោ រ់រងសេើការជួរព្ិនិ
រយអ្នកជាំងឺមិនសប្មាកព្ាាេសរុរ 24
ដងសប្មារ់ការព្ាាេការនិយាយ។
អ្នកអាចទទួេានសសវាសាតរនីរិសមបទអ្នកជាំងឺមិនសប្មាក
ព្ាាេ ព្ីណផ្នកអ្នកជាំងឺមិនសប្មាកព្ាាេររស់មនទីរសព្ទយ
ការ ិយាេ័យអ្នកព្ាាេឯករាជយ មនទីរសាដនីរិសមបទស
ប្មាសរើអ្នកជាំងឺមិនសប្មាកព្ាាេទូេាំទូោយ (CORF)
និងកណនៃងសផ្សងៗសទៀរ ។

ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
សៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការទូរសព្ទមកសេខសនេះគឺ ឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមចូេសៅកាន់ www.nhpri.org/INTEGRITY។
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សសវាកមមណដេគសប្មាងររស់សយើងរង់ថ្ងៃជូន
សសវាកមមព្ាាេការសប្រើប្ាស់សារធារុ សញៀនសប្មារ់អ្នក

ជាំព្ូកទី 4៖ តារាងអ្រែប្រសយាជន៍

អ្វីណដេអ្នកប្រូវរង់ថ្ងៃ
$0

ជាំងឺសប្មាកសប្ៅមនទីរសព្ទយ*
គសប្មាងនឹងចាំណាយសេើ៖

•

ការប្រឹកាសេើការសប្រើប្ាស់សារធារុសញៀន

•

កមមវ ិធ្ីព្ាាេសដាយការសប្រើថានាំជាំនួយ opioid ណដេរួម
មានការសប្រើសមតាដូន និងការប្រឹកា រួមទាំងសវជជរញ្ជ
ជ
សប្មារ់ការសប្រើប្ាស់ថានាំសផ្សងៗសទៀរដូចជា
Suboxone® ជាសដើម

•

សសវាកមមផ្ទេះសុខភាព្ររស់កមមវ ិធ្ីព្ាាេជាំងឺសដាយសប្រើ
ថានាំ opioid (OTP) ណដេផ្តេ់ធ្នធានដេ់សមាជិកណដេ
ព្ឹងណផ្អកសេើថានាំ opioid ណដេរចចុរបននកាំព្ុងទទួេាន ឬ

ណដេរាំសព្ញតាមេកខែៈវ ិនិចឆយសប្មារ់ការព្ាាេសដា
យសប្រើឱសងជាំនួយ

•

ការរនារជារិព្ុេណដេប្រូវានប្គរ់ប្គងតាមេកខែៈ
សវជជសាស្រសតសៅកនុងមនទីរសព្ទយ ឬកមមវ ិធ្ីរនារជារិព្ុេ

•

ការព្ាាេសដាយការសធ្វើសរាគវ ិនិច័យ
ឆ សទវរដងរួមរញ្ូច េ
ានសប្មារ់អ្នកណដេមានជាំងឺផ្ូវចិ
ៃ រត និងវ ិររតិថ្នការសប្រើ
ប្ាស់សារធារុសញៀន

•

ការព្ាាេការសប្រើប្ាស់សប្គឿងសញៀនតាមរ្គរ់រញ្ជ
ជ
រុោការ

គសប្មាងក៏អាចរង់ថ្ងៃសប្មារ់សសវាកមមសផ្សងសទៀរណដេមិន
មានរាយសៅទីសនេះផ្ងណដរ។
*អាចរប្មូវឱយមានការអ្នុញ្ជារជាមុន។

ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
សៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការទូរសព្ទមកសេខសនេះគឺ ឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមចូេសៅកាន់ www.nhpri.org/INTEGRITY។
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សសវាកមមណដេគសប្មាងររស់សយើងរង់ថ្ងៃជូន
ការវេះការ់អ្នកជាំងឺសប្មាកសប្ៅមនទីរសព្ទយ*

ជាំព្ូកទី 4៖ តារាងអ្រែប្រសយាជន៍

អ្វីណដេអ្នកប្រូវរង់ថ្ងៃ
$0

គសប្មាងនឹងរង់ថ្ងៃសប្មារ់ការវេះការ់អ្នកជាំងឺសប្មាកសប្ៅម
នទីរសព្ទយ និងសសវាកមមសៅមនទីរណងទាំអ្នកជាំងឺសប្មាកសប្ៅ
មនទីរសព្ទយ និងមែឌេវេះការ់រនទន់។
*អាចរប្មូវឱយមានការអ្នុញ្ជារជាមុន។
សសវាកមមប្គូសព្ទយ/អ្នកផ្តេ់សសវាណដេរួមមានការចូេជួរព្ិនិ

$0

រយសៅការ ិយាេ័យររស់សវជជរែិឌ រ*
គសប្មាងនឹងរង់ថ្ងៃសប្មារ់សសវាកមមដូចខាងសប្កាម៖

•

សសវាណងទាំសុខភាព្ចាាំាច់ ឬសសវាកមមវេះការ់េកខែៈ
សវជជសាស្រសតណដេមានផ្តេ់ជូនសៅតាមកណនៃងដូចជា៖

o ការ ិយាេ័យប្គូសព្ទយ
o មជឈមែឌេវេះការ់សស្្គេះរនទន់ណដេមានកា
ររញ្ជ
ជ ក់

o ណផ្នកអ្នកជាំងឺសប្មាកសប្ៅមនទីរសព្ទយររស់មនទីរសព្ទយ
•

ការព្ិសប្ាេះសយារេ់ ការសធ្វើសរាគវ ិនិច័យ
ឆ និងការព្ាាេ
សដាយអ្នកឯកសទស

•

ការព្ិនិរយប្រសចៀក និងការព្ិនិរយរុេយភាព្មូេដាាន
ណដេប្រូវានផ្តេ់ជូនសដាយអ្នកផ្តេ់សសវាណងទាំរឋម
ររស់អ្នក ប្រសិនសរើសវជជរែិឌ រររស់អ្នកសចញសវជជ
រញ្ជ
ជ សដើមបីសមើេថាសរើអ្នកប្រូវការការព្ាាេណដរឬសទ

អ្រែប្រសយាជន៍សនេះមានរនតសៅទាំព្័ររនទរ់។

ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
សៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការទូរសព្ទមកសេខសនេះគឺ ឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមចូេសៅកាន់ www.nhpri.org/INTEGRITY។
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សសវាកមមណដេគសប្មាងររស់សយើងរង់ថ្ងៃជូន
សសវាប្គូសព្ទយ/អ្នកផ្តេ់សសវាណងទាំ រួមទាំងការជួរព្ិនិរយសៅ

ជាំព្ូកទី 4៖ តារាងអ្រែប្រសយាជន៍

អ្វីណដេអ្នកប្រូវរង់ថ្ងៃ
$0

ការ ិយាេ័យររស់សវជជរែិឌ រ*(រ)

•

សសវាកមម telehealth រណនែមមួយចាំនួនរួមទាំងសស
វាកមមសប្មារ់៖

o សសវាកមមប្គូសព្ទយណងទាំរឋម
o សសវាកមមអ្នកឯកសទសប្គូសព្ទយ
o វគគនីមួយៗសប្មារ់សសវាកមមឯកសទសសុខភាព្ផ្ៃូវចិរត
o វគគប្កុមសប្មារ់សសវាកមមឯកទសសុខភាព្ផ្ៃូវចិរត
o អ្នកជាំនញណងទាំសុខភាព្សផ្សងៗសទៀរ
o វគគជាេកខែៈរុគគេសប្មារ់សសវាកមមចិរតសាស្រសត
o វគគជាប្កុមសប្មារ់សសវាចិរតសាស្រសត
•

សសវាកមមណងទាំសុខភាព្តាមសអ្ឡិចប្រូនិករណនែមមួយចាំនួន៖

o វគគជាេកខែៈរុគគេសប្មារ់ការសប្រើប្ាស់សារធារុ
សញៀនថ្នអ្នកជាំងឺសប្មាកសប្ៅមនទីរសព្ទយ

o វគគជាប្កុមសប្មារ់ការសប្រើប្ាស់សារធារុសញៀន
ថ្នអ្នកជាំងឺសប្មាកសប្ៅមនទីរសព្ទយ

o សសវាកមមអ្រ់រ ាំជាំងឺរប្មងសនម
o ការរែុត េះរណា
ត េប្គរ់ប្គងជាំងឺទឹកសនមណផ្អម
សដាយខៃួនឯង

o សសវាកមមរ្ករសផ្សងសទៀរធានរា៉ោ រ់រងសដាយ Medicare។
រប្មូវឱយមានការអ្នុញ្ជារជាមុនសប្មារ់សសវាកមម
telehealth ។
អ្រែប្រសយាជន៍សនេះមានរនតសៅទាំព្័ររនទរ់។

ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
សៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការទូរសព្ទមកសេខសនេះគឺ ឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមចូេសៅកាន់ www.nhpri.org/INTEGRITY។
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សសវាកមមណដេគសប្មាងររស់សយើងរង់ថ្ងៃជូន
សសវាប្គូសព្ទយ/អ្នកផ្តេ់សសវាណងទាំ រួមទាំងការជួរព្ិនិរយសៅ

ជាំព្ូកទី 4៖ តារាងអ្រែប្រសយាជន៍

អ្វីណដេអ្នកប្រូវរង់ថ្ងៃ
$0

ការ ិយាេ័យររស់សវជជរែិឌ រ*(រ)

•

អ្នកមានជសប្មើសកនុងការទទួេានសសវាកមមទាំងសនេះតាម
រយៈការជួរផ្ទទេ់ ឬតាម telehealth។ ប្រសិនសរើអ្នក

សប្ជើសសរ ើសកនុងការទទួេានសសវាកមមមួយកនុងចាំសណាម

សសវាកមមទាំងសនេះតាម telehealth អ្នកប្រូវណរសប្រើអ្នកផ្តេ់
សសវាកនុងរណា
ត ញណដេផ្តេ់សសវាកមមសដាយ telehealth។

•

សសវាកមម Telehealth សប្មារ់ការណារ់ជួរទក់ទង
នឹងជាំងឺរប្មងសនមដាំណាក់កាេចុងសប្កាយប្រចាាំណខស
ប្មារ់សមាជិកោង្មរប្មងសនមសៅផ្ទេះសៅកនុងម
ែឌេោង្មរប្មងសនមសៅមនទីរ ឬមនទីរសព្ទយ
ណដេទទួេការព្ាាេធ្ៃន់ធ្ៃរ កណនៃងោង្ម
រប្មងសនម ឬផ្ទេះររស់សមាជិក។

•

សសវាកមម Telehealth សដើមបីសធ្វើសរាគវ ិនិច័យ
ឆ វាយរថ្មៃ
ឬព្ាាេសរាគសញ្ជាថ្នជាំងឺដាច់សរថ្ស្មខួរកាេ

•

សសវាកមម Telehealth សប្មារ់សមាជិកណដេមានរញ្ជ
ា
សប្រើប្ាស់សារធារុសញៀន ឬរញ្ជ
ា សុខភាព្ផ្ៃូវចិរណត ដេ
សកើរសឡើងរួមាន

•

សសវាកមម Telehealth សប្មារ់ការសធ្វើសរាគវិនិចឆយ ការវាយរថ្មៃ
និងការព្ាាេរញ្ជ
ា សុខភាព្ផ្ៃូវចិរត ប្រសិនសរើ៖

o អ្នកមានជួរព្ិនិរយសដាយផ្ទទេ់កុងរយៈសព្េ
ន
6 ណខមុន
សព្េជួរព្ិនិរយសេើកដាំរូងររស់អ្នក

o អ្នកមានការជួរព្ិនិរយផ្ទទេ់ជាសរៀងរាេ់ 12 ណខមដង ខែៈ
សព្េណដេកាំព្ុងទទួេានសសវាកមម telehealth ទាំងសនេះ
អ្រែប្រសយាជន៍សនេះមានរនតសៅទាំព្័ររនទរ់។

ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
សៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការទូរសព្ទមកសេខសនេះគឺ ឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមចូេសៅកាន់ www.nhpri.org/INTEGRITY។
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សសវាកមមណដេគសប្មាងររស់សយើងរង់ថ្ងៃជូន
សសវាប្គូសព្ទយ/អ្នកផ្តេ់សសវាណងទាំ រួមទាំងការជួរព្ិនិរយសៅ

ជាំព្ូកទី 4៖ តារាងអ្រែប្រសយាជន៍

អ្វីណដេអ្នកប្រូវរង់ថ្ងៃ
$0

ការ ិយាេ័យររស់សវជជរែិឌ រ*(រ)

o ការសេើកណេងអាចប្រូវានសធ្វើសឡើងចាំសពាេះករែីខាង
សេើសប្មារ់កាេៈសទសៈជាក់ោក់មួយចាំនួន

•

សសវាកមម Telehealth សប្មារ់ការជួរព្ិនិរយសុខភាព្
ផ្ៃូវចិរតណដេផ្តេ់សដាយគៃីនិកសុខភាព្ជនរទ និង
មែឌេសុខភាព្មានការទទួេសាគេ់ព្ីសហព្័នធ

•

ការចុេះស្មេះចូេតាមណររនិមិមរ (ឧទហរែ៍ តាមទូរ
សព្ទ ឬការជណជកតាមវ ីសដអ្ូ) ជាមួយសវជជរែិឌ រររស់
អ្នករយៈសព្េ 5-10 នទី ប្រសិនសរើ៖

o អ្នកមិនណមនជាអ្នកជាំងឺងីមសទ សហើយ
o ការចុេះស្មេះមិនទក់ទងនឹងការចូេជួរសៅការ ិ
យាេ័យកនុងរយៈសព្េ 7 ថ្ងៃកនៃងមកសនេះ និង

o ការចុេះស្មេះចូេមិននាំឱយមានការចូេជួរ
សៅការ ិយាេ័យកនុងរយៈសព្េ 24 សមា៉ោ ង
ឬការណារ់ជួរណដេមានឆ្រ់រាំផ្ុរ

•

ការវាយរថ្មៃវ ីសដអ្ូ និង/ឬរូរភាព្ណដេអ្នកសផ្្ើសៅសវជជរែិឌ រ
ររស់អ្នក និងការរកស្សាយ និងការតាមដានសដាយសវជជ
រែិឌ រររស់អ្នកកនុងរយៈសព្េ 24 សមា៉ោ ង ប្រសិនសរើ៖
o

អ្នកមិនណមនជាអ្នកជាំងឺងីមសទ សហើយ

o

ការវាយរថ្មៃមិនទក់ទងនឹងការចូេជួរសៅ
ការ ិយាេ័យកនុងរយៈសព្េ 7 ថ្ងៃ និង

អ្រែប្រសយាជន៍សនេះមានរនតសៅទាំព្័ររនទរ់។

ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
សៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការទូរសព្ទមកសេខសនេះគឺ ឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមចូេសៅកាន់ www.nhpri.org/INTEGRITY។
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សសវាកមមណដេគសប្មាងររស់សយើងរង់ថ្ងៃជូន
សសវាប្គូសព្ទយ/អ្ន កផ្តេ់សសវាណងទាំ រួមទាំងការជួរព្ិនិរយសៅ

ជាំព្ូកទី 4៖ តារាងអ្រែប្រសយាជន៍

អ្វីណដេអ្នកប្រូវរង់ថ្ងៃ
$0

ការ ិយាេ័យររស់សវជជរែិឌ រ*(រ)
o

ការវាយរថ្មៃនឹងមិននាំឱយមានការចូេជួរ
សៅការ ិយាេ័យកនុងរយៈសព្េ 24 សមា៉ោ ង

ឬការណារ់ជួរណដេមានឆ្រ់រាំផ្ុរសនេះសទ

•

ការព្ិសប្ាេះជាមួយសវជជរែិឌ រររស់អ្នកតាមទូរសព្ទ
អ្ុីនធ្ឺែិរ ឬកាំែរ់ប្តាសុខភាព្សអ្ឡិចប្រូនិក
ប្រសិនសរើអ្នកមិនណមនជាអ្នកជាំងឺងីម

•

មរិទីព្ីរ សដាយអ្នកផ្តេ់សសវាកនុងរណា
ត ញមួយ
សផ្សងសទៀរមុនសព្េវេះការ់

•

ការណងទាំសុខភាព្មារ់សធ្មញ និងសធ្មញមិនជាប្រចាាំ រួមមាន

ការគិរថ្ងៃរនទរ់វេះការ់ និងសសវាចាក់ថានាំសឹក
ព ។ សសវាកមម
ណដេប្រូវានធានរា៉ោ រ់រងប្រូវានកាំែរ់ចាំសពាេះ៖

o ការវេះការ់ថាគម ឬសប្ាង្អឺងពាក់ព្័នធ
o ការអ្មការាក់្ឹអងថាគម ឬ្អឹងមុខ
o ការដកសធ្មញ មុនសព្េព្ាាេជាំងឺមហារ ីក
neoplastic សដាយកាាំរសមីវ ិទយុសកមម ឬ

o សសវាកមមណដេនឹងប្រូវានរា៉ោ រ់រងសៅសព្េផ្តេ់
សដាយប្គូសព្ទយ។
*អាចរប្មូវឱយមានការអ្នុញ្ជារជាមុន។

ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
សៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការទូរសព្ទមកសេខសនេះគឺ ឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមចូេសៅកាន់ www.nhpri.org/INTEGRITY។
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សសវាកមមណដេគសប្មាងររស់សយើងរង់ថ្ងៃជូន
សសវាកមមាទវ ិជាជសាស្រសត

ជាំព្ូកទី 4៖ តារាងអ្រែប្រសយាជន៍

អ្វីណដេអ្នកប្រូវរង់ថ្ងៃ
$0

គសប្មាងនឹងរង់ថ្ងៃសប្មារ់សសវាកមមដូចខាងសប្កាម៖

•

ការសធ្វើសរាគវ ិនិច័យ
ឆ និងការព្ាាេតាមសវជជសាស្រសត
ឬវេះការ់សេើការរងររួស និងជាំងឺប្រអ្រ់សជើង
(ដូចជាប្មាមសជើងរាងញញួរ ឬដុេះរនៃណកងសជើង)

•

ការណងទាំសជើងជាប្រចាាំសប្មារ់សមាជិកណដេមានេកខខ
ែឌរ៉ោេះពាេ់ដេ់សជើង ដូចជាជាំងឺទឹកសនមណផ្អម

ការព្ិនិរយរកជាំងឺមហារ ីកប្កសព្ញប្រូសាតរ

$0

គសប្មាងនឹងរង់ថ្ងៃសប្មារ់សសវាកមមដូចខាងសប្កាម៖

•

ការេូកប្មាមព្ិនិរយងង់ោមកឌ្ីជីងេ

•

សរសតអ្ង់ទីណហសនជាក់ោក់ថ្នប្កសព្ញប្រូសាតរ (PSA)

សសវាកមមសនេះប្រូវានកប្មិរប្រឹមការប្រួរព្ិនិរយ (1)
ដងកនុងរយៈសព្េដរ់ព្ីរ (12) ណខសប្មារ់សមាជិក
អាយុចារ់ព្ី 50 ឆ្នាំសឡើងសៅ។
ឧរករែ៍សិរបនិមិមរ និងសមាភរៈផ្គរ់ផ្គង់ណដេពាក់ព្័នធ*

$0

ឧរករែ៍សិរបនិមិមរជាំនួស ណផ្នកទាំងអ្ស់ ឬមួយណផ្នកថ្ន រួខួន
ៃ
ឬមុខ្រកនុងខៃួន។ គសប្មាងនឹងរង់ថ្ងៃសេើឧរករែ៍សិរបនិមិមរ
ដូចខាងសប្កាម៖

•

ងង់ភាជរ់សៅនឹងកណនៃងសពាេះសរើកចាំហ និងសមាភរៈផ្គរ់ផ្គង់
ទក់ទងនឹងការណងទាំការវេះការ់សធ្វើរនធោមកព្ីសពាេះសវៀនធ្ាំ

•

ងមជាំនួយសរេះដូង

•

ដសងកៀរសធ្មញ

អ្រែប្រសយាជន៍សនេះមានរនតសៅទាំព្័ររនទរ់។
ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
សៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការទូរសព្ទមកសេខសនេះគឺ ឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមចូេសៅកាន់ www.nhpri.org/INTEGRITY។
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សសវាកមមណដេគសប្មាងររស់សយើងរង់ថ្ងៃជូន
ឧរករែ៍សិរបនិមិមរ និងសមាភរៈផ្គរ់ផ្គង់ណដេពាក់ព្័នធ* (រ)

•

ណសបកសជើងសិរបនិមិមរ

•

ថ្ដ និងសជើងសិរបនិមិមរ

•

សុដន់សិរបនិមិមរ (រួមទាំងអាវប្ទនរ់វេះការ់

ជាំព្ូកទី 4៖ តារាងអ្រែប្រសយាជន៍

អ្វីណដេអ្នកប្រូវរង់ថ្ងៃ
$0

សប្កាយការវេះការ់យកសុដន់សចញ)
គសប្មាងនឹងរង់ថ្ងៃសេើការផ្គរ់ផ្គង់មួយចាំនួនទក់ទងនឹងឧរក
រែ៍សិរបនិមិមរ។ ព្ួកសគក៏នឹងចាំណាយសេើការជួសជុេ
ឬរដូរឧរករែ៍សិរបនិមិរ
ម ផ្ងណដរ។
គសប្មាងសនេះផ្តេ់ជូននូវការធានរា៉ោ រ់រងមួយចាំនួន រនទរ់ព្ី
ការវេះការ់យកណននកសឡើងាយសចញ ឬការវេះការ់ណននកសឡើង
ាយ។ សូសមើេ “សសវាណងទាំសុខភាព្ណននក” សព្េសប្កាយសៅ
កនុងណផ្នកសនេះសប្មារ់ព្័រ៌មានេមអិរ។
គសប្មាងសនេះនឹងមិនរង់ប្ាក់សប្មារ់ឧរករែ៍សធ្មញពាក់សិ
របនិមិមរសទ។
គសប្មាងសនេះអាចចាំណាយសេើឧរករែ៍សផ្សងសទៀរណដេមិន
ានរាយសៅទីសនេះ។
*អាចរប្មូវឱយមានការអ្នុញ្ជារជាមុន។
សសវាកមមសាតរនីរិសមបទសួរ

$0

គសប្មាងនឹងរង់ថ្ងៃសប្មារ់កមមវ ិធ្ីសាតរនីរិសមបទសួរសប្មា
រ់សមាជិកណាណដេមានជាំងឺសេះ
ទ សួររាុថ្ាំ រ ៉ោព្ីកប្មិរមធ្យមសៅ
ធ្ៃន់ធ្ៃរ (COPD)។ សមាជិកប្រូវណរមាន សសចកដីរ្គរ់រញ្ជ
ជ
សប្មារ់ការសាតរនីរិសមបទសួរព្ីសវជជរែិឌ រ ឬអ្នកផ្តេ់សស
វាណដេព្ាាេ COPD។

ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
សៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការទូរសព្ទមកសេខសនេះគឺ ឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមចូេសៅកាន់ www.nhpri.org/INTEGRITY។
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សសវាកមមណដេគសប្មាងររស់សយើងរង់ថ្ងៃជូន
សសវាព្ាាេសុខភាព្ផ្ៃូវចិរត និងសសវាព្ាាេការ

ជាំព្ូកទី 4៖ តារាងអ្រែប្រសយាជន៍

អ្វីណដេអ្នកប្រូវរង់ថ្ងៃ
$0

សប្រើប្ាស់សារធារុ សញៀនសៅផ្ទេះ*
គសប្មាងនឹងចាំណាយសេើ៖

•

សសវាតាមផ្ទេះព្ាាេសុខភាព្ផ្ៃូវចិររត យៈសព្េខៃី
និងណវង។

•

ការព្ាាេការសប្រើប្ាស់សារធារុសញៀនធ្ៃន់ធ្ៃរ
សៅតាមផ្ទេះ

•

ការព្ាាេសុខភាព្ផ្ៃូវចិរត និងការសប្រើប្ាស់សារធារុ
សប្គឿងសញៀនតាមរ្គរ់រញ្ជ
ជ រុោការ

*អាចរប្មូវឱយមានការអ្នុញ្ជារជាមុន។
សសវារ្ករការចូេសប្មាកសៅមនទីរសព្ទយ ឬកណនៃងណងទាំ

$0

មនុសសចាស់ជរា*
គសប្មាងសនេះនឹងចាំណាយសេើកញ្ច រ់សសវាកមមមានកាំែរ់
សប្មារ់អ្នកណដេមានហានិន័យខពស់ កនុងការចូេសប្មាក
កនុងមនទីរសព្ទយ ឬការចូេសប្មាកកនុងកណនៃងណងទាំមនុសស
ចាស់ជរា ណដេរួមមាន៖

• សសវាកមមសមផ្ទេះ ដូចជាការសរៀរចាំមូរអាហារ
ា
ឬការ
ណងទាំតាមផ្ទេះជាប្រចាាំ

• ការផ្ទៃស់រូររនត
ត
ិចរនតួចតាមផ្ទេះររស់អ្នកដូចជា រារ
កាន់ចារ់ សៅអ្ីងូរទឹក និងសៅអ្ីប្គរសេើចានរងគន់

• សសវាព្ាាេសដាយចេនមុនសព្េវេះការ់
ប្រសិនសរើការព្ាាេសនេះអាចជួយសធ្វើឱយធ្ូរ
សសបើយ ឬការ់រនែយសព្េសវោសាតរនីរិសមបទ

អ្រែប្រសយាជន៍សនេះមានរនតសៅទាំព្័ររនទរ់។
ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
សៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការទូរសព្ទមកសេខសនេះគឺ ឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមចូេសៅកាន់ www.nhpri.org/INTEGRITY។
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សសវាកមមណដេគសប្មាងររស់សយើងរង់ថ្ងៃជូន

ជាំព្ូកទី 4៖ តារាងអ្រែប្រសយាជន៍

អ្វីណដេអ្នកប្រូវរង់ថ្ងៃ

សសវារ្ករការចូេសប្មាកសៅមនទីរសព្ទយ ឬកណនៃងណងទាំ
មនុសសចាស់ជរា* (រ)

• ការវាយរថ្មៃសេើការព្ាាេសដាយចេនសប្មារ់ឧ
រករែ៍ ឬសមាភរៈសប្រើប្ាស់កុងផ្ទ
ន
េះ

• សសវាផ្ដេ់ការណងទាំរយៈសព្េខៃី ឬរសណា
ត េះអាសនន
*អាចរប្មូវឱយមានការអ្នុញ្ជារជាមុន។
ការប្រួរព្ិនិរយ និងផ្តេ់ប្រឹកាអ្ាំព្ីការ្ៃងជាំងឺកាមសរាគ (STI)

$0

គសប្មាងសនេះនឹងចាំណាយសេើការប្រួរព្ិនិរយកាៃមីសឌ្ៀ សរាគប្រសមេះ
ជាំងឺសាវយ និងជាំងឺរោកសងៃើមប្រសនទ B។ អ្នកផ្តេ់សសវាណងទាំ
រឋម ប្រូវណររ្គរ់រញ្ជ
ជ ការសធ្វើសរសតសនេះ។
គសប្មាងក៏ចាំណាយសេើវគគព្ិសប្ាេះសយារេ់ទេ់មុខាន ព្ិសប្ាេះ
សយារេ់ខាងឥរ ិយារងកប្មិរខពស់សរៀងរាេ់ឆ្នាំសប្មារ់មនុសស
សព្ញវ ័យណដេមានសកមមភាព្ផ្ៃូវសនទកនុងកប្មិរសកើរមានហានិ
ន័យថ្នជាំងឺកាមសរាគខពស់។

វគគព្ិសប្ាេះសយារេ់សុខភាព្ផ្ៃូវចិរតកប្មិរខពស់ប្រូវានកាំែ
រ់ប្រឹមព្ីរ (2) វគគសរៀងរាេ់ឆ្នាំ។

ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
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សសវាកមមណដេគសប្មាងររស់សយើងរង់ថ្ងៃជូន
កណនៃងណងទាំមនុសសចាស់ជរាណដេមានជាំនញ (SNF)*

ជាំព្ូកទី 4៖ តារាងអ្រែប្រសយាជន៍

អ្វីណដេអ្នកប្រូវរង់ថ្ងៃ
$0

គសប្មាងនឹងរង់ថ្ងៃសប្មារ់សសវាកមមដូចខាងសប្កាម៖

•

រនទរ់ពាក់កណា
ត េឯកជន ឬរនទរ់ឯកជន ប្រសិនសរើ
ចាាំាច់សប្មារ់ណផ្នកសវជជសាស្រសត

•

មាូរអាហារ រួមទាំងរររអាហារព្ិសសស

•

សសវាណងទាំមនុសសចាស់ជរា

•

ការព្ាាេសដាយចេន ការព្ាាេសាដរវ ិជាជជីវៈ
(occupational therapy) និងការព្ាាេការនិយាយ

•

ឱសងណដេអ្នកទទួេានជាណផ្នកមួយថ្នគសប្មាងណងទាំរ
រស់អ្នក រួមមានសារធារុណដេមានសៅកនុងខៃួនស្សារ់ដូច
ជាប្រូសរអ្ុីនការពារការហូរ្ម

•

្ម រួមមានការរកាទុក និងការប្គរ់ប្គង

o គសប្មាងសនេះនឹងចាំណាយសេើ្មទាំងអ្ស់
្មប្កហមសុទធ និងណផ្នកសផ្សងសទៀរទាំង
អ្ស់ថ្ន្ម រួមទាំងការរកាទុក និងការ
ប្គរ់ប្គងសដាយចារ់សផ្តើមព្ីផ្ទញដាំរូង។

o ការផ្គរ់ផ្គង់សមាភរៈសវជជសាស្រសត និងសមាភរៈវេះ
ការ់សដាយកណនៃងណងទាំមនុសសចាស់

•

ការសធ្វើសរសតសៅមនទីរព្ិសសាធ្ន៍ផ្តេ់សដាយកណនៃងណងទាំម
នុសសចាស់ជរា

•

សសវាងរកាាំរសមីអ្ុិច និងសសវាងរសដាយវ ិទយុសកមមសផ្សង
សទៀរណដេផ្តេ់សដាយកណនៃងណងទាំមនុសសចាស់ជរា

អ្រែប្រសយាជន៍សនេះមានរនតសៅទាំព្័ររនទរ់។

ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
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សសវាកមមណដេគសប្មាងររស់សយើងរង់ថ្ងៃជូន
ការណងទាំសៅមែឌេណងទាំសុខភាព្ជាំនញ (SNF)*(រ)

•

ជាំព្ូកទី 4៖ តារាងអ្រែប្រសយាជន៍

អ្វីណដេអ្នកប្រូវរង់ថ្ងៃ
$0

ឧរករែ៍សប្រើប្ាស់កុងផ្ទ
ន
េះ ដូចជា រសទេះរុញ ណដេជាធ្មម
តាប្រូវានផ្តេ់ឱយសដាយកណនៃងណងទាំមនុសសចាស់ជរា

•

សសវាកមមប្គូសព្ទយ/អ្នកផ្តេ់សសវា

គសប្មាងក៏អាចរង់ថ្ងៃសប្មារ់សសវាកមមសផ្សងសទៀរណដេមិន
មានរាយសៅទីសនេះផ្ងណដរ។
ជាធ្មមតា អ្នកនឹងទទួេានការណងទាំររស់អ្នកព្ីកណនៃងនន
កនុងរណា
ត ញ។ សទេះយា៉ោ ងណាក៏សដាយ អ្នកប្រណហេជាអាច
ទទួេានការណងទាំព្ីកណនៃងសប្មាកព្ាាេណដេមិនមាន
សៅកនុងរណា
ត ញររស់សយើងផ្ងណដរ។ អ្នកអាចទទួេានការ
ណងទាំព្ីកណនៃងខាងសប្កាម ប្រសិនសរើកណនៃងទាំងសនេះទទួេ
យកការទូទរ់កុងចាំ
ន
នួនទឹកប្ាក់ថ្នគសប្មាងររស់សយើង៖

•

មនទីរណងទាំមនុសសចាស់ ឬសហគមន៍សប្មារ់អ្នកចូេ
និវរតន៍ណដេប្រូវរនតការណងទាំ ណដេអ្នកានរស់សៅ
មុនសព្េណដេអ្នកានសៅមនទីរសព្ទយ (ដរារណាកណនៃង
សនេះផ្តេ់ការណងទាំសដាយកណនៃងណងទាំមនុសសចាស់)

•

មែឌេណងទាំណដេរតីឬប្រព្នធ ឬថ្ដគូរស់សៅជាមួយាន
ររស់អ្នករស់សៅ សៅសព្េអ្នកចាកសចញព្ីមនទីរសព្ទយ

*រប្មូវឱយមានការអ្នុញ្ជារជាមុន ។
ររ ិកាខរសវជជសាស្រសតព្ិសសស/ឧរករែ៍ជាំនួយរនទរ់រនសាំ*

$0

គសប្មាងសនេះនឹងចាំណាយសេើររ ិកាខរ និងសប្គឿងផ្គរ់ផ្គង់សវជជ
សាស្រសត ព្ិសសស សដើមបីផ្តេ់ភាព្្យស្សួេដេ់អ្នកកនុងការសធ្វើ

សកមមភាព្ប្រចាាំថ្ងៃដូចជា ការររ ិសភាគ និងការងូរទឹកជាសដើម។
*រប្មូវឱយមានការអ្នុញ្ជារជាមុន ។

ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
សៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការទូរសព្ទមកសេខសនេះគឺ ឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមចូេសៅកាន់ www.nhpri.org/INTEGRITY។
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សសវាកមមណដេគសប្មាងររស់សយើងរង់ថ្ងៃជូន
ការព្ាាេសដាយការសធ្វើេាំហារ់ប្ាែណដេមានការប្រួរ

ជាំព្ូកទី 4៖ តារាងអ្រែប្រសយាជន៍

អ្វីណដេអ្នកប្រូវរង់ថ្ងៃ
$0

ព្ិនិរយ (SET)
គសប្មាងនឹងរង់ថ្ងៃ SET សប្មារ់សមាជិកណដេមានមាន
សរាគសញ្ជាជាំងឺសេះ
ទ សរថ្ស្ម (PAD) ណដេមានការរញ្ូជ ន
រនតសៅកាន់ PAD សប្មារ់ប្គូសព្ទយណដេទទួេខុសប្រូវសេើ
ការព្ាាេ PAD។ គសប្មាងនឹងចាំណាយសេើ៖

•

វគគរហូរដេ់ 36 វគគកុងរយៈសព្េ
ន
12 សាតហ៍ ប្រសិនសរើ
េកខខែឌរប្មូវ SET ទាំងអ្ស់ប្រូវានរាំសព្ញ

•

ណងមសមា៉ោ ង 36 វគគរណនែម ប្រសិនសរើយេ់ថាមានភាព្
ចាាំាច់ណផ្នកសវជជសាស្រសតសដាយអ្នកផ្ដេ់សសវា

កមមវ ិធ្ី SET ប្រូវណរមាន៖

•

វគគណដេមានរយៈសព្េ 30 សៅ 60 នទីថ្នកមមវ ិធ្ីរែុត េះ
រណា
ត េហារ់ប្ាែព្ាាេសប្មារ់ PAD
សប្មារ់សមាជិកណដេមានការរមួេប្កសព្ើ
សដាយសារ្មររ់មិនេអ (កាតមកាច់សជើង)

•

សៅកនុងកណនៃងសប្មារ់អ្នកជាំងឺមិនសប្មាកសៅមនទីរសព្ទយ
ឬសៅកនុងការ ិយាេ័យររស់ប្គូសព្ទយ

•

ផ្តេ់ជូនសដាយរុគគេិកណដេមានេកខែសមបរតិប្គរ់ប្ាន់
ណដេសធ្វើឱយប្ាកដថាអ្រែប្រសយាជន៍សេើសព្ីសប្ាេះថានក់
និងអ្នកណដេទទួេានការរែុត េះរណា
ត េកនុងការព្ាា
េសដាយការសធ្វើេាំហារ់ប្ាែសប្មារ់ PAD

•

សប្កាមការប្រួរព្ិនិរយផ្ទទេ់ររស់ប្គូសព្ទយ ជាំនួយការប្គូសព្ទយ
ឬគិោនុរដាាយិកា/អ្នកឯកសទសខាងគិោនុរដាាយិកាគៃីនិ
កណដេទទួេការរែុត េះរណា
ត េរសចចកសទសជាំនួយជីវ ិរទាំ
ងកប្មិរមូេដាាន និងកប្មិរជាន់ខពស់។

ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
សៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការទូរសព្ទមកសេខសនេះគឺ ឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមចូេសៅកាន់ www.nhpri.org/INTEGRITY។

125

សសៀវសៅណែនាំសមាជិកររស់ Neighborhood INTEGRITY

សសវាកមមណដេគសប្មាងររស់សយើងរង់ថ្ងៃជូន
ការណងទាំចាាំាច់រនទន់

ជាំព្ូកទី 4៖ តារាងអ្រែប្រសយាជន៍

អ្វីណដេអ្នកប្រូវរង់ថ្ងៃ
$0

ការណងទាំចាាំាច់រនទន់គឺការផ្ដេ់ការណងទាំណដេមិនមានភាព្
អាសនន សដើមបីព្ាាេ៖

•

ជាំងឺសវជជសាស្រសតមួយរ ាំសព្ច ឬ

•

ការរងររួសធ្ៃន់ធ្ៃរ ឬ

•

សាែនភាព្មួយណដេប្រូវការការណងទាំភាៃមៗ។

ប្រសិនសរើអ្នកប្រូវការការណងទាំចាាំាច់រនទន់ ដាំរូងអ្នកគួរណរ
សាកេបងទទួេវាព្ីអ្នកផ្តេ់សសវាកនុងរណា
ត ញ។ សទេះជា

យា៉ោ ងណាក៏សដាយ អ្នកអាចសប្រើអ្នកផ្តេ់សសវាសប្ៅរណា
ត ញ
សៅសព្េណដេអ្នកមិនអាចសៅរកអ្នកផ្តេ់សសវាកនុងរណា
ត ញ
ាន (ឧទហរែ៍ សៅសព្េអ្នកសៅខាងសប្ៅរាំរន់សសវាកមម
ររស់គសប្មាង ឬអ្ាំឡុងសព្េចុងសាតហ៍)។
ការធានរា៉ោ រ់រងប្រូវានដាក់កាំហិរចាំសពាេះសហរដាអាសមរ ិក
និងទឹកដីររស់សហរដាអាសមរ ិក។

ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
សៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការទូរសព្ទមកសេខសនេះគឺ ឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមចូេសៅកាន់ www.nhpri.org/INTEGRITY។
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សសវាកមមណដេគសប្មាងររស់សយើងរង់ថ្ងៃជូន
ការណងទាំចកខុ*

ជាំព្ូកទី 4៖ តារាងអ្រែប្រសយាជន៍

អ្វីណដេអ្នកប្រូវរង់ថ្ងៃ
$0

គសប្មាងសនេះនឹងចាំណាយសេើការប្រួរព្ិនិរយណកវណននក និង
ណវ ៉ោនតាជាប្រចាាំសរៀងរាេ់ព្ីរឆ្នាំមតង។ ណកវកញ្ចក់ណវ ៉ោនតាប្រូវ
ានរា៉ោ រ់រងសេើសព្ីមួយដងជាសរៀងរាេ់ព្ីរឆ្នាំមតង ប្រសិន
មានភាព្ចាាំាច់ខាងសវជជសាស្រសត។ ណកវដាក់កុងណនន
ន
កអាច

ទទួេានការធានរា៉ោ រ់រង ប្រសិនសរើអ្នកមានសាែនភាព្ចកខុ
ឬណននកណដេទទួេានការព្ាាេេអប្រសសើសដាយសប្រើណកវ
ដាក់កុងណនន
ន
កជាជាងសប្រើណវ ៉ោនតា។
គសប្មាងសនេះនឹងចាំណាយសេើសសវាសវជជរែិឌ រសប្មារ់អ្នកជាំ
ងឺសប្មាកសប្ៅមនទីរសព្ទយ និងសសវាកមមអ្នកផ្តេ់សសវាសផ្សង
សទៀរសប្មារ់ការសធ្វើសរាគវ ិនិច័យ
ឆ និងការព្ាាេជាំងឺ
និងការរងររួសណននក។ ឧទហរែ៍សនេះរួមរញ្ូច េទាំងការ

ព្ិនិរយណននកប្រចាាំឆ្នាំសប្មារ់អ្នកសកើរជាំងឺទឹកសនមណផ្អមចាំសពាេះ
អ្នកណដេមានជាំងឺទឹកសនមណផ្អម និងការព្ាាេចាំសពាេះការ
ចុេះសខាយថ្នណននកណដេទក់ទងនឹងអាយុ។
សប្មារ់អ្នកណដេមានហានិន័យខពស់ថ្នជាំងឺដក់ទឹកកនុងណននក

គសប្មាងនឹងចាំណាយសេើការប្រួរព្ិនិរយជាំងឺដក់ទឹកកនុងណននក។
អ្នកណដេមានហានិន័យខពស់ថ្នជាំងឺដក់ទឹកកនុងណននករួមមាន៖

•

អ្នកណដេមានប្រវរតិប្គួសារមានជាំងឺដក់ទឹកកនុងណននក

•

អ្នកណដេមានជាំងឺទឹកសនមណផ្អម

•

ជនជារិអាសមរ ិក-អា្ហវិកណដេមានអាយុសេើសព្ី 50 ឆ្នាំ
និងចាស់ជាងសនេះ និង

•

ជនជារិអាសមរ ិកសអ្សា៉ោ ញណដេមានអាយុសេើសព្ី 65 ឆ្នាំ
ឬចាស់ជាងសនេះ

អ្រែប្រសយាជន៍សនេះមានរនតសៅទាំព្័ររនទរ់។

ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
សៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការទូរសព្ទមកសេខសនេះគឺ ឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមចូេសៅកាន់ www.nhpri.org/INTEGRITY។
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សសវាកមមណដេគសប្មាងររស់សយើងរង់ថ្ងៃជូន
ការណងទាំចកខុ* (រ)

ជាំព្ូកទី 4៖ តារាងអ្រែប្រសយាជន៍

អ្វីណដេអ្នកប្រូវរង់ថ្ងៃ
$0

គសប្មាងនឹងប្រូវចាំណាយសេើណវ ៉ោនតា ឬណកវដាក់កុងណនន
ន
កមួយគូរ

រនទរ់ព្ីការវេះការ់សឡើងាយណននកមដងៗ សៅសព្េសវជជរែិឌ រសក
រញ្ូច េណកវដាក់កុងណនន
ន
ក។ សរើអ្នកមានសសវាកមមវេះការ់ាយណននក
ព្ីរដាច់សដាយណឡកព្ីាន អ្នកប្រូវទទួេានណវ ៉ោនតាមួយគូរ
សប្កាយសព្េវេះការ់រច
ួ ។ អ្នកមិនអាចទទួេានណវ ៉ោនតាព្ីរ
គូានសទ រនទរ់ព្ីការវេះការ់សេើកទីព្ីរ សទេះរីជាអ្នកមិនាន
ទទួេណវ ៉ោនតាមួយគូរ រនទរ់ព្ីការវេះការ់សេើកដាំរូងក៏សដាយ។
ការព្ិនិរយសមើេជាំងឺដក់ទឹកកនុងណននកប្រូវានដាក់កាំហិរប្រឹមមួ
យ (1) កនុងដរ់ព្ីរ (12) ណខ។

*អាចរប្មូវឱយមានការអ្នុញ្ជារជាមុន។
ការណារ់ជួរសដើមបីរ្ករជាំងឺ “Medicare សូមសាវគមន៍ ”

$0

គសប្មាងសនេះរា៉ោ រ់រងសេើការណារ់ជួរសដើមបីរ្ករជាំងឺ "Medicare
សូមសាវគមន៍" មួយដង។ ការណារ់ជួរសនេះរួមមាន៖

• ការវាយរថ្មៃសុខភាព្ររស់អ្នក
• ការអ្រ់រ ាំ និងការព្ិសប្ាេះសយារេ់អ្ាំព្ីសសវាកមមរ្ករ
ណដេអ្នកប្រូវការ (ណដេរួមមានការប្រួរព្ិនិរយ និង
ការចាក់ថានាំ) និង

• ការរញ្ូជ នរនតសប្មារ់ការណងទាំសផ្សងសទៀរ ប្រសិនសរើ
អ្នកប្រូវការវា។

ចាំណាាំ៖ សយើងរា៉ោ រ់រងសេើការណារ់ជួរសដើមបីរ្ករជាំងឺ "Medicare
សូមសាវគមន៍" កនុងរយៈសព្េណរ 12 ណខដាំរូងណដេអ្នកមាន

Medicare Part B រ៉ោុសណាណេះ។ សៅសព្េណដេអ្នកសធ្វើការណារ់ជួរ
អ្នក សូមប្ារ់ការិយាេ័យអ្នកផ្តេ់សសវាររស់អ្ក
ន ថាអ្នកចង់
សរៀរចាំសព្េណារ់ជួរសដើមបីរ្ករជាំងឺ "Medicare សូមសាវគមន៍"។
ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
សៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការទូរសព្ទមកសេខសនេះគឺ ឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមចូេសៅកាន់ www.nhpri.org/INTEGRITY។
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ជាំព្ូកទី 4៖ តារាងអ្រែប្រសយាជន៍

គសប្មាងររស់សយើងក៏រា៉ោរ់រងសេើសសវាកមម និងជាំនួយរយៈសព្េណវង (LTSS) សប្មារ់សមាជិកណដេប្រូវការសសវា
កមមទាំងសនេះ និងមានេកខែៈប្គរ់ប្ាន់សប្មារ់ LTSS តាមរយៈ Rhode Island Medicaid។ អ្នកប្រណហេជា
ប្រូវចាំណាយសេើណផ្នកខៃេះថ្នថ្ងៃសសវាកមម។ សគសៅការរង់ប្ាក់មួយណផ្នកសនេះថា “ការរួមចាំណែកថ្ងៃចាំណាយ”
សហើយចាំនួនទឹកប្ាក់ប្រូវានកាំែរ់សដាយគសប្មាង Medicaid ថ្នរដា Rhode Island។

សសវាកមម LTSS

អ្វីណដេអ្នក
ប្រូវរង់ថ្ងៃ

ជាំនួយកនុងការរស់សៅ*
គសប្មាងនឹងងចាំណាយសេើសសវាកមម និងជាំនួយដេ់អ្នកកនុងការរស់សៅកណនៃងរស់សៅ

កាំែរ់សដាយ
Rhode Island
Medicaid

ណដេមានជាំនួយ។ គសប្មាងរា៉ោ រ់រងកប្មិរជាសប្ចើនថ្នការរស់សៅសដាយមានជាំនួយណផ្អក
សេើរប្មូវការណផ្នកសវជជសាស្រសតររស់អ្នក។
*រប្មូវឱយមានការអ្នុញ្ជារជាមុន។
សសវាកមមអ្នតរកាេសហគមន៍
គសប្មាងសនេះនឹងផ្តេ់សសវាកមមនន សដើមបីជួយអ្នកផ្ទៃស់រូរព្ី
ត កណនៃង ឬសាែរ័នណងទាំ

កាំែរ់សដាយ
Rhode Island
Medicaid

មនុសសចាស់សៅជាកណនៃងណងទាំេកខែៈឯកជនវ ិញ។ គសប្មាងសនេះក៏នឹងចាំណាយ

សេើការចាំណាយមួយចាំនួនសប្មារ់ការរស់សៅមួយដង សដើមបីជួយអ្នកសរៀរចាំសគហដាាន
ឯកជនមួយ សៅសព្េអ្នកផ្ទៃស់សចញព្ីកណនៃង ឬសាែរ័នណងទាំមនុសសចាស់។
ជាំនួយសប្មារ់សព្េថ្ងៃ
គសប្មាងនឹងចាំណាយសេើសសវាកមមនន សដើមបីជួយអ្នកឱយសចេះជួយខៃួនឯង និងទទួេ

កាំែរ់សដាយ
Rhode Island
Medicaid

ានជាំនញសងគម។
ជាំនួយការ្រ

កាំែរ់សដាយ

គសប្មាងសនេះនឹងចាំណាយសេើសសវាកមមនន ដូចជាការប្រួរព្ិនិរយ មសធ្ាាយសធ្វើ

Rhode Island
Medicaid

ដាំសែើរ ឬការរែុត េះរណា
ត េ សដើមបីជួយឱយអ្នកទទួេាន ឬរកាការ្រណដេទទួេ
ានប្ាក់កថ្ប្ម។

ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
សៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការទូរសព្ទមកសេខសនេះគឺ ឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមចូេសៅកាន់ www.nhpri.org/INTEGRITY។
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ជាំព្ូកទី 4៖ តារាងអ្រែប្រសយាជន៍

សសវាកមម LTSS

អ្វីណដេអ្នក
ប្រូវរង់ថ្ងៃ

សមផ្ទេះ*

កាំែរ់សដាយ

គសប្មាងសនេះនឹងចាំណាយសេើសសវាកមមសមផ្ទេះ សដើមបីជួយរាំសព្ញភារៈកិចចទូសៅររស់

Rhode Island
Medicaid

មាចស់ផ្ទេះ ដូចជាការសរៀរចាំមូរអាហារ
ា
ឬការណងទាំតាមផ្ទេះទូសៅ។
*រប្មូវឱយមានការអ្នុញ្ជារជាមុន។
សសវាដឹកជញ្ូជ នអាហារដេ់ផ្ទេះ
គសប្មាងសនេះនឹងចាំណាយសេើថ្ងៃដឹកជញ្ូជ នមាូរអាហារមួយសព្េសប្មារ់រយៈសព្េ

កាំែរ់សដាយ
Rhode Island
Medicaid

ប្ាាំថ្ងៃកុងមួ
ន
យសាតហ៍សៅដេ់ផ្ទេះររស់អ្នក។
ជាំនួយការណងទាំផ្ទទេ់ខួន*
ៃ

គសប្មាងសនេះនឹងចាំណាយសេើជាំនួយកនុងសកមមភាព្ប្រចាាំថ្ងៃសៅផ្ទេះ ឬសហគមន៍ររស់

កាំែរ់សដាយ
Rhode Island
Medicaid

អ្នក ប្រសិនសរើអ្នកមានព្ិការភាព្ សហើយមិនអាចសធ្វើសកមមភាព្ននសដាយខៃួនឯងាន។
*រប្មូវឱយមានការអ្នុញ្ជារជាមុន។
ភារៈកិចចណងទាំេកខែៈឯកជន

កាំែរ់សដាយ

គសប្មាងសនេះនឹងចាំណាយសេើការណងទាំរុគគេ និងការណងទាំជារនតរនទរ់ណដេផ្តេ់

Rhode Island
Medicaid

សដាយគិោនុរដាាយិកា ណដេមានការអ្នុញ្ជារសៅកនុងផ្ទេះររស់អ្នក។

ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
សៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការទូរសព្ទមកសេខសនេះគឺ ឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមចូេសៅកាន់ www.nhpri.org/INTEGRITY។
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សសវាកមម LTSS

អ្វីណដេអ្នក
ប្រូវរង់ថ្ងៃ

សសវាសាតរនីរិសមបទ*

កាំែរ់សដាយ

គសប្មាងសនេះនឹងចាំណាយសេើសសវាកមមព្ាាេសដាយចេន ព្ាាេតាមការប្រករ

Rhode Island
Medicaid

វ ិជាជជីវៈ ព្ាាេការនិយាយសដាយមានឯកសទសសៅមជឈមែឌេសាតរនីរិសមបទ
សប្មារ់អ្នកជាំងឺសប្មាកសប្ៅមនទីរសព្ទយ។
គសប្មាងនឹងរា៉ោ រ់រងសេើការជួរព្ិនិរយសប្មារ់អ្នកជាំងឺមិនសប្មាកព្ាាេ
សរុរចាំនួន 24 សេើកសប្មារ់ការព្ាាេសដាយចេន។
គសប្មាងនឹងរា៉ោ រ់រងសេើការជួរព្ិនិរយររស់អ្នកជាំងឺមិនសប្មាកព្ាាេសរុរចាំ
នួន 24 សេើកសប្មារ់ការព្ាាេជាំងឺសដាយសកមមភាព្ការ្រ។
គសប្មាងនឹងធានរា៉ោ រ់រងសេើការជួរព្ិនិរយអ្នកជាំងឺមិនសប្មាកព្ាាេសរុរ
24 ដងសប្មារ់ការព្ាាេការនិយាយ។
*អាចរប្មូវឱយមានការអ្នុញ្ជារជាមុន។
ជាំនួយតាមផ្ទេះ
គសប្មាងនឹងចាំណាយសេើសសវាកមមនន សដើមបីជួយអ្នកកនុងសកមមភាព្ប្រចាាំថ្ងៃកុង
ន

កាំែរ់សដាយ
Rhode Island
Medicaid

ការរស់សៅកនុងផ្ទេះផ្ទទេ់ខួនររស់
ៃ
អ្នក ដូចជាការសរៀនរសរៀរសរៀរចាំមូរអាហារ
ា
និងសធ្វើកិចចការផ្ទេះជាសដើម។
ការណងទាំរសណា
ដ េះអាសនន

កាំែរ់សដាយ

គសប្មាងសនេះនឹងចាំណាយសេើសសវាកមមណងទាំរយៈសព្េខៃី ឬរសណា
ត េះអាសនន សៅសព្េ

Rhode Island
Medicaid

រុគគេណដេណរងណរសមើេណងទាំអ្នកមិនអាចផ្តេ់ការណងទាំាន។
RIte @ Home (ការសរៀរចាំការរស់សៅណដេមានជាំនួយ – ការរស់សៅរួមាន)
គសប្មាងសនេះនឹងចាំណាយសសវាណងទាំផ្ទទេ់ខួន
ៃ និងសសវាកមមសផ្សងសទៀរណដេផ្តេ់

កាំែរ់សដាយ
Rhode Island
Medicaid

សដាយអ្នកសមើេណងទាំណដេរស់សៅកនុងផ្ទេះ។

ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
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សសវាកមម LTSS

អ្វីណដេអ្នក
ប្រូវរង់ថ្ងៃ

សសវាកមម និងជាំនួយផ្ទទេ់ខួន
ៃ
ប្រសិនសរើអ្នកានចុេះស្មេះកនុងការណងទាំសដាយខៃួនឯង គសប្មាងនឹងរង់ប្ាក់

កាំែរ់សដាយ
Rhode Island
Medicaid

សប្មារ់៖

•

សសវាកមម ររ ិកាខរ និងសមាភរៈផ្គរ់ផ្គង់ណដេជួយអ្នកឱយរស់សៅកនុងសហគមន៍

•

សសវាកមមនន សដើមបីជួយអ្នកប្គរ់ប្គង និងចាំណាយសេើសសវាកមមផ្ទទេ់ខួនររស់
ៃ
អ្នក

ការសមើេណងមនុសសចាស់/មនុសសសព្ញវ ័យ

កាំែរ់សដាយ

គសប្មាងសនេះនឹងចាំណាយសេើជាំនួយមិនណមនសវជជសាស្រសត និងជាំនួយណផ្នកសងគមជាមួយ

Rhode Island
Medicaid

នឹងសកមមភាព្ប្រចាាំថ្ងៃដូចជាការសរៀរចាំមូរអាហារ
ា
ការសាកគក់ និងការសដើរទិញឥវា៉ោ ន់។
សសវាងទាំមនុសសចាស់ជរាណដេមានជាំនញ*

កាំែរ់សដាយ

គសប្មាងសនេះនឹងចាំណាយសេើសសវាណងទាំមនុសសចាស់ជរាណដេមានជាំនញ។

Rhode Island
Medicaid

*អាចរប្មូវឱយមានការអ្នុញ្ជារជាមុន។

ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
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E. អ្រែប្រសយាជន៍ណដេមានការធានរា៉ោ រ់រងសៅខាងសប្ៅគសប្មាង Neighborhood
INTEGRITY
សសវាកមមខាងសប្កាមមិនប្រូវានធានរា៉ោ រ់រងសដាយ Neighborhood INTEGRITY សទ រ៉ោុណនតអាចរកានតាមរយៈ
Medicare ឬ Rhode Island Medicaid។
E1. ការណងទាំសប្មារ់អ្នកជាំងឺដាំណាក់កាេចុងសប្កាយ
អ្នកមានសិទិសធ ប្ជើសសរ ើសសសវាណងទាំសប្មារ់អ្នកជាំងឺដាំណាក់កាេចុងសប្កាយ ប្រសិនសរើអ្នកផ្តេ់សសវា និង
នយកប្គរ់ប្គងសវជជសាស្រសតណផ្នកណងទាំអ្នកជាំងឺដាំណាក់កាេចុងសប្កាយររស់អ្នកកាំែរ់ថាអ្នកមានរុសរវ ិនិច័ឆ
យជាំងឺដាំណាក់កាេចុងសប្កាយ (terminal prognosis) ។ សនេះមានន័យថាអ្នកមានជាំងឺដាំណាក់កាេចុងសប្កាយ
សហើយរ ាំព្ឹងថាអ្នកនឹងមានជីវ ិររស់សៅសប្មារ់រយៈសព្េប្ាាំមួយណខ ឬរិចជាងសនេះ។ អ្នកអាចទទួេានការ
ណងទាំព្ីកមមវ ិធ្ីណងទាំអ្នកជាំងឺដាំណាក់កាេចុងសប្កាយណាមួយណដេទទួេានការអ្នុញ្ជារព្ី Medicare។
គសប្មាងប្រូវណរជួយអ្នកកនុងការណសវងរកកមមវ ិធ្ីមែឌេណងទាំអ្នកជាំងឺដាំណាក់កាេចុងសប្កាយណដេានរញ្ជ
ជ ក់
សដាយ Medicare។ អ្នកផ្តេ់សសវាណងទាំសប្មារ់អ្នកជាំងឺដាំណាក់កាេចុងសប្កាយររស់អ្នកអាចជាអ្នកផ្តេ់
សសវាកនុងរណា
ត ញ ឬអ្នកផ្តេ់សសវាសប្ៅរណា
ត ញ។
សូមសមើេតារាងអ្រែប្រសយាជន៍សៅកនុងណផ្នក D ថ្នជាំព្ូកសនេះសប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែមអ្ាំព្ីអ្ីវណដេ Neighborhood
INTEGRITY រង់ខែៈសព្េណដេអ្នកកាំព្ុងទទួេានសសវាណងទាំសៅមែឌេណងទាំអ្នកជាំងឺដាំណាក់កាេចុង
សប្កាយ។
សប្មារ់សសវាណងទាំសប្មារ់អ្នកជាំងឺដាំណាក់កាេចុងសប្កាយ និងសសវាននណដេរា៉ោ រ់រងសដាយ Medicare Part
A ឬ B ណដេទក់ទងនឹងការវ ិនិច័ឆយជាមុនថាអ្នកមានជាំងឺដាំណាក់កាេចុងសប្កាយ៖

•

អ្នកផ្តេ់សសវាណងទាំសប្មារ់អ្នកជាំងឺដាំណាក់កាេចុងសប្កាយនឹងសចញវ ិកកយរប្រ Medicare
សប្មារ់សសវាកមមររស់អ្នក។ Medicare នឹងចាំណាយសេើសសវាណងទាំសប្មារ់អ្នកជាំងឺដាំណាក់
កាេចុងសប្កាយណដេទក់ទងនឹងការវ ិនិច័យ
ឆ ជាមុនថាអ្នកមានជាំងឺដាំណាក់កាេចុងសប្កាយ។
អ្នកមិនចាំណាយអ្វីសប្មារ់សសវាកមមទាំងសនេះសទ។

ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
សៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការទូរសព្ទមកសេខសនេះគឺ ឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមចូេសៅកាន់ www.nhpri.org/INTEGRITY។
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សប្មារ់សសវាកមមននណដេប្រូវានរា៉ោ រ់រងសដាយ Medicare ណផ្នក A ឬ B ណដេមិនពាក់ព្័នធនឹង
ការព្ាាេដាំ ណាក់កាេចុងសប្កាយររស់អ្នក៖

•

អ្នកផ្តេ់សសវានឹងសចញវ ិកកយរប្រ Medicare សប្មារ់សសវាកមមររស់អ្នក។ Medicare
នឹងរង់ថ្ងៃសសវាកមមណដេរា៉ោ រ់រងសដាយ Medicare Part A ឬ B។ អ្នកមិនចាំណាយអ្វី
សប្មារ់សសវាកមមទាំងសនេះសទ។

សប្មារ់ឱសងណដេអាចមានការធានរា៉ោ រ់រងព្ីអ្រែប្រសយាជន៍ Medicare Part D ររស់ Neighborhood
INTEGRITY៖

•

ឱសងមិនណដេប្រូវានធានរា៉ោ រ់រងសដាយទាំងកមមវ ិធ្ីណងទាំសប្មារ់អ្នកជាំងឺដាំណាក់កាេចុងសប្កា
យ និងគសប្មាងររស់សយើងកនុងសព្េណរមួយសទ។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមសមើេជាំព្ូកទី 5។

ចាំ ណាាំ៖ ប្រសិនសរើអ្នកប្រូវការការណងទាំមិនណមនសប្មារ់អ្នកជាំងឺដាំណាក់កាេចុងសប្កាយ អ្នកគួរណរទូរសព្ទ
សៅអ្នកប្គរ់ប្គងណផ្នកណងទាំររស់អ្នក សដើមបីសរៀរចាំសសវាកមម។ ការណងទាំមិនណមនសប្មារ់អ្នកជាំងឺដាំណាក់កាេចុង
សប្កាយគឺជាការណងទាំណដេមិនទក់ទងនឹងរុសរវ ិនិច័យ
ឆ ជាំងឺដាំណាក់កាេចុងសប្កាយ (terminal prognosis)
ររស់អ្នក។ អ្នកអាចទូរសព្ទមកណផ្នកសសវារសប្មើសមាជិក តាមរយៈសេខ 1-844-812-6896 និង 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8
ប្ព្ឹកដេ់ 8 យរ់ ថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់ 12 ថ្ងៃប្រង់សៅថ្ងៃសៅរ ៍។ សៅរសសៀេថ្ងៃសៅរ ៍
ថ្ងៃអាទិរយ និងថ្ងៃឈរ់សប្មាក អ្នកអាចប្រូវានសសនើសុាំឱយទុកសារ។ សយើងខ្ាំុនឹងសៅទូរសព្ទសៅអ្នកវ ិញសៅ
ថ្ងៃសធ្វើការរនទរ់។ ការសៅទូរសព្ទគឺឥរគិរថ្ងៃ។

E2. សសវាកមមមារ់សធ្មញ
ការណងទាំមារ់សធ្មញជាប្រចាាំដូចជាការសមាអរ ការចាក់រាំសព្ញ ឬការដាក់សធ្មញ ប្រូវានរា៉ោ រ់រងសដាយ Rhode
Island Medicaid។ សប្មារ់ការណងទាំសុខភាព្សធ្មញជាសទៀងទរ់ សូមណសវងរកអ្នកផ្តេ់សសវាណដេទទួេយក
Rhode Island Medicaid សហើយសប្រើរែណ សមាគេ់ Rhode Island Medicaid ("anchor") ររស់អ្នក។ កនុង

ករែីមួយចាំនួន ការណងទាំសុខភាព្សធ្មញណដេទមទរសដើមបីព្ាាេជាំងឺ ឬររួសអាចប្រូវានរា៉ោ រ់រងសដាយ
គសប្មាងជាការណងទាំអ្នកជាំងឺសានក់ព្ាាេ ឬអ្នកជាំងឺមិនសានក់ព្ាាេ។ សូមទូរសព្ទសៅ Neighborhood
INTEGRITY តាមរយៈសេខ 1-844-812-6896 (TTY: 711) ប្រសិនសរើអ្នកមិនចាស់ថាសរើគសប្មាង ឬ Rhode
Island Medicaid រា៉ោ រ់រងសេើសសវាសុខភាព្សធ្មញណដេអ្នកប្រូវការ
ឬប្រសិនសរើអ្នកប្រូវការជាំនួយកនុងការណសវងរកសព្ទយសធ្មញ។

ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
សៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការទូរសព្ទមកសេខសនេះគឺ ឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមចូេសៅកាន់ www.nhpri.org/INTEGRITY។
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E3. ការដឹកជញ្ូជ នសព្េណដេមិនមានអាសនន
អ្នកអាចមានសិទិទ
ធ ទួេានការរញ្ុច េះថ្ងៃសាំរុប្រសធ្វើដាំសែើរតាមរងយនតប្កុង RIPTA។ សដើមបីទទួេានការរញ្ុច េះ
ថ្ងៃសាំរុប្រសធ្វើដាំសែើរតាមរងយនតប្កុង RIPTA សូមចូេសៅកាន់ការិយាេ័យកាំែរ់អ្រតសញ្ជាែររស់ RIPTA
សៅ One Kennedy Plaza, Providence, RI 02903 ឬការិយាេ័យសសវារសប្មើអ្រិងិជន RIPTA សៅ 705
Elmwood Avenue, Providence, RI 02907។ សូមសៅសព្ទសៅ RIPTA តាមរយៈសេខ 1-401-784-9500
(TTY: 1-800-745-5555) សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម ឬចូេសមើេសគហទាំព្័រ www.ripta.com/reducedfareprogram ។
ប្រសិនសរើអ្នកមិនអាចសប្រើប្ាស់សាំរុប្ររងយនតប្កុង RIPTA ានសទ សនេះ Rhode Island Medicaid នឹងរា៉ោ រ់រង
សេើសសវាដឹកជញ្ូជ នណផ្នកសវជជសាស្រសតមិនសែិរកនុងប្ាអាសនន (NEMT) សប្មារ់យានជាំនិេះសៅកាន់ការណារ់ជួរ

ណផ្នកសវជជសាស្រសត សុខភាព្សធ្មញ ឬការណារ់ជួរទក់ទងនឹងសុខភាព្សផ្សងសទៀរ។ ប្រសិនសរើអ្នកប្រូវការ NEMT
ជាសទៀងទរ់ សូមទូរសព្ទសៅសេខ 1-855-330-9131 (TTY 711) ព្ីសមា៉ោ ង 5:00 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 6:00 ោៃច
ព្ីថ្ងៃចនទ ដេ់ថ្ងៃសុប្ក ឬ Neighborhood INTEGRITY តាមរយៈសេខ 1-844-812-6896 (TTY: 711)។
សៅសព្េណារ់ជួរសសវាកមម NEMT សូមសប្រើរែណ សមាគេ់ Rhode Island Medicaid (“anchor”) ររស់អ្នក។
អ្នកក៏អាចកាំែរ់សព្េណារ់ជួរសសវាកមម NEMT ជាសទៀរទរ់តាមរយៈផ្រងេសមាជិកអ្នឡាញសៅសេើ
www.mtm-inc.net/rhode-island/ ។
អ្នកអាចសសនើសុាំការដឹកជញ្ូជ នណងទាំរនទន់ 24 សមា៉ោ ងកនុងមួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកុងមួ
ន
យសាតហ៍។ កាំែរ់កាេវ ិភាគដឹក

ជញ្ូជ នសប្មារ់ការណងទាំណដេមិនរនទន់ឱយានយា៉ោ ងសហាចណាស់ 48 សមា៉ោ ងមុនសព្េការណារ់ជួរររស់អ្នក។
ទូរសព្ទសៅកាំែរ់ កាេវ ិភាគសៅ៖

ប្រសិនសរើ អ្នកប្រូវការយានជាំនិេះសៅ៖

ថ្ងៃចនទ

ថ្ងៃព្ុធ្

ថ្ងៃអ្្គរ

ថ្ងៃប្ព្ហសបរិ៍

ថ្ងៃព្ុធ្

ថ្ងៃសុប្ក ថ្ងៃសៅរ ៍ ថ្ងៃអាទិរយ

ថ្ងៃប្ព្ហសបរិ៍

ថ្ងៃចនទ

ថ្ងៃសុប្ក

ថ្ងៃអ្្គរ

E4. សសវាកមមតាមផ្ទេះសប្មារ់អ្នកណដេមានព្ិការភាព្ណផ្នករញ្ជា និងការេូរោស់
សសវាកមមតាមផ្ទេះសប្មារ់អ្នកណដេមានព្ិការភាព្ណផ្នករញ្ជា និងការេូរោស់ប្រូវានរា៉ោ រ់រងសដាយ Rhode
Island Medicaid។ សៅទូរសព្ទសៅ Neighborhood INTEGRITY តាមសេខ 1-844-812-6896 (TTY: 711)
ប្រសិនសរើអ្នកមិនចាស់ថាសរើសសវាកមមណដេអ្នកប្រូវការប្រូវានរា៉ោ រ់រងសដាយគសប្មាង ឬ Rhode Island
Medicaid ឬអ្រ់។
ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
សៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការទូរសព្ទមកសេខសនេះគឺ ឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមចូេសៅកាន់ www.nhpri.org/INTEGRITY។
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E5. សសវាកមមរកាសែិរភាព្កនុងផ្ទេះ
ប្រសិនសរើអ្នកាមនផ្ទេះសណមបង សែិរកនុងហានិន័យកនុងការកាៃយជាជនាមនផ្ទេះសណមបង ឬផ្ទៃស់រូរព្ី
ត មែឌេណងទាំ
សៅកាន់សហគមន៍ អ្នកអាចទទួេានសសវាកមមព្ី Rhode Island Medicaid សដើមបីជួយអ្នកជាមួយនឹងរញ្ជ
ា
ទក់ទងនឹងេាំសៅឋាន។ ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរអ្ាំព្ីសសវាកមមណដេ Rhode Island Medicaid រា៉ោ រ់រង
ឬប្រសិនសរើអ្នកចង់ានការរញ្ូជ នរនតសៅកាន់កមមវ ិធ្ីសនេះ សូមទូរសព្ទសៅ Neighborhood INTEGRITY
តាមរយៈសេខ 1-844-812-6896 (TTY: 711)។

F. អ្រែប្រសយាជន៍ណដេមិនានធានរា៉ោ រ់រងសដាយគសប្មាង Neighborhood
INTEGRITY ឬ Rhode Island Medicaid
ណផ្នកសនេះប្ារ់អ្នកព្ីប្រសនទអ្រែប្រសយាជន៍ណដេប្រូវានដកសចញសដាយគសប្មាង។ ានដកសចញមានន័យ
ថាគសប្មាងមិនចាំណាយសប្មារ់អ្រែប្រសយាជន៍ទាំងសនេះសទ។ Medicare និង Rhode Island Medicaid
ក៏មិនរង់ថ្ងៃឱយអ្រែប្រសយាជន៍ទាំងសនេះណដរ។
រញ្ជ ីខាងសប្កាមព្ែ៌នអ្ាំព្ីសសវាកមម និងធារុមួយចាំនួនណដេមិនប្រូវានធានរា៉ោ រ់រងសដាយគសប្មាងសប្កាម
េកខខែឌណាមួយ និងមួយចាំនួនសទៀរណដេប្រូវានដកសចញសដាយគសប្មាងណរកនុងករែីខៃេះរ៉ោុសណាណេះ។
គសប្មាងសនេះនឹងមិនចាំណាយសេើអ្រែប្រសយាជន៍ណផ្នកសវជជសាស្រសតណដេមានរាយកនុងណផ្នកសនេះ (ឬកណនៃងសផ្សងសទៀរ
សៅកនុងសសៀវសៅណែនាំសប្មារ់សមាជិក) សេើកណេងណរសប្កាមេកខខែឌជាក់ោក់ណដេានសរៀររារ់។
សទេះរីជាអ្នកទទួេានសសវាសៅឯកមនទីរសស្្គេះរនទន់ក៏សដាយ គសប្មាងសនេះនឹងមិនរង់ប្ាក់សប្មារ់សសវា
កមមសនេះសទ។ ប្រសិនសរើអ្នកគិរថាសយើងគួរណររង់ថ្ងៃសប្មារ់សសវាកមមណដេមិនមានការធានរា៉ោ រ់រង អ្នកអាច
ដាក់ពាកយរែឹត ងឧទធរែ៍ាន។ សប្មារ់ព្័រ៌មានអ្ាំព្ីការដាក់ពាកយរែឹដ ងឧទធរែ៍ សូមសមើេជាំព្ូកទី 9។
រណនែមសេើការដកសចញ ឬការដាក់កាំហិរសផ្សងៗណដេមានសរៀររារ់កុងតារាងអ្រែ
ន
ប្រសយាជន៍ ធារុ និងសសវាកមម
ខាងសប្កាមមិនប្រូវានធានរា៉ោ រ់រងសដាយគសប្មាងររស់សយើងសឡើយ៖

•

សសវាកមមប្រូវានចារ់ទុកថាមិនមានេកខែៈ "សមសហរុផ្េ និងចាាំាច់" សយាងសៅតាមសតង់
ដារររស់ Medicare និង Rhode Island Medicaid សេើកណេងណរសសវាកមមទាំងសនេះប្រូវានរាយ
សៅកនុងគសប្មាងររស់សយើងជាសសវាកមមណដេធានរា៉ោ រ់រង។

•

ការព្ាាេណផ្នកសវជជសាស្រសត និងការព្ាាេសដាយវេះការ់ព្ិសសាធ្ន៍ ធារុ និងឱសង សេើកណេង
ណរប្រូវានធានរា៉ោ រ់រងសដាយ Medicare ឬសែិរសប្កាមការសិកាស្សាវប្ជាវគៃីនិកណដេអ្នុញ្ជារសដាយ
Medicare ឬសដាយគសប្មាងររស់សយើង។ សូមសមើេជាំព្ូកទី 3 សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែមអ្ាំព្ីការសិកា
ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
សៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការទូរសព្ទមកសេខសនេះគឺ ឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមចូេសៅកាន់ www.nhpri.org/INTEGRITY។
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ស្សាវប្ជាវគៃីនិក។ ការព្ាាេ និងធារុព្ិសសាធ្ន៍គឺជាធារុទាំងឡាយណដេមិនប្រូវានទទួេ
យកជាទូសៅសដាយសហគមន៍សវជជសាស្រសត។

•

ការព្ាាេសដាយការវេះការ់សប្មារ់ការធារ់ហួសប្រមាែ សេើកណេងណរសព្េណដេវា
ចាាំាច់ខាងសវជជសាស្រសត សហើយ Medicare ឬ Rhode Island Medicaid ចាំណាយសេើសសវាសនេះ។

•

រនទរ់ឯកជនសៅកនុងមនទីរសព្ទយ សេើកណេងណរមានភាព្ចាាំាច់ណផ្នកសវជជសាស្រសត។

•

សមាភរៈផ្ទទេ់ខួៃនសៅកនុងរនទរ់ររស់អ្នកសៅមនទីរសព្ទយ ឬកណនៃងណងទាំមនុសសចាស់ ដូចជាទូរសព្ទ
ឬទូរទសសន៍។

•

ថ្ងៃសសវាប្រូវានគិរថ្ងៃសដាយរតីឬប្រព្នធ ឬថ្ដគូរស់សៅជាមួយាន អាណាព្ាាេ ឬរាំណាង
ស្សរចារ់ររស់អ្នក។

•

នីរិវ ិធ្ី ឬសសវាកមមរសងកើនការសប្ជើសសរ ើស ឬសម័ប្គចិរត (រារ់រញ្ូច េទាំងការសប្មកទមៃន់ ការ

រែុដ េះសក់ ការសណមតងសនទ ការសណមតងអ្រតព្េកមម សាេរាំែងណកសមផសស ការប្រឆ្ាំងនឹង
ភាព្ចាស់ និងការសណមតងផ្ៃូវចិរត) សេើកណេងណរកនុងករែីចាាំាច់ខាងសវជជសាស្រសត។

•

ការវេះការ់ណកសមផសស ឬការ្រណកសមផសសសផ្សងសទៀរ សេើកណេងណរវាចាាំាច់សដាយសារមាន
ររួសសដាយថ្ចដនយ ឬណកេមអណផ្នកណាមួយថ្នរាងកាយណដេមិនមានប្ទង់ប្ទយប្រឹមប្រូវ។
សទេះជាយា៉ោ ងណាក៏សដាយ គសប្មាងសនេះនឹងចាំណាយសេើការរសងកើរសុដន់សឡើងវ ិញ
រនទរ់ព្ីវេះការ់យកសុដន់សចញ និងចាំណាយសេើការព្ាាេសុដន់សផ្សងសទៀរឱយប្រូវនឹងវា។

•

ការណងទាំព្ាាេ្អឹងខនង សប្ៅព្ីការព្ាាេ្អឹងខនងសដាយថ្ដស្សរតាមសាេការែ៍ណែនាំ
ថ្នការធានរា៉ោ រ់រងររស់ Medicare។

•

ប្ទនរ់សជើងព្ាាេ្អឹង (Orthopedic shoes) េុេះប្តាណរប្ទនរ់សជើងជាណផ្នកមួយថ្នណខសសជើង សហើយ
ប្រូវានរារ់រញ្ូច េកនុងរថ្មៃថ្នណខសសជើង ឬប្ទនរ់សជើងគឺសប្មារ់អ្នកណដេមានជាំងឺទឹកសនមណផ្អម។

•

ការវេះសចាេះភានសពាក់ណកវណននកសដាយកាាំរសមី ការវេះការ់ LASIK និងជាំនួយចកខុវិស័យសខាយដ៏ថ្ទសទៀរ។

•

នីរិវ ិធ្ីរ្ញ្ជ
ច សការសធ្វើឱយណេងមានកូន និងសមាភរៈផ្គរ់ផ្គង់ព្នារកាំសែើរណដេាមនសវជជរញ្ជ
ជ ។

•

សសវាកមមព្ាាេតាមធ្មមជារិ (Naturopath) (ការសប្រើប្ាស់វ ិធ្ីព្ាាេណររធ្មមជារិ ឬជាំនួស)។

•

សសវាកមមប្រូវានផ្តេ់ជូនអ្រីរយុទធជនកនុងមនទីរកិចចការអ្រីរយុទធជន (VA)។ សទេះជាយា៉ោ ងណា
ក៏សដាយ សៅសព្េណដេអ្រីរយុទធជនទទួេានសសវាសស្្គេះរនទន់សៅមនទីរសព្ទយ VA សហើយ
មានការណចករ ាំណេកថ្ងៃចាំណាយររស់ VA សយើងនឹងសងប្ាក់សៅអ្រីរយុទជ
ធ នវ ិញសប្មារ់
ចាំនួនទឹកប្ាក់ណដេព្ួកសគានរង់។
ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
សៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការទូរសព្ទមកសេខសនេះគឺ ឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមចូេសៅកាន់ www.nhpri.org/INTEGRITY។
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ជាំព្ូកទី 5៖ ការទទួេានឱសងតាមសវជជរញ្ជ
ជ សប្មារ់អ្ន
កជាំងឺមិនសប្មាកព្ាាេររស់អ្នកតាមរយៈគសប្មាង

ជាំព្ូកទី 5៖ ការទទួេានឱសងតាមសវជជរញ្ជ
ជ សប្មារ់អ្នកជាំងឺសប្មាកសប្ៅ
មនទីរសព្ទយររស់អ្នកតាមរយៈគសប្មាង
សសចកដីសផ្ដើម
ជាំព្ូកសនេះព្នយេ់ព្ីវ ិធានននកនុងការទទួេានឱសងតាមសវជជរញ្ជ
ជ សប្មារ់អ្នកជាំងឺសប្មាកសប្ៅមនទីរសព្ទយររ
ស់អ្នក។ ទាំងសនេះគឺជាឱសងណដេអ្នកផ្តេ់សសវាររស់អ្នករ្គរ់រញ្ជ
ជ សប្មារ់អ្នកណដេអ្នកទទួេានព្ីឱស

ងសាែន ឬតាមការរញ្ជ
ជ ទិញតាមសាំរុប្រ។ ឱសងទាំងសនេះរារ់រញ្ូច េទាំងឱសងណដេសែិរសប្កាមការប្គរ់ប្គង
ររស់ Medicare Part D និង Medicaid។ ពាកយគនៃឹេះ និងនិយមន័យថ្នពាកយមានតាមេាំដារ់អ្កខរប្កមកនុង
ជាំព្ូកចុងសប្កាយថ្នសសៀវសៅណែនាំសមាជិក។

Neighborhood INTEGRITY ក៏ធានរា៉ោ រ់រងសេើឱសងដូចខាងសប្កាមផ្ងណដរ សរើសទេះរីឱសងទាំងសនេះនឹងមិន
ប្រូវានព្ិភាកាសៅកនុងជាំព្ូកសនេះក៏សដាយ៖

•

ឱសងណដេរា៉ោ រ់រងសដាយ Medicare Part A។ ឱសងទាំងសនេះរួមរញ្ូច េទាំងឱសងមួយចាំនួន

ណដេានផ្តេ់ឱយអ្នក សៅសព្េអ្នកសប្មាកសៅកនុងមនទីរសព្ទយ ឬកណនៃងណងទាំមនុសសចាស់ជរា។

•

ឱសងណដេរា៉ោ រ់រងសដាយ Medicare Part B។ ឱសងទាំងសនេះរួមមានឱសងព្ាាេសដាយសប្រើ
សារធារុគីមី ការចាក់ថានាំមួយចាំនួនណដេប្រូវានផ្តេ់ឱយអ្នកកនុងការណារ់ជួរសៅការ ិយាេ័យ
ជាមួយសវជជរែិឌ រ ឬអ្នកផ្តេ់សសវាសផ្សងសទៀរ និងឱសងណដេអ្នកប្រូវានផ្តេ់ឱយសៅគៃីនិក
ោង្ម។ សដើមបីណសវងយេ់រណនែមអ្ាំព្ីអ្ីវណដេឱសង Medicare ណផ្នក B ប្រូវានរា៉ោ រ់រង
សូមសមើេតារាងអ្រែប្រសយាជន៍សៅកនុងជាំព្ូកទី 4។

វ ិធានសប្មារ់ការធានរា៉ោ រ់រងសេើឱសងអ្នកជាំងឺសប្មាកសប្ៅមនទីរសព្ទយ
គសប្មាងនឹងរា៉ោ រ់រងសេើឱសងររស់អ្នក ដរារណាអ្នកសធ្វើតាមវ ិធានកនុងណផ្នកសនេះ។
1. អ្នកប្រូវណរមានសវជជរញ្ជ
ជ ណដេសរសសរសដាយសវជជរែិឌ រ ឬអ្នកផ្តេ់សសវាសផ្សងសទៀរ សហើយវាប្រូវណរមាន
សុព្េភាព្សប្កាមចារ់ររស់រដាធ្រមាន។ រុគគេសនេះសប្ចើនណរជាអ្នកផ្តេ់សសវាណងទាំរឋមររស់អ្នក (PCP)។
វាក៏អាចជាអ្នកផ្តេ់សសវាសផ្សងសទៀរផ្ងណដរ ប្រសិនសរើអ្នកផ្តេ់សសវាណងទាំរឋមររស់អ្នក ានរញ្ូជ នអ្នករនត
សប្មារ់ការណងទាំ។

ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
សៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការទូរសព្ទមកសេខសនេះគឺ ឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមចូេសៅកាន់ www.nhpri.org/INTEGRITY។
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ជាំព្ូកទី 5៖ ការទទួេានឱសងតាមសវជជរញ្ជ
ជ សប្មារ់អ្ន
កជាំងឺមិនសប្មាកព្ាាេររស់អ្នកតាមរយៈគសប្មាង

2. អ្នកសចញសវជជរញ្ជ
ជ ររស់អ្នកគឺមិនប្រូវសែិរសៅកនុងរញ្ជីសេើកណេង ឬរញ្ជីរារាាំង ររស់ Medicare សទ។
3. ជាទូសៅ អ្នកប្រូវណរសប្រើឱសងសាែនកនុងរណា
ត ញ សដើមបីរាំសព្ញសវជជរញ្ជ
ជ ររស់អ្នក។ ឱសងសាែនសនេះ
ក៏ប្រូវណរចុេះស្មេះជាមួយ Rhode Island Medicaid ផ្ងណដរ។

4. ឱសងណដេានសចញសវជជរញ្ជ
ជ ររស់អ្នកប្រូវណរមានសៅកនុងរញ្ជ ីថ្នឱសងណដេទទួេានការធានរា៉ោ

រ់រង។ សយើងសៅការ់ថា “រញ្ជ ីឱសង”។

•

ប្រសិនសរើឱសងសនេះមិនមានសៅកនុងរញ្ជីឱសងសទ សយើងអាចនឹងរា៉ោ រ់រងសេើឱសងសនេះសដាយផ្ត
េ់ការសេើកណេងដេ់អ្នក។

•

សូមសមើេទាំព្័រ 89 សដើមបីណសវងយេ់អ្ាំព្ីការសសនើសុាំការសេើកណេង។

5. ប្រូវណរសប្រើឱសងររស់អ្នកសប្មារ់ការចងអុេរ្ាញព្ីការទទួេយកតាមសវជជសាស្រសត។ ការសធ្វើណររ

សនេះមានន័យថាការសប្រើប្ាស់ឱសងប្រូវានយេ់ប្ព្មសដាយរដាាេចាំែីអាហារ និងឱសង ឬាាំប្ទ
សដាយឯកសារសយាងសវជជសាស្រសតជាក់ោក់។ “ការចងអុេរ្ាញព្ីការទទួេយកតាមសវជជសាស្រសត”

ប្រូវានកាំែរ់និយមន័យថាជាការសធ្វើសរាគវ ិនិច័យ
ឆ ណដេប្រូវានអ្នុម័រសប្កាមចារ់ចាំែីអាហារសហ
ព្័នធ ឱសង និងសប្គឿងសាំអាង ឬណដេប្រូវានាាំប្ទតាមរយៈការស្សាវប្ជាវវ ិទាសាស្រសតណដេរកសឃើញ
សៅកនុងប្រព្័នធព្័រ៌មានសសវាកមមឱសងតាមរូរមនតររស់មនទីរសព្ទយអាសមរ ិក និង/ឬប្រព្័នធព្័រ៌មាន
DRUGDEX®។

ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
សៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការទូរសព្ទមកសេខសនេះគឺ ឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមចូេសៅកាន់ www.nhpri.org/INTEGRITY។
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ជាំព្ូកទី 5៖ ការទទួេានឱសងតាមសវជជរញ្ជ
ជ សប្មារ់អ្ន
កជាំងឺមិនសប្មាកព្ាាេររស់អ្នកតាមរយៈគសប្មាង
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A. ការរាំសព្ញសវជជរញ្ជ
ជ ររស់អ្នក
A1. ការរាំសព្ញសវជជរញ្ជ
ជ ររស់អ្នកសៅឱសងសាែនកនុងរណា
ដ ញ
កនុងករែីភាគសប្ចើន គសប្មាងនឹងប្រូវចាំណាយសេើសវជជរញ្ជ
ជ េុេះប្តាណរសវជជរញ្ជ
ជ ទាំងសនេះប្រូវានរាំសព្ញសៅ
តាមឱសងសាែនកនុងរណា
ដ ញររស់គសប្មាង។ ឱសងសាែនកនុងរណា
ដ ញគឺជាហាងេក់ឱសងណដេានយេ់
ប្ព្មរាំសព្ញតាមសវជជរញ្ជ
ជ សប្មារ់គសប្មាងសមាជិកររស់សយើង។ អ្នកអាចសប្រើឱសងសាែនកនុងរណា
ត ញណា
មួយររស់សយើង។

សដើមបីណសវងរកឱសងសាែនកនុងរណា
ត ញ អ្នកអាចរកសមើេសៅកនុងរញ្ជ ីរាយស្មេះអ្នកផ្តេ់សសវា និងឱសងសាែន
សដាយចូេសមើេសគហទាំព្័រររស់សយើង ឬទក់ទងណផ្នកសសវារសប្មើសមាជិក។

A2. ការសប្រើប្ាស់រ័ែណសមាគេ់សមាជិកសៅសព្េអ្នករាំសព្ញសវជជរញ្ជ
ជ
សដើមបីរាំសព្ញសវជជរញ្ជ
ជ ររស់អ្នក សូមរ្ាញរែណ សមាគេ់សមាជិកររស់អ្នកសៅឱសងសាែនកនុងរណា
ដ ញ

ររស់អ្នក។ ឱសងសាែនកនុងរណា
ត ញនឹងសចញវ ិកកយរប្រឱយគសប្មាងសប្មារ់ ឱសងតាមសវជជរញ្ជ
ជ ណដេមាន
ការធានរា៉ោ រ់រងររស់អ្នក។

ប្រសិនសរើអ្នកមិនានយករ័ែណសមាគេ់សមាជិកតាមខៃួនសទ សៅសព្េអ្នករាំសព្ញសវជជរញ្ជ
ជ ររស់អ្នក សូមសសនើ
ឱយឱសងសាែនសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង សដើមបីទទួេានព្័រ៌មានចាាំាច់។

ប្រសិនសរើឱសងសាែនមិនអាចទទួេានព្័រ៌មានចាាំាច់ សទ អ្នកអាចនឹងប្រូវរង់ ថ្ងៃសវជជរញ្ជ
ជ សព្ញ សៅសព្េ
អ្នកសប្ជើសយកឱសងសាែនសនេះ។ រនទរ់មក អ្នកអាចសសនើសុាំឱយសយើងសងអ្នកវ ិញ។ ប្រសិនសរើអ្នកមិនអាចរង់
ថ្ងៃឱសងសនេះសទ សូមទក់ទងមកណផ្នកសសវារសប្មើសមាជិកភាៃមៗ។ សយើងនឹងសធ្វើអ្ីវណដេសយើងអាចសធ្វើាន សដើមបី
ជួយសោកអ្នក។

•

សដើមបីណសវងយេ់អ្ាំព្ីរសរៀរសសនើសុាំឱយសយើងខ្ាំុសងអ្នកវ ិញ សូមសមើេជាំព្ូកទី 7។

•

ប្រសិនសរើអ្នកប្រូវការជាំនួយកនុងការរាំសព្ញសវជជរញ្ជ
ជ អ្នកអាចទក់ទងសៅណផ្នកសសវារសប្មើសមាជិក។
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ជាំព្ូកទី 5៖ ការទទួេានឱសងតាមសវជជរញ្ជ
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A3. អ្វីណដេប្រូវសធ្វើ ប្រសិនសរើអ្នកចង់ផ្ទៃស់រូរសៅឱសងសា
ត
ែ នកនុងរណា
ត ញសផ្សង
ប្រសិនសរើអ្នកផ្ទៃស់រូរឱសងសា
ត
ែ ន សហើយប្រូវការការរាំសព្ញសវជជរញ្ជ
ជ សឡើងវ ិញ អ្នកអាចអាចសសនើសុាំឱយមានការ

សរសសរសវជជរញ្ជ
ជ ងមីព្ីអ្នកផ្តេ់សសវា ឬ សសនើសុាំឱយឱសងសាែនររស់អ្នកសផ្ទរសវជជរញ្ជ
ជ សៅឱសងសាែនងមី ប្រសិនសរើ
សៅសេ់ការរាំសព្ញសឡើងវ ិញសទៀរ។
ប្រសិនសរើអ្នកប្រូវការជាំនួយកនុងការផ្ទៃស់រូរឱសងសា
ដ
ែ នកនុងរណា
ដ ញររស់អ្នក អ្នកអាចទក់ទងសៅណផ្នកសសវា
រសប្មើសមាជិកាន។

A4. អ្វីណដេប្រូវសធ្វើ ប្រសិនសរើឱសងសាែនររស់អ្នកចាកសចញព្ីរណា
ត ញ
ប្រសិនសរើឱសងសាែនណដេអ្នកសប្រើចាកសចញព្ីរណា
ត ញររស់គសប្មាង អ្នកនឹងប្រូវណសវងរកឱសងសាែនកនុង
រណា
ត ញងមី។

សដើមបីណសវងរកឱសងសាែនកនុងរណា
ត ញងមី អ្នកអាចរកសមើេសៅកនុងរញ្ជ ីរាយស្មេះអ្នកផ្តេ់សសវា និងឱសងសាែន
សដាយចូេសមើេសគហទាំព្័រររស់សយើង ឬទក់ទងណផ្នកសសវារសប្មើសមាជិក។

A5. ការសប្រើប្ាស់ឱសងសាែនឯកសទស
ជួនកាេ សវជជរញ្ជ
ជ ប្រូវណររាំសព្ញសៅឱសងសាែនឯកសទស។ ឱសងសាែនឯកសទសរួមមាន៖

•

ឱសងសាែនណដេផ្គរ់ផ្គង់ឱសងសប្មារ់ការព្ាាេសដាយការព្យួរសសរម
ូ ៉ោ សៅផ្ទេះ។

•

ឱសងសាែនណដេផ្គរ់ផ្គង់ឱសងដេ់អ្ក
ន រស់សៅកនុងកណនៃងណងទាំរយៈសព្េណវង ដូចជាមនទីរណងទាំ
មនុសសចាស់ជាសដើម។

o ជាធ្មមតា កណនៃងណងទាំរយៈសព្េណវងមានឱសងសាែនផ្ទទេ់ខួនររស់
ៃ
ព្ួកសគ។ ប្រសិនសរើអ្នក
ជាអ្នករស់សៅកណនៃងណងទាំរយៈសព្េណវង សយើងប្រូវណរធានថាអ្នកអាចទទួេានឱសង
ណដេអ្នកប្រូវការសៅតាមឱសងសាែនសៅកណនៃងសនេះ។

o ប្រសិនសរើឱសងសាែនសៅកណនៃងណងទាំរយៈសព្េណវងររស់អ្នកមិនមានសៅកនុងរណា
ត ញររស់
សយើងសទ ឬអ្នកមានការេាំាកកនុងការទទួេានអ្រែប្រសយាជន៍ឱសងររស់អ្នកសៅកណនៃង
ណងទាំរយៈសព្េណវង សូមទក់ទងមកណផ្នកសសវារសប្មើសមាជិក។

•

ឱសងសាែនណដេរសប្មើសសវាសុខភាព្ឥណា
ឌ /កុេសមព័នធ/កមមវ ិធ្ីសុខភាព្ឥណា
ឌ ទីប្កុង។ សេើក
ណេងណរសែិរកនុងភាព្មានអាសនន មានណរជនជារិសដើមអាសមរ ិកាាំង ឬជនជារិសដើមអាឡាសាកសទ
ណដេអាចសប្រើឱសងសាែនទាំងសនេះាន។

ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
សៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការទូរសព្ទមកសេខសនេះគឺ ឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមចូេសៅកាន់ www.nhpri.org/INTEGRITY។
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•

ជាំព្ូកទី 5៖ ការទទួេានឱសងតាមសវជជរញ្ជ
ជ សប្មារ់អ្ន
កជាំងឺមិនសប្មាកព្ាាេររស់អ្នកតាមរយៈគសប្មាង

ឱសងសាែនណដេណចកចាយឱសងណដេប្រូវានដាក់កាំហិរសដាយ FDA
សៅកាន់ទីតាាំងជាក់ោក់ ឬណដេរប្មូវឱយមានការប្គរ់ប្គងព្ិសសស
ការសប្មរសប្មួេព្ីអ្នកផ្តេ់សសវា ឬការអ្រ់រ ាំអ្ាំព្ីការសប្រើប្ាស់ររស់ព្ួកសគ។ (សមាគេ់៖
សសណារ ីយ៉ោូសនេះគួរណរសកើរសឡើងសដាយកប្ម។)

សដើមបីណសវងរកឱសងសាែនឯកសទស អ្នកអាចរកសមើេសៅកនុងរញ្ជ ីរាយស្មេះអ្នកផ្តេ់សសវា និងឱសងសាែន
សដាយចូេសមើេសគហទាំព្័រររស់សយើង ឬទក់ទងណផ្នកសសវារសប្មើសមាជិក។

A6. ការសប្រើប្ាស់សសវាកមមរញ្ជ
ជ ទិញតាមសាំរុប្រ សដើមបីទទួេានឱសងររស់អ្នក
សប្មារ់ប្រសនទឱសងមួយចាំនួន អ្នកអាចសប្រើសសវាកមមរញ្ជ
ជ ទិញតាមសាំរុប្រកនុងរណា
ត ញររស់គសប្មាង។ ជា

ទូសៅ ឱសងណដេមានតាមរយៈការរញ្ជ
ជ ទិញតាមសាំរុប្រគឺជាឱសងណដេអ្នកសប្រើជាប្រចាាំសប្មារ់សាែនភាព្
សុខភាព្រាុថ្ាំ រ ៉ោ ឬយូរអ្ណងវង។
សសវាកមមរញ្ជ
ជ ទិញតាមថ្ប្រសែីយ៍ថ្នគសប្មាងររស់សយើង អ្នុញ្ជារឱយអ្នករញ្ជ
ជ ទិញរហូរដេ់ការផ្គរ់ផ្គង់រយៈ
សព្េ 90 ថ្ងៃ។ ការផ្គរ់ផ្គង់រយៈសព្េ 90 ថ្ងៃមានការរង់ប្ាក់រម
ួ ដូចាននឹងការផ្គរ់ផ្គង់រយៈសព្េមួយណខណដរ។

ការរាំសព្ញសវជជរញ្ជ
ជ តាមសាំរុប្រ
សដើមបីទទួេានទប្មង់ណរររទរញ្ជ
ជ ទិញ និង ព្័រ៌មានអ្ាំព្ីការរាំសព្ញសវជជរញ្ជ
ជ តាមសាំរុប្រ៖

• ចូេសមើេសគហទាំព្័ររញ្ជ
ជ ទិញតាមសាំរុប្រ សហើយចុេះស្មេះតាមអ្នឡាញសៅសេើសគហទាំព្័រ
www.caremark.com/mailservice

• ឬសៅទូរសព្ទមកណផ្នកសសវារសប្មើសមាជិក។
ជាធ្មមតា សវជជរញ្ជ
ជ ណដេរញ្ជ
ជ ទិញតាមសាំរុប្រនឹងរញ្ូជ នមកដេ់អ្នកកនុងរយៈសព្េ 7-10 ថ្ងៃថ្នថ្ងៃសធ្វើការ។

ប្រសិនសរើសវជជរញ្ជ
ជ ណដេរញ្ជ
ជ ទិញតាមសាំរុប្រររស់អ្នកប្រូវានព្នារសព្េ សហើយអ្នកប្រូវការការផ្គរ់ផ្គង់
រនទន់ព្ីឱសងសាែនេក់រាយ សូមទូរសព្ទមកណផ្នកសសវារសប្មើសមាជិក សដើមបីជួយកនុងការសសនើសុាំការរដិសសធ្។

ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
សៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការទូរសព្ទមកសេខសនេះគឺ ឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមចូេសៅកាន់ www.nhpri.org/INTEGRITY។
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ជាំព្ូកទី 5៖ ការទទួេានឱសងតាមសវជជរញ្ជ
ជ សប្មារ់អ្ន
កជាំងឺមិនសប្មាកព្ាាេររស់អ្នកតាមរយៈគសប្មាង

ដាំសែើរការរញ្ជ
ជ ទិញតាមសាំរុប្រ
សសវាកមមរញ្ជ
ជ ទិញតាមសាំរុប្រមាននីរិវ ិធ្ីសផ្សងៗានសប្មារ់សវជជរញ្ជ
ជ ងមីណដេទទួេានព្ីអ្នក សវជជរញ្ជ
ជ ងមីណដេ
ទទួេានសដាយផ្ទទេ់ព្ីការ ិយាេ័យអ្នកផ្តេ់សសវាររស់អ្នក សហើយរាំសព្ញសវជជរញ្ជ
ជ ណដេរញ្ជ
ជ ទិញតាម
សាំរុប្រររស់អ្នកសឡើងវ ិញ៖

1. សវជជរញ្ជ
ជ ងមីណដេឱសងសាែនទទួេានព្ីអ្នក
ឱសងសាែននឹងរាំសព្ញ និងសចញសវជជរញ្ជ
ជ ងមីណដេទទួេានព្ីអ្នកសដាយសវ័យប្រវរតិ។

2. សវជជរញ្ជ
ជ ងមីណដេឱសងសាែនទទួេានសដាយផ្ទទេ់ព្ីការរ ិយាេ័យអ្នកផ្ដេ់សសវាររស់អ្នក
ឱសងសាែននឹងរាំសព្ញ និងសចញសវជជរញ្ជ
ជ ងមីណដេទទួេានព្ីអ្នកផ្តេ់សសវាណងទាំសុខភាព្សដាយ
មិនចាាំាច់សាកសួរអ្នកជាមុន ប្រសិនសរើ៖

•

អ្នកានសប្រើសសវាកមមរញ្ជ
ជ ទិញតាមសាំរុប្រជាមួយនឹងគសប្មាងសនេះកាេព្ីមុន ឬ

•

អ្នកចុេះស្មេះសប្មារ់ការសចញសវជជរញ្ជ
ជ ងមីៗទាំងអ្ស់ណដេអ្នកទទួេសដាយផ្ទទេ់ព្ីអ្នកផ្តេ់សស
វាណងទាំសុខភាព្។ អ្នកអាចសសនើសុាំការណចកចាយសដាយសវ័យប្រវរតិនូវរាេ់សវជជរញ្ជ
ជ ងមីទាំងអ្ស់
ឥឡូវសនេះ ឬសៅសព្េណាក៏ានតាមរយៈការទូរសព្ទសៅសេខ 1-844-268-1908។

ប្រសិនសរើអ្នកានសប្រើការរញ្ជ
ជ ទិញតាមថ្ប្រសែីយ៍កាេព្ីមុន
សហើយមិនចង់ឱយឱសងសាែនរាំសព្ញសដាយសវ័យប្រវរតិ និងដឹកជញ្ូជ នសវជជរញ្ជ
ជ ងមីនីមួយៗ
សូមទក់ទងមកសយើងខ្ាំុតាមរយៈការទូរសព្ទមកសេខ 1-844-268-1908។

ប្រសិនសរើអ្នកមិនធាៃរ់សប្រើការដឹកជញ្ូជ នតាមថ្ប្រសែ៍ី ររស់សយើងសនេះសទ និង/ឬសសប្មចចិរតរញ្ឈរ់
ការរាំសព្ញសវជជរញ្ជ
ជ ងមីសដាយសវ័យប្រវរតិ ឱសងសាែននឹងទក់ទងអ្នករាេ់សព្េណដេព្ួកសគទទួេ
ានសវជជរញ្ជ
ជ ងមីព្ីអ្នកផ្តេ់សសវាណងទាំសុខភាព្ សដើមបីរកសមើេថាសរើអ្នកចង់ឱយរាំសព្ញឱសង
និងដឹកជញ្ូជ នភាៃមៗណដរឬសទ។ .

