
Բժշկական Ապահովագրության և Բժշկական Եզրույթների բառարան 
• Այս բառարանն ունի շատ ընդունված եզրույթներ, սակայն այն սպառիչ չէ:  Այս բառարանի եզրույթները և սահմանումները 

միայն ուսուցողական բնույթ ունեն և կարող են տարբերվել Ձեր ծրագրի եզրույթներից և սահմանումներից: Այս եզրույթներից 
մի քանիսը նաև հնարավոր է, որ չունենան նույն նշանակությունը ինչ Ձեր փոլիսում կամ ծրագրում, և ցանկացած դեպքում 
փոլիսը կամ ծրագիրը գերակա է համարվում:   (Տես Օգուտների և Ծածկույթի Ձեր Ամփոփագիրը՝ Ձեր փոլիսի կամ ծրագրի 
փաստաթղթի օրինակը ստանալու մասին տեղեկատվության համար:) 

• Թավատառ կապույտ տեքստը ցույց է տալիս Բառարանում սահմանված եզրույթը: 
• Տես 4-րդ էջը այն բանի օրինակի համար, թե ինչպես մասհանումները, համաապահովագրությունը և սեփական միջոցներից 

կատարվող ծախսերը փոխգործակցում են միմյանց հետ իրական կյանքում: 

Թույլատրելի գումար 
Առավելագույն գումար, որի վրա հիմնվում է ծածկույթի մեջ 
ընդգրկված բժշկական ծառայությունների համար վճարումը.  Այն 
կարող է կոչվել «պայմանունակ վճարում»,  «վճարում» կամ 
«պայմանագրային սակագին»:  Եթե Ձեր ծառայությունների 
մատուցողը գանձում է թույլատրելկի գումարից ավելին, հնարավոր 
է, որ Դուք ստիպված լինեք վճարել տարբերությունը (Տե՛ս Հաշվեկշռի 
Բիլինգը) 

 
Բողոքարկում 
Ձեր բժշկական ապահովագրողին կամ ծրագրին ուղղված 
հայց՝ վերանայելու որոշում կամ  կրկնակի ներկայացվող 
բողոք: 

 
Հաշվեկշռի Բիլինգ 

Համավճար 
 Ֆիքսված գումար (օրինակ՝ $15), որը վճարում եք ծածկույթի մեջ 
ընդգրկված բժշկակակն ծառայության համար, սովորաբար, երբ 
ստանում եք ծառայությունը: Գումարի չափը կարող է տատանվել՝ 
կախված ծածկույթի մեջ ընդգրկված բժշկակակն ծառայության 
տեսակից: 

 
Մասհանում 
Գումար, որը Դուք պարտք եք այն 
բժշկական ծառայությունների 
համար, որի ծածկույթն 
ապահովում է Ձեր բժշկական 
ապահովագրությունը կամ 
ծրագիրը մինչ Ձեր բժշկական 
ապահովագրության կամ ծրագրի 
վճարումների սկիզբը: 

Երբ ծառայություններ մատուցողը Ձեզ հաշիվ է ներկայացնում իր 
ծախսերի և թույլատրելի գումարի տարբերության չափով: Օրինակ, 

Օրինակ, եթե Ձեր 
մասհանումը, $1000 է, 

Ջեյնը 
վճարում է 

100% 

Նրա ծրագիրը 
վճարում է 

0% 
եթե ծառայություններ մատուցողի վճարը  $100 և թույլատրելի 
գումարը՝ $70, ծառայություններ մատուցողը կարող է ներկայացնել 
ձեզ  մնացած $30 հաշիվ:. 

Ձեր ծրագիրը ոչինչ չի վճարի, 
մինչ դուք  ապահովեք 

(Տե՛ս էջ 4-ը մանրամասն օրինակի համար:) 

Նախընտրելի ծառայաություններ մատուցողը չի կարող Ձեզ 
ծածկույթի մեջ ընդգրկված ծառայությունների համար հաշիվ 
ներկայացնի:. 

