
 
 
 
 
 

 کنندە های پزش� غافلگ�ی های شما برای صورتحساب حقوق و حما�ت 
 

 

کنندە» نام�دە �  شود)؟  «صورتحساب ماندە بد�» چ�ست (گا� اوقات «صورتحساب غافلگ�ی
 

کمانند �ک ، های بدون پوشش ب�مهه��نه شما ممکن است مقادیر مشخ� از  ک، پرداخت مش�ت ف �ا ، ب�مه مش�ت را   فرا�ش�ی
در صورت مراجعه شما به   کن�د، بدهکار ش��د. بهداشیت مراجعه �  های مراقبتدهندە که به �ک پزشک �ا د�گر ارائههنگا�

های اضا�ف  زد�د از �ک مرکز مراقبت بهداشیت که در شبکه ط�ح سالمت شما ن�ست، ممکن است ه��نهدهندە �ا با�ک ارائه 
داز�د.  د �ا مجبور ش��د کل صورتحساب را خودتان ب�پ  به شما تعلق گ�ی

 

شدە با ط�ح سالمت شما برای ارائه خدمات  دهندگان و مرا�زی که فاقد �ک قرارداد امضا «خارج از شبکه» �عیف ارائه 
کند و کل مبل�ف که برای  التفاوت مبل�ف که طرحتان تقبل �توانند صورتحساب مابه دهندگان خارج از شبکه �ارائه باشند. 

این مبلغ احتماً�  شود. » نام�دە �صورتحساب ماندە بد�که « شود را از شما درخواست نمایند. �ک خدمت در�افت � 
ف ط�ح شما �ا حد بدون پوشش ب�مه  شبکه است و ممکن است به  برای خدمات مشابه، ب�ش�ت از مبالغ درون عنوان فرا�ش�ی

 ساالنه مورد قبول شما در نظر گرفته �شود. 
 

منتظرە است. «صورتحساب غافلگ�ی  � بر  این امر زمایف اتفاق � کنندە» �ک صورتحساب ماندە بد� غ�ی افتد که شما کن�ت
مانند زمایف که �ک وضع�ت اورژا�� دار�د �ا شما �ک قرار   -باشد، ندار�د  اینکه چه ک� در مراقبت از شما نقش داشته

منتظرە توسط �ک ارائهر�زی � مالقات برای �ک مرکز درون شبکه برنامه  دهندە خارج از شبکه مورد  کن�د اما به طور غ�ی
�د. درمان قرار � کنندەبراساس ن�ع پروسه و خدمات، صورتحساب گ�ی توانند تا هزاران دالر ه��نه در  �   های پزش� غافلگ�ی

 باشند. بر داشته
 

�د: اب ماندە بد� برای موارد ز�ر، تحت حما�ت قرار �تحسشما در برابر صور   گ�ی
 

 خدمات اورژا�� 
نمای�د،  دهندە �ا مرکز خارج از شبکه، خدمات اورژا�� در�افت  ا�ر شما �ک وضع�ت پزش� اورژا�� دار�د و از �ک ارائه

ا� ه��نه ط�ح شما در شبکه است (مانند  حدا��� مبل�ف که آنها � توانند به شما صورتحساب دهند، مبلغ اش�ت
ها). پرداخت  ف ک، و فرا�ش�ی ک، ب�مه مش�ت ف خدمات اورژا��، صورتحساب ماندە بد�  نبا�د  شما های مش�ت برای چننی

مکن است بعد از پا�دار شدن وضع�ت تان در�افت کن�د، مگر  شود که شما ماین خدمات شامل مورادی � در�افت کن�د. 
های خود برای در�افت خدمات صورتحساب ماندە بد� �س از پا�داری،  اینکه رضا�ت کتیب بده�د و از حما�ت 

 پو�ش کن�د. چشم
 

کنندە، خدمات  های پزش� شدە ا�الیت برای صورتحساب های تنظ�م قانون کال�فرن�ا، درصورت�که اعضا در ط�ح غافلگ�ی
اورژا�� را از پزشک �ا ب�مارستایف در�افت کنند که با ط�ح سالمت �ا گروە پزش� ب�مار قرارداد ندارد، آنها را تحت حما�ت  

ا�ط تحت پوشش، ارائه  دهد. قرار � ا� ه��نهدهندگان ن� در �ش �ان به آنها   های درون شبکهتوانند ب�ش از اش�ت مش�ت
 ل دهند. صورتحساب تح��

 

 خدمات مشخص در ب�مارستان درون شبکه �ا مرکز جرا� ��ایی 
، خدمات در�افت �  کن�د، ممکن است بع�ف از ارائه  وقت�که شما از �ک ب�مارستان درون شبکه �ا مرکز جرا� ��ایی

ا�ط، حدا��� مبل�ف که آن ارائه دهندگان، خارج از شبکه باشند.  شما صورتحساب بدهند،    توانند بهدهندگان �در این �ش
ا� ه��نه ط�ح شما در شبکه است.  ،  مبلغ اش�ت  این امر در مورد پزش� اورژا�س، بیهو�ش

 

های اورژا�� در�افت نمای�د �ا ا�ر شما در �ک ب�مارستان �ا مرکز جرا� ��ایی درون شبکه، مراقبت 
�د، از پرداخت  دهندە خارج از شبکه توسط �ک ارائه  صورتحساب ماندە بد� ای تحت درمان قرار بگ�ی
، در این موارد، شما نبا�د ب�ش از پرداخت  در امان هست�د.  ف ک و/�ا ک� فرا�ش�ی ک، ب�مه مش�ت های مش�ت

