स्वास्थ्य प्रवर्ध न कार्यशाला/जानकारी सत्र
स्वास्थ्य बीमा सम्बन्धी विस्तृत जानकारी

सिय सुलभ स्वास्थ्य सेिा ऐन एक कानुन हो! जररिाना वतनय बाट बच्नको लावि तपाईँले स्वास्थ्य बीमा िरे को
हुनु पर्य ।
सिय सुलभ स्वास्थ्य सेिा ऐन के हो?
 सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेर्ा ऐन (ACA) र्ा "ओबामाकेयर" मार्व २३, २०१० दे खि लागू गररएको अमे ररकी कानु न
हो।
 यस कानु न बमोजिम सबै व्यखिहरूले स्वास्थ्य बीमा गनै पर्व
 यजद तपाईँ बीजमत हुनु हुन्न भने तपाईँलाई िररर्ाना लाग्ने सम्भार्ना धेरै र्
स्वास्थ्य बीमाले कसरी काम िर्य
स्वास्थ्य सेर्ा महङ्गो र्। स्वास्थ्य बीमा जबना सर्वसाधारणलाई उनीहरूको मे जिकल जबल जतनव एकदम कजिन हुन्र्।
स्वास्थ्य बीमाले अर्ानक कोही माजनस जसजकस्त जबरामी भएको अर्स्थामा िूलो मे जिकल िर्व गनव बाट बर्ाउँ र् र
तपाईँलाई आर्श्यक परे को समयमा स्वास्थ्यमा पहुँ र् प्राप्त गने कुराको सुजनजित गदव र्।
प्राय:, कुनै जर्जकत्सककहाँ उपचारको लाजग िानको लाजग तपाईँसँग स्वास्थ्य बीमा कािव हुनु पर्व ।




स्वास्थ्य बीमाले तपाईँलाई िूलो-िूलो मे जिकल िर्वबाट बर्ाउँ र्
स्वास्थ्य बीमाबाट िोप, स्वास्थ्य परीक्षण र र्ेक अप िस्ता जन:शुल्क सेर्ाहरू उपलब्ध हुन्र्न्
स्वास्थ्य बीमाको सहायताले तपाईँलाई आर्श्यक परे को बेला जर्जकत्सककहाँ परामर्व जलन सक्नुहुन्र्

तपाईँको अर्स्थालाई हे रेर तपाईँले सरकारी र्ा जनिी स्वास्थ्य बीमा गनव सक्नुहुन्र्। सरकारी स्वास्थ्य सेर्ा कभरे ि र्ा
करदाताबाट प्राप्त करबाट सञ्चाजलत स्वास्थ्य बीमा प्रान्तीय र्ा संघीय करबाट सङ्कजलत आजथव क अनु दानबाट
सञ्चाजलत हुन्र्। जनिी स्वास्थ्य सेर्ा कभरे ि र्ा रोिगारदाताले प्रायोिन गरे को जनिी स्वास्थ्य बीमा मु ख्यतया
रोिगारदाता र्ा बीमा बिारले उपलब्ध गराएको सुजर्धा योिना मार्वत सञ्चाजलत हुन्र्न् ।
सरकारी स्वास्थ्य बीमा
उदाहरणहरू:
मे जिकएि: पररर्ार/व्यखिहरूका लाजग प्रान्तको आजथव क अनु दानमा सञ्चाजलत सामाजिक स्वास्थ्य सेर्ा कायवक्रम
िसका लाजग जनजित आय सम्बन्धी मापदण्डहरू पूरा गनुव पर्व ।
 यजद तपाईँले SSI सुजर्धा प्राप्त गरररहनु भएको र् भने, तपाईँ मे जिकएिको लाजग स्वत: योग्य हुनु हुन्र्




यजद तपाईँको न्यू न आय र् भने २१ र्र्व भन्दा कम उमे रका तपाईँका र्ोरार्ोरीले मे जिकएि प्राप्त गने
सम्भार्ना हुन्र्
सामाजिक सेर्ा जर्भाग (DSS) ले मेजिकएि जनर्ेदनको प्रजक्रया अगाजि बढाउँ र्।

