ສິດທິແລະການປົກປ້ ອງຂອງທ່ ານຕ່ ກັບໃບບິນການແພດSurprise
ເມຼືື່ອທື່ ານໄດ້ ຮັບການດູ ແລສຸ ກເສີນຫຼື ໄດ້ ຮັບການປິື່ນປົວໂດຍຜູ້ ໃຫ້ ບໍລິການນອກເຄຼືອຂື່ າຍທີື່ໂຮງຫມໍໃນເຄຼືອຂື່ າ
ຍຫຼື ສູ ນຜື່ າຕັດປິື່ນປົວ, ທື່ ານໄດ້ ຮັບການປົກປ້ ອງຈາກການຊໍາລະເງິນທີື່ແປກໃຈຫຼື ການຊໍາລະເງິນທີື່ສົມດຸ ນ.
"ການຊາລະຄ່ າທານຽມຄວາມສົມດຸ ນ" ແມ່ ນຫຍັງ (ບາງຄ້ັ ງເອ້ ນວ່ າ
"ການຊາລະເງິນແບບແປກໃຈ")?
ເມື່ຼື ອທື່ ານເຫັນທື່ ານຫມໍຫຼື ຜູ້ ໃຫ້ ການດູ ແລສຸ ຂະພາບອື່ຼື ນໆ, ທື່ ານອາດຈະຕິດຫນ້ີ ຄື່ າໃຊ້ ຈື່າຍບາງຢື່ າງນອກຖົງ,
ເຊື່ັ ນ: ການຈື່ າຍcopayment, coinsurance, ແລະ/ຫຼື ການຫຸ ດຜື່ ອນ.
ທື່ ານອາດຈະມີຄື່ າໃຊ້ ຈື່າຍອື່ຼື ນໆຫຼື ຕ້ ອງຈື່ າຍຄື່ າທໍານຽມທັງຫມົດຖ້ າທື່ ານເຫັນຜູ້ ໃຫ້ ບໍລິການຫຼື ໄປຢ້ ຽມຢາມສະຖາ
ນທື່ີ ດູ ແລສຸ ຂະພາບທື່ີ ບື່ໍ ຢູ ື່ ໃນເຄຼືອຂື່ າຍຂອງແຜນສຸ ຂະພາບຂອງທື່ ານ.
"Out-of-network"
ບັນຍາຍເຖິງຜູ້ ໃຫ້ ບໍລິການແລະສື່ິ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກທື່ີ ຍັງບື່ໍ ໄດ້ ເຊັນສັນຍາກັບແຜນສຸ ຂະພາບຂອງທື່ ານ.
ຜູ້ ໃຫ້ ບໍ ລິ ການ ນອກ ເຄຼືອ ຂື່ າຍ ອາດ ຈະ ໄດ້ ຮັບ ອະ ນຸ ຍາດ ໃຫ້ ທື່ ານ ສໍາ ລັບ ຄວາມ ແຕກ ຕື່ າງ ລະ
ຫວື່ າງ ສື່ິ ງ ທື່ີ ແຜນ ການ ຂອງ ທື່ ານ ໄດ້ ຕົກ ລົງ ທື່ີ ຈະ ຈື່າຍ ແລະ ຈໍາ ນວນ ເຕັມ ທື່ີ ທື່ີ ຈື່ າຍ ສໍາ ລັບ ການ ບໍ
ລິ ການ . ນ້ີ ເອ້ີ ນວື່ າ "ການຊາລະເງິນສົມດຸ ນ"
ຈໍານວນເງິນນ້ີ ອາດຈະຫາຍກວື່ າຄື່ າໃຊ້ ຈື່າຍໃນເຄຼືອຂື່ າຍສໍາລັບການບໍລິການດຽວກັນແລະອາດຈະບື່ໍ ນັບຕື່ໍ ການ
ຈໍາກັດການອອກໃບຕາດິນປະຈໍາປີຂອງທື່ ານ.
"ການຊໍາລະເງິນແບບແປກປະຫາດ" ແມື່ ນໃບແຈ້ງຄວາມສົມດຸ ນທື່ີ ບໍື່ຄາດຄິດ.