 
 Համաապահովագրություն 
 ԾախսերիՁեր բաժինը 
ծածկույթի մեջ ընդգրկված 
բժշկական 
ծառայությունների համար, 
որը հաշվարկվում է որպես 
ծառայության համար 
թույլատրելի գումարի տոկոս  
(օրինակ, 20%) 

Ձեր $1000 մասհանումըծածկույթի մեջ ընդգրկված այն բժշկական 
ծառայությունների համար, որոնք ենթակա են մասհանման:  
Մասհանումը չի կարող կիրառվել բոլոր ծառայությունների 
նկատմամբ: 

 
Երկարաժամկետ Բժշկական Սարքավորում (DME) 
Բժշկական ծառայություններ մատուցողից  պատվիրված 
ամենօրյա կամ երկարաժամկետ օգտագործման սարքավորումներ և 
պարագաներ. DME ծածկույթը կարող է ներառել՝ թթվածնային 
սարքավորումներ, սայլակներ, հենակներ կամ արյան 
հետազոտության ժապավեններ շաքարախտով հիվանդների համար: 

Դուք վճարում եք 
համաապահովագրություն Ջեյնը 

վճարում է 
20% 

Նրա ծրագիրը 
վճարում է 

80% 

Հրատապ առողջական վիճակ 
Հիվանդությունը, վնասվածքը, ախտանիշը կամ վիճակը, որոնք 
այնքան լուրջ են, որ ողջամիտ անձը միանգամից կդիմի 
բուժօգնության համար՝ լուրջ վնասից խուսափելու համար: 

գումարած որևէ 
մասհանումներ, որոնք 
պարտք եք: 
Օրինակ, եթե 

(Տես 4-րդ է մանրամասն օրինակի համար)  

բժշկական ապահովագրությամբ կամ ծրագրով թույլատրելի 
գումարը ամբուլատոր այցելության համար $100 է, և դուք ապահովել 
եք մասհանումը, ապա համաապահովագրության Ձեր վճարումը 
կազմում է  of 20%՝ $20:Բժշկական ապահովագրությունը կամ 
ծրագիրը վճարում է թույլատրելի գումարի մնացած մասը. 

 
Հղիության բարդացումներ 
Հղիության, ծննդյան ցավերի և ծննդաբերության հետ կապված 
վիճակները, որոնց դեպքում բուժօգնություն է անհրաժեշտ՝ կանխելու 
համար մոր կամ պտղի առողջության լուրջ վնասը: Առավոտյան 
սրտխառնոցը կամ պլանավորված կեսարյան հատումը հղիության 
բարդացումներ չեն համարվում: 

Շտապ  օգնության մեքենայով փոխադրում 
Շտապօգնության ծառայություններ հրատապ առողջական վիճակի 
համար: 

 
Շտապ օգնության սենյակ 
Շտապ օգնության ծառայություններ, որոնք դուք ստանում եք 
շտապօգնության սենյակում: 

 
Շտապ օգնության ծառայություններ 
 Հրատապ բժշկական վիճակի գնահատում և բուժում՝ վիճակը 
վատթարանալուց զերծ պահելու համար:   
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 Բացառվող ծառայություններ 
Բժշկական ծառայություններ, որոնց համար բժշկական 
ապահովագրությունը կամ ծրագիրը չի վճարում կամ որոնք այն չի 
ծածկում: 

 
Բողոք 
Բողոք, որը դուք հայտնում եք ձեր բժշկական ապահովագրին կամ 
ծրագրին: 

 
 Ադապտացման ծառայություններ 
Բժշկական ծառայություններ, որոնք օգնում են անձին պահպանել, 
ձեռք բերել կամ բարելավել առօրյա կենսագործունեության 
հմտություններ և գործառութային կարողություններ:  Օրինակները 
ներառում են ակնկալվող տարիքում չքայլող կամ չխոսացող երեխայի 
թերապիա: Այս ծառայությունները կարող են ներառել ֆիզիկական և 
աշխատանքային թերապիան, խոսքի-լեզվական պաթոլոգիաները և 
այլ ծառայությունները անկարողություններով մարդկանց համար՝ 
զանազան ներհիվանդանոցային և/կամ արտահիվանդանոցային 
հաստատություններում: 

 
Բժշկական ապահովագրություն 
Պայմանագիր, որով պահանջվում է, որ ձեր բժշկական 
ապահովագրություն տրամադրողը վճարի ձեր բուժօգնության 
ծախսերի մի մասը կամ այդ ծախսերն ամբողջությամբ՝  
ապահովագրավճարի դիմաց: 

 
 Տան պայմաններում բժշկական խնամք 
Բժշկական ծառայություններ, որոնք անձը ստանում է տանը: 

 
Հոսփիսի ծառայություններ 
Մահացու հիվանդության վերջին փուլերում գտնվող անձանց և 
նրանց ընտանիքներին կարեկցանք և աջակցություն տրամադրելու 
ծառայություններ: 

