સરપ્રાઇઝ બિબ િંગ સામે ડિસ્ક્ ોઝર નોડિસ

સરપ્રાઇઝ (આશ્ચર્યજનક) તબીબી બબલ સામે તમારા અધિકારો
અને સરુ ક્ષા

જ્યારે તમે કિોકિીની સંભાળ પ્રાપ્ત કરો છો અથવા આઉિ-ઓફ-નેિવકડ (નેિવકડ ની િહારના) પ્રદાતા દ્વારા ઇનનેિવકડ હોસ્સ્કપિ

અથવા એમ્બ્યુ ેિરી સર્જિક

સેન્િરમાં સારવાર પ્રાપ્ત કરો છો, ત્યારે તમે િે ેન્સ બિબ ગ
િં થી

સુરબક્ષત છો. આ ડકસ્કસાઓમાં, તમારી પાસેથી તમારા પ્ ાનની સહ-ચુકવણીઓ, સહવીમા અને/અથવા કપાતપાત્ર
કરતાં વધુ શુલ્ક ેવામાં આવવો જોઈએ નહીં.

"બેલેન્સ બબબલિંગ" શુંુ છે (કેટલીકવાર "સરપ્રાઇઝ બબબલિંગ" પણ કહેવાર્ છે )?
જ્યારે તમે કોઈ િૉ્િર અથવા અન્ય આરોગ્ય સંભાળ પ્રદાતાને િતાવો છો, ત્યારે તમને અમુક બિસ્કસા
િહારના િર્ાડઓ, જેમ કે કો-પેમેન્િ (સહચુકવણી), સહવીમો અને/અથવા કપાતપાત્ર માિે ચ ૂકવણી
કરવી પિી શકે છે . જો તમે કોઈ પ્રદાતાની મુ ાકાત
ન હોય તેવી આરોગ્ય સંભાળ સુવવધાની મુ ાકાત
આખું બિ

ેશો અથવા તમારા સ્કવાસ્ક્ય યોજનાના નેિવકડ માં

ો તો તમને અન્ય િર્ડ

ાગી શકે છે અથવા તમારે

ચ ૂકવવુ ં પિશે.

"આઉિ-ઓફ-નેિવકડ " એિ ે એવા પ્રદાતાઓ અને સુવવધાઓ કે જેમણે સેવાઓ પ્રદાન કરવા માિે તમારા
સ્કવાસ્ક્ય યોજના સાથે કરાર પર હસ્કતાક્ષર કયાડ નથી. આઉિ-ઓફ-નેિવકડ પ્રદાતાઓને તમારી યોજના જે
ચ ૂકવવા માિે સંમત છે તે અને સેવા માિે વસ ૂ વામાં આવે ી કુ

રકમ વચ્ર્ેના તફાવતનુ ં તમને બિ

આપવાની પરવાનગી આપવામાં આવી શકે છે . આને "બેલેન્સ બબબલિંગ" કહેવામાં આવે છે . આ રકમ એ જ
સેવા માિેના ઇન-નેિવકડ િર્ડ કરતાં વધુ હોઈ શકે છે અને તે તમારા પ્ ાનની કપાતપાત્ર અથવા વાવષિક
આઉિ-ઓફ-પોકેિ મયાડદામાં ન પણ ગણાઈ શકે.
"સરપ્રાઇઝ બિબ િંગ" એ અનપેબક્ષત િે ેન્સ બિ
કોણ સામે

છે . આ ત્યારે થઈ શકે છે જ્યારે તમે તમારી સંભાળમાં

છે તે વનયંવત્રત કરી શકતા નથી - જેમ કે જ્યારે તમને કોઈ કિોકિી હોય અથવા ઇન-નેિવકડ

સુવવધા પર મુ ાકાત વનધાડડરત કરો પરં ત ુ નેિવકડ ની િહારના પ્રદાતા દ્વારા અણધારી રીતે સારવાર
કરવામાં આવે.

