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આશ્ચયયજનક તબીબી બબોની સામે તમારા અધધકારો અને સરુક્ષા  
 

જ્માયે તભે નેટલર્કની ફશાયના પ્રદાતા દ્વાયા નેટલર્ક  શસ્પટર અથલા એમ્બ્યરેુટયી 
વર્જિર્ર વેન્ટયભાાં આાત્ર્ારીન વાંબા અથલા વાયલાય ભેલ છ, ત્માયે તભને 
આશ્ચમકજનર્ બફબરિંગ અથલા ફેરેન્વ બફબરિંગ વાભે યક્ષણ ભે છે.  

 

"બેેન્સ બબબિંગ" શુું છે (કેટીકળાર "આશ્ચયયજનક બબબિંગ" તરીકે ઓલખાય છે)?  

જ્માયે તભે ડૉક્ટય અથલા અન્મ આયગ્મ વાંબા પ્રદાતાન ેભ છ, ત્માયે તભને રે્ટરાર્ આઉટ-ઑપ 

રે્ટ ખર્ક થઈ ળરે્ છે, જેભ રે્ વશચરુ્લણી, વશ-લીભ અને/અથલા ર્ાતાત્ર ખર્ક. જ તભે તભાયા 
આયગ્મ પ્રાનના નેટલર્કભાાં ના શમ તેલા ર્ઈ પ્રદાતા રે્ પલાપ્મ વાંબા સવુલધાની મરુાર્ાત ર છ, 
ત તભાયે અન્મ ખર્ક આલી ળરે્ છે અથલા વાંણૂક બફર ચરૂ્લવુાં ડી ળરે્ છે.  

 

"નેટલર્ક  ફશાયના" એ એલા પ્રદાતાઓ અને સવુલધાઓનુાં લણકન ર્યે છે રે્ જેભણે તભાયા આયગ્મ પ્રાન 

વાથ ેર્યાય ર્માક નથી. તભાયા પ્રાન ભાટે ચરૂ્લણી ર્યલા ભાટે વાંભત થમેરી યર્ભ અને વેલા ભાટે 

લસરૂલાભાાં આલેરી વાંણૂક યર્ભ લચ્રે્ના તપાલતની યર્ભનુાં બફર તભને આલાની ભાંજૂયી નેટલર્કની 
ફશાયના પ્રદાતાઓને આલાભાાં આલી ળરે્ છે. આને "બેેન્સ બબબિંગ" ર્શલેાભાાં આલે છે. આ યર્ભ 

વભાન વેલા ભાટે નેટલર્કભાાં યશરેી સવુલધાઓભાાં થતાાં ખર્ક ર્યતાાં લધ ુશલાની વાંબાલના યશ ેછે અને તે 

તભાયી લાવિર્ આઉટ-ઓપ-રે્ટ ભમાકદાભાાં ગણાળે નશીં.  
 

"વયપ્રાઇઝ બફબરિંગ" એ અણધારુાં ફેરેન્વ બફર છે. જ્માયે તભે તભાયી વાંબાભાાં ર્ણ ળાભેર છે એ 

વનમાંવત્રત ર્યી ળર્તા નથી અથલા જ્માયે તભે નેટલર્કભાાં યશરેી સવુલધાભાાં મરુાર્ાતનુાં ળેડયરૂ ર્ય છ, 
યાંત ુઅનેબક્ષત યીત ેનેટલર્ક  ફશાયના પ્રદાતા દ્વાયા વાયલાય ર્યલાભાાં આલે છે ત્માયે આભ ફની ળરે્ છે.  

 

તમે ધનમ્ન માટે બેેન્સ બબબિંગથી સરુબક્ષત છો:  
 

આાત્કાીન સેળાઓ  

જ તભે ર્ઈ આાત્ર્ારીન તફીફી સ્પથવતભાાં છ અને તભે નેટલર્ક  ફશાયના પ્રદાતા અથલા સવુલધા 
ાવેથી ર્ટર્ટીની વેલાઓ ભેલ છ, ત ભટા બાગના પ્રદાતા અથલા સવુલધા તભને તભાયા પ્રાનની 
ઇન-નેટલર્ક  ખર્ક-ળેરયિંગ યર્ભનુાં બફર આળે (જેભ રે્ વશચરુ્લણી અને વશ-લીભ). આ આાત્ર્ારીન 

વેલાઓ ભાટે તભને બફર ફેરેન્વ ર્યી ળર્તા નથી. તેભાાં એલી વેલાઓન વભાલેળ થામ છે રે્ જે તભે 
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સ્પથય સ્પથવતભાાં શલ તે છી તભને પ્રાપ્ત થઈ ળરે્ છે, વવલામ રે્ તભે રેબખત વાંભવત આ અને આ 

સ્પથયતા ફાદની વેલાઓ ભાટે બફર ફેરેન્પડ ન શલા ફદર તભારુાં યક્ષણ ભાપ ન ર્ય.  
 

