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અણધાર્ાાં દાક્તરી બિલ અંગે તમારા હક અને રક્ષણ
કોઈવાર તમને ઇમરજન્સીમાાં સારવાર મળે કે નેટવકક ની બહારના કોઈ ડૉક્ટર દ્વારા ઇન-નેટવકક હોસ્પિટલ અથવા
એમ્બ્યુલેટરી સર્જિકલ સેન્ટરમાાં સારવાર કરવામાાં આવી હોય, ત્યારે તમારે ”બેલેન્સ બબબલિંગ”ની બ િંતા નથી. એવા

કકપસાઓમાાં તમારા પ્લાનમાાં જે કો–િેમેન્ટ હોય, કે તમારે કોઈ કો–ઇન્પયોરન્સ હોય, અને/અથવા જે કડડક્ક્ટબલ હોય
તેના વધુ કશો

ાિ થવો ન જોઈએ.

‘િેલેન્સ બિબલિંગ " (કે "સરપ્રાઇઝ બિબલિંગ ") ર્ાને કે અણધાર્ાાં કે વધારાનાાં બિલ એટલે શાં?

તમે જ્યારે ડૉક્ટર અથવા બીજા કોઈ હેલ્થકેર પ્રોવાઇડર િાસે જાઓ , ત્યારે તમારે અમુક ખ ાક જાતે ભરવાના હોય છે.
જેમકે કો–િેમેન્ટ, કો–ઇપયોરન્સ, અથવા કડડક્ક્ટબલ. વધુમાાં, જો તમે તમારા હેલ્થ પ્લાનના નેટવકક માાં ન હોય એવા

ડૉક્ટર િાસે કે એવી હેલ્થકેર ફેસસબલટીમાાં સારવાર લો તો તમારે તેમના બબલનો અમુક ભાગ અથવા આખેઆખુાં બબલ
િણ ભરવાનુ ાં થાય્. "નેટવકક ની બહાર" એટલે જે ડૉક્ટરે કે જે ફેસસબલટીએ તમારા હેલ્થ પ્લાન હે ઠળ સેવાઓ આિવાના
કોન્રાક્ટમાાં સહી કરી નથી એવા નેટવકક ની બહારના ડૉક્ટર કે ફેસસબલટી એમની સેવાનુ ાં પૂરેપરૂ ુાં બબલ, અથવા તમારા

પ્લાનમાાં કવર થતી હોય એટલી રકમ બાદ કરીને બાકીની રકમનુ ાં બબલ તમને મોકલી શકે . આને “િેલેન્સ બિબલિંગ ”
યાને વધારાનુ ાં બબલ કહેવાય છે. તમે જે સેવાઓ લીધી હોય તે માટે આ વધારાના બબલની રકમ ઇન–નેટવકક (યાને
નેટવકક માાં હોય તેવા ડૉક્ટર કે ફેસસબલટી) ાિ કરે તેનાથી લગભગ વધુ હશે અને તે તમારા પ્લાનના કડડક્ક્ટબલ
અથવા વાસષિક આઉટ-ઓફ-િોકેટની બલસમટમાાં કદા

નહીં ગણાય.

“સરપ્રાઇઝ બબબલિંગ” એટલે આવુ ાં અણધાયુું બેલેન્સ બબલ આવી િડે તે. તમને દાક્તરી સેવાની જરૂર િડે ત્યારે તે

સેવાઓ કોણ આિે છે તે દરેક વખતે તમારા હાથમાાં નથી હોતુ–ાં –જેમકે કોઈવાર ઇમરજન્સીમાાં જવાનુ ાં થાય ત્યારે ,