मे जिकेयर: काम गरे का र सरकारलाई कर जतरे का ६५ र्ा सोभन्दा बजढ उमे रका बयोबृद्ध अमे ररकीहरूका लाजग
स्थाजपत राजरिय सामाजिक बीमा कायवक्रम।
बाल-स्वास्थ्य बीमा कायवक्रम (CHIP): जनिी स्वास्थ्य बीमा गराउन असमथव पररर्ारका बालबाजलकाको लाजग स्वास्थ्य
बीमा उपलब्ध गराउने सरकारी कायवक्रम ।
वनजी स्वास्थ्य बीमा (Private health care coverage)
रोिगारदाता-आधाररत बीमा:
 कमव र्ारीले जप्रजमयम जतर्व न् र बीमा कािव प्राप्त गदव र्न्
 रोिगारदाताले जर्जर्ध कभरे ि योिना प्रदान गनव सक्र्न्
 लागतमा र्रक पनव सक्र्
जनिी स्वास्थ्य बीमा कम्पनीका उदाहरणहरू:







ब्लु क्रस र ब्लु जसल्ड
क्यारोजलन्स्, इङ्क. को कोर्ेन्ट्िी हे ल्थ केयर
जसग्ना
ऐत्ना
ह्युमाना
नथव क्यारोजलना, इङ्क. को युनाइटे िहे ल्थकेयर

माकेट प्लेसबाट (Marketplace)
तपाईँको आय र पाररर्ाररक संरर्नाको आधारमा तपाईँ माकेट प्लेसबाट अनु दान प्राप्त गनव योग्य र्ा अयोग्य हुन
सक्नुहुन्र्।
 तपाईँले जनर्ेदन जदनको लाजग स्थानीय मागवजनदे शकको सहयोग जलन सक्नुहुन्र्
 मागवजनदे शक भे ट्नको लाजग अपोइन्ट्मे न्ट् जलनु पने हुन सक्र्
 कुनै कुनै केन्द्रमा जसधै गएर भेट्न पजन सजकन्र्
 माकेट प्लेस सम्पकव जर्र्रण: 1.800.318.2596 र्ा www.healthcare.gov
माकेट प्लेस र्ोजनाहरू
कास्य (Bronze): औसतमा तपाईँको स्वास्थ्य योिनाले ६०% जतररजदन्र्। तपाईँले लगभग ४०% ब्यहोनुव पर्व ।
रित (Silver): औसतमा तपाईँको स्वास्थ्य योिनाले ७०% जतररजदन्र्। तपाईँले लगभग ३०% ब्यहोनुव पर्व ।
स्वणव (Gold): औसतमा तपाईँको स्वास्थ्य योिनाले ८०% जतररजदन्र्। तपाईँले लगभग २०% ब्यहोनुव पर्व ।
प्लाजटनम (Platinum): औसतमा तपाईँको स्वास्थ्य योिनाले ९०% जतररजदन्र्। तपाईँले लगभग १०% ब्यहोनुव पर्व ।

आफ्नो स्वास्थ्यलाई पवहलो प्राथवमकता वदनु होस्
लामो, स्वस्थ िीर्न जिउनको लाजग आफ्नो स्वास्थ्यको लाभ जलनु होस्। तपाईँले जनयजमत रूपमा जर्जकत्सकको
परामर्व जलइरहनु पर्व । तपाईँ जनम्न कायवहरू गरे र पजन स्वस्थ रहन सक्नुहुन्र्:


स्वस्थ आहारको बानी बसाल्ने







जर्श्राम जलने
राम्ररी जनदाउने
जनयजमत रूपमा जर्जकत्सकको परामर्व जलने
स्वस्थ रहन तपाईँले के गनव सक्नुहुन्र् भन्ने कुराको थप िानकारी जलने र आफ्ना पररर्ार र साथीहरूलाई
सेयर गने
जनयजमत रूपमा व्यायाम गने

