
ያልተጠበቁ የህክምና ዕዳዎችን እና ቀሪ ክፍያዎችን 
በተመለከተ በዋሽግተን ስቴት ያላችሁ መብቶች እና ከለላዎች 

በድንገተኛ ህክምና ክብካቤ ወይም በማዕቀፍ ውስጥ ካለ ሆስፒታል እና ከማዕቀፍ (ኔትዎርክ) ውጭ ባለ አቅራቢ አለያም በተመላላሽ ቀዶ-ጥገና 
ማዕከል ክብካቤ አግኝተው ከሆነ ካልተጠበቀ ዕዳ ወይም ቀሪ ክፍያ ከለላ አለዎት፡፡  

“ ቀሪ የህክምና ዕዳ ” (አንዳንዴም “ያልተጠበቀ ዕዳ ”) ምንድን ነው ? 

ዶክተርን አለያም ሌላ የጤና ክብካቤ አቅራቢን ሲያዩ ከራሰዎ ኪስ አውጥተው የሚከፍሉት የተወሰነ ዕዳ ማለትም የወጭ 

መጋራት፣የአረቦን (ኢንሹራንስ) መጋራት፣እና/ወይም ጥቅል የኢንሹራንስ ተቀናሽ ዕዳ (ዲዳክትብል) ሊመጣብዎ ይችላል፡፡ አቅራቢን 

ካዩ አለያም በጤና ዕቅድዎ መረብ (ኔትወርክ) ውጭ የሆነን የጤና ክብካቤ ተቋምን ከጎበኙ ሌሎች ተጨማሪ ወጭዎች ሊመጡብዎ 

ይችላል፤አለያም ሙሉ በሙሉ ዕዳዎችን መክፈል ይኖርብዎታል፡፡  

“ከማዕቀፍ/ኔትወርክ ውጭ” የሚለው ከእርስዎ የጤና ዕቅድ ጋር ውል/ስምምነት ያልተፈራረሙ አቅራቢዎችን እና የጤና ተቋማትን 

ይገልፃል፡፡ከማዕቀፍ/ኔትወርክ ውጭ ባሉ አቅራቢዎች ለተሰጡ አገልግሎቶች ልዩነቱ ብቻ ማለትም የአገልግሎቱ ሙሉ ክፍያ እና 

የእርስዎ የሽፋን ዕቅድ ለመክፈል በተስማማው መካከል ያለውን ልዩነት ብቻ ሊከፍል ይችላል፡፡ ይህ "ቀሪ ክፍያ "ይባላል፡፡ ይህ ዋጋ 

ለአንድ ተመሳሳይ አገልግሎት ከማዕቀፍ/ኔትወርክ ውስጥ ካሉት ወጭዎች አንፃር ከፍ ሊል ይችላል፤ እናም በዓመት ውስጥ ከራስዎ 

ኪስ እንዲከፍሉ የተቀመጠውን ጣራይ አይነካም፡፡  

 

"ያልተጠበቁ የህክምና ዕዳዎች" ያልታሰቡ ዕዳዎች ናቸው፡፡ ይህ የሚከሰተውም በእርስዎ ክብካቤ ላይ ማን እንደሚሳተፍ መቆጣጠር በማይችሉበት 
ወቅት ነው፡፡ ለምሳሌ እርስዎ ወደ ድንገተኛ ህክምና ክፍል ሲሄዱ አለያም በማዕቀፍ /ኔትወርክ ውስጥ ያለን የህክምና ተቋም ለመጎብኘት ቀጠሮ 
ይዘው ነገር ግን ሳይጠበቅ ከማዕቀፍ /ኔትወርክ ውጭ ባለ አቅራቢ ሲታከሙ/አገልግሎቱን ሲያገኙ ነው፡፡  

የትኛዎቹ አቅራቢዎች፣ሆስፒታሎች እና የህክምና ተቋማት በእነሱ ማዕቀፍ ውስጥ መሆናቸውን እርስዎ ሲጠይቁ አለያም በራሳቸው 
ድረ-ገፅ አማካኝነት የመድን ዋስትናዎች(ኢንሹራንሶች) መግለፅ ይጠበቅባቸዋል፡፡ ሆስፒታሎች፣የቀዶ ጥገና ተቋማት እና አቅራቢዎች 
በየትኛው የአቅራቢዎች ማዕቀፍ(ኔትዎርክ) ውስጥ እንደሚሳተፉ በድረ-ገፆቻቸው አለያም ሲጠየቁ መግለፅ ይጠበቅባቸዋል፡፡  

