आश्चर्यजनक चिचकत्सा चिलहरू चिरुद्ध तपाईक
ं ा अचिकार तथा
सुरक्षाहरू
तपाईंले सञ्जाल भित्रको अस्पताल वा एम्बुलेटरी सभजिकल सेन्टरमा सञ्जाल बाभिरको
प्रदायकद्वारा आपतकालीन स्यािार वा उपचार प्राप्त गनुिहुन्छ िने, तपाईंलाई आश्चयिजनक
भबभलङ वा सन्तुभलत भबभलङबाट सुरभित गररन्छ।
“सन्तुचलत चिचलङ” ("कचहलेकाह ीँ आश्चर्य चिचलङ" भचनन्छ) भनेको के हो?
तपाईंले भचभकत्सक वा अन्य स्वास्थ्य स्यािार प्रदायकलाई िेटेपभछ, तपाईंले सि-िुक्तानी(co-payment),
सि-बीमा(co-insurance) र/वा कटौती(deductible) जस्ता केिी व्यक्तक्तगत खचििरू भतनुि पने हुन सक्छ।
तपाईंले आफ्नो स्वास्थ्य योजनाको नेटवकिमा निएको प्रदायकलाई िेटेमा वा स्वास्थ्य स्यािारको
सुभवधास्थलमा गएमा तपाईंका अन्य लागतिरू हुन सक्छन् वा समग्र भबल िुक्तान गनुि पने हुन सक्छ।
"सञ्जालबाभिर" ले तपाईंको स्वास्थ्य योजनासँगको सम्झौतामा िस्तािर नगरे को प्रदायकिरू र
सुभवधािरूलाई व्याख्या गदि छ। सञ्जालबाभिरका प्रदायकिरूले तपाईंको योजनाले िुक्तान गनिका लाभग
सिमभत जनाएको र सेवाका लाभग शुल्क लगाइएको पूरा रकम भबचको भिन्नताका लाभग तपाईंलाई भबल गने
अनुमभत भदन सक्छ। यसलाई “सन्तुचलत चिचलङ” िभनन्छ। यो रकम समान सेवाका लाभग सभजिकल
सेन्टरका लागतिरूिन्दा बढी हुन सक्ने सम्भावना छ र तपाईंको वाभषिक व्यक्तक्तगत खचिको सीमामा गणना
नहुन सक्छ।
"आश्चयिजनक भबभलङ" िनेको अनपेभित सन्तुभलत भबभलङ िो। सञ्जालभित्रको सुभवधास्थलमा जाने ताभलका
भनधािरण गदाि यो कुरा हुन सक्छ तर सञ्जाल बाभिरका प्रदायकद्वारा अनपेभित रूपमा उपचार गररन्छ।
तपाईं चनम्न कुराका लाचि सन्तुचलत चिचलङिाट सुरचक्षत हुनुहुन्छ:
आपतकाल न सेिाहरू
तपाईं आपतकालीन भचभकत्सा अवस्थामा िएमा र सञ्जाल बाभिरका प्रदायक वा सुभवधास्थलबाट
आपतकालीन सेवािरू प्राप्त गरे मा, प्रदायक वा सुभवधाले तपाईंलाई भदन सक्ने सबैिन्दा धेरै भबल िनेको
तपाईंको योजनाको सञ्जाल भित्रको लागत साझेदारी रकम (जस्तै सि-िुक्तानीिरू र सि-बीमा) िो। यी
आपतकालीन सेवािरूका लाभग तपाईंलाई सन्तुभलत भबल गराउन सचकीँदै न। यसमा तपाईंले भलक्तखत सिमभत
नभदँ दासम्म र यी क्तस्थरीकरण-पश्चातका सेवािरूका लाभग सन्तुभलत भबल नगराउन आफ्ना सुरिािरू
नत्याग्दासम्म तपाईं स्थायी अवस्थामा आएपभछ प्राप्त गनि सक्ने सेवािरू समावेश हुन्छन्।
सञ्जाल चभत्रको अस्पताल िा एम्बुलेटर सचजयकल सेन्टरमा भएका केह सेिाहरू
तपाईंले सञ्जाल भित्रको अस्पताल वा एम्बुलेटरी सभजिकल सेन्टरबाट सेवािरू प्राप्त गदाि , त्यिाँ िएका केिी
प्रदायकिरू सञ्जाल बाभिरको हुन सक्छन्। यी अवस्थािरूमा, ती प्रदायकिरूले तपाईंलाई भदन सक्ने
सबैिन्दा धेरै भबल िनेको तपाईंको योजनाको सञ्जाल भित्रको लागत साझेदारीको रकम िो। यो आपत्कालीन
औषभध, एनेस्थेभसया, प्याथोलोजी, रे भियोलोजी, प्रयोगशाला, भनयोन्याटोलोजी, सिायक शल्यभचभकत्सक,
िक्तस्पटभलस्ट वा इन्टे क्तिभिस्ट सेवािरूमा लागू हुन्छ। यी प्रदायकिरूले तपाईंका लाभग भबल सन्तुभलत गनि
सक्दै नन् र तपाईंलाई भबल सन्तुभलत हुन नभदनका लाभग तपाईंका सुरिािरू त्याग्नका लाभग अनुरोध निनय
सक्छन्।
तपाईंले यी सञ्जाल भित्रका सुभवधास्थलिरूमा अन्य सेवािरू प्राप्त गनुिहुन्छ िने, तपाईंले भलक्तखत सिमभत
नभदँ दासम्म र आफ्ना सुभवधािरू नछोि् दासम्म सञ्जाल बाभिरका प्रदायकिरूले तपाईंका लाभग भबल
सन्तुभलत गनि सक्दै नन्।

