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 حقوقك ووسائل حمایتك ضد الفواتیر الطبیة المفاجئة
 

عندما تحصل على رعایة طارئة أو تتلقى العالج من قبل موفر رعایة من خارج الشبكة في مستشفى أو 
 المفاجئة أو الفواتیر المتوازنة.مركز جراحي متنقل داخل الشبكة، فأنت محمي من الفواتیر 

 
 ما ھي "الفواتیر المتوازنة" (تسمى أحیانًا "الفواتیر المفاجئة")؟

 
عندما تقابل طبیبًا أو موفر رعایة صحیة آخر، فقد تكون مدینًا بتكالیف معینة یجب أن تدفعھا من جیبك، مثل المدفوعات 

المشتركة و / أو التأمین المشترك و / أو الخصومات. وقد تفرض علیك تكالیف أخرى أو قد تضطر إلى دفع الفاتورة بالكامل 
 غیر مدرجة في شبكة خطتك الصحیة. رعایة صحیةمنشأة إذا قابلت موفر رعایة أو قمت بزیارة 

 
تصف عبارة "من خارج الشبكة" موفري الرعایة والمنشآت التي لم توقع عقدًا مع خطتك الصحیة. قد یُسمح لموفري الرعایة 

لھ مقابل حصیمن خارج الشبكة بإصدار الفواتیر لك مقابل الفرق بین ما وافقت خطتك على دفعھ والمبلغ الكامل الذي یتم ت
. ومن المحتمل أن یكون ھذا المبلغ أكثر من التكالیف داخل الشبكة لنفس الخدمة "الفواتیر المتوازنة"الخدمة. وھذا ما یسمى 

 وقد ال یتم احتسابھ ضمن الحد السنوي لنفقاتك التي تدفعھا من جیبك.
 

 —ھي فاتورة متوازنة غیر متوقعة. یمكن أن یحدث ھذا عندما ال یمكنك التحكم فیمن یشارك في رعایتك  "الفواتیر المفاجئة"
كما ھو الحال عندما تكون لدیك حالة طوارئ أو عندما تحدد موعدًا لزیارة في منشأة داخل الشبكة ولكن تتم معالجتك بشكل غیر 

 متوقع من قِبل موفر رعایة من خارج الشبكة.
 

 مي من الفواتیر المتوازنة فیما یخص ما یلي:أنت مح
 

 خدمات الطوارئ
إذا كنت تعاني من حالة طبیة طارئة وحصلت على خدمات الطوارئ من موفر رعایة أو مرفق من خارج الشبكة، فإن أقصى 

ت لخطتك (مثل المدفوعامبلغ قد یصدر بھ موفر الرعایة أو المنشأة فاتورةً لك ھو مبلغ المشاركة في التكلفة داخل الشبكة 
یمكن محاسبتك بالفواتیر المتوازنة على خدمات الطوارئ ھذه.  الالمشتركة و / أو الخصومات و / أو التأمین المشترك). و

ویتضمن ذلك الخدمات التي قد تحصل علیھا بعد أن تصبح حالتك مستقرة، ما لم تمنح موافقة كتابیة وتتخلى عن وسائل الحمایة 
 متعلقة بعدم إصدار الفواتیر المتوازنة لك مقابل الخدمات المقدمة بعد االستقرار ھذه.الخاصة بك ال

 
 خدمات معینة في مستشفى داخل الشبكة أو مركز جراحي متنقل

من خارج  موفري الخدماتعندما تحصل على خدمات من مستشفى أو مركز جراحي متنقل داخل الشبكة، فقد یكون بعض 
ت، فإن أقصى مبلغ یقوم موفرو الرعایة ھؤالء بإصدار فاتورة بھ لك ھو مبلغ مشاركة التكلفة داخل الشبكة. في ھذه الحاال

الشبكة الخاص بخطتك. وینطبق ھذا على طب الطوارئ، أو التخدیر، أو علم األمراض، أو األشعة، أو المختبرات، أو طب 
یمكن لموفري الرعایة ھؤالء  الأو خدمات العنایة المركزة. األطفال حدیثي الوالدة، أو الجراح المساعد، أو طبیب المستشفى، 

 یجوز لھم مطالبتك بالتخلي عن وسائل الحمایة الخاصة بك ضد إصدار الفواتیر المتوازنة. الإصدار فاتورة متوازنة لك و
 

یر كة من إصدار فواتموفرو الرعایة من خارج الشب یتمكن فلنإذا حصلت على خدمات أخرى في ھذه المنشآت التابعة للشبكة، 
 متوازنة لك، ما لم تمنح موافقة كتابیة وتتخلى عن وسائل الحمایة المتاحة لك.
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بالتخلي عن وسائل الحمایة الخاصة بك ضد الفواتیر المتوازنة. أنت أیًضا غیر مطالب  أبًدالست مطالبًا 
 أة تتبع شبكة خطتك.بالحصول على الرعایة من خارج الشبكة. یمكنك اختیار موفر رعایة أو منش

 
 عندما ال یُسمح بإصدار الفواتیر المتوازنة، فإنك تتمتع أیًضا بوسائل الحمایة التالیة:

 
أنت مسؤول فقط عن دفع حصتك من التكلفة (مثل المدفوعات المشتركة والتأمین المشترك والخصومات التي ستدفعھا إذا  ●

ستدفع خطتك الصحیة لموفري الرعایة والمنشآت من خارج الشبكة كان موفر الرعایة أو المنشأة من داخل الشبكة). 
 مباشرةً.

 
 یجب أن تقوم خطتك الصحیة عموًما بما یلي: ●

 

o .(التصریح المسبق) تغطیة خدمات الطوارئ دون مطالبتك بالحصول على موافقة مسبقة على الخدمات 
 

o .تغطیة خدمات الطوارئ من قبل موفري الرعایة من خارج الشبكة 
 

o  جعل ما تدین بھ لموفر الرعایة أو المنشأة (المشاركة في التكلفة) یعتمد على ما سیتم دفعھ لموفر رعایة أو
 منشأة من داخل الشبكة، وعرض ھذا المبلغ في شرح االمتیازات الذي تحصل علیھ.

 

o  للخصم حساب أي مبلغ تدفعھ مقابل خدمات الطوارئ أو الخدمات من خارج الشبكة ضمن المبلغ القابل
 والحد األقصى الذي تدفعھ من جیبك.

 
یمكنك تقدیم شكوى إلى الحكومة الفیدرالیة عبر الموقع  إذا كنت تعتقد أنھ تم إصدار فاتورة لك بشكل خاطئ،

https://www.cms.gov/nosurprises/consumers یمكنك أیًضا 1-800-985-3059تصال بالرقم أو عن طریق اال  .
 عبر الموقع Minnesota Department of Commerce  تقدیم شكوى إلى

/complaint/complaints-a-https://mn.gov/commerce/consumers/file . 
 

للحصول على مزید من المعلومات حول حقوقك  https://www.cms.gov/nosurprises/consumersقم بزیارة الموقع 
 بموجب القانون الفیدرالي.
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