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ຄໍາຮ້ ອງກວດສອບທາງການແພດແບບເອກະລາດ (IMR)/ແບບຟອມຮ້ ອງທຸກ

ຂ້ໍ ມູ ນທ່ ສໍາຄັນ
ທ່ ານສາມາດສົ່ງຄໍາຮ້ ອງ (Independent Medical Review, IMR)/
ແບບຟອມຮ້ ອງທຸ ກຂອງທ່ ານທາງອອນໄລນ໌ໄດ້ ທ່ : www.HealthHelp.ca.gov
❖ ບໍ່ມຄ່ າໃຊ້ ຈ່ າຍ: ຂະບວນການ IMR/ຮູ້ ອງທຸ ກແມື່ ນບື່ ມີຄື່ າໃຊູ້ ຈື່າຍ.
❖ ວ່ ອງໄວ: ຈະມີການຕັດສິນເລື່ ອງ IMR ພາຍໃນ 45 ມູ້ ຫ ພາຍໃນ 7 ມູ້ ຖູ້ າບັນຫາທາງສຸຂະພາບແມື່ ນມີຄວາມຮີບດື່ ວນ.
❖ ສໍາເລັດ: ປະມານ 68 ເປີເຊັນຂອງຄົນເຈັບຈະໄດູ້ ຮັບການບລິການທື່ີ ຮູ້ ອງຂຜື່ ານ IMR.
❖ ສຸ ດທ້ າຍ: ແຜນການທາງສຸຂະພາບຕູ້ ອງປະຕິບັດຕາມຄາຕັດສິນຂອງ IMR ແລະ ຕູ້ ອງໃຫູ້ ບລິການທັນທີ.

ຂ້ໍ ມູ ນຄົນເຈັບ
ຊື່

ຊື່ ກາງ

ນາມສະກຸ ນ

ເພດ: ຊາຍ ຍິງ
ວັນເດອນປີເກີດຂອງຄົນເຈັບ (ດດ/ວວ/ປປປປ)
ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸ ນຂອງພື່ ແມື່ ຫ ຜູ້ ປົກຄອງ ຖູ້ າເປັນການຍື່ ນຄາຮູ້ ອງໃຫູ້ ເດັກນູ້ ອຍ

ອ່ື ນໆອີກ

ທື່ີ ຢື່ ຖະໜົມ
ເມອງ

ລັດ

ເບີໂທລະສັບຫັ ກ #
ທື່ີ ຢື່ ອີເມວ

ລະຫັດໄປສະນີ

ເບີໂທລະສັບສາຮອງ #

ທື່ ານຕູ້ ອງການໃຫູ້ ສື່ົ ງໜັງສ/ຈົດໝາຍໄປທື່ີ ອີເມວນີູ້ບ?
ຊື່ ແຜນການສຸ ຂະພາບ

ຕູ້ ອງການ

ບື່ ຕູ້ ອງການ

ການເປັນສະມາຊິກຂອງຄົນເຈັບ #

ຊື່ ກຸ ື່ ມການແພດ (ຖູ້ າໄດູ້ ລົງທະບຽນໃນກຸ ື່ ມການແພດ)
ນາຍຈູ້ າງ
ທື່ ານຕູ້ ອງການໃຫູ້ ຜູ້ ໃດຜູ້ ໜື່ ງຊື່ ວຍທື່ ານກັບການຮູ້ ອງທຸ ກຂອງທື່ ານບ?

ຕູ້ ອງການ

ບື່ ຕູ້ ອງການ

ຖູ້ າຕູ້ ອງການ, ກະລຸ ນາຕື່ ມ 'ແບບຟອມຜູ້ ຊື່ ວຍທີື່ໄດູ້ ຮັບອະນຸ ຍາດ' (Authorized Assistant Form) ທີື່ຄັດຕິດມາພູ້ ອມ.
ມີ

ບື່ ມີ

ໄດູ້

ບໄດູ້

ທື່ ານມີແຜນການສຸ ຂະພາບ Medicare ຫ Medicare Advantage ບ?

ມີ

ບື່ ມີ

ທື່ ານໄດູ້ ຍື່ ນຄາຮູ້ ອງທຸ ກ ຫ ຮູ້ ອງຮຽນກັບແຜນການສຸ ຂພາບຂອງທື່ ານແລູ້ ວບ?