तपाईल
ं े सन्तुचलत चिचलङिाट आफ्ना सुरक्षाहरू कचहल्यै पचन त्याग्न आिश्यक
पदै न। तपाईल
ं ाई पचन सञ्जाल िाचहरको हेरिाह प्राप्त िनय आिश्यक पदै न। तपाईं
आफ्नो र्ोजनाको नेटिकयमा प्रदार्क िा सुचििा िर्न िनय सक्नुहुन्छ।

सन्तुचलत चिचलङको अनुमचत नभएको खण्डमा, तपाईस
ं ीँि चनम्न
सुरक्षाहरू पचन छ:
•

•

तपाईं आफ्नो लागत साझेदारी (जस्तै:प्रदायक वा सुभवधा सञ्जाल भित्र िएमा तपाईंले िुक्तान गनुि हुने
सि-िुक्तानीिरू, सि-बीमा र कटौतीिरू) िुक्तान गनिका लाभग मात्र भजम्मेवार हुनुहुन्छ। तपाईंको
स्वास्थ्य योजनाले सञ्जाल बाभिरका प्रदायकिरू र सुभवधािरूलाई भसधै िुक्तान गने छ।
तपाईंको स्वास्थ्य योजनाले सामान्यतया:
o तपाईंलाई सेवािरूका लाभग अभग्रम रूपमा (पूवि अनुमभत) स्वीकृभत प्राप्त गनिका लाभग
तपाईंको आवश्यकता भबना आपतकालीन सेवािरू समाभवष्ट गनुिपछि ।
o सञ्जाल बाभिरका प्रदायकिरूद्वारा आपतकालीन सेवािरू समाभवष्ट गनुिपछि ।
o तपाईंले प्रदायक वा सुभवधालाई भदनु पने रकमलाई (लागत साझेदारी) स्वास्थ्य योजनाले
सञ्जाल भित्रको प्रदायक वा सुभवधालाई िुक्तान गने रकममा स्थाभपत गनुिपछि र उक्त रकम
तपाईंको लाििरूको व्याख्यामा दे खाउनुपछि ।
o तपाईंले आफ्नो कटौती र व्यक्तक्तगत खचि-सीमामा आपतकालीन सेवािरू वा सञ्जाल
बाभिरका सेवािरूका लाभग िुक्तान गनुि हुने कुनै पभन रकम गणना गनुिपछि ।

तपाईंलाई िलत तररकाले चिल िनाएर चदइएको हो भन चिश्वास लाग्छ भने वा तपाईंलाई थप
जानकारी चाभिन्छ िने तपाईंले १ ८००९८५०३५९ (1-800-985-0359) मा फोन गनि सक्नुहुन्छ।
संघीय कानुन अन्तगित आफ्ना अभधकारिरूबारे थप जानकारीका लाभग https://www.cms.gov/nosurprises
मा जानुिोस्।

