“Hoá đơn y tế bấ t ngờ” là gı?
̀
What Is a Surprise Medical Bill?
New Mexico có thông qua đa ̣o luâ ̣t mới nhằ m bảo vê ̣ cho quý vi ̣khỏi các
hoá đơn y tế bấ t ngờ. “Hoá đơn bấ t ngờ” là từ ngữ đươ ̣c sử du ̣ng để mô tả
hoá đơn y tế mà bê ̣nh nhân nhâ ̣n sau khi đươ ̣c bác sı ̃ hay tổ chức ngoài
ma ̣ng lưới chăm sóc sức khỏe.

“Trong hay ngoài mạng lưới” nghıã là gi?
.
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Những bác sı ̃ và tổ chức này có hợ p đồ ng
với hãng bảo hiể m của quý vi.̣

Ngoài mạng lươi
Những bác sı ̃ và tổ chức
này không có hợ p đồ ng
với hãng bảo hiể m của
quý vi.̣ Họ nằ m “ngoài
mạng lưới”. Quý vi ̣ sẽ
phải chi trả chi phı́ đát đỏ
theo giá cả “ngoài mạng
lưới”.

$$$$

Trường hợp nào mà quý vi ̣ có thể nhâ ̣n hoá đơn bấ t
ngờ?
•

Nế u không thể tự cho ̣n phòng cấ p cứu để đế n hay bác sı ̃ điề u tri ̣cho
quý vi ̣

•

Nế u quý vi ̣đươ ̣c bác sı ̃ trong ma ̣ng lưới thăm khám nhưng bác sı ̃
hay chuyên gia cũng đươc̣ mời thăm gia chăm sóc cho quý vi ̣
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Chương trı̀nh bảo hiể m sẽ tố n những chi phı́ nào?
Quý vi ̣cầ n biế t loa ̣i chương trı̀nh của mı̀nh là gi. Có 4 loa ̣i chương trı̀nh
bảo hiể m:
PPO (Preferred

Provider Organization)
Tổ chức bác sı ̃ ưu đaĩ

POS (Point of

Service) Phục vụ
tại nơi

EPO (Exclusive

HMO (Health

Provider Organization)
Tổ chức mạng lưới
bác sı ̃ dành riêng

Maintenance
Organization) Tổ chức
Giữ gin Sức khỏe

Tấ t cả chương trıǹ h đề u có phúc lơ ̣i “trong ma ̣ng lưới”.

Có phúc lợ i “trong mạng lưới”

PPO

POS

EPO

HMO









Mô ̣t số chương trı̀nh có phu ̣c lơ ̣i “ngoài ma ̣ng lưới” không mang tı́nh cấ p
cứu. Nói cách khác, những chương trı̀nh này chi trả mô ̣t số hoă ̣c tấ t cả chi
phı́ liên quan đế n sự chăm sóc không khẩ n cấ p mă ̣c dù bác sı ̃ hoă ̣c tổ chức
là “ngoài ma ̣ng lưới”.
PPO POS

EPO

HMO



Có phúc lợ i “trong mạng lưới”







Có phúc lợ i không khẩ n cấ p “ngoài mạng
lưới”





 

Tấ t cả chương trı̀nh chi trả những viê ̣n phı́ cấ p cứu cả trong ma ̣ng lưới lẫn
ngoài ma ̣ng lưới, nhưng mô ̣t số chương trı̀nh không chi trả 100% những viê ̣n
phı́ cấ p cứu ngoài ma ̣ng lưới.
PPO

POS

EPO

HMO

Có phúc lợ i “trong mạng lưới”









Có phúc lợ i không khẩ n cấ p “ngoài
mạng lưới”





 

Chi trả viện phı́ cấ p cứu S = Phầ n trăm
nào đó, tức là ıt́ hơn 100%, đố i với sự
chăm sóc cấ p cứu ngoài mạng lưới
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Đạo luâ ̣t Gửi Hoá đơn Bấ t ngờ là gı?
̀
Đa ̣o luâ ̣t Gửi Hoá đơn Bấ t ngờ bảo vê ̣ những người có bảo hiể m sức
khỏe khỏi bi như
̣
̣
̃ ng chi phı́ không biế t trước do những bác sı ̃ hay bênh
viêṇ ngoài ma ̣ng lưới gửi về.
Đa ̣o luâ ̣t của tiể u bang tuyên bố như sau:
•

