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“Hoá đơn y tế bất ngờ” là gı̀? 
What Is a Surprise Medical Bill? 
New Mexico có thông qua đaọ luâṭ mới nhằm bảo vê ̣cho quý vi ̣ khỏi các 
hoá đơn y tế bất ngờ. “Hoá đơn bất ngờ” là từ ngữ đươc̣ sử duṇg để mô tả 
hoá đơn y tế mà bêṇh nhân nhâṇ sau khi đươc̣ bác sı ̃hay tổ chức ngoài 
maṇg lưới chăm sóc sức khỏe.  

“Trong hay ngoài maṇg lưới” nghıã là gi?  
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Trường hợp nào mà quý vi ̣có thể nhâṇ hoá đơn bất 
ngờ?  

• Nếu không thể tư ̣choṇ phòng cấp cứu để đến hay bác sı ̃điều tri ̣ cho 
quý vi ̣

• Nếu quý vi ̣ đươc̣ bác sı ̃trong maṇg lưới thăm khám nhưng bác sı ̃
hay chuyên gia cũng đươc̣ mời thăm gia chăm sóc cho quý vi ̣  

  

$ $ 

$ $ 
Những bác sı ̃và tổ chức 
này không có hợp đồng 
với hãng bảo hiểm của 
quý vi.̣ Ho ̣nằm “ngoài 
maṇg lưới”. Quý vi ̣sẽ 
phải chi trả chi phı́ đát đỏ 
theo giá cả “ngoài maṇg 
lưới”.  
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Những bác sı ̃và tổ chức này có hợp đồng  

với hãng bảo hiểm của quý vi.̣ 
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Chương trı̀nh bảo hiểm se ̃tốn những chi phı ́nào?  
Quý vi ̣ cần biết loaị chương trı̀nh của mı̀nh là gi. Có 4 loaị chương trı̀nh  
bảo hiểm:   

PPO (Preferred 
Provider Organization) 
Tổ chức bác sı ̃ưu đaĩ 

POS (Point of 
Service) Phuc̣ vu ̣
taị nơi 

EPO (Exclusive 
Provider Organization) 
Tổ chức maṇg lưới 
bác sı ̃dành riêng 

HMO (Health 
Maintenance 
Organization) Tổ chức 
Giữ gin Sức khỏe 

 

Tất cả chương trı̀nh đều có phúc lơị “trong maṇg lưới”.  

 PPO POS EPO HMO 

Có phúc lợi “trong maṇg lưới”     
 

Môṭ số chương trı̀nh có phuc̣ lơị “ngoài maṇg lưới” không mang tı́nh cấp 
cứu. Nói cách khác, những chương trı̀nh này chi trả môṭ số hoăc̣ tất cả chi 
phı́ liên quan đến sư ̣chăm sóc không khẩn cấp măc̣ dù bác sı ̃hoăc̣ tổ chức 
là “ngoài maṇg lưới”.   

 PPO POS EPO HMO 

Có phúc lợi “trong maṇg lưới”     
Có phúc lợi không khẩn cấp “ngoài maṇg 
lưới”  

    
 

Tất cả chương trı̀nh chi trả những viêṇ phı́ cấp cứu cả trong maṇg lưới lâñ 
ngoài maṇg lưới, nhưng môṭ số chương trı̀nh không chi trả 100% những viêṇ 
phı́ cấp cứu ngoài maṇg lưới.  

 PPO POS EPO HMO 

Có phúc lợi “trong maṇg lưới”     
Có phúc lợi không khẩn cấp “ngoài 
maṇg lưới” 

    

Chi trả viêṇ phı́ cấp cứu S = Phần trăm 
nào đó, tức là ı́t hơn 100%, đối với sự 
chăm sóc cấp cứu ngoài maṇg lưới  

S S   
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Đaọ luâṭ Gửi Hoá đơn Bất ngờ là gı?̀  
Đaọ luâṭ Gửi Hoá đơn Bất ngờ bảo vê ̣những người có bảo hiểm sức 
khỏe khỏi bi ̣ những chi phı́ không biết trước do những bác sı ̃hay bêṇh 
viêṇ ngoài maṇg lưới gửi về.  

