ລາຍຊື່ໂຮງໝ�ທີ່ດີທີ່ສຸດ ເຖິງ 450 ກວ�າເຄືອຂ�າຍ

ທີ່ຢູ�:

ກຸງເທບ

ອຸບົນຣາດຊະທານີ

ບ�ລິສັດ ຟ�ເຕ ໂຕໂກ ລາວ ປະກັນໄພ ��ກັດ

ໂຮງໝ�ໃຫຍ� ກຸງເທບ

ໂຮງໝ�ໃຫຍ� ຣາດຊະເວດ

ໂຮງໝ� ກຸງເທບຄຣິສຕຽນ

ໂຮງໝ� ສັບພະສິດ ອິນເຕີ

ໂຮງໝ� BNH

ໂຮງໝ� ອຸບົນລັດ ທົນບູລີ

ໂຮງໝ� ��ຣຸງຣາດ

ແລະ ອີກຫຼາຍແຫ�ງ

ສູນການແພດ B. Care
ໂຮງໝ� ເຈົ້າພະຍາ
ໂຮງໝ� ລາດພ�າວ
ໂຮງໝ� ປິຍະເວດ
ໂຮງໝ� ເຊັ້ນຫ�ຍ
ໂຮງໝ� ສຸຂຸມວິດ
ໂຮງໝ� ສະມິຕິເວດ ທົນບຸລີ
ໂຮງໝ� ສະມິຕິເວດ ເຂດໄຊນາທາວ
ຄຼີນິກ ເປົາໂລ
ໂຮງໝ�ສາກົນຢັນຮີ
ແລະ ອີກຫຼາຍແຫ�ງ

ອຸດອນທານີ
ໂຮງໝ� ກຸງເທບ-ອຸດອນ
ໂຮງໝ� ນອດອິສເທິນ ວັດທະນາ
ໂຮງໝ� ສາກົນ ເອກອຸດອນ
ແລະ ອີກຫຼາຍແຫ�ງ

ຂອນແກ�ນ
ໂຮງໝ� ຂອນແກ�ນ-ຣາມ

ໜອງຄາຍ
ໂຮງໝ� ລວມແພດ ໜອງຄາຍ
ໂຮງໝ� ວັດທະນາ ໜອງຄາຍ
ແລະ ອີກຫຼາຍແຫ�ງ

ກະບີ່
ໂຮງໝ� ກະບ�່ີ
ແລະ ອີກຫຼາຍແຫ�ງ

ໂຮງໝ� ມິດຊັ້ນ ພູເກັດ
ໂຮງໝ� ດີບຸກ
ໂຮງໝ� ປ�າຕອງ
ແລະ ອີກຫຼາຍແຫ�ງ

ຊຽງໃໝ�
ໂຮງໝ� ລ�ານນາ
ໂຮງໝ� ຊຽງໃໝ�
ໂຮງໝ� ຊຽງໃໝ� ຣາມ
ແລະ ອີກຫຼາຍແຫ�ງ

ຊຽງຣາຍ
ໂຮງໝ� ກະເສມຣາດ ແມ�ສາຍ
ແລະ ອີກຫຼາຍແຫ�ງ

ລາວແຄຣ�

ຫ�ອງການສາຂາ - ປາກເຊ:
ຖະໜົນ 13 ໃຕ�, ອາຄານເລກທີ 152, ໜ�ວຍ 15
ບ�ານ ໂພນສະຫວັນ, ນະຄອນປາກເຊ, ແຂວງ ��ປາສັກ, ສປປ ລາວ
ເບີມືຖື: (+856) 20 9978 8838, 2273 9555
ອີເມວຫ�ອງການ: tokoagencysales@tokoassurance-lao.com
ຫ�ອງການສາຂາ - ຫຼວງພະບາງ:
ບ�ານ ວຽງໄຊ, ນະຄອນຫຼວງພະບາງ, ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ, ສປປ ລາວ
ເບີຫ�ອງການ: (+856) 71 213 182
ເບີມືຖື: (+856) 20 9663 1977
ອີເມວຫ�ອງການ: tokoluangprabang@tokoassurance-lao.com
ຫ�ອງການສາຂາ - ສະຫວັນນະເຂດ:
��ລັງປັບປຸງ (+856) 020 2236 6699

ມະຫາສາລະຄາມ
ໂຮງໝ� ສາກົນ ມະຫາສາລະຄາມ
ແລະ ອີກຫຼາຍແຫ�ງ

Vieng Nem Neung

Sengsavang Construction,
Electrical, Bridge-Road...
,

Souksavanh Guest House

...