Dich
̣ vu ̣ y tế có thể đươ ̣c cung cấ p trong bê ̣nh bởi những bác sı ̃ cả
trong ma ̣ng lưới lẫn ngoài ma ̣ng lưới. Bác sı ̃ ngoài ma ̣ng lưới có thể
gửi hoá đơn riêng cho quý vi..̣

•

Bê ̣nh viê ̣n của quý vi ̣có thể trong ma ̣ng lưới bảo hiể m quý vi,̣ nhưng
điề u đó không có nghıã là tấ t cả bác sı ̃ khám cho quý vi ̣trong bê ̣nh
viê ̣n có trong ma ̣ng lưới.

•

Trước khi xế p he ̣n, quý vi ̣haỹ go ̣i hañ g bảo hiể m của quý vi ̣để biế t
là bê ̣nh viê ̣n và những bác sı ̃ trong bê ̣nh viê ̣n đó có trong ma ̣ng lưới
không.

$$$$

Bệnh viện của quý vi ̣ có
thể trong mạng lưới,
nhưng bác sı ̃ thăm khám
cho quý vi ̣ tại bệnh viện
có thể ngoại mạng lưới.

Y tế UNM sẽ thông báo cho tôi biế t nế u bảo hiể m của
tôi được coi là ngoài mạng lưới không?
Có chứ. Đố i với những dich
̣ vu ̣ y tế không khẩ n cấ p, chúng tôi sẽ thông báo
cho quý vi ̣biế t nế u bảo hiể m của quý vi ̣là “ngoài ma ̣ng lưới”.
Hãy go ̣i hañ g bảo hiể m của quý vi ̣để biế t là bê ̣nh viê ̣n và những bác sı ̃
trong bê ̣nh viê ̣n đó có trong ma ̣ng lưới quý vi ̣hay không. Quý vi ̣có thể tı̀m
ra số điê ̣n thoa ̣i cầ n go ̣i ở mă ̣t sau thẻ bảo hiể m của quý vi ̣hay trên trang
ma ̣ng của hañ g bảo hiể m quý vi.̣

Hãy gọi hãng bảo hiể m
của quý vi ̣ để biế t ai có
trong mạng lưới quý vi.̣

Còn dich
̣ vũ cấ p cứu thı̀ sao?
•

Quý luôn luôn có thể đươ ̣c khám bê ̣nh ta ̣i Phòng Cấ p cứu Bê ̣nh Viê ̣n
UNM (PCC). Đa ̣o luâ ̣t Gửi Hoá đơn Bấ t ngờ nghıã là chương trı̀nh
bảo hiể m sẽ tố n các viê ̣n phı́ PCC thâ ̣m chı́ nế u quý vi la
̣ ̀ bê ̣nh nhân
ngoài ma ̣ng lưới.

