આશ્ચર્યજનક તબીબી બબલો સામે તમારા અબિકારો અને રક્ષણો
જ્યારે તમે ઇમરજન્સી સંભાળ મેળવો છો અથવા નેટવર્ક ની બહારના પ્રદાતા દ્વારા ઇન-નેટવર્ક હોસ્પિટલ અથવા
એમ્બ્યુલેટરી સસ્જકર્લ સેન્ટરમાં સારવાર મેળવો છો, ત્યારે તમને આશ્ચયકજનર્ સ્બસ્લંગ અથવા બેલેન્સ સ્બસ્લંગથી
રક્ષણ આિવામાં આવે છે.
"બેલેન્સ બબબલિંગ" (કે ટલીક વાર "સરપ્રાઇઝ બબબલિંગ" તરીકે ઓળખાર્ છે) શિં છે?
જ્યારે તમે ડોક્ટર અથવા અન્ય આરોગ્ય સંભાળ પ્રદાતાને જુ ઓ છો, ત્યારે તમે ર્ે ટલાર્ સ્િપસા બહારના િર્ક, જેમ
ર્ે સહર્ુર્વણી, સહવીમા અને/અથવા ર્િાત િાત્ર તા. જો તમે ર્ોઈ પ્રદાતાને જુ ઓ અથવા તમારી આરોગ્ય
યોજનાના નેટવર્ક માં ન હોય તેવી આરોગ્ય સંભાળ સુસ્વધાની મુલાર્ાત લો તો તમારી િાસે અન્ય િર્ક હોઈ શર્ે છે
અથવા આિું સ્બલ ર્ૂર્વવું િડી શર્ે છે.
"આઉટ ઓફ નેટવર્ક " પ્રદાતાઓ અને સુસ્વધાઓનું વણકન ર્રે છે જેમણે તમારી આરોગ્ય યોજના સાથે ર્રાર િર
હપતાક્ષર ર્યાક નથી. તમારી યોજના જે ર્ૂર્વવા સંમત થઈ હતી અને સેવા માટે લેવામાં આવતી સંિૂણક રર્મ વચ્ર્ેના
તફાવત માટે આઉટ ઓફ નેટવર્ક પ્રદાતાઓને તમને સ્બલ ર્રવાની મંજૂરી આિવામાં આવી શર્ે છે. આને"બેલેન્સ
બબબલિંગ"ર્હેવામાં આવેછે. આ રર્મ સમાન સેવા માટે ઇન-નેટવર્ક િર્ક ર્રતા વધુ હોવાની સંભાવના છે અને
તમારી વાસ્ષકર્ સ્િપસા બહારની મયાકદા તરફ ગણી ન શર્ે .
"સરપ્રાઇઝ સ્બસ્લંગ" એ અણધાયુું બેલેન્સ સ્બલ છે. જ્યારે તમે તમારી સંભાળમાં ર્ોણ સામેલ છે તે સ્નયંસ્ત્રત ન ર્રી
શર્ો ત્યારે આવું થઈ શર્ે છે - જેમ ર્ે જ્યારે તમારી િાસે ર્ટોર્ટી હોય અથવા જ્યારે તમે ઇન-નેટવર્ક સુસ્વધામાં
મુલાર્ાત નું આયોજન ર્રો છો િરં તુ નેટવર્ક ની બહાર પ્રદાતા દ્વારા અણધારી રીતે સારવાર ર્રવામાં આવે છે.
તમે બેલેન્સ બબબલિંગથી સરબક્ષત છો:
કટોકટીસેવાઓ
જો તમારી િાસે ઇમરજન્સી તબીબી સ્પથસ્ત હોય અને નેટવર્ક ની બહારના પ્રદાતા અથવા સુસ્વધા િાસેથી
ર્ટોર્ટીની સેવાઓ મેળવો, તો સૌથી વધુ પ્રદાતા અથવા સુસ્વધા તમને સ્બલ ર્રી શર્ે છે તે તમારી યોજનાની ઇનનેટવર્ક િર્ક-વહેંર્ણી રર્મ છે (જેમ ર્ે ર્ોિેમેન્્સ અને સહવીમા). તમને આ ર્ટોર્ટીસેવાઓ માટે બેલેન્સ સ્બલ
આપી શર્ાતું નથી. આમાં એવી સેવાઓ નો સમાવેશ થાય છે જ્યાં સુધી તમે લેસ્િત સંમસ્ત ન આિો અને આ
સ્પથરીર્રણ િછીની સેવાઓ માટે સંતુસ્લત સ્બલ ન થાય ત્યાં સુધી તમને સ્પથર સ્પથસ્તમાં આવ્યા િછી મળી શર્ે છે.
ટે ક્સાસ એસ.B.1264 રાજ્ય પ્રાયોસ્જત આરોગ્ય વીમા યોજનાઓ ધરાવતા દદીઓ દ્વારા પ્રાપ્ત ર્ટોર્ટી અને
સ્બનર્ટોર્ટીની સંભાળ માટે બેલેન્સ સ્બસ્લંગ િર પ્રસ્તબંધ મૂર્ે છે. આ ર્ાયદો એમ્બ્લોયર દ્વારા ભંડોળ િૂરં િાડતી
આરોગ્ય વીમા યોજનાઓને લાગુ િડતો નથી.