નેટળકય  હોસ્પટ અથળા એમ્્યેુટરી સર્જિક સેન્ટરમાું અમકુ સેળાઓ  

જ્માયે તભે નેટલર્ક  શસ્પટર અથલા એમ્બ્યરેુટયી વર્જિર્ર વેન્ટયભાાં અમરુ્ વેલાઓ ભેલ છ, ત્માયે 

રે્ટરાર્ પ્રદાતાઓ નેટલર્ક  ફશાયના શઈ ળરે્ છે. આ રર્પવાભાાં, ભટાબાગના પ્રદાતાઓ તભને તભાયા 
પ્રાનની ઇન-નેટલર્ક  ખર્ક-ળેરયિંગ યર્ભનુાં બફર આી ળરે્ છે. આ આાત્ર્ારીન દલા, એનેપથેવવમા, 
ેથરજી, યેરડમરજી, રેફયેટયી, વનમનેટરજી, વશામર્ વિન, શસ્પટર અથલા વઘન વેલાઓને 
રાગ ુડે છે. આ પ્રદાતાઓ તભારુાં બફબરિંગ ફેરેન્વ ર્યી ળર્તા નથી અને તભને ફેરેન્વ બફબરિંગ ન ર્યલા 
ભાટે તભાયી સયુક્ષા છડલાનુાં ર્શી ળર્તા નથી.  
 
જ તભે ઇન-નેટલર્ક  વલરતભાાં અન્મ વેલાઓ પ્રાપ્ત ર્ય છ, ત નેટલર્કની ફશાયના પ્રદાતાઓ જ્માાં 
સધુી તભે રેબખત વાંભવત ન આ અને તભારુાં યક્ષણ ન આ, ત્માાં સધુી તભને બફર નહીં આી ળરે્.  

 

તમારે બેેન્સ બબબિંગથી તમારી સરુક્ષાને ક્યારેય છોડળાની જરૂર નથી. તમારે નેટળકય  
બહારની સુંભાલ ેળાની ણ જરૂર નથી. તમે તમારા પ્ાનના નેટળકયમાું પ્રદાતા અથળા 
સધુળધા સુંદ કરી કો છો.  
 

જ્યારે બેેન્સ બબબિંગની મુંજૂરી ન હોય, ત્યારે તમારી ાસે નીચેની સરુક્ષા ણ છે:  

• તભ ેપક્ત તભાયા બાગન ખર્ક (જેભ રે્ જ પ્રદાતા અથલા સવુલધા નેટલર્કભાાં શત, ત વશચરુ્લણી, વશ-

લીભ અને ર્ાતાત્ર, જે તભે ચરૂ્લત) ચરૂ્લલા ભાટે જ જલાફદાય છ. તભાય આયગ્મ પ્રાન નેટલર્ક  
ફશાયના પ્રદાતાઓ અને સવુલધાઓને વીધી જ ચરૂ્લણી ર્યળે.  
 

• તભાયા આયગ્મ પ્રાનભા વાભાન્મ યીત ેઆ શવ ુજઈએ:  

 

o વેલાઓ ભાટે આગતયી (લૂક અવધકૃતતા) ભાંજૂયી ભેવ્મા વલના આાત્ર્ારીન વેલાઓને આલયી રે છે.  

 

o નેટલર્ક  ફશાયના પ્રદાતાઓ દ્વાયા આાત્ર્ારીન વેલાઓ આલયી રે છે.  
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o તભે પ્રદાતા અથલા સવુલધા (ર્પટ-ળેરયિંગ) ના આધાયે નેટલર્ક  પ્રદાતા અથલા સવુલધાને રે્ટરી 
ચરૂ્લણી ર્યળ અને તે યર્ભ તભાયા રાબના પષ્ટીર્યણભાાં દળાકલ.  
 

o તભાયી ર્ાતાત્ર અને આઉટ-ઓપ-રે્ટ ભમાકદાઓ ભાટે તભે આાત્ર્ારીન વેલાઓ અથલા 
નેટલર્કની ફશાયની વેલાઓ ભાટે ચરૂ્લણી ર્ય છ, તે ર્ઈણ યર્ભની ગણતયી ર્યે છે.  

 

જો તમે માનતા હોળ કે તમને ખોટી રીતે બબ આળામાું આવયુું છે, ત તભે વાંર્ક  ર્યી ળર્ છ: 
 

પફી ટુની શલે્થ વવપટભ 

ારન અને ગનીમતા અવધર્ાયી 
ારન અને નૈવતર્તા વલબાગ 

417 ડ્લ્ય.ુ ત્રીજી Ave. 

અલ્ફેની, જીએ 31701 

  

પેડયર ર્ામદા શઠે તભાયા અવધર્ાય વલળ ેલધ ુભારશતી ભાટે, www.cms.gov/nosurprises ય વેન્ટય 

પય ભેરડરે્ય અને ભેરડરે્ડ વેલાઓની લેફવાઇટની મરુાર્ાત ર.  

http://www.cms.gov/nosurprises

