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 حقوقك وحمایتك ضد الفواتیر الطبیة المفاجئة
 

 
 " (تسمى أحیانًا "الفواتیر المفاجئة")؟توازن االجورما ھي "

 
. قد الخصمأو  التأمین المشتركأو  الدفع المشترك، مثل  بتكالیف معینة من الجیبعندما ترى طبیبًا أو مقدم رعایة صحیة آخر ، فقد تكون مدینًا 

تكون لدیك تكالیف إضافیة أو یتعین علیك دفع الفاتورة بالكامل إذا رأیت مقدم رعایة أو قمت بزیارة مرفق رعایة صحیة لیس ضمن شبكة 
 خطتك الصحیة.

 
عقًدا مع خطتك الصحیة لتقدیم الخدمات. قد یُسمح لمقدمي الخدمات یُقصد بمصطلح "خارج الشبكة" مقدمي الخدمات والمرافق التي لم توقع 

توازن  من خارج الشبكة بفواتیر لك مقابل الفرق بین ما تدفعھ خطتك والمبلغ الكامل الذي یتم تحصیلھ مقابل الخدمة. وھذا ما یسمى "
الخدمة وقد ال یتم احتسابھ ضمن حدود خطتك القابلة  ". من المحتمل أن یكون ھذا المبلغ أكثر من التكالیف داخل الشبكة لنفس االجور

  .المبلغ المدفوع من الجیبللخصم أو الحد السنوي من 
 

على سبیل المثال  -"فواتیر المفاجأة" ھي فاتورة رصید غیر متوقعة. یمكن أن یحدث ھذا عندما ال یمكنك التحكم في من یشارك في رعایتك 
دما تحدد موعًدا لزیارة في منشأة داخل الشبكة ولكن تتم معالجتك بشكل غیر متوقع من قبل مقدم عندما یكون لدیك حالة طوارئ أو عن

 رعایة خارج الشبكة. قد تكلف الفواتیر الطبیة المفاجئة آالف الدوالرات حسب اإلجراء أو الخدمة.
 

 لما یلي: توازن االجورأنت محمي من 
 

 خدمات الطوارئ
 ك ھوطارئة وحصلت على خدمات الطوارئ من مزود أو مرفق خارج الشبكة ، فإن أقصى ما یمكنھم إرسالإذا كنت تعاني من حالة طبیة 

ھو فاتورة مبلغ تقاسم التكالیف داخل الشبكة لخطتك (مثل المدفوعات المشتركة والتأمین المشترك والخصومات). ال یمكن محاسبتك على 
تمنح موافقة كتابیة اال اذا اردت ان حصل علیھا بعد أن تكون في حالة مستقرة ، خدمات الطوارئ ھذه. یتضمن ذلك الخدمات التي قد ت

  خدمات ما بعد االستقرار.الوتتخلى عن تدابیر الحمایة الخاصة بك حتى ال تتم محاسبتك على ھذه 
 

 بخدمات الطوارئ خارج الشبكة.إلینوي ، إذا كانت خطة التأمین الخاصة بك تنظمھا والیة إلینوي ، فال یمكنك دفع فاتورة  والیة في
 
 

 انظر الجانب اآلخر
  

داخل خارج الشبكة في مستشفى  مقدم رعایة طبیةعندما تحصل على رعایة طارئة أو تتلقى العالج من قبل 
 ال یجب أن تتحملفانت . في ھذه الحاالت ، االجورتوازن ، فأنت محمي من الشبكة أو مركز جراحي متنقل

 أو الخصم أو التأمین المشتركأكثر من المدفوعات المشتركة لخطتك  تكالیف
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 خدمات معینة في مستشفى داخل الشبكة أو مركز جراحي متنقل
عندما تحصل على خدمات من مستشفى داخل الشبكة أو مركز جراحي متنقل ، فقد یكون بعض مقدمي الخدمة خارج الشبكة. في ھذه 