ໄດູ້

ບໄດູ້

ທື່ ານມີແຜ ນການສຸ ຂະພາບ Medi-Cal ບ?
ຖູ້ າມີ, ທື່ ານໄດູ້ ຍື່ ນຄາຮູ້ ອງຂການພິຈາລະນາແບບຍຸ ຕິທາຂອງລັດແລູ້ ວບ?

ທື່ ານຕູ້ ອງການໃຫູ້ ມີການຈື່ າຍເງິນສາລັບການບລິການດແລສຸ ຂະພາບທື່ີ ທື່ ານໄດູ້ ຮັບແລູ້ ວບ?

ຕູ້ ອງການ

ບື່ ຕູ້ ອງການ

ຖູ້ າຕູ້ ອງການ, ໃຫູ້ ບອກວັນທີຂອງການບລິການ ແລະ ຊື່ ຂອງຜູ້ ໃຫູ້ ບລິການ:

ບັນຫາສຸ ຂະພາບຂອງທ່ ານ

(ໃຊູ້ ເຈູ້ ຍແຍກຕື່ າງຫາກ ແລະ ຄັດຕິດເອກະສານອື່ ນໆ, ຖູ້ າຈາເປັນ.)

ທື່ ານຕູ້ ອງການໃຫູ້ ແຜນການສຸ ຂະພາບຂອງທື່ ານຈື່ າຍຄື່ າບລິການໃນອະນາຄົດບ?

ຕູ້ ອງການ

ບື່ ຕູ້ ອງການ

IMR APPLICATION/COMPLAINT FORM – LAO
DMHC 20-224

Page 2

ສະພາບທາງການແພດຂອງທື່ ານ ຫ ການບື່ົງມະຕິຂອງທື່ ານໝເປັນແນວໃດ? (ກະລຸ ນາໃຫູ້ ລາຍລະອຽດ)
ການປິື່ ນປົວທາງການແພດ/ການບລິການ ແລະ/ຫ ຢາທື່ີທື່ ານກາລັງຮູ້ ອງຂແມື່ ນປະເພດໃດ? (ກະລຸ ນາໃຫູ້ ລາຍລະອຽດ)
ແຜນການສຸ ຂະພາບຂອງທື່ ານໄດູ້ ປະຕິເສດ, ທື່ ວງດງ ຫ ແກູ້ ໄຂການປື່ິ ນປົວຂອງທື່ ານບ?
ຖູ້ າຕອບວື່ າໄດູ້ , ກະລຸ ນາໝາຍໃສື່ ເຫດຜົນທີື່ມີໃຫູ້ ເລອກ: (ເລອກໜື່ ງເຫດຜົນ)
ບື່ ຈາເປັນກັບທາງການແພດ
ບື່ ແມື່ ນເຫດສຸ ກເສີນ/ສື່ິ ງຮີບດື່ ວນ

ກື່ ຽວກັບການທົດລອງ ຫ ການກວດສອບ
ອື່ ນໆ (ກະລຸ ນາອະທິບາຍລຸ ື່ ມນູ້ີ )

ໄດູ້

ບື່ ໄດູ້

ບື່ ແມື່ ນເຫດສຸ ກເສີນ/ສື່ິ ງຮີບດື່ ວນ

ບອກຊື່ ແລະ ເບີໂທລະສັບຂອງທື່ ານໝຫັ ກຂອງທື່ ານ ແລະ ຜູ້ ໃຫູ້ ບລິການອື່ ນໆທີື່ໄດູ້ ໄປພົບ, ໄດູ້ ປິື່ນປົວ ຫ
ໄດູ້ ແນະນາທື່ ານສາລັບບັນຫາສຸ ຂະພາບນູ້ີ .
ທື່ ານເຄີຍໄປພົບຜູ້ ໃຫູ້ ບລິການນອກເຄອຂື່ າຍສາລັບບັນຫາສຸ ຂະພາບຂອງທື່ ານບ?
ຖູ້ າເຄີຍ, ກະລຸ ນາໃສື່ ບັນທກທາງການແພດໃສື່ ແບບຟອມນີູ້.