 

ቀጥለው ለቀረቡት አገልግሎቶች የቀሪ ክፍያ ዕዳ ከለላ(ሽፋን) ይኖርዎታል 

ድንገተኛ ህክምና አገልግሎቶች  

ድንገተኛ የጤና እክል፣የአእምሮ ጤንነት መታወክ አለያም የአደንዛዥ እፅ አጠቃቀም ችግር ካለብዎት እና የድንገተኛ ህክምና 
አገልግሎቶቸ ከማዕቀፍ(ኔትወርክ) ውጭ በሆነ አቅራቢ ወይም ተቋም አግኝተው ከሆነ አቅራቢው ወይም ተቋሙ ክፍያ ሊጠይቅዎ 
የሚችለው የሽፋንዎን የማዕቀፍ ውስጥ ወጭ-መጋራት (ለምሳሌ የወጭ መጋራት እና የኢንሹራንስ መጋራት) ነው፡፡ ለነኝህ ድንገተኛ 
አገልግሎቶች ቀሪ ሂሳብ/ዕዳ ሊጠየቁ አይችሉም፡፡ ይህ የሚያካትተው በአእምሮ ጤንንት ህመም ወይም በአደንዛዥ እፅ አጠቃቀም 
ቀውስ ለደረሰባቸው ግለሰቦች ድንገተኛ አገልግሎት ከሚያቀርቡ ሆስፒታሎች እና ተቋማት ክብካቤ ሲያገኙ ነው፡፡ ለነኝህ ድንገተኛ 
አገልግሎቶች፤ የተረጋጋ ሁኔታ ላይ ከደረሱ በኋላ የሚሰጡ አገልግሎቶችን ጨምሮ ቀሪ ሂሳብ/ዕዳ ሊጠየቁ አይችሉም፡፡ 

በማዕቀፍ -ውስጥ ካለ ሆስፒታል ወይም ተመላላሽ የቀዶ ጥገና ማዕከል የሚሰጡ የተወሰኑ አገልግሎቶች  

በማዕቀፍ-ውስጥ ካለ ሆስፒታል ወይም ተመላላሽ የቀዶ ጥገና ማዕከል ወይም በተወሰኑ አቅራቢዎች አገልግሎት ካገኙ 
ከማዕቀፍ ውጭ ሊሆኑ ይችላሉ፡፡ በዚህ ግዜ እነኝህ አቅራቢዎች እጅግ ቢበዛ ሊያስከፍሉዎት የሚችሉት የእርስዎን 
የማዕቀፍ-ውስጥ የሽፋን ዕቅድን የወጭ-መጋራት ዕዳን ነው፡፡  

 

ከማዕቀፍ-ውጭ ክብካቤ እንዲያገኙ አይፈለግም፡፡ በማዕቀፍዎ ሽፋን ዕቅድ ውስጥ የሚገኝ አቅራቢን ወይም 



ተቋምን መምረጥ ይችላሉ፡፡  

ቀሪ-የህክምና ዕዳ ከለላዎትን እንዲያነሱ መቸ ነው ሊጠየቁ የሚችሉት 

የጤና ክብካቤ አቅራቢዎች፤ ሆስፒታሎች እና የሄሊኮፕተር አምቡላንስ አቅራቢዎችን ጨምሮ ቀሪ-የህክምና ዕዳ ከለላዎትን 
እንዲያቋርጡ በፍፁም አይፈልጉም፡፡ 

በግል የተገዛ የግሩፕ ሄልዝ ሽፋን ካለዎት በተወሰነ ደረጃ እና ወቅት ቀሪ-የህክምና ዕዳ ከለላዎትን ለማንሳት ፈቃደኝነዎትን አቅራቢው 
ሊጠይቅ ይችላል፡፡ነገር ግን ፈቃደኛ እንዲሆኑ ግዴታ አይጠበቅብዎትም፡፡ለበለጠ መረጃ እባክዎን ቀጣሪዎን አለያም የጤና ሽፋን 
ዕቅድዎን ያነጋግሩ፡፡ 

