
Sổ Tay Thành Viên năm 2016 của quý vị
Tất cả những gì quý vị cần biết về chương trình của quý vị: 
Các Dịch Vụ Được Bảo Hiểm • Quyền Lợi Bảo Hiểm Thuốc • Dịch Vụ Cấp Cứu • Các 
Chương Trình Sống Khỏe

Để biết thêm thông tin, xin truy cập Ambetter.CoordinatedCareHealth.com

https://ambetter.coordinatedcarehealth.com
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Chào mừng quý vị đến với 
Ambetter from Coordinated Care!
Xin cám ơn quý vị đã chọn chúng tôi là hãng bảo hiểm sức 
khỏe cho quý vị. Chúng tôi rất mừng được có cơ hội giúp quý 
vị chủ động quản lý sức khỏe của mình, đồng thời giúp quý 
vị có thể sống một cuộc sống khỏe mạnh và trọn vẹn hơn.

Với tư cách là thành viên, quý vị có thể sử dụng rất nhiều dịch vụ và nguồn trợ 
giúp hữu ích của chúng tôi. Sổ Tay Thành Viên này sẽ giúp quý vị hiểu tất cả 
những quyền lợi đó. Ở bên trong, quý vị sẽ tìm thấy thông tin quan trọng về: 

• 
• 
• 
• 
• 

Cách sử dụng chương trình của quý vị
Thông tin thanh toán
Các quyền lợi chăm sóc phòng ngừa
Nên đến đâu để được chăm sóc
Các chương trình quản lý sức khỏe

• 
• 

• 

Quyền lợi bảo hiểm thuốc
Các quyền lợi tùy chọn về chăm sóc 
thị lực cho người lớn
Và nhiều hơn thế nữa!

SỨC KHỎE CỦA QUÝ VỊ LÀ ƯU TIÊN HÀNG ĐẦU CỦA CHÚNG TÔI. 

Nếu quý vị có thắc mắc, chúng tôi luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ.  
Và hãy đừng quên vào xem thư viện video trực tuyến của chúng tôi tại địa chỉ 
Ambetter.CoordinatedCareHealth.com. Ở đó có rất nhiều thông tin hữu ích.

Member Services:  
1-877-687-1197 (TTY/TDD 1-877-941-9238)

Ambetter.CoordinatedCareHealth.com

A
M

BETTER | FRO
M

 CO
O

RD
IN

ATED
 CA

RE

Table of Contents

Cách S

Thông T

Các Dịc

Bác Sĩ C

Nên Đế

Các Chư

Các Chư

Dịch V

Quyền L

Bảo Hiể

Quản L

Thủ Tụ

Chươ

Các Quy

Trách N

Các Thu

M

https://ambetter.coordinatedcarehealth.com
https://ambetter.coordinatedcarehealth.com


Ambetter from Coordinated Care: 1-877-687-1197 (TTY/TDD 1-877-941-9238) | Ambetter.CoordinatedCareHealth.com | 1     | Ambetter from Coordinated Care: 1-877-687-1197 (TTY/TDD 1-877-941-9238) | Ambetter.CoordinatedCareHealth.com

Xin cám ơn quý vị đã chọn chúng tôi là hãng bảo hiểm sức 
khỏe cho quý vị. Chúng tôi rất mừng được có cơ hội giúp quý 
vị chủ động quản lý sức khỏe của mình, đồng thời giúp quý 
vị có thể sống một cuộc sống khỏe mạnh và trọn vẹn hơn.

Với tư cách là thành viên, quý vị có thể sử dụng rất nhiều dịch vụ và nguồn trợ 
giúp hữu ích của chúng tôi. Sổ Tay Thành Viên này sẽ giúp quý vị hiểu tất cả 
những quyền lợi đó. Ở bên trong, quý vị sẽ tìm thấy thông tin quan trọng về: 

• Cách sử dụng chương trình của quý vị
• Thông tin thanh toán
• Các quyền lợi chăm sóc phòng ngừa
• Nên đến đâu để được chăm sóc
• Các chương trình quản lý sức khỏe

• Quyền lợi bảo hiểm thuốc
• Các quyền lợi tùy chọn về chăm sóc 

thị lực cho người lớn
• Và nhiều hơn thế nữa!

Chào mừng quý vị đến với 
Ambetter from Coordinated Care!

SỨC KHỎE CỦA QUÝ VỊ LÀ ƯU TIÊN HÀNG ĐẦU CỦA CHÚNG TÔI. 

Nếu quý vị có thắc mắc, chúng tôi luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ.  
Và hãy đừng quên vào xem thư viện video trực tuyến của chúng tôi tại địa chỉ 
Ambetter.CoordinatedCareHealth.com. Ở đó có rất nhiều thông tin hữu ích.

Member Services:  
1-877-687-1197 (TTY/TDD 1-877-941-9238)

Ambetter.CoordinatedCareHealth.com
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Cách Sử Dụng Chương Trình của Quý Vị
How Your Plan Works
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Tổng Quan Về Sổ Tay Thành Viên

Các Nguồn Trợ Giúp Quý Vị Cần.  
Ngay Tại Đây. 
Việc quý vị hiểu được chương trình bảo hiểm sức khỏe của 
mình là rất quan trọng. Sổ Tay Thành Viên này giải thích tất cả 
những gì quý vị cần biết — vậy hãy xem qua! Để biết thông 
tin về các quyền lợi được bảo hiểm và khoản chia sẻ chi phí 
cho chương trình cụ thể của quý vị, hãy tham khảo Bảng Liệt 
Kê Các Quyền Lợi hoặc Chứng Từ Bảo Hiểm của quý vị. Quý vị 
có thể tìm thấy cả hai tài liệu này tại tài khoản thành viên trực 
tuyến của quý vị.

Cách Liên Lạc Với Chúng Tôi
Ambetter from Coordinated Care 
1145 Broadway, Suite 300 
Tacoma, WA 98402

Nếu quý vị muốn nói chuyện, chúng tôi sẵn sàng trợ giúp từ 
Thứ Hai đến Thứ Sáu, 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều giờ chuẩn 
Thái Bình Dương.

Dịch Vụ Thành Viên 1-877-687-1197

TTY/TDD 1-877-941-9238

Fax 1-877-941-8078

Để Thanh Toán Hóa Đơn 1-877-687-1197

Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khỏe  
Hành Vi 1-877-687-1197

Đường Dây Y Tá Tư Vấn 24/7 1-877-687-1197

Bộ Phận Khiếu Nại và Khiếu Kiện 1-877-687-1197

Các Trường Hợp Khẩn Cấp 911

Trang Web Ambetter.CoordinatedCareHealth.com

Khi quý vị gọi đến, hãy chuẩn 
bị sẵn: 

• 

• 

Thẻ ID của quý vị

Số hồ sơ xin bao trả hoặc 
hóa đơn nếu quý vị có thắc 
mắc về số tiền tính cho 
quý vị

Bảng Liệt Kê Các Quyền Lợi
Bảng Liệt Kê Các Quyền Lợi là 
một danh sách các quyền lợi 
được bảo hiểm theo chương 
trình của quý vị và khi nào 
quý vị có thể nhận được 
quyền lợi.

Chứng Từ Bảo Hiểm
Chứng Từ Bảo Hiểm là một 
danh sách các quyền lợi trong 
chương trình của quý vị và số 
tiền quý vị phải trả cho những 
quyền lợi đó. 

Dịch Vụ Thông Dịch Viên
Nếu quý vị cần trợ giúp để 
hiểu được các tài liệu nêu 
trên hoặc cần nhận tài liệu 
dưới hình thức hoặc bằng 
ngôn ngữ khác, vui lòng gọi 
Dịch Vụ Thành Viên theo số 
1-877-687-1197 (TTY/TDD: 
1-877-941-9238) để biết thêm 
chi tiết.

 

Cách Sử Dụng Chương Trình của Quý Vị
How Your Plan Works

Quý Vị Đã Có Bảo Hiểm Sức Khỏe Rồi 
— Bây Giờ Thì Phải Làm Gì?
Có bảo hiểm sức khỏe là một điều đáng mừng. Để tận dụng 
chương trình của quý vị, hãy hoàn tất các việc trong danh 
sách kiểm tra đơn giản này.  

Tạo một tài khoản thành viên bảo mật trực tuyến. Để thực 
hiện việc này, hãy vào trang “For Members” (Dành cho 
Thành Viên) tại Ambetter.CoordinatedCareHealth.com. 
Tài khoản thành viên của quý vị lưu trữ thông tin về tất cả 
các quyền lợi và mức bao trả của chương trình quý vị ở 
cùng một nơi. Quý vị cũng có thể sử dụng tài khoản này 
để tham khảo Bảng Liệt Kê Các Quyền Lợi và Chứng Từ Bảo 
Hiểm của mình, tìm thông tin về việc xin bao trả, xem sổ 
tay thành viên này và nhiều hơn nữa.
Hoàn tất Khảo Sát Dành Cho Thành Viên Ambetter Mới 
trên mạng trong vòng 90 ngày kể từ ngày trở thành thành 
viên. Quý vị chỉ cần đăng nhập tài khoản thành viên trực 
tuyến của mình. Việc trả lời khảo sát này sẽ giúp chúng tôi 
thiết kế một chương trình chăm sóc phù hợp với các nhu 
cầu cụ thể của quý vị — và quý vị sẽ được thưởng $50 trên 
một Thẻ Trả Trước My Health Pays™ VISA®.
Ghi danh vào dịch vụ thanh toán hóa đơn tự động. Hãy 
gọi điện cho chúng tôi hoặc đăng nhập vào tài khoản 
thành viên trực tuyến của quý vị để ghi danh. Dịch vụ 
thanh toán hóa đơn tự động sẽ tự động rút tiền từ trương 
mục ngân hàng của quý vị để trả phí bảo hiểm hàng 
tháng vào cùng thời điểm mỗi tháng. Đây là một dịch vụ 
đơn giản, hữu ích, thuận tiện và an toàn. 
Chọn một Bác Sĩ Chăm Sóc Chính (Primary Care Provider 
hay PCP). Quý chỉ cần đăng nhập vào tài khoản thành viên 
của mình và tham khảo phần Provider Directory (Danh 
Mục Nhà Cung Cấp Dịch Vụ) trên trang web của chúng tôi 
để có ngay một danh sách các nhà cung cấp dịch vụ ở khu 
vực của quý vị. Hãy nhớ rằng PCP của quý vị, hay còn gọi 
là bác sĩ gia đình, là bác sĩ chính mà quý vị sẽ gặp nhiều 
nhất để được chăm sóc y tế, bao gồm việc khám sức khỏe 
định kỳ, khám bệnh và những nhu cầu chăm sóc sức khỏe 
cơ bản khác.
Lên lịch hẹn khám sức khỏe tổng quát hàng năm với 
PCP của quý vị. Sau lần khám tổng quát đầu tiên, quý vị 
sẽ được thưởng $50 trên Thẻ Trả Trước My Health Pays™ 
VISA®. Và bất kỳ lúc nào quý vị cần được chăm sóc sức 
khỏe, hãy gọi cho PCP của mình để lấy hẹn!

Muốn biết thêm thông tin về 
khu vực dịch vụ và các nhà cung 
cấp dịch vụ thuộc mạng lưới 
của chúng tôi? Hãy truy cập 
Ambetter.CoordinatedCareHealth. 
com

https://ambetter.coordinatedcarehealth.com
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Cách Sử Dụng Chương Trình của Quý Vị
How Your Plan Works
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Tổng Quan Về Sổ Tay Thành Viên

Các Nguồn Trợ Giúp Quý Vị Cần.  
Ngay Tại Đây. 
Việc quý vị hiểu được chương trình bảo hiểm sức khỏe của 
mình là rất quan trọng. Sổ Tay Thành Viên này giải thích tất cả 
những gì quý vị cần biết — vậy hãy xem qua! Để biết thông 
tin về các quyền lợi được bảo hiểm và khoản chia sẻ chi phí 
cho chương trình cụ thể của quý vị, hãy tham khảo Bảng Liệt 
Kê Các Quyền Lợi hoặc Chứng Từ Bảo Hiểm của quý vị. Quý vị 
có thể tìm thấy cả hai tài liệu này tại tài khoản thành viên trực 
tuyến của quý vị.

Cách Liên Lạc Với Chúng Tôi
Ambetter from Coordinated Care 
1145 Broadway, Suite 300 
Tacoma, WA 98402

Nếu quý vị muốn nói chuyện, chúng tôi sẵn sàng trợ giúp từ 
Thứ Hai đến Thứ Sáu, 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều giờ chuẩn 
Thái Bình Dương.

Dịch Vụ Thành Viên 1-877-687-1197

TTY/TDD 1-877-941-9238

Fax 1-877-941-8078

Để Thanh Toán Hóa Đơn 1-877-687-1197

Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khỏe  
Hành Vi 1-877-687-1197

Đường Dây Y Tá Tư Vấn 24/7 1-877-687-1197

Bộ Phận Khiếu Nại và Khiếu Kiện 1-877-687-1197

Các Trường Hợp Khẩn Cấp 911

Trang Web Ambetter.CoordinatedCareHealth.com

Khi quý vị gọi đến, hãy chuẩn 
bị sẵn: 

• Thẻ ID của quý vị

• Số hồ sơ xin bao trả hoặc 
hóa đơn nếu quý vị có thắc 
mắc về số tiền tính cho 
quý vị

Bảng Liệt Kê Các Quyền Lợi
Bảng Liệt Kê Các Quyền Lợi là 
một danh sách các quyền lợi 
được bảo hiểm theo chương 
trình của quý vị và khi nào 
quý vị có thể nhận được 
quyền lợi.

Chứng Từ Bảo Hiểm
Chứng Từ Bảo Hiểm là một 
danh sách các quyền lợi trong 
chương trình của quý vị và số 
tiền quý vị phải trả cho những 
quyền lợi đó. 

Dịch Vụ Thông Dịch Viên
Nếu quý vị cần trợ giúp để 
hiểu được các tài liệu nêu 
trên hoặc cần nhận tài liệu 
dưới hình thức hoặc bằng 
ngôn ngữ khác, vui lòng gọi 
Dịch Vụ Thành Viên theo số 
1-877-687-1197 (TTY/TDD: 
1-877-941-9238) để biết thêm 
chi tiết.

 

How Your Plan Works

Quý Vị Đã Có Bảo Hiểm Sức Khỏe Rồi 
— Bây Giờ Thì Phải Làm Gì?
Có bảo hiểm sức khỏe là một điều đáng mừng. Để tận dụng 
chương trình của quý vị, hãy hoàn tất các việc trong danh 
sách kiểm tra đơn giản này.  

Tạo một tài khoản thành viên bảo mật trực tuyến. Để thực 
hiện việc này, hãy vào trang “For Members” (Dành cho 
Thành Viên) tại Ambetter.CoordinatedCareHealth.com. 
Tài khoản thành viên của quý vị lưu trữ thông tin về tất cả 
các quyền lợi và mức bao trả của chương trình quý vị ở 
cùng một nơi. Quý vị cũng có thể sử dụng tài khoản này 
để tham khảo Bảng Liệt Kê Các Quyền Lợi và Chứng Từ Bảo 
Hiểm của mình, tìm thông tin về việc xin bao trả, xem sổ 
tay thành viên này và nhiều hơn nữa.
Hoàn tất Khảo Sát Dành Cho Thành Viên Ambetter Mới 
trên mạng trong vòng 90 ngày kể từ ngày trở thành thành 
viên. Quý vị chỉ cần đăng nhập tài khoản thành viên trực 
tuyến của mình. Việc trả lời khảo sát này sẽ giúp chúng tôi 
thiết kế một chương trình chăm sóc phù hợp với các nhu 
cầu cụ thể của quý vị — và quý vị sẽ được thưởng $50 trên 
một Thẻ Trả Trước My Health Pays™ VISA®.
Ghi danh vào dịch vụ thanh toán hóa đơn tự động. Hãy 
gọi điện cho chúng tôi hoặc đăng nhập vào tài khoản 
thành viên trực tuyến của quý vị để ghi danh. Dịch vụ 
thanh toán hóa đơn tự động sẽ tự động rút tiền từ trương 
mục ngân hàng của quý vị để trả phí bảo hiểm hàng 
tháng vào cùng thời điểm mỗi tháng. Đây là một dịch vụ 
đơn giản, hữu ích, thuận tiện và an toàn. 
Chọn một Bác Sĩ Chăm Sóc Chính (Primary Care Provider 
hay PCP). Quý chỉ cần đăng nhập vào tài khoản thành viên 
của mình và tham khảo phần Provider Directory (Danh 
Mục Nhà Cung Cấp Dịch Vụ) trên trang web của chúng tôi 
để có ngay một danh sách các nhà cung cấp dịch vụ ở khu 
vực của quý vị. Hãy nhớ rằng PCP của quý vị, hay còn gọi 
là bác sĩ gia đình, là bác sĩ chính mà quý vị sẽ gặp nhiều 
nhất để được chăm sóc y tế, bao gồm việc khám sức khỏe 
định kỳ, khám bệnh và những nhu cầu chăm sóc sức khỏe 
cơ bản khác.
Lên lịch hẹn khám sức khỏe tổng quát hàng năm với 
PCP của quý vị. Sau lần khám tổng quát đầu tiên, quý vị 
sẽ được thưởng $50 trên Thẻ Trả Trước My Health Pays™ 
VISA®. Và bất kỳ lúc nào quý vị cần được chăm sóc sức 
khỏe, hãy gọi cho PCP của mình để lấy hẹn!

Muốn biết thêm thông tin về 
khu vực dịch vụ và các nhà cung 
cấp dịch vụ thuộc mạng lưới 
của chúng tôi? Hãy truy cập 
Ambetter.CoordinatedCareHealth. 
com

https://ambetter.coordinatedcarehealth.com
https://ambetter.coordinatedcarehealth.com
https://ambetter.coordinatedcarehealth.com/
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Các Câu Hỏi Đáp Về Việc Thanh Toán Chi Phí

Dịch Vụ Thành Viên
Chúng tôi muốn quý vị luôn có trải nghiệm tuyệt vời với Ambetter. Phòng 
Dịch Vụ Thành Viên của chúng tôi luôn sẵn sàng trợ giúp quý vị. Họ có thể 
giúp quý vị:

• Biết cách sử dụng chương trình của quý vị
• Tìm hiểu những gì cần làm để được chăm sóc đúng mức cần thiết
• Tìm câu trả lời cho bất kỳ câu hỏi nào của quý vị về bảo hiểm sức khỏe
• Xác định xem chương trình của quý vị có và không bao trả cho những gì
• Chọn một bác sĩ PCP có thể đáp ứng nhu cầu của quý vị
• Tìm thêm thông tin về các chương trình hữu ích như chương trình Quản 

Lý Chăm Sóc
• Tìm các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe khác (ví dụ như các 

tiệm thuốc và phòng thí nghiệm thuộc mạng lưới)
• Yêu cầu được cấp thẻ ID thành viên hoặc các tài liệu khác dành cho 

thành viên

Đường Dây Y Tá Tư Vấn 24/7
Đường Dây Y Tá Tư Vấn 24/7 miễn phí của chúng tôi là một cách thật dễ dàng 
để quý vị được giải đáp các thắc mắc về sức khỏe. Thậm chí quý vị không cần 
bước chân ra khỏi nhà! Đường Dây Y Tá Tư Vấn 24/7 có đội ngũ y tá được cấp 
phép hành nghề và hoạt động cả ngày trong tuần cũng như cuối tuần. Hãy 
gọi số 1-877-687-1197 nếu quý vị có thắc mắc về: 

• Sức khỏe, thuốc hoặc một bệnh trạng mãn tính của quý vị
• Việc quý vị có nên đến phòng cấp cứu (Emergency Room hay ER) hoặc 

đến khám với bác sĩ PCP
• Những gì có thể làm khi con quý vị bị bệnh
• Làm thế nào để đối phó với một vấn đề sức khỏe vào lúc giữa đêm khuya
• Cách sử dụng thư viện thông tin sức khỏe trực tuyến của chúng tôi

Quý vị có thể cảm thấy bối 
rối khi cần quyết định xem 
mình có nên đến khám tại 
phòng cấp cứu hay không. 
Hãy gọi Đường Dây Y Tá Tư 
Vấn 24/7 của chúng tôi theo 
số 1-877-687-1197. Họ có thể 
giúp quý vị biết nên đến đâu 
để được chăm sóc.

Quý vị bị khiếm thính hay là  
bị điếc? Hãy gọi dịch vụ  
TDD/TTY: 1-877-941-9238  
hoặc truy cập Ambetter. 
CoordinatedCareHealth.com

Tôi Có Thể Thanh Toán Phí Bảo Hiểm 
Hàng Tháng Bằng Cách Nào?

1. Thanh toán trực tuyến: (Xin khuyến nghị quý vị sử dụng cách này!)

a. Mở tài khoản thành viên trực tuyến tại Ambetter.CoordinatedCareHealth.com 
và ghi danh vào dịch vụ thanh toán hóa đơn tự động. Quý vị có thể sử 
dụng thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ trả trước, thẻ ghi nợ của ngân hàng hoặc 
trương mục ngân hàng của quý vị để thanh toán hóa đơn tự động. 

b. Quý vị cũng có thể thanh toán hóa đơn bằng thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ  
trả trước hoặc thẻ ghi nợ của ngân hàng. Chỉ cần thực hiện theo các  
hướng dẫn trong mục “pay online” (thanh toán trực tuyến) tại  
Ambetter.CoordinatedCareHealth.com. 

2. Thanh toán qua điện thoại

a. Thanh toán hóa đơn qua điện thoại bằng cách gọi dịch vụ hóa đơn tại  
số 1-877-687-1197 (TTY/TDD 1-877-941-9238) từ 8 giờ sáng đến 5 giờ 
chiều giờ chuẩn Thái Bình Dương. Quý vị sẽ được chọn giữa việc thanh 
toán qua hệ thống Tương Tác Trả Lời Tự Động (Interactive Voice Response 
hay IVR) hoặc bằng cách nói chuyện với một nhân viên dịch vụ hóa đơn.