•

ការសធ្វើណររសនេះនឹងផ្តេ់ឱយអ្នកនូវឱកាសសដើមបីសធ្វើឱយប្ាកដថាឱសងសាែនកាំព្ុងផ្ដេ់ឱសងប្រឹម
ប្រូវ (រួមទាំងកមាៃាំង ររ ិមាែ និងទប្មង់ររ
ូ ភាព្) សហើយសរើចាាំាច់ អាចឱយអ្នកេុរសចាេ
ឬព្នារសព្េការរញ្ជ
ជ ទិញ មុនសព្េមានការដឹកជញ្ូជ ន។

ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
សៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការទូរសព្ទមកសេខសនេះគឺ ឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមចូេសៅកាន់ www.nhpri.org/INTEGRITY។
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•

ជាំព្ូកទី 5៖ ការទទួេានឱសងតាមសវជជរញ្ជ
ជ សប្មារ់អ្ន
កជាំងឺមិនសប្មាកព្ាាេររស់អ្នកតាមរយៈគសប្មាង

ជាការសាំខាន់ណាស់ណដេអ្នកប្រូវស្ៃើយរររាេ់សព្េណដេឱសងសាែនទក់ទងមកអ្នក សដើមបីឱយ
ព្ួកសគដឹងថាប្រូវសធ្វើអ្ីវជាមួយសវជជរញ្ជ
ជ ងមី និងការពារមិនឱយមានការព្នារសព្េកនុងការដឹកជញ្ូជ ន
ណាមួយ។

សដើមបីសប្ជើសសរ ើសសចញព្ីការដឹកជញ្ូជ នសដាយសវ័យប្រវរតិនូវសវជជរញ្ជ
ជ ងមី ណដេអ្នកានទទួេសដាយ
ផ្ទទេ់ព្ីការ ិយាេ័យអ្នកផ្តេ់សសវាណងទាំសុខភាព្ររស់អ្នក សូមទក់ទងមកសយើងខ្ាំុតាមរយៈ
ការទូរសព្ទមកសេខ 1-844-268-1908។

3. ការរាំសព្ញសវជជរញ្ជ
ជ តាមថ្ប្រសែីយ៍
សប្មារ់ការរាំសព្ញ សូមទក់ទងឱសងសាែនររស់អ្នករយៈសព្េ 15 ថ្ងៃមុនសព្េសវជជរញ្ជ
ជ រចចុរបននររស់
អ្នកនឹងអ្ស់ សដើមបីប្ាកដថា ការរញ្ជ
ជ ទិញរនទរ់ររស់អ្នកប្រូវានដឹកជញ្ូជ នសៅអ្នកទន់សព្េ។

ដូសចនេះឱសងសាែនអាចទក់ទងអ្នក សដើមបីរញ្ជ
ជ ក់ព្ីការរញ្ជ
ជ ទិញររស់អ្នក មុនសព្េដឹកជញ្ូជ ន សូម

ប្ាកដថាប្រូវប្ារ់ឱសងសាែននូវមសធ្ាាយេអរាំផ្ុរសដើមបីទក់ទងអ្នក។ អ្នកអាចសធ្វើរចចុរបននភាព្
ព្័រ៌មានសនេះតាមរយៈការទូរសព្ទសៅសេខ 1-844-268-1908 ឬសដាយការចូេសមើេសគហទាំព្័រ
www.caremark.com ។

A7. ការទទួេានការផ្គរ់ផ្គង់ឱសងរយៈសព្េណវង
អ្នកអាចទទួេការផ្គរ់ផ្គង់ឱសងណងទាំរយៈសព្េណវងកនុងរញ្ជីឱសងគសប្មាងររស់សយើង។ ឱសងណងទាំគឺជា
ថានាំណដេអ្នកសប្រើជាប្រចាាំសប្មារ់សាែនភាព្សុខភាព្រាុថ្ាំ រ ៉ោ ឬយូរអ្ណងវង។

ឱសងសាែនកនុងរណា
ត ញមួយចាំនួនអ្នុញ្ជារឱយអ្នកទទួេានការផ្គរ់ផ្គង់ឱសងណងទាំរយៈសព្េណវង។ ការ

ផ្គរ់ផ្គង់រយៈសព្េ 90 ថ្ងៃមានប្ាក់សងរណដេប្រូវរង់ដូចាននឹងការផ្គរ់ផ្គង់រយៈសព្េមួយណខណដរ។ រញ្ជ ីស្មេះ

អ្នកផ្ដេ់សសវា និងឱសងសាែន ប្ារ់អ្នកថាសរើឱសងសាែនណាខៃេះណដេអាចផ្ដេ់ការផ្គរ់ផ្គង់ឱសងណងទាំរយៈ
សព្េណវងដេ់អ្នក។ អ្នកក៏អាចទូរសព្ទមកណផ្នកសសវារសប្មើសមាជិកសដើមបីទទួេានព្័រ៌មានរណនែម។
សប្មារ់ប្រសនទឱសងមួយចាំនួន អ្នកអាចសប្រើសសវាកមមរញ្ជ
ជ ទិញតាមថ្ប្រសែីយ៍កុងរណា
ន
ត ញររស់គសប្មាង

សដើមបីទទួេានការផ្គរ់ផ្គង់ឱសងណងទាំរយ:សព្េណវង។ សូមសមើេណផ្នកខាងសេើ សដើមបីណសវងយេ់អ្ាំព្ីសសវារញ្ជ
ជ
ទិញតាមថ្ប្រសែីយ៍។

ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
សៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការទូរសព្ទមកសេខសនេះគឺ ឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមចូេសៅកាន់ www.nhpri.org/INTEGRITY។
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ជាំព្ូកទី 5៖ ការទទួេានឱសងតាមសវជជរញ្ជ
ជ សប្មារ់អ្ន
កជាំងឺមិនសប្មាកព្ាាេររស់អ្នកតាមរយៈគសប្មាង

A8. ការសប្រើប្ាស់ឱសងសាែនណដេមិនមានសៅកនុងរណា
ត ញររស់គសប្មាង
ជាទូសៅ សយើងរង់ថ្ងៃឱសងណដេានរាំសព្ញសៅឱសងសាែនសប្ៅរណា
ត ញណរសៅសព្េណដេអ្នកមិនអាចសប្រើឱ
សងសាែនកនុងរណា
ត ញរ៉ោុសណាណេះ។ សយើងមានឱសងសាែនកនុងរណា
ត ញសៅខាងសប្ៅរាំរន់សសវាកមមររស់សយើង
ណដេអ្នកអាចទទួេានសវជជរញ្ជ
ជ ណដេានរាំសព្ញររស់អ្នកកនុងនមជាសមាជិកថ្នគសប្មាងររស់សយើង។
សយើងនឹងរង់ថ្ងៃសវជជរញ្ជ
ជ ណដេានរាំសព្ញសៅតាមឱសងសាែនសប្ៅរណា
ត ញកនុងករែីដូចខាងសប្កាម៖

• ទីភានក់្រប្គរ់ប្គងភាព្អាសននររស់សហព្័នធ (FEMA) ានប្រកាសអាសនន
• ការព្ាាេជាំងឺ សៅសព្េសធ្វើដាំសែើរសៅខាងសប្ៅរាំរន់សសវាកមមររស់គសប្មាង
រ៉ោុណនតសៅកនុងសហរដាអាសមរ ិក ណដេមិនមានឱសងសាែនកនុងរណា
ត ញ។
កនុងករែីទាំងសនេះ សូមព្ិនិរយសមើេជាមុនជាមួយណផ្នកសសវារសប្មើសមាជិក សដើមបីរកសមើេថាសរើមានឱសងសាែន
កនុងរណា
ត ញសៅជិរឬអ្រ់។

A9. រង់ឱយអ្នកវ ិញ ប្រសិនសរើអ្នករង់ថ្ងៃសេើសវជជរញ្ជ
ជ
ប្រសិនសរើអ្នកប្រូវណរសប្រើឱសងសាែនសប្ៅរណា
ត ញ ជាទូសៅអ្នកនឹងប្រូវចាំណាយថ្ងៃទាំងស្សុង សៅសព្េអ្នក
ទទួេានសវជជរញ្ជ
ជ ររស់អ្នក។ អ្នកអាចសសនើសុាំឱយសយើងសងអ្នកវ ិញ។
សដើមបីណសវងយេ់រណនែមអ្ាំព្ីសរឿងសនេះ សូមសមើេជាំព្ូកទី 7។

B. រញ្ជីឱសងររស់គសប្មាង
គសប្មាងមានរញ្ជ ីឱសងណដេទទួេានការធានរា៉ោ រ់រង។ សយើងសៅការ់ថា “រញ្ជ ីឱសង”។
ឱសងសៅកនុងរញ្ជីឱសងប្រូវានសប្ជើសសរ ើសសដាយគសប្មាងសដាយមានជាំនួយព្ីប្កុមសវជជរែិឌ រ និងឱសងការ ី។
រញ្ជ ីឱសងក៏ប្ារ់អ្នកផ្ងណដរ ប្រសិនសរើមានវ ិធានណាមួយណដេអ្នកប្រូវអ្នុវរត សដើមបីទទួេានឱសងររស់
អ្នក។
ជាទូសៅសយើងនឹងរា៉ោ រ់រងសេើឱសងសៅកនុងរញ្ជីឱសងររស់គសប្មាង ដរារណាអ្នកសធ្វើតាមវ ិធានណដេានព្នយេ់
សៅកនុងជាំព្ូកសនេះ។

ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
សៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការទូរសព្ទមកសេខសនេះគឺ ឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមចូេសៅកាន់ www.nhpri.org/INTEGRITY។
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ជាំព្ូកទី 5៖ ការទទួេានឱសងតាមសវជជរញ្ជ
ជ សប្មារ់អ្ន
កជាំងឺមិនសប្មាកព្ាាេររស់អ្នកតាមរយៈគសប្មាង

B1. ឱសងសៅកនុងរញ្ជីឱសង
រញ្ជ ីឱសងរួមមានឱសងណដេសែិរសប្កាមការធានរា៉ោ រ់រង Medicare Part D និងឱសងណដេមានសវជជរញ្ជ
ជ
និងាមនសវជជរញ្ជ
ជ មួយចាំនួន និងធារុណដេមានការធានរា៉ោ រ់រងសៅកនុងអ្រែប្រសយាជន៏ Medicaid ររស់អ្នក។
រញ្ជ ីឱសងរួមមានឱសងមានស្មេះមា៉ោ កយីសហា ឱសងទូសៅ និងឱសង biosimilars។
ឱសងមានមា៉ោ កយីសហាគឺជាឱសងតាមសវជជរញ្ជ
ជ ណដេប្រូវានេក់សប្កាមស្មេះយីសហាណដេប្គរ់ប្គងសដាយប្កុ
មហុនផ្េិរឱសង។ ឱសងមានមា៉ោ កយីសហាណដេសមុគសាមញជាងឱសងធ្មមតា (ឧទហរែ៍ ឱសងណដេមាន
មូេដាានសេើប្រូសរអ្ុីន) ប្រូវានសគសៅថាផ្េិរផ្េជីវសាស្រសត។ សៅកនុងរញ្ជីឱសង សៅសព្េណដេសយើង

សាំសៅសៅសេើ “ឱសង” វាអាចមានន័យថាជាឱសង ឬផ្េិរផ្េជីវសាស្រសត ដូចជាវា៉ោ ក់សាាំង ឬអាាំងសុយេីន។
ឱសងទូសៅមានសារធារុសកមមដូចានសៅនឹងឱសងមានមា៉ោ កយីសហាណដរ។ សដាយសារផ្េិរផ្េជីវសាស្រសត
មានភាព្សមុប្គសាមញជាងឱសងធ្មមតា ជាំនួសឱយការមានទប្មង់ទូសៅ ឱសងទាំងសនេះមានជសប្មើសណដេប្រូវ
ានសគសៅថា biosimilars។ ជាទូសៅ ឱសងទូសៅ និងឱសង biosimilars មានប្រសិទធភាព្ដូចានសៅនឹងឱស
ងមានមា៉ោ កយីសហា ឬផ្េិរផ្េជីវសាស្រសត សហើយជាធ្មមតាមានរថ្មៃទរជាង។ មានឱសងជាំនួសឱសងទូសៅ
ឬជសប្មើសឱសង biosimilar មានសប្មារ់ឱសងមានមា៉ោ កយីសហាជាសប្ចើន និងផ្េិរផ្េជីវសាស្រសតមួយចាំនួន។
គសប្មាងររស់សយើងក៏រា៉ោរ់រងសេើឱសង និងផ្េិរផ្េណដេាមនសវជជរញ្ជ
ជ មួយចាំនួនផ្ងណដរ។ ឱសងណដេាមន
សវជជរញ្ជ
ជ មួយចាំនួនមានរថ្មៃធ្ូរថ្ងៃ ជាងឱសងណដេមានសវជជរញ្ជ
ជ សហើយមានប្រសិទធភាព្ដូចានផ្ងណដរ។
សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមទូរសព្ទមកណផ្នកសសវារសប្មើសមាជិក។

B2. វ ិធ្ីណសវងរកឱងសៅកនុងរញ្ជីឱសង
សដើមបីដឹងថាសរើឱសងណដេអ្នកកាំព្ុងសប្រើមានកនុងរញ្ជីឱសងឬអ្រ់ អ្នកអាច៖

•

ចូេសមើេសគហទាំព្័រររស់គសប្មាងតាមរយៈ www.nhpri.org/INTEGRITY ។ រញ្ជ ីឱសង
សៅសេើសគហទាំព្័រណរងណរជារញ្ជីមានរចចុរបននភាព្ងមីរាំផ្ុរ។

•

សូមសៅទូរសព្ទមកណផ្នកសសវារសប្មើសមាជិក សដើមបីរកសមើេថាសរើឱងមានសៅកនុងរញ្ជីឱសង
ររស់គសប្មាងឬអ្រ់ ឬសសនើសុាំចារ់ចមៃងថ្នរញ្ជ ី។

ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
សៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការទូរសព្ទមកសេខសនេះគឺ ឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមចូេសៅកាន់ www.nhpri.org/INTEGRITY។
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ជាំព្ូកទី 5៖ ការទទួេានឱសងតាមសវជជរញ្ជ
ជ សប្មារ់អ្ន
កជាំងឺមិនសប្មាកព្ាាេររស់អ្នកតាមរយៈគសប្មាង

B3. ឱសងណដេមិ នមានសៅកនុងរញ្ជីឱសង
គសប្មាងសនេះមិនរា៉ោ រ់រងសេើឱសងតាមសវជជរញ្ជ
ជ ទាំងអ្ស់សទ។ ឱសងមួយចាំនួនមិនមានសៅកនុងរញ្ជីឱសងសទ
ព្ីសប្ពាេះចារ់មិនអ្នុញ្ជារឱយគសប្មាងរា៉ោ រ់រងសេើឱសងទាំងសនេះសទ។ កនុងករែីសផ្សងសទៀរ សយើងាន
សសប្មចចិរតមិនរញ្ូច េឱសងសៅកនុងរញ្ជីឱសងសទ។

Neighborhood INTEGRITY នឹងមិនរង់ថ្ងៃសេើឱសងណដេមានកនុងណផ្នកសនេះសទ។ ឱសងទាំងសនេះសៅថា

ឱសងណដេមិនរារ់រញ្ូច េ។ ប្រសិនសរើអ្នកទទួេានសវជជរញ្ជ
ជ ថានាំណដេមិនរារ់រញ្ូច េអ្នកប្រូវណររង់ប្ាក់

សដាយខៃួនឯង។ ប្រសិនសរើអ្នកគិរថាសយើងគួរណររង់ថ្ងៃឱសងណដេមិនរារ់រញ្ូច េសដាយសារណរករែីររស់អ្នក
អ្នកអាចដាក់ពាកយរែឹត ងឧទធរែ៍ាន។ (សដើមបីណសវងយេ់អ្ាំព្ីការដាក់រែឹដ ងឧទធរែ៍ សូមសមើេជាំព្ូកទី 9។)
សនេះគឺជាវ ិធានទូសៅចាំនួនរីសប្មារ់ថានាំណដេមិនរារ់រញ្ូច េ៖

1. គសប្មាងធានរា៉ោ រ់រងររស់សយើងសេើឱសងសប្មារ់អ្នកជាំងឺសប្មាកសប្ៅមនទីរសព្ទយ (ណដេរួមរញ្ូច េ

ទាំងឱសង Part D និងឱសង Medicaid) មិនអាចរង់ថ្ងៃសប្មារ់ឱសងណដេនឹងប្រូវានរា៉ោ រ់រងរួច
សហើយសៅសប្កាម Medicare Part A ឬ Part B។ ឱសងណដេរា៉ោ រ់រងសប្កាម Medicare Part A ឬ Part
B ប្រូវានធានរា៉ោ រ់រងសដាយ Neighborhood INTEGRITY សដាយឥរគិរថ្ងៃ រ៉ោុណនតឱសងទាំងសនេះ
មិនប្រូវានចារ់ទុកជាណផ្នកមួយថ្នអ្រែប្រសយាជន៍ឱសងណដេប្រូវានសចញសវជជរញ្ជ
ជ ឱយអ្នកជាំងឺមិន
សប្មាកកនុងមនទីរសព្ទយររស់អ្នក។

2. គសប្មាងររស់សយើងមិនអាចរា៉ោ រ់រងសេើឱសងណដេានទិញឱសងសៅសប្ៅសហរដាអាសមរ ិក និងទឹក
ដីររស់ខួនសទ។
ៃ

3. ការសប្រើប្ាស់ឱសងប្រូវណរមានការយេ់ប្ព្មព្ីរដាាេចាំែីអាហារ និងឱសង ឬាាំប្ទសដាយឯក
សារសយាងសវជជសាស្រសតជាក់ោក់ណដេជាការព្ាាេសប្មារ់សាែនភាព្ររស់អ្នក។ អ្នកផ្តេ់សសវា
ររស់អ្នកប្រណហេជាសចញសវជជរញ្ជ
ជ ឱសងមួយចាំនួន សដើមបីព្ាាេសាែនភាព្ររស់អ្នក សទេះរីជាវា
មិនប្រូវានអ្នុញ្ជារឱយព្ាាេសាែនភាព្សនេះក៏សដាយ។ សគសៅថាការសប្រើប្ាស់ឱសងណដេមិន
មានការរិទសាៃក។ ជាធ្មមតា គសប្មាងររស់សយើងមិនរា៉ោ រ់រងសេើឱសង សៅសព្េណដេឱសងទាំង
សនេះប្រូវានសចញសវជជរញ្ជ
ជ សប្មារ់ការសប្រើប្ាស់ឱសងណដេមិនមានការរិទសាៃក។

ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
សៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការទូរសព្ទមកសេខសនេះគឺ ឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមចូេសៅកាន់ www.nhpri.org/INTEGRITY។

149

សសៀវសៅណែនាំសមាជិកររស់ Neighborhood INTEGRITY

ជាំព្ូកទី 5៖ ការទទួេានឱសងតាមសវជជរញ្ជ
ជ សប្មារ់អ្ន
កជាំងឺមិនសប្មាកព្ាាេររស់អ្នកតាមរយៈគសប្មាង

តាមចារ់ ប្រសនទឱសងណដេានរាយខាងសប្កាមមិនប្រូវានធានរា៉ោ រ់រងសដាយ Medicare ឬ Medicaid សទ។

•

ឱសងណដេប្រូវានសប្រើ សដើមបីផ្សព្វផ្ាយភាព្មានកូន

•

ឱសងណដេប្រូវានសប្រើសប្មារ់សាេរាំែងណកសមផសស ឬសដើមបីផ្សព្វផ្ាយការរែុដ េះសក់

•

ឱសងណដេប្រូវានសប្រើសប្មារ់ព្ាាេការខូចមុខ្រផ្ៃូវសនទ ឬ្រ់េិងគដូចជា Viagra®,
Cialis®, Levitra® និង Caverject®

•

ឱសងព្ាាេអ្នកជាំងឺសប្មាកសប្ៅមនទីរសព្ទយសៅសព្េណដេប្កុមហុនណដេផ្េិរឱសងនិយា
យថាអ្នកប្រូវណរមានការសធ្វើសរសត ឬផ្ដេ់សសវាកមមសដាយព្ួកសគ

B4. ថានក់ថ្នរញ្ជីឱសង
ឱសងទាំងអ្ស់ណដេមានសៅកនុងរញ្ជីឱសងររស់គសប្មាងមានសៅកនុងថានក់មួយកនុងចាំសណាមថានក់ទាំង 3។
ថានក់គឺជាប្កុមថានាំណដេមានប្រសនទដូចានជាទូសៅ (ឧទហរែ៍ឱសងណដេមានមា៉ោ កយីសហា ឱសងទូសៅ
ឬឱសងណដេាមនសវជជរញ្ជ
ជ )។

• ថានក់ទី 1 រួមមានឱសងទូសៅ
• ថានក់ទី 2 រួមមានឱសងមានមា៉ោ កយីសហា
• ថានក់ទី 3 រួមមានឱសងណដេមិនណមនជាសវជជរញ្ជ
ជ ររស់ Medicare និងឱសងណដេាមនសវជជរញ្ជ
ជ
(OTC)
សដើមបីដឹងថាសរើ ឱសងររស់អ្នកសែិរកនុងថានក់ណាមួយ សូមរកសមើេឱសងសៅកនុងរញ្ជីឱសងររស់គសប្មាង។
ជាំព្ូកទី 6 ប្ារ់ព្ីចាំនួនទឹកប្ាក់ណដេអ្នកប្រូវរង់សប្មារ់ឱសងកនុងថានក់នីមួយៗ។

ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
សៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការទូរសព្ទមកសេខសនេះគឺ ឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមចូេសៅកាន់ www.nhpri.org/INTEGRITY។
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ជាំព្ូកទី 5៖ ការទទួេានឱសងតាមសវជជរញ្ជ
ជ សប្មារ់អ្ន
កជាំងឺមិនសប្មាកព្ាាេររស់អ្នកតាមរយៈគសប្មាង

C. ណដនកាំែរ់សេើឱសងមួយចាំនួន
សប្មារ់ឱសងណដេមានសវជជរញ្ជ
ជ មួយចាំនួន វ ិធានព្ិសសសកាំែរ់ព្ីរសរៀរ និងសព្េណាណដេគសប្មាងរា៉ោ រ់រង
សេើឱសងទាំងសនេះ។ ជាទូសៅ វ ិធានររស់សយើងសេើកទឹកចិរអ្
ត នកឱយទទួេឱសងណដេមានប្រសិទធភាព្សប្មារ់
សាែនភាព្សវជជសាស្រសតររស់អ្នក សហើយមានសុវរែិភាព្ និងប្រសិទធភាព្។ សៅសព្េណដេឱសងណដេមានសុវរែិ
ភាព្ រថ្មៃធ្ូរថ្ងៃនឹងមានប្រសិទធភាព្ដូចនឹងឱសងណដេមានរថ្មៃថ្ងៃជាងណដរ គសប្មាងរ ាំព្ឹងថាអ្នកផ្តេ់សសវា
ររស់អ្នកនឹងសចញសវជជរញ្ជ
ជ ឱសងណដេមានរថ្មៃធ្ូរថ្ងៃ។
ប្រសិនសរើវ ិធានព្ិសសសសប្មារ់ឱសងររស់អ្នក ជាធ្មមតាវាមានន័យថាអ្នក ឬអ្នកផ្ដេ់សសវាររស់អ្នកនឹងប្រូវ
ចារ់ វ ិធានការរណនែម សដើមបីឱយសយើងរា៉ោ រ់រងសេើឱសង។ ឧទហរែ៍ អ្នកផ្តេ់សសវាររស់អ្នកប្រណហេជាប្រូវ
ប្ារ់សយើងព្ីការសធ្វើសរាគវ ិនិច័យ
ឆ ររស់អ្នក ឬផ្តេ់េទធផ្េថ្នការសធ្វើសរសត្មជាមុន។ ប្រសិនសរើអ្នក ឬអ្នកផ្ត
េ់សសវាររស់អ្នកគិរថាវ ិធានររស់សយើងមិនគួរអ្នុវរតចាំសពាេះសាែនភាព្ររស់អ្នកសទ អ្នកគួរណរសសនើសុាំឱយសយើង
សេើកណេង។ សយើងអាច ឬអាចនឹងមិនយេ់ប្ព្មអ្នុញ្ជារឱយអ្នកសប្រើឱសងសដាយមិនចាាំាច់ចារ់វ ិធានការ
រណនែម។
សដើមបីណសវងយេ់រណនែមអ្ាំព្ីការសសនើសុាំការសេើកណេង សូមសមើេជាំព្ូកទី 9។

1. ការដាក់កប្មិរសេើការសប្រើប្ាស់ឱសងមានមា៉ោ កយីសហា សៅសព្េណដេមានកាំណែទូសៅ
ជាទូសៅ ឱសងទូសៅមានប្រសិទធភាព្ដូចានសៅនឹងឱសងមានមា៉ោ កយីសហា សហើយជាធ្មមតាមានរថ្មៃ
ទរជាង។ កនុងករែីភាគសប្ចើន ប្រសិនសរើមានកាំណែទូសៅអ្ាំព្ីឱសងមានមា៉ោ កយីសហា ឱសងសាែន
កនុងរណា
ត ញររស់សយើងនឹងផ្តេ់ឱយអ្នកនូវកាំណែទូសៅ។

•

ជាធ្មមតា សយើងនឹងមិនរង់ប្ាក់សប្មារ់ឱសងមានមា៉ោ កយីសហាសនេះសទ សៅសព្េណដេមាន
កាំណែទូសៅ។

•

សទេះជាយា៉ោ ងណាក៏សដាយ ប្រសិនសរើអ្នកផ្តេ់សសវាររស់អ្នកានប្ារ់សយើងខ្ាំុអ្ាំព្ីសហរុផ្េសវជជ
សាស្រសតថា ទាំងឱសងទូសៅ ឬឱសងណដេមានការរា៉ោ រ់រងសផ្សងសទៀរ ណដេព្ាាេសាែនភាព្
ដូចាននឹងមានប្រសិទធភាព្សប្មារ់អ្នក សនេះសយើងនឹងរា៉ោ រ់រងសេើឱសងមានមា៉ោ កយីសហា។

ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
សៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការទូរសព្ទមកសេខសនេះគឺ ឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមចូេសៅកាន់ www.nhpri.org/INTEGRITY។
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ជាំព្ូកទី 5៖ ការទទួេានឱសងតាមសវជជរញ្ជ
ជ សប្មារ់អ្ន
កជាំងឺមិនសប្មាកព្ាាេររស់អ្នកតាមរយៈគសប្មាង

2. ការទទួេានការអ្នុញ្ជារព្ីគសប្មាងជាមុន
សប្មារ់ឱសងមួយចាំនួន អ្នក ឬអ្នកផ្តេ់សសវាររស់អ្នកប្រូវណរទទួេានការយេ់ប្ព្មព្ី Neighborhood
INTEGRITY មុនសព្េអ្នករាំសព្ញសវជជរញ្ជ
ជ ររស់អ្នក។ ប្រសិនសរើអ្នកមិនទទួេានការអ្នុញ្ជារសទ
Neighborhood INTEGRITY មិនអាចរា៉ោ រ់រងសេើឱសងានសទ។

3. សាកេបងសប្រើឱសងសផ្សងជាមុនសិន
ជាទូសៅ គសប្មាងចង់ឱយអ្នកសាកេបងសប្រើឱសងណដេមានរថ្មៃធ្ូរថ្ងៃ (ណដេសប្ចើនណរមានប្រសិទធភាព្)
មុនសព្េគសប្មាងរា៉ោ រ់រងសេើឱសងណដេថ្ងៃជាង។ ឧទហរែ៍ ប្រសិនសរើឱសង A និងឱសង B ព្ាាេ
សាែនភាព្សវជជសាស្រសតដូចាន សហើយឱសង A ចាំណាយរិចជាងឱសង B សនេះគសប្មាងអាចរប្មូវឱយអ្នក
សាកេបងសប្រើឱសង A ជាមុនសិន។
ប្រសិនសរើឱសង A មិនមានប្រសិទធភាព្សប្មារ់អ្នកសទ សនេះគសប្មាងនឹងរា៉ោ រ់រងសេើឱសង B។
សគសៅថាការព្ាាេជាជាំហានៗ។

4. ណដនកាំែរ់ថ្នររ ិមាែ
សប្មារ់ឱសងមួយចាំនួន សយើងដាក់កប្មិរររ ិមាែឱសងណដេអ្នកអាចមាន។ សគសៅថាណដនកាំែរ់ថ្ន
ររ ិមាែ។ ឧទហរែ៍ គសប្មាងអាចដាក់កប្មិរចាំនួនឱសងណដេអ្នកអាចទទួេានរាេ់សព្េណដេអ្នក
រាំសព្ញសវជជរញ្ជ
ជ ររស់អ្នក។
សដើមបីដឹងថាសរើវ ិធានណាមួយខាងសេើប្រូវអ្នុវរតចាំសពាេះឱសងណដេអ្នកសប្រើ ឬចង់សប្រើ សូមព្ិនិរយសមើេ
រញ្ជ ីឱសង។ សប្មារ់ព្័រ៌មានងមីៗរាំផ្ុរ សូមទូរសព្ទមកណផ្នកសសវារសប្មើសមាជិក ឬព្ិនិរយសមើេសគហ
ទាំព្័រររស់សយើងតាមរយៈ www.nhpri.org/INTEGRITY ។

D. មូេសហរុណដេឱសងររស់អ្នកអាចនឹងមិនប្រូវានធានរា៉ោ រ់រង
សយើងព្ាយាមសធ្វើឱយការរា៉ោ រ់រងឱសងររស់អ្នកដាំសែើរការេអសប្មារ់អ្នក រ៉ោុណនតសព្េខៃេះឱសងអាចមិនប្រូវ
ានធានរា៉ោ រ់រងតាមរសរៀរណដេអ្នកចង់ានសនេះសទ។ ឧទហរែ៍៖
•

ឱសងណដេអ្នកចង់សប្រើមិនប្រូវានធានរា៉ោ រ់រងសដាយគសប្មាងសនេះសទ។ ឱសងសនេះប្រណហេជាមិន
មានសៅកនុងរញ្ជីឱសងសទ។ កាំណែឱសងទូសៅអាចប្រូវានធានរា៉ោ រ់រង រ៉ោុណនតកាំណែឱសងមា៉ោ ក
យីសហាណដេអ្នកចង់សប្រើមិនមានការធានរា៉ោ រ់រងសទ។ ឱសងអាចនឹងងមី សហើយសយើងមិនទន់ានព្ិនិ
រយសមើេវាសឡើងវ ិញសៅសឡើយ សដើមបីធានសុវរែិភាព្ និងប្រសិទធភាព្។

ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
សៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការទូរសព្ទមកសេខសនេះគឺ ឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមចូេសៅកាន់ www.nhpri.org/INTEGRITY។
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•

ជាំព្ូកទី 5៖ ការទទួេានឱសងតាមសវជជរញ្ជ
ជ សប្មារ់អ្ន
កជាំងឺមិនសប្មាកព្ាាេររស់អ្នកតាមរយៈគសប្មាង

ឱសងប្រូវានធានរា៉ោ រ់រង រ៉ោុណនតមានវ ិធានព្ិសសស ឬណដនកាំែរ់សេើការធានរា៉ោ រ់រងសប្មារ់ឱ
សងសនេះ។ ដូចណដេានព្នយេ់សៅកនុងណផ្នកខាងសេើ ឱសងមួយចាំនួនណដេរា៉ោ រ់រងសដាយ

គសប្មាងមានវ ិធានណដេកាំែរ់ការសប្រើប្ាស់ររស់ព្ួកសគ។ កនុងករែីខៃេះ អ្នក ឬអ្នកសចញសវជជ
រញ្ជ
ជ ររស់អ្នកប្រណហេជាចង់សសនើសុាំឱយសយើងសេើកណេងចាំសពាេះវ ិធានសនេះ។

មានកិចចការជាសប្ចើនណដេអ្នកអាចសធ្វើាន ប្រសិនសរើឱសងររស់អ្នកមិនប្រូវានធានរា៉ោ រ់រងតាម
រសរៀរណដេអ្នកចង់ាន។

D1. ការទទួេានការផ្គរ់ផ្គង់រសណា
ត េះអាសនន
កនុងករែីមួយចាំនួន គសប្មាងអាចផ្តេ់ឱយអ្នកនូវការផ្គរ់ផ្គង់ឱសងរសណា
ត េះអាសនន សៅសព្េឱសងមិនមានសៅ
កនុងរញ្ជីឱសង ឬសៅសព្េណដេមានការដាក់កប្មិរតាមមសធ្ាាយមួយចាំនួន។ ការសធ្វើណររសនេះផ្តេ់សព្េសវ
ោឱយអ្នកនិយាយជាមួយអ្នកផ្តេ់សសវាររស់អ្នកអ្ាំព្ីការទទួេានឱសងសផ្សង ឬសសនើសុាំគសប្មាងសដើមបីរា៉ោរ់រង
សេើឱសង។
សដើមបីទទួេានការផ្គរ់ផ្គង់ឱសងរសណា
ដ េះអាសនន អ្នកប្រូវណររាំសព្ញតាមវ ិធានទាំងព្ីរខាងសប្កាម៖

1. ឱសងណដេអ្នកានឹងកាំព្ុងសប្រើ៖
•

ណេងសែិរសៅសេើរញ្ជ ីឱសងររស់គសប្មាងសទៀរសហើយ ឬ

•

មិនណដេមានសៅកនុងរញ្ជីឱសងររស់គសប្មាង ឬ

•

ឥឡូវសនេះប្រូវានដាក់កប្មិរសៅកនុងវ ិធ្ីមួយចាំនួន។

2. អ្នកប្រូវណរសែិរកនុងសាែនភាព្មួយកនុងចាំសណាមសាែនភាព្ទាំងសនេះ៖
•

អ្នកសែិរសៅកនុងគសប្មាងកាេព្ីឆ្នាំមុន។

o សយើងនឹងធានរា៉ោ រ់រងសៅសេើការផ្គរ់ផ្គង់ឱសងជារសណា
ដ េះអាសននកុងអ្ាំ
ន
ឡុងរយៈសព្
េ 90 ថ្ងៃដាំរូងថ្នឆ្នាំតាមប្ររិទិន ប្រសិនសរើឱសងររស់អ្នកណេងមានសៅកនុង

រញ្ជ ីឱសងររស់គសប្មាង ឬឥឡូវសនេះប្រូវានកាំែរ់តាមមសធ្ាាយណាមួយ។

ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
សៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការទូរសព្ទមកសេខសនេះគឺ ឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមចូេសៅកាន់ www.nhpri.org/INTEGRITY។
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ជាំព្ូកទី 5៖ ការទទួេានឱសងតាមសវជជរញ្ជ
ជ សប្មារ់អ្ន
កជាំងឺមិនសប្មាកព្ាាេររស់អ្នកតាមរយៈគសប្មាង

o ការផ្គរ់ផ្គង់រសណា
ត េះអាសននសនេះនឹងមានរយៈសព្េរហូរដេ់៖
o

ការផ្គរ់ផ្គង់រយៈសព្េ 30 ថ្ងៃ ប្រសិនសរើអ្នកមិនរស់សៅកនុងកណនៃងណងទាំរយៈសព្េណវង

o

ការផ្គរ់ផ្គង់រយៈសព្េ 31 ថ្ងៃប្រសិនសរើអ្នករស់សៅកនុងមនទីរណងទាំរយៈសព្េណវង

o ប្រសិនសរើសវជជរញ្ជ
ជ ររស់អ្នកប្រូវានសរសសរសប្មារ់រយៈសព្េរិចជាងសនេះ
សយើងនឹងអ្នុញ្ជារឱយមានការរាំសព្ញសឡើងវ ិញសប្ចើនដងរហូរដេ់ចាំនួនសប្រើឱសងអ្
រិររមា 30 ថ្ងៃ។ អ្នកប្រូវណររាំសព្ញសវជជរញ្ជ
ជ សៅតាមឱសងសាែនកនុងរណា
ដ ញ។

o ឱសងសាែនណងទាំរយៈសព្េណវងអាចផ្តេ់ឱសងតាមសវជជរញ្ជ
ជ ររស់អ្នកកនុងររ ិមាែ
រិចរួចកនុងសព្េណរមួយ សដើមបីការពារកុាំឱយមានការខជេះខាជយ។

•

អ្នកគឺជាអ្នកងមីចាំសពាេះគសប្មាង។

o សយើងនឹងរា៉ោ រ់រងសេើការផ្គរ់ផ្គង់ឱសងរសណា
ដ េះអាសននថ្ន ឱសងរសណា
ដ េះអាសនន
ររស់អ្នក កនុងអ្ាំឡុងសព្េ 90 ថ្ងៃដាំរូងថ្នសមាជិកភាព្ររស់អ្ក
ន សៅកនុងគសប្មាង។

o ការផ្គរ់ផ្គង់រសណា
ត េះអាសននសនេះនឹងមានរយៈសព្េរហូរដេ់៖
▪

ការផ្គរ់ផ្គង់រយៈសព្េ 30 ថ្ងៃ ប្រសិនសរើអ្នកមិនរស់សៅកនុងកណនៃងណងទាំរយៈសព្េណវង

▪

ការផ្គរ់ផ្គង់រយៈសព្េ 31 ថ្ងៃ ប្រសិនសរើអ្នករស់សៅកនុងកណនៃងណងទាំរយៈសព្េណវង និង

▪

ការផ្គរ់ផ្គង់រយៈសព្េ 90 ថ្ងៃសប្មារ់ឱសងណដេរា៉ោ រ់រងសដាយ Medicaid។

o ប្រសិនសរើសវជជរញ្ជ
ជ ររស់អ្នកប្រូវានសរសសរសប្មារ់រយៈសព្េរិចជាងសនេះ សយើងនឹង
អ្នុញ្ជារឱយមានការរាំសព្ញសឡើងវ ិញសប្ចើនដងរហូរដេ់រយៈសព្េអ្រិររមា 30 ថ្ងៃថ្ន
ឱសងណផ្នក D ឬការផ្គរ់ផ្គង់រយៈសព្េ 90 ថ្ងៃ ថ្នឱសងណដេធានរា៉ោ រ់រងសដាយ Medicaid
។ អ្នកប្រូវណររាំសព្ញសវជជរញ្ជ
ជ សៅតាមឱសងសាែនកនុងរណា
ដ ញ។

o ឱសងសាែនណងទាំរយៈសព្េណវងអាចផ្តេ់ឱសងតាមសវជជរញ្ជ
ជ ររស់អ្នកកនុងររ ិមាែ
រិចរួចកនុងសព្េណរមួយ សដើមបីការពារកុាំឱយមានការខជេះខាជយ។

ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
សៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការទូរសព្ទមកសេខសនេះគឺ ឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមចូេសៅកាន់ www.nhpri.org/INTEGRITY។
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•

ជាំព្ូកទី 5៖ ការទទួេានឱសងតាមសវជជរញ្ជ
ជ សប្មារ់អ្ន
កជាំងឺមិនសប្មាកព្ាាេររស់អ្នកតាមរយៈគសប្មាង

អ្នកសែិរសៅកនុងគសប្មាងសប្ចើនជាង 90 ថ្ងៃសហើយរស់សៅកនុងមនទីរណងទាំរយៈសព្េណវង
សហើយប្រូវការការផ្គរ់ផ្គង់ភាៃមៗ។

o សយើងនឹងរា៉ោ រ់រងការផ្គរ់ផ្គង់រយៈសព្េ 31 ថ្ងៃ ឬរិចជាងសនេះ ប្រសិនសរើសវជជរញ្ជ
ជ
ររស់អ្នកប្រូវានសរសសរកនុងរយៈសព្េរិចជាងសនេះ។ សនេះគឺជាការរណនែមសៅ
នឹងការផ្គរ់ផ្គង់រសណា
ត េះអាសននខាងសេើ។

o ប្រសិនសរើកប្មិរថ្នការណងទាំររស់អ្នកមានការផ្ទៃស់រូរត សនេះសយើងនឹងរា៉ោ រ់រងការ
ផ្គរ់ផ្គង់យា៉ោងសហាចណាស់ការផ្គរ់ផ្គង់មួយរយៈសព្េ 31 ថ្ងៃ

o សដើមបីសសនើសុាំការផ្គរ់ផ្គង់ឱសងជារសណា
ត េះអាសនន
សូមទូរសព្ទមកណផ្នកសសវារសប្មើសមាជិក។
សៅសព្េអ្នកទទួេការផ្គរ់ផ្គង់ឱសងរសណា
ត េះអាសនន អ្នកគួរណរព្ិសប្ាេះជាមួយអ្នកផ្តេ់សសវាររស់អ្នក
សដើមបីសសប្មចថាប្រូវសធ្វើអ្ីវ សៅសព្េណដេការផ្គរ់ផ្គង់ររស់អ្នកអ្ស់។ សនេះជាជសប្មើសររស់អ្នក៖

•

អ្នកអាចរតូរសៅសប្រើឱសងសផ្សងាន។
អាចនឹងមានឱសងសផ្សងណដេធានរា៉ោ រ់រងសដាយគសប្មាងណដេមានប្រសិទធភាព្សប្មារ់អ្នក។
អ្នកអាចទូរសព្ទមកណផ្នកសសវារសប្មើសមាជិក សដើមបីសសនើសុាំរញ្ជ ីឱសងណដេទទួេានការធាន
រា៉ោ រ់រងណដេព្ាាេសាែនភាព្សវជជសាស្រសតណរមួយ។ រញ្ជ ីសនេះអាចជួយអ្នកផ្តេ់សសវាររស់អ្នក
ឱយរកសឃើញឱសងណដេទទួេានការធានរា៉ោ រ់រងណដេអាចមានប្រសិទធភាព្សប្មារ់អ្នក។
ឬ

•

អ្នកអាចសសនើសុាំការសេើកណេងាន។
អ្នក និងអ្នកផ្តេ់សសវាររស់អ្នកអាចសសនើសុាំគសប្មាងឱយសធ្វើការសេើកណេងាន។ ឧទហរែ៍ អ្នក
អាចសសនើសុាំគសប្មាងឱយរា៉ោ រ់រងសេើឱសង សទេះរីជាវាមិនមានសៅកនុងរញ្ជីឱសងក៏សដាយ។ ឬអ្នក
អាចសសនើសុាំគសប្មាងឱយរា៉ោ រ់រងឱសងសដាយាមនណដនកាំែរ់។ ប្រសិនសរើអ្នកផ្តេ់សសវាររស់អ្នក

និយាយថា អ្នកមានសហរុផ្េសវជជសាស្រសតេស
អ ប្មារ់ការសេើកណេង ព្ួកសគអាចជួយអ្នកកនុងការ
សសនើសុាំការសេើកណេងមួយាន។

ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
សៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការទូរសព្ទមកសេខសនេះគឺ ឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមចូេសៅកាន់ www.nhpri.org/INTEGRITY។
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ជាំព្ូកទី 5៖ ការទទួេានឱសងតាមសវជជរញ្ជ
ជ សប្មារ់អ្ន
កជាំងឺមិនសប្មាកព្ាាេររស់អ្នកតាមរយៈគសប្មាង

ប្រសិនសរើឱសងណដេអ្នកកាំព្ុងសប្រើនឹងប្រូវដកសចញព្ីរញ្ជ ីឱសង ឬមានការដាក់កាំហិរកនុងវ ិធ្ីមួយចាំនួនសប្មារ់
ឆ្នាំសប្កាយ សយើងនឹងអ្នុញ្ជារឱយអ្នកសសនើសុាំការសេើកណេងមុនឆ្នាំសប្កាយ។

•

សយើងនឹងប្ារ់អ្នកអ្ាំព្ីការផ្ទៃស់រូរណាមួ
ត
យសៅកនុងការធានរា៉ោ រ់រងសេើឱសងររស់អ្នកសប្មារ់

ឆ្នាំសប្កាយ។ រនទរ់មកអ្នកអាចសសនើសុាំឱយសយើងសធ្វើការសេើកណេង និងរា៉ោ រ់រងសេើឱសងតាមរសរៀរ
ណដេអ្នកចង់ឱយរា៉ោ រ់រងឱសងសនេះសៅឆ្នាំសប្កាយ។

•

សយើងនឹងស្ៃើយររនឹងការសសនើសុាំការសេើកណេងកនុងរយៈសព្េ 72 សមា៉ោ ង រនទរ់ព្ីសយើងទទួេ
ានសាំសែើសុាំររស់អ្នក (ឬសសចកតីណងៃងាាំប្ទររស់អ្នកសចញសវជជរញ្ជ
ជ ររស់អ្នក)។

សដើមបីណសវងយេ់រណនែមអ្ាំព្ីការសសនើសុាំការសេើកណេងមួយ សូមសមើេជាំព្ូកទី 9។
ប្រសិនសរើសោកអ្នកប្រូវការជាំនួយកនុងការសសនើសុាំករែីសេើកណេង សោកអ្នកអាចទក់ទងសៅណផ្នកសសវា
រសប្មើអ្រិងិជន។

E. ការផ្ទៃស់រូរសេើ
ដ
ការធានរា៉ោ រ់រងសេើឱសងររស់អ្នក
ការផ្ទៃស់រូរភាគសប្ចើ
ត
នសៅកនុងការធានរា៉ោ រ់រងឱសងសធ្វើសឡើងសៅថ្ងៃទី 1 ណខមករា រ៉ោុណនត Neighborhood
INTEGRITY អាចនឹងរណនែម ឬដកឱសងកនុងរញ្ជីឱសងកនុងឆ្នាំ។ សយើងក៏អាចនឹងផ្ទៃស់រូរវ
ដ ិធានអ្ាំព្ី
ឱសងររស់ព្ួកសយើងផ្ងណដរ។ ឧទហរែ៍ សយើងអាច៖

•

សសប្មចចិរតថាទមទរ ឬមិនទមទរការយេ់ប្ព្មជាមុន (PA) សប្មារ់ឱសង។ (PA
គឺជាការយេ់ប្ព្មព្ី Neighborhood INTEGRITY មុនសព្េណដេអ្នកអាចទទួេានឱសង។)

•

រណនែម ឬផ្ទៃស់រូរចាំ
ដ នួនឱសងណដេអ្នកអាចទទួេ (សៅថាណដនកាំែរ់ថ្នររ ិមាែ)។

•

រណនែម ឬផ្ទៃស់រូរការរ
ដ
ឹររបិរការព្ាាេតាមជាំហានសេើឱសង។

(ការព្ាាេតាមជាំហានមានន័យថាអ្នកប្រូវណរសាកេបងសប្រើឱសងមួយមុខសិន
មុនសព្េសយើងនឹងរា៉ោ រ់រងសេើឱសងសផ្សងសទៀរ។)
សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែមអ្ាំព្ីវ ិធានថ្នឱសងទាំងសនេះ សូមសមើេណផ្នក C មុនកនុងជាំព្ូកសនេះ។
ប្រសិនសរើអ្នកកាំព្ុងសប្រើឱសងណដេទទួេានការធានរា៉ោ រ់រងសៅសដើមឆ្នាំ ជាទូសៅសយើងនឹងមិនដកសចញ
ឬផ្ទៃស់រូរការរា៉ោ
ដ
រ់រងសេើឱសងកនុងអ្ាំឡុងសព្េណដេសៅសេ់ថ្នឆ្នាំសនេះសទ សេើកណេងណរ៖

ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
សៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការទូរសព្ទមកសេខសនេះគឺ ឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមចូេសៅកាន់ www.nhpri.org/INTEGRITY។
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•

ជាំព្ូកទី 5៖ ការទទួេានឱសងតាមសវជជរញ្ជ
ជ សប្មារ់អ្ន
កជាំងឺមិនសប្មាកព្ាាេររស់អ្នកតាមរយៈគសប្មាង

ឱសងងមី ធ្ូរថ្ងៃជាងមានសៅសេើទីផ្ារណដេមានប្រសិទធភាព្ដូចាននឹងឱសងកនុងរញ្ជីឱ
សងកនុងសព្េសនេះ ឬ

•

សយើងរកសឃើញថាឱសងមិនមានសុវរែិភាព្ ឬ

•

ឱសងមួយប្រូវានដកសចញព្ីទីផ្ារ។

សដើមបីទទួេានព្័រ៌មានរណនែមអ្ាំព្ីអ្ីណវ ដេសកើរសឡើងសៅសព្េរញ្ជីឱសងមានការផ្ទៃស់រូរត អ្នកណរងណរអាច៖

•

ព្ិនិរយសមើេរញ្ជីឱសង Neighborhood INTEGRITYងមីរាំផ្ុរសេើអ្នឡាញតាមសគហទាំព្័រ
www.nhpri.org/INTEGRITY ឬ

•

សៅទូរសព្ទមកណផ្នកសសវារសប្មើសមាជិក សដើមបីព្ិនិរយសមើេរញ្ជីឱសងណដេមានរចចុរបនន
ភាព្តាមរយៈសេខ 1-844-812-6896។

នឹងសកើរមានការផ្ទៃស់រូរមួ
ដ យចាំនួនសេើរញ្ជីឱសងភាៃមៗ។ ឧទហរែ៍៖

•

អាចរកានឱសងទូសៅងមី។ សព្េខៃេះ ឱសងទូសៅងមីមានសៅសេើទីផ្ារណដេមានប្រសិទធភាព្
ដូចឱសងមា៉ោ កយីសហាសៅកនុងរញ្ជីឱសងនសព្េរចចុរបននណដរ។ សៅសព្េណដេមានឱសងណររ
សនេះ សយើងអាចនឹងដកឱសងមា៉ោ កយីសហាសចញ និងរណនែមថានាំទូសៅងមីរ៉ោុណនតថ្ងៃឱសងងមីគឺសៅ
ណរដ៏ណដេ។
សៅសព្េសយើងរណនែមឱសងទូសៅងមី សយើងក៏អាចនឹងសសប្មចចិរតថាប្រូវរកាទុកឱសងមា៉ោ ក
យីសហារញ្ជ ីផ្ងណដរ រ៉ោុណនតអាចនឹងផ្ទៃស់រូរវ
ដ ិធានថ្នការធានរា៉ោ រ់រង ឬណដនកាំែរ់ររស់វា។

o សយើងប្រណហេជាមិនអាចប្ារ់អ្នកជាមុន មុនសព្េសយើងសធ្វើការផ្ទៃស់រូរសនេះានសទ
ដ

រ៉ោុណនតសយើងនឹងសផ្្ើព្័រ៌មានអ្ាំព្ីការផ្ទៃស់រូរជាក់
ដ
ោក់ណដេសយើងនឹងសធ្វើសឡើងដេ់អ្នក។

o អ្នក ឬអ្នកផ្ដេ់សសវាអាចសសនើសុាំ “ការសេើកណេង” ព្ីការផ្ទៃស់រូរទាំ
ដ
ងសនេះាន។ សយើងនឹងសផ្្ើ
សសចកដីជូនដាំែឹងអ្ាំព្ីជាំហានណដេអ្នកអាចសធ្វើានកនុងការសសនើសុាំការសេើណេងដេ់អ្នក។
សូមសមើេជាំព្ូកទី 9 ថ្នសសៀវសៅណែនាំសនេះសប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែមអ្ាំព្ីការសេើកណេង។

ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
សៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការទូរសព្ទមកសេខសនេះគឺ ឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមចូេសៅកាន់ www.nhpri.org/INTEGRITY។
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•

ជាំព្ូកទី 5៖ ការទទួេានឱសងតាមសវជជរញ្ជ
ជ សប្មារ់អ្ន
កជាំងឺមិនសប្មាកព្ាាេររស់អ្នកតាមរយៈគសប្មាង

ឱសងប្រូវានដកសចញព្ីទីផ្ារ។ ប្រសិនសរើរដាាេចាំែីអាហារនិងឱសង (Food and Drug
Administration, FDA) ណងៃងការែ៍ថា ឱសងណដេអ្នកកាំព្ុងសេរគឺមិនមានសុវរែិភាព្ ឬសរាង
ចប្កផ្េិរឱសងមិនផ្េិរឱសងសទ សយើងនឹងដកវាសចញព្ីរញ្ជីឱសង។ ប្រសិនសរើអ្នកកាំព្ុង
សប្រើឱសង សយើងនឹងប្ារ់អ្នកឱយដឹង។ អ្នកផ្តេ់សសវាររស់អ្នកក៏នឹងដឹងអ្ាំព្ីការផ្ទៃស់រូរសនេះ
ត
ណដរ។ ារ់អាចសធ្វើការជាមួយអ្នក សដើមបីរកឱសងសផ្សងសទៀរសប្មារ់សាែនភាព្ររស់អ្នក។

សយើងអាចនឹងសធ្វើការផ្ទៃស់រូតរសផ្សងណដេរ៉ោេះពាេ់ដេ់ឱសងណដេអ្នកសប្រើប្ាស់។ សយើងនឹងប្ារ់អ្នកជាមុនអ្ាំព្ី
ការផ្ទៃស់រូរសផ្សងៗទាំ
ដ
ងសនេះសេើរញ្ជីឱសង។ ការផ្ទៃស់រូរសនេះអាចសកើ
ដ
រសឡើង ប្រសិនសរើ៖

•

FDA ផ្ដេ់ការណែនាំងីម ឬមានសាេការែ៍ណែនាំគីៃនិកងមីអ្ាំព្ីឱសង។

•

សយើងរណនែមឱសងទូសៅណដេមិនណមនជាឱសងងមីសប្មារ់ទីផ្ារ និង

o ជាំនួសឱសងមា៉ោ កយីសហាណដេមានសេើរញ្ជីឱសងនសព្េរចចុរបនន ឬ
o ផ្ទៃស់រូរវ
ដ ិធានថ្នការធានរា៉ោ រ់រង ឬណដនកាំែរ់សប្មារ់ឱសងមា៉ោ កយីសហា។
សៅសព្េការផ្ទៃស់រូរទាំ
ដ
ងសនេះសកើរមានសឡើង សយើងនឹង៖

•

ប្ារ់អ្នកឱយដឹង យា៉ោ ងសហាចណាស់ 30 ថ្ងៃមុនសព្េសយើងសធ្វើការផ្ទៃស់រូររញ្
ដ
ជ ីឱសង ឬ

•

ជូនដាំែឹងឱយអ្នកដឹង និងផ្គរ់ផ្គង់ឱសងឱយអ្នករយៈសព្េ 30 ថ្ងៃរនទរ់ព្ីអ្នកសសនើសុាំការរាំសព្ញសឡើងវ ិញ។

ការសធ្វើណររសនេះនឹងផ្តេ់សព្េឱយអ្នកព្ិសប្ាេះជាមួយសវជជរែិឌ រ ឬអ្នកសចញសវជជរញ្ជ
ជ សផ្សងសទៀរ។
ព្ួកសគអាចជួយអ្នកកនុងការសសប្មច៖

•

ថាសរើមានឱសងណដេស្សសដៀងនឹងឱសងកនុងរញ្ជីឱសង ណដេអ្នកអាចសប្រើជាំនួសឬអ្រ់ ឬ

•

ថាសរើប្រូវសសនើសុាំការសេើកណេងព្ីការផ្ទៃស់រូរទាំ
ត
ងសនេះឬសទ។ សដើមបីណសវងយេ់រណនែមអ្ាំព្ីការ
សសនើសុាំការសេើកណេង សូមសមើេជាំព្ូកទី 9។

សយើងអាចនឹងសធ្វើការផ្ទៃស់រូតរសផ្សងណដេមិនរ៉ោេះពាេ់ដេ់ឱសងណដេអ្នកសប្រើប្ាស់សៅសព្េសនេះ។ ចាំសពាេះការ
ផ្ទៃស់រូរណររសនេះ
ត
ប្រសិនសរើអ្នកកាំព្ុងសប្រើថានាំណដេសយើងានធានរា៉ោ រ់រងសៅសដើមឆ្នាំ ជាទូសៅសយើងនឹងមិនេុរ
សចាេ ឬផ្ទៃស់រូរការធានរា៉ោ
ត
រ់រងសេើឱសងសនេះកនុងរយៈសព្េសព្ញមួយឆ្នាំសនេះសទ។

ឧទហរែ៍ ប្រសិនសរើសយើងដកឱសងណដេអ្នកកាំព្ុងសប្រើសចញ ឬដាក់កប្មិរសេើការសប្រើប្ាស់ឱសងសនេះ
សនេះការផ្ទៃស់រូរនឹ
ត ងមិនរ៉ោេះពាេ់ដេ់ការសប្រើប្ាស់ឱសងររស់អ្នក កនុងរយៈសព្េសព្ញមួយឆ្នាំ។

ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
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ជាំព្ូកទី 5៖ ការទទួេានឱសងតាមសវជជរញ្ជ
ជ សប្មារ់អ្ន
កជាំងឺមិនសប្មាកព្ាាេររស់អ្នកតាមរយៈគសប្មាង

F. ការធានរា៉ោ រ់រងសេើឱសងកនុងករែីព្ិសសស
F1. ប្រសិនសរើ អ្នកសប្មាកសៅកនុងមនទីរសព្ទយ ឬកណនៃងណងទាំមនុសសចាស់ណដេមានជាំនញណដេ
ប្រូវានធានរា៉ោ រ់រងសដាយគសប្មាង

ប្រសិនសរើអ្នកទទួេានការអ្នុញ្ជារឱយចូេសប្មាកកនុងមនទីរសព្ទយ ឬកណនៃងណងទាំមនុសសចាស់ជរាណដេមាន

ជាំនញណដេសែិរសប្កាមរា៉ោ រ់រងសដាយគសប្មាងសនេះ ជាទូសៅសយើងនឹងចាំណាយសេើថ្ងៃឱសងតាមសវជជរញ្ជ
ជ ររស់
អ្នកកនុងអ្ាំឡុងសព្េណដេអ្នកសានក់សៅ។ អ្នកនឹងមិនចាាំាច់ចាំណាយប្ាក់សងរណដេប្រូវរង់សទ។ សៅសព្េណដេ
អ្នកចាកសចញព្ីមនទីរសព្ទយ ឬកណនៃងណងទាំមនុសសចាស់ជរាណដេមានជាំនញ សនេះគសប្មាងនឹងរា៉ោ រ់រងសេើឱស
ងររស់អ្នក ដរារណាឱសងរាំសព្ញតាមវ ិធានថ្នការធានរា៉ោ រ់រងទាំងអ្ស់ររស់សយើង។

F2. ប្រសិនសរើ អ្នកសែិរសៅកនុងកណនៃងណងទាំរយៈសព្េណវង
ជាធ្មមតា កណនៃងណងទាំរយៈសព្េណវង ដូចជាមនទីរណងទាំមនុសសចាស់ជរា មានឱសងសាែនផ្ទទេ់ខួន
ៃ ឬឱសងសាែន
ណដេផ្គរ់ផ្គង់ឱសងសប្មារ់អ្នករស់សៅទីសនេះទាំងអ្ស់ររស់ខួន។
ៃ
ប្រសិនសរើអ្នកកាំព្ុងរស់សៅកនុងកណនៃងណងទាំ
រយៈសព្េណវង អ្នកអាចនឹងទទួេានឱសងតាមសវជជរញ្ជ
ជ ររស់អ្នកតាមរយៈឱសងសាែនសៅកណនៃងសនេះ
ប្រសិនសរើវាជាណផ្នកថ្នរណា
ត ញររស់សយើង។
ព្ិនិរយសមើេរញ្ជ ីស្មេះអ្នកផ្ដេ់សសវា និងឱសងសាែនររស់អ្នក សដើមបីដឹងថាសរើឱសងសាែនសៅកណនៃងណងទាំរយៈ
សព្េណវងររស់អ្នកគឺជាណផ្នកមួយថ្នរណា
ដ ញររស់សយើងឬអ្រ់។ ប្រសិនសរើវាមិនណមនសទ ឬប្រសិនសរើអ្នកប្រូវការ
ព្័រ៌មានរណនែម សូមទក់ទងមកណផ្នកសសវារសប្មើសមាជិក។

F3. ប្រសិនសរើ អ្នកសែិរសៅកនុងកមមវ ិធ្ីណងទាំសប្មារ់អ្នកជាំងឺដាំណាក់ កាេចុងសប្កាយណដេ
រញ្ជ
ជ ក់សដាយ Medicare

ឱសងមិនណដេប្រូវានធានរា៉ោ រ់រងសដាយទាំងកមមវ ិធ្ីណងទាំសប្មារ់អ្នកជាំងឺដាំណាក់កាេចុងសប្កាយ
និងគសប្មាងររស់សយើងកនុងសព្េណរមួយសទ។

•

ប្រសិនសរើអ្ក
ន ចុេះស្មេះកនុងកមមវ ិធ្ីណងទាំសប្មារ់អ្នកជាំងឺដាំណាក់កាេចុងសប្កាយ Medicare សហើយប្រូវកា
រឱសងរាំារ់ការឈឺចារ់ ឱសងរាំារ់ការចង់កួរ
អ ឱសងរញ្ុច េះ ឬឱសងព្ាាេការងរ់ារមភណដេមិន

ប្រូវានរា៉ោ រ់រងសដាយកមមវ ិធ្ីររស់អ្ក
ន សប្ពាេះវាមិនទក់ទងនឹងរុសរវិនិច័យ
ឆ ររស់អ្ក
ន និងសាែនភាព្ពាក់ព្័នធ
គសប្មាងររស់សយើងប្រូវណរទទួេការជូនដាំែឹងព្ី អ្នកសចញសវជជរញ្ជ
ជ ឬអ្នកផ្តេ់សសវាថ្នកមមវ ិធ្ីររស់អ្ក
ន
ថាឱសងសនេះមិនមានជារ់ទក់ទងានមុនសព្េណដេគសប្មាងររស់សយើងអាចធានរា៉ោ រ់រងសេើឱសងសនេះ។

ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
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•

ជាំព្ូកទី 5៖ ការទទួេានឱសងតាមសវជជរញ្ជ
ជ សប្មារ់អ្ន
កជាំងឺមិនសប្មាកព្ាាេររស់អ្នកតាមរយៈគសប្មាង

សដើមបីការពារមិនឱយមានការព្នារសព្េកនុងការទទួេានឱសងណដេមិនជារ់ទក់ទងណាមួយណដេ
គួរណរមានការរា៉ោ រ់រងព្ីគសប្មាងររស់សយើង អ្នកអាចសសនើសុាំអ្នកផ្តេ់កមមវ ិធ្ី ឬអ្នកសចញសវជជរញ្ជ
ជ សដើមបីឱយ
ប្ាកដថាសយើងមានការជូនដាំែឹងថាឱងសនេះមិនជារ់ទក់ទង មុនសព្េអ្នកសសនើសុាំឱសងសាែនឱយ
រាំសព្ញសវជជរញ្ជ
ជ ររស់អ្នក។

ប្រសិនសរើអ្នកចាកសចញព្ីកមមវ ិធ្ីណងទាំសប្មារ់អ្នកជាំងឺដាំណាក់កាេចុងសប្កាយ គសប្មាងររស់សយើងគួរណររា៉ោ រ់រង
សេើឱសងទាំងអ្ស់ររស់អ្នក។ សដើមបីរ្ករមិនឱយមានការព្នាសព្េណាមួយសៅឱសងសាែន សៅសព្េណដេ
អ្រែប្រសយាជន៍កមមវ ិធ្ីណងទាំសប្មារ់អ្នកជាំងឺដាំណាក់កាេចុងសប្កាយ Medicare ររស់អ្នករញ្ចរ់ អ្នកគួរណរយក
ឯកសារសៅឱសងសាែន សដើមបីរញ្ជ
ជ ក់ថាអ្នកានចាកសចញព្ីកមមវ ិធ្ីរច
ួ សហើយ។ សូសមើេណផ្នកមុនថ្នជាំព្ូកសនេះ
ណដេប្ារ់អ្ាំព្ីវ ិធានសប្មារ់ការទទួេានការធានរា៉ោ រ់រងសេើឱសងសៅសប្កាមណផ្នក D។
សដើមបីណសវងយេ់រណនែមអ្ាំព្ីអ្រែប្រសយាជន៍ថ្នមែឌេណងទាំអ្ក
ន ជាំងឺដាំណាក់កាេចុងសប្កាយ សូមសមើេជាំព្ូកទី 4។

G. កមមវ ិធ្ីសីព្
ត ីសុវរែិភាព្ឱសង និងការប្គរ់ប្គងឱសង
G1. កមមវ ិធ្ីជួយសមាជិកឱយសប្រើប្ាស់ឱសងសដាយសុវរែិភាព្
រាេ់សព្េណដេអ្នករាំសព្ញសវជជរញ្ជ
ជ សយើងណសវងរករញ្ជ
ា ណដេអាចសកើរមានដូចជារញ្ជ
ា ឱសង ឬឱសងណដេ៖

•

ប្រណហេជាមិនចាាំាច់សទព្ីសប្ពាេះអ្នកកាំព្ុងសប្រើឱសងសផ្សងសទៀរណដេមានប្រសិទធភាព្ដូចាន

•

ប្រណហេជាមិនមានសុវរែិភាព្សប្មារ់អាយុ ឬសនទររស់អ្នកសទ

•

អាចរងកសប្ាេះថានក់ដេ់អ្នក ប្រសិនសរើអ្នកសប្រើវាកនុងសព្េណរមួយ

•

មានសប្គឿងផ្សាំណដេអ្នកមាន ឬអាចមានអាណឡសុី

•

មានររ ិមាែឱសងរាំារ់ការឈឺចារ់ opioid ណដេាមនសុវរែិភាព្

ប្រសិនសរើសយើងរកសឃើញរញ្ជ
ា ណដេអាចសកើរមានកនុងការសប្រើប្ាស់ឱសងតាមសវជជរញ្ជ
ជ ររស់អ្នក សយើងនឹងសធ្វើ
ការជាមួយអ្នកផ្តេ់សសវាររស់អ្នកសដើមបីណករប្មូវរញ្ជ
ា ។

ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
សៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការទូរសព្ទមកសេខសនេះគឺ ឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមចូេសៅកាន់ www.nhpri.org/INTEGRITY។
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ជាំព្ូកទី 5៖ ការទទួេានឱសងតាមសវជជរញ្ជ
ជ សប្មារ់អ្ន
កជាំងឺមិនសប្មាកព្ាាេររស់អ្នកតាមរយៈគសប្មាង

G2. កមមវ ិធ្ីជួយសមាជិកកនុងការប្គរ់ប្គងឱសងររស់ព្ួកសគ
ប្រសិនសរើអ្នកសប្រើឱសងសប្មារ់សាែនភាព្សវជជសាស្រសតខុសៗាន និង/ឬសែិរកនុងកមមវ ិធ្ីប្គរ់ប្គងឱសង សដើមបី
ជួយអ្នកសប្រើឱសង opioid ររស់អ្នកសដាយសុវរែិភាព្ អ្នកអាចមានសិទិធទទួេានសសវាកមមសដាយមិនគិរ

ថ្ងៃតាមរយៈកមមវ ិធ្ីប្គរ់ប្គងការព្ាាេសដាយឱសង (MTM)។ កមមវ ិធ្ីសនេះជួយអ្នក និងអ្នកផ្តេ់សសវាររស់
អ្នកឱយប្ាកដថាឱសងររស់អ្នកកាំព្ុងមានប្រសិទធភាព្ សដើមបីព្ប្ងឹងសុខភាព្ររស់អ្នក។ ឱសងការ ី ឬជាំនញ
សុខភាព្សផ្សងសទៀរនឹងផ្តេ់ឱយអ្នកនូវការព្ិនិរយសមើេយា៉ោ ងទូេាំទូោយសេើឱសងទាំងអ្ស់ររស់អ្នក សហើយ
ព្ិសប្ាេះជាមួយអ្នកអ្ាំព្ី៖

•

វ ិធ្ីកុងការទទួ
ន
េានអ្រែប្រសយាជន៍សប្ចើនរាំផ្ុរព្ីឱសងណដេអ្នកសប្រើ

•

កដីារមភណាមួយណដេអ្នកមានដូចជាថ្ងៃចាំណាយសេើឱសង និងប្ររិកមមររស់ឱសង

•

វ ិធ្ីេរ
អ ាំផ្ុរកនុងការសប្រើឱសងររស់អ្នក

•

សាំែួរ ឬរញ្ជ
ា ណាមួយណដេអ្នកមានអ្ាំព្ីសវជជរញ្ជ
ជ ររស់អ្នក និងសេើការសប្រើឱស
ងណដេាមនសវជជរញ្ជ
ជ

អ្នកនឹងទទួេានសសចកតីសសងខរជាោយេកខែ៍អ្កសរថ្នការព្ិភាកាសនេះ។ សសចកតីសសងខរមានគសប្មាង
សកមមភាព្ឱសងណដេណែនាំអ្ាំព្ីអ្ីវណដេអ្នកអាចសធ្វើាន សដើមបីសធ្វើឱយការសប្រើប្ាស់ឱសងមានប្រសិទធភាព្េអ
រាំផ្ុរ។ អ្នកក៏នឹងទទួេានរញ្ជីឱសងផ្ទទេ់ខួនណដេរួ
ៃ
មរញ្ូច េទាំងឱសងទាំងអ្ស់ណដេអ្នកកាំព្ុងសប្រើ និង
មូេសហរុណដេអ្នកសប្រើវា។ សេើសព្ីសនេះសទៀរ អ្នកនឹងទទួេានព្័រ៌មានអ្ាំព្ីការសចាេឱសងណដេមានសវជជ
រញ្ជ
ជ ជាសារធារុណដេប្រូវានប្គរ់ប្គងសដាយសុវរែិភាព្។
វាជាគាំនិរេអកុងការកាំ
ន
ែរ់សព្េថ្នការព្ិនិរយសមើេឱសងររស់អ្នក មុនសព្េសធ្វើការណារ់ជួរ "សុខុមាេភាព្"
ប្រចាាំឆ្នាំររស់អ្នក ដូសចនេះអ្នកអាចព្ិសប្ាេះជាមួយអ្នកផ្តេ់សសវាររស់អ្នកអ្ាំព្ីគសប្មាងសកមមភាព្ និងរញ្ជីឱសង
ររស់អ្នកាន។ យកគសប្មាងសកមមភាព្ និងរញ្ជីឱសងររស់អ្នកតាមខៃួន សព្េអ្នកសៅជួរ ឬសព្េណាណដេ
អ្នកព្ិសប្ាេះជាមួយសវជជរែិឌ រ ឱសងការ ី និងអ្នកផ្តេ់សសវាណងទាំសុខភាព្សផ្សងសទៀរ។ សូមយករញ្ជីឱសង
ររស់អ្នកសៅជាមួយផ្ង ប្រសិនសរើអ្នកសៅមនទីរសព្ទយ ឬរនទរ់សស្្គេះរនទន់។
កមមវ ិធ្ីប្គរ់ប្គងការព្ាាេសដាយឱសងគឺជាការសម័ប្គចិរត និងឥរគិរថ្ងៃសប្មារ់សមាជិកណដេមានេកខែ
សមបរតិប្គរ់ប្ាន់។ ប្រសិនសរើសយើងមានកមមវ ិធ្ីណដេសាកសមនឹងរប្មូវការររស់អ្នក សយើងនឹងចុេះស្មេះអ្នក
សៅកនុងកមមវ ិធ្ី សហើយរញ្ូជ នព្័រ៌មានដេ់អ្នក។ ប្រសិនសរើអ្នកមិនចង់ចូេរួមកនុងកមមវ ិធ្ីសទ សូមប្ារ់ឱយសយើងដឹង
សហើយសយើងនឹងដកអ្នកសចញព្ីកមមវ ិធ្ី។

ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
សៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការទូរសព្ទមកសេខសនេះគឺ ឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមចូេសៅកាន់ www.nhpri.org/INTEGRITY។
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ជាំព្ូកទី 5៖ ការទទួេានឱសងតាមសវជជរញ្ជ
ជ សប្មារ់អ្ន
កជាំងឺមិនសប្មាកព្ាាេររស់អ្នកតាមរយៈគសប្មាង

ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរណាមួយអ្ាំព្ីកមមវ ិធ្ីទាំងសនេះ សូមទក់ទងមកណផ្នកសសវារសប្មើសមាជិក ឬអ្នកប្គរ់ប្គង
ណផ្នកណងទាំររស់អ្នក។

G3. កមមវ ិធ្ីប្គរ់ប្គងឱសង សដើមបីជួយសមាជិកឱយសប្រើ ឱសងអ្ូព្ីអ្យ (opioid)ររស់ព្ួកសគ
ប្រករសដាយសុវរែិភាព្
Neighborhood INTEGRITY មានកមមវ ិធ្ីមួយណដេអាចជួយសមាជិកឱយសប្រើប្ាស់ opioid តាមសវជជរញ្ជ
ជ
និងឱសងដ៏ថ្ទសទៀរណដេប្រូវានសប្រើប្ាស់ខុសជាប្រចាាំ។ កមមវ ិធ្ីសនេះសៅថាកមមវ ិធ្ីប្គរ់ប្គងឱសង (DMP)។
ប្រសិនសរើអ្ក
ន សប្រើឱសង opioid ណដេអ្នកទទួេានព្ីសវជជរែិឌ រ ឬឱសងការីជាសប្ចើន ឬប្រសិនសរើអ្នកមានការ
សប្រើប្ាស់ឱសង opioid សប្ចើនសព្កនសព្េងមីៗសនេះ សយើងអាចព្ិភាកាជាមួយសវជជរែិឌ រ សដើមបីសធ្វើឱយប្ាកដថាការ
សប្រើប្ាស់ឱសង opioid មានេកខែៈសមស្សរ និងចាាំាច់ខាងសវជជសាស្រសត។ សធ្វើការជាមួយសវជជរែិឌ រររស់អ្នក
ប្រសិនសរើសយើងសសប្មចចិរថា
ត ការសប្រើប្ាស់ឱសង opioid ឬឱសង benzodiazepine តាមសវជជរញ្ជ
ជ មិនមានសុវរែិ
ភាព្ សយើងអាចនឹងដាក់កប្មិររសរៀរណដេអ្នកអាចទទួេានឱសងទាំងសនេះ។ ណដនកាំែរ់អាចរួមមាន៖

•

រប្មូវឱយអ្នកទទួេានសវជជរញ្ជ
ជ ទាំងអ្ស់សប្មារ់ឱសងទាំងសនេះព្ីឱសងសាែនជាក់ោក់មួយ
និង/ឬព្ីសវជជរែិឌ រជាក់ោក់មួយ

•

កាំែរ់ចាំនួនឱសងទាំងសនេះ ណដេសយើងនឹងរា៉ោ រ់រងសប្មារ់អ្នក

ប្រសិនសរើសយើងគិរថាណដនកាំែរ់មួយ ឬសប្ចើនគួរណរអ្នុវរតចាំសពាេះអ្នក សយើងនឹងសផ្្ើសាំរុប្រមួយចារ់ជាមុន។
សាំរុប្រសនេះនឹងព្នយេ់អ្ាំព្ីណដនកាំែរ់ណដេសយើងគិរថាគួរណរអ្នុវរត។
អ្នកនឹងមានឱកាសប្ារ់សយើងឱយដឹងថាអ្នកចង់សប្រើ សវជជរែិឌ រ ឬឱសងសាែនណាមួយ សហើយព្័រ៌មានណាមួយ
ណដេអ្នកគិរថាសាំខាន់ណដេសយើងគួរដឹង។ ប្រសិនសរើសយើងសសប្មចចិរតដាក់កប្មិរការធានរា៉ោ រ់រងររស់អ្នកចាំសពាេះ
ឱសងទាំងសនេះ រនទរ់ព្ីអ្នកមានឱកាសស្ៃើយររ សយើងនឹងសផ្្ើសាំរុប្រមួយសទៀរណដេរញ្ជ
ជ ក់ព្ីណដនកាំែរ់ទាំងសនេះ។
ប្រសិនសរើអ្នកគិរថាសយើងានសធ្វើខុស អ្នកមិនយេ់ស្សរថាអ្នកមានហានិន័យកនុងការសប្រើប្ាស់ឱសងតាមសវជជ

រញ្ជ
ជ មិនប្រឹមប្រូវ ឬអ្នកមិនយេ់ស្សរនឹងណដនកាំែរ់ អ្នក និងអ្នកសចញសវជជរញ្ជ
ជ ររស់អ្នកអាចដាក់ពាកយរែឹត
ងឧទធរែ៍ាន។ ប្រសិនសរើអ្នកដាក់ពាកយរែឹត ងឧទធរែ៍ សយើងនឹងព្ិនិរយសមើេករែីររស់អ្នកសឡើងវ ិញ សហើយ
ប្ារ់អ្នកឱយដឹងព្ីការសសប្មចចិរតររស់សយើង។ ប្រសិនសរើសយើងរនតរដិសសធ្ណផ្នកណាមួយថ្នរែឹត ងឧទធរែ៍
ររស់អ្នកណដេទក់ទងនឹងណដនកាំែរ់កុងការទទួ
ន
េានឱសងទាំងសនេះ សយើងនឹងរញ្ូជ នករែីររស់អ្នកសដាយ
សវ័យប្រវរតិសៅអ្ងគភាព្ព្ិនិរយសមើេឯករាជយ (IRE)។ (សដើមបីណសវងយេ់អ្ាំព្ីការដាក់រែឹដ ងឧទធរែ៍ និងសដើមបី
ណសវងយេ់រណនែមមអ្ាំព្ី IRE សូមសមើេជាំព្ូកទី 9។)
ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
សៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការទូរសព្ទមកសេខសនេះគឺ ឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមចូេសៅកាន់ www.nhpri.org/INTEGRITY។
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ជាំព្ូកទី 5៖ ការទទួេានឱសងតាមសវជជរញ្ជ
ជ សប្មារ់អ្ន
កជាំងឺមិនសប្មាកព្ាាេររស់អ្នកតាមរយៈគសប្មាង

DMP ប្រណហេជាមិនអ្នុវរតចាំសពាេះអ្នកសទ ប្រសិនសរើអ្នក៖

•

មានសាែនភាព្សវជជសាស្រសតមួយចាំនួនដូចជាជាំងឺមហារ ីក ឬជាំងឺសកាសិកា្មប្កហមរាង
កូចកសែតៀវ

•

កាំព្ុងទទួេានការណងទាំសប្មារ់អ្នកជាំងឺដាំណាក់កាេចុងសប្កាយ ណងទាំរសណា
ដ េះអាសនន
ឬការណងទាំដាំណាក់កាេចុងសប្កាយថ្នជីវ ិរ ឬ

•

រស់សៅកនុងកណនៃងណងទាំរយៈសព្េណវង

G4. កមមវ ិធ្ីសដើ មបីជួយសមាជិកកនុងការសាេះសចាេឱសងតាមសវជជរញ្ជ
ជ និងសារធារុប្គរ់ប្គង
ណដេមិនានសប្រើប្រករសដាយសុវរែិភាព្

វាមានសារៈសាំខាន់ណាស់កុងការរាំ
ន
ារ់សចាេនូវឱសងតាមសវជជរញ្ជ
ជ ណដេមិនសប្រើសៅកនុងផ្ទេះររស់អ្នក។
អ្នកអាច៖

• នាំព្ួកឱសងទាំងសនេះសៅប្រអ្រ់ដាក់ឱសងសាេះសចាេ ឬប្ព្ឹរិកា
ត រែ៍យកមកវ ិញ។
• សាេះសចាេមជុេសដាយសុវរែិភាព្តាមរយៈកមមវ ិធ្ី ENCORE Needle Exchange
o សៅកាន់ 557 Broad Street, Providence, RI, 02907
o ទូរសព្ទសៅសេខ 1-401-781-0665 សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម
ឱសងរាំារ់ការឈឺចារ់តាមសវជជរញ្ជ
ជ ភាគសប្ចើនគឺជាសារធារុណដេមានការប្គរ់ប្គង សហើយអាចសញៀនកនុងកា

េៈសទសៈមួយចាំនួន ជាព្ិសសសប្រសិនសរើមិនានសប្រើប្រឹមប្រូវ។ សដើមបីសាេះរង់សចាេឱសងរាំារ់ការឈឺចារ់
តាមសវជជរញ្ជ
ជ ប្រូវប្ាកដថាទីតាាំងសាេះសចាេឱសងទទួេយកសារធារុណដេានប្គរ់ប្គង។ សប្មារ់ព្័រ៌មាន
រណនែម សូមព្ិសប្ាេះជាមួយឱសងការ ីកនុងមូេដាានររស់អ្នក ឬចូេសមើេសគហទាំព្័រ
www.preventoverdoseri.org/get-rid-of-meds/ ។

ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
សៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការទូរសព្ទមកសេខសនេះគឺ ឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមចូេសៅកាន់ www.nhpri.org/INTEGRITY។
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ជាំព្ូកទី 6៖ អ្វីណដេអ្នកប្រូវរង់ប្ាក់សប្មារ់ឱស

ងតាមសវជជរញ្ជ
ជ ររស់ Medicare និងMedicaid

ជាំព្ូកទី 6៖ អ្វីណដេអ្នកប្រូវចាំណាយសប្មារ់ឱសងតាមសវជជរញ្ជ
ជ ថ្នគសប្មាង
Medicare និង Medicaid ររស់អ្នក
សសចកដីសផ្ដើម
ជាំព្ូកសនេះប្ារ់ព្ីអ្ីវណដេអ្នកប្រូវចាំណាយសប្មារ់ឱសងតាមសវជជរញ្ជ
ជ សប្មារ់អ្នកជាំងឺសប្មាកសប្ៅមនទីរសព្ទយររ
ស់អ្នក។ តារយៈពាកយ “ឱសង” សយើងមានន័យថា៖

•

ឱសងតាមសវជជរញ្ជ
ជ ររស់ Medicare Part D និង

•

ឱសង និងធារុននណដេធានរា៉ោ រ់រងសៅសប្កាម Rhode Island Medicaid និង

•

ឱសង និងធារុននណដេធានរា៉ោ រ់រងសដាយគសប្មាងជាអ្រែប្រសយាជន៍រណនែម។

សដាយសារណរអ្នកមានសិទិធទទួេាន Medicaid អ្នកនឹងទទួេាន “ជាំនួយរណនែម” ព្ី Medicare សដើមបីជួយរង់
ថ្ងៃឱសងតាមសវជជរញ្ជ
ជ ររស់ Medicare Part D ររស់អ្នក។
ជាំនួយរណនែម (Extra Help) គឺជាកមមវ ិធ្ី Medicare ណដេជួយមនុសសមានប្ាក់ចាំែូេ
និងធ្នធានរិចរួចកនុងការការ់រនែយចាំណាយថ្ងៃឱសងតាមសវជជរញ្ជ
ជ កនុងណផ្នក D ថ្នគសប្មាង

Medicare ដូចជារុព្វោនរា៉ោ រ់រង ប្ាក់ណដេប្រូវការ់កង ឬការរង់ប្ាក់រម
ួ ានជាសដើម។ សគអាចសៅ
"ជាំនួយរណនែម" ានមា៉ោ ងសទៀរថា “ការឧររែមភប្ាក់សប្មារ់អ្នកមានចាំែូេទរ” ឬ“ LIS”។

ពាកយគនៃឹេះសផ្សងសទៀរ និងនិយមន័យររស់ពាកយទាំងសនេះមានតាមេាំដារ់អ្កខរប្កមកនុងជាំព្ូកចុងសប្កាយ
ថ្នសសៀសៅណែនាំសមាជិក។

ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
សៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការទូរសព្ទមកសេខសនេះគឺ ឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមចូេសៅកាន់ www.nhpri.org/INTEGRITY។
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ជាំព្ូកទី 6៖ អ្វីណដេអ្នកប្រូវរង់ប្ាក់សប្មារ់ឱស

ងតាមសវជជរញ្ជ
ជ ររស់ Medicare និងMedicaid

សដើមបីណសវងយេ់រណនែមអ្ាំព្ីឱសងតាមសវជជរញ្ជ
ជ អ្នកអាចរកសមើេសៅកនុងកណនៃងទាំងសនេះ៖

•

រញ្ជ ីឱសងណដេមានការធានរា៉ោ រ់រងររស់គសប្មាង។

o សយើងសៅថា “រញ្ជ ីឱសង”។ រញ្ជ ីសនេះប្ារ់អ្នកថា៖
– ឱសងណាណដេគសប្មាងរង់ថ្ងៃឱយ
– សរើឱសងីមួយៗសែិរសៅកនុងថានក់មួយណាកនុងចាំសណាមថានក់ទាំង 3
– ថាសរើមានណដនកាំែរ់ណាមួយសេើឱសងណដរឬសទ

o ប្រសិនសរើអ្នកប្រូវការចារ់ងរចមៃងរញ្ជីឱសង សូមទូរសព្ទមកណផ្នកសសវារសប្មើសមាជិក។
អ្នកក៏អាចរកសឃើញរញ្ជីឱសងសៅសេើសគហទាំព្័រររស់សយើងផ្ងណដរតាមរយៈសគហទាំព្័រ
www.nhpri.org/INTEGRITY ។ រញ្ជីឱសងសៅសេើសគហទាំព្័រណរងណរមានរចចុរបននភាព្
ងមីរាំផ្ុរ។

•

ជាំព្ូកទី 5 ថ្នសសៀវសៅណែនាំសប្មារ់សមាជិកសនេះ។

o ជាំព្ូកទី 5 ប្ារ់ព្ីរសរៀរទទួេឱសងតាមសវជជរញ្ជ
ជ សប្មារ់សអ្នកជាំងឺមិនសានក់ព្ាាេ
ររស់អ្នកតាមរយៈគសប្មាង។

o វារួមមានវ ិធានណដេអ្នកប្រូវអ្នុវរតតាម។ វាក៏ប្ារ់ផ្ងណដរថាសរើឱសងប្រសនទណា
ណដេមិនមានការធានរា៉ោ រ់រងសៅកនុងគសប្មាងររស់សយើង។

•

សសៀវសៅរញ្ជ ីស្មេះអ្នកផ្ដេ់សសវា និងឱសងសាែនររស់គសប្មាង។

o កនុងករែីភាគសប្ចើន អ្នកប្រូវសប្រើឱសងសាែនកនុងរណា
ត ញ សដើមបីទទួេានឱសងណដេ
ទទួេានការធានរា៉ោ រ់រងររស់អ្នក។ ឱសងសាែនកនុងរណា
ដ ញគឺជាឱសងសាែនណដេ
ានយេ់ប្ព្មសធ្វើការជាមួយគសប្មាងររស់សយើង។ ឱសងសាែនសនេះក៏ប្រូវណរចុេះស្មេះ
ជាមួយ Rhode Island Medicaid ផ្ងណដរ។

o រញ្ជ ីស្មេះអ្នកផ្ដេ់សសវា និងឱសងសាែន មានរញ្ជីឱសងសាែនកនុងរណា
ដ ញ។
អ្នកអាចអានរណនែមអ្ាំព្ីឱសងកនុងរណា
ត ញកនុងជាំព្ូកទី 5។
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A. ការព្នយេ់ព្ីអ្រែប្រសយាជន៍ (EOB)
គសប្មាងររស់សយើងរនតតាមដានឱសងតាមសវជជរញ្ជ
ជ ររស់អ្នក។ សយើងរនតតាមដានថ្ងៃចាំណាយព្ីរប្រសនទ៖

•

ការចាំណាយសចញព្ីសហាស

៉ោររស់អ្នក។ សនេះជាចាំនួនទឹកប្ាក់ណដេអ្នក ឬអ្នកសផ្សងតាងនមឱយ

អ្នករង់ថ្ងៃសវជជរញ្ជ
ជ ររស់អ្នក។

•

ថ្ងៃចាំណាយឱសងសរុរររស់អ្នក។ សនេះជាចាំនួនទឹកប្ាក់ណដេអ្នក ឬអ្នកសផ្សងតាងនមឱយអ្នក
រង់ថ្ងៃសវជជរញ្ជ
ជ ររស់អ្នក រូករួមនឹងចាំនួនទឹកប្ាក់ណដេគសប្មាងចាំណាយ។

សៅសព្េអ្នកទទួេានឱសងតាមសវជជរញ្ជ
ជ តាមរយៈគសប្មាង សយើងសផ្្ើឱយអ្នកនូវសសចកតីសសងខរមួយសៅថា

ការព្នយេ់អ្ាំព្ីអ្រែប្រសយាជន៍។ សយើងសៅការ់ថា EOB។ EOB មានព្័រ៌មានរណនែមអ្ាំព្ីឱសងណដេអ្នកសប្រើ។
EOB រួមមាន៖

•

ព្័រ៌មានសប្មារ់ ណខ។ សសចកតីសសងខរប្ារ់អ្ាំព្ីឱសងតាមសវជជរញ្ជ
ជ ណដេអ្នកទទួេានសប្មារ់
ណខមុន។ វារ្ាញព្ីថ្ងៃចាំណាយសេើឱសងសរុរ អ្វីណដេគសប្មាងានចាំណាយ និងអ្វីណដេអ្នក
និងអ្នកសផ្សងសទៀរចាំណាយសប្មារ់អ្នកានចាំណាយ។

•

ព្័រ៌មានអ្ាំព្ីរថ្មៃឱសង។ សនេះគឺជារថ្មៃសរុរថ្នឱសង និងការផ្ទៃស់រូរភាគរយថ្នរថ្មៃ
ត
ឱសង
ចារ់តាាំងព្ីការរាំសព្ញសេើកដាំរូង។

•

ជសប្មើសណដេមានរថ្មៃទរ។ សៅសព្េមាន ព្ួកវារ្ាញសៅកនុងសសចកដីសសងខរខាងសប្កាមឱសង
រចចុរបននររស់អ្នក។ អ្នកអាចព្ិសប្ាេះជាមួយអ្នកសចញសវជជរញ្ជ
ជ ររស់អ្នក សដើមបីណសវងយេ់រណនែម។

សយើងផ្តេ់ជូននូវការធានរា៉ោ រ់រងសេើឱសងណដេមិនមានការធានរា៉ោ រ់រងសប្កាម Medicare។

•

ប្ាក់ណដេានទូទរ់សេើឱសងទាំងសនេះនឹងមិនរារ់រញ្ូច េកនុងថ្ងៃចាំណាយសចញព្ីសហាស

៉ោសរុ

រររស់អ្នកសទ។

•

សដើមបីរកសមើេថាឱសងណាណដេគសប្មាងររស់សយើងរា៉ោ រ់រង សូមសមើេរញ្ជីឱសង។
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B. វ ិធ្ីតាមដានថ្ងៃចាំណាយឱសងររស់អ្នក
សដើមបីតាមដានថ្ងៃចាំណាយសេើឱសងររស់អ្នក និងប្ាក់ណដេអ្នកចាំណាយ សយើងសប្រើកាំែរ់ប្តាណដេ
សយើងទទួេានព្ីអ្នក និងព្ីឱសងសាែនររស់អ្នក។ សនេះជាវ ិធ្ីណដេអ្នកអាចជួយសយើង៖

