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ປະກັນສຸຂະພາບ ພຣີເມຍ ແຄຣ�

ໄລຍະເວລາລ�ຖ�າ

ປະກັນສຸຂະພາບ ພຣີເມຍ ແຄຣ� ແມ�ນແພັກແກັດປະກັນສຸຂະພາບ ທີ່ໃຫ�ຜົນ
ປະໂຫຍດສ�າລັບ ການປິ່ນປົວຂອງຜູ�ເຈັບປ�ວຍພາຍໃນ (IPD), ຜູ�ເຈັບປ�ວຍພາຍ
ນອກ (OPD) ແລະ ປະກັນອຸປະຕິເຫດສ�ວນບຸກຄົນ, ເປັນແພັກແກັດປະກັນ
ສຸຂະພາບ ທີ່ສະໜອງໂອກາດໃນການເຂົ້າເຖິງ ເຄືອຂ�າຍການແພດທີ່ດີທີ່ສຸດ
ໃນປະເທດລາວ ແລະ ປະເທດໄທ ສ�າລັບບັນດາບຸກຄົນທີ່ອາໄສຢູ�ໃນປະເທດລາວ.

- 30 ວັນ ນັບຕັ້ງແຕ�ວັນທີເລີ່ມສັນຍາປະກັນໄພສະບັບນີ້.
- 120 ວັນ ນັບຕັ້ງແຕ�ວັນທີເລີ່ມສັນຍາປະກັນໄພສະບັບນີ້ ສ�າລັບພະຍາດ
ສະເພາະ.

ພະຍາດສະເພາະຕ�າງໆ
ທຸກໆປະເພດຂອງເນື້ອອັກເສບ, ຖົງນ�້າ, ມະເຮັງ, ຣິດສີດວງງອກ, ທຸກໆປະເພດ
ຂອງໂລກໄສ�ເລື່ອນ, ຕ�້ເນື້ອ ຫຼື ແກ�ວຕາອັກເສບ, ການຜ�າຕັດຕ�ອມທອນຊິນ ຫຼື
ໂລກເນື້ອງອກໃນດັງ, ປະເພດນິ້ວທັງໝົດ, ເລືອດຂອດໃນຂາ ແລະ ພະຍາດພາຍໃນ
ມົດລູກ.

ປະກັນສຸຂະພາບ ພຣີເມຍ ແຄຣ� ມີສາມແຜນການປິ່ນປົວ, ແຕ�ລະແຜນການປິ່ນປົວ
ປະກອບດ�ວຍການປິ່ນປົວໃນໂຮງໝ� ບວກຜົນປະໂຫຍດທີ່ສາມາດເລືອກໄດ� ຄື
(ການປິ່ນປົວຜູ�ເຈັບປ�ວຍພາຍນອກ (OPD) ແລະ ປະກັນອຸປະຕິເຫດສ�ວນ
ບຸກຄົນ).

ບັນດາຂ�້ຍົກເວັ້ນຫຼັກໆ

ພຽງແຕ�ສະແດງບັດປະກັນສຸຂະພາບຂອງທ�ານໃນເຄືອຂ�າຍໂຮງໝ�ຂອງພວກເຮົາ
ແລະ ພວກເຮົາຈະເປັນຝ�າຍຮັບຜິດຊອບບິນຄ�າໃຊ�ຈ�າຍຕ�າງໆ.

ຂົງເຂດການຄຸ�ມຄອງການປິ່ນປົວ
+ ປະເທດໄທ ແລະ ປະເທດລາວ.
+ ການຄຸ�ມຄອງສ�າລັບການປິ່ນປົວຢູ�ນອກປະເທດໄທ ແລະ/ຫຼື ປະເທດລາວ
ມີພຽງແຕ�ສ�າລັບການບາດເຈັບ ຫຼື ພະຍາດ ທີ່ບ�່ໄດ�ຄິດໄວ�ລ�ວງໜ�າ ທີ່ຈ�າເປັນຕ�ອງ
ມີການປິ່ນປົວໃນນາມຜູ�ເຈັບປ�ວຍພາຍໃນ.