ເຄີຍ

ບື່ ເຄີຍ

ອະທິບາຍຫຍູ້ ໆກື່ ຽວກັບບັນຫາທື່ີ ທື່ ານມີກັບແຜນການສຸ ຂະພາບຂອງທື່ ານ. ຕົວຢື່ າງ:
ອະທິບາຍຖູ້ າບັນຫາແມື່ ນການປື່ິ ນປົວທື່ີ ຖກປະຕິເສດ, ບີນທື່ີ ບື່ ໄດູ້ ຊາລະ, ມີບັນຫາໃນການນັດພົບ ຫ ການໃຊູ້ ຢາ ຫ
ຖູ້ າແຜນການຄຸ ູ້ ມຄອງຂອງທື່ ານຖກຍົກເລີກໂດຍແຜນການສຸ ຂະພາບ.

ການເປດເຜຍທາງກ ານແພດ
ຂູ້ າພະເຈູ້ົ າຂສະເໜີໃຫູ້ ພະແນກຄຸ ູ້ ມຄອງການດແລສຸ ຂະພາບ (ພະແນກ)
ເປັນຜູ້ ຕັດສິນກື່ ຽວກັບບັນຫາຂອງຂູ້ າພະເຈູ້ົ າກັບແຜນການສຸ ຂະພາບຂອງຂູ້ າພະເຈູ້ົ າ.
ຂູ້ າພະເຈູ້ົ າຂສະເໜີໃຫູ້ ພະແນກກວດສອບຄາຮູ້ ອງກວດສອບທາງການແພດແບບເອກະລາດ
(IMR)/ແບບຟອມຮູ້ ອງທຸ ກຂອງຂູ້ າພະເຈູ້ົ າເພື່ ອຕັດສິນວື່ າການຮູ້ ອງທຸ ກຂອງຂູ້ າພະເຈູ້ົ າມີເງື່ ອນໄຂສາລັບ IMR ຫ
ຂະບວນການຮູ້ ອງທຸ ກຂອງພະແນກ ຫ ບື່ . ຂູ້ າພະເຈູ້ົ າອະນຸ ຍາດຜູ້ ໃຫູ້ ບລິການຂອງຂູ້ າພະເຈູ້ົ າ ລວມທັງໃນອາດີດ ແລະ ປະຈຸ ບັນ ແລະ
ແຜນການຂອງຂູ້ າພະເຈູ້ົ າໃນການເປີດເຜີຍບັນທກທາງການແພດ ແລະ ຂູ້ ມນຂອງຂູ້ າພະເຈູ້ົ າເພື່ ອກວດສອບບັນຫານີູ້.
ບັນທກເຫື່ົ ານີູ້ອາດຈະລວມເຖິງບັນທກທາງການແພດ, ສຸ ຂະພາບຈິດ, ການໃຊູ້ ສານເສບຕິດ, ເຊູ້ ອ HIV, ບົດລາຍງານພາບບື່ົ ງມະຕິ ແລະ
ບັນທກອື່ ນໆທີື່ກື່ ຽວຂູ້ ອງກັບກລະນີຂອງຂູ້ າພະເຈູ້ົ າ. ບັນທກເຫົື່ ານີູ້ອາດຈະປະກອບມີບັນທກທື່ີ ບື່ ແມື່ ນທາງການແພດ ແລະ
ຂູ້ ມນອື່ ນໆທີື່ກື່ ຽວຂູ້ ອງກັບກລະນີຂອງຂູ້ າພະເຈູ້ົ າ. ຂູ້ າພະເຈູ້ົ າອະນຸ ຍາດໃຫູ້ ພະແນກກວດສອບບັນທກ ແລະ ຂູ້ ມນເຫົື່ ານີູ້ ແລະ
ສື່ົ ງໄປຫາແຜນການຂອງຂູ້ າພະເຈູ້ົ າ. ການອະນຸ ຍາດຂອງຂູ້ າພະເຈູ້ົ າຈະສິູ້ນສຸ ດລົງໃນໜື່ ງປີ ນັບແຕື່ ວັນທີຂູ້ າງລຸ ື່ ມນູ້ີ ,
ເວູ້ັ ນແຕື່ ວື່ າຈະໄດູ້ ຮັບອະນຸ ຍາດໂດຍກົດຫມາຍ. ຕົວຢື່ າງ: ກົດຫມາຍອະນຸ ຍາດໃຫູ້ ພະແນກສບຕື່ ນາໃຊູ້ ຂູ້ ມນຂອງຂູ້ າພະເຈູ້ົ າສາລັບພາຍໃນ.
ຂູ້ າພະເຈູ້ົ າສາມາດສູ້ິ ນສຸ ດການອະນຸ ຍາດຂອງຂູ້ າພະເຈູ້ົ າໄວກວື່ ານີູ້ຖູ້ າຂູ້ າພະເຈູ້ົ າຕູ້ ອງການ.
ຂູ້ ມນທັງໝົດທື່ີ ຂູ້ າພະເຈູ້ົ າໄດູ້ ສະໜອງໃຫູ້ ຢື່ ໃນເອກະສານໃບນູ້ີ ລູ້ ວນແຕື່ ແມື່ ນເປັນຄວາມຈິງ.
ຊື່ ຄົນເຈັບ ຫ ພື່ /ແມື່ (ໂຕອັກສອນພິມໃຫຍື່ )
ລາຍເຊັນຄົນເຈັບ ຫ ພື່ /ແມື່