ઇન-નેટવકય હોબપપટલ અથવા એમ્બ્ર્લેટરી સબજયકલ સેન્ટરમાિં કે ટલીક સેવાઓ
જ્યારે તમે ઇન-નેટવર્ક હોસ્પિટલ અથવા એમ્બ્યુલેટરી સસ્જકર્લ સેન્ટરમાંથી સેવાઓ મેળવો છો, ત્યારે ર્ે ટલાર્
પ્રદાતાઓ નેટવર્ક ની બહાર હોઈ શર્ે છે. આ સ્ર્પસાઓમાં, તે પ્રદાતાઓ સૌથી વધુ તમને સ્બલ આિી શર્ે છે તે
તમારી યોજનાની ઇન-નેટવર્ક િર્ક-વહેંર્ણી રર્મ છે. આ ર્ટોર્ટીની દવા, એનેપથેસ્સયા, િેથોલોજી, રેસ્ડયોલોજી,
પ્રયોગશાળા, સ્નયોનેટોલોજી, સહાયર્ સજકન, હોસ્પિટસ્લપટ અથવા ઇન્ટે સ્ન્સસ્વપટ સેવાઓને લાગુ િડે છે. આ
પ્રદાતાઓ તમને સ્બલ સંતુસ્લત કરી શકતા નથી અને તમને બેલેન્સ સ્બલ ન ર્રવા માટે તમારા રક્ષણો છોડવા નું
ર્હી શર્તા નથી.
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જો તમને આ ઇન-નેટવર્ક સુસ્વધાઓ િર અન્ય સેવાઓ મળે છે, તો નેટવર્ક ની બહારના પ્રદાતાઓ તમને સ્બલ
સંતુસ્લત કરી શકતા નથી, સ્સવાય ર્ે તમે લેસ્િત સંમસ્ત આિો અને તમારા રક્ષણો છોડી દો.
તમાર ે બેલેન્સ બબબલિંગથી તમારા રક્ષણો છોડવાની ક્યાર ેર્ જરૂર નથી. તમાર ે નેટવકય ની બહાર સિંભાળ
લેવાની પણ જરૂર નથી. તમે તમારી ર્ોજનાના નેટવકય માિં પ્રદાતા અથવા સબવિા પસિંદ કરી શકો છો.
જ્યાર ે બેલેન્સ બબબલિંગની મિંજૂરી નથી, ત્ર્ાર ે તમારી પાસે નીચેના રક્ષણો પણ છે:
તમે ફક્ત િર્કનો તમારો સ્હપસો ર્ૂર્વવા માટે જવાબદાર છો (જેમ ર્ે સહર્ુર્વણી, સહવીમા અને ર્િાત જે તમે
ર્ૂર્વશો જો પ્રદાતા અથવા સુસ્વધા ઇન-નેટવર્ક હોય તો). તમારી આરોગ્ય યોજના નેટવર્ક બહારના પ્રદાતાઓ અને
સુસ્વધાઓ સીધી ર્ૂર્વશે.
તમારી આરોગ્ય યોજના સામાન્ય રીતે આવશ્યર્ છે:
અગાઉથી સેવાઓ માટે મંજૂરી મેળવવાની જરૂર સ્વના ર્ટોર્ટીની સેવાઓને આવરી લો (િૂવક
અસ્ધર્ૃ તતા).
આઉટ ઓફ નેટવર્ક પ્રદાતાઓ દ્વારા ર્ટોર્ટીની સેવાઓને આવરી લો.
તમે જે પ્રદાતા અથવા સુસ્વધા (િર્ક-વહેંર્ણી) િર દે વું છો તેનો આધાર રાિો ર્ે તે ઇન-નેટવર્ક પ્રદાતા
અથવા સુસ્વધા શું ર્ૂર્વશે અને લાભોના તમારા િુલાસામાં તે રર્મ બતાવો.
તમે ર્ટોર્ટીની સેવાઓ અથવા નેટવર્ક ની બહારની સેવાઓ માટે ર્ૂર્વો છો તે તમારી ર્િાત અને સ્િપસા
બહારની મયાકદા તરફ ગણતરી ર્રો.
જો તમે માનો છો કે તમને ખોટી રીતે બબલ આપવામાિં આવર્િંછે,
રાજ્ય સ્નયંસ્ત્રત યોજનાઓ સાથે સંબંસ્ધત અમલીર્રણ મુદ્દાઓ માટે ટે ક્સાસ સ્ડિાટક મેન્ટ ઓફ ઇન્શ્યોરન્સનો
800-252-3439 િર સંિર્ક ર્રો; અથવા સંઘીય રીતે સ્નયંસ્ત્રત યોજનાઓ સાથે સંબંસ્ધત અમલીર્રણ મુદ્દાઓ માટે
https://www.tdi.texas.gov/medical-billing/surprise-balance-billing.html અથવા 1-800-985-3059
https://www.cms.gov/nosurprises/consumers.
સંઘીય ર્ાયદા હેઠળ તમારા અસ્ધર્ારો સ્વશે વધુ માસ્હતી માટે www.cms.gov/nosurprises મુલાર્ાત લો.
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