3. Thanh toán qua thư

a. Hãy gửi chi phiếu hoặc lệnh chuyển tiền đến địa chỉ ghi trên phiếu thanh 
toán được gửi kèm hóa đơn của quý vị. Hãy nhớ ghi số ID thành viên của 
quý vị trên chi phiếu hay lệnh chuyển tiền, và tách phiếu thanh toán khỏi 
hóa đơn để gửi lại kèm với khoản thanh toán

Nếu quý vị có thắc mắc về 
việc thanh toán hóa đơn, hãy 
gọi dịch vụ hóa đơn tại số 
1-877-687-1197 (TTY/TDD 
1-877-941-9238). 

Nếu Tôi Thanh Toán Trễ Hạn Thì Sao?
Hóa đơn đến hạn trả vào ngày 23 hàng tháng. Ví dụ, khi quý vị thanh toán phí 
bảo hiểm cho Tháng Sáu thì phải nộp tiền muộn nhất là ngày 23 Tháng Năm. 

Nếu quý vị không đóng phí bảo hiểm trước ngày đến hạn thì có thể hưởng một 
thời gian ân hạn (để biết thêm xin xem trang số #). Quý vị sẽ vẫn được bảo hiểm 
trong thời gian ân hạn này. Tuy nhiên, nếu quý vị không đóng phí trước khi hết 
thời gian ân hạn thì có nguy cơ quý vị sẽ bị mất bảo hiểm. Trong thời gian ân hạn
chúng tôi có thể tạm hoãn — hay còn gọi là chờ — thanh toán các yêu cầu bao 
trả dịch vụ của quý vị.

 

Hãy đảm bảo rằng chúng tôi 
nhận được tiền thanh toán 
phí bảo hiểm của quý vị trước 
ngày đến hạn. Nếu không thì 
có thể chúng tôi sẽ không chi 
trả các dịch vụ y tế và thuốc 
theo toa được cấp cho quý vị.

Nếu bảo hiểm của quý vị bị 
hủy bỏ vì lý do không trả phí 
bảo hiểm, quý vị sẽ phải chờ 
đến Thời Kỳ Ghi Danh Tự Do 
hoặc đến khi quý vị được 
hưởng một Thời Kỳ Ghi Danh 
Đặc Biệt thì mới được ghi 
danh lại vào chương trình của 
chúng tôi.

Chúng Tôi Quan Tâm Đến Sức Khỏe Của Quý Vị
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Các Câu Hỏi Đáp Về Việc Thanh Toán Chi Phí Chúng Tôi Quan Tâm Đến Sức Khỏe Của Quý Vị

Dịch Vụ Thành Viên
Chúng tôi muốn quý vị luôn có trải nghiệm tuyệt vời với Ambetter. Phòng 
Dịch Vụ Thành Viên của chúng tôi luôn sẵn sàng trợ giúp quý vị. Họ có thể 
giúp quý vị:

• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 

• 

Biết cách sử dụng chương trình của quý vị
Tìm hiểu những gì cần làm để được chăm sóc đúng mức cần thiết
Tìm câu trả lời cho bất kỳ câu hỏi nào của quý vị về bảo hiểm sức khỏe
Xác định xem chương trình của quý vị có và không bao trả cho những gì
Chọn một bác sĩ PCP có thể đáp ứng nhu cầu của quý vị
Tìm thêm thông tin về các chương trình hữu ích như chương trình Quản 
Lý Chăm Sóc
Tìm các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe khác (ví dụ như các 
tiệm thuốc và phòng thí nghiệm thuộc mạng lưới)
Yêu cầu được cấp thẻ ID thành viên hoặc các tài liệu khác dành cho 
thành viên

Quý vị có thể cảm thấy bối 
rối khi cần quyết định xem 
mình có nên đến khám tại 
phòng cấp cứu hay không. 
Hãy gọi Đường Dây Y Tá Tư 
Vấn 24/7 của chúng tôi theo 
số 1-877-687-1197. Họ có thể 
giúp quý vị biết nên đến đâu 
để được chăm sóc.

Đường Dây Y Tá Tư Vấn 24/7
Đường Dây Y Tá Tư Vấn 24/7 miễn phí của chúng tôi là một cách thật dễ dàng 
để quý vị được giải đáp các thắc mắc về sức khỏe. Thậm chí quý vị không cần 
bước chân ra khỏi nhà! Đường Dây Y Tá Tư Vấn 24/7 có đội ngũ y tá được cấp 
phép hành nghề và hoạt động cả ngày trong tuần cũng như cuối tuần. Hãy 
gọi số 1-877-687-1197 nếu quý vị có thắc mắc về: 

• 
• 

• 
• 
• 

Sức khỏe, thuốc hoặc một bệnh trạng mãn tính của quý vị
Việc quý vị có nên đến phòng cấp cứu (Emergency Room hay ER) hoặc 
đến khám với bác sĩ PCP
Những gì có thể làm khi con quý vị bị bệnh
Làm thế nào để đối phó với một vấn đề sức khỏe vào lúc giữa đêm khuya
Cách sử dụng thư viện thông tin sức khỏe trực tuyến của chúng tôi

Quý vị bị khiếm thính hay là  
bị điếc? Hãy gọi dịch vụ  
TDD/TTY: 1-877-941-9238  
hoặc truy cập Ambetter. 
CoordinatedCareHealth.com

Tôi Có Thể Thanh Toán Phí Bảo Hiểm 
Hàng Tháng Bằng Cách Nào?

1. Thanh toán trực tuyến: (Xin khuyến nghị quý vị sử dụng cách này!)

a. Mở tài khoản thành viên trực tuyến tại Ambetter.CoordinatedCareHealth.com 
và ghi danh vào dịch vụ thanh toán hóa đơn tự động. Quý vị có thể sử 
dụng thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ trả trước, thẻ ghi nợ của ngân hàng hoặc 
trương mục ngân hàng của quý vị để thanh toán hóa đơn tự động. 

b. Quý vị cũng có thể thanh toán hóa đơn bằng thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ  
trả trước hoặc thẻ ghi nợ của ngân hàng. Chỉ cần thực hiện theo các  
hướng dẫn trong mục “pay online” (thanh toán trực tuyến) tại  
Ambetter.CoordinatedCareHealth.com. 

2. Thanh toán qua điện thoại

a. Thanh toán hóa đơn qua điện thoại bằng cách gọi dịch vụ hóa đơn tại  
số 1-877-687-1197 (TTY/TDD 1-877-941-9238) từ 8 giờ sáng đến 5 giờ 
chiều giờ chuẩn Thái Bình Dương. Quý vị sẽ được chọn giữa việc thanh 
toán qua hệ thống Tương Tác Trả Lời Tự Động (Interactive Voice Response 
hay IVR) hoặc bằng cách nói chuyện với một nhân viên dịch vụ hóa đơn.

3. Thanh toán qua thư

a. Hãy gửi chi phiếu hoặc lệnh chuyển tiền đến địa chỉ ghi trên phiếu thanh 
toán được gửi kèm hóa đơn của quý vị. Hãy nhớ ghi số ID thành viên của 
quý vị trên chi phiếu hay lệnh chuyển tiền, và tách phiếu thanh toán khỏi 
hóa đơn để gửi lại kèm với khoản thanh toán

Nếu Tôi Thanh Toán Trễ Hạn Thì Sao?
Hóa đơn đến hạn trả vào ngày 23 hàng tháng. Ví dụ, khi quý vị thanh toán phí 
bảo hiểm cho Tháng Sáu thì phải nộp tiền muộn nhất là ngày 23 Tháng Năm. 

Nếu quý vị không đóng phí bảo hiểm trước ngày đến hạn thì có thể hưởng một 
thời gian ân hạn (để biết thêm xin xem trang số #). Quý vị sẽ vẫn được bảo hiểm 
trong thời gian ân hạn này. Tuy nhiên, nếu quý vị không đóng phí trước khi hết 
thời gian ân hạn thì có nguy cơ quý vị sẽ bị mất bảo hiểm. Trong thời gian ân hạn 
chúng tôi có thể tạm hoãn — hay còn gọi là chờ — thanh toán các yêu cầu bao 
trả dịch vụ của quý vị.

Nếu quý vị có thắc mắc về 
việc thanh toán hóa đơn, hãy 
gọi dịch vụ hóa đơn tại số 
1-877-687-1197 (TTY/TDD 
1-877-941-9238). 

Hãy đảm bảo rằng chúng tôi 
nhận được tiền thanh toán 
phí bảo hiểm của quý vị trước 
ngày đến hạn. Nếu không thì 
có thể chúng tôi sẽ không chi 
trả các dịch vụ y tế và thuốc 
theo toa được cấp cho quý vị.

Nếu bảo hiểm của quý vị bị 
hủy bỏ vì lý do không trả phí 
bảo hiểm, quý vị sẽ phải chờ 
đến Thời Kỳ Ghi Danh Tự Do 
hoặc đến khi quý vị được 
hưởng một Thời Kỳ Ghi Danh 
Đặc Biệt thì mới được ghi 
danh lại vào chương trình của 
chúng tôi.
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Thông Tin Về Thành Viên Và  
Các Quyền Lợi Bảo Hiểm

Tìm Nơi Chăm Sóc Phù Hợp
Chúng tôi hân hạnh cung cấp cho quý vị các dịch vụ chăm sóc có chất lượng 
ở Washington. Mạng lưới các nhà cung cấp dịch vụ trong địa phương bao 
gồm nhiều bác sĩ, bệnh viện và người cung cấp dịch vụ y tế khác đã đồng ý 
cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho quý vị. 

Để tìm kiếm trong Danh Mục Nhà Cung Cấp Dịch Vụ của chúng tôi, hãy truy 
cập Ambetter.CoordinatedCareHealth.com/findadoc và sử dụng công cụ 
“Find a Provider” (Tìm Nhà Cung Cấp Dịch Vụ) của chúng tôi. Công cụ này sẽ 
có thông tin cập nhật nhất về mạng lưới nhà cung cấp của chúng tôi. Nó có 
thể giúp quý vị tìm một Bác Sĩ Chăm Sóc Chính (PCP), tiệm thuốc, phòng thí 
nghiệm, bệnh viện hay bác sĩ chuyên khoa. Quý vị có thể thu hẹp thông tin 
tìm kiếm bằng cách định rõ: 

• Chuyên khoa
• Mã bưu chính
• Giới tính
• Các ngôn ngữ được sử dụng tại phòng mạch
• Nhà cung cấp có đang nhận bệnh nhân mới hay không

Mỗi lần quý vị được chăm sóc, 
hãy đảm bảo rằng quý vị sử 
dụng một nhà cung cấp thuộc 
mạng lưới Ambetter.

Danh Mục Nhà Cung Cấp Dịch 
Vụ là một danh sách các nhà 
cung cấp dịch vụ ở gần quý vị.

Nếu quý vị muốn có danh sách 
các nhà cung cấp dịch vụ ở gần 
quý vị được in ra giấy, xin gọi 
điện cho Dịch Vụ Thành Viên tại 
số 1-877-687-1197 (TTY/TDD 
1-877-941-9238).

Thông Tin Về Thành Viên Và  
Các Quyền Lợi Bảo Hiểm
Một Số Chi Tiết Quan Trọng Về  
Bảo Hiểm
Bảo hiểm Ambetter của quý vị sẽ tiếp tục có giá trị miễn là 
quý vị vẫn đóng phí bảo hiểm và hội đủ điều kiện tham gia 
theo quy định của Trung Tâm Giao Dịch Bảo Hiểm Sức Khỏe 
Washington (Washington Health Benefit Exchange). 
Chúng tôi cam kết với quý vị rằng chúng tôi sẽ không phân biệt đối xử vì mức 
thu nhập, tiền sử sức khỏe, tình trạng thể chất hay tâm thần, tuổi tác, giới 
tính, xu hướng tình dục, tôn giáo, khuyết tật thể chất hay tâm trí, sắc tộc hay 
chủng tộc, tình trạng thành viên trước đây, bệnh trạng có sẵn, và/hoặc tình 
trạng sức khỏe được tiên lượng hoặc tình trạng di truyền. 

Thời Gian Ân Hạn
Nếu quý vị không đóng phí bảo hiểm vào hay trước ngày đến hạn, quý vị sẽ bắt 
đầu hưởng một thời gian ân hạn. Đây là một khoảng thời gian thêm để quý vị 
có thể thanh toán phí (chúng tôi hiểu rằng đây là điều đôi khi vẫn xảy ra).

Quý vị sẽ vẫn được bảo hiểm trong thời gian ân hạn này. Tuy nhiên, nếu quý vị 
không đóng phí trước khi hết thời gian ân hạn thì có nguy cơ quý vị sẽ bị mất 
bảo hiểm. Trong thời gian ân hạn chúng tôi có thể tạm hoãn — hay còn gọi là 
chờ — thanh toán các yêu cầu bao trả dịch vụ của quý vị.

Nếu bảo hiểm của quý vị bị hủy bỏ vì lý do không trả phí bảo hiểm, quý vị sẽ 
phải chờ đến Thời Kỳ Ghi Danh Tự Do hoặc đến khi quý vị được hưởng một 
Thời Kỳ Ghi Danh Đặc Biệt thì mới được ghi danh lại vào chương trình của 
chúng tôi. Do vậy, hãy đảm bảo chắc chắn rằng quý vị thanh toán hóa đơn 
đúng hạn!

Nếu quý vị thuộc diện hưởng tiền phụ cấp:
Sau khi thanh toán hóa đơn đầu tiên thì quý vị hội đủ điều kiện được hưởng 
thời gian ân hạn ba tháng. Trong tháng đầu của thời gian ân hạn này, chúng 
tôi sẽ vẫn chi trả các dịch vụ được bảo hiểm mà quý vị đã nhận. Nếu quý vị 
tiếp tục nhận dịch vụ trong các tháng thứ hai và thứ ba của thời gian ân hạn, 
chúng tôi có thể tạm hoãn việc xử lý các yêu cầu bao trả. Nếu bảo hiểm của 
quý vị đang ở tháng ân hạn thứ hai hoặc thứ ba thì chúng tôi sẽ thông báo 
cho quý vị cũng như những người cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho 
quý vị về việc các yêu cầu bao trả có thể bị từ chối. Chúng tôi cũng sẽ thông 
báo cho Trung Tâm Giao Dịch Bảo Hiểm Sức Khỏe Washington rằng quý vị 
chưa đóng phí bảo hiểm. 

Nếu quý vị không thuộc diện hưởng tiền phụ cấp: 
Sau khi thanh toán hóa đơn đầu tiên thì quý vị hội đủ điều kiện được hưởng 
thời gian ân hạn một tháng. Trong thời gian này, chúng tôi sẽ tiếp tục bảo 
hiểm cho các dịch vụ chăm sóc nhưng có thể tạm hoãn việc xử lý các yêu cầu 
bao trả. Chúng tôi sẽ thông báo cho quý vị và Trung Tâm Giao Dịch Bảo Hiểm 
Sức Khỏe Washington về việc quý vị chưa đóng phí và có thể bị từ chối yêu 
cầu bao trả. 

Để biết thông tin về các lựa chọn 
khi ghi danh và các quyền lợi  
cụ thể của từng chương trình,  
hãy tham khảo Ambetter. 
CoordinatedCareHealth.com

Membership & Coverage Information

https://ambetter.coordinatedcarehealth.com
https://ambetter.coordinatedcarehealth.com
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Thông Tin Về Thành Viên Và  
Các Quyền Lợi Bảo Hiểm

Thông Tin Về Thành Viên Và  
Các Quyền Lợi Bảo Hiểm

Tìm Nơi Chăm Sóc Phù Hợp
Chúng tôi hân hạnh cung cấp cho quý vị các dịch vụ chăm sóc có chất lượng 
ở Washington. Mạng lưới các nhà cung cấp dịch vụ trong địa phương bao 
gồm nhiều bác sĩ, bệnh viện và người cung cấp dịch vụ y tế khác đã đồng ý 
cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho quý vị. 

Để tìm kiếm trong Danh Mục Nhà Cung Cấp Dịch Vụ của chúng tôi, hãy truy 
cập Ambetter.CoordinatedCareHealth.com/findadoc và sử dụng công cụ 
“Find a Provider” (Tìm Nhà Cung Cấp Dịch Vụ) của chúng tôi. Công cụ này sẽ 
có thông tin cập nhật nhất về mạng lưới nhà cung cấp của chúng tôi. Nó có 
thể giúp quý vị tìm một Bác Sĩ Chăm Sóc Chính (PCP), tiệm thuốc, phòng thí 
nghiệm, bệnh viện hay bác sĩ chuyên khoa. Quý vị có thể thu hẹp thông tin 
tìm kiếm bằng cách định rõ: 

• 
• 
• 
• 
• 

Chuyên khoa
Mã bưu chính
Giới tính
Các ngôn ngữ được sử dụng tại phòng mạch
Nhà cung cấp có đang nhận bệnh nhân mới hay không

Mỗi lần quý vị được chăm sóc, 
hãy đảm bảo rằng quý vị sử 
dụng một nhà cung cấp thuộc 
mạng lưới Ambetter.

Danh Mục Nhà Cung Cấp Dịch 
Vụ là một danh sách các nhà 
cung cấp dịch vụ ở gần quý vị.

Nếu quý vị muốn có danh sách 
các nhà cung cấp dịch vụ ở gần 
quý vị được in ra giấy, xin gọi 
điện cho Dịch Vụ Thành Viên tại 
số 1-877-687-1197 (TTY/TDD 
1-877-941-9238).

Một Số Chi Tiết Quan Trọng Về  
Bảo Hiểm
Bảo hiểm Ambetter của quý vị sẽ tiếp tục có giá trị miễn là 
quý vị vẫn đóng phí bảo hiểm và hội đủ điều kiện tham gia 
theo quy định của Trung Tâm Giao Dịch Bảo Hiểm Sức Khỏe 
Washington (Washington Health Benefit Exchange). 
Chúng tôi cam kết với quý vị rằng chúng tôi sẽ không phân biệt đối xử vì mức 
thu nhập, tiền sử sức khỏe, tình trạng thể chất hay tâm thần, tuổi tác, giới 
tính, xu hướng tình dục, tôn giáo, khuyết tật thể chất hay tâm trí, sắc tộc hay 
chủng tộc, tình trạng thành viên trước đây, bệnh trạng có sẵn, và/hoặc tình 
trạng sức khỏe được tiên lượng hoặc tình trạng di truyền. 

Thời Gian Ân Hạn
Nếu quý vị không đóng phí bảo hiểm vào hay trước ngày đến hạn, quý vị sẽ bắt 
đầu hưởng một thời gian ân hạn. Đây là một khoảng thời gian thêm để quý vị 
có thể thanh toán phí (chúng tôi hiểu rằng đây là điều đôi khi vẫn xảy ra).

Quý vị sẽ vẫn được bảo hiểm trong thời gian ân hạn này. Tuy nhiên, nếu quý vị 
không đóng phí trước khi hết thời gian ân hạn thì có nguy cơ quý vị sẽ bị mất 
bảo hiểm. Trong thời gian ân hạn chúng tôi có thể tạm hoãn — hay còn gọi là 
chờ — thanh toán các yêu cầu bao trả dịch vụ của quý vị.

Nếu bảo hiểm của quý vị bị hủy bỏ vì lý do không trả phí bảo hiểm, quý vị sẽ 
phải chờ đến Thời Kỳ Ghi Danh Tự Do hoặc đến khi quý vị được hưởng một 
Thời Kỳ Ghi Danh Đặc Biệt thì mới được ghi danh lại vào chương trình của 
chúng tôi. Do vậy, hãy đảm bảo chắc chắn rằng quý vị thanh toán hóa đơn 
đúng hạn!

Nếu quý vị thuộc diện hưởng tiền phụ cấp:
Sau khi thanh toán hóa đơn đầu tiên thì quý vị hội đủ điều kiện được hưởng 
thời gian ân hạn ba tháng. Trong tháng đầu của thời gian ân hạn này, chúng 
tôi sẽ vẫn chi trả các dịch vụ được bảo hiểm mà quý vị đã nhận. Nếu quý vị 
tiếp tục nhận dịch vụ trong các tháng thứ hai và thứ ba của thời gian ân hạn, 
chúng tôi có thể tạm hoãn việc xử lý các yêu cầu bao trả. Nếu bảo hiểm của 
quý vị đang ở tháng ân hạn thứ hai hoặc thứ ba thì chúng tôi sẽ thông báo 
cho quý vị cũng như những người cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho 
quý vị về việc các yêu cầu bao trả có thể bị từ chối. Chúng tôi cũng sẽ thông 
báo cho Trung Tâm Giao Dịch Bảo Hiểm Sức Khỏe Washington rằng quý vị 
chưa đóng phí bảo hiểm. 

Nếu quý vị không thuộc diện hưởng tiền phụ cấp: 
Sau khi thanh toán hóa đơn đầu tiên thì quý vị hội đủ điều kiện được hưởng 
thời gian ân hạn một tháng. Trong thời gian này, chúng tôi sẽ tiếp tục bảo 
hiểm cho các dịch vụ chăm sóc nhưng có thể tạm hoãn việc xử lý các yêu cầu 
bao trả. Chúng tôi sẽ thông báo cho quý vị và Trung Tâm Giao Dịch Bảo Hiểm 
Sức Khỏe Washington về việc quý vị chưa đóng phí và có thể bị từ chối yêu 
cầu bao trả. 

Để biết thông tin về các lựa chọn 
khi ghi danh và các quyền lợi  
cụ thể của từng chương trình,  
hãy tham khảo Ambetter. 
CoordinatedCareHealth.com

Membership & Coverage Information

https://ambetter.coordinatedcarehealth.com/findadoc


8 | Ambetter from Coordinated Care: 1-877-687-1197 (TTY/TDD 1-877-941-9238) | Ambetter.CoordinatedCareHealth.com Ambetter from Coordinated Care: 1-877-687-1197 (TTY/TDD 1-877-941-9238) | Ambetter.CoordinatedCareHealth.com | 9

TH
Ô

N
G

 TIN
 V

Ề TH
À

N
H

 V
IÊN

 VÀ
 CÁ

C Q
U

YỀN
 LỢ

I BẢ
O

 H
IỂM

TH
Ô

N
G

 TIN
 V

Ề TH
À

N
H

 V
IÊN

 VÀ
 CÁ

C Q
U

YỀN
 LỢ

I BẢ
O

 H
IỂM

Hãy Lên Mạng. Và Nắm Thế Chủ Động
Quý vị có biết rằng các nguồn trợ giúp và thông tin hữu ích về chương trình 
bảo hiểm lúc nào cũng đang chờ sẵn cho quý vị không? Tất cả đều có trên 
trang web của chúng tôi! Hãy truy cập Ambetter.CoordinatedCareHealth.com 
và bắt đầu chủ động tự chăm sóc sức khỏe của bản thân quý vị. 

