
   
 

 طرحدر بازار بیمھ و دیگر  درمانی یھامھیبپوشش : 1557 بخش
 درمانی یھا

 
ھرگونھ تبعیض بر اساس نژاد،  ،1557 بخش. ھست2010قابل استطاعت سال  یھامراقبتبند حقوق مدنی قانون  ،1557 بخش

 بخشنھایی  مقررات. کندیمسالمتی خاصی را ممنوع  یھابرنامھو  ھایتفعال، جنسیت، سن یا ناتوانی در ملیترنگ پوست، 
  Department of Health and Human Services  ازکھ ھر بخشی  درھرگونھ فعالیت یا برنامھ سالمتی،  در 1557

)HHS ،کھ  ھاییبیمارستان؛ مانند کندمیبودجھ دریافت ) و خدمات انسانی وزارت درمانMedicare و یا پزشکانی کھ  پذیرندمی
کھ  بیمھ درمانیکھ در این بازار فعالیت دارند؛ و ھر  گرانیبیمھو  درمانی ھایبیمھ؛ بازار کنندمیدریافت  دستمزد Medicaidاز 

HHS  از تاریخ اولین  سازدیم اجراقابلگروھی را  درمانو  درمانی ھاییمھببندھای این قانون کھ تغییراتی در  .کندمیخود اجرا
قابل یا بعد از این تاریخ  2017ژانویھ  1تاریخ  ازکھ ) قرارداد بیمھ ، سالافراد ھاییمھبدر (روز اولین سال شروع طرح 

 .استاجر
 

تحت  ینھادھا کندیمعرضھ  اندکرده نامثبتدرمانی مختلف  ھایینھزمرا بھ افرادی کھ در  یتبعیض پوشش بدون ،1557 بخش
 : از اندعبارتپوشش 

 
 یھاخانھ، عمومی درمانیپزشکان، مراکز  یھامطب، درمانی ھایینیککل، ھایمارستانب، درمانی ھاییمھب بیمھ گران −

 فدرالتکمیلی  یھابودجھاز قبیل کمک مالی، مسکن،  ییھاکمکایالتی و غیره کھ  Medicaid ھاییندگینماسالمندان، 
Medicaid ،بخش د  یھاپرداختMedicare  1مالی تحت عنوان  یھاکمکو ACA  کنندیمدریافت.  

 
 . دولت فدرال یتموردحمایا  ایالتی درمانیبیمھ  یواحدھا −

 
  .HHSاجرا شده توسط  درمانی ھاییتفعالو  ھایمھبھمھ  −

 
 درمانی ھاییمھبپوشش  مزایای

 
تحت پوشش اجازه ندارند بر اساس  نھادھای یژهوبھ .ممنوع است معلولیت، جنسیت، سن ملیتبر اساس نژاد، رنگ پوست،  اقدامات

 :تبعیض اعمال زیر را انجام دھند
 
نمایند، محدود کنند یا از  خفسرا  ھایمھبسر باز زنند، یا این  دمربوط بھ  یھاپوششیا دیگر  درمانی نامھیمھباز صدور یا تمدید  −

 . صدور آن خودداری نمایند
 
بیشتری را پرداخت کنند  حق بیمھد و یا ایشان را مجبور کنند کھ نمحدود کن ھاآنسر باز زنند یا  شدگانیمھب خسارتاز پرداخت  −

 . را بر پوشش ایشان اعمال کنند ھایییریسختگیا  ھایتمحدودو یا اینکھ دیگر 
 
مربوط بھ  یھاپوششیا دیگر  درمانی آمیزیضتبعو  پرمنفعت یھاطرحشرکت کنند یا  آمیزیضتبعبازاریابی  ھاییتفعالدر  −

 .اجرا کنند درمان
 
 

 :بھ آدرس زیر مراجعھ نمایید 1557اطالعات بیشتر درباره ماده کسب برای 
1557-individuals/section-rights/for-http://www.hhs.gov/civil. 


