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ສິ ດທິ ແລະ ການປົກປ້ອງຂອງທ່ານ  

ຕ່ໍການຊໍ າລະເງິ ນດ້ານການແພດທ ່ ຫນ້າແປກໃຈ ແລະ  
ສົມດຸນ ໃນລັດວໍ ຊິ ງຕັນ 

 

ເມຼື່ ອທ່ານໄດ້ຮັບການດູແລສຸກເສ ນຫ ຼື ໄດ້ຮັບການປິ່ ນປົວໂດຍຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການນອກເຄຼື ອຂ່າຍທ ່ ໂຮງຫມໍໃນເຄຼື ອຂ່າຍຫ ຼື ສູນຜ່າຕັດປິ່ ນ
ປົວ          , ທ່ານໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງຈາກການຊໍ າລະເງິ ນທ ່ ແປກໃຈຫ ຼື ການຊໍ າລະເງິ ນທ ່ ສົມດຸນ. 

 ແມ່ນຫຍັງຄຼື  "ການຊໍ າລະເງິ ນສົມດຸນ" (ບາງຄ້ັງເອ ້ ນວ່າ  
"ການຊໍ າລະເງິ ນແບບແປກປະຫ າດ")?                                                                             

ເມຼື່ ອທ່ານເຫັນທ່ານຫມໍຫ ຼື ຜູ້ໃຫ້ການດູແລສຸຂະພາບອຼື່ ນໆ      , ທ່ານອາດຈະຕິດຫນ ້ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍບາງຢ່າງນອກຖົງ   , ເຊັ່ ນ:  

ການຈ່າຍcopayment, coinsurance, ແລະ/ຫ ຼື ການຫ ຸ ດຜ່ອນ.  

ທ່ານອາດຈະມ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍອຼື່ ນໆຫ ຼື ຕ້ອງຈ່າຍຄ່າທໍານຽມທັງຫມົດຖ້າທ່ານເຫັນຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການຫ ຼື ໄປຢ້ຽມຢາມສະຖານທ ່ ດູແລສຸຂະພ
າບທ ່ ບໍ່ ຢູ່ໃນເຄຼື ອຂ່າຍຂອງແຜນສຸຂະພາບຂອງທ່ານ     . 

"Out-of-network" 

ບັນຍາຍເຖິງຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການແລະສິ່ ງອໍ ານວຍຄວາມສະດວກທ ່ ຍັງບໍ່ ໄດ້ເຊັນສັນຍາກັບແຜນສຸຂະພາບຂອງທ່ານ            . 

ຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການນອກເຄຼື ອຂ່າຍອາດໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ໃບບິ ນທ່ານສໍ າລັບຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງສິ່ ງທ ່ ແຜນການຂອງທ່ານໄ
ດ້ຕົກລົງທ ່ ຈະຈ່າຍ, ແລະຈໍ ານວນເງິ ນເຕັມທ ່ ສໍ າລັບການບໍ ລິ ການ. ນ ້ ເອ ້ ນວ່າ "ການຊໍ າລະຄ່າທໍານຽມສົມດຸນ."  

ຈໍ ານວນເງິ ນນ ້ ອາດຈະຫ າຍກວ່າຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນເຄຼື ອຂ່າຍສໍ າລັບການບໍ ລິ ການດຽວກັນແລະອາດຈະບໍ່ ນັບຕ່ໍການຈໍ າກັດການອອ
ກຖົງປະຈໍ າປ ຂອງທ່ານ      .             

"ການຊໍ າລະເງິ ນແບບແປກປະຫ າດ"  ແມ່ນໃບແຈ້ງຄວາມສົມດຸນທ ່ ບໍ່ ຄາດຄິ ດ   .    

ສິ່ ງນ ້ ສາມາດເກ ດຂ ້ ນໄດ້ເມຼື່ ອທ່ານບໍ່ ສາມາດຄວບຄຸມຜູ້ທ ່ ມ ສ່ວນຮ່ວມໃນການດູແລຂອງທ່ານ         – 

ເຊັ່ ນວ່າໃນເວລາທ ່ ທ່ານມ ພາວະສຸກເສ ນຫ ຼື ເມຼື່ ອທ່ານກໍານົດເວລາການໄປຢ້ຽມຢາມທ ່ ສະຖານທ ່ ໃນເຄຼື ອຂ່າຍແຕ່ໄດ້ຮັບການປະ
ຕິບັດແບບບໍ່ ຄາດຝັນໂດຍຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການນອກເຄຼື ອຂ່າຍ. 