ສື່ິ ງນ້ີ ສາມາດເກີດຂ້ ນໄດ້ ເມຼືື່ອທື່ ານບໍື່ສາມາດຄວບຄຸ ມຜູ້ ທື່ີ ມີສື່ ວນຮື່ ວມໃນການດູ ແລຂອງທື່ ານ –
ເຊັື່ນວື່ າໃນເວລາທື່ີ ທື່ ານມີພາວະສຸ ກເສີນຫຼື ເມຼືື່ອທື່ ານກໍານົດເວລາການໄປຢ້ ຽມຢາມທື່ີ ສະຖານທື່ີ ໃນເຄຼືອຂື່ າຍແຕື່
ໄດ້ ຮັບການປະຕິບັດແບບບໍື່ຄາດຝັນໂດຍຜູ້ ໃຫ້ ບໍລິການນອກເຄຼືອຂື່ າຍ.
ທ່ ານໄດ້ ຮັບການປົກປ້ ອງຈາກການຊາລະເງິນດຸ ່ ນດ່ ຽງສາລັບ:
ບລິການສຸ ກເສນ
ຖ້ າຫາກວື່ າທື່ ານມີເງື່ຼື ອນໄຂທາງການແພດສຸ ກເສີນແລະໄດ້ ຮັບການບໍລິການສຸ ກເສີນຈາກຜູ້ ໃຫ້ ບໍລິການນອກເ
ຄຼືອຂື່ າຍຫຼື ສະຖານທື່ີ ,
ຜູ້ ໃຫ້ ບໍລິການຫຼື ສື່ິ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຫາຍທື່ີ ສຸ ດອາດຈະໃບບິນທື່ ານແມື່ ນຈໍານວນເງິນໃນການແບື່ ງປັນຄື່
າໃຊ້ ຈື່າຍໃນເຄຼືອຂື່ າຍຂອງແຜນການຂອງທື່ ານ (ເຊື່ັ ນ: copayments ແລະ coinsurance).
ທື່ ານບື່ໍ ສາມາດໄດ້ ຮັບການຊໍາລະຄື່ າທໍານຽມຄວາມສົມດຸ ນສໍາລັບການບໍລິການສຸ ກເສີນເຫື່ົ ານ້ີ .
ນ້ີ ລວມເຖິງການບໍລິການທື່ີ ທື່ ານອາດຈະໄດ້ ຮັບຫັ ງຈາກທື່ີ ທື່ ານຢູ ື່ ໃນສະພາບທື່ີ ຫມ້ັ ນຄົງ,
ເວ້ັ ນເສຍແຕື່ ວື່ າທື່ ານໃຫ້ ການຍິນຍອມເປັນລາຍລັກອັກສອນແລະສະລະການປົກປ້ ອງຂອງທື່ ານທື່ີ ຈະບື່ໍ ໄດ້ ຮັບກ
ານຊໍາລະຄື່ າທໍານຽມທື່ີ ສົມດຸ ນສໍາລັບການບໍລິການຫັ ງຄວາມຫມ້ັ ນຄົງເຫື່ົ ານ້ີ .
ກົດຫມາຍວື່ າດ້ ວຍການປົກປ້ ອງເງິນດຸ ື່ ນດື່ ຽງຂອງລັດວໍຊິງຕັນ prohibits
ສົມດຸ ນການຊໍາລະເງິນສໍາລັບຄົນເຈັບທີື່ໄດ້ ຮັບການປິື່ນປົວສຸ ກເສີນນອກເຄຼືອຂື່ າຍແລະການຜື່ າຕັດນອກເຄຼືອຂື່
າຍ, ລັງສີ, ພະຍາດ, ການສັກຢາ, ຫ້ ອງທົດລອງແລະໂຮງຫມໍບໍລິການໃນສະຖານທີື່ໃນເຄຼືອຂື່ າຍ.