ໃຫ້ຄຸນຄ່າສຸຂະພາບຂອງທ່ານ ດ້ວຍສິດຜົນປະໂຫຍດທີ່ດີທີ່ສຸດ

ນະຄອນສີ��ມະຣາດ
ໂຮງໝ� ລວມແພດ ທ�ຸງສົງ

adeua

ແລະ ອີກຫຼາຍແຫ�ງ

ໂຮງໝ� ກຸງເທບ - ພູເກັດ

��ນັກງານໃຫຍ�:
ຖະໜົນທ�າເດື່ອ, ຊັ້ນ 1, 4 & 6 ທີ່ ອາຄານ NK, ໜ�ວຍ 4
ບ�ານ ບຶງຂະຫຍອງ, ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ.
ເບີຫ�ອງການ: (+856) 021 264 712-5
ເບີຝ�າຍຂາຍ: (+856) 020 5456 8656, 020 2888 5556
ເບີຝ�າຍຂ�ສິນທົດແທນ: (+856) 020 2234 8656, 020 9999 8656
ອີເມວຫ�ອງການ: admin@tokoassurance-lao.com

Rue Th

ໂຮງໝ� ຣາດຊະພຶກ ຂອນແກ�ນ

ພູເກັດ

ປະກັນສຸຂະພາບ

ແລະ ອີກຫຼາຍແຫ�ງ

Electronics store

PK Auto Service

ນະຄອນຣາດຊະສີມາ
ໂຮງໝ� ລິມ ລິບວີງ
ແລະ ອີກຫຼາຍແຫ�ງ

Wan Tcheng Hing

ອາຍຸດທະຍາ
ໂຮງໝ� ເອເຊຍ
ແລະ ອີກຫຼາຍແຫ�ງ

ຂ�້ມູນເພີ່ມເຕີມ:

www.fortetoko.com

Cafe Amazon

ປະກັນສຸຂະພາບ ລາວແຄຣ�

ເງື່ອນໄຂ

ແມ�ນທາງເລືອກທີ່ດີທີ່ສຸດ ��ລັບ ຄອບຄົວທ�ານ ແລະ ຕົວທ�ານເອງ

- ຕ�ອງເປັນຄົນລາວ ມີທພ
່ີ ກ
ັ ອາໄສຖາວອນຢູໃ� ນ ສປປ ລາວ, ��ລັບຄົນຕ�າງປະເທດ
ທີ່ອາໄສຢູ�ໃນລາວ ຕ�ອງມີໃບອະນຸຍາດເຮັດວຽກ ຫຼື ໃບອະນຸຍາດພັກເຊົາ ຢູ�ໃນ
ສປປ ລາວ.
- ຜູທ
� ສ
່ີ າມາດເຮັດປະກັນໄພນີໄ້ ດ� ຕ�ອງມີອາຍຸລະຫວ�າງ 15 ວັນ ຫາ 64 ປີ; ສາມາດ
ຕ�່ສັນຍາປະກັນໄພໄດ�ຈົນຮອດອາຍຸ 72 ປີ.
- ຜູ�ສະໝັກເຮັດປະກັນ ຕ�ອງມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ, ບ�່ພິການ ແລະ ບ�່ມີພະຍາດມາ
ແຕ���ເນີດ.
- ຜູ�ທີ່ມີອາຍຸ 18 ປີ ຂຶ້ນໄປ ແມ�ນສາມາດເຮັດປະກັນສຸຂະພາບໄດ�ເປັນລາຍບຸກຄົນ.
- ເດັກນ�ອຍທີມ
່ ອ
ີ າຍຸຕ�� ກວ�າ 18 ປີ, ແມ�ນຕ�ອງເຮັດປະກັນສຸຂະພາບພ�ອມກັນກັບພ�່
ຫຼື ແມ�; ສິດຜົນປະໂຫຍດຕ�າງໆ ຈະຕ�ອງບ�່ສູງກວ�າຂອງຜູ�ປົກຄອງ.