ຜູ້ປະກັນຕົນຕ້ອງບອກທ່ານ, ຜ່ານເວັບໄຊທ໌ຂອງພວກເຂົ າຫ ຼື ຕາມຄໍ າຮ້ອງຂໍ , ຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການ, ໂຮງຫມໍ, 

ແລະສິ່ ງອໍ ານວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆແມ່ນຢູ່ໃນເຄຼື ອຂ່າຍຂອງພວກເຂົ າ    .  ໂຮງຫມໍ, ສະຖານທ ່ ຜ່າຕັດ, 

ແລະຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການຕ້ອງບອກທ່ານວ່າເຄຼື ອຂ່າຍຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການໃດທ ່ ພວກເຂົ າມ ສ່ວນຮ່ວມໃນເວັບໄຊທ໌ຂອງພວກເຂົ າຫ ຼື ຕາມຄໍ າ
ຮ້ອງຂໍ      .  

ທ່ານໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງຈາກການຊໍ າລະສະສາງຄວາມສົມດຸນສໍ າລັບ:                                  

 ຫນ່ວຍບໍ ລິ ການສຸກເສ ນ 

ຖ້າຫາກວ່າທ່ານມີສະພາບທາງການແພດສຸກເສີນ, 

ສຸຂະພາບຈິດຫ ຼື ສານໃຊ້ສະພາບຄວາມຜິດປົກກະຕິແລະໄດ້ຮັບການບໍລິການສຸກເສີນຈາກຜ ້ ໃຫ້ບໍລິການນອກເຄຼື ອຂ່າຍຫ ຼື ສະຖານທ່ີ, 

ຜ ້ ໃຫ້ບໍລິການຫ ຼື ສ່ິງອໍານວຍຄວາມສະດວກຫ າຍທ່ີສຸດອາດຈະໃບບິນທ່ານແມ່ນຈໍານວນເງິນໃນການແບ່ງປັນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນເຄຼື ອຂ່າຍຂອງແຜນ

ການຂອງທ່ານ  (ເຊ່ັນ: copayments ແລະ coinsurance).           

ທ່ານບ່ໍສາມາດໄດ້ຮັບການຊໍາລະຄ່າທໍານຽມຄວາມສົມດຸນສໍາລັບການບໍລິການສຸກເສີນເຫ ົ່ ານ້ີ       .   

ນ້ີລວມເຖິງການດ ແລທ່ີທ່ານໄດ້ຮັບໃນໂຮງຫມໍແລະໃນສ່ິງອໍານວຍຄວາມສະດວກທ່ີໃຫ້ບໍລິການວິກິດແກ່ປະຊາຊົນທ່ີປະສົບກັບສຸຂະພາບຈິດຫ ຼື

ສານໃຊ້ສຸກເສີນຄວາມຜິດປົກກະຕິ         . ທ່ານບ່ໍສາມາດໄດ້ຮັບການຊໍາລະສະສົມສໍາລັບການບໍລິການສຸກເສີນເຫ ົ່ ານ້ີ, 

ລວມທັງການບໍລິການທ່ີທ່ານອາດຈະໄດ້ຮັບຫ ັ ງຈາກທ່ີທ່ານຢ ່ໃນສະພາບທ່ີຫມ້ັນຄົງ. 
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ບໍໍ ລິ ການບາງຢ່າງຢູ່ໂຮງຫມໍໃນເຄຼື ອຂ່າຍ ຫ ຼື     ສູນຜ່າຕັດປິ່ ນປົວ   

ເມຼື່ ອທ່ານໄດ້ຮັບການບໍ ລິ ການຈາກໂຮງຫມໍໃນເຄຼື ອຂ່າຍຫ ຼື ສູນຜ່າຕັດປິ່ ນປົວ, ຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການບາງຄົນອາດຈະມ ເຄຼື ອຂ່າຍ   .  

ໃນກໍລະນ ເຫ ົ່ ານ ້   ,  ຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການເຫ ົ່ ານ ້ ຫ າຍທ ່ ສຸດອາດຈະໃບບິ ນທ່ານແມ່ນຈໍ ານວນເງິ ນໃນເຄຼື ອຂ່າຍຂອງແຜນການຂອງທ່ານ           

. 