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ບລິການບາງຢ່ າງຢ່ ໂຮງຫມໃນເຄືອຂ່ າຍ ຫື ສນຜ່ າຕັດປ່ິ ນປົວ
ເມື່ຼື ອທື່ ານໄດ້ ຮັບການບໍລິການຈາກໂຮງຫມໍໃນເຄຼືອຂື່ າຍຫຼື ສູ ນຜື່ າຕັດປື່ິ ນປົວ,
ຜູ້ ໃຫ້ ບໍລິການບາງຄົນອາດຈະມີເຄຼືອຂື່ າຍ. ໃນກໍລະນີເຫື່ົ ານ້ີ ,
ຜູ້ ໃຫ້ ບໍລິການເຫື່ົ ານ້ັ ນຫາຍທື່ີ ສຸ ດອາດຈະອອກໃບບິນທື່ ານແມື່ ນຈໍານວນເງິນໃນການແບື່ ງປັນຄື່ າໃຊ້ ຈື່າຍໃນເຄຼື
ອຂື່ າຍຂອງແຜນການຂອງທື່ ານ. ນ້ີ ແມື່ ນໃຊ້ ກັບຢາສຸ ກເສີນ, ຢາເສບຢາ, ພະຍາດ, ລັງສີ, ຫ້ ອງທົດລອງ,
neonatology, ຜູ້ ຊື່ ວຍຜື່ າຕັດ, ຫມໍປົວພະຍາດ, ຫຼື ການບໍລິການທື່ີ ມີແຮງ. ຜູ້ ໃຫ້ ບໍ ລິ ການ ເຫື່ົ າ ນ້ີ ບ່ ສາ
ມາດ ດຸ ື່ ນ ດື່ ຽງ ໃບ ລາຍ ລະ ອຽດ ທື່ ານ ແລະ ອາດ ຈະ ບ່ ຂໍ ໃຫ້ ທື່ ານ ຍົກ ເລີກ ການ ຄຸ ້ ມ ຄອງ ຂອງ ທື່ ານ
ບື່ໍ ໃຫ້ ມີ ການ ຈື່ າຍ ເງິນ ດຸ ື່ ນ ດື່ ຽງ .
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ຖ້ າຫາກວື່ າທື່ ານໄດ້ ຮັບບໍລິການອື່ຼື ນໆໃນສື່ິ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນເຄຼືອຂື່ າຍເຫື່ົ ານ້ີ ,
ຜູ້ ໃຫ້ ບໍລິການນອກເຄຼືອຂື່ າຍບື່ໍ ສາມາດສົມດຸ ນໃບບິນທື່ ານ,
ເວ້ັ ນເສຍແຕື່ ວື່ າທື່ ານໃຫ້ ການຍິນຍອມເປັນລາຍລັກອັກສອນແລະປະລະການປົກປ້ ອງຂອງທື່ ານ.
ທ່ ານ ບ່ ໄດ້ ຖືກ ຮຽກ ຮ້ ອງ ໃຫ້ ຍົກ ເລກ ການ ຄຸ ້ ມ ຄອງ ຂອງ ທ່ ານ ຈາກ ການ ຈ່ າຍ ເງິນ ດຸ ່ ນ
ດ່ ຽງ. ນອກ ນັ້ນ ທ່ ານ ຍັງ ບ່ ໄດ້ ຮຽກ ຮ້ ອງ ໃຫ້ ໄດ້ ຮັບ ການ ດ ແລ ນອກ ເຄືອ ຂ່ າຍ .
ທ່ ານສາມາດເລືອກຜ້ ໃຫ້ ບລິການຫື ສິ່ງອານວຍຄວາມສະດວກໃນເຄືອຂ່ າຍຂອງແຜນການຂອງທ່
ານ.
ເມ່ື ອການຊາລະເງິນດຸ ່ ນດ່ ຽງບ່ ໄດ້ ຮັບອະນຸ ຍາດ, ທ່ ານຍັງມການປົກປ້ ອງດັ່ງຕ່ ໄປນ້ :
ທື່ ານມີແຕື່ ຜູ້ຮັບຜິດຊອບໃນການຈື່ າຍສື່ ວນແບື່ ງຂອງຄື່ າໃຊ້ ຈື່າຍຂອງທື່ ານ (ເຊື່ັ ນ: copayments,
coinsurances, ແລະ deductibles
ທື່ີ ທື່ ານຈະຈື່ າຍຖ້ າຫາກວື່ າຜູ້ ໃຫ້ ບໍລິການຫຼື ສື່ິ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກແມື່ ນຢູ ື່ ໃນເຄຼືອຂື່ າຍ).
