حقوقك وحاميتك ضد الفواتري الطبية املفاجئة
عندما تحصل عىل رعاية طارئة أو تتلقى عالج من قبل مقدم رعاية خارج الشبكة ىف مشفى داخل الشبكة أو مركزجراحى متنقل ،فأنك
محمى من أى فواتريمفاجئة أو أى رصيد متبقى.
ما هو رصيد الفواتري (يسمى أحياناً “الفواتري املفاجئة”)؟
عندما تزور طبيباً أو أى مقدم رعاية آخر ،قد تكون ملزماً بدفع مبلغ من التكاليف
املستحقة عليك مثل ،املدفوعات املشرتكة ،التأمني املشرتك و /أو املبالغ املستحقة .
قد تكون لديك تكاليف أخرى أو تضطر إىل دفع الفاتورة كاملة إذا قمت بزيارة مقدم
رعاية أو مكان رعاية صحية خارج شبكة خطتك الصحية.
“خارج الشبكة” تصف هذة العبارة مقدمى الرعاية و املنشأت التى مل توقع عقدا ً
مع خطتك الصحية .قد يسمح ملقدمى الرعاية من خارج الشبكة إلرسال فاتورة لك
تتضمن الفرق بني ما تم املوافقة عىل دفعة من خطتك و املبلغ الكامل الذى يتم
تحصيلة مقابل الخدمة .يسمى ذلك “رصيد الفواتري”  .من املحتمل أن يكون هذا
املبلغ أكرث تكاليف لنفس الخدمة داخل الشبكة و ال يتم حسابة ضمن الحد السنوى
للتكاليف املستحقة عليك.
“ الفواتري املفاجئة” هى فاتورة غري متوقعة .ميكن حدوث ذلك عند عدم تحكمك ىف
من يشارك ىف رعايتك – عىل سبيل املثال حدوث طوارئ أو ىف حالة جدولة ميعاد زيارة
ألحد منشأت الشبكة و يتم معالجتك من خالل مقدم رعاية من خارج الشبكة.
محمى من رصيد الفواتري
خدمات الطوارئ
إذا كنت تعاىن من حالة طبية طارئة و حصلت عىل خدمات الطوارئ من مقدم رعاية
أومنشأة خارج الشبكة ،فإن أقىص مبلغ سيقوم مقدم الرعاية أو املنشأة مبحاسبتك
علية هو مبلغ املشاركة ىف تكاليف الشبكة ( مثل املدفوعات املشرتكة و التأمني
املشرتك) .الميكن محاسبتك عىل رصيد الفواتريلهذة الخدمات الطارئة .ذلك يتضمن
الخدمات التى قد تحصل عليها بعد أستقرار حالتك ،مامل أعطيت موافقة كتابية
و تخليت عن حاميتك حتى ال تتم محاسبتك برصيد الفواتريعىل خدمات ما بعد
األستقرار.
خدمات معينة داخل الشبكة باملشفى أو مركز جراحى متنقل
عند حصولك عىل خدمات باملشفى أومركز جراحى متنقل داخل الشبكة ،قد يكون
بعض مقدمى الرعاية من خارج الشبكة .ىف هذة الحالة ،يكون املبلغ الذى قد
يتقضاة هؤالء املقدمني للرعاية منك هو مشاركة التكلفة داخل الشبكة لخطتك فقط.
ينطبق هذا ىف حاالت (طب) الطوارئ و التخدير وعلم األمراض و األشعة و املختربات
و طب األطفال وحديثى الوالدة و الجراح املساعد وطبيب معالج باملشفى أو خدمات
العناية املركزة  .اليستطيع مقدموا الرعاية محاسبتك عىل رصيد الفواتري و ال يجوز لهم
سؤالك بالتخىل عن إجراءت حاميتك حتى ال يتم محاسبتك.
إذا حصلت عىل خدمات أخرى ىف هذة املنشأت داخل الشبكة ،فلن يتمكن مقدموا
الرعاية من خارج الشبكة من محاسبتك عىل رصيد الفواتري  ،ما مل أعطيت موافقة
كتابية و تخليت عن إجراءات الحامية.

أنك لست مطالب نهائيا بالتخيل عن الحامية من رصيد الفواتري .أنت أيضا غري
مطالب بالحصول عىل الرعاية خارج الشبكة .ميكنك أختيار مقدم الرعاية أو املنشأة
يف شبكة خطتك.
عندما ال يسمح برصيد الفاتورة ،لديك ما ييل من الحامية:
•أنت مسؤول عن دفع حصتك فقط من التكلفة (مثل املدفوعات املشرتكة و
التأمني املشرتك و املبالغ املستحقة التي ستدفعها إذا كان مقدم الرعاية أو
املنشأة داخل الشبكة) .ستدفع خطتك الصحية ملقدمي الرعاية و املنشأة خارج
الشبكة مبارشة.
•يجب أن تغطي خطتك الصحية بشكل عام ما يىل:
◂تغطية خدمات الطوارئ دون مطالبتك بالحصول عىل موافقة مسبقة
للخدمات (أذن مسبق).
◂تغطية خدمات الطوارئ من قبل مقدمى الرعاية خارج الشبكة.
◂بناء عىل ما هو مستحق عليك دفعه ملقدم الرعاية او املنشاْة ( تكلفة
مشرتكة) داخل الشبكة موضحاً املبلغ و رشحاً للفوائد.
◂قم بإحصاء أي مبلغ قد دفعتة مقابل خدمات الطوارئ أو خدمات خارج
الشبكة يف حدود املبالغ املدفوعة املشرتكة و أي مبالغ مستحقة عليك.
إذا كنت تعتقد أنه تم آصدار فاتورة لك بشكل خاطئ ،فيمكنك األتصال :
•بإدارة التامينات بتكساس هاتف رقم:
•مراكز الرعاية الطبية ميديكري و ميديكيد :مكتب املساعدة لغري
املفاجآت1-800-985-3059 :
1-800-252-3439

ملزيد من املعلومات حول حقوقك مبوجب القانون الفيدرايل قم بزيارة موقع

Centers for Medicare & Medicaid Service

(مراكز الرعاية الطبية ميديكري و ميديكيد)

ملزيد من املعلومات حول حقوقك مبوجب القانون الفيدرايل قم بزيارة موقع

Texas department of Insurance

(إدارة التأمني بتكساس )تحت قانون والية تكساس.

