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Your Rights and Protections against Surprise Medical Bills – Amharic

መብቶችዎ እና የህግ ከለላዎችዎ
ያልተጠበቁ የህክምና ክፍያዎችን እንዲከፍሉ ከመደረግ
የድንገተኛ ጊዜ እንክብካቤ በሚያገኙበት ጊዜ ወይ ትስስር (ኔትዎርክ) ውስጥ ባለ ሆስፒታል ወይም የአምቡላቶሪ
የቀዶ ህክምና ማዕክል ውስጥ ከትስስር (ኔትዎርክ) ውጭ በሆነ አቅራቢ ሲታከሙ፣ ያልተጠበቀ ሂሳብ ከመክፈል
ወይም ቀሪ ሂሳብ ከመጠየቅ በህግ የተጠበቁ ነዎት።

የቀሪ ሂሳብ ክፍያ (ወይም ያልተጠበቀ ሂሳብ ክፍያ)
ምንድን ነው?
የጤና ኢንሹራንስ ዕቅዶች አብዛኛውን ጊዜ በ ትስስር
(ኔትዎርክ) ውስጥ (በተወሰኑ የአቅራቢዎች ቡድን እና
አገልግሎት ሰጪዎች ውስጥ ) የሚከሰትን አገልግሎት
በማግኘት የሚያጋጥሙ የክፍያ ሂሳቦችን የተወሰነ መጠን
ብቻ ነው የሚሸፍኑት።
ባልጠበቁት ሁኔታ ከትስስር (ኔትዎርክ) ውጪ
በሆነ ተቋም ውስጥ የህክምና እንክብካቤ ማድረግ
በሚያስፈልግዎ ጊዜ፣ የኢንሹራንስ ተቋምዎ በትስስር
(ኔትዎርክ) ውስጥ ባለው እና ከትስስር (ኔትዎርክ) ውጪ
ባለው መሃል ያለውን የዋጋ ልዩነት እንዲከፍሉ ሊጠይቅዎ
ይችላል (ይህም የቀሪ ሂ ሳብ ክፍያ ይባላል)። ይህ ሂሳብ
(ቢል) ዓመታዊው ከኪስ የሚከፈል ወሰን ላይ ላይካተት
ይችላል። ቀሪ ሂሳብ ክፍያ "ያልተጠበቀ ሂሳብ ክፍያ"
ተብሎ ይጠራል፣ ምክንያቱም ሳይጠበቁ የሂሳብ ክፍያ
መጠየቂያ ሊላክብዎ ይችላል።

ያልተጠበቀ ሂሳብ ክፍያ እንዳይጠየቁ የሚደርግልዎ
ህጋዊ ከለላዎች
በትስስር (ኔትዎርክ) ውስጥ ባሉ ተቋማት ሲጠቀሙ
ከሚከፍሉት የወጪ መጋራት ክፍያ በላይ የሆነ ሂሳብ
ከትስስር (ኔትዎርክ) ውጪ ባሉ ተቋማት ለሚሰጥዎት
አገልግሎቶች እንዳይከፍሉ ከለላ የሚስጡ ህጎች
ስራ ላይ አሉ (የጋራ ክፍያ (copay), የጋራ ኢንሹራንስ
(coinsurance) ወይም ሊቀነስ የሚችል (deductible))።

ከትስስር (ኔትዎርክ) ውጪ ከሆነ አቅራቢ ወይም
አገልግሎት ሰጪ ላይ የሚገኝ የድንገተኛ ጊዜ
እንክብካቤ
ለድንገተኛ አገልግሎቶች ሊከፍሉ የሚችሉት ከፍተኛው

ለመረጃ አገልግሎት ዓላማዎች ብቻ። የጤና እንክብካቤ ሰጪዎን ምክር የሚተካ አይደለም።
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ሂሳብ በዕቅድዎ የተቀመጠው በትስስር (ኔትዎርክ) ውስጥ
ያለ የወጪ መጋራት መጠን ነው። ይህም እርስዎ በተረጋጋ
ሁኔታ ውስጥ ከሆኑ በኋላ ሊያገኟቸው የሚችሏቸው
አገልግሎቶችን ያካትታል፣ ለእነዚያ አገልግሎቶች ቀሪ
ሂሳብ እንድናስከፍልዎ የሚፈቅድ የጽሑፍ ስምምነት
ካልፈረሙ በስተቀር።