ນອກ ນ້ັນ ທ່ານ ຍັງ ບໍ່  ໄດ້ ຮຽກ ຮ້ອງ ໃຫ້ ໄດ້ ຮັບ ການ ດູ ແລ ນອກ ເຄຼື ອ ຂ່າຍ .    

ທ່ານສາມາດເລຼື ອກຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການຫ ຼື ສິ່ ງອໍ ານວຍຄວາມສະດວກໃນເຄຼື ອຂ່າຍຂອງແຜນການຂອງທ່ານ.   

ເມຼື່ ອໃດທ ່ ທ່ານສາມາດຂໍ ໃຫ້ຍົກເລ ກການປົກປ້ອງຂອງທ່ານຈາກການຊໍ າລະສະສາງຄວາມສົ
ມດຸນ :  

ຜູ້ໃຫ້ການດູແລສຸຂະພາບ,   ລວມທັງໂຮງຫມໍແລະຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການລົດບັນທຸກທາງອາກາດ     ,  

ບໍ່ ສາມາດຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທ່ານຍົກເລ ກການປົກປ້ອງຂອງທ່ານຈາກການຊໍ າລະເງິ ນທ ່ ສົມດຸນ   .  

ຖ້າຫາກວ່າທ່ານມ ການປົກຫຸ້ມໂດຍຜ່ານແຜນສຸຂະພາບຂອງກຸ່ມທ ່ ໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນດ້ວຍຕົນເອງ         ,   

ໃນບາງສະຖານະການຈໍ າກັດ,  

ຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການສາມາດຂໍ ໃຫ້ທ່ານຍິ ນຍອມທ ່ ຈະຍົກເລ ກການປົກປ້ອງການຊໍ າລະເງິ ນທ ່ ສົມດຸນຂອງທ່ານ        ,     

ແຕ່ທ່ານບໍ່ ເຄ ຍ     ຮຽກຮ້ອງເພຼື່ ອໃຫ້ຄວາມເຫັນດ ຂອງທ່ານ  .     

ກະລຸນາຕິດຕ່ໍຫານາຍຈ້າງຫ ຼື ແຜນສຸຂະພາບຂອງທ່ານສໍ າລັບຂໍ ້ ມູນເພ ່ ມເຕ ມ        . 

ເມຼື່ ອການຊໍ າລະເງິ ນດຸ່ນດ່ຽງບໍ່ ໄດ້, ທ່ານຍັງມ ການປົກປ້ອງດ່ັງຕ່ໍໄປນ ້  :  

1. ທ່ານມ ແຕ່ຜູ້ຮັບຜິດຊອບໃນການຈ່າຍສ່ວນແບ່ງຂອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງທ່ານ (ເຊັ່ ນ: copayments,   coinsurances, 

ແລະ deductibles ທ ່ ທ່ານຈະຈ່າຍຖ້າຫາກວ່າຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການຫ ຼື ສິ່ ງອໍ ານວຍຄວາມສະດວກແມ່ນຢູ່ໃນເຄຼື ອຂ່າຍ         ).   

ແຜນສຸຂະພາບຂອງທ່ານຈະຈ່າຍໃຫ້ຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການນອກລະບົບແລະສິ່ ງອໍ ານວຍຄວາມສະດວກໂດຍກົງ.   

2.    ແຜນສຸຂະພາບຂອງທ່ານໂດຍທ່ົວໄປຕ້ອງ: 

1. ປິ ດບໍ ລິ ການສຸກເສ ນໂດຍບໍ່ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທ່ານໄດ້ຮັບອະນຸຍາດສໍ າລັບການບໍ ລິ ການລ່ວງຫນ້າ         
(ການອະນຸມັດກ່ອນ).   

2. ປົກປິ ດການບໍ ລິ ການສຸກເສ ນໂດຍຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການນອກລະບົບເຄຼື ອຂ່າຍ     . 