 
Հոսպիտալացում 
Բժշկական խնամք հիվանդանոցում, որը պահանջում է ընդունում 
ներհիվանդանոցային հաստատություն և սովորաբար պահանջում 
է գիշերային կացություն: Դիտարկման նպատակով գիշերային 
կացությունը կարող է ամբուլատոր խնամք համարվել: 

 
Ամբուլատոր խնամք հիվանդանոցում 
Խնամք հիվանդանոցում, որը սովորաբար գիշերային կացություն չի 
պահանջում: 

 
 Ներցանցային համաապահովագրություն 

Բժշկական առումով անհրաժեշտ 
 Բժշկական ծառայություններ կամ պարագաներ, որոնք 
անհրաժեշտ են կանխարգելելու, ախտորոշելու կամ բուժելու 
համար հիվանդությունը, վնասվածքը, վիճակը,  կամ դրա 
ախտանիշները, և որոնք համապատասխանում են բժշկության 
ընդունված ստանդարտներին: 

 
Ցանց 
Հաստատությունները, ծառայություններ մատուցողները և 
մատակարարները, որոնց հետ Ձեր բժշկական ապահովագրողը 
կամ ծրագիրը կնքել է բժշկական ծառայությունների մատուցման 
պայմանագիր:   

 
 Ոչ նախընտրելի ծառայություններ մատուցող 
Ծառայությունների մատուցող,  որը պայմանագիր չի կապել  ձեր 
բժշկական ապահովագրողի կամ ծրագրի հետ՝  ծառայություններ 
մատուցելու վերաբերյալ:  Դուք ավելի շատ գումար կվճարեք ոչ 
նախընտրելի մատուցողին այցելելու համար: Կարդացեք մեր 
կանոնները՝ տեսնելու համար, արդյոք դուք կարող եք դիմել բոլոր 
ծառայություններ մատուցողների, որոնք պայմանագիր ունեն ձեր 
բժշկական ապահովագրողի կամ ծրագրի հետ կամ արդյոք ձեր 
բժշկական ապահովագրողը կամ ծրագիրը ունի 
«բազմամակարդակ»  ցանց  և դուք պետք է ավելին վճարեք 
ծառայություններ որոշակի մատուցողներին դիմելու համար: 

 
Արտացանցային համաապահովագրություն 
Թույլատրելի գումարի տոկոսը(օրինակ, 40%), որը դուք վճարում եք 
ծածկույթի մեջ ընդգրկված բժշկական ծառայությունների համար այն 
մատուցողների, ովքեր պայմանագիր չունեն  ձեր բժշկական 
ապահովագրողի կամ ծրագրի հետ : Արտացանցային 
համաապահովագրությունը սովորաբար ավելի թանկ է, քան 
ներցանցային համաապահովագրությունը: 

 
 Արտացանկացյին համավճար 
Ֆիսված գումար (օրինակ՝ $30) որը Դուք վճարում եք ծածկույթի մեջ 
ընդգրկված բժշկական ծառայությունների համար համար այն 
մատուցողների, ովքեր պայմանագիր չունեն  ձեր բժշկական 
ապահովագրողի կամ ծրագրի հետ: Արտացանցային 
համավճարները սովորաբար ավելի թանկ են, քան ներցանցային 
համավճարները: 

 
Սեփական միջոցներից 
կատարվաղ ծախսերի 
սահմանաչափ Առավելագույն 
գումարը, որը վճարում եք 
փոլիսի ժամանակահատվածում 
(սովորաբար մեկ տարի) մինչ ձեր 
բժշկական ապահովագրությունը 
կամ ծրագիրը սկսում է վճարել 
թույլատրելի գումարի 100% 

Թույլատրելի գումարի այն տոկոսը (օրինակ՝ 20%) ծածկույթի մեջ 
ընդգրկված բժշկական ծառայությունների համար, որը վճարում եք 
ծառայություններ մատուցողներին, որոնք 

Այս սահմանաչափի մեջ երբեք 
չի ներառվում 
Ձեր ապահովագրավճարը, 

Ջեյնը 
վճարում է 

0% 

Նրա ծրագիրը 
վճարում է 
100% 

Պայմանագիր են կնքում ձեր բժշկական ապահովագրության կամ 
ծրագրի հետ:. Ներցանցային համաապահովագրությունը 
սովորաբար ավելի քիչ արժե, քան արտացանցային 