ትስስር (ኔትዎርክ) ውስጥ ያሉ ሆስፒታሎች እና
የቀዶ ጥገና ማዕከላት
የዕቅድዎን የትስስር (ኔትዎርክ) ወጪ መጋራት መጠንን
የሚከተሉትን ካደረጉ ብቻ ነው እንዲከፍሉ የሚደረጉት፡• ከትስስር (ኔትዎርክ) ውጪ የሆነ/ች ረዳት የቀዶ ጥገና
ሃኪም፣ ሆስፒታሊስት ወይም ኢንተንሲቪስት (የፅኑ
ታካሚ ዶክተር) ጋር ሄደው ከሆነ።
• ከትስስር (ኔትዎርክ) ውጪ ከሆነ ተቋም የማደንዘዣ፣
ፓቶሎጂ፣ ራድዮሎጂ፣ ላብራቶሪ፣ ኒዮናቶሎጂ ወይም
የድንገተኛ ጊዜ እንክብካቤ ኣግኝተው ከሆነ።
• የሄዱበት የኣገልግሎት አቅራቢ ከትስስር (ኔትዎርክ)
ውጪ መሆኑን አላወቁም ወይም ትስስር (ኔትዎርክ)
ውስጥ ያለ አቅራቢ ካላገኙ።
• ያገኙዋቸውን ኣገልግሎቶች እንደሚጠቀሙ
አስቀድመው ያልገመቱ ከሆነ።
• በትስስር (ኔትዎርክ) ውስጥ ያለ ኣቅራቢ ከእርስዎ
ላይ ናሙና በመውሰድ ወደ ከትስስር (ኔትዎርክ)
ውጪ ለሆነ የላብራቶሪ ምርመራ ሰጪ ተቋም በጽሁፍ
ፍቃድዎን ሳይሰጡ የላከ ከሆነ።
ከላይ ላልተጠቀሱት ኣገልግሎቶች፣ የሄዱበት ከትስስር
(ኔትዎርክ) ውጪ የሆነ ተቋም እርሶን ቀሪ ሂሳብ
ለማስከፈል በጽሁፍ የሰጡት ፈቃድ ሊኖረው ያስፈልገዋል።
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ፈቃደኝነትዎን የሚገልጸው ሰነድ ላይ መፈርምዎ ቀሪ
ሂሳብ ያለመጠየቅ መብትዎን አሳልፈው ሰጥተዋል
ማለት ነው። አቅራቢው ይህንን የህግ ከለላ እንዲተዉት
ሊጠይቅዎ ኣይችልም።

ሌሎች ከለላዎች
ቀሪ ሂሳብ መጠየቁ በማይፈቀድበት ጊዜ፣ በወጪ መጋራት
የሚጠበቅብዎን የገንዘብ መጠን (አቅራቢው በትስስር
(ኔትዎርክ) ውስጥ ያለ ከሆነ እንደ copayments (የጋራ
ክፍያዎች) ፣ coinsurance(የጋራ ኢንሹራንስ) ወይም
deductible (ተቀናሽ)ያሉትን) ብቻ ነው እንዲከፍሉ
ሃላፊነት ያለብዎት።
የጤና ዕቅድዎ በአጠቃላይ ፡• የድንገተኛ ጊዜ አገልግሎቶች ክፍያን እርስዎ
አገልግሎቱን እንዲያገኙ አስቀድመው ማስፈቀድ
ሳይጠበቅብዎ መሸፈን አለበት (የቅድሚያ ፈቃድ
አሰጣጥ) ።
• ከትስስር (ኔትዎርክ) ውጭ ባሉ አቅራቢዎች የሚሰጡ
የድንገተኛ ጊዜ ህክምና አገልግሎቶች ውጪን መሸፈን
አለበት፡፡
• ለድንገተኛ ጊዜ ለሚሰጡ አገልግሎቶች የሚኖር የወጪ
መጋራት ሂሳብ በትስስር (ኔትዎርክ) ውስጥ ያሉት ጋር
ቢሆን ይከፍል በነበረው ሂሳብ መሰረት የተሰላ ማድረግ
አለበት።
• ይ
 ህ የገንዘብ መጠን የጥቅሞች ማብራሪያ ላይ
መካተት አለበት።
• ለድንገተኛ ጊዜ አገልግሎቶች ወይ ከትስስር (ኔትዎርክ)
ውጭ የሆኑ ተቋማት ለተሰጡ ኣገልግሎቶች በተቀናሽ
(deductible) እና ከኪስ የሚከፈል ወሰን (out-ofpocket limit) ላይ ያካትቷቸው።
ከትስስር (ኔትዎርክ) ውጭ የሆነ አገልግሎት ሰጪ ጋር
ሄደው እንዲጠቀሙ ኣይጠበቅብዎትም፤በዕቅድዎ ትስስር
(ኔትዎርክ) ውስጥ ያለን አቅራቢ ወይም አገልግሎት ሰጪ
መምረጥ ይችላሉ።
ቀሪ ሂሳብ ከመክፈል የመጠበቅ ከለላዎችዎን እንዲተዉ
ፈፅሞ አይጠየቁም።