ુ બક્ષત છો:
તમે નીચેના માટે બેલેન્સ બબબલિંગથી સર
કટોકટી સેવાઓ
ધારો કે તમને એક કિોકિીની તિીિી સ્સ્કથવત થાય છે અને તમે એક નેિવકડ ની િહારના પ્રદાતા અથવા

સુવવધા પાસેથી કિોકિીની સેવાઓ મેળવો છો. તે ડકસ્કસામાં, પ્રદાતા અથવા સુવવધા તમને જે વધુમાં વધુ
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જે બિ

આપી શકે છે તે તમારા પ્ ાનની ઇન-નેિવકડ િર્ડ-શેડરિંગ રકમ છે (જેમ કે સહચુકવણી, સહવવમો

અને કપાતપાત્ર). આ કિોકિીની સેવાઓ માિે તમને િે ેન્સ બિ

આપી શકાત ુંુ નથી. આમાં એવી

સેવાઓનો સમાવેશ થાય છે કે જ્યાં સુધી તમે સ્સ્કથર સ્સ્કથવતમાં હોવ તે પછી તમે મેળવી શકો છો, વસવાય કે
તમે

ેબિત સંમવત આપો અને આ પોસ્કિ-સ્કિેબિ ાઈઝેશન (સ્સ્કથરીકરણ) સેવાઓ માિે િે ેન્સ બિ

મેળવવા માિે તમારી સુરક્ષા છોિી દો.

ન

ુ ેટરી સર્જિકલ સેન્ટરમાું અમક
ુ સેવાઓ
ઇન-નેટવકય હોસ્પપટલ અથવા એમ્બ્યલ
જ્યારે તમે ઇન-નેિવકડ હોસ્સ્કપિ

અથવા એમ્બ્યુ ેિરી સર્જિક

સેન્િરમાંથી સેવાઓ મેળવો છો, ત્યારે

અમુક પ્રદાતાઓ નેિવકડ ની િહારના હોઈ શકે છે . આ ડકસ્કસાઓમાં, તે પ્રદાતાઓ તમને વધુમાં વધુ જે
બિ

આપી શકે છે તે તમારા પ્ ાનની ઇન-નેિવકડ િર્ડ-શેડરિંગ રકમ છે . આ કિોકિીની દવા,

એનેસ્કથેવસયા, પેથો ોજી, રે ડિયો ોજી,
અથવા ઇન્િેસ્ન્સવવસ્કિ સેવાઓ પર
અને િે ેન્સ બિ

ેિોરે િરી, વનયોનેિો ોજી, આવસસ્કિન્િ સિન, હોસ્સ્કપિબ સ્કિ

ાગુ પિે છે . આ પ્રદાતાઓ તમને િે ેન્સ બિ

આપી શકતા નથી

મેળવવા માિે તમને તમારી સુરક્ષા છોિી દે વા માિે કહી શકશે નહીં.

જો તમે આ ઇન-નેિવકડ સુવવધાઓ પર અન્ય પ્રકારની સેવાઓ મેળવો છો, તો નેિવકડ ની િહારના પ્રદાતાઓ
તમને િે ેન્સ બિ
કરો.

આપી શકતા નથી જ્યાં સુધી તમે

ેબિત સંમવત ન આપો અને તમારી સુરક્ષાનો ત્યાગ

ન્ય ૂ જસીનો કાયદો તમને અજાણતા આઉિ-ઓફ-નેિવકડ સેવાઓ (નેિવકડ ની િહારના પ્રદાતાઓ દ્વારા પ ૂરી
પાિવામાં આવતી ઇન-નેિવકડ સુવવધા પરની સેવાઓ) માિે તમારી ઇન-નેિવકડ િર્ડ-શેડરિંગ રકમ (દા.ત.,
તમારી કપાતપાત્ર રકમ, સહ-ચુકવણીઓ અથવા સહવીમો જો સમાન સેવાઓ ઇન-નેિવકડ ધોરણે પ્રદાન
કરવામાં આવી હોત) કરતાં વધુ રકમનુ ં બિ

મેળવવાથી પણ રક્ષણ કરે છે .