Trên trang web của chúng tôi, quý vị có thể:
• Tìm một bác sĩ PCP
• Tìm các nhà cung cấp dịch vụ khác, ví dụ như các tiệm thuốc
• Tìm thông tin về sức khỏe
• Tìm hiểu về các chương trình và dịch vụ có thể giúp quý vị phục hồi và 

giữ gìn sức khỏe

Hãy sử dụng tài khoản thành viên trực tuyến để:
• Thanh toán phí bảo hiểm hàng tháng
• In ra một thẻ ID tạm thời hoặc yêu cầu được cấp thẻ mới
• Kiểm tra tình trạng hồ sơ yêu cầu bao trả và thông tin về những khoản 

thanh toán
• Đọc các tài liệu dành cho thành viên (như bản Chứng Từ Bảo Hiểm,  

Bảng Liệt Kê Các Quyền Lợi, và sổ tay này) 
• Theo dõi các khoản thưởng nhận được từ My Health Pays™
• Điền vào Bảng Câu Hỏi Đánh Giá Sức Khỏe của quý vị

Ghé thăm chúng tôi trên mạng 
tại Ambetter. 
CoordinatedCareHealth.com

Trang web của chúng tôi giúp 
quý vị có các thông tin cần thiết 
để được chăm sóc đúng bệnh, 
đúng cách, bao gồm cổng thông 
tin bảo mật để quý vị kiểm tra 
tình trạng của các hồ sơ yêu cầu 
bao trả, xem Chứng Từ Bảo Hiểm 
(Evidence of Coverage hay EOC) 
của mình, hoặc tìm hiểu về các 
chi phí tự trả, khoản đồng trả và 
số tiền đã tính vào khoản khấu 
trừ của quý vị.

Thẻ ID Thành Viên Ambetter Của Quý Vị
Thẻ ID thành viên của quý vị là bằng chứng rằng quý vị đã mua bảo hiểm sức 
khỏe của chúng tôi. Thẻ có vẻ nhỏ bé nhưng có tầm quan trọng rất lớn.

Sau đây là vài điều cần lưu ý:
• 

• 
• 

Hãy luôn giữ thẻ này bên mình. Thẻ này chứng minh rằng quý vị là thành 
viên của Ambetter from Coordinated Care.
Quý vị sẽ cần trình thẻ này mỗi khi quý vị nhận dịch vụ chăm sóc sức khỏe
Theo lệ thường thì quý vị sẽ nhận được thẻ ID thành viên của mình cùng 
với gói thông tin được gửi cho các thành viên mới. Nếu quý vị bị mất thẻ 
ID thành viên hoặc có thắc mắc về việc quý vị có hội đủ điều kiện hay 
không, hãy gọi Dịch Vụ Thành Viên theo số 1-877-687-1197 (TDD/TTY: 
1-877-941-9238). Khi quý vị ghi danh vào Ambetter from Coordinated 
Care và thanh toán phí bảo hiểm, Trung Tâm Giao Dịch Bảo Hiểm Sức 
Khỏe Washington sẽ chuyển thông tin về quý vị tới cho chúng tôi. Lúc 
đó, chúng tôi sẽ gửi một thẻ ID thành viên qua bưu điện đến cho quý vị.

Nếu quý vị cần một thẻ ID tạm thời hoặc muốn yêu cầu được cấp thẻ mới, hãy 
đăng nhập tài khoản thành viên bảo mật của quý vị.

Đây là một mẫu thẻ ID thành viên để quý vị biết nó thường trông như thế nào:

Member/Provider Services: 
1-877-687-1197
TDD/TTY: 1-877-941-9238 
24/7 Nurse Line: 1-877-687-1197 

Numbers below for providers: 
Pharmacy Help Desk: 1-855-339-4804
EDI Payor ID: 68069
EDI Help Desk: Ambetter.CoordinatedCareHealth.com

Medical Claims:
Coordinated Care 
Attn: CLAIMS
PO Box 5010  
Farmington, MO  
63640-5010

Additional information can be found in your Evidence of Coverage. If you have an Emergency, call 911 or go to the 
nearest Emergency Room (ER). Emergency services given by a provider not in the plan’s network will be covered 
without prior authorization. Receiving non-emergent care through the ER or with a non-participating provider  
may result in a charge to or a change in the member responsibility. For updated coverage information, visit  
Ambetter.CoordinatedCareHealth.com.

©2015 Coordinated Care Corporation. All rights reserved.

Ambetter.CoordinatedCareHealth.com

AMB15-WA-C-00032

Subscriber:     Jane Doe
Member:     John Doe
Policy #:            XXXXXXXXX 
Member ID #:   UXXXXXXXXX 
Plan:       Ambetter Balanced Care 1 

IN NETWORK 
COVERAGE ONLY

Coinsurance (Med/Rx): 
Deductible (Med/Rx): 
Rx (Generic/Brand):

Copays 
PCP:   
Specialist: 
ER: 

Effective Date of 
Coverage: XX/XX/XX
Rx BIN#: 008019

Mặt trước

 

Member/Provider Services: 
1-877-687-1197
TDD/TTY: 1-877-941-9238 
24/7 Nurse Line: 1-877-687-1197 

Numbers below for providers: 
Pharmacy Help Desk: 1-855-339-4804
EDI Payor ID: 68069
EDI Help Desk: Ambetter.CoordinatedCareHealth.com

Medical Claims:
Coordinated Care 
Attn: CLAIMS
PO Box 5010  
Farmington, MO  
63640-5010

Additional information can be found in your Evidence of Coverage. If you have an Emergency, call 911 or go to the 
nearest Emergency Room (ER). Emergency services given by a provider not in the plan’s network will be covered 
without prior authorization. Receiving non-emergent care through the ER or with a non-participating provider  
may result in a charge to or a change in the member responsibility. For updated coverage information, visit  
Ambetter.CoordinatedCareHealth.com.

©2015 Coordinated Care Corporation. All rights reserved.

Ambetter.CoordinatedCareHealth.com

AMB15-WA-C-00032

Mặt sau

Subscriber:     Jane Doe
Member:     John Doe
Policy #:            XXXXXXXXX 
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Plan:       Ambetter Balanced Care 1 
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COVERAGE ONLY
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Hãy Lên Mạng. Và Nắm Thế Chủ Động
Quý vị có biết rằng các nguồn trợ giúp và thông tin hữu ích về chương trình 
bảo hiểm lúc nào cũng đang chờ sẵn cho quý vị không? Tất cả đều có trên 
trang web của chúng tôi! Hãy truy cập Ambetter.CoordinatedCareHealth.com 
và bắt đầu chủ động tự chăm sóc sức khỏe của bản thân quý vị. 

Trên trang web của chúng tôi, quý vị có thể:
• 
• 
• 
• 

Tìm một bác sĩ PCP
Tìm các nhà cung cấp dịch vụ khác, ví dụ như các tiệm thuốc
Tìm thông tin về sức khỏe
Tìm hiểu về các chương trình và dịch vụ có thể giúp quý vị phục hồi và 
giữ gìn sức khỏe

Hãy sử dụng tài khoản thành viên trực tuyến để:
• 
• 
• 

• 

• 
• 

Thanh toán phí bảo hiểm hàng tháng
In ra một thẻ ID tạm thời hoặc yêu cầu được cấp thẻ mới
Kiểm tra tình trạng hồ sơ yêu cầu bao trả và thông tin về những khoản 
thanh toán
Đọc các tài liệu dành cho thành viên (như bản Chứng Từ Bảo Hiểm,  
Bảng Liệt Kê Các Quyền Lợi, và sổ tay này) 
Theo dõi các khoản thưởng nhận được từ My Health Pays™
Điền vào Bảng Câu Hỏi Đánh Giá Sức Khỏe của quý vị

Ghé thăm chúng tôi trên mạng 
tại Ambetter. 
CoordinatedCareHealth.com

Trang web của chúng tôi giúp 
quý vị có các thông tin cần thiết 
để được chăm sóc đúng bệnh, 
đúng cách, bao gồm cổng thông 
tin bảo mật để quý vị kiểm tra 
tình trạng của các hồ sơ yêu cầu 
bao trả, xem Chứng Từ Bảo Hiểm 
(Evidence of Coverage hay EOC) 
của mình, hoặc tìm hiểu về các 
chi phí tự trả, khoản đồng trả và 
số tiền đã tính vào khoản khấu 
trừ của quý vị.

Thẻ ID Thành Viên Ambetter Của Quý Vị
Thẻ ID thành viên của quý vị là bằng chứng rằng quý vị đã mua bảo hiểm sức 
khỏe của chúng tôi. Thẻ có vẻ nhỏ bé nhưng có tầm quan trọng rất lớn.

Sau đây là vài điều cần lưu ý:
• Hãy luôn giữ thẻ này bên mình. Thẻ này chứng minh rằng quý vị là thành 

viên của Ambetter from Coordinated Care.
• Quý vị sẽ cần trình thẻ này mỗi khi quý vị nhận dịch vụ chăm sóc sức khỏe
• Theo lệ thường thì quý vị sẽ nhận được thẻ ID thành viên của mình cùng 

với gói thông tin được gửi cho các thành viên mới. Nếu quý vị bị mất thẻ 
ID thành viên hoặc có thắc mắc về việc quý vị có hội đủ điều kiện hay 
không, hãy gọi Dịch Vụ Thành Viên theo số 1-877-687-1197 (TDD/TTY: 
1-877-941-9238). Khi quý vị ghi danh vào Ambetter from Coordinated 
Care và thanh toán phí bảo hiểm, Trung Tâm Giao Dịch Bảo Hiểm Sức 
Khỏe Washington sẽ chuyển thông tin về quý vị tới cho chúng tôi. Lúc 
đó, chúng tôi sẽ gửi một thẻ ID thành viên qua bưu điện đến cho quý vị.

Nếu quý vị cần một thẻ ID tạm thời hoặc muốn yêu cầu được cấp thẻ mới, hãy 
đăng nhập tài khoản thành viên bảo mật của quý vị.

Đây là một mẫu thẻ ID thành viên để quý vị biết nó thường trông như thế nào:

Member/Provider Services: 
1-877-687-1197
TDD/TTY: 1-877-941-9238 
24/7 Nurse Line: 1-877-687-1197 

Numbers below for providers: 
Pharmacy Help Desk: 1-855-339-4804
EDI Payor ID: 68069
EDI Help Desk: Ambetter.CoordinatedCareHealth.com

Medical Claims:
Coordinated Care 
Attn: CLAIMS
PO Box 5010  
Farmington, MO  
63640-5010

Additional information can be found in your Evidence of Coverage. If you have an Emergency, call 911 or go to the 
nearest Emergency Room (ER). Emergency services given by a provider not in the plan’s network will be covered 
without prior authorization. Receiving non-emergent care through the ER or with a non-participating provider  
may result in a charge to or a change in the member responsibility. For updated coverage information, visit  
Ambetter.CoordinatedCareHealth.com.

©2015 Coordinated Care Corporation. All rights reserved.

Ambetter.CoordinatedCareHealth.com

AMB15-WA-C-00032

Subscriber:     Jane Doe
Member:     John Doe
Policy #:            XXXXXXXXX 
Member ID #:   UXXXXXXXXX 
Plan:       Ambetter Balanced Care 1 

IN NETWORK 
COVERAGE ONLY

Coinsurance (Med/Rx): 
Deductible (Med/Rx): 
Rx (Generic/Brand):

Copays 
PCP:   
Specialist: 
ER: 

Effective Date of 
Coverage: XX/XX/XX
Rx BIN#: 008019

Mặt trước

 

Member/Provider Services: 
1-877-687-1197
TDD/TTY: 1-877-941-9238 
24/7 Nurse Line: 1-877-687-1197 

Numbers below for providers: 
Pharmacy Help Desk: 1-855-339-4804
EDI Payor ID: 68069
EDI Help Desk: Ambetter.CoordinatedCareHealth.com

Medical Claims:
Coordinated Care 
Attn: CLAIMS
PO Box 5010  
Farmington, MO  
63640-5010

Additional information can be found in your Evidence of Coverage. If you have an Emergency, call 911 or go to the 
nearest Emergency Room (ER). Emergency services given by a provider not in the plan’s network will be covered 
without prior authorization. Receiving non-emergent care through the ER or with a non-participating provider  
may result in a charge to or a change in the member responsibility. For updated coverage information, visit  
Ambetter.CoordinatedCareHealth.com.

©2015 Coordinated Care Corporation. All rights reserved.
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Rx (Generic/Brand):
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Đây Là Những Dịch Vụ Được Bảo 
Hiểm Theo Chương Trình Của Quý Vị
Các dịch vụ chăm sóc phòng ngừa bao gồm các buổi khám sức khỏe tổng 
quát theo định kỳ để phát hiện sớm các vấn đề sức khỏe. Hãy đừng bỏ lỡ các 
dịch vụ này – chúng giúp quý vị giữ gìn sức khỏe! Đảm bảo rằng quý vị lên 
lịch hẹn cho những lần khám chăm sóc phòng ngừa. 

Chúng tôi bao trả cho các dịch vụ chăm sóc phòng ngừa sau:

Dành cho tất cả  
người lớn

Dành cho  
phụ nữ

Dành cho trẻ sơ sinh, trẻ 
nhỏ và thanh thiếu niên

•  Khám sức khỏe tổng 
quát hàng năm

•  Đo huyết áp
•  Khám sàng lọc bệnh 

trầm cảm
•  Thuốc ngừa và vắc-

xin, ví dụ như vắc-xin 
ngừa cúm, theo lịch 
khuyến nghị của 
Trung Tâm Phòng 
Chống và Kiểm Soát 
Bệnh Tật (Centers for 
Disease Control and 
Prevention hay CDC)

•  Khám sức khỏe  
phụ nữ hàng năm

•  Các phương pháp 
ngừa thai

•  Khám sàng lọc ung 
thư cổ tử cung

•  Kiểm tra sàng lọc về 
việc dùng thuốc lá

•  Hỗ trợ và cấp dụng 
cụ để giúp nuôi con 
bằng sữa mẹ

•  Các dịch vụ liên quan 
đến thai kỳ
- Kiểm tra sàng lọc 

về tình trạng nhóm 
máu (yếu tố Rh) 
không tương thích

- Kiểm tra sàng lọc 
bệnh tiểu đường 
trong thời kỳ thai 
nghén

- Kiểm tra sàng lọc 
tình trạng thiếu sắt

•  Khám sức khỏe định kỳ
•  Thuốc ngừa và vắc-xin, 

theo lịch khuyến nghị 
của CDC

•  Kiểm tra sàng lọc 
cho trẻ sơ sinh, ví dụ 
như khám thính lực 
và khám tìm bệnh 
phenylketone niệu 
(PKU)

•  Kiểm tra sàng lọc quá 
trình phát triển cho 
trẻ em từ ba tuổi trở 
xuống

•  Khám sàng lọc và tư 
vấn về bệnh béo phì

Chúng tôi bao trả:

•  Các dịch vụ phòng ngừa được phân loại Cấp A hoặc B theo khuyến nghị 
của Nhóm Đặc Trách Các Dịch Vụ Phòng Ngừa Hoa Kỳ. Hãy nhấp vào 
đường dẫn này để biết tất cả các dịch vụ phòng ngừa được bao trả miễn 
phí chiếu theo Đạo Luật Chăm Sóc Sức Khỏe Giá Phải Chăng.

•  Thuốc ngừa và vắc-xin, theo lịch khuyến nghị của CDC
•  Các dịch vụ chăm sóc phòng ngừa cho phụ nữ theo khuyến nghị của Cơ 

Quan Quản Trị Dịch Vụ Và Nguồn Lực Y Tế (Health Resources and Services 
Administration - HRSA)

•  Các buổi khám sức khỏe định kỳ cho trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ và thanh thiếu 
niên theo lịch khuyến nghị của Viện Nhi Khoa Hoa Kỳ (American Academy 
of Pediatrics)

Hãy nhớ sử dụng một nhà 
cung cấp dịch vụ thuộc mạng 
lưới mỗi khi quý vị nhận các 
dịch vụ chăm sóc phòng ngừa. 
Sử dụng công cụ Find a 
Provider (Tìm Nhà Cung Cấp 
Dịch Vụ) của chúng tôi tại 
Ambetter.
CoordinatedCareHealth. com 
để biết xem một nhà cung cấp 
dịch vụ nào đó có tham gia 
mạng lưới hay không. 

Để biết đầy đủ tất cả các dịch 
vụ chăm sóc phòng ngừa 
được bảo hiểm cho quý vị, xin 
tham khảo Chứng Từ Bảo Hiểm 
của quý vị.

Các Dịch Vụ Được Bảo Hiểm | Các Quyền Lợi  
Chi Trả Dịch Vụ Y Tế

Chương Trình Của Quý Vị Bao Trả 
Những Gì?
Chúng tôi muốn đáp ứng các nhu cầu chăm sóc sức khỏe của 
quý vị. Vì thế, các chương trình của chúng tôi bao trả cho rất 
nhiều dịch vụ chăm sóc sức khỏe thể chất và sức khỏe hành 
vi khác nhau.
Để được bảo hiểm và được coi là hợp lệ để được bao trả, một dịch vụ phải:

• 
• 
• 

• 

Được liệt kê trong hợp đồng bảo hiểm của quý vị
Cần thiết về mặt y tế
Được chỉ định bởi chuyên gia điều trị hoặc Bác Sĩ Chăm Sóc Chính (PCP) 
của quý vị
Được chúng tôi cho phép (đối với các dịch vụ yêu cầu điều đó)

 – Ví dụ:
 »

 »
 »

Đến khám với hoặc nhận dịch vụ từ một nhà cung cấp dịch vụ 
không thuộc mạng lưới
Một số thủ thuật phẫu thuật
Việc nhập viện nội trú

Quý vị có muốn tìm hiểu xem một dịch vụ có cần cho phép trước, hoặc kiểm 
tra tình trạng của đơn yêu cầu cho phép một dịch vụ không? Hãy gọi Dịch 
Vụ Thành Viên tại số 1-877-687-1197 (TDD/TTY: 1-877-941-9238). Nếu quý vị 
nhận dịch vụ trước khi có sự cho phép trước thì quý vị có thể phải chịu trách 
nhiệm thanh toán toàn bộ chi phí cho dịch vụ đó. Quý vị có thể tìm hiểu thêm 
về thủ tục cho phép trước tại trang 35. 

Quý vị có thể tìm thông tin cụ thể về các khoản đồng trả, khoản chia sẻ chi 
phí và khoản khấu trừ dành cho quý vị trong Bảng Liệt Kê Các Quyền Lợi. . Để 
có danh sách các trường hợp loại trừ, xin tham khảo Chứng Từ Bảo Hiểm của 
quý vị. 

Mỗi lần quý vị được chăm 
sóc, hãy đảm bảo rằng quý vị 
sử dụng một nhà cung cấp 
thuộc mạng lưới Ambetter.

“Cho phép trước” có nghĩa là 
một dịch vụ cần được chấp 
thuận trước khi quý vị đến 
khám với nhà cung cấp dịch 
vụ đó.

Quý vị có thể tìm Bảng Liệt Kê 
Các Quyền Lợi trên mạng.  
Chỉ cần đăng nhập vào tài 
khoản thành viên trực tuyến 
của quý vị.

Covered Services | Medical Service Expense Benefits
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Các Dịch Vụ Được Bảo Hiểm | Các Quyền Lợi  
Chi Trả Dịch Vụ Y Tế

Đây Là Những Dịch Vụ Được Bảo 
Hiểm Theo Chương Trình Của Quý Vị
Các dịch vụ chăm sóc phòng ngừa bao gồm các buổi khám sức khỏe tổng 
quát theo định kỳ để phát hiện sớm các vấn đề sức khỏe. Hãy đừng bỏ lỡ các 
dịch vụ này – chúng giúp quý vị giữ gìn sức khỏe! Đảm bảo rằng quý vị lên 
lịch hẹn cho những lần khám chăm sóc phòng ngừa. 

Chúng tôi bao trả cho các dịch vụ chăm sóc phòng ngừa sau:

Dành cho tất cả  
người lớn

•  

•  
•  

•  

Khám sức khỏe tổng 
quát hàng năm
Đo huyết áp
Khám sàng lọc bệnh 
trầm cảm
Thuốc ngừa và vắc-
xin, ví dụ như vắc-xin 
ngừa cúm, theo lịch 
khuyến nghị của 
Trung Tâm Phòng 
Chống và Kiểm Soát 
Bệnh Tật (Centers for 
Disease Control and 
Prevention hay CDC)

•  

•  

•  

•  

•  

•  

Dành cho  
phụ nữ

Khám sức khỏe  
phụ nữ hàng năm
Các phương pháp 
ngừa thai
Khám sàng lọc ung 
thư cổ tử cung
Kiểm tra sàng lọc về 
việc dùng thuốc lá
Hỗ trợ và cấp dụng 
cụ để giúp nuôi con 
bằng sữa mẹ
Các dịch vụ liên quan 
đến thai kỳ
- 

- 

- 

Kiểm tra sàng lọc 
về tình trạng nhóm 
máu (yếu tố Rh) 
không tương thích
Kiểm tra sàng lọc 
bệnh tiểu đường 
trong thời kỳ thai 
nghén
Kiểm tra sàng lọc 
tình trạng thiếu sắt

•  
•  

•  

•  

•  

Dành cho trẻ sơ sinh, trẻ 
nhỏ và thanh thiếu niên

Khám sức khỏe định kỳ
Thuốc ngừa và vắc-xin, 
theo lịch khuyến nghị 
của CDC
Kiểm tra sàng lọc 
cho trẻ sơ sinh, ví dụ 
như khám thính lực 
và khám tìm bệnh 
phenylketone niệu 
(PKU)
Kiểm tra sàng lọc quá 
trình phát triển cho 
trẻ em từ ba tuổi trở 
xuống
Khám sàng lọc và tư 
vấn về bệnh béo phì

Chúng tôi bao trả:

•  

•  
•  

•  

Các dịch vụ phòng ngừa được phân loại Cấp A hoặc B theo khuyến nghị 
của Nhóm Đặc Trách Các Dịch Vụ Phòng Ngừa Hoa Kỳ. Hãy nhấp vào 
đường dẫn này để biết tất cả các dịch vụ phòng ngừa được bao trả miễn 
phí chiếu theo Đạo Luật Chăm Sóc Sức Khỏe Giá Phải Chăng.
Thuốc ngừa và vắc-xin, theo lịch khuyến nghị của CDC
Các dịch vụ chăm sóc phòng ngừa cho phụ nữ theo khuyến nghị của Cơ 
Quan Quản Trị Dịch Vụ Và Nguồn Lực Y Tế (Health Resources and Services 
Administration - HRSA)
Các buổi khám sức khỏe định kỳ cho trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ và thanh thiếu 
niên theo lịch khuyến nghị của Viện Nhi Khoa Hoa Kỳ (American Academy 
of Pediatrics)

Hãy nhớ sử dụng một nhà 
cung cấp dịch vụ thuộc mạng 
lưới mỗi khi quý vị nhận các 
dịch vụ chăm sóc phòng ngừa. 
Sử dụng công cụ Find a 
Provider (Tìm Nhà Cung Cấp 
Dịch Vụ) của chúng tôi tại 
Ambetter.
CoordinatedCareHealth. com 
để biết xem một nhà cung cấp 
dịch vụ nào đó có tham gia 
mạng lưới hay không. 

