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ສິດທິແລະການປົກປ້ອງຂອງທ່ານຕ ່ ກັບໃບບິນການແພດSurprise  
 
ເມຼືື່ ອທື່ານໄດ້ຮັບການດູແລສຸກເສີນຫ ຼື ໄດ້ຮັບການປິື່ ນປົວໂດຍຜູ້ໃຫ້ບໍລິການນອກເຄຼື ອຂື່າຍທີື່ ໂຮງຫມໍໃນເຄຼື ອຂື່າຍຫ ຼື ສູນຜື່ າຕັດປິື່ ນປົວ, 
ທື່ານໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງຈາກການຊໍາລະເງິນທີື່ ແປກໃຈຫ ຼື ການຊໍາລະເງິນທີື່ ສົມດຸນ.  

"ການຊ າລະຄ່າທ ານຽມຄວາມສົມດຸນ" ແມ່ນຫຍັງ (ບາງຄ້ັງເອ ້ ນວ່າ "ການຊ າລະເງິນແບບແປກໃຈ")?  
ເມຼືື່ ອທື່ານເຫັນທື່ານຫມໍຫ ຼື ຜູ້ໃຫ້ການດູແລສຸຂະພາບອຼືື່ ນໆ, ທື່ານອາດຈະຕິດຫນ້ີຄື່າໃຊ້ຈື່າຍບາງຢື່າງນອກຖົງ, ເຊັື່ ນ: 
ການຈື່າຍcopayment, coinsurance, ແລະ/ຫ ຼື ການຫ ຸ ດຜື່ ອນ. 
ທື່ານອາດຈະມີຄື່າໃຊ້ຈື່າຍອຼືື່ ນໆຫ ຼື ຕ້ອງຈື່າຍຄື່າທໍານຽມທັງຫມົດຖ້າທື່ານເຫັນຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຫ ຼື ໄປຢ້ຽມຢາມສະຖານທີື່ ດູແລສຸຂະພາບທີື່

ບໍື່ ຢູື່ໃນເຄຼື ອຂື່າຍຂອງແຜນສຸຂະພາບຂອງທື່ານ.  

"Out-of-network" ບັນຍາຍເຖິງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການແລະສິື່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກທີື່ ຍັງບໍື່ ໄດ້ເຊັນສັນຍາກັບແຜນສຸຂະພາບຂອງທື່ານ. 
ຜູ້ ໃຫ້ ບໍ ລິ ການ ນອກ ເຄຼື ອ ຂື່າຍ ອາດ ຈະ ໄດ້ ຮັບ ອະ ນຸ ຍາດ ໃຫ້ ທື່ານ ສໍາ ລັບ ຄວາມ ແຕກ ຕື່າງ ລະ ຫວື່າງ ສິື່ ງ ທີື່  ແຜນ ການ 
ຂອງ ທື່ານ ໄດ້ ຕົກ ລົງ ທີື່  ຈະ ຈື່າຍ ແລະ ຈໍາ ນວນ ເຕັມ ທີື່  ທີື່  ຈື່າຍ ສໍາ ລັບ ການ ບໍ ລິ ການ . ນ້ີເອ້ີນວື່າ "ການຊ າລະເງິນສົມດຸນ" 
ຈໍານວນເງິນນ້ີອາດຈະຫ າຍກວື່າຄື່າໃຊ້ຈື່າຍໃນເຄຼື ອຂື່າຍສໍາລັບການບໍລິການດຽວກັນແລະອາດຈະບໍື່ ນັບຕໍື່ ການຈໍາກັດການອອກໃບຕາ

ດິນປະຈໍາປີຂອງທື່ານ.  

"ການຊໍາລະເງິນແບບແປກປະຫ າດ" ແມື່ນໃບແຈ້ງຄວາມສົມດຸນທີື່ ບໍື່ ຄາດຄິດ. 
ສິື່ ງນ້ີສາມາດເກີດຂ ້ ນໄດ້ເມຼືື່ ອທື່ານບໍື່ ສາມາດຄວບຄຸມຜູ້ທີື່ ມີສື່ວນຮື່ວມໃນການດູແລຂອງທື່ານ – 
ເຊັື່ ນວື່າໃນເວລາທີື່ ທື່ານມີພາວະສຸກເສີນຫ ຼື ເມຼືື່ ອທື່ານກໍານົດເວລາການໄປຢ້ຽມຢາມທີື່ ສະຖານທີື່ ໃນເຄຼື ອຂື່າຍແຕື່ໄດ້ຮັບການປະຕິບັດແ

ບບບໍື່ ຄາດຝັນໂດຍຜູ້ໃຫ້ບໍລິການນອກເຄຼື ອຂື່າຍ.  