 
Đaọ luâṭ của tiểu bang tuyên bố như sau:  

• Dic̣h vu ̣y tế có thể đươc̣ cung cấp trong bêṇh bởi những bác sı ̃cả 
trong maṇg lưới lâñ ngoài maṇg lưới. Bác sı ̃ngoài maṇg lưới có thể 
gửi hoá đơn riêng cho quý vi ̣..  

• Bêṇh viêṇ của quý vi ̣ có thể trong maṇg lưới bảo hiểm quý vi ̣, nhưng 
điều đó không có nghıã là tất cả bác sı ̃khám cho quý vi ̣ trong bêṇh 
viêṇ có trong maṇg lưới.  

• Trước khi xếp heṇ, quý vi ̣ hãy goị hañg bảo hiểm của quý vi ̣ để biết 
là bêṇh viêṇ và những bác sı ̃trong bêṇh viêṇ đó có trong maṇg lưới 
không.  

Y tế UNM se ̃thông báo cho tôi biết nếu bảo hiểm của 
tôi được coi là ngoài maṇg lưới không?  
Có chứ. Đối với những dic̣h vu ̣y tế không khẩn cấp, chúng tôi se ̃thông báo 
cho quý vi ̣ biết nếu bảo hiểm của quý vi ̣ là “ngoài maṇg lưới”.  

Hãy goị hañg bảo hiểm của quý vi ̣ để biết là bêṇh viêṇ và những bác sı ̃
trong bêṇh viêṇ đó có trong maṇg lưới quý vi ̣ hay không. Quý vi ̣ có thể tı̀m 
ra số điêṇ thoaị cần goị ở măṭ sau thẻ bảo hiểm của quý vi ̣ hay trên trang 
maṇg của hañg bảo hiểm quý vi ̣.  

Còn dic̣h vũ cấp cứu thı ̀sao?   
• Quý luôn luôn có thể đươc̣ khám bêṇh taị Phòng Cấp cứu Bêṇh Viêṇ 

UNM (PCC). Đaọ luâṭ Gửi Hoá đơn Bất ngờ nghıã là chương trı̀nh 
bảo hiểm se ̃tốn các viêṇ phı́ PCC thâṃ chı́ nếu quý vi ̣ là bêṇh nhân 
ngoài maṇg lưới.   

• Nếu các bác sı ̃chuyên khoa ngoài maṇg lưới đươc̣ kêu vào PCC, hoăc̣ 
nếu quý vi ̣ cần đươc̣ những bác sı ̃ngoài maṇg lưới chăm sóc sau khi 
xuất viêṇ, quý vi ̣ se ̃tư ̣trả cho những dic̣h vu ̣do những bác sı ̃đó 
cung cấp. Đaọ luâṭ Gửi Hoá đơn Bất ngờ bảo đảm rằng măc̣ dù quý 
vi ̣ se ̃chi trả cho những bác sı ̃ngoài maṇg lưới thăm khám trong PCC, 
nhưng quý vi ̣ khỏi phải chi trả theo giá cả ngoài maṇg lưới.  

$$$$ 

Bêṇh viêṇ của quý vi ̣có 
thể trong maṇg lưới, 
nhưng bác sı ̃thăm khám 
cho quý vi ̣taị bêṇh viêṇ 
có thể ngoaị maṇg lưới.  
 