Để biết đầy đủ tất cả các dịch 
vụ chăm sóc phòng ngừa 
được bảo hiểm cho quý vị, xin 
tham khảo Chứng Từ Bảo Hiểm 
của quý vị.

Chương Trình Của Quý Vị Bao Trả 
Những Gì?
Chúng tôi muốn đáp ứng các nhu cầu chăm sóc sức khỏe của 
quý vị. Vì thế, các chương trình của chúng tôi bao trả cho rất 
nhiều dịch vụ chăm sóc sức khỏe thể chất và sức khỏe hành 
vi khác nhau.
Để được bảo hiểm và được coi là hợp lệ để được bao trả, một dịch vụ phải:

• Được liệt kê trong hợp đồng bảo hiểm của quý vị
• Cần thiết về mặt y tế
• Được chỉ định bởi chuyên gia điều trị hoặc Bác Sĩ Chăm Sóc Chính (PCP) 

của quý vị
• Được chúng tôi cho phép (đối với các dịch vụ yêu cầu điều đó)

 – Ví dụ:
 » Đến khám với hoặc nhận dịch vụ từ một nhà cung cấp dịch vụ 
không thuộc mạng lưới

 » Một số thủ thuật phẫu thuật
 » Việc nhập viện nội trú

Quý vị có muốn tìm hiểu xem một dịch vụ có cần cho phép trước, hoặc kiểm 
tra tình trạng của đơn yêu cầu cho phép một dịch vụ không? Hãy gọi Dịch 
Vụ Thành Viên tại số 1-877-687-1197 (TDD/TTY: 1-877-941-9238). Nếu quý vị 
nhận dịch vụ trước khi có sự cho phép trước thì quý vị có thể phải chịu trách 
nhiệm thanh toán toàn bộ chi phí cho dịch vụ đó. Quý vị có thể tìm hiểu thêm 
về thủ tục cho phép trước tại trang 35. 

Quý vị có thể tìm thông tin cụ thể về các khoản đồng trả, khoản chia sẻ chi 
phí và khoản khấu trừ dành cho quý vị trong Bảng Liệt Kê Các Quyền Lợi. . Để 
có danh sách các trường hợp loại trừ, xin tham khảo Chứng Từ Bảo Hiểm của 
quý vị. 

Mỗi lần quý vị được chăm 
sóc, hãy đảm bảo rằng quý vị 
sử dụng một nhà cung cấp 
thuộc mạng lưới Ambetter.

“Cho phép trước” có nghĩa là 
một dịch vụ cần được chấp 
thuận trước khi quý vị đến 
khám với nhà cung cấp dịch 
vụ đó.

Quý vị có thể tìm Bảng Liệt Kê 
Các Quyền Lợi trên mạng.  
Chỉ cần đăng nhập vào tài 
khoản thành viên trực tuyến 
của quý vị.

Covered Services | Medical Service Expense Benefits

https://ambetter.coordinatedcarehealth.com
https://ambetter.coordinatedcarehealth.com
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Chương Trình Không Bảo Hiểm 
Những Gì?
Chúng tôi cung cấp nhiều quyền lợi giữ gìn sức khỏe và khám 
sàng lọc quan trọng. Tuy nhiên, vẫn có một số thứ không 
được bảo hiểm. 
Thông thường thì chúng tôi chỉ bảo hiểm cho những dịch vụ và vật dụng:

• Do bác sĩ của quý vị cung cấp hoặc chỉ định
• Cần thiết về mặt y tế để chẩn đoán hoặc điều trị thương tích hay bệnh 

tật của quý vị
• Được bảo hiểm theo quyền lợi về dịch vụ chăm sóc phòng ngừa

Nói chung thì chúng tôi không bảo hiểm:
• Các dịch vụ hoặc vật dụng được cung cấp trước khi hợp đồng bảo hiểm 

có hiệu lực hoặc sau khi hợp đồng chấm dứt
• Các khoản vượt mức chi phí quy định cho từng dịch vụ hợp lệ
• Dịch vụ giúp kiểm soát trọng lượng
• Dịch vụ hay thuốc điều trị tình trạng hiếm muộn
• Phẫu thuật thu gọn ngực hoặc nâng ngực (trừ khi cần thiết về mặt y tế)
• Các phương pháp điều trị thẩm mỹ (không kể phẫu thuật phục hồi sau 

một cuộc phẫu thuật hoặc trường hợp chấn thương được bảo hiểm, 
hoặc các dịch vụ cung cấp để chỉnh sửa dị tật bẩm sinh cho một đứa trẻ 
đã là thành viên đứng tên trong bảo hiểm kể từ ngày chào đời)

• Phẫu thuật khúc xạ mắt (để chỉnh sửa tình trạng cận thị, viễn thị hoặc 
loạn thị)

• Các phương pháp điều trị thí nghiệm hay còn trong vòng thử nghiệm, 
hoặc các dịch vụ chưa được chứng minh hiệu quả

• Việc điều trị ở bên ngoài nước Mỹ (trừ khi gặp trường hợp y tế khẩn cấp 
khi du lịch tới 90 ngày liên tiếp)

• Tổn thương thể chất do thành viên cố ý gây cho mình
• Bệnh hay chấn thương xảy ra do thành viên bị say, không kể các trường 

hợp được quy định rõ ràng trong phần về các quyền lợi về Sức Khỏe Tâm 
Thần và Rối Loạn Do Sử Dụng Chất Gây Nghiện

• Các dịch vụ được cung cấp từ một bác sĩ chuyên liệu pháp thiên nhiên 
(naturopath), bao gồm dịch vụ châm cứu và các liệu pháp ngoài tây y 
ngoại trú

Chứng Từ Bảo Hiểm của quý vị 
liệt kê đầy đủ các trường hợp 
hạn chế và loại trừ cùng với 
một danh sách các dịch vụ 
chăm sóc sức khỏe được bảo 
hiểm trong chương trình cụ 
thể của quý vị. 

Chương Trình Của Quý Vị Cũng  
Bảo Hiểm Cho

• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 

Các dịch vụ về tổn thương não mắc phải
Dịch vụ xe cứu thương
Các dịch vụ về Rối Loạn Phổ Tự Kỷ
Các dịch vụ về sức khỏe hành vi và quyền lợi về chăm sóc sức khỏe tâm thần
Chăm sóc cấp cứu
Quyền lợi về dịch vụ phát triển chức năng, phục hồi chức năng và việc 
chăm sóc dài hạn
Dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà
Chăm sóc cuối đời
Dịch vụ tiệm thuốc
Dịch vụ chăm sóc khẩn cấp (từ những nơi thuộc mạng lưới)
Các quyền lợi về y tế và phẫu thuật, bao gồm:

 –
 –
 –
 –
 –
 –
 –
 –
 –
 –
 –
 –
 –
 –
 –
 –
 –

 –

 –
 –

Dịch vụ bệnh viện
Dịch vụ phẫu thuật
Dịch vụ bác sĩ (PCP và bác sĩ chuyên khoa)
Dịch vụ chuyên nghiệp
Các vật dụng y tế
Xét nghiệm chẩn đoán
Hóa trị
Lọc máu
Thuốc tê/mê
Oxy
Dịch vụ chữa răng do bị chấn thương
Các thiết bị và vật dụng để chăm sóc bệnh tiểu đường
Dịch vụ nắn chỉnh xương khớp
Chăm sóc thai sản
Thiết bị y tế lâu bền
Quyền lợi về chức năng nói và thính lực
Quyền lợi về thuốc theo toa mua ngoại trú (xem phần Quyền Lợi Bảo 
Hiểm Thuốc ở trang 31)
Các dịch vụ chăm sóc phòng ngừa theo khuyến nghị của Nhóm Đặc 
Trách Các Dịch Vụ Phòng Ngừa Hoa Kỳ (Preventive Services Task Force 
hay USPSTF)
Dịch vụ cấy ghép
Dịch vụ chăm sóc thị lực cho trẻ em

• 
• 

Các dịch vụ chăm sóc sức khỏe phụ nữ, bao gồm phá thai và sẩy thai 
Tất cả các phương pháp ngừa thai được FDA chấp thuận 

Chương trình của quý vị có thể bao gồm:*

Các quyền lợi bảo hiểm có thể khác nhau tùy theo chương trình của quý vị. Xin tham khảo Bảng 
Liệt Kê Các Quyền Lợi để biết thông tin cụ thể về bảo hiểm của quý vị.

• 

• 

Các dịch vụ chăm sóc thị lực định kỳ tùy chọn cho người lớn (khám mắt 
phòng ngừa bệnh, kính và/hoặc kính sát tròng)
Một trong các quyền lợi dành cho quý vị là việc đến khám ba lần miễn 
phí. Quyền lợi này chỉ áp dụng cho dịch vụ khám với PCP của quý vị. Bất 
kỳ dịch vụ xét nghiệm, quang tuyến (X quang), phẫu thuật nhỏ hay các 
dịch vụ khác được cung cấp trong lần khám đó đều vẫn được áp dụng 
các quy định về mức khấu trừ và đồng bảo hiểm. Quyền lợi này cũng 
không bao trả khoản viện phí được tính khi đến khám với một PCP đặt 
văn phòng tại bệnh viện, do vậy khoản này được tính vào khoản khấu 
trừ. Các buổi khám chăm sóc phòng ngừa, ví dụ như khi quý vị đến khám 
sức khỏe tổng quát hàng năm, không được tính vào những lần khám 
miễn phí đó. Chúng tôi coi các buổi khám chăm sóc phòng ngừa là một 
quyền lợi riêng.

*

Xin tham khảo Chứng Từ Bảo 
Hiểm để biết thông tin chi 
tiết về mỗi dịch vụ được bảo 
hiểm. Một số dịch vụ áp dụng 
các quy định loại trừ và giới 
hạn cụ thể.

Chúng tôi chỉ bao trả các dịch 
vụ thuộc mạng lưới (trừ khi đó là 
dịch vụ cấp cứu). Nếu quý vị đến 
gặp một nhà cung cấp không 
thuộc mạng lưới và không được 
chấp thuận trước thì quý vị sẽ 
chịu trách nhiệm thanh toán 
toàn bộ chi phí của các dịch vụ 
đó. Hãy đảm bảo rằng các nhà 
cung cấp dịch vụ cho quý vị đều 
đang tham gia mạng lưới của 
chúng tôi bằng cách sử dụng 
công cụ Find a Provider  
(Tìm một Nhà Cung Cấp Dịch 
Vụ) tại Ambetter. 
CoordinatedCareHealth.com

Danh Sách Thuốc của 
Ambetter liệt kê đầy đủ 
tất cả các loại thuốc được 
bảo hiểm. Hãy tìm đọc 
văn bản này tại Ambetter. 
CoordinatedCareHealth.com 

https://ambetter.coordinatedcarehealth.com
https://ambetter.coordinatedcarehealth.com
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Chương Trình Không Bảo Hiểm 
Những Gì?
Chúng tôi cung cấp nhiều quyền lợi giữ gìn sức khỏe và khám 
sàng lọc quan trọng. Tuy nhiên, vẫn có một số thứ không 
được bảo hiểm. 
Thông thường thì chúng tôi chỉ bảo hiểm cho những dịch vụ và vật dụng:

• 
• 

• 

Do bác sĩ của quý vị cung cấp hoặc chỉ định
Cần thiết về mặt y tế để chẩn đoán hoặc điều trị thương tích hay bệnh 
tật của quý vị
Được bảo hiểm theo quyền lợi về dịch vụ chăm sóc phòng ngừa

Nói chung thì chúng tôi không bảo hiểm:
• 

• 
• 
• 
• 
• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

Các dịch vụ hoặc vật dụng được cung cấp trước khi hợp đồng bảo hiểm 
có hiệu lực hoặc sau khi hợp đồng chấm dứt
Các khoản vượt mức chi phí quy định cho từng dịch vụ hợp lệ
Dịch vụ giúp kiểm soát trọng lượng
Dịch vụ hay thuốc điều trị tình trạng hiếm muộn
Phẫu thuật thu gọn ngực hoặc nâng ngực (trừ khi cần thiết về mặt y tế)
Các phương pháp điều trị thẩm mỹ (không kể phẫu thuật phục hồi sau 
một cuộc phẫu thuật hoặc trường hợp chấn thương được bảo hiểm, 
hoặc các dịch vụ cung cấp để chỉnh sửa dị tật bẩm sinh cho một đứa trẻ 
đã là thành viên đứng tên trong bảo hiểm kể từ ngày chào đời)
Phẫu thuật khúc xạ mắt (để chỉnh sửa tình trạng cận thị, viễn thị hoặc 
loạn thị)
Các phương pháp điều trị thí nghiệm hay còn trong vòng thử nghiệm, 
hoặc các dịch vụ chưa được chứng minh hiệu quả
Việc điều trị ở bên ngoài nước Mỹ (trừ khi gặp trường hợp y tế khẩn cấp 
khi du lịch tới 90 ngày liên tiếp)
Tổn thương thể chất do thành viên cố ý gây cho mình
Bệnh hay chấn thương xảy ra do thành viên bị say, không kể các trường 
hợp được quy định rõ ràng trong phần về các quyền lợi về Sức Khỏe Tâm 
Thần và Rối Loạn Do Sử Dụng Chất Gây Nghiện
Các dịch vụ được cung cấp từ một bác sĩ chuyên liệu pháp thiên nhiên 
(naturopath), bao gồm dịch vụ châm cứu và các liệu pháp ngoài tây y 
ngoại trú

Chứng Từ Bảo Hiểm của quý vị 
liệt kê đầy đủ các trường hợp 
hạn chế và loại trừ cùng với 
một danh sách các dịch vụ 
chăm sóc sức khỏe được bảo 
hiểm trong chương trình cụ 
thể của quý vị. 

Chương Trình Của Quý Vị Cũng  
Bảo Hiểm Cho

• Các dịch vụ về tổn thương não mắc phải
• Dịch vụ xe cứu thương
• Các dịch vụ về Rối Loạn Phổ Tự Kỷ
• Các dịch vụ về sức khỏe hành vi và quyền lợi về chăm sóc sức khỏe tâm thần
• Chăm sóc cấp cứu
• Quyền lợi về dịch vụ phát triển chức năng, phục hồi chức năng và việc 

chăm sóc dài hạn
• Dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà
• Chăm sóc cuối đời
• Dịch vụ tiệm thuốc
• Dịch vụ chăm sóc khẩn cấp (từ những nơi thuộc mạng lưới)
• Các quyền lợi về y tế và phẫu thuật, bao gồm:

 – Dịch vụ bệnh viện
 – Dịch vụ phẫu thuật
 – Dịch vụ bác sĩ (PCP và bác sĩ chuyên khoa)
 – Dịch vụ chuyên nghiệp
 – Các vật dụng y tế
 – Xét nghiệm chẩn đoán
 – Hóa trị
 – Lọc máu
 – Thuốc tê/mê
 – Oxy
 – Dịch vụ chữa răng do bị chấn thương
 – Các thiết bị và vật dụng để chăm sóc bệnh tiểu đường
 – Dịch vụ nắn chỉnh xương khớp
 – Chăm sóc thai sản
 – Thiết bị y tế lâu bền
 – Quyền lợi về chức năng nói và thính lực
 – Quyền lợi về thuốc theo toa mua ngoại trú (xem phần Quyền Lợi Bảo 
Hiểm Thuốc ở trang 31)

 – Các dịch vụ chăm sóc phòng ngừa theo khuyến nghị của Nhóm Đặc 
Trách Các Dịch Vụ Phòng Ngừa Hoa Kỳ (Preventive Services Task Force 
hay USPSTF)

 – Dịch vụ cấy ghép
 – Dịch vụ chăm sóc thị lực cho trẻ em

• Các dịch vụ chăm sóc sức khỏe phụ nữ, bao gồm phá thai và sẩy thai 
• Tất cả các phương pháp ngừa thai được FDA chấp thuận 

Chương trình của quý vị có thể bao gồm:*
• Các dịch vụ chăm sóc thị lực định kỳ tùy chọn cho người lớn (khám mắt 

phòng ngừa bệnh, kính và/hoặc kính sát tròng)
• Một trong các quyền lợi dành cho quý vị là việc đến khám ba lần miễn 

phí. Quyền lợi này chỉ áp dụng cho dịch vụ khám với PCP của quý vị. Bất 
kỳ dịch vụ xét nghiệm, quang tuyến (X quang), phẫu thuật nhỏ hay các 
dịch vụ khác được cung cấp trong lần khám đó đều vẫn được áp dụng 
các quy định về mức khấu trừ và đồng bảo hiểm. Quyền lợi này cũng 
không bao trả khoản viện phí được tính khi đến khám với một PCP đặt 
văn phòng tại bệnh viện, do vậy khoản này được tính vào khoản khấu 
trừ. Các buổi khám chăm sóc phòng ngừa, ví dụ như khi quý vị đến khám 
sức khỏe tổng quát hàng năm, không được tính vào những lần khám 
miễn phí đó. Chúng tôi coi các buổi khám chăm sóc phòng ngừa là một 
quyền lợi riêng.

*Các quyền lợi bảo hiểm có thể khác nhau tùy theo chương trình của quý vị. Xin tham khảo Bảng 
Liệt Kê Các Quyền Lợi để biết thông tin cụ thể về bảo hiểm của quý vị.

Xin tham khảo Chứng Từ Bảo 
Hiểm để biết thông tin chi 
tiết về mỗi dịch vụ được bảo 
hiểm. Một số dịch vụ áp dụng 
các quy định loại trừ và giới 
hạn cụ thể.

Chúng tôi chỉ bao trả các dịch 
vụ thuộc mạng lưới (trừ khi đó là 
dịch vụ cấp cứu). Nếu quý vị đến 
gặp một nhà cung cấp không 
thuộc mạng lưới và không được 
chấp thuận trước thì quý vị sẽ 
chịu trách nhiệm thanh toán 
toàn bộ chi phí của các dịch vụ 
đó. Hãy đảm bảo rằng các nhà 
cung cấp dịch vụ cho quý vị đều 
đang tham gia mạng lưới của 
chúng tôi bằng cách sử dụng 
công cụ Find a Provider  
(Tìm một Nhà Cung Cấp Dịch 
Vụ) tại Ambetter. 
CoordinatedCareHealth.com

Danh Sách Thuốc của 
Ambetter liệt kê đầy đủ 
tất cả các loại thuốc được 
bảo hiểm. Hãy tìm đọc 
văn bản này tại Ambetter. 
CoordinatedCareHealth.com 

https://ambetter.coordinatedcarehealth.com
https://ambetter.coordinatedcarehealth.com
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Cách Nộp Đơn Yêu Cầu Bao Trả  
Dịch Vụ Được Bảo Hiểm
Các nhà cung cấp dịch vụ thường sẽ nộp đơn yêu cầu bao trả giùm cho quý 
vị, nhưng đôi khi họ sẽ yêu cầu quý vị có trách nhiệm trả các dịch vụ được bảo 
hiểm. Trường hợp này thường xảy ra nếu: 

• Nhà cung cấp dịch vụ cho quý vị không có hợp đồng với chúng tôi
• Quý vị gặp trường hợp cấp cứu khi đang ở ngoài khu vực

Nếu quý vị đã thanh toán cho các dịch vụ mà chúng tôi chấp thuận bao trả, 
quý vị có thể yêu cầu được bồi hoàn số tiền đã chi ra. Chúng tôi có bồi hoàn 
cho quý vị bằng cách điều chỉnh mức khấu trừ, khoản đồng trả hoặc phần 
chia sẻ chi phí của quý vị. 

Để nộp đơn yêu cầu được bồi hoàn chi phí cho một dịch vụ được bảo hiểm, 
quý vị sẽ cần một bản sao bản kê chi phí chi tiết từ nhà cung cấp dịch vụ. Quý 
vị cũng cần nộp giấy giải thích vì sao quý vị đã thanh toán cho dịch vụ được 
bảo hiểm đó. Xin gửi những giấy tờ đó đến chúng tôi tại địa chỉ sau: 

Ambetter from Coordinated Care 
Attn: Claims Department 
P.O. Box 5010 
Farmington, MO  63640-5010

Sau khi nhận đơn yêu cầu bồi hoàn, chúng tôi sẽ thông báo việc nhận đơn 
cho quý vị biết và sau đó bắt đầu điều tra và thu thập tất cả các hồ sơ cần 
thiết để giải quyết yêu cầu. Chúng tôi sẽ thực hiện quy trình này trong vòng 
15 ngày hoặc ít hơn. 

Chúng tôi cũng sẽ thông báo bằng văn bản cho quý vị trong vòng 15 ngày để 
cho biết kết quả là đơn yêu cầu được chấp thuận hoặc từ chối. Nếu chúng tôi 
chưa quyết định được yêu cầu của quý vị trong vòng 15 ngày thì sẽ thông báo 
cho quý vị và giải thích vì sao chúng tôi cần thêm thời gian.