रोकथामकेन्द्रित स्वास्थ्य सेिा
 रोकथामकेखन्द्रत स्वास्थ्य सेर्ामा जनयजमत परीक्षण, िाँ र् र जबरामीलाई परामर्व पदव र्न् , जबमारी, रोग, र अन्य
स्वास्थ्य समस्याबाट टाढा रहन यो जर्जध अपनाइन्र्
 कुनै पजन जबमार लागेको सुरुमै थाहा पाउन सहयोग गदव र् िसले गदाव उपर्ार प्रभार्कारी बन्न सक्र्
 यी सेर्ाहरूका लाजग तपाईँलाई कुनै िर्व लाग्दै न
विवकत्सकको परामर्यमा लाग्ने खियमा वभन्नता
आधारभू त स्वास्थ्य जर्जकत्सक (PCP)
 अपोइन्ट्मे न्ट्बाट
 कजहले काजहँ जसधै भे ट्न िान सजकन्र्
 एकदम सस्तो (उदाहरणको लाजग सानो रकम आं जशक रूपमा (कोपे) जतनुव पने )
 तपाईँलाई सानाजतना जबमारी भयो भने PCP कहाँ िानु पर्व (उदाहरण: रुघािोकी)
अत्यार्श्यक सेर्ा
 अपोइन्मे न्ट् जबना जसधै िान सजकने खिजनकहरू
 अझ महङ्गो (उदाहरण: अझ बजढ रकमको आं जशक भु िानी (कोपे) गनुव पने )
 तपाईँले PCP लाई भे ट्न सक्नुभएन भने सबैभन्दा उत्तम जर्कल्प
आपत्कालीन सेर्ा
 सबैभन्दा महङगो
 तपाईँको गम्भीर मे जिकल समस्या र् भने – िस्तो हृदयाघात, हड्डी भाँ जर्नु, आजद
 अझ बजढ रकको आं जशक भुिानी (कोपे) गनुव पने
जावनराखनु पने बीमासम्बन्धी महत्वपू णय शब्दहरू
वप्रवमर्म (Premium)
स्वास्थ्य बीमा र्ा योिनाको लाजग तपाईँले जतनुव पने रकम। तपाईँ र/र्ा तपाईँको रोिगारदाताले प्रत्येक मजहना,
त्रै माजसक र्ा र्ाजर्व क रूपमा जतनुव हुन्र्। यो रकम तपाईँको जििखिबल, तपाईँको सहभुिानी (कोपेमेन्ट्), र्ा
तपाईँको सह-बीमाजभत्र पदै न। यजद तपाईँले आफ्नो जप्रजमयम जतनुव भएन भने आफ्नो कभरे ि गुमाउन पजन सक्नुहुन्र्।
सञ्जाल (Network)
तपाईँको स्वास्थ्य बीमकले स्वास्थ्य सेर्ा उपलब्ध गराउन सम्झौता गरे का सुजर्धा, प्रदायक र सप्लायरहरू।



आफ्नो जबमा कम्पनीलाई सम्पकव गरे र कुन कुन प्रदायकहरू "सञ्जालमा" र्न् भन्ने कुरा पत्ता लगाउनु होस्।
यी प्रदायकहरूलाई "उपयुि-प्रदायक" र्ा "सहभागी प्रदायक" पजन भन्न सजकन्र्।
यजद प्रदायक "सञ्जाल बाजहर" भएको िण्डमा तपाईँले उनीहरूकहाँ परामर्व जलँ दा अझ धेरै शुल्क जतनुव पने
हुनसक्र्।



सञ्जालहरू पररर्तवन हुन सक्र्न् । प्रत्येक र्ोजट अपोइन्ट्मे न्ट् जलँ दा प्रदायकलाई सोध्नु होस्, ताजक, तपाईँले
कजत जतनुव पने भन्ने आर्ूलाई पजहले नै थाहा हुन्र्।

सहभुक्तानी (कोपे मेन्ट िा कोपे ) (Co-payment or Co-pay)
तपाईँले मे जिकल सेर्ा र्ा आपूजतवको लाजग जतनुव पने रकम, उदाहरणको लाजग जर्जकत्सकको परामर्व, अस्पतालको
ओपीिी जभजिट र्ा जर्जकत्सकले जसर्ाररस गरे का औसधी। कोपेमेन्ट् प्रायिसो एउटा तोजकएको रकम हुन्र्,
प्रजतशतमा हुँ दैन।


उदाहरणको लाजग, तपाईँले कुनै जर्जकत्सकको परामर्व, प्रयोगशाला, र्ा प्रेखिप्सनको लाजग $10 र्ा $20
जतनुव होला। कोपेमेन्ट् तपाईँको बीमा योिना र परामर्व र्ा सेर्ाको आधारमा प्राय: $0 दे खि $50 को जबर्मा
हुने गर्व ।