Hãy goị hãng bảo hiểm 
của quý vi ̣để biết ai có 
trong maṇg lưới quý vi.̣  
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Tôi có những lựa choṇ nào nếu tôi có bảo hiểm ngoài 
maṇg lưới? 
Quý vi ̣ có thể choṇ đươc̣ bác sı ̃ngoài maṇg lưới mà quý vi ̣ thı́ch thăm khám, 
nhưng quý vi ̣ se ̃tư ̣đóng viêṇ phı́ theo giá cả ngoài maṇg lưới. Quý vi ̣ se ̃
nhâṇ hoá đơn đối với những dic̣h vu ̣mà hañg bảo hiểm không chi trả.  

Nếu choṇ đươc̣ chăm sóc taị bêṇh viêṇ chúng tôi với tư cách là bêṇh nhâṇ 
ngoài maṇg lưới thı̀ quý vi ̣ có thể goị số 925-0900 để tı̀m hiểu viêṇ phı́ quý 
vi ̣ se ̃trả là bao nhiêu.  

Làm sao tôi có thể tım̀ hiểu để biết những loaị bảo hiểm được 
coi là “trong maṇg lưới” đối với Y tế UNM?   
Quý vi ̣ có thể goị Trung tâm Hơp̣ đồng Đăc̣ biêṭ ở số 272-0572. Quý vi ̣ cũng 
có thể tı̀m kiếm thông tin này trên trang maṇg chúng tôi taị  
https://hsc.unm.edu/health/ 

 
Hoá đơn y tế sẽ nêu rõ những viêṇ phı́ tôi phải chiụ trách nhiêṃ 
tự đóng với tư cách là bêṇh nhân ngoài maṇg lưới?  
Nếu là bêṇh nhân ngoài maṇg lưới, chúng tôi se ̃ghi rõ những phần trong 
hoá đơn là viêṇ phı́ ngoài maṇg lưới mà quý vi ̣ cần tư ̣đóng. Theo Đaọ luâṭ 
Gửi Hoá đơn Bất ngờ, những viêṇ phı́ này se ̃giống viêṇ phı́ se ̃đươc̣ tı́nh 
toán nếu quý vi ̣ đươc̣ bác sı ̃trong maṇg lưới thăm khám, nhưng hañg bảo 
hiểm quý vi ̣ se ̃không đóng nhưng viêṇ phı́ này cho quý vi ̣. 

Vı́ du,̣ nếu traĩ qua thủ thuâṭ do bác sı ̃ngoài maṇg lưới thưc̣ hiêṇ thı̀ quý vi ̣ 
se ̃tư ̣trả số tiền cho thủ thuâṭ đó giống số tiền hañg bảo hiểm quý vi ̣ se ̃chi 
trả nếu là bác sı ̃trong maṇg lưới.  

Nếu có bất cứ câu hỏi nào về hoá đơn của quý vi ̣, hãy goị chúng tôi ở số 
505-272-2521.  

Giúp phản đối hoá đơn bất ngờ 
Nếu quý vi ̣ cần đươc̣ hỗ trơ ̣trong viêc̣ chống laị hoá đơn bất ngờ, thı̀ hãy 
liên lac̣ Giám sát viên Bảo hiểm taị www.osi.state.nm.us hoăc̣ goị số 1-855-
4-ASK-OSI (1-855-427-5674). Văn phòng Giám sát viên Bảo hiểm thi hành 
luâṭ bảo hiểm taị New Mexico. Ho ̣bảo vê ̣thành viên bảo hiểm cũng như 
phát hiêṇ, truy tố, và phòng ngừa sư ̣gian lâṇ. 

 

 

Các Số ĐT 
Quan troṇg  
 
Trung tâm Hợp 
đồng Đâc̣ biêṭ:   
505 272-0572 
 

Văn phòng Tài 
chıńh Bêṇh nhân 
của Bêṇh Viêṇ 
UNM:   
505 272-2521 
 

Để hỏi trước về 
viêṇ phı ́của quý vi:̣  
505 925-0900 
 

Tên công ty bảo 
hiểm của quý vi:̣ 
_______________ 

Được HLO 
Chấp thuâṇ 
8/2020 
812-1014 
 

https://hsc.unm.edu/health/