ການມີສິດເຂົ້າຮັບການປິ່ນປົວ
+ ບຸກຄົນ ລວມທັງຄອບຄົວ (ຄູ�ສົມລົດ ແລະ ບັນດາລູກຄີງ).
+ ຕ�ອງເປັນພົນລະເມືອງລາວທີ່ອາໄສຢູ�ປະເທດລາວ ແລະ ບັນດາຄົນຕ�າງປະເທດ
ທີ່ອາໄສຢູ�ປະເທດລາວຢ�າງຖືກຕ�ອງຕາມກົດໝາຍ ແຫ�ງ ສປປ ລາວ.
+ ບຸກຄົນທີ່ມີອາຍຸລະຫວ�າງ 15 ວັນ ເຖິງ 64 ປີ.
+ ສາມາດຕ�່ອາຍຸສັນຍາປະກັນໄພໄດ�ເຖິງ ອາຍຸ 72 ປີ.
+ ເດັກນ�ອຍທີ່ມີອາຍຸລະຫວ�າງ 15 ວັນ ເຖິງ 18 ປີ ຕ�ອງສະໝັກພ�ອມ
ກັບພ�່ ຫຼື ແມ� ແລະ ແຜນການປິ່ນປົວຄຸ�ມຄອງຕ�ອງທຽບເທົ່າ ແລະ ບ�່ສາມາດ
ມີວົງເງິນສູງກວ�າແຜນການປິ່ນປົວຂອງພ�່ ຫຼື ແມ�.

ການຄຸ�ມຄອງການປິ່ນປົວ
ຜົນປະໂຫຍດສ�າລັບການປິ່ນປົວຂອງຜູ�ເຈັບປ�ວຍພາຍໃນ (IPD)
- ຄ�າຫ�ອງນອນໂຮງໝ�, ຄ�າຫ�ອງຜ�າຕັດ, ຄ�າອາຫານ, ຄ�າການດູແລທາງການແພດ
ແລະ ຄ�າໃຊ�ຈ�າຍອື່ນໆ.
- ຄ�າບ�ລິການຫ�ອງຜູ�ປ�ວຍໜັກ (ໄອຊີຢູ), ຄ�າບ�ລິການຫ�ອງໄອຊີຢູໂຣກຫົວໃຈ
- ຄ�າຜ�າຕັດ ລວມທັງ ຄ�າໃຫ���ປຶກສາ ແລະ ການດູແລຮັກສາພາຍຫຼັງໄດ�ຮັບ
ການຜ�າຕັດ.
- ຄ�າການຜ�າຕັດປ�ຽນຖ�າຍສ�າລັບຫົວໃຈ, ປອດ, ໝາກໄຂ�ຫຼັງ, ຕັບ ແລະ
ໄຂກະດູກ.
- ຄ�າຢາສະຫລົບ ລວມທັງຄ�າທ�ານຽມຂອງໝ�ໃຫ�ຢາສະຫລົບ.
- ຄ�າການດູແລປິ່ນປົວຢູ�ເຮືອນ ພາຍຫຼັງການໄດ�ຮັບການປິ່ນປົວຢູ�ທີ່ໂຮງໝ�.
- ຄ�າທ�ານຽມການປິ່ນປົວທົ່ວໄປ ລວມທັງການກວດພະຍາດ, ການບົ່ງມະຕິ
ພະຍາດ, ລັງສີເອັກສ� (X-ray), ຢາປິ່ນປົວ, ການຖ�າຍເລືອດ,
ການເຊົ່າລົດເຂັນ ແລະ ເຄື່ອງມືຜ�າຕັດຕ�າງໆ.
- ຄ�າການຢ�ຽມຢາມຕຽງຄົນເຈັບໂດຍທ�ານໝ�.
- ຄ�າການໃຫ�ຄ�າປຶກສາໂດຍຜູ�ຊ�ຽວຊານ.
- ຄ�າການປິ່ນປົວຮັກສາກ�ອນການເຂົ້າປິ່ນປົວຢູ�ທີ່ໂຮງໝ�.
(ພາຍໃນ 30 ວັນ ກ�ອນການເຂົ້າປິ່ນປົວຢູ�ໃນໂຮງໝ�)
- ຄ�າການປິ່ນປົວຮັກສາພາຍຫຼັງການເຂົ້າປິ່ນປົວຢູ�ທີ່ໂຮງໝ�.
(ພາຍໃນ 60 ວັນ ນັບຕັ້ງແຕ�ການອອກໂຮງໝ�)