Chúng tôi sẽ chấp thuận hoặc từ chối yêu cầu của quý vị muộn nhất là  
45 ngày sau khi nhận được. Nếu yêu cầu bị từ chối thì trong thông báo sẽ nêu 
rõ lý do. Nếu chúng tôi đồng ý bồi hoàn một phần hay toàn bộ số tiền quý vị 
yêu cầu, chúng tôi sẽ thực hiện việc trả tiền trong vòng năm ngày làm việc 
sau khi lập thông báo. 

Cách Được Chăm Sóc Y Tế Khi Quý Vị 
Ra Khỏi Khu Vực
Khi quý vị đi ra khỏi khu vực dịch vụ, chúng tôi không thể bao trả cho các dịch 
vụ chăm sóc định kỳ hay duy trì. Chúng tôi có thể bao trả các dịch vụ khẩn 
cấp, tuy nhiên quý vị phải liên lạc với bác sĩ chăm sóc chính (PCP) của mình 
trước. Bác sĩ PCP của quý vị có thể giúp xác định loại hình chăm sóc phù hợp 
nhất cho quý vị. 

Nếu quý vị tạm thời đi ra khỏi khu vực và gặp trường hợp cấp cứu về y tế hay 
sức khỏe hành vi, hãy gọi 911 hoặc đến phòng cấp cứu gần nhất. Hãy đảm 
bảo quý vị gọi điện cho chúng tôi trong vòng một ngày làm việc để báo cáo 
trường hợp cấp cứu. Quý vị không cần yêu cầu sự chấp thuận trước khi được 
chăm sóc cấp cứu.

Nhận Hóa Đơn Từ Nhà Cung Cấp Dịch 
Vụ: Các Tình Huống Có Thể Xảy Ra
Sau khi được chăm sóc y tế, quý vị có thể nhận được hóa đơn từ nhà cung cấp 
dịch vụ chăm sóc. Đối với dịch vụ được bảo hiểm, các nhà cung cấp dịch vụ 
chỉ được phép tính cho quý vị phần chi phí mà quý vị có trách nhiệm trả, bao 
gồm khoản khấu trừ, tiền đồng trả và tiền chia sẻ chi phí theo tỷ lệ phần trăm. 
Nếu quý vị nhận hóa đơn từ một nhà cung cấp dịch vụ mà có phần chia sẻ chi 
phí khác với những gì quy định trong Bảng Liệt Kê Các Quyền Lợi của quý vị, 
hãy liên lạc với chúng tôi ngay lập tức. Điều này rất quan trọng. 

Khi quý vị được chăm sóc tại một trong những bệnh viện thuộc mạng lưới của 
chúng tôi, cũng có thể một số nhà cung cấp dịch vụ tại bệnh viện đó (ví dụ như 
bác sĩ chuyên gây mê/tê, bác sĩ quang tuyến, bác sĩ bệnh lý học) không có hợp 
đồng tham gia mạng lưới của chúng tôi. Những nhà cung cấp dịch vụ này có 
thể gửi hóa đơn yêu cầu quý vị trả phần chênh lệch giữa chi phí cho phép 
của chúng tôi và chi phí thông thường của họ — việc này được gọi là “tính 
phần tiền chênh lệch cho khách hàng.” Chúng tôi khuyến khích quý vị hỏi về 
những người sẽ cung cấp dịch vụ điều trị cho quý vị trước khi bắt đầu điều trị, 
để xác nhận xem họ có tham gia mạng lưới của chúng tôi hay không.

Một số nhà cung cấp dịch vụ có văn phòng tại bệnh viện có thể tính một khoản 
viện phí kèm với các chi phí dịch vụ khác, và quý vị sẽ có trách nhiệm trả phí này.

Quý vị có thể gọi điện cho Dịch Vụ Thành Viên, hoặc gửi hóa đơn hay bản kê 
chi phí đã nhận đến cho chúng tôi qua bưu điện hoặc fax. Chúng tôi sẽ tìm 
hiểu vì sao nhà cung cấp dịch vụ đó lại gửi hóa đơn cho quý vị và thông báo 
cho quý vị biết kết quả vào lúc sớm nhất có thể.

Ambetter from Coordinated Care 
1145 Broaday, Suite 300
Tacoma, WA  98402

Ambetter Member Services: 1-877-687-1197
TTY/TDD: 1-877-941-9238
Fax: 1-877-941-8078

Hãy đảm bảo quý vị gọi điện 
cho chúng tôi trong vòng một 
ngày làm việc để báo cáo các 
trường hợp cấp cứu. Quý vị 
không cần yêu cầu sự chấp 
thuận trước khi được chăm 
sóc cấp cứu.

Nếu quý vị nhận hóa đơn từ 
một nhà cung cấp dịch vụ mà 
có phần chia sẻ chi phí khác 
với những gì quy định trong 
Bảng Liệt Kê Các Quyền Lợi 
của quý vị, hãy gọi đến Dịch 
Vụ Thành Viên ngay lập tức: 
1-877-687-1197 (TTY/TDD  
1-877-941-9238).
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Cách Nộp Đơn Yêu Cầu Bao Trả  
Dịch Vụ Được Bảo Hiểm
Các nhà cung cấp dịch vụ thường sẽ nộp đơn yêu cầu bao trả giùm cho quý 
vị, nhưng đôi khi họ sẽ yêu cầu quý vị có trách nhiệm trả các dịch vụ được bảo 
hiểm. Trường hợp này thường xảy ra nếu: 

• 
• 

Nhà cung cấp dịch vụ cho quý vị không có hợp đồng với chúng tôi
Quý vị gặp trường hợp cấp cứu khi đang ở ngoài khu vực

Nếu quý vị đã thanh toán cho các dịch vụ mà chúng tôi chấp thuận bao trả, 
quý vị có thể yêu cầu được bồi hoàn số tiền đã chi ra. Chúng tôi có bồi hoàn 
cho quý vị bằng cách điều chỉnh mức khấu trừ, khoản đồng trả hoặc phần 
chia sẻ chi phí của quý vị. 

Để nộp đơn yêu cầu được bồi hoàn chi phí cho một dịch vụ được bảo hiểm, 
quý vị sẽ cần một bản sao bản kê chi phí chi tiết từ nhà cung cấp dịch vụ. Quý 
vị cũng cần nộp giấy giải thích vì sao quý vị đã thanh toán cho dịch vụ được 
bảo hiểm đó. Xin gửi những giấy tờ đó đến chúng tôi tại địa chỉ sau: 

Ambetter from Coordinated Care 
Attn: Claims Department 
P.O. Box 5010 
Farmington, MO  63640-5010

Sau khi nhận đơn yêu cầu bồi hoàn, chúng tôi sẽ thông báo việc nhận đơn 
cho quý vị biết và sau đó bắt đầu điều tra và thu thập tất cả các hồ sơ cần 
thiết để giải quyết yêu cầu. Chúng tôi sẽ thực hiện quy trình này trong vòng 
15 ngày hoặc ít hơn. 

Chúng tôi cũng sẽ thông báo bằng văn bản cho quý vị trong vòng 15 ngày để 
cho biết kết quả là đơn yêu cầu được chấp thuận hoặc từ chối. Nếu chúng tôi 
chưa quyết định được yêu cầu của quý vị trong vòng 15 ngày thì sẽ thông báo 
cho quý vị và giải thích vì sao chúng tôi cần thêm thời gian.

Chúng tôi sẽ chấp thuận hoặc từ chối yêu cầu của quý vị muộn nhất là  
45 ngày sau khi nhận được. Nếu yêu cầu bị từ chối thì trong thông báo sẽ nêu 
rõ lý do. Nếu chúng tôi đồng ý bồi hoàn một phần hay toàn bộ số tiền quý vị 
yêu cầu, chúng tôi sẽ thực hiện việc trả tiền trong vòng năm ngày làm việc 
sau khi lập thông báo. 

Cách Được Chăm Sóc Y Tế Khi Quý Vị 
Ra Khỏi Khu Vực
Khi quý vị đi ra khỏi khu vực dịch vụ, chúng tôi không thể bao trả cho các dịch 
vụ chăm sóc định kỳ hay duy trì. Chúng tôi có thể bao trả các dịch vụ khẩn 
cấp, tuy nhiên quý vị phải liên lạc với bác sĩ chăm sóc chính (PCP) của mình 
trước. Bác sĩ PCP của quý vị có thể giúp xác định loại hình chăm sóc phù hợp 
nhất cho quý vị. 

Nếu quý vị tạm thời đi ra khỏi khu vực và gặp trường hợp cấp cứu về y tế hay 
sức khỏe hành vi, hãy gọi 911 hoặc đến phòng cấp cứu gần nhất. Hãy đảm 
bảo quý vị gọi điện cho chúng tôi trong vòng một ngày làm việc để báo cáo 
trường hợp cấp cứu. Quý vị không cần yêu cầu sự chấp thuận trước khi được 
chăm sóc cấp cứu.

Nhận Hóa Đơn Từ Nhà Cung Cấp Dịch 
Vụ: Các Tình Huống Có Thể Xảy Ra
Sau khi được chăm sóc y tế, quý vị có thể nhận được hóa đơn từ nhà cung cấp 
dịch vụ chăm sóc. Đối với dịch vụ được bảo hiểm, các nhà cung cấp dịch vụ 
chỉ được phép tính cho quý vị phần chi phí mà quý vị có trách nhiệm trả, bao 
gồm khoản khấu trừ, tiền đồng trả và tiền chia sẻ chi phí theo tỷ lệ phần trăm. 
Nếu quý vị nhận hóa đơn từ một nhà cung cấp dịch vụ mà có phần chia sẻ chi 
phí khác với những gì quy định trong Bảng Liệt Kê Các Quyền Lợi của quý vị, 
hãy liên lạc với chúng tôi ngay lập tức. Điều này rất quan trọng. 

Khi quý vị được chăm sóc tại một trong những bệnh viện thuộc mạng lưới của 
chúng tôi, cũng có thể một số nhà cung cấp dịch vụ tại bệnh viện đó (ví dụ như 
bác sĩ chuyên gây mê/tê, bác sĩ quang tuyến, bác sĩ bệnh lý học) không có hợp 
đồng tham gia mạng lưới của chúng tôi. Những nhà cung cấp dịch vụ này có 
thể gửi hóa đơn yêu cầu quý vị trả phần chênh lệch giữa chi phí cho phép 
của chúng tôi và chi phí thông thường của họ — việc này được gọi là “tính 
phần tiền chênh lệch cho khách hàng.” Chúng tôi khuyến khích quý vị hỏi về 
những người sẽ cung cấp dịch vụ điều trị cho quý vị trước khi bắt đầu điều trị, 
để xác nhận xem họ có tham gia mạng lưới của chúng tôi hay không.

Một số nhà cung cấp dịch vụ có văn phòng tại bệnh viện có thể tính một khoản 
viện phí kèm với các chi phí dịch vụ khác, và quý vị sẽ có trách nhiệm trả phí này.

Quý vị có thể gọi điện cho Dịch Vụ Thành Viên, hoặc gửi hóa đơn hay bản kê 
chi phí đã nhận đến cho chúng tôi qua bưu điện hoặc fax. Chúng tôi sẽ tìm 
hiểu vì sao nhà cung cấp dịch vụ đó lại gửi hóa đơn cho quý vị và thông báo 
cho quý vị biết kết quả vào lúc sớm nhất có thể.

Ambetter from Coordinated Care 
1145 Broaday, Suite 300
Tacoma, WA  98402

Ambetter Member Services: 1-877-687-1197
TTY/TDD: 1-877-941-9238
Fax: 1-877-941-8078

Hãy đảm bảo quý vị gọi điện 
cho chúng tôi trong vòng một 
ngày làm việc để báo cáo các 
trường hợp cấp cứu. Quý vị 
không cần yêu cầu sự chấp 
thuận trước khi được chăm 
sóc cấp cứu.

Nếu quý vị nhận hóa đơn từ 
một nhà cung cấp dịch vụ mà 
có phần chia sẻ chi phí khác 
với những gì quy định trong 
Bảng Liệt Kê Các Quyền Lợi 
của quý vị, hãy gọi đến Dịch 
Vụ Thành Viên ngay lập tức: 
1-877-687-1197 (TTY/TDD  
1-877-941-9238).
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Bác Sĩ Chăm Sóc Chính Là Gì?
Bác sĩ chăm sóc chính (PCP) là bác sĩ chính của quý vị. Người 
này còn được gọi là bác sĩ riêng của quý vị. Quý vị nên đến 
gặp bác sĩ PCP để được đáp ứng tất cả các khía cạnh khác 
nhau trong việc chăm sóc sức khỏe — từ chăm sóc phòng 
ngừa đến các nhu cầu chăm sóc sức khỏe căn bản và nhiều 
hơn nữa. Khi quý vị bị bệnh và không biết nên làm gì thì 
trước hết nên liên lạc với PCP của mình. 
Quý vị cần có một PCP. Nếu chưa chọn một bác sĩ làm PCP cho mình, quý vị 
nên chọn bây giờ. Xin xem trang số 18 để được trợ giúp trong việc chọn PCP. 
Sau khi chọn một bác sĩ PCP, hãy lên lịch hẹn đến khám chăm sóc phòng 
ngừa với bác sĩ đó. Xin nhớ, quý vị nên làm quen với bác sĩ PCP của mình và 
xây dựng một quan hệ vững chắc — hãy bắt đầu ngay hôm nay! 

Bác sĩ PCP của quý vị sẽ:
• Cung cấp các dịch vụ chăm sóc phòng ngừa
• Khám sức khỏe định kỳ khi quý vị cần
• Thực hiện việc chích ngừa theo định kỳ khi cần
• Phục vụ kịp thời cho quý vị
• Hợp tác với các bác sĩ khác khi quý vị được chăm sóc ở nơi khác
• Phối hợp các dịch vụ chăm sóc chuyên khoa với Ambetter
• Cung cấp dịch vụ tái khám cần thiết
• Cập nhật thông tin trong hồ sơ y tế của quý vị, kể cả theo dõi tất cả các 

dịch vụ chăm sóc mà quý vị nhận từ các nhà cung cấp khác
• Đối xử đồng đều với tất cả các bệnh nhân
• Hãy bảo đảm rằng quý vị lúc nào cũng biết cách liên lạc với PCP hay với 

một nhà cung cấp khác
• Thảo luận xem chỉ thị trước là gì, và lưu các chỉ thị trước của quý vị trong 

hồ sơ y tế thích hợp

Mỗi khi quý vị đến khám với 
bác sĩ PCP, hãy luôn nhớ mang 
theo thẻ ID thành viên và một 
thẻ ID có hình! 

Nhớ chọn một bác sĩ PCP thuộc 
mạng lưới! Kiểm tra Danh Mục 
Các Nhà Cung Cấp Dịch Vụ của 
chúng tôi để xem danh sách  
tất cả các bác sĩ có thể chọn 
cùng với thông tin liên lạc  
của họ. Danh mục đó được  
đăng trên trang Find a Provider 
(Tìm Nhà Cung Cấp Dịch Vụ)  
tại địa chỉ Ambetter. 
CoordinatedCareHealth.com/
findadoc 

Nếu quý vị không chọn một bác 
sĩ PCP thì chúng tôi có thể chỉ 
định bác sĩ cho quý vị. Xin xem 
trang số 18 để chọn một bác sĩ 
PCP ngay hôm nay. 

Đến khám định kỳ với PCP của 
quý vị sẽ giúp phát hiện sớm các 
vấn đề đồng thời tạo điều kiện 
cho quý vị hưởng phần thưởng 
ở tài khoản My Health Pays™.

Khi Nào Quý Vị Cần Được Giới Thiệu?
Nếu quý vị có một vấn đề y tế, tình trạng, thương tích hay căn bệnh cụ thể thì 
rất có thể quý vị sẽ cần đến khám với bác sĩ chuyên khoa. Bác sĩ chuyên khoa 
là một nhà cung cấp dịch vụ được đào tạo về một chuyên khoa y tế cụ thể. Để 
đến gặp bác sĩ chuyên khoa, quý vị cần được bác sĩ PCP giới thiệu đến.

Sau đây là một số dịch vụ mà có thể cần sự giới thiệu của PCP của quý vị:
• 

• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

*Phải được Ambetter from Coordinated Care cho phép trước.

Các dịch vụ chuyên khoa, bao gồm giới thiệu đến khám thường xuyên 
hay liên tục với một nhà cung cấp cụ thể
Các kiểm tra chẩn đoán (X quang và xét nghiệm)
Chụp hình kỹ thuật cao (Chụp cắt lớp (CT), cộng hưởng từ (MRI), cắt lớp 
phát điện tử dương (PET), v.v.)* 
Dịch vụ ngoại trú cấp tại bệnh viện theo lịch hẹn
Nhập viện điều trị nội trú theo kế hoạch* 
Các dịch vụ phòng mạch
Lọc thận (khi bị bệnh thận)
Thiết bị y tế lâu bền (Durable Medical Equipment hay DME)* 
Dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà*

Nếu quý vị cần một dịch vụ 
chăm sóc mà bác sĩ PCP của 
quý vị không thể cung cấp 
được, bác sĩ có thể đề nghị 
quý vị đến một nhà cung cấp 
dịch vụ chuyên khoa. Việc 
giới thiệu không cần phải viết 
thành văn bản. 

Bác Sĩ Chăm Sóc Chính (PCP) của Quý Vị
Your Primary Care Provider
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Bác Sĩ Chăm Sóc Chính (PCP) của Quý Vị

Bác Sĩ Chăm Sóc Chính Là Gì?
Bác sĩ chăm sóc chính (PCP) là bác sĩ chính của quý vị. Người 
này còn được gọi là bác sĩ riêng của quý vị. Quý vị nên đến 
gặp bác sĩ PCP để được đáp ứng tất cả các khía cạnh khác 
nhau trong việc chăm sóc sức khỏe — từ chăm sóc phòng 
ngừa đến các nhu cầu chăm sóc sức khỏe căn bản và nhiều 
hơn nữa. Khi quý vị bị bệnh và không biết nên làm gì thì 
trước hết nên liên lạc với PCP của mình. 
Quý vị cần có một PCP. Nếu chưa chọn một bác sĩ làm PCP cho mình, quý vị 
nên chọn bây giờ. Xin xem trang số 18 để được trợ giúp trong việc chọn PCP. 
Sau khi chọn một bác sĩ PCP, hãy lên lịch hẹn đến khám chăm sóc phòng 
ngừa với bác sĩ đó. Xin nhớ, quý vị nên làm quen với bác sĩ PCP của mình và 
xây dựng một quan hệ vững chắc — hãy bắt đầu ngay hôm nay! 

Bác sĩ PCP của quý vị sẽ:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 

• 

Cung cấp các dịch vụ chăm sóc phòng ngừa
Khám sức khỏe định kỳ khi quý vị cần
Thực hiện việc chích ngừa theo định kỳ khi cần
Phục vụ kịp thời cho quý vị
Hợp tác với các bác sĩ khác khi quý vị được chăm sóc ở nơi khác
Phối hợp các dịch vụ chăm sóc chuyên khoa với Ambetter
Cung cấp dịch vụ tái khám cần thiết
Cập nhật thông tin trong hồ sơ y tế của quý vị, kể cả theo dõi tất cả các 
dịch vụ chăm sóc mà quý vị nhận từ các nhà cung cấp khác
Đối xử đồng đều với tất cả các bệnh nhân
Hãy bảo đảm rằng quý vị lúc nào cũng biết cách liên lạc với PCP hay với 
một nhà cung cấp khác
Thảo luận xem chỉ thị trước là gì, và lưu các chỉ thị trước của quý vị trong 
hồ sơ y tế thích hợp

Mỗi khi quý vị đến khám với 
bác sĩ PCP, hãy luôn nhớ mang 
theo thẻ ID thành viên và một 
thẻ ID có hình! 

Nhớ chọn một bác sĩ PCP thuộc 
mạng lưới! Kiểm tra Danh Mục 
Các Nhà Cung Cấp Dịch Vụ của 
chúng tôi để xem danh sách  
tất cả các bác sĩ có thể chọn 
cùng với thông tin liên lạc  
của họ. Danh mục đó được  
đăng trên trang Find a Provider 
(Tìm Nhà Cung Cấp Dịch Vụ)  
tại địa chỉ Ambetter. 
CoordinatedCareHealth.com/
findadoc 

Nếu quý vị không chọn một bác 
sĩ PCP thì chúng tôi có thể chỉ 
định bác sĩ cho quý vị. Xin xem 
trang số 18 để chọn một bác sĩ 
PCP ngay hôm nay. 

Đến khám định kỳ với PCP của 
quý vị sẽ giúp phát hiện sớm các 
vấn đề đồng thời tạo điều kiện 
cho quý vị hưởng phần thưởng 
ở tài khoản My Health Pays™.

Khi Nào Quý Vị Cần Được Giới Thiệu?
Nếu quý vị có một vấn đề y tế, tình trạng, thương tích hay căn bệnh cụ thể thì 
rất có thể quý vị sẽ cần đến khám với bác sĩ chuyên khoa. Bác sĩ chuyên khoa 
là một nhà cung cấp dịch vụ được đào tạo về một chuyên khoa y tế cụ thể. Để 
đến gặp bác sĩ chuyên khoa, quý vị cần được bác sĩ PCP giới thiệu đến.

Sau đây là một số dịch vụ mà có thể cần sự giới thiệu của PCP của quý vị:
• Các dịch vụ chuyên khoa, bao gồm giới thiệu đến khám thường xuyên 

hay liên tục với một nhà cung cấp cụ thể
• Các kiểm tra chẩn đoán (X quang và xét nghiệm)
• Chụp hình kỹ thuật cao (Chụp cắt lớp (CT), cộng hưởng từ (MRI), cắt lớp 

phát điện tử dương (PET), v.v.)* 
• Dịch vụ ngoại trú cấp tại bệnh viện theo lịch hẹn
• Nhập viện điều trị nội trú theo kế hoạch* 
• Các dịch vụ phòng mạch
• Lọc thận (khi bị bệnh thận)
• Thiết bị y tế lâu bền (Durable Medical Equipment hay DME)* 
• Dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà*

*Phải được Ambetter from Coordinated Care cho phép trước.