1. សប្រើរ័ែណសមាគេ់ សមាជិកររស់អ្នក។
រ្ាញរ័ែណសមាគេ់សមាជិកររស់អ្នករាេ់សព្េណដេអ្នករាំសព្ញសវជជរញ្ជ
ជ ។ ការសធ្វើណររសនេះ
នឹងជួយឱយសយើងដឹងថាសរើសវជជរញ្ជ
ជ ណាណដេអ្នករាំសព្ញ និងអ្វីណដេអ្នកប្រូវរង់។

2. សូមប្ាកដថាសយើងមានព្័រ៍មានណដេសយើងប្រូវការ ។
ផ្តេ់ឱយសយើងខ្ាំុនូវចារ់ចមៃងថ្នរ្កន់ថ្ដសប្មារ់ឱសងណដេមានការធានរា៉ោ រ់រងណដេអ្នកានរង់
ថ្ងៃ។ អ្នកអាចសសនើសុាំឱយសយើងសងអ្នកវ ិញចាំសពាេះថ្ងៃចាំណាយឱសងសនេះ។

សនេះជាសព្េខៃេះណដេអ្នកគួរផ្តេ់ឱយសយើងនូវចារ់ចមៃងថ្នវ ិកកយរប្រររស់អ្នក៖

•

សៅសព្េអ្នកទិញឱសងណដេមានការធានរា៉ោ រ់រងសៅតាមឱសងសាែនកនុងរណា
ដ ញកនុងរថ្មៃព្ិ
សសស ឬសប្រើរ័ែណរញ្ុច េះរថ្មៃណដេមិនណមនជាណផ្នកថ្នអ្រែប្រសយាជន៍ររស់គសប្មាងររស់សយើង

•

សៅសព្េណដេអ្នកចាំណាយប្ាក់សងរណដេប្រូវរង់សេើឱសងណដេអ្នកទទួេានសប្កាមកមមវ ិធ្ីជាំ
នួយអ្នកជាំងឺររស់ប្កុមហុនផ្េិរឱសង

•

សៅសព្េអ្នកទិញឱសងណដេទទួេានការធានរា៉ោ រ់រងសៅឱសងសាែនសប្ៅរណា
ត ញ

•

សៅសព្េអ្នករង់ថ្ងៃសព្ញសប្មារ់ឱសងណដេទទួេានការធានរា៉ោ រ់រង

សដើមបីណសវងយេ់អ្ាំព្ីរសរៀរសសនើសុាំឱយសយើងខ្ាំុរង់សងអ្នកវ ិញសប្មារ់ឱសង សូមសមើេជាំព្ូកទី 7។

3. សូមសផ្្ើមកសយើងនូវព្័រ៌មានអ្ាំព្ីប្ាក់ណដេអ្នកសផ្សងទូទរ់ឱយអ្នក ។
ការទូទរ់ណដេសធ្វើសឡើងសដាយរុគគេ និងសាែរ័នជាក់ោក់មួយចាំនួនក៏រារ់រញ្ូច េកនុងការ
ចាំណាយសចញព្ីសហាស

៉ោររស់អ្នកណដរ។ ឧទហរែ៍ ការទូទរ់ប្ាក់ណដេសធ្វើសឡើងសដាយ

កមមវ ិធ្ីជាំនួយណផ្នកឱសងសាែនរដា កមមវ ិធ្ីជាំនួយឱសង AIDS សសវាសុខភាព្ឥណា
ឌ
និងសរបុរសធ្ម៌ភាគសប្ចើនរារ់រញ្ូច េកនុងការចាំណាយសចញព្ីសហាស

៉ោររស់អ្នក។

ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
សៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការទូរសព្ទមកសេខសនេះគឺ ឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមចូេសៅកាន់ www.nhpri.org/INTEGRITY។
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4. ព្ិនិរយសមើេ EOBs ណដេសយើងសផ្្ើជូនអ្នក។
សៅសព្េអ្នកទទួេាន EOB សៅកនុងសាំរុប្រ សូមប្ាកដថាវាសព្ញសេញ និងប្រឹមប្រូវ។ ប្រសិនសរើ
អ្នកគិរថាមានអ្វីមួយខុស្គង ឬារ់រង់ ឬប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរណាមួយ សូមទូរសព្ទសៅ

ណផ្នកសសវារសប្មើសមាជិក។ អ្នកមានជសប្មើសកនុងការទទួេានការព្នយេ់អ្ាំព្ីអ្រែប្រសយាជន៍ Part D

ររស់អ្នកតាមប្រព្័នធសអ្ឡិចប្រូនិក។ វាផ្តេ់នូវព្័រ៌មានដូចាន និងកនុងទប្មង់ដូចាននឹងការព្នយេ់អ្ាំព្ី

អ្រែប្រសយាជន៍ជាប្កដាសណដេអ្នកទទួេានសៅថ្ងៃសនេះ។ សដើមបីចារ់សផ្តើមទទួេានការព្នយេ់អ្ាំព្ី
អ្រែប្រសយាជន៍តាមប្រព្័នធសអ្ឡិចប្រូនិក សូមចូេសៅកាន់សគហទាំព្័រ www.caremark.com សដើមបីចុេះ
ស្មេះ។ អ្នកនឹងទទួេានការជូនដាំែឹងតាមអ្ុីណមេ សៅសព្េអ្នកមានការព្នយេ់អ្ាំព្ីអ្រែ
ប្រសយាជន៍ងីមណដេរប្មូវឱយសរើកសមើេ។ ប្រូវប្ាកដថារកាទុក EOBs ទាំងសនេះ។ រាយការែ៍ទាំង
សនេះគឺជាកាំែរ់ប្តាសាំខាន់ថ្នការចាំណាយសេើឱសងររស់អ្នក។

C. អ្នកមិនចាំណាយអ្វីសប្មារ់ការផ្គរ់ផ្គង់ឱសងរយៈសព្េមួយណខ ឬរយៈ
សព្េណវងសនេះសទ
ជាមួយនឹង Neighborhood INTEGRITYអ្នកមិនចាំណាយប្ាក់អ្ីវទាំងអ្ស់សប្មារ់ឱសងណដេទទួេានការ
ធានរា៉ោ រ់រង ដរារណាអ្នកសធ្វើតាមវ ិធានររស់គសប្មាង។

C1. ថានក់ថ្នគសប្មាង
ថានក់ថានាំគឺជាប្កុមឱសងកនុងរញ្ជីឱសង។ ឱសងទាំងអ្ស់ណដេមានសៅកនុងរញ្ជីឱសងររស់គសប្មាងមានសៅកនុង
ថានក់មួយកនុងចាំសណាមថានក់ទាំង 3។ អ្នកមិនមានប្ាក់សងរណដេប្រូវរង់សប្មារ់ឱសងតាមសវជជរញ្ជ
ជ និងឱសង

ាមនសវជជរញ្ជ
ជ សៅសេើរញ្ជីឱសងររស់ Neighborhood INTEGRITY។ សដើមបីរកសមើេថានក់សប្មារ់ឱសងររអ្នក
អ្នកអាចរកសមើេសៅកនុងរញ្ជីឱសងាន។

•

ឱសងថានក់ទី 1 គឺជាឱសងទូសៅ។

•

ឱសងថានក់ទី 2 គឺជាឱសងណដេមា៉ោ កយីសហា។

•

ឱសងថានក់ទី 3 គឺជាឱសងតាមសវជជរញ្ជ
ជ និងឱសងាមនសវជជរញ្ជ
ជ (OTC) ររស់ Medicare។

ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
សៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការទូរសព្ទមកសេខសនេះគឺ ឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមចូេសៅកាន់ www.nhpri.org/INTEGRITY។
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C2. ជសប្មើសឱសងសាែនររស់អ្នក
ទឹកប្ាក់ណដេអ្នកចាំណាយសេើឱសងអាស្ស័យសេើថាសរើអ្នកទទួេឱសងព្ី៖

•

ឱសងសាែនកនុងរណា
ដ ញឬ

•

ជាឱសងសាែនសប្ៅរណា
ត ញ។

កនុងករែីមួយចាំនួន សយើងរា៉ោ ររ ់ងសេើសវជជរញ្ជ
ជ ណដេានរាំសព្ញសៅតាមឱសងសាែនសប្ៅរណា
ត ញ។ សូមសមើេ
ជាំព្ូកទី 5 សដើមបីរកសមើេថា សរើសៅសព្េណាណដេសយើងនឹងសធ្វើសរឿងសនេះ។
សដើមបីណសវងយេ់រណនែមអ្ាំព្ីសរឿងសនេះ សូមសមើេជាំព្ូកទី 5 សៅកនុងសសៀវសៅណែនាំ និងសសៀវសៅរញ្ជ ីស្មេះ

អ្នកផ្ដេ់សសវា និងឱសងសាែនររស់គសប្មាង។

C3. ការទទួេានការផ្គរ់ផ្គង់ឱសងរយៈសព្េណវង
ចាំសពាេះឱសងមួយចាំនួន អ្នកអាចទទួេានការផ្គរ់ផ្គង់រយៈសព្េណវង (សៅមា៉ោ ងសទៀរថា "ការផ្គរ់ផ្គង់រណនែម")
សៅសព្េអ្នករាំសព្ញសវជជរញ្ជ
ជ ររស់អ្នក។ ការផ្គរ់ផ្គង់រយៈសព្េណវងគឺជាការផ្គរ់ផ្គង់រហូរដេ់រយៈសព្េ 90 ថ្ងៃ។
អ្នកមិនចាាំាច់ចាំណាយសប្មារ់ការផ្គរ់ផ្គង់រយៈសព្េណវងសទ។
សប្មារ់ព្័រ៌មានេមអិរអ្ាំព្ីទីកណនៃង និងរសរៀរទទួេានការផ្គរ់ផ្គង់ឱសងរយៈសព្េណវង សូមសមើេជាំព្ូកទី 5
ឬសសៀវសៅរញ្ជ ីស្មេះអ្នកផ្ដេ់សសវា និងឱសងសាែន។

ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
សៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការទូរសព្ទមកសេខសនេះគឺ ឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមចូេសៅកាន់ www.nhpri.org/INTEGRITY។
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ជាំព្ូកទី 6៖ អ្វីណដេអ្នកប្រូវរង់ប្ាក់សប្មារ់ឱស

ងតាមសវជជរញ្ជ
ជ ររស់ Medicare និងMedicaid

C4. អ្វីណដេអ្នកប្រូវរង់
ការរួមចាំ ណាយថ្ងៃចាំណាយររស់អ្នក សៅសព្េអ្នកទទួេានការផ្គរ់ផ្គង់ឱសងតាមសវជជរញ្ជ
ជ ណដេទទួេាន
ការធានរា៉ោ រ់រងរយៈសព្េមួយណខ ឬរយៈសព្េណវង ព្ី៖
ឱសងសាែន

សសវាកមមរញ្ជ
ជ ទិញតាម

ឱសងសាែនណងទាំរយៈ

ឱសងសាែនសប្ៅរណា
ដ ញ

កនុងរណា
ដ ញ
ការផ្គរ់ផ្គង់រ

សាំរុប្រររស់គសប្មាង

ការផ្គរ់ផ្គង់រហូរដេ់ 30 ថ្ងៃ។

ការផ្គរ់ផ្គង់រយៈ

សព្េណវងកនុងរណា
ដ ញ
ការផ្គរ់ផ្គង់រហូរដេ់

យៈសព្េ

សព្េមួយណខ

31 ថ្ងៃ

រ់ចាំសពាេះករែីមួយចាំនួន។

មួយណខ

ឬរហូរដេ់ 90 ថ្ងៃ

ការធានរា៉ោ រ់រងប្រូវានកាំែ
សូមសមើេជាំព្ូកទី 5

ឬរហូរដេ់

សប្មារ់ព្័រ៌មានេមអិរ។

90 ថ្ងៃ
ការរួមចាំណែក

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

ថ្ងៃចាំណាយ
ថានក់ទី 1
(ឱសងទូសៅ)
ការរួមចាំណែក
ថ្ងៃចាំណាយ
ថានក់ទី 2
(ឱសងមាន
មា៉ោ កយីសហា)
ការរួមចាំណែក
ថ្ងៃចាំណាយ
ថានក់ទី 3
(ឱសងតាមសវជជ
រញ្ជ
ជ មិនណមន
Medicare
និងឱសង
ាមនសវជជរញ្ជ
ជ
(OTC))

សប្មារ់ព្័រ៌មានអ្ាំព្ីឱសងសាែនណដេអាចផ្តេ់ឱយអ្នកនូវការផ្គរ់ផ្គង់រយៈសព្េណវង សូមសមើេសសៀវសៅរញ្ជ ី

ស្មេះអ្នកផ្ដេ់សសវា និងឱសងសាែនររស់គសប្មាង។

ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
សៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការទូរសព្ទមកសេខសនេះគឺ ឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមចូេសៅកាន់ www.nhpri.org/INTEGRITY។
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ជាំព្ូកទី 6៖ អ្វីណដេអ្នកប្រូវរង់ប្ាក់សប្មារ់ឱស

ងតាមសវជជរញ្ជ
ជ ររស់ Medicare និងMedicaid

D. ការចាក់វា៉ោក់សាាំង
សារសាំខាន់អ្ាំព្ីថ្ងៃណដេអ្នកប្រូវរង់ សប្មារ់វា៉ោក់សាាំង - គសប្មាងររស់សយើងធានរា៉ោ រ់រងវា៉ោ ក់សាាំង
Medicare Part D ភាគសប្ចើនសដាយឥរគិរថ្ងៃព្ីអ្នក។ ការធានរា៉ោ រ់រងររស់សយើងសប្មារ់ការចាក់
ថានាំវា៉ោក់សាាំង Medicare Part D មានព្ីរណផ្នក៖

1. ណផ្នកដាំរូងថ្នការធានរា៉ោ រ់រងគឺសប្មារ់ថ្ងៃចាំណាយសេើវា៉ោក់សាាំងសដាយខៃួនឯង។ វា៉ោ ក់សាាំងសនេះ
គឺជាឱសងតាមសវជជរញ្ជ
ជ ។

2. ណផ្នកទីព្ីរថ្នការធានរា៉ោ រ់រងគឺសប្មារ់ថ្ងៃចាំណាយសេើការចាក់វា៉ោក់សាាំងដេ់អ្នក។ ឧទហរែ៍
សព្េខៃេះអ្នកអាចចាក់វា៉ោក់សាាំងជាថានាំរ្ករណដេអ្នកផ្តេ់សសវាផ្ដេ់ឱយអ្នក។

D1. អ្វីណដេអ្នកប្រូវដឹ ងមុ នសព្េចាក់ វា៉ោក់សាាំង
សយើងសូមណែនាំឱយអ្នកទូរសព្ទមកសយើងជាមុនតាមរយៈណផ្នកសសវារសប្មើសមាជិករាេ់សព្េណដេអ្នកមាន
គសប្មាងទទួេការចាក់វា៉ោក់សាាំង។

•

សយើងអាចប្ារ់អ្នកព្ីរសរៀរណដេការចាក់វា៉ោក់សាាំងររស់អ្នកប្រូវានរា៉ោ រ់រងសដាយគសប្មាង
ររស់សយើង។

•

សយើងអាចប្ារ់អ្នកព្ីវ ិធ្ីណងរកាថ្ងៃចាំណាយឱយសៅទរសដាយសប្រើឱសងសាែន និងអ្នកផ្តេ់
សសវាកនុងរណា
ត ញ។ ឱសងសាែនកនុងរណា
ដ ញគឺជាឱសងសាែនណដេានយេ់ប្ព្មសធ្វើការ
ជាមួយគសប្មាងររស់សយើង។ អ្នកផ្តេ់សសវាកនុងរណា
ត ញគឺជាអ្នកផ្តេ់សសវាណដេសធ្វើការ
ជាមួយគសប្មាងសុខភាព្។ អ្នកផ្តេ់សសវាកនុងរណា
ត ញគួរសធ្វើការជាមួយ Neighborhood

INTEGRITY សដើមបីធានថា អ្នកមិនប្រូវចាំណាយមុនសប្មារ់វា៉ោក់សាាំងណផ្នក D សនេះសទ។

ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
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ជាំព្ូកទី 7៖ ការសសនើសុាំឱយសយើងរង់វ ិកកយរប្រណដេអ្នកាន

ទទួេសប្មារ់សសវាកមម ឬឱសងណដេទទួេានការធានរា៉ោ រ់រង

ជាំព្ូកទី 7៖ ការសសនើសុាំឱយសយើងខ្ុាំរង់វ ិកកយរប្រណដេអ្នកានទទួេសប្មារ់
សសវាកមម ឬឱសងណដេទទួេានការធានរា៉ោ រ់រង
សសចកដីសផ្ដើម
ជាំព្ូកសនេះប្ារ់អ្នកព្ីរសរៀរ និងសព្េណាប្រូវសផ្្ើវ ិកកយរប្រឱយសយើង សដើមបីសសនើសុាំការទូទរ់។ វាក៏ប្ារ់អ្នកផ្ង
ណដរព្ីវ ិធ្ីដាក់ពាកយរែឹត ងឧទធរែ៍ ប្រសិនសរើអ្នកមិនយេ់ស្សរនឹងសសចកតីសសប្មចថ្នការធានរា៉ោ រ់រង។ ពាកយ
គនៃឹេះ និងនិយមន័យថ្នពាកយមានតាមេាំដារ់អ្កខរប្កមកនុងជាំព្ូកចុងសប្កាយថ្នសសៀវសៅណែនាំសមាជិក។

តារាងមារិកា
A. ការសសនើសុាំឱយសយើងខ្ាំុរង់ថ្ងៃសសវាកមម ឬឱសងររស់អ្នក......................................................................... 174
B. ការសផ្្ើសាំសែើសុាំសរើកប្ាក់ ................................................................................................................. 177
C. សសចកដីសសប្មចសេើការធានរា៉ោ រ់រង ..................................................................................................... 178
D. រែឹដ ងឧទធរែ៍ ................................................................................................................................. 179

ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
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ជាំព្ូកទី 7៖ ការសសនើសុាំឱយសយើងរង់វ ិកកយរប្រណដេអ្នកាន

ទទួេសប្មារ់សសវាកមម ឬឱសងណដេទទួេានការធានរា៉ោ រ់រង

A. ការសសនើសុាំឱយសយើងខ្ុាំរង់ថ្ងៃសសវាកមម ឬឱសងររស់អ្នក
អ្នកមិនគួរទទួេវ ិកកយរប្រសប្មារ់សសវាកមមកុងរណា
ន
ត ញ ឬឱសងកនុងរណា
ដ ញសទ។ អ្នកផ្ដេ់សសវាកនុងរណា
ដ ញ
ររស់សយើងខ្ាំុប្រូវណរទូទរ់វ ិកកយរប្រព្ីគសប្មាងសនេះសប្មារ់សសវាកមម និងឱសងណដេអ្នកានទទួេរួចសហើយ។
អ្នកផ្តេ់សសវាកនុងរណា
ត ញគឺជាអ្នកផ្តេ់សសវាណដេសធ្វើការជាមួយគសប្មាងសុខភាព្។

ប្រសិនសរើអ្ក
ន ទទួេានវ ិកកយរប្រសប្មារ់ ការណងទាំសុខភាព្ ឬឱសង សូមសផ្្ើវ ិកកយរប្រសនេះមកសយើងខ្ាំុ។
សដើមបីសផ្្ើវ ិកកយរប្រមកសយើងខ្ាំុ សូមសមើេទាំព្័រ 174។

•

ប្រសិនសរើសសវាកមមឬឱសងទាំងសនេះប្រូវានធានរា៉ោ រ់រង សយើងខ្ាំុនឹងរង់ប្ាក់ឱយអ្នកផ្ដេ់សសវា
សដាយផ្ទទេ់។

•

ប្រសិនសរើសសវាកមម ឬឱសងប្រូវានរា៉ោ រ់រង សហើយអ្នកានរង់ប្ាក់រច
ួ សហើយសនេះ វាជាសិទិធ
ររស់អ្នកកនុងទទួេានប្ាក់សងវ ិញ។

•

ប្រសិនសរើសសវាកមមឬឱសងទាំងសនេះមិនប្រូវានធានរា៉ោ រ់រងសទ សយើងខ្ាំុនឹងជប្មារសោកអ្នក។

•

ប្រសិនសរើអ្នកកាំព្ុងទទួេសសវាកមម និងជាំនួយរយៈសព្េណវង អ្នកអាចនឹងប្រូវរង់ប្ាក់មួយណផ្នក
ថ្នចាំណាយថ្ងៃសសវាកមមទាំងសនេះ។ សយើងសៅវាថា “ការរួមចាំណែកថ្ងៃចាំណាយ” សហើយចាំនួន
ទឹកប្ាក់នឹងប្រូវកាំែរ់សដាយកមមវ ិធ្ី Rhode Island Medicaid។

សូមទក់ទងណផ្នកសសវារសប្មើសមាជិកប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរណាមួយ។ ប្រសិនសរើអ្នកទទួេានវ ិកកយរប្រ
សហើយអ្នកមិនដឹងថាប្រូវសធ្វើដូចសមដច សយើងខ្ាំុអាចជួយាន។ អ្នកក៏អាចសៅទូរសព្ទានផ្ងណដរ ប្រសិនសរើអ្នក
ចង់ផ្ដេ់ព្័រ៌មានដេ់សយើងខ្ាំុអ្ាំព្ីសាំសែើសុាំសរើកប្ាក់ណដេអ្នកានសផ្្ើមកសយើងខ្ាំុរច
ួ សហើយ។

ទាំងសនេះគឺជាឧទហរែ៍ថ្នសព្េសវោណដេអ្នកអាចនឹងប្រូវការ សដើមបីសសនើសុាំឱយគសប្មាងររស់សយើងខ្ាំុរង់ប្ាក់
ជូនអ្នកវ ិញ ឬរង់ប្ាក់តាមវ ិកកយរប្រណដេអ្នកានទទួេ៖

ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
សៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការទូរសព្ទមកសេខសនេះគឺ ឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមចូេសៅកាន់ www.nhpri.org/INTEGRITY។
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ជាំព្ូកទី 7៖ ការសសនើសុាំឱយសយើងរង់វ ិកកយរប្រណដេអ្នកាន

ទទួេសប្មារ់សសវាកមម ឬឱសងណដេទទួេានការធានរា៉ោ រ់រង

1. សព្េណាណដេអ្នកទទួេានការសស្្គេះរនទន់ ឬការណងទាំសុខភាព្ណដេប្រូវការជារនទន់ព្ីអ្នក
ផ្ដេ់សសវាសប្ៅរណា
ដ ញ
អ្នកគួរណរសសនើសុាំឱយអ្នកផ្ដេ់សសវាសនេះទូទរ់វ ិកកយរប្រព្ីគសប្មាងសនេះ។

•

ប្រសិនសរើអ្នករង់ប្ាក់សព្ញសៅសព្េណដេអ្នកទទួេការណងទាំសនេះ សូមសសនើសុាំឱយសយើងខ្ាំុរង់

ប្ាក់ជូនអ្នកវ ិញ។ សូមសផ្្ើវ ិកកយរប្រ និងឯកសារនសតុតាងអ្ាំព្ីការរង់ប្ាក់ររស់អ្នកមកសយើងខ្ាំុ។

•

អ្នកអាចនឹងទទួេានវ ិកកយរប្រព្ីអ្នកផ្ដេ់សសវា ណដេសសនើសុាំឱយរង់ប្ាក់ណដេអ្នកគិរថាអ្នក
មិនានជាំពាក់។ សូមសផ្្ើវ ិកកយរប្រ និងឯកសារនសតុតាងអ្ាំព្ីការរង់ប្ាក់ររស់អ្នកមកសយើងខ្ាំុ។

o ប្រសិនសរើអ្នកផ្ដេ់សសវាកមមគួរណរទទួេការរង់ប្ាក់ សយើងខ្ាំុនឹងរង់ប្ាក់ឱយអ្នកផ្ដេ់សស
វាសនេះសដាយផ្ទទេ់។

o ប្រសិនសរើអ្នកានរង់ប្ាក់ថ្ងៃសសវាកមមសនេះរួចសហើយ សយើងខ្ាំុនឹងរង់ប្ាក់ជូនអ្នកវ ិញ។
2. សៅសព្េអ្នកផ្ដេ់សសវាកនុងរណា
ដ ញសផ្្ើវ ិកកយរប្រសៅអ្នក
អ្នកផ្ដេ់សសវាកនុងរណា
ដ ញប្រូវណរទូទរ់វ ិកកយរប្រព្ីគសប្មាងសនេះជានិចច។ សូមរ្ាញរែណ

សមាគេ់សមាជិកថ្នគសប្មាង Neighborhood INTEGRITY ររស់អ្នក សៅសព្េអ្នកទទួេសសវាកមម
ឬសវជជរញ្ជ
ជ ណាមួយ។ ការទូទរ់វ ិកកយរប្រមិនប្រឹមប្រូវ/មិនសមស្សរសកើរសឡើងសៅសព្េអ្នកផ្ដេ់
សសវា (ដូចជាសវជជរែិឌ រ ឬមនទីរសព្ទយ) ទូទរ់ថ្ងៃសសវាកមមសេើសព្ីចាំនួនថ្នការរួមចាំណែកថ្ងៃចាំណាយ
កនុងគសប្មាងសនេះព្ីអ្នក។ សូមសៅទូរសព្ទសៅណផ្នកសសវារសប្មើសមាជិក
ប្រសិនសរើអ្ក
ន ទទួេានវ ិកកយរប្រណាមួយ។

•

សដាយសារគសប្មាង Neighborhood INTEGRITY រង់ប្ាក់ទាំងស្សុងថ្ងៃសសវាកមមររស់អ្នក ដូសចនេះអ្នក
មិនមានទាំនួេខុសប្រូវកនុងការរង់ថ្ងៃចាំណាយសេើអ្ីទ
វ ាំងអ្ស់។ អ្នកផ្ដេ់សសវាមិនគួរទូទរ់វ ិកកយរប្រ
សេើថ្ងៃសសវាកមមទាំងសនេះព្ីអ្នកសនេះសទ។

•

រាេ់សព្េណដេអ្នកទទួេវ ិកកយរប្រព្ីអ្នកផ្ដេ់សសវាកនុងរណា
ដ ញ សូមសផ្្ើវ ិកកយរប្រសនេះមកសយើងខ្ាំុ។
សយើងខ្ាំុនឹងទក់ទងសៅអ្នកផ្ដេ់សសវាសនេះសដាយផ្ទទេ់ រួចសដាេះស្សាយរញ្ជ
ា សនេះ។ សទេះយា៉ោ ងណា
ប្រសិនសរើអ្នកកាំព្ុងទទួេសសវាកមម និងជាំនួយរយៈសព្េណវង អ្នកអាចនឹងប្រូវរង់ប្ាក់មួយណផ្នកថ្ន

ចាំណាយថ្ងៃសសវាកមមទាំងសនេះ។ សគសៅការរង់ប្ាក់មួយណផ្នកសនេះថា “ការរួមចាំណែកថ្ងៃចាំណាយ”
សហើយចាំនួនទឹកប្ាក់ប្រូវានកាំែរ់សដាយគសប្មាង Medicaid ថ្នរដា Rhode Island។

ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
សៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការទូរសព្ទមកសេខសនេះគឺ ឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមចូេសៅកាន់ www.nhpri.org/INTEGRITY។
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•

ជាំព្ូកទី 7៖ ការសសនើសុាំឱយសយើងរង់វ ិកកយរប្រណដេអ្នកាន

ទទួេសប្មារ់សសវាកមម ឬឱសងណដេទទួេានការធានរា៉ោ រ់រង

ប្រសិនសរើអ្នកានរង់ប្ាក់តាមវ ិកកយរប្រព្ីអ្នកផ្ដេ់សសវាកនុងរណា
ដ ញរួចសហើយ សូមសផ្្ើ

វ ិកកយរប្រ និងឯកសារនសតុតាងអ្ាំព្ីការរង់ប្ាក់ររស់អ្នកមកសយើងខ្ាំុ។ សយើងនឹងរង់ថ្ងៃសសវា
កមមណដេប្រូវានធានរា៉ោ រ់រងររស់អ្នក។

3. សៅសព្េអ្នកសប្រើឱសងសាែនសប្ៅរណា
ដ ញ សដើមបីសរើកឱសងតាមសវជជរញ្ជ
ជ
ប្រសិនសរើអ្នកសប្រើឱសងសាែនសប្ៅរណា
ត ញ អ្នកនឹងប្រូវរង់ថ្ងៃសព្ញសប្មារ់សវជជរញ្ជ
ជ ររស់អ្នក។

•

កនុងករែីរិចរួចរ៉ោុសណាណេះ សយើងខ្ាំុនឹងរា៉ោ រ់រងថ្ងៃសរើកឱសងតាមសវជជរញ្ជ
ជ សៅឱសងសាែន
សប្ៅរណា
ដ ញ។ សូមសផ្្ើចារ់ចមៃងថ្នរ្កន់ថ្ដររស់អ្នក សៅសព្េអ្នកសសនើសុាំឱយសយើងខ្ាំុរង់
ប្ាក់ជូនអ្នកវ ិញ។

•

សូមសមើេជាំព្ូកទី 5 សដើមបីណសវងយេ់រណនែមអ្ាំព្ីឱសងសាែនសប្ៅរណា
ត ញ។

4. សៅសព្េអ្នករង់ប្ាក់សព្ញថ្ងៃតាមសវជជរញ្ជ
ជ សដាយសារអ្នកមិនានយករែណ សាំាេ់សមាជិក
សៅជាមួយ
ប្រសិនសរើអ្នកមិនានយករែណ សាំាេ់សមាជិកសៅជាមួយសទ អ្នកអាចសសនើសុាំឱយឱសងសាែនសៅ
ទូរសព្ទសៅគសប្មាងសនេះ ឬសសនើសុាំឱយព្ិនិរយសមើេព្័រ៌មានអ្ាំព្ីការចុេះស្មេះកនុងគសប្មាងររស់អ្នក។

•

ប្រសិនសរើឱសងសាែនមិនអាចទទួេានព្័រ៌មានណដេព្ួកសគប្រូវការភាៃមៗសទ អ្នកអាចនឹង
ប្រូវរង់ប្ាក់សព្ញថ្ងៃតាមសវជជរញ្ជ
ជ សដាយខៃួនអ្នក។

•

សូមសផ្្ើចារ់ចមៃងថ្នរ្កន់ថ្ដររស់អ្នក សៅសព្េអ្នកសសនើសុាំឱយសយើងខ្ាំុរង់ប្ាក់ជូនអ្នកវ ិញ។

5. សៅសព្េអ្នករង់ប្ាក់សព្ញថ្ងៃសប្មារ់ឱសងតាមសវជជរញ្ជ
ជ សដាយសារវាមិនមានការធានរា៉ោ រ់រង
អ្នកអាចនឹងរង់ប្ាក់សព្ញថ្ងៃតាមសវជជរញ្ជ
ជ សដាយសារឱសងមិនប្រូវានធានរា៉ោ រ់រង។

•

ឱសងអាចនឹងមិនមានសៅកនុងរញ្ជ ីឱសងណដេមានការធានរា៉ោ រ់រងររស់គសប្មាង (រញ្ជ ីឱសង)
ឬឱសងសនេះអាចមានេកខខែឌជាក់ោក់រប្មូវ ឬការដាក់កាំហិរណដេអ្នកមិនានដឹង

ឬមិនគិរថាការដាក់កាំហិរសនេះគួរអ្នុវរតចាំសពាេះអ្នក។ ប្រសិនសរើអ្នកសសប្មចចិរតថាសរើក
ឱសងសនេះ អ្នកអាចនឹងប្រូវរង់ប្ាក់សព្ញថ្ងៃ។

o ប្រសិនសរើអ្នកមិនរង់ថ្ងៃឱសង រ៉ោុណនតគិរថាវាគួរណរប្រូវានធានរា៉ោ រ់រង អ្នកអាចសសនើសុាំ
សសចកដីសសប្មចសេើការធានរា៉ោ រ់រង (សូមសមើេជាំព្ូកទី 9)។
ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
សៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការទូរសព្ទមកសេខសនេះគឺ ឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមចូេសៅកាន់ www.nhpri.org/INTEGRITY។
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ជាំព្ូកទី 7៖ ការសសនើសុាំឱយសយើងរង់វ ិកកយរប្រណដេអ្នកាន

ទទួេសប្មារ់សសវាកមម ឬឱសងណដេទទួេានការធានរា៉ោ រ់រង

o ប្រសិនសរើអ្នក និងសវជជរែិឌ រររស់អ្នក ឬអ្នកសចញសវជជរញ្ជ
ជ សផ្សងសទៀរគិរថា
អ្នកប្រូវការឱសងភាៃមៗ អ្នកអាចសសនើសុាំសសចកដីសសប្មចសេើការរា៉ោ រ់រងឆ្រ់រហ័ស
(សូមសមើេជាំព្ូកទី 9)។

•

សូមសផ្្ើចារ់ចមៃងថ្នរ្កន់ថ្ដររស់អ្នក សៅសព្េអ្នកសសនើសុាំឱយសយើងខ្ាំុរង់ប្ាក់ជូនអ្នកវ ិញ។
កនុងសាែនភាព្មួយចាំនួន សយើងខ្ាំុអាចនឹងប្រូវការព្័រ៌មានរណនែមព្ីសវជជរែិឌ រររស់អ្នក ឬអ្នក
សចញសវជជរញ្ជ
ជ សផ្សងសទៀរ សដើមបីរង់ប្ាក់ថ្ងៃឱសងជូនអ្នកវ ិញ។

សៅសព្េអ្នកសផ្្ើសាំសែើសុាំសរើកប្ាក់ សយើងខ្ុាំនឹងព្ិនិរយសមើេសាំសែើររស់អ្នក រួចសសប្មចថាសរើគួរធានរា៉ោ រ់រង
សេើសសវាកមម ឬឱសងសនេះឬអ្រ់។ សគសៅការសសប្មចសនេះថា "ការសសប្មចសេើការធានរា៉ោ រ់រង"។ ប្រសិនសរើ
សយើងខ្ាំុសសប្មចថាគួរមានការធានរា៉ោ រ់រង សយើងខ្ាំុនឹងរង់ប្ាក់ថ្ងៃ សសវាកមម ឬឱសងសនេះ។ ប្រសិនសរើសយើង
ខ្ាំុរដិសសធ្សាំសែើសុាំសរើកប្ាក់ររស់អ្នក អ្នកអាចរដឹងឧទធរែ៍ប្រឆ្ាំងនឹងការសសប្មចររស់សយើងខ្ាំុាន។
សដើមបីណសវងយេ់អ្ាំព្ីការដាក់រែឹដ ងឧទធរែ៍ សូមសមើេជាំព្ូកទី 9។

B. ការសផ្្ើសាំសែើសុាំសរើកប្ាក់
សូមសផ្្ើវ ិកកយរប្រ និងឯកសារនសតុតាងអ្ាំព្ីការរង់ប្ាក់ររស់អ្នកមកសយើងខ្ាំុ។ ឯកសារនសតុតាងអ្ាំព្ីការរង់
ប្ាក់អាចជាចារ់ចមៃងថ្នមូេរបទនរប្រ (ណសក) ណដេអ្នកានសរសសរ ឬរ្កន់ថ្ដព្ីអ្នកផ្ដេ់សសវា។

វាជាការប្រសសើរ ប្រសិនសរើអ្នកងរចមៃងវ ិកកយរប្រ និងរ្កន់ថ្ដររស់អ្នកទុកជាឯកសារសយាង។ អ្នកអាច
សសនើសុាំជាំនួយព្ីអ្នកប្គរ់ប្គងណផ្នកណងទាំររស់អ្នក។
សាំសែើសុាំសរើកប្ាក់ថ្ងៃសសវាកមមសវជជសាស្រសត និងររ ិកាខរសវជជសាស្រសតណដេសប្រើានយូរ￼ (DME)សូមសផ្្ើសាំសែើ
សុាំសរើកប្ាក់ររស់អ្នកតាមសាំរុប្រ សដាយភាជរ់មកជាមួយវ ិកកយរប្រ ឬរ្កន់ថ្ដមកសយើងខ្ាំុតាមអាសយដាាន
សនេះ៖

Neighborhood Health Plan of Rhode Island
ចាំណាាំ៖ សសវាកមមសប្មារ់សមាជិក
910 Douglas Pike
Smithfield, RI 02917

ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
សៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការទូរសព្ទមកសេខសនេះគឺ ឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមចូេសៅកាន់ www.nhpri.org/INTEGRITY។
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ជាំព្ូកទី 7៖ ការសសនើសុាំឱយសយើងរង់វ ិកកយរប្រណដេអ្នកាន

ទទួេសប្មារ់សសវាកមម ឬឱសងណដេទទួេានការធានរា៉ោ រ់រង

សាំសែើសុាំសរើកប្ាក់ថ្ងៃសសវាកមមសុខភាព្អាករបកិរ ិយា (behavorial health service)
Optum®
PO Box 30760
Salt Lake City, UT 84130-0760
ណផ្នក D៖ សាំសែើសុាំសរើកប្ាក់ ថ្ងៃឱសងតាមសវជជរញ្ជ
ជ
CVS Caremark®
PO BOX 52066
Phoenix, AZ 85072-2066
អ្នកក៏អាចសៅទូរសព្ទសៅកាន់គសប្មាងររស់សយើងខ្ាំុានផ្ងណដរ សដើមបីសសនើសុាំសរើកប្ាក់។ សូមសៅទូរសព្ទ
សៅកាន់គសប្មាង Neighborhood INTEGRITY តាមរយៈសេខ 1-844-812-6896 និង 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក
ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទ - សុប្ក និងសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់សៅថ្ងៃសៅរ ៍។ សៅរសសៀេថ្ងៃ
សៅរ ៍ ថ្ងៃអាទិរយ និងថ្ងៃឈរ់សប្មាក អ្នកអាចប្រូវានសសនើសុាំឱយទុកសារ។ សយើងខ្ាំុនឹងសៅទូរសព្ទសៅអ្នក
វ ិញសៅថ្ងៃសធ្វើការរនទរ់។ ការទូរសព្ទមកសេខសនេះគឺ ឥរគិរថ្ងៃ។

C. សសចកដីសសប្មចសេើការធានរា៉ោ រ់រង
សៅសព្េសយើងខ្ាំុទទួេានសាំសែើសុាំសរើកប្ាក់ ររស់អ្នក សយើងខ្ាំុនឹងសធ្វើការសសប្មចសេើការធានរា៉ោ រ់រង។
សនេះមានន័យថា សយើងខ្ាំុនឹងសសប្មចថាសរើឱសង ឬការណងទាំសុខភាព្ររស់អ្នកប្រូវានធានរា៉ោ រ់រងសដាយ

គសប្មាងសនេះឬអ្រ់។ សយើងខ្ាំុក៏នឹងសសប្មចផ្ងណដរសេើចាំនួនទឹកប្ាក់ (ប្រសិនសរើមាន) ណដេអ្នកប្រូវរង់ប្ាក់
ថ្ងៃឱសង និងការណងទាំសុខភាព្។

•

សយើងខ្ាំុនឹងជប្មារដេ់អ្នក ប្រសិនសរើសយើងខ្ាំុប្រូវការព្័រ៌មានរណនែមព្ីអ្នក។

•

ប្រសិនសរើសយើងខ្ាំុសសប្មចថាឱសង ឬការណងទាំសុខភាព្ប្រូវានធានរា៉ោ រ់រង សហើយអ្នកានអ្នុ

វរតតាមវ ិធានទាំងអ្ស់សដើមបីទទួេានការធានរា៉ោ រ់រងសទៀរសនេះ សយើងខ្ាំុនឹងរង់ប្ាក់ ថ្ងៃធានរា៉ោ រ់
រង។ ប្រសិនសរើអ្នកានរង់ប្ាក់ថ្ងៃឱសង ឬសសវាកមមសនេះរួចសហើយ សយើងខ្ាំុនឹងសផ្្ើមូេរបទនរ
ប្រតាមសាំរុប្រសៅអ្នក។ ប្រសិនសរើអ្នកមិនទន់ានរង់ប្ាក់ថ្ងៃសសវាកមម ឬឱសងសៅសឡើយសទ
សយើងខ្ាំុនឹងរង់ប្ាក់ឱយអ្នកផ្ដេ់សសវាសដាយផ្ទទេ់។

ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
សៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការទូរសព្ទមកសេខសនេះគឺ ឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមចូេសៅកាន់ www.nhpri.org/INTEGRITY។
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ជាំព្ូកទី 7៖ ការសសនើសុាំឱយសយើងរង់វ ិកកយរប្រណដេអ្នកាន

ទទួេសប្មារ់សសវាកមម ឬឱសងណដេទទួេានការធានរា៉ោ រ់រង

ជាំព្ូកទី 3 ព្នយេ់អ្ាំព្ីវ ិធានសដើមបីទទួេានការធានរា៉ោ រ់រងសេើសសវាកមមររស់អ្នក។ ជាំព្ូកទី 5 ព្នយេ់អ្ាំព្ីវ ិធាន
សដើមបីទទួេានការធានរា៉ោ រ់រងសេើឱសងតាមសវជជរញ្ជ
ជ កនុងណផ្នក D ថ្នគសប្មាង Medicare ររស់អ្នក។

•

ប្រសិនសរើសយើងខ្ាំុសសប្មចថាមិនរង់ប្ាក់ថ្ងៃឱសង ឬសសវាកមមសទ សយើងខ្ាំុនឹងសផ្្ើេិខិរមួយ

ណដេព្នយេ់អ្ាំព្ីមូេសហរុថ្នការសសប្មចថាមិនរង់ប្ាក់សនេះសៅអ្នក។ េិខិរសនេះក៏នឹងព្នយេ់
អ្ាំព្ីសិទិក
ធ ុងការដាក់
ន
រែឹដ ងឧទធរែ៍ររស់អ្នកផ្ងណដរ។

•

សដើមបីណសវងយេ់រណនែមអ្ាំព្ីសសចកដីសសប្មចសេើការធានរា៉ោ រ់រង សូមសមើេជាំព្ូកទី 9។

D. រែឹដ ងឧទធរែ៍
ប្រសិនសរើអ្នកគិរថា សយើងានប្រប្ព្ឹរតកាំហុសណដេានរដិសសធ្សាំសែើសុាំសរើកប្ាក់ររស់អ្នក សនេះអ្នកអាច
សសនើសុាំឱយសយើងខ្ាំុផ្ទៃស់រូរការសសប្មចចិ
ដ
រតាន។ សគសៅការសធ្វើណររសនេះថាការដាក់រែឹដ ងឧទធរែ៍។ អ្នកក៏អាច
ដាក់រែឹដ ងឧទធរែ៍ានផ្ងណដរ ប្រសិនសរើអ្នកមិនយេ់ស្សរសៅនឹងចាំនួនទឹកប្ាក់ណដេសយើងខ្ាំុរង់ជូន។

ដាំសែើរការរដឹងឧទធរែ៍គឺជាដាំសែើរការផ្ៃូវការណដេមាននីរិវ ិធ្ីេមអិរ និងកាេររ ិសចឆទផ្ុរកាំែរ់សាំខាន់ៗ។
សដើមបីណសវងយេ់រណនែមអ្ាំព្ីរែឹដ ងឧទធរែ៍ សូមសមើេជាំព្ូកទី 9។

•

ប្រសិនសរើអ្នកចង់ដាក់ពាកយរែឹដ ងឧទធរែ៍អ្ាំព្ីការទទួេានរង់ប្ាក់ប្រឡរ់មកវ ិញសប្មារ់
សសវាណងទាំសុខភាព្ សូមសមើេទាំព្័រ 212។

•

ប្រសិនសរើអ្នកចង់ដាក់ពាកយរែឹដ ងឧទធរែ៍អ្ាំព្ីការទទួេានរង់ប្ាក់ប្រឡរ់មកវ ិញសប្មារ់
ឱសង សូមសមើេទាំព្័រ 240។

ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
សៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការទូរសព្ទមកសេខសនេះគឺ ឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមចូេសៅកាន់ www.nhpri.org/INTEGRITY។
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ជាំព្ូកទី 8៖ សិទិធ និងទាំនួេខុសប្រូវររស់អ្នក

ជាំព្ូកទី 8៖ សិទិធ និងទាំនួេខុសប្រូវររស់អ្នក
សសចកដីសផ្ដើម
ជាំព្ូកសនេះសរៀររារ់អ្ាំព្ីសិទិធ និងទាំនួេខុសប្រូវររស់អ្នកកនុងនមជាសមាជិកថ្នគសប្មាងររស់សយើងខ្ាំុ។ សយើងខ្ាំុ

ប្រូវណរសារព្សិទិធររស់អ្នក។ ពាកយគនៃឹេះ និងនិយមន័យថ្នពាកយមានតាមេាំដារ់អ្កខរប្កមកនុងជាំព្ូកចុងសប្កាយ
ថ្នសសៀវសៅណែនាំសមាជិក។
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ជាំព្ូកទី 8៖ សិទិធ និងទាំនួេខុសប្រូវររស់អ្នក

H2. សិទិរធ រស់អ្នកកនុងការនិយាយអ្ាំព្ីអ្ីណវ ដេអ្នកចង់ឱយសធ្វើសឡើង ប្រសិនសរើអ្នកមិនអាច

សសប្មចចិរតអ្ាំព្ីការណងទាំសុខភាព្សដាយខៃួនអ្នកសទ ...................................................................... 193

H3. អ្វីណដេគួរសធ្វើ ប្រសិនសរើមិនអ្នុវរតតាមការណែនាំររស់អ្នក ........................................................... 194
I. សិទិរធ រស់អ្នកកនុងការដាក់រែឹដ ងរវា៉ោ និងសសនើសុាំឱយសយើងខ្ាំុព្ិចារណាសឡើងវ ិញសេើ

ការសសប្មចររស់សយើង ...................................................................................................................... 194
I1. អ្វីណដេគួរសធ្វើ ប្រសិនសរើអ្នកសជឿជាក់ថាកាំព្ុងមានការប្រប្ព្ឹរតចាំសពាេះអ្នកសដាយមិនសសមើភាព្
ឬអ្នកចង់ទទួេានព្័រ៌មានរណនែមអ្ាំព្ីសិទិធររស់អ្នក ................................................................... 195

J. ទាំនួេខុសប្រូវររស់អ្នកកនុងនមជាសមាជិកថ្នគសប្មាងសនេះ.................................................................. 196
K. សរើប្រូវសធ្វើអ្ីវប្រសិនសរើសោកសងស័យព្ីការេួចរនៃាំ ............................................................................... 198

ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
សៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការទូរសព្ទមកសេខសនេះគឺ ឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមចូេសៅកាន់ www.nhpri.org/INTEGRITY។

181

សសៀវសៅណែនាំសមាជិកររស់ Neighborhood INTEGRITY

ជាំព្ូកទី 8៖ សិទិធ និងទាំនួេខុសប្រូវររស់អ្នក

A. សិទិធររស់អ្នកកនុងការទទួេានសសវាកមម និងព្័រ៌មានតាមរសរៀរណដេរាំសព្ញរប្មូវ
ការររស់អ្នក

We must ensure that all services are provided to you in a culturally competent and accessible manner.
We must also tell you about the plan’s benefits and your rights in a way that you can understand. We
must tell you about your rights each year that you are in our plan.

•

To get information in a way that you can understand, call Member Services. Our plan
has free interpreter services available to answer questions in different languages.

•

Our plan can also give you materials in languages other than English and in formats
such as large print, braille, or audio.

•

Our plan can also give you materials in Spanish, Portuguese, and Khmer/Cambodian.
You can ask to get this document and future materials in your preferred language and/or
alternate format by calling Member Services. This is called a “standing request”. Member
Services will document your standing request in your member record so that you can
receive materials now and in the future in your preferred language and/or format. You
can change or delete your standing request at any time by calling Member Services.

If you are having trouble getting information from our plan because of language problems or a disability
and you want to file a complaint, call:

•

Medicare at 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227). You can call 24 hours a day, 7 days a
week. TTY users should call 1-877-486-2048.

•

Medicaid at to file a complaint with Rhode Island Medicaid, contact the Rhode Island
Department of Human Services (DHS) office at 1-855-697-4347 (TTY 711). You may
also go to your local DHS office for in-person assistance. Call 1-855-697-4347 (TTY
711) to find the nearest DHS office to you.

•

Office of Civil Rights at 1-800-368-1019 or TTY 1-800-537-7697.

Debemos garantizarle la prestación de todos los servicios de una forma culturalmente competente y
accesible. Además, debemos informarle sobre los beneficios del plan y sus derechos de manera que
pueda entenderlos. Debemos informarle sobre sus derechos cada año mientras esté en nuestro plan.

•

Si desea obtener información que pueda entender, llame a Servicios para afiliados.
Nuestro plan ofrece servicios gratuitos de interpretación para responder a las preguntas
en diferentes idiomas.

•

Nuestro plan también puede brindarle materiales en otros idiomas además del inglés y
en formatos como letra grande, braille o audio.
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Nuestro plan también puede facilitarle materiales en español, portugués y
jemer/camboyano. Puede solicitar que le entreguen este documento y futuros materiales
en su idioma preferido o en un formato alternativo llamando a Servicios para afiliados.
Esto se denomina "solicitud permanente". Servicios para afiliados registrará su solicitud
permanente en su expediente de afiliado de modo que de ahora en adelante pueda
recibir los materiales en el idioma o formato que prefiera. Puede modificar o eliminar la
solicitud permanente en cualquier momento llamando a Servicios para afiliados.

Si tiene dificultades para obtener información del plan debido a problemas de idioma o una
discapacidad y desea presentar una queja, comuníquese con:

•

Medicare llamando al 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227). Puede comunicarse las
24 horas del día, los 7 días de la semana. Los usuarios del modo TTY pueden llamar
al 1-877-486-2048.

•

Medicaid de Rhode Island a través de la Oficina del Departamento de Servicios
Humanos (DHS) de Rhode Island llamando al 1-855-697-4347 (TTY 711). También
puede acudir a la oficina local del DHS para recibir asistencia en persona. Llame al
1-855-697-4347 (TTY 711) para encontrar la oficina más cercana del DHS.

•

la Oficina de Derechos Civiles al 1-800-368-1019 o TTY 1-800-537-7697.

Devemos garantir que todos os serviços sejam fornecidos a si de maneira culturalmente competente
e acessível. Também devemos informá-lo sobre os benefícios do plano e os seus direitos de uma
maneira que possa entender. Devemos informá-lo sobre os seus direitos a cada ano que está no
nosso plano.

•

Para obter informações de uma forma compreensível, ligue para os Serviços dos
Membros. o nosso plano tem serviços de intérprete gratuitos disponíveis para responder
a perguntas em diferentes idiomas.

•

O nosso plano também pode fornecer materiais noutros idiomas além do Inglês e em
outros formatos como letras grandes, braille ou áudio.

•

O nosso plano também pode fornecer materiais em Espanhol, Português e Khmer/Cambojano.
Pode pedir para obter este documento e materiais futuros no seu Idioma preferido e/ou
formato alternativo ao ligar para os Serviços dos Membros. Isto é chamado de “pedido
permanente”. Os Serviços dos Membros irão documentar a sua solicitação permanente no seu
registo de membro para que possa receber materiais agora e no futuro no seu idioma e/ou
preferido. Pode alterar ou excluir a sua solicitação permanente a qualquer momento ao ligar
para os Serviços dos Membros.

Se está a ter problemas para obter informações do nosso plano devido a problemas de idioma ou
deficiência e deseja registar uma reclamação, ligue para:

•

Medicare através do 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227). Pode ligar 24 horas por dia, 7
dias por semana. Hoje utilizadores TTY devem ligar para o número 1-877-486-2048.

•

Medicaid para registar uma reclamação, através do Rhode Island Medicaid, entre em
contato com o escritório do Departamento de Serviços Humanos de Rhode Island
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(DHS) através do número 1-855-697-4347 (TTY 711). Também pode ir ao escritório
local do DHS para obter assistência pessoalmente. Ligue para o número 1-855-6974347 (TTY 711) para encontrar o escritório do DHS mais próximo de si.

•

Escritório de Direitos Civis através do número 1-800-368-1019 ou TTY 1-800-537-7697.

ម្យើងរត្ូវថត្ធាន្ទថា ម្សវាកម្មទំងអស់ រត្ូវបានផ្តល់ជូនម្ៅអនកតាម្រម្រៀរថដលអាចម្ររើបាន និងសម្ស្សរ
តាម្វរបធម្៌។ ម្យើងរត្ូវថត្របារ់អនកអំពីអត្ថររម្ោជន៍ររស់គម្រោង និងសិទិរធ រស់អនកតាម្វ ិធីថដលអនកអាចយល់
ម្ៅបាន។ ពួកម្យើងរត្ូវថត្របារ់អក
ន អំពីសិទិរធ រស់អនកម្ៅម្រៀងរាល់ឆ្នំថដលអនកសថិត្កនុងគម្រោងររស់ម្យើង។

•

ម្ដើម្បីទទួលព័ត្៌ោនកនុងវ ិធីថដលអនកអាចយល់បានម្ន្ទេះ ទូរសពាម្សវាសោជិក។ គម្រោងររស់
ម្យើងោនម្សវាអនករកថររផ្ទាល់ោត្់ម្ោយឥត្គិត្ថ្ែៃ ថដលអាចរកបានម្ដើម្បីម្្ៃើយសំណួរ
ន្ទន្ទជាភាសាម្ផ្េងៗ។

•

គម្រោងររស់ម្យើងក៏អាចផ្តល់ជូនអនកនូវឯកសារន្ទន្ទជាភាសាម្រៅពីភាសាអង់ម្គៃស និងជា
ទរម្ង់ដូចជា ពុម្ពអកេរធំ អកេរសាារសរោរ់ជនពិការថននក ឬជាសំម្

•

ង។

គម្រោងររស់ម្យើងខ្ំុក៏អាចផ្តល់ខឹម្
ៃ សារឱ្យអនកជាភាសាម្អសប៉ា ញ ព័រទុយហ្កាល់ និងភាសាថខមរ/
កម្ពុជាផ្ងថដរ។ ម្ោកអនកអាចម្សនើសុំឯកសារម្នេះ និងសោារកនុងម្ពលអន្ទគត្ ជាភាសាថដល
ម្ោកអនកចង់បាន និង/ឬ ទរម្ង់ម្ផ្េងម្ទៀត្ តាម្រយៈការម្ៅទូរស័ពាម្ៅកាន់ថផ្នកម្សវារម្រម្ើ

សោជិក។ ម្គម្ៅថា "សំម្ណើសុំោនសុពលភាពជាអចិថ្្នតយ៍"។ ថផ្នកម្សវារម្រម្ើសោជិកនឹង
រញ្ូច លឯកសារសំម្ណើសុំោនសុពលភាពជាអចិថ្្នតយ៍ររស់អនកម្ៅកនុងកំណត្់រតាសោជិកររស់អន
ក ម្ដើម្បីឱ្យអនកអាចទទួលឯកសារបានម្ៅម្ពលម្នេះ និងន្ទម្ពលអន្ទគត្កនុងភាសាថដលអនកចង់
បាន និង/ឬទរម្ង់ថដលអនកចង់បាន។ ម្ោកអនកអាចរតូរ ឬលុរការម្សនើសុំជាអចិថ្្នតយ៍ររស់អនក
ម្ៅម្ពលណាម្ួយក៏បាន តាម្រយៈការម្ៅទូរសពាម្កថផ្នកម្សវារម្រម្ើសោជិក។

ររសិនម្រើអនកោនរញ្ញ
ា កនុងការទទួលបានព័ត្៌ោនពីគម្រោងររស់ម្យើង ម្ោយសារថត្រញ្ញ
ា ភាសា ឬពិការភាព
ម្

ើយអនកចង់ោក់ពាកយរណឹត ង ចូរទូរសពាម្ៅ៖

•

Medicare តាម្រយៈ1-800-MEDICARE (1-800-633-4227)។ អនកអាចទូរសពាម្ក
24 ម្ោ៉ា ងកនុងម្ួយថ្ែៃ 7 ថ្ែៃកុងម្ួ
ន
យសបាត

៍។ អនកម្ររើ TTY គួរថត្ម្ៅទូរសពាម្ៅកាន់ម្លខ

1-877-486-2048។

•

Medicaid តាម្ម្លខ ម្ដើម្បីោក់ពាកយរណឹត ងជាម្ួយនឹង Rhode Island Medicaid ចូរទក់ទង
ម្ៅកាន់ការ ិោល័យថ្នរកសួងម្សវាម្នុសេជាត្ិថ្នរដឋ Rhode Island (Rhode Island
ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
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សៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការទូរសព្ទមកសេខសនេះគឺ ឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមចូេសៅកាន់ www.nhpri.org/INTEGRITY។
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ជាំព្ូកទី 8៖ សិទិធ និងទាំនួេខុសប្រូវររស់អ្នក

Department of Human Services, DHS) តាម្ម្លខ 1-855-697-4347 (TTY 711)។
អនកក៏អាចម្ៅកាន់ការ ិោល័យ DHS កនុងត្ំរន់ររស់អនកសរោរ់ជំនួយម្ោយផ្ទាល់។
ទូរសពាម្ៅកាន់ 1-855-697-4347 (TTY 711) ម្ដើម្បីថសែងរកការ ិោល័យ DHS
ថដលជិត្អនករំផ្ុត្។
•

ការ ិោល័យសិទិស
ធ ុីវ ិល (Office of Civil Rights) តាម្ម្លខ 1-800-368-1019 or TTY
1-800-537-7697។

B. ទាំនួេខុសប្រូវររស់សយើងកនុងការធានឱយានថា អ្នកមានេទធភាព្ទទួេានឱសង
និងសសវាកមមណដេមានការធានរា៉ោ រ់រងកនុងសព្េសមស្សរ

កនុងនមជាសមាជិកថ្នគសប្មាងររស់សយើងខ្ាំុ៖

•

អ្នកមានសិទិសធ ប្ជើសសរ ើសអ្នកផ្តេ់សសវាណងទាំរឋម (PCP) សៅកនុងរណា
ដ ញររស់គសប្មាង។
អ្នកផ្តេ់សសវាកនុងរណា
ត ញគឺជាអ្នកផ្តេ់សសវាណដេសធ្វើការជាមួយគសប្មាងសុខភាព្។

អ្នកអាចរកសមើេព្័រ៌មានរណនែមអ្ាំព្ីការសប្ជើសសរ ើសអ្នកផ្តេ់សសវា PCP សៅកនុងជាំព្ូកទី 3។

o សូមសៅទូរសព្ទសៅសសវាកមមសប្មារ់សមាជិក ឬព្ិនិរយសមើេរញ្ជ ីស្មេះអ្នកផ្ដេ់សសវា
និងឱសងសាែន សដើមបីណសវងយេ់រណនែមអ្ាំព្ីអ្ក
ន ផ្ដេ់សសវាកនុងរណា
ដ ញ និងអ្នកផ្ដេ់សស
វាណាខៃេះកាំព្ុងទទួេយកអ្នកជាំងឺងី។
ម

•

សយើងខ្ាំុមិនរប្មូវឱយមានការណែនាំរនតសនេះសទ។

•

អ្នកមានសិទិក
ធ ុងការទទួ
ន
េានសសវាកមមណដេមានការធានរា៉ោ រ់រងព្ីអ្នកផ្ដេ់សសវាកនុងរណា
ដ ញ
កនុងរយៈសព្េសមស្សរ។

o សិទិសធ នេះរួមរញ្ូច េទាំងសិទិក
ធ ុងការទទួ
ន
េានសសវាកមមកុងសព្េសមស្សរព្ី
ន
អ្នកឯកសទស
ផ្ងណដរ។

o ប្រសិនសរើអ្នកមិនអាចទទួេានសសវាកមមកុងរយៈសព្េសមស្សរសទ
ន
សយើងខ្ុាំប្រូវណររង់ប្ាក់ថ្ងៃណងទាំសប្ៅរណា
ដ ញ។

•

អ្នកមានសិទិក
ធ ុងការទទួ
ន
េានសសវាកមមសស្្គេះរនទន់ ឬការណងទាំណដេប្រូវការជារនទន់
សដាយមិនចាាំាច់មានការអ្នុញ្ជារជាមុន(PA)។

•

អ្នកមានសិទិក
ធ ុងការសរើ
ន
កឱសងតាមសវជជរញ្ជ
ជ សៅឱសងសាែនកនុងរណា
ត ញណាមួយក៏ាន
ររស់សយើងខ្ាំុសដាយាមនការព្នារសព្េយូរសឡើយ។

ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
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•

ជាំព្ូកទី 8៖ សិទិធ និងទាំនួេខុសប្រូវររស់អ្នក

អ្នកមានសិទិដ
ធ ឹងថាសព្េណាណដេអ្នកអាចសប្រើអ្នកផ្តេ់សសវាសប្ៅរណា
ត ញាន។
សដើមបីណសវងយេ់រណនែមអ្ាំព្ីឱសងសាែនសប្ៅរណា
ត ញ សូមសមើេជាំព្ូកទី 3។

ជាំព្ូកទី 9 សរៀររារ់អ្ាំព្ីអ្ីវណដេអ្នកអាចសធ្វើាន ប្រសិនសរើអ្នកគិរថាអ្នកមិនកាំព្ុងទទួេានឱសង ឬសស
វាកមមកុងរយៈសព្េសមស្សរសទ។
ន
ជាំព្ូកទី 9 ក៏សរៀររារ់ផ្ងណដរអ្ាំព្ីអ្ីវណដេអ្នកអាចសធ្វើាន ប្រសិនសរើសយើង
ខ្ាំុានរដិសសធ្ចាំសពាេះការធានរា៉ោ រ់រងសេើឱសង ឬសសវាកមមររស់អ្នក សហើយអ្នកមិនយេ់ស្សរចាំសពាេះ
ការសសប្មចររស់សយើងខ្ាំុ។

C. ទាំនួេខុសប្រូវររស់សយើងកនុងការការពារព្័រ៌មានអ្ាំព្ីសុខភាព្ផ្ទទេ់ខួនររស់
ៃ
អ្នក (PHI)
សយើងខ្ាំុការពារព្័រ៌មានអ្ាំព្ីសុខភាព្ផ្ទទេ់ខួនររស់
ៃ
អ្នក (PHI) តាមការរប្មូវសដាយចារ់រដា និងសហព្័នធ។
PHI ររស់អ្ក
ន រួមរញ្ូច េព្័រ៌មានណដេអ្នកានផ្ដេ់ឱយសយើងខ្ាំុ សៅសព្េអ្នកចុេះស្មេះកនុងគសប្មាងសនេះ។

វាក៏រម
ួ រញ្ូច េកាំែរ់ប្តាសវជជសាស្រសត ប្ព្មទាំងព្័រ៌មានអ្ាំព្ីសុខភាព្ និងសវជជសាស្រសតសផ្សងសទៀរររស់អ្ក
ន ផ្ងណដរ។
អ្នកមានសិទិទ
ធ ក់ទងនឹងព្័រ៌មានររស់អ្នក និងប្គរ់ប្គងព្ីរសរៀរណដេ PHI ររស់អ្នកប្រូវានសប្រើប្ាស់។
សយើងខ្ាំុផ្ដេ់សសចកដីជូនដាំែឹងជាោយេកខែ៍អ្កសរដេ់អ្នក ណដេសរៀររារ់អ្ាំព្ីសិទិធទាំងសនេះ។ សគសៅ
សសចកដីជូនដាំែឹងសនេះថា "សសចកដីជូនដាំែឹងអ្ាំព្ីការអ្នុវរតណផ្នកឯកជនភាព្"។ សសចកដីជូនដាំែឹងសនេះ
ក៏ព្នយេ់អ្ាំព្ីរសរៀរណដេសយើងខ្ាំុការពារឯកជនភាព្ថ្ន PHI ររស់អ្នកផ្ងណដរ។

C1. រសរៀរណដេសយើងខ្ាំុការពារ PHI ររស់អ្នក
សយើងសធ្វើឱយប្ាកដថា អ្នកណដេាមនការអ្នុញ្ជារមិនសមើេ ឬផ្ទៃស់រូរកាំ
ត ែរ់ប្តាររស់អ្នកសនេះសទ។
សេើកណេងណរករែីណដេានករ់សមាគេ់ខាងសប្កាមទាំងសនេះ សយើងមិនផ្តេ់ព្័រ៌មានសុខភាព្ររស់
អ្នកសៅនរណាមានក់ណដេមិនផ្តេ់ការណងទាំររស់អ្នក ឬរង់ប្ាក់សប្មារ់ការណងទាំររស់អ្នកសនេះសទ។
ប្រសិនសរើផ្ដេ់ព្័រ៌មាន សយើងខ្ាំុប្រូវមានការអ្នុញ្ជារជាោយេកខែ៍អ្កសរព្ីអ្នកជាមុន។ ការអ្នុញ្ជារជា
ោយេកខែ៍អ្កសរអាចផ្ដេ់សដាយអ្នក ឬសដាយនរណាមានក់ណដេមានសិទិស្ធ សរចារ់កុងការសសប្មច
ន
ចិរតជាំនួសអ្នក។

មានករែីមួយចាំនួនណដេសយើងខ្ាំុមិនចាាំាច់មានការអ្នុញ្ជារជាោយេកខែ៍អ្កសរររស់អ្នកជាមុន។
ករែីសេើកណេងទាំងសនេះប្រូវានអ្នុញ្ជារ ឬរប្មូវសដាយចារ់។

•

សយើងខ្ាំុប្រូវានរប្មូវឱយរសញ្ចញ PHI សៅឱយទីភានក់្ររដាានិាេណដេកាំព្ុងប្រួរព្ិនិរយគុែ
ភាព្ថ្នការណងទាំររស់សយើងខ្ាំុ។

ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
សៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការទូរសព្ទមកសេខសនេះគឺ ឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមចូេសៅកាន់ www.nhpri.org/INTEGRITY។
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•

ជាំព្ូកទី 8៖ សិទិធ និងទាំនួេខុសប្រូវររស់អ្នក

សយើងខ្ាំុប្រូវានរប្មូវឱយផ្ដេ់ PHI ររស់អ្នកសៅឱយគសប្មាង Medicare។ ប្រសិនសរើគសប្មាង

Medicare រសញ្ច ញ PHI ររស់អ្នកសប្មារ់ការស្សាវប្ជាវ ឬការសប្រើប្ាស់សផ្សងសទៀរ សកមមភាព្
សនេះនឹងសធ្វើសឡើងស្សរតាមចារ់សហព្័នធ។

•

សយើងខ្ាំុប្រូវានរប្មូវឱយរាយការែ៍ព្័រ៌មានសវជជសាស្រសតជាេកខែៈអ្នមិកសៅកនុងមូេដាានទិ

ននន័យអ្ាំព្ីការទមទរសាំែងព្ីអ្នកទូទរ់សាំែងទាំងអ្ស់ (Rhode Island All Payer Claims
Database, APCD) ថ្នរដា Rhode Island, HeathFacts RI អ្ាំព្ីការសប្រើប្ាស់ការណងទាំសុខភាព្
និងចាំណាយររស់សមាជិក។ ព្័រ៌មានផ្ទទេ់ខួន
ៃ ដូចជាស្មេះ សេខរររសនតិសុខសងគម
អាសយដាាន ថ្ងៃណខឆ្នាំកាំសែើរ និងសេខរែណ សមាគេ់សមាជិកគសប្មាង Neighborhood

INTEGRITY ររស់អ្នកមិនប្រូវានរាយការែ៍សឡើយ។ ប្រសិនសរើអ្នកសប្ជើសសរ ើសមិនរញ្ូច េ
ព្័រ៌មានររស់អ្នកសទ អ្នកអាចសប្ជើសសរ ើសសចញសដាយចូេសៅកាន់សគហទាំព្័រ

www.riapcd-optout.com ។ ប្រសិនសរើអ្នកចង់ដកសចញ (opt-out) តាមទូរសព្ទ សូមសៅ
សៅណខសទូរសព្ទសប្មារ់ផ្ដេ់ជាំនួយដេ់អ្នកសប្រើប្ាស់ធានរា៉ោ រ់រងសុខភាព្ RI (RI Health
Insurance Consumer Support Line, RI-REACH) តាមរយៈសេខ 1-855-747- 3224។

C2. អ្នកមានសិទិសធ មើេកាំែរ់ប្តាសវជជសាស្រសតររស់អ្នក
អ្នកមានសិទិក
ធ ុងការព្ិ
ន
និរយសមើេកាំែរ់ប្តាសវជជសាស្រសតររស់អ្នក និងទទួេានចារ់ចមៃងថ្នកាំែរ់ប្តាររស់
អ្នក។ សយើងខ្ាំុប្រូវានអ្នុញ្ជារឱយគិរថ្ងៃសសវាព្ីអ្នកសប្មារ់ការងរចមៃងកាំែរ់ប្តាសវជជសាស្រសតររស់អ្នក។
អ្នកមានសិទិក
ធ ុងការសសន
ន
ើសុាំឱយសយើងខ្ាំុសធ្វើរចចុរបននភាព្ ឬណករប្មូវសេើកាំែរ់ប្តាសវជជសាស្រសតររស់អ្នក។

ប្រសិនសរើអ្នកសសនើសុាំឱយសយើងខ្ាំុសធ្វើដូសចនេះ សយើងខ្ាំុនឹងសហការជាមួយអ្នកផ្ដេ់សសវាណងទាំសុខភាព្ររស់អ្នក
សដើមបីសសប្មចថាសរើគួរណកណប្រឬអ្រ់។

អ្នកមានសិទិក
ធ ុងការដឹ
ន
ងថាសរើ PHI ររស់អ្នកប្រូវានណចករ ាំណេកជាមួយអ្នកដថ្ទឬអ្រ់ និងណចករ ាំណេក
សដាយរសរៀរណា។

ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬកដីារមភសផ្សងៗអ្ាំព្ីឯកជនភាព្ថ្ន PHI ររស់អ្នក សូមសៅទូរសព្ទសៅសសវា
កមមសប្មារ់សមាជិក។

ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
សៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការទូរសព្ទមកសេខសនេះគឺ ឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមចូេសៅកាន់ www.nhpri.org/INTEGRITY។
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ជាំព្ូកទី 8៖ សិទិធ និងទាំនួេខុសប្រូវររស់អ្នក

D. ទាំនួេខុសប្រូវររស់សយើងកនុងការផ្ដេ់ឱយអ្នកនូវព្័រ៌មានអ្ាំព្ីគសប្មាង អ្នកផ្ដេ់សសវា
កនុងរណា
ដ ញររស់គសប្មាង និងសសវាកមមណដេមានការធានរា៉ោ រ់រងររស់អ្នក

កនុងនមជាសមាជិកថ្នគសប្មាង Neighborhood INTEGRITY អ្នកមានសិទិក
ធ ុងការទទួ
ន
េានព្័រ៌មានព្ីសយើង
ខ្ាំុ។ ប្រសិនសរើអ្នកមិនសចេះភាសាអ្ង់សគៃសសទ សយើងខ្ាំុមានសសវាកមមរកណប្រផ្ទទេ់មារ់ឥរគិរថ្ងៃ សដើមបីស្ៃើយរាេ់
សាំែួរណដេអ្នកអាចមានអ្ាំព្ីគសប្មាងសុខភាព្ររស់សយើងខ្ាំុ។ សដើមបីទទួេានអ្នករកណប្រផ្ទទេ់មារ់ ប្ាន់ណរ
សៅទូរសព្ទមកសយើងខ្ាំុតាមរយៈសេខ 1-844-812-6896 (TTY 711) ។ សនេះជាសសវាកមមឥរគិរថ្ងៃ។ គសប្មាង

ររស់សយើងខ្ាំុក៏អាចផ្តេ់ខឹម
ៃ សារឱយអ្នកជាភាសាសអ្សា៉ោ ញ ព្័រទុយហាកេ់ និងភាសាណខមរ/កមពុជាផ្ងណដរ។ សយើងខ្ាំុ
ក៏អាចផ្តេ់ព្័រ៌មានដេ់អ្នកកនុងទប្មង់សាេះព្ុមពអ្កសរធ្ាំ អ្កសរសាទរ ឬជាសាំសឡងផ្ងណដរ។

ប្រសិនសរើអ្នកចង់ានព្័រ៌មានអ្ាំព្ីចាំែុចណាមួយខាងសប្កាម សូមសៅទូរសព្ទសៅសសវាកមមសប្មារ់សមាជិក៖

•

គសប្មាងររស់សយើងខ្ាំុ រួមមាន៖

o ព្័រ៌មានហិរញ្ា វរែុ
o រសរៀរណដេសមាជិកថ្នគសប្មាងានវាយរថ្មៃសេើគសប្មាងសនេះ
o ចាំនួនរែឹដ ងឧទធរែ៍ររស់សមាជិក
o រសរៀរដកខៃួនសចញព្ីគសប្មាងសនេះ
•

អ្នកផ្ដេ់សសវា និងឱសងសាែនកនុងរណា
ដ ញររស់សយើងខ្ាំុ រួមមាន៖

o រសរៀរសប្ជើសសរ ើស ឬផ្ទៃស់រូរអ្ន
ដ កផ្ដេ់សសវាណងទាំរឋម
o េកខែសមបរតិររស់អ្នកផ្ដេ់សសវា និងឱសងសាែនកនុងរណា
ដ ញររស់សយើងខ្ាំុ
o រសរៀរណដេសយើងខ្ាំុរង់ប្ាក់ឱយអ្នកផ្ដេ់សសវាកនុងរណា
ដ ញ
o រញ្ជ ីអ្នកផ្ដេ់សសវា និងឱសងសាែនសៅកនុងរណា
ដ ញររស់គសប្មាង សៅកនុងរញ្ជ ីស្មេះអ្នក

ផ្ដេ់សសវា និងឱសងសាែន។ សប្មារ់ព្័រ៌មានេមអិររណនែមអ្ាំព្ីអ្នកផ្ដេ់សសវា ឬឱសងសាែន
ររស់សយើង សូមសៅទូរសព្ទសៅណផ្នកសសវារសប្មើសមាជិក ឬចូេសមើេសគហទាំព្័រររស់សយើង
តាមរយៈ www.nhpri.org/INTEGRITY ។

•

សសវាកមមណដេមានការរា៉ោ រ់រង (សូមសមើេជាំព្ូកទី 3 និងទី 4) និងឱសង (សូមសមើេជាំព្ូកទី 5 និងទី 6)
និងអ្ាំព្ីចារ់ណដេអ្នកប្រូវណរអ្នុវរតតាម រួមមាន៖
ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
សៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការទូរសព្ទមកសេខសនេះគឺ ឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមចូេសៅកាន់ www.nhpri.org/INTEGRITY។
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ជាំព្ូកទី 8៖ សិទិធ និងទាំនួេខុសប្រូវររស់អ្នក

o ឱសង និងសសវាកមមណដេធានរា៉ោ រ់រងសដាយគសប្មាងសនេះ
o ណដនកាំែរ់សប្មារ់ឱសង និងការធានរា៉ោ រ់រងររស់អ្នក
o វ ិធានណដេអ្នកប្រូវណរអ្នុវរតតាម សដើមបីទទួេានឱសង និងសសវាកមមណដេមានការធាន
រា៉ោ រ់រង

•

សហរុអ្ីវានជាអ្វីមួយមិនប្រូវានរា៉ោ រ់រង និងអ្វីណដេអ្នកអាចសធ្វើានអ្ាំព្ីវា (សូមសមើេជាំព្ូកទី 9)
រួមទាំងការសសនើសុាំសយើងខ្ាំុឱយ៖

o ព្នយេ់ជាោយេកខែ៍អ្កសរអ្ាំព្ីមូេសហរុណដេអ្វីមួយមិនប្រូវានធាន
o ផ្ទៃស់រូរការសសប្មចររស់
ដ
សយើងខ្ាំុ
o រង់ប្ាក់ថ្ងៃវ ិកកយរប្រណដេអ្នកានទទួេ

E. កមមវ ិធ្ីណកេមអគុែភាព្ររស់ Neighborhood INTEGRITY
សយើងខ្ាំុចង់សធ្វើឱយប្ាកដថា អ្នកមានេទធភាព្ទទួេានការណងទាំគុែភាព្ខពស់។ កមមវ ិធ្ីណកេមអគុែភាព្

ររស់សយើងខ្ាំុតាមដានទិដភា
ា ព្សាំខាន់ៗថ្នការណងទាំររស់អ្នក។ សយើងខ្ាំុប្រួរព្ិនិរយសេើគុែភាព្ថ្នការណងទាំ
និងសសវាកមមណដេអ្នកទទួេាន។ សយើងខ្ាំុខិរខាំជានិចច សដើមបីណកេមអគុែភាព្។ សយើងខ្ាំុសផ្្ើការរ ាំេឹកសៅ
សមាជិក និងអ្នកផ្ដេ់សសវាររស់សយើងខ្ាំុអ្ាំព្ីវា៉ោក់សាង
ាំ ប្គុនផ្ទដសាយធ្ាំ ការរនតសៅជួរប្គូសព្ទយ ការសេរឱ

សងររស់អ្នក ការទទួេទនអាហារជាំនួយសុខភាព្ ក៏ដូចជាព្័រ៌មានជាក់ោក់អ្ាំព្ីអាការដូចជា ជាំងឺហឺរ
ជាំងឺទឹកសនមណផ្អម និងជាំងឺសខាយសរេះដូង (Heart Failure) ជាសដើម។
សយើងខ្ុាំចង់សធ្វើឱយប្ាកដថាអ្នក៖

• មានភាព្្យស្សួេកនុងការទទួេានការណងទាំណផ្នកអាករបកិរ ិយា
និងសវជជសាស្រសតណដេមានគុែភាព្

• ទទួេានកមមវ ិធ្ីរ្ករសុខភាព្ណដេរាំសព្ញតាមរប្មូវការររស់អ្នក
• ទទួេានជាំនួយសប្មារ់អាការ ឬជាំងឺរាុថ្ាំ រ ៉ោណដេអ្នកមាន
• ទទួេានជាំនួយ សៅសព្េណដេអ្នកប្រូវការរាំផ្ុរដូចជា រនទរ់ព្ីសៅមនទីរសព្ទយ
ឬសៅសព្េណដេអ្នកឈឺជាសដើម

• មានការសព្ញចិរតខាៃាំងចាំសពាេះអ្នកផ្ដេ់សសវា និងគសប្មាងសុខភាព្ររស់អ្នក
ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
សៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការទូរសព្ទមកសេខសនេះគឺ ឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមចូេសៅកាន់ www.nhpri.org/INTEGRITY។
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ជាំព្ូកទី 8៖ សិទិធ និងទាំនួេខុសប្រូវររស់អ្នក

វ ិធ្ីមួយកនុងចាំសណាមវ ិធ្ីននណដេសយើងខ្ាំុវាស់សង
ទ ់ព្ីកប្មិរេអថ្នសសវាកមមគឺតាមរយៈការវាស់សង
ទ ់

HEDIS®។ HEDIS មកព្ីពាកយសព្ញថា សាំែុាំព្័រ៌មាន និងទិននន័យអ្ាំព្ីប្រសិទធភាព្ថ្នការណងទាំសុខ
ភាព្ (Healthcare Effectiveness Data and Information Set) ។ ទិននន័យ HEDIS ជួយសយើងខ្ាំុកុងការ
ន

តាមដានអ្វីៗដូចជា សមាជិកររស់សយើងខ្ាំុសៅជួរអ្នកផ្ដេ់សសវាណងទាំរឋម សេរឱសងជាំងឺហឺរ ឬប្រួរ
ព្ិនិរយសុខភាព្សាំខាន់ៗររស់ខួៃនញឹកញរ់កប្មិរណា។ រណនែមព្ីសនេះ សយើងខ្ាំុជួរជាមួយសមាជិក
និងអ្នកផ្ដេ់សសវា សដើមបីសាដរ់មរិសយារេ់អ្ាំព្ីសកមមភាព្ណកេមអគុែភាព្ណដេអាចសដាេះស្សាយ

កដីកងវេ់ររស់សមាជិកាន។ សកមមភាព្ និងកមមវ ិធ្ីណកេមអគុែភាព្ររស់សយើងខ្ាំុប្រូវានប្រួរព្ិនិ
រយសដាយគែៈកមាមធ្ិការទទួេរនទុកណផ្នកកិចកា
ច រគៃីនិកររស់គសប្មាង Neighborhood

(Neighborhood’s Clinical Affairs Committee) និងប្រូវានដាក់រញ្ូជ នសៅប្កុមប្រឹកានយកររស់
គសប្មាង Neighborhood (Neighborhood’s Board of Directors) ។

F. អ្នកផ្ដេ់សសវាកនុងរណា
ដ ញមិនអាចទូទរ់វ ិកកយរប្រព្ីអ្នកសដាយផ្ទទេ់
សវជជរែិឌ រ មនទីរសព្ទយ និងអ្នកផ្ដេ់សសវាសផ្សងសទៀរសៅកនុងរណា
ដ ញររស់សយើងខ្ាំុមិនអាចរងខាំឱយអ្នក
រង់ប្ាក់ថ្ងៃសសវាកមមណដេមានការធានរា៉ោ រ់រងានសទ។ ព្ួកសគក៏មិនអាចគិរថ្ងៃព្ីអ្នកានណដរ

ប្រសិនសរើសយើងខ្ាំុរង់ប្ាក់រិចជាងចាំនួនណដេអ្នកផ្ដេ់សសវាានគិរថ្ងៃព្ីសយើងខ្ាំុ។ ករែីសេើកណេង

ណរមួយរ៉ោុសណាណេះចាំសពាេះចាំែុចសនេះគឺ ប្រសិនសរើអ្នកកាំព្ុងទទួេានសសវាកមម និងជាំនួយរយៈសព្េណវង
(LTSS) សហើយគសប្មាង Medicaid ថ្នរដា Rhode Island រញ្ជ
ជ ក់ថាអ្នកប្រូវណររង់ប្ាក់មួយណផ្នកថ្នចាំណា
យថ្ងៃសសវាកមមទាំងសនេះ។ សយើងសៅវាថា “ការរួមចាំណែកថ្ងៃចាំណាយ” សហើយចាំនួនទឹកប្ាក់នឹងប្រូវ
កាំែរ់សដាយកមមវ ិធ្ី Rhode Island Medicaid។ សដើមបីណសវងយេ់ព្ីអ្ីវណដេប្រូវសធ្វើ ប្រសិនសរើអ្នកផ្តេ់សសវា
កនុងរណា
ត ញព្ាយាមគិរប្ាក់ព្ីអ្នកសប្មារ់សសវាកមមណដេមានការធានរា៉ោ រ់រង សូមសមើេជាំព្ូកទី 7។

ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
សៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការទូរសព្ទមកសេខសនេះគឺ ឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមចូេសៅកាន់ www.nhpri.org/INTEGRITY។
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ជាំព្ូកទី 8៖ សិទិធ និងទាំនួេខុសប្រូវររស់អ្នក

G. សិទិធររស់អ្នកកនុងការដកខៃួនសចញព្ីគសប្មាងសនេះ
ាមននរណាមានក់អាចរងខាំឱយអ្នករនតសប្រើគសប្មាងររស់សយើងខ្ាំុានសទ ប្រសិនសរើអ្នកមិនចង់។

•

អ្នកមានសិទិក
ធ ុងការទទួ
ន
េានអ្រែប្រសយាជន៍សប្ចើនរាំផ្ុរព្ីសសវាកមមណងទាំសុខភាព្ររស់អ្នកតា
មរយៈគសប្មាង Original Medicare ឬ Medicare Advantage។

•

អ្នកអាចទទួេានអ្រែប្រសយាជន៍ថ្នការសប្រើឱសងតាមសវជជរញ្ជ
ជ កនុងណផ្នក D ថ្នគសប្មាង
Medicare ព្ីគសប្មាងសប្រើឱសងតាមសវជជរញ្ជ
ជ ឬព្ីគសប្មាង Medicare Advantage។

•

សូមសមើេជាំព្ូកទី 10 សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែមអ្ាំព្ីសព្េណាណដេអ្នកអាចចូេរួមជាមួយ
Medicare Advantage ងមី ឬគសប្មាងអ្រែប្រសយាជន៍ឱសងតាមសវជជរញ្ជ
ជ ។

•

ប្រសិនសរើអ្នកដកខៃួនសចញព្ីគសប្មាងររស់សយើងខ្ាំុ អ្នកនឹងទទួេានសសវាកមមថ្នគសប្មាង
Medicaid ររស់អ្នកសដាយផ្ទទេ់តាមរយៈថ្ងៃសសវាសប្មារ់សសវាកមម (FFS) ររស់គសប្មាង
Medicaid ថ្នរដា Rhode Island (Rhode Island Medicaid Fee for Service) ។
សដើមបីទទួេានព្័រ៌មានរណនែមអ្ាំព្ីថ្ងៃសសវា FFS ររស់គសប្មាង Medicaid ថ្នរដា Rhode Island
សូមសៅទូរសព្ទសៅសេខ 1-855-697-4347 ចនទ-សុប្ក សមា៉ោ ង 8:30 ប្ព្ឹក- 3:30 រសសៀេ ។

ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
សៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការទូរសព្ទមកសេខសនេះគឺ ឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមចូេសៅកាន់ www.nhpri.org/INTEGRITY។
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ជាំព្ូកទី 8៖ សិទិធ និងទាំនួេខុសប្រូវររស់អ្នក

H. សិទិធររស់អ្នកកនុងការសធ្វើការសសប្មចចិរតអ្ាំព្ីការណងទាំសុខភាព្ររស់អ្នក
H1. សិទិរធ រស់អ្នកកនុងការដឹ ងអ្ាំ ព្ីជសប្មើ សព្ាាេររស់អ្នក និងសសប្មចចិរតអ្ាំព្ីការណងទាំ
សុខភាព្ររស់អ្នក

អ្នកមានសិទិទ
ធ ទួេានព្័រ៌មានសព្ញសេញព្ីសវជជរែិឌ រ
និងអ្នកផ្តេ់សសវាណងទាំសុខភាព្សផ្សងសទៀរររស់អ្នក។ អ្នកផ្ដេ់សសវាររស់អ្នកប្រូវណរព្នយេ់អ្ាំព្ីជាំងឺ
និងជសប្មើសព្ាាេររស់អ្នកតាមរសរៀរណដេអ្នកអាចយេ់ាន។ អ្នកមានសិទិក
ធ ុងការ៖
ន

•

ដឹងព្ីជសប្មើសររស់អ្នក។ អ្នកមានសិទិធនឹងឱយសគប្ារ់អ្ាំព្ីការព្ាាេប្គរ់ប្រសនទសប្មារ់សាែន
ភាព្សុខភាព្ររស់អ្នក។

•

ដឹងព្ីហានិន័យ។ អ្នកមានសិទិធនឹងឱយសគប្ារ់អ្ាំព្ីហានិន័យណដេពាក់ព្័នធទាំងឡាយ។ សគប្រូវ
ណរប្ារ់អ្នកជាមុន ប្រសិនសរើសសវាកមម ឬការព្ាាេណាមួយគឺជាណផ្នកថ្នការព្ិសសាធ្
ស្សាវប្ជាវ (research experiment) ។ អ្នកមានសិទិក
ធ ុងការរដិ
ន
សសធ្ចាំសពាេះការព្ាាេ
សប្មារ់ព្ិសសាធ្ន៍ (experimental treatment) ។

•

សាដរ់ សយារេ់ទីព្ីរ។ អ្នកមានសិទិក
ធ ុងការសប្រើ
ន
ប្ាស់អ្នកផ្តេ់សសវាសផ្សងសទៀរ មុនសព្េសសប្មច
ចិរតសេើការព្ាាេ។

•

និយាយថា “សទ”។ អ្នកមានសិទិក
ធ ុងការរដិ
ន
សសធ្ចាំសពាេះការព្ាាេណាមួយ។ សិទិធសនេះរួម

រញ្ូច េទាំងសិទិក
ធ ុងការចាកសចញព្ី
ន
មនទីរសព្ទយ ឬមជឈមែឌេសវជជសាស្រសតសផ្សងសទៀរ សទេះរីជា
អ្នកផ្ដេ់សសវាររស់អ្នកណែនាំមិនឱយអ្នកសធ្វើដូសចនេះក៏សដាយ។ អ្នកក៏មានសិទិក
ធ ុងការឈរ់
ន
សេរ

ឱសងផ្ងណដរ។ ប្រសិនសរើអ្នករដិសសធ្ចាំសពាេះការព្ាាេ ឬឈរ់សេរឱសង អ្នកនឹងមិនប្រូវ
ានដកសចញព្ីគសប្មាងសឡើយ។ សទេះយា៉ោ ងណា ប្រសិនសរើអ្នករដិសសធ្ចាំសពាេះការព្ាាេ
ឬឈរ់សេរឱសង មានន័យថាអ្នកទទួេខុសប្រូវទាំងស្សុងសេើអ្ីវណដេសកើរសឡើងចាំសពាេះអ្នក។

•

សសនើសុាំឱយសយើងខ្ាំុព្នយេ់អ្ាំព្ីមូេសហរុណដេអ្នកផ្ដេ់សសវាានរដិសសធ្មិនផ្ដេ់ការណងទាំ។ អ្នក

មានសិទិក
ធ ុងការទទួ
ន
េានការព្នយេ់ព្ីសយើងខ្ាំុ ប្រសិនសរើអ្នកផ្ដេ់សសវាណាមួយានរដិសសធ្
មិនផ្ដេ់ការណងទាំណដេអ្នកសជឿជាក់ថាអ្នកគួរណរទទួេាន។

•

សសនើសុាំឱយសយើងខ្ាំុធានរា៉ោ រ់រងសេើថ្ងៃឱសង ឬសសវាកមមណដេប្រូវានរដិសសធ្ ឬជាធ្មមតាមិនប្រូវ
ានធានរា៉ោ រ់រង។សគសៅចាំែុចសនេះថា ការសសប្មចសេើការធានរា៉ោ រ់រង។ ជាំព្ូកទី 9 ណផ្នក E2
ប្ារ់ព្ីរសរៀរសសនើសុាំសសចកដីសសប្មចសេើការធានរា៉ោ រ់រងព្ីគសប្មាង។

ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
សៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការទូរសព្ទមកសេខសនេះគឺ ឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមចូេសៅកាន់ www.nhpri.org/INTEGRITY។
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ជាំព្ូកទី 8៖ សិទិធ និងទាំនួេខុសប្រូវររស់អ្នក

H2. សិទិរធ រស់អ្នកកនុងការនិយាយអ្ាំ ព្ីអ្ីណវ ដេអ្នកចង់ឱយសធ្វើសឡើង ប្រសិនសរើអ្នកមិនអាចសសប្មច
ចិរតអ្ាំព្ីការណងទាំសុខភាព្សដាយខៃួនអ្នកសទ

ជួនកាេ មនុសសមិនអាចសធ្វើការសសប្មចចិរតអ្ាំព្ីសុខភាព្សដាយខៃួនឯងានសទ។ មុនសព្េអ្នកដថ្ទអាច
សសប្មចចិរតជាំនួសាន អ្នកអាច៖

•

រាំសព្ញទប្មរ់ណរររទជាោយេកខែ៍អ្កសរ សដើមបីផ្ដេ់សិទិឱ
ធ យនរណាមានក់សធ្វើការសសប្មច
ចិរតអ្ាំព្ីការណងទាំសុខភាព្ជាំនួសអ្នក។

•

ផ្ដេ់ការណែនាំជាោយេកខែ៍អ្កសរដេ់អ្នកផ្ដេ់សសវាររស់អ្នក អ្ាំព្ីរសរៀរណដេអ្នកចង់ឱយព្ួក
សគចារ់ណចងការណងទាំសុខភាព្ររស់អ្នក ប្រសិនសរើអ្នកមិនអាចសសប្មចចិរតសដាយខៃួនអ្នកានសទ។

ឯកសារផ្ៃូវចារ់ណដេអ្នកអាចសប្រើសប្មារ់ផ្ដេ់ការណែនាំររស់អ្នកប្រូវានសៅថា រណា
ដ ាំ ណែនាំទុកជាមុន។
រណា
ដ ាំ ណែនាំទុកជាមុនមានប្រសនទ និងស្មេះខុសៗាន។ ឧទហរែ៍ដូចជា រណា
ដ ាំ ណងទាំសុខភាព្ និងសិទិធ
អ្ាំណាចសមធាវ ីសប្មារ់ការណងទាំសុខភាព្ជាសដើម។
អ្នកមិនចាាំាច់សប្រើរណា
ដ ាំ ណែនាំទុកជាមុនក៏ាន រ៉ោុណនតអ្ក
ន អាចសប្រើានប្រសិនសរើអ្ក
ន ចង់។ សនេះគឺជាអ្វីណដេប្រូវសធ្វើ៖

•

យកទប្មង់ណរររទ។ អ្នកអាចយកទប្មង់ណរររទព្ីអ្នកផ្តេ់សសវា សមធាវ ី ទីភានក់្រផ្ដេ់សសវា
កមមណផ្នកចារ់ ឬរុគគេិកសងគមកិចចររស់អ្នក។ សាែរ័នណដេផ្ដេ់ព្័រ៌មានដេ់អ្នកសប្រើប្ាស់អ្ាំព្ី
Medicare ឬ Medicaid ដូចជា The POINT ជាសដើមក៏អាចមានទប្មង់ណរររទរណា
ដ ាំ ណែនាំ
ទុកជាមុនផ្ងណដរ។ អ្នកក៏អាចចូេសៅកាន់សគហទាំព្័រររស់មនទីរសុខានិាេថ្នរដា Rhode
Island (Rhode Island’s Department of Health) តាមរយៈអាសយដាាន
health.ri.gov/lifestages/death/about/endoflifedecisions/ to get the form។

•

រាំសព្ញទប្មង់ណរររទ រួចចុេះហរែសេខា។ ទប្មង់ណរររទសនេះគឺជាឯកសារផ្ៃូវចារ់។ អ្នកគួរណរ
ព្ិចារណារកសមធាវ ីឱយជួយអ្នកកនុងការសរៀរចាំទប្មង់ណរររទសនេះ។

•

ផ្ដេ់ចារ់ចមៃងដេ់អ្នកណដេចាាំាច់ ប្រូវដឹងអ្ាំព្ីទប្មង់ណរររទសនេះ។ អ្នកគួរណរផ្តេ់ចារ់ចមៃង
មួយចារ់ថ្នទប្មង់ណរររទសនេះសៅអ្នកផ្តេ់សសវាររស់អ្នក។ អ្នកគួរណរផ្ដេ់ចារ់ចមៃងមួយ
ចារ់ផ្ងណដរសៅរុគគេណដេអ្នកសប្ជើសសរ ើសជាអ្នកសសប្មចចិរតជាំនួសអ្នក។ អ្នកក៏គួរណរផ្ដេ់ចារ់
ចមៃងសៅមិរតន័កិតជិរសនិទធ ឬសមាជិកប្គួសារផ្ងណដរ។ រកាចារ់ចមៃងមួយចារ់សៅផ្ទេះ។

•

ប្រសិនសរើអ្នកសប្ាងនឹងសប្មាកព្ាាេសៅមនទីរសព្ទយ សហើយអ្នកានចុេះហរែសេខាសេើរណា
ដ ាំ
ណែនាំទុកជាមុនរួចសហើយ សូមយករណា
ដ ាំ សនេះមួយចារ់សៅមនទីរសព្ទយ។

ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
សៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការទូរសព្ទមកសេខសនេះគឺ ឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមចូេសៅកាន់ www.nhpri.org/INTEGRITY។
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ជាំព្ូកទី 8៖ សិទិធ និងទាំនួេខុសប្រូវររស់អ្នក

មនទីរសព្ទយនឹងសួរអ្នកថាសរើអ្នកានចុេះហរែសេខាសេើទប្មង់ណរររទរណា
ដ ាំ ណែនាំទុកជាមុនឬអ្រ់ និងថាសរើ
អ្នកមានវាជារ់ខួនឬសទ។
ៃ
ប្រសិនសរើអ្នកមិនានចុេះហរែសេខាសេើទប្មង់ណរររទរណា
ដ ាំ ណែនាំទុកជាមុនសទ មនទីរសព្ទយមានទប្មង់
ណរររទ សហើយនឹងសួរអ្នកថាសរើអ្នកចង់ចុេះហរែសេខាសេើទប្មង់ណរររទណាមួយឬអ្រ់។
សូមចងចាាំថា វាជាជសប្មើសររស់អ្នកថាប្រូវរាំសព្ញរណា
ដ ាំ ណែនាំទុកជាមុនឬអ្រ់។