सहबीमा (कोइन्स्योरे न्स) Co-Insurance
बीजमत स्वास्थ्य सेर्ाको लाजग तपाईँले जतनुव पने रकम, िु न सो सेर्ाको लाजग िर्व गनव जमल्ने रकमको प्रजतशतमा
गणना गररएको हुन्र् (उदाहरणको लाजग, २०%)। तपाईँले सहबीमा रकम र तपाईँले जतनव बाँ की भए कुनै
जििखिबल जतनुव पने हुन्र्।


उदाहरणको लाजग यजद अजर्स जभजिटको लाजग स्वास्थ्य बीमा र्ा योिनाले िर्व गनव सजकने अजधकतम
रकम $100 तोजकएको रहे र् र तपाईँले आफ्नो जिििीबल जतररसक्नुभएको र् भने तपाईँले जतनुव पने २०%
सहबीमा रकम $20 हुनेर्। स्वास्थ्य बीमा र्ा योिनाले िर्वयोग्य रकमको बाँ की भाग जतररजदन्र्।

वििन्द्रिबल (Deductible)
तपाईँको स्वास्थ्य बीमा र्ा योिनाले भुिानी गनव सुरु गनुव भन्दा अगाजि स्वास्थ्य बीमा र्ा योिनाले कभर गने स्वास्थ्य
सेर्ा जलए र्ापत तपाईँले जतनुव पने रकम।
उदाहरणको लाजग, यजद तपाईँको जििखिबल $1,000 र् भने तपाईँले सो $1,000 जिििीबल नजतरे सम्म
तपाईँको योिनाले कभर गररएका कुनै पजन स्वास्थ्य सेर्ाको लाजग भुिानी गररजदँ दैन। सबै सेर्ामा जििखिबल लागू
नहुन सक्र्।
आफ्नो खन्द्रिबाट िररने अविकतम खिय (Out of Pocket Maximum)
तपाईँको स्वास्थ्य बीमा र्ा योिनाले बीजमत आधारभू त स्वास्थ्य सुजर्धाको लाजग १००% भुिानी गनव सुरु गनुव भन्दा
अगाजि तपाईँको पोजलसी अर्जधभर (सामान्यतया एक र्र्व ) तपाईँले जतने अजधकतम रकम। यस सीमाजभत्र तपाईँको
जििखिबल, सहबीमा, कोपेमेन्ट्, र्ा समान जकजसमका शुल्क र योग्य मे जिकल िर्वको लाजग कुनै व्यखिको लाजग
आर्श्यक पने कुनै पजन अन्य िर्व पदव र्न् । यसमा जप्रजमयम र्ा अनार्श्यक स्वास्थ्य सुजर्धाको लाजग िर्व संलग्न
हुनु पर्व भन्ने र्ै न। सन् २०१४ को लाजग कुनै पजन व्यखिगत माकेटप्लेस योिनाको लाजग आफ्नो िल्तीबाट गररने
अजधकतम िर्व सीमा व्यखिगत योिनाको लाजग $6,350 र पाररर्ाररक योिनाको लाजग $12,700 भन्दा बजढ हुन
सक्दै नथ्यो।
सुवििाको व्याख्या (Explanation Of Benefits)
तपाईँले प्रदायककहाँ जभजिट गरे पजर् र्ा कुनै सेर्ा जलएपजर् तपाईँको स्वास्थ्य योिनाले तपाईँलाई पिाउने स्वास्थ्य
सेर्ा शुल्कहरूको सारां श। यो जबल होइन। यो त तपाईँ र्ा कसैको पोजलसीले कभर गरे को स्वास्थ्य सेर्ा प्राप्त गरे को
र तपाईँको स्वास्थ्य योिनालाई तपाईँको प्रदायकले कजत जतराइरहे को र् भन्ने कुराको अजभले ि हो। यजद तपाईँले
आर्ूले प्राप्त गने सेर्ाको लाजग थप रकम जतनुव पने भयो भने तपाईँको प्रदायकले तपाईँलाई र्ु ट्टै जबल पिाउने र्।
आिारभूत स्वास्थ्य प्रदार्क (Primary Care Provider)