Nếu quý vị cần một dịch vụ 
chăm sóc mà bác sĩ PCP của 
quý vị không thể cung cấp 
được, bác sĩ có thể đề nghị 
quý vị đến một nhà cung cấp 
dịch vụ chuyên khoa. Việc 
giới thiệu không cần phải viết 
thành văn bản. 

Your Primary Care Provider

https://ambetter.coordinatedcarehealth.com/findadoc
https://ambetter.coordinatedcarehealth.com/findadoc
https://ambetter.coordinatedcarehealth.com/findadoc
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Cách Lấy Hẹn Để Gặp Pcp Của Quý Vị
Để lấy hẹn gặp PCP của quý vị, vui lòng gọi văn phòng của họ 
vào giờ làm việc và lên ngày giờ hẹn. Nếu quý vị cần phải hủy 
bỏ hay đổi lại cuộc hẹn, hãy gọi báo trước 24 giờ. Mỗi khi đến 
cuộc hẹn, nhớ mang theo thẻ ID có ảnh và thẻ ID thành viên 
của quý vị. 

Mất bao lâu để được gặp bác sĩ?

Chúng tôi mong muốn quý vị có thể đến khám với PCP của mình trong vòng 
một khoảng thời gian hợp lý. Hãy tham khảo phần dưới đây về khung thời 
gian chuẩn cho mỗi loại cuộc hẹn. Khung thời gian chuẩn quy định cho từng 
loại cuộc hẹn là khoảng thời gian thông thường quý vị phải chờ để được gặp 
bác sĩ. Nhà cung cấp dịch vụ cho quý vị phải đảm bảo rằng quý vị có thể gặp 
họ trong khung thời gian đó. Dưới đây là một vài hướng dẫn chung để thực 
hiện theo:

Các Khung Thời Gian Chuẩn Để Được Gặp Bác Sĩ:

Loại Hẹn Khung Thời Gian Chuẩn  
(thời gian chờ đợi)

Bác Sĩ Chuyên Khoa 15 ngày làm việc

Nhà Cung Cấp Dịch Vụ  
Chăm Sóc Khẩn Cấp Không cần cho phép trước

Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Cấp Cứu
Ngay lập tức (24 giờ một ngày, 7 ngày  
một tuần) và không cần cho phép 
trước

Khám Lần Đầu – Phụ Nữ Mang Thai 14 ngày lịch

PCP

Khám định kỳ 10 ngày làm việc

Khám bệnh người lớn 48 giờ

Khám bệnh nhi 24 giờ

Sức Khỏe Hành Vi

Khám định kỳ 10 ngày làm việc

Chăm Sóc Khẩn Cấp Sức Khỏe 
Hành Vi Không cần cho phép trước

Không Đe Dọa Tới Tính Mạng Trong vòng 6 giờ

Quý vị có gặp khó khăn trong 
việc lấy hẹn với bác sĩ PCP của 
mình không? Quý vị có cần  
hỗ trợ để được chăm sóc theo 
dõi không? Gọi cho Dịch Vụ 
Thành Viên: 1-877-687-1197 
(TDD/TTY: 1-877-941-9238). 
Chúng tôi luôn sẵn sàng trợ 
giúp. 

Chọn Một Bác Sĩ Chăm Sóc Chính 
(PCP) Phù Hợp
Quý vị có thể chọn bất kỳ bác sĩ PCP nào trong mạng lưới của chúng tôi miễn 
là họ đang nhận bệnh nhân mới. Quý vị có toàn quyền lựa chọn! Quý vị có thể 
chọn từ danh sách:

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Bác sĩ gia đình
Bác sĩ đa khoa
Bác sĩ nội khoa
Y tá cao cấp* 
Trợ lý bác sĩ
OBác sĩ sản khoa/phụ khoa (thành viên nữ)
Bác sĩ nhi khoa (cho trẻ em)
Bác sĩ chuyên liệu pháp thiên nhiên

*Nếu quý vị chọn một y tá cao cấp làm PCP của mình thì quý vị vẫn nhận 
được mức bao trả và phải trả tiền đồng trả giống như khi nhận dịch vụ từ các 
nhà cung cấp khác thuộc mạng lưới. Vui lòng xem Bảng Liệt Kê Các Quyền Lợi 
của quý vị để biết thêm thông tin. 

 

Có thể quý vị đã chọn một bác 
sĩ PCP khi trở thành thành viên. 
Nếu không thì chúng tôi có thể 
chỉ định bác sĩ PCP cho quý vị. 
Quý vị có thể thay đổi PCP của 
mình vào bất cứ lúc nào.

Để biết thêm về một PCP cụ 
thể, xin gọi số 1-877-687-1197 
(TDD/TTY: 1-877-941-9238). 
Quý vị cũng có thể xem danh 
sách các nhà cung cấp dịch vụ 
của chúng tôi trên trang Find 
a Provider (Tìm Nhà Cung Cấp 
Dịch Vụ) tại Ambetter. 
CoordinatedCareHealth.com 

 

Quý vị có thể gọi đến phòng 
khám của bác sĩ PCP để biết 
thông tin về cách được chăm sóc 
ngoài giờ làm việc trong khu vực 
của quý vị. Nếu quý vị gặp vấn đề 
y tế nghiêm trọng hoặc có câu hỏi 
y tế cần trả lời gấp và không thể 
liên lạc với PCP của mình trong 
giờ làm việc bình thường, quý 
vị có thể gọi đường dây y tá tư 
vấn 24/7 theo số 1-877-687-1197 
(TTY/TDD 1-877-941-9238). Nếu 
quý vị gặp trường hợp khẩn cấp, 
hãy gọi số 911 hoặc đến phòng 
cấp cứu gần nhất.

https://ambetter.coordinatedcarehealth.com
https://ambetter.coordinatedcarehealth.com
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Cách Lấy Hẹn Để Gặp Pcp Của Quý Vị
Để lấy hẹn gặp PCP của quý vị, vui lòng gọi văn phòng của họ 
vào giờ làm việc và lên ngày giờ hẹn. Nếu quý vị cần phải hủy 
bỏ hay đổi lại cuộc hẹn, hãy gọi báo trước 24 giờ. Mỗi khi đến 
cuộc hẹn, nhớ mang theo thẻ ID có ảnh và thẻ ID thành viên 
của quý vị. 

Mất bao lâu để được gặp bác sĩ?

Chúng tôi mong muốn quý vị có thể đến khám với PCP của mình trong vòng 
một khoảng thời gian hợp lý. Hãy tham khảo phần dưới đây về khung thời 
gian chuẩn cho mỗi loại cuộc hẹn. Khung thời gian chuẩn quy định cho từng 
loại cuộc hẹn là khoảng thời gian thông thường quý vị phải chờ để được gặp 
bác sĩ. Nhà cung cấp dịch vụ cho quý vị phải đảm bảo rằng quý vị có thể gặp 
họ trong khung thời gian đó. Dưới đây là một vài hướng dẫn chung để thực 
hiện theo:

Các Khung Thời Gian Chuẩn Để Được Gặp Bác Sĩ:

Loại Hẹn Khung Thời Gian Chuẩn  
(thời gian chờ đợi)

Bác Sĩ Chuyên Khoa 15 ngày làm việc

Nhà Cung Cấp Dịch Vụ  
Chăm Sóc Khẩn Cấp Không cần cho phép trước

Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Cấp Cứu
Ngay lập tức (24 giờ một ngày, 7 ngày  
một tuần) và không cần cho phép 
trước

Khám Lần Đầu – Phụ Nữ Mang Thai 14 ngày lịch

PCP

Khám định kỳ 10 ngày làm việc

Khám bệnh người lớn 48 giờ

Khám bệnh nhi 24 giờ

Sức Khỏe Hành Vi

Khám định kỳ 10 ngày làm việc

Chăm Sóc Khẩn Cấp Sức Khỏe 
Hành Vi Không cần cho phép trước

Không Đe Dọa Tới Tính Mạng Trong vòng 6 giờ

Quý vị có gặp khó khăn trong 
việc lấy hẹn với bác sĩ PCP của 
mình không? Quý vị có cần  
hỗ trợ để được chăm sóc theo 
dõi không? Gọi cho Dịch Vụ 
Thành Viên: 1-877-687-1197 
(TDD/TTY: 1-877-941-9238). 
Chúng tôi luôn sẵn sàng trợ 
giúp. 

Chọn Một Bác Sĩ Chăm Sóc Chính 
(PCP) Phù Hợp
Quý vị có thể chọn bất kỳ bác sĩ PCP nào trong mạng lưới của chúng tôi miễn 
là họ đang nhận bệnh nhân mới. Quý vị có toàn quyền lựa chọn! Quý vị có thể 
chọn từ danh sách:

• Bác sĩ gia đình
• Bác sĩ đa khoa
• Bác sĩ nội khoa
• Y tá cao cấp* 
• Trợ lý bác sĩ
• OBác sĩ sản khoa/phụ khoa (thành viên nữ)
• Bác sĩ nhi khoa (cho trẻ em)
• Bác sĩ chuyên liệu pháp thiên nhiên

*Nếu quý vị chọn một y tá cao cấp làm PCP của mình thì quý vị vẫn nhận 
được mức bao trả và phải trả tiền đồng trả giống như khi nhận dịch vụ từ các 
nhà cung cấp khác thuộc mạng lưới. Vui lòng xem Bảng Liệt Kê Các Quyền Lợi 
của quý vị để biết thêm thông tin. 

 

Có thể quý vị đã chọn một bác 
sĩ PCP khi trở thành thành viên. 
Nếu không thì chúng tôi có thể 
chỉ định bác sĩ PCP cho quý vị. 
Quý vị có thể thay đổi PCP của 
mình vào bất cứ lúc nào.

Để biết thêm về một PCP cụ 
thể, xin gọi số 1-877-687-1197 
(TDD/TTY: 1-877-941-9238). 
Quý vị cũng có thể xem danh 
sách các nhà cung cấp dịch vụ 
của chúng tôi trên trang Find 
a Provider (Tìm Nhà Cung Cấp 
Dịch Vụ) tại Ambetter. 
CoordinatedCareHealth.com 

 

Quý vị có thể gọi đến phòng 
khám của bác sĩ PCP để biết 
thông tin về cách được chăm sóc 
ngoài giờ làm việc trong khu vực 
của quý vị. Nếu quý vị gặp vấn đề 
y tế nghiêm trọng hoặc có câu hỏi 
y tế cần trả lời gấp và không thể 
liên lạc với PCP của mình trong 
giờ làm việc bình thường, quý 
vị có thể gọi đường dây y tá tư 
vấn 24/7 theo số 1-877-687-1197 
(TTY/TDD 1-877-941-9238). Nếu 
quý vị gặp trường hợp khẩn cấp, 
hãy gọi số 911 hoặc đến phòng 
cấp cứu gần nhất.
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Chuyện Gì Sẽ Diễn Ra Khi Nhà Cung 
Cấp Dịch Vụ Cho Quý Vị Rút Khỏi 
Mạng Lưới Của Chúng Tôi? (Tiếp Tục)

Để chúng tôi có thể tiếp tục bao trả dịch vụ như giải thích trên, PCP hay bác sĩ 
chuyên khoa phải đồng ý:

• Chấp nhận khoản thanh toán của chúng tôi là khoản chi trả đầy đủ — 
với mức giá như trước khi bác sĩ rút khỏi hệ thống của chúng tôi

• Không tính khoản đồng trả nào vượt mức đồng trả vẫn áp dụng cho quý 
vị trước khi người đó rút khỏi hệ thống

• Tuân theo các tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng của chúng tôi và cung cấp 
thông tin y tế cần thiết liên quan đến việc chăm sóc cho quý vị

• Tuân theo các chính sách và thủ tục của chúng tôi, bao gồm các thủ tục 
liên quan đến giới thiệu khám, các yêu cầu về việc cho phép trước và 
cung cấp dịch vụ theo kế hoạch điều trị nếu có

Còn Các Nhà Cung Cấp Dịch Vụ 
Không Có Trong Mạng Lưới Thì Sao?
Quý vị nên cố gắng tìm nhà cung cấp dịch vụ có trong mạng lưới của chúng 
tôi. Nhưng nếu quý vị cần đến khám với một nhà cung cấp dịch vụ không 
thuộc mạng lưới thì quý vị sẽ cần sắp xếp việc chăm sóc với bác sĩ PCP của 
mình và được chúng tôi chấp thuận trước. Chúng tôi phải chấp thuận các 
cuộc hẹn khám với một nhà cung cấp ngoài mạng lưới trước khi quý vị nhận 
dịch vụ điều trị không khẩn cấp hay không thuộc diện cấp cứu.

Nếu chúng tôi chấp thuận để quý vị đến khám với một nhà cung cấp ngoài 
mạng lưới thì các khoản đồng trả và khấu trừ sẽ không thay đổi. Chúng tôi sẽ 
thông báo cho quý vị biết khi chấp thuận cho phép trước. Nếu quý vị không 
được cho phép trước thì chúng tôi không thể cung cấp bất kỳ quyền lợi, 
khoản bao trả hay bồi hoàn nào. Quý vị sẽ phải chịu trách nhiệm chi trả cho 
bất kỳ và tất cả các chi phí.

Khi quý vị được chăm sóc tại một trong những bệnh viện thuộc mạng lưới 
của chúng tôi, cũng có thể một số nhà cung cấp dịch vụ tại bệnh viện đó 
(ví dụ như bác sĩ chuyên gây mê/tê, bác sĩ quang tuyến, bác sĩ bệnh lý học) 
không có hợp đồng tham gia mạng lưới của chúng tôi. Những nhà cung cấp 
dịch vụ này có thể gửi hóa đơn yêu cầu quý vị trả phần chênh lệch giữa chi 
phí cho phép của chúng tôi và chi phí thông thường của họ — việc này được 
gọi là “tính phần tiền chênh lệch cho khách hàng.” Chúng tôi khuyến khích 
quý vị hỏi về những người sẽ cung cấp dịch vụ điều trị cho quý vị trước khi 
bắt đầu điều trị, để xác nhận xem họ có tham gia mạng lưới của chúng tôi hay 
không.

Chăm Sóc 24/24
Có đôi khi quý vị cần được hỗ trợ y tế trong khi văn phòng 
của bác sĩ PCP lại đóng cửa. Nếu như vậy thì cũng không cần 
lo lắng. Chỉ cần gọi Đường Dây Y Tá Tư Vấn 24/7 của chúng 
tôi theo số 1-877-687-1197 (TDD/TTY: 1-877-941-9238). Luôn 
có một y tá được cấp phép hành nghề sẵn sàng trả lời các câu 
hỏi về sức khỏe của quý vị. Nếu gặp trường hợp khẩn cấp, 
hãy gọi 911 hoặc đi thẳng đến phòng cấp cứu gần nhất. 

Cách chọn một bác sĩ PCP khác
Chúng tôi mong muốn quý vị hài lòng với dịch vụ chăm sóc quý vị nhận được từ 
các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi. Vì vậy nếu quý vị muốn thay đổi PCP của 
mình vì bất kỳ lý do gì, xin vào Ambetter.CoordinatedCareHealth.com. Đăng nhập 
vào tài khoản thành viên trực tuyến của quý vị và thực hiện các bước sau:

1. 

 

 

Nhấp chuột vào biểu tưởng trái tim có chữ “My Health” (Sức Khỏe 
Của Tôi) trên trang chủ có tài khoản của quý vị.

2. Trên trang tổng quan sức khỏe hiện tại của quý vị, hãy chọn “Choose 
Provider” (Chọn Nhà Cung Cấp Dịch Vụ).

3. Chọn một PCP từ danh sách. Nhớ chọn một bác sĩ PCP hiện đang 
nhận bệnh nhân mới.

Đường Dây Y Tá Tư Vấn 24/7 
luôn hoạt động. Hãy gọi cho 
chúng tôi nếu có câu hỏi về 
sức khỏe: 1-877-687-1197 
(TTY/TDD 1-877-941-9238).

Chuyện Gì Sẽ Diễn Ra Khi Nhà Cung 
Cấp Dịch Vụ Cho Quý Vị Rút Khỏi 
Mạng Lưới Của Chúng Tôi?
Nếu PCP của quý vị đang có ý định rút khỏi mạng lưới nhà cung cấp dịch 
vụ của chúng tôi, chúng tôi sẽ gửi thông báo cho quý vị 30 ngày trước ngày 
người đó dự kiến rút khỏi mạng lưới (hoặc ngay khi chúng tôi được biết). Xin 
gọi Dịch Vụ Thành Viên tại số 1-877-687-1197 (TDD/TTY: 1-877-941-9238) 
ngay khi quý vị biết bác sĩ PCP của mình đang rút ra khỏi mạng lưới. Chúng 
tôi có thể giúp quý vị tìm một bác sĩ PCP mới. Chúng tôi cũng vẫn sẽ tiếp tục 
chi trả các dịch vụ chăm sóc sức khỏe quý vị nhận từ PCP của mình — theo 
các điều khoản trong Chứng Từ Bảo Hiểm của quý vị — ít nhất 30 ngày sau khi 
PCP của quý vị rút ra khỏi hệ thống.
Nếu quý vị đang có thai từ tháng thứ tư trở đi khi PCP của quý vị rút khỏi 
mạng lưới, quý vị có thể tiếp tục đến khám với PCP đó cho đến khi sinh con 
và hoàn tất lần tái khám hậu sinh đầu tiên. Quý vị có thể làm vậy miễn là lý do 
PCP rút khỏi mạng lưới không liên quan đến chất lượng chăm sóc hoặc gian 
lận. Nếu quý vị có bệnh ở giai đoạn cuối, quý vị có thể tiếp tục khám với PCP 
của mình vô thời hạn miễn là việc này được cho phép trước.
Nếu bác sĩ chuyên khoa của quý vị rút khỏi mạng lưới các nhà cung cấp dịch 
vụ của chúng tôi, xin gọi điện cho Dịch Vụ Thành Viên tại số 1-877-687-1197 
(TDD/TTY: 1-877-941-9238). Chúng tôi sẽ cùng hợp tác với quý vị để đảm bảo 
quý vị được tiếp tục chăm sóc. Chúng tôi cũng sẽ giúp quý vị tìm một bác sĩ 
chuyên khoa khác trong mạng lưới của mình.

Để tìm một nhà cung cấp dịch 
vụ hoặc bác sĩ chuyên khoa 
khác trong hệ thống của chúng 
tôi, xin kiểm tra danh sách các 
nhà cung cấp dịch vụ trên trang 
Find a Provider (Tìm Nhà Cung 
Cấp Dịch Vụ) tại Ambetter. 
CoordinatedCareHealth.com 
/findadoc

Nếu quý vị cần dịch vụ cấp 
cứu, xin tham khảo phần 
chăm sóc cấp cứu: Trang số 
22.

Hãy nhớ: Chúng tôi chỉ bao 
trả cho nhà cung cấp dịch 
vụ ngoài mạng lưới nếu đó 
là dịch vụ cấp cứu hoặc nếu 
được cho phép trước.

https://ambetter.coordinatedcarehealth.com
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Chuyện Gì Sẽ Diễn Ra Khi Nhà Cung 
Cấp Dịch Vụ Cho Quý Vị Rút Khỏi 
Mạng Lưới Của Chúng Tôi? (Tiếp Tục)

Để chúng tôi có thể tiếp tục bao trả dịch vụ như giải thích trên, PCP hay bác sĩ 
chuyên khoa phải đồng ý:

• 

• 

• 

• 

Chấp nhận khoản thanh toán của chúng tôi là khoản chi trả đầy đủ — 
với mức giá như trước khi bác sĩ rút khỏi hệ thống của chúng tôi
Không tính khoản đồng trả nào vượt mức đồng trả vẫn áp dụng cho quý 
vị trước khi người đó rút khỏi hệ thống
Tuân theo các tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng của chúng tôi và cung cấp 
thông tin y tế cần thiết liên quan đến việc chăm sóc cho quý vị
Tuân theo các chính sách và thủ tục của chúng tôi, bao gồm các thủ tục 
liên quan đến giới thiệu khám, các yêu cầu về việc cho phép trước và 
cung cấp dịch vụ theo kế hoạch điều trị nếu có

Để tìm một nhà cung cấp dịch 
vụ hoặc bác sĩ chuyên khoa 
khác trong hệ thống của chúng 
tôi, xin kiểm tra danh sách các 
nhà cung cấp dịch vụ trên trang 
Find a Provider (Tìm Nhà Cung 
Cấp Dịch Vụ) tại Ambetter. 
CoordinatedCareHealth.com 
/findadoc

Còn Các Nhà Cung Cấp Dịch Vụ 
Không Có Trong Mạng Lưới Thì Sao?
Quý vị nên cố gắng tìm nhà cung cấp dịch vụ có trong mạng lưới của chúng 
tôi. Nhưng nếu quý vị cần đến khám với một nhà cung cấp dịch vụ không 
thuộc mạng lưới thì quý vị sẽ cần sắp xếp việc chăm sóc với bác sĩ PCP của 
mình và được chúng tôi chấp thuận trước. Chúng tôi phải chấp thuận các 
cuộc hẹn khám với một nhà cung cấp ngoài mạng lưới trước khi quý vị nhận 
dịch vụ điều trị không khẩn cấp hay không thuộc diện cấp cứu.

Nếu chúng tôi chấp thuận để quý vị đến khám với một nhà cung cấp ngoài 
mạng lưới thì các khoản đồng trả và khấu trừ sẽ không thay đổi. Chúng tôi sẽ 
thông báo cho quý vị biết khi chấp thuận cho phép trước. Nếu quý vị không 
được cho phép trước thì chúng tôi không thể cung cấp bất kỳ quyền lợi, 
khoản bao trả hay bồi hoàn nào. Quý vị sẽ phải chịu trách nhiệm chi trả cho 
bất kỳ và tất cả các chi phí.

Khi quý vị được chăm sóc tại một trong những bệnh viện thuộc mạng lưới 
của chúng tôi, cũng có thể một số nhà cung cấp dịch vụ tại bệnh viện đó 
(ví dụ như bác sĩ chuyên gây mê/tê, bác sĩ quang tuyến, bác sĩ bệnh lý học) 
không có hợp đồng tham gia mạng lưới của chúng tôi. Những nhà cung cấp 
dịch vụ này có thể gửi hóa đơn yêu cầu quý vị trả phần chênh lệch giữa chi 
phí cho phép của chúng tôi và chi phí thông thường của họ — việc này được 
gọi là “tính phần tiền chênh lệch cho khách hàng.” Chúng tôi khuyến khích 
quý vị hỏi về những người sẽ cung cấp dịch vụ điều trị cho quý vị trước khi 
bắt đầu điều trị, để xác nhận xem họ có tham gia mạng lưới của chúng tôi hay 
không.