 ه��نه پرداخت نمای�د. 

https://www.healthcare.gov/glossary/out-of-pocket-costs/
https://www.healthcare.gov/glossary/co-payment/
https://www.healthcare.gov/glossary/co-insurance/
https://www.healthcare.gov/glossary/deductible/


 کند. ژە صدق � های و�شنا�، رادیولوژی، آزما�شگاە، پزش� نوزادان، دست�ار جراح، ب�مارستان �ا خدمات مراقبتآس�ب
از شما درخواست کنند که از حما�ت خود  نبا�دماندە بد� به شما بدهند و  صورتحساب توانند ن�  دهندگان این ارائه

 پو�ش نمای�د. برای عدم در�افت صورتحساب ماندە بد� چشم 
 

 توانند ن�از شبکه دهندگان خارج ب��د، ارائهای، از خدمات د�گری بهرە � ا�ر در این مرا�ز درون شبکه 
 پو�ش نمای�د. های خود چشمهای ماندە بد� به شما بدهند، مگر اینکه رضا�ت کتیب بده�د و از حما�ت صورتحساب

 

بد� �فنظر کن�د.  هرگز شما   ماندە  برابر صورتحساب  در  از حما�ت خود  ن�ست که  شما   الزم 
ف ن�ازی به در�افت مراقبت خارج از شبکه ندار�د.   دهندە �ا مرکز را  توان�د �ک ارائه شما �  همچننی

 تحت شبکه ط�ح خود انتخاب نمای�د.  
 

کنندە، از  شدە ا�الیت برای صورتحساب های تنظ�م قانون کال�فرن�ا، درصورت�که اعضا در ط�ح های پزش� غافلگ�ی
آزما�شگاە �ا مرکز تص����رداری استفادە نما�د، اما  شدە در �ک مرکز درون شبکه مانند ب�مارستان، ر�زی های برنامهمراقبت

ا�ط تحت پوشش،   دهد. دهندە خارج از شبکه ارائه گردد، آنها را تحت حما�ت قرار � این خدمات توسط �ک ارائه  در �ش
ا� ه��نه دهندگان ن� ارائه �ان به آنها صورتحساب تح��ل دهند.  های درون شبکهتوانند ب�ش از اش�ت بر این،    عالوە مش�ت

ها با�د �ک برآورد کتیب از مبلغ موردن�از ب�مارستان برای خدمات مورد نظر در زمان ارائه  برای افراد فاقد ب�مه، ب�مارستان
 خدمات، به ب�مار ارائه دهند. 

 
ف برخوردار �ا�ر صورتحساب ماندە بد� مجاز نباشد، شما از حما�ت  ش��د: های ز�ر ن�ی

 
ف که ا�ر  سهم خود از ه��نه هست�د (مانند پرداختشما فقط مسئول پرداخت  • ک، و فرا�ش�ی ک، ب�مه مش�ت های مش�ت

 توسط ط�ح سالمت   کرد�د). ای بود، پرداخت � دهندە �ا �سه�الت، درون شبکهارائه
�
، مستق�ما هر گونه ه��نه اضا�ف

 گردد. دهندگان و مرا�ز خارج از شبکه پرداخت � شما به ارائه
 

 امه سالمت شما با�د: به طور ک�، برن •

o   ف به بدون ن�از شما به در�افت تأی�د�ه از قبل خدمات، خدمات اضطراری را پوشش دهد (همچننی
 شود). عنوان "مجوز قب�" شناخته �

o دهندگان خارج از شبکه پوشش دهد. خدمات اضطراری را توسط ارائه 

o ا� ه��نه) بر اساس مبل�ف بد� شما به ارائه دهندە �ا �سه�الت درون  که به ارائه دهندە �ا مرا�ز (اش�ت
ف کند و آن مبلغ را در توضیح مزا�ای شما �شان دهد. شبکه پرداخت �   شود را تعینی

o ف در شبکه و هر مبل�ف را که شما برای خدمات اضطراری �ا خدمات خارج از شبکه به عنوان فرا�ش�ی
 کن�د را حساب نما�د. حد بدون پوشش ب�مه پرداخت �

 
های تنظ�م  ، برای مسائل اجرایی مرتبط با ط�ح ا�دکن�د که به صورت اشتباە، صورتحساب در�افت کردەشما فکر � ا�ر 

، با بخش مراقبت  به   �ا بخش ب�مه کال�فرن�ا  2219-466-888-1به شمارە  شدە کال�فرن�ا های بهداشیت مدی��ت شدە ا�الیت
و   Medicareشدە فدرال، برای خدمات های تنظ�م �ا برای مسا�ل اجرایی مرتبط با برنامه  4357-927-800-1شمارە 

Medicaid  د.  تماس 3059-985-800-1به شمارە با مرا�ز ا�االت متحدە�   بگ�ی
(https://www.cms.gov/nosurprises/consumers) 

 
ف فدرال، به   مراجعه نمای�د.  www.cms.gov/nosurprisesبرای اطالعات ب�ش�ت در مورد حقوق خود تحت قواننی

ف ا�ال ، بهبرای اطالعات ب�ش�ت در مورد حقوق خود تحت قواننی  مراجعه نمای�د.  www.HealthHelp.ca.gov یت

http://www.cms.gov/nosurprises/consumers)
http://www.cms.gov/nosurprises
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