، لخطتك. ینطبق ھذا على طب الطوارئمبلغ مشاركة التكلفة داخل الشبكة ب ین إرسال فاتورةما یمكن لھؤالء المزود اقصىالحاالت ، یكون 
والتخدیر ، وعلم األمراض ، واألشعة ، والمختبرات ، وطب األطفال حدیثي الوالدة ، والجراح المساعد ، والمستشفى ، أو خدمات العنایة 

ك حتى ال یتم تحریر یطلبون منك التخلي عن إجراءات الحمایة الخاصة ب اللمقدمي الخدمة ھؤالء موازنة فاتورتك وقد  ال یمكنالمركزة. 
 .لتلكفةفاتورة ا

 
 

، كة من موازنة فاتورتكمقدمو الخدمة من خارج الشب فلن یتمكنإذا حصلت على أنواع أخرى من الخدمات في ھذه المرافق داخل الشبكة ،  
 تمنح موافقة كتابیة وتتخلى عن الحمایة الخاصة بك.ما لم 

 
مقدم . أنت أیًضا غیر مطالب بالحصول على رعایة خارج الشبكة. یمكنك اختیار توازن االجورلست مطالًبا أبًدا بالتخلي عن الحمایة من 

 شبكة خطتك.الصحیة ضمن منشأة الأو  الرعایة
 

إلینوي ، إذا كانت خطة التأمین الخاصة بك تنظمھا والیة إلینوي وتحصل على خدمات من مزودي خدمات التخدیر ، وخدمات  والیة في
أكثر مما  العالجأن تكون تكالیفك  ال یمكنالطوارئ ، وطب األطفال حدیثي الوالدة ، وعلم األمراض ، واألشعة في مرفق داخل الشبكة 

 مو الخدمة متصلین بالشبكة.كانت ستصبح علیھ لو كان مقد
 ، فإنك تتمتع أیًضا بوسائل الحمایة التالیة: بوضع توازن االجورعندما ال یُسمح 

 
مقدم أنت مسؤول فقط عن دفع حصتك من التكلفة (مثل المدفوعات المشتركة والتأمین المشترك والخصم الذي ستدفعھ إذا كان  •

خارج الشبكة  الذین ھم الصحیة أي تكالیف إضافیة لمقدمي الخدمات والمرافق أو المنشأة داخل الشبكة). ستدفع خطتك الرعایة
 .مباشربشكل 

 :ان بشكل عام ، یجب على خطتك الصحیة •
o .("یُعرف أیًضا باسم "التفویض المسبق) تغطیة خدمات الطوارئ دون مطالبتك بالحصول على موافقة مسبقة للخدمات 
o ت خارج الشبكة.تغطیة خدمات الطوارئ من قبل مقدمي خدما 
o ر امنشأة داخل الشبكة وأظھالأو  للمقدملتكلفة) على أساس ما ستدفعھ أو المنشأة (تقاسم ا لمقدم الرعایةضع ما تدین بھ ت

 .متیازاتھذا المبلغ في شرحك لال
o حدود ب أي مبلغ تدفعھ مقابل خدمات الطوارئ أو الخدمات خارج الشبكة في حدود المبلغ المقتطع داخل الشبكة واحس

 من الجیب. المبلغ الخارج
 

أو   3059-985 (800)، فاتصل بوزارة الصحة والخدمات البشریة األمریكیة على  إذا كنت تعتقد أنھ تم إصدار فاتورة لك بشكل خاطئ
 9431-527 (877) إدارة التأمین في إلینوي ، مكتب التأمین الصحي للمستھلك على

  
 
 

 لمزید من المعلومات حول حقوقك بموجب القانون الفیدرالي.  protection-consumer/cms.gov/nosurprisesقم بزیارة 
 

للحصول على معلومات حول  illinois.gov/sites/Insurance/Consumers/ConsumerInsurance/Health/Pages/healthقم بزیارة 
  حقوقك بموجب قانون إلینوي.