અથવા તમે ઇન–નેટવકક ફેસસબલટીમાાં સેવાઓ લેવા ગયા હોવ િણ અણધાયાું કારણસર નેટવકક ની બહારના દ્કક્તરની
સેવા લેવી િડે ત્યારે. આવી આઉટ ઓફ નેટવકક સેવા કે પ્રોસસજરનાાં સરપ્રાઇઝ બબલ હજારો ડોલરના હોઈ શકે.
ની ેની સેવાઓ માટે તમારે સરપ્રાઇઝ બબબલિંગની બ િંતા કરવાની જરૂર નથી:
ઇમરજન્સીની સેવાઓ
તમને કોઈ ઇમરજન્સીની દાક્તરી સારવારની જરૂર હોય અને તમારે નેટવકક બહારના દાક્તર કે ફેસસબલટીમા સારવાર
લેવી િડે, તો તેઓ વધુમાાં વધુ તમારા પ્લાનમાાં કો–િેમેન્ટ, કોઇન્્યોરન્સ, અને કડડક્ક્ટબલ વગેરેની ઇન–નેટવકક
કોપટ–શેકરિંગ જોગવાઈ મુજબ જ

ાિ કરી શકે, તેથી વધુ નહીં. આવી ઇમરજન્સી સેવાઓ માટે તમને કોઈ “બેલેન્સ

બબલ” મોકલી શકે નહીં. આમાાં તમે પટેબલ કક્ન્ડશનમાાં આવો તે િછી િણ જે સેવા અિવામાાં આવે તેનો િણ સમાવેશ
થઈ જાય છે––સસવાય કે પટેબબલાઇઝેશન િછીની સારવારના બેલેન્સ બબબલિંગ ન આવે તે સગવડનો તમે લેબખત ત્યાગ
કયો હોય.

ફેડરલ કાયદા ઉિરાાંત, જે જે વ્યસ્ક્તઓને ફ્લોકરડા* રાજ્યના લાઇસન્સ પ્રાપ્ત PPO અને HMO હેલ્થ પ્લાન હોય

તેમને ઇમરજન્સી સેવાઓ માટે બાકી બબબલિંગ મોકલવા ઉિર ફ્લોકરડા રાજ્ય પ્રસતબાંધ મૂકે છે. HMO અથવા PPO હેલ્થ

પ્લાનવાળી વ્યસ્ક્તઓ જે, કો–િેમેન્ટ, કો–ઇન્પયોરન્સ અને કડડક્ક્ટબલ સસવાય નેટવકક બહારની ઇમરજન્સી સેવાઓ માટે
જવાબદાર નથી.
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ઇન–નેટવકક હોસ્પિટલ અથવા એમ્બ્યલેટરી સર્જિકલ સેન્ટરમાાં અમક સેવાઓ
જ્યારે તમે ઇન-નેટવકક હોસ્પિટલ અથવા એમ્બ્યુલેટરી સર્જિકલ સેન્ટરમાાં સેવાઓ મેળવો, ત્યારે ત્યાાંના અમુક પ્રદાતાઓ

નેટવકક ની બહાર હોઈ શકે છે. એવુ ાં થાય ત્યારે, વધુમાાં વધુ તે પ્રદાતાઓ તમને તમારા પ્લાનની ઇન-નેટવકક કોપટ–શેકરિંગ
મુજબની રકમનુ ાં બબલ આિી શકે. આ સનયમ ઇમરજન્સીમાાં અિાતી દવાઓ, એનેપથેસસયા, િેથોલોજી, રેકડયોલોજી,

લેબોરેટરી, સનયોનેટોલોજી, આસસપટન્ટ સિન, હોસ્પિટબલપટ અથવા ઇન્ટેસ્ન્સસવપટ સેવાઓને લાગુ િડે છે. આ પ્રદાતાઓ
તમને વધારાનુ ાં બબલ આિી શકે નહીં અને વધારાનુ ાં બબલ ન આવે તેવી સગવડનો ત્યાગ કરવાનુ ાં િણ કહી શકે નહીં.