ປະກັນສຸຂະພາບທີ່ອອກແບບມາໃໝ�, ໃນລາຄາທີ່ເໝາະສົມກັບຜູ�ທີ່ອາໄສຢູ�ໃນລາວ
ໃຫ�ສາມາດເຂົ້າຮັບການປິ່ນປົວຢູ�ໃນເຄືອຂ�າຍໂຮງໝ� ແລະ ຄຼີນິກທີ່ດີທີ່ສຸດ ໃນລາວ
ແລະ ທຸກຈັງຫວັດໃນປະເທດໄທ. ປະກັນສຸຂະພາບດັ່ງກ�າວ ມີເຄືອຂ�າຍບ�ອນປິ່ນປົວ
ຫຼາຍແຫ�ງ ທີ່ມີສິດຜົນປະໂຫຍດເພີ່ມເຕີມຫຼາຍຢ�າງໃຫ�ແກ�ລູກຄ�າ ແລະ ສະມາຊິກ
ໃນຄອບຄົວຂອງເຂົາເຈົ້າ. ປະກັນສຸຂະພາບນີ້ ສາມາດຮັບຜິດຊອບຕ�່ຄ�າໃຊ�ຈ�າຍທີ່ສູງ
ສ�າລັບການຮັກສາຕົວ, ຄ�າແພດໝ� ແລະ ຄ�າຊ�ຽວຊານໃຫ�ຄ�າປຶກສາຕ�າງໆ.

ປະກັນສຸຂະພາບ ລາວແຄຣ� ແມ�ນຫຍັງ?
ລາວແຄຣ� ແມ�ນເປັນປະກັນສຸຂະພາບຈາກ ປະເທດໄທ ເຊິ່ງເປັນທາງເລືອກທີ່ລວມມີ
ການຄຸ�ມກັນຜູ�ປ�ວຍໃນ (IPD), ຜູ�ປ�ວຍນອກ (OPD) ແລະ ຄຸ�ມກັນການເກີດອຸປະຕິ
ເຫດສ�ວນບຸກຄົນ (PA) ທີ່ອອກແບບມາໃຫ�ຜູ�ທີ່ອາໄສຢູ�ໃນລາວ ໃຫ�ສາມາດເຂົ້າຮັບ
ການຮັກສາປິ່ນປົວຢູ�ໂຮງໝ� ຫຼື ຄຼີນິກທີ່ດີທີ່ສຸດທີ່ຢູ�ໃນລາວ ແລະ ທຸກຈັງຫວັດໃນໄທ
ໄດ�ເຖິງ 450 ກວ�າແຫ�ງ. ພ�ອມກັບວົງເງິນສິດຜົນປະໂຫຍດການຄຸ�ມກັນຄ�າປິ່ນປົວ
ໄດ�ສູງສຸດ ເຖິງ 300,000,000 ກີບ (1,000,000 ບາດ) ຕ�່ປີ ແລະ ສາມາດໃຊ�ບັດ
ປະກັນສຸຂະພາບ ຂອງພວກເຮົາ ໂດຍທີ່ບ�່ຕ�ອງສ�າຮອງເງິນສົດ.

��ໃຊ�ໄດ�ແນວໃດ?
ປະກັນສຸຂະພາບ ລາວແຄຣ� ແມ�ນເປັນອີກໜຶງ່ ທາງເລືອກທີດ
່ ທ
ີ ສ
່ີ ດ
ຸ ��ລັບທ�ານ ແລະ
ຄອບຄົວຂອງທ�ານ.
ປະກັນສຸຂະພາບດັ່ງກ�າວ ແມ�ນສາມາດຕອບສະໜອງ:
- ການປິ່ນປົວຮັກສາທີ່ນອນຢູ�ໂຮງໝ�.
- ການປິ່ນປົວຮັກສາທີ່ບ�່ນອນໂຮງໝ�.
- ການຄຸ�ມຄອງອຸປະຕິເຫດສ�ວນບຸກຄົນ.
- ການອະນຸມັດສິນທົດແທນທີ່ວ�ອງໄວ, ມີພະນັກງານໃຫ�ຄ�າປຶກສາ 24 ຊົ່ວໂມງ.
- ເປັນປະກັນສຸຂະພາບ ທີ່ທ�ານສາມາດຊື້ໄດ�ຕາມຄວາມເໝາະສົມກັບງ�ບປະມານ
ຂອງທ�ານ.
- ທ�ານສາມາດເຂົາ້ ຮັບການປິນ
່ ປົວຢູໂ� ຮງໝ� ແລະ ຄຼນ
ີ ກ
ິ ທີດ
່ ທ
່ີ ສ
່ີ ດ
ຸ ທັງໃນປະເທດລາວ
ແລະ ປະເທດໄທ.
- ສາມາດປິ່ນປົວໂດຍທີ່ບ�່ຕ�ອງມີເງິນສົດ��ຮອງ ເພື່ອເພີ່ມຄວາມສະດວກ ໂດຍໃຊ�
ບັດປະກັນສຸຂະພາບຂອງພວກເຮົາ.

