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सप्रा�इज मेिडकल िबल िव�� तपाईंको अिधकार तथा सुर�ा 
 

तपाईंले कुनै आक��क उपचार िलनुपदा� वा आउट-अफ-नेटवक�  प्रदायक�ारा कुनै इन-नेटवक�  अ�ताल 

वा ए�ुलेटरी सिज�कल के�मा उपचार गराउँदा, तपाईंलाई सप्रा�इज िबल वा �ाले� िबलबाट सुर�ा प्रदान 

ग�रन्छ। 

 
“�ाले� िबल” (किहलेकाही ँ“सप्रा�इज िबल” भिनन्छ) भनेको के हो? 
तपाईंले कुनै िचिक�कलाई वा अ� �ा� सेवा प्रदायकलाई देखाउँदा, तपाईंले केही आउट-अफ-पकेट 

खच�ह�, ज�ै कोपेमे�, कोइ�ुरे�, तथा/वा िडड��बल ितनु�पन� �न सक्छ। तपाईंको अ� खच� ला� 

सक्छ वा आफ्नो �ा� योजनाको नेटवक�  अ�ग�त नभएको कुनै प्रदायकलाई देखाउनु भए वा य�ो कुनै 

�ा� सेवा सुिवधास्थलमा जानु भएमा तपाईंले पूरा िबल पिन भु�ान गनु�पन� �न सक्छ।  

“आउट-अफ-नेटवक� ” भ�ाले तपाईंको �ा� योजनासँग करारब� नभएका प्रदायक तथा 

सुिवधास्थलह� भ�े बुिझन्छ। आउट-अफ-नेटवक�  प्रदायकह�ले तपाईंको योजना अनुसार ितन� सिकने 

रकम र सेवा वापत ला�े पूरा रकम बीचको बाँकी रकम िबल गन� सक्छन्। यसलाई “�ाले� िबल” 

भिनन्छ। यो रकम स�वतः  सोही बमोिजम सेवाको इन-नेटवक�  खच� भ�ा बढी �न सक्छ र तपाईंको 

वािष�क आउट-अफ-पकेट सीमामा यसको गणना न�न पिन सक्छ।  

“सप्रा�इज िबल” भनेको एउटा अनपेि�त �ाले� िबल हो। तपाईंको उपचारमा को को सामेल �नेछन् भ�े 

तपाईंको िनय�णमा न�ँदा य�ो �न सक्छ—ज�ै तपाईंलाई कुनै आक��क अवस्था आएमा वा तपाईं 

कुनै इन-नेटवक�  सुिवधास्थलमा गएपिन अनपेि�त तवरमा कुनै आउट-अफ-नेटवक�  प्रदायक�ारा तपाईंको 

उपचार भएमा।  
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तपाईलंाई िन� कुराह�मा �ाले� िबलबाट सुर�ा प्रदान ग�रन्छ:  

आक��क अवस्थाको सेवा 
यिद तपाईंलाई कुनै आक��क िचिक�ा अवस्था आएमा वा कुनै आउट-अफ-नेटवक�  प्रदायक वा 

सुिवधास्थलबाट आक��क सेवाह� प्रा� गरेमा, प्रदायक वा सुिवधास्थलले तपाईंलाई िबल गन� स�े 

अिधकतम रकम भनेको तपाईंको योजनाको इन-नेटवक�  खच� म�े-तपाईंको अंशको रकम (ज�ै कोपेमे� 

तथा कोइ�ुरे�) मात्र हो। तपाईंलाई उ� आक��क अवस्था सेवाह�का लािग �ाले� िबल िदन 

सिकँदैन। यस अ�ग�त तपाईंको अवस्था �स्थर �न थालेपिछ तपाईंले प्रा� गन� सेवाह� पिन पन� सक्छ र 

यो तपाईंले िनको भएपिछका सेवाह�का लािग �ाले� िबल नग�रन आफ्नो सुर�ाह�को �ाग गन� 

िल�खत सहमित नजनाएस� लागु रहनेछ। 

इन-नेटवक�  अ�ताल वा ए�ुलेटरी सिज�कल के�मा कुनै कुनै सेवाह� 
तपाईंले कुनै इन-नेटवक�  अ�ताल वा ए�ुलेटरी सिज�कल के�बाट सेवाह� िलएको ख�मा, �हाँका 