ທ່ານໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງຈາກການຊ າລະເງິນດຸ່ນດ່ຽງສ າລັບ:  
 
ບ ລິການສຸກເສ ນ  
ຖ້າຫາກວື່າທື່ານມີເງຼືື່ ອນໄຂທາງການແພດສຸກເສີນແລະໄດ້ຮັບການບໍລິການສຸກເສີນຈາກຜູ້ໃຫ້ບໍລິການນອກເຄຼື ອຂື່າຍຫ ຼື ສະຖານທີື່ , 
ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຫ ຼື ສິື່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຫ າຍທີື່ ສຸດອາດຈະໃບບິນທື່ານແມື່ນຈໍານວນເງິນໃນການແບື່ ງປັນຄື່າໃຊ້ຈື່າຍໃນເຄຼື ອຂື່າຍຂ

ອງແຜນການຂອງທື່ານ (ເຊັື່ ນ: copayments ແລະ coinsurance).   
ທື່ານບໍື່ ສາມາດໄດ້ຮັບການຊໍາລະຄື່າທໍານຽມຄວາມສົມດຸນສໍາລັບການບໍລິການສຸກເສີນເຫ ົື່ ານ້ີ. 
ນ້ີລວມເຖິງການບໍລິການທີື່ ທື່ານອາດຈະໄດ້ຮັບຫ ັ ງຈາກທີື່ ທື່ານຢູື່ໃນສະພາບທີື່ ຫມ້ັນຄົງ, 
ເວ້ັນເສຍແຕື່ວື່າທື່ານໃຫ້ການຍິນຍອມເປັນລາຍລັກອັກສອນແລະສະລະການປົກປ້ອງຂອງທື່ານທີື່ ຈະບໍື່ ໄດ້ຮັບການຊໍາລະຄື່າທໍານຽມທີື່

ສົມດຸນສໍາລັບການບໍລິການຫ ັ ງຄວາມຫມ້ັນຄົງເຫ ົື່ ານ້ີ.  
 
ລັດ Oregon ກົດ ຫມາຍ (ORS 743B.287): ຜູ້ ໃຫ້ ບໍ ລິ ການ ທີື່  ເປັນ ຜູ້ ໃຫ້ ບໍ ລິ ການ ນອກ ເຄຼື ອ ຂື່າຍ ສໍາ ລັບ ແຜນ ຜົນ ປະ 
ໂຫຍດ ດ້ານ ສຸ ຂະ ພາບ ຫ ຼື  ສັນ ຍາ ການ ບໍ ລິ ການ ສຸ ຂະ ພາບ ອາດ ຈະ ບໍື່  ສົມ ດຸນ ການ ຈົດ ທະ ບຽນ ໃບ ອະ ນຸ ຍາດ ເຂ້ົາ ໃນ 
ແຜນ ການ ຮັບ ປະ ກັນ ສຸ ຂະ ພາບ ຫ ຼື  ສັນ ຍາ ການ ບໍ ລິ ການ ສຸ ຂະ ພາບ ສໍາ ລັບ ການ ບໍ ລິ ການ ສຸກ ເສີນ ນອກ ເຄຼື ອ ຂື່າຍ, 
ການ ບໍ ລິ ການ ຄົນ ປື່ວຍ, ຫ ຼື  ການ ບໍ ລິ ການ ຄົນ ປື່ວຍ ນອກ ທີື່  ໄດ້ ຈັດ ໃຫ້ ຢູື່ ທີື່  ສະ ຖານ ທີື່  ການ ດູ ແລ ສຸ ຂະ ພາບ ໃນ ເຄຼື ອ 
ຂື່າຍ. 
 