H3. អ្វីណដេគួរសធ្វើ ប្រសិនសរើមិនអ្នុវរតតាមការណែនាំររស់អ្នក
ប្រសិនសរើអ្នកានចុេះហរែសេខាសេើរណា
ដ ាំ ណែនាំទុកជាមុន សហើយអ្នកសជឿជាក់ថាអ្នកផ្ដេ់សសវា ឬមនទីរ
សព្ទយមិនានអ្នុវរតតាមការណែនាំកុនងរណា
ដ ាំ សនេះសទ អ្នកអាចដាក់រែឹដ ងរវា៉ោ សៅមនទីរសុខានិាេថ្នរដា
Rhode Island សដាយសៅទូរសព្ទសៅសេខ 1-401-222-5960 (TTY711) ឬសដាយសផ្្ើសាំរុប្រសៅ៖

Department of Health
3 Capitol Hill
Providence, RI 02908

I. សិទិធររស់អ្នកកនុងការដាក់រែឹដ ងរវា៉ោ និងសសនើសុាំឱយសយើងខ្ុាំព្ិចារណាសឡើងវ ិញសេើការ
សសប្មចររស់សយើង

ជាំព្ូកទី 9 ប្ារ់ព្ីអ្ីវណដេអ្នកអាចសធ្វើាន ប្រសិនសរើអ្នកមានរញ្ជ
ា ឬកងវេ់ណាមួយអ្ាំព្ីសសវាកមម ឬការណងទាំ
ររស់អ្នកណដេមានការធានរា៉ោ រ់រង។ ឧទហរែ៍ អ្នកអាចសសនើសុាំឱយសយើងខ្ាំុសធ្វើការសសប្មចសេើការធានរា៉ោ រ់រង
ដាក់រែឹដ ងឧទធរែ៍មកសយើងខ្ាំុសដើមបីរូរការសសប្មចសេើ
ដ
ការធានរា៉ោ រ់រង ឬដាក់រែឹដ ងរវា៉ោ ។

អ្នកមានសិទិក
ធ ុងការទទួ
ន
េានព្័រ៌មានអ្ាំព្ីរែឹដ ងឧទធរែ៍ និងរែឹដ ងរវា៉ោ ណដេសមាជិកសផ្សងសទៀរានដាក់

ប្រឆ្ាំងនឹងគសប្មាងររស់សយើងខ្ាំុ។ សដើមបីទទួេានព្័រ៌មានសនេះ សូមសៅទូរសព្ទសៅសសវាកមមសប្មារ់សមាជិក។

ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
សៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការទូរសព្ទមកសេខសនេះគឺ ឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមចូេសៅកាន់ www.nhpri.org/INTEGRITY។
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ជាំព្ូកទី 8៖ សិទិធ និងទាំនួេខុសប្រូវររស់អ្នក

I1. អ្វីណដេគួរសធ្វើ ប្រសិនសរើអ្នកសជឿជាក់ថាកាំព្ុងមានការប្រប្ព្ឹរតចាំសពាេះអ្នកសដាយមិនសសមើភាព្
ឬអ្នកចង់ទទួេានព្័រ៌មានរណនែមអ្ាំព្ីសិទិរធ រស់អ្នក
ប្រសិនសរើអ្នកសជឿថា អ្នកប្រូវានសគប្រប្ព្ឹរតសដាយមិនសសមើភាព្ – សហើយវាមិនអ្ាំព្ីការសរ ើសសអ្ើង
ចាំសពាេះសហរុផ្េណដេមានរាយកនុងទាំព្័រ 283 –ឬអ្នកចង់ានព្័រ៌មានរណនែមអ្ាំព្ីសិទិធររស់អ្នក
អ្នកអាចទទួេានជាំនួយសដាយការសៅទូរសព្ទសៅ៖

•

សសវាកមមសប្មារ់សមាជិក។

•

The POINT តាមរយៈសេខ 1-401-462-4444 (TTY 711)។ The POINT ផ្ដេ់ព្័រ៌មាន និងការ
ណែនាំរនតសប្មារ់កមមវ ិធ្ី និងសសវាកមមសប្មារ់មនុសសចាស់ មនុសសសព្ញវ ័យណដេមានព្ិការ
ភាព្ និងអ្នកណងទាំររស់ព្ួកសគ។

•

Medicare តាមរយៈសេខ 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) 24 សមា៉ោ ងកនុងមួយថ្ងៃ និង
7 ថ្ងៃកុងមួ
ន
យសាដហ៍។ TTY 1-877-486-2048។ ((អ្នកក៏អាចអាន ឬទញយក “សិទិធ និង
ការការពារព្ី Medicare” ណដេមានសៅសគហទាំព្័រររស់ Medicare តាមរយៈអាសយដាាន
www.medicare.gov/Pubs/pdf/11534-Medicare-Rights-and-Protections.pdf ។)

•

RIPIN Healthcare Advocate។ សប្មារ់ព្័រ៌មានេមអិរអ្ាំព្ីអ្ងគការសនេះ និងរសរៀរទក់ទងអ្ងគ
ការសនេះ សូមសមើេជាំព្ូកទី 2 ណផ្នក I។

•

The Alliance for Better Long Term Care។ សប្មារ់ព្័រ៌មានេមអិរអ្ាំព្ីអ្ងគការសនេះ និងរសរៀរ
ទក់ទងអ្ងគការសនេះ សូមសមើេជាំព្ូកទី 2 ណផ្នក J។

•

គសប្មាង Medicaid ថ្នរដា Rhode Island តាមរយៈសេខ 1-855-697-4347 អ្នកសប្រើប្ាស់
TTY គួរសៅទូរសព្ទសៅសេខ 711។

ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
សៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការទូរសព្ទមកសេខសនេះគឺ ឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមចូេសៅកាន់ www.nhpri.org/INTEGRITY។
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ជាំព្ូកទី 8៖ សិទិធ និងទាំនួេខុសប្រូវររស់អ្នក

J. ទាំនួេខុសប្រូវររស់អ្នកកនុងនមជាសមាជិកថ្នគសប្មាងសនេះ
កនុងនមជាសមាជិកថ្នគសប្មាង អ្នកមានទាំនួេខុសប្រូវកនុងការសធ្វើកិចចការដូចានសរៀររារ់ខាងសប្កាម។
ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរសផ្សងៗ សូមសៅទូរសព្ទសៅសសវាកមមសប្មារ់សមាជិក។

•

សូមអានសសៀវសៅណែនាំសមាជិក សដើមបីណសវងយេ់អ្ាំព្ីអ្ីវណដេមានការធានរា៉ោ រ់រង និងវ ិធាន
ណដេអ្នកប្រូវអ្នុវរតតាម សដើមបីទទួេានឱសង និងសសវាកមមណដេមានការធានរា៉ោ រ់រង។

o សសវាកមមណដេមានការរា៉ោ រ់រង សូមសមើេជាំព្ូកទី 3 និងទី 4។ ជាំព្ូកទាំងសនេះប្ារ់អ្នកអ្ាំព្ី
អ្វីណដេមានការធានរា៉ោ រ់រង អ្វីណដេាមនការធានរា៉ោ រ់រង វ ិធានណដេអ្នកប្រូវអ្នុវរតតាម
និងអ្វីណដេអ្នកប្រូវរង់ប្ាក់។

o ឱសងណដេមានការរា៉ោ រ់រង សូមសមើេជាំព្ូកទី 5 និងទី 6។
•

ប្ារ់សយើងខ្ាំុអ្ាំព្ីការធានរា៉ោ រ់រងសេើឱសងតាមសវជជរញ្ជ
ជ ឬសុខភាព្សផ្សងសទៀរណដេអ្នកមាន។
សយើងខ្ាំុប្រូវានរប្មូវឱយធានថា អ្នកកាំព្ុងសប្រើប្ាស់ប្គរ់ជសប្មើសថ្នការធានរា៉ោ រ់រងទាំងអ្ស់
ររស់អ្នក សៅសព្េអ្នកទទួេានការណងទាំសុខភាព្។ សូមសៅទូរសព្ទសៅសសវាកមមសប្មារ់
សមាជិក ប្រសិនសរើអ្នកមានការធានរា៉ោ រ់រងសផ្សងសទៀរ។

•

ប្ារ់សវជជរែិឌ រ និងអ្នកផ្ដេ់សសវាណងទាំសុខភាព្សផ្សងសទៀរររស់អ្នកថា អ្នកានចុេះស្មេះកនុង
គសប្មាងររស់សយើង។ រ្ាញរែណ សមាគេ់សមាជិក រាេ់សព្េណដេអ្នកទទួេានឱសង
ឬសសវាកមម។

•

ជួយឱយសវជជរែិឌ រ និងអ្នកផ្តេ់សសវាណងទាំសុខភាព្សផ្សងសទៀរររស់អ្នកអាចផ្ដេ់នូវការណងទាំដ៏
េអរាំផ្ុរដេ់អ្នក។

o ផ្ដេ់ព្័រ៌មានណដេព្ួកសគប្រូវការអ្ាំព្ីអ្នក និងសុខភាព្ររស់អ្នកដេ់ព្ួកសគ។ ណសវងយេ់
អ្ាំព្ីរញ្ជ
ា សុខភាព្ររស់អ្នកឱយានសប្ចើនតាមណដេអាចសធ្វើាន។ អ្នុវរតតាមការណែនាំ
និងគសប្មាងព្ាាេណដេអ្នក និងអ្នកផ្ដេ់សសវាររស់អ្នកឯកភាព្ាន។

o ប្រូវប្ាកដថាសវជជរែិឌ រ និងអ្នកផ្ដេ់សសវាសផ្សងសទៀរររស់អ្នកដឹងអ្ាំព្ីឱសងទាំងអ្ស់
ណដេអ្នកកាំព្ុងសប្រើ។ ចាំែុចសនេះរួមរញ្ូច េទាំងឱសងតាមសវជជរញ្ជ
ជ ឱសងាមនសវជជរញ្ជ
ជ
វ ីតាមីន និងអាហាររាំរ៉ោនសផ្សងៗ។

o ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរសផ្សងៗ សូមប្ាកដថាប្រូវសាកសួរ។ សវជជរែិឌ រ និងអ្នកផ្ដេ់
សសវាសផ្សងសទៀរររស់អ្នកប្រូវណរព្នយេ់អ្ាំព្ីរញ្ជ
ា តាមរសរៀរណដេអ្នកអាចយេ់ាន។
ប្រសិនសរើអ្នកសួរសាំែួរ សហើយអ្នកមិនយេ់អ្ាំព្ីចសមៃើយ សូមសួរមដងសទៀរ។
ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
សៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការទូរសព្ទមកសេខសនេះគឺ ឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមចូេសៅកាន់ www.nhpri.org/INTEGRITY។
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•

ជាំព្ូកទី 8៖ សិទិធ និងទាំនួេខុសប្រូវររស់អ្នក

គួរសចេះគិរព្ិចារណា។ សយើងខ្ាំុរ ាំព្ឹងថាសមាជិកទាំងអ្ស់សចេះសារព្សិទិធររស់អ្នកជាំងឺសផ្សង
សទៀរ។ សយើងខ្ាំុក៏រ ាំព្ឹងផ្ងណដរថា អ្នកសធ្វើសកមមភាព្សដាយសារព្សៅកនុងការ ិយាេ័យររស់
សវជជរែិឌ រ មនទីរសព្ទយ និងការ ិយាេ័យររស់អ្នកផ្ដេ់សសវាសផ្សងសទៀរររស់អ្នក។

•

រង់ប្ាក់ សេើអ្ីវណដេអ្នកជាំពាក់។ កនុងនមជាសមាជិកថ្នគសប្មាង អ្នកទទួេខុសប្រូវសេើ
ការរង់ប្ាក់ទាំងសនេះ៖

o រុព្វោនរា៉ោ រ់រង (premium) ណផ្នក A និងរុព្វោនរា៉ោ រ់រង (premium) ណផ្នក B ថ្នគសប្មាង
Medicare។ សប្មារ់សមាជិកថ្នគសប្មាង Neighborhood INTEGRITY ភាគសប្ចើន
Medicaid រង់ប្ាក់ថ្ងៃរុព្វោនរា៉ោ រ់រង (premium) ណផ្នក A និងថ្ងៃរុព្វោនរា៉ោ រ់រង
(premium) ណផ្នក B ររស់អ្នក។

o ប្រសិនសរើអ្នកទទួេាន LTSS អ្នកអាចនឹងប្រូវរង់ប្ាក់មួយណផ្នកថ្នចាំណាយថ្ងៃសសវា
កមមររស់អ្នក។ សយើងសៅវាថា “ការរួមចាំណែកថ្ងៃចាំណាយ” សហើយចាំនួនទឹកប្ាក់នឹង
ប្រូវកាំែរ់សដាយកមមវ ិធ្ី Rhode Island Medicaid។

•

សូមប្ារ់សយើងខ្ាំុ ប្រសិនសរើអ្នករដូរទីេាំសៅ។ ប្រសិនសរើអ្នកសប្ាងរដូរទីេាំសៅ ចាាំាច់ប្រូវ
ប្ារ់សយើងខ្ុាំភាៃម។ សូមសៅទូរសព្ទសៅសសវាកមមសប្មារ់សមាជិក។

o ប្រសិនសរើអ្ក
ន រដូរទីេាំសៅសៅសប្ៅរាំរន់ផ្ដេ់សសវាកមមររស់សយើងខ្ាំុ អ្នកមិនអាចរនតសៅកនុង
គសប្មាងសនេះសទៀរសទ។ មានណរប្រជាជនណដេរស់សៅកនុងរាំរន់ផ្ដេ់សសវាកមមររស់សយើងខ្ាំុ
រ៉ោុសណាណេះណដេអាចទទួេានគសប្មាង Neighborhood INTEGRITY។ ជាំព្ូកទី 1 ណផ្នក D
សរៀររារ់អ្ាំព្ីរាំរន់ផ្ដេ់សសវាកមមររស់សយើងខ្ាំុ។

o សយើងខ្ាំុអាចជួយឱយអ្នកដឹងថាសរើអ្នកកាំព្ុងរដូរទីេាំសៅសៅសប្ៅរាំរន់ផ្ដេ់សសវាកមមររស់សយើង
ខ្ាំុឬអ្រ់។ កនុងអ្ាំឡុងសព្េចុេះស្មេះព្ិសសស អ្នកអាចរដូរសៅគសប្មាង Original Medicare
ឬចុេះស្មេះកនុងគសប្មាងសប្រើឱសងតាមសវជជរញ្ជ
ជ ឬសុខភាព្ររស់ Medicare សៅកនុងទី
តាាំងងមីររស់អ្នក។

o ទនទឹមនឹងសនេះ ប្រូវប្ារ់ឱយគសប្មាង Medicare និង Medicaid ានដឹងអ្ាំព្ីអាសយដាានងមី
ររស់អ្នកផ្ងណដរ សៅសព្េអ្នករដូរទីេាំសៅ។ សូមសមើេជាំព្ូកទី 2 សប្មារ់សេខទូរសព្ទររស់
Medicare និង Medicaid ។

ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
សៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការទូរសព្ទមកសេខសនេះគឺ ឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមចូេសៅកាន់ www.nhpri.org/INTEGRITY។
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ជាំព្ូកទី 8៖ សិទិធ និងទាំនួេខុសប្រូវររស់អ្នក

o ប្រសិនសរើអ្ក
ន រដូរទីេាំសៅសៅកនុងរាំរន់ផ្ដេ់សសវាកមម សយើងខ្ាំុសៅណរចាាំាច់ប្រូវដឹងដូចាន។

សយើងខ្ាំុប្រូវរការចចុរបននភាព្ថ្នកាំែរ់ប្តាអ្ាំព្ីសមាជិកភាព្ររស់អ្នក និងដឹងព្ីវ ិធ្ីទក់ទង
សៅអ្នក។

•

ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬកដីារមភសផ្សងៗ សូមសៅទូរសព្ទសៅសសវាកមមសប្មារ់សមាជិក
សដើមបីទទួេានជាំនួយ។

K. សរើប្រូវសធ្វើអ្ីវប្រសិនសរើសោកសងស័យព្ីការេួចរនៃាំ
អ្នកជាំនញ និងសាែរ័នណងទាំសុខភាព្ភាគសប្ចើនណដេផ្តេ់សសវាកមម គឺមានភាព្សសាមេះប្រង់។ គួរឱយសសាក
សាដយ ប្រណហេជាមានខៃេះណដេមិនសសាមេះប្រង់។
ប្រសិនសរើអ្នកគិរថាសវជជរែិឌ រ មនទីរសព្ទយ ឬឱសងសាែនសផ្សងសទៀរកាំព្ុងប្រប្ព្ឹរតកាំហុស សូមទក់ទងមក
សយើងខ្ាំុ។

•

សូមសៅទូរសព្ទមកសយើងខ្ាំុតាមរយៈសសវាកមមសប្មារ់សមាជិកថ្នគសប្មាង Neighborhood
INTEGRITY។ សេខទូរសព្ទមានសៅណផ្នកខាងសប្កាមថ្នទាំព្័រសនេះ។

•

ឬសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Medicare តាមរយៈសេខ 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227)។
សប្មារ់អ្នកសប្រើប្ាស់ TTY គួរសៅទូរសព្ទសៅសេខ 1-877-486-2048។ អ្នកអាចសៅទូរសព្ទ
សៅសេខទាំងសនេះសដាយឥរគិរថ្ងៃ 24 សមា៉ោ ងកនុងមួយថ្ងៃ និង 7 ថ្ងៃកុងមួ
ន
យសាតហ៍។

•

អ្នកក៏អាចសៅទូរសព្ទសៅការ ិយាេ័យសុចរ ិរភាព្ររស់គសប្មាងថ្នរដា Rhode Island
(Rhode Island Office of Program Integrity) តាមរយៈសេខ 1-401-462-6503 ឬអ្គគ
នយកដាានសមធាវ ីថ្នរដា Rhode Island (Department of Rhode Island Attorney General)
សដើមបីរាយការែ៍អ្ាំព្ីការសាករនៃាំ ការរាំពានសេើអ្នកជាំងឺ ឬការសធ្វសប្រណហស ឬការរនៃាំឱស
ងកនុងគសប្មាង Medicaid តាមរយៈសេខ 1-401-222-2556 ឬ 1-401-274-4400 ext. 2269 ឬ

•

ម្នតីណផ្នកអ្នុសោមតាមចារ់ររស់គសប្មាង Neighborhood តាមរយៈសេខ 1-401-427-6799
(TTY 711) ឬ

•

ណខសទូរសព្ទរនទន់ណផ្នកអ្នុសោមតាមចារ់ររស់គសប្មាង Neighborhood (Neighborhood’s
Compliance Hotline) តាមរយៈសេខ 1-888-579-1551។
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សសចកដីសផ្ដើម
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•

អ្នកមានរញ្ជ
ា ឬរែឹដ ងរវា៉ោ អ្ាំព្ីគសប្មាងររស់សយើងខ្ាំុ។

•

អ្នកប្រូវការសសវាកមម សមាភរ ឬឱសងណដេគសប្មាងររស់អ្នកានរញ្ជ
ជ ក់ថានឹង
មិនរង់ប្ាក់ជូន។

•

អ្នកមិនយេ់ស្សរជាមួយការសសប្មចររស់គសប្មាងអ្ាំព្ីការណងទាំររស់អ្នក។

•

អ្នកគិរថាសសវាកមមណដេមានការធានរា៉ោ រ់រងររស់អ្នករញ្ច រ់ឆ្រ់រហ័សសព្ក។

ប្រសិនសរើអ្នកមានរញ្ជ
ា ឬកដីារមភណាមួយ អ្នកប្រូវអានជាំព្ូកសនេះប្រង់ណផ្នកណដេប្រូវនឹងសាែនភាព្ររស់
អ្នកានសហើយ។ ជាំព្ូកសនេះប្រូវានណចកជាណផ្នកសផ្សងៗាន សដើមបីជួយអ្នកឱយរកសឃើញអ្វីណដេអ្នកកាំព្ុង
ណសវងរកានយា៉ោ ង្យស្សួេ។
ប្រសិនសរើអ្នកកាំព្ុងប្រឈមនឹងរញ្ជ
ា ពាក់ព្័នធនឹងសុខភាព្ ឬសសវាកមម និងជាំនួយរយៈសព្េណវងររស់អ្នក
អ្នកគួរណរទទួេានការណងទាំសុខភាព្ ឱសង និងសសវាកមម ក៏ដូចជាជាំនួយរយៈសព្េណវងណដេសវជជរែិឌ រ
និងអ្នកផ្ដេ់សសវាសផ្សងសទៀរររស់អ្នកកាំែរ់ថាមានភាព្ចាាំាច់សប្មារ់ការណងទាំររស់អ្នក ណដេជាណផ្នក
មួយថ្នគសប្មាងណងទាំររស់អ្នក។ ប្រសិនសរើអ្នកកាំព្ុងមានរញ្ជ
ា ពាក់ព្័នធនឹងការណងទាំររស់អ្នក អ្នកអាច
សៅទូរសព្ទសៅ RIPIN Healthcare Advocate តាមរយៈសេខ 1-855-747-3224 (TTY 711) សដើមបីទទួេ
ានជាំនួយ។ ជាំព្ូកសនេះព្នយេ់អ្ាំព្ីជសប្មើសសផ្សងានណដេអ្នកមានសប្មារ់រញ្ជ
ា និងរែឹដ ងរវា៉ោ ខុសៗាន
រ៉ោុណនតអ្នកអាចសៅទូរសព្ទសៅ RIPIN Healthcare Advocate ានជានិចច សដើមបីជួយណែនាំអ្នកកនុងការសដាេះ
ស្សាយរញ្ជ
ា ។

សប្មារ់ធ្នធានរណនែមសដើមបីសដាេះស្សាយកងវេ់ររស់អ្នក និងវ ិធ្ីទក់ទងធ្នធានទាំងសនេះ សូមសមើេជាំព្ូកទី 2
ណផ្នក I សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែមអ្ាំព្ី RIPIN Healthcare Advocate។
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សៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការទូរសព្ទមកសេខសនេះគឺ ឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមចូេសៅកាន់ www.nhpri.org/INTEGRITY។

199

សសៀវសៅណែនាំសមាជិកររស់ Neighborhood INTEGRITY

ជាំព្ូកទី 9៖ អ្វីណដេប្រូវសធ្វើ ប្រសិនសរើអ្នកមានរញ្ជ
ា ឬរែឹដ ងរវា៉ោ

(ការសសប្មចសេើការធានរា៉ោ រ់រង រែឹដ ងឧទធរែ៍ រែឹដ ងរវា៉ោ )

តារាងមារិកា
A. អ្វីណដេប្រូវសធ្វើ ប្រសិនសរើអ្នកមានរញ្ជ
ា ................................................................................................. 203
A1. អ្ាំព្ីពាកយរសចចកសទសផ្ៃូវចារ់ ...................................................................................................... 203
B. កណនៃងណដេប្រូវសៅទូរសព្ទសៅសដើមបីទទួេានជាំនួយ ......................................................................... 203
B1. កណនៃងសប្មារ់ទទួេជាំនួយ និងព្័រ៌មានរណនែម............................................................................. 203
C. រញ្ជ
ា ពាក់ព្័នធនឹងអ្រែប្រសយាជន៍ររស់អ្នក ............................................................................................ 206
C1. ការសប្រើប្ាស់ដាំសែើរការសប្មារ់ការសសប្មចសេើការធានរា៉ោ រ់រង និងរែឹដ ងឧទធរែ៍
ឬសប្មារ់ដាក់រែឹដ ងរវា៉ោ ........................................................................................................... 206
D. សសចកដីសសប្មចសេើការធានរា៉ោ រ់រង និងរែឹដ ងឧទធរែ៍ ........................................................................ 206
D1. ទិដាភាព្ទូសៅថ្នការសសប្មចសេើការធានរា៉ោ រ់រង និងរែឹដ ងឧទធរែ៍ ............................................. 206
D2. ការទទួេានជាំនួយពាក់ព្័នធនឹងសសចកដីសសប្មចសេើការធានរា៉ោ រ់រង និងរែឹដ ងឧទធរែ៍ ............... 207
D3. ការសប្រើណផ្នកថ្នជាំព្ូកសនេះ ណដេនឹងជួយអ្នក ................................................................................... 209
E. រញ្ជ
ា អ្ាំព្ីសសវាកមម ររស់រររ និងឱសង (រ៉ោុណនតមិនណមនឱសងណផ្នក D)។ ................................................... 211
E1. សព្េណដេប្រូវសប្រើណផ្នកសនេះ .......................................................................................................... 211
E2. ការសសនើសុាំឱយមានការសសប្មចសេើការធានរា៉ោ រ់រង.......................................................................... 212
E3. រែឹដ ងឧទធរែ៍កប្មិរទី 1 សប្មារ់សសវាកមម សមាភរ និងឱសង (មិនណមនឱសងកនុងណផ្នក D) ............. 216
E4. រែឹដ ងឧទធរែ៍កប្មិរទី 2 សប្មារ់សសវាកមម សមាភរ និងឱសង (មិនណមនឱសងកនុងណផ្នក D) ............. 223
E5. រញ្ជ
ា អ្ាំព្ីការរង់ប្ាក់ ................................................................................................................. 230

ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
សៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការទូរសព្ទមកសេខសនេះគឺ ឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមចូេសៅកាន់ www.nhpri.org/INTEGRITY។

200

សសៀវសៅណែនាំសមាជិកររស់ Neighborhood INTEGRITY

ជាំព្ូកទី 9៖ អ្វីណដេប្រូវសធ្វើ ប្រសិនសរើអ្នកមានរញ្ជ
ា ឬរែឹដ ងរវា៉ោ

(ការសសប្មចសេើការធានរា៉ោ រ់រង រែឹដ ងឧទធរែ៍ រែឹដ ងរវា៉ោ )

F. ឱសងណផ្នក D ...................................................................................................................................... 233
F1. អ្វីណដេប្រូវសធ្វើ ប្រសិនសរើអ្នកមានរញ្ជ
ា កនុងការទទួេានឱសងកនុងណផ្នក D

ឬប្រសិនសរើអ្នកចង់ឱយសយើងខ្ាំុរង់ប្ាក់ថ្ងៃឱសងកនុងណផ្នក D ជូនអ្នកវ ិញ ......................................... 233

F2. ករែីសេើកណេង ........................................................................................................................ 236
F3. ចាំែុចសាំខាន់ៗណដេប្រូវដឹងអ្ាំព្ីការសសនើសុាំឱយមានករែីសេើកណេង ............................................. 237
F4. រសរៀរសសនើសុាំឱយមានការសសប្មចសេើការធានរា៉ោ រ់រងអ្ាំព្ីឱសងកនុងណផ្នក D

ឬការសរើកប្ាក់ថ្ងៃឱសងកនុងណផ្នក D រួមទាំងករែីសេើកណេង ....................................................... 238

F5. រែឹដ ងឧទធរែ៍កប្មិរទី 1 សប្មារ់ឱសងកនុងណផ្នក D ..................................................................... 243
F6. រែឹដ ងឧទធរែ៍កប្មិរទី 2 សប្មារ់ឱសងកនុងណផ្នក D ..................................................................... 247
G. ការសសនើសុាំឱយសយើងខ្ាំុធានរា៉ោ រ់រងសេើការសប្មាកព្ាាេសៅមនទីរសព្ទយយូរជាងមុន ............................... 249
G1. ការណសវងយេ់អ្ាំព្ីសិទិក
ធ ុងគសប្មាង
ន
Medicare ររស់អ្នក ............................................................... 250
G2. រែឹដ ងឧទធរែ៍កប្មិរទី 1 សដើមបីរូរកាេររ
ដ
ិសចឆទសចញព្ីមនទីរសព្ទយររស់អ្នក ................................... 251
G3. រែឹដ ងឧទធរែ៍កប្មិរទី 2 សដើមបីរូរកាេររ
ដ
ិសចឆទ សចញព្ីមនទីរ សព្ទយររស់អ្នក ................................. 254
G4. មានអ្វីសកើរសឡើង ប្រសិនសរើអ្នកខកកាេររ ិសចឆទកាំែរ់សប្មារ់រែឹដ ងឧទធរែ៍............................. 256
H. អ្វីណដេប្រូវសធ្វើ ប្រសិនសរើអ្នកគិរថាការណងទាំសុខភាព្តាមផ្ទេះ ការណងទាំព្ីគិោនុរដាាកជាំនញ
ឬសសវាកមមសៅមនទីរសាតរនីរិសមបទសប្មារ់ អ្នកជាំងឺមិនសានក់ព្ាាេដ៏ទូេាំទូោយ (CORF)
ររស់អ្នកនឹងរញ្ចរ់សេឿនសព្ក ........................................................................................................... 259
H1. សយើងខ្ាំុនឹងប្ារ់អ្នកជាមុន សៅសព្េការធានរា៉ោ រ់រងររស់អ្នកនឹងរញ្ចរ់ ........................................ 259
H2. រែឹដ ងឧទធរែ៍កប្មិរទី 1 សដើមបីរនតការណងទាំររស់អ្នក ................................................................. 260
H3. រែឹដ ងឧទធរែ៍កប្មិរទី 2 សដើមបីរនតការណងទាំររស់អ្នក ................................................................. 263

ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
សៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការទូរសព្ទមកសេខសនេះគឺ ឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមចូេសៅកាន់ www.nhpri.org/INTEGRITY។

201

សសៀវសៅណែនាំសមាជិកររស់ Neighborhood INTEGRITY

ជាំព្ូកទី 9៖ អ្វីណដេប្រូវសធ្វើ ប្រសិនសរើអ្នកមានរញ្ជ
ា ឬរែឹដ ងរវា៉ោ

(ការសសប្មចសេើការធានរា៉ោ រ់រង រែឹដ ងឧទធរែ៍ រែឹដ ងរវា៉ោ )

H4. អ្វីណដេសកើរសឡើង ប្រសិនសរើអ្នកខកកាេររ ិសចឆទកាំែរ់សប្មារ់ដាក់រែឹដ ងឧទធរែ៍កប្មិរទី 1
ររស់អ្នក ................................................................................................................................... 265
I. ការរនតរែឹដ ងឧទធរែ៍ររស់អ្នកហួសព្ីកប្មិរ 2 .................................................................................... 268
I1. ជាំហានរនទរ់សប្មារ់សសវាកមម និងសមាភរកនុងគសប្មាង Medicare ................................................... 268
I2. ជាំហានរនទរ់សប្មារ់សសវាកមម និងសមាភរកនុងគសប្មាង Medicaid .................................................... 268
J. រសរៀរដាក់ពាកយរែឹដ ងរវា៉ោ ................................................................................................................. 269
J1. ប្រសនទរញ្ជ
ា ណដេគួរសធ្វើការរវា៉ោ .................................................................................................... 269
J2. រែឹដ ងរវា៉ោ ថ្ផ្ទកុង
ន ........................................................................................................................ 271
J3. រែឹដ ងរវា៉ោ ខាងសប្ៅ .................................................................................................................... 273

ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
សៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការទូរសព្ទមកសេខសនេះគឺ ឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមចូេសៅកាន់ www.nhpri.org/INTEGRITY។

202

សសៀវសៅណែនាំសមាជិកររស់ Neighborhood INTEGRITY

ជាំព្ូកទី 9៖ អ្វីណដេប្រូវសធ្វើ ប្រសិនសរើអ្នកមានរញ្ជ
ា ឬរែឹដ ងរវា៉ោ

(ការសសប្មចសេើការធានរា៉ោ រ់រង រែឹដ ងឧទធរែ៍ រែឹដ ងរវា៉ោ )

A. អ្វីណដេប្រូវសធ្វើ ប្រសិនសរើអ្នកមានរញ្ជ
ា
ជាំព្ូកសនេះសរៀររារ់អ្ាំព្ីអ្ីវណដេប្រូវសធ្វើ ប្រសិនសរើអ្នកមានរញ្ជ
ា ពាក់ព្័នធនឹងគសប្មាង សសវាកមម ឬការរង់ប្ាក់
ររស់អ្នក។ គសប្មាង Medicare និង Medicaid ានអ្នុម័រសេើដាំសែើរការទាំងសនេះ។ ដាំសែើរការនីមួយៗមាន
សាំែុាំវ ិធាន នីរិវ ិធ្ី និងកាេររ ិសចឆទកាំែរ់ណដេអ្នក និងសយើងខ្ាំុប្រូវណរអ្នុវរតតាម។

A1. អ្ាំព្ីពាកយរសចចកសទសផ្ៃូវចារ់
វ ិធាន និងកាេររ ិសចឆទកាំែរ់មួយចាំនួនសៅកនុងជាំព្ូកសនេះមានពាកយរសចចកសទសផ្ៃូវចារ់ណដេព្ិាកយេ់។

កនុងចាំសណាមពាកយទាំងសនេះ មានពាកយជាសប្ចើនណដេអាចនឹងព្ិាកយេ់ ដូសចនេះសយើងខ្ាំុានសប្រើពាកយសប្មាយ
ជាំនួសឱយពាកយរសចចកសទសផ្ៃូវចារ់ជាក់ោក់។ សយើងសប្រើពាកយសរសសរការ់ឱយានរិចតាមណដេអាចសធ្វើាន។
ឧទហរែ៍ សយើងនឹងនិយាយថា៖

•

“ការដាក់រែឹដ ងរវា៉ោ ” ជាំនួសឱយពាកយ “ការដាក់រែឹដ ងសារទុកខ”

•

“ការសសប្មចសេើការធានរា៉ោ រ់រង” ជាំនួសឱយពាកយ “សសចកដីសសប្មចចុងសប្កាយររស់សាែរ័ន”
“សសចកដីសសប្មចចុងសប្កាយសេើអ្រែប្រសយាជន៍ ” “សសចកដីសសប្មចចុងសប្កាយសេើហានិន័យ” ឬ
“សសចកដីសសប្មចចុងសប្កាយសេើការធានរា៉ោ រ់រង”

•

“ការសសប្មចរហ័សសេើការធានរា៉ោ រ់រង” ជាំនួសឱយពាកយ “សសចកដីសសប្មចចុងសប្កាយ
ណដេប្រូវានព្សនៃឿនដាំសែើរការ”

ការសចេះពាកយរសចចកសទសផ្ៃូវចារ់ប្រឹមប្រូវអាចជួយអ្នកឱយប្ាស្ស័យទក់ទងានកាន់ណរចាស់ោស់
ដូសចនេះសហើយសយើងខ្ាំុផ្ដេ់ពាកយទាំងសនេះផ្ងណដរ។

B. កណនៃងណដេប្រូវសៅទូរសព្ទសៅសដើមបីទទួេានជាំនួយ
B1. កណនៃងសប្មារ់ទទួេជាំនួយ និងព្័រ៌មានរណនែម
ជួនកាេអាចមានការភាន់ប្ចឡាំកុងការចារ់
ន
សផ្ដើម ឬអ្នុវរតតាមដាំសែើរការសដាេះស្សាយរញ្ជ
ា ណាមួយ។
វាកាន់ណរ្យនឹងភាន់ប្ចឡាំសៅសទៀរ ប្រសិនសរើអ្នកមិនសូវស្សួេខៃួន ឬសខាយកមាៃាំង។ សប្ៅព្ីសនេះ
អ្នកប្រណហេជាមិនមានចាំសែេះដឹងណដេអ្នកប្រូវការ សដើមបីរនតសៅជាំហានរនទរ់។
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សៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការទូរសព្ទមកសេខសនេះគឺ ឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមចូេសៅកាន់ www.nhpri.org/INTEGRITY។

203

សសៀវសៅណែនាំសមាជិកររស់ Neighborhood INTEGRITY

ជាំព្ូកទី 9៖ អ្វីណដេប្រូវសធ្វើ ប្រសិនសរើអ្នកមានរញ្ជ
ា ឬរែឹដ ងរវា៉ោ

(ការសសប្មចសេើការធានរា៉ោ រ់រង រែឹដ ងឧទធរែ៍ រែឹដ ងរវា៉ោ )

អ្នកអាចទទួេជាំនួយព្ី RIPIN Healthcare Advocate
ប្រសិនសរើអ្នកប្រូវការជាំនួយ អ្នកអាចសៅទូរសព្ទសៅ RIPIN Healthcare Advocate ានជានិចច។ RIPIN
Healthcare Advocate គឺជាកមមវ ិធ្ីទទួេពាកយរែឹដ ង និងសសុើរអ្សងករ ណដេអាចស្ៃើយសាំែួរររស់អ្នក
និងជួយអ្នកឱយយេ់ព្ីអ្ីវណដេប្រូវសធ្វើ សដើមបីសដាេះស្សាយរញ្ជ
ា ររស់អ្នក។ សូមសមើេ ជាំព្ូកទី 2 ណផ្នក I
សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែមអ្ាំព្ីកមមវ ិធ្ីម្នតីរែឹដ ងសាធារែៈ។
RIPIN Healthcare Advocate មិនមានទាំនក់ទាំនងជាមួយនឹងសយើងខ្ាំុ ឬជាមួយប្កុមហុនធានរា៉ោ រ់រង

ឬគសប្មាងសុខភាព្ណាមួយសទ។ ព្ួកសគអាចជួយអ្នកឱយយេ់ថាសរើដាំសែើរការមួយណាណដេប្រូវសប្រើ។
សេខទូរសព្ទសប្មារ់ទក់ទងសៅ RIPIN Healthcare Advocate គឺ 1-855-747-3224 (TTY 711)។
សសវាកមមទាំងសនេះគឺឥរគិរថ្ងៃ។
អ្នកអាចទទួេានជាំនួយព្ី កមមវ ិធ្ីជាំនួយធានរា៉ោ រ់រងសុខភាព្រដា (SHIP) និងកមមវ ិធ្ីាាំប្ទការចុេះស្មេះ
Medicare-Medicaid (MME)
សោកអ្នកក៏អាចសៅទូរសព្ទសៅកាន់កមមវ ិធ្ីជាំនួយធានរា៉ោ រ់រងសុខភាព្រដា (State Health Insurance
Assistance Program, SHIP) សដើមបីព្ិភាកាជាមួយអ្នកប្រឹកាសយារេ់ SHIP អ្ាំព្ី Medicare ានផ្ងណដរ។
សៅកនុងរដា Rhode Island កមមវ ិធ្ី SHIP ប្រូវានផ្តេ់សដាយការ ិយាេ័យវ ័យចាំណាស់ប្រករសដាយសុខភាព្េអ
(OHA)។ កមមវ ិធ្ី SHIP ានរែុត េះរណា
ត េអ្នកផ្ដេ់ប្រឹកាសៅប្គរ់រដាទាំងអ្ស់ សហើយសសវាកមមននគឺ
ឥរគិរថ្ងៃ។ សដើមបីព្ិសប្ាេះជាមួយអ្នកប្រឹកាសយារេ់ររស់ SHIP សូមទូរសព្ទសៅសេខ 1-888-884-8721
(TTY 711) និងសគហទាំព្័រររស់ព្ួកសគសូមចូេសមើេ www.oha.ri.gov ។
កមមវ ិធ្ីាាំប្ទការចុេះស្មេះ Medicare-Medicaid (MME) ផ្តេ់ការប្រឹកាធានរា៉ោ រ់រងសុខភាព្មួយទេ់មួយ
សដាយឥរគិរថ្ងៃដេ់អ្នកណដេមាន Medicare និង Medicaid។ សៅកនុងរដា Rhode Island កមមវ ិធ្ី

MME ប្រូវានផ្តេ់សដាយ The POINT។ សដើមបីព្ិសប្ាេះជាមួយអ្នកប្រឹកា MME សូមទូរសព្ទសៅសេខ
1-401-462-4444 (TTY 711)។
សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមសមើេ ជាំព្ូកទី 2។
ការទទួេានជាំនួយព្ី Medicare
អ្នកអាចសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Medicare សដាយផ្ទទេ់ សដើមបីឱយជួយសដាេះស្សាយរញ្ជ
ា ។ អ្នកអាចទទួេ
ានជាំនួយព្ីគសប្មាង Medicare តាមព្ីររសរៀរសនេះ៖

•

សៅទូរសព្ទសៅសេខ 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) 24 សមា៉ោ ងកនុងមួយថ្ងៃ និង 7
ថ្ងៃកុងមួ
ន
យសាតហ៍។ TTY: 1-877-486-2048. ការទូរសព្ទមកសេខសនេះគឺ ឥរគិរថ្ងៃ។

ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
សៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការទូរសព្ទមកសេខសនេះគឺ ឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមចូេសៅកាន់ www.nhpri.org/INTEGRITY។
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•

ជាំព្ូកទី 9៖ អ្វីណដេប្រូវសធ្វើ ប្រសិនសរើអ្នកមានរញ្ជ
ា ឬរែឹដ ងរវា៉ោ

(ការសសប្មចសេើការធានរា៉ោ រ់រង រែឹដ ងឧទធរែ៍ រែឹដ ងរវា៉ោ )

ចូេសមើេសគហទាំព្័រ www.medicare.gov ររស់ Medicare។

ការទទួេានជាំនួយព្ីគសប្មាង Medicaid
អ្នកក៏អាចទទួេានជាំនួយព្ីគសប្មាង Medicaid ានផ្ងណដរ។ សូមទក់ទងសៅណខសទូរសព្ទផ្ដេ់ព្័រ៌មានររស់
មនទីរសសវាកមមមនុសសសាស្រសតថ្នរដា Rhode Island (Rhode Island Department of Human Services, DHS)
តាមសេខ 1-855-697-4347 (TTY 711) សដើមបីទទួេានជាំនួយពាក់ព្័នធនឹងសសវាកមម និងការាាំប្ទរយៈ
សព្េណវង (LTSS) ររស់ Medicaid និង DHS តាមរយៈសេខ 1-401-574-9915 សប្មារ់ជាំនួយពាក់ព្័នធនឹង
LTSS ររស់ Medicaid។
ការទទួេានជាំនួយព្ីអ្ងគការណកេមអគុែភាព្ររស់ Rhode Island (QIO)
រដា Rhode Island មានសាែរ័នមួយស្មេះ KEPRO។ សាែរ័នសនេះគឺជាប្កុមសវជជរែិឌ រ និងអ្នកជាំនញណងទាំ
សុខភាព្សផ្សងសទៀរ ណដេជួយណកេមអគុែភាព្ណងទាំសមាជិក ណដេចូេរួមកនុងគសប្មាង Medicare។
KEPRO មិនជារ់ពាក់ព្័នធនឹងគសប្មាង Neighborhood INTEGRITY សទ។

• សូមសៅទូរសព្ទសៅសេខ 1-888-319-8452 ព្ីសមា៉ោ ង 9 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 5 ោៃច ព្ីថ្ងៃចនទ
ដេ់ថ្ងៃសុប្ក និងព្ីសមា៉ោ ង 11 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 3 រសសៀេសៅថ្ងៃសសារ ៍ អាទិរយ និងថ្ងៃឈរ់
សប្មាក។ អ្នកអាចសផ្្ើសារជាសាំសឡងាន 24 សមា៉ោ ងកនុងមួយថ្ងៃ។ អ្នកសប្រើ TTY ទូរសព្ទសៅ

សេខ 1-855-843-4776។ សេខសនេះគឺសប្មារ់អ្នកណដេមានរញ្ជ
ា កនុងការសាតរ់ ឬការនិយា
យ។ អ្នកប្រូវណរមានឧរករែ៍ទូរសព្ទព្ិសសស សដើមបីសធ្វើការសៅទូរសព្ទ។

• សូមសផ្្ើសាំរុប្រសៅ៖
KEPRO
5700 Lombardo Center Drive, Suite 100
Seven Hills, OH 44131

• សូមចូេសមើេសគហទាំព្័រ KEPRO តាមរយៈអាសយដាាន៖ www.keproqio.com/

ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
សៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការទូរសព្ទមកសេខសនេះគឺ ឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមចូេសៅកាន់ www.nhpri.org/INTEGRITY។
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ជាំព្ូកទី 9៖ អ្វីណដេប្រូវសធ្វើ ប្រសិនសរើអ្នកមានរញ្ជ
ា ឬរែឹដ ងរវា៉ោ

(ការសសប្មចសេើការធានរា៉ោ រ់រង រែឹដ ងឧទធរែ៍ រែឹដ ងរវា៉ោ )

C. រញ្ជ
ា ពាក់ព្័នធនឹងអ្រែប្រសយាជន៍ររស់អ្នក
C1. ការសប្រើប្ាស់ដាំសែើរការសប្មារ់ការសសប្មចសេើការធានរា៉ោ រ់រង និងរែឹដ ងឧទធរែ៍
ឬសប្មារ់ដាក់រែឹដ ងរវា៉ោ
ប្រសិនសរើអ្នកមានរញ្ជ
ា ឬកដីារមភណាមួយ អ្នកប្រូវអានជាំព្ូកសនេះប្រង់ណផ្នកណដេប្រូវនឹងសាែនភាព្ររស់
អ្នកានសហើយ។ តារាងខាងសប្កាមនឹងជួយអ្នកឱយរកសឃើញណផ្នកថ្នជាំព្ូកសនេះ ណដេប្រូវនឹងរញ្ជ
ា
ឬរែឹដ ងរវា៉ោ ររស់អ្នក។
សរើរញ្ជ
ា ឬកដីារមភររស់អ្នកពាក់ព្័នធនឹងអ្រែប្រសយាជន៍ ឬការធានរា៉ោ រ់រងឬ?
(ចាំែុចសនេះរួមរញ្ូច េទាំងរញ្ជ
ា ថាសរើឱសងតាមសវជជរញ្ជ
ជ ឬការណងទាំសវជជសាស្រសតជាក់ោក់ប្រូវានធាន
រា៉ោ រ់រងឬអ្រ់ ថាសរើវាប្រូវានធានរា៉ោ រ់រងសដាយរសរៀរណា និងរញ្ជ
ា ណដេពាក់ព្័នធនឹងការរង់ប្ាក់
ថ្ងៃឱសងតាមសវជជរញ្ជ
ជ ឬការណងទាំសវជជសាស្រសត។)
ាន។

សទ។

រញ្ជ
ា ររស់ខាំុគ
្ ឺអ្ាំព្ី

រញ្ជ
ា ររស់ខាំុម
្ ិនណមនអ្ាំព្ី

អ្រែប្រសយាជន៍ ឬការធានរា៉ោ រ់រងសនេះសទ។

អ្រែប្រសយាជន៍ ឬការធានរា៉ោ រ់រងសនេះសទ។

សូមសមើេ ណផ្នក D៖ “សសចកដីសសប្មចសេើការ

សូមរ ាំេងសៅណផ្នក J៖ “រសរៀរដាក់ពាកយរែឹដ ងរវា៉ោ ”

ធានរា៉ោ រ់ រង និងរែឹដ ងឧទធរែ៍” សៅទាំព្័រ 206។

សៅទាំព្័រ 269។

D. សសចកដីសសប្មចសេើការធានរា៉ោ រ់រង និងរែឹដ ងឧទធរែ៍
D1. ទិដាភាព្ទូសៅថ្នការសសប្មចសេើការធានរា៉ោ រ់រង និងរែឹដ ងឧទធរែ៍
ដាំសែើរការថ្នការសសនើសុាំឱយមានការសសប្មចសេើការធានរា៉ោ រ់រង និងការដាក់រែឹដ ងឧទធរែ៍ជារ់ពាក់ព្័នធនឹង
រញ្ជ
ា ណដេទក់ទងនឹងអ្រែប្រសយាជន៍ និងការធានរា៉ោ រ់រងររស់អ្នក។ វាក៏រម
ួ រញ្ូច េរញ្ជ
ា ពាក់ព្័នធនឹងការ
រង់ប្ាក់ផ្ងណដរ។

ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
សៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការទូរសព្ទមកសេខសនេះគឺ ឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមចូេសៅកាន់ www.nhpri.org/INTEGRITY។
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ជាំព្ូកទី 9៖ អ្វីណដេប្រូវសធ្វើ ប្រសិនសរើអ្នកមានរញ្ជ
ា ឬរែឹដ ងរវា៉ោ

(ការសសប្មចសេើការធានរា៉ោ រ់រង រែឹដ ងឧទធរែ៍ រែឹដ ងរវា៉ោ )

សរើអ្ីវសៅជាការសសប្មចសេើការធានរា៉ោ រ់រង?
ការសសប្មចសេើការធានរា៉ោ រ់រងគឺជាការសសប្មចដាំរូងររស់សយើងខ្ាំុអ្ាំព្ីអ្រែប្រសយាជន៍ និងការធានរា៉ោ រ់រង

ររស់អ្នក ឬអ្ាំព្ីចាំនួនទឹកប្ាក់ណដេសយើងខ្ាំុនឹងរង់ដេ់ថ្ងៃសសវាកមមសវជជសាស្រសត សមាភរ ឬឱសងររស់អ្នក។
សយើងខ្ាំុសធ្វើការសសប្មចសេើការធានរា៉ោ រ់រង សៅរាេ់សព្េណដេសយើងខ្ាំុសសប្មចថាសរើអ្ីវខៃេះប្រូវធានរា៉ោ រ់រង
សប្មារ់អ្នក និងចាំនួនទឹកប្ាក់ណដេសយើងខ្ាំុប្រូវរង់។

ប្រសិនសរើអ្នក ឬអ្នកផ្ដេ់សសវាររស់អ្នកមិនប្ាកដថាសរើសសវាកមម សមាភរ ឬឱសងណាមួយប្រូវានធាន
រា៉ោ រ់រងសដាយគសប្មាង Medicare ឬ Medicaid ឬអ្រ់ អ្នកណាមានក់កុងចាំ
ន
សណាមអ្នកទាំងព្ីរអាចសសនើសុាំឱយមាន
ការសសប្មចសេើការធានរា៉ោ រ់រង មុនសព្េណដេអ្នកផ្ដេ់សសវាអាចផ្ដេ់សសវាកមម សមាភរ ឬឱសងសនេះ។
សរើអ្ីវសៅជារែឹដ ងឧទធរែ៍?
រែឹត ងឧទធរែ៍គឺជាវ ិធ្ីផ្ូវការថ្នការសសន
ៃ
ើសុាំសយើងខ្ាំុឱយព្ិនិរយសមើេការសសប្មចររស់សយើងខ្ាំុសឡើងវ ិញ និងផ្ទៃស់រូរដ
ការសសប្មចសនេះ ប្រសិនសរើអ្នកគិរថាសយើងខ្ាំុានប្រប្ព្ឹរតកាំហុស។ ឧទហរែ៍ សយើងខ្ាំុអាចនឹងសសប្មច

ថាសសវាកមម សមាភរ ឬឱសងណដេអ្នកចង់ានមិនប្រូវានធានរា៉ោ រ់រង ឬណេងធានរា៉ោ រ់រងសដាយគសប្មាង
Medicare ឬ Medicaid សទៀរសហើយ។ ប្រសិនសរើអ្នក ឬអ្នកផ្ដេ់សសវាររស់អ្នកមិនយេ់ស្សរនឹងការសសប្មច
ររស់សយើងខ្ាំុសទ អ្នកអាចរដឹងឧទធរែ៍ាន។

D2. ការទទួេានជាំនួយពាក់ព្័នធនឹងសសចកដីសសប្មចសេើការធានរា៉ោ រ់រង និងរែឹដ ងឧទធរែ៍
សរើខាំុ្អាចសៅទូ រសព្ទទទួេានជាំនួយព្ីអ្នកណាខៃេះពាក់ព្័នធនឹងការសសប្មចសេើការធានរា៉ោ រ់រង ឬដាក់រែឹដ ង
ឧទធរែ៍?

អ្នកអាចទទួេានជាំនួយព្ីអ្នកទាំងសនេះ៖

• សៅទូរសព្ទសៅសសវាកមមសប្មារ់សមាជិកតាមរយៈសេខ 1-844-812-6896។
• សៅទូរសព្ទសៅ RIPIN Healthcare Advocate សដើមបីទទួេានជាំនួយសដាយឥរគិរថ្ងៃ។
RIPIN Healthcare Advocate ជួយមនុសសណដេានចុេះស្មេះកនុងគសប្មាង Medicaid

ពាក់ព្័នធនឹងរញ្ជ
ា ទូទរ់វ ិកកយរប្រ ឬសសវាកមម។ សេខទូរសព្ទគឺ 1-855-747-3224 (TTY 711)។

• សៅទូរសព្ទសៅ The POINT សដើមបីទទួេានជាំនួយសដាយឥរគិរថ្ងៃ។ The POINT
គឺជាសាែរ័នឯករាជយ។ សាែរ័នសនេះមិនជារ់ពាក់ព្័នធនឹងគសប្មាងសនេះសទ។ សេខទូរសព្ទគឺ
1-401-462-4444 (TTY 711)។

ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
សៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការទូរសព្ទមកសេខសនេះគឺ ឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមចូេសៅកាន់ www.nhpri.org/INTEGRITY។
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ជាំព្ូកទី 9៖ អ្វីណដេប្រូវសធ្វើ ប្រសិនសរើអ្នកមានរញ្ជ
ា ឬរែឹដ ងរវា៉ោ

(ការសសប្មចសេើការធានរា៉ោ រ់រង រែឹដ ងឧទធរែ៍ រែឹដ ងរវា៉ោ )

• ព្ិភាកាជាមួយសវជជរែិឌ រ ឬអ្នកផ្ដេ់សសវាសផ្សងសទៀរររស់អ្នក។ សវជជរែិឌ រ ឬអ្នកផ្ដេ់សស
វាសផ្សងសទៀរររស់អ្នកអាចសសនើសុាំឱយមានការសសប្មចសេើការធានរា៉ោ រ់រង ឬរែឹដ ងឧទធរែ៍
ជាំនួសអ្នកាន។

• ព្ិសប្ាេះជាមួយមិរតនកដិ ឬសមាជិកប្គួសារ សហើយសុាំឱយព្ួកសគរាំណាងឱយអ្នក។ អ្នកអាច
ចុចស្មេះរុគគេសផ្សងសទៀរឱយសធ្វើសកមមភាព្ជាំនួសអ្នកកនុងនមជា “រាំណាង” សដើមបីសសនើសុាំ
ឱយមានការសសប្មចសេើការធានរា៉ោ រ់រង ឬសដើមបីដាក់រែឹដ ងឧទធរែ៍។

o ប្រសិនសរើអ្នកចង់ឱយមិរតនកតិ សាច់ញរិ ឬអ្នកសផ្សងសទៀរសធ្វើជារាំណាងររស់អ្នក
សូមសៅទូរសព្ទសៅសសវាកមមសប្មារ់សមាជិក និងសសនើសុាំទប្មង់ណរររទ
“ការណរងតាាំងអ្នករាំណាង”។

o អ្នកក៏អាចទទួេានទប្មង់ណរររទសដាយការចូេសមើេ
www.cms.gov/Medicare/CMS-Forms/CMS-Forms/downloads/cms1696.pdf ឬ
www.nhpri.org/wp-content/uploads/2019/04/2017-INTEGRITY-AOR-FormCMS1696-1.pdf ។ ទប្មង់ណរររទសនេះផ្ដេ់សិទធអ្នុញ្ជារដេ់រុគគេសនេះកនុងការ
សធ្វើសកមមភាព្ជាំនួសអ្នក។ អ្នកប្រូវណរផ្ដេ់ឱយសយើងខ្ាំុនូវចារ់ចមៃងថ្នទប្មង់ណររ
រទណដេានចុេះហរែសេខារួច។

• អ្នកក៏មានសិទិសធ សនើសុាំឱយសមធាវ ីសធ្វើសកមមភាព្ជាំនួសអ្នកានផ្ងណដរ។ អ្នកអាចសៅទូរសព្ទសៅ
សមធាវ ីររស់អ្នកផ្ទទេ់ ឬយកស្មេះសមធាវ ីព្ីគែៈសមធាវ ីកនុងរាំរន់ ឬសសវាកមមណដេសគណែនាំ

រនតដេ់អ្នកសផ្សងសទៀរ។ ប្កុមអ្នកចារ់មួយចាំនួននឹងផ្ដេ់សសវាកមមផ្ូវចារ់
ៃ
ឥរគិរថ្ងៃដេ់អ្នក

ប្រសិនសរើអ្នកមានេកខែសមបរតិប្គរ់ប្ាន់។ ប្រសិនសរើអ្នកចង់ឱយសមធាវ ីរាំណាងឱយអ្នក អ្នកនឹង
ប្រូវរាំសព្ញទប្មង់ណរររទថ្នការណរងតាាំងអ្នករាំណាងសនេះ។

o សទេះយា៉ោ ងណា សដើមបីសសនើសុាំឱយមានការសសប្មចសេើការធានរា៉ោ រ់រង ឬដាក់រែឹដ ងឧទធរែ៍
ប្គរ់ប្រសនទ អ្នកមិនចាាំាច់មានសមធាវ ីក៏ាន។

ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
សៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការទូរសព្ទមកសេខសនេះគឺ ឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមចូេសៅកាន់ www.nhpri.org/INTEGRITY។
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ជាំព្ូកទី 9៖ អ្វីណដេប្រូវសធ្វើ ប្រសិនសរើអ្នកមានរញ្ជ
ា ឬរែឹដ ងរវា៉ោ

(ការសសប្មចសេើការធានរា៉ោ រ់រង រែឹដ ងឧទធរែ៍ រែឹដ ងរវា៉ោ )

D3. ការសប្រើណផ្នកថ្នជាំព្ូកសនេះ ណដេនឹងជួយអ្នក
មានសាែនភាព្រួនប្រសនទខុសៗានណដេពាក់ព្័នធនឹងការសសប្មចសេើការធានរា៉ោ រ់រង និងរែឹដ ងឧទធរែ៍។
សាែនភាព្នីមួយៗមានវ ិធាន និងកាេររ ិសចឆទកាំែរ់ខុសៗាន។ សយើងខ្ាំុព្ុេះណចកជាំព្ូកសនេះជាណផ្នកខុសៗាន
សដើមបីជួយអ្នកឱយរកសឃើញវ ិធានណដេអ្នកប្រូវអ្នុវរតតាម។ អ្នកប្ាន់ណរអានណផ្នកណដេប្រូវនឹងរញ្ជ
ា ររស់
អ្នកានសហើយ៖

•

ណផ្នក E សៅទាំព្័រ 209 ផ្តេ់ឱយអ្នកនូវព្័រ៌មាន ប្រសិនសរើអ្នកមានរញ្ជ
ា អ្ាំព្ីសសវាកមម ររស់រររ និងឱសង
(រ៉ោុណនតមិនណមនឱសងណផ្នក D)។ ឧទហរែ៍ សូមសប្រើណផ្នកសនេះប្រសិនសរើ៖

o អ្នកមិនកាំព្ុងទទួេានការណងទាំសវជជសាស្រសតណដេអ្នកចង់ាន សហើយអ្នកសជឿជាក់ថាគសប្មាង
ររស់សយើងខ្ាំុផ្ដេ់ការធានរា៉ោ រ់រងសេើការណងទាំសនេះ។

o សយើងខ្ាំុមិនានអ្នុម័រសេើសសវាកមម សមាភរ ឬឱសងណដេអ្នកផ្ដេ់សសវាររស់អ្នកចង់ផ្ដេ់ឱយអ្នក
សហើយអ្នកសជឿជាក់ថាការណងទាំសនេះគួរណរមានការធានរា៉ោ រ់រង។

– សមាគេ់៖ សប្រើណរណផ្នក E រ៉ោុសណាណេះ ប្រសិនសរើទាំងសនេះជាឱសងណដេមិនប្រូវានរា៉ោ រ់រងសដាយ
ណផ្នក D។ ឱសងសៅកនុងរញ្ជ ីឱសងណដេមានការរា៉ោ រ់រង ក៏ប្រូវានសគសាគេ់ថាជា រញ្ជ ីឱសង

ណដេមាន "DP" មិនប្រូវានរា៉ោ រ់រងសដាយណផ្នក D។ សូមសមើេណផ្នក F សៅទាំព្័រ 230 សប្មារ់រ
ែឹត ងឧទធរែ៍អ្ាំព្ីឱសងណផ្នក D។

o អ្នកានទទួេសសវាកមម ឬការណងទាំសវជជសាស្រសតណដេអ្នកគិរថាគួរណរមានការធានរា៉ោ រ់រង
រ៉ោុណនតសយើងខ្ាំុមិនរង់ប្ាក់សប្មារ់ការណងទាំសនេះ។

o អ្នកានទទួេ និងានរង់ប្ាក់ថ្ងៃសសវាកមម ឬសមាភរសវជជសាស្រសតណដេអ្នកានគិរថា
មានការធានរា៉ោ រ់រង សហើយអ្នកសសនើសុាំឱយសយើងខ្ាំុរង់ប្ាក់ជូនអ្នកវ ិញ។

o អ្នកប្រូវានសគជប្មារថា ការធានរា៉ោ រ់រងសប្មារ់ការណងទាំណដេអ្នកាននិងកាំព្ុងទទួេ
នឹងប្រូវការ់រនែយ ឬរញ្ឈរ់ណរមដង សហើយអ្នកមិនយេ់ស្សរជាមួយការសសប្មចររស់សយើងខ្ាំុ។
– សមាគេ់៖ ប្រសិនសរើការធានរា៉ោ រ់រងណដេនឹងប្រូវរញ្ឈរ់គឺសប្មារ់ការណងទាំសៅមនទីរសព្ទយ ការ
ណងទាំសុខភាព្តាមផ្ទេះ ការណងទាំសៅកណនៃងណងទាំព្ីគិោនុរដាាកជាំនញ ឬ សសវាកមមសៅ
កណនៃងសាតរនីរិសមបទអ្នកជាំងឺមិនសប្មាកកនុងមនទីរសព្ទយដ៏ទូេាំទូោយ (CORF) សនេះអ្នកប្រូវ
អានណផ្នកដាច់សដាយណឡកថ្នជាំព្ូកសនេះ សដាយសារវ ិធានព្ិសសសប្រូវអ្នុវរតចាំសពាេះ

ការណងទាំកុងប្រសនទទាំ
ន
ងសនេះ។ សូមសមើេណផ្នក G និងណផ្នក H សៅទាំព្័រ 247 និង 254។

ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
សៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការទូរសព្ទមកសេខសនេះគឺ ឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមចូេសៅកាន់ www.nhpri.org/INTEGRITY។
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ជាំព្ូកទី 9៖ អ្វីណដេប្រូវសធ្វើ ប្រសិនសរើអ្នកមានរញ្ជ
ា ឬរែឹដ ងរវា៉ោ

(ការសសប្មចសេើការធានរា៉ោ រ់រង រែឹដ ងឧទធរែ៍ រែឹដ ងរវា៉ោ )

o សាំសែើររស់អ្នកសប្មារ់សសចកដីសសប្មចសេើការធានរា៉ោ រ់រងអាចប្រូវានប្ចានសចាេ
ណដេមានន័យថា សយើងនឹងមិនព្ិនិរយសមើេសាំសែើសនេះសទ។ ឧទហរែ៍ថ្នសព្េណដេ
សយើងអាចប្ចានសចាេសាំសែើររស់អ្នកគឺ៖ ប្រសិនសរើសាំសែើររស់អ្នកមិនសព្ញសេញ
ប្រសិនសរើនរណាមានក់សធ្វើការសសនើសុាំជាំនួសអ្នក រ៉ោុណនតមិនានផ្តេ់ឱយសយើងនូវនសតុតាង

ណដេអ្នកានយេ់ប្ព្មអ្នុញ្ជារឱយព្ួកសគសធ្វើការសសនើសុាំ ឬប្រសិនសរើអ្នកសសនើសុាំឱយដក
សាំសែើរររសស់អ្នក។ ប្រសិនសរើសយើងប្ចានសចាេសាំសែើសុាំសសចកដីសសប្មចសេើការ
ធានរា៉ោ រ់រង សយើងនឹងសផ្្ើការជូនដាំែឹងណដេព្នយេ់ព្ីមូេសហរុ និងរសរៀរសសនើសុាំឱយ
មានការព្ិនិរយសឡើងវ ិញអ្ាំព្ីការប្ចានសចាេ។ ការព្ិនិរយសឡើងវ ិញសនេះគឺជាដាំសែើរការ
ផ្ៃូវការណដេសគសៅថារែឹត ងឧទធរែ៍

•

ណផ្នក F សៅទាំព្័រ 233 ផ្តេ់ឱយអ្នកនូវព្័រ៌មានអ្ាំព្ីឱសងណផ្នក D។ ឧទហរែ៍ សូមសប្រើណផ្នក
សនេះប្រសិនសរើ៖

o អ្នកចង់សសនើសុាំឱយសយើងខ្ាំុសធ្វើការសេើកណេងកនុងការធានរា៉ោ រ់រងសេើឱសងកនុងណផ្នក D
ណដេាមនសៅកនុងរញ្ជីឱសងររស់សយើងខ្ាំុ។

o អ្នកចង់សសនើសុាំឱយសយើងខ្ាំុសេើកណេងសប្មារ់ណដនកាំែរ់ថ្នររ ិមាែឱសងណដេអ្នក
អាចទទួេាន។

o អ្នកចង់ឱយសយើងខ្ុាំធានសេើឱសងណដេរប្មូវឱយមានការអ្នុញ្ជារជាមុន (PA)។
o សយើងខ្ាំុមិនានអ្នុម័រឱយផ្តេ់ការសេើកណេងឬយេ់ប្ព្មតាមសាំសែើររស់អ្នក សហើយអ្នក
ឬសវជជរែិឌ រររស់អ្នក ឬអ្នកសចញសវជជរញ្ជ
ជ សផ្សងសទៀរគិរថាសយើងខ្ាំុគួរណរអ្នុម័រ។

o អ្នកចង់សសនើសុាំឱយសយើងខ្ាំុរង់ប្ាក់ថ្ងៃឱសងតាមសវជជរញ្ជ
ជ ណដេអ្នកានទិញរួចសហើយ។
(សនេះជាការសសនើសុាំឱយមានការសសប្មចសេើការធានរា៉ោ រ់រងអ្ាំព្ីការរង់ប្ាក់។)

•

ណផ្នក G សៅទាំព្័រ 249 ផ្ដេ់ព្័រ៌មានអ្ាំព្ីការសសនើសយើងខ្ាំុឱយរា៉ោ រ់រងសេើរយៈសព្េការសានក់សៅ
មនទីរសព្ទយររស់អ្នកជាំងឺសប្មាកព្ាាេ សរើអ្នកយេ់ថាអ្នកផ្ដេ់សសវាឱយអ្នកចាកសចញ
ព្ីមនទីរសព្ទយឆ្រ់សព្ក។ សូមសប្រើណផ្នកសនេះប្រសិនសរើ៖

ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
សៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការទូរសព្ទមកសេខសនេះគឺ ឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមចូេសៅកាន់ www.nhpri.org/INTEGRITY។
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ជាំព្ូកទី 9៖ អ្វីណដេប្រូវសធ្វើ ប្រសិនសរើអ្នកមានរញ្ជ
ា ឬរែឹដ ងរវា៉ោ

(ការសសប្មចសេើការធានរា៉ោ រ់រង រែឹដ ងឧទធរែ៍ រែឹដ ងរវា៉ោ )

o អ្នកកាំព្ុងសប្មាកសៅមនទីរសព្ទយ សហើយគិរថាអ្នកផ្ដេ់សសវាានសសនើសុាំឱយអ្នកចាកសចញព្ី
មនទីរសព្ទយឆ្រ់រហ័សសព្ក។

•

ណផ្នក H សៅទាំព្័រ 259 ផ្តេ់ជូនអ្នកនូវព្័រ៌មាន ថាសរើអ្នកគិរថាការណងទាំសុខភាព្សៅផ្ទេះ
ការណងទាំសៅមនទីរណងទាំជាំនញ និងសសវាមនទីរសាតរនីរិសមបទសប្មារ់អ្នកជាំងឺមិនសប្មាក
ព្ាាេសៅមនទីរសព្ទយដ៏ទូេាំទូោយ (CORF) ររស់អ្នកប្រូវានរញ្ច រ់ឆ្រ់រហ័សសព្កឬយា៉ោ ងណា ។

ប្រសិនសរើអ្នកមិនប្ាកដថាគួរសប្រើណផ្នកមួយណា សូមសៅទូរសព្ទសៅសសវាកមមសប្មារ់សមាជិកតាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896។
ប្រសិនសរើអ្នកប្រូវការព្័រ៌មាន ឬជាំនួយសផ្សងសទៀរ សូមសៅទូរសព្ទសៅ RIPIN Healthcare Advocate
តាមរយៈសេខ 1-855-747-3224 (TTY 711)។

E. រញ្ជ
ា អ្ាំព្ីសសវាកមម ររស់រររ និងឱសង (រ៉ោុណនតមិនណមនឱសងណផ្នក D)។
E1. សព្េណដេប្រូវសប្រើណផ្នកសនេះ
ណផ្នកសនេះសរៀររារ់អ្ាំព្ីអ្ីវណដេប្រូវសធ្វើ ប្រសិនសរើអ្នកមានរញ្ជ
ា ពាក់ព្័នធនឹងអ្រែប្រសយាជន៍ថ្នសសវាកមមណងទាំរយៈ
សព្េណវង សសវាសុខភាព្អាករបកិរ ិយា និងសសវាសវជជសាស្រសតររស់អ្នក។ អ្នកក៏អាចសប្រើណផ្នកសនេះសប្មារ់រញ្ជ
ា
ពាក់ព្័នធនឹងឱសងណដេមិនមានសៅកនុងណផ្នក D រួមទាំងឱសងកនុងណផ្នក B ថ្នគសប្មាង Medicare ផ្ងណដរ។ ឱស
ងសៅកនុងរញ្ជីឱសងណដេមាន "DP" គឺមិនប្រូវានរា៉ោ រ់រងសដាយណផ្នក D សនេះសទ។ សប្រើណផ្នក F រែឹដ ងឧទធរែ៍
អ្ាំព្ីឱសងណផ្នក D។

ណផ្នកសនេះសរៀររារ់អ្ាំព្ីអ្ីវណដេអ្នកអាចសធ្វើាន ប្រសិនសរើអ្នកជួរសាែនភាព្ណាមួយកនុងចាំសណាមសាែនភាព្ទាំង
ប្ាាំខាងសប្កាម៖

1. អ្នកគិរថាសយើងធានរា៉ោ រ់រងសេើសសវាកមមណងទាំរយៈសព្េណវង សសវាសុខភាព្អាករបកិរ ិយា និងសសវា
សវជជសាស្រសតណដេអ្នកប្រូវការ រ៉ោុណនតមិនកាំព្ុងទទួេាន។
អ្វីណដេអ្នកអាចសធ្វើាន៖ អ្នកអាចសសនើសុាំឱយសយើងខ្ាំុសធ្វើការសសប្មចសេើការធានរា៉ោ រ់រង។ សូម

សមើេណផ្នក E2 សៅទាំព្័រ 212 សប្មារ់ព្័រ៌មានអ្ាំព្ីការសសនើសុាំសសចកដីសសប្មចសេើការធានរា៉ោ រ់រង។
2. សយើងមិនានអ្នុម័រសេើការណងទាំ ណដេអ្នកផ្ដេ់សសវាររស់អ្នកចង់ផ្ដេ់ឱយអ្នក សហើយអ្នកគិរថា
សយើងគួរណរអ្នុម័រសនេះសទ។
ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
សៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការទូរសព្ទមកសេខសនេះគឺ ឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមចូេសៅកាន់ www.nhpri.org/INTEGRITY។
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ជាំព្ូកទី 9៖ អ្វីណដេប្រូវសធ្វើ ប្រសិនសរើអ្នកមានរញ្ជ
ា ឬរែឹដ ងរវា៉ោ

(ការសសប្មចសេើការធានរា៉ោ រ់រង រែឹដ ងឧទធរែ៍ រែឹដ ងរវា៉ោ )

អ្វីណដេអ្នកអាចសធ្វើាន៖ អ្នកអាចរដឹងឧទធរែ៍ប្រឆ្ាំងនឹងការសសប្មចររស់សយើងខ្ាំុ ណដេមិនអ្នុម័រ
សេើការណងទាំសនេះ។ សូមសមើេណផ្នក E3 សៅទាំព្័រ 216 សប្មារ់ព្័រ៌មានអ្ាំព្ីការដាក់ពាកយរែឹដ ង
ឧទធរែ៍។
3. អ្នកានទទួេសសវាកមម ឬសមាភរណដេអ្នកគិរថាសយើងផ្ដេ់ការធានរា៉ោ រ់រង រ៉ោុណនតសយើងនឹង
មិនរង់ប្ាក់ឱយ។
អ្វីណដេអ្នកអាចសធ្វើាន៖ អ្នកអាចរដឹងឧទធរែ៍ប្រឆ្ាំងនឹងការសសប្មចររស់សយើងខ្ាំុ ណដេមិនរង់

ប្ាក់សនេះ។ សូមសមើេណផ្នក E3 សៅទាំព្័រ 216 សប្មារ់ព្័រ៌មានអ្ាំព្ីការដាក់ពាកយរែឹដ ងឧទធរែ៍។
4. អ្នកានទទួេ និងានរង់ប្ាក់ថ្ងៃសសវាកមម ឬសមាភរណដេអ្នកានគិរថាមានការធានរា៉ោ រ់រង
សហើយអ្នកចង់ឱយសយើងសរើកប្ាក់ សាំែងថ្ងៃសសវាកមម ឬសមាភរទាំងសនេះជូនអ្នកវ ិញ។
អ្វីណដេអ្នកអាចសធ្វើាន៖ អ្នកអាចសសនើសុាំឱយសយើងសងអ្នកវ ិញ។ សូមសមើេណផ្នក E5 សៅទាំព្័រ 230
សប្មារ់ព្័រ៌មានអ្ាំព្ីការសសនើសុាំការរង់ប្ាក់។
5.

សយើងានការ់រនែយ ឬរញ្ឈរ់ការធានរា៉ោ រ់រងររស់អ្នកសប្មារ់សសវាកមមជាក់ោក់មួយចាំនួន
សហើយអ្នកមិនយេ់ស្សរជាមួយការសសប្មចររស់សយើងខ្ាំុ។
អ្វីណដេអ្នកអាចសធ្វើាន៖ អ្នកអាចរដឹងឧទធរែ៍ប្រឆ្ាំងនឹងការសសប្មចររស់សយើងខ្ាំុ ណដេានការ់
រនែយ ឬរញ្ឈរ់សសវាកមមសនេះ។ សូមសមើេណផ្នក E3 សៅទាំព្័រ 216 សប្មារ់ព្័រ៌មានអ្ាំព្ីការ
ដាក់ពាកយរែឹដ ងឧទធរែ៍។
ចាំ ណាាំ៖ ប្រសិនសរើការធានរា៉ោ រ់រងណដេនឹងប្រូវរញ្ឈរ់គឺសប្មារ់ការណងទាំសៅមនទីរសព្ទយ ការណងទាំ
សុខភាព្តាមផ្ទេះ ការណងទាំសៅកណនៃងណងទាំព្ីគិោនុរដាាកជាំនញ ឬ សសវាកមមសៅកណនៃងសាតរនីរិ
សមបទអ្នកជាំងឺមិនសប្មាកកនុងមនទីរសព្ទយដ៏ទូេាំទូោយ (CORF) សនេះវ ិធានព្ិសសសប្រូវអ្នុវរត។
អានណផ្នក G ឬ H សៅទាំព្័រ 249 និង 259 សដើមបីណសវងយេ់រណនែម។

E2. ការសសនើសុាំឱយមានការសសប្មចសេើការធានរា៉ោ រ់រង
រសរៀរសសនើសុាំឱយមានការសសប្មចសេើការធានរា៉ោ រ់រង សដើមបីទទួេានសសវាកមមណងទាំរយៈសព្េណវង
សសវាសុខភាព្អាករបកិរ ិយា និងសសវាសវជជសាស្រសត
សដើមបីសសនើសុាំឱយមានការសសប្មចសេើការធានរា៉ោ រ់រង សូមសៅទូរសព្ទ សផ្្ើសាំរុប្រ ឬទូរសារមកសយើងខ្ាំុ
ឬប្ារ់អ្នករាំណាង ឬអ្នកផ្ដេ់សសវាររស់អ្នកឱយសសនើសុាំសយើងខ្ាំុសធ្វើការសសប្មច។

ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
សៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការទូរសព្ទមកសេខសនេះគឺ ឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមចូេសៅកាន់ www.nhpri.org/INTEGRITY។
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ជាំព្ូកទី 9៖ អ្វីណដេប្រូវសធ្វើ ប្រសិនសរើអ្នកមានរញ្ជ
ា ឬរែឹដ ងរវា៉ោ

(ការសសប្មចសេើការធានរា៉ោ រ់រង រែឹដ ងឧទធរែ៍ រែឹដ ងរវា៉ោ )

•

អ្នកអាចសៅទូរសព្ទមកសយើងខ្ាំុតាមរយៈសេខ៖ 1-844-812-6896 TTY: 711

•

អ្នកអាចសផ្្ើទូរសារមកសយើងខ្ាំុតាមរយៈសេខ៖ 1-401-459-6023

•

អ្នកអាចសផ្្ើសាំរុប្រមកសយើងខ្ាំុតាមរយៈអាសយដាាន៖
Neighborhood Health Plan of Rhode Island
Attention: Utilization Management
910 Douglas Pike
Smithfield, RI 02917

សរើ ការសសប្មចសេើការធានរា៉ោ រ់រងប្រូវចាំ ណាយសព្េរ៉ោុនមន?
ប្រសិនសរើសាំសែើររស់អ្នកមិនណមនសប្មារ់ឱសងតាមសវជជរញ្ជ
ជ កនុងណផ្នក B ថ្នគសប្មាង Medicare សទ ជាធ្មមតា
វាចាំណាយសព្េរហូរដេ់ 14 ថ្ងៃតាមប្ររិទិន (ទាំងថ្ងៃសធ្វើការ និងមិនសធ្វើការ) រនទរ់ព្ីអ្នកានសសនើសុាំ។

ប្រសិនសរើសាំសែើររស់អ្នកគឺសប្មារ់ឱសងតាមសវជជរញ្ជ
ជ កនុងណផ្នក B ថ្នគសប្មាង Medicare សយើងខ្ាំុនឹងផ្ដេ់
ការសសប្មចដេ់អ្នកមិនឱយសេើសព្ី 72 សមា៉ោ ងសទ រនទរ់ព្ីសយើងខ្ាំុទទួេានសាំសែើររស់អ្នករួច។

ប្រសិនសរើសយើងខ្ាំុមិនផ្ដេ់ការសសប្មចដេ់អ្នកកនុងរយៈសព្េ 14 ថ្ងៃតាមប្ររិទិនសទ (ឬ 72 សមា៉ោ ងសប្មារ់ឱស
ងតាមសវជជរញ្ជ
ជ កនុងណផ្នក B ថ្នគសប្មាង Medicare) អ្នកអាចរដឹងឧទធរែ៍ាន។

ជួនកាេ សយើងខ្ាំុប្រូវការសព្េសវោរណនែម សនេះសយើងខ្ាំុនឹងសផ្្ើេិខិរជូនដាំែឹងសៅអ្នកថា សយើងខ្ាំុប្រូវការសព្េ
សវោរហូរដេ់ 14 ថ្ងៃតាមប្ររិទិនសទៀរ។ េិខិរសនេះនឹងព្នយេ់ព្ីមូេសហរុណដេប្រូវការសព្េសវោរណនែម។
សយើងខ្ាំុមិនអាចចាំណាយសព្េរណនែមកនុងការផ្ដេ់ការសសប្មចដេ់អ្នកសទ ប្រសិនសរើសាំសែើររស់អ្នកគឺសប្មារ់
ឱសងតាមសវជជរញ្ជ
ជ កនុងណផ្នក B ថ្នគសប្មាង Medicare។

សរើខាំុ្អាចទទួេានការសសប្មចសេើការធានរា៉ោ រ់រងឆ្រ់រហ័សជាងសនេះានសទ?
ាន។ ប្រសិនសរើអ្នកប្រូវការការស្ៃើយររឆ្រ់រហ័សជាងសនេះសដាយសាររញ្ជ
ា សុខភាព្ររស់អ្នក សូមសសនើសុាំឱយ
សយើងខ្ាំុសធ្វើការ “សសប្មចរហ័សសេើ ការធានរា៉ោ រ់រង ។” ប្រសិនសរើសយើងខ្ាំុអ្នុម័រសេើសាំសែើសនេះ សយើងខ្ាំុនឹងជូន
ដាំែឹងដេ់អ្នកអ្ាំព្ីការសសប្មចររស់សយើងខ្ាំុកុងរយៈសព្េ
ន
72 សមា៉ោ ង (ឬកនុងរយៈសព្េ 24 សមា៉ោ ងសប្មារ់ឱស
ងតាមសវជជរញ្ជ
ជ កនុងណផ្នក B ថ្នគសប្មាង Medicare)។

សទេះយា៉ោ ងណា ជួនកាេសយើងខ្ាំុប្រូវការសព្េសវោរណនែម សហើយសយើងខ្ាំុនឹងសផ្្ើេិខិរជូនដាំែឹងសៅអ្នកថា

សយើងខ្ាំុប្រូវការសព្េសវោរហូរដេ់ 14 ថ្ងៃតាមប្ររិទិនសទៀរ។ េិខិរសនេះនឹងព្នយេ់ព្ីមូេសហរុណដេប្រូវ

ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
សៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការទូរសព្ទមកសេខសនេះគឺ ឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមចូេសៅកាន់ www.nhpri.org/INTEGRITY។
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ជាំព្ូកទី 9៖ អ្វីណដេប្រូវសធ្វើ ប្រសិនសរើអ្នកមានរញ្ជ
ា ឬរែឹដ ងរវា៉ោ

(ការសសប្មចសេើការធានរា៉ោ រ់រង រែឹដ ងឧទធរែ៍ រែឹដ ងរវា៉ោ )

ការសព្េសវោរណនែម។ សយើងខ្ាំុមិនអាចចាំណាយសព្េរណនែមកនុងការផ្ដេ់ការសសប្មចដេ់អ្នកសទ ប្រសិនសរើ
សាំសែើររស់អ្នកគឺសប្មារ់ឱសងតាមសវជជរញ្ជ
ជ កនុងណផ្នក B ថ្នគសប្មាង Medicare។
ពាកយចារ់សប្មារ់ “ការសសប្មចរហ័សសេើការធានរា៉ោ រ់រង” គឺ
“សសចកដីសសប្មចចុងសប្កាយណដេប្រូវានព្សនៃឿនដាំសែើរការ”។
ការសសនើសុាំឱយមានការសសប្មចរហ័សសេើការធានរា៉ោ រ់រង

•

ប្រសិនសរើអ្ក
ន សសនើសុាំឱយមានការសសប្មចរហ័សសេើការធានរា៉ោ រ់រង សូមចារ់សផ្ដើមសដាយសៅទូរសព្ទ
ឬសផ្្ើទូរសារមកគសប្មាងររស់សយើងខ្ាំុ សដើមបីសសនើសុាំឱយសយើងខ្ាំុធានរា៉ោ រ់រងសេើការណងទាំណដេអ្នកចង់ាន។

•

អ្នកអាចសៅទូរសព្ទមកសយើងខ្ាំុតាមរយៈសេខ 1-844-812-6896 (TTY 711) ឬសផ្្ើទូរសារតាមរយៈសេខ
1-401-459-6023។ សប្មារ់ព្័រ៌មានេមអិរអ្ាំព្ីរសរៀរទក់ទងមកសយើងខ្ាំុ សូមសមើេជាំព្ូកទី 2 ណផ្នក A។

•

អ្នកក៏អាចឱយអ្នកផ្ដេ់សសវា ឬអ្នករាំណាងររស់អ្នកសៅទូរសព្ទមកសយើងខ្ាំុានផ្ងណដរ។

ទាំងសនេះគឺជាវ ិធានកនុងការសសនើសុាំឱយមានការសសប្មចរហ័សសេើការធានរា៉ោ រ់រង៖
អ្នកប្រូវណររាំសព្ញតាមេកខខែឌរប្មូវទាំងព្ីរខាងសប្កាម សដើមបីទទួេានការសសប្មចរហ័សសេើការ
ធានរា៉ោ រ់រង៖

1. អ្នកអាចទទួេានការសសប្មចរហ័សសេើ ការធានរា៉ោ រ់រង េុេះប្តាណរអ្នកកាំព្ុងសសនើសុាំឱយមានការធាន
រា៉ោ រ់រងសេើការណងទាំសវជជសាស្រសត ឬសមាភរណដេអ្នកមិនទន់ានទទួេ។ (អ្នកមិនអាចសសនើសុាំឱយមានការ
សសប្មចរហ័សសេើ ការធានរា៉ោ រ់រង ានសទ ប្រសិនសរើសាំសែើររស់អ្នកគឺអ្ាំព្ីការរង់ប្ាក់ថ្ងៃណងទាំសវជជ
សាស្រសត ឬសមាភរណដេអ្នកានទទួេរួចសហើយ។)

2. អ្នកអាចទទួេានការសសប្មចរហ័សសេើ ការធានរា៉ោ រ់រង េុេះប្តាណរកាេររ ិសចឆទកាំែរ់សង
ត ់ដាររយៈ
សព្េ 14 ថ្ងៃតាមប្ររិទិន (ឬកាេររ ិសចឆទកាំែរ់រយៈសព្េ 72 សមា៉ោ ងសប្មារ់ ឱសងតាមសវជជរញ្ជ
ជ កនុងណផ្នក
B ថ្នគសប្មាង Medicare) អាចរងកសប្ាេះថានក់ធ្ៃន់ធ្ៃរដេ់សុខភាព្ររស់អ្នក ឬរ៉ោេះពាេ់ដេ់សមរែភាព្
រាំសព្ញមុខ្រថ្នរាងកាយររស់អ្នក។

•

ប្រសិនសរើអ្នកផ្ដេ់សសវាររស់អ្នកនិយាយថា អ្នកចាាំាច់ប្រូវមានការសសប្មចរហ័សសេើការធានរា៉ោ រ់រង
សយើងខ្ាំុនឹងផ្ដេ់ការសសប្មចរហ័សដេ់អ្នកសដាយសវ័យប្រវរតិ។

ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
សៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការទូរសព្ទមកសេខសនេះគឺ ឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមចូេសៅកាន់ www.nhpri.org/INTEGRITY។
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•

ជាំព្ូកទី 9៖ អ្វីណដេប្រូវសធ្វើ ប្រសិនសរើអ្នកមានរញ្ជ
ា ឬរែឹដ ងរវា៉ោ

(ការសសប្មចសេើការធានរា៉ោ រ់រង រែឹដ ងឧទធរែ៍ រែឹដ ងរវា៉ោ )

ប្រសិនសរើអ្នកសសនើសុាំសសចកដីសសប្មចសេើការរា៉ោ រ់រងរហ័សសដាយាមនការាាំប្ទព្ីអ្នកផ្តេ់សសវាររស់អ្នក
សយើងនឹងសសប្មចចិរតថា សរើអ្នកទទួេានសសចកដីសសប្មចសេើការធានរា៉ោ រ់រងឆ្រ់រហ័សណដរឬសទ។

o ប្រសិនសរើសយើងខ្ាំុសសប្មចថាសុខភាព្ររស់អ្នកមិនរាំសព្ញតាមេកខខែឌរប្មូវឱយមានការសសប្មចរ

ហ័សសេើការធានរា៉ោ រ់រងសទសនេះ សយើងខ្ាំុនឹងសផ្្ើេិខិរសៅអ្នក។ សយើងខ្ាំុក៏នឹងសប្រើកាេររ ិសចឆទកាំែរ់
សតង់ដាររយៈសព្េ 14 ថ្ងៃតាមប្ររិទិន (ឬកាេររ ិសចឆទកាំែរ់រយៈសព្េ 72 សមា៉ោ ងសប្មារ់ឱសង
តាមសវជជរញ្ជ
ជ កនុងណផ្នក B ថ្នគសប្មាង Medicare) ជាំនួសវ ិញផ្ងណដរ។

o េិខិរសនេះនឹងជប្មារអ្នកថា ប្រសិនសរើអ្នកផ្ដេ់សសវាររស់អ្នកសសនើសុាំឱយមានការសសប្មចរហ័សសេើ
ការធានរា៉ោ រ់រង សយើងខ្ាំុនឹងផ្ដេ់ការសសប្មចរហ័សសេើការធានរា៉ោ រ់រងដេ់អ្នកសដាយសវ័យប្រវរតិ។

o េិខិរសនេះក៏នឹងសរៀររារ់អ្ាំព្ីរសរៀរណដេអ្នកអាចដាក់ “រែឹដ ងរវា៉ោ រហ័ស” អ្ាំព្ីការសសប្មចររស់
សយើងខ្ាំុកុងការផ្ដ
ន
េ់ការសសប្មចសតង់ដារសេើការធានរា៉ោ រ់រង ជាំនួសឱយការសសប្មចរហ័សសេើ

ការធានរា៉ោ រ់រង។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែមអ្ាំព្ីដាំសែើរការដាក់ពាកយរែឹត ងរវា៉ោ រួមទាំងការរតឹង
រវា៉ោ រហ័ស សូមសមើេណផ្នក J សៅទាំព្័រ 269។
សរើខាំុ្នឹងដឹងសដាយរសរៀរណា ប្រសិនសរើការសសប្មចសេើការធានរា៉ោ រ់រងគឺការដិសសធ្ថា សទ?
ប្រសិនសរើចសមៃើយគឺការរដិសសធ្ថា សទ សយើងខ្ាំុនឹងសផ្្ើេិខិរជូនដាំែឹងសៅអ្នកអ្ាំព្ីមូេសហរុថ្នការ
ស្ៃើយរដិសសធ្ថា សទ។

•

ប្រសិនសរើសយើងខ្ុាំស្ៃើយរដិសសធ្ថា សទ អ្នកមានសិទិក
ធ ុងការសសន
ន
ើសុាំឱយសយើងខ្ុាំផ្ទៃស់រូរការសសប្មច
ដ

សនេះសដាយដាក់រែឹដ ងឧទធរែ៍ាន។ ការដាក់រែឹដ ងឧទធរែ៍មានន័យថា អ្នកសសនើសុាំឱយសយើងខ្ុាំប្រួរ
ព្ិនិរយសឡើងវ ិញសេើការសសប្មចររស់សយើងខ្ាំុ ណដេានរដិសសធ្សេើការធានរា៉ោ រ់រង។

•

ប្រសិនសរើអ្នកសសប្មចចិរតដាក់រែឹដ ងឧទធរែ៍ មានន័យថាអ្នកកាំព្ុងរនតសៅដាំសែើរការ
រែឹដ ងឧទធរែ៍កប្មិរទី 1 (សូមអានណផ្នករនទរ់ សដើមបីទទួេានព្័រ៌មានរណនែម)។

ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
សៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការទូរសព្ទមកសេខសនេះគឺ ឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមចូេសៅកាន់ www.nhpri.org/INTEGRITY។
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ជាំព្ូកទី 9៖ អ្វីណដេប្រូវសធ្វើ ប្រសិនសរើអ្នកមានរញ្ជ
ា ឬរែឹដ ងរវា៉ោ

(ការសសប្មចសេើការធានរា៉ោ រ់រង រែឹដ ងឧទធរែ៍ រែឹដ ងរវា៉ោ )

E3. រែឹដ ងឧទធរែ៍កប្មិរទី 1 សប្មារ់សសវាកមម សមាភរ និងឱសង (មិនណមនឱសងកនុងណផ្នក D)
សរើអ្ីវសៅជារែឹដ ងឧទធរែ៍?
រែឹត ងឧទធរែ៍គឺជាវ ិធ្ីផ្ូវការថ្នការសសន
ៃ
ើសុាំសយើងខ្ាំុឱយព្ិនិរយសមើេការសសប្មចររស់សយើងខ្ាំុសឡើងវ ិញ និងផ្ទៃស់រូរដ
ការសសប្មចសនេះ ប្រសិនសរើអ្នកគិរថាសយើងខ្ាំុានប្រប្ព្ឹរតកាំហុស។ ប្រសិនសរើអ្នក ឬសវជជរែិឌ រ ឬអ្នកផ្ដេ់

សសវាសផ្សងសទៀរររស់អ្នកមិនយេ់ស្សរនឹងការសសប្មចររស់សយើងខ្ាំុសទ អ្នកអាចរដឹងឧទធរែ៍ាន។ កនុងករែី
ទាំងអ្ស់ អ្នកប្រូវណរចារ់សផ្ដើមរែឹដ ងឧទធរែ៍ររស់អ្នកសៅកប្មិរទី 1។

ប្រសិនសរើអ្នកប្រូវការជាំនួយកនុងអ្ាំឡុងសព្េដាំសែើរការថ្នរែឹដ ងឧទធរែ៍ អ្នកអាចសៅទូរសព្ទសៅ RIPIN
Healthcare Advocate តាមរយៈសេខ 1-855-747-3224 (TTY 711)។ RIPIN Healthcare Advocate

មិនមានទាំនក់ទាំនងជាមួយនឹងសយើងខ្ាំុ ឬជាមួយប្កុមហុនធានរា៉ោ រ់រង ឬគសប្មាងសុខភាព្ណាមួយសទ។

ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
សៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការទូរសព្ទមកសេខសនេះគឺ ឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមចូេសៅកាន់ www.nhpri.org/INTEGRITY។
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ជាំព្ូកទី 9៖ អ្វីណដេប្រូវសធ្វើ ប្រសិនសរើអ្នកមានរញ្ជ
ា ឬរែឹដ ងរវា៉ោ

(ការសសប្មចសេើការធានរា៉ោ រ់រង រែឹដ ងឧទធរែ៍ រែឹដ ងរវា៉ោ )

សរើអ្ីវសៅជារែឹដ ងឧទធរែ៍កប្មិរទី 1?
រែឹដ ងឧទធរែ៍កប្មិរទី 1 គឺជារែឹដ ង
ឧទធរែ៍ដាំរូងមកកាន់គសប្មាងររស់សយើង
ខ្ាំុ។ សយើងនឹងព្ិនិរយសមើេសសចកដីសសប្មច
សេើការធានរា៉ោ រ់រងររស់អ្នក សដើមបីរក
សមើេថាសរើវាប្រឹមប្រូវឬអ្រ់។ អ្នកប្រួរព្ិនិ
រយសឡើងវ ិញនឹងជារុគគេណដេមិនាន
សធ្វើការសសប្មចសេើការធានរា៉ោ រ់រងសដើម
ដាំរូង។ សៅសព្េសយើងខ្ាំុរញ្ចរ់ការ

ប្រួរព្ិនិរយសឡើងវ ិញ សយើងខ្ាំុនឹងផ្ដេ់ការ

ព្ិនិរយសមើេប្រួសៗ៖ រសរៀរដាក់រែឹដ ងឧទធរែ៍កប្មិរទី 1
អ្នក អ្នកផ្ដេ់សសវា ឬអ្នករាំណាងររស់អ្នកអាចដាក់
សាំសែើររស់អ្នកជាោយេកខែ៍អ្កសរ រួចសផ្្ើសាំរុប្រ
ឬទូរសារមកសយើងខ្ាំុ។ អ្នកក៏អាចសសនើសុាំឱយសរៀរចាំរែឹដ ង
ឧទធរែ៍សដាយសៅទូរសព្ទមកសយើងខ្ាំុានផ្ងណដរ។

•

ណដេអ្នកសសប្មចថានឹងរតឹងឧទធរែ៍។ ប្រសិនសរើ

សសប្មចររស់សយើងខ្ាំុដេ់អ្នកជា

អ្នកខកកាេររ ិសចឆទកាំែរ់សដាយមានមូេសហរុ

ោយេកខែ៍អ្កសរ។

ប្រសិនសរើសយើងខ្ាំុជប្មារដេ់អ្នករនទរ់
ព្ីការប្រួរព្ិនិរយសឡើងវ ិញថា សសវាកមម

សូមសសនើសុាំកុងរយៈសព្េ
ន
60 ថ្ងៃតាមប្ររិទិនព្ីសព្េ

សមស្សរ អ្នកសៅណរអាចរដឹងឧទធរែ៍ានដណដេ។

•

ប្រសិនសរើអ្នករដឹងឧទធរែ៍សដាយសារសយើងានប្ារ់អ្នកថា
សសវាកមមណដេអ្នកទទួេាននសព្េរចចុរបនននឹងប្រូវ

ឬសមាភរសនេះមិនប្រូវានធានរា៉ោ រ់រងសទ

ានផ្ទៃស់រូរដ ឬរញ្ឈរ់ អ្នកមានសព្េរិចជាងសនេះ

សនេះករែីររស់អ្នកអាចរនតសៅរែឹដ ង
ឧទធរែ៍កប្មិរទី 2។

ព្ីររី ថ្ងៃកុងការរដ
ន
ឹងឧទធរែ៍ ប្រសិនសរើអ្នកចង់រនតទទួេ

សរើខាំុ្អាចដាក់រែឹដ ងឧទធរែ៍កប្មិរទី 1

ររស់អ្នកកាំព្ុងដាំសែើរការ។

សដាយរសរៀរណា?