ફ્લોકરડા રાજ્યમાાં લાઇસન્સ પ્રાપ્ત HMO*દ્વારા આવરી લેવામાાં આવેલા સભ્યોને તમામ વધારાના બબલ મોકલવાની િણ
મનાઈ છે, જેમાાં નોન–ઇમરજન્સી સેકટિંગ્સનો િણ સમાવેશ થાય છે. ફ્લોકરડાના કાયદા મુજબ, PPOમાાં નોંધાયેલ

વીમાધારક વ્યસ્ક્તઓને નોન–ઇમરજન્સી સેવાઓ માટે વધરાનાાં બબલ મોકલી શકાય નહીં, જો તે વીમાધારક વ્યસ્ક્ત ઇનનેટવકક ફેસસબલટીમાાં ગઈ હોય િણ તેને નેટવકક માાં ભાગ લેનાર પ્રદાતા િસાંદ કરવાની આવડત અથવા તક ન હોય.

*તમારી યોજના ફ્લોકરડા રાજ્યમાાં લાઇસન્સ-પ્રાપ્ત છે કે કેમ તેની ખાતરી માટે તમારુાં હેલ્થ પ્લાન આઈડી કાડક જોઈ જોવુ.ાં
તમારે ક્યારેર્ િેલેન્સ બિબલિંગ સામેનાં રક્ષણ જત ાં કરવાની જરૂર નથી. તમારે નેટવકક ની િહાર સેવા લેવા જવાની િણ
જરૂર નથી. તમે તમારા પ્લાનના નેટવકક માાં હોર્ એવા ડૉક્ટર કે ફેસસબલટી િસાંદ કરી શકો છો.
જ્યારે બેલેન્સ બબબલિંગની માંજૂરી ન હોય, ત્યારે તમારી િાસે આ રક્ષણ િણ છે:
▪

તમે ફક્ત તમારા ભાગની રકમ ચૂકવવા માટે જ જવાબદાર છો (જે તમારે ઇન–નેટવકક ના ડૉક્ટર કે ફેસસબલટીમાાં
ગયા હોવ તો િણ ચુકવવાની આવે તે કો–િેમેન્ટ, કો–ઇપયોરન્સ અને કડડક્ક્ટબલ). તમારો હેલ્થ પ્લાન
કોઈિણ વધારાના ખ કનીી સીધી ચૂકવણી નેટવકક ની બહારના ડૉક્ટર કે ફેસસબલટીને કરશે.

▪

સામાન્ય રીતે, તમારા હેલ્થ પ્લાનમાાં :
▪

અગાઉથી માંજૂરી ( “પ્રાયર ઓથોરાઇઝેશન”) લીધા સવના તમને ઇમરજન્સીની સેવાઓ મળે એવી
જોગવાઈ છે.

▪
▪

આઉટ-ઓફ-નેટવકક ડૉક્ટરો દ્વારા ઇમરજન્સીની સેવાઓ મળે એવી જોગવાઈ છે.

તમારે ડૉક્ટર અથવા ફેસસબલટીને શુ ાં આિવાનુ ાં થાય (“કોપટ શેકરિંગ) તે ઇન-નેટવકક ડૉક્ટર અથવા
ફેસસબલટીને તે કેટલુ ાં આિશે તેના ઉિરથી નક્કી થાય, અને તે રકમ તમારા એક્સપ્લેનશ
ે ન ઓફ
બેસનકફટ્સમાાં દશાકવાય.

▪

તમે ઇમરજન્સીની સેવાઓ અથવા નેટવકક ની બહારની સેવાઓ માટે જે રકમ ચૂકવો તે તમામ તમારા
ઇન-નેટવકક કડડક્ક્ટબલ અને આઉટ ઓફ િૉકેટની બલસમટમાાં ગણીાય.

ફેડરલ કાયદા હેઠળ તમારા અસધકારો સવશે વધુ માકહતી માટીે મુલાકત લો
www.cms.gov/nosurprises/consumers
જો તમને લાગે કે તમને ખોટી રીતે બિલ આિવામાાં આવયાં છે, તો સાંિકક કરો:
ફેડરલ: 1.800.985.3059
પટેટ: 1.877.693.5236 અથવા 850.413.3089