ບ ລິການບາງຢ່າງຢ ່ໂຮງຫມ ໃນເຄືອຂ່າຍ ຫ ື  ສ ນຜ່າຕັດປ່ິນປົວ  
ເມຼືື່ ອທື່ານໄດ້ຮັບການບໍລິການຈາກໂຮງຫມໍໃນເຄຼື ອຂື່າຍຫ ຼື ສູນຜື່ າຕັດປິື່ ນປົວ, ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການບາງຄົນອາດຈະມີເຄຼື ອຂື່າຍ. 
ໃນກໍລະນີເຫ ົື່ ານ້ີ, 
ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການເຫ ົື່ ານ້ັນຫ າຍທີື່ ສຸດອາດຈະອອກໃບບິນທື່ານແມື່ນຈໍານວນເງິນໃນການແບື່ ງປັນຄື່າໃຊ້ຈື່າຍໃນເຄຼື ອຂື່າຍຂອງແຜນການ

ຂອງທື່ານ. ນ້ີແມື່ນໃຊ້ກັບຢາສຸກເສີນ, ຢາເສບຢາ, ພະຍາດ, ລັງສີ, ຫ້ອງທົດລອງ, neonatology, ຜູ້ຊື່ວຍຜື່ າຕັດ, ຫມໍປົວພະຍາດ, 
ຫ ຼື  ການບໍລິການທີື່ ມີແຮງ. ຜູ້ ໃຫ້ ບໍ ລິ ການ ເຫ ົື່ າ ນ້ີ ບ ່  ສາ ມາດ  ດຸື່ນ ດື່ຽງ ໃບ ລາຍ ລະ ອຽດ ທື່ານ ແລະ ອາດ ຈະ  ບ ່  ຂໍ ໃຫ້ ທື່ານ 
ຍົກ ເລີກ ການ ຄຸ້ມ ຄອງ ຂອງ ທື່ານ ບໍື່  ໃຫ້ ມີ ການ ຈື່າຍ ເງິນ ດຸື່ນ ດື່ຽງ . 
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ຖ້າຫາກວື່າທື່ານໄດ້ຮັບບໍລິການອຼືື່ ນໆໃນສິື່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນເຄຼື ອຂື່າຍເຫ ົື່ ານ້ີ, 
ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການນອກເຄຼື ອຂື່າຍບໍື່ ສາມາດສົມດຸນໃບບິນທື່ານ,   
ເວ້ັນເສຍແຕື່ວື່າທື່ານໃຫ້ການຍິນຍອມເປັນລາຍລັກອັກສອນແລະປະລະການປົກປ້ອງຂອງທື່ານ. 
 
ທ່ານ ບ ່  ໄດ້ ຖືກ ຮຽກ ຮ້ອງ ໃຫ້ ຍົກ ເລ ກ ການ ຄຸ້ມ ຄອງ ຂອງ ທ່ານ ຈາກ ການ ຈ່າຍ ເງິນ ດຸ່ນ ດ່ຽງ. ນອກ ນ້ັນ ທ່ານ 
ຍັງ ບ ່  ໄດ້ ຮຽກ ຮ້ອງ ໃຫ້ ໄດ້ ຮັບ ການ ດ  ແລ ນອກ ເຄືອ ຂ່າຍ . 
ທ່ານສາມາດເລືອກຜ ້ ໃຫ້ບ ລິການຫ ື ສ່ິງອ ານວຍຄວາມສະດວກໃນເຄືອຂ່າຍຂອງແຜນການຂອງທ່ານ.  
 
ກົດຫມາຍລັດOregon (ORS 743B.287)   ຮຽກຮ້ອງວື່າຖ້າຜູ້ສະຫມັກເລຼື ອກທີື່ ຈະໄດ້ຮັບບໍລິການຈາກຜູ້ໃຫ້ບໍລິການນອກລະບົບ, 
ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ສະຫມັກຮູ້ວື່າລາວ/ນາງຈະຮັບຜິດຊອບທາງດ້ານການເງິນສໍາລັບຄື່າໃຊ້ຈື່າຍນອກຖົງສໍາລັບການບໍລິກາ
ນທີື່ ຈະເກີນການປະກັນໄພປົກກະຕິຂອງຜູ້ສະຫມັກຫ ຼື ຄື່າບໍລິການທີື່ ຕິດພັນກັບການບໍລິການທີື່ ເລຼື ອກ.  ຜູ້ ໃຫ້ ບໍ ລິ ການ ນອກ ເຄຼື ອ 
ຂື່າຍ ຍັງ ຕ້ອງ ໄດ້ ຮັບ ການ ຍິນ ຍອມ ເປັນ ລາຍ ລັກ ອັກ ສອນ ຂອງ ຜູ້ ເຂ້ົາ ຮຽນ ສໍາ ລັບ ການ ບໍ ລິ ການ ນອກ ເຄຼື ອ ຂື່າຍ ແລະ 
ຄື່າ ໃຊ້ ຈື່າຍ ນອກ ຖົງ ທີື່  ກື່ຽວ ຂ້ອງ ກັບ ມັນ . 
 