•

សដើមបីចារ់សផ្ដើមរែឹដ ងឧទធរែ៍
ររស់អ្នក អ្នក សវជជរែិឌ រ អ្នក

ានសសវាកមមសនេះ ខែៈសព្េណដេរែឹដ ងឧទធរែ៍

•

សូមរនតអានណផ្នកសនេះ សដើមបីណសវងយេ់អ្ាំព្ីកាេ
ររ ិសចឆទកាំែរ់ណដេប្រូវនឹងរែឹដ ងឧទធរែ៍ររស់អ្នក។

ផ្ដេ់សសវាសផ្សងសទៀរ ឬអ្នក
រាំណាងររស់អ្នកប្រូវណរទក់ទង
មកសយើងខ្ាំុ។ អ្នកអាចសៅទូរសព្ទមកសយើងខ្ាំុតាមរយៈសេខ 1-844-812-6896។ សប្មារ់
ព្័រ៌មានេមអិររណនែមអ្ាំព្ីរសរៀរទក់ទងមកសយើងខ្ាំុ សូមសមើេជាំព្ូកទី 2 ណផ្នក A។

•

អ្នកអាចសសនើសុាំសយើងខ្ាំុឱយសរៀរចាំ “រែឹដ ងឧទធរែ៍សតង់ដារ” ឬ “រែឹដ ងឧទធរែ៍រហ័ស” ាន។

•

ប្រសិនសរើអ្នកកាំព្ុងសសនើសុាំរែឹដ ងឧទធរែ៍សតង់ដារ ឬរែឹដ ងឧទធរែ៍រហ័ស សូមដាក់រែឹដ ងឧទធរែ៍
ររស់អ្នកជាោយេកខែ៍អ្កសរ ឬសៅទូរសព្ទមកសយើងខ្ាំុ។
ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
សៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការទូរសព្ទមកសេខសនេះគឺ ឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមចូេសៅកាន់ www.nhpri.org/INTEGRITY។
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ជាំព្ូកទី 9៖ អ្វីណដេប្រូវសធ្វើ ប្រសិនសរើអ្នកមានរញ្ជ
ា ឬរែឹដ ងរវា៉ោ

(ការសសប្មចសេើការធានរា៉ោ រ់រង រែឹដ ងឧទធរែ៍ រែឹដ ងរវា៉ោ )

o អ្នកអាចដាក់សាំសែើមកអាសយដាានខាងសប្កាម៖
Neighborhood Health Plan of Rhode Island
Attention: Grievance and Appeals Coordinator
910 Douglas Pike
Smithfield, RI 02917

o អ្នកក៏អាចសសនើសុាំឱយសរៀរចាំរែឹដ ងឧទធរែ៍សដាយសៅទូរសព្ទមកសយើងខ្ាំុតាមរយៈសេខ 1844-812-6896 ានផ្ងណដរ។

ពាកយផ្ៃូវចារ់ សប្មារ់ “រែឹដ ងឧទធរែ៍រហ័ស” គឺ “ការព្ិចារណាសឡើងវ ិញណដេប្រូវានព្សនៃឿនដាំសែើរការ”។

សរើអ្នកដថ្ទអាចដាក់រែឹដ ងឧទធរែ៍ជាំនួសខ្ាំុានសទ?
ាន។ សវជជរែិឌ រ ឬអ្នកផ្ដេ់សសវាសផ្សងសទៀរររស់អ្នកអាចដាក់រែឹដ ងឧទធរែ៍ជាំនួសអ្នកាន។ ដូចានសនេះណដរ
រុគគេសប្ៅព្ីសវជជរែិឌ រ ឬអ្នកផ្ដេ់សសវាសផ្សងសទៀរររស់អ្នកក៏អាចដាក់រែឹដ ងឧទធរែ៍ជាំនួសអ្នកានផ្ងណដរ
រ៉ោុណនតអ្នកប្រូវណររាំសព្ញទប្មង់ណរររទណរងតាាំងអ្នករាំណាងជាមុនសិន។ ទប្មង់ណរររទសនេះផ្ដេ់សិទិធអ្នុញ្ជារ
ឱយរុគគេសផ្សងសទៀរសធ្វើសកមមភាព្ជាំនួសអ្នក។
ប្រសិនសរើសយើងមិនទទួេានទប្មង់ណរររទសនេះសទ សហើយមាននរណាមានក់កាំព្ុងសធ្វើជារាំណាងឱយអ្នក សាំសែើ
រែឹដ ងឧទធរែ៍ររស់អ្នកនឹងប្រូវានប្ចានសចាេ។ ប្រសិនសរើសរឿងសនេះសកើរសឡើង អ្នកមានសិទិធឱយអ្នកសផ្សងសទៀរ
ព្ិនិរយសមើេការប្ចានសចាេររស់សយើង។ សយើងនឹងសផ្្ើជូនអ្នកនូវសសចកតីជូនដាំែឹងជាោយេកខែ៍អ្កសរ
ណដេព្នយេ់អ្ាំព្ីសិទិរធ រស់អ្នកកនុងការសសនើសុាំឱយអ្ងគការប្រួរព្ិនិរយឯករាជយព្ិនិរយសមើេសសចកដីសសប្មចររស់សយើ
ងកនុងការប្ចានសចាេរែឹត ងឧទធរែ៍ររស់អ្នក។

ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
សៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការទូរសព្ទមកសេខសនេះគឺ ឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមចូេសៅកាន់ www.nhpri.org/INTEGRITY។
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ជាំព្ូកទី 9៖ អ្វីណដេប្រូវសធ្វើ ប្រសិនសរើអ្នកមានរញ្ជ
ា ឬរែឹដ ងរវា៉ោ

(ការសសប្មចសេើការធានរា៉ោ រ់រង រែឹដ ងឧទធរែ៍ រែឹដ ងរវា៉ោ )

សដើមបីទទួេានទប្មង់ណរររទការណរងតាាំងអ្នករាំណាង សូមទូរសព្ទសៅណផ្នកសសវារសប្មើសមាជិក សហើយសសនើសុាំ
ទប្មង់ណរររទមួយចារ់ ឬសូមចូេសៅកាន់សគហទាំព្័រ www.cms.gov/Medicare/CMS-Forms/CMSForms/downloads/cms1696.pdf ឬ www.nhpri.org/wp-content/uploads/2019/04/2017-INTEGRITY-AORForm-CMS1696-1.pdf ។
ប្រសិនសរើរែឹដ ងឧទធរែ៍ប្រូវានដាក់ សដាយនរណាមានក់សប្ៅព្ីអ្នក ឬសដាយសវជជរែិឌ រ ឬអ្នកផ្ដេ់សសវាសផ្សង
សទៀរ សយើងខ្ាំុប្រូវណរទទួេានទប្មង់ណរររទណរងតាាំងអ្នករាំណាងណដេានរាំសព្ញរួចជាមុនសិន សទើរសយើងខ្ាំុ
អាចប្រួរព្ិនិរយសឡើងវ ិញសេើរែឹដ ងឧទធរែ៍សនេះ។

សរើខាំុ្មានរយៈសព្េរ៉ោុនមនកនុងការដាក់រែឹដ ងឧទធរែ៍?
អ្នកប្រូវណរសសនើសុាំដាក់រែឹដ ងឧទធរែ៍កនុងរយៈសព្េ 60 ថ្ងៃតាមប្ររិទិន ព្ីកាេររ ិសចឆទសៅសេើេិខិរជូនដាំែឹង
អ្ាំព្ីការសសប្មចររស់សយើងខ្ាំុណដេានសផ្្ើសៅអ្នក។

ប្រសិនសរើអ្នកខកកាេររ ិសចឆទកាំែរ់សនេះ និងមានមូេសហរុសមស្សរចាំសពាេះការខកខានសនេះ សយើងខ្ាំុអាច

ផ្ដេ់សព្េសវោរណនែមកនុងការដាក់រែឹដ ងឧទធរែ៍។ ឧទហរែ៍ថ្នមូេសហរុសមស្សរមានដូចជា៖ អ្នកាន

ឈឺធ្ៃន់ធ្ៃរ ឬសយើងខ្ាំុានផ្ដេ់ព្័រ៌មានខុសអ្ាំព្ីកាេររ ិសចឆទកាំែរ់សប្មារ់សសនើសុាំដាក់រែឹដ ងឧទធរែ៍។ អ្នកគួរ
ណរព្នយេ់ព្ីមូេសហរុថ្នភាព្យឺរយា៉ោ វសប្មារ់រែឹដ ងឧទធរែ៍ររស់អ្នក សៅសព្េអ្នកដាក់រែឹដ ងឧទធរែ៍។
ចាំ ណាាំ៖ ប្រសិនសរើអ្នករដឹងឧទធរែ៍សដាយសារសយើងានប្ារ់អ្នកថា សសវាកមមណដេអ្នកទទួេាននសព្េ
រចចុរបនននឹងប្រូវានផ្ទៃស់រូរដ ឬរញ្ឈរ់ អ្នកមានសព្េរិចជាងសនេះព្ីររី ថ្ងៃកុងការរដ
ន
ឹងឧទធរែ៍ ប្រសិនសរើអ្នក
ចង់រនតទទួេានសសវាកមមសនេះ ខែៈសព្េណដេរែឹដ ងឧទធរែ៍ររស់អ្នកកាំព្ុងដាំសែើរការ។ សូមអាន
“សរើអ្រែប្រសយាជន៍ររស់ខាំុរ
្ នតមានកនុងអ្ាំឡុងរែឹដ ងឧទធរែ៍កប្មិរ 1 ណដរឬសទ” សៅទាំព្័រ 223 សប្មារ់ព្័រ៌មាន
រណនែម។

សរើខាំុ្អាចទទួេានចារ់ចមៃងថ្នករែីររស់ខាំុា
្ នសទ?
ាន។ សូមសសនើសុាំចារ់ចមៃងឥរគិរថ្ងៃព្ីសយើងខ្ាំុសដាយសៅទូរសព្ទសៅសសវាកមមសប្មារ់សមាជិកតាមសេខ
1-844-812-6896 ។

សរើអ្នកផ្ដេ់សសវាររស់ខាំុអា
្ ចផ្ដេ់ព្័រ៌មានរណនែមអ្ាំព្ីរែឹដ ងឧទធរែ៍ររស់ខាំុដ
្ េ់អ្នកានសទ?
ាន អ្នក និងអ្នកផ្ដេ់សសវាររស់អ្នកអាចផ្ដេ់ព្័រ៌មានរណនែមដេ់សយើងខ្ាំុសដើមបីាាំប្ទដេ់រែឹដ ងឧទធរែ៍
ររស់អ្នក។

ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
សៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការទូរសព្ទមកសេខសនេះគឺ ឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមចូេសៅកាន់ www.nhpri.org/INTEGRITY។
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ជាំព្ូកទី 9៖ អ្វីណដេប្រូវសធ្វើ ប្រសិនសរើអ្នកមានរញ្ជ
ា ឬរែឹដ ងរវា៉ោ

(ការសសប្មចសេើការធានរា៉ោ រ់រង រែឹដ ងឧទធរែ៍ រែឹដ ងរវា៉ោ )

សរើ សយើងខ្ាំុនឹងសធ្វើការសសប្មចសេើរែឹដ ងឧទធរែ៍ររស់អ្នកសដាយរសរៀរណា?
សយើងខ្ាំុព្ិនិរយសមើេសដាយយកចិរតទុកដាក់សេើព្័រ៌មានទាំងអ្ស់អ្ាំព្ីសាំសែើសុាំឱយមានការធានរា៉ោ រ់រងសេើការណង
ទាំសវជជសាស្រសតររស់អ្នក។ រនទរ់មក សយើងព្ិនិរយថាសរើសយើងានអ្នុវរតតាមរាេ់វ ិធានទាំងអ្ស់សៅសព្េសយើង

ានចសមៃើយថា សទ ចាំសពាេះសាំសែើររស់អ្នកណដរឬសទ។ អ្នកប្រួរព្ិនិរយសឡើងវ ិញនឹងជារុគេ
គ ណដេមិនានសធ្វើការ
សសប្មចសដើមដាំរូង។
ប្រសិនសរើសយើងខ្ាំុប្រូវការព្័រ៌មានរណនែម សយើងខ្ាំុអាចសសនើសុាំព្ីអ្នក ឬអ្នកផ្ដេ់សសវាររស់អ្នក។
សរើខាំុ្នឹងទទួេានដាំ ែឹងអ្ាំព្ីការសសប្មចសេើរែឹដ ងឧទធរែ៍ “សតង់ដារ” សៅសព្េណា?
សយើងខ្ាំុប្រូវណរផ្ដេ់ចសមៃើយដេ់អ្នកកនុងរយៈសព្េ 30 ថ្ងៃតាមប្ររិទិន រនទរ់ព្ីទទួេរែឹដ ងឧទធរែ៍ររស់អ្នក
(ឬកនុងរយៈសព្េ 7 ថ្ងៃតាមប្ររិទិន រនទរ់ព្ីទទួេរែឹដ ងឧទធរែ៍ររស់អ្នកសប្មារ់ឱសងតាមសវជជរញ្ជ
ជ
កនុងណផ្នក B ថ្នគសប្មាង Medicare)។ សយើងខ្ាំុនឹងផ្ដេ់ការសសប្មចដេ់អ្នកឱយឆ្រ់រហ័សជាងសនេះ ប្រសិនសរើ
សាែនភាព្សុខភាព្ររស់អ្នកប្រូវការឱយសយើងខ្ាំុសធ្វើដូសចនេះ។

•

សទេះយា៉ោ ងណា ប្រសិនសរើអ្នកសសនើសុាំសព្េរណនែម ឬប្រសិនសរើសយើងខ្ាំុប្រូវប្រមូេព្័រ៌មានរណនែម សយើង

ខ្ាំុអាចចាំណាយសព្េរហូរដេ់ 14 ថ្ងៃសទៀរតាមប្ររិទិន។ ប្រសិនសរើសយើងខ្ាំុសសប្មចថាប្រូវការសព្េ
រណនែមរ៉ោុនមនថ្ងៃសទៀរកនុងការសសប្មច សយើងខ្ាំុនឹងសផ្្ើេិខិរព្នយេ់ព្ីមូេសហរុណដេប្រូវការសព្េរណនែម
ដេ់អ្នក។ សយើងខ្ាំុមិនអាចចាំណាយសព្េរណនែមសដើមបីសធ្វើការសសប្មចសឡើយ ប្រសិនសរើរែឹដ ងឧទធរែ៍
ររស់អ្នកគឺសប្មារ់ឱសងតាមសវជជរញ្ជ
ជ កនុងណផ្នក B ថ្នគសប្មាង Medicare។

•

ប្រសិនសរើអ្នកសជឿជាក់ថា សយើងខ្ុាំមិនគួរចាំណាយសព្េរណនែមរ៉ោុនមនថ្ងៃសទៀរសទ អ្នកអាចដាក់

"រែឹដ ងរវា៉ោ រហ័ស" អ្ាំព្ីការសសប្មចររស់សយើងខ្ាំុណដេប្រូវចាំណាយសព្េរណនែមរ៉ោុនមនថ្ងៃ។ សៅ
សព្េអ្នកដាក់រែឹដ ងរវា៉ោ រហ័ស សយើងខ្ាំុនឹងផ្ដេ់ចសមៃើយចាំសពាេះរែឹដ ងរវា៉ោ ររស់អ្នកកនុងរយៈ

សព្េ 24 សមា៉ោ ង។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែមអ្ាំព្ីដាំសែើរការដាក់ពាកយរែឹត ងរវា៉ោ រួមទាំងការរតឹងរវា៉ោ
រហ័ស សូមសមើេណផ្នក J សៅទាំព្័រ 269។

•

ប្រសិនសរើសយើងខ្ាំុមិនផ្ដេ់ចសមៃើយចាំសពាេះរែឹដ ងឧទធរែ៍ររស់អ្នកកនុងរយៈសព្េ 30 ថ្ងៃតាមប្ររិទិនសទ
(ឬកនុងរយៈសព្េ 7 ថ្ងៃតាមប្ររិទិន រនទរ់ព្ីទទួេរែឹដ ងឧទធរែ៍ររស់អ្នកសប្មារ់ឱសងតាមសវជជ
រញ្ជ
ជ កនុងណផ្នក B ថ្នគសប្មាង Medicare) ឬសៅចុងរញ្ចរ់ថ្នថ្ងៃរណនែម (ប្រសិនសរើសយើងខ្ាំុានចាំណាយ
សព្េរណនែមរ៉ោុនមនថ្ងៃ) សយើងខ្ាំុនឹងរញ្ូជ នករែីររស់អ្នកសៅដាំសែើរការថ្នរែឹដ ងឧទធរែ៍កប្មិរទី

2 សដាយសវ័យប្រវរតិ ប្រសិនសរើរញ្ជ
ា ររស់អ្នកពាក់ព្័នធនឹងការធានរា៉ោ រ់រងសេើសសវាកមម ឬសមាភរថ្ន
គសប្មាង Medicare។ អ្នកនឹងទទួេានការជូនដាំែឹង សៅសព្េករែីសនេះសកើរសឡើង។ ប្រសិនសរើរញ្ជ
ា
ររស់អ្នកពាក់ព្័នធនឹងការធានរា៉ោ រ់រងសេើសសវាកមម ឬសមាភរថ្នគសប្មាង Medicaid អ្នកអាចដាក់
ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
សៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការទូរសព្ទមកសេខសនេះគឺ ឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមចូេសៅកាន់ www.nhpri.org/INTEGRITY។
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ជាំព្ូកទី 9៖ អ្វីណដេប្រូវសធ្វើ ប្រសិនសរើអ្នកមានរញ្ជ
ា ឬរែឹដ ងរវា៉ោ

(ការសសប្មចសេើការធានរា៉ោ រ់រង រែឹដ ងឧទធរែ៍ រែឹដ ងរវា៉ោ )

រែឹដ ងឧទធរែ៍កប្មិរទី 2 សដាយខៃួនអ្នកាន។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែមអ្ាំព្ីដាំសែើរការថ្នរែឹត
ងឧទធរែ៍កប្មិរ 2 សូមសមើេណផ្នក E4 សៅទាំព្័រ 223។

ប្រសិនសរើចសមៃើយររស់សយើងខ្ាំុគឺ "យេ់ប្ព្ម" ចាំសពាេះអ្វីណដេអ្នកានសសនើសុាំមួយណផ្នក ឬទាំងអ្ស់ សយើងប្រូវណរ
អ្នុម័រ ឬផ្ដេ់សសវាកមម ឬសមាភរដេ់អ្នកឱយានឆ្រ់តាមណដេសាែនភាព្សុខភាព្ររស់អ្នកប្រូវការចាាំាច់

រ៉ោុណនតមិនឱយសេើសព្ី 72 សមា៉ោ ងសទ សដាយគិរចារ់ព្ីកាេររ ិសចឆទណដេសយើងខ្ាំុទទួេការសសប្មចសនេះ (ឬកនុងរយៈ
សព្េ 7 ថ្ងៃតាមប្ររិទិន រនទរ់ព្ីទទួេរែឹដ ងឧទធរែ៍ររស់អ្នកសប្មារ់ឱសងតាមសវជជរញ្ជ
ជ កនុងណផ្នក B
ថ្នគសប្មាង Medicare)។

ប្រសិនសរើចសមៃើយររស់សយើងខ្ាំុគឺ "សទ" ចាំសពាេះអ្វីណដេអ្នកានសសនើសុាំមួយណផ្នក ឬទាំងអ្ស់ សយើងខ្ាំុនឹងសផ្្ើេិខិរ
សៅអ្នក។ ប្រសិនសរើរញ្ជ
ា ររស់អ្នកពាក់ព្័នធនឹងការធានរា៉ោ រ់រងសេើសសវាកមម ឬសមាភរថ្នគសប្មាង Medicare

េិខិរសនេះនឹងសរៀររារ់ប្ារ់អ្នកថាសយើងខ្ាំុានរញ្ូជ នករែីររស់អ្នកសៅអ្ងគភាព្ប្រួរព្ិនិរយសឡើងវ ិញឯករាជយ
សប្មារ់រែឹដ ងឧទធរែ៍កប្មិរទី 2 សហើយ។ ប្រសិនសរើរញ្ជ
ា ររស់អ្នកពាក់ព្័នធនឹងការធានរា៉ោ រ់រងសេើសសវាកមម

ឬសមាភរថ្នគសប្មាង Medicaid េិខិរសនេះនឹងសរៀររារ់ប្ារ់អ្នកអ្ាំព្ីរសរៀរដាក់រែឹដ ងឧទធរែ៍កប្មិរទី 2 សដាយ
ខៃួនអ្នក។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែមអ្ាំព្ីដាំសែើរការថ្នរែឹត ងឧទធរែ៍កប្មិរ 2 សូមសមើេណផ្នក E4 សៅទាំព្័រ 223។
សរើខាំុ្នឹងទទួេានដាំ ែឹងអ្ាំព្ីការសសប្មចសេើរែឹដ ងឧទធរែ៍ “រហ័ស” សៅសព្េណា?
ប្រសិនសរើអ្នកសសនើសុាំឱយដាក់ រែឹដ ងឧទធរែ៍រហ័ស សយើងខ្ុាំនឹងផ្ដេ់ចសមៃើយដេ់អ្នកកនុងរយៈសព្េ 72 សមា៉ោ ង

រនទរ់ព្ីទទួេរែឹដ ងឧទធរែ៍ររស់អ្នក។ សយើងខ្ុាំនឹងផ្ដេ់ចសមៃើយដេ់អ្នកឆ្រ់រហ័សជាងសនេះ ប្រសិនសរើសុខ
ភាព្ររស់អ្នករប្មូវឱយសយើងខ្ុាំសធ្វើដូសចនេះ។

•

សទេះយា៉ោ ងណា ប្រសិនសរើអ្នកសសនើសុាំសព្េរណនែម ឬប្រសិនសរើសយើងខ្ាំុប្រូវប្រមូេព្័រ៌មានរណនែម សយើង

ខ្ាំុអាចចាំណាយសព្េរហូរដេ់ 14 ថ្ងៃសទៀរតាមប្ររិទិន។ ប្រសិនសរើសយើងខ្ាំុសសប្មចថាប្រូវការសព្េ
រណនែមរ៉ោុនមនថ្ងៃសទៀរកនុងការសសប្មច សយើងខ្ាំុនឹងសផ្្ើេិខិរព្នយេ់ព្ីមូេសហរុណដេប្រូវការសព្េរណនែម
ដេ់អ្នក។ សយើងខ្ាំុមិនអាចចាំណាយសព្េរណនែមកនុងការសសប្មចសនេះសទ ប្រសិនសរើសាំសែើររស់អ្នកគឺ
សប្មារ់ឱសងតាមសវជជរញ្ជ
ជ កនុងណផ្នក B ថ្នគសប្មាង Medicare។

•

ប្រសិនសរើអ្ក
ន សជឿជាក់ថា សយើងខ្ាំុមិនគួរចាំណាយសព្េរណនែមរ៉ោុនមនថ្ងៃសទៀរសទ អ្នកអាចដាក់ "រែឹដ ង
រវា៉ោ រហ័ស" អ្ាំព្ីការសសប្មចររស់សយើងខ្ាំុណដេប្រូវចាំណាយសព្េរណនែមរ៉ោុនមនថ្ងៃ។ សៅសព្េអ្នកដាក់

រែឹដ ងរវា៉ោ រហ័ស សយើងខ្ាំុនឹងផ្ដេ់ចសមៃើយចាំសពាេះរែឹដ ងរវា៉ោ ររស់អ្នកកនុងរយៈសព្េ 24 សមា៉ោ ង។ សប្មារ់
ព្័រ៌មានរណនែមអ្ាំព្ីដាំសែើរការដាក់ពាកយរែឹត ងរវា៉ោ រួមទាំងការរតឹងរវា៉ោ រហ័ស សូមសមើេណផ្នក J សៅទាំព្័រ
269។

ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
សៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការទូរសព្ទមកសេខសនេះគឺ ឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមចូេសៅកាន់ www.nhpri.org/INTEGRITY។
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•

ជាំព្ូកទី 9៖ អ្វីណដេប្រូវសធ្វើ ប្រសិនសរើអ្នកមានរញ្ជ
ា ឬរែឹដ ងរវា៉ោ

(ការសសប្មចសេើការធានរា៉ោ រ់រង រែឹដ ងឧទធរែ៍ រែឹដ ងរវា៉ោ )

ប្រសិនសរើសយើងខ្ាំុមិនផ្ដេ់ចសមៃើយចាំសពាេះរែឹដ ងឧទធរែ៍ររស់អ្នកកនុងរយៈសព្េ 72 សមា៉ោ ង ឬសៅ

ចុងរញ្ចរ់ថ្នថ្ងៃរណនែមសទ (ប្រសិនសរើសយើងខ្ាំុានចាំណាយសព្េរណនែមរ៉ោុនមនថ្ងៃសហើយសនេះ) សយើង

ខ្ាំុនឹងរញ្ូជ នករែីររស់អ្នកសៅដាំសែើរការថ្នរែឹដ ងឧទធរែ៍កប្មិរទី 2 សដាយសវ័យប្រវរតិ ប្រសិនសរើ
រញ្ជ
ា ររស់អ្នកពាក់ព្័នធនឹងការធានរា៉ោ រ់រងសេើសសវាកមម ឬសមាភរថ្នគសប្មាង Medicare។ អ្នកនឹងទទួេ
ានការជូនដាំែឹង សៅសព្េករែីសនេះសកើរសឡើង។ ប្រសិនសរើរញ្ជ
ា ររស់អ្នកពាក់ព្័នធនឹងការធាន
រា៉ោ រ់រងសេើសសវាកមម ឬសមាភរថ្នគសប្មាង Medicaid អ្នកអាចដាក់រែឹដ ងឧទធរែ៍កប្មិរទី 2 សដាយខៃួន
អ្នកាន។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែមអ្ាំព្ីដាំសែើរការថ្នរែឹត ងឧទធរែ៍កប្មិរ 2 សូមសមើេណផ្នក E4 សៅ
ទាំព្័រ 223។
ប្រសិនសរើចសមៃើយររស់សយើងខ្ាំុគឺ យេ់ប្ព្ម ចាំសពាេះអ្វីណដេអ្នកានសសនើសុាំមួយណផ្នក ឬទាំងអ្ស់ សយើងខ្ាំុប្រូវណរ
ផ្ដេ់សិទិធអ្នុញ្ជារ ឬផ្ដេ់ការធានរា៉ោ រ់រងឱយានឆ្រ់តាមណដេសាែនភាព្សុខភាព្ររស់អ្នកប្រូវការចាាំាច់
រ៉ោុណនតមិនឱយសេើសព្ី 72 សមា៉ោ ងសទ សដាយគិរចារ់ព្ីកាេររ ិសចឆទណដេសយើងខ្ាំុសធ្វើការសសប្មចសនេះ។
ប្រសិនសរើចសមៃើយររស់សយើងខ្ាំុគឺ "សទ" ចាំសពាេះអ្វីណដេអ្នកានសសនើសុាំមួយណផ្នក ឬទាំងអ្ស់ សយើងខ្ាំុនឹងសផ្្ើេិខិរ
សៅអ្នក។ ប្រសិនសរើរញ្ជ
ា ររស់អ្នកពាក់ព្័នធនឹងការធានរា៉ោ រ់រងសេើសសវាកមម ឬសមាភរថ្នគសប្មាង Medicare
េិខិរសនេះនឹងសរៀររារ់ប្ារ់អ្នកថាសយើងខ្ាំុានរញ្ូជ នករែីររស់អ្នកសៅអ្ងគភាព្ប្រួរព្ិនិរយសឡើងវ ិញឯក

រាជយសប្មារ់រែឹដ ងឧទធរែ៍កប្មិរទី 2 សហើយ។ ប្រសិនសរើរញ្ជ
ា ររស់អ្នកពាក់ព្័នធនឹងការធានរា៉ោ រ់រងសេើសស
វាកមម ឬសមាភរថ្នគសប្មាង Medicaid េិខិរសនេះនឹងសរៀររារ់ប្ារ់អ្នកអ្ាំព្ីរសរៀរដាក់រែឹដ ងឧទធរែ៍កប្មិរទី
2 សដាយខៃួនអ្នក។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែមអ្ាំព្ីដាំសែើរការថ្នរែឹត ងឧទធរែ៍កប្មិរ 2 សូមសមើេណផ្នក E4 សៅ
ទាំព្័រ 223។

សរើអ្រែប្រសយាជន៍ ររស់ខាំុរ
្ នតមានកនុងអ្ាំឡុងរែឹដ ងឧទធរែ៍កប្មិរទី 1 ណដរសទ?
ប្រសិនសរើសយើងខ្ាំុសសប្មចថា ផ្ទៃស់រូរដ ឬរញ្ឈរ់ការធានរា៉ោ រ់រងសេើសសវាកមមណដេប្រូវានអ្នុម័រព្ីមុន
សយើងខ្ាំុនឹងសផ្្ើេិខិរជូនដាំែឹងសៅអ្នក មុនសព្េសធ្វើសកមមភាព្សនេះ។ ប្រសិនសរើអ្នកមិនយេ់ស្សរនឹង

សកមមភាព្សនេះសទ អ្នកអាចដាក់រែឹដ ង ឧទធរែ៍កប្មិរទី 1 រួចសសនើសុាំឱយសយើងខ្ាំុរនតអ្រែប្រសយាជន៍ររស់
អ្នកព្ីសសវាកមមសនេះ។ អ្នកប្រូវណរដាក់ សាំសែើសៅថ្ងៃ ឬមុនថ្ងៃថ្នចាំែុចទីព្ីរខាងសប្កាម
សដើមបីរនតអ្រែប្រសយាជន៍ររស់អ្នក៖

•

កនុងរយៈសព្េ 10 ថ្ងៃរនទរ់ព្ីកាេររ ិសចឆទសផ្្ើេិខិរជូនដាំែឹងអ្ាំព្ីសកមមភាព្ ឬ

•

កាេររ ិសចឆទចារ់សផ្ដើមសុព្េភាព្ថ្នសកមមភាព្តាមការសប្ាងទុក។

ប្រសិនសរើអ្នករាំសព្ញតាមេកខខែឌថ្នកាេររ ិសចឆទកាំែរ់សនេះ អ្នកអាចរនតទទួេានសសវាកមមណដេមាន
វ ិវាទសនេះ ខែៈសព្េណដេរែឹដ ងឧទធរែ៍ររស់អ្នកកាំព្ុងដាំសែើរការ។ ប្រសិនសរើអ្រែប្រសយាជន៍ររស់
ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
សៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការទូរសព្ទមកសេខសនេះគឺ ឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមចូេសៅកាន់ www.nhpri.org/INTEGRITY។
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ជាំព្ូកទី 9៖ អ្វីណដេប្រូវសធ្វើ ប្រសិនសរើអ្នកមានរញ្ជ
ា ឬរែឹដ ងរវា៉ោ

(ការសសប្មចសេើការធានរា៉ោ រ់រង រែឹដ ងឧទធរែ៍ រែឹដ ងរវា៉ោ )

អ្នកប្រូវានរនត សហើយេទធផ្េចុងសប្កាយថ្នរែឹដ ងឧទធរែ៍គឺស្សរតាមសកមមភាព្ររស់សយើង សនេះសយើងអាច
ទរថ្ងៃសសវាកមមណដេានផ្ដេ់ឱយអ្នកមកវ ិញ ខែៈសព្េណដេរែឹដ ងឧទធរែ៍កាំព្ុងរង់ចាាំការសសប្មច។

E4. រែឹដ ងឧទធរែ៍កប្មិរទី 2 សប្មារ់សសវាកមម សមាភរ និងឱសង (មិនណមនឱសងកនុងណផ្នក D)
ប្រសិនសរើគសប្មាងសនេះស្ៃើយរដិសសធ្ថា "សទ" សៅកប្មិរទី 1 សរើមានអ្វីសកើរសឡើងរនទរ់សទៀរ?
ប្រសិនសរើសយើងខ្ាំុស្ៃើយរដិសសធ្ថា "សទ" ចាំសពាេះរែឹដ ងឧទធរែ៍កប្មិរទី 1 ររស់អ្នកមួយណផ្នក ឬទាំងអ្ស់ សយើង
ខ្ាំុនឹងសផ្្ើេិខិរសៅអ្នក។ េិខិរសនេះនឹងសរៀររារ់ប្ារ់អ្នកថាសរើសសវាកមម ឬសមាភរសនេះជាធ្មមតាប្រូវានធាន
រា៉ោ រ់រងសដាយគសប្មាង Medicare និង/ឬ Medicaid ឬអ្រ់។

•

ប្រសិនសរើរញ្ជ
ា ររស់អ្នកពាក់ព្័នធនឹងសសវាកមម ឬសមាភរថ្នគសប្មាង Medicare អ្នកនឹងទទួេានការ
សរៀរចាំរែឹដ ងឧទធរែ៍កប្មិរទី 2 សដាយសវ័យប្រវរតិសៅអ្ងគភាព្ប្រួរព្ិនិរយសឡើងវ ិញឯករាជយ
(Independent Review Entity, IRE) រនទរ់ព្ីរែឹដ ងឧទធរែ៍កប្មិរទី 1 រញ្ច រ់ភាៃម។

•

ប្រសិនសរើរញ្ជ
ា ររស់អ្នកពាក់ព្័នធនឹងសសវាកមម ឬសមាភរថ្នគសប្មាង Medicaid អ្នកអាចដាក់រែឹដ ង
ឧទធរែ៍កប្មិរទី 2 សៅការ ិយាេ័យសវនការយុរិតធ្ម៌ប្រចាាំរដាថ្នការ ិយាេ័យប្ររិររតិថ្នសសវាសុខ
ភាព្ និងមនុសសសាស្រសត (Executive Office of Health and Human Services, EOHHS)។ កនុងករែីជា
សប្ចើន អ្នកក៏អាចសសនើសុាំឱយមានការប្រួរព្ិនិរយសឡើងវ ិញខាងសប្ៅ RI ានផ្ងណដរ។ ប្រសិនសរើអ្នកអាច

សសនើសុាំឱយមានការប្រួរព្ិនិរយសឡើងវ ិញខាងសប្ៅ RI សនេះេិខិរណដេសយើងខ្ុាំសផ្្ើសៅអ្នកអ្ាំព្ីការសសប្មច

សេើរែឹដ ងឧទធរែ៍កប្មិរទី 1 នឹងសរៀររារ់ប្ារ់អ្នកអ្ាំព្ីរសរៀរសសនើសុាំសនេះ។ ប្រសិនសរើអ្នកមិនប្ាកដថា
សរើអ្នកអាចសសនើសុាំឱយមានការប្រួរព្ិនិរយសឡើងវ ិញខាងសប្ៅ RI ឬអ្រ់សទ អ្នកអាចទក់ទងមកសយើងខ្ាំុតាម
រយៈសេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711។ ព្័រ៌មានក៏មានសៅខាងសប្កាមផ្ងណដរ។ ទាំងសវនការ

យុរិតធ្ម៌ប្រចាាំរដា និងការប្រួរព្ិនិរយសឡើងវ ិញខាងសប្ៅ RI ប្រូវសធ្វើសឡើងសដាយសាែរ័នឯករាជយណដេមិន
ណមនជាណផ្នកថ្នគសប្មាងសនេះ។

•

ប្រសិនសរើរញ្ជ
ា ររស់អ្នកពាក់ព្័នធនឹងសសវាកមម ឬសមាភរណដេអាចប្រូវានធានរា៉ោ រ់រងសដាយគសប្មាង
Medicare និង Medicaid អ្នកនឹងទទួេានការសរៀរចាំរែឹដ ងឧទធរែ៍កប្មិរទី 2 សដាយសវ័យប្រវរតិសៅ
អ្ងគភាព្ IRE។ អ្នកក៏អាចសសនើសុាំដាក់រែឹដ ងឧទធរែ៍កប្មិរទី 2 សៅសាែរ័នប្រួរព្ិនិរយសឡើងវ ិញខាង
សប្ៅ RI និង/ឬការ ិយាេ័យសវនការយុរិតធ្ម៌ប្រចាាំរដាានផ្ងណដរ។ េិខិរណដេសយើងខ្ាំុសផ្្ើសៅអ្នក

អ្ាំព្ីការសសប្មចសេើរែឹដ ងឧទធរែ៍កប្មិរទី 1 នឹងសរៀររារ់ប្ារ់អ្នកអ្ាំព្ីរសរៀរសសនើសុាំសនេះ។ ព្័រ៌មាន
ក៏មានសៅខាងសប្កាមផ្ងណដរ។

ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
សៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការទូរសព្ទមកសេខសនេះគឺ ឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមចូេសៅកាន់ www.nhpri.org/INTEGRITY។
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ជាំព្ូកទី 9៖ អ្វីណដេប្រូវសធ្វើ ប្រសិនសរើអ្នកមានរញ្ជ
ា ឬរែឹដ ងរវា៉ោ

(ការសសប្មចសេើការធានរា៉ោ រ់រង រែឹដ ងឧទធរែ៍ រែឹដ ងរវា៉ោ )

សរើអ្ីវសៅជារែឹដ ងឧទធរែ៍កប្មិរទី 2?
រែឹដ ងឧទធរែ៍កប្មិរទី 2 គឺជារែឹដ ងឧទធរែ៍ទីព្ីរ ណដេសធ្វើសឡើងសដាយសាែរ័នឯករាជយ ណដេមិនជារ់ពាក់ព្័នធ
ជាមួយគសប្មាងសនេះ។ ប្រសិនសរើរញ្ជ
ា ររស់អ្នកពាក់ព្័នធនឹងសសវាកមម ឬសមាភរថ្នគសប្មាង Medicare សនេះ
រែឹដ ងឧទធរែ៍កប្មិរទី 2 ប្រូវសធ្វើសឡើងសដាយសាែរ័នឯករាជយ ណដេសគសៅថាអ្ងគភាព្ប្រួរព្ិនិរយសឡើង
វ ិញឯករាជយ (Independent Review Entity, IRE)។ IRE គឺជាអ្ងគការប្រួរព្ិនិរយឯករាជយមួយណដេប្រូវានជួេ
សដាយ Medicare ។ វាមិនណមនជាទីភានក់្ររដាានិាេសនេះសទ។ Medicare ប្រួរព្ិនិរយការ្រររស់អ្ងគការ
ប្រួរព្ិនិរយឯករាជយ។ ប្រសិនសរើរញ្ជ
ា ររស់អ្នកពាក់ព្័នធនឹងសសវាកមម ឬសមាភរថ្នគសប្មាង Medicaid អ្នកអាច
សសនើសុាំដាក់រែឹដ ងឧទធរែ៍កប្មិរទី 2 សៅសាែរ័នប្រួរព្ិនិរយសឡើងវ ិញខាងសប្ៅ RI និង/ឬការ ិយាេ័យសវន
ការយុរិតធ្ម៌ប្រចាាំរដាថ្នការ ិយាេ័យ EOHHS។
រញ្ជ
ា ររស់ខាំុពា
្ ក់ព្័នធនឹងសសវាកមម ឬសមាភរថ្នគសប្មាង Medicaid។ សរើខាំុអា
្ ចដាក់រែឹដ ងឧទធរែ៍កប្មិរទី 2
សដាយរសរៀរណា?

រែឹដ ងឧទធរែ៍កប្មិរទី 2 សប្មារ់សសវាកមម ឬសមាភរថ្នគសប្មាង Medicaid គឺជារែឹដ ងឧទធរែ៍ទីព្ីរណដេសធ្វើ
សឡើងសដាយសាែរ័នប្រួរព្ិនិរយសឡើងវ ិញខាងសប្ៅ RI ឬសវនការយុរិតធ្ម៌ប្រចាាំរដាថ្នការ ិយាេ័យ EOHHS។
អ្នកអាចដាក់រែឹដ ងឧទធរែ៍កប្មិរទី 2 សនេះមួយណាក៏ាន ឬក៏ទាំងព្ីរកនុងរយៈសព្េ 120 ថ្ងៃថ្នប្ររិទិន រនទរ់
ព្ីកាេររ ិសចឆទសផ្្ើេិខិរអ្ាំព្ីការសសប្មចសេើកប្មិរទី 1 ររស់សយើងខ្ាំុ។ សៅសព្េរញ្ចរ់ការប្រួរព្ិនិរយសឡើងវ ិញ
សេើកប្មិរទី 2 អ្នកនឹងទទួេានការសសប្មចជាោយេកខែ៍អ្កសរ។

ប្រសិនសរើអ្នកខកកាេររ ិសចឆទកាំែរ់សនេះ និងមានមូេសហរុសមស្សរចាំសពាេះការខកខានសនេះ សាែរ័នប្រួរព្ិនិ
រយសឡើងវ ិញខាងសប្ៅ RI ឬ EOHHS អាចផ្ដេ់សព្េសវោរណនែមកនុងការដាក់រែឹដ ងឧទធរែ៍។ ឧទហរែ៍ថ្ន
មូេសហរុសមស្សរមានដូចជា៖ អ្នកានឈឺធ្ៃន់ធ្ៃរ ឬសយើងខ្ាំុានផ្ដេ់ព្័រ៌មានខុសអ្ាំព្ីកាេររ ិសចឆទកាំែរ់
សប្មារ់សសនើសុាំដាក់រែឹដ ងឧទធរែ៍។

ចាំ ណាាំ៖ ប្រសិនសរើសយើងខ្ាំុានរនតអ្រែប្រសយាជន៍ររស់អ្នកព្ីសសវាកមមណដេមានវ ិវាទ ខែៈសព្េណដេរែឹដ ង
ឧទធរែ៍កប្មិរទី 1 ររស់អ្នកកាំព្ុងដាំសែើរការ អ្នកមានសព្េរិចជាងសនេះរ៉ោុនមនថ្ងៃកុងការរដ
ន
ឹងឧទធរែ៍។

ប្រសិនសរើអ្នកចង់រនតទទួេានសសវាកមមសនេះកនុងអ្ាំឡុងសព្េរែឹត ងឧទធរែ៍កប្មិរ 2 សូមអាន “សរើអ្រែ

ប្រសយាជន៍ររស់ខាំុរ
្ នតមានកនុងអ្ាំឡុងរែឹដ ងឧទធរែ៍កប្មិរ 2 ណដរសទ” សៅទាំព្័រ 223 សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម។

ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
សៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការទូរសព្ទមកសេខសនេះគឺ ឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមចូេសៅកាន់ www.nhpri.org/INTEGRITY។
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ជាំព្ូកទី 9៖ អ្វីណដេប្រូវសធ្វើ ប្រសិនសរើអ្នកមានរញ្ជ
ា ឬរែឹដ ងរវា៉ោ

(ការសសប្មចសេើការធានរា៉ោ រ់រង រែឹដ ងឧទធរែ៍ រែឹដ ងរវា៉ោ )

សរើខាំុ្ដាក់រែឹដ ងឧទធរែ៍កប្មិរទី 2 សដាយរសរៀរណា? សវនការយុរិតធ្ម៌ប្រចាាំរដាថ្នការ ិយាេ័យ EOHHS?
សដើមបីចារ់សផ្ដើមរែឹដ ងឧទធរែ៍កប្មិរទី 2 ររស់អ្នក អ្នក សវជជរែិឌ រ អ្នកផ្ដេ់សសវាសផ្សងសទៀរ ឬអ្នករាំណាង
ររស់អ្នកប្រូវណររាំសព្ញទប្មង់ណរររទ សដើមបីសសនើសុាំឱយមានសវនការកនុងរយៈសព្េ 120 ថ្ងៃរនទរ់ព្ីកាេររ ិសចឆទ
សផ្្ើេិខិរអ្ាំព្ីការសសប្មចសេើកប្មិរទី 1 ររស់សយើងខ្ាំុ។

អ្នក ឬអ្នករាំណាងររស់អ្នកអាចសសនើសុាំទប្មង់ណរររទសនេះ៖

•

តាមរយៈការទូរសព្ទសៅការ ិយាេេ័រែឹដ ងឧទធរែ៍ររស់ការយាេ័យប្ររិររតិថ្នសសវាសុខភា
ព្ និងមនុសសសាស្រសត (Executive Office of Health and Human Services, EOHHS) តាមរយៈ
សេខ (401) 462-2132 (TTY 711)។

•

សដាយសផ្្ើសាំសែើររស់អ្នកតាមអ្ុីណមេសៅកាន់ OHHS.AppealsOffice@ohhs.ri.gov ។

•

សដាយសផ្្ើសាំសែើតាមទូរសារសៅសេខ (401) 462-0458។

•

អ្នកក៏អាចសៅទូរសព្ទសៅ RIPIN Healthcare Advocate តាមរយៈសេខ 1-855-747-3224
(TTY 711) សដើមបីទទួេានជាំនួយានផ្ងណដរ។

ទប្មង់ណរររទថ្នសវនការយុរិតធ្ម៌ប្រចាាំរដាអាចសផ្្ើតាមសាំរុប្រ ទូរសារ ឬអ្ុីណមេាន។
អ្នកក៏អាចសសនើសុាំឱយមានសវនការយុរិតធ្ម៌ប្រចាាំរដាសេឿន (រហ័ស) មួយ សៅសេើទប្មង់ណរររទសនេះ
ានផ្ងណដរ។
អ្នកអាចដាក់សាំសែើអ្ាំព្ីរែឹដ ងឧទធរែ៍សៅអាសយដាានខាងសប្កាម៖
EOHHS Appeals Office, Virks Building, 3 West Rd., Cranston, RI 02920
ការ ិយាេ័យសវនការយុរិតធ្ម៌ប្រចាាំរដានឹងកាំែរ់សព្េសរើកសវនការ។ ព្ួកសគនឹងសផ្្ើេិខិរជូនដាំែឹង
សៅអ្នកណដេមានរញ្ជ
ជ ក់កាេររ ិសចឆទ សមា៉ោ ង និងទីតាាំងថ្នសវនការមិនឱយយូរជាង 15 ថ្ងៃមុនកាេររ ិសចឆទ
សរើកសវនការសនេះសឡើយ។

ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
សៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការទូរសព្ទមកសេខសនេះគឺ ឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមចូេសៅកាន់ www.nhpri.org/INTEGRITY។
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ជាំព្ូកទី 9៖ អ្វីណដេប្រូវសធ្វើ ប្រសិនសរើអ្នកមានរញ្ជ
ា ឬរែឹដ ងរវា៉ោ

(ការសសប្មចសេើការធានរា៉ោ រ់រង រែឹដ ងឧទធរែ៍ រែឹដ ងរវា៉ោ )

សរើខាំុ្ដាក់រែឹដ ងឧទធរែ៍កប្មិរទី 2 សដាយរសរៀរណា? ការប្រួរព្ិនិរយសឡើងវ ិញខាងសប្ៅ RI?
អ្នកអាចសសនើសុាំឱយមានការប្រួរព្ិនិរយសឡើងវ ិញខាងសប្ៅ RI សដាយទក់ទងមកសយើងខ្ាំុតាមរយៈសេខ

1-844-812-6896 និង TTY 711 កនុងរយៈសព្េរួន (4) ណខរនទរ់ព្ីកាេររ ិសចឆទសផ្្ើេិខិរអ្ាំព្ីការសសប្មច

សេើកប្មិរទី 1។ សយើងខ្ាំុនឹងរញ្ូជ នរនតព្័រ៌មានអ្ាំព្ីរែឹដ ងឧទធរែ៍សៅសាែរ័នប្រួរព្ិនិរយសឡើងវ ិញខាងសប្ៅ RI

កនុងរយៈសព្េប្ាាំថ្ងៃថ្នថ្ងៃសធ្វើការរនទរ់ព្ីទទួេសាំសែើររស់អ្នកសុាំឱយប្រួរព្ិនិរយសឡើងវ ិញខាងសប្ៅ RI។ អ្នក
នឹងទទួេានការសសប្មចជាោយេកខែ៍អ្កសរព្ីសាែរ័នប្រួរព្ិនិរយសឡើងវ ិញខាងសប្ៅ RI វ ិញកនុងរយៈសព្េ
10 ថ្ងៃថ្នថ្ងៃសធ្វើការ រនទរ់ព្ីព្ួកសគទទួេព្័រ៌មានចាាំាច់ទាំងអ្ស់សប្មារ់ប្រួរព្ិនិរយករែីររស់អ្នកសឡើងវ ិញ
រ៉ោុណនតមិនឱយសេើសព្ី 45 ថ្ងៃសឡើយ សដាយគិរចារ់ព្ីសព្េណដេព្ួកសគានទទួេសាំសែើសនេះ។
ការរដិសសធ្រែឹដ ងឧទធរែ៍មួយចាំនួនមិនមានសិទិទ
ធ ទួេានការប្រួរព្ិនិរយសឡើងវ ិញខាងសប្ៅ RI សទ។
ប្រសិនសរើអ្នកមិនប្ាកដថាសរើអ្នកអាចសសនើសុាំឱយមានការប្រួរព្ិនិរយសឡើងវ ិញខាងសប្ៅ RI ឬអ្រ់សទ អ្នកអាច
ទក់ទងមកសយើងខ្ាំុតាមរយៈសេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711។ សយើងខ្ាំុអាចជួយឱយអ្នកដឹងថាសរើការប្រួរ
ព្ិនិរយសឡើងវ ិញខាងសប្ៅ RI អាចផ្ដេ់ជូនសប្មារ់សាែនភាព្ររស់អ្នកឬអ្រ់។

រញ្ជ
ា ររស់ខាំុពា
្ ក់ព្័នធនឹងសសវាកមម ឬសមាភរថ្នគសប្មាង Medicare។ សរើនឹងមានអ្វីសកើរសឡើងសៅរែឹដ ង
ឧទធរែ៍កប្មិរទី 2?

អ្ងគភាព្ប្រួរព្ិនិរយសឡើងវ ិញឯករាជយ (Independent Review Entityç IRE) នឹងប្រួរព្ិនិរយសេើការសសប្មច
កប្មិរទី 1 សដាយប្រុងប្រយ័រន រួចសសប្មចថាសរើគួរណរផ្ទៃស់រូរការសសប្មចសនេះឬអ្រ់
ដ
។

•

អ្នកមិនចាាំាច់សសនើសុាំដាក់រែឹដ ងឧទធរែ៍កប្មិរទី 2 សឡើយ។ សយើងខ្ាំុនឹងសផ្្ើការរដិសសធ្នន

សដាយសវ័យប្រវរតិ (ទាំងអ្ស់ ឬមួយណផ្នក) សៅអ្ងគភាព្ IRE។ អ្នកនឹងទទួេានការជូនដាំែឹង
សៅសព្េករែីសនេះសកើរសឡើង។

•

អ្ងគភាព្ IRE ប្រូវានជួេសដាយគសប្មាង Medicare និងមិនជារ់ពាក់ព្័នធនឹងគសប្មាងសនេះសទ។

•

អ្នកអាចសសនើសុាំចារ់ចមៃងថ្នឯកសារររស់អ្នកសដាយសៅទូរសព្ទសៅសសវាកមមសប្មារ់សមាជិក
តាមរយៈសេខ 1-844-812-6896។

អ្ងគភាព្ IRE ប្រូវណរផ្ដេ់ចសមៃើយដេ់អ្នកចាំសពាេះរែឹដ ងឧទធរែ៍កប្មិរទី 2 កនុងរយៈសព្េ 30 ថ្ងៃថ្នប្ររិទិន

រនទរ់ព្ីអ្ងគភាព្សនេះទទួេរែឹដ ងឧទធរែ៍ររស់អ្នក (ឬកនុងរយៈសព្េ 7 ថ្ងៃថ្នប្ររិទិន រនទរ់ព្ីទទួេរែឹដ ង
ឧទធរែ៍ររស់អ្នកសប្មារ់ឱសងតាមសវជជរញ្ជ
ជ កនុងណផ្នក B ថ្នគសប្មាង Medicare)។ វ ិធានសនេះប្រូវអ្នុវរត
ប្រសិនសរើអ្នកានរញ្ូជ នរែឹដ ងឧទធរែ៍ររស់អ្នកមុនសព្េទទួេានសសវាកមម ឬសមាភរសវជជសាស្រសត។
ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
សៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការទូរសព្ទមកសេខសនេះគឺ ឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមចូេសៅកាន់ www.nhpri.org/INTEGRITY។
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•

ជាំព្ូកទី 9៖ អ្វីណដេប្រូវសធ្វើ ប្រសិនសរើអ្នកមានរញ្ជ
ា ឬរែឹដ ងរវា៉ោ

(ការសសប្មចសេើការធានរា៉ោ រ់រង រែឹដ ងឧទធរែ៍ រែឹដ ងរវា៉ោ )

សទេះយា៉ោ ងណា ប្រសិនសរើអ្ងគភាព្ IRE ប្រូវការប្រមូេព្័រ៌មានរណនែមណដេអាចជាប្រសយាជន៍
ដេ់អ្នក អ្ងគភាព្សនេះអាចចាំណាយសព្េរហូរដេ់ 14 ថ្ងៃសទៀរតាមប្ររិទិន។ ប្រសិនសរើ
អ្ងគភាព្ IRE ប្រូវការសព្េរណនែមរ៉ោុនមនថ្ងៃ អ្ងគភាព្សនេះនឹងជូនដាំែឹងសៅអ្នកតាមរយៈ
សាំរុប្រ។ អ្ងគភាព្ IRE មិនអាចចាំណាយសព្េរណនែមកនុងការសសប្មចដេ់អ្នកសទ ប្រសិនសរើ

sរែឹដ ងឧទធរែ៍ររស់អ្នកគឺសប្មារ់ឱសងតាមសវជជរញ្ជ
ជ កនុងណផ្នក B ថ្នគសប្មាង Medicare។
ប្រសិនសរើអ្នកធាៃរ់មាន “រែឹដ ងឧទធរែ៍រហ័ស” សៅកប្មិរទី 1 អ្នកនឹងមានរែឹដ ងឧទធរែ៍រហ័សសដាយ
សវ័យប្រវរតិសៅកប្មិរទី 2។ អ្ងគភាព្ IRE ប្រូវណរផ្ដេ់ចសមៃើយដេ់អ្នកកនុងរយៈសព្េ 72 សមា៉ោ ងរនទរ់ព្ីអ្ងគ
ភាព្សនេះទទួេរែឹដ ងឧទធរែ៍ររស់អ្នក។

•

សទេះយា៉ោ ងណា ប្រសិនសរើអ្ងគភាព្ IRE ប្រូវការប្រមូេព្័រ៌មានរណនែមណដេអាចជាប្រសយាជន៍
ដេ់អ្នក អ្ងគភាព្សនេះអាចចាំណាយសព្េរហូរដេ់ 14 ថ្ងៃសទៀរតាមប្ររិទិន។ ប្រសិនសរើ
អ្ងគភាព្ IRE ប្រូវការសព្េរណនែមរ៉ោុនមនថ្ងៃ អ្ងគភាព្សនេះនឹងជូនដាំែឹងសៅអ្នកតាមរយៈ
សាំរុប្រ។ អ្ងគភាព្ IRE មិនអាចចាំណាយសព្េរណនែមកនុងការសសប្មចដេ់អ្នកសទ ប្រសិនសរើ
រែឹដ ងឧទធរែ៍ររស់អ្នកគឺសប្មារ់ឱសងតាមសវជជរញ្ជ
ជ កនុងណផ្នក B ថ្នគសប្មាង Medicare។

ចុេះសរើ សសវាកមម ឬសមាភរររស់ខាំុអា
្ ចមានការធានរា៉ោ រ់រងព្ី គសប្មាង Medicare និង Medicaid វ ិញ?
ប្រសិនសរើរញ្ជ
ា ររស់អ្នកពាក់ព្័នធនឹងសសវាកមម ឬសមាភរណដេអាចប្រូវានធានរា៉ោ រ់រងសដាយគសប្មាង Medicare
និង Medicaid សយើងខ្ុាំនឹងរញ្ូជ នរែឹដ ងឧទធរែ៍កប្មិរទី 2 ររស់អ្នកសដាយសវ័យប្រវរតិសៅអ្ងគភាព្ប្រួរព្ិនិរយ
សឡើងវ ិញឯករាជយ (IRE)។ អ្ងគភាព្ IRE នឹងសធ្វើការសសប្មចថាសរើគសប្មាង Medicare គួរណរធានរា៉ោ រ់រងសេើសស

វាកមម ឬសមាភរសនេះឬអ្រ់។ អ្នកក៏អាចដាក់រែឹដ ងឧទធរែ៍កប្មិរទី 2 សៅសាែរ័នប្រួរព្ិនិរយសឡើងវ ិញខាងសប្ៅ
RI ឬសៅការ ិយាេ័យ EOHHS សដើមបីសុាំឱយមានសវនការយុរិតធ្ម៌ប្រចាាំរដាានផ្ងណដរ។ សូមអ្នុវរតតាមការ
ណែនាំសៅទាំព្័រ 223។
សរើអ្រែប្រសយាជន៍ ររស់ខាំុរ
្ នតមានកនុងអ្ាំឡុងរែឹដ ងឧទធរែ៍កប្មិរទី 2 ណដរសទ?
ប្រសិនសរើរញ្ជ
ា ររស់អ្នកពាក់ព្័នធនឹងសសវាកមមណដេប្រូវានធានរា៉ោ រ់រងសដាយគសប្មាង Medicare រ៉ោុសណាណេះ
សនេះអ្រែប្រសយាជន៍ររស់អ្នកព្ីសសវាកមមសនេះនឹងមិនរនតមានសទកនុងអ្ាំឡុងដាំសែើរការថ្នរែឹដ ងឧទធរែ៍កប្មិរទី
2 សៅអ្ងគភាព្ប្រួរព្ិនិរយសឡើងវ ិញឯករាជយសទ។

ប្រសិនសរើរញ្ជ
ា ររស់អ្នកពាក់ព្័នធនឹងសសវាកមម ណដេប្រូវានធានរា៉ោ រ់រងសដាយគសប្មាង Medicaid ឬសសវា
កមមណដេអាចប្រូវានធានរា៉ោ រ់រងសដាយគសប្មាង Medicare និង Medicaid សនេះអ្រែប្រសយាជន៍ររស់អ្នក
ព្ីសសវាកមមសនេះនឹងរនតមានប្រសិនសរើ៖
ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
សៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការទូរសព្ទមកសេខសនេះគឺ ឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមចូេសៅកាន់ www.nhpri.org/INTEGRITY។
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ជាំព្ូកទី 9៖ អ្វីណដេប្រូវសធ្វើ ប្រសិនសរើអ្នកមានរញ្ជ
ា ឬរែឹដ ងរវា៉ោ

(ការសសប្មចសេើការធានរា៉ោ រ់រង រែឹដ ងឧទធរែ៍ រែឹដ ងរវា៉ោ )

•

អ្នកានរាំសព្ញេកខខែឌប្គរ់ប្ាន់សប្មារ់រនតទទួេានអ្រែប្រសយាជន៍ កនុងអ្ាំឡុងរែឹដ ង
ឧទធរែ៍កប្មិរទី 1 ររស់អ្នក។

•

អ្នកដាក់រែឹដ ងឧទធរែ៍កប្មិរទី 2 ររស់អ្នក និងសសនើសុាំឱយរនតអ្រែប្រសយាជន៍ររស់អ្នកកនុងរយៈ
សព្េ 10 ថ្ងៃរនទរ់ព្ីកាេររ ិសចឆទសផ្្ើេិខិរអ្ាំព្ីការសសប្មចសេើកប្មិរទី 1 ររស់សយើងខ្ាំុ។ អ្នក

អាចសសនើសុាំឱយសយើងខ្ាំុរនតអ្រែប្រសយាជន៍ររស់អ្នកសដាយសៅទូរសព្ទមកសយើងខ្ាំុតាមរយៈសេខ
1-844-812-6896 ឬសដាយដាក់សាំសែើជាោយេកខែ៍អ្កសរសៅគសប្មាង Neighborhood
Health Plan of Rhode Island សដាយជូនចាំសពាេះ៖ Grievance and Appeals Coordinator,
910 Douglas Pike, Smithfield, RI 02917 ឬទូរសារ៖ 1-401-709-7005 ។
ប្រសិនសរើអ្នករាំសព្ញតាមេកខខែឌរប្មូវទាំងសនេះ អ្នកអាចរនតទទួេានសសវាកមមណដេមានវ ិវាទសនេះ ខែៈ
សព្េណដេរែឹដ ងឧទធរែ៍ររស់អ្នកកាំព្ុងដាំសែើរការ។ ប្រសិនសរើអ្រែប្រសយាជន៍ររស់អ្នកប្រូវានរនត សហើយ
េទធផ្េចុងសប្កាយថ្នរែឹដ ងឧទធរែ៍គឺស្សរតាមសកមមភាព្ររស់សយើង សនេះសយើងអាចទរថ្ងៃសសវាកមមណដេ
ានផ្ដេ់ឱយអ្នកមកវ ិញ ខែៈសព្េណដេរែឹដ ងឧទធរែ៍កាំព្ុងរង់ចាាំការសសប្មច។
សរើខាំុ្នឹងដឹងអ្ាំព្ីការសសប្មចសនេះសៅសព្េណា?
អ្នកនឹងទទួេានេិខិរមួយណដេព្នយេ់ព្ីការសសប្មចររស់សវនការយុរិធ្
ត ម៌ប្រចាាំរដាកុងរយៈសព្េ
ន
90 ថ្ងៃ
សដាយគិរចារ់ព្ីកាេររ ិសចឆទណដេអ្នកានសសនើសុាំឱយសរើកសវនការ។ អ្នកនឹងទទួេានេិខិរមួយណដេ

ព្នយេ់ព្ីការសសប្មចថ្នការប្រួរព្ិនិរយសឡើងវ ិញខាងសប្ៅ RI កនុងរយៈសព្េ 10 ថ្ងៃរនទរ់ព្ីព្ួកសគទទួេព្័រ៌មាន
ចាាំាច់ទាំងអ្ស់សប្មារ់ប្រួរព្ិនិរយករែីររស់អ្នកសឡើងវ ិញ រ៉ោុណនតមិនឱយសេើសព្ី 45 ថ្ងៃសឡើយ សដាយគិរចារ់
ព្ីសព្េណដេព្ួកសគានទទួេរែឹដ ងឧទធរែ៍សនេះ។ ប្រសិនសរើអ្នករាំសព្ញតាមេកខខែឌប្គរ់ប្ាន់សប្មារ់
សវនការយុរិតធ្ម៌សេឿនប្រចាាំរដា សនេះការ ិយាេ័យ EOHHS ប្រូវណរផ្ដេ់ចសមៃើយដេ់អ្នកកនុងរយៈសព្េ 72 សមា៉ោ

ង។ ប្រសិនសរើអ្នករាំសព្ញតាមេកខខែឌប្គរ់ប្ាន់សប្មារ់ការប្រួរព្ិនិរយសឡើងវ ិញខាងសប្ៅ RI សេឿន សនេះអ្នក
នឹងទទួេានចសមៃើយកនុងរយៈសព្េ 48 សមា៉ោ ង។ សទេះយា៉ោ ងណា ប្រសិនសរើការ ិយាេ័យ EOHHS ឬសាែរ័នប្រួរ
ព្ិនិរយសឡើងវ ិញខាងសប្ៅ RI ប្រូវការប្រមូេព្័រ៌មានរណនែមណដេអាចជួយដេ់អ្នក ការ ិយាេ័យ ឬសាែរ័នសនេះ
អាចចាំណាយសព្េរហូរដេ់ 14 ថ្ងៃសទៀរតាមប្ររិទិន។

•

ប្រសិនសរើការសសប្មចសេើរែឹដ ងឧទធរែ៍គឺ "យេ់ប្ព្ម" ចាំសពាេះអ្វីណដេអ្នកានសសនើសុាំសៅកនុង
រែឹដ ងឧទធរែ៍សតង់ដារររស់អ្នកមួយណផ្នក ឬទាំងអ្ស់ សយើងខ្ាំុប្រូវណរអ្នុម័រ ឬផ្ដេ់សសវាកមម
ឬសមាភរដេ់អ្នកឱយានឆ្រ់តាមណដេសាែនភាព្សុខភាព្ររស់អ្នកប្រូវការចាាំាច់ រ៉ោុណនតមិន
ឱយសេើសព្ី 72 សមា៉ោ ងសទ សដាយគិរចារ់ព្ីកាេររ ិសចឆទណដេសយើងខ្ាំុទទួេការសសប្មចសនេះ។

ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
សៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការទូរសព្ទមកសេខសនេះគឺ ឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមចូេសៅកាន់ www.nhpri.org/INTEGRITY។
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•

ជាំព្ូកទី 9៖ អ្វីណដេប្រូវសធ្វើ ប្រសិនសរើអ្នកមានរញ្ជ
ា ឬរែឹដ ងរវា៉ោ

(ការសសប្មចសេើការធានរា៉ោ រ់រង រែឹដ ងឧទធរែ៍ រែឹដ ងរវា៉ោ )

ប្រសិនសរើការសសប្មចសេើរែឹដ ងឧទធរែ៍គឺ "សទ" ចាំសពាេះអ្វីណដេអ្នកានសសនើសុាំមួយណផ្នក ឬទាំង
អ្ស់ វាមានន័យថាការ ិយាេ័យ EOHHS ឬសាែរ័នប្រួរព្ិនិរយខាងសប្ៅ RI ានរញ្ជ
ជ ក់ស្សរ
តាមការសសប្មចសេើកប្មិរទី 1 ណដរ។ ចាំែុចសនេះសៅថា “ាាំប្ទការសសប្មច”។ ឬអាចសៅមា៉ោ ង
សទៀរថា “ប្ចានសចាេរែឹដ ងឧទធរែ៍ររស់អ្នក”។

ប្រសិនសរើរែឹដ ងឧទធរែ៍កប្មិរទី 2 ររស់អ្នកាន្ៃងសៅអ្ងគភាព្ប្រួរព្ិនិរយឯករាជយ (IRE) អ្ងគភាព្សនេះ
នឹងសផ្្ើេិខិរមួយសៅអ្នកណដេព្នយេ់ព្ីការសសប្មចររស់ខួន។
ៃ

•

ប្រសិនសរើអ្ងគភាព្ IRE ផ្ដេ់ចសមៃើយ "យេ់ប្ព្ម" ចាំសពាេះអ្វីណដេអ្នកានសសនើសុាំសៅកនុងរែឹដ ង
ឧទធរែ៍សតង់ដារររស់អ្នកមួយណផ្នក ឬទាំងអ្ស់ សយើងខ្ាំុប្រូវណរផ្ដេ់សិទិអ្
ធ នុញ្ជារសប្មារ់ការ

ធានរា៉ោ រ់រងសេើការណងទាំសវជជសាស្រសតឱយានឆ្រ់តាមណដេសាែនភាព្សុខភាព្ររស់អ្នកប្រូវការ
ចាាំាច់ រ៉ោុណនតមិនឱយសេើសព្ី 72 សមា៉ោ ងសទ សដាយគិរចារ់ព្ីកាេររ ិសចឆទណដេសយើងខ្ាំុទទួេការ
សសប្មចសនេះ។ ប្រសិនសរើអ្នកធាៃរ់មានរែឹដ ងឧទធរែ៍រហ័ស សយើងខ្ាំុប្រូវណរផ្ដេ់សិទិអ្
ធ នុញ្ជារ
សប្មារ់ការធានរា៉ោ រ់រងសេើការណងទាំសវជជសាស្រសត ឬផ្ដេ់សសវាកមម ឬសមាភរកនុងរយៈសព្េ 72
សមា៉ោ ង សដាយគិរចារ់ព្ីកាេររ ិសចឆទណដេសយើងខ្ាំុទទួេានការសសប្មចព្ីអ្ងគភាព្ IRE។

•

ប្រសិនសរើអ្ងគភាព្ IRE ផ្ដេ់ចសមៃើយ "យេ់ប្ព្ម" ចាំសពាេះអ្វីណដេអ្នកានសសនើសុាំសៅកនុងរែឹដ ង
ឧទធរែ៍សតង់ដារររស់អ្នកមួយណផ្នក ឬទាំងអ្ស់សប្មារ់ឱសងតាមសវជជរញ្ជ
ជ កនុងណផ្នក B ថ្ន

គសប្មាង Medicare សយើងខ្ាំុប្រូវណរផ្ដេ់សិទិអ្
ធ នុញ្ជារ ឬផ្ដេ់ឱសងតាមសវជជរញ្ជ
ជ កនុងណផ្នក B ថ្ន

គសប្មាង Medicare កនុងរយៈសព្េ 72 សមា៉ោ ងរនទរ់ព្ីសយើងខ្ាំុទទួេការសសប្មចព្ីអ្ងគភាព្ IRE។
ប្រសិនសរើអ្នកធាៃរ់មានរែឹដ ងឧទធរែ៍រហ័ស សយើងខ្ាំុប្រូវណរផ្ដេ់សិទិអ្
ធ នុញ្ជារ ឬផ្ដេ់ឱសង

តាមសវជជរញ្ជ
ជ កនុងណផ្នក B ថ្នគសប្មាង Medicare កនុងរយៈសព្េ 24 សមា៉ោ ងរនទរ់ព្ីកាេររ ិសចឆទ
ណដេសយើងខ្ាំុទទួេការសសប្មចព្ីអ្ងគភាព្ IRE។

•

ប្រសិនសរើអ្ងគភាព្ IRE ផ្ដេ់ចសមៃើយរដិសសធ្ថា សទ សៅសេើមួយណផ្នក ឬទាំងអ្ស់ ចាំសពាេះអ្វីណដេ
អ្នកានសសនើសុាំ វាមានន័យថាព្ួកសគយេ់ស្សរតាមការសសប្មចសេើកប្មិរទី 1។ ចាំែុចសនេះ
សៅថា “ាាំប្ទការសសប្មច”។ ឬអាចសៅមា៉ោ ងសទៀរថា “ប្ចានសចាេរែឹដ ងឧទធរែ៍ររស់អ្នក”។

ចុេះសរើការ ិយាេ័យសវនការយុរិតធ្ម៌ប្រចាាំរដាថ្នការ ិយាេ័យ EOHHS និង/ឬសាែរ័នប្រួរព្ិនិរយសឡើងវ ិញខាង
សប្ៅ RI និងអ្ងគភាព្ប្រួរព្ិនិរយសឡើងវ ិញឯករាជយសធ្វើការប្រួរព្ិនិរយសឡើងវ ិញសេើរែឹដ ងឧទធរែ៍កប្មិរទី 2
សហើយសធ្វើការសសប្មចខុសៗាន?
ប្រសិនសរើការ ិយាេ័យសវនការយុរិតធ្ម៌ប្រចាាំរដាថ្នការ ិយាេ័យ EOHHS សាែរ័នប្រួរព្ិនិរយសឡើងវ ិញខាង
សប្ៅ RI ឬអ្ងគភាព្ប្រួរព្ិនិរយសឡើងវ ិញឯករាជយសសប្មចថា "យេ់ប្ព្ម" ចាំសពាេះអ្វីណដេអ្នកានសសនើសុាំមួយណផ្នក
ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
សៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការទូរសព្ទមកសេខសនេះគឺ ឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមចូេសៅកាន់ www.nhpri.org/INTEGRITY។
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ឬទាំងអ្ស់ សយើងខ្ាំុនឹងផ្ដេ់សសវាកមម ឬសមាភរណដេានអ្នុម័រសសទើរណរដូចានសៅនឹងអ្វីណដេអ្នកានសសនើសុាំសៅ
កនុងរែឹដ ងឧទធរែ៍ររស់អ្នក។

ប្រសិនសរើការសសប្មចសនេះគឺ "សទ" ចាំសពាេះអ្វីណដេខ្ាំុានសសនើសុាំមួយណផ្នក ឬទាំងអ្ស់ សរើខាំុអា
្ ចដាក់រែឹដ ង
ឧទធរែ៍សផ្សងសទៀរានសទ?
ាន កនុងករែីមួយចាំនួន។
ប្រសិនសរើរែឹដ ងឧទធរែ៍កប្មិរទី 2 ររស់អ្នកាន្ៃងសៅការិយាេ័យសវនការយុរិធ្
ត ម៌ប្រចាាំរដាថ្នការិយាេ័យ
EOHHS និង/ឬសាែរ័នប្រួរព្ិនិរយសឡើងវិញខាងសប្ៅ RI សហើយព្ួកសគានផ្ដេ់ចសមៃើយ "សទ" ចាំសពាេះរែឹដ ងឧទធរែ៍
កប្មិរទី 2 ររស់អ្នកមួយណផ្នក ឬទាំងអ្ស់សប្មារ់សសវាកមម សមាភរ ឬឱសងថ្នគសប្មាង Medicaid អ្នកអាចដាក់
រែឹដ ងឧទធរែ៍កប្មិរទី 3 ាន។ សយើងខ្ាំុនឹងសផ្្ើេិខិរមួយសៅអ្នកណដេនឹងសរៀររារ់ប្ារ់អ្ក
ន អ្ាំព្ីរសរៀរដាក់

រែឹដ ងសនេះ។ ដាំសែើរការថ្នរែឹដ ងឧទធរែ៍កប្មិរទី 3 សប្មារ់សសវាកមម សមាភរ ឬឱសងថ្នគសប្មាង Medicaid
សៅកនុងរុោការរដា។ សូមសមើេណផ្នក I2 សៅទាំព្័រ 268 សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម។
ប្រសិនសរើរែឹដ ងឧទធរែ៍កប្មិរទី 2 ររស់អ្នកាន្ៃងសៅអ្ងគភាព្ប្រួរព្ិនិរយសឡើងវ ិញឯករាជយ (IRE) អ្នកអាច
រដឹងឧទធរែ៍មដងសទៀរាន េុេះប្តាណររថ្មៃជាដុោៃរថ្នសសវាកមម ឬសមាភរណដេអ្នកចង់ានគឺស្សរតាមចាំនួនអ្រប
ររមាជាក់ោក់ណររ៉ោុសណាណេះ។ េិខិរណដេអ្នកទទួេានព្ីអ្ងគភាព្ IRE នឹងព្នយេ់ព្ីសិទិធរឹដងឧទធរែ៍រណនែម
ណដេអ្នកអាចមាន។ សូមសមើេណផ្នក I1 សៅទាំព្័រ 268 សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម។

E5. រញ្ជ
ា អ្ាំព្ីការរង់ប្ាក់
សយើងខ្ាំុមិនអ្នុញ្ជារឱយអ្នកផ្ដេ់សសវាកនុងរណា
ដ ញររស់សយើងខ្ាំុទូទរ់វ ិកកយរប្រ ថ្ងៃសសវាកមម និងសមាភរ ណដេប្រូវ

ានធានរា៉ោ រ់រងព្ីអ្នកសនេះសទ។ សនេះជាការព្ិរ សទេះរីជាសយើងខ្ាំុរង់ប្ាក់ឱយអ្នកផ្ដេ់សសវាសនេះរិចជាងចាំនួនណដេ
ព្ួកសគគិរថ្ងៃសេើសសវាកមម ឬសមាភរណដេប្រូវានធានរា៉ោ រ់រងក៏សដាយ។ អ្នកមិនប្រូវានរប្មូវឱយរង់ប្ាក់តាម

វិកកយរប្រណាមួយសឡើយ។ ករែីសេើកណេងណរមួយរ៉ោុសណាណេះចាំសពាេះចាំែុចសនេះគឺ ប្រសិនសរើអ្នកកាំព្ុងទទួេាន
សសវាកមម និងជាំនួយរយៈសព្េណវង សហើយគសប្មាង Rhode Island Medicaid រញ្ជ
ជ ក់ថាអ្នកប្រូវណររង់ប្ាក់មួយណផ្នក
ថ្នចាំណាយថ្ងៃសសវាកមមទាំងសនេះ។ សយើងសៅវាថា “ការរួមចាំណែកថ្ងៃចាំណាយ” សហើយចាំនួនទឹកប្ាក់នឹងប្រូវ
កាំែរ់សដាយកមមវ ិធ្ី Rhode Island Medicaid។ ប្រសិនសរើអ្នកកាំព្ុងទទួេសសវាកមម និងជាំនួយរយៈសព្េណវង អ្នក
អាចនឹងប្រូវរង់ប្ាក់មួយណផ្នកថ្នចាំណាយថ្ងៃសសវាកមមទាំងសនេះផ្ងណដរ។ ចាំនួនទឹកប្ាក់សនេះប្រូវានកាំែរ់សដាយ

ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
សៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការទូរសព្ទមកសេខសនេះគឺ ឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមចូេសៅកាន់ www.nhpri.org/INTEGRITY។
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គសប្មាង Rhode Island Medicaid។ សយើងសៅវាថា “ការរួមចាំណែកថ្ងៃចាំណាយ” សហើយចាំនួនsទឹកប្ាក់នឹង
ប្រូវកាំែរ់សដាយកមមវ ិធ្ី Rhode Island Medicaid។
ប្រសិនសរើអ្នកទទួេានវ ិកកយរប្រសប្មារ់សសវាកមម និងសមាភរណដេប្រូវានធានរា៉ោ រ់រង សូមសផ្្ើវ ិកកយរប្រ
សនេះមកសយើងខ្ាំុ។ អ្នកមិនគួររង់វ ិកកយរប្រសដាយខៃួនឯងសទ។ សយើងខ្ាំុនឹងទក់ទងសៅអ្នកផ្ដេ់សសវាសនេះសដាយ
ផ្ទទេ់ រួចសដាេះស្សាយរញ្ជ
ា សនេះ។

សដើមបីទទួេានព្័រ៌មានរណនែម សូមចារ់សផ្ដើមសដាយការអានជាំព្ូកទី 7៖ “សៅសព្េអ្នកផ្ដេ់សសវាកនុងរណា
ដ ញសផ្្ើ
វ ិកកយរប្រសៅអ្នក។” ជាំព្ូកទី 7 ណផ្នក A សរៀររារ់អ្ាំព្ីសាែនភាព្ណដេអ្នកអាចនឹងប្រូវសសនើសុាំសរើកប្ាក់សាំែង
ឬរង់វ ិកកយរប្រណដេអ្នកានទទួេព្ីអ្នកផ្ដេ់សសវា។ វាក៏ប្ារ់ព្ីរសរៀរសផ្្ើឯកសារមកសយើងខ្ាំុ សដើមបីសសនើសុាំ
សរើកប្ាក់ផ្ងណដរ។

សរើខាំុ្អាចសសនើសុាំឱយអ្នករង់ប្ាក់ ថ្ងៃ សសវាកមម ឬសមាភរណដេខ្ាំុានរង់ប្ាក់ រច
ួ មកខ្ាំុវ ិញានសទ?
សូមចងចាាំថា ប្រសិនសរើអ្នកទទួេានវ ិកកយរប្រសប្មារ់ សសវាកមម និងសមាភរណដេប្រូវានធានរា៉ោ រ់រង អ្នក
មិនគួររង់វ ិកកយរប្រសនេះសដាយខៃួនឯងសទ។ រ៉ោុណនតប្រសិនសរើអ្នករង់វ ិកកយរប្រសនេះ អ្នកអាចទទួេានប្ាក់

រងវិេសងវ ិញ ប្រសិនសរើអ្នកានអ្នុវរតតាមវ ិធានកនុងការទទួេសសវាកមម និងសមាភរ។ ចាំនួនទឹកប្ាក់ណដេអ្នក
ប្រូវរង់គឺជាចាំណែកថ្នចាំណាយររស់អ្នកសេើសសវាកមម និងជាំនួយរយៈសព្េណវងណររ៉ោុសណាណេះ។ សគសៅការរង់
ប្ាក់មួយណផ្នកសនេះថា “ការរួមចាំណែកថ្ងៃចាំណាយ” សហើយចាំនួនទឹកប្ាក់ប្រូវានកាំែរ់សដាយគសប្មាង
Medicaid ថ្នរដា Rhode Island។
ប្រសិនសរើអ្នកសសនើសុាំសរើកប្ាក់វ ិញ មានន័យថាអ្នកកាំព្ុងសសនើសុាំឱយមានការសសប្មចសេើការធានរា៉ោ រ់រង។
សយើងនឹងព្ិនិរយសមើេថាសរើសសវាកមម ឬររស់រររណដេអ្នកានរង់ប្ាក់គឺប្រូវានធានរា៉ោ រ់រងឬអ្រ់ សហើយ
ថាសរើអ្នកានសធ្វើតាមវ ិធានទាំងអ្ស់សប្មារ់ការសប្រើប្ាស់ការធានរា៉ោ រ់រងររស់អ្នកណដរឬសទ។

•

ប្រសិនសរើសសវាកមម ឬសមាភរណដេអ្នកានរង់ប្ាក់រច
ួ ប្រូវានធានរា៉ោ រ់រង សហើយអ្នកានអ្នុ
វរតតាមវ ិធានទាំងអ្ស់ សយើងនឹងសផ្្ើប្ាក់ថ្ងៃសសវាកមម ឬសមាភរសនេះកនុងរយៈសព្េ 60 ថ្ងៃតាម

ប្ររិទិនរនទរ់ព្ីសយើងទទួេសាំសែើររស់អ្នក។ ប្រសិនសរើអ្នកមិនទន់ានរង់ប្ាក់ថ្ងៃសសវាកមម
ឬសមាភរសៅសឡើយសទ សយើងខ្ាំុនឹងសផ្្ើប្ាក់សៅអ្នកផ្ដេ់សសវាសដាយផ្ទទេ់។ សៅសព្េសយើងខ្ាំុសផ្្ើ

ប្ាក់ វាមានន័យសសមើនឹងការផ្ដេ់ចសមៃើយថា យេ់ប្ព្ម ចាំសពាេះសាំសែើសុាំឱយមានការសសប្មចសេើ
ការធានរា៉ោ រ់រងររស់អ្នកដូសចានេះណដរ។

ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
សៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការទូរសព្ទមកសេខសនេះគឺ ឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមចូេសៅកាន់ www.nhpri.org/INTEGRITY។
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•

ជាំព្ូកទី 9៖ អ្វីណដេប្រូវសធ្វើ ប្រសិនសរើអ្នកមានរញ្ជ
ា ឬរែឹដ ងរវា៉ោ

(ការសសប្មចសេើការធានរា៉ោ រ់រង រែឹដ ងឧទធរែ៍ រែឹដ ងរវា៉ោ )

ប្រសិនសរើសសវាកមម ឬសមាភរសនេះមិនប្រូវានធានរា៉ោ រ់រង ឬអ្នកមិនានអ្នុវរតតាម
វ ិធានទាំងអ្ស់សទ សយើងខ្ាំុនឹងសផ្្ើេិខិរមួយណដេព្នយេ់ថាសយើងខ្ាំុនឹងមិនរង់ប្ាក់ថ្ងៃសសវាកមម
ឬសមាភរសទ សហើយព្នយេ់មូេសហរុផ្ងណដរ។

ចុេះសរើ សយើងខ្ាំុស្ៃើយថាសយើងខ្ាំុនឹងមិនរង់ប្ាក់សទសនេះ?
ប្រសិនសរើអ្នកមិនយេ់ស្សរនឹងការសសប្មចររស់សយើងខ្ាំុសទ អ្នកអាចដាក់រែឹដ ងឧទធរែ៍ាន។ សូមអ្នុវរត

តាមដាំសែើរការរែឹត ងឧទធរែ៍ណដេានសរៀររារ់សៅកនុងណផ្នក E3 សៅទាំព្័រ 216។ សៅសព្េអ្នកអ្នុវរតតាមការ
ណែនាំទាំងសនេះ សូមចាំណាាំ៖

•

ប្រសិនសរើអ្នកដាក់រែឹដ ងឧទធរែ៍សដើមបីទទួេប្ាក់សាំែងវ ិញ សយើងខ្ាំុប្រូវណរផ្ដេ់ចសមៃើយដេ់
អ្នកកនុងរយៈសព្េ 60 ថ្ងៃតាមប្ររិទិនរនទរ់ព្ីសយើងខ្ាំុទទួេរែឹដ ងឧទធរែ៍ររស់អ្នក។

•

ប្រសិនសរើអ្នកកាំព្ុងសសនើសុាំឱយសយើងខ្ាំុរង់ប្ាក់ថ្ងៃសសវាកមម ឬសមាភរណដេអ្នកានទទួេ និង

ានរង់ប្ាក់សដាយខៃួnអ្នករួច សៅអ្នកវ ិញ អ្នកមិនអាចសសនើសុាំឱយមានរែឹដ ងឧទធរែ៍រហ័សសទ។
ប្រសិនសរើសយើងខ្ាំុស្ៃើយរដិសសធ្ថា សទ ចាំសពាេះរែឹដ ងឧទធរែ៍ររស់អ្នក សហើយសសវាកមម ឬសមាភរសនេះជាធ្មមតា
ប្រូវានធានរា៉ោ រ់រងសដាយគសប្មាង Medicare សយើងខ្ាំុនឹងរញ្ូជ នករែីររស់អ្នកសដាយសវ័យប្រវរតិសៅអ្ងគភាព្
ប្រួរព្ិនិរយសឡើងវ ិញឯករាជយ (Independent Review Entity, IRE)។ សយើងខ្ាំុនឹងជូនដាំែឹងសៅអ្នកតាមេិខិរ
ប្រសិនសរើករែីសនេះសកើរសឡើង។

•

ប្រសិនសរើអ្ងគភាព្ IRE ផ្ទៃស់រូរការសសប្មចររស់
ដ
សយើងខ្ុាំ សហើយផ្ដេ់ចសមៃើយថាសយើងខ្ុាំគួរ

ណររង់ប្ាក់ជូនអ្នក សយើងខ្ុាំប្រូវណរសផ្្ើប្ាក់សៅអ្នក ឬអ្នកផ្ដេ់សសវាកនុងរយៈសព្េ 30 ថ្ងៃតាម

ប្ររិទិន។ ប្រសិនសរើចសមៃើយចាំសពាេះរែឹដ ងឧទធរែ៍ររស់អ្នកគឺជាចសមៃើយ យេ់ប្ព្ម សៅដាំណាក់
កាេណាមួយកនុងដាំសែើរការថ្នរែឹដ ងឧទធរែ៍រនទរ់ព្ីកប្មិរទី 2 សយើងខ្ាំុប្រូវណរសផ្្ើប្ាក់ណដេ
អ្នកានសសនើសុាំ សៅអ្នក ឬអ្នកផ្ដេ់សសវាកនុងរយៈសព្េ 60 ថ្ងៃតាមប្ររិទិន។

•

ប្រសិនសរើអ្ងគភាព្ IRE ផ្ដេ់ចសមៃើយរដិសសធ្ថា សទ ចាំសពាេះរែឹដ ងឧទធរែ៍ររស់អ្នក សនេះមាន
ន័យថាព្ួកសគយេ់ស្សរតាមការសសប្មចររស់សយើងខ្ាំុសដាយមិនអ្នុម័រតាមសាំសែើររស់អ្នក
សទ។ (ចាំែុចសនេះសៅថា “ាាំប្ទការសសប្មច”។ ឬអាចសៅមា៉ោ ងសទៀរថា “ប្ចានសចាេរែឹដ ង

ឧទធរែ៍ររស់អ្នក”។) េិខិរណដេអ្នកទទួេាននឹងព្នយេ់ព្ីសិទិធរឹដងឧទធរែ៍រណនែមណដេអ្នក
អាចមាន។ អ្នកអាចរដឹងរវា៉ោ មដងសទៀរាន េុេះប្តាណររថ្មៃជាទឹកប្ាក់ថ្នសសវាកមម ឬសមាភរ
ណដេអ្នកចង់ានគឺស្សរតាមចាំនួនអ្របររមាជាក់ោក់ណររ៉ោុសណាណេះ។ សូមសមើេណផ្នក I សៅទាំព្័រ
268 សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែមអ្ាំព្ីកប្មិររណនែមថ្នរែឹដ ងឧទធរែ៍។

ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
សៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការទូរសព្ទមកសេខសនេះគឺ ឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមចូេសៅកាន់ www.nhpri.org/INTEGRITY។
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ជាំព្ូកទី 9៖ អ្វីណដេប្រូវសធ្វើ ប្រសិនសរើអ្នកមានរញ្ជ
ា ឬរែឹដ ងរវា៉ោ

(ការសសប្មចសេើការធានរា៉ោ រ់រង រែឹដ ងឧទធរែ៍ រែឹដ ងរវា៉ោ )

ប្រសិនសរើសយើងស្ៃើយថា សទ ចាំសពាេះរែឹត ងឧទធរែ៍ររស់អ្នក និងសសវាកមម ឬសមាភរណដេជាធ្មមតាប្រូវាន
រា៉ោ រ់រងសដាយ Medicare អ្នកអាចដាក់ពាកយរែឹដ ងឧទធរែ៍កប្មិរ 2 សដាយខៃួនអ្នក (សូមសមើេ ណផ្នក E4
សៅទាំព្័រ 238)។

F. ឱសងណផ្នក D
F1. អ្វីណដេប្រូវសធ្វើ ប្រសិនសរើអ្នកមានរញ្ជ
ា កនុងការទទួេានឱសងកនុងណផ្នក D ឬប្រសិនសរើអ្នក
ចង់ឱយសយើងខ្ាំុរង់ប្ាក់ថ្ងៃឱសងកនុងណផ្នក D ជូនអ្នកវ ិញ

អ្រែប្រសយាជន៍ររស់អ្នកកនុងនមជាសមាជិកថ្នគសប្មាងររស់សយើងខ្ាំុរម
ួ រញ្ូច េទាំងការធានរា៉ោ រ់រងសប្មារ់ឱស
ងតាមសវជជរញ្ជ
ជ ជាសប្ចើន។ ភាគសប្ចើនថ្នឱសងទាំងសនេះគឺជា "ឱសងកនុងណផ្នក D"។ មានឱសងព្ីររីមុខណដេណផ្នក
D ថ្នគសប្មាង Medicare មិនធានរា៉ោ រ់រង រ៉ោុណនតគសប្មាង Medicaid អាចនឹងធានរា៉ោ រ់រង។ ណផ្នកសនេះអ្នុវរតចាំសពាេះ
ណររែឹដ ងឧទធរែ៍សប្មារ់ឱសងកនុងណផ្នក D រ៉ោុសណាណេះ។
រញ្ជីឱសងរួមរញ្ូច េឱសងមួយចាំនួនណដេមាន "DP"។ ឱសងទាំងសនេះមិនណមនជាឱសងកនុងណផ្នក D សទ។
រែឹដ ងឧទធរែ៍ ឬសសចកដីសសប្មចសេើការធានរា៉ោ រ់រងអ្ាំព្ីឱសងណដេមាននិមិរតសញ្ជា "DP" អ្នុវរតតាម
ដាំសែើរការសៅកនុងណផ្នក E សៅទាំព្័រ 211។
សរើខាំុ្អាចសសនើសុាំឱយមានការសសប្មចសេើការធានរា៉ោ រ់រង ឬដាក់រែឹដ ងឧទធរែ៍អ្ាំព្ីឱសងតាមសវជជរញ្ជ
ជ កនុង
ណផ្នក D ានសទ?

ាន។ ទាំងសនេះគឺជាឧទហរែ៍ថ្នការសសប្មចសេើការធានរា៉ោ រ់រងណដេអ្នកអាចសសនើសុាំឱយសយើងខ្ាំុសសប្មចអ្ាំព្ី
ឱសងកនុងណផ្នក D ររស់អ្នក៖

•

អ្នកសសនើសុាំឱយសយើងខ្ាំុផ្ដេ់ករែីសេើកណេងដូចជា៖

o ការសសនើសុាំឱយសយើងខ្ាំុធានរា៉ោ រ់រងសេើឱសងកនុងណផ្នក D ណដេាមនសៅកនុងរញ្ជីឱសងររស់
គសប្មាងសនេះ។

o ការសសនើសុាំឱយសយើងខ្ាំុសេើកណេងចាំសពាេះការដាក់កាំហិរសេើការធានរា៉ោ រ់រងសប្មារ់ឱសង
ររស់គសប្មាងសនេះ (ដូចជាណដនកាំែរ់ថ្នររ ិមាែឱសងណដេអ្នកអាចទទួេាន)

•

អ្នកសាកសួរសយើងខ្ាំុថាសរើឱសងណាមួយប្រូវានធានរា៉ោ រ់រងសប្មារ់អ្នកឬអ្រ់ (ឧទហរែ៍

សៅសព្េឱសងររស់អ្នកមានសៅកនុងរញ្ជីឱសងររស់គសប្មាងសនេះ រ៉ោុណនតសយើងរប្មូវឱយអ្នកទទួេ
ានការអ្នុម័រព្ីសយើងខ្ាំុ មុននឹងសយើងធានរា៉ោ រ់រងសេើឱសងសនេះសប្មារ់អ្នក)។

ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
សៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការទូរសព្ទមកសេខសនេះគឺ ឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមចូេសៅកាន់ www.nhpri.org/INTEGRITY។
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ជាំព្ូកទី 9៖ អ្វីណដេប្រូវសធ្វើ ប្រសិនសរើអ្នកមានរញ្ជ
ា ឬរែឹដ ងរវា៉ោ

(ការសសប្មចសេើការធានរា៉ោ រ់រង រែឹដ ងឧទធរែ៍ រែឹដ ងរវា៉ោ )

ចាំ ណាាំ៖ ប្រសិនសរើឱសងសាែនររស់អ្នកប្ារ់អ្នកថាមិនអាចសរើកឱសងតាមសវជជរញ្ជ
ជ ររស់អ្នកានសទ
អ្នកនឹងទទួេានការជូនដាំែឹងណដេព្នយេ់ព្ីរសរៀរទក់ទងមកសយើងខ្ាំុសដើមបីសសនើសុាំឱយមានការ
សសប្មចសេើការធានរា៉ោ រ់រង។

•

អ្នកសសនើសុាំឱយសយើងខ្ាំុរង់ប្ាក់ថ្ងៃឱសងតាមសវជជរញ្ជ
ជ ណដេអ្នកានទិញរួចសហើយ។ សនេះជាការសសនើសុាំ
ឱយមានការសសប្មចសេើការធានរា៉ោ រ់រងអ្ាំព្ីការរង់ប្ាក់។

ពាកយផ្ៃូវចារ់ សប្មារ់ការសសប្មចចិរតសេើការធានរា៉ោ រ់រងអ្ាំព្ីឱសងររស់អ្នកកនុងណផ្នក D គឺ
"សសចកដីសសប្មចចុងសប្កាយសេើការធានរា៉ោ រ់រង"។

ប្រសិនសរើអ្នកមិនយេ់ស្សរនឹងការសសប្មចសេើការធានរា៉ោ រ់រងររស់សយើងខ្ុាំសទ អ្នកអាចរដឹងឧទធរែ៍សៅសេើ
ការសសប្មចររស់សយើងខ្ាំុាន។ ណផ្នកសនេះសរៀររារ់ប្ារ់អ្នកអ្ាំព្ីរសរៀរសសនើសុាំឱយមានការសសប្មចសេើការធាន
រា៉ោ រ់រង និងរសរៀរសសនើសុាំដាក់រែឹដ ងឧទធរែ៍។

ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
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ជាំព្ូកទី 9៖ អ្វីណដេប្រូវសធ្វើ ប្រសិនសរើអ្នកមានរញ្ជ
ា ឬរែឹដ ងរវា៉ោ

(ការសសប្មចសេើការធានរា៉ោ រ់រង រែឹដ ងឧទធរែ៍ រែឹដ ងរវា៉ោ )

សូមសប្រើតារាងខាងសប្កាមសដើមបីជួយអ្នកសសប្មចថាសរើណផ្នកមួយណាមានព្័រ៌មានសប្មារ់សាែនភាព្ររស់អ្នក៖

សរើអ្នកសែិរកនុងសាែនភាព្មួយណាកនុងចាំសណាមសាែនភាព្ទាំងសនេះ?
សរើអ្នកប្រូវការឱសង
ណដេាមនកនុងរញ្ជីឱ

សរើអ្នកចង់ឱយសយើងខ្ាំុធានរា៉ោ

សរើអ្នកចង់សសនើសុាំឱយសយើ

សរើសយើងខ្ាំុានជប្មារអ្ន

រ់រងសេើឱសងណដេមានកនុង
រញ្ជីឱសងររស់សយើងខ្ាំុ

ងខ្ាំុរង់ប្ាក់ថ្ងៃឱសង
ណដេអ្នកានទទួេ

សហើយអ្នកសជឿជាក់ថាអ្នក

និងានរង់ប្ាក់រច
ួ សហើ

ឬរង់ប្ាក់ថ្ងៃឱសង

សេើកណេងវ ិធាន

រាំសព្ញតាមវ ិធាន ឬការ

យ សៅអ្នកវ ិញណមនសទ?