ການຄຸ�ມຄອງ

ໝາຍເຫດ

ສິດຜົນປະໂຫຍດ ກ�ຽວກັບ ການປິ່ນປົວຜູ�ປ�ວຍໃນ (IPD)

ການຄຸ�ມຄອງຄ�າຮັກສາຜູ�ປ�ວຍໃນ ຈາກການບາດເຈັບ ຫຼື ເຈັບປ�ວຍ

- ຄ�າຫ�ອງຮັກສາຕົວ, ຄ�າຫ�ອງຜ�າຕັດ, ຄ�າອາຫານ, ຄ�າເບິງ່ ແຍງ ແລະ ຄ�າໃຊ�ຈາ� ຍອືນ
່ ໆ
ທີ່ກ�ຽວຂ�ອງ
- ຄ�າຫ�ອງຜູ�ປ�ວຍສຸກເສີນ (ICU) ແລະ ຫ�ອງປ��ຫົວໃຈສຸກເສີນ (CICU)
- ຄ�າຜ�າຕັດ ລວມທັງຄ�າແພດໃຫ���ປຶກສາ ແລະ ຄ�າຮັກສາຫຼັງການຜ�າຕັດ
- ຄ�າຜ�າຕັດປ�ຽນຖ�າຍຫົວໃຈ, ປອດ, ໝາກໄຂ�ຫຼັງ, ຕັບ ແລະ ໄຂກະດູກ
- ຄ�າຢາສະຫຼົບ ລວມທັງຄ�າວາງຢາສະຫຼົບ
- ຄ�າເບິ່ງແຍງຮັກສາດ�ານການແພດ ຫຼັງຈາກທີ່ໝ�ອານູຍາດໃຫ�ອອກໂຮງໝ�
- ຄ�າໃຊ�ຈາ� ຍດ�ານການແພດທົວ
່ ໄປ ເຊັນ
່ : ການກວດເລືອດ, ການວິເຄາະ, ເອັກສະເຣ,
ຄ�າຢາ, ການໃສ�ເລືອດ, ການເຊົ່າລົດເຂັນ ແລະ ເຄື່ອງມືການຜ�າຕັດ
- ຄ�າຢ�ຽມຢາມຄົນເຈັບຂອງທ�ານໝ�
- ຄ�າຊ�ຽວຊານທີ່ໃຫ�ຄ�າປຶກສາ
- ການປິ່ນປົວຮັກສາ ກ�ອນເຂົ້ານອນໂຮງໝ�
- ການປິ່ນປົວຮັກສາ ຫຼັງອອກຈາກໂຮງໝ�

ຜູ�ໄດ�ຮັບການປະກັນສຸຂະພາບ ແມ�ນຈະໄດ�ຮັບການຄຸ�ມຄອງຄ�າຫ�ອງປິ່ນປົວ, ຄ�າອາ
ຫານ, ຫຼື ຄ�າບ�ລິການດ�ານພະຍາບານ ຕາມຂ�້ຕົກລົງຂອງສັນຍາ. ບ�ລິສັດຈະຈ�າຍຜົນ
ປະໂຫຍດຄ�າປິ່ນປົວ ຫຼື ຄ�າຮັກສາທົ່ວໄປ ຕາມຈ�ານວນຈ�າຍຕົວຈິງ ແຕ�ບ�່ເກີນສິດ
ຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດ ສ�າລັບ ຈ�ານວນເງິນຂອງຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດທີ່ຄຸ�ມກັນ ຕ�່ການ
ເຂົ້າຮັກສາຕົວ ຈາກການເກີດບາດເຈັບ ຫຼື ການເຈັບປ�ວຍຄັ້ງໃດນຶ່ງ ຕາມທີ່ລະບຸໄວ�
ໃນຕາຕະລາງສິດຜົນປະໂຫຍດຂອງສັນຍາທີ່ເຮັດປະກັນ.