Chăm Sóc 24/24
Có đôi khi quý vị cần được hỗ trợ y tế trong khi văn phòng 
của bác sĩ PCP lại đóng cửa. Nếu như vậy thì cũng không cần 
lo lắng. Chỉ cần gọi Đường Dây Y Tá Tư Vấn 24/7 của chúng 
tôi theo số 1-877-687-1197 (TDD/TTY: 1-877-941-9238). Luôn 
có một y tá được cấp phép hành nghề sẵn sàng trả lời các câu 
hỏi về sức khỏe của quý vị. Nếu gặp trường hợp khẩn cấp, 
hãy gọi 911 hoặc đi thẳng đến phòng cấp cứu gần nhất. 

Cách chọn một bác sĩ PCP khác
Chúng tôi mong muốn quý vị hài lòng với dịch vụ chăm sóc quý vị nhận được từ 
các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi. Vì vậy nếu quý vị muốn thay đổi PCP của 
mình vì bất kỳ lý do gì, xin vào Ambetter.CoordinatedCareHealth.com. Đăng nhập 
vào tài khoản thành viên trực tuyến của quý vị và thực hiện các bước sau:

1. Nhấp chuột vào biểu tưởng trái tim có chữ “My Health” (Sức Khỏe 
Của Tôi) trên trang chủ có tài khoản của quý vị.

2. Trên trang tổng quan sức khỏe hiện tại của quý vị, hãy chọn “Choose 
Provider” (Chọn Nhà Cung Cấp Dịch Vụ).

3. Chọn một PCP từ danh sách. Nhớ chọn một bác sĩ PCP hiện đang 
nhận bệnh nhân mới.

Chuyện Gì Sẽ Diễn Ra Khi Nhà Cung 
Cấp Dịch Vụ Cho Quý Vị Rút Khỏi 
Mạng Lưới Của Chúng Tôi?
Nếu PCP của quý vị đang có ý định rút khỏi mạng lưới nhà cung cấp dịch 
vụ của chúng tôi, chúng tôi sẽ gửi thông báo cho quý vị 30 ngày trước ngày 
người đó dự kiến rút khỏi mạng lưới (hoặc ngay khi chúng tôi được biết). Xin 
gọi Dịch Vụ Thành Viên tại số 1-877-687-1197 (TDD/TTY: 1-877-941-9238) 
ngay khi quý vị biết bác sĩ PCP của mình đang rút ra khỏi mạng lưới. Chúng 
tôi có thể giúp quý vị tìm một bác sĩ PCP mới. Chúng tôi cũng vẫn sẽ tiếp tục 
chi trả các dịch vụ chăm sóc sức khỏe quý vị nhận từ PCP của mình — theo 
các điều khoản trong Chứng Từ Bảo Hiểm của quý vị — ít nhất 30 ngày sau khi 
PCP của quý vị rút ra khỏi hệ thống.
Nếu quý vị đang có thai từ tháng thứ tư trở đi khi PCP của quý vị rút khỏi 
mạng lưới, quý vị có thể tiếp tục đến khám với PCP đó cho đến khi sinh con 
và hoàn tất lần tái khám hậu sinh đầu tiên. Quý vị có thể làm vậy miễn là lý do 
PCP rút khỏi mạng lưới không liên quan đến chất lượng chăm sóc hoặc gian 
lận. Nếu quý vị có bệnh ở giai đoạn cuối, quý vị có thể tiếp tục khám với PCP 
của mình vô thời hạn miễn là việc này được cho phép trước.
Nếu bác sĩ chuyên khoa của quý vị rút khỏi mạng lưới các nhà cung cấp dịch 
vụ của chúng tôi, xin gọi điện cho Dịch Vụ Thành Viên tại số 1-877-687-1197 
(TDD/TTY: 1-877-941-9238). Chúng tôi sẽ cùng hợp tác với quý vị để đảm bảo 
quý vị được tiếp tục chăm sóc. Chúng tôi cũng sẽ giúp quý vị tìm một bác sĩ 
chuyên khoa khác trong mạng lưới của mình.

Đường Dây Y Tá Tư Vấn 24/7 
luôn hoạt động. Hãy gọi cho 
chúng tôi nếu có câu hỏi về 
sức khỏe: 1-877-687-1197 
(TTY/TDD 1-877-941-9238).

Nếu quý vị cần dịch vụ cấp 
cứu, xin tham khảo phần 
chăm sóc cấp cứu: Trang số 
22.

Hãy nhớ: Chúng tôi chỉ bao 
trả cho nhà cung cấp dịch 
vụ ngoài mạng lưới nếu đó 
là dịch vụ cấp cứu hoặc nếu 
được cho phép trước.

https://ambetter.coordinatedcarehealth.com/findadoc
https://ambetter.coordinatedcarehealth.com/findadoc
https://ambetter.coordinatedcarehealth.com/findadoc
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Khi Nào Nên Tới Trung Tâm Chăm Sóc 
Khẩn Cấp
Tới trung tâm chăm sóc khẩn cấp là một lựa chọn hay khi quý vị cần được 
chăm sóc ngay lập tức, bác sĩ chăm sóc chính (PCP) của quý vị không thể 
thăm khám cho quý vị ngay lập tức, hoặc quý vị không ở gần văn phòng PCP 
của mình. Thêm nữa, thời gian chờ đợi tại trung tấm chăm sóc khẩn cấp có 
thể ngắn hơn nhiều so với Phòng Cấp Cứu (Emergency Room hay ER) khi quý 
vị cần điều trị một tình trạng không nghiêm trọng. Số tiền tự trả có thể sẽ ít 
hơn khi sử dụng trung tâm chăm sóc khẩn cấp thay vì tới phòng ER. 

Các vấn đề cần chăm sóc khẩn cấp thông thường bao gồm:
• Bong gân
• Viêm tai
• Sôt cao
• Triệu chứng cúm kèm ói

Nếu quý vị nghĩ rằng mình cần tới trung tâm chăm sóc khẩn cấp thì hãy 
thực hiện theo những bước này:

• Gọi điện cho PCP của quý vị. PCP của quý vị có thể hướng dẫn cách chăm 
sóc qua điện thoại hoặc có thể đề nghị đến nơi thích hợp để quý vị được 
chăm sóc. 

• Nếu văn phòng của PCP quý vị đang đóng cửa, quý vị có thể chọn một 
trong 2 cách sau:

1. Gọi Đường Dây Y Tá Tư Vấn 24/7 của chúng tôi theo số 1-877-687-1197 
(TDD/TTY: 1-877-941-9238). Y tá sẽ trợ giúp quý vị qua điện thoại hoặc 
hướng dẫn quý vị tới nơi khác để được chăm sóc. Quý vị có thể được yêu 
cầu cho y tá biết số điện thoại của mình. 

2. Truy cập trang web của chúng tôi, Ambetter.CoordinatedCareHealth.
com/findadoc, đánh vào mã số ZIP của quý vị, và chọn “Other” (Khác). 
Trong khung thả xuống có đầu đề “Select Specialty” (Chọn Chuyên 
Khoa), hãy chọn “Specialty Clinic, Clinic/Center: Urgent Care” (Phòng 
Mạch Chuyên Khoa, Phòng Mạch/Trung Tâm: Chăm Sóc Khẩn Cấp).

Kiểm tra Bảng Liệt Kê Các Quyền Lợi để xem quý vị phải trả bao nhiêu cho các 
dịch vụ chăm sóc khẩn cấp.

Nhớ mang theo thẻ ID có ảnh 
và thẻ ID thành viên của quý 
vị. Quý vị sẽ cần chúng bất kỳ 
khi nào nhận bất cứ dịch vụ 
chăm sóc nào. 

Chăm sóc khẩn cấp là khác 
với chăm sóc cấp cứu. Quý vị 
chỉ nên đến phòng cấp cứu 
theo chỉ dẫn của bác sĩ, hoặc 
khi quý vị gặp vấn đề khẩn 
cấp đe dọa đến tính mạng.

Phải luôn đảm bảo rằng 
những nhà cung cấp dịch 
vụ cho quý vị đang tham gia 
mạng lưới của chương trình. 
Việc sử dụng nhà cung cấp 
dịch vụ thuộc mạng lưới  
có thể giúp giảm chi phí  
chăm sóc sức khỏe mà quý vị 
phải trả. 

Nên Đến Đâu Để Được Chăm Sóc

Để Được Chăm Sóc Đúng Cách, 
Đúng Nơi
Khi cần được chăm sóc y tế, quý vị phải nhanh chóng quyết định nên đi đâu 
hoặc nên làm gì. Hãy biết các lựa chọn dành cho quý vị! Các lựa chọn bao gồm:

1. 

 

 

 

Gọi Đường Dây Y Tá Tư Vấn 24/7 của chúng tôi

2. Lên lịch hẹn với bác sĩ chăm sóc chính (PCP) của quý vị

3. Đến trung tâm chăm sóc khẩn cấp

4. Đến phòng cấp cứu (Emergency Room hay ER)

Quyết định của quý vị sẽ phụ thuộc vào tình huống cụ thể. Phần tiếp theo 
miêu tả chi tiết hơn mỗi lựa chọn, vì vậy hãy tiếp tục đọc. 

Và hãy nhớ — luôn phải đảm bảo rằng những nhà cung cấp dịch vụ cho quý 
vị đang tham gia mạng lưới của chương trình. Việc sử dụng nhà cung cấp dịch 
vụ thuộc mạng lưới có thể giúp giảm chi phí chăm sóc sức khỏe mà quý vị 
phải trả. Mỗi khi nhận dịch vụ chăm sóc y tế, quý vị cần có thẻ ID thành viên. 

Nên Làm Gì Khi Bệnh Trạng Không 
Nguy Hiểm Đến Tính Mạng
Hãy gọi Đường Dây Y Tá Tư Vấn 24/7 của chúng tôi hoặc đến gặp PCP của quý 
vị.

Gọi Đường Dây Y Tá Tư Vấn 24/7 nếu quý vị cần: 

•  
•  
•  

Biết liệu quý vị có cần tìm nơi điều trị y tế ngay hay không
Được hỗ trợ chăm sóc cho con đang ốm
Được trả lời các câu hỏi về sức khỏe

Đến gặp PCP của quý vị nếu cần: 

•  
•  
•  
•  
•  

Được hỗ trợ các vấn đề y tế như cảm lạnh, cúm, và sốt
Được điều trị một vấn đề sức khỏe mãn tính như hen suyễn hoặc tiểu đường
Kiểm tra sức khỏe tổng quát
Chủng ngừa
Được tư vấn về sức khỏe tổng quát

Hãy gọi Đường Dây Y Tá Tư Vấn 
24/7 của chúng tôi vào bất cứ 
lúc nào: 1-877-687-1197  
(TTY/TDD 1-877-941-9238).

Where To Go For Care
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Khi Nào Nên Tới Trung Tâm Chăm Sóc 
Khẩn Cấp
Tới trung tâm chăm sóc khẩn cấp là một lựa chọn hay khi quý vị cần được 
chăm sóc ngay lập tức, bác sĩ chăm sóc chính (PCP) của quý vị không thể 
thăm khám cho quý vị ngay lập tức, hoặc quý vị không ở gần văn phòng PCP 
của mình. Thêm nữa, thời gian chờ đợi tại trung tấm chăm sóc khẩn cấp có 
thể ngắn hơn nhiều so với Phòng Cấp Cứu (Emergency Room hay ER) khi quý 
vị cần điều trị một tình trạng không nghiêm trọng. Số tiền tự trả có thể sẽ ít 
hơn khi sử dụng trung tâm chăm sóc khẩn cấp thay vì tới phòng ER. 

Các vấn đề cần chăm sóc khẩn cấp thông thường bao gồm:
• 
• 
• 
• 

Bong gân
Viêm tai
Sôt cao
Triệu chứng cúm kèm ói

Nếu quý vị nghĩ rằng mình cần tới trung tâm chăm sóc khẩn cấp thì hãy 
thực hiện theo những bước này:

• 

• 

Gọi điện cho PCP của quý vị. PCP của quý vị có thể hướng dẫn cách chăm 
sóc qua điện thoại hoặc có thể đề nghị đến nơi thích hợp để quý vị được 
chăm sóc. 
Nếu văn phòng của PCP quý vị đang đóng cửa, quý vị có thể chọn một 
trong 2 cách sau:

1. Gọi Đường Dây Y Tá Tư Vấn 24/7 của chúng tôi theo số 1-877-687-1197 
(TDD/TTY: 1-877-941-9238). Y tá sẽ trợ giúp quý vị qua điện thoại hoặc 
hướng dẫn quý vị tới nơi khác để được chăm sóc. Quý vị có thể được yêu 
cầu cho y tá biết số điện thoại của mình. 

2. Truy cập trang web của chúng tôi, Ambetter.CoordinatedCareHealth.
com/findadoc, đánh vào mã số ZIP của quý vị, và chọn “Other” (Khác). 
Trong khung thả xuống có đầu đề “Select Specialty” (Chọn Chuyên 
Khoa), hãy chọn “Specialty Clinic, Clinic/Center: Urgent Care” (Phòng 
Mạch Chuyên Khoa, Phòng Mạch/Trung Tâm: Chăm Sóc Khẩn Cấp).

Kiểm tra Bảng Liệt Kê Các Quyền Lợi để xem quý vị phải trả bao nhiêu cho các 
dịch vụ chăm sóc khẩn cấp.

Nhớ mang theo thẻ ID có ảnh 
và thẻ ID thành viên của quý 
vị. Quý vị sẽ cần chúng bất kỳ 
khi nào nhận bất cứ dịch vụ 
chăm sóc nào. 

Chăm sóc khẩn cấp là khác 
với chăm sóc cấp cứu. Quý vị 
chỉ nên đến phòng cấp cứu 
theo chỉ dẫn của bác sĩ, hoặc 
khi quý vị gặp vấn đề khẩn 
cấp đe dọa đến tính mạng.

Phải luôn đảm bảo rằng 
những nhà cung cấp dịch 
vụ cho quý vị đang tham gia 
mạng lưới của chương trình. 
Việc sử dụng nhà cung cấp 
dịch vụ thuộc mạng lưới  
có thể giúp giảm chi phí  
chăm sóc sức khỏe mà quý vị 
phải trả. 

Để Được Chăm Sóc Đúng Cách, 
Đúng Nơi
Khi cần được chăm sóc y tế, quý vị phải nhanh chóng quyết định nên đi đâu 
hoặc nên làm gì. Hãy biết các lựa chọn dành cho quý vị! Các lựa chọn bao gồm:

1. Gọi Đường Dây Y Tá Tư Vấn 24/7 của chúng tôi

2. Lên lịch hẹn với bác sĩ chăm sóc chính (PCP) của quý vị

3. Đến trung tâm chăm sóc khẩn cấp

4. Đến phòng cấp cứu (Emergency Room hay ER)

Quyết định của quý vị sẽ phụ thuộc vào tình huống cụ thể. Phần tiếp theo 
miêu tả chi tiết hơn mỗi lựa chọn, vì vậy hãy tiếp tục đọc. 

Và hãy nhớ — luôn phải đảm bảo rằng những nhà cung cấp dịch vụ cho quý 
vị đang tham gia mạng lưới của chương trình. Việc sử dụng nhà cung cấp dịch 
vụ thuộc mạng lưới có thể giúp giảm chi phí chăm sóc sức khỏe mà quý vị 
phải trả. Mỗi khi nhận dịch vụ chăm sóc y tế, quý vị cần có thẻ ID thành viên. 

Nên Làm Gì Khi Bệnh Trạng Không 
Nguy Hiểm Đến Tính Mạng
Hãy gọi Đường Dây Y Tá Tư Vấn 24/7 của chúng tôi hoặc đến gặp PCP của quý 
vị.

Gọi Đường Dây Y Tá Tư Vấn 24/7 nếu quý vị cần: 

•  Biết liệu quý vị có cần tìm nơi điều trị y tế ngay hay không
•  Được hỗ trợ chăm sóc cho con đang ốm
•  Được trả lời các câu hỏi về sức khỏe

Đến gặp PCP của quý vị nếu cần: 

•  Được hỗ trợ các vấn đề y tế như cảm lạnh, cúm, và sốt
•  Được điều trị một vấn đề sức khỏe mãn tính như hen suyễn hoặc tiểu đường
•  Kiểm tra sức khỏe tổng quát
•  Chủng ngừa
•  Được tư vấn về sức khỏe tổng quát

Hãy gọi Đường Dây Y Tá Tư Vấn 
24/7 của chúng tôi vào bất cứ 
lúc nào: 1-877-687-1197  
(TTY/TDD 1-877-941-9238).

Nên Đến Đâu Để Được Chăm Sóc
Where To Go For Care

https://ambetter.coordinatedcarehealth.com/findadoc
https://ambetter.coordinatedcarehealth.com/findadoc
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Phòng Er Chỉ Dành Cho  
Những Trường Hợp Cấp Cứu
Nếu quý vị tới phòng cấp cứu khi không cần chăm sóc y tế ngay lập tức hoặc 
cần được cấp cứu thì quý vị có thể phải chờ lâu hơn và chi trả nhiều hơn. Vì 
vậy điều rất quan trọng là chỉ đến phòng cấp cứu trong tình huống thực sự 
cấp thiết. 

Nếu quý vị không biết rõ liệu có cần chăm sóc cấp cứu hay không, điều 
đó cũng bình thường. Trước tiên hãy gọi điện cho PCP của quý vị. Bác sĩ sẽ 
hướng dẫn cho quý vị biết cần làm gì. Nếu không gặp được bác sĩ PCP, hãy gọi 
Đường Dây Y Tá Tư Vấn 24/7 của chúng tôi theo số 1-877-687-1197 (TTY/TDD 
1-877-941-9238). 

Nếu tình trạng của quý vị nghiêm trọng, luôn gọi số 911 hoặc đến phòng cấp 
cứu gần nhất. Quý vị có thể đến bất kỳ bệnh viện nào để được chăm sóc cấp 
cứu. Trong tình huống cấp cứu, việc quý vị tới các bệnh viện không thuộc 
mạng lưới của chúng tôi là hoàn toàn chấp nhận được. Tuy nhiên, quý vị hoặc 
một người đại diện cho quý vị phải gọi điện cho chúng tôi và bác sĩ PCP của 
quý vị trong vòng một ngày làm việc kể từ khi quý vị nhập viện. Việc này sẽ 
giúp PCP của quý vị sắp xếp bất cứ dịch vụ chăm sóc theo dõi nào có thể cần 
thiết cho quý vị. 

Quý vị có thể được chăm sóc các vấn đề sức khỏe hành vi khẩn cấp bằng 
cách gọi số 911 để kết nối với hệ thống dịch vụ cấp cứu tại chỗ. Chúng tôi sẽ 
không từ chối bao trả cho các chi phí y tế và dịch vụ đưa đón đối với các vấn 
đề sức khỏe hành vi khẩn cấp.

Nếu mạng sống của quý vị 
(hoặc của thai nhi quý vị) gặp 
nguy hiểm thì hãy tới phòng 
cấp cứu. 

Tùy thuộc vào chương trình 
bảo hiểm của quý vị, quý vị 
có thể phải thanh toán khoản 
đồng trả cho dịch vụ chăm 
sóc cấp cứu. 

Khi Nào Nên Tới Phòng Cấp Cứu
Bất kỳ tình trạng nào có thể nguy hiểm đến tính mạng của quý vị (hoặc đến 
thai nhi nếu quý vị đang mang thai) nếu không được chăm sóc y tế ngay lập 
tức thì được coi là một tình huống cần cấp cứu. Dịch vụ cấp cứu nhằm điều 
trị chấn thương do tai nạn hoặc các triệu chứng dường như là khởi đầu của 
một bệnh trạng. Chúng tôi bao trả dịch vụ cấp cứu cho các vấn đề y tế và 
sức khỏe hành vi cả trong và ngoài khu vực dịch vụ của chúng tôi. Chúng 
tôi bao trả các dịch vụ này 24/7. 

Hãy đến phòng cấp cứu nếu quý vị bị: 

•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  

Gãy xương
Chảy máu không ngừng
Đau đẻ hoặc ra máu vì các lý do khác (nếu quý vị đang mang thai)
Đau ngực dữ dội hoặc các triệu chứng của tình trạng đứng tim
Dùng thuốc quá liều
Ngộ độc
Bỏng nặng
Các triệu chứng sốc (đổ mồ hôi, khát nước, chóng mặt, da tái nhợt)
Co giật hay động kinh
Khó thở
Tự nhiên mất khả năng nhìn, di chuyển hay nói
Có vết thương do bị súng bắn hay dao đâm

Không đến phòng cấp cứu khi: 

•  
•  
•  
•  
•  

Bị cảm cúm, cảm lạnh, đau họng hay đau lỗ tai
Bị căng cơ hoặc bong gân
Bị trày xước hoặc đứt mà không cần khâu
Cần thêm thuốc hoặc lấy thêm thuốc theo đơn
Bị hăm tã

Nếu quý vị tới phòng cấp cứu ngoài mạng lưới mà không thực sự gặp tình 
trạng cần cấp cứu thì có thể phải chịu trách nhiệm chi trả cho bất kỳ khoản 
nào vượt quá số tiền chương trình bao trả. Những khoản vượt mức này có thể 
rất lớn, và thêm vào đó quý vị còn phải trả các khoản chia sẻ chi phí và khấu 
trừ của chương trình.

Không biết chắc liệu quý vị 
có cần khám cấp cứu không? 
Hãy gọi Đường Dây Y Tá Tư Vấn 
24/7 của chúng tôi:  
1-877-687-1197 (TTY/TDD 
1-877-941-9238). 
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Phòng Er Chỉ Dành Cho  
Những Trường Hợp Cấp Cứu
Nếu quý vị tới phòng cấp cứu khi không cần chăm sóc y tế ngay lập tức hoặc 
cần được cấp cứu thì quý vị có thể phải chờ lâu hơn và chi trả nhiều hơn. Vì 
vậy điều rất quan trọng là chỉ đến phòng cấp cứu trong tình huống thực sự 
cấp thiết. 