 

ቀሪ-የህክምና ዕዳ በማይፈቀድበት ወቅት የሚከተሉት ሽፋኖች / ከለላዎች ይኖሩዎታል፡፡ 

  

• የራስዎን የወጭ ድርሻ (አቅራቢው ወይም ተቋሙ ከማዕቀፍ ውስጥ ቢሆን ኖሮ ሊከፍሉት የሚገባ ክፍያ ለምሳሌ እንደ ወጭ-
መጋራት/ ኮፔይመንት፣የኢንሹራንስ ከፊል ክፍያ እና ጥቅል የኢንሹራንስ ክፍያ/ዲዳክትብል) ብቻ እንዲከፍሉ ግዴታ ይኖርበዎታል፡፡ 
ከማዕቀፍ ውጭ ያሉ አቅራቢዎችን እና ተቋማትን ግን የእርስዎ የጤና ሽፋን ዕቅድ በቀጥታ ይከፍልለዎታል፡፡  

• የጤና ሽፋን ዕቅድዎ ፡-  

o የአገልግሎት ቅድመ-ፈቃድ/ይሁንታ ሳያስፈልግ የድንገተኛ ህክምና አገልግሎቶችን የግድ መሸፈን ይኖርበታል፡፡  

o ከማዕቀፍ ውጭ ባሉ አቅራቢዎች የሚሰጥ የድንገተኛ ህክምና አገልግሎቶችን መሸፈን ይኖርበታል፡፡  

o ለአቅራቢ ወይም ተቋም የሚደርስብዎትን ዕዳ (ወጭ-መጋራት) በማዕቀፍ ውስጥ ላለ አቅራቢ ወይም ተቋም 
የሚከፈልን ክፍያ መሰረት አድርገው ያሰላሉ፤ መጠኑንም በጥቅማጥቅሞች ገለፃ ክፍል ማሳወቅ ይኖርባቸዋል፡፡  

o ማንኛውም ለድንገተኛ ህክምና አገልግሎቶች አለያም ከማዕቀፍ-ውጭ ለሆኑ አገልግሎቶች የተከፈለ ወጭን ከራስ ኪስ 
የሚከፈልን እና ጥቅል የኢንሹራንሽ ክፍያ (ዲዳክትብል) ጣሪያን ማለፉን እና አለማለፉን ይቆጣጠራሉ፤፡ 

 
በሰህተት ዕዳ መጥቶብኛል ብለው የሚያምኑ ከሆነ ለፌደራል መንግስት በ 1-800-985-3059 በመደወል አለያም በዚህ 
https://www.cms.gov/nosurprises/consumers  ቅሬታ ማቅረብ ይችላሉ፤አለያም ወደ ዋሽንግተን ግዛት የመድን ኮሚሽነር ቢሮ (ዋሽንግተን 

ስቴት ኦፊስ ኦፍ ኢንሹራንስ ኮሚሽነር) አቤቱታ/ቅሬታ በነሱ ድረ-ገፅ (their website ) ወይም በ -800-562- 6900 በመደወል ማቅረብ 
ይችላሉ፡፡  
 

በፌዴራል ህግ መሰረት ስለ አሉዎት መብቶች በተመለከተ የበለጠ መረጃ ከፈለጉ ይህንን ይጎብኙ፡፡  https://www.cms.gov/nosurprises  

በዋሽንግተን ህግ መሰረት ስለ አሉዎት መብቶች በተመለከተ የበለጠ መረጃ ከፈለጉ ይህንን ይጎብኙ፡፡  Office of the 

Insurance Commissioner Balance Billing Protection Act website  

https://www.insurance.wa.gov/file-complaint-or-check-your-complaint-status
https://www.cms.gov/nosurprises
https://www.insurance.wa.gov/what-consumers-need-know-about-surprise-or-balance-billing
https://www.insurance.wa.gov/what-consumers-need-know-about-surprise-or-balance-billing