1. ອາການທີ່ມີຢູ�ແລ�ວ.
2. ຄວາມຜິດປົກກະຕິແຕ�ກ�າເນີດ.
3. ໂລກເອດ ຫຼື ພະຍາດຕິດຕ�່ທາງເພດ��ພັນໃດໜຶ່ງ.
4. ສົງຄາມ ຫລື ການກ�່ການຮ�າຍ.
5. ອັດຕະວິນະຍາດຕະ�� ຫຼື ການບາດເຈັບຈາກການທ�າລາຍຕົນເອງ.
6. ການມີສ�ວນຮ�ວມໃນການຫຼິ້ນກິລາອັນຕະລາຍ ເຊັ່ນ: ການແຂ�ງລົດ, ສິນລະປະ
ການຕ�່ສູ�, ການດ�ານ�້າ, ການຕີມວຍ.
7. ການກິນຢາທີ່ຜິດກົດໝາຍໃນຂະໜາດທີ່ເກີນກ�ານົດ ຫຼື ສານເສບຕິດທີ່ຜິດ
ກົດໝາຍ ຫຼື ການເມົາຢາທີ່ຜິດກົດໝາຍ.
8. ໃນການກະທ�າຄວາມຜິດທາງອາຍາ ຫຼື ສິ່ງທີ່ຜິດກົດໝາຍ.
9. ການສັກວັກຊີນ ຍົກເວັ້ນແຕ�ພາຍຫຼັງການຖືກສັດກັດ.
10. ການຖືພາ, ການຫ�ລູກ, ການແທ�ງລູກ, ການເກີດລູກ, ການດູແລການເປັນ
ຫມັນ, ການເຮັດໃຫ�ເປັນຫມັນ ຫຼື ການຄຸມ��ເນີດ.

ຂ�້ຕົກລົງການສົ່ງຮຽກເກັບເງິນໂດຍກົງ
ພຣີເມຍ ແຄຣ� ມີຂ�້ຕົກລົງການສົ່ງຮຽກເກັບເງິນໂດຍກົງກັບ ໂຮງໝ�/ຄລິນິກ ຫຼາຍ
ກວ�າ 400 ແຫ�ງ ໃນປະເທດລາວ ແລະ ປະເທດໄທ.

ຕາຕະລາງຜົນປະໂຫຍດ
ການຄຸມ
� ຄອງ

ເບ�ຍປະກັນໄພລວມເປັນເງິນບາດ
ແຜນ 1

ແຜນ 2

ແຜນ 3

ເຂົາ້ ປິນ
່ ປົວໄດ� ເຂົາ້ ປິນ
່ ປົວໄດ� ເຂົາ້ ປິນ
່ ປົວໄດ�
ໃນທຸກໂຮງໝ� ໃນທຸກໂຮງໝ� ໃນທຸກໂຮງໝ�

ວົງເງິນຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດຕ�່ສັນຍາປະກັນໄພຕ�່ປີ

500,000

750,000

1,000,000

ວົງເງິນຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດຕ�ພ
່ ະຍາດ / ຕ�ອ
່ ປ
ຸ ະຕິເຫດ