ສິດຜົນປະໂຫຍດ ກ�ຽວກັບ ການປິ່ນປົວຜູ�ປ�ວຍນອກ (OPD)
- ຄ�າໃຊ�ຈ�າຍດ�ານການແພດທົ່ວໄປ ເຊັ່ນ: ການກວດເລືອດ, ການວິໄຈ, ເອັກສະເຣ,
ການວິເຄາະ, ການຜ�າຕັດນ�ອຍ, ການຕົວແຕ�ງບາດແຜ, ເຄມີ��ບັດ, ການສ�ອງລັງສີ
ແລະ ການປິ່ນປົວຕາມ��ແນະ��ຂອງທ�ານໝ�

ສິດຜົນປະໂຫຍດ ກ�ຽວກັບ ອຸປະຕິເຫດສ�ວນບຸກຄົນ (PA)
- ການເສຍຊີວິດ, ການສູນເສຍແຂນຂາ, ຕາບອດ ຫຼື ພິການຖາວອນ.

ການຄຸ�ມຄອງຄ�າຮັກສາການປິ່ນປົວຕ�່ເນື່ອງ ຫຼັງອອກຈາກໂຮງໝ�
ຜູ�ໄດ�ຮັບການປະກັນສຸຂະພາບ ແມ�ນມີສິດທີ່ຈະໄດ�ຮັບຜົນປະໂຫຍດການຄຸ�ມຄອງ
ຄ�າຮັກສາການປິ່ນປົວແບບຕ�່ເນື່ອງ ພັກຟື້ນໄດ�ທີ່ບ�ານຫຼັງອອກຈາກໂຮງໝ�, ຕາມຂ�້
ຕົກລົງດ�ານການຄຸ�ມຄອງຂອງສັນຍາ ເຊັ່ນ: ຄ�າພະຍາບານພິເສດ, ຄ�າຮັກສາປິ່ນປົວ
ແລະຄ�າບ�ລິການ, ຄ�າຢ�ຽມຢາມຂອງແພດ, ຄ�າປຶກສາແພດຊ�ຽວຊານສະເພາະໂຣກ.

ຂ�້ຍົກເວັ້ນ
ປະກັນສຸຂະພາບ ລາວແຄຣ� ຈະບ�່ຄຸ�ມຄອງຄ�າໃຊ�ຈ�າຍ ດັ່ງຕ�່ໄປນີ້:
- ຢາ, ການຮັກສາ ຫຼື ການກວດວິນິໄສທີ່ບ�່ກ�ຽວຂ�ອງກັບຄ�າວິນິໄສ, ອາການ ຫຼື ພາ
ວະຄວາມຜິດປົກກະຕິທີ່ໄດ�ລະບຸໃນໃບຮັບຮອງແພດ.
- ເຄື່ອງກະຕຸ�ນຫົວໃຈ Defibrillator ຫຼື Pacemaker.
- ກາຍະອຸປະກອນ, ອຸປະກອນທຽມ, ເຄື່ອງຊ�ວຍຄ�້າຢັນຕ�າງໆ, ລົດເຂັນຜູ�ປ�ວຍ,
ອະໄວຍະວະທຽມ ໄດ�ແກ�: ແຂນທຽມ, ຂາທຽມ ແລະ ຕາທຽມ.
- ຄ�າກະຍະພາບບ�າບັດ, ຄ�າກິດຈະກ�າບ�າບັດ, ຄ�າເຄື່ອງມື ແລະ ອຸປະກອນຂອງໃຊ�
ທີກ
່ ຽ� ວຂ�ອງກັບການເຮັດກາຍະພາບບ�າບັດ, ນັກກິດຈະກ�າບ�າບັດ, ຄ�າເຄືອ
່ ງມື ແລະ
ອຸປະກອນຂອງໃຊ�ທີ່ກ�ຽວຂ�ອງກັບການເຮັດກາຍະພາບບ�າບັດທຸກຊະນິດ.