መታወቅ ያለባቸው ቃላት
ትስስር (ኔትዎርክ) የጤና እንክብካቤ አቅራቢዎች
(ዶክተሮች፣ የቀዶ ጥገና ሃኪሞች፣ ስፔሻሊስቶች፣
ወዘተ) እና አገልግሎት ሰጪዎች (ሆስፒታሎች፣
ክሊኒኮች፣ የቀዶ ጥገና ማዕከላት፣ ወዘተ) ቡድን ሆኖ
በተጨማሪም ከጤና ኢንሹራንስ ዕቅድ ጋር አብረው
ለመሰራት የተስማሙ ማለት ነው።
ከትስስር-ውጪ የሚለው አገላለጽ ከጤና መድህኑ
ጋር የስምምነት ሰነድ ያልፈረሙትን አቅራቢዎች እና
አገልግሎት ሰጪዎች የሚመለከት ነው። ከትስስር
(ኔትዎርክ) ውጪ ወዳሉ አቅራቢዎች/ኣገልግሎት
ሰጪዎች ጋር የሚደረግ የህክምና ጉብኝት ትስስር
(ኔትዎርክ) ውስጥ ወዳሉ አቅራቢዎች/አገልግሎት
ሰጪዎች ጋር ከሚደረግ ተመሳሳይ ጉብኝት የበለጠ
ክፍያ የሚጠይቅ ነው። ይህ ሂሳብ ከዓመታዊው ከኪስ
የሚከፈል ወሰን ላይ ላይካተት ይችላል።
የቀሪ ሂሳብ ክፍያ ጥየቃ ማለት የጤና እንክብካቤ
ያቀረበልዎት ተቋም በኢንሹራንስ የማይሸፈኑ ከትስስር
(ኔትዎርክ) ውጪ የሆኑ ክፍያዎች እንዲከፍሉ
ሳይጠበቅ የሂሳብ መክፈያ ሲልክልዎ ነው።
የወጪ መጋራት ማለት የጤና ኢንሹራንስ አቅራቢዎ
ላደረጉት የህክምና ጉብኝት የጋራ ክፍያ (copay)
ወይም የጋራ ኢንሹራንስ (coinsurance) ክፍያ
ሲያስከፍልዎ ማለት ነው።

ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት
በስህተት የሂሳብ መክፈያ ደረሰኝ ተልኮብኛል ብለው
የሚያስቡ ከሆነ፣ ወደ 1-800-985-3059 በመደወል
ማነጋገር ይችላሉ።
በፌደራል ህግ ስር ስላልዎት መብቶች ተጨማሪ
መረጃ ለማግኘት www.cms.gov/nosurprises/
consumers ን ይጎብኙ።
በሚኒሶታ ህግ ስር ስላልዎት መብቶች ተጨማሪ መረጃ
ለማግኘት www.ag.state.mn.us/consumer/
health/default.asp ን ይጉብኝ'።