•

Nế u các bác sı ̃ chuyên khoa ngoài ma ̣ng lưới đươ ̣c kêu vào PCC, hoă ̣c
nế u quý vi ̣cầ n đươ ̣c những bác sı ̃ ngoài ma ̣ng lưới chăm sóc sau khi
xuấ t viê ̣n, quý vi se
̣ ̃ tự trả cho những dich
̣ vu ̣ do những bác sı ̃ đó
cung cấ p. Đa ̣o luâ ̣t Gửi Hoá đơn Bấ t ngờ bảo đảm rằ ng mă ̣c dù quý
vi ̣sẽ chi trả cho những bác sı ̃ ngoài ma ̣ng lưới thăm khám trong PCC,
nhưng quý vi ̣khỏi phải chi trả theo giá cả ngoài ma ̣ng lưới.
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Tôi có những lựa chọn nào nế u tôi có bảo hiể m ngoài
mạng lưới?
Quý vi ̣có thể cho ̣n đươ ̣c bác sı ̃ ngoài ma ̣ng lưới mà quý vi ̣thı́ch thăm khám,
nhưng quý vi se
̣ ̃ tư ̣ đóng viêṇ phı́ theo giá cả ngoài ma ̣ng lưới. Quý vi ̣sẽ
nhâ ̣n hoá đơn đố i với những dich
̣ vu ̣ mà hañ g bảo hiể m không chi trả.
Nế u cho ̣n đươ ̣c chăm sóc ta ̣i bê ̣nh viê ̣n chúng tôi với tư cách là bê ̣nh nhâ ̣n
ngoài ma ̣ng lưới thı̀ quý vi ̣có thể go ̣i số 925-0900 để tım
̀ hiể u viê ̣n phı́ quý
vi ̣sẽ trả là bao nhiêu.
Làm sao tôi có thể tım
̀ hiể u để biế t những loại bảo hiể m được
coi là “trong mạng lưới” đố i với Y tế UNM?
Quý vi ̣có thể go ̣i Trung tâm Hơ ̣p đồ ng Đă ̣c biê ̣t ở số 272-0572. Quý vi ̣cũng
có thể tı̀m kiế m thông tin này trên trang ma ̣ng chúng tôi ta ̣i
https://hsc.unm.edu/health/
Hoá đơn y tế sẽ nêu rõ những viê ̣n phı́ tôi phải chiụ trách nhiê ̣m
tự đóng với tư cách là bê ̣nh nhân ngoài mạng lưới?
Nế u là bê ̣nh nhân ngoài ma ̣ng lưới, chúng tôi sẽ ghi rõ những phầ n trong
hoá đơn là viê ̣n phı́ ngoài ma ̣ng lưới mà quý vi ̣cầ n tự đóng. Theo Đa ̣o luâ ̣t
Gửi Hoá đơn Bấ t ngờ, những viê ̣n phı́ này sẽ giố ng viê ̣n phı́ sẽ đươ ̣c tı́nh
toán nế u quý vi ̣đươ ̣c bác sı ̃ trong ma ̣ng lưới thăm khám, nhưng hañ g bảo
hiể m quý vi ̣sẽ không đóng nhưng viê ̣n phı́ này cho quý vi.̣
Vı́ du ̣, nế u traĩ qua thủ thuâ ̣t do bác sı ̃ ngoài ma ̣ng lưới thực hiê ̣n thı̀ quý vi ̣
sẽ tự trả số tiề n cho thủ thuâ ̣t đó giố ng số tiề n hañ g bảo hiể m quý vi ̣sẽ chi
trả nế u là bác sı ̃ trong ma ̣ng lưới.
Nế u có bấ t cứ câu hỏi nào về hoá đơn của quý vi,̣ haỹ go ̣i chúng tôi ở số
505-272-2521.

Giúp phản đố i hoá đơn bấ t ngờ

Nế u quý vi ̣cầ n đươ ̣c hỗ trơ ̣ trong viê ̣c chố ng la ̣i hoá đơn bấ t ngờ, thı̀ hãy
liên la ̣c Giám sát viên Bảo hiể m ta ̣i www.osi.state.nm.us hoă ̣c go ̣i số 1-8554-ASK-OSI (1-855-427-5674). Văn phòng Giám sát viên Bảo hiể m thi hành
luâ ̣t bảo hiể m ta ̣i New Mexico. Ho ̣ bảo vê ̣ thành viên bảo hiể m cũng như
phát hiê ̣n, truy tố , và phòng ngừa sự gian lâ ̣n.

Các Số ĐT
Quan trọng
Trung tâm Hợ p
đồ ng Đậc biệt:
505 272-0572
Văn phòng Tài
chın
́ h Bệnh nhân
của Bệnh Viện
UNM:
505 272-2521
Để hỏi trước về
viện phı́ của quý vi:̣
505 925-0900
Tên công ty bảo
hiểm của quý vi:̣
_______________
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Chấ p thuận
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