તમારે ક્યારે ર્ પણ બેલેન્સ બબબલિંગથી તમારું ુ રક્ષણ છોડવાની જરૂર નથી. તમારે

નેટવકય ની બહારથી સુંભાળ લેવાની પણ જરૂર નથી. તમે તમારા પ્લાનના નેટવકય માું
પ્રદાતા અથવા સધુ વિા પસુંદ કરી શકો છો.

ુ ક્ષા પણ છે :
જ્ર્ારે બેલેન્સ બબબલિંગની મુંજૂરી ન હોર્, ત્ર્ારે તમારી પાસે નીચેની સર
•

તમે તમારા િર્ડનો ડહસ્કસો જ ચ ૂકવવા માિે જવાિદાર છો (જેમ કે સહચુકવણી, સહવીમો અને
કપાતપાત્ર કે જે પ્રદાતા અથવા સુવવધા ઇન-નેિવકડ હોય તો તમે જે ચ ૂકવવાના હતા). તમારો હેલ્થ
પ્ ાન સીધા જ કોઈપણ વધારાના િર્ડ નેિવકડ ની િહારના પ્રદાતાઓ અને સુવવધાઓને ચ ૂકવશે

•

સામાન્ય રીતે, તમારા હેલ્થ પ્ ાનમાં આિલું થવુ ં આવશ્યક છે :
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o તમને સેવાઓ માિે અગાઉથી મંજૂરી (જેને "પ ૂવડ અવધકૃતતા" તરીકે પણ ઓળિવામાં
આવે છે ) મેળવવાની જરૂર વગર કિોકિીની સેવાઓને આવરી

ેવી જોઈએ

o આઉિ-ઓફ-નેિવકડ પ્રદાતાઓ દ્વારા કિોકિીની સેવાઓને આવરી

ેવી જોઈએ

o ઇન-નેિવકડ પ્રદાતા અથવા સુવવધાને તે શું ચ ૂકવશે તેના આધારે તમારે પ્રદાતા અથવા

સુવવધા (ડકિંમત-શેડરિંગ) ને કેિ ા ચુકવવાના છે તે આધાડરત કરવું જોઈએ અને તે રકમ
તમારા

ાભોના સ્કપષ્િીકરણમાં દશાડવવી જોઈએ.

o કિોકિીની સેવાઓ અથવા નેિવકડ ની િહારની સેવાઓ માિે તમે ચ ૂકવણી કરો છો તે

કોઈપણ રકમને તમારી ઇન-નેિવકડ કપાતપાત્ર અને બિસ્કસામાંથી િહારની મયાડદામાં
ગણવી જોઈએ

જો તમને લાગે કે તમને ખોટી રીતે બબલ આપવામાું આવય ુંુ છે તો,
Virtua Health (વચ્યુય
ડ

હેલ્થ) માિે ગ્રાહક સેવા િેસ્કક સુધી પહોંર્વા માિે 1-833-335-4010 પર સંપકડ કરો.

ફેિર કાયદા હેઠળ તમારા અવધકારો વવશે વધુ માડહતી માિે મેડિકેર અને મેડિકેિ સેવાઓ, આરોગ્ય અને
માનવ સેવા વવભાગના કેન્રોનો 1-800-985-3059 પર સંપકડ કરો અથવા
www.cms.gov/nosurprises/consumers ની મુ ાકાત ો.
ન્ય ૂ જસી સ્કિેિ
ની મુ ાકાત

ો હેઠળ તમારા અવધકારો વવશે વધુ માડહતી માિે https://www.state.nj.us/dobi/index.html

ો.

ફડરયાદ નોંધાવવા માિે , ન્યુ જસી ડિપાિડ મેન્િ ઓફ િેનન્કિંગ એન્િ ઈન્સ્કયોરન્સનો 609-292-7272 પર સંપકડ
કરો અથવા https://www.state.nj.us/dobi/consumer.htm પર ઓન ાઈન ફડરયાદ નોંધાવો.
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