ເມ່ືອການຊ າລະເງິນດຸ່ນດ່ຽງບ ່ ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ, ທ່ານຍັງມ ການປົກປ້ອງດ່ັງຕ ່ ໄປນ ້ :  
 
ທື່ານມີແຕື່ ຜູ້ຮັບຜິດຊອບໃນການຈື່າຍສື່ວນແບື່ ງຂອງຄື່າໃຊ້ຈື່າຍຂອງທື່ານ (ເຊັື່ ນ: copayments, coinsurances, ແລະ 
deductibles ທີື່ ທື່ານຈະຈື່າຍຖ້າຫາກວື່າຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຫ ຼື ສິື່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກແມື່ນຢູື່ໃນເຄຼື ອຂື່າຍ). 
ແຜນສຸຂະພາບຂອງທື່ານຈະຈື່າຍໃຫ້ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການນອກລະບົບແລະສິື່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກໂດຍກົງ. 

 
ແຜນສຸຂະພາບຂອງທື່ານໂດຍທົື່ ວໄປຕ້ອງ: 

 

ປິດບໍລິການສຸກເສີນໂດຍບໍື່ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທື່ານໄດ້ຮັບອະນຸຍາດສໍາລັບການບໍລິການລື່ວງຫນ້າ (ການອະນຸມັດກື່ອນ). 
 
ປົກປິດການບໍລິການສຸກເສີນໂດຍຜູ້ໃຫ້ບໍລິການນອກລະບົບເຄຼື ອຂື່າຍ. 
 

ພຼື້ ນຖານສິື່ ງທີື່ ທື່ານເປັນຫນ້ີຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຫ ຼື ສິື່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ (ການແບື່ ງປັນຄື່າໃຊ້ຈື່າຍ) 
ໃນສິື່ ງທີື່ ມັນຈະຈື່າຍໃຫ້ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການໃນເຄຼື ອຂື່າຍຫ ຼື ສິື່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກແລະສະແດງໃຫ້ເຫັນວື່າຈໍານວນເງິນໃນຄໍາອ

ະທິບາຍຂອງທື່ານກື່ຽວກັບຜົນປະໂຫຍດ.  
 
ນັບຈໍານວນເງິນທີື່ ທື່ານຈື່າຍສໍາລັບການບໍລິການສຸກເສີນຫ ຼື ການບໍລິການນອກລະບົບເຄຼື ອຂື່າຍຕໍື່ ການຈໍາກັດການຫ ຸ ດຜື່ ອນ

ແລະນອກຖົງຂອງທື່ານ.  
 
ຖ້າທ່ານເຊ່ືອວ່າທ່ານໄດ້ຖືກຊ າລະແບບຜິດໆ,  ຄົນເຈັບສາມາດຍຼືື່ ນຄໍາຮ້ອງຟ້ອງກັບພະແນກຄຸ້ມຄອງການເງິນOregon 
ຜື່ ານທາງໂທລະສັບ (888-877-4894) ຫ ຼື ອອນໄລນ໌ທີື່ :  https://dfr.oregon.gov/help/complaints-licenses/Pages/file-
complaint.aspx  ສໍາລັບບັນຫາການບັງຄັບໃຊ້ທີື່ ກື່ ຽວຂ້ອງກັບແຜນການທີື່ ລັດໄດ້ກໍານົດໄວ້,  
 
ຫ ຼື  1-800-985-3059 (https://www.cms.gov/nosurprises/consumers) 
ສໍາລັບບັນຫາການບັງຄັບໃຊ້ທີື່ ກື່ ຽວຂ້ອງກັບແຜນການທີື່ ຖຼື ກບັງຄັບໂດຍສະຫະກອນ.  
 
ຢ້ຽມຢາມ www.cms.gov/nosurprises  ຂ້ໍມູນເພີື່ ມເຕີມກື່ຽວກັບສິດທິຂອງທື່ານພາຍໃຕ້ກົດຫມາຍຂອງລັດຖະບານກາງ. 
 

https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdfr.oregon.gov%2Fhelp%2Fcomplaints-licenses%2FPages%2Ffile-complaint.aspx&data=04%7C01%7CTeresa.McSpadden%40providence.org%7Cb7538e875bc04a8eba8108d9c0d70a89%7C2e3190869a2646a3865f615bed576786%7C0%7C0%7C637752852226963462%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=2QLNUqRYDbRjkwKT9EqxRFRnnC1XLbD%2F3L9JS4LWuIs%3D&reserved=0
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