សៅតាមអ្វីណដេអ្នក

ឬការដាក់

ដាក់កាំហិរថ្នគសប្មាង

ចង់ឱយធានរា៉ោ រ់រង

កាំហិរណាមួយសេើឱ

(ដូចជាទទួេាន

ឬសៅតាមចាំនួនណដេ

សងណដេសយើងខ្ាំុធា

ការអ្នុម័រជាមុន)

អ្នកានរង់ប្ាក់សទ

សប្មារ់ឱសងណដេអ្នក

សនេះ?

សងររស់សយើងខ្ាំុ

ឬប្រូវការឱយសយើងខ្ាំុ

នរា៉ោ រ់រងណដរឬសទ?

កសហើយឬសៅថាសយើងខ្ាំុ
នឹងមិនធានរា៉ោ រ់រង

ប្រូវការណមនឬសទ?
អ្នកអាចសសនើសុាំឱយសយើ

អ្នកអាចសសនើសុាំឱយសយើង

អ្នកអាចសសនើសុាំឱយ

អ្នកអាចដាក់រែឹដ ង

ងខ្ាំុផ្ដេ់ករែីសេើក
ណេង។

ខ្ាំុសធ្វើការសសប្មចសេើការ
ធានរា៉ោ រ់ រង។

សយើងសងអ្នកវ ិញ។

ឧទធរែ៍ាន។

(សនេះគឺជាប្រសនទមួយ

(សនេះមានន័យថាអ្នកកាំព្ុ

(សនេះគឺជាប្រសនទមួយ

ថ្នការសសប្មចសេើការ

ថ្នការសសប្មចសេើកា

ធានរា៉ោ រ់រង។)

ងសសនើសុាំឱយសយើងខ្ាំុព្ិចារ
ណាសឡើងវ ិញ។)

រធានរា៉ោ រ់រង។)
ចារ់សផ្ដើមជាមួយណផ្នក

រ ាំេងសៅណផ្នក F4 សៅទាំព្័រ

រ ាំេងសៅណផ្នក F4

រ ាំេងសៅណផ្នក F5

F2 សៅទាំព្័រ 236។

238។

សៅទាំព្័រ 238។

សៅទាំព្័រ 243។

ក៏សូមសមើេណផ្នក F3
និង F4 សៅទាំព្័រ 237
និង 238 ផ្ងណដរ។

ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
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ជាំព្ូកទី 9៖ អ្វីណដេប្រូវសធ្វើ ប្រសិនសរើអ្នកមានរញ្ជ
ា ឬរែឹដ ងរវា៉ោ

(ការសសប្មចសេើការធានរា៉ោ រ់រង រែឹដ ងឧទធរែ៍ រែឹដ ងរវា៉ោ )

F2. ករែីសេើកណេង
ករែីសេើកណេងគឺជាការអ្នុញ្ជារឱយទទួេានការធានរា៉ោ រ់រងសេើឱសងណដេជាធ្មមតាមិនមានកនុងរញ្ជីឱស
ងររស់សយើងខ្ាំុ ឬការអ្នុញ្ជារឱយសប្រើឱសងសនេះសដាយមិនចាាំាច់អ្នុវរតតាមវ ិធាន និងណដនកាំែរ់ជាក់ោក់។

ប្រសិនសរើឱសងណាមួយាមនកនុងរញ្ជីឱសងររស់សយើងខ្ាំុ ឬមិនប្រូវានធានរា៉ោ រ់រងតាមអ្វីណដេអ្នកចង់ានសទ
អ្នកអាចសសនើសុាំឱយសយើងខ្ាំុផ្ដេ់ "ករែីសេើកណេង"។

សៅសព្េអ្នកសសនើសុាំឱយមានករែីសេើកណេង សវជជរែិឌ រ ឬអ្នកសចញសវជជរញ្ជ
ជ សផ្សងសទៀរររស់អ្នកនឹងប្រូវ
ព្នយេ់មូេសហរុតាមកបួនសវជជសាស្រសតថាសហរុអ្ីវានជាអ្នកប្រូវការករែីសេើកណេង។
ទាំងសនេះគឺជាឧទហរែ៍ថ្នករែីសេើកណេងណដេអ្នក ឬសវជជរែិឌ រររស់អ្នក ឬអ្នកសចញសវជជរញ្ជ
ជ សផ្សងសទៀរ
អាចសសនើសុាំសយើងខ្ាំុឱយផ្ដេ់ករែីសេើកណេង៖

1. ការធានរា៉ោ រ់រងសេើឱសងកនុងណផ្នក D ណដេាមនសៅកនុងរញ្ជីឱសងររស់សយើងខ្ាំុ។
2. ការដកការដាក់កាំហិរសចញព្ីការធានរា៉ោ រ់រងររស់សយើងខ្ាំុ។ មានវ ិធាន ឬការដាក់កាំហិររណនែមណដេអ្នុវរត

ចាំសពាេះឱសងមួយចាំនួនសៅកនុងរញ្ជីឱសងររស់សយើង (សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមសមើេជាំព្ូកទី 5 ណផ្នក C)។

•

វ ិធាន និងការដាក់កាំហិររណនែមសេើការធានរា៉ោ រ់រងសប្មារ់ឱសងមួយចាំនួនរួមមាន៖

o ប្រូវានរប្មូវឱយសប្រើឱសងជាទូសៅ ជាំនួសឱយឱសងមានមា៉ោ កយីសហា។
o ទទួេានការអ្នុម័រព្ីគសប្មាងជាមុនសិន មុននឹងសយើងខ្ាំុយេ់ប្ព្មធានរា៉ោ រ់រងសេើឱស
ងសប្មារ់អ្នក។ (ជួនកាេសគសៅចាំែុចសនេះថា “ការផ្ដេ់ការអ្នុញ្ជារជាមុន” (PA)។)

o ប្រូវានរប្មូវឱយសាកេបងសប្រើឱសងសផ្សងសទៀរជាមុនសិន មុននឹងសយើងខ្ាំុយេ់

ប្ព្មធានរា៉ោ រ់រងសេើឱសងណដេអ្នកកាំព្ុងសសនើសុាំ។ (ជួនកាេសគសៅចាំែុចសនេះថា
“ការព្ាាេជាជាំហានៗ”។)

o ណដនកាំែរ់ថ្នររ ិមាែ។ សប្មារ់ឱសងមួយចាំនួន
សយើងដាក់កប្មិរររ ិមាែឱសងណដេអ្នកអាចមាន។
រញ្ជ ីឱសងជូនកាេសគសៅពាកយផ្ៃូវចារ់ សប្មារ់ការដកការដាក់កាំហិរសេើការធានរា៉ោ រ់រង
សប្មារ់ឱសងណាមួយថាជាការសសនើសុាំ “ករែីសេើកណេងសៅកនុងរញ្ជីឱសង”។

ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
សៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការទូរសព្ទមកសេខសនេះគឺ ឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមចូេសៅកាន់ www.nhpri.org/INTEGRITY។
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ជាំព្ូកទី 9៖ អ្វីណដេប្រូវសធ្វើ ប្រសិនសរើអ្នកមានរញ្ជ
ា ឬរែឹដ ងរវា៉ោ

(ការសសប្មចសេើការធានរា៉ោ រ់រង រែឹដ ងឧទធរែ៍ រែឹដ ងរវា៉ោ )

F3. ចាំែុចសាំខាន់ៗណដេប្រូវដឹងអ្ាំព្ីការសសនើសុាំឱយមានករែីសេើកណេង
សវជជរែិឌ រររស់អ្នក ឬអ្នកសចញសវជជរញ្ជ
ជ សផ្សងសទៀរប្រូវណរប្ារ់សយើងខ្ាំុនូវមូេសហរុតាមកបួនសវជជសាស្រសត។
សវជជរែិឌ រររស់អ្នក ឬអ្នកសចញសវជជរញ្ជ
ជ សផ្សងសទៀរប្រូវណរផ្ដេ់ឱយសយើងខ្ាំុនូវរាយការែ៍ណដេព្នយេ់

ព្ីមូេសហរុតាមកបួនសវជជសាស្រសតសដើមបីសសនើសុាំឱយមានករែីសេើកណេង។ ការសសប្មចររស់សយើងខ្ាំុអ្ាំព្ីករែី

សេើកណេងនឹងមានភាព្រហ័សជាងមុន ប្រសិនសរើអ្នករញ្ូច េព្័រ៌មានសនេះព្ីសវជជរែិឌ រររស់អ្នក ឬអ្នកសចញ
សវជជរញ្ជ
ជ សផ្សងសទៀរ សៅសព្េអ្នកសសនើសុាំឱយមានករែីសេើកណេង។

ជាធ្មមតា រញ្ជីឱសងររស់សយើងខ្ាំុមានឱសងសេើសព្ីមួយមុខណដេសប្រើសប្មារ់ព្ាាេអាការជាក់ោក់។

ឱសងទាំងសនេះប្រូវានសៅថាឱសង "ជាំនួស"។ ប្រសិនសរើឱសងជាំនួសអាចផ្ដេ់ប្រសិទធភាព្ដូចានសៅនឹងឱស
ងណដេអ្នកកាំព្ុងសសនើសុាំ និងមិនរណា
ដ េឱយមានផ្េរ៉ោេះពាេ់ ឬរញ្ជ
ា សុខភាព្រណនែមសទៀរសទ ជាទូសៅសយើងនឹង
មិនអ្នុម័រតាមសាំសែើសុាំផ្ដេ់ករែីសេើកណេងររស់អ្នកសទ។
សយើងខ្ាំុនឹងផ្ដេ់ចសមៃើយ យេ់ប្ព្ម ឬរដិសសធ្ថា សទ ចាំសពាេះសាំសែើសុាំផ្ដេ់ករែីសេើកណេងររស់អ្នក

•

ប្រសិនសរើសយើងខ្ាំុផ្ដេ់ចសមៃើយ យេ់ប្ព្ម ចាំសពាេះសាំសែើសុាំផ្ដេ់ករែីសេើកណេងររស់អ្នក ជាធ្មមតា
ករែីសេើកណេងសនេះរនតរហូរដេ់ចុងរញ្ចរ់ថ្នឆ្នាំប្ររិទិន។ ករែីសនេះនឹងមានជាក់ណសតង ដរារ
ណាអ្នកផ្ដេ់សសវាររស់អ្នករនតសចញសវជជរញ្ជ
ជ ឱយសប្រើឱសងសនេះសប្មារ់អ្នក
សហើយឱសងសនេះរនតមានសុវរែិភាព្ និងប្រសិទធភាព្កនុងការព្ាាេអាការររស់អ្នក។

•

ប្រសិនសរើសយើងផ្ដេ់ចសមៃើយរដិសសធ្ថា សទ ចាំសពាេះសាំសែើសុាំផ្ដេ់ករែីសេើកណេងររស់អ្នក អ្នកអាច
សសនើសុាំឱយមានការប្រួរព្ិនិរយសឡើងវ ិញសេើការសសប្មចររស់សយើងខ្ាំុសដាយការដាក់រែឹដ ងឧទធរែ៍។
ណផ្នក F5 សៅទាំព្័រ 243 ប្ារ់ព្ីរសរៀរដាក់ពាកយរែឹដ ងឧទធរែ៍ប្រសិនសរើសយើងស្ៃើយថា សទ។

ណផ្នករនទរ់សរៀររារ់ប្ារ់អ្នកអ្ាំព្ីរសរៀរសសនើសុាំឱយមានការសសប្មចសេើការធានរា៉ោ រ់រង រួមទាំងករែីសេើកណេង
ផ្ងណដរ។

ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
សៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការទូរសព្ទមកសេខសនេះគឺ ឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមចូេសៅកាន់ www.nhpri.org/INTEGRITY។
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ជាំព្ូកទី 9៖ អ្វីណដេប្រូវសធ្វើ ប្រសិនសរើអ្នកមានរញ្ជ
ា ឬរែឹដ ងរវា៉ោ

(ការសសប្មចសេើការធានរា៉ោ រ់រង រែឹដ ងឧទធរែ៍ រែឹដ ងរវា៉ោ )

F4. រសរៀរសសនើសុាំឱយមានការសសប្មចសេើការធានរា៉ោ រ់រងអ្ាំព្ីឱសងកនុងណផ្នក D ឬការសរើកប្ាក់
ថ្ងៃឱសងកនុងណផ្នក D រួមទាំងករែីសេើកណេង

អ្វីណដេប្រូវសធ្វើ

•

សសនើសុាំប្រសនទថ្នការ
សសប្មចសេើការធាន
រា៉ោ រ់រងណដេអ្នកចង់ាន។
សៅទូរសព្ទ សផ្្ើសាំរុប្រ
ឬទូរសារមកសយើងខ្ាំុ

សដើមបីដាក់សាំសែើររស់
អ្នក។ អ្នកអាចសៅទូរ
សព្ទមកសយើងខ្ាំុតាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896

។ រួមរញ្ូច េស្មេះររស់

ព្ិនិរយសមើេប្រួសៗ៖ រសរៀរសសនើសុាំឱយមានការសសប្មចសេើការធាន
រា៉ោ រ់រងអ្ាំព្ីឱសង ឬការរង់ប្ាក់
សូមសៅទូរសព្ទ សផ្្ើសាំរុប្រ ឬទូរសារមកសយើងខ្ាំុសដើមបីសសនើសុាំ ឬប្ារ់អ្ក
ន
រាំណាង ឬសវជជរែិឌ រ ឬអ្នកសចញសវជជរញ្ជ
ជ សផ្សងសទៀរឱយសសនើសុាំ។ សយើង

ខ្ាំុនឹងផ្ដេ់ចសមៃើយអ្ាំព្ីការសសប្មចសេើការធានរា៉ោ រ់រងសតង់ដារកនុងរយៈសព្េ
72 សមា៉ោ ង។ សយើងខ្ាំុនឹងផ្ដេ់ចសមៃើយអ្ាំព្ីការសរើកប្ាក់សាំែងថ្ងៃឱសងកនុង
ណផ្នក D ណដេអ្នកានរង់ប្ាក់រច
ួ សហើយកនុងរយៈសព្េ 14 ថ្ងៃតាមប្ររិទិ
ន។

•

រាយការែ៍ាាំប្ទព្ីសវជជរែិឌ រររស់អ្នក ឬអ្នកសចញសវជជ

អ្នក ព្័រ៌មានទាំនក់ទាំនង

រញ្ជ
ជ សផ្សងសទៀរមកជាមួយផ្ង។

និងព្័រ៌មានអ្ាំព្ីការទម
ទរ។

•

•

អ្នក ឬសវជជរែិឌ រ ឬអ្នកសចញសវជជរញ្ជ
ជ សផ្សងសទៀរររស់អ្នក
អាចសសនើសុាំឱយមានការសសប្មចរហ័សាន។ (ជាធ្មមតាការ

អ្នក ឬសវជជរែិឌ រររស់អ្នក

សសប្មចរហ័សសធ្វើសឡើងកនុងរយៈសព្េ 24 សមា៉ោ ង។)

(ឬអ្នកសចញសវជជរញ្ជ
ជ
សផ្សងសទៀរ) ឬនរណា

ប្រសិនសរើអ្នកកាំព្ុងសសនើសុាំផ្ដេ់ករែីសេើកណេង សូមដាក់

•

សូមអានណផ្នកសនេះ សដើមបីឱយប្ាកដថាអ្នកមានេកខែសមបរតិ

មានក់សផ្សងសទៀរណដេ

ប្គរ់ប្ាន់សប្មារ់ការសសប្មចរហ័ស! សូមអានណផ្នកសនេះ

កាំព្ុងសធ្វើសកមមភាព្ជាំនួស

សដើមបីរកសមើេព្័រ៌មានអ្ាំព្ីកាេររ ិសចឆទកាំែរ់ថ្នការ

អ្នក អាចសសនើសុាំឱយមាន

សសប្មចផ្ងណដរ។

ការសសប្មចសេើការធាន
រា៉ោ រ់រងាន។ អ្នកក៏អាច
ឱយសមធាវ ីសធ្វើសកមមភាព្
ជាំនួសអ្នកានផ្ងណដរ។

•

សូមអានណផ្នក D2 សៅទាំព្័រ 207 សដើមបីណសវងយេ់អ្ាំព្ីរសរៀរផ្តេ់ការអ្នុញ្ជារឱយនរណាមានក់សផ្សង
សទៀរសធ្វើសកមមភាព្ជាអ្នករាំណាងររស់អ្នក។

ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
សៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការទូរសព្ទមកសេខសនេះគឺ ឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមចូេសៅកាន់ www.nhpri.org/INTEGRITY។
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•

ជាំព្ូកទី 9៖ អ្វីណដេប្រូវសធ្វើ ប្រសិនសរើអ្នកមានរញ្ជ
ា ឬរែឹដ ងរវា៉ោ

(ការសសប្មចសេើការធានរា៉ោ រ់រង រែឹដ ងឧទធរែ៍ រែឹដ ងរវា៉ោ )

អ្នកមិនចាាំាច់ផ្ដេ់សិទិធអ្នុញ្ជារជាោយេកខែ៍អ្កសរដេ់សវជជរែិឌ រ ឬអ្នកសចញសវជជរញ្ជ
ជ
សផ្សងសទៀរររស់អ្នក សដើមបីសសនើសុាំឱយមានការសសប្មចសេើការធានរា៉ោ រ់រងជាំនួសអ្នកសទ។

•

ប្រសិនសរើអ្នកចង់សសនើសុាំឱយសយើងខ្ាំុរង់ប្ាក់ថ្ងៃឱសងសៅអ្នកវ ិញ សូមអានជាំព្ូកទី 7 ណផ្នក A ថ្នសសៀវសៅ
ណែនាំសនេះ។ ជាំព្ូកទី 7 សរៀររារ់អ្ាំព្ីរយៈសព្េណដេអ្នកអាចនឹងប្រូវការ សដើមបីសសនើសុាំសរើកប្ាក់សាំែ
ង។ វាក៏ប្ារ់ព្ីរសរៀរសផ្្ើឯកសារមកសយើងខ្ាំុ សដើមបីសសនើសុាំឱយសយើងខ្ាំុរង់ប្ាក់ណដេជាចាំណែកថ្ន
ចាំណាយររស់សយើងខ្ាំុសេើឱសងណដេអ្នកានរង់ប្ាក់រច
ួ ផ្ងណដរ។

•

ប្រសិនសរើអ្នកកាំព្ុងសសនើសុាំផ្ដេ់ករែីសេើកណេង សូមផ្ដេ់ "រាយការែ៍ាាំប្ទ"។ សវជជរែិឌ រ ឬអ្នក
សចញសវជជរញ្ជ
ជ សផ្សងសទៀរររស់អ្នកប្រូវណរផ្ដេ់មូេសហរុតាមកបួនសវជជសាស្រសតសប្មារ់ករែីសេើក
ណេងចាំសពាេះឱសង។ សយើងសៅចាំែុចសនេះថា "រាយការែ៍ាាំប្ទ"។

•

សវជជរែិឌ រ ឬអ្នកសចញសវជជរញ្ជ
ជ សផ្សងសទៀរររស់អ្នកអាចសផ្្ើរាយការែ៍សនេះតាមទូរសារ ឬសាំរុប្រ
មកសយើងខ្ាំុ។ ព្ុាំសនេះសទ សវជជរែិឌ រ ឬអ្នកសចញសវជជរញ្ជ
ជ សផ្សងសទៀរររស់អ្នកអាចប្ារ់សយើងខ្ាំុតាម
ទូរសព្ទ រនទរ់មកសផ្្ើរាយការែ៍តាមទូរសារ ឬតាមសាំរុប្រ។

ប្រសិនសរើសុខភាព្ររស់អ្នករប្មូវឱយមានករែីសេើកណេង សូមសសនើសុាំសយើងខ្ាំុឱយមាន “ការសសប្មចរហ័ស
សេើការធានរា៉ោ រ់រង”

សយើងខ្ាំុនឹងសប្រើ “កាេររ ិសចឆទកាំែរ់សង
ត ់ដារ” ប្រសិនសរើសយើងខ្ាំុមិនានយេ់ប្ព្មឱយសប្រើ “កាេររ ិសចឆទ
កាំែរ់រហ័ស” សទសនេះ។

•

សសចកដីសសប្មចសេើការធានរា៉ោ រ់ រងសតង់ដារមានន័យថា សយើងនឹងផ្តេ់ចសមៃើយជូនអ្នកកនុងរយៈសព្េ
72 សមា៉ោ ងរនទរ់ព្ីសយើងទទួេានរាយការែ៍ព្ីអ្នកផ្តេ់សសវាររស់អ្នក។

•

សសចកដីសសប្មចសេើការធានរា៉ោ រ់ រងរហ័សមានន័យថា សយើងនឹងផ្តេ់ចសមៃើយជូនអ្នកកនុងរយៈសព្េ
24 សមា៉ោ ងរនទរ់ព្ីសយើងទទួេានសសចកដីណងៃងការែ៍ព្ីអ្នកផ្តេ់សសវាររស់អ្នក។

ពាកយផ្ៃូវចារ់ សប្មារ់ “ការសសប្មចរហ័សសេើការធានរា៉ោ រ់រង” គឺ “សសចកដីសសប្មចចុងសប្កាយសេើ
ការធានរា៉ោ រ់រងណដេប្រូវានព្សនៃឿនដាំសែើរការ”។

អ្នកអាចទទួេានការសសប្មចរហ័សសេើការធានរា៉ោ រ់រង េុេះប្តាណរអ្នកកាំព្ុងសសនើសុាំឱសងណដេអ្នកមិនទន់
ានទទួេ។ (អ្នកមិនអាចទទួេានការសសប្មចរហ័សសេើការធានរា៉ោ រ់រងសទ ប្រសិនសរើអ្នកកាំព្ុងសសនើសុាំឱយ
សយើងខ្ាំុរង់ប្ាក់សៅអ្នកវ ិញសប្មារ់ថ្ងៃឱសងណដេអ្នកានទិញរួចសហើយ។)
ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
សៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការទូរសព្ទមកសេខសនេះគឺ ឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមចូេសៅកាន់ www.nhpri.org/INTEGRITY។
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ជាំព្ូកទី 9៖ អ្វីណដេប្រូវសធ្វើ ប្រសិនសរើអ្នកមានរញ្ជ
ា ឬរែឹដ ងរវា៉ោ

(ការសសប្មចសេើការធានរា៉ោ រ់រង រែឹដ ងឧទធរែ៍ រែឹដ ងរវា៉ោ )

អ្នកអាចទទួេានការសសប្មចរហ័សសេើការធានរា៉ោ រ់រង េុេះប្តាណរការសប្រើកាេររ ិសចឆទកាំែរ់សង
ត ់ដារ
អាចរងកសប្ាេះថានក់ធ្ៃន់ធ្ៃរដេ់សុខភាព្ររស់អ្នក ឬរ៉ោេះពាេ់ដេ់សមរែភាព្រាំសព្ញមុខ្រថ្នរាងកាយ
ររស់អ្នក។
ប្រសិនសរើសវជជរែិឌ រ ឬអ្នកសចញសវជជរញ្ជ
ជ សផ្សងសទៀរររស់អ្នកប្ារ់សយើងខ្ាំុថាសុខភាព្ររស់អ្នកចាាំាច់

ប្រូវមាន “ការសសប្មចរហ័សសេើការធានរា៉ោ រ់រង” សយើងខ្ាំុនឹងយេ់ប្ព្មផ្ដេ់ការសសប្មចរហ័សសេើការធាន
រា៉ោ រ់រងដេ់អ្នកសដាយសវ័យប្រវរតិ សហើយេិខិរសនេះនឹងជប្មារអ្នកដូសចនេះ។

•

ប្រសិនសរើអ្នកសសនើសុាំឱយមានការសសប្មចរហ័សសេើ ការធានរា៉ោ រ់រង សដាយខៃួនអ្នកផ្ទទេ់ (សដាយាមន
ការាាំប្ទព្ីសវជជរែិឌ រ ឬអ្នកសចញសវជជរញ្ជ
ជ សផ្សងសទៀរររស់អ្នក) សយើងខ្ាំុនឹងសសប្មចថាសរើអ្នកនឹង
ទទួេានការសសប្មចរហ័សសេើ ការធានរា៉ោ រ់រង ឬអ្រ់។

•

ប្រសិនសរើសយើងខ្ាំុសសប្មចថាសាែនភាព្សុខភាព្ររស់អ្នកមិនរាំសព្ញតាមេកខខែឌរប្មូវឱយមានការស
សប្មចរហ័សសេើការធានរា៉ោ រ់រងសទ សយើងខ្ាំុនឹងសប្រើកាេររ ិសចឆទកាំែរ់សង
ត ់ដារជាំនួសវ ិញ។

o សយើងខ្ាំុនឹងសផ្្ើេិខិរជូនដាំែឹងសៅអ្នកអ្ាំព្ីចាំែុចសនេះ។ េិខិរសនេះនឹងសរៀររារ់អ្ាំព្ីរសរៀរ
ដាក់ការរវា៉ោ អ្ាំព្ីការសសប្មចររស់សយើងខ្ាំុ ណដេានផ្ដេ់ការសសប្មចសតង់ដារដេ់អ្នក។

o អ្នកអាចដាក់ "ការរវា៉ោ រហ័ស" រួចទទួេការស្ៃើយររចាំសពាេះការរវា៉ោ ររស់អ្នកកនុងរយៈសព្េ

24 សមា៉ោ ង។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែមអ្ាំព្ីដាំសែើរការដាក់ពាកយរែឹត ងរវា៉ោ រួមទាំងការរតឹងរវា៉ោ
រហ័ស សូមសមើេណផ្នក J សៅទាំព្័រ 269។

កាេររ ិសចឆទកាំែរ់សប្មារ់ "ការសសប្មចរហ័សសេើការធានរា៉ោ រ់រង"

•

ប្រសិនសរើសយើងខ្ាំុសប្រើកាេររ ិសចឆទកាំែរ់រហ័ស សយើងខ្ាំុប្រូវណរផ្ដេ់ចសមៃើយដេ់អ្នកកនុងរយៈសព្េ

24 សមា៉ោ ង។ ចាំែុចសនេះសាំសៅសេើរយៈសព្េ 24 សមា៉ោ ងរនទរ់ព្ីសយើងខ្ាំុទទួេានសាំសែើររស់អ្នក។
ឬ ប្រសិនសរើអ្នកកាំព្ុងសសនើសុាំការសេើកណេង សនេះមានន័យថាកនុងរយៈសព្េ 24 សមា៉ោ ងរនទរ់ព្ីសយើង

ទទួេានសសចកដីណងៃងការែ៍ព្ីសវជជរែិឌ រ ឬអ្នកសចញសវជជរញ្ជ
ជ ររស់អ្នកណដេាាំប្ទសាំសែើររស់អ្នក។
សយើងខ្ាំុនឹងផ្ដេ់ចសមៃើយដេ់អ្នកឆ្រ់រហ័សជាងសនេះ ប្រសិនសរើសុខភាព្ររស់អ្នកប្រូវការចាាំាច់។

•

ប្រសិនសរើសយើងខ្ាំុមិនរាំសព្ញតាមកាេររ ិសចឆទកាំែរ់សនេះសទ សយើងខ្ាំុនឹងរញ្ូជ នសាំសែើររស់អ្នក

សៅដាំសែើរការថ្នរែឹដ ងឧទធរែ៍កប្មិរទី 2។ សៅកប្មិរទី 2 អ្ងគភាព្ប្រួរព្ិនិរយសឡើងវ ិញឯករាជយ
(Independent Review Entity) នឹងប្រួរព្ិនិរយសាំសែើររស់អ្នកសឡើងវ ិញ។

ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
សៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការទូរសព្ទមកសេខសនេះគឺ ឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមចូេសៅកាន់ www.nhpri.org/INTEGRITY។
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•

ជាំព្ូកទី 9៖ អ្វីណដេប្រូវសធ្វើ ប្រសិនសរើអ្នកមានរញ្ជ
ា ឬរែឹដ ងរវា៉ោ

(ការសសប្មចសេើការធានរា៉ោ រ់រង រែឹដ ងឧទធរែ៍ រែឹដ ងរវា៉ោ )

ប្រសិនសរើចសមៃើយររស់សយើងខ្ាំុគឺ យេ់ប្ព្ម ចាំសពាេះអ្វីណដេអ្នកានសសនើសុាំមួយណផ្នក ឬទាំងអ្ស់ សយើង
ខ្ាំុប្រូវណរផ្ដេ់ការធានរា៉ោ រ់រងកនុងរយៈសព្េ 24 សមា៉ោ ងរនទរ់ព្ីសយើងខ្ាំុទទួេសាំសែើររស់អ្នក ឬរាយ
ការែ៍ាាំប្ទសាំសែើររស់អ្នកព្ីសវជជរែិឌ រ ឬអ្នកសចញសវជជរញ្ជ
ជ ររស់អ្នក។

•

ប្រសិនសរើចសមៃើយររស់សយើងខ្ាំុគឺការរដិសសធ្ថា សទ ចាំសពាេះអ្វីណដេអ្នកានសសនើសុាំមួយណផ្នក ឬទាំងអ្ស់
សយើងខ្ាំុនឹងសផ្្ើេិខិរមួយសៅអ្នកណដេព្នយេ់ព្ីមូេសហរុណដេសយើងខ្ាំុានស្ៃើយរដិសសធ្ថា សទ។

េិខិរសនេះក៏នឹងព្នយេ់ព្ីរសរៀរណដេអ្នកអាចរដឹងឧទធរែ៍ប្រឆ្ាំងនឹងការសសប្មចររស់សយើងខ្ាំុផ្ងណដរ។
កាេររ ិសចឆទកាំែរ់សប្មារ់ “ការសសប្មចសតង់ដារសេើការធានរា៉ោ រ់រង” អ្ាំព្ីឱសងណដេអ្នកមិនទន់ានទទួេ

•

ប្រសិនសរើសយើងខ្ាំុសប្រើកាេររ ិសចឆទកាំែរ់សង
ត ់ដារ សយើងខ្ាំុប្រូវណរផ្ដេ់ចសមៃើយដេ់អ្នកកនុងរយៈសព្េ

72 សមា៉ោ ងរនទរ់ព្ីសយើងខ្ាំុទទួេានសាំសែើររស់អ្នក។ ឬ ប្រសិនសរើអ្នកកាំព្ុងសសនើសុាំការសេើកណេង សនេះ

មានន័យថាកនុងរយៈសព្េ 72 សមា៉ោ ងរនទរ់ព្ីសយើងទទួេានសសចកដីណងៃការែ៍ាាំប្ទព្ីសវជជរែិឌ រ ឬអ្នក

សចញសវជជរញ្ជ
ជ ររស់អ្នក។ សយើងខ្ាំុនឹងផ្ដេ់ចសមៃើយដេ់អ្នកឆ្រ់រហ័សជាងសនេះ ប្រសិនសរើសុខភាព្ររស់
អ្នកប្រូវការចាាំាច់។

•

ប្រសិនសរើសយើងខ្ាំុមិនរាំសព្ញតាមកាេររ ិសចឆទកាំែរ់សនេះសទ សយើងខ្ាំុនឹងរញ្ូជ នសាំសែើររស់អ្នករនត
សៅដាំសែើរការថ្នរែឹដ ងឧទធរែ៍កប្មិរទី 2។ សៅកប្មិរទី 2 អ្ងគភាព្ប្រួរព្ិនិរយសឡើងវ ិញឯករាជយ
(Independent Review Entity) នឹងប្រួរព្ិនិរយសាំសែើររស់អ្នកសឡើងវ ិញ។

•

ប្រសិនសរើចសមៃើយររស់សយើងខ្ាំុគឺ យេ់ប្ព្ម ចាំសពាេះអ្វីណដេអ្នកានសសនើសុាំមួយណផ្នក ឬទាំងអ្ស់

សយើងខ្ាំុប្រូវណរអ្នុម័រ ឬផ្ដេ់ការធានរា៉ោ រ់រងកនុងរយៈសព្េ 72 សមា៉ោ ងរនទរ់ព្ីសយើងខ្ាំុទទួេសាំសែើ

ររស់អ្នក ឬរាយការែ៍ាាំប្ទព្ីសវជជរែិឌ រ ឬអ្នកសចញសវជជរញ្ជ
ជ ររស់អ្នក ប្រសិនសរើអ្នកសសនើសុាំឱយ
មានករែីសេើកណេង។

•

ប្រសិនសរើចសមៃើយររស់សយើងខ្ាំុគឺការរដិសសធ្ថា សទ ចាំសពាេះអ្វីណដេអ្នកានសសនើសុាំមួយណផ្នក ឬទាំងអ្ស់
សយើងខ្ាំុនឹងសផ្្ើេិខិរមួយសៅអ្នកណដេព្នយេ់ព្ីមូេសហរុណដេសយើងខ្ាំុានស្ៃើយរដិសសធ្ថា សទ។

េិខិរសនេះក៏នឹងព្នយេ់ព្ីរសរៀរណដេអ្នកអាចរដឹងឧទធរែ៍ប្រឆ្ាំងនឹងការសសប្មចររស់សយើងខ្ាំុផ្ងណដរ។

ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
សៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការទូរសព្ទមកសេខសនេះគឺ ឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមចូេសៅកាន់ www.nhpri.org/INTEGRITY។
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ជាំព្ូកទី 9៖ អ្វីណដេប្រូវសធ្វើ ប្រសិនសរើអ្នកមានរញ្ជ
ា ឬរែឹដ ងរវា៉ោ

(ការសសប្មចសេើការធានរា៉ោ រ់រង រែឹដ ងឧទធរែ៍ រែឹដ ងរវា៉ោ )

កាេររ ិសចឆទកាំែរ់សប្មារ់ “ការសសប្មចសតង់ដារសេើការធានរា៉ោ រ់រង” អ្ាំព្ីឱសងណដេអ្នកានទិញរួចសហើយ

•

សយើងខ្ាំុប្រូវណរផ្ដេ់ចសមៃើយដេ់អ្នកកនុងរយៈសព្េ 14 ថ្ងៃតាមប្ររិទិនរនទរ់ព្ីសយើងខ្ាំុទទួេសាំសែើ
ររស់អ្នក។

•

ប្រសិនសរើសយើងខ្ាំុមិនរាំសព្ញតាមកាេររ ិសចឆទកាំែរ់សនេះសទ សយើងខ្ាំុនឹងរញ្ូជ នសាំសែើររស់អ្នកសៅ
ដាំសែើរការថ្នរែឹដ ងឧទធរែ៍កប្មិរទី 2។ សៅកប្មិរទី 2 អ្ងគភាព្ប្រួរព្ិនិរយសឡើងវ ិញឯករាជយ
(Independent Review Entity) នឹងប្រួរព្ិនិរយសាំសែើររស់អ្នកសឡើងវ ិញ។

•

ប្រសិនសរើចសមៃើយររស់សយើងខ្ាំុគឺ យេ់ប្ព្ម ចាំសពាេះអ្វីណដេអ្នកានសសនើសុាំមួយណផ្នក ឬទាំងអ្ស់ សយើងខ្ាំុ
នឹងរង់ប្ាក់ជូនអ្នកកនុងរយៈសព្េ 14 ថ្ងៃតាមប្ររិទិន។

•

ប្រសិនសរើចសមៃើយររស់សយើងខ្ាំុគឺការរដិសសធ្ថា សទ ចាំសពាេះអ្វីណដេអ្នកានសសនើសុាំមួយណផ្នក ឬទាំងអ្ស់
សយើងខ្ាំុនឹងសផ្្ើេិខិរមួយសៅអ្នកណដេព្នយេ់ព្ីមូេសហរុណដេសយើងខ្ាំុានស្ៃើយរដិសសធ្ថា សទ។

េិខិរសនេះក៏នឹងព្នយេ់ព្ីរសរៀរណដេអ្នកអាចរដឹងឧទធរែ៍ប្រឆ្ាំងនឹងការសសប្មចររស់សយើងខ្ាំុផ្ងណដរ។

ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
សៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការទូរសព្ទមកសេខសនេះគឺ ឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមចូេសៅកាន់ www.nhpri.org/INTEGRITY។
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ជាំព្ូកទី 9៖ អ្វីណដេប្រូវសធ្វើ ប្រសិនសរើអ្នកមានរញ្ជ
ា ឬរែឹដ ងរវា៉ោ

(ការសសប្មចសេើការធានរា៉ោ រ់រង រែឹដ ងឧទធរែ៍ រែឹដ ងរវា៉ោ )

F5. រែឹដ ងឧទធរែ៍កប្មិរទី 1 សប្មារ់ឱសងកនុងណផ្នក D
•

សដើមបីចារ់សផ្ដើមរែឹដ ងឧទធរែ៍ររស់
អ្នក អ្នក សវជជរែិឌ រ អ្នកសចញសវជជ
រញ្ជ
ជ សផ្សងសទៀរ ឬអ្នករាំណាង

•

ព្ិនិរយសមើេប្រួសៗ៖ រសរៀរដាក់រែឹដ ងឧទធរែ៍កប្មិរទី 1

ររស់អ្នកប្រូវណរទក់ទងមកសយើងខ្ាំុ។

អ្នក សវជជរែិឌ រ ឬអ្នកសចញសវជជរញ្ជ
ជ ឬអ្នករាំណាងររស់

ទាំនក់ទាំនង និងព្័រ៌មានទក់ទងនឹង

សផ្្ើសាំរុប្រ ឬទូរសារមកសយើងខ្ាំុ។ អ្នកក៏អាចសសនើសុាំឱយ

រួមរញ្ូច េស្មេះររស់អ្នក ព្័រ៌មាន

អ្នកអាចដាក់សាំសែើររស់អ្នកជាោយេកខែ៍អ្កសរ រួច

ការទមទរររស់អ្នក។

សរៀរចាំរែឹដ ងឧទធរែ៍សដាយសៅទូរសព្ទមកសយើងខ្ុាំ

ប្រសិនសរើអ្នកកាំព្ុងសសនើសុាំរែឹដ ង
ឧទធរែ៍សតង់ដារ អ្នកអាចដាក់

ានផ្ងណដរ។

•

ណដេអ្នកសសប្មចថានឹងរតឹងឧទធរែ៍។ ប្រសិនសរើ

រែឹដ ងឧទធរែ៍ររស់អ្នកសដាយសផ្្ើ

អ្នកខកកាេររ ិសចឆទកាំែរ់សដាយមានមូេសហរុ

សាំសែើជាោយេកខែ៍អ្កសរ។

សមស្សរអ្នកសៅណរអាចរដឹងឧទធរែ៍ានដណដេ។

អ្នកក៏អាចសសនើសុាំឱយសរៀរចាំរែឹដ ង
ឧទធរែ៍សដាយសៅទូរសព្ទមកសយើង

•

ប្រសិនសរើអ្នកចង់ានរែឹដ ងឧទធរែ៍
រហ័ស អ្នកអាចដាក់រែឹដ ងឧទធរែ៍
ររស់អ្នកជាោយេកខែ៍អ្កសរ
ឬអ្នកអាចសៅទូរសព្ទមកសយើងខ្ាំុ។

•

សូមដាក់សាំសែើសុាំរឹដង

អ្នក សវជជរែិឌ រ ឬអ្នកសចញសវជជរញ្ជ
ជ ឬអ្នករាំណាង
ររស់អ្នកអាចសៅទូរសព្ទមកសយើងខ្ាំុសប្មារ់

ខ្ាំុតាមរយៈសេខ 1-844-812-6896
ានផ្ងណដរ។

•

សូមសសនើសុាំកុងរយៈសព្េ
ន
60 ថ្ងៃតាមប្ររិទិនព្ីសព្េ

រែឹដ ងឧទធរែ៍រហ័ស។

•

សូមអានណផ្នកសនេះ
សដើមបីឱយប្ាកដថាអ្នកមានេកខែសមបរតិប្គរ់
ប្ាន់សប្មារ់ការសសប្មចរហ័ស! សូមអានណផ្នកសនេះ
សដើមបីរកសមើេព្័រ៌មានអ្ាំព្ីកាេររ ិសចឆទកាំែរ់ថ្ន
ការសសប្មចផ្ងណដរ។

ឧទធរែ៍កនុងរយៈសព្េ 60 ថ្ងៃតាម
ប្ររិទិន ព្ីកាេររ ិសចឆទសៅ

សេើេិខិរជូនដាំែឹងអ្ាំព្ីការសសប្មចររស់សយើងខ្ាំុណដេានសផ្្ើសៅអ្នក។ ប្រសិនសរើអ្នកខកកាេររ ិសចឆទ
កាំែរ់សនេះ និងមានមូេសហរុសមស្សរចាំសពាេះការខកខានសនេះ សយើងខ្ាំុអាចផ្ដេ់សព្េសវោរណនែមកនុង
ការដាក់រែឹដ ងឧទធរែ៍។ ឧទហរែ៍ មូេសហរុសមស្សរថ្នការខកកាេររ ិសចឆទកាំែរ់មានដូចជា

ប្រសិនសរើអ្នកមានជាំងឺធ្ន
ៃ ់ធ្ៃរណដេមិនអាចឱយអ្នកទក់ទងមកសយើងខ្ាំុាន ឬប្រសិនសរើសយើងខ្ាំុានផ្ដេ់
ព្័រ៌មានមិនប្រឹមប្រូវ ឬមិនសព្ញសេញអ្ាំព្ីកាេររ ិសចឆទកាំែរ់សប្មារ់សសនើសុាំរែឹដ ងឧទធរែ៍។

ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
សៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការទូរសព្ទមកសេខសនេះគឺ ឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមចូេសៅកាន់ www.nhpri.org/INTEGRITY។
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•

ជាំព្ូកទី 9៖ អ្វីណដេប្រូវសធ្វើ ប្រសិនសរើអ្នកមានរញ្ជ
ា ឬរែឹដ ងរវា៉ោ

(ការសសប្មចសេើការធានរា៉ោ រ់រង រែឹដ ងឧទធរែ៍ រែឹដ ងរវា៉ោ )

អ្នកមានសិទិសធ សនើសុាំចារ់ចមៃងថ្នព្័រ៌មានអ្ាំព្ីរែឹដ ងឧទធរែ៍ររស់អ្នកព្ីសយើងខ្ាំុ។ សដើមបីសសនើសុាំ
ចារ់ចមៃង សូមសៅទូរសព្ទសៅសសវាកមមសប្មារ់សមាជិកតាមរយៈសេខ 1-844-812-6896។

ពាកយផ្ៃូវចារ់ សប្មារ់រែឹដ ងឧទធរែ៍សៅគសប្មាងសនេះអ្ាំព្ីការសសប្មចសេើការធានរា៉ោ រ់រងសប្មារ់ឱស
ងកនុងណផ្នក D គឺ “សសចកដីសសប្មចសឡើងវ ិញ” ថ្នគសប្មាង។

ប្រសិនសរើអ្នកចង់ អ្នក និងសវជជរែិឌ រ ឬអ្នកសចញសវជជរញ្ជ
ជ សផ្សងសទៀរររស់អ្នកអាចផ្ដេ់ព្័រ៌មានរណនែមដេ់
សយើងខ្ាំុសដើមបីាាំប្ទរែឹដ ងឧទធរែ៍ររស់អ្នក។
ប្រសិនសរើសុខភាព្ររស់អ្នកប្រូវការចាាំាច់ សូមសសនើសុាំ "រែឹដ ងឧទធរែ៍រហ័ស"

•

ប្រសិនសរើអ្នករដឹងឧទធរែ៍ប្រឆ្ាំងនឹងការសសប្មចររស់គសប្មាងសយើងខ្ាំុអ្ាំព្ីឱសងណដេអ្នកមិនទន់ាន
ទទួេ អ្នក និងសវជជរែិឌ រ ឬអ្នកសចញសវជជរញ្ជ
ជ សផ្សងសទៀរររស់អ្នកនឹងប្រូវសសប្មចថាសរើអ្នកប្រូវការ
"រែឹដ ងឧទធរែ៍រហ័ស" ឬអ្រ់។

•

េកខខែឌរប្មូវសប្មារ់ការទទួេាន “រែឹត ងឧទធរែ៍រហ័ស” គឺដូចាននឹងការទទួេាន “សសចកតី
សសប្មចសេើការធានរា៉ោ រ់រងរហ័ស” សៅកនុងណផ្នក F4 សៅទាំព្័រ 238។

ពាកយផ្ៃូវចារ់ សប្មារ់ “រែឹដ ងឧទធរែ៍រហ័ស” គឺ “សសចកដីសសប្មចសឡើងវ ិញណដេប្រូវានព្សនៃឿ
នដាំសែើរការ”។

គសប្មាងររស់សយើងខ្ាំុនឹងប្រួរព្ិនិរយសឡើងវ ិញសេើរែឹដ ងឧទធរែ៍ររស់អ្នក រួចផ្ដេ់ការសសប្មចររស់សយើង
ខ្ាំុដេ់អ្នក

•

សយើងខ្ាំុព្ិនិរយសមើេសដាយយកចិរតទុកដាក់មដងសទៀរសេើព្័រ៌មានទាំងអ្ស់អ្ាំព្ីសាំសែើសុាំឱយមានការធាន
រា៉ោ រ់រងររស់អ្នក។ សយើងព្ិនិរយថាសរើសយើងានអ្នុវរតតាមរាេ់វ ិធានទាំងអ្ស់សៅសព្េសយើងានចសមៃើយ

ថា សទ ចាំសពាេះសាំសែើររស់អ្នកណដរឬសទ។ សយើងខ្ាំុអាចទក់ទងសៅអ្នក ឬសវជជរែិឌ រ ឬអ្នកសចញសវជជរញ្ជ
ជ
សផ្សងសទៀរររស់អ្នក សដើមបីទទួេានព្័រ៌មានរណនែម។ អ្នកប្រួរព្ិនិរយសឡើងវ ិញនឹងជារុគេ
គ ណដេមិន
ានសធ្វើការសសប្មចសេើការធានរា៉ោ រ់រងសដើមដាំរូង។

ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
សៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការទូរសព្ទមកសេខសនេះគឺ ឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមចូេសៅកាន់ www.nhpri.org/INTEGRITY។
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ជាំព្ូកទី 9៖ អ្វីណដេប្រូវសធ្វើ ប្រសិនសរើអ្នកមានរញ្ជ
ា ឬរែឹដ ងរវា៉ោ

(ការសសប្មចសេើការធានរា៉ោ រ់រង រែឹដ ងឧទធរែ៍ រែឹដ ងរវា៉ោ )

កាេររ ិសចឆទកាំែរ់សប្មារ់ “រែឹដ ងឧទធរែ៍រហ័ស”

•

ប្រសិនសរើសយើងខ្ាំុសប្រើកាេររ ិសចឆទកាំែរ់រហ័ស សយើងខ្ាំុនឹងផ្ដេ់ចសមៃើយដេ់អ្នកកនុងរយៈសព្េ 72 សមា៉ោ ង
រនទរ់ព្ីសយើងខ្ាំុទទួេានរែឹដ ងឧទធរែ៍ររស់អ្នក ឬឆ្រ់រហ័សជាងសនេះ ប្រសិនសរើសុខភាព្ររស់អ្នក
ប្រូវការចាាំាច់។

•

ប្រសិនសរើសយើងខ្ាំុមិនផ្ដេ់ចសមៃើយដេ់អ្នកកនុងរយៈសព្េ 72 សមា៉ោ ងសទ សយើងខ្ាំុនឹងរញ្ូជ នសាំសែើររស់អ្នក
សៅដាំសែើរការថ្នរែឹដ ងឧទធរែ៍កប្មិរទី 2។ សៅកប្មិរទី 2 អ្ងគភាព្ប្រួរព្ិនិរយសឡើងវ ិញឯករាជយ
(Independent Review Entity) នឹងប្រួរព្ិនិរយរែឹត ងឧទធរែ៍ររស់អ្នកសឡើងវ ិញ។

•

ប្រសិនសរើចសមៃើយររស់សយើងខ្ាំុគឺ "យេ់ប្ព្ម" ចាំសពាេះអ្វីណដេអ្នកានសសនើសុាំមួយណផ្នក ឬទាំងអ្ស់ សយើង
ខ្ាំុប្រូវណរផ្ដេ់ការធានរា៉ោ រ់រងកនុងរយៈសព្េ 72 សមា៉ោ ងរនទរ់ព្ីសយើងខ្ាំុទទួេរែឹដ ងឧទធរែ៍ររស់អ្នក។

•

ប្រសិនសរើចសមៃើយររស់សយើងខ្ាំុគឺការដិសសធ្ថា សទ ចាំសពាេះអ្វីណដេអ្នកានសសនើសុាំមួយណផ្នក ឬទាំងអ្ស់
សយើងខ្ាំុនឹងសផ្្ើេិខិរមួយសៅអ្នកណដេព្នយេ់ព្ីមូេសហរុថ្នការផ្ដេ់ចសមៃើយថា សទ។

កាេររ ិសចឆទកាំែរ់សប្មារ់ "រែឹដ ងឧទធរែ៍សតង់ដារ"

•

ប្រសិនសរើសយើងខ្ាំុសប្រើកាេររ ិសចឆទកាំែរ់សង
ត ់ដារ សយើងខ្ាំុប្រូវណរផ្ដេ់ចសមៃើយដេ់អ្នកកនុងរយៈសព្េ 7

ថ្ងៃថ្នប្ររិទិនរនទរ់ព្ីសយើងខ្ាំុទទួេានរែឹដ ងឧទធរែ៍ររស់អ្នក ឬឆ្រ់រហ័សជាងសនេះ ប្រសិនសរើសុខ
ភាព្ររស់អ្នកប្រូវការចាាំាច់ សេើកណេងណរប្រសិនសរើអ្នកសសនើសុាំសយើងខ្ុាំឱយរង់ប្ាក់ថ្ងៃឱសងណដេអ្នក

ានទិញរួចសហើយជូនអ្នកវ ិញ។ ប្រសិនសរើអ្នកសសនើសុាំសយើងខ្ុាំឱយរង់ប្ាក់ថ្ងៃឱសងណដេអ្នកានទិញរួច
សហើយជូនអ្នកវ ិញ សយើងខ្ុាំប្រូវណរផ្ដេ់ចសមៃើយដេ់អ្នកកនុងរយៈសព្េ 14 ថ្ងៃថ្នប្ររិទិនរនទរ់ព្ីសយើងខ្ុាំ

ទទួេានរែឹដ ងឧទធរែ៍ររស់អ្នក។ ប្រសិនសរើអ្នកគិរថា សុខភាព្ររស់អ្នកប្រូវការចាាំាច់ អ្នកគួរណរ
សសនើសុាំ "រែឹដ ងឧទធរែ៍រហ័ស"។
•

ប្រសិនសរើសយើងខ្ាំុមិនផ្ដេ់ការសសប្មចដេ់អ្នកកនុងរយៈសព្េ 7 ថ្ងៃតាមប្ររិទិន ឬ 14 ថ្ងៃតាមប្ររិទិន
ប្រសិនសរើអ្នកានសសនើសុាំសយើងខ្ាំុឱយរង់ប្ាក់ថ្ងៃឱសងណដេអ្នកានទិញរួចសហើយ ជូនអ្នកវ ិញសទសនេះ
សយើងខ្ាំុនឹងរញ្ូជ នសាំសែើររស់អ្នកសៅដាំសែើរការថ្នរែឹដ ងឧទធរែ៍កប្មិរទី 2។ សៅកប្មិរទី 2 អ្ងគ

ភាព្ប្រួរព្ិនិរយសឡើងវ ិញឯករាជយ (Independent Review Entity) នឹងប្រួរព្ិនិរយរែឹត ងឧទធរែ៍ររស់
អ្នកសឡើងវ ិញ។

ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
សៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការទូរសព្ទមកសេខសនេះគឺ ឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមចូេសៅកាន់ www.nhpri.org/INTEGRITY។
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•

ជាំព្ូកទី 9៖ អ្វីណដេប្រូវសធ្វើ ប្រសិនសរើអ្នកមានរញ្ជ
ា ឬរែឹដ ងរវា៉ោ

(ការសសប្មចសេើការធានរា៉ោ រ់រង រែឹដ ងឧទធរែ៍ រែឹដ ងរវា៉ោ )

ប្រសិនសរើចសមៃើយររស់សយើងខ្ាំុគឺ យេ់ប្ព្ម ចាំសពាេះអ្វីណដេអ្នកានសសនើសុាំមួយណផ្នក ឬទាំងអ្ស់៖

o ប្រសិនសរើសយើងខ្ាំុអ្នុម័រតាមសាំសែើសុាំឱយមានការធានរា៉ោ រ់រង សយើងខ្ាំុប្រូវណរផ្ដេ់ការធាន
រា៉ោ រ់រងឱយានឆ្រ់រហ័សតាមរប្មូវការចាាំាច់ ររស់សុខភាព្អ្នក រ៉ោុណនតមិនឱយសេើសព្ី 7 ថ្ងៃ
តានប្ររិទិនរនទរ់ព្ីសយើងខ្ាំុទទួេានរែឹដ ងឧទធរែ៍ររស់អ្នក ឬ 14 ថ្ងៃតាមប្ររិទិន

ប្រសិនសរើអ្នកានសសនើសុាំសយើងខ្ាំុឱយរង់ប្ាក់ថ្ងៃឱសងណដេអ្នកានទិញរួចសហើយជូនអ្នកវ ិញ។

o ប្រសិនសរើសយើងខ្ាំុអ្នុម័រតាមសាំសែើសុាំរង់ប្ាក់ថ្ងៃឱសងណដេអ្នកានទិញរួចសហើយជូនអ្ន
កវ ិញ សយើងខ្ាំុនឹងសផ្្ើប្ាក់សៅអ្នកកនុងរយៈសព្េ 30 ថ្ងៃតាមប្ររិទិនរនទរ់ព្ីសយើងខ្ាំុទទួេ
ានសាំសែើសុាំរឹដងឧទធរែ៍ររស់អ្នក។

•

ប្រសិនសរើចសមៃើយររស់សយើងខ្ាំុគឺការរដិសសធ្ថា សទ ចាំសពាេះអ្វីណដេអ្នកានសសនើសុាំមួយណផ្នក ឬទាំងអ្ស់

សយើងខ្ាំុនឹងសផ្្ើេិខិរមួយសៅអ្នកណដេព្នយេ់ព្ីមូេសហរុថ្នការផ្ដេ់ចសមៃើយថា សទ និងសរៀររារ់ព្ីរសរៀរ
រដឹងឧទធរែ៍ប្រឆ្ាំងនឹងការសសប្មចររស់សយើងខ្ាំុ។

ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
សៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការទូរសព្ទមកសេខសនេះគឺ ឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមចូេសៅកាន់ www.nhpri.org/INTEGRITY។
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ជាំព្ូកទី 9៖ អ្វីណដេប្រូវសធ្វើ ប្រសិនសរើអ្នកមានរញ្ជ
ា ឬរែឹដ ងរវា៉ោ

(ការសសប្មចសេើការធានរា៉ោ រ់រង រែឹដ ងឧទធរែ៍ រែឹដ ងរវា៉ោ )

F6. រែឹដ ងឧទធរែ៍កប្មិរទី 2 សប្មារ់ឱសងកនុងណផ្នក D
ប្រសិនសរើសយើងខ្ាំុស្ៃើយថា សទ ចាំសពាេះរែឹដ ង
ឧទធរែ៍ររស់អ្នកមួយណផ្នក ឬទាំងអ្ស់ អ្នក

អាចសប្ជើសសរ ើសថាគួរទទួេយកការសសប្មច
សនេះ ឬដាក់រែឹដ ងឧទធរែ៍រនតសទៀរ។
ប្រសិនសរើអ្នកសសប្មចចិរតថារនតសៅរែឹដ ង
ឧទធរែ៍កប្មិរទី 2 អ្ងគភាព្ប្រួរព្ិនិរយ
សឡើងវ ិញឯករាជយ (Independent Review

ព្ិនិរយសមើេប្រួសៗ៖ រសរៀរដាក់រែឹដ ងឧទធរែ៍កប្មិរទី 2
ប្រសិនសរើអ្នកចង់ឱយអ្ងគភាព្ប្រួរព្ិនិរយសឡើងវ ិញឯករាជយសធ្វើ
ការប្រួរព្ិនិរយសឡើងវ ិញសេើករែីររស់អ្នក
សនេះសាំសែើសុាំរឹដង
ឧទធរែ៍ររស់អ្នកប្រូវណរសធ្វើសឡើងជាោយេកខែ៍អ្កសរ។

Entity, IRE) នឹងប្រួរព្ិនិរយសឡើងវ ិញសេើ

•

ការសសប្មចររស់សយើងខ្ាំុ។

•

ណដេអ្នកសសប្មចថានឹងរតឹងឧទធរែ៍។ ប្រសិនសរើ

អ្នកខកកាេររ ិសចឆទកាំែរ់សដាយមានមូេសហរុសម

ប្រសិនសរើអ្នកចង់ឱយអ្ងគភាព្ IRE សធ្វើ

ស្សរ អ្នកសៅណរអាចរដឹងឧទធរែ៍ានដណដេ។

ការប្រួរព្ិនិរយសឡើងវ ិញសេើករែី
ររស់អ្នក សនេះសាំសែើសុាំរឹដងឧទធរែ៍

•

អ្នក សវជជរែិឌ រ អ្នកសចញសវជជរញ្ជ
ជ សផ្សងសទៀរ ឬអ្នក

ររស់អ្នកប្រូវណរសធ្វើសឡើងជា

រាំណាងររស់អ្នកអាចសសនើសុាំរែឹដ ងឧទធរែ៍

ោយេកខែ៍អ្កសរ។ េិខិរណដេ

កប្មិរទី 2។

សយើងខ្ាំុសផ្្ើសៅអ្ាំព្ីការសសប្មចររស់

សយើងខ្ាំុសៅកនុងរែឹដ ងឧទធរែ៍កប្មិរ
ទី 1 នឹងព្នយេ់ព្ីរសរៀរសសនើសុាំ
រែឹដ ងឧទធរែ៍កប្មិរទី 2។

•

សូមសសនើសុាំកុងរយៈសព្េ
ន
60 ថ្ងៃតាមប្ររិទិនព្ីសព្េ

•

សូមអានណផ្នកសនេះ សដើមបីឱយប្ាកដថាអ្នកមាន
េកខែសមបរតិប្គរ់ប្ាន់សប្មារ់ការសសប្មច
រហ័ស! សូមអានណផ្នកសនេះ សដើមបីរកសមើេព្័រ៌មាន
អ្ាំព្ីកាេររ ិសចឆទកាំែរ់ថ្នការសសប្មចផ្ងណដរ។

សៅសព្េអ្នកដាក់រែឹដ ងឧទធរែ៍សៅ
អ្ងគភាព្ IRE សយើងខ្ាំុនឹងរញ្ូជ ន

សាំែុាំសរឿងររស់អ្នកសៅអ្ងគភាព្
សនេះ។ អ្នកមានសិទិធសសនើសុាំចារ់ចមៃងថ្នសាំែុាំសរឿងររស់អ្នកសដាយសៅទូរសព្ទសៅសសវាកមមសប្មារ់
សមាជិកតាមរយៈសេខ 1-844-812-6896។

•

អ្នកមានសិទិផ្
ធ ដេ់ព្័រ៌មានសផ្សងសទៀរដេ់អ្ងគភាព្ IRE សដើមបីាាំប្ទរែឹដ ងឧទធរែ៍ររស់អ្នក។

•

អ្ងគភាព្ IRE គឺជាសាែរ័នឯករាជយណដេប្រូវានជួេសដាយគសប្មាង Medicare។ អ្ងគភាព្សនេះ
មិនជារ់ពាក់ព្័នធនឹងគសប្មាងសនេះសទ សហើយក៏មិនណមនជាទីភានក់្ររដាានិាេណដរ។

ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
សៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការទូរសព្ទមកសេខសនេះគឺ ឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមចូេសៅកាន់ www.nhpri.org/INTEGRITY។
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•

ជាំព្ូកទី 9៖ អ្វីណដេប្រូវសធ្វើ ប្រសិនសរើអ្នកមានរញ្ជ
ា ឬរែឹដ ងរវា៉ោ

(ការសសប្មចសេើការធានរា៉ោ រ់រង រែឹដ ងឧទធរែ៍ រែឹដ ងរវា៉ោ )

អ្នកប្រួរព្ិនិរយសឡើងវ ិញសៅអ្ងគភាព្ IRE នឹងព្ិនិរយសមើេសដាយយកចិរតទុកដាក់សេើព្័រ៌មានទាំងអ្ស់
ណដេពាក់ព្័នធនឹងរែឹដ ងឧទធរែ៍ររស់អ្នក។ សាែរ័នសនេះនឹងសផ្្ើេិខិរមួយសៅអ្នកណដេព្នយេ់ព្ីការ
សសប្មចររស់ខួន។
ៃ

ពាកយផ្ៃូវចារ់ សប្មារ់រែឹដ ងឧទធរែ៍សៅអ្ងគភាព្ IRE អ្ាំព្ីឱសងកនុងណផ្នក D គឺ “ការព្ិ ចារណាសឡើងវ ិញ”។

កាេររ ិសចឆទកាំែរ់សប្មារ់ "រែឹដ ងឧទធរែ៍រហ័ស" សៅកប្មិរទី 2

•

ប្រសិនសរើសុខភាព្ររស់អ្នកប្រូវការចាាំាច់ សូមសសនើសុាំ "រែឹដ ងឧទធរែ៍រហ័ស" ព្ីអ្ងគភាព្ប្រួរព្ិនិរយ
សឡើងវ ិញឯករាជយ (Independent Review Entity, IRE)។

•

ប្រសិនសរើអ្ងគភាព្ IRE យេ់ប្ព្មផ្ដេ់ "រែឹដ ងឧទធរែ៍រហ័ស" ដេ់អ្នក អ្ងគភាព្សនេះប្រូវណរផ្ដេ់ចសមៃើយ
សប្មារ់រែឹដ ងឧទធរែ៍កប្មិរទី 2 ររស់អ្នកកនុងរយៈសព្េ 72 សមា៉ោ ងរនទរ់ព្ីទទួេានសាំសែើសុាំរឹដង
ឧទធរែ៍ររស់អ្នក។

•

ប្រសិនសរើអ្ងគភាព្ IRE ផ្ដេ់ចសមៃើយថា យេ់ប្ព្ម ចាំសពាេះអ្វីណដេអ្នកានសសនើសុាំមួយណផ្នក ឬទាំងអ្ស់
សយើងខ្ាំុប្រូវណរផ្ដេ់ការអ្នុញ្ជារ ឬផ្ដេ់ការធានរា៉ោ រ់រងសេើឱសងកនុងរយៈសព្េ 24 សមា៉ោ ងរនទរ់ព្ី
សយើងខ្ាំុទទួេានការសសប្មច។

កាេររ ិសចឆទកាំែរ់សប្មារ់ "រែឹដ ងឧទធរែ៍សតង់ដារ" សៅកប្មិរទី 2

•

ប្រសិនសរើអ្នកមានរែឹដ ងឧទធរែ៍សតង់ដារសៅកប្មិរទី 2 អ្ងគភាព្ប្រួរព្ិនិរយសឡើងវ ិញឯករាជយ
(Independent Review Entity, IRE) ប្រូវណរផ្ដេ់ចសមៃើយសប្មារ់រែឹដ ងឧទធរែ៍កប្មិរទី 2 ររស់
អ្នកកនុងរយៈសព្េ 7 ថ្ងៃតាមប្ររិទិនរនទរ់ព្ីអ្ងគភាព្សនេះទទួេានរែឹដ ងឧទធរែ៍ររស់អ្នក

ឬ 14 ថ្ងៃតាមប្ររិទិន ប្រសិនសរើអ្នកានសសនើសុាំសយើងខ្ាំុឱយរង់ប្ាក់ថ្ងៃឱសងណដេអ្នកានទិញរួច
សហើយជូនអ្នកវ ិញ។

•

ប្រសិនសរើអ្ងគភាព្ IRE ផ្ដេ់ចសមៃើយថា យេ់ប្ព្ម ចាំសពាេះអ្វីណដេអ្នកានសសនើសុាំមួយណផ្នក ឬទាំងអ្ស់
សយើងខ្ាំុប្រូវណរផ្ដេ់ការអ្នុញ្ជារ ឬផ្ដេ់ការធានរា៉ោ រ់រងសេើឱសងកនុងរយៈសព្េ 72 សមា៉ោ ងរនទរ់ព្ីសយើង
ខ្ុាំទទួេានការសសប្មច។

•

ប្រសិនសរើអ្ងគភាព្ IRE អ្នុម័រតាមសាំសែើសុាំរង់ប្ាក់ថ្ងៃឱសងណដេអ្នកានទិញរួចសហើយជូនអ្នកវ ិញ
សយើងខ្ាំុនឹងសផ្្ើប្ាក់សៅអ្នកកនុងរយៈសព្េ 30 ថ្ងៃតាមប្ររិទិនរនទរ់ព្ីសយើងខ្ាំុទទួេានការសសប្មច។
ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
សៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការទូរសព្ទមកសេខសនេះគឺ ឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមចូេសៅកាន់ www.nhpri.org/INTEGRITY។
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ជាំព្ូកទី 9៖ អ្វីណដេប្រូវសធ្វើ ប្រសិនសរើអ្នកមានរញ្ជ
ា ឬរែឹដ ងរវា៉ោ

(ការសសប្មចសេើការធានរា៉ោ រ់រង រែឹដ ងឧទធរែ៍ រែឹដ ងរវា៉ោ )

ចុេះសរើអ្ងគភាព្ប្រួរព្ិនិរយសឡើងវ ិញឯករាជយស្ៃើយថា សទ ចាំ សពាេះរែឹដ ងឧទធរែ៍កប្មិរទី 2 ររស់អ្នក?
ចសមៃើយថា សទ មានន័យថាអ្ងគភាព្ប្រួរព្ិនិរយសឡើងវ ិញឯករាជយ (Independent Review Entity, IRE) យេ់ស្សរ
តាមការសសប្មចររស់សយើងសដាយមិនអ្នុម័រតាមសាំសែើររស់អ្នកសទ។ ចាំែុចសនេះសៅថា “ាាំប្ទការសសប្មច
”។ ឬអាចសៅមា៉ោ ងសទៀរថា “ប្ចានសចាេរែឹដ ងឧទធរែ៍ររស់អ្នក”។
ប្រសិនសរើអ្នកចង់រនតសៅដាំសែើរការថ្នរែឹដ ងឧទធរែ៍កប្មិរទី 3 សនេះឱសងណដេអ្នកសសនើសុាំប្រូវណររាំសព្ញតាម
រថ្មៃចាំនួនទឹកប្ាក់ជាអ្របររមា។ ប្រសិនសរើរថ្មៃជាចាំនួនទឹកប្ាក់គឺរិចជាងចាំនួនអ្របររមា អ្នកមិនអាច
រដឹងឧទធរែ៍រនតានសទ។ ប្រសិនសរើរថ្មៃជាចាំនួនទឹកប្ាក់មានចាំនួនសប្ចើនប្គរ់ប្ាន់ អ្នកអាចសសនើសុាំរែឹដ ង
ឧទធរែ៍កប្មិរទី 3 ាន។ េិខិរណដេអ្នកានទទួេព្ីអ្ងគភាព្ IRE នឹងសរៀររារ់ប្ារ់អ្នកអ្ាំព្ីរថ្មៃជាចាំនួនទឹក
ប្ាក់ណដេប្រូវការចាាំាច់ សដើមបីរនតដាំសែើរការថ្នរែឹដ ងឧទធរែ៍។

G. ការសសនើសុាំឱយសយើងខ្ុាំធានរា៉ោ រ់រងសេើការសប្មាកព្ាាេសៅមនទីរសព្ទយយូរជាងមុន
សៅសព្េអ្នកចូេសប្មាកព្ាាេសៅមនទីរសព្ទយ អ្នកមានសិទិធទទួេានសសវាកមមកុងមនទ
ន
ីរសព្ទយទាំងអ្ស់ណដេ
សយើងខ្ាំុធានរា៉ោ រ់រង ណដេចាាំាច់សប្មារ់សធ្វើសរាគវ ិនិច័យ
ឆ និងព្ាាេជាំងឺ ឬររួសររស់អ្នក។

កនុងអ្ាំឡុងសព្េសប្មាកសៅមនទីរសព្ទយណដេមានការធានរា៉ោ រ់រង អ្នកផ្ដេ់សសវាររស់អ្នក និងរុគគេិកមនទីរសព្ទយ
នឹងសធ្វើការជាមួយអ្នក សដើមបីសប្រៀមសប្មារ់ថ្ងៃណដេអ្នកសចញព្ីមនទីរសព្ទយ។ ព្ួកសគក៏នឹងជួយសរៀរចាំសប្មារ់ការ
ណងទាំណាមួយណដេអ្នកអាចនឹងប្រូវការ រនទរ់ព្ីអ្នកសចញព្ីមនទីរសព្ទយផ្ងណដរ។

•

សគសៅថ្ងៃណដេអ្នកសចញព្ីមនទីរសព្ទយថា “កាេររ ិសចឆទសចញព្ីមនទីរសព្ទយ”។

•

អ្នកផ្ដេ់សសវាររស់អ្នក ឬរុគគេិកមនទីរសព្ទយនឹងប្ារ់អ្នកអ្ាំព្ីកាេររ ិសចឆទសចញព្ីមនទីរសព្ទយ។

ប្រសិនសរើអ្នកគិរថា អ្នកប្រូវានសសនើសុាំឱយសចញព្ីមនទីរសព្ទយឆ្រ់រហ័សសព្ក អ្នកអាចសសនើសុាំសប្មាកសៅមនទីរ
សព្ទយយូរជាងសនេះ។ ណផ្នកសនេះសរៀររារ់ប្ារ់អ្នកអ្ាំព្ីរសរៀរសសនើសុាំ។

ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
សៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការទូរសព្ទមកសេខសនេះគឺ ឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមចូេសៅកាន់ www.nhpri.org/INTEGRITY។
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ជាំព្ូកទី 9៖ អ្វីណដេប្រូវសធ្វើ ប្រសិនសរើអ្នកមានរញ្ជ
ា ឬរែឹដ ងរវា៉ោ

(ការសសប្មចសេើការធានរា៉ោ រ់រង រែឹដ ងឧទធរែ៍ រែឹដ ងរវា៉ោ )

G1. ការណសវងយេ់អ្ាំព្ីសិទិក
ធ ុនងគសប្មាង Medicare ររស់អ្នក
កនុងរយៈសព្េព្ីរថ្ងៃរនទរ់ព្ីអ្នកចូេសប្មាកព្ាាេសៅមនទីរសព្ទយ រុគគេិកសរៀរចាំករែី ឬគិោនុរដាាកនឹង
ផ្ដេ់ឯកសារជូនដាំែឹងដេ់អ្នក ណដេមានស្មេះថា “សារសាំខាន់ព្ីគសប្មាង Medicare អ្ាំព្ីសិទិធររស់អ្នក។”
ប្រសិនសរើអ្នកមិនទទួេានការជូនដាំែឹងសនេះសទ សូមសសនើសុាំវាព្ីរុគគេិកមនទីរសព្ទយ។ ប្រសិនសរើអ្នកប្រូវការ
ជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅសសវាកមមសប្មារ់សមាជិកតាមរយៈសេខ 1-844-812-6896។ អ្នកក៏អាចសៅទូរ
សព្ទផ្ងណដរសៅសេខ 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) 24 សមា៉ោ ងកនុងមួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកុងមួ
ន
យសាតហ៍។
សប្មារ់អ្នកសប្រើប្ាស់ TTY គួរសៅទូរសព្ទសៅសេខ 1-877-486-2048។

សូមអានការជូនដាំែឹងសនេះសដាយប្រុងប្រយ័រន និងសួរសាំែួរប្រសិនសរើអ្នកមិនយេ់សទ។ “សារសាំខាន់” ប្ារ់
អ្នកអ្ាំព្ីសិទិរធ រស់អ្នកកនុងនមជាអ្នកជាំងឺកុងមនទ
ន
ីរសព្ទយ រួមទាំងសិទិក
ធ ុងការ៖
ន

•

ទទួេានសសវាកមមណដេធានរា៉ោ រ់រងសដាយគសប្មាង Medicare កនុងអ្ាំឡុង និងសប្កាយការសប្មាក

ព្ាាេកនុងមនទីរសព្ទយររស់អ្នក។ អ្នកមានសិទិធដឹងថាសសវាកមមទាំងសនេះគឺជាអ្វីខៃេះ អ្នកណានឹងរង់ប្ាក់
ថ្ងៃសសវាកមមទាំងសនេះ និងកណនៃងណាណដេអ្នកអាចទទួេានសសវាកមមទាំងសនេះ។

•

រួមចាំណែកសសប្មចអ្ាំព្ីរយៈសព្េថ្នការសប្មាកកនុងមនទីរសព្ទយររស់អ្នក។

•

ដឹងព្ីកណនៃងណដេប្រូវរាយការែ៍អ្ាំព្ីកីា
ដ រមភណដេអ្នកមានអ្ាំព្ីគុែភាព្ថ្នការណងទាំកុងមនទ
ន
ីរសព្ទយ
ររស់អ្នក។

•

រែឹដ ងឧទធរែ៍ ប្រសិនសរើអ្នកគិរថា អ្នកប្រូវានសសនើសុាំឱយសចញព្ីមនទីរសព្ទយឆ្រ់រហ័សសព្ក។

អ្នកគួរណរចុេះហរែសេខាសេើការជូនដាំែឹងររស់គសប្មាង Medicare សដើមបីរ្ាញថាអ្នកានទទួេ និងយេ់
ព្ីសិទិធររស់អ្នក។ ការចុេះហរែសេខាសេើការជូនដាំែឹងសនេះមិនណមនមានន័យថា អ្នកយេ់ស្សរតាមកាេ
ររ ិសចឆទសចញព្ីមនទីរសព្ទយ ណដេអ្នកប្រណហេជាប្រូវានប្ារ់សដាយអ្នកផ្ដេ់សសវាររស់អ្នក ឬរុគគេិកមនទីរ
សព្ទយសនេះសទ។
សូមរកាទុកចារ់ចមៃងថ្នការជូនដាំែឹងណដេានចុេះហរែសេខា ដូសចនេះសហើយរអ្នកនឹងមានព្័រ៌មានសៅកនុងថ្ដ
ប្រសិនសរើអ្នកប្រូវការ។

ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
សៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការទូរសព្ទមកសេខសនេះគឺ ឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមចូេសៅកាន់ www.nhpri.org/INTEGRITY។
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•

ជាំព្ូកទី 9៖ អ្វីណដេប្រូវសធ្វើ ប្រសិនសរើអ្នកមានរញ្ជ
ា ឬរែឹដ ងរវា៉ោ

(ការសសប្មចសេើការធានរា៉ោ រ់រង រែឹដ ងឧទធរែ៍ រែឹដ ងរវា៉ោ )

សដើមបីសមើេចារ់ចមៃងថ្នការជូនដាំែឹងសនេះជាមុន អ្នកអាចសៅទូរសព្ទសៅសសវាកមមសប្មារ់សមាជិក
តាមរយៈសេខ 1-844-812-6896។ អ្នកក៏អាចសៅទូរសព្ទសៅ 1-800 MEDICARE (1-800-633-4227)
24 សមា៉ោ ងកនុងមួយថ្ងៃ និង 7 ថ្ងៃកុងមួ
ន
យសាតហ៍។ សប្មារ់អ្នកសប្រើប្ាស់ TTY គួរសៅទូរសព្ទសៅសេខ
1-877-486-2048។ ការទូរសព្ទមកសេខសនេះគឺ ឥរគិរថ្ងៃ។

•

អ្នកក៏អាចសមើេសសចកដីចូនដាំែឹងអ្នឡាញានផ្ងណដរតាមរយៈ
www.cms.gov/Medicare/Medicare-General-Information/BNI/HospitalDischargeAppealNotices ។

•

ប្រសិនសរើអ្នកប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅសសវាកមមសប្មារ់សមាជិក ឬគសប្មាង Medicare
តាមរយៈសេខខាងសេើ។

G2. រែឹដ ងឧទធរែ៍កប្មិរទី 1 សដើមបីរូរកាេររ
ដ
ិសចឆទសចញព្ីមនទីរសព្ទយររស់អ្នក
ប្រសិនសរើអ្នកចង់ឱយសយើងខ្ាំុធានរា៉ោ រ់រងសេើសសវាកមមសប្មារ់អ្នកជាំងឺកុងមនទ
ន
ីរសព្ទយយូរជាងមុន អ្នកប្រូវណរសសនើ
សុាំរឹដងឧទធរែ៍។

សាែរ័នណកេមអគុែភាព្ នឹងសធ្វើការប្រួរព្ិនិរយរែឹត ងឧទធរែ៍កប្មិរ 1 សដើមបីរកសមើេថាសរើកាេររ ិសចឆទថ្ន
ការចាកសចញណដេានសប្ាងទុកររស់អ្នកគឺសមស្សរតាមសវជជសាស្រសតសប្មារ់អ្នកណដរឬសទ។ សៅកនុងរដា

Rhode Island សាែរ័នណកេមអគុែភាព្ (Quality Improvement Organization) ប្រូវានសៅថា KEPRO។
សដើមបីដាក់រែឹដ ងឧទធរែ៍ឱយផ្ទៃស់រូរកាេររ
ដ
ិសចឆទសចញព្ីមនទីរសព្ទយររស់អ្នក សូមសៅទូរសព្ទសៅ KEPRO
តាមរយៈសេខ៖ 1-888-319-8452។
សៅទូរសព្ទភាៃមៗ!
សូមសៅទូរសព្ទសៅសាែរ័នណកេមអគុែភាព្ (Quality Improvement Organization) មុនសព្េអ្នកចាកសចញ
ព្ីមនទីរសព្ទយ និងកុាំឱយហួសកាេររ ិសចឆទ សចញព្ីមនទីរសព្ទយណដេានសប្ាងទុក។ "សារសាំខាន់ព្ី Medicare
អ្ាំព្ីសិទិធររស់អ្នក" មានព្័រ៌មានអ្ាំព្ីរសរៀរទក់ទងសៅសាែរ័នណកេមអគុែភាព្។

ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
សៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការទូរសព្ទមកសេខសនេះគឺ ឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមចូេសៅកាន់ www.nhpri.org/INTEGRITY។
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•

(ការសសប្មចសេើការធានរា៉ោ រ់រង រែឹដ ងឧទធរែ៍ រែឹដ ងរវា៉ោ )

ប្រសិនសរើអ្នកសៅទូរសព្ទមុនសព្េអ្នកចាកសចញ
អ្នកប្រូវានអ្នុញ្ជារឱយសប្មាកសៅមនទីរសព្ទយ
សប្កាយកាេររ ិសចឆទសចញព្ីមនទីរសព្ទយណដេាន
សប្ាងទុកររស់អ្នកសដាយមិនរង់ប្ាក់ ខែៈ
សព្េណដេអ្នករង់ចាាំទទួេការសសប្មចសេើ

•

ជាំព្ូកទី 9៖ អ្វីណដេប្រូវសធ្វើ ប្រសិនសរើអ្នកមានរញ្ជ
ា ឬរែឹដ ងរវា៉ោ

ព្ិនិរយសមើេប្រួសៗ៖ រសរៀរដាក់រែឹដ ងឧទធរែ៍
កប្មិរទី 1 សដើមបីផ្ទៃស់រូរកាេររ
ដ
ិសចឆទសចញ
ព្ីមនទីរសព្ទយររស់អ្នក

រែឹដ ងឧទធរែ៍ររស់អ្នកព្ីសាែរ័នណកេមអគុែ

សូមសៅទូរសព្ទសៅសាែរ័នណកេមអគុែភាព្

ភាព្។

(Quality Improvement Organization)
សប្មារ់រដាររស់អ្នកតាមរយៈសេខ

ប្រសិនសរើអ្នកមិនសៅទូរសព្ទសដើមបីរឹង
ដ ឧទធរែ៍

1-888-319-8452 និងសសនើសុាំឱយមានការ

សទ សហើយអ្នកសសប្មចចិរតរនតសប្មាកសៅមនទីរ

“ប្រួរព្ិនិរយសឡើងវ ិញរហ័ស”។

សព្ទយសប្កាយកាេររ ិសចឆទសចញព្ីមនទីរសព្ទយណដេ
ានសប្ាងទុកររស់អ្នក អ្នកអាចនឹងប្រូវរង់
ប្ាក់ថ្ងៃណងទាំកុនងមនទីរសព្ទយទាំងអ្ស់ណដេអ្នក

ទទួេានសៅសប្កាយកាេររ ិសចឆទសចញព្ីមនទីរ

សូមសៅទូរសព្ទមុនសព្េអ្នកចាកសចញព្ីមនទីរ
សព្ទយ និងមុនកាេររ ិសចឆទសចញព្ីមនទីរសព្ទយ
ណដេានសប្ាងទុកររស់អ្នក។

សព្ទយណដេានសប្ាងទុកររស់អ្នក។

•

ប្រសិនសរើអ្នកខកកាេររ ិសចឆទកាំែរ់ កុងការទក់
ន
ទងសៅសាែរ័នណកេមអគុែភាព្ (Quality

Improvement Organization) អ្ាំព្ីរែឹដ ងឧទធរែ៍ររស់អ្នក អ្នកអាចដាក់រែឹដ ងឧទធរែ៍សដាយ
ផ្ទទេ់សៅគសប្មាងររស់សយើងខ្ាំុជាំនួសវ ិញ។ សប្មារ់ព្័រ៌មានេមអិរ សូមសមើេណផ្នក G4 សៅទាំព្័រ 256។
សយើងខ្ាំុចង់សធ្វើឱយប្ាកដថា អ្នកយេ់ព្ីអ្ីវណដេអ្នកប្រូវសធ្វើ និងកាេររ ិសចឆទកាំែរ់។

•

សូមសសនើសុាំជាំនួយ ប្រសិនសរើអ្នកប្រូវការ។ ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទ
សៅសសវាកមមសប្មារ់សមាជិកតាមរយៈសេខ 1-844-812-6896 ានប្គរ់សព្េ។ អ្នកក៏អាចទូរសព្ទសៅ
RIPIN Healthcare Advocate តាមរយៈសេខ 1-855-747-3224 (TTY 711) កមមវ ិធ្ីជាំនួយណផ្នកធាន
រា៉ោ រ់រងសុខភាព្រដា (SHIP) តាមរយៈសេខ 1-888-884-8721 (TTY 711) ឬ The POINT តាមរយៈ
សេខ 1-401-462-4444 (TTY 711)។

អ្វីសៅជាសាែរ័នណកេមអគុែភាព្ (Quality Improvement Organization)?
សាែរ័នសនេះជាប្កុមសវជជរែិឌ រ និងអ្នកជាំនញណងទាំសុខភាព្សផ្សងសទៀរណដេជួេសដាយរដាានិាេសហព្័នធ។
អ្នកជាំនញទាំងសនេះមិនណមនជាណផ្នកថ្នគសប្មាងររស់សយើងខ្ាំុសទ។ គសប្មាង Medicare ជួេព្ួកសគឱយមកព្ិនិរយ
និងជួយណកេមអគុែភាព្ណងទាំសប្មារ់មនុសសណដេចូេរួមកនុងគសប្មាង Medicare។

ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
សៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការទូរសព្ទមកសេខសនេះគឺ ឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមចូេសៅកាន់ www.nhpri.org/INTEGRITY។
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ជាំព្ូកទី 9៖ អ្វីណដេប្រូវសធ្វើ ប្រសិនសរើអ្នកមានរញ្ជ
ា ឬរែឹដ ងរវា៉ោ

(ការសសប្មចសេើការធានរា៉ោ រ់រង រែឹដ ងឧទធរែ៍ រែឹដ ងរវា៉ោ )

សសនើសុាំឱយមាន “ការប្រួរព្ិនិរយសឡើងវ ិញរហ័ស”
អ្នកប្រូវណរសសនើសុាំឱយសាែរ័នណកេមអគុែភាព្ (Quality Improvement Organization) "ប្រួរព្ិនិរយសឡើងវ ិញ
រហ័ស" សេើការសចញព្ីមនទីរសព្ទយររស់អ្នក។ ការសសនើសុាំឱយ "ប្រួរព្ិនិរយសឡើងវ ិញរហ័ស" មានន័យថាអ្នកសសនើ
សុាំឱយសាែរ័នសនេះសប្រើកាេររ ិសចឆទកាំែរ់រហ័សសប្មារ់រែឹដ ងឧទធរែ៍ ជាំនួសឱយកាេររ ិសចឆទកាំែរ់សត
ង់ដារ។
ពាកយផ្ៃូវចារ់ សប្មារ់ “ការប្រួរព្ិនិរយសឡើងវ ិញរហ័ស” គឺ “ការប្រួរព្ិនិរយសឡើងវ ិញភាៃមៗ”។

សរើ មានអ្វីសកើរសឡើងកនុងអ្ាំឡុងសព្េប្រួរព្ិនិរយសឡើងវ ិញរហ័ស?

•

អ្នកប្រួរព្ិនិរយសឡើងវ ិញសៅសាែរ័នណកេមអគុែភាព្ (Quality Improvement Organization) នឹងសួរអ្នក
ឬអ្នករាំណាងររស់អ្នកថា សហរុអ្ីវានជាអ្នកគិរថា ការធានរា៉ោ រ់រងគួរណររនតផ្ដេ់ជូន សប្កាយកាេ
ររ ិសចឆទសចញព្ីមនទីរសព្ទយណដេានសប្ាងទុក។ អ្នកមិនចាាំាច់សរៀរចាំអ្ីវមួយជាោយេកខែ៍អ្កសរសនេះ
សទ រ៉ោុណនតអ្នកអាចសរៀរចាំាន ប្រសិនសរើអ្នកចង់។

•

អ្នកប្រួរព្ិនិរយសឡើងវ ិញនឹងព្ិនិរយសមើេកាំែរ់ប្តាសវជជសាស្រសតររស់អ្នក ព្ិភាកាជាមួយអ្នកផ្ដេ់សសវា
និងប្រួរព្ិនិរយសឡើងវ ិញសេើព្័រ៌មានទាំងអ្ស់ណដេពាក់ព្័នធនឹងការសប្មាកសៅមនទីរសព្ទយររស់អ្នក។

•

យា៉ោ ងយូរសៅសព្េថ្ងៃប្រង់ រនទរ់ព្ីអ្នកប្រួរព្ិនិរយសឡើងវ ិញប្ារ់សយើងខ្ាំុអ្ាំព្ីរែឹដ ងឧទធរែ៍ររស់អ្នក
អ្នកនឹងទទួេានេិខិរមួយណដេរញ្ជ
ជ ក់ព្ីកាេររ ិសចឆទសចញព្ីមនទីរសព្ទយណដេានសប្ាងទុក

ររស់អ្នក។ េិខិរសនេះព្នយេ់ព្ីមូេសហរុណដេអ្នកផ្ដេ់សសវាររស់អ្នក មនទីរសព្ទយ ក៏ដូចជាសយើងខ្ាំុគិរ
ថាវាជាការប្រឹមប្រូវណដេអ្នកប្រូវសចញព្ីមនទីរសព្ទយសៅកាេររ ិសចឆទសនេះ។

ពាកយផ្ៃូវចារ់ សប្មារ់ការព្នយេ់ជាោយេកខែ៍អ្កសរសនេះគឺ “ការជូនដាំែឹងេមអិរអ្ាំព្ីការសចញព្ីមនទីរ
សព្ទយ”។ អ្នកអាចទទួេានគាំរេ
ូ ិខិរសនេះសដាយសៅទូរសព្ទសៅសសវាកមមសប្មារ់សមាជិកតាមរយៈសេខ
1-844-812-6896។ អ្នកក៏អាចសៅទូរសព្ទផ្ងណដរសៅសេខ 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) 24
សមា៉ោ ងកនុងមួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកុងមួ
ន
យសាតហ៍។ អ្នកសប្រើ TTY គួរណរសៅទូរសព្ទសៅកាន់សេខ 1-877-486-2048។

ឬអ្នកក៏អាចសមើេសសចកដីចូនដាំែឹងគាំរអ្
ូ នឡាញានផ្ងណដរតាមរយៈ www.cms.gov/Medicare/MedicareGeneral-Information/BNI/HospitalDischargeAppealNotices

ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
សៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការទូរសព្ទមកសេខសនេះគឺ ឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមចូេសៅកាន់ www.nhpri.org/INTEGRITY។
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ជាំព្ូកទី 9៖ អ្វីណដេប្រូវសធ្វើ ប្រសិនសរើអ្នកមានរញ្ជ
ា ឬរែឹដ ងរវា៉ោ

(ការសសប្មចសេើការធានរា៉ោ រ់រង រែឹដ ងឧទធរែ៍ រែឹដ ងរវា៉ោ )

ចុេះសរើចសមៃើយគឺ យេ់ប្ព្ម?

•

ប្រសិនសរើសាែរ័នណកេមអគុែភាព្ (Quality Improvement Organization) ផ្ដេ់ចសមៃើយថា យេ់ប្ព្ម
ចាំសពាេះរែឹដ ងឧទធរែ៍ររស់អ្នក សយើងខ្ាំុប្រូវណររនតធានរា៉ោ រ់រងសេើសសវាកមមកុងមនទ
ន
ីរសព្ទយររស់អ្នក
កនុងរយៈសព្េចាាំាច់តាមកបួនសវជជសាស្រសត។

ចុេះសរើចសមៃើយគឺការរដិសសធ្ថា សទ?

•

ប្រសិនសរើសាែរ័នណកេមអគុែភាព្ (Quality Improvement Organization) ផ្ដេ់ចសមៃើយថា សទ ចាំសពាេះ
រែឹដ ងឧទធរែ៍ររស់អ្នក មានន័យថាកាេររ ិសចឆទសចញព្ីមនទីរសព្ទយណដេានសប្ាងទុកររស់អ្នក
គឺសមស្សរតាមកបួនសវជជសាស្រសតសហើយ។ ប្រសិនសរើដូសចនេះ ការធានរា៉ោ រ់រងររស់សយើងខ្ាំុសប្មារ់សសវា
កមមអ្នកជាំងឺកុងមនទ
ន
ីរសព្ទយររស់អ្នកនឹងរញ្ចរ់សៅសព្េថ្ងៃប្រង់ រនទរ់ព្ីសាែរ័នណកេមអគុែភាព្
(Quality Improvement Organization) ផ្ដេ់ចសមៃើយររស់ខួន។
ៃ

•

ប្រសិនសរើសាែរ័នណកេមអគុែភាព្ផ្ដេ់ចសមៃើយថា សទ សហើយអ្នកសសប្មចចិរតសប្មាកសៅមនទីរសព្ទយ
សនេះអ្នកអាចនឹងប្រូវរង់ប្ាក់ថ្ងៃរនតសប្មាកសៅមនទីរសព្ទយររស់អ្នក។ ចាំណាយថ្ងៃណងទាំសុខភាព្ណដេ
អ្នកអាចនឹងប្រូវរង់គឺចារ់សផ្ដើមព្ីសព្េថ្ងៃប្រង់ រនទរ់ព្ីសាែរ័នណកេមអគុែភាព្ (Quality Improvement
Organization) ផ្ដេ់ចសមៃើយររស់ខួន។
ៃ

•

ប្រសិនសរើសាែរ័នណកេមអគុែភាព្ (Quality Improvement Organization) រដិសសធ្រែឹដ ងឧទធរែ៍
ររស់អ្នក សហើយអ្នករនតសប្មាកកនុងមនទីរសព្ទយសប្កាយកាេររ ិសចឆទសចញព្ីមនទីរសព្ទយណដេាន
សប្ាងទុកររស់អ្នក សនេះអ្នកអាចដាក់រែឹដ ងឧទធរែ៍កប្មិរទី 2 ាន។

G3. រែឹដ ងឧទធរែ៍កប្មិរទី 2 សដើមបីរូរកាេររ
ដ
ិសចឆទ សចញព្ីមនទីរ សព្ទយររស់អ្នក
ប្រសិនសរើសាែរ័នណកេមអគុែភាព្ (Quality Improvement Organization) ានរដិសសធ្រែឹដ ងឧទធរែ៍ររស់
អ្នក សហើយអ្នករនត សប្មាកកនុងមនទីរសព្ទយសប្កាយកាេររ ិសចឆទសចញព្ីមនទីរសព្ទយណដេានសប្ាងទុកររស់អ្នក

សនេះអ្នកអាចដាក់រែឹដ ងឧទធរែ៍កប្មិរទី 2 ាន។ អ្នកនឹងប្រូវទក់ទងសៅសាែរ័នណកេមអគុែភាព្ (Quality
Improvement Organization) មដងសទៀរ សហើយសសនើសុាំឱយសធ្វើការប្រួរ ព្ិនិរយសឡើងវ ិញមួយសផ្សងសទៀរ។
សូមសសនើសុាំឱយមានការប្រួរព្ិនិរយសឡើងវ ិញកប្មិរទី 2 កនុងរយៈសព្េ 60 ថ្ងៃតាមប្ររិទិន រនទរ់ព្ីសាែរ័នណកេមអ
គុែភាព្ (Quality Improvement Organization) ានផ្ដេ់ចសមៃើយថា សទ ចាំសពាេះរែឹដ ងឧទធរែ៍កប្មិរទី 1

ររស់អ្នក។ អ្នកអាចសសនើសុាំឱយមានការប្រួរព្ិនិរយសឡើងវ ិញសនេះាន េុេះប្តាណរអ្នកានសប្មាកសៅមនទីរសព្ទយ
សប្កាយកាេររ ិសចឆទថ្នការធានរា៉ោ រ់រងសេើការណងទាំររស់អ្នកានរញ្ច រ់។

ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
សៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការទូរសព្ទមកសេខសនេះគឺ ឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមចូេសៅកាន់ www.nhpri.org/INTEGRITY។
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ជាំព្ូកទី 9៖ អ្វីណដេប្រូវសធ្វើ ប្រសិនសរើអ្នកមានរញ្ជ
ា ឬរែឹដ ងរវា៉ោ

(ការសសប្មចសេើការធានរា៉ោ រ់រង រែឹដ ងឧទធរែ៍ រែឹដ ងរវា៉ោ )

សៅកនុងរដា Rhode Island សាែរ័នណកេមអគុែភាព្ (Quality Improvement Organization) ប្រូវានសៅថា
KEPRO។ អ្នកអាចទក់ទងសៅ KEPRO តាមរយៈសេខ៖ 1-888-319-8452។

•

អ្នកប្រួរព្ិនិរយសឡើងវ ិញសៅសាែរ័នណក
េមអគុែភាព្ (Quality Improvement
Organization)នឹងព្ិនិរយសមើេមដងសទៀរ
សដាយយកចិរតទុកដាក់សេើព្័រ៌មានទាំង

•

ព្ិនិរយសមើេប្រួសៗ៖ រសរៀរដាក់រែឹដ ងឧទធរែ៍កប្មិរទី 2
សដើមបីផ្ទៃស់រូរកាេររ
ដ
ិសចឆទសចញព្ីមនទីរសព្ទយររស់អ្នក

អ្ស់ណដេពាក់ព្័នធនឹងរែឹដ ងឧទធរែ៍

សូមសៅទូរសព្ទសៅសាែរ័នណកេមអគុែភាព្ (Quality

ររស់អ្នក។

Improvement Organization)
សប្មារ់រដាររស់អ្នកតាមរយៈសេខ 1-888-319-8452

កនុងរយៈសព្េ 14 ថ្ងៃតាមប្ររិទិនរនទរ់
ព្ីទទួេានសាំសែើសុាំឱយប្រួរព្ិនិរយ

និងសសនើសុាំឱយមានការប្រួរព្ិនិរយសឡើងវ ិញមួយសផ្សងសទៀរ។

សឡើងវ ិញជាសេើកទីព្ីរររស់អ្នក អ្នក
ប្រួរព្ិនិរយសឡើងវ ិញសៅសាែរ័នណកេមអ
គុែភាព្ (Quality Improvement Organization) នឹងសធ្វើការសសប្មច។
សរើ មានអ្វីសកើរសឡើងប្រសិនសរើចសមៃើយគឺ យេ់ប្ព្ម?