3. ພຼື ້ ນຖານສິ່ ງທ ່ ທ່ານເປັນຫນ ້ ຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການຫ ຼື ສິ່ ງອໍ ານວຍຄວາມສະດວກ        (ການແບ່ງປັນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ) 

ໃນສິ່ ງທ ່ ມັນຈະຈ່າຍໃຫ້ຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການໃນເຄຼື ອຂ່າຍຫ ຼື ສິ່ ງອໍ ານວຍຄວາມສະດວກແລະສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຈໍ າ
ນວນເງິ ນໃນຄໍ າອະທິບາຍຂອງທ່ານກ່ຽວກັບຜົນປະໂຫຍດ       . 

4. ນັບຈໍ ານວນເງິ ນທ ່ ທ່ານຈ່າຍສໍ າລັບການບໍ ລິ ການສຸກເສ ນຫ ຼື ການບໍ ລິ ການນອກລະບົບເຄຼື ອຂ່າຍຕ່ໍການຈໍ າກັ
ດການຫ ຸ ດຜອນແລະນອກຖົງຂອງທ່ານ           . 

 
ຖ້າທ່ານເຊຼື່ ອວ່າທ່ານໄດ້ຖຼື ກໃບບິ ນຜິດ, ທ່ານອາດຈະຍຼື່ ນຄໍ າຮ້ອງຟ້ອງກັບລັດຖະບານກາງທ ່  

https://www.cms.gov/nosurprises/consumers  ຫ ຼື ໂດຍໂທຫາ  1-800-985-3059;  ແລະ/  
ຫ ຼື ຍຼື່ ນຄໍ າຮ້ອງຟ້ອງກັບຫ້ອງການລັດວໍ ຊິ ງຕັນຂອງເຈົ ້ າຫນ້າທ ່ ປະກັນໄພທ ່ ເວັບໄຊທ໌ຂອງພວກເຂົ າ  ຫ ຼື  ໂດຍໂທຫາ 1-800-562- 

6900.  

ຢ້ຽມຢາມ https://www.cms.gov/nosurprises    

ສໍ າລັບຂໍ ້ ມູນເພ ່ ມເຕ ມກ່ຽວກັບສິ ດທິຂອງທ່ານພາຍໃຕ້ກົດຫມາຍຂອງລັດຖະບານກາງ       . 

 ເຂົ ້ າ ເບິ່ ງ ເວັບ ໄຊ ຂອງ  ຫ້ອງ  ວ່າ  ການ ຄຸ້ມ  ຄອງ ເງິ ນ  ຝາກ ປະ  ກັນ ໄພ  ສໍ າ ລັບ ຂໍ ້  ມູນ ເພ ່ ມ ເຕ ມ ກ່ຽວ ກັບ ສິ ດ ທິ ຂອງ 

ທ່ານ ພາຍ ໃຕ້ ກົດ ຫມາຍ ລັດ ວໍ  ຊິ ງ ຕັນ.  

https://www.cms.gov/nosurprises/consumers
https://www.cms.gov/nosurprises
https://www.insurance.wa.gov/what-consumers-need-know-about-surprise-or-balance-billing
https://www.insurance.wa.gov/what-consumers-need-know-about-surprise-or-balance-billing
https://www.insurance.wa.gov/what-consumers-need-know-about-surprise-or-balance-billing
https://www.insurance.wa.gov/what-consumers-need-know-about-surprise-or-balance-billing
https://www.insurance.wa.gov/what-consumers-need-know-about-surprise-or-balance-billing
https://www.insurance.wa.gov/what-consumers-need-know-about-surprise-or-balance-billing
https://www.insurance.wa.gov/what-consumers-need-know-about-surprise-or-balance-billing
https://www.insurance.wa.gov/what-consumers-need-know-about-surprise-or-balance-billing
https://www.insurance.wa.gov/what-consumers-need-know-about-surprise-or-balance-billing
https://www.insurance.wa.gov/what-consumers-need-know-about-surprise-or-balance-billing
https://www.insurance.wa.gov/what-consumers-need-know-about-surprise-or-balance-billing
https://www.insurance.wa.gov/what-consumers-need-know-about-surprise-or-balance-billing
https://www.insurance.wa.gov/what-consumers-need-know-about-surprise-or-balance-billing
https://www.insurance.wa.gov/what-consumers-need-know-about-surprise-or-balance-billing
https://www.insurance.wa.gov/what-consumers-need-know-about-surprise-or-balance-billing
https://www.insurance.wa.gov/what-consumers-need-know-about-surprise-or-balance-billing
https://www.insurance.wa.gov/what-consumers-need-know-about-surprise-or-balance-billing