Հաշվեկշռային հաշվի 
ծախսերը 
այն բժշկական խնամքի 
համար, որը ընդգրկված չէ 
ձեր ապահովագրության կամ 
ծրագրի մեջ: 

(Տե՛ս էջ 4-ը մանրամասն օրինակի համար:) 

 համաապահովագրությունը: 
 
Ներցանցային Համավճար 
Ֆիքսված գումար (օրինակ $15), որը Դուք վճարում եք 
ապահովագրված առողջապահության խնամքի ծառայությունների 
համար այն մատակարարներին, որոնք պայմանագրեր ունեն Ձեր 
առողջության ծածկույթը կամ ծրագրերը տրամադրողների հետ: 
Ներցանցային համավճարները սովորաբար ավելի քիչ են լինում, 
քան արտացանցային համավճարները:. 

Որոշ բժշկական ապահովագրողներ կամ ծրագրեր չեն հաշվում ձեր 
բոլոր համավճարները, մասհանումները, համաապահովագրական 
վճարները, արտացանցային վճարումները կամ այդ սահմանաչափի 
հաշվին այլ ծախսերը:   

 
 Թերապևտի ծառայություններ 
Այն բժշկական ծառայությունները, որոնք տրամադրում կամ 
համակարգում է լիցենզավորված թերապևտը (M.D. – Թերապիայի 
գծով բժիշկը or D.O. – Օստեոպատիայի գծով բժիշկը): 

Բժշկական Ապահովագրության և Բժշկական Եզրույթների բառարան Page 2 of 4  



Ծրագիր 
Օգուտ, որը Ձեր գործատուն, արհմիությունը կամ այլ խմբային 
սպոնսորը տրամադրում է Ձեզ՝ Ձեր բժշկական ծառայությունների 
դիմաց վճարելու համար: 

 
Նախնական լիազորում 
Ձեր բժշկական ապահովագրի կամ ծրագրի կողմից որոշում առ այն, 
որ բժշկական ծառայությունը, բուժման պլանը, դեղատոմսով 
դեղորայքը կամ երկարաժամկետ բժշկական սարքավորումը 
բժշկական առումով անհրաժեշտ է: Երբեմն այն կոչվում է 
նախնական լիազորում, նախնական հաստատում կամ նախնական 
հավաստագրում: Ձեր բժշկական ապահովագրությունը կամ 
ծրագիրը կարող է պահանջել որոշակի ծառայությունների 
նախնական լիազորում, մինչ Ձեր կողմից դրանք ստանալը, 
բացառությամբ հրատապ դեպքերի:  Նախնական լիազորումը 
խոստում չէ առ այն, որ ձեր բժշկական ապահովագրությունը կամ 
պլանը կվճարի ծախսերը:  

 
Ծառայություններ նախընտրելի մատուցող 
Ծառայություններ նախընտրելի մատուցող, որն ունի պայմանագիր 
Ձեր բժշկական ապահովագրի կամ ծրագրի հետ՝ ձեզ զեղջված 
ծառայություններ մատուցելու  համար: Ստուգեք Ձեր փոլիսը՝ 
տեսնելու համար արդյոք Դուք կարող եք դիմել բոլոր նախընտրելի 
մատուցողներին կամ արդյոք  Ձեր բժշկական ապահովագրությունը 
կամ ծրագիրն ունի բազմամակարդակ ցանց և դուք պետք է ավելի 
շատ վճարեք մատուցողներին դիմելու համար:  Ձեր բժշկական 
ապահովագրությունը կամ ծրագիրը կարող է ծառայությունների 
նախընտրելի մատուցողներ ունենալ, որոնք նույնպես «մասնակցող» 
մատուցողներ են: Մասնակցող մատուցողները նաև պայմանագիր 
են կնքում ձեր բժշկական ծառայություններ մատուցողի կամ 
ծրագրի հետ, սակայն զեղջը չի կարող այդքան մեծ լինել և  
հնարավոր է, որ դուք ավել վճարեք: 

 
Ապահովագրավճար 
Գումար, որը պետք է վճարվի բժշկական ապահովագրությանը կամ 
ծրագրին: Դուք և/կամ ձեր գործատուն սովորաբար այն վճարում եք 
ամսեկան, եռամսկայային կամ տարեկան տեսքով:  

 
Դեղատոմսով տրվող դեղորայքի ծածկույթ  
Բժշկական ապահովագրություն կամ ծրագիր, որն օգնում է վճարել 
դեղատոմսով տրվող դեղորայքի և դեղամիջոցների համար: 