•

សយើងខ្ុាំប្រូវណររង់ប្ាក់ជូនអ្នកវ ិញសប្មារ់ចាំណែកថ្នចាំណាយររស់សយើងខ្ុាំសេើការណងទាំណដេអ្នកាន
ទទួេតាាំងព្ីសព្េថ្ងៃប្រង់ រនទរ់ព្ីកាេររ ិសចឆទថ្នការសសប្មចសេើរែឹដ ងឧទធរែ៍ទីមួយររស់អ្នក។
សយើងខ្ុាំប្រូវណររនតផ្ដេ់ការធានរា៉ោ រ់រងសេើការណងទាំ អ្នកជាំងឺកុងមនទ
ន
ីរសព្ទយ ររស់អ្នកកនុងរយៈសព្េ
ចាាំាច់តាមកបួនសវជជសាស្រសត។

•

អ្នកប្រូវណររនតរង់ប្ាក់ណដេជាចាំណែកថ្នចាំណាយររស់អ្នក សហើយណដនកាំែរ់ថ្នការធានរា៉ោ រ់រង
អាចនឹងប្រូវអ្នុវរត។

សរើ មានអ្វីសកើរសឡើងប្រសិនសរើចសមៃើយគឺការរដិសសធ្ថា សទ?
វាមានន័យថាសាែរ័នណកេមអគុែភាព្ (Quality Improvement Organization) យេ់ស្សរតាមការសសប្មចសេើ
កប្មិរទី 1 សហើយនឹងមិនផ្ទៃស់រូរសទ។
ដ
េិខិរណដេអ្នកទទួេាននឹងសរៀររារ់ប្ារ់អ្នកព្ីអ្ីវណដេអ្នកអាចសធ្វើាន
ប្រសិនសរើអ្នកចង់រនតដាំសែើរការថ្នរែឹដ ងឧទធរែ៍។

ប្រសិនសរើសាែរ័នណកេមអគុែភាព្ (Quality Improvement Organization) រដិសសធ្រែឹដ ងឧទធរែ៍កប្មិរទី 2
ររស់អ្នក អ្នកអាចនឹងប្រូវរង់ប្ាក់សព្ញថ្ងៃសប្មារ់ការសប្មាកររស់អ្នកសប្កាយកាេររ ិសចឆទសចញព្ីមនទីរសព្ទយ
ណដេានសប្ាងទុកររស់អ្នក។

ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
សៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការទូរសព្ទមកសេខសនេះគឺ ឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមចូេសៅកាន់ www.nhpri.org/INTEGRITY។
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ជាំព្ូកទី 9៖ អ្វីណដេប្រូវសធ្វើ ប្រសិនសរើអ្នកមានរញ្ជ
ា ឬរែឹដ ងរវា៉ោ

(ការសសប្មចសេើការធានរា៉ោ រ់រង រែឹដ ងឧទធរែ៍ រែឹដ ងរវា៉ោ )

G4. មានអ្វីសកើរសឡើង ប្រសិនសរើអ្នកខកកាេររ ិសចឆទកាំែរ់សប្មារ់រែឹដ ងឧទធរែ៍
ប្រសិនសរើអ្នកខកកាេររ ិសចឆទកាំែរ់សប្មារ់រែឹដ ងឧទធរែ៍ មានវ ិធ្ីមួយសទៀរសដើមបីដាក់រែឹដ ងឧទធរែ៍
កប្មិរទី 1 និងកប្មិរទី 2 ណដេសគសៅថារែឹដ ងឧទធរែ៍ជាំនួស។ រ៉ោុណនតរែឹដ ងឧទធរែ៍ទាំងព្ីរកប្មិរដាំរូង
មានភាព្ខុសាន។
រែឹដ ងឧទធរែ៍ជាំនួសកប្មិរទី 1 សដើមបីរូដរកាេររ ិសចឆទសចញព្ីមនទីរសព្ទយររស់អ្នក
ប្រសិនសរើអ្នកខកកាេររ ិសចឆទកាំែរ់សប្មារ់ទក់ទងសៅសាែរ័នណកេមអគុែភាព្ (Quality Improvement
Organization) (ណដេមានរយៈសព្េ 60 ថ្ងៃ ឬមិនឱយហួសកាេររ ិសចឆទសចញព្ីមនទីរសព្ទយណដេាន
សប្ាងទុកររស់អ្នក សទេះមួយណាដេ់មុនក៏សដាយ) អ្នកអាចដាក់រែឹដ ងឧទធរែ៍មកសយើងខ្ាំុសដាយសសនើសុាំ
ឱយមាន “ការប្រួរព្ិនិរយសឡើងវ ិញរហ័ស”។ ការប្រួរព្ិនិរយសឡើងវ ិញរហ័សគឺជារែឹដ ងឧទធរែ៍ណដេសប្រើ
កាេររ ិសចឆទកាំែរ់រហ័ស ជាំនួសឱយកាេររ ិសចឆទកាំែរ់សង
ត ់ដារ។

•

កនុងអ្ាំឡុងសព្េប្រួរព្ិនិរយសឡើងវ ិញសនេះ
សយើងខ្ាំុព្ិនិរយសមើេព្័រ៌មានទាំងអ្ស់

អ្ាំព្ីការសប្មាកសៅមនទីរសព្ទយររស់អ្នក។
សយើងព្ិនិរយសមើេថាសរើសសចកដីសសប្មច
អ្ាំព្ីសព្េណាណដេអ្នកគួរចាកសចញព្ី
មនទីរសព្ទយមានភាព្យុរិតធ្ម៌ និងអ្នុវរត
តាមវ ិធានទាំងអ្ស់ឬអ្រ់។

•

សយើងខ្ាំុនឹងសប្រើកាេររ ិសចឆទកាំែរ់រហ័ស
ជាំនួសឱយកាេររ ិសចឆទកាំែរ់សង
ត ់ដារ
សដើមបីផ្ដេ់ចសមៃើយដេ់អ្នកអ្ាំព្ីការប្រួរ

ព្ិនិរយសមើេប្រួសៗ៖
រសរៀរដាក់រែឹដ ងឧទធរែ៍ជាំនួសកប្មិរទី 1
សូមសៅទូរសព្ទសៅសសវាកមមសប្មារ់សមាជិកររស់
សយើងខ្ុាំ សហើយសសនើសុាំឱយមាន “ការប្រួរព្ិនិរយសឡើង

វ ិញរហ័ស” សេើកាេររ ិសចឆទសចញព្ីមនទីរសព្ទយររស់
អ្នក។
សយើងខ្ាំុនឹងផ្ដេ់ការសសប្មចកនុងរយៈសព្េ 72
សមា៉ោ ង។

ព្ិនិរយសឡើងវ ិញសនេះ។ សនេះមានន័យថា
សយើងខ្ាំុនឹងផ្ដេ់ការសសប្មចដេ់អ្នកកនុង

រយៈសព្េ 72 សមា៉ោ ងរនទរ់ព្ីអ្នកសសនើសុាំឱ្
យមាន "ការប្រួរព្ិនិរយសឡើងវ ិញរហ័ស"។

•

ប្រសិនសរើសយើងខ្ាំុផ្ដេ់ចសមៃើយថា យេ់ប្ព្ម ចាំ សពាេះការប្រួរព្ិនិរយសឡើងវ ិញរហ័សររស់អ្នក
វាមានន័យសសមើនឹងសយើងខ្ាំុយេ់ស្សរថា អ្នកសៅណរប្រូវសប្មាកសៅមនទីរសព្ទយរនទរ់ព្ីកាេ
ររ ិសចឆទសចញព្ីមនទីរសព្ទយ។ សយើងខ្ាំុនឹងរនតធានរា៉ោ រ់រងសេើសសវាកមមកុងមនទ
ន
ីរសព្ទយកនុងរយៈ

សព្េចាាំាច់តាមកបួនសវជជសាស្រសត។ វាក៏មានន័យសសមើនឹងសយើងខ្ាំុយេ់ប្ព្មរង់ប្ាក់ជូនអ្នក
ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
សៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការទូរសព្ទមកសេខសនេះគឺ ឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមចូេសៅកាន់ www.nhpri.org/INTEGRITY។
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ជាំព្ូកទី 9៖ អ្វីណដេប្រូវសធ្វើ ប្រសិនសរើអ្នកមានរញ្ជ
ា ឬរែឹដ ងរវា៉ោ

(ការសសប្មចសេើការធានរា៉ោ រ់រង រែឹដ ងឧទធរែ៍ រែឹដ ងរវា៉ោ )

វ ិញសប្មារ់ចាំណែកថ្នចាំណាយររស់សយើងខ្ាំុសេើការណងទាំណដេអ្នកានទទួេចារ់តាាំងព្ី
កាេររ ិសចឆទណដេសយើងខ្ាំុាននិយាយថា ការធានរា៉ោ រ់រងររស់អ្នកនឹងរញ្ច រ់។

•

ប្រសិនសរើសយើងខ្ាំុផ្ដេ់ចសមៃើយថា សទ ចាំសពាេះការប្រួរព្ិនិរយសឡើងវ ិញរហ័សររស់អ្នក

វាមានន័យសសមើនឹងសយើងខ្ាំុផ្ដេ់ចសមៃើយថាកាេររ ិសចឆទសចញព្ីមនទីរសព្ទយណដេានសប្ាង

ទុកររស់អ្នកមានភាព្សមស្សរតាមកបួនសវជជសាស្រសតសហើយ។ ការធានរា៉ោ រ់រងររស់សយើងខ្ាំុ

សប្មារ់សសវាកមមអ្នកជាំងឺកុងមនទ
ន
ីរសព្ទយររស់អ្នករញ្ចរ់សៅថ្ងៃណដេសយើងខ្ាំុានផ្ដេ់ចសមៃើយ
ថាការធានរា៉ោ រ់រងររស់អ្នកនឹងរញ្ចរ់។

o ប្រសិនសរើអ្នកានសប្មាកសៅមនទីរសព្ទយសប្កាយកាេររ ិសចឆទសចញព្ីមនទីរសព្ទយណដេានសប្ាងទុ
កររស់អ្នក សនេះអ្នកអាចនឹងប្រូវរង់ប្ាក់សព្ញថ្ងៃសប្មារ់ការណងទាំកុងមនទ
ន
ីរសព្ទយណដេអ្នកាន
ទទួេសៅសប្កាយកាេររ ិសចឆទសចញព្ីមនទីរសព្ទយណដេានសប្ាងទុក។

•

សដើមបីឱយប្ាកដថា សយើងានអ្នុវរតតាមវ ិធានទាំងអ្ស់សៅសព្េផ្ដេ់ចសមៃើយថា សទ ចាំសពាេះរែឹដ ង
ឧទធរែ៍រហ័សររស់អ្នក សយើងនឹងរញ្ូជ នរែឹដ ងឧទធរែ៍ររស់អ្នកសៅ "អ្ងគភាព្ប្រួរព្ិនិរយសឡើងវ ិញ
ឯករាជយ (Independent Review Entity)"។ សៅសព្េសយើងខ្ាំុសធ្វើដូសចនេះ វាមានន័យថាករែីររស់អ្នក
នឹងរនតសៅដាំសែើរការថ្នរែឹដ ងឧទធរែ៍កប្មិរទី 2 សដាយសវ័យប្រវរតិ។

ពាកយផ្ៃូវចារ់ សប្មារ់ “ការប្រួរព្ិនិរយសឡើងវ ិញរហ័ស” ឬ "រែឹដ ងឧទធរែ៍រហ័ស" គឺ “រែឹដ ងឧទធរែ៍ណដេ
ប្រូវានព្សនៃឿនដាំ សែើរការ”។

រែឹដ ងឧទធរែ៍ជាំនួសកប្មិរទី 2 សដើមបីរូដរកាេររ ិសចឆទសចញព្ីមនទីរសព្ទយររស់អ្នក
សយើងខ្ាំុនឹងរញ្ូជ នព្័រ៌មានសប្មារ់រែឹដ ងឧទធរែ៍កប្មិរទី 2 ររស់អ្នកសៅអ្ងគភាព្ប្រួរព្ិនិរយសឡើងវ ិញឯករាជយ
(Independent Review Entity, IRE) កនុងរយៈសព្េ 24 សមា៉ោ ងរនទរ់ព្ីសយើងខ្ាំុផ្េ
ដ ់ការសសប្មចសេើកប្មិរទី 1

ររស់អ្នក។ ប្រសិនសរើអ្នកគិរថា សយើងខ្ាំុមិនរាំសព្ញតាមកាេររ ិសចឆទកាំែរ់សនេះ ឬកាេររ ិសចឆទកាំែរ់សផ្សង
សទៀរសទ អ្នកអាចដាក់រែឹដ ងរវា៉ោ ាន។ ណផ្នក J សៅទាំព្័រ 269 ប្ារ់អ្ាំព្ីរសរៀរដាក់ពាកយរែឹដ ងរវា៉ោ ។

ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
សៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការទូរសព្ទមកសេខសនេះគឺ ឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមចូេសៅកាន់ www.nhpri.org/INTEGRITY។
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កនុងអ្ាំឡុងរែឹដ ងឧទធរែ៍កប្មិរទី 2 អ្ងគភាព្ IRE សធ្វើការ
ប្រួរព្ិនិរយសឡើងវ ិញសេើការសសប្មចររស់សយើង សៅសព្េ
សយើងានផ្ដេ់ចសមៃើយរដិសសធ្ថា សទ ចាំសពាេះ “ការប្រួរ
ព្ិនិរយសឡើងវ ិញរហ័ស” ររស់អ្នក។ អ្ងគភាព្សនេះសសប្មច
ថាសរើការសសប្មចររស់សយើងខ្ាំុគួរណរផ្ទៃស់រូរឬអ្រ់
ដ
។

•

អ្ងគភាព្ IRE សធ្វើ “ការប្រួរព្ិនិរយសឡើងវ ិញរហ័ស”
សេើរែឹដ ងឧទធរែ៍ររស់អ្នកសទ។ ជាធ្មមតា
អ្នកប្រួរព្ិនិរយសឡើងវ ិញផ្ដេ់ចសមៃើយដេ់អ្នក

ជាំព្ូកទី 9៖ អ្វីណដេប្រូវសធ្វើ ប្រសិនសរើអ្នកមានរញ្ជ
ា ឬរែឹដ ងរវា៉ោ

(ការសសប្មចសេើការធានរា៉ោ រ់រង រែឹដ ងឧទធរែ៍ រែឹដ ងរវា៉ោ )

ព្ិនិរយសមើេប្រួសៗ៖ រសរៀរដាក់រែឹដ ងឧទធរែ៍
ជាំនួសកប្មិរទី 2
អ្នកមិនចាាំាច់សធ្វើអ្ីវទាំងអ្ស់។ គសប្មាងសនេះ
នឹងរញ្ូជ នរែឹដ ងឧទធរែ៍ររស់អ្នកសៅអ្ងគភាព្
ប្រួរព្ិនិរយសឡើងវ ិញឯករាជយសដាយសវ័យប្រវរតិ
(Independent Review Entity)។

កនុងរយៈសព្េ 72 សមា៉ោ ង។

•

អ្ងគភាព្ IRE គឺជាសាែរ័នឯករាជយណដេប្រូវាន
ជួេសដាយគសប្មាង Medicare។ អ្ងគភាព្សនេះមិនជារ់ពាក់ព្័នន
ធ ឹងគសប្មាងររស់សយើងខ្ាំុសទ សហើយក៏មិន
ណមនជាទីភានក់្ររដាានិាេណដរ។

•

អ្នកប្រួរព្ិនិរយសឡើងវ ិញសៅអ្ងគភាព្ IRE នឹងព្ិនិរយសមើេសដាយយកចិរតទុកដាក់សេើព្័រ៌មាន
ទាំងអ្ស់ណដេពាក់ព្័នធនឹងរែឹដ ងឧទធរែ៍អ្ាំព្ីការសចញព្ីមនទីរសព្ទយររស់អ្នក។

•

ប្រសិនសរើអ្ងគភាព្ IRE ផ្ដេ់ចសមៃើយថា យេ់ប្ព្ម ចាំសពាេះរែឹដ ងឧទធរែ៍ររស់អ្នក សយើងខ្ុាំប្រូវណររង់
ប្ាក់ជូនអ្នកវ ិញសប្មារ់ចាំណែកថ្នចាំណាយររស់សយើងខ្ុាំសេើការណងទាំសៅមនទីរសព្ទយររស់សយើងខ្ុាំ

ណដេអ្នកានទទួេតាាំងព្ីកាេររ ិសចឆទសចញព្ីមនទីរសព្ទយណដេានសប្ាងទុកររស់អ្នក។ សយើងខ្ុាំក៏ប្រូវ
ណររនតការធានរា៉ោ រ់រងសេើសសវាកមមកុងមនទ
ន
ីរសព្ទយកនុងរយៈសព្េចាាំាច់តាមកបួនសវជជសាស្រសតផ្ងណដរ។

•

ប្រសិនសរើអ្ងគភាព្ IRE ផ្ដេ់ចសមៃើយថា សទ ចាំសពាេះរែឹដ ងឧទធរែ៍ររស់អ្នក សនេះមានន័យថាព្ួកសគ
យេ់ស្សរតាមសយើងខ្ាំុថា កាេររ ិសចឆទសចញព្ីមនទីរសព្ទយណដេានសប្ាងទុកររស់អ្នកមាន
ភាព្សមស្សរតាមកបួនសវជជសាស្រសតសហើយ។

•

េិខិរណដេអ្នកទទួេានព្ីអ្ងគភាព្ IRE នឹងសរៀររារ់ប្ារ់អ្នកព្ីអ្ីវណដេអ្នកអាចសធ្វើាន ប្រសិនសរើអ្នក
ចង់រនតដាំសែើរការថ្នការប្រួរព្ិនិរយសឡើងវ ិញ។ េិខិរសនេះនឹងផ្ដេ់ព្័រ៌មានេមអិរអ្ាំព្ីរសរៀររនតសៅ
រែឹដ ងឧទធរែ៍កប្មិរទី 3 ណដេប្រូវជាំនុាំជប្មេះសដាយសៅប្កម។

ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
សៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការទូរសព្ទមកសេខសនេះគឺ ឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមចូេសៅកាន់ www.nhpri.org/INTEGRITY។
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ជាំព្ូកទី 9៖ អ្វីណដេប្រូវសធ្វើ ប្រសិនសរើអ្នកមានរញ្ជ
ា ឬរែឹដ ងរវា៉ោ

(ការសសប្មចសេើការធានរា៉ោ រ់រង រែឹដ ងឧទធរែ៍ រែឹដ ងរវា៉ោ )

H. អ្វីណដេប្រូវសធ្វើ ប្រសិនសរើអ្នកគិរថាការណងទាំសុខភាព្តាមផ្ទេះ ការណងទាំព្ីគិោនុរ
ដាាកជាំនញ ឬសសវាកមមសៅមនទីរសាតរនីរិសមបទសប្មារ់អ្នកជាំងឺមិនសានក់ព្ាាេ
ដ៏ទូេាំទូោយ (CORF) ររស់អ្នកនឹងរញ្ចរ់សេឿនសព្ក
ណផ្នកសនេះសរៀររារ់អ្ាំព្ីប្រសនទថ្នការណងទាំខាងសប្កាមណររ៉ោុសណាណេះ៖

•

សសវាកមមណងទាំសុខភាព្តាមផ្ទេះ។

•

ការណងទាំព្ីគិោនុរដាាកជាំនញសៅកណនៃងណងទាំព្ីគិោនុរដាាកជាំនញ។

•

ការណងទាំសដើមបីសាដរនីរិសមបទណដេអ្នកកាំព្ុងទទួេានកនុងនមជាអ្នកជាំងឺមិនសប្មាកកនុងមនទី
រសព្ទយ សៅកណនៃងសាតរនីរិសមបទអ្នកជាំងឺមិនសប្មាកកនុងមនទីរសព្ទយដ៏ទូេាំទូោយ (CORF)

ណដេអ្នុម័រសដាយគសប្មាង Medicare។ ជាធ្មមតា ចាំែុចសនេះមានន័យថាអ្នកកាំព្ុងទទួេាន
ការព្ាាេជាំងឺ ឬសប្ាេះថានក់ ឬអ្នកកាំព្ុងធ្ូរសសបើយព្ីការវេះការ់កប្មិរធ្ៃន់។

o តាមរយៈការណងទាំណាមួយកនុងចាំសណាមប្រសនទទាំងសនេះ អ្នកមានសិទិធរនតទទួេានសសវា

កមមណដេប្រូវានធានរា៉ោ រ់រងកនុងរយៈសព្េណដេអ្នកផ្ដេ់សសវារញ្ជ
ជ ក់ថាអ្នកប្រូវការចាាំាច់។

o សៅសព្េសយើងខ្ាំុសសប្មចថាឈរ់ធានរា៉ោ រ់រងសេើការណងទាំទាំងសនេះ សយើងខ្ាំុប្រូវណរជូន
ដាំែឹងសៅអ្នកមុនសព្េសសវាកមមររស់អ្នករញ្ច រ់។ សៅសព្េការធានរា៉ោ រ់រងសេើ
ការណងទាំររស់អ្នករញ្ច រ់ សយើងខ្ុាំនឹងឈរ់រង់ប្ាក់ថ្ងៃណងទាំររស់អ្នក។
ប្រសិនសរើអ្នកគិរថា សយើងខ្ាំុរញ្ចរ់ការធានរា៉ោ រ់រងសេើការណងទាំររស់អ្នកឆ្រ់រហ័សសព្ក អ្នកអាចរដឹងឧទធរែ៍
ប្រឆ្ាំងនឹងការសសប្មចររស់សយើងខ្ាំុាន។ ណផ្នកសនេះសរៀររារ់ប្ារ់អ្នកអ្ាំព្ីរសរៀរសសនើសុាំរឹដងឧទធរែ៍។

H1. សយើងខ្ាំុនឹងប្ារ់ អ្នកជាមុ ន សៅសព្េការធានរា៉ោ រ់រងររស់អ្នកនឹងរញ្ចរ់
អ្នកនឹងទទួេានការជូនដាំែឹងយា៉ោ ងសហាចណាស់ព្ីរថ្ងៃ មុនសព្េសយើងខ្ាំុឈរ់រង់ប្ាក់ថ្ងៃណងទាំររស់អ្នក។
សគសៅការជូនដាំែឹងសនេះថា "ការជូនដាំែឹងអ្ាំព្ីការមិនធានរា៉ោ រ់រងថ្នគសប្មាង Medicare"។ សសចកដីជូន

ដាំែឹងជាោយេកខែ៍អ្កសរប្ារ់អ្នកព្ីកាេររ ិសចឆទណដេសយើងនឹងរញ្ឈរ់ការរា៉ោ រ់រងសេើការណងទាំររស់អ្នក
និងរសរៀររតឹងឧទធរែ៍ចាំសពាេះសសចកដីសសប្មចសនេះ។

ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
សៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការទូរសព្ទមកសេខសនេះគឺ ឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមចូេសៅកាន់ www.nhpri.org/INTEGRITY។
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ជាំព្ូកទី 9៖ អ្វីណដេប្រូវសធ្វើ ប្រសិនសរើអ្នកមានរញ្ជ
ា ឬរែឹដ ងរវា៉ោ

(ការសសប្មចសេើការធានរា៉ោ រ់រង រែឹដ ងឧទធរែ៍ រែឹដ ងរវា៉ោ )

អ្នក ឬអ្នករាំណាងររស់អ្នកគួរណរចុេះហរែសេខាសេើការជូនដាំែឹងជាោយេកខែ៍អ្កសរសនេះ សដើមបីរ្ាញ
ថាអ្នកានទទួេសហើយ។ ការចុេះហរែសេខាសេើវា មិនណមនមានន័យសសមើនឹងអ្នកយេ់ស្សរតាមគសប្មាងសនេះថា
ដេ់សព្េណដេប្រូវឈរ់ទទួេានការណងទាំសទ។
សៅសព្េការធានរា៉ោ រ់រងររស់អ្នករញ្ច រ់ សយើងនឹងឈរ់រង់ប្ាក់។

H2. រែឹដ ងឧទធរែ៍កប្មិរទី 1 សដើមបីរនតការណងទាំររស់អ្នក
ប្រសិនសរើអ្នកគិរថា សយើងខ្ាំុរញ្ចរ់ការធានរា៉ោ រ់រងសេើការណងទាំររស់អ្នកឆ្រ់រហ័សសព្ក អ្នកអាចរដឹងឧទធរែ៍
ប្រឆ្ាំងនឹងការសសប្មចររស់សយើងខ្ាំុាន។ ណផ្នកសនេះសរៀររារ់ប្ារ់អ្នកអ្ាំព្ីរសរៀរសសនើសុាំរឹដងឧទធរែ៍។

មុនសព្េចារ់សផ្ដើមរែឹដ ងឧទធរែ៍ររស់អ្នក អ្នកប្រូវយេ់ព្ីអ្ីវណដេអ្នកប្រូវសធ្វើ និងកាេររ ិសចឆទកាំែរ់។

•

រាំសព្ញតាមកាេររ ិសចឆទកាំែរ់។ កាេររ ិសចឆទកាំែរ់មានសារៈសាំខាន់ណាស់។ ប្រូវប្ាកដ
ថាអ្នកយេ់ និងអ្នុវរតតាមកាេររ ិសចឆទកាំែរ់ណដេសប្រើសប្មារ់កិចចការណដេអ្នកប្រូវណរសធ្វើ។
គសប្មាងររស់សយើងខ្ាំុក៏មានកាេររ ិសចឆទកាំែរ់ណដេប្រូវណរអ្នុវរតតាមផ្ងណដរ។ (ប្រសិនសរើអ្នក
គិរថា សយើងខ្ាំុមិនរាំសព្ញតាមកាេររ ិសចឆទកាំែរ់ររស់សយើងខ្ាំុសទ អ្នកអាចដាក់រែឹដ ងរវា៉ោ
ាន។ ណផ្នក J សៅទាំព្័រ 269 ប្ារ់អ្នកអ្ាំព្ីរសរៀរដាក់ពាកយរែឹដ ងរវា៉ោ ។)

•

សូមសសនើសុាំជាំនួយ ប្រសិនសរើអ្នកប្រូវការ។ ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូម
សៅទូរសព្ទសៅសសវាកមមសប្មារ់សមាជិកតាមរយៈសេខ 1-844-812-6896 ានប្គរ់សព្េ។
ឬសៅទូរសព្ទសៅកមមវ ិធ្ី State Health Insurance Assistance Program តាមរយៈសេខ
1-401-462-4444។

ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
សៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការទូរសព្ទមកសេខសនេះគឺ ឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមចូេសៅកាន់ www.nhpri.org/INTEGRITY។

260

សសៀវសៅណែនាំសមាជិកររស់ Neighborhood INTEGRITY

កនុងអ្ាំឡុងរែឹដ ងឧទធរែ៍កប្មិរទី 1 សាែរ័នណកេមអ
គុែភាព្ (Quality Improvement Organization)
នឹងប្រួរព្ិនិរយសឡើងវ ិញសេើរែឹដ ងឧទធរែ៍ររស់អ្នក
រួចសសប្មចថាប្រូវផ្ទៃស់រូរការសសប្មចររស់
ដ
សយើងខ្ាំុឬ
អ្រ់។ សៅកនុងរដា Rhode Island សាែរ័នណកេមអ

គុែភាព្ (Quality Improvement Organization)
ប្រូវានសៅថា KEPRO។ អ្នកអាចទក់ទងសៅ
KEPRO តាមរយៈសេខ៖ 1-888-319-8452។

ជាំព្ូកទី 9៖ អ្វីណដេប្រូវសធ្វើ ប្រសិនសរើអ្នកមានរញ្ជ
ា ឬរែឹដ ងរវា៉ោ

(ការសសប្មចសេើការធានរា៉ោ រ់រង រែឹដ ងឧទធរែ៍ រែឹដ ងរវា៉ោ )

ព្ិនិរយសមើេប្រួសៗ៖ រសរៀរដាក់រែឹដ ងឧទធរែ៍
កប្មិរទី 1 សដើមបីសសនើសុាំគសប្មាងឱយរនតការណងទាំ
ររស់អ្នក
សូមសៅទូរសព្ទសៅសាែរ័នណកេមអគុែភាព្
(Quality Improvement Organization) សប្មារ់
រដាររស់អ្នកតាមរយៈសេខ 1-888-319-8452 និង

ព្័រ៌មានអ្ាំព្ីការរដឹងឧទធរែ៍សៅសាែរ័នណកេមអគុែ

សសនើសុាំឱយមាន “រែឹដ ងឧទធរែ៍ឆ្រ់រហ័ស”។

ភាព្ (Quality Improvement Organization) ក៏មាន

សូមសៅទូរសព្ទមុនសព្េអ្នកចាកសចញព្ីទីភានក់្រ

សៅកនុងការជូនដាំែឹងអ្ាំព្ីការមិនធានរា៉ោ រ់រងថ្ន
គសប្មាង Medicare ផ្ងណដរ។ សនេះជាការជូនដាំែឹង
ណដេអ្នកានទទួេ សៅសព្េអ្នកប្រូវានប្ារ់
ថាសយើងខ្ាំុនឹងឈរ់ធានរា៉ោ រ់រងសេើការណងទាំររស់អ្នក។

ឬកណនៃងណដេកាំព្ុងផ្ដេ់ការណងទាំររស់អ្នក និងមុន
កាេររ ិសចឆទសចញព្ីមនទីរសព្ទយណដេានសប្ាងទុក
ររស់អ្នក។

អ្វីសៅជាសាែរ័នណកេមអគុែភាព្ (Quality
Improvement Organization)?
សាែរ័នសនេះជាប្កុមសវជជរែិឌ រ និងអ្នកជាំនញណងទាំសុខភាព្សផ្សងសទៀរណដេជួេសដាយរដាានិាេសហព្័នធ។
អ្នកជាំនញទាំងសនេះមិនណមនជាណផ្នកថ្នគសប្មាងររស់សយើងខ្ាំុសទ។ គសប្មាង Medicare ជួេព្ួកសគឱយមកព្ិនិរយ
និងជួយណកេមអគុែភាព្ណងទាំសប្មារ់មនុសសណដេចូេរួមកនុងគសប្មាង Medicare។
សរើអ្នកគួរណរសសនើសុាំអ្ីវ?
សសនើសុាំព្ួកសគដាក់ "រែឹដ ងឧទធរែ៍ឆ្រ់រហ័ស"។ សនេះគឺជាការព្ិនិរយសឡើងវ ិញឯករាជយថាសរើវាសមស្សរតាម
សវជជសាស្រសត ឬក៏អ្រ់សរើសយើងខ្ុាំរញ្ច រ់ការធានរា៉ោ រ់រងសេើសសវាររស់អ្នក។
សរើ កាេររ ិសចឆទកាំែរ់ររស់អ្នកសប្មារ់ទក់ទងសៅសាែរ័នសនេះផ្ុរសៅសព្េណា?

•

អ្នកប្រូវណរទក់ទងសៅសាែរ័នណកេមអគុែភាព្ (Quality Improvement Organization) មិនឱយ
ហួសសព្េថ្ងៃប្រង់ រនទរ់ព្ីអ្នកានទទួេការជូនដាំែឹងជាោយេកខែ៍អ្កសរ ណដេសរៀររារ់
ប្ារ់អ្នកអ្ាំព្ីសព្េសវោណដេសយើងខ្ាំុនឹងឈរ់ធានរា៉ោ រ់រងសេើការណងទាំររស់អ្នក។

•

ប្រសិនសរើអ្នកខកកាេររ ិសចឆទកាំែរ់កុងការទក់
ន
ទងសៅសាែរ័នណកេមអគុែភាព្ (Quality
Improvement Organization) អ្ាំព្ីរែឹដ ងឧទធរែ៍ររស់អ្នក អ្នកអាចដាក់រែឹដ ងឧទធរែ៍

ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
សៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការទូរសព្ទមកសេខសនេះគឺ ឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមចូេសៅកាន់ www.nhpri.org/INTEGRITY។
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ជាំព្ូកទី 9៖ អ្វីណដេប្រូវសធ្វើ ប្រសិនសរើអ្នកមានរញ្ជ
ា ឬរែឹដ ងរវា៉ោ

(ការសសប្មចសេើការធានរា៉ោ រ់រង រែឹដ ងឧទធរែ៍ រែឹដ ងរវា៉ោ )

សដាយផ្ទទេ់មកសយើងខ្ាំុជាំនួសវ ិញ។ សប្មារ់ព្័រ៌មានេមអិរអ្ាំព្ីវ ិធ្ីសផ្សងសទៀរកនុងការដាក់
ពាកយរែឹដ ងឧទធរែ៍ររស់អ្នក សូមសមើេណផ្នក H4 សៅទាំព្័រ 265។

ពាកយផ្ៃូវចារ់សប្មារ់ការជូនដាំែឹងជាោយេកខែ៍អ្កសរសនេះគឺ "ការជូនដាំែឹងអ្ាំព្ីការមិនធាន
រា៉ោ រ់រងថ្នគសប្មាង Medicare"។ សដើមបីទទួេានចារ់ចមៃងគាំរូ សូមសៅទូរសព្ទសៅសសវាកមមសប្មារ់
សមាជិកតាមរយៈសេខ 1-844-812-6896 ឬ 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) 24 សមា៉ោ ងកនុង

មួយថ្ងៃ និង 7 ថ្ងៃកុងមួ
ន
យសាតហ៍។ អ្នកសប្រើ TTY គួរណរសៅទូរសព្ទសៅកាន់សេខ 1-877-486-2048។
ឬសូមសមើេចារ់ចមៃងអ្នឡាញតាមរយ៖ www.cms.gov/Medicare/Medicare-GeneralInformation/BNI/MAEDNotices

សរើ មានអ្វីសកើរសឡើងកនុងអ្ាំឡុងសព្េប្រួរព្ិនិរយសឡើងវ ិញររស់សាែរ័នណកេមអគុែភាព្
(Quality Improvement Organization)?

•

អ្នកប្រួរព្ិនិរយសឡើងវ ិញសៅសាែរ័នណកេមអគុែភាព្ (Quality Improvement Organization)
នឹងសួរអ្នក ឬអ្នករាំណាងររស់អ្នកអ្ាំព្ីមូេសហរុណដេអ្នកគិរថា ការធានរា៉ោ រ់រងសេើសស
វាកមមគួរណររនតផ្ដេ់ជូន។ អ្នកមិនចាាំាច់សរៀរចាំអ្ីវមួយជាោយេកខែ៍អ្កសរសនេះសទ រ៉ោុណនត
អ្នកអាចសរៀរចាំាន ប្រសិនសរើអ្នកចង់។

•

សៅសព្េអ្នកសសនើសុាំដាក់រែឹដ ងឧទធរែ៍ គសប្មាងសនេះប្រូវណរសរសសរេិខិរមួយសផ្្ើសៅអ្នក
និងសាែរ័នណកេមអគុែភាព្ (Quality Improvement Organization)សដាយព្នយេ់ព្ីមូេសហរុ
ណដេសសវាកមមររស់អ្នកគួរណររញ្ចរ់។

•

អ្នកប្រួរព្ិនិរយសឡើងវ ិញក៏នឹងព្ិនិរយសមើេកាំែរ់ប្តាសវជជសាស្រសតររស់អ្នក ព្ិភាកាជាមួយ
អ្នកផ្ដេ់សសវាររស់អ្នក និងប្រួរព្ិនិរយសឡើងវ ិញសេើព្័រ៌មានណដេគសប្មាងររស់សយើង
ខ្ុាំានផ្ដេ់ឱយព្ួកសគផ្ងណដរ។

•

កនុងរយៈសព្េមួយថ្ងៃសព្ញ រនទរ់ព្ីអ្នកប្រួរព្ិនិរយសឡើងវ ិញទទួេានព្័រ៌មានទាំង
អ្ស់ណដេព្ួកសគប្រូវការ ព្ួកសគនឹងប្ារ់ អ្នកអ្ាំព្ីការសសប្មចររស់ព្ួកសគ។ អ្នកនឹង
ទទួេានេិខិរមួយណដេព្នយេ់ព្ីការសសប្មចសនេះ។
ពាកយផ្ៃូវចារ់ សប្មារ់េិខិរណដេព្នយេ់អ្ាំព្ីមូេសហរុណដេសសវាកមមររស់អ្នកគួរណររញ្ចរ់សនេះ
គឺ "ការព្នយេ់េមអិរអ្ាំព្ីការមិនធានរា៉ោ រ់រង"។

ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
សៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការទូរសព្ទមកសេខសនេះគឺ ឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមចូេសៅកាន់ www.nhpri.org/INTEGRITY។
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ជាំព្ូកទី 9៖ អ្វីណដេប្រូវសធ្វើ ប្រសិនសរើអ្នកមានរញ្ជ
ា ឬរែឹដ ងរវា៉ោ

(ការសសប្មចសេើការធានរា៉ោ រ់រង រែឹដ ងឧទធរែ៍ រែឹដ ងរវា៉ោ )

សរើ មានអ្វីសកើរសឡើងប្រសិនសរើអ្នកប្រួរព្ិនិរយសឡើងវ ិញផ្ដេ់ចសមៃើយថា យេ់ប្ព្ម?

•

ប្រសិនសរើអ្នកប្រួរព្ិនិរយសឡើងវ ិញផ្ដេ់ចសមៃើយថា យេ់ប្ព្ម ចាំសពាេះរែឹដ ងឧទធរែ៍ររស់អ្នក
សយើងខ្ាំុប្រូវណររនតផ្ដេ់សសវាកមមណដេប្រូវានធានរា៉ោ រ់រងររស់អ្នកកនុងរយៈសព្េចាាំាច់
តាមកបួនសវជជសាស្រសត។

សរើ មានអ្វីសកើរសឡើងប្រសិនសរើអ្នកប្រួរព្ិនិរយសឡើងវ ិញផ្ដេ់ចសមៃើយថា សទ?

•

ប្រសិនសរើអ្នកប្រួរព្ិនិរយសឡើងវ ិញផ្ដេ់ចសមៃើយថា សទ ចាំសពាេះរែឹដ ងឧទធរែ៍ររស់អ្នក សនេះ
ការធានរា៉ោ រ់រងររស់អ្នកនឹងរញ្ចរ់សៅកាេររ ិសចឆទណដេសយើងខ្ាំុានជប្មារអ្នក។ សយើង
ខ្ាំុនឹងឈរ់រង់ប្ាក់ណដេជាចាំណែកថ្នចាំណាយររស់សយើងខ្ាំុសេើការណងទាំសនេះ។

•

ប្រសិនសរើអ្នកសសប្មចចិរតរនតទទួេការណងទាំសុខភាព្តាមផ្ទេះ ការណងទាំព្ីគិោនុរដាាកជាំនញ
ឬសសវាកមមសៅកណនៃងសាតរនីរិសមបទអ្នកជាំងឺមិនសប្មាកកនុងមនទីរសព្ទយដ៏ទូេាំទូោយ (CORF)
រនទរ់ព្ីកាេររ ិសចឆទថ្នការធានរា៉ោ រ់រងររស់អ្នករញ្ច រ់ អ្នកនឹងប្រូវរង់ប្ាក់សព្ញថ្ងៃសេើការ
ណងទាំសនេះសដាយខៃួនអ្នក។

H3. រែឹដ ងឧទធរែ៍កប្មិរទី 2 សដើមបីរនតការណងទាំររស់អ្នក
ប្រសិនសរើសាែរ័នណកេមអគុែភាព្ (Quality Improvement Organization) ានផ្ដេ់ចសមៃើយថា សទ ចាំសពាេះ
រែឹដ ងឧទធរែ៍សនេះ សហើយអ្នកសប្ជើសសរ ើសរនតទទួេការណងទាំ សប្កាយការធានរា៉ោ រ់រងសេើការណងទាំររស់
អ្នកានរញ្ច រ់ សនេះអ្នកអាចដាក់រែឹដ ងឧទធរែ៍កប្មិរទី 2 ាន។
កនុងអ្ាំឡុងរែឹដ ងឧទធរែ៍កប្មិរទី 2 សាែរ័នណកេមអគុែភាព្ (Quality Improvement Organization)នឹងប្រួរ
ព្ិនិរយមដងសទៀរសេើការសសប្មចររស់ព្ួកសគសៅកប្មិរទី 1។ ប្រសិនសរើព្ួកសគយេ់ស្សរតាមការសសប្មច
សៅកប្មិរទី 1 អ្នកអាចនឹងប្រូវរង់សព្ញថ្ងៃសប្មារ់ការណងទាំសុខភាព្តាមផ្ទេះ ការណងទាំព្ីគិោនុរដាាកជាំនញ
ឬសសវាកមមសៅកណនៃងសាតរនីរិសមបទអ្នកជាំងឺមិនសប្មាកកនុងមនទីរសព្ទយដ៏ទូេាំទូោយ (CORF) រនទរ់ព្ីកាេ
ររ ិសចឆទណដេសយើងខ្ាំុានរញ្ជ
ជ ក់ថាការធានរា៉ោ រ់រងររស់អ្នកនឹងរញ្ចរ់។

ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
សៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការទូរសព្ទមកសេខសនេះគឺ ឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមចូេសៅកាន់ www.nhpri.org/INTEGRITY។
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សៅកនុងរដា Rhode Island សាែរ័នណកេមអគុែភាព្
(Quality Improvement Organization) ប្រូវានសៅថា
KEPRO។ អ្នកអាចទក់ទងសៅ KEPRO តាមរយៈ
សេខ៖ 1-888-319-8452។ សូមសសនើសុាំឱយមានការ
ប្រួរព្ិនិរយសឡើងវ ិញកប្មិរទី 2 កនុងរយៈសព្េ 60

ថ្ងៃតាមប្ររិទិន រនទរ់ព្ីសាែរ័នណកេមអគុែភាព្
(Quality Improvement Organization) ានផ្ដេ់
ចសមៃើយថា សទ ចាំសពាេះរែឹដ ងឧទធរែ៍កប្មិរទី 1
ររស់អ្នក។ អ្នកអាចសសនើសុាំឱយមានការប្រួរព្ិនិរយ

ជាំព្ូកទី 9៖ អ្វីណដេប្រូវសធ្វើ ប្រសិនសរើអ្នកមានរញ្ជ
ា ឬរែឹដ ងរវា៉ោ

(ការសសប្មចសេើការធានរា៉ោ រ់រង រែឹដ ងឧទធរែ៍ រែឹដ ងរវា៉ោ )

ព្ិនិរយសមើេប្រួសៗ៖ រសរៀរដាក់រែឹដ ងឧទធរែ៍
កប្មិរទី 2 សដើមបីរប្មូវឱយគសប្មាងធានរា៉ោ រ់រង
សេើការណងទាំររស់អ្នកយូរជាងមុន
សូមសៅទូរសព្ទសៅសាែរ័នណកេមអគុែភាព្
(Quality Improvement Organization) សប្មារ់
រដា Rhode Island តាមរយៈសេខ 1-888-319-8452
និងសសនើសុាំឱយមានការប្រួរព្ិនិរយសឡើងវ ិញមួយ

សឡើងវ ិញសនេះាន េុេះប្តាណរអ្នកានរនតទទួេ

សផ្សងសទៀរ។

ការណងទាំ សប្កាយកាេររ ិសចឆទថ្នការធានរា៉ោ រ់

សូមសៅទូរសព្ទមុនសព្េអ្នកចាកសចញព្ីទីភានក់្រ

រងសេើការណងទាំររស់អ្នកានរញ្ច រ់។

•

អ្នកប្រួរព្ិនិរយសឡើងវ ិញសៅសាែរ័នណកេមអ
គុែភាព្ (Quality Improvement

ឬកណនៃងណដេកាំព្ុងផ្ដេ់ការណងទាំររស់អ្នក និងមុន
កាេររ ិសចឆទសចញព្ីមនទីរសព្ទយណដេានសប្ាងទុក
ររស់អ្នក។

Organization)នឹងព្ិនិរយសមើេមដងសទៀរសដាយ
យកចិរតទុកដាក់សេើព្័រ៌មានទាំងអ្ស់ណដេ
ពាក់ព្័នធនឹងរែឹដ ងឧទធរែ៍ររស់អ្នក។

•

សាែរ័នណកេមអគុែភាព្ (Quality Improvement Organization)នឹងសធ្វើការសសប្មចកនុងរយៈ
សព្េ 14 ថ្ងៃតាមប្ររិទិន រនទរ់ព្ីទទួេ ានសាំសែើសុាំដាក់រែឹដ ងឧទធរែ៍ររស់អ្នក។

សរើ មានអ្វីសកើរសឡើងប្រសិនសរើ សាែរ័នប្រួរព្ិនិរយសឡើងវ ិញផ្ដេ់ចសមៃើយថាយេ់ប្ព្ម?

•

សយើងប្រូវណររង់ប្ាក់ជូនអ្នកវ ិញសប្មារ់ចាំណែកថ្នចាំណាយររស់សយើងសេើការណងទាំណដេអ្នក
ានទទួេចារ់តាាំងព្ីកាេររ ិសចឆទណដេសយើងាននិយាយថា ការធានរា៉ោ រ់រងររស់អ្នកនឹង
រញ្ច រ់។ សយើងប្រូវណររនតផ្ដេ់ការធានរា៉ោ រ់រងសេើការណងទាំកុងរយៈសព្េចាាំ
ន
ាច់តាមកបួនសវជជ
សាស្រសត។

សរើ មានអ្វីសកើរសឡើងប្រសិនសរើ សាែរ័នប្រួរព្ិនិរយសឡើងវ ិញផ្ដេ់ចសមៃើយថា សទ?

•

វាមានន័យថាព្ួកសគយេ់ស្សរតាមការសសប្មចររស់ព្ួកសគសេើរែឹដ ងឧទធរែ៍កប្មិរទី 1
សហើយនឹងមិនផ្ទៃស់រូរសទ។
ដ

ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
សៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការទូរសព្ទមកសេខសនេះគឺ ឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមចូេសៅកាន់ www.nhpri.org/INTEGRITY។
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•

ជាំព្ូកទី 9៖ អ្វីណដេប្រូវសធ្វើ ប្រសិនសរើអ្នកមានរញ្ជ
ា ឬរែឹដ ងរវា៉ោ

(ការសសប្មចសេើការធានរា៉ោ រ់រង រែឹដ ងឧទធរែ៍ រែឹដ ងរវា៉ោ )

េិខិរណដេអ្នកទទួេាននឹងសរៀររារ់ប្ារ់អ្នកព្ីអ្ីវណដេប្រូវសធ្វើ ប្រសិនសរើអ្នកចង់រនតដាំសែើរ
ការថ្នការប្រួរព្ិនិរយសឡើងវ ិញ។ េិខិរសនេះនឹងផ្ដេ់ព្័រ៌មានេមអិរអ្ាំព្ីរសរៀររនតសៅរែឹដ ង
ឧទធរែ៍កប្មិររនទរ់ ណដេប្រូវជាំនុាំជប្មេះសដាយសៅប្កម។

H4. អ្វីណដេសកើរសឡើង ប្រសិនសរើអ្នកខកកាេររ ិសចឆទកាំែរ់ សប្មារ់ដាក់ រែឹដ ងឧទធរែ៍
កប្មិរទី 1 ររស់អ្នក
ប្រសិនសរើអ្នកខកកាេររ ិសចឆទកាំែរ់សប្មារ់រែឹដ ងឧទធរែ៍ មានវ ិធ្ីមួយសទៀរសដើមបីដាក់រែឹដ ងឧទធរែ៍
កប្មិរទី 1 និងកប្មិរទី 2 ណដេសគសៅថារែឹដ ងឧទធរែ៍ជាំនួស។ រ៉ោុណនតរែឹដ ងឧទធរែ៍ទាំងព្ីរកប្មិរដាំរូង
មានភាព្ខុសាន។
រែឹដ ងឧទធរែ៍ជាំនួសកប្មិរទី 1 សដើមបីរនតការណងទាំររស់អ្នកឱយានយូរជាងមុន
ប្រសិនសរើអ្នកខកកាេររ ិសចឆទកាំែរ់សប្មារ់ទក់ទងសៅសាែរ័នណកេមអគុែភាព្ (Quality Improvement
Organization)អ្នកអាចដាក់រែឹដ ងឧទធរែ៍មកសយើងខ្ាំុសដាយសសនើសុាំឱយមាន “ការប្រួរព្ិនិរយសឡើងវ ិញរហ័ស”។

ការប្រួរព្ិនិរយសឡើងវ ិញរហ័សគឺជារែឹដ ងឧទធរែ៍ណដេសប្រើកាេររ ិសចឆទកាំែរ់រហ័ស ជាំនួសឱយកាេររ ិសចឆទ
កាំែរ់សង
ត ់ដារ។

•

កនុងអ្ាំឡុងសព្េប្រួរព្ិនិរយសឡើងវ ិញសនេះ
សយើងខ្ាំុព្ិនិរយសមើេព្័រ៌មានទាំងអ្ស់អ្ាំព្ី
ការណងទាំសុខភាព្តាមផ្ទេះររស់អ្នក ការ

ណងទាំព្ីគិោនុរដាាកជាំនញ ឬការណងទាំ
ណដេអ្នកកាំព្ុងទទួេានសៅកណនៃងសាតរ

ព្ិនិរយសមើេប្រួសៗ៖ រសរៀរដាក់រែឹដ ងឧទធរែ៍
ជាំនួសកប្មិរទី 1
សូមសៅទូរសព្ទសៅសសវាកមមសប្មារ់សមាជិកររស់

នីរិសមបទអ្នកជាំងឺមិនសប្មាកកនុងមនទីរ

សយើងខ្ាំុ និងសសនើសុាំឱយមាន “ការប្រួរព្ិនិរយសឡើងវ ិញ

រយសមើេថាសរើសសចកដីសសប្មចអ្ាំព្ីសព្េ

សយើងខ្ាំុនឹងផ្ដេ់ការសសប្មចកនុងរយៈសព្េ 72

សព្ទយដ៏ទូេាំទូោយ (CORF)។ សយើងព្ិនិ
ណាណដេសសវាកមមររស់អ្នកគួរណររញ្ចរ់
មានភាព្យុរិតធ្ម៌ និងអ្នុវរតតាមវ ិធាន

រហ័ស”។
សមា៉ោ ង។

ទាំងអ្ស់។

ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
សៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការទូរសព្ទមកសេខសនេះគឺ ឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមចូេសៅកាន់ www.nhpri.org/INTEGRITY។
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•

ជាំព្ូកទី 9៖ អ្វីណដេប្រូវសធ្វើ ប្រសិនសរើអ្នកមានរញ្ជ
ា ឬរែឹដ ងរវា៉ោ

(ការសសប្មចសេើការធានរា៉ោ រ់រង រែឹដ ងឧទធរែ៍ រែឹដ ងរវា៉ោ )

សយើងខ្ាំុនឹងសប្រើកាេររ ិសចឆទកាំែរ់រហ័ស ជាំនួសឱយកាេររ ិសចឆទកាំែរ់សង
ត ់ដារ សដើមបីផ្ដេ់

ចសមៃើយដេ់អ្នកអ្ាំព្ីការប្រួរព្ិនិរយសឡើងវ ិញសនេះ។ សយើងខ្ាំុនឹងផ្ដេ់ការសសប្មចដេ់អ្នកកនុងរយៈ
សព្េ 72 សមា៉ោ ងរនទរ់ព្ីអ្នកសសនើសុាំឱយមាន "ការប្រួរព្ិនិរយសឡើងវ ិញរហ័ស"។

•

ប្រសិនសរើសយើងខ្ាំុផ្ដេ់ចសមៃើយថា យេ់ប្ព្មចាំសពាេះការប្រួរព្ិនិរយសឡើងវ ិញរហ័សររស់អ្នក វា

មានន័យសសមើនឹងសយើងខ្ាំុយេ់ប្ព្មរនតធានរា៉ោ រ់រងសេើសសវាកមមររស់អ្នកកនុងរយៈសព្េចាាំាច់
តាមកបួនសវជជសាស្រសត។ វាក៏មានន័យសសមើនឹងសយើងខ្ាំុយេ់ប្ព្មរង់ប្ាក់ជូនអ្នកវ ិញសប្មារ់
ចាំណែកថ្នចាំណាយររស់សយើងខ្ាំុសេើការណងទាំណដេអ្នកានទទួេចារ់តាាំងព្ីកាេររ ិសចឆទ
ណដេសយើងខ្ាំុាននិយាយថា ការធានរា៉ោ រ់រងររស់អ្នកនឹងរញ្ច រ់។

•

ប្រសិនសរើសយើងខ្ាំុផ្ដេ់ចសមៃើយថា សទ ចាំសពាេះការប្រួរព្ិនិរយសឡើងវ ិញរហ័សររស់អ្នក វាមានន័យ

សសមើនឹងសយើងខ្ាំុរញ្ជ
ជ ក់ថា ការរញ្ឈរ់សសវាកមមររស់អ្នកមានភាព្សមស្សរតាមកបួនសវជជសាស្រសត
សហើយ។ ការធានរា៉ោ រ់រងររស់សយើងខ្ាំុរញ្ចរ់ប្រឹមថ្ងៃណដេសយើងខ្ាំុានផ្ដេ់ចសមៃើយថាការធាន
រា៉ោ រ់រងនឹងរញ្ចរ់។

ប្រសិនសរើអ្នករនតទទួេសសវាកមម រនទរ់ព្ីថ្ងៃណដេសយើងខ្ាំុានផ្ដេ់ចសមៃើយថានឹងរញ្ឈរ់សសវាកមមទាំងសនេះ
អ្នកអាចនឹងប្រូវរង់ប្ាក់សព្ញថ្ងៃសប្មារ់សសវាកមមទាំងសនេះ។

សដើមបីឱយប្ាកដថា សយើងានអ្នុវរតតាមវ ិធានទាំងអ្ស់សៅសព្េផ្ដេ់ចសមៃើយថា សទ ចាំសពាេះរែឹដ ងឧទធរែ៍
រហ័សររស់អ្នក សយើងនឹងរញ្ូជ នរែឹដ ងឧទធរែ៍ររស់អ្នកសៅ "អ្ងគភាព្ប្រួរព្ិនិរយសឡើងវ ិញឯករាជយ

(Independent Review Entity)"។ សៅសព្េសយើងខ្ុាំសធ្វើដូសចនេះ វាមានន័យថាករែីររស់អ្នកនឹងរនតសៅដាំសែើរការ
ថ្នរែឹដ ងឧទធរែ៍កប្មិរទី 2 សដាយសវ័យប្រវរតិ។

ពាកយផ្ៃូវចារ់ សប្មារ់ “ការប្រួរព្ិនិរយសឡើងវ ិញរហ័ស” ឬ "រែឹដ ងឧទធរែ៍រហ័ស" គឺ
“រែឹដ ងឧទធរែ៍ណដេប្រូវានព្សនៃឿនដាំសែើរការ”។

ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
សៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការទូរសព្ទមកសេខសនេះគឺ ឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមចូេសៅកាន់ www.nhpri.org/INTEGRITY។
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ជាំព្ូកទី 9៖ អ្វីណដេប្រូវសធ្វើ ប្រសិនសរើអ្នកមានរញ្ជ
ា ឬរែឹដ ងរវា៉ោ

(ការសសប្មចសេើការធានរា៉ោ រ់រង រែឹដ ងឧទធរែ៍ រែឹដ ងរវា៉ោ )

រែឹដ ងឧទធរែ៍ជាំនួសកប្មិរទី 2 សដើមបីរនតការណងទាំររស់អ្នកឱយានយូរជាងមុន
សយើងខ្ាំុនឹងរញ្ូជ នព្័រ៌មានសប្មារ់រែឹដ ងឧទធរែ៍កប្មិរទី 2 ររស់អ្នកសៅអ្ងគភាព្ប្រួរព្ិនិរយសឡើងវ ិញឯករាជយ
(Independent Review Entity, IRE) កនុងរយៈសព្េ 24 សមា៉ោ ងរនទរ់ព្ីសយើងខ្ាំុផ្េ
ដ ់ការសសប្មចសេើកប្មិរទី 1

ររស់អ្នក។ ប្រសិនសរើអ្នកគិរថា សយើងខ្ាំុមិនរាំសព្ញតាមកាេររ ិសចឆទកាំែរ់សនេះ ឬកាេររ ិសចឆទកាំែរ់សផ្សង
សទៀរសទ អ្នកអាចដាក់រែឹដ ងរវា៉ោ ាន។ ណផ្នក J សៅទាំព្័រ 269 ប្ារ់អ្ាំព្ីរសរៀរដាក់ពាកយរែឹដ ងរវា៉ោ ។

កនុងអ្ាំឡុងរែឹដ ងឧទធរែ៍កប្មិរទី 2 អ្ងគភាព្ IRE សធ្វើការប្រួរព្ិនិរយសឡើងវ ិញសេើការសសប្មចររស់សយើង សៅ
សព្េសយើងានផ្ដេ់ចសមៃើយរដិសសធ្ថា សទ ចាំសពាេះ “ការប្រួរព្ិនិរយសឡើងវ ិញរហ័ស” ររស់អ្នក។ អ្ងគភាព្សនេះ
សសប្មចថាសរើការសសប្មចររស់សយើងខ្ាំុគួរណរផ្ទៃស់រូរឬអ្រ់
ដ
។

•

អ្ងគភាព្ IRE សធ្វើ “ការប្រួរព្ិនិរយសឡើងវ ិញរហ័ស”
សេើរែឹដ ងឧទធរែ៍ររស់អ្នកសទ។ ជាធ្មមតា
អ្នកប្រួរព្ិនិរយសឡើងវ ិញផ្ដេ់ចសមៃើយដេ់អ្នក
កនុងរយៈសព្េ 72 សមា៉ោ ង។

•

អ្ងគភាព្ IRE គឺជាសាែរ័នឯករាជយណដេប្រូវាន
ជួេសដាយគសប្មាង Medicare។ អ្ងគភាព្សនេះមិន
ជារ់ពាក់ព្័នន
ធ ឹងគសប្មាងររស់សយើងខ្ាំុសទ សហើយ
ក៏មិនណមនជាទីភានក់្ររដាានិាេណដរ។

•

ព្ិនិរយសមើេប្រួសៗ៖ រសរៀរដាក់រែឹដ ងឧទធរែ៍
កប្មិរទី 2 សដើមបីរប្មូវឱយគសប្មាងរនតការណងទាំ
ររស់អ្នក
អ្នកមិនចាាំាច់សធ្វើអ្ីវទាំងអ្ស់។ គសប្មាងសនេះ
នឹងរញ្ូជ នរែឹដ ងឧទធរែ៍ររស់អ្នកសៅអ្ងគភាព្
ប្រួរព្ិនិរយសឡើងវ ិញឯករាជយសដាយសវ័យប្រវរតិ
(Independent Review Entity)។

អ្នកប្រួរព្ិនិរយសឡើងវ ិញសៅអ្ងគភាព្ IRE នឹង
ព្ិនិរយសមើេសដាយយកចិរតទុកដាក់សេើ
ព្័រ៌មានទាំងអ្ស់ណដេពាក់ព្័នធនឹងរែឹដ ង
ឧទធរែ៍ររស់អ្នក។

•

ប្រសិនសរើអ្ងគភាព្ IRE ផ្ដេ់ចសមៃើយថា យេ់ប្ព្ម ចាំសពាេះរែឹដ ងឧទធរែ៍ររស់អ្នក សយើងខ្ាំុប្រូវ

ណររង់ប្ាក់ជូនអ្នកវ ិញសប្មារ់ចាំណែកថ្នថ្ងៃចាំណាយររស់សយើងសេើការណងទាំ។ សយើងខ្ាំុក៏ប្រូវ

ណររនតការធានរា៉ោ រ់រងសេើសសវាកមមររស់អ្នកកនុងរយៈសព្េចាាំាច់តាមកបួនសវជជសាស្រសតផ្ងណដរ។

•

ប្រសិនសរើអ្ងគភាព្ IRE ផ្ដេ់ចសមៃើយរដិសសធ្ថា សទ ចាំសពាេះរែឹដ ងឧទធរែ៍ររស់អ្នក សនេះមាន
ន័យថាព្ួកសគយេ់ស្សរតាមសយើងខ្ាំុថា ការរញ្ឈរ់ការធានរា៉ោ រ់រងសេើសសវាកមមមានភាព្សម
ស្សរតាមកបួនសវជជសាស្រសតសហើយ។

ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
សៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការទូរសព្ទមកសេខសនេះគឺ ឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមចូេសៅកាន់ www.nhpri.org/INTEGRITY។
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ជាំព្ូកទី 9៖ អ្វីណដេប្រូវសធ្វើ ប្រសិនសរើអ្នកមានរញ្ជ
ា ឬរែឹដ ងរវា៉ោ

(ការសសប្មចសេើការធានរា៉ោ រ់រង រែឹដ ងឧទធរែ៍ រែឹដ ងរវា៉ោ )

េិខិរណដេអ្នកទទួេានព្ីអ្ងគភាព្ IRE នឹងសរៀររារ់ប្ារ់អ្នកព្ីអ្ីវណដេអ្នកអាចសធ្វើាន ប្រសិនសរើអ្នកចង់រនត
ដាំសែើរការថ្នការប្រួរព្ិនិរយសឡើងវ ិញ។ េិខិរសនេះនឹងផ្ដេ់ព្័រ៌មានេមអិរអ្ាំព្ីរសរៀររនតសៅរែឹដ ងឧទធរែ៍
កប្មិរទី 3 ណដេប្រូវជាំនុាំជប្មេះសដាយសៅប្កម។

I. ការរនតរែឹដ ងឧទធរែ៍ររស់អ្នកហួសព្ីកប្មិរ 2
I1. ជាំហានរនទរ់សប្មារ់សសវាកមម និ ងសមាភរកនុងគសប្មាង Medicare
ប្រសិនសរើអ្នកានដាក់រែឹដ ងឧទធរែ៍កប្មិរទី 1 និងរែឹដ ងឧទធរែ៍កប្មិរទី 2 សប្មារ់សសវាកមម ឬសមាភរថ្ន
គសប្មាង Medicare សហើយរែឹដ ងឧទធរែ៍ទាំងព្ីរររស់អ្នកប្រូវានប្ចានសចាេ អ្នកអាចមានសិទិធរនតសៅរែឹដ ង
ឧទធរែ៍សៅកប្មិររនទរ់។ េិខិរណដេអ្នកទទួេានព្ីអ្ងគភាព្ប្រួរព្ិនិរយសឡើងវ ិញឯករាជយ (Independent
Review Entity) នឹងសរៀររារ់ប្ារ់អ្នកព្ីអ្ីវណដេប្រូវសធ្វើ ប្រសិនសរើអ្នកចង់រនតដាំសែើរការថ្នរែឹដ ងឧទធរែ៍។
ដាំសែើរការថ្នរែឹដ ងឧទធរែ៍កប្មិរទី 3 គឺជាសវនការររស់សៅប្កមចារ់ណផ្នករដាាេ (Administrative Law
Judge, ALJ)។ រុគគេណដេសធ្វើការសសប្មចសៅកនុងរែឹដ ងឧទធរែ៍កប្មិរទី 3 គឺសៅប្កម ALJ ឬសមធាវ ីវ ិនិច័យ
ឆ ។

ប្រសិនសរើអ្នកចង់ឱយសៅប្កម ALJ ឬសមធាវ ីវ ិនិច័យ
ឆ ប្រួរព្ិនិរយសឡើងវ ិញសេើករែីររស់អ្នក សនេះសមាភរ ឬសសវា
កមមសវជជសាស្រសតណដេអ្នកកាំព្ុងសសនើសុាំប្រូវណររាំសព្ញតាមចាំនួនទឹកប្ាក់ជាអ្របររមា។ ប្រសិនសរើរថ្មៃជាចាំនួន
ទឹកប្ាក់គឺរិចជាងកប្មិរអ្របររមា អ្នកមិនអាចរដឹងឧទធរែ៍រនតានសទ។ ប្រសិនសរើរថ្មៃជាចាំនួនទឹកប្ាក់មាន
ចាំនួនសប្ចើនប្គរ់ប្ាន់ អ្នកអាចសសនើសុាំឱយសៅប្កម ALJ ឬសមធាវ ីវ ិនិច័យ
ឆ សរើកសវនការជាំនុាំជប្មេះរែឹដ ងឧទធរែ៍
ររស់អ្នក។
ប្រសិនសរើអ្នកមិនយេ់ស្សរនឹងការសសប្មចររស់សៅប្កម ALJ ឬសមធាវ ីវ ិនិច័យ
ឆ សទ អ្នកអាចទក់ទងសៅប្កុម
ប្រឹការែឹដ ងឧទធរែ៍ថ្នគសប្មាង Medicare(Medicare Appeals Council) ។ រនទរ់ព្ីសនេះ អ្នកអាចមានសិទិធ
សសនើសុាំឱយរុោការសហព្័នធព្ិនិរយសមើេរែឹដ ងឧទធរែ៍ររស់អ្នក។
ប្រសិនសរើអ្នកប្រូវការជាំនួយសៅដាំណាក់កាេណាមួយកនុងដាំសែើរការថ្នរែឹដ ងឧទធរែ៍ អ្នកអាចទក់ទងសៅ
RIPIN Healthcare Advocate។ សេខទូរសព្ទគឺ 1-855-747-3224 (TTY 711)។

I2. ជាំហានរនទរ់សប្មារ់សសវាកមម និ ងសមាភរកនុងគសប្មាង Medicaid
អ្នកក៏មានសិទិធរឹដងឧទធរែ៍សប្ចើនសទៀរផ្ងណដរ ប្រសិនសរើរែឹដ ងឧទធរែ៍ររស់អ្នកគឺអ្ាំព្ីសសវាកមម សមាភរ ឬឱស
ងណដេគសប្មាង Medicaid អាចធានរា៉ោ រ់រង។ ប្រសិនសរើការ ិយាេ័យសវនការយុរិតធ្ម៌ប្រចាាំរដាថ្នការ ិយាេ័យ
EOHHS ឬសាែរ័នប្រួរព្ិនិរយសឡើងវ ិញខាងសប្ៅ RI ផ្ដេ់ចសមៃើយថា សទ ចាំសពាេះរែឹដ ងឧទធរែ៍កប្មិរទី 2 ររស់
អ្នកសេើមួយណផ្នក ឬប្គរ់ណផ្នកទាំងអ្ស់សប្មារ់សសវាកមម សមាភរ ឬឱសងថ្នគសប្មាង Medicaid សនេះ អ្នកអាច
ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
សៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការទូរសព្ទមកសេខសនេះគឺ ឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមចូេសៅកាន់ www.nhpri.org/INTEGRITY។
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ជាំព្ូកទី 9៖ អ្វីណដេប្រូវសធ្វើ ប្រសិនសរើអ្នកមានរញ្ជ
ា ឬរែឹដ ងរវា៉ោ

(ការសសប្មចសេើការធានរា៉ោ រ់រង រែឹដ ងឧទធរែ៍ រែឹដ ងរវា៉ោ )

ដាក់រែឹដ ងឧទធរែ៍កប្មិរទី 3 ាន។ សយើងខ្ាំុនឹងសផ្្ើេិខិរមួយសៅអ្នកណដេនឹងសរៀររារ់ប្ារ់អ្នកអ្ាំព្ីរសរៀរ
ដាក់រែឹដ ងសនេះ។ ដាំសែើរការថ្នរែឹដ ងឧទធរែ៍កប្មិរទី 3 សប្មារ់សសវាកមម សមាភរ ឬឱសងថ្នគសប្មាង
Medicaid សៅកនុងរុោការរដា។
សដើមបីទទួេានព្័រ៌មានរណនែមអ្ាំព្ីរសរៀររនតសៅរែឹដ ងឧទធរែ៍កប្មិររនទរ់ សូមទាំនក់ទាំនងមកព្ួកសយើង
ខ្ាំុតាមរយៈសេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711។ អ្នកក៏អាចសសនើសុាំជាំនួយព្ី RIPIN Healthcare Advocate
ានផ្ងណដរ។ សេខទូរសព្ទគឺ 1-855-747-3224 (TTY 711)។

J. រសរៀរដាក់ពាកយរែឹដ ងរវា៉ោ
J1. ប្រសនទរញ្ជ
ា ណដេគួរសធ្វើការរវា៉ោ
ដាំសែើរការថ្នរែឹដ ងរវា៉ោ ប្រូវានសប្រើសប្មារ់ប្រសនទរញ្ជ
ា មួយចាំនួនណររ៉ោុសណាណេះ ដូចជារញ្ជ
ា ពាក់ព្័នធនឹងគុែ
ភាព្ថ្នការណងទាំ រយៈសព្េរង់ចាាំ និងសសវារសប្មើអ្រិងិជនជាសដើម។ ទាំងសនេះជាឧទហរែ៍ថ្នប្រសនទរញ្ជ
ា
ណដេចារ់ណចងសដាយដាំសែើរការថ្នរែឹដ ងរវា៉ោ ។
រែឹដ ងរវា៉ោ អ្ាំព្ីគុែភាព្

•

អ្នកមិនសព្ញចិរតចាំសពាេះគុែភាព្ថ្នការណងទាំ
ដូចជាការណងទាំណដេអ្នកានទទួេសៅ
កនុងមនទីរសព្ទយជាសដើម។

រែឹដ ងរវា៉ោ អ្ាំព្ីឯកជនភាព្

•

អ្នកគិរថានរណាមានក់មិនានសារព្
សិទិធឯកជនភាព្ររស់អ្នក ឬានណចក
រ ាំណេកព្័រ៌មានសមាៃរ់អ្ាំព្ីអ្នក។

រែឹដ ងរវា៉ោ អ្ាំព្ីសសវារសប្មើអ្រិងិជនមិនេអ

•

រុគគេិក ឬអ្នកផ្ដេ់សសវាណងទាំសុខភាព្
មានភាព្គាំសរាេះគាំសរ ើយ ឬមិនសារព្អ្នក។

•

ព្ិនិរយសមើេប្រួសៗ៖ រសរៀរដាក់រែឹដ ងរវា៉ោ
អ្នកអាចដាក់រែឹដ ងរវា៉ោ ថ្ផ្ទកុងមកគសប្មាងររស់
ន
សយើងខ្ាំុ និង/ឬរែឹដ ងរវា៉ោ ខាងសប្ៅសៅសាែរ័ន

ណដេមិនជារ់ពាក់ព្័នធនឹងគសប្មាងររស់សយើងខ្ាំុ។
សដើមបីដាក់រែឹដ ងរវា៉ោ ថ្ផ្ទកុង
ន សូមសៅទូរសព្ទសៅ
សសវាកមមសប្មារ់សមាជិក ឬសផ្្ើេិខិរមកសយើង
ខ្ាំុ។
មានសាែរ័នសផ្សងៗណដេចារ់ណចងរែឹដ ងរវា៉ោ ខាង
សប្ៅ។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមអានណផ្នក J3
សៅទាំព្័រ 273។

រុគគេិកគសប្មាង Neighborhood INTEGRITY
ានប្រប្ព្ឹរតមិនេអចាំសពាេះអ្នក។

•

អ្នកគិរថាអ្នកប្រូវានសគរងខាំឱយចាកសចញព្ីគសប្មាងសនេះ។
ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
សៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការទូរសព្ទមកសេខសនេះគឺ ឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមចូេសៅកាន់ www.nhpri.org/INTEGRITY។
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ជាំព្ូកទី 9៖ អ្វីណដេប្រូវសធ្វើ ប្រសិនសរើអ្នកមានរញ្ជ
ា ឬរែឹដ ងរវា៉ោ

(ការសសប្មចសេើការធានរា៉ោ រ់រង រែឹដ ងឧទធរែ៍ រែឹដ ងរវា៉ោ )

រែឹដ ងរវា៉ោ អ្ាំព្ីេទធភាព្ចូេសប្រើសសវា

•

អ្នកមិនអាចចូេសៅសប្រើសសវាកមមណងទាំសុខភាព្ និងររ ិកាខរសៅកនុងការ ិយាេ័យ
ររស់អ្នកផ្ដេ់សសវា ឬសវជជរែិឌ រសដាយផ្ទទេ់ាន។

•

អ្នកផ្ដេ់សសវាររស់អ្នកមិនផ្ដេ់ការសប្មរសប្មួេសមស្សរណដេអ្នកប្រូវការដូចជា
អ្នករកណប្រភាសាកាយវ ិការអាសមរ ិកជាសដើម។

រែឹដ ងរវា៉ោ អ្ាំព្ីរយៈសព្េរង់ចាាំ

•

អ្នកកាំព្ុងមានរញ្ជ
ា កនុងការទទួេានការណារ់ជួរ ឬកាំព្ុងរង់ចាាំការណារ់ជួរយូរសព្ក។

•

សវជជរែិឌ រ ឱសងការ ី ឬអ្នកជាំនញណផ្នកសុខភាព្សផ្សងសទៀរ ឬរុគគេិកផ្ដេ់សសវាកមម
សប្មារ់សមាជិក ឬរុគគេិកគសប្មាងសផ្សងសទៀរានទុកអ្នកឱយរងចាាំយូរសព្ក។

រែឹដ ងរវា៉ោ អ្ាំព្ីអ្នម័យ

•

អ្នកគិរថាការ ិយាេ័យររស់សវជជរែិឌ រ មនទីរសព្ទយ ឬគៃីនិកាមនអ្នម័យ។

រែឹដ ងរវា៉ោ អ្ាំព្ីេទធភាព្សប្រើភាសា

•

សវជជរែិឌ រ ឬអ្នកផ្ដេ់សសវាររស់អ្នកមិនផ្ដេ់អ្នករកណប្រផ្ទទេ់មារ់ឱយអ្នក
កនុងអ្ាំឡុងសព្េណារ់ជួរ។

រែឹដ ងរវា៉ោ អ្ាំព្ីការប្ាស្ស័យទក់ទងព្ីសយើងខ្ាំុ

•

អ្នកគិរថាសយើងខ្ាំុខកខានមិនានផ្ដេ់ការជូនដាំែឹង ឬេិខិរណដេអ្នកគួរណរានទទួេ។

•

អ្នកគិរថាព្័រ៌មានជាោយេកខែ៍អ្កសរណដេសយើងខ្ុាំានសផ្្ើសៅអ្នកមានភាព្ព្ិាកនឹងយេ់
សព្ក។

ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
សៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការទូរសព្ទមកសេខសនេះគឺ ឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមចូេសៅកាន់ www.nhpri.org/INTEGRITY។
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ជាំព្ូកទី 9៖ អ្វីណដេប្រូវសធ្វើ ប្រសិនសរើអ្នកមានរញ្ជ
ា ឬរែឹដ ងរវា៉ោ

(ការសសប្មចសេើការធានរា៉ោ រ់រង រែឹដ ងឧទធរែ៍ រែឹដ ងរវា៉ោ )

រែឹដ ងរវា៉ោ អ្ាំព្ីរនទរ់សព្េសវោថ្នសកមមភាព្ររស់សយើងខ្ាំុ ណដេពាក់ព្័នធនឹងការសសប្មចសេើការធានរា៉ោ រ់ រង
ឬរែឹដ ងឧទធរែ៍

•

អ្នកសជឿជាក់ថាសយើងខ្ាំុមិនរាំសព្ញតាមកាេររ ិសចឆទកាំែរ់ថ្នការសសប្មចសេើការធានរា៉ោ រ់រង
ឬការស្ៃើយររសៅនឹងរែឹដ ងឧទធរែ៍ររស់អ្នក។

•

អ្នកសជឿជាក់ថា រនទរ់ព្ីទទួេានការសសប្មចសេើរែឹដ ងឧទធរែ៍ ឬការធានរា៉ោ រ់រងណដេាាំ
ប្ទអ្នក សយើងខ្ាំុមិនរាំសព្ញតាមកាេររ ិសចឆទកាំែរ់ថ្នការអ្នុម័រ ឬការផ្ដេ់សសវាកមមដេ់អ្នក
ឬរង់ប្ាក់ជូនអ្នកវ ិញសប្មារ់សសវាកមមសវជជសាស្រសតមួយចាំនួន។

•

អ្នកសជឿជាក់ថា សយើងខ្ាំុមិនានរញ្ូជ នករែីររស់អ្នករនតសៅអ្ងគភាព្ប្រួរព្ិនិរយសឡើងវ ិញឯក
រាជយ (Independent Review Entity) ទន់សព្េសវោសទ។
ពាកយផ្ៃូវចារ់ សប្មារ់ "រែឹដ ងរវា៉ោ " គឺ "រែឹដ ងសារទុកខ"។
ពាកយផ្ៃូវចារ់ សប្មារ់ "ការដាក់រែឹដ ងរវា៉ោ " គឺ "ការដាក់រែឹដ ងសារទុកខ"។

សរើរែឹដ ងរវា៉ោ មានប្រសនទខុសៗានឬអ្រ់ ?
ាន។ អ្នកអាចដាក់រែឹដ ងរវា៉ោ ថ្ផ្ទកុង
ន និង/ឬរែឹដ ងរវា៉ោ ខាងសប្ៅាន។ រែឹដ ងរវា៉ោ ថ្ផ្ទកុងប្រូ
ន
វានដាក់ និងប្រួរ

ព្ិនិរយសដាយគសប្មាងររស់សយើងខ្ាំុ។ រែឹដ ងរវា៉ោ ខាងសប្ៅប្រូវានដាក់ និងប្រួរព្ិនិរយសដាយសាែរ័នណដេមិនជារ់
ពាក់ព្័នធជាមួយគសប្មាងររស់សយើងខ្ាំុ។ ប្រសិនសរើអ្នកប្រូវការជាំនួយកនុងការដាក់រែឹដ ងរវា៉ោ ថ្ផ្ទកុង
ន និង/ឬរែឹដ ង
ខាងសប្ៅ អ្នកអាចសៅទូរសព្ទសៅ RIPIN Healthcare Advocate តាមរយៈសេខ 1-855-747-3224 (TTY 711)។

J2. រែឹដ ងរវា៉ោ ថ្ផ្ទកុង
ន
សដើមបីដាក់រែឹដ ងរវា៉ោ ថ្ផ្ទកុង
ន សូមសៅទូរសព្ទសៅសសវាកមមសប្មារ់សមាជិកតាមរយៈសេខ 1-844-812-6896។

អ្នកអាចដាក់រែឹដ ងរវា៉ោ ានប្គរ់សព្េ ប្រសិនសរើរែឹដ ងសនេះមិនណមនអ្ាំព្ីឱសងកនុងណផ្នក D។ ប្រសិនសរើរែឹដ ង
រវា៉ោ សនេះគឺអ្ាំព្ីឱសងកនុងណផ្នក D អ្នកប្រូវណរដាក់រែឹដ ងសនេះកនុងរយៈសព្េ 60 ថ្ងៃតាមប្ររិទិន រនទរ់ព្ីអ្នកាន
ជួររញ្ជ
ា ណដេអ្នកចង់រវា៉ោ ។

ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
សៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការទូរសព្ទមកសេខសនេះគឺ ឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមចូេសៅកាន់ www.nhpri.org/INTEGRITY។
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ជាំព្ូកទី 9៖ អ្វីណដេប្រូវសធ្វើ ប្រសិនសរើអ្នកមានរញ្ជ
ា ឬរែឹដ ងរវា៉ោ

(ការសសប្មចសេើការធានរា៉ោ រ់រង រែឹដ ងឧទធរែ៍ រែឹដ ងរវា៉ោ )

•

ប្រសិនសរើមានអ្វីសផ្សងសទៀរណដេអ្នកប្រូវសធ្វើ សសវាកមមសប្មារ់សមាជិកនឹងជប្មារដេ់អ្នក។

•

អ្នកក៏អាចសរសសររែឹដ ងរវា៉ោ ររស់អ្នក រួចសផ្្ើមកសយើងខ្ាំុានផ្ងណដរ។ ប្រសិនសរើអ្នកដាក់
រែឹដ ងរវា៉ោ ររស់អ្នកជាោយេកខែ៍អ្កសរ សយើងខ្ាំុនឹងស្ៃើយររសៅនឹងរែឹដ ងរវា៉ោ ររស់
អ្នកជាោយេកខែ៍អ្កសរដូចាន។

ពាកយផ្ៃូវចារ់ សប្មារ់ “រែឹដ ងរវា៉ោ រហ័ស” គឺ “រែឹដ ងសារទុកខណដេប្រូវានព្សនៃឿនដាំសែើរការ”។

ប្រសិនសរើអាច សយើងខ្ាំុនឹងស្ៃើយររសៅអ្នកភាៃមៗ។ ប្រសិនសរើអ្នកសៅទូរសព្ទមកសយើងខ្ាំុសដើមបីដាក់រែឹដ ងរវា៉ោ
សយើងខ្ាំុប្រណហេជាអាចស្ៃើយររតាមការសៅទូរសព្ទដណដេសនេះ។ ប្រសិនសរើសាែនភាព្សុខភាព្ររស់អ្នក
រប្មូវឱយសយើងខ្ាំុស្ៃើយររយា៉ោ ងឆ្រ់រហ័ស សយើងខ្ាំុនឹងស្ៃើយររភាៃម។

•

សយើងខ្ាំុស្ៃើយររសៅនឹងរែឹដ ងរវា៉ោ ភាគសប្ចើនកនុងរយៈសព្េ 30 ថ្ងៃតាមប្ររិទិន។ ប្រសិនសរើ
សយើងប្រូវការព្័រ៌មានរណនែម សហើយការព្នារសព្េ អាចផ្ដេ់ផ្េប្រសយាជន៍ប្រសសើររាំផ្ុរ

ដេ់អ្នក ឬប្រសិនសរើអ្នកសសនើសុាំសព្េរណនែម សយើងអាចចាំណាយសព្េរហូរដេ់ 14 ថ្ងៃសទៀរ
តាមប្ររិទិន (សរុរ 44 ថ្ងៃតាមប្ររិទិន) សដើមបីស្ៃើយររសៅនឹងរែឹដ ងរវា៉ោ ររស់អ្នក។ សយើងខ្ាំុ
នឹងជប្មារអ្នកជាោយេកខែ៍អ្កសរអ្ាំព្ីមូេសហរុណដេសយើងខ្ាំុប្រូវការសព្េរណនែម។

•

ប្រសិនសរើអ្នកដាក់រែឹដ ងរវា៉ោ សដាយសារសយើងខ្ាំុានរដិសសធ្សាំសែើសុាំឱយមាន "ការសសប្មច
រហ័សសេើការធានរា៉ោ រ់រង" ឬ "រែឹដ ងឧទធរែ៍រហ័ស" ររស់អ្នក សយើងខ្ាំុនឹងផ្ដេ់ "រែឹដ ងរវា៉ោ
រហ័ស" សដាយសវ័យប្រវរតិ និងស្ៃើយររសៅនឹងរែឹដ ងរវា៉ោ ររស់អ្នកកនុងរយៈសព្េ 24 សមា៉ោ ង។

•

ប្រសិនសរើអ្នកដាក់រែឹដ ងរវា៉ោ សដាយសារសយើងខ្ាំុានចាំណាយសព្េរណនែមកនុងការដាក់រែឹដ ង
ឧទធរែ៍ ឬសធ្វើការសសប្មចសេើការធានរា៉ោ រ់រង សយើងខ្ាំុនឹងផ្ដេ់ "រែឹដ ងរវា៉ោ រហ័ស" សដាយ
សវ័យប្រវរតិ និងស្ៃើយររសៅនឹងរែឹដ ងរវា៉ោ ររស់អ្ក
ន កនុងរយៈសព្េ 24 សមា៉ោ ង។

ប្រសិនសរើសយើងខ្ាំុមិនយេ់ស្សរនឹងរែឹដ ងរវា៉ោ មួយចាំនួន ឬទាំងអ្ស់ររស់អ្នកសទ សយើងខ្ាំុនឹងជប្មារអ្នក
និងព្នយេ់មូេសហរុររស់សយើងខ្ុាំដេ់អ្នក។ សយើងខ្ុាំនឹងស្ៃើយររថាសរើសយើងខ្ុាំយេ់ស្សរនឹងរែឹដ ង
រវា៉ោ ររស់អ្នកឬអ្រ់។

ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
សៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការទូរសព្ទមកសេខសនេះគឺ ឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមចូេសៅកាន់ www.nhpri.org/INTEGRITY។
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ជាំព្ូកទី 9៖ អ្វីណដេប្រូវសធ្វើ ប្រសិនសរើអ្នកមានរញ្ជ
ា ឬរែឹដ ងរវា៉ោ

(ការសសប្មចសេើការធានរា៉ោ រ់រង រែឹដ ងឧទធរែ៍ រែឹដ ងរវា៉ោ )

J3. រែឹដ ងរវា៉ោ ខាងសប្ៅ
អ្នកអាចប្ារ់គសប្មាង Medicare អ្ាំព្ីរែឹដ ងរវា៉ោ ររស់អ្នកាន
អ្នកអាចរញ្ូជ នរែឹដ ងរវា៉ោ ររស់អ្នកសៅគសប្មាង Medicare ាន។ ទប្មង់ណរររទថ្នរែឹដ ងរវា៉ោ ររស់ Medicare
មានសៅសគហទាំព្័រ៖ www.medicare.gov/MedicareComplaintForm/home.aspx ។

គសប្មាង Medicare យកចិរតទុកដាក់រាំផ្ុរចាំសពាេះរែឹដ ងរវា៉ោ ររស់អ្នក សហើយនឹងសប្រើព្័រ៌មានសនេះសដើមបីជួយណក
េមអគុែភាព្ររស់កមមវ ិធ្ីថ្នគសប្មាង Medicare។
ប្រសិនសរើអ្នកមានកដីារមភ ឬមរិណកេមអសផ្សងសទៀរ ឬប្រសិនសរើអ្នកមានអារមមែ៍ថាគសប្មាងសនេះមិនអាចសដាេះ
ស្សាយរញ្ជ
ា ររស់អ្នកានសទ សូមសៅទូរសព្ទសៅសេខ 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227)។ អ្នកសប្រើ
ប្ាស់ TTY អាចសៅទូរសព្ទសៅសេខ 1-877-486-2048។ ការសៅទូរសព្ទគឺឥរគិរថ្ងៃ។
អ្នកអាចប្ារ់នយកដាានសុខានិាេថ្នរដា Rhode Island (Rhode Island Department of Health) ឬ
ការ ិយាេ័យសនងការទទួេរនទុកណផ្នកធានរា៉ោ រ់ រងសុខភាព្ថ្នរដា Rhode Island (Rhode Island Office of
the Health Insurance Commissioner) អ្ាំព្ីរែឹដ ងរវា៉ោ ររស់អ្នក

អ្នកអាចដាក់រែឹដ ងរវា៉ោ សៅមនទីរសុខានិាេថ្នរដា Rhode Island (Rhode Island Department of Health)
សដាយសៅទូរសព្ទសៅសេខ 1-401-222-2231 (TTY 711)។ អ្នកក៏អាចដាក់រែឹដ ងរវា៉ោ សៅការ ិយាេ័យសនង
ការទទួេរនទុកណផ្នកធានរា៉ោ រ់រងសុខភាព្ថ្នរដា Rhode Island (Rhode Island Office of the Health Insurance
Commissioner)ផ្ងណដរសដាយសៅទូរសព្ទសៅសេខ 1-401-462-9517 (TTY 711)។

អ្នកអាចដាក់រែឹដ ងរវា៉ោ សៅការ ិយាេ័យទទួេរនទុកណផ្នកសិទិព្
ធ េរដា (Office for Civil Rights)
អ្នកអាចដាក់រែឹដ ងរវា៉ោ សៅការ ិយាេ័យទទួេរនទុកណផ្នកសិទិព្
ធ េរដា (Office for Civil Rights) ថ្ននយកដាាន
សុខានិាេនិងសសវាកមមមនុសសសាស្រសត (Department of Health and Human Services)ប្រសិនសរើអ្នកគិរ
ថាអ្នកមិនប្រូវានសគប្រប្ព្ឹរតចាំសពាេះអ្នកសដាយសសមើភាព្សទ។ ឧទហរែ៍ អ្នកអាចដាក់រែឹដ ងរវា៉ោ អ្ាំព្ីសិទិទ
ធ
ចូេសប្រើសសវាសដាយជនព្ិការឬជាំនួយណផ្នកភាសា។ សេខទូរសព្ទសប្មារ់ការ ិយាេ័យទទួេរនទុកណផ្នកសិទិធ
ព្េរដាគឺ 1-800-368-1019។ អ្នកសប្រើប្ាស់ TTY គួរសៅទូរសព្ទសៅសេខ 1-800-537-7697។
អ្នកក៏អាចចូេសមើេសគហទាំព្័រ www.hhs.gov/ocr ផ្ងណដរ សដើមបីទទួេានព្័រ៌មានរណនែម។
អ្នកក៏អាចទក់ទងសៅការ ិយាេ័យទទួេរនទុកណផ្នកសិទិព្
ធ េរដាកុងរាំ
ន
រន់សៅខាងសប្កាមសនេះានផ្ងណដរ៖

ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
សៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការទូរសព្ទមកសេខសនេះគឺ ឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមចូេសៅកាន់ www.nhpri.org/INTEGRITY។
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•

ជាំព្ូកទី 9៖ អ្វីណដេប្រូវសធ្វើ ប្រសិនសរើអ្នកមានរញ្ជ
ា ឬរែឹដ ងរវា៉ោ

(ការសសប្មចសេើការធានរា៉ោ រ់រង រែឹដ ងឧទធរែ៍ រែឹដ ងរវា៉ោ )

គែៈកមាមធ្ិការទទួេរនទុកណផ្នកសិទិម
ធ នុសសថ្នរដា Rhode Island (Rhode Island Commission
for Human Rights) តាមរយៈសេខ 1-401-222-2661។ អ្នកសប្រើប្ាស់ TTY គួរសៅទូរសព្ទសៅ
សេខ 1-401-222-2664។ អ្នកអាចចូេសមើេសគហទាំព្័រ www.richr.ri.gov សដើមបីទទួេាន
ព្័រ៌មានរណនែម។

•

ម្នតីទាំនក់ទាំនងសមព័នធការកនុងសហគមន៍ថ្នមនទីរសសវាកមមមនុសសសាស្រសតររស់រដា Rhode Island

(Rhode Island Department of Human Services Community Relations Liaison Officer)
តាមរយៈសេខ 1-401-415-8500។ អ្នកសប្រើប្ាស់ TTY គួរសៅទូរសព្ទសៅសេខ 1-401-462-6239
or 711។

•

ការ ិយាេ័យទទួេរនទុកណផ្នកសិទិព្
ធ េរដា (Office for Civil Right, OCR) ប្រចាាំរាំរន់

New England Region តាមរយៈសេខ 1-800-368-1019។ អ្នកសប្រើប្ាស់ TTY គួរសៅទូរ
សព្ទសៅសេខ 1-800-537-7697។
អ្នកក៏អាចមានសិទិធសប្កាមចារ់សីព្
ដ ីជនជារិអាសមរ ិកណដេមានព្ិការភាព្ផ្ងណដរ ។ អ្នកអាចទក់ទងសៅ
RIPIN Healthcare Advocate សដើមបីទទួេានជាំនួយ។ សេខទូរសព្ទគឺ 1-855-747-3224 (TTY 711)។
អ្នកអាចដាក់រែឹដ ងរវា៉ោ សៅសាែរ័នណកេមអគុែភាព្ (Quality Improvement Organization)
សៅសព្េរែឹដ ងរវា៉ោ ររស់អ្នកគឺអ្ាំព្ីគុែភាព្ថ្នការណងទាំ អ្នកក៏មានជសប្មើសព្ីរផ្ងណដរ៖

•

ប្រសិនសរើអ្នកចង់ អ្នកអាចដាក់រែឹដ ងរវា៉ោ អ្ាំព្ីគុែភាព្ថ្នការណងទាំ
សដាយផ្ទទេ់សៅសាែរ័នណកេមអគុែភាព្ (Quality Improvement Organization)
(សដាយមិនចាាំាច់ដាក់រែឹដ ងរវា៉ោ មកសយើងខ្ាំុ)។

•

ឬអ្នកអាចដាក់រែឹដ ងរវា៉ោ មកសយើងខ្ាំុ និងសៅសាែរ័នណកេមអគុែភាព្

(Quality Improvement Organization)។ ប្រសិនសរើអ្នកដាក់រែឹដ ងរវា៉ោ សៅសាែរ័នសនេះ
សយើងខ្ាំុនឹងសហការជាមួយព្ួកសគ សដើមបីសដាេះស្សាយរែឹដ ងរវា៉ោ ររស់អ្នក។
សាែរ័នណកេមអគុែភាព្ (Quality Improvement Organization) គឺជាប្កុមសវជជរែិឌ រអ្នុវរតជាំនញព្ាាេ
និងអ្នកជាំនញណងទាំសុខភាព្សផ្សងសទៀរណដេជួេសដាយរដាានិាេសហព្័នធសដើមបីព្ិនិរយសមើេ និងណក
េមអការណងទាំណដេផ្ដេ់ឱយអ្នកជាំងឺកុងគសប្មាង
ន
Medicare។ សដើមបីណសវងយេ់រណនែមអ្ាំព្ីសាែរ័នណកេមអគុែភាព្
សូមសមើេជាំព្ូកទី 2 ណផ្នក F។ សៅរដា Rhode Island សាែរ័រណកេមអគុែភាព្ប្រូវានសគសៅថា KEPRO។
សេខទូរសព្ទសប្មារ់ KEPRO គឺ 1-888-319-8452។

ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
សៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការទូរសព្ទមកសេខសនេះគឺ ឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមចូេសៅកាន់ www.nhpri.org/INTEGRITY។
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ជាំព្ូកទី 10៖ ការរញ្ចរ់សមាជិកភាព្ររស់អ្ក
ន សៅ

កនុងគសប្មាង Medicare-Medicaid ររស់សយើងខ្ុាំ

ជាំព្ូកទី 10៖ ការរញ្ចរ់សមាជិកភាព្ររស់អ្នកសៅកនុងគសប្មាង
Medicare-Medicaid ររស់សយើងខ្ុាំ
សសចកដីសផ្ដើម
ជាំព្ូកសនេះសរៀររារ់ប្ារ់អ្នកអ្ាំព្ីសព្េសវោ និងរសរៀរណដេអ្នកអាចរញ្ចរ់សមាជិកភាព្ររស់អ្នកកនុងគសប្មាង
ររស់សយើងខ្ាំុ និងជសប្មើសថ្នការធានរា៉ោ រ់រងសុខភាព្ររស់អ្នក រនទរ់ព្ីអ្នកដកខៃួនសចញព្ីគសប្មាងររស់

សយើងខ្ាំុ។ ប្រសិនសរើអ្នកដកខៃួនសចញព្ីគសប្មាងររស់សយើងខ្ាំុ អ្នកនឹងសៅណរសែិរកនុងកមមវ ិធ្ី Medicare និង
Rhode Island Medicaid ដណដេ ដរារណាអ្នកមានសិទិធទទួេាន។ ពាកយគនៃឹេះ និងនិយមន័យ
ថ្នពាកយមានតាមេាំដារ់អ្កខរប្កមកនុងជាំព្ូកចុងសប្កាយថ្នសសៀវសៅណែនាំសមាជិក។
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ជាំព្ូកទី 10៖ ការរញ្ចរ់សមាជិកភាព្ររស់អ្ក
ន សៅ

កនុងគសប្មាង Medicare-Medicaid ររស់សយើងខ្ាំុ

A. សៅសព្េណដេអ្នកអាចរញ្ចរ់សមាជិកភាព្ររស់អ្នកសៅកនុងគសប្មាង MedicareMedicaid ររស់សយើង

អ្នកអាចរញ្ចរ់សមាជិកភាព្ររស់អ្នកសៅកនុងគសប្មាង Neighborhood INTEGRITY Medicare-Medicaid ាន
ប្គរ់សព្េកនុងអ្ាំឡុងឆ្នាំប្ររិទិន សដាយការចុេះស្មេះកនុងគសប្មាង Medicare Advantage មួយសផ្សងសទៀរ ឬ
សដាយការរដូរសៅគសប្មាង Original Medicare។

សមាជិកភាព្ររស់អ្នកនឹងរញ្ចរ់សៅថ្ងៃចុងសប្កាយថ្នណខណដេសយើងខ្ាំុទទួេសាំសែើសុាំផ្ទៃស់រូរគសប្មាងររស់
ដ
អ្នក
។ ឧទហរែ៍ ប្រសិនសរើសយើងខ្ាំុទទួេានសាំសែើររស់អ្នកសៅថ្ងៃទី 18 ណខមករា សនេះការធានរា៉ោ រ់រងររស់អ្នក
កនុងគសប្មាងររស់សយើងខ្ុាំនឹងរញ្ច រ់សៅថ្ងៃទី 31 ណខមករា។ ការធានរា៉ោ រ់រងងមីររស់អ្នកនឹងចារ់សផ្ដើមសៅថ្ងៃទី
មួយថ្នណខរនទរ់ (ថ្ងៃទី 1 ណខកុមភៈ កនុងឧទហរែ៍សនេះ)។ ប្រសិនសរើអ្នកដកខៃួនសចញព្ីគសប្មាងររស់សយើងខ្ុាំ អ្នក
អាចទទួេានព្័រ៌មានអ្ាំព្ី៖

