
 

 دهدشما حق دارید یک »تخمین حسن نیت« دریافت کنید که هزینه مراقبت سالمت شما را توضیح می

 

به بیمارانی که پوشش مشخص مراقبت سالمت را ندارند یا آنهایی که از پوشش مشخص  کنندگان مراقبت سالمت باید ارائه، بر اساس قانون

 .میزان تقریبی صورتحساب اقالم و خدمات مراقبت سالمت را پیش از ارائه آن اقالم یا خدمات اعالم کنندکنند،  مراقبت سالمت استفاده نمی

 

نتظار برای همه اقالم یا خدمات مراقبت سالمت، با شما حق دارید یک »تخمین حسن نیت« را برای کل هزینه مورد ا •

های پزشکی، های مربوطه مانند تستاین شامل هزینه. درخواست یا در هنگام تعیین ارائه آن اقالم یا خدمات دریافت کنید

 .های بیمارستان استای، تجهیزاتو هزینهداروهای نسخه

 

 
اطمینان حاصل کنید که ارائه  ،روز کاری قبل تعیین کنید 3داقل از اگر دریافت یک وسیله یا خدمات مراقبت سالمت را ح •

روز کاری پس از تعیین وسیله یا   1کننده یا مرکز مراقبت سالمت یک »تخمین حسن نیت« را به صورت کتبی و ظرف 

اطمینان  ،کنید روز کاری قبل تعیین 10خدمات به شما بدهد. اگر دریافت یک وسیله یا خدمات مراقبت سالمت را حداقل از 

روز کاری پس   3حاصل کنید که ارائه کننده یا مرکز مراقبت سالمت یک »تخمین حسن نیت« را به صورت کتبی و ظرف 

کننده یا مرکز مراقبت  توانید پیش از تعیین وسیله یا خدمات، از هر ارائهاز تعیین وسیله یا خدمات به شما بدهد. همچنین می

در صورت انجام این کار، اطمینان حاصل کنید که ارائه کننده یا مرکز  . را درخواست کنید سالمت یک »تخمین حسن نیت«

 روز کاری پس از درخواست به شما بدهد. 3مراقبت سالمت یک »تخمین حسن نیت« را به صورت کتبی و ظرف 

 

 
مین حسن نیت« از آن دالر بیش از »تخ 400کننده یا مرکز دریافت کنید که حداقل اگر صورتحسابی از یک ارائه •

 توانید نسبت به صورتحساب اعتراض کنید.می، کننده یا مرکز باشدارائه

 

 
 و صورتحساب خود را نگه دارید. اطمینان حاصل کنید که یک کپی یا تصویر »تخمین حسن نیت« •

 
 
 

 
به وبسایت ، ها یا اطالعات بیشتر درباره حق شما نسبت به یک »تخمین حسن نیت«برای پرسش 

ses/consumersigov/nosurpr.cms.www  ،به نشانی مراجعه کنیدgov.hhs.FederalPPDRQuestions@cms   ایمیل

 تماس بگیرید. 1-800-985-3059یا با شماره بفرستید 
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