50,000

75,000

100,000

ຜົນປະໂຫຍດສ�າລັບການປິ່ນປົວຂອງຜູ�ເຈັບປ�ວຍພາຍໃນ (IPD)
1. ຄ�າຫ�ອງນອນໂຮງໝ�, ຄ�າຫ�ອງຜ�າຕັດ, ຄ�າອາຫານ,
ຄ�າການດູແລທາງການແພດ ແລະ ຄ�າໃຊ�ຈ�າຍອື່ນໆ
(ຄຸ�ມຄອງສູງສຸດຕ�່ມື້)

3,000

4,000

5,000

2. ຄ�າບ�ລິການຫ�ອງຜູ�ປ�ວຍໜັກ (ໄອຊີຢູ), ຄ�າບ�ລິການຫ�ອງໄອຊີຢູ
ໂຣກຫົວໃຈ (ຄຸ�ມຄອງສູງສຸດຕ�່ມື້)

6,000

8,000

10,000

ຄຸມ
� ຄອງສູງສຸດ
ຕາມວົງເງິນ
ຄຸມ
� ກັນ

ຄຸມ
� ຄອງສູງສຸດ
ຕາມວົງເງິນ
ຄຸມ
� ກັນ

ຄຸມ
� ຄອງສູງສຸດ
ຕາມວົງເງິນ
ຄຸມ
� ກັນ

6. ຄ�າການດູແລປິນ
່ ປົວຢູເ� ຮືອນ ພາຍຫຼງັ ການໄດ�ຮບ
ັ ການປິນ
່ ປົວ
ຢູທ
� ໂ່ີ ຮງໝ� (ສູງສຸດ 30 ມືຕ
້ ດ
ິ ຕ�ກ
່ ນ
ັ )

ບ�່ຄຸ�ມຄອງ

10,000

10,000

7. ຄ�າທ�ານຽມການປິນ
່ ປົວທົວ
່ ໄປ ລວມທັງການກວດພະຍາດ,
ການບົງ່ ມະຕິພະຍາດ, ລັງສີເອັກສ� (X-ray), ຢາປິນ
່ ປົວ,
ການຖ�າຍເລືອດ, ການເຊົາ່ ລົດເຂັນ ແລະ ເຄືອ
່ ງມືຜາ� ຕັດຕ�າງໆ
(ຄຸມ
� ຄອງສູງສຸດຕ�ພ
່ ະຍາດ/ຕ�ອ
່ ປ
ຸ ະຕິເຫດ)

ຄຸມ
� ຄອງສູງສຸດ
ຕາມວົງເງິນ
ຄຸມ
� ກັນ

ຄຸມ
� ຄອງສູງສຸດ
ຕາມວົງເງິນ
ຄຸມ
� ກັນ

ຄຸມ
� ຄອງສູງສຸດ
ຕາມວົງເງິນ
ຄຸມ
� ກັນ

1,500

2,000

2,500

ຄຸມ
� ຄອງສູງສຸດ
ຕາມວົງເງິນ
ຄຸມ
� ກັນ

ຄຸມ
� ຄອງສູງສຸດ
ຕາມວົງເງິນ
ຄຸມ
� ກັນ

ຄຸມ
� ຄອງສູງສຸດ
ຕາມວົງເງິນ
ຄຸມ
� ກັນ

10. ຄ�າການປິນ
່ ປົວຮັກສາກ�ອນການເຂົາ້ ປິນ
່ ປົວຢູທ
� ໂ່ີ ຮງໝ�.
(ພາຍໃນ 30 ມື້ ກ�ອນການເຂົາ້ ປິນ
່ ປົວຢູໃ� ນໂຮງໝ�)

10,000

15,000

20,000

11. ຄ�າການປິນ
່ ປົວຮັກສາພາຍຫຼງັ ການເຂົາ້ ປິນ
່ ປົວຢູທ
� ໂ່ີ ຮງໝ�.
(ພາຍໃນ 60 ມື້ ນັບຕັງ້ ແຕ�ການອອກໂຮງໝ�)

10,000

15,000

20,000

9. ຄ�າການໃຫ�ຄາ� ປຶກສາໂດຍຜູຊ
� ຽ� ວຊານ
(ຄຸມ
� ຄອງສູງສຸດຕ�ພ
່ ະຍາດ/ຕ�ອ
່ ປ
ຸ ະຕິເຫດ)

ແຜນການຄຸ�ມກັນເພີ່ມເຕີມ

ຂ�າພະເຈົ້າຈະຊື້ປະກັນໄພ ພຣີເມຍ ແຄຣ�
ໄດ�ແນວໃດ?