•

ជសប្មើស Medicare សៅកនុងតារាងសៅទាំព្័រ 278។

•

សសវាកមមររស់ Rhode Island Medicaid សៅទាំព្័រ 279។

អ្នកអាចទទួេានព្័រ៌មានរណនែមអ្ាំព្ីសព្េសវោណដេអ្នកអាចរញ្ចរ់សមាជិកភាព្ររស់អ្ក
ន សដាយសៅទូរសព្ទសៅ៖

•

ណខសសប្មារ់ចុេះស្មេះកនុងគសប្មាង Medicare-Medicaid តាមរយៈសេខ 1-844-602-3469 ព្ីថ្ងៃ

ចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក ព្ីសមា៉ោ ង 8:00 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 6:00 ោៃច។ អ្នកសប្រើប្ាស់ TTY គួរសៅទូរសព្ទ
សៅសេខ 711។

•

កមមវ ិធ្ីជាំនួយណផ្នកធានរា៉ោ រ់រងសុខភាព្រដា (SHIP) ការ ិយាេ័យមនុសសចាស់មានសុខភាព្េអ
(OHA) តាមរយៈសេខ1-888-884-8721។ អ្នកសប្រើប្ាស់ TTY គួរសៅទូរសព្ទសៅសេខ 711។

•

កមមវ ិធ្ីជាំនួយកនុងការចុេះស្មេះររស់ Medicare-Medicaid (MME) The POINT តាមរយៈសេខ
1-401-462-4444។ អ្នកសប្រើប្ាស់ TTY គួរសៅទូរសព្ទសៅសេខ 711។

•

Medicare តាមរយៈសេខ 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) 24 សមា៉ោ ងកនុងមួយថ្ងៃ និង 7

ថ្ងៃកុងមួ
ន
យសាដហ៍។ សប្មារ់អ្នកសប្រើប្ាស់ TTY គួរសៅទូរសព្ទសៅសេខ 1-877-486-2048។
ចាំ ណាាំ៖ ប្រសិនសរើអ្នកកាំព្ុងចូេរួមកនុងកមមវ ិធ្ីប្គរ់ប្គងឱសង អ្នកមិនអាចផ្ទៃស់រូរគសប្មាងានសទ។
ដ
សូម
សមើេជាំព្ូកទី 5 សប្មារ់ព្័រ៌មានអ្ាំព្ីកមមវ ិធ្ីប្គរ់ប្គងឱសង។

ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
សៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការទូរសព្ទមកសេខសនេះគឺ ឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមចូេសៅកាន់ www.nhpri.org/INTEGRITY។
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ជាំព្ូកទី 10៖ ការរញ្ចរ់សមាជិកភាព្ររស់អ្ក
ន សៅ

កនុងគសប្មាង Medicare-Medicaid ររស់សយើងខ្ាំុ

B. រសរៀរកនុងការរញ្ចរ់សមាជិកភាព្ររស់អ្នកសៅកនុងគសប្មាងររស់សយើង
ប្រសិនសរើអ្នកសសប្មចចិរតរញ្ចរ់សមាជិកភាព្ររស់អ្នក សូមប្ារ់ Rhode Island Medicaid ឬ Medicare
ថាអ្នកចង់ចាកសចញព្ី Neighborhood INTEGRITY៖

•

សូមសៅទូរសព្ទសៅណខសសប្មារ់ចុេះស្មេះកនុងគសប្មាង Medicare-Medicaid តាមរយៈសេខ
1-844-602-3469 ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក ព្ីសមា៉ោ ង 8:00 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 6:00 ោៃច។ អ្នកសប្រើ
ប្ាស់ TTY គួរសៅទូរសព្ទសៅសេខ 711 ឬ

•

សូមទូរសព្ទសៅកាន់ Medicare តាមរយៈសេខ 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) 24
សមា៉ោ ងកនុងមួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកុងមួ
ន
យសាដហ៍។ អ្នកសប្រើប្ាស់ TTY (អ្នកណដេសខាយការសាដរ់ និង

ការនិយាយ) គួរសៅទូរសព្ទសៅសេខ 1-877-486-2048។ សៅសព្េអ្នកសៅទូរសព្ទសៅសេខ
1-800-MEDICARE អ្នកក៏អាចចុេះស្មេះកនុងគសប្មាងឱសង ឬសុខភាព្សផ្សងសទៀរថ្នគសប្មាង
Medicare ានផ្ងណដរ។ ព្័រ៌មានរណនែមអ្ាំព្ីការទទួេានសសវា Medicare ររស់អ្នក
សៅសព្េអ្នកចាកសចញព្ីគសប្មាងររស់សយើង គឺសិរ
ែ សៅកនុងតារាងសៅទាំព្័រ 278។

C. រសរៀរទទួេានសសវាកមមថ្នគសប្មាង Medicare និង Medicaid ដាច់សដាយ
ណឡកព្ីាន
ប្រសិនសរើអ្នកចាកសចញព្ី Neighborhood INTEGRITY អ្នកនឹងប្រឡរ់សៅទទួេានសសវា Medicare និង
Medicaid ររស់អ្នកសដាយណឡកព្ីាន។

C1. រសរៀរទទួេានសសវាកមមថ្នគសប្មាង Medicare
អ្នកនឹងមានជសប្មើសអ្ាំព្ីរសរៀរទទួេានអ្រែប្រសយាជន៍ររស់អ្នកថ្នគសប្មាង Medicare។
អ្នកមានជសប្មើសរីកុងការទទួ
ន
េានសសវាកមមររស់អ្នកព្ីគសប្មាង Medicare។ តាមរយៈការសប្ជើសសរ ើស

ជសប្មើសមួយកនុងចាំសណាមជសប្មើសទាំងសនេះ មានន័យថាអ្នកនឹងរញ្ចរ់សមាជិកភាព្ររស់អ្នកកនុងគសប្មាង
ររស់សយើងខ្ាំុសដាយសវ័យប្រវរតិ។

ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
សៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការទូរសព្ទមកសេខសនេះគឺ ឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមចូេសៅកាន់ www.nhpri.org/INTEGRITY។
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ជាំព្ូកទី 10៖ ការរញ្ចរ់សមាជិកភាព្ររស់អ្ក
ន សៅ

កនុងគសប្មាង Medicare-Medicaid ររស់សយើងខ្ាំុ

ជសប្មើស

សកមមភាព្

1. សោកអ្នកអាចរតូរសៅ៖

សនេះគឺជាអ្វីណដេប្រូវសធ្វើ៖

គសប្មាងសុខភាព្ Medicare មួយមាន

សូមទូរសព្ទសៅកាន់ Medicare តាមរយៈ

ដូចជា Medicare Advantage

សេខ 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227)

ឬកមមវ ិធ្ីណងទាំរម
ួ រញ្ូច េប្គរ់ យា៉ោង

24 សមា៉ោ ងកនុងមួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកុងមួ
ន
យសាដហ៍។

inclusive Care for the Elderly, PACE)

1-877-486-2048 សដើមបីចុេះស្មេះណរកនុង

សប្មារ់មនុសសចាស់ (Program of All-

អ្នកសប្រើ TTY គួរណរសៅទូរសព្ទសៅកាន់សេខ
គសប្មាងសុខភាព្ររស់កមមវ ិធ្ី Medicare
ងមីរ៉ោុសណាណេះ។
ប្រសិនសរើអ្នកប្រូវការជាំនួយ ឬព្័រ៌មានរណនែម៖

•

សៅទូរសព្ទសៅកាន់ Rhode Island
SHIP តាមរយៈសេខ
1-888-884-8721
ឬ ទូរសព្ទសៅ POINT តាមរយៈសេខ
1-401-462-4444។ អ្នកសប្រើប្ាស់
TTY គួរសៅទូរសព្ទសៅសេខ 711។

អ្នកនឹងប្រូវេុរស្មេះសចញព្ីគសប្មាង
Neighborhood INTEGRITY សដាយសវ័យប្រវ
រិត សៅសព្េការធានរា៉ោ រ់រងថ្នគសប្មាងងមី
ររស់អ្នកចារ់សផ្តើម។

ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
សៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការទូរសព្ទមកសេខសនេះគឺ ឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមចូេសៅកាន់ www.nhpri.org/INTEGRITY។
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ជាំព្ូកទី 10៖ ការរញ្ចរ់សមាជិកភាព្ររស់អ្ក
ន សៅ

កនុងគសប្មាង Medicare-Medicaid ររស់សយើងខ្ាំុ

2. សោកអ្នកអាចរតូរសៅ៖

សនេះគឺជាអ្វីណដេប្រូវសធ្វើ៖

Original Medicare
ជាមួយនឹងគសប្មាងថានាំមានសវជជរញ្ជ
ជ

សូមទូរសព្ទសៅកាន់ Medicare តាមរយៈសេខ

ររស់ Medicare ដាច់ សដាយណឡក

1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) 24
សមា៉ោ ងកនុងមួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកុងមួ
ន
យសាដហ៍។

អ្នកសប្រើ TTY គួរណរសៅទូរសព្ទសៅកាន់សេខ
1-877-486-2048។
ប្រសិនសរើអ្នកប្រូវការជាំនួយ ឬព្័រ៌មានរណនែម៖

•

សៅទូរសព្ទសៅកាន់ Rhode Island
SHIP តាមរយៈសេខ
1-888-884-8721 ឬ ទូរសព្ទសៅ
POINT តាមរយៈសេខ
1-401-462-4444។ អ្នកសប្រើប្ាស់ TTY
គួរសៅទូរសព្ទសៅសេខ 711។

អ្នកនឹងប្រូវេុរស្មេះសចញព្ីគសប្មាង
Neighborhood INTEGRITY សដាយសវ័យ
ប្រវរិត សៅសព្េការធានរា៉ោ រ់រងថ្នគសប្មាង
Original Medicare ររស់អ្នកចារ់សផ្តើម។

ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
សៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការទូរសព្ទមកសេខសនេះគឺ ឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមចូេសៅកាន់ www.nhpri.org/INTEGRITY។
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ជាំព្ូកទី 10៖ ការរញ្ចរ់សមាជិកភាព្ររស់អ្ក
ន សៅ

កនុងគសប្មាង Medicare-Medicaid ររស់សយើងខ្ាំុ

3. សោកអ្នកអាចរតូរសៅ៖

សនេះគឺជាអ្វីណដេប្រូវសធ្វើ៖

Orginal Medicare ណដេាមនគសប្មាង

សូមទូរសព្ទសៅកាន់ Medicare តាមរយៈសេខ

ថានាំមានសវជជរញ្ជ
ជ ររស់ Medicare ដាច់
សដាយណឡក

1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) 24
សមា៉ោ ងកនុងមួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកុងមួ
ន
យសាដហ៍។

ចាំ ណាាំ៖ ប្រសិនសរើសោកអ្នករតូរសៅ

1-877-486-2048។

គសប្មាង Orginal Medicare សហើយមិនចុេះ
ស្មេះសៅកនុងគសប្មាងថានាំមានសវជជរញ្ជ
ជ
ររស់ Medicare ដាច់សដាយណឡកសនេះ

Medicare អាចចុេះស្មេះសោកអ្នកសៅ
កនុងគសប្មាងថានាំមួយ សេើកណេងណរសោក
អ្នកប្ារ់សៅ Medicare ថាសោកអ្នកមិន
ចង់ចូេរួមសទ។
សោកអ្នកគួរណរសាេះរង់សចាេការធាន
រា៉ោ រ់រងថានាំមានសវជជរញ្ជ
ជ ណរកនុងករែីណដេ
សោកអ្នកមានការធានរា៉ោ រ់រងថានាំព្ីប្រនព្
សផ្សងមួយសទៀរ ដូចជានិសយាជិក ឬសហ
ជីព្រ៉ោុសណាណេះ។ ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរអ្ាំព្ី
ថាសរើអ្នកប្រូវការការធានរា៉ោ រ់រងសេើឱស

អ្នកសប្រើ TTY គួរណរសៅទូរសព្ទសៅកាន់សេខ

ប្រសិនសរើអ្នកប្រូវការជាំនួយ ឬព្័រ៌មានរណនែម៖

•

សៅទូរសព្ទសៅកាន់ Rhode Island
SHIP តាមរយៈសេខ
1-888-884-8721 ឬ ទូរសព្ទសៅ
POINT តាមរយៈសេខ
1-401-462-4444។ អ្នកសប្រើប្ាស់ TTY
គួរសៅទូរសព្ទសៅសេខ 711។

អ្នកនឹងប្រូវេុរស្មេះសចញព្ីគសប្មាង
Neighborhood INTEGRITY សដាយសវ័យ
ប្រវរិត សៅសព្េការធានរា៉ោ រ់រងថ្នគសប្មាង
Original Medicare ររស់អ្នកចារ់សផ្តើម។

ងណដរឬសទ សូមទូរសព្ទសៅកាន់ SHIP
ប្រចាាំរដា Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-888-884-8721 ឬ The POINT
តាមរយៈសេខ 1-401-462-4444 អ្នកសប្រើ
ប្ាស់ TTY គួរសៅទូរសព្ទសៅសេខ
711។ ព្ួកសគនឹងរញ្ូជ នអ្នករនតឱយសៅ

ជួរអ្នកប្រឹកាសយារេ់ថ្នកមមវ ិធ្ីជាំនួយ
ធានរា៉ោ រ់រងសុខភាព្រដា (State Health
Insurance Assistance Program, SHIP)។

ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
សៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការទូរសព្ទមកសេខសនេះគឺ ឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមចូេសៅកាន់ www.nhpri.org/INTEGRITY។
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ជាំព្ូកទី 10៖ ការរញ្ចរ់សមាជិកភាព្ររស់អ្ក
ន សៅ

កនុងគសប្មាង Medicare-Medicaid ររស់សយើងខ្ាំុ

C2. រសរៀរទទួេានសសវាកមមថ្នគសប្មាង Medicaid ររស់អ្នក
ប្រសិនសរើអ្នកដកខៃួនសចញព្ីគសប្មាង Medicare-Medicaid អ្នកនឹងទទួេានសសវាកមមថ្នគសប្មាង Medicaid

ររស់អ្នកសដាយផ្ទទេ់តាមរយៈសសវាកមមគិរថ្ងៃតាមការសប្រើសសវា (Fee for Service, FFS) ររស់គសប្មាង Rhode
Island Medicaid ។
សសវាកមមថ្នគសប្មាង Medicaid ររស់អ្នករារ់រញ្ូច េទាំងសសវាកមម និងជាំនួយរយៈសព្េណវង (LTSS) និងការ
ណងទាំសុខភាព្អាករបកិរ ិយាភាគសប្ចើន។

D. រនតទទួេានឱសង និងសសវាកមមសវជជសាស្រសតររស់អ្នកតាមរយៈគសប្មាងររស់សយើង
រហូរដេ់សមាជិកភាព្ររស់អ្នករញ្ចរ់
ប្រសិនសរើអ្នកចាកសចញព្ី Neighborhood INTEGRITY វាអាចចាំណាយសព្េសវោមុនសព្េសមាជិកភាព្ររស់
អ្នករញ្ច រ់ សហើយការធានរា៉ោ រ់រង Medicare និង Rhode Island Medicaid ងមីររស់អ្នកចារ់សផ្តើម។ កនុងអ្ាំឡុង

សព្េសនេះ សូមរនតទទួេយកឱសងតាមសវជជរញ្ជ
ជ ររស់អ្នក និងការណងទាំសុខភាព្តាមរយៈគសប្មាងររស់សយើង។

•

សប្រើអ្នកផ្តេ់សសវាកនុងរណា
ត ញររស់សយើងសដើមបីទទួេានការណងទាំសវជជសាស្រសត។

•

សប្រើឱសងសាែនកនុងរណា
ត ញររស់សយើង រួមមានទាំងតាមរយៈសសវាឱសងសាែនរញ្ជ
ជ
ទិញតាមថ្ប្រសែីយ៍ររស់សយើង សដើមបីរាំសព្ញសវជជរញ្ជ
ជ ររស់អ្នក។

•

ប្រសិនសរើអ្នកកាំព្ុងសប្មាកព្ាាេសៅមនទីរសព្ទយសៅថ្ងៃណដេសមាជិកភាព្ររស់អ្នកសៅកនុង N
eighborhood INTEGRITY ានរញ្ច រ់ គសប្មាងររស់សយើងរហូរដេ់អ្នកប្រូវានអ្នុញ្ជារឱយ
សចញព្ីមនទីរសព្ទយ។ ការធានរា៉ោ រ់រងសនេះនឹងសធ្វើសឡើង សទេះរីជាការធានរា៉ោ រ់រងសុខភាព្ងមី
ររស់អ្នកចារ់សផ្ដើមមុនសព្េណដេអ្នកសចញព្ីមនទីរសព្ទយក៏សដាយ។

ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
សៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការទូរសព្ទមកសេខសនេះគឺ ឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមចូេសៅកាន់ www.nhpri.org/INTEGRITY។
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ជាំព្ូកទី 10៖ ការរញ្ចរ់សមាជិកភាព្ររស់អ្ក
ន សៅ

កនុងគសប្មាង Medicare-Medicaid ររស់សយើងខ្ាំុ

E. សាែនភាព្សផ្សងសទៀរ សៅសព្េសមាជិកភាព្ររស់អ្នករញ្ចរ់
ទាំងសនេះគឺជាករែីណដេគសប្មាង Neighborhood INTEGRITY ប្រូវណររញ្ចរ់សមាជិកភាព្ររស់អ្នកកនុង
គសប្មាងសនេះ៖

•

ប្រសិនសរើមានចសនៃេះសព្េផ្ទអកការធានរា៉ោ រ់រងកនុងណផ្នក A និងណផ្នក B ថ្នគសប្មាង Medicare។

•

ប្រសិនសរើអ្នកណេងមានេកខែៈសមបរតិប្គរ់ប្ាន់សប្មារ់ Rhode Island Medicaid
សទៀរសហើយ។ គសប្មាងររស់សយើងគឺសប្មារ់អ្នកណដេមានេកខែៈសមបរតិប្គរ់ប្ាន់
សប្មារ់ទាំង Medicare និង Rhode Island Medicaid។

•

ប្រសិនសរើអ្នករដូរទីេាំសៅសៅសប្ៅរាំរន់ផ្ដេ់សសវាកមមររស់សយើងខ្ាំុ។

•

ប្រសិនសរើអ្នកមិនសៅកនុងរាំរន់ផ្ដេ់សសវាកមមររស់សយើងខ្ាំុយូរជាងប្ាាំមួយណខ។

o ប្រសិនសរើអ្នករដូរទីេាំសៅ ឬសធ្វើដាំសែើរកនុងរយៈសព្េយូរ អ្នកប្រូវសៅទូរសព្ទសៅ
សសវាកមមសប្មារ់សមាជិក សដើមបីប្ជារថាសរើកណនៃងណដេអ្នករដូរទីេាំសៅសៅ
ឬសធ្វើដាំសែើរសៅសនេះ សែិរសៅកនុងរាំរន់ផ្ដេ់សសវាកមមររស់សយើងខ្ាំុឬអ្រ់។

•

ប្រសិនសរើអ្នកជារ់ព្នធនារសដាយសាររទសេមើសប្ព្ហមទែឌ។

•

ប្រសិនសរើអ្នកកុហក ឬមិនផ្ដេ់ព្័រ៌មានអ្ាំព្ីការធានរា៉ោ រ់រងសផ្សងសទៀរ
ណដេអ្នកមានសប្មារ់ឱសងតាមសវជជរញ្ជ
ជ ។

•

ប្រសិនសរើអ្នកមិនណមនជាព្េរដាសហរដាអាសមរ ិក
ឬមានវរតមានសដាយមិនស្សរចារ់សៅសហរដាអាសមរ ិក។

o អ្នកប្រូវណរជាព្េរដាសហរដាអាសមរ ិក ឬមានវរតមានសដាយស្សរចារ់សៅសហរដាអាសមរ ិក
សទើរអាចសធ្វើជាសមាជិកថ្នគសប្មាងររស់សយើងខ្ាំុាន។

o មជឈមែឌេសសវាកមមថ្នគសប្មាង Medicare និង Medicaid នឹងជូនដាំែឹងដេ់សយើងខ្ាំុ
ប្រសិនសរើអ្នកមិនមានសិទិធរនតជាសមាជិកសដាយឈរសេើមូេដាានសនេះ។

o សយើងខ្ាំុប្រូវណរេុរស្មេះអ្នក ប្រសិនសរើអ្នកមិនរាំសព្ញតាមេកខខែឌរប្មូវសនេះសទ។
សយើងអាចសធ្វើឱយអ្នកចាកសចញព្ីគសប្មាងររស់សយើងសប្មារ់សហរុផ្េខាងសប្កាមាន េុេះប្តាណរសយើងទទួេ
ានការអ្នុញ្ជារព្ី Medicare និង Rhode Island Medicaid ជាមុនសិន៖

ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
សៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការទូរសព្ទមកសេខសនេះគឺ ឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមចូេសៅកាន់ www.nhpri.org/INTEGRITY។
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•

ជាំព្ូកទី 10៖ ការរញ្ចរ់សមាជិកភាព្ររស់អ្ក
ន សៅ

កនុងគសប្មាង Medicare-Medicaid ររស់សយើងខ្ាំុ

ប្រសិនសរើអ្នករសញ្ច ញអាករបកិរ ិយាណដេរងកការរ ាំខានឥរឈរ់ឈរ និងសធ្វើឱយសយើងខ្ាំុព្ិាកនឹង
ផ្ដេ់ការណងទាំណផ្នកសវជជសាស្រសតដេ់អ្នក និងសមាជិកសផ្សងសទៀរកនុងគសប្មាងររស់សយើងខ្ាំុ។

•

ប្រសិនសរើអ្នកឱយនរណាមានក់សផ្សងសទៀរសប្រើរែណ សមាគេ់សមាជិកររស់អ្នក សដើមបីទទួេ
ានការណងទាំសវជជសាស្រសត។

o ប្រសិនសរើសយើងខ្ាំុរញ្ចរ់សមាជិកភាព្ររស់អ្នកសដាយសារមូេសហរុសនេះ គសប្មាង
Medicare អាចឱយអ្គគអ្ធ្ិការកិចចសធ្វើការសសុើរអ្សងករសេើករែីររស់អ្នក។

F. វ ិធានប្រឆ្ាំងនឹងការសសនើសុាំឱយអ្នកដកខៃួនសចញព្ីគសប្មាងររស់សយើងសដាយសារ
មូេសហរុពាក់ព្័នធនឹងសុខភាព្ណាមួយ

ប្រសិនសរើអ្នកមានអារមមែ៍ថា អ្នកប្រូវានសសនើសុាំឱយដកខៃួនសចញព្ីគសប្មាងររស់សយើងខ្ាំុសដាយសារ

មូេសហរុពាក់ព្័នធនឹងសុខភាព្ អ្នកគួរណរសៅទូរសព្ទសៅ Medicare តាមរយៈសេខ 1-800-MEDICARE
(1-800-633-4227)។ អ្នកសប្រើប្ាស់ TTY គួរណរទូរសព្ទសៅសេខ 1-877-486-2048។ អ្នកអាចសៅទូរសព្ទ
24 សមា៉ោ ងកនុងមួយថ្ងៃ និង 7 ថ្ងៃកុងមួ
ន
យសាតហ៍។ អ្នកក៏គួរណរទូរសព្ទសៅ Rhode Island Medicaid ផ្ងណដរ។
ណខសទូរសព្ទសប្មារ់ចុេះស្មេះកនុងគសប្មាង Medicare-Medicaid គឺ 1-844-602-3469 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់
សមា៉ោ ង 6 ោៃច ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក។ អ្នកសប្រើប្ាស់ TTY គួរសៅទូរសព្ទសៅសេខ 711។

G. សិទិធររស់អ្នកកនុងការដាក់ពាកយរែឹដ ងរវា៉ោ ប្រសិនសរើសយើងរញ្ចរ់សមាជិកភាព្ររស់
អ្នកសៅកនុងគសប្មាងររស់សយើង

ប្រសិនសរើសយើងខ្ាំុរញ្ចរ់សមាជិកភាព្ររស់អ្នកកនុងគសប្មាងររស់សយើងខ្ាំុ សនេះសយើងខ្ាំុប្រូវណរជប្មារអ្នកអ្ាំព្ីមូេ
សហរុថ្នការរញ្ច រ់សមាជិកភាព្ររស់អ្នកជាោយេកខែ៍អ្កសរ។ សយើងខ្ាំុក៏ប្រូវណរព្នយេ់ព្ីរសរៀរណដេអ្នក

អាចដាក់រែឹដ ងសារទុកខ ឬដាក់រែឹដ ងរវា៉ោ អ្ាំព្ីការសសប្មចររស់សយើងខ្ាំុណដេរញ្ចរ់សមាជិកភាព្ររស់អ្នកផ្ង
ណដរ។ អ្នកក៏អាចសមើេជាំព្ូកទី 9 ណផ្នក J សប្មារ់ព្័រ៌មានអ្ាំព្ីរសរៀរដាក់ពាកយរែឹដ ងឧទធរែ៍។

H. រសរៀរទទួេានព្័រ៌មានរណនែមអ្ាំព្ីការរញ្ចរ់សមាជិកភាព្កនុងគសប្មាងររស់អ្នក
ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬចង់ានព្័រ៌មានរណនែមអ្ាំព្ីសព្េណាណដេសយើងអាចរញ្ចរ់សមាជិកភាព្ររស់អ្នក
អ្នកអាចទូរសព្ទសៅណផ្នកសសវារសប្មើសមាជិកតាមរយៈសេខ 1-844-812-6896 (TTY711)។

ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
សៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការទូរសព្ទមកសេខសនេះគឺ ឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមចូេសៅកាន់ www.nhpri.org/INTEGRITY។
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ជាំព្ូកទី 11៖ ការជូនដាំែឹងផ្ៃូវចារ់

ជាំព្ូកទី 11៖ ការជូនដាំែឹងផ្ៃូវចារ់
សសចកដីសផ្ដើម
ជាំព្ូកសនេះរួមរញ្ូច េសសចកដីជូនដាំែឹងផ្ៃូវចារ់ណដេអ្នុវរតចាំសពាេះសមាជិកភាព្ររស់អ្នកសៅកនុង Neighborhood
INTEGRITY។ ពាកយគនៃឹេះ និងនិយមន័យថ្នពាកយមានតាមេាំដារ់អ្កខរប្កមកនុងជាំព្ូកចុងសប្កាយថ្ន

សសៀវសៅណែនាំសមាជិក។
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ជាំព្ូកទី 11៖ ការជូនដាំែឹងផ្ៃូវចារ់

A. សសចកដីជូនដាំែឹងអ្ាំព្ីចារ់
មានចារ់ជាសប្ចើនប្រូវអ្នុវរតចាំសពាេះសសៀវសៅណែនាំសមាជិកសនេះ។ ចារ់ទាំងសនេះអាចរ៉ោេះពាេ់ដេ់សិទិធ និង
ទាំនួេខុសប្រូវររស់អ្នក សទេះរីជាចារ់ទាំងសនេះមិនប្រូវានរញ្ូច េ ឬព្នយេ់សៅកនុងសសៀវសៅណែនាំសនេះ
ក៏សដាយ។ ចារ់ចមបងណដេប្រូវអ្នុវរតចាំសពាេះសសៀវសៅណែនាំសនេះគឺចារ់សហព្័នធសីព្
ដ ីកមមវ ិធ្ីថ្នគសប្មាង
Medicare និង Medicaid។ ចារ់រដា និងសហព្័នធសផ្សងសទៀរក៏អាចនឹងប្រូវអ្នុវរតផ្ងណដរ។

A. សសចកដីជូនដាំែឹងអ្ាំព្ីការមិនសរ ើសសអ្ើង
រាេ់ប្កុមហុន ឬទីភានក់្រណដេសហការជាមួយគសប្មាង Medicare និង Medicaid ប្រូវណរសារព្ចារ់ណដេ
ការពារអ្នកព្ីការសរ ើសសអ្ើង ឬការប្រប្ព្ឹរតមិនសសមើភាព្។ សយើងមិនសរ ើសសអ្ើង ឬប្រប្ព្ឹរិតមកសេើខុសព្ីអ្នកដថ្ទ
សដាយសារអាយុររស់អ្នក រទព្ិសសាធ្ទមទរ ព្ែ៌សមបុរ ជារិសាសន៍ ន័សុតាងថ្នការធានរា៉ោ
ត
រ់រង សយន

ឌ្័រ ព្រ៌មានណហសន ទីតាាំងនូមិសាស្រសតសៅកនុងរាំរន់សសវាកមម សាែនភាព្សុខភាព្ ប្រវរតិណផ្នកសវជជសាស្រសត ព្ិការភាព្
ខាងសរិអារមមែ៍ ឬរាងកាយ សដើមកាំសែើរជារិ ព្ូជសាសន៍ សាសន ផ្ៃូវសនទ ឬទាំសនរផ្ៃូវសនទសនេះសទ។

រណនែមព្ីសនេះសទៀរ អ្នកមិនអាចប្រូវដានប្រប្ព្ឹរតខុសព្ីអ្នកដថ្ទ សដាយសារណររែឹដ ងឧទធរែ៍សេើការណងទាំសុខ
ភាព្ អាករបកិរ ិយា អ្រតសញ្ជាែសយនឌ្័រ ការរ្ាញសយនឌ្័រ សមរែភាព្ផ្ៃូវចិរត ការទទួេការណងទាំសុខភាព្
ឬការសប្រើប្ាស់សសវាណងទាំសុខភាព្សនេះសទ។

ការប្រប្ព្ឹរតចាំសពាេះអ្នកប្រករសដាយភាព្ថ្ងៃងូរន និងការសារព្ប្គរ់សព្េសវោគឺជាទាំនួេខុសប្រូវររស់សយើង។
ប្រសិនសរើអ្នកចង់ានព្័រ៌មានរណនែម ឬមានកដីារមភអ្ាំព្ីការសរ ើសសអ្ើង ឬការប្រប្ព្ឹរតសដាយមិនសសមើភាព្៖

•

សូមសៅទូរសព្ទសៅនយកដាានសុខានិាេ និងសសវាកមមមនុសសសាស្រសត (Department of Health
and Human Services) ការ ិយាេ័យទទួេរនទុកណផ្នកសិទិព្
ធ េរដា (Office for Civil Rights)

តាមរយៈសេខ 1-800-368-1019។ អ្នកសប្រើប្ាស់ TTY អាចសៅទូរសព្ទសៅសេខ 1-800-537-7697។
អ្នកអាចចូេសមើេសគហទាំព្័រ www.hhs.gov/ocr សដើមបីទទួេានព្័រ៌មានរណនែម។

•

អ្នកក៏អាចសៅទូរសព្ទសៅការ ិយាេ័យទទួេរនទុកណផ្នកសិទិព្
ធ េរដា (Office for Civil Rights)
កនុងរាំរន់ានផ្ងណដរ។

o គែៈកមាមធ្ិការទទួេរនទុកណផ្នកសិទិម
ធ នុសសថ្នរដា Rhode Island (Rhode Island

Commission for Human Rights) តាមរយៈសេខ 1-401-222-2661។ អ្នកសប្រើប្ាស់ TTY
គួរសៅទូរសព្ទសៅសេខ 1-401-222-2664។ អ្នកអាចចូេសមើេសគហទាំព្័រ www.richr.ri.gov
សដើមបីទទួេានព្័រ៌មានរណនែម។

ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
សៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការទូរសព្ទមកសេខសនេះគឺ ឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមចូេសៅកាន់ www.nhpri.org/INTEGRITY។
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ជាំព្ូកទី 11៖ ការជូនដាំែឹងផ្ៃូវចារ់

o ម្នតីទាំនក់ទាំនងសមព័នធការកនុងសហគមន៍ថ្នមនទីរសសវាកមមមនុសសសាស្រសតររស់រដា Rhode

Island (Rhode Island Department of Human Services Community Relations Liaison
Officer) តាមរយៈសេខ 1-401-415-8500។ អ្នកសប្រើប្ាស់ TTY គួរសៅទូរសព្ទសៅសេខ
1-401-462-6239 or 711។

ប្រសិនសរើអ្នកមានព្ិការភាព្ និងប្រូវការជាំនួយសដើមបីមានេទធភាព្ទទួេានសសវាកមមណងទាំសុខភាព្ ឬអ្នក
ផ្ដេ់សសវា សូមសៅទូរសព្ទសៅសសវាកមមសប្មារ់សមាជិក។ ប្រសិនសរើអ្នកមានរែឹដ ងរវា៉ោ ដូចជារញ្ជ
ា អ្ាំព្ី
េទធភាព្សប្រើរសទេះរុញជាសដើម សសវាកមមសប្មារ់សមាជិកអាចជួយាន។

C. ការជូនដាំែឹងអ្ាំព្ីគសប្មាង Medicare កនុងនមជាអ្នករង់ប្ាក់ទីព្ីរ
ជួនកាេ នរណាមានក់សផ្សងសទៀរប្រូវរង់ប្ាក់ជាមុនសទើរអាចទទួេានសសវាកមមណដេសយើងខ្ាំុផ្ដេ់ឱយអ្នក។
ឧទហរែ៍ ប្រសិនសរើអ្នកជួរសប្ាេះថានក់រងយនត ឬប្រសិនសរើអ្នករងររួសសៅកណនៃងសធ្វើការ
សនេះណផ្នកសាំែងសប្មារ់រុគគេិក ឬប្កុមហុនធានរា៉ោ រ់រងប្រូវណររង់ប្ាក់ជាមុន។
សយើងខ្ាំុមានសិទិធ និងទាំនួេខុសប្រូវកនុងការប្រមូេប្ាក់សប្មារ់សសវាកមមណដេប្រូវានធានរា៉ោ រ់រងសដាយ
គសប្មាង Medicare ណដេកនុងសនេះ គសប្មាង Medicare មិនណមនជាអ្នករង់ប្ាក់ទីមួយ។

ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
សៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការទូរសព្ទមកសេខសនេះគឺ ឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមចូេសៅកាន់ www.nhpri.org/INTEGRITY។
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ជាំព្ូកទី 12៖ និយមន័យថ្នពាកយសាំខាន់ៗ

ជាំព្ូកទី 12៖ និយមន័យថ្នពាកយសាំខាន់ៗ
សសចកដីសផ្ដើម
ជាំព្ូកសនេះរួមរញ្ូច េពាកយគនៃឹេះ និងនិយមន័យថ្នពាកយទាំងសនេះណដេសប្រើកុង
ន សសៀវសៅណែនាំសមាជិកសនេះ។
ពាកយទាំងសនេះប្រូវានរសប្មៀរតាមេាំដារ់អ្កខរប្កម។ ប្រសិនសរើអ្នករកមិនសឃើញពាកយណាមួយណដេអ្នក
កាំព្ុងណសវងរក ឬប្រសិនសរើអ្នកប្រូវការព្័រ៌មានរណនែម សេើសព្ីអ្ីវណដេសរៀររារ់កុងនិ
ន
យមន័យ សូមទក់ទង
សៅសសវាកមមសប្មារ់សមាជិក។

ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
សៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការទូរសព្ទមកសេខសនេះគឺ ឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមចូេសៅកាន់ www.nhpri.org/INTEGRITY។
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ជាំព្ូកទី 12៖ និយមន័យថ្នពាកយសាំខាន់ៗ

សកមមភាព្កនុងជីវភាព្ប្រចាាំថ្ងៃ៖ សកមមភាព្ណដេមនុសសសធ្វើសៅថ្ងៃធ្មមតាៗដូចជា ការទទួេទន ការសប្រើ
រនទរ់ទឹក ការសសៃៀកពាក់ ការងូរទឹក ឬការដុសសធ្មញជាសដើម។

រង់ប្ាក់ធានរា៉ោ រ់រងសព្េរង់ចាាំការសសប្មច៖ អ្នកអាចរនតទទួេានអ្រែប្រសយាជន៍ររស់អ្នក ខែៈ
សព្េណដេអ្នកកាំព្ុងរង់ចាាំការសសប្មចអ្ាំព្ីរែឹដ ងឧទធរែ៍ ឬសវនការយុរិតធ្ម៌។ ការរនតធានរា៉ោ រ់រងសនេះ
ប្រូវានសៅថា “រង់ប្ាក់ធានរា៉ោ រ់រងសព្េរង់ចាាំការសសប្មច”។

មជឈមែឌេវេះការ់សស្្គេះរនទន់៖ កណនៃងណដេផ្ដេ់ការវេះការ់សប្មារ់អ្នកជាំងឺមិនសប្មាកកនុងមនទីរសព្ទយ
ដេ់អ្នកជាំងឺណដេមិនប្រូវការការណងទាំកុងមនទ
ន
ីរសព្ទយ និងអ្នកណដេមិនរ ាំព្ឹងថាប្រូវការការណងទាំសេើសព្ី
24 សមា៉ោ ង។

រែឹដ ងឧទធរែ៍៖ វ ិធ្ីណដេអ្នកអាចរតាាំងនឹងសកមមភាព្ររស់សយើង ប្រសិនសរើអ្នកគិរថាសយើងានប្រប្ព្ឹរត
កាំហុស។ អ្នកអាចសសនើសុាំឱយសយើងខ្ាំុផ្ទៃស់រូរការសសប្មចសេើ
ដ
ការធានរា៉ោ រ់រងសដាយដាក់រែឹដ ងឧទធរែ៍។ ជាំព្ូកទី
9 ណផ្នក D ព្នយេ់ព្ីរែឹដ ងឧទធរែ៍ រួមទាំងរសរៀរដាក់រែឹដ ងឧទធរែ៍ផ្ងណដរ។

ការវាយរថ្មៃ៖ ការប្រួរព្ិនិរយសេើប្រវរតិណងទាំសុខភាព្ និងអាការរចចុរបននររស់អ្នកជាំងឺ។ ការប្រួរព្ិនិរយសនេះ
សធ្វើសឡើង សដើមបីដឹងព្ីសុខភាព្ររស់អ្នកជាំងឺ និងរសរៀរណដេសុខភាព្អាចនឹងណប្រប្រួេនសព្េអ្នគរ។

ឱសងមានមា៉ោ កយីសហា៖ ឱសងតាមសវជជរញ្ជ
ជ ណដេផ្េិរ និងេក់សដាយប្កុមហុនណដេានផ្េិរឱស
ងសនេះដាំរូងសគ។ ឱសងមានមា៉ោ កយីសហាមានសារធារុផ្សាំសកមមដូចសៅនឹងឱសងទូសៅកនុងប្រសនទសនេះ
ណដរ។ ឱសងទូសៅប្រូវានផ្េិរ និងេក់សដាយប្កុមហុនឱសងសផ្សងសទៀរ។

អ្នកប្គរ់ប្គងណផ្នកណងទាំ៖ រុគគេសាំខាន់មានក់ណដេសធ្វើការជាមួយអ្នក ជាមួយគសប្មាងសុខភាព្ និងជាមួយអ្នក
ផ្ដេ់ការណងទាំររស់អ្នក សដើមបីធានថាអ្នកទទួេានការណងទាំណដេអ្នកប្រូវការ។

គសប្មាងណងទាំ៖ គសប្មាងសប្មារ់សសវាកមមសុខភាព្ណាណដេអ្នកនឹងទទួេាន និងរសរៀរណដេអ្នកនឹង
ទទួេានសសវាកមមទាំងសនេះ។

ប្កុមការ្រណផ្នកណងទាំ៖ ប្កុមការ្រណផ្នកណងទាំអាចរារ់រញ្ូច េទាំងសវជជរែិឌ រ គិោនុរដាាក អ្នកប្រឹកា
សយារេ់ ឬអ្នកជាំនញណផ្នកសុខភាព្សផ្សងសទៀរណដេរង់ចាាំជួយអ្នកឱយទទួេានការណងទាំណដេអ្នកប្រូវ
ការ។ ប្កុមការ្រណផ្នកណងទាំររស់អ្នកក៏នឹងជួយអ្នកកនុងការសរៀរចាំគសប្មាងណងទាំផ្ងណដរ។

ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
សៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការទូរសព្ទមកសេខសនេះគឺ ឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមចូេសៅកាន់ www.nhpri.org/INTEGRITY។
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មជឈមែឌេសសវាកមមថ្នគសប្មាង Medicare និង Medicaid (Centers for Medicare &
Medicaid Services, CMS)៖ ទីភានក់្រសហព្័នធណដេទទួេរនទុកសេើ Medicare។ ជាំព្ូកទី 2 ណផ្នក
G ព្នយេ់ព្ីរសរៀរទក់ទងសៅមជឈមែឌេ CMS។

រែឹដ ងរវា៉ោ ៖ អ្ាំែេះអ្ាំណាងផ្ទទេ់មារ់ ឬជាោយេកខែ៍អ្កសរ ណដេរញ្ជ
ជ ក់ថាអ្នកមានរញ្ជ
ា ឬកដីារមភអ្ាំព្ី
សសវាកមម ឬការណងទាំណដេប្រូវានធានរា៉ោ រ់រង។ អ្ាំែេះអ្ាំណាងសនេះរួមរញ្ូច េទាំងកដីារមភអ្ាំព្ីគុែភាព្ថ្នការ
ណងទាំររស់អ្នក អ្នកផ្ដេ់សសវាកនុងរណា
ដ ញ ឬឱសងសាែនកនុងរណា
ដ ញររស់សយើងខ្ាំុ។ ស្មេះផ្ៃូវការសប្មារ់
“ការដាក់រែឹដ ងរវា៉ោ ” គឺ “ការដាក់រែឹដ ងសាទុកខ”។

កណនៃងសាតរនីរិសមបទអ្នកជាំងឺមិនសប្មាកកនុងមនទីរសព្ទយដ៏ទូេាំទូោយ (CORF)៖ កណនៃងណដេ

ផ្ដេ់សសវាកមមសាដរនីរិសមបទជាចមបង រនទរ់ព្ីមានជាំងឺ សប្ាេះថានក់ ឬការវេះការ់កប្មិរធ្ៃន់។ កណនៃងសនេះផ្ដេ់
សសវាកមមសផ្សងៗជាសប្ចើន រួមទាំងការព្ាាេរាងកាយ សសវាកមមចិរតសាស្រសត ឬសងគម ការព្ាាេផ្ៃូវដសងាើម
ការព្ាាេសដាយការអ្នុវរតវ ិជាជជីវៈ ការព្ាាេឱយសចេះនិយាយសឡើងវ ិញ និងសសវាកមមវាយរថ្មៃ
មជឈដាានកនុងផ្ទេះ។

ការសសប្មចសេើការធានរា៉ោ រ់រង៖ ការសសប្មចអ្ាំព្ីអ្រែប្រសយាជន៍ណដេសយើងធានរា៉ោ រ់រង។ ការសសប្មចសនេះ
រួមរញ្ូច េទាំងការសសប្មចអ្ាំព្ីឱសង និងសសវាកមមណដេប្រូវានធានរា៉ោ រ់រង ឬចាំនួនទឹកប្ាក់ណដេសយើង

ខ្ាំុនឹងរង់សប្មារ់ថ្ងៃសសវាកមមសុខភាព្ររស់អ្នកផ្ងណដរ។ ជាំព្ូកទី 9 ណផ្នក D ព្នយេ់អ្ាំព្ីរសរៀរសសនើសុាំសយើង
ខ្ាំុឱយមានសសចកដីសសប្មចសេើការធានរា៉ោ រ់រង។

ឱសងណដេប្រូវានធានរា៉ោ រ់រង៖
ពាកយណដេសយើងសប្រើសដើមបីសាំសៅសេើឱសងតាមសវជជរញ្ជ
ជ ទាំងអ្ស់ណដេគសប្មាងររស់សយើងធានរា៉ោ រ់រង។

សសវាកមមណដេប្រូវានធានរា៉ោ រ់រង៖
ពាកយជាទូសៅណដេសយើងសប្រើសដើមបីសាំសៅសេើការណងទាំសុខភាព្ទាំងអ្ស់ សសវាកមម និងជាំនួយរយៈសព្េណវង
(LTSS) សប្គឿងផ្គរ់ផ្គង់ ឱសងមិនរប្មូវឱយមានសវជជរញ្ជ
ជ និងឱសងតាមសវជជរញ្ជ
ជ ររ ិកាខរ និងសសវាកមមសផ្សងសទៀរ
ណដេគសប្មាងររស់សយើងធានរា៉ោ រ់រង។

ការរែុត េះរណា
ត េសមរែភាព្ណផ្នកវរបធ្ម៌៖ ការរែុត េះរណា
ត េណដេផ្តេ់ការណែនាំរណនែមសប្មារ់
អ្នកផ្តេ់សសវាណងទាំសុខភាព្ររស់សយើង ណដេជួយព្ួកសគឱយយេ់កាន់ណរចាស់អ្ាំព្ីសាវតារ រថ្មៃ និង

ជាំសនឿររស់អ្នក សដើមបីសប្មរសប្មួេសសវាកមមឱយប្រូវតាមរប្មូវការសងគម វរបធ្ម៌ និងភាសាររស់អ្នក។

ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
សៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការទូរសព្ទមកសេខសនេះគឺ ឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមចូេសៅកាន់ www.nhpri.org/INTEGRITY។
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ជាំព្ូកទី 12៖ និយមន័យថ្នពាកយសាំខាន់ៗ

ការេុរស្មេះសចញ៖ ដាំសែើរការថ្នការរញ្ចរ់សមាជិកភាព្ររស់អ្នកសៅកនុងគសប្មាងររស់សយើង។ ការេុរ

ស្មេះសចញអាចមានេកខែៈសម័ប្គចិរត (ជសប្មើសររស់អ្នកផ្ទទេ់) ឬមិនសម័ប្គចិរត (មិនណមនជាជសប្មើសររស់អ្នក
ផ្ទទេ់)។

ថានក់ថ្នឱសង៖ ប្កុមឱសងសៅកនុងរញ្ជីឱសងររស់សយើង។ ឱសងណដេាមនសវជជរញ្ជ
ជ (OTC) ឱសងមានមា៉ោ ក
យីសហា ឬឱសងទូសៅគឺជាឧទហរែ៍អ្ាំព្ីថានក់ថ្នឱសង។ រាេ់ឱសងសៅកនុងរញ្ជីឱសងគឺសិរ
ែ កនុងថានក់ណា
មួយកនុងចាំសណាមថានក់ទាំង 3 ។

ររ ិកាខរសវជជសាស្រសតណដេសប្រើានយូរ (DME)៖ សមាភរមួយចាំនួនណដេសវជជរែិឌ រររស់អ្នករញ្ជ
ជ ទិញ
សប្មារ់សប្រើប្ាស់សៅកនុងផ្ទេះររស់អ្នកផ្ទទេ់។ ឧទហរែ៍ថ្នសមាភរទាំងសនេះរួមមាន រសទេះរុញ សឈើ ប្ចរ់ ប្រព្័នធ
ព្ូកសប្រើប្ាស់ថាមព្េ សប្គឿងសប្រើប្ាស់សប្មារ់អ្នកជាំងឺទឹកសនមណផ្អម ណប្គមនទីរសព្ទយណដេរញ្ជ
ជ ទិញសដាយ

អ្នកផ្ដេ់សសវាសប្មារ់សប្រើប្ាស់កុងផ្ទ
ន
េះ មា៉ោ សុីនរូមរញ្ូច េសារធារុរាវចូេតាមសរថ្ស ឧរករែ៍ជាំនួយការ
និយាយ ឧរករែ៍ និងសមាភរផ្គរ់ផ្គង់អ្ុកសុីណសន ឧរករែ៍្ពុង និងឧរករែ៍ជាំនួយការសដើរ។

ការសស្្គេះរនទន់៖ ការសស្្គេះរនទន់ណផ្នកសវជជសាស្រសតគឺសៅសព្េណដេអ្នក ឬរុគគេសផ្សងសទៀរណដេមាន
ចាំសែេះដឹងជាមធ្យមអ្ាំព្ីសុខភាព្ និងឱសង សជឿជាក់ថា អ្នកមានសរាគសញ្ជាសវជជសាស្រសតណដេប្រូវការការយក
ចិរតទុកដាក់ខាងសវជជសាស្រសតជារនទន់ សដើមបីការពារសសចកដីសាៃរ់ ការារ់រង់ណផ្នករាងកាយ ឬការារ់រង់
ឬព្ិការភាព្ធ្ៃន់ធ្ៃរដេ់ការរសងកើរមុខ្ររាងកាយ សហើយប្រសិនសរើអ្នកជាស្រសតីមានថ្ផ្ទសពាេះ ការារ់រង់កូនណដេ
មិនទន់សកើរ។ សរាគសញ្ជាសវជជសាស្រសតអាចជាររួសធ្ៃន់ធ្ៃរ ឬការឈឺចុកចារ់ខាៃាំង។

ការណងទាំសស្្គេះរនទន់៖
សសវាកមមណដេប្រូវានធានរា៉ោ រ់រងណដេានផ្តេ់ឱយសដាយអ្នកផ្តេ់សសវាណដេប្រូវានរែុត េះរណា
ត េ សដើមបីផ្ត
េ់សសវាសស្្គេះរនទន់ និងប្រូវការព្ាាេសព្េមានអាសននណផ្នកសវជជសាស្រសត។

ករែីសេើកណេង៖
ការអ្នុញ្ជារឱយទទួេានការធានរា៉ោ រ់រងសេើឱសងណដេជាធ្មមតាមិនប្រូវានធានរា៉ោ រ់រង ឬការអ្នុញ្ជារឱយ
សប្រើឱសងសនេះសដាយមិនចាាំាច់អ្នុវរតតាមវ ិធាន និងណដនកាំែរ់ជាក់ោក់។

ជាំនួយរណនែម៖ កមមវ ិធ្ី Medicare ណដេជួយមនុសសមានប្ាក់ចាំែូេ និងធ្នធានរិចរួចកនុងការការ់រនែយ
ចាំណាយថ្ងៃឱសងតាមសវជជរញ្ជ
ជ កនុងណផ្នក D ថ្នគសប្មាង Medicare ដូចជារុព្វោនរា៉ោ រ់រង ប្ាក់ណដេប្រូវការ់

កង ឬការរង់ប្ាក់រម
ួ ានជាសដើម។ សគអាចសៅ "ជាំនួយរណនែម" ានមា៉ោ ងសទៀរថា “ការឧររែមភប្ាក់សប្មារ់អ្នក
មានចាំែូេទរ” ឬ“ LIS”។
ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
សៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការទូរសព្ទមកសេខសនេះគឺ ឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមចូេសៅកាន់ www.nhpri.org/INTEGRITY។
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ជាំព្ូកទី 12៖ និយមន័យថ្នពាកយសាំខាន់ៗ

សវនការយុរិតធ្ម៌៖ ឱកាសកនុងការប្ារ់ព្ីរញ្ជ
ា ររស់អ្នកសៅរុោការ ឬការ ិយាេ័យសវនការយុរិតធ្ម៌
ប្រចាាំរដា (State Fair Hearing Office) និងរ្ាញថាការសសប្មចររស់សយើងគឺមិនប្រឹមប្រូវសទ។

ឱសងទូសៅ៖ ឱសងតាមសវជជរញ្ជ
ជ ណដេអ្នុញ្ជារសដាយរដាានិាេសហព្័នធ សដើមបីសប្រើជាំនួសឱសងមានមា៉ោ ក
យីសហា។ ឱសងទូសៅមានសារធារុផ្សាំសកមមដូចសៅនឹងឱសងមានមា៉ោ កយីសហាណដរ។ ជាធ្មមតាវាមានរថ្មៃ
សថាកជាង និងមានប្រសិទធភាព្េអដូចឱសងមានមា៉ោ កយីសហាណដរ។

រែឹដ ងសារទុកខ៖ រែឹដ ងរវា៉ោ ណដេអ្នកដាក់អ្ាំព្ីសយើងខ្ាំុ ឬឱសងសាែន ឬអ្នកផ្ដេ់សសវាកនុងរណា
ដ ញណាមួយ
ររស់សយើង។ រែឹដ ងសនេះរួមរញ្ូច េទាំងរែឹដ ងរវា៉ោ អ្ាំព្ីគុែភាព្ថ្នការណងទាំផ្ងណដរ។

គសប្មាងសុខភាព្៖ សាែរ័នណដេរួមមានសវជជរែិឌ រ មនទីរសព្ទយ ឱសងសាែន អ្នកផ្ដេ់សសវាសប្មារ់សសវាកមម
រយៈសព្េណវង និងអ្នកផ្ដេ់សសវាសផ្សងសទៀរ។ សាែរ័នសនេះក៏មានអ្នកប្គរ់ប្គងណផ្នកណងទាំផ្ងណដរ សដើមបីជួយអ្នក
កនុងការប្គរ់ប្គងអ្នកផ្ដេ់សសវា និងសសវាកមមទាំងអ្ស់ររស់អ្នក។ ព្ួកសគទាំងអ្ស់សនេះសធ្វើការ្ររួមាន សដើមបី
ផ្ដេ់នូវការណងទាំព្ាាេណដេអ្នកប្រូវការ។

ជាំនួយការណងទាំសុខភាព្តាមផ្ទេះ៖
រុគគេណដេផ្ដេ់សសវាកមមននសដាយមិនចាាំាច់មានជាំនញដូចគិោនុរដាាក ឬអ្នកព្ាាេមានអាជា្រែណ
ដូចជាជួយណងទាំេកខែៈផ្ទទេ់ខួន
ៃ (ងូរទឹក សប្រើប្ាស់រនទរ់ទឹក សសៃៀកពាក់ ឬអ្នុវរតេាំហារ់ប្ាែតាមសវជជ
រញ្ជ
ជ ជាសដើម)។ ជាំនួយការណងទាំសុខភាព្តាមផ្ទេះមិនមានអាជា្រែណ ណផ្នកណងទាំ ឬផ្ដេ់ការព្ាាេសទ។

សងគហដាាន៖ កមមវ ិធ្ីផ្េ
ដ ់ការណងទាំ និងជាំនួយសប្មារ់ជួយមនុសសណដេមានរុសរវ ិនិចឆយជាំងឺដាំណាក់
កាេចុងសប្កាយ ឱយរស់សៅប្រករសដាយផ្ទសុកភាព្។ រុសរវ ិនិចឆយជាំងឺដាំណាក់កាេចុងសប្កាយមានន័យថា
រុគគេមានក់មានជាំងឺដាំណាក់កាេចុងសប្កាយ និងរ ាំព្ឹងថាអាចរស់ានយា៉ោ ងយូរប្ាាំមួយណខសទៀរ ឬរិចជាងសនេះ។

•

អ្នកចុេះស្មេះណដេមានរុសរវ ិនិច័យ
ឆ ជាំងឺដាំណាក់កាេចុងសប្កាយមានសិទិសធ ប្ជើសសរ ើសការណងទាំ
សៅដាំណាក់កាេចុងសប្កាយ។

•

ប្កុមអ្នកជាំនញ និងអ្នកណងទាំណដេ្ៃងការ់ការរែុដ េះរណា
ដ េព្ិសសសជាអ្នកផ្ដេ់ការណងទាំ

ដេ់រុគគេសនេះទាំងស្សុង សដាយរួមមានរប្មូវការណផ្នកសាមររី សងគម អារមមែ៍ និងរាងកាយ។

•

គសប្មាង Neighborhood INTEGRITY ប្រូវណរផ្ដេ់រញ្ជ ីស្មេះអ្នកផ្ដេ់សសវាណងទាំសៅដាំណាក់
កាេចុងសប្កាយកនុងរាំរន់នូមិសាស្រសតររស់អ្នក។

ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
សៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការទូរសព្ទមកសេខសនេះគឺ ឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមចូេសៅកាន់ www.nhpri.org/INTEGRITY។

291

សសៀវសៅណែនាំសមាជិកររស់ Neighborhood INTEGRITY
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ការទូទរ់វ ិកកយរប្រមិនប្រឹមប្រូវ/មិនសមស្សរ៖ សាែនភាព្សៅសព្េណដេអ្នកផ្ដេ់សសវា (ដូចជាសវជជ
រែិឌ រ ឬមនទីរសព្ទយ) សចញវ ិកកយរប្រថ្ងៃសសវាកមមសេើសព្ីចាំនួនថ្នការរួមចាំណែកថ្ងៃចាំណាយសេើគសប្មាងសនេះ
ព្ីអ្នក។ សូមរ្ាញរែណ សមាគេ់សមាជិកថ្នគសប្មាង Neighborhood INTEGRITY ររស់អ្នក សៅសព្េអ្នក
ទទួេសសវាកមម ឬសវជជរញ្ជ
ជ ណាមួយ។ សូមសៅទូរសព្ទសៅណផ្នកសសវារសប្មើសមាជិក ប្រសិនសរើអ្នកទទួេាន
វ ិកកយរប្រណាមួយណដេអ្នកមិនយេ់។
សដាយសារណរ Neighborhood INTEGRITY រង់ប្ាក់ទាំងស្សុងសប្មារ់ថ្ងៃសសវាកមមររស់អ្នក សនេះអ្នកមិន
ជាំពាក់ការរួមចាំណែកថ្ងៃចាំណាយសទ។ អ្នកផ្ដេ់សសវាមិនគួរទូទរ់វ ិកកយរប្រសេើថ្ងៃសសវាកមមទាំងសនេះព្ីអ្នក
សនេះសទ។

អ្នកជាំងឺសប្មាកកនុងមនទីរសព្ទយ៖

ពាកយសប្មារ់សប្រើសៅសព្េណដេអ្នកប្រូវានទទួេឱយចូេសប្មាកព្ាាេសៅមនទីរសព្ទយជាផ្ៃូវការ សដើមបីទទួេ
ានសសវាកមមសវជជសាស្រសតជាំនញ។ ប្រសិនសរើអ្នកមិនប្រូវានទទួេឱយចូេសប្មាកព្ាាេសៅមនទីរសព្ទយជា

ផ្ៃូវការសនេះសទ សគសៅណរអាចចារ់ទុកអ្នកជាអ្នកជាំងឺមិនសប្មាកព្ាាេកនុងមនទីរសព្ទយដណដេ សពាេគឺមិនណមន
ជាអ្នកជាំងឺសប្មាកព្ាាេកនុងមនទីរសព្ទយសទ សទេះរីជាអ្នកសប្មាកសព្ញមួយយរ់ក៏សដាយ។

រញ្ជ ីឱសងណដេមានការធានរា៉ោ រ់ រង (រញ្ជីឱសង)៖
រញ្ជ ីឱសងតាមសវជជរញ្ជ
ជ ណដេគសប្មាងសនេះមានការធានរា៉ោ រ់រង។ គសប្មាងសនេះសប្ជើសសរ ើសឱសងសៅកនុងរញ្ជីសនេះ
សដាយមានជាំនួយព្ីសវជជរែិឌ រ និងឱសងការ ី។ រញ្ជ ីឱសងសនេះប្ារ់អ្នក ថាសរើមានវ ិធានណាមួយណដេអ្នក

ប្រូវអ្នុវរត សដើមបីទទួេានឱសងររស់អ្នកណដរឬសទ។ ជួនកាេសគសៅរញ្ជ ីឱសងសនេះថា “រញ្ជ ីស្មេះឱសង”។

សសវាកមម និងជាំនួយរយៈសព្េណវង (LTSS)៖ សសវាកមម និងជាំនួយរយៈសព្េណវងគឺជាសសវាកមមណដេជួយណក
េមអេកខខែឌសវជជសាស្រសតរយៈសព្េណវង។ ភាគសប្ចើនថ្នសសវាកមមទាំងសនេះជួយឱយអ្នកអាចសប្មាកសៅផ្ទេះ
ររស់អ្នក ដូសចនេះអ្នកមិនចាាំាច់សៅមែឌេណងទាំមនុសសចាស់ ឬមនទីរសព្ទយសនេះសទ។

ការឧររែមភប្ាក់សប្មារ់អ្នកមានចាំែូេទរ (LIS)៖ សូមសមើេ “ជាំនួយរណនែម”។

ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
សៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការទូរសព្ទមកសេខសនេះគឺ ឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមចូេសៅកាន់ www.nhpri.org/INTEGRITY។
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Medicaid (ឬជាំនួយណផ្នកសវជជសាស្រសត)៖ កមមវ ិធ្ីណដេប្គរ់ប្គងសដាយរដាានិាេសហព្័នធ និងរដាណដេជួយ
មនុសសមានប្ាក់ចាំែូេ និងធ្នធានរិចរួចកនុងការរង់ប្ាក់ថ្ងៃសសវាកមម និងជាំនួយរយៈសព្េណវង (LTSS)
និងចាំណាយថ្ងៃព្ាាេសុខភាព្។

•

កមមវ ិធ្ីសនេះប្គរដែតរ់សេើសសវាកមមរណនែម និងឱសងណដេមិនមានការធានរា៉ោ រ់រងព្ី Medicare។

•

កមមវ ិធ្ីថ្នគសប្មាង Medicaid មានភាព្ខុសានសៅតាមរដានីមួយៗ រ៉ោុណនតចាំណាយថ្ងៃណងទាំសុខ
ភាព្ភាគសប្ចើនប្រូវានធានរា៉ោ រ់រង ប្រសិនសរើអ្នកមានេកខែសមបរតិប្គរ់ប្ាន់សប្មារ់
គសប្មាង Medicare និង Medicaid។

•

សូមសមើេជាំព្ូកទី 2 ណផ្នក H សប្មារ់ព្័រ៌មានអ្ាំព្ីរសរៀរទក់ទងសៅ Medicaid សៅកនុងរដា
ររស់អ្នក។

ចាាំាច់តាមកបួនសវជជសាស្រសត៖ ណផ្នកសនេះសរៀររារ់អ្ាំព្ីសសវាកមម សប្គឿងផ្គរ់ផ្គង់ ឬឱសងណដេអ្នកប្រូវការ

សដើមបីការពារ សធ្វើសរាគវ ិនិចឆយ ឬព្ាាេអាការតាមកបួនសវជជសាស្រសត ឬសដើមបីរកាសាែនភាព្សុខភាព្រចចុរបនន
ររស់អ្នក។ វារារ់រញ្ូច េទាំងការណងទាំណដេជួយអ្នកមិនឱយចូេមនទីរសព្ទយ ឬមនទីរណងទាំមនុសសចាស់ជរា។
វាក៏មានន័យថាសសវាកមម ការផ្គរ់ផ្គង់ ឬឱសងរាំសព្ញតាមសតង់ដារណដេានទទួេយកថ្នការអ្នុវរដណផ្នក
សវជជសាស្រសតផ្ងណដរ។

Medicare៖ កមមវ ិធ្ីធានរា៉ោ រ់រងសុខភាព្សហព្័នធសប្មារ់មនុសសណដេមានអាយុយា៉ោងរិច 65 ឆ្នាំ មនុសស
មួយចាំនួនណដេមានអាយុសប្កាម 65 ឆ្នាំណដេមានព្ិការភាព្ជាក់ោក់ និងមនុសសណដេមានជាំងឺរប្មងសនម
ដាំណាក់កាេចុងសប្កាយ (ជាទូសៅ អ្នកណដេសខាយរប្មងសនមជាអ្ចិថ្្នតយ៍ណដេប្រូវការោង្ម ឬរដូរ

រប្មងសនម)។ អ្នកណដេមាន Medicare អាចទទួេានការធានរា៉ោ រ់រងសុខភាព្ Medicare ររស់ព្ួកសគតាម
រយៈ Original Medicare ឬគសប្មាងណងទាំសប្កាមការប្គរ់ប្គង (សូមសមើេ “គសប្មាងសុខភាព្”)។

គសប្មាង Medicare Advantage Plan៖ កមមវ ិធ្ី Medicare ណដេប្រូវានសគសាគេ់ផ្ងណដរថាជា “Medicare
ណផ្នក C” ឬ “គសប្មាង MA” ណដេផ្តេ់គសប្មាងតាមរយៈប្កុមហុនឯកជន។ គសប្មាង Medicare រង់ប្ាក់ឱយប្កុម
ហុនទាំងសនេះ សដើមបីធានរា៉ោ រ់រងសេើអ្រែប្រសយាជន៍កុងគសប្មាង
ន
Medicare ររស់អ្នក។

សសវាកមមណដេធានរា៉ោ រ់រងសដាយគសប្មាង Medicare៖ សសវាកមមណដេធានរា៉ោ រ់រងសដាយ Medicare ណផ្នក
A និងណផ្នក B។ គសប្មាងសុខភាព្ររស់ Medicare រួមទាំងគសប្មាងររស់សយើង ប្រូវណរធានរា៉ោ រ់រងសេើសសវាកមម
ទាំងអ្ស់ណដេធានរា៉ោ រ់រងសដាយ Medicare ណផ្នក A និងណផ្នក B។
ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
សៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការទូរសព្ទមកសេខសនេះគឺ ឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមចូេសៅកាន់ www.nhpri.org/INTEGRITY។
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អ្នកចុេះស្មេះកនុងគសប្មាង Medicare-Medicaid៖

រុគគេណដេមានេកខែសមបរតិប្គរ់ប្ាន់សដើមបីទទួេានការធានរា៉ោ រ់រងព្ី Medicare និង Medicaid។ សគ
អាចសៅអ្នកចុេះស្មេះកនុងគសប្មាង Medicare-Medicaid ានមា៉ោ ងសទៀរថា “រុគគេមានសិទិធទទួេានសទវ
គសប្មាង”។

ណផ្នក A ថ្នគសប្មាង Medicare៖ កមមវ ិធ្ី Medicare ណដេធានរា៉ោ រ់រងសេើការណងទាំកុងមនទ
ន
ីរសព្ទយណដេ
ចាាំាច់រាំផ្ុរតាមកបួនសវជជសាស្រសត កណនៃងណងទាំព្ីគិោនុរដាាកជាំនញ ការណងទាំសុខភាព្តាមផ្ទេះ និងការ
ណងទាំសៅមែឌេណងទាំអ្នកជាំងឺដាំណាក់កាេចុងសប្កាយ។

ណផ្នក B ថ្នគសប្មាង Medicare៖ កមមវ ិធ្ី Medicare ណដេធានរា៉ោ រ់រងសេើសសវាកមម (ដូចជាការសធ្វើសរសតសៅ
រនទរ់ព្ិសសាធ្ន៍ ការវេះការ់ និងជាំនួរអ្នកផ្ដេ់សសវា) និងសប្គឿងផ្គរ់ផ្គង់ (ដូចជារសទេះរុញ និងឧរករែ៍ជាំនួយ
ការសដើរ) ណដេចាាំាច់តាមកបួនសវជជសាស្រសតសប្មារ់ព្ាាេជាំងឺ ឬអាការណាមួយ។ Medicare ណផ្នក B ក៏ធាន
រា៉ោ រ់រងសេើសសវាកមមប្រួរព្ិនិរយសុខភាព្ និងរ្ករជាំងឺជាសប្ចើនផ្ងណដរ។

ណផ្នក C ថ្នគសប្មាង Medicare៖ កមមវ ិធ្ី Medicare ណដេអ្នុញ្ជារឱយប្កុមហុនធានរា៉ោ រ់រងសុខភាព្ឯកជន
ផ្ដេ់អ្រែប្រសយាជន៍ររស់ Medicare តាមរយៈគសប្មាង Medicare Advantage។

ណផ្នក D ថ្នគសប្មាង Medicare៖ កមមវ ិធ្ីអ្រែប្រសយាជន៍ណផ្នកឱសងតាមសវជជរញ្ជ
ជ ររស់ Medicare។ (សយើងខ្ាំុ

សៅកមមវ ិធ្ីសនេះសដាយខៃីថា “ណផ្នក D”។) ណផ្នក D ធានរា៉ោ រ់រងសេើឱសងតាមសវជជរញ្ជ
ជ សប្មារ់អ្នកជាំងឺមិនសប្មាក
សៅមនទីរសព្ទយ វា៉ោ ក់សាាំង និងសប្គឿងផ្គរ់ផ្គង់មួយចាំនួន ណដេមិនធានរា៉ោ រ់រងសដាយណផ្នក A ឬណផ្នក B ថ្នគសប្មាង
Medicare ឬគសប្មាង Medicaid។ គសប្មាង Neighborhood INTEGRITY រួមរញ្ូច េទាំង Medicare ណផ្នក D។

ឱសងកនុងណផ្នក D ថ្នគសប្មាង Medicare៖ ឱសងណដេអាចធានរា៉ោ រ់រងសប្កាម Medicare ណផ្នក D។ សមាជ
ានដកប្រសនទឱសងជាក់ោក់សចញព្ីការធានរា៉ោ រ់រងឱសងណផ្នក D។ Medicaid អាចធានរា៉ោ រ់រងសេើឱស
ងទាំងសនេះមួយចាំនួន។

សមាជិក (សមាជិកថ្នគសប្មាងររស់សយើង ឬសមាជិកថ្នគសប្មាង)៖ រុគគេណដេចូេរួមកនុងគសប្មាង
Medicare និង Medicaid ណដេមានេកខែសមបរតិប្គរ់ប្ាន់សដើមបីទទួេានសសវាកមមណដេមានការធាន
រា៉ោ រ់រង រុគគេណដេានចុេះស្មេះកនុងគសប្មាងររស់សយើង និងរុគគេណដេទទួេានការរញ្ជ
ជ ក់អ្ាំព្ីការចុេះ
ស្មេះររស់ខួនសដាយមជឈមែ
ៃ
ឌ េសសវាកមមររស់ Medicare និង Medicaid (Centers for Medicare &
Medicaid Services, CMS) និងរដា។

ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
សៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការទូរសព្ទមកសេខសនេះគឺ ឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមចូេសៅកាន់ www.nhpri.org/INTEGRITY។
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សសៀវសៅណែនាំសមាជិក និងព្័រ៌មានរ្ាញ៖ ឯកសារសនេះ រួមជាមួយទប្មង់ណរររទចុេះស្មេះររស់អ្នក
និងឯកសារភាជរ់ ឬសសចកតីអ្មភាជរ់សផ្សងសទៀរ ណដេព្នយេ់ព្ីការធានរា៉ោ រ់រងររស់អ្នក អ្វីណដេសយើងប្រូវណរសធ្វើ
សិទិធររស់អ្នក និងអ្វីណដេអ្នកប្រូវណរសធ្វើកុងនមជាសមាជិ
ន
កថ្នគសប្មាងររស់សយើង។

ណផ្នកសសវាករសប្មើសមាជិក៖
ណផ្នកមួយកនុងគសប្មាងររស់សយើងណដេទទួេខុសប្រូវកនុងការស្ៃើយររសាំែួរររស់អ្នកអ្ាំព្ីសមាជិកភាព្ អ្រែ
ប្រសយាជន៍ រែឹដ ងសាទុកខ និងរែឹដ ងឧទធរែ៍ររស់អ្នក។ សូមសមើេជាំព្ូកទី 2 ណផ្នក A សប្មារ់ព្័រ៌មានអ្ាំព្ី
រសរៀរទក់ទងសៅណផ្នកសសវារសប្មើសមាជិក។

ឱសងសាែនកនុងរណា
ដ ញ៖ ឱសងសាែន (ហាងេក់ឱសង) ណដេានយេ់ប្ព្មសរើកឱសងតាមសវជជរញ្ជ
ជ

ឱយសមាជិកថ្នគសប្មាងររស់សយើង។ សយើងខ្ាំុសៅព្ួកសគថា “ឱសងសាែនកនុងរណា
ដ ញ” សដាយសារព្ួកសគាន

យេ់ប្ព្មសហការជាមួយគសប្មាងររស់សយើងខ្ាំុ។ កនុងករែីភាគសប្ចើន សវជជរញ្ជ
ជ ររស់អ្នកប្រូវានធានរា៉ោ រ់រង

េុេះប្តាណរអ្នកសរើកឱសងតាមសវជជរញ្ជ
ជ ទាំងសនេះសៅឱសងសាែនណាមួយកនុងចាំសណាមឱសងសាែនកនុងរណា
ដ ញ
ររស់សយើង។

អ្នកផ្តេ់សសវាកនុងរណា
ត ញ៖ “អ្នកផ្តេ់សសវា” គឺជាពាកយទូសៅណដេសយើងសប្រើសប្មារ់សវជជរែិឌ រ គិោនុរ
ដាាក និងអ្នកសផ្សងសទៀរណដេផ្ដេ់សសវាកមម និងការណងទាំដេ់អ្នក។ ពាកយសនេះក៏រម
ួ រញ្ូច េទាំងមនទីរសព្ទយ ទី

ភានក់្រសុខភាព្តាមផ្ទេះ គៃីនិក និងកណនៃងសផ្សងសទៀរណដេផ្តេ់ឱយអ្នកនូវសសវាកមមណងទាំសុខភាព្ ររ ិកាខរសវជជ
សាស្រសត ប្ព្មទាំងសសវាកមម និងជាំនួយរយៈសព្េណវងផ្ងណដរ។

•

ព្ួកសគទទួេានអាជា្រែណ ឬមានការរញ្ជ
ជ ក់ព្ីគសប្មាង Medicare និងព្ីរដា សដើមបីផ្ដេ់សស
វាកមមណងទាំសុខភាព្។

•

សយើងខ្ាំុសៅព្ួកសគថា “អ្នកផ្ដេ់សសវាកនុងរណា
ដ ញ” សៅសព្េព្ួកសគយេ់ប្ព្មសហការជាមួយ

គសប្មាងសុខភាព្ និងទទួេយកការរង់ប្ាក់ររស់សយើងខ្ាំុ សហើយមិនគិរប្ាក់ព្ីសមាជិកររស់
សយើងខ្ាំុសេើសចាំនួនសឡើយ។

•

ខែៈសព្េណដេអ្នកជាសមាជិកថ្នគសប្មាងររស់សយើងខ្ុាំ អ្នកប្រូវណរសប្រើអ្នកផ្តេ់សសវាកនុង
រណា
ត ញ សដើមបីទទួេានសសវាកមមណដេមានការធានរា៉ោ រ់រង។ សគអាចសៅអ្នកផ្ដេ់សស
វាកនុងរណា
ដ ញានមា៉ោ ងសទៀរថា “អ្នកផ្ដេ់សសវាកនុងគសប្មាង”។

ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
សៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការទូរសព្ទមកសេខសនេះគឺ ឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមចូេសៅកាន់ www.nhpri.org/INTEGRITY។
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កណនៃង ឬមែឌេណងទាំ៖ កណនៃងណដេផ្ដេ់ការណងទាំសប្មារ់មនុសសណដេមិនអាចទទួេានការណងទាំសៅផ្ទេះ
រ៉ោុណនតជាមនុសសណដេមិនប្រូវការសប្មាកសៅមនទីរសព្ទយ។

សាែរ័នទទួេពាកយរែឹដ ង និងសសុើរអ្សងករ (Ombudsman)៖
ការ ិយាេ័យសៅកនុងរដាររស់អ្នកណដេសធ្វើជាអ្នករសូមរិជាំនួសឱយអ្នក។ ព្ួកសគអាចស្ៃើយសាំែួរនន ប្រសិនសរើ
សោកអ្នកមានរញ្ជ
ា ឬពាកយរែឹត ងសហើយអាចជួយសោកអ្នកឱយយេ់ព្ីអ្ីវណដេប្រូវសធ្វើ។ សសវាររស់

ombudsman គឺឥរគិរថ្ងៃ។ អ្នកអាចរកសមើេព្័រ៌មានរណនែមអ្ាំព្ីម្នតីរែឹដ ងសាធារែៈសៅកនុងជាំព្ូកទី 2 និងទី
9 ថ្នសសៀវសៅណែនាំសនេះ។

សសចកដីសសប្មចចុងសប្កាយររស់សាែរ័ន៖ គសប្មាងសនេះានសធ្វើសសចកដីសសប្មចចុងសប្កាយររស់សាែរ័ន
សៅសព្េគសប្មាងសនេះ ឬអ្នកផ្ដេ់សសវាណាមួយររស់ខួន
ៃ សធ្វើការសសប្មចថាសរើសសវាកមមប្រូវានធានរា៉ោ រ់រង
ឬអ្រ់ ឬថាសរើអ្នកប្រូវរង់ប្ាក់ថ្ងៃសសវាកមមណដេមានធានរា៉ោ រ់រងចាំនួនរ៉ោុនមន។ សគសៅសសចកដីសសប្មចចុង
សប្កាយររស់សាែរ័នថា "ការសសប្មចសេើការធានរា៉ោ រ់រង" សៅកនុងសសៀវសៅណែនាំសនេះ។ ជាំព្ូកទី 9 ណផ្នក D
ព្នយេ់អ្ាំព្ីរសរៀរសសនើសុាំសយើងខ្ាំុឱយមានសសចកដីសសប្មចសេើការធានរា៉ោ រ់រង។

Original Medicare (Medicare ណររចាស់ ឬ Medicare គិរថ្ងៃតាមការសប្រើសសវាកមម)៖ គសប្មាង
Original Medicare ប្រូវានផ្ដេ់ជូនសដាយរដាានិាេ។ សប្កាមគសប្មាង Original Medicare សសវាកមម Medicare
ប្រូវានធារា៉ោ រ់រងសដាយការរង់ប្ាក់ឱយសវជជរែិឌ រ មនទីរសព្ទយ និងអ្នកផ្ដេ់សសវាណងទាំសុខភាព្សផ្សងសទៀរកនុង
ចាំនួនណដេានកាំែរ់សដាយសមាជ។

•

អ្នកអាចសប្រើរាេ់សវជជរែិឌ រ មនទីរសព្ទយ ឬអ្នកផ្តេ់សសវាណងទាំសុខភាព្សផ្សងសទៀរ
ណដេទទួេយក Medicare។ គសប្មាង Original Medicare មានព្ីរណផ្នក៖ ណផ្នក A
(ធានរា៉ោ រ់រងសេើមនទីរសព្ទយ) និងណផ្នក B (ធានរា៉ោ រ់រងសេើសវជជសាស្រសត)។

•

គសប្មាង Original Medicare មានផ្ដេ់ជូនសៅប្គរ់ទីកណនៃងកនុងសហរដាអាសមរ ិក។

•

ប្រសិនសរើអ្នកមិនចង់ចូេរួមកនុងគសប្មាងររស់សយើងខ្ុាំសទ អ្នកអាចសប្ជើសសរ ើសគសប្មាង
Original Medicare។

ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
សៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការទូរសព្ទមកសេខសនេះគឺ ឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមចូេសៅកាន់ www.nhpri.org/INTEGRITY។
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ឱសងសាែនសប្ៅរណា
ដ ញ៖ ឱសងសាែនណដេមិនានយេ់ប្ព្មសហការជាមួយគសប្មាងររស់សយើង សដើមបី
សប្មរសប្មួេ ឬផ្ដេ់ឱសងណដេមានការធានរា៉ោ រ់រងដេ់សមាជិកថ្នគសប្មាងររស់សយើង។ ឱសងភាគ
សប្ចើនណដេអ្នកទទួេានព្ីឱសងសាែនសប្ៅរណា
ដ ញមិនប្រូវានធានរា៉ោ រ់រងសដាយគសប្មាងររស់សយើងសទ
េុេះប្តាណរប្រូវអ្នុវរតេកខខែឌមួយចាំនួន។

អ្នកផ្ដេ់សសវាសប្ៅរណា
ដ ញ ឬមែឌេសប្ៅរណា
ដ ញ៖ អ្នកផ្ដេ់សសវា ឬកណនៃងណដេមិនប្រូវានជួេ
កាន់ការ់ ឬប្ររិររតិការសដាយគសប្មាងររស់សយើង និងមិនចុេះកិចចសនា សដើមបីផ្ដេ់សសវាកមមណដេមានការ
ធានរា៉ោ រ់រងដេ់សមាជិកថ្នគសប្មាងររស់សយើង។ ជាំព្ូកទី 3 ណផ្នក D ព្នយេ់ព្ីអ្នកផ្ដេ់សសវា ឬមែឌេសប្ៅ
រណា
ដ ញ។

ឱសងាមនសវជជរញ្ជ
ជ (OTC)៖ ឱសងមិនរប្មូវមានសវជជរញ្ជ
ជ សាំសៅសេើថានាំ ឬឱសងណដេរុគគេមានក់អាចទិញ
សដាយាមនសវជជរញ្ជ
ជ ព្ីអ្នកជាំនញណងទាំសុខភាព្។

ណផ្នក A៖ សូមសមើេ “Medicare ណផ្នក A”។
ណផ្នក B៖ សូមសមើេ “Medicare ណផ្នក B”។
ណផ្នក C៖ សូមសមើេ “Medicare ណផ្នក C”។
ណផ្នក D៖ សូមសមើេ “Medicare ណផ្នក D”។
ឱសងកនុងណផ្នក D៖ សូមសមើេ “ឱសង Medicare ណផ្នក D”។
ព្័រ៌មានផ្ទទេ់ខួៃនអ្ាំព្ីសុខភាព្ (អាចសៅានមា៉ោ ងសទៀរថា ព្័រ៌មានអ្ាំព្ីសុខភាព្ណដេប្រូវ

ានការពារ) (PHI)៖ ព្័រ៌មានអ្ាំព្ីអ្នក និងសុខភាព្ររស់អ្នក ដូចជាស្មេះ អាសយដាាន សេខរររសនតិ
សុខសងគម ជាំនួរជាមួយប្គូសព្ទយ និងប្រវរតិសប្រើឱសងជាសដើម។ សូមសមើេសសចកតីជូនដាំែឹងអ្ាំព្ីការអ្នុវរត
ឯកជនភាព្ររស់សយើង Neighborhood INTEGRITY សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែមអ្ាំព្ីរសរៀរណដេ Neighborhood
INTEGRITY ការពារ សប្រើប្ាស់ និងរ្ាញ PHI ររស់អ្នក ក៏ដូចជាសិទិធររស់អ្នកណដេទក់ទងនឹង PHI
ររស់អ្នក។

ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
សៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការទូរសព្ទមកសេខសនេះគឺ ឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមចូេសៅកាន់ www.nhpri.org/INTEGRITY។
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អ្នកផ្ដេ់សសវាណងទាំរឋម (PCP)៖ អ្នកផ្តេ់សសវាណងទាំរឋមររស់អ្នក គឺជាសវជជរែិឌ រ ឬអ្នកផ្តេ់សសវា
សផ្សងសទៀរ ណដេអ្នកសប្រើដាំរូងសប្មារ់រញ្ជ
ា សុខភាព្ភាគសប្ចើន។

•

ព្ួកសគធានថា អ្នកទទួេានការណងទាំណដេអ្នកប្រូវការសដើមបីមានសុខភាព្េអ។ ព្ួកសគក៏អាច
ព្ិភាកាជាមួយសវជជរែិឌ រ និងអ្នកផ្តេ់សសវាណងទាំសុខភាព្ដថ្ទសទៀរអ្ាំព្ីការណងទាំររស់អ្នក
និងរញ្ូជ នអ្នកសៅឱយព្ួកសគសមើេរនត។

•

សៅកនុងគសប្មាងសុខភាព្ជាសប្ចើនររស់ Medicare អ្នកប្រូវសប្រើអ្នកផ្តេ់សសវាណងទាំរឋមសិន
មុនសព្េអ្នកអាចសប្រើអ្នកផ្តេ់សសវាណងទាំសុខភាព្ដថ្ទាន។

•

សូមសមើេ ជាំព្ូកទី 3 ណផ្នក D សប្មារ់ព្័រ៌មានអ្ាំព្ីការទទួេានការណងទាំព្ីអ្នកផ្ដេ់សស
វាណងទាំរឋម។

ការអ្នុញ្ជារជាមុន (PA)៖ ការយេ់ប្ព្មព្ី Neighborhood INTEGRITY ណដេអ្ញនកប្រូវណរទទួេ
ានមុនសព្េអ្នកអាចទទួេានសសវាជាក់ោក់មួយចាំនួន ឬឱសង ឬសប្រើប្ាស់អ្នកផ្តេ់សសវាសប្ៅរណា
ត
ញ។ Neighborhood INTEGRITY ប្រណហេជាមិនធានរា៉ោ រ់រងសេើសសវាកមម ឬឱសងសទ ប្រសិនសរើអ្នកមិន
ទទួេានការយេ់ប្ព្ម។
សសវាសវជជសាស្រសតកុងរណា
ន
ដ ញមួយចាំនួនទទួេានការរា៉ោ រ់រងណរកនុងករែីណដេសវជជរែិឌ រររស់អ្នក
ឬអ្នកផ្ដេ់សសវាកនុងរណា
ដ ញសផ្សងសទៀរទទួេាន PA ព្ីគសប្មាងររស់សយើងណររ៉ោុសណាណេះ។

•

សសវាណដេមានការធានរា៉ោ រ់រងណដេប្រូវការ PA ប្រូវានសមាគេ់សៅកនុងតារាងអ្រែ
ប្រសយាជន៍សៅកនុងជាំព្ូកទី 4 ណផ្នក F។

ឱសងមួយចាំនួនប្រូវានរា៉ោ រ់រង េុេះប្តាណរអ្នកទទួេាន PA ព្ីសយើងខ្ាំុរ៉ោុសណាណេះ។

•

ឱសងណដេមានការរា៉ោ រ់រងណដេប្រូវការ PA ប្រូវានសមាគេ់សៅកនុងរញ្ជ ីឱស

ងណដេមានការរា៉ោ រ់រង។

សរ ីរាងគសិរបនិមិមរ និងឧរករែ៍រប្មង់សប្ាង្អឹងសជើង៖ ទាំងសនេះគឺជាឧរករែ៍សវជជសាស្រសតណដេ
រញ្ជ
ជ ទិញសដាយសវជជរែិឌ រ ឬអ្នកផ្ដេ់សសវាណងទាំសុខភាព្សផ្សងសទៀរររស់អ្នក។ សមាភរណដេប្រូវាន
ធានរា៉ោ រ់រងរួមមានជាអាទិ៍ ថ្ដ ខនង និងប្រដារ់អ្ររាំព្ង់ក អ្វយវៈសិរបនិមិមរ ណននកសិរបនិមិមរ និងឧរករែ៍
ណដេប្រូវការសប្មារ់ជាំនួសមុខ្រ ឬសប្គឿងកនុង ណដេរួមទាំងសប្គឿងផ្គរ់ផ្គង់សប្មារ់ វេះការ់សរើកផ្ៃូវចូេ
សពាេះសវៀនធ្ាំ និងការព្ាាេសដាយចាក់អាហាររាំរ៉ោនតាមសរថ្ស និងតាមសពាេះសវៀនផ្ងណដរ។

ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
សៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការទូរសព្ទមកសេខសនេះគឺ ឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមចូេសៅកាន់ www.nhpri.org/INTEGRITY។
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សាែរ័នណកេមអគុែភាព្ (Quality improvement organization, QIO)៖ ប្កុមសវជជរែិឌ រ និងអ្នក
ជាំនញណងទាំសុខភាព្សផ្សងសទៀរណដេជួយណកេមអគុែភាព្ណងទាំសប្មារ់មនុសសណដេមាន Medicare។
ព្ួកសគប្រូវានជួេសដាយរដាានិាេសហព្័នធសដើមបីព្ិនិរយសមើេ និងណកេមអការណងទាំណដេផ្ដេ់ឱយអ្នកជាំងឺ។
សូមសមើេជាំព្ូកទី 2 ណផ្នក F សប្មារ់ព្័រ៌មានអ្ាំព្ីរសរៀរទក់ទងសៅ QIO សៅកនុងរដាររស់អ្នក។

ណដនកាំែរ់ ថ្នររ ិមាែ៖ ណដនកាំែរ់ថ្នររ ិមាែឱសងណដេអ្នកអាចទទួេាន។ ណដនកាំែរ់អាច
មានសប្មារ់ររ ិមាែឱសងណដេសយើងធានរា៉ោ រ់រងកនុងមួយសវជជរញ្ជ
ជ ។

សសវាកមមសាតរនីរិសមបទ៖ ការព្ាាេណដេអ្នកទទួេាន សដើមបីជួយអ្នកឱយធ្ូរសេះសសបើយព្ីជាំងឺ សប្ាេះ
ថានក់ ឬការវេះការ់កប្មិរធ្ៃន់។ សូមសមើេជាំព្ូកទី 4 ណផ្នក F សដើមបីណសវងយេ់រណនែមអ្ាំព្ីសសវាសាតរនីរិសមបទ។

ការ ិយាេ័យប្ររិររតិថ្នសសវាសុខភាព្ និងមនុសសសាស្រសត (Executive Office of Health and
Human Services, EOHHS) ថ្នរដា Rhode Island៖ ទីភានក់្ររដាណដេទទួេខុសប្រូវកនុងការ
ប្គរ់ប្គងកមមវ ិធ្ី Medicaid សៅកនុងរដា Rhode Island។ ជាំព្ូកទី 2 ណផ្នក H ព្នយេ់ព្ីរសរៀរទក់ទងសៅ
ការ ិយាេ័យ EOHHS។

រាំរន់ផ្ដេ់សសវាកមម៖ រាំរន់នូមិសាស្រសតណដេគសប្មាងសុខភាព្ទទួេយកសមាជិក ប្រសិនសរើគសប្មាង
សនេះដាក់កាំហិរសេើសមាជិកភាព្ សដាយណផ្អកសេើកណនៃងណដេប្រជាជនរស់សៅ។ ជាទូសៅ សប្មារ់គសប្មាងណដេ
ដាក់កាំហិរសេើអ្នកផ្ដេ់សសវា និងមនទីរសព្ទយណាមួយណដេអ្នកអាចសប្រើប្ាស់ វាក៏ជារាំរន់ណដេអ្នកអាចទទួេ
ានសសវាកមមជាទមាៃរ់ (មិនសស្្គេះរនទន់) ផ្ងណដរ។ រាំរន់ផ្ដេ់សសវាកមមររស់គសប្មាង Neighborhood
INTEGRITY គឺរដា Rhode Island។ មានណរប្រជាជនណដេរស់សៅកនុងរាំរន់ផ្ដេ់សសវាកមមររស់សយើងខ្ាំុរ៉ោុសណាណេះ
ណដេអាចទទួេានគសប្មាង Neighborhood INTEGRITY។ ប្រសិនសរើអ្នករដូរទីេាំសៅសៅសប្ៅរដា Rhode
Island អ្នកមិនអាចរនតសៅកនុងគសប្មាងសនេះសទៀរសទ។

កណនៃងណងទាំព្ីគិោនុ រដាាកជាំនញ (SNF)៖ កណនៃងណងទាំព្ីគិោនុរដាាកណដេមានរុគគេិក និងររ ិកាខរ
សប្មារ់ផ្ដេ់ការណងទាំព្ីគិោនុរដាាកជាំនញ សហើយកនុងករែីភាគសប្ចើនគឺសសវាកមមសាដរនីរិសមបទជាំនញ
និងសសវាកមមសុខភាព្ណដេពាក់ព្័នធសផ្សងសទៀរ។

ការណងទាំសៅកណនៃងណងទាំព្ីគិោនុរដាាកជាំនញ (SNF)៖ ការណងទាំព្ីគិោនុរដាាកជាំនញ និងសសវាកមម
សាដរនីរិសមបទណដេផ្ដេ់ជូនជារនតរនទរ់ និងជាប្រចាាំថ្ងៃសៅកណនៃងណងទាំព្ីគិោនុរដាាកជាំនញ។
ឧទហរែ៍ថ្នការណងទាំសៅកណនៃងណងទាំព្ីគិោនុរដាាកជាំនញរួមរញ្ូច េការព្ាាេរាងកាយ ឬការចាក់
រញ្ូច េសារធារុរាវតាមសរថ្ស (IV) ណដេគិោនុរដាាក ឬសវជជរែិឌ រណដេានចុេះរញ្ជីអាចផ្ដេ់ជូន។
ប្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរ ឬប្រូវការជាំនួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសប្មាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island តាមរយៈ
សេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និង ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់
សៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការទូរសព្ទមកសេខសនេះគឺ ឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព្័រ៌មានរណនែម សូមចូេសៅកាន់ www.nhpri.org/INTEGRITY។
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ជាំព្ូកទី 12៖ និយមន័យថ្នពាកយសាំខាន់ៗ

អ្នកឯកសទស៖ អ្នកផ្តេ់សសវាណដេផ្តេ់ការណងទាំសុខភាព្សប្មារ់ជាំងឺជាក់ោក់ ឬណផ្នកណាមួយថ្នរាងកាយ។
ទីភានក់្រ Medicaid ររស់រដា៖ សូមសមើេ “ការយាេ័យប្ររិររតិថ្នសសវាសុខភាព្
និងមនុសសសាស្រសតថ្នរដា Rhode Island (Rhode Island Executive Office of Health and Human Services)”។

ការព្ាាេជាជាំហានៗ៖ វ ិធានថ្នការធានរា៉ោ រ់រងណដេរប្មូវឱយអ្នកសាកេបងសប្រើឱសងសផ្សងសទៀរជាមុន
សិន មុនសព្េណដេសយើងធានរា៉ោ រ់រងសេើឱសងណដេអ្នកកាំ ព្ុងសសនើសុាំ។

ប្ាក់ចាំែូេរណនែមព្ីរររសនតិសុខសងគម (SSI)៖ អ្រែប្រសយាជន៍ប្រចាាំណខណដេរង់ប្ាក់សដាយរររសនតិ
សុខសងគមឱយមនុសសណដេមានប្ាក់ចាំែូេ ឬធ្នធានរិចរួចណដេមានព្ិការភាព្ ព្ិការណននក ឬអាយុយា៉ោង
រិច 65 ឆ្នាំ។ អ្រែប្រសយាជន៍ SSI មិនដូចានសៅនឹងអ្រែប្រសយាជន៍ថ្នរររសនតិសុខសងគមសទ។

ការណងទាំណដេប្រូវការជារនទន់៖ ការណងទាំណដេអ្នកទទួេានសៅសព្េមានជាំងឺ ររួស ឬអាការណដេមិន
ណមនជាការសស្្គេះរនទន់ រ៉ោុណនតប្រូវការការណងទាំភាៃមៗ។ អ្នកអាចទទួេានការណងទាំណដេប្រូវការជារនទន់ព្ី
អ្នកផ្ដេ់សសវាសប្ៅរណា
ដ ញ សៅសព្េអ្នកផ្ដេ់សសវាកនុងរណា
ដ ញមិនអាចផ្ដេ់សសវាកមមាន ឬអ្នកមិនអាចសៅ
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សសៀវសៅណែនាំសមាជិកររស់ Neighborhood INTEGRITY

ជាំព្ូកទី 12៖ និយមន័យថ្នពាកយសាំខាន់ៗ

សសវាកមមសប្មារ់សមាជិកថ្នគសប្មាង Neighborhood INTEGRITY
សៅទូរសព្ទម

1-844-812-6896

កសេខ

ការសៅទូរសព្ទមកសេខសនេះគឺឥរគិរថ្ងៃ។ ចារ់ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់
ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និងព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់សៅថ្ងៃសៅរ៍
សៅរសសៀេថ្ងៃសៅរ ៍ ថ្ងៃអាទិរយ និងថ្ងៃឈរ់សប្មាក សោកអ្នកអាច
សផ្្ើសារមកកាន់សយើងខ្ាំុាន។ សយើងខ្ាំុនឹងសៅទូរសព្ទសៅអ្នកវ ិញសៅ
ថ្ងៃសធ្វើការរនទរ់។

សសវាកមមសប្មារ់សមាជិកក៏មានសសវាកមមអ្នករកណប្រភាសាផ្ទទេ់មារ់សដា
យឥរគិរថ្ងៃសប្មារ់អ្នកណដេមិនសចេះភាសាអ្ង់សគៃសផ្ងណដរ។

TTY

711
សេខសនេះរប្មូវឱយមានឧរករែ៍ទូរសព្ទព្ិសសស និងសប្រើសប្មារ់មនុសស
ណដេមានរញ្ជ
ា ព្ិាកកនុងការសាតរ់ឬការនិយាយណររ៉ោុសណាណេះ។
ការសៅទូរសព្ទមកសេខសនេះគឺឥរគិរថ្ងៃ។
ចារ់ព្ីសមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុប្ក និងព្ីសមា៉ោ ង
8 ប្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 12 ថ្ងៃប្រង់សៅថ្ងៃសៅរ ៍។ សៅរសសៀេថ្ងៃសៅរ ៍ ថ្ងៃអាទិរយ
និងថ្ងៃឈរ់សប្មាក សោកអ្នកអាចសផ្្ើសារមកកាន់សយើងខ្ាំុាន។ សយើងខ្ាំុ
នឹងសៅទូរសព្ទសៅអ្នកវ ិញសៅថ្ងៃសធ្វើការរនទរ់។
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