 
Դեղատոմսով տրվող դեղորայք 
Դեղորայք և դեղամիջոցներ, որոնց տրման համար օրենքով 
դեղատոմս է պահանջվում:  

 
Առաջնային բուժօգնության թերապևտ 
Թերապևտ (M.D. – Թերապիայի գծով բժիշկը or D.O. – 
Օստեոպատիայի գծով բժիշկը), որն ուղղակիորեն 
տրամադրում է մի շարք բժշկական ծառայություններ  
հիվանդին կամ համակարգում է այդ ծառայությունները: 
 
Առաջնային բուժօգնություն տրամադրող 

• Թերապևտ (M.D. – Թերապիայի գծով բժիշկը or D.O. – 
Օստեոպատիայի գծով բժիշկը), բարձր որակավորում ւոնեցող 
բուժքույր, կլինիկական բուժքույր, մասնագետ բուժքույր կամ 
թերապևտի օգնական, որը ըստ նահանգային օրենքի, 
տրամադրում, համակարգում կամ օգնում է հիվանդին օգտվել 
մի շարք բժշկական ծառայություններից:  

Ծառայություններ մատուցող 
Բժիշկ ՉM.D. – Թերապիայի գծով բժիշկը or D.O. – Օստեոպատիայի 
գծով բժիշկը), բժշկական մասնագետ կամ բժշկական 
հաստատություն, որը լիցենզավորված, հավաստագրված կամ 
հավատարևմագրված է՝ ինչպես պահանջվում է նահանգային 
օրենքով:  

 
Վերականգնողական վիրաբուժություն 
Վիրաբուժություն և հետագա բուժում, որոնք անհրաժեշտ են 
մարմնի մեկ մաս բարելավելու համար՝ բնածին թերությունների, 
դժբախտ պատահարների, վնասվածքների կամ առողջական 
վիճակներից ելնելով:   

 
Վերականգնողական ծառայություններ 
Բժշկական ծառայություններ, որոնք օգնում են անձին պահպանել, 
վերականգնել կամ բարելավել առօրյա կենսագործունեության 
հմտությունները և գործառույթները, որոնք կորցվել կամ թերի են, 
քանի որ անձը հիվանդ, վնասված կամ անկարող էր:   Այս 
ծառայությունները կարող են ներառել ֆիզիկական և 
աշխատանքային թերապիան, խոսքա-լեզվային պաթոլոգիան և 
հոգեկան վերականգնողական ծառայություններ՝ մի շարք 
ներհիվանդանոցային և/կամ արտահիվանդանոցային 
պայմաններում:  

 
Մասնագիտացված բուժքույրական խնամք 
Ծառայություններ լիցենզավորված բուժքույրերից ձեր տանը կամ 
պանսիոնատում:  Մասնագիտացված խնամքի ծառայությունները 
տրամադրում են մասնագետներ և թերապևտներ ձեր քաղզաքում 
կամ ինտերնատում:  

 
Մասնագետ 
Մասնագետ բժիշկը կենտրոնանում է բժշկության որոշակի 
բնագավառի կամ հիվանդների մի խմբի վրա՝ ախտորոշելու, 
կառավարելու, կանխարգելելու կամ բուժելու որոշակի 
ախտանիշներ և վիճակներ:  Բժիշկ չհանդիսացող ծառայություններ 
մատուցողը այն ծառայություններ մատուցողն է, որը ավելի շատ 
ուսուցում է անցել բժշկության որոշակի բնագավառում: 

 
UCR (Սովորական, Ընդունված և Ողջամիտ) 
Բժշկական ծառայության համար աշխարհագրական տարածքում 
վճարվող գումար, որի հիման վրա ծառայություններ մատուցողները 
այդ տարածքում սովորաբար գանձում են նույն վճարը նույն կամ 
նմանատիպ բժշկական ծառայության համար:  UCR գ ո ւ մ ա ր ը  
ե ր բ ե մ ն  օ գ տա գ ո ր ծ վ ո ւ մ  է  թույլատրելի գումարը որոշելու 
համար: 

 
Անհապաղ խնամք 
Հիվանդության, վնասվածքի կամ այնպիսի լուրջ վիճակի խնամք, 
որի դեպքում ողջամիտ անձը անմիջապես օգնություն կհայցի, 
սակայն որը այնքան ծանր չէ, որ պահանջի շտապօգնության 
սենյակում օգնություն: 
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