जनयजमत परीक्षण र जबरामी हुँ दा अपोइन्ट्मे न्ट् जलन र्ोन गनुव होस्। तपाईँको अपोइन्ट्मे न्ट्को समयभन्दा
अगाजि नै पुग्नुहोस्, साइन इन गनुव होस् र बोलार्टको लाजग प्रतीक्षा गनुव होस्। प्रत्येक पटक तपाईँ िाँ दा, प्राय:
तपाईँले एकै सेर्ा प्रदायकलाई भे ट्नुहुनेर् िसले तपाईँको स्वास्थ्य सम्बन्धी अजभले िमा पहुँ र् राख्र्।
तपाईँको प्रदायकले हाल तपाईँमा रहे को अर्स्थाको अनु गमन गनव र तपाईँको स्वास्थ्यका अन्य पक्षहरूको
परीक्षण गरे र तपाईँको समग्र स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउन तपाईँसँग सहकायव गने र्। यजद तपाईँको अर्स्थाको
व्यर्स्थापन गनव को लाजग अन्य प्रदायककहाँ िानु पने भयो भने तपाईँको प्रदायकले योिना बनाउन,
आर्श्यक औसधी प्राप्त गनव , जसर्ाररस गररएका र्लो-अप जभजिटहरूको ताजलका बनाउन र/र्ा तपाईँका
लाजग जर्शे र्ज्ञको िोिी गने कायवमा सहयोग गनव सक्र्।
यजद तपाईँको आधारभू त स्वास्थ्य कोपे र् भने तपाईँले $0 दे खि $50 सम्म जतनुव पने हुन सक्र्।

विशेर्ज्ञ (Specialist)
उनीहरूले तपाईँलाई जनजित सेर्ाको लाजग र्ा जर्शे र् समस्याको उपर्ार गनव को लाजग परामर्व उपलब्ध गराउनेर्न् ।
तपाईँको स्वास्थ्य योिनाले भुिानी गने गरी जर्शे र्ज्ञकहाँ िानु भन्दा अगाजि तपाईँलाई आधारभू त सेर्ा प्रदायकबाट
ररर्ेरलको आर्श्यकता पनव सक्र् (र्ा जर्शे र् जनदे शन प्राप्त गनुव पने हुन्र्)।
आपत्कालीन विभाि (Emergency Department)
 तपाईँ गम्भीर रूपमा घाइते हुनु भयो र्ा जबरामी हुनु भयो भने मात्र िानु होस्। यजद तपाईँ िानु भयो भने ,
तपाईँको अर्स्थाको गंभीरताको आधारमा तपाईँको पालो कुरररहनु पने हुन्र्, िुन लामो समयसम्म (घण्ौ ँ)
पजन हुनसक्र्। तपाईँले त्यस जदन कायवरत सेर्ा प्रदायकलाई भे ट्नुहुनेर्, िसलाई सायद तपाईँको स्वास्थ्य
सम्बन्धी अजभलेिमा पहुँ र् हुँ दैन, िसले गदाव उनीहरूले तपाईँमा जर्द्यमान अर्स्थाको बारे मा थाहा नपाउन
सक्र्न्। प्रदायकले तत्काल तपाईँले उपर्ार गनव िानु भएको समस्या मात्र हे र्वन् र अन्य समस्याहरूको
बारे मा सोधिोि नगनव पजन सक्र्न्। तपाईँको जभजिट सजकएपजर् तपाईँलाई आधारभू त सेर्ा प्रदायक र/र्ा
जर्शे र्ज्ञलाई भे ट्ने जनदे शन सजहत जिस्र्ािव गररन्र्; तर कुनै र्लो-अप सहायता नहुन सक्र्।
 तपाईँले सम्भर्त: कोपे, सहबीमा जतनुव पने हुनसक्र् र तपाईँको स्वास्थ्य योिनाले तपाईँको जर्शेर् गरी
आपत्कालीन सेर्ाको िर्व ब्यहोनुव भन्दा अगाजि त्यसको लाजग तपाईँले जििखिबल जतररसकेको हुनु पने र्।
तपाईँको कोपे $50 दे खि $150 को जबर्मा हुनसक्र्।