ວັນທີ

ກະລຸ ນາເບິື່ງໃບແນະນາສາລັບຂູ້ ມນທາງໄປສະນີ ຫ ແຟັກ.

ຂູ້ ມນທາງສະຖິຕິເທົື່ານັູ້ນ
ທື່ ານຖກຂໃຫູ້ ສະໝັກໃຈໃນການສະໜອງຂູ້ ມນຕື່ ໄປນູ້ີ . ການໃຫູ້ ຂູ້ ມນນູ້ີ ຈະຊື່ ວຍໃຫູ້ ພະແນກການົດຮບແບບຂອງບັນຫາຕື່ າງໆໄດູ້ .
ກົດໝາຍວື່ າດູ້ ວຍສຸ ຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ, ໝວດ 1374.30 ອະນຸ ຍາດໃຫູ້ ພະແນກຮັບເອົາຂູ້ ມນນູ້ີ ເພື່ ອຈຸ ດປະສົງທາງດູ້ ານສະຖິຕິ
ແລະ ການຄູ້ົ ນຄວູ້ າ. ການໃຫູ້ ຂູ້ ມນນູ້ີ ແມື່ ນຕາມຄວາມສະໝັກໃຈ ແລະ ຈະບື່ ສື່ົ ງຜົນກະທົບຕື່ IMR ຫ ການຕັດສິນຕື່ ການຮູ້ ອງທຸ ກ.
ພາສາຫັ ກທື່ີ ໃຊູ້ ໃນການເວູ້ົ າສື່ ສານ:
ທື່ ານຕູ້ ອງການໃຫູ້ ພວກເຮົາຕິດຕື່ ສື່ ສານ/ພົວພັນກັບທື່ ານໃນພາສາຫັ ກຂອງທື່ ານບ?
ເຊູ້ ອຊາດ/ຊົນເຜື່ົ າ:

ຕູ້ ອງການ

State of California - Health and Human Services Agency
Department of Managed Health Care
AUTHORIZED ASSISTANT FORM - LAO
DMHC 20-160 New: 04/06 Rev: 01/20
ແບບຟອມຜູ້ ຊ່ ວຍທ່ ໄດ້ ຮັບອະນຸ ຍາດ
ຖູ້ າທື່ ານຕູ້ ອງການມອບອະນຸ ຍາດໃຫູ້ ຄົນອື່ ນເພື່ ອຊື່ ວຍເຫອທື່ ານກັບ IMR ຫ ການຮູ້ ອງທຸ ກຂອງທື່ ານ,
ໃຫູ້ ຕື່ ມຂູ້ ມນໃສື່ ພາກ A ແລະ B ຂູ້ າງລຸ ື່ ມນີູ້.
ຖູ້ າທື່ ານເປັນພື່ /ແມື່ ຫ ຜູ້ ປົກຄອງຕາມກົດໝາຍ ທີື່ເປັນຄົນຍື່ ນແບບຟອມ IMR ຫ
ຄາຮູ້ ອງທຸ ກນີູ້ໃຫູ້ ເດັກທື່ີ ມີອາຍຸ ຕື່ າກວື່ າ 18 ປີ, ທື່ ານບື່ ຈາເປັນຕູ້ ອງຕື່ ມແບບຟອມນູ້ີ .
ຖູ້ າທື່ ານກາລັງຍື່ ນ IMR ຫ ຄາຮູ້ ອງທຸ ກໃຫູ້ ຄົນເຈັບທື່ີ ບື່ ສາມາດປະກອບແບບຟອມນູ້ີ ເພາະວື່ າລາວບື່ ມີຄວາມສາມາດ ຫ
ຂາດຄວາມສາມາດ ແລະ ທື່ ານມີສິດອານາດຕາມກົດຫມາຍໃນການດາເນີນການເພື່ ອຄົນເຈັບດື່ັ ງກື່ າວນີູ້,
ກະລຸ ນາຕື່ ມຂູ້ ມນໃສື່ ພາກ B ເທື່ົ ານັູ້ນ. ນອກຈາກນູ້ັ ນ,
ໃຫູ້ ຄັດຕິດສາເນົາໜັງສມອບສິດສາລັບການຕັດສິນການດແລສຸ ຂະພາບ ຫ
ເອກະສານອື່ ນໆທື່ີ ລະບຸ ວື່ າທື່ ານສາມາດຕັດສິນໃຈແທນຄົນເຈັບໄດູ້ .
ພາກ A: ຕ່ ມໂດຍຄົນເຈັບ
ຂູ້ າພະເຈົູ້າອະນຸ ຍາດໃຫູ້ ບຸກຄົນທື່ີ ມີຊື່ ຂູ້ າງລຸ ື່ ມນູ້ີ ຢື່ ໃນພາກ B ຊື່ ວຍເຫອຂູ້ າພະເຈູ້ົ າກັບ IMR ຫ ຄາຮູ້ ອງທຸ ກຂອງຂູ້ າພະເຈູ້ົ າ
ທື່ີ ຍື່ ນກັບພະແນກຄຸ ູ້ ມຄອງການດແລສຸ ຂະພາບ (ພະແນກ). ຂູ້ າພະເຈູ້ົ າອະນຸ ຍາດໃຫູ້ ພະແນກ ແລະ ພະນັກງານ IMR
ແບື່ ງປັນຂູ້ ມນກື່ ຽວກັບສະພາບທາງການແພດ ແລະ ການດແລຂອງຂູ້ າພະເຈົູ້າ ກັບບຸ ກຄົນທີື່ມີຊື່ ຂູ້ າງລຸ ື່ ມນີູ້.
ຂູ້ ມນນູ້ີ ອາດຈະລວມເຖິງການປິື່ນປົວສຸ ຂະພາບຈິດ, ການປື່ິ ນປົວ ຫ ການກວດຫາເຊູ້ ອ HIV, ການບາບາດເຫູ້ົ າ ຫ
ຢາເສບຕິດ ຫ ຂູ້ ມນການດແລສຸ ຂະພາບອື່ ນໆ.
ຂູ້ າພະເຈົູ້າເຂົູ້າໃຈວື່ າມີພຽງແຕື່ ຂູ້ ມນທີື່ກື່ ຽວຂູ້ ອງກັບ IMR ຫ ຄາຮູ້ ອງທຸ ກຂອງຂູ້ າພະເຈູ້ົ າເທົື່ານັູ້ນທີື່ຈະຖກແບື່ ງປັນ.
ການອະນຸ ມັດຂອງຂູ້ າພະເຈົູ້າຕື່ ການຊື່ ວຍເຫອຄູ້ັ ງນູ້ີ ແມື່ ນຕາມຄວາມສະໝັກໃຈ ແລະ ຂູ້ າພະເຈູ້ົ າມີສິດທື່ີ ຈະສູ້ິ ນສຸ ດມັນໄດູ້ .
ຖູ້ າຂູ້ າພະເຈູ້ົ າຕູ້ ອງການສິູ້ນສຸ ດມັນ, ຂູ້ າພະເຈູ້ົ າຈາເປັນຕູ້ ອງເຮັດເປັນລາຍລັກອັກສອນ.
ຊື່ ຄົນເຈັບ (ໂຕອັກສອນພິມໃຫຍື່ )
ລາຍເຊັນຄົນເຈັບ

ວັນທີ

ພາກ B: ຕ່ ມໂດຍຜູ້ ຊ່ ວຍເຫອຄົນເຈັບ
ຊື່ ຜູ້ ຊື່ ວຍເຫອຄົນເຈັບ (ໂອອັກສອນພິມໃຫຍື່ )
ທື່ີ ຢື່
ເມອງ

ລັດ

ລະຫັດໄປສະນີ

ສາຍສາພັນກັບຄົນເຈັບ
ເບີໂທລະສັບຫັ ກ #

ເບີໂທລະສັບສາຮອງ #

ທື່ີ ຢື່ ອີເມວ
 ໃບມອບສິດຂອງຂູ້ າພະເຈູ້ົ າສາລັບການຕັດສິນດູ້ ານການດແລສຸ ຂະພາບ
ເອກະສານທາງກົດໝາຍອື່ ນໆແມື່ ນໄດູ້ ຄັດຕິດມາພູ້ ອມ.
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ຄາຮູ້ ອງ IMR/ໃບແນະນາກື່ ຽວກັບແບບຟອມຮູ້ ອງທຸກ

ຖູ້ າທື່ ານມີຄາຖາມ, ໃຫູ້ ໂທຫາສນຊື່ ວຍເຫອ (Help Center) ທີື່ເບີ 1-888-466-2219 ຫ TDD ທື່ີ ເບີ 1-877-688-9891.
ການໂທນູ້ີ ແມື່ ນບື່ ມີຄື່ າໃຊູ້ ຈື່າຍ.
ກ່ ອນທ່ ທ່ ານຈະຍ່ ນ:
ໃນກລະນີສື່ ວນໃຫຍື່ , ທື່ ານຕູ້ ອງຕື່ ມແບບຟອມຄາຮູ້ ອງທຸ ກ ຫ
ຮູ້ ອງຮຽນຂອງແຜນການສຸ ຂະພາບຂອງທື່ ານກື່ ອນທີື່ທື່ ານຈະຍື່ ນຄາຮູ້ ອງທຸ ກ ຫ IMR ໄປຫາທາງພະແນກ.
ແຜນການຂອງທື່ ານຈະຕູ້ ອງໃຫູ້ ຄາຕັດສິນແກື່ ທື່ານພາຍໃນ 30 ມູ້ ຫ ພາຍໃນ 3 ມູ້ ຖູ້ າບັນຫາຂອງທື່ ານມີໄພໂດຍກົງ ແລະ
ຮູ້ າຍແຮງຕື່ ສຸ ຂະພາບຂອງທື່ ານ.
ຖູ້ າແຜນການຂອງທື່ ານໄດູ້ ປະຕິເສດການປິື່ນປົວຂອງທື່ ານເພາະວື່ າມັນເປັນການທົດລອງ/ການກວດສອບ,
ທື່ ານບື່ ຈາເປັນຕູ້ ອງມີສື່ ວນຮື່ ວມໃນຂະບວນການຮູ້ ອງທຸ ກ ຫ ຮູ້ ອງຮຽນຂອງແຜນການຂອງທື່ ານກື່ ອນທື່ີ ທື່ ານຈະຍື່ ນຄາຮູ້ ອງ
IMR.
ທື່ ານຕູ້ ອງຍື່ ນ IMR
ພາຍໃນຫົກເດອນຫັ ງຈາກທື່ີ ແຜນການສຸ ຂະພາບຂອງທື່ ານໄດູ້ ສື່ົ ງຄາຕອບຢື່ າງເປັນລາຍລັກອັກສອນເຖິງທື່ ານກື່ ຽວກັບການ
ອຸ ທອນຂອງທື່ ານ.
ພະແນກອາດຈະຍອມຮັບຄາຮູ້ ອງຂອງທື່ ານຫັ ງຈາກຫົກເດອນຖູ້ າມີການການົດວື່ າສະຖານະການຕື່ າງໆກິດກູ້ັ ນການຍື່ ນຄາຮູ້
ອງຕາມເວລາ. ກະລຸ ນາຮັບຊາບວື່ າຖູ້ າທື່ ານຕັດສິນໃຈບື່ ຍື່ ນຄາຮູ້ ອງທຸ ກກັບທາງພະແນກ
ສາລັບບັນຫາທື່ີ ຈະມີເງື່ ອນໄຂສາລັບ IMR,
ທື່ ານອາດຈະສະລະສິດຂອງທື່ ານໃນການດາເນີນການທາງກົດຫມາຍຕື່ ແຜນການຂອງທື່ ານກື່ ຽວກັບການບລິການ ຫ
ການປິື່ນປົວທື່ີ ທື່ ານກາລັງຮູ້ ອງຂ.
ວິທການຍ່ ນຄໍາຮ້ ອງ:
1. ຍື່ ນທາງອອນໄລນ໌ທື່ີ www.HealthHelp.ca.gov. [ນູ້ີ ແມື່ ນວິທີທີື່ໄວທື່ີ ສຸ ດ. ]
ຫ
ື່ຕມຂູ້ ມນ ແລະ ລົງລາຍເຊັນໃສື່ ຄາຮູ້ ອງ IMR/ແບບຟອມຮູ້ ອງທຸ ກ.
2. ຖູ້ າທື່ ານຕູ້ ອງການໃຫູ້ ຜູ້ ໃດຜູ້ ນື່ ງຊື່ ວຍທື່ ານກັບ IMR ຫ ຄາຮູ້ ອງທຸ ກຂອງທື່ ານ, ໃຫູ້ ຕື່ ມຂູ້ ມນໃສື່
'ແບບຟອມຜູ້ ຊື່ ວຍທີື່ໄດູ້ ຮັບອະນຸ ຍາດ' (Authorized Assistant Form).
3. ຖູ້ າທື່ ານມີບັນທກທາງການແພດຈາກຜູ້ ໃຫ້ ບໍລິການນອກເຄອຂື່ າຍ, ກະລຸ ນາໃສື່ ພວກເຂົາໃນຄາຮູ້ ອງ
IMR/ແບບຟອມຮູ້ ອງທຸ ກຂອງທື່ ານ.
ແຜນການຂອງທື່ ານຈະສະໜອງບັນທກທາງການແພດຈາກຜູ້ ໃຫູ້ ບລິການໃນເຄອຂື່ າຍ.
4. ທື່ ານອາດຈະລວມເອົາເອກະສານອື່ ນໆທື່ີ ສະໜັບສະໜນຄາຮູ້ ອງຂຂອງທື່ ານ. ເຖິງຢື່ າງໃດກຕາມ,
ບື່ ຈາເປັນຕູ້ ອງສະໜອງເອກະສານ ຫ ຈົດໝາຍໃດໆລະຫວື່ າງທື່ ານ ແລະ ແຜນການຂອງທື່ ານ
ທື່ີ ກື່ ຽວຂູ້ ອງກັບຮູ້ ອງທຸ ກນີູ້. ພະແນກຈະຮັບເອົາຂູ້ ມນນູ້ີ ໂດຍກົງຈາກແຜນການຂອງທື່ ານ
ເຊື່ິ ງເປັນສື່ ວນໜື່ ງຂອງການກວດສອບ.
5. ຖູ້ າຫາກວື່ າທື່ ານບື່ ໄດູ້ ສົື່ງທາງອອນໄລນ໌, ກະລຸ ນາສື່ົ ງແບບຟອມຂອງທື່ ານ ແລະ
ເອກະສານສະໜັບສະໜນທີື່ກື່ ຽວຂູ້ ອງທາງໄປສະນີ ຫ ແຟັກໄປທີື່:
Department of Managed Health Care Help Center
980 9th Street, Suite 500
Sacramento, CA 95814-2725
ແຟັກ: 916-255-5241
ຈະເກດຫຍັງຂ້ ນໃນຂ້ັ ນຕອນຕ່ໍ ໄປ?
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ຄາຮູ້ ອງ IMR/ໃບແນະນາກື່ ຽວກັບແບບຟອມຮູ້ ອງທຸກ

ສນຊື່ ວຍເຫອ (Help Center) ຈະສື່ົ ງຈົດໝາຍໃຫູ້ ທື່ານພາຍໃນເຈັດມູ້ ເພື່ ອບອກທື່ ານວື່ າທື່ ານມີເງື່ ອນໄຂສາລັບ IMR ຫ ບື່ .
ຖູ້ າມີການຕັດສິນວື່ າຄາຮູ້ ອງທຸ ກຂອງທື່ ານມີເງື່ ອນໄຂສາລັບ IMR,
ກລະນີຂອງທື່ ານຈະຖກມອບໃຫູ້ ຜູ້ ຮັບເໝົາຂອງລັດເພື່ ອດາເນີນການກວດສອບ.
ຜູ້ ຮັບເໝົາຂອງລັດຍັງເປັນທື່ີ ຮູ້ ຈັກກັນໃນນາມ ອົງການການກວດສອບທາງການແພດແບບເອກະລາດ (Independent
Medical Review Organization, IMRO). ຂູ້ ມນທັງໝົດທີື່ຢື່ ໃນການຄອບຄອງຂອງສນຊື່ ວຍເຫອ
ທື່ີ ກື່ ຽວຂູ້ ອງກັບຄາຮູ້ ອງທຸ ກຂອງທື່ ານ ລວມທັງບັນທກທາງການແພດຂອງທື່ ານ ຈະຖກສື່ົ ງໄປໃຫູ້ IMRO. ຕາມປົກກະຕິແລູ້ ວ,
IMRO ຈະຕັດສິນພາຍໃນ 30 ມູ້ ຫ ພາຍໃນເຈັດມູ້ ຖູ້ າກລະນີຂອງທື່ ານຮີບດື່ ວນຫາຍ.
ທື່ ານຈະໄດູ້ ຮັບແຈູ້ ງການຢື່ າງເປັນລາຍລັກອັກສອນກື່ ຽວກັບຄາຕັດສິນ.
ຖູ້ າມີການຕັດສິນວື່ າຄາຮູ້ ອງທຸ ກຂອງທື່ ານສົມຄວນໄດູ້ ຮັບການກວດສອບໂດຍຜື່ ານຂະບວນການຮູ້ ອງທຸ ກຂອງຜູ້ ບລິໂພກ
(Consumer Complaint), ການຕັດສິນກື່ ຽວກັບບັນຫາຂອງທື່ ານຈະຖກດາເນີນການພາຍໃນ 30 ມູ້ .
ທື່ ານຈະໄດູ້ ຮັບແຈູ້ ງການຢື່ າງເປັນລາຍລັກອັກສອນກື່ ຽວກັບການຕັດສິນໃຈ.
ກົດໝາຍວື່ າດູ້ ວຍການປະຕິບັດດູ້ ານຂູ້ ມນຂື່ າວສານຂອງປີ 1977 (ປະມວນກົດໝາຍແພື່ ງລັດ California, ພາກທີ
1798.17) ການົດໃຫູ້ ມີແຈູ້ ງການດື່ັ ງຕື່ ໄປນີູ້.
•

•
•

•
•
•

ກົດໝາຍວື່ າດູ້ ວຍ Knox-Keene ຂອງ California ມອບສິດອານາດໃຫູ້ ພະແນກຄຸ ູ້ ມຄອງແຜນການສຸ ຂະພາບ ແລະ
ກວດສອບການຮູ້ ອງທຸ ກຂອງສະມາຊິກແຜນການສຸ ຂະພາບ.
ສນຊື່ ວຍເຫອຂອງທາງພະແນກນາໃຊູ້ ຂູ້ ມນສື່ ວນຕົວຂອງທື່ ານເພື່ ອກວດສອບບັນຫາຂອງທື່ ານກັບແຜນການຂອງທື່ ານ
ແລະ ເພື່ ອາສະໜອງ IMR ຖູ້ າທື່ ານມີເງື່ ອນໄຂຮັບເອົາມັນ.
ທື່ ານສະໜອງຂູ້ ມນເຫົື່ ານີູ້ໃຫູ້ ທາງພະແນກຕາມຄວາມສະໝັກໃຈ. ທື່ ານບື່ ຈາເປັນຕູ້ ອງສະໜອງຂູ້ ມນນີູ້.
ເຖິງຢື່ າງໃດກຕາມ, ຖູ້ າທື່ ານບື່ ສະໜອງຂູ້ ມນ, ທາງພະແນກອາດຈະບື່ ສາມາດກວດສອບຄາຮູ້ ອງທຸ ກຂອງທື່ ານ ຫ
ສະໜອງ IMR.
ພະແນກອາດຈະແບື່ ງປັນຂູ້ ມນສື່ ວນຕົວຂອງທື່ ານກັບແຜນການ ແລະ ຜູ້ ໃຫູ້ ບລິການທີື່ດາເນີນ IMR
ຕາມຄວາມຈາເປັນ.
ນອກຈາກນັູ້ນ, ທາງພະແນກອາດຈະແບື່ ງປັນຂູ້ ມນຂອງທື່ ານກັບໜື່ ວຍງານລັດຖະບານອື່ ນໆ ຕາມການຮູ້ ອງຂູ້ ຫ
ຕາມການອະນຸ ຍາດໂດຍກົດຫມາຍ.
ທື່ ານມີສິດທື່ີ ຈະເຫັນຂູ້ ມນສື່ ວນຕົວຂອງທື່ ານ. ເພື່ ອເຮັດສິື່ງດັື່ງກື່ າວນູ້ີ , ໃຫູ້ ຕິດຕື່ Department Records Request
Coordinator, Department of Managed Health Care, Office of Legal Services, 980 9th Street
Suite 500, Sacramento CA 95814-2725, ຫ ໂທທື່ີ ເບີ 916-322-6727.