ຫ�ອງການ: (+856) 21 264 712-5
ຝ�າຍການຂາຍ: (+856) 20 5456 8656, (+856) 20 2888 5556

ໃຫ�ຄ�າປຶກສາຟຣີ:

ແຜນ 1
13,920
5,162
5,162
5,162
5,401
5,664
5,950
6,452
7,504
8,507
12,546
16,298

ແຜນ 2
20,880
7,743
7,743
7,743
8,101
8,495
8,926
9,678
11,256
12,761
18,819
24,447

ແຜນ 3
27,840
10,324
10,324
10,324
10,801
11,327
11,901
12,904
15,007
17,015
25,092
32,596

ການຄຸ�ມຄອງການປິ່ນປົວໃນກ�ລະນີເກີດອຸປະຕິເຫດສ�ວນບຸກຄົນ (PA)
ຊ�ວງອາຍຸ
0 - 72

ແຜນ 1
172

ແຜນ 2
258

ແຜນ 3
334

* ອັດຕາຄ�າລົງທະບຽນ
- ເບ�ຍປະກັນໄພ ໜ�ອຍກວ�າ 40,000 ບາດ. ຄ�າລົງທະບຽນ 45 ບາດ.
- ເບ�ຍປະກັນໄພ ຫຼາຍກວ�າ 40,000 ບາດ. ຄ�າລົງທະບຽນ 90 ບາດ.

ບ�ານ ບຶງຂະຫຍອງ, ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ,
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ.
ໂທ: (+856) 21 264 712 / 021 264 713 / 021 264 714 / 021 264 715
ຝ�າຍຂາຍ: (+856) 20 5456 8656 / 020 2888 5556
ອີເມວ: info@fortetoko.com
ສາຂາ ຫຼວງພະບາງ
ຖະໜົນ ໄກສອນ, ບ�ານ ມະໂນ, ເມືອງ ຫຼວງພະບາງ,
ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ, ສປປ ລາວ.
ໂທ:(+856) 71 213182
ຝ�າຍຂາຍ: (+856) 20 9663 1977
ອີເມວ: luangprabang@fortetoko.com
ສາຂາ ປາກເຊ
ຖະໜົນ 13 ໃຕ�, ຕຶກ 152 , ໜ�ວຍ 15,
ບ�ານ ໂພນສະຫວັນ, ເມືອງ ນະຄອນປາກເຊ,
ແຂວງ ��ປາສັກ, ສປປ ລາວ
ໂທ: (+856) 31 260 269
ຝ�າຍຂາຍ: (+856) 20 2223 8656
ອີເມວ: pakse@fortetoko.com

ເປັນຫຍັງຕ�ອງເຮັດປະກັນໄພນ�າບ�ລິສດຟ�ເຕ-ໂຕໂກ?
ໃນນາມບ�ລິສັດປະກັນໄພຊັ້ນນ�າຂອງປະເທດລາວ, ບ�ລິສັດ ຟ�ເຕ-ໂຕໂກ ຮັບປະກັນ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (��ນັກງານໃຫຍ�)

1,000

1,500

150,000

Souksavanh Guest House

2,000

ບັນດາຜູ�ຊ�ຽວຊານ
ທີ່ເອົາໃຈໃສ�

ຜົນປະໂຫຍດສ�າລັບການປິ່ນປົວໃນກ�ລະນີເກີດອຸປະຕິເຫດສ�ວນບຸກຄົນ (PA)
100,000

Sengsavang Construction,
Electrical, Bridge-Road...
ບ�ລິສັດ ແສງສະຫວ�າງ
ກ�່ສ�າງ, ໄຟຟ�າ ຂົວ...

ຄວາມປອດໄພທາງ
ດ�ານການເງິນທີ່ໝັ້ນຄົງ

ສາຍດ�ວນ 24 ຊົ່ວໂມງ
ສ�າລັບພາວະສຸກເສີນ

Electronics store

PK Auto Service
ຮ�ານ ພິເຄ ປະດັບຍົນ

200,000

* ສະກຸນເງິນຂ�າງເທິງນີເ້ ປັນເງິນບາດ

Wan Tcheng Hing

ການຮຽກຮ�ອງສິນໄໝ
ທົດແທນທີ່ມີປະສິດທິພາບ

ຄຸ�ມຄ�າກັບ
ເງິນຂອງທ�ານ

ທີ່ປຶກສາ
ຫຼາຍພາສາ

PM Care_V02.05/20

ທ�າເດື່ອ

ຜົນປະໂຫຍດສ�າລັບການປິ່ນປົວໃນກ�ລະນີເກີດອຸປະຕິເຫດສ�ວນບຸກຄົນ (PA)
- ການເສຍຊີວິດ, ການເສຍອົງຄະເຕັມສ�ວນຢ�າງຖາວອນ,
ການສູນເສຍຂອງແຂນຂາ ແລະ ຕາບອດຖາວອນ.

0 - 18
19 - 25
26 - 30
31 - 35
36 - 40
41 - 45
46 - 50
51 - 55
56 - 60
61 - 64
65 - 69
70 - 72

ຖະໜົນ ທ�າເດື່ອ, ຊັ້ນ 1, 4 & 6 ອາຄານ NK, ໜ�ວຍ 4,

Vieng Nem Neung
ຮ�ານ ວຽງແໜມເນືອງ

ດັງ່ ທີແ
່ ພດໝ�ໃຫ�ຄາ� ແນະນ�າ (ສູງສຸດ 1 ຄັງ້ ຕ�ມ
່ ້ື / 30 ຄັງ້ ຕ�ປ
່ )ີ

ການເສຍຊີວດ
ິ , ການເສຍອົງຄະເຕັມສ�ວນຢ�າງຖາວອນ,
ການສູນເສຍຂອງແຂນຂາ ແລະ ຕາບອດຖາວອນ

ແຜນ 3
24,052
9,621
9,779
10,883
14,234
17,034
18,532
27,443
31,150
38,484
45,266
58,830

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (��ນັກງານໃຫຍ�)

ົນ
a ຖະໜ

ພຽງແຕ�ໂທຫາທີມງານຜູ�ຊ�ຽວຊານ-ທີ່ປຶກສາ ຂອງພວກເຮົາ ແລະ ກ�ານົດການ
ນັດພົບກັບທີ່ປຶກສາຝ�າຍການຂາຍ ຫຼື ມາຫາຢູ�ຫ�ອງການໃດກ�່ໄດ�ຂອງພວກເຮົາ
ໂດຍບ�່ເສຍຄ�າໃດໆ, ໃຫ�ຄ�າປຶກສາໂດຍບ�່ມີຂ�້ຜູກມັດໃດໆ.