ແຜນສຸ ຂະພາບຂອງທື່ ານຈະຈື່ າຍໃຫ້ ຜູ້ໃຫ້ ບໍລິການນອກລະບົບແລະສື່ິ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກໂດຍກົງ.
ແຜນສຸ ຂະພາບຂອງທື່ ານໂດຍທົື່ວໄປຕ້ ອງ:
ປິດບໍລິການສຸ ກເສີນໂດຍບື່ໍ ຮຽກຮ້ ອງໃຫ້ ທື່ານໄດ້ ຮັບອະນຸ ຍາດສໍາລັບການບໍລິການລື່ ວງຫນ້ າ
(ການອະນຸ ມັດກື່ ອນ).
ປົກປິດການບໍລິການສຸ ກເສີນໂດຍຜູ້ ໃຫ້ ບໍລິການນອກລະບົບເຄຼືອຂື່ າຍ.
ພ້ຼື ນຖານສື່ິ ງທື່ີ ທື່ ານເປັນຫນ້ີ ຜູ້ ໃຫ້ ບໍລິການຫຼື ສື່ິ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ (ການແບື່ ງປັນຄື່ າໃຊ້ ຈື່າຍ)
ໃນສື່ິ ງທື່ີ ມັນຈະຈື່ າຍໃຫ້ ຜູ້ໃຫ້ ບໍລິການໃນເຄຼືອຂື່ າຍຫຼື ສື່ິ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກແລະສະແດງໃຫ້ ເຫັນວື່ າ
ຈໍານວນເງິນໃນຄໍາອະທິບາຍຂອງທື່ ານກື່ ຽວກັບຜົນປະໂຫຍດ.
ນັບຈໍານວນເງິນທື່ີ ທື່ ານຈື່ າຍສໍາລັບການບໍລິການສຸ ກເສີນຫຼື ການບໍລິການນອກລະບົບເຄຼືອຂື່ າຍຕື່ໍ ການ
ຈໍາກັດການຫຸ ດຜື່ ອນແລະນອກຖົງຂອງທື່ ານ.
ຖ້ າ ທ່ ານ ເຊື່ອ ວ່ າ ທ່ ານ ໄດ້ ຮັບ ໃບ ອະ ນຸ ຍາດ ຜິດ, ຟ້ ອງ ຮ້ ອງ ກັບ ຫ້ ອງ ການ ລັດ ວໍ ຊິງ ຕັນ ຂອງ
ຄະ ນະ ກໍາ ມະ ການ ປະ ກັນ ໄພ ທື່ີ www.insurance.wa.gov ຫຼື ໂທ ຫາ 1-800-562-6900 ສໍາ ລັບ ບັນ
ຫາ ການ ບັງ ຄັບ ໃຊ້ ທີື່ ກື່ ຽວ ຂ້ ອງ ກັບ ແຜນ ການ ທີື່ ລັດ ໄດ້ ຮັບ ການ ຄວບ ຄຸ ມ ຫຼື 1-800-985-3059
(https://www.cms.gov/nosurprises/consumers) ສໍາ ລັບ ບັນ ຫາ ການ ບັງ ຄັບ ໃຊ້ ທື່ີ ກື່ ຽວ ຂ້ ອງ
ກັບ ແຜນ ການ ທື່ີ ໄດ້ ຮັບ ການ ຄວບ ຄຸ ມ ຂອງລັດ .
ຢ້ ຽມຢາມ www.cms.gov/nosurprises
ຂໍ້ມູ ນເພີື່ມເຕີມກື່ ຽວກັບສິດທິຂອງທື່ ານພາຍໃຕ້ ກົດຫມາຍຂອງລັດຖະບານກາງ.
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