कुनै कुनै प्रदायक आउट-अफ-नेटवक�  �न सक्छन्। य�ो �स्थितमा, उ� प्रदायकह�ले िबल गन� स�े 

अिधकतम रकम भनेको तपाईंको योजनाको इन-नेटवक�  खच� म�े-तपाईंको अंशको रकम मात्र हो। यो 

कुरा आक��क अवस्थाको औषिध, एनेस्थेिसया, �ाथोलोजी, रेिडयोलोजी, प्रयोगशाला, िनयो�ाटोलोजी, 

सहायक सज�न, अ�तालका, वा गहन सेवाह�मा लागु �न्छ। यी प्रदायकह�ले तपाईंलाई �ाले� िबल 

गन� पाउँदैनन् र तपाईंलाई �ाले� िबल नग�रने आफ्नो सुर�ाह� �ाग गन� लगाउन पाउँदैनन्। 

यिद तपाईंले उ� इन-नेटवक�  सुिवधास्थलह�मा अ� सेवाह� िलनुभएमा, आउट-अफ-नेटवक�  

प्रदायकह�ले तपाईंलाई �ाले� िबल थमाउन पाउँदैनन्, र यो कुरा तपाईंले आफ्नो सुर�ाह� �ाग गन� 

िल�खत सहमित निदएस� लागु रहन्छ। 

तपाईंले किह�ै पिन �ाले� िबलबाट आफ्नो सुर�ा �ाग गन� अिनवाय� भने �ँदैन। तपाईंले आउट-अफ-

नेटवक� बाट उपचार सेवा िलन पिन अिनवाय� �ँदैन। तपाईंले आफ्नो योजनाको नेटवक�  अ�ग�त नै कुनै 

प्रदायक वा सुिवधास्थल रो� स�ु�न्छ। 
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�ाले� िबलको अनुमित न�ँदा, तपाईलें िन� अनुसार सुर�ाह� पिन पाउनु �नेछ: 

o तपाईं खच� म�े आफ्नो िह�ा भु�ान गन� मात्र िज�ेवार �नु �नेछ (ज�ै प्रदायक वा सुिवधास्थल 
इन-नेटवक�  नै भएको अवस्थामा तपाईंले भु�ान गनु��ने कोपेमे�, कोइ�ुरे�, तथा 
िडड��बलह�)। तपाईंको �ा� योजनाले सोझै आउट-अफ-नेटवक�  प्रदायक तथा 
सुिवधास्थलह�लाई भु�ान गन�छ। 

o तपाईंको �ा� योजनामा सामा�तया: 

o अग्रीम �पमा सेवाह�को लािग �ीकृित (अग्रीम �ीकृित) िबना नै आक��क अवस्थाका 
सेवाह�को कभर भएको �नुपछ� ।  

o आउट-अफ-नेटवक�  प्रदायकह��ारा िदइएको आक��क अवस्था सेवाह�को कभर भएको �नु 
पछ� ।  

o तपाईंले प्रदायक वा सुिवधास्थललाई कित ितनु�पन� �न्छ (खच� म�े-तपाईंको अंश) यो कुरा इन-
नेटवक�  प्रदायक वा सुिवधास्थललाई कित भु�ान ग�रन्छ �समा आधा�रत रहेको �नुपछ�  र उ� 
रकमलाई तपाईंको सुिवधा िववरणमा दशा�इएको �नुपछ� ।  

o तपाईंले आक��क सेवालाई वा आउट-अफ-नेटवक�  सेवाह�लाई ितन� कुनैपिन रकम तपाईंको 
िडड��बल तथा आउट-अफ-पकेट सीमामा गणना ग�रएको �नुपछ� ।  

यिद तपाईंलाई आफूलाई गलत िबल गरेको ज�ो लागेमा, तपाईंले िबिलङ ग्राहक सेवालाई 
1-877-430-8495 वा 1-513-636-4427 मा िवक� 9 रोजेर स�क�  गन� स�ु�न्छ। 

स�ीय कानून अ�ग�त तपाईंको अिधकारह�बारे थप जानकारीका लािग 
https://www.cincinnatichildrens.org/patients/resources/billing (अंगे्रजीमा मात्र उपल� छ) मा 
जानुहोस्।  

tel:+18774308495
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