0 - 18
19 - 25
26 - 30
31 - 35
36 - 40
41 - 45
46 - 50
51 - 55
56 - 60
61 - 64
65 - 69
70 - 72

ແຜນ 2
19,328
7,731
7,858
8,745
11,438
13,688
14,892
22,053
25,031
30,925
36,374
47,274

ບ�ລິສັດ ຟ�ເຕ-ໂຕໂກ ລາວ ປະກັນໄພ ��ກັດ

adeu
Rue Th

ຜົນປະໂຫຍດສ�າລັບການປິ່ນປົວຂອງຜູ�ເຈັບປ�ວຍພາຍນອກ (OPD)
- ຄ�າທ�ານຽມການປິ່ນປົວທົ່ວໄປ ລວມທັງການກວດພະຍາດ, ຢາປິ່ນປົວ,
ລັງສີເອັກສ� (X-ray) ຕ�າງໆ, ການວິເຄາະພະຍາດ, ການຜ�າຕັດຂະໜາດນ�ອຍ,
ການເຮັດບາດແຜ, ການ��ບັດດ�ວຍເຄມີ, ລັງສີ ແລະ ການແພດທາງເລືອກ
ດັ່ງທີ່ແພດໝ�ໃຫ�ຄ�າແນະນ�າ.

ແຜນ 1
15,119
6,047
6,147
6,841
8,947
10,707
11,649
17,250
19,580
24,190
28,453
36,979

ທ�ານ ໂດຍມີການບ�ລິການທີ່ໜ�າເຊື່ອຖືທີ່ສຸດ, ບ�ລິການແບບຮອບດ�ານທີ່ສຸດ ດັ່ງນີ້:

ຜົນປະໂຫຍດສ�າລັບການປິ່ນປົວຂອງຜູ�ເຈັບປ�ວຍພາຍນອກ (OPD)
ຄ�າທ�ານຽມການປິນ
່ ປົວທົວ
່ ໄປ ລວມທັງການກວດພະຍາດ,
ຢາປິນ
່ ປົວ, ລັງສີເອັກສ� (X-ray) ຕ�າງໆ, ການວິເຄາະພະຍາດ,
ການຜ�າຕັດຂະໜາດນ�ອຍ, ການເຮັດບາດແຜ,
ການ��ບັດດ�ວຍເຄມີ, ລັງສີ ແລະ ການແພດທາງເລືອກ

ການຄຸ�ມຄອງການປິ່ນປົວຂອງຜູ�ເຈັບປ�ວຍພາຍໃນ (IPD)
ຊ�ວງອາຍຸ

ຊ�ວງອາຍຸ

5. ຄ�າຢາສະຫລົບ ລວມທັງຄ�າທ�ານຽມຂອງໝ�ໃຫ�ຢາສະຫລົບ
(ຄຸມ
� ຄອງສູງສຸດຕ�ພ
່ ະຍາດ/ຕ�ອ
່ ປ
ຸ ະຕິເຫດ)

8. ຄ�າການຢ�ຽມຢາມຕຽງຄົນເຈັບໂດຍທ�ານໝ� (ຄຸມ
� ຄອງສູງສຸດຕ�ມ
່ )້ື

ເບ�ຍປະກັນໄພລວມສ�າລັບ ແຜນການ ປະກັນສຸຂະພາບ ພຣີເມຍ ແຄຣ� ເປັນເງິນບາດ

ການຄຸ�ມຄອງການປິ່ນປົວຂອງຜູ�ເຈັບປ�ວຍພາຍນອກ (OPD)

3. ຄ�າຜ�າຕັດ ລວມທັງຄ�າໃຫ���ປຶກສາ ແລະ ດູແລຮັກສາພາຍຫຼັງໄດ�
ຮັບການຜ�າຕັດ (ຄຸ�ມຄອງສູງສຸດຕ�່ພະຍາດ/ຕ�່ອຸປະຕິເຫດ)
4. ຄ�າການຜ�າຕັດປ�ຽນຖ�າຍສ�າລັບຫົວໃຈ, ປອດ, ໝາກໄຂ�ຫງັຼ , ຕັບ
ແລະ ໄຂກະດູກ (ຄຸມ
� ຄອງສູງສຸດຕ�ພ
່ ະຍາດ/ຕ�ອ
່ ປ
ຸ ະຕິເຫດ)

(ຍັງບ�່ລວມຄ�າລົງທະບຽນ*)

Cafe Amazon
ຮ�ານ ກາເຟ ອາເມຊອນ