Nếu quý vị không biết rõ liệu có cần chăm sóc cấp cứu hay không, điều 
đó cũng bình thường. Trước tiên hãy gọi điện cho PCP của quý vị. Bác sĩ sẽ 
hướng dẫn cho quý vị biết cần làm gì. Nếu không gặp được bác sĩ PCP, hãy gọi 
Đường Dây Y Tá Tư Vấn 24/7 của chúng tôi theo số 1-877-687-1197 (TTY/TDD 
1-877-941-9238). 

Nếu tình trạng của quý vị nghiêm trọng, luôn gọi số 911 hoặc đến phòng cấp 
cứu gần nhất. Quý vị có thể đến bất kỳ bệnh viện nào để được chăm sóc cấp 
cứu. Trong tình huống cấp cứu, việc quý vị tới các bệnh viện không thuộc 
mạng lưới của chúng tôi là hoàn toàn chấp nhận được. Tuy nhiên, quý vị hoặc 
một người đại diện cho quý vị phải gọi điện cho chúng tôi và bác sĩ PCP của 
quý vị trong vòng một ngày làm việc kể từ khi quý vị nhập viện. Việc này sẽ 
giúp PCP của quý vị sắp xếp bất cứ dịch vụ chăm sóc theo dõi nào có thể cần 
thiết cho quý vị. 

Quý vị có thể được chăm sóc các vấn đề sức khỏe hành vi khẩn cấp bằng 
cách gọi số 911 để kết nối với hệ thống dịch vụ cấp cứu tại chỗ. Chúng tôi sẽ 
không từ chối bao trả cho các chi phí y tế và dịch vụ đưa đón đối với các vấn 
đề sức khỏe hành vi khẩn cấp.

Nếu mạng sống của quý vị 
(hoặc của thai nhi quý vị) gặp 
nguy hiểm thì hãy tới phòng 
cấp cứu. 

Tùy thuộc vào chương trình 
bảo hiểm của quý vị, quý vị 
có thể phải thanh toán khoản 
đồng trả cho dịch vụ chăm 
sóc cấp cứu. 

Khi Nào Nên Tới Phòng Cấp Cứu
Bất kỳ tình trạng nào có thể nguy hiểm đến tính mạng của quý vị (hoặc đến 
thai nhi nếu quý vị đang mang thai) nếu không được chăm sóc y tế ngay lập 
tức thì được coi là một tình huống cần cấp cứu. Dịch vụ cấp cứu nhằm điều 
trị chấn thương do tai nạn hoặc các triệu chứng dường như là khởi đầu của 
một bệnh trạng. Chúng tôi bao trả dịch vụ cấp cứu cho các vấn đề y tế và 
sức khỏe hành vi cả trong và ngoài khu vực dịch vụ của chúng tôi. Chúng 
tôi bao trả các dịch vụ này 24/7. 

Hãy đến phòng cấp cứu nếu quý vị bị: 

•  Gãy xương
•  Chảy máu không ngừng
•  Đau đẻ hoặc ra máu vì các lý do khác (nếu quý vị đang mang thai)
•  Đau ngực dữ dội hoặc các triệu chứng của tình trạng đứng tim
•  Dùng thuốc quá liều
•  Ngộ độc
•  Bỏng nặng
•  Các triệu chứng sốc (đổ mồ hôi, khát nước, chóng mặt, da tái nhợt)
•  Co giật hay động kinh
•  Khó thở
•  Tự nhiên mất khả năng nhìn, di chuyển hay nói
•  Có vết thương do bị súng bắn hay dao đâm

Không đến phòng cấp cứu khi: 

•  Bị cảm cúm, cảm lạnh, đau họng hay đau lỗ tai
•  Bị căng cơ hoặc bong gân
•  Bị trày xước hoặc đứt mà không cần khâu
•  Cần thêm thuốc hoặc lấy thêm thuốc theo đơn
•  Bị hăm tã

Nếu quý vị tới phòng cấp cứu ngoài mạng lưới mà không thực sự gặp tình 
trạng cần cấp cứu thì có thể phải chịu trách nhiệm chi trả cho bất kỳ khoản 
nào vượt quá số tiền chương trình bao trả. Những khoản vượt mức này có thể 
rất lớn, và thêm vào đó quý vị còn phải trả các khoản chia sẻ chi phí và khấu 
trừ của chương trình.

Không biết chắc liệu quý vị 
có cần khám cấp cứu không? 
Hãy gọi Đường Dây Y Tá Tư Vấn 
24/7 của chúng tôi:  
1-877-687-1197 (TTY/TDD 
1-877-941-9238). 
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Các Chương Trình Quản Lý Bệnh Tật
Nếu quý vị mắc bệnh trạng mãn tính hoặc có một vấn đề sức khỏe cụ thể, 
chương trình Quản Lý Bệnh Tật có thể hỗ trợ. Chúng tôi hợp tác với một 
chương trình có tiếng trên toàn quốc để cung cấp dịch vụ này. Những dịch 
vụ bao gồm liên lạc, giáo dục và hỗ trợ qua điện thoại. Chúng tôi muốn quý 
vị cảm thấy tự tin, hiểu biết và kiểm soát được bệnh trạng của mình và gặp ít 
biến chứng hơn. 

Chương trình Quản Lý Bệnh Tật dành cho:
• Bệnh hen suyễn – trẻ em và người lớn
• Bệnh mạch vành (bệnh tim) – những người từ 30 tuổi trở lên
• Trầm cảm
• Tiểu đường – trẻ em và người lớn
• Tăng lipit huyết 
• Tăng huyết áp (cao máu) và mỡ cholesterol cao
• Đau lưng dưới
• Cai thuốc lá – những người từ 18 tuổi trở lên
• Cũng có cả chương trình Quản Lý Chăm Sóc Qua Điện Thoại  

(TeleCare Management hay TCM) nếu chương trình Quản Lý Chăm Sóc 
cho rằng đó là điều cần thiết

Nếu quý vị nghĩ rằng việc 
tham gia chương trình Quản Lý 
Chăm Sóc hoặc Quản Lý Bệnh 
Tật có thể giúp ích cho quý 
vị, xin gọi Dịch Vụ Thành Viên 
theo số 1-877-687-1197  
(TTY/TDD 1-877-941-9238).

Quý vị có sẵn sàng bỏ thuốc 
lá không? Bỏ thuốc lá là điều 
quan trọng nhất quý vị có thể 
làm để cải thiện sức khỏe của 
mình. Chúng tôi biết rằng bỏ 
thuốc có thể rất khó, chính vì 
thế chúng tôi sẵn sàng giúp 
đỡ. Chương trình Cai Thuốc Lá 
của chúng tôi cung cấp sự  
hỗ trợ và thông tin cần thiết 
để quý vị có thể bỏ thuốc 
vĩnh viễn.

Các Chương Trình Quản Lý Sức Khỏe

Chúng Tôi Tạo Điều Kiện Dễ Dàng 
Hơn Cho Quý Vị Quản Lý Sức Khỏe 
Bản Thân
Chúng tôi cam kết cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe có 
chất lượng tốt cho quý vị và gia đình. Chúng tôi muốn giúp 
quý vị mạnh khỏe, duy trì được sức khỏe và hỗ trợ quý vị cho 
dù là bệnh gì hay tình trạng khuyết tật nào. 
Để giúp quý vị quản lý sức khỏe của mình, chúng tôi cung cấp một vài 
chương trình sau: Quản Lý Chăm Sóc, Quản Lý Bệnh Tật, và Khởi Đầu Thông 
Minh Cho Em Bé của Quý Vị (Start Smart for Your Baby®), chương trình thai kỳ 
khỏe mạnh và kế hoạch hóa gia đình của chúng tôi. Những chương trình hữu 
ích này đều là những quyền lợi miễn phí trong chương trình bảo hiểm của 
quý vị. 

Phần tiếp theo sẽ giới thiệu về những chương trình này và giúp quý vị ghi 
danh nếu hội đủ điều kiện. 

Các Chương Trình Quản Lý Chăm Sóc
Chúng tôi hiểu được các nhu cầu sức khỏe đặc biệt và luôn sẵn sàng giúp quý 
vị quản lý bất kỳ nhu cầu nào có thể có. Các dịch vụ Quản Lý Chăm Sóc của 
chúng tôi có thể giúp đáp ứng những nhu cầu y tế và sức khỏe hành vi phức 
tạp. Nếu quý vị hội đủ điều kiện để hưởng dịch vụ Quản Lý Chăm Sóc, chúng 
tôi sẽ chỉ định một nhân viên quản lý chăm sóc để sát cánh bên quý vị. Các 
nhân viên quản lý chăm sóc của chúng tôi là những y tá được cấp phép hành 
nghề hoặc cán sự xã hội được đào tạo đặc biệt để giúp quý vị: 

• 
• 
• 

Hiểu rõ và quản lý tốt hơn bệnh trạng của quý vị
Phối hợp các dịch vụ
Tìm các nguồn trợ giúp trong cộng đồng

Nhân viên quản lý chăm sóc sẽ hợp tác với quý vị và bác sĩ để giúp quý vị 
được chăm sóc khi cần. Nếu quý vị có bệnh trạng nghiêm trọng, nhân viên 
quản lý chăm sóc sẽ sát cánh với quý vị, bác sĩ chăm sóc chính (PCP) của quý 
vị và các nhà cung cấp dịch vụ liên quan để lập kế hoạch chăm sóc đáp ứng 
nhu cầu của quý vị cũng như của người chăm sóc.

Chương trình Quản Lý Chăm 
Sóc giúp quý vị kiểm soát các 
bệnh trạng phức tạp. Chương 
trình Quản Lý Bệnh Tật giúp 
quý vị kiểm soát một tình 
trạng sức khỏe cụ thể. Có 
thêm câu hỏi? Gọi cho Dịch Vụ 
Thành Viên: 1-877-687-1197 
(TTY/TDD 1-877-941-9238).

Health Management Programs
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Các Chương Trình Quản Lý Bệnh Tật
Nếu quý vị mắc bệnh trạng mãn tính hoặc có một vấn đề sức khỏe cụ thể, 
chương trình Quản Lý Bệnh Tật có thể hỗ trợ. Chúng tôi hợp tác với một 
chương trình có tiếng trên toàn quốc để cung cấp dịch vụ này. Những dịch 
vụ bao gồm liên lạc, giáo dục và hỗ trợ qua điện thoại. Chúng tôi muốn quý 
vị cảm thấy tự tin, hiểu biết và kiểm soát được bệnh trạng của mình và gặp ít 
biến chứng hơn. 

Chương trình Quản Lý Bệnh Tật dành cho:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Bệnh hen suyễn – trẻ em và người lớn
Bệnh mạch vành (bệnh tim) – những người từ 30 tuổi trở lên
Trầm cảm
Tiểu đường – trẻ em và người lớn
Tăng lipit huyết 
Tăng huyết áp (cao máu) và mỡ cholesterol cao
Đau lưng dưới
Cai thuốc lá – những người từ 18 tuổi trở lên
Cũng có cả chương trình Quản Lý Chăm Sóc Qua Điện Thoại  
(TeleCare Management hay TCM) nếu chương trình Quản Lý Chăm Sóc 
cho rằng đó là điều cần thiết

Nếu quý vị nghĩ rằng việc 
tham gia chương trình Quản Lý 
Chăm Sóc hoặc Quản Lý Bệnh 
Tật có thể giúp ích cho quý 
vị, xin gọi Dịch Vụ Thành Viên 
theo số 1-877-687-1197  
(TTY/TDD 1-877-941-9238).

Quý vị có sẵn sàng bỏ thuốc 
lá không? Bỏ thuốc lá là điều 
quan trọng nhất quý vị có thể 
làm để cải thiện sức khỏe của 
mình. Chúng tôi biết rằng bỏ 
thuốc có thể rất khó, chính vì 
thế chúng tôi sẵn sàng giúp 
đỡ. Chương trình Cai Thuốc Lá 
của chúng tôi cung cấp sự  
hỗ trợ và thông tin cần thiết 
để quý vị có thể bỏ thuốc 
vĩnh viễn.

Chúng Tôi Tạo Điều Kiện Dễ Dàng 
Hơn Cho Quý Vị Quản Lý Sức Khỏe 
Bản Thân
Chúng tôi cam kết cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe có 
chất lượng tốt cho quý vị và gia đình. Chúng tôi muốn giúp 
quý vị mạnh khỏe, duy trì được sức khỏe và hỗ trợ quý vị cho 
dù là bệnh gì hay tình trạng khuyết tật nào. 
Để giúp quý vị quản lý sức khỏe của mình, chúng tôi cung cấp một vài 
chương trình sau: Quản Lý Chăm Sóc, Quản Lý Bệnh Tật, và Khởi Đầu Thông 
Minh Cho Em Bé của Quý Vị (Start Smart for Your Baby®), chương trình thai kỳ 
khỏe mạnh và kế hoạch hóa gia đình của chúng tôi. Những chương trình hữu 
ích này đều là những quyền lợi miễn phí trong chương trình bảo hiểm của 
quý vị. 

Phần tiếp theo sẽ giới thiệu về những chương trình này và giúp quý vị ghi 
danh nếu hội đủ điều kiện. 

Các Chương Trình Quản Lý Chăm Sóc
Chúng tôi hiểu được các nhu cầu sức khỏe đặc biệt và luôn sẵn sàng giúp quý 
vị quản lý bất kỳ nhu cầu nào có thể có. Các dịch vụ Quản Lý Chăm Sóc của 
chúng tôi có thể giúp đáp ứng những nhu cầu y tế và sức khỏe hành vi phức 
tạp. Nếu quý vị hội đủ điều kiện để hưởng dịch vụ Quản Lý Chăm Sóc, chúng 
tôi sẽ chỉ định một nhân viên quản lý chăm sóc để sát cánh bên quý vị. Các 
nhân viên quản lý chăm sóc của chúng tôi là những y tá được cấp phép hành 
nghề hoặc cán sự xã hội được đào tạo đặc biệt để giúp quý vị: 

• Hiểu rõ và quản lý tốt hơn bệnh trạng của quý vị
• Phối hợp các dịch vụ
• Tìm các nguồn trợ giúp trong cộng đồng

Nhân viên quản lý chăm sóc sẽ hợp tác với quý vị và bác sĩ để giúp quý vị 
được chăm sóc khi cần. Nếu quý vị có bệnh trạng nghiêm trọng, nhân viên 
quản lý chăm sóc sẽ sát cánh với quý vị, bác sĩ chăm sóc chính (PCP) của quý 
vị và các nhà cung cấp dịch vụ liên quan để lập kế hoạch chăm sóc đáp ứng 
nhu cầu của quý vị cũng như của người chăm sóc.

Chương trình Quản Lý Chăm 
Sóc giúp quý vị kiểm soát các 
bệnh trạng phức tạp. Chương 
trình Quản Lý Bệnh Tật giúp 
quý vị kiểm soát một tình 
trạng sức khỏe cụ thể. Có 
thêm câu hỏi? Gọi cho Dịch Vụ 
Thành Viên: 1-877-687-1197 
(TTY/TDD 1-877-941-9238).

Các Chương Trình Quản Lý Sức Khỏe
Health Management Programs
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 Chương Trình My Health Pays™
My Health Pays™ tặng thưởng cho quý vị khi quý vị nhận các 
dịch vụ phòng ngừa hàng năm.
Quý vị có thể kiếm được đến $365 hàng năm trên Thẻ Trả Trước My Health 
Pays™ VISA®.

$50
Hoàn tất Khảo Sát Dành Cho Thành Viên Ambetter 
Mới trên mạng trong vòng 90 ngày đầu tiên kể từ 
ngày trở thành thành viên năm 2016 

$50 Đến khám sức khỏe tổng quát hàng năm với bác sĩ 
chăm sóc chính (PCP) của quý vị

$25 Chích ngừa cúm hàng năm vào mùa thu (từ ngày  
1 tháng 9 đến 31 tháng 12)

Tới $20 mỗi tháng Tới phòng tập thể dục ít nhất tám lần một tháng

Mỗi khi quý vị kiếm được tiền thưởng, 
chúng tôi sẽ tự động nạp tiền vào Thẻ 
Trả Trước My Health Pays™ VISA® — quý 
vị không phải làm gì thêm! Để xem danh 
sách đầy đủ các khoản được bao trả, đăng 
nhập vào tài khoản thành viên bảo mật 
trực tuyến của quý vị. Quý vị cũng có thể 
tìm hiểu thêm về cách sử dụng tiền thưởng, 
kiểm tra số dư và những vấn đề khác.

Chương Trình Thưởng Tiền Tập Thể Dục
Các lựa chọn để có lối sống khỏe mạnh không nên quá tốn kém. Để giúp quý 
vị sống khỏe và năng động, chúng tôi sẽ thưởng lại tiền cho quý vị khi quý 
vị sử dụng câu lạc bộ rèn luyện sức khỏe hoặc phòng tập thể dục thường 
xuyên. Khi quý vị tham gia vào chương trình thưởng tiền vì chăm dùng 
phòng tập thể dục, chúng tôi sẽ bồi hoàn một phần phí tập hàng tháng 
vào Thẻ Trả Trước My Health Pays™ VISA®. Để biết thêm chi tiết, xin truy cập 
Ambetter.CoordinatedCareHealth.com.

Kiểm tra Bảng Liệt Kê Các 
Quyền Lợi để xem con số cụ 
thể quý vị có thể được bồi 
hoàn khi tham gia phòng tập 
thể dục. Yêu cầu bồi hoàn 
cho việc đi tập thể dục phải 
được nộp lên trong thời gian 
bảo hiểm của Ambetter và 
trong vòng ba mươi (30) ngày 
kể từ khi chấm dứt tháng có 
liên quan để được xét cho 
bồi hoàn. Tôi hiểu rằng mình 
phải đang là một hội viên của 
Ambetter để được bồi hoàn 
cho việc đi tập thể dục.

Dịch Vụ Kế Hoạch Hóa Gia Đình
Dịch vụ kế hoạch hóa gia đình có thể giúp quý vị ngừa thai. Các dịch vụ này 
bao gồm:

• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

Tư vấn về việc ngừa thai
Tất cả các biện pháp tránh thai được FDA phê duyệt đều được cung cấp 
miễn phí
Thuốc Tránh Thai Khẩn Cấp được cung cấp miễn phí và không cần đơn
Giáo dục về kế hoạch hóa gia đình
Khám và điều trị
Kiểm tra và xét nghiệm trong phòng thí nghiệm
Các biện pháp và thủ thuật được chấp thuận về mặt y tế
Các đồ dùng và thiết bị mua từ tiệm thuốc

Nếu quý vị mang thai, hãy cho 
chúng tôi biết càng sớm càng 
tốt! Vui lòng gọi cho chúng tôi 
tại số 1-877-687-1197 (TDD/
TTY: 1-877-941-9238) hoặc đăng 
nhập vào tài khoản thành viên 
bảo mật của quý vị và điền đủ 
thông tin vào mẫu Thông Báo 
Thai Sản để hội đủ điều kiện 
nhận quà tặng như ghế ngồi  
ô tô cho trẻ em.

Các Dịch Vụ Trước Khi Thụ Thai Và 
Chăm Sóc Thai Kỳ

• 

• 

• 

• 

• 

Hãy đến khám bác sĩ trước khi có thai để quý vị chuẩn bị sức khỏe sẵn 
sàng cho thai kỳ
Đến khám với bác sĩ ngay khi quý vị nghĩ rằng mình có thể có thai. Quý 
vị và em bé của mình cần đến khám bác sĩ càng sớm càng tốt để luôn 
khỏe mạnh và có một sự khởi đầu tốt đẹp. 
Cần chăm sóc bản thân! Duy trì các thói quen sống lành mạnh như tập 
thể dục, theo chế độ ăn uống cân bằng và có lợi cho sức khỏe, và ngủ từ 
8 đến 10 tiếng mỗi đêm.
Không dùng thuốc lá, đồ uống có cồn hay ma túy trước hay trong khi có 
thai
Điền vào mẫu Thông Báo Thai Sản (Notification of Pregnancy – điền đủ 
thông tin vào mẫu này ít nhất 6 tuần trước ngày dự kiến sinh để được tặng 
miễn phí một ghế ngồi ô tô cho em bé). Quý vị có thể điền thông tin vào 
mẫu trực tuyến theo tài khoản thành viên bảo mật của quý vị.

Start Smart for Your Baby®

Nếu quý vị đang mang thai, Start Smart for Your Baby® (Khởi Đầu Thông Minh 
Cho Em Bé của Quý Vị) là một chương trình thai sản đặc biệt được thiết kế 
riêng cho quý vị. Thông qua Start Smart for Your Baby®, quý vị nhận đươc các 
nguồn hỗ trợ có thể giúp quý vị trong các giai đoạn của thai kỳ và thời kỳ 
nuôi con thơ. Hãy gọi Dịch Vụ Thành Viên tại số 1-877-687-1197 (TDD/TTY: 
1-877-941-9238) để biết thêm chi tiết hoặc để ghi danh.

Các chương trình tập luyện sức khỏe  
và sống khỏe có thể giúp quý vị giữ gìn  
sức khỏe, và cũng có thể giúp quý vị kiếm được tiền.  
Quan tâm tới sức khỏe của mình — và nhận thưởng vì đã làm được điều đó

Những 
Chương Trình 
Có Quà Tặng

Wellness Programs

Theo dõi các khoản tiền 
thưởng My Health Pays™  
trên tài khoản thành viên  
trực tuyến của quý vị. Hãy  
ghi danh ngay hôm nay để 
xem tiền thưởng của quý vị  
fitbucksrewards.com/
Ambetter

Quý vị có thể sử dụng tiền được  
thưởng để trả: 
• Khoản đồng trả khi khám bác sĩ*
• Khoản khấu trừ
• Phí bảo hiểm hàng tháng 

*Không thể sử dụng tiền thưởng của My Health Pays  
để thanh toán các khoản đồng trả khi mua thuốc.
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Những 
Chương Trình 
Có Quà Tặng

Các chương trình tập luyện sức khỏe  
và sống khỏe có thể giúp quý vị giữ gìn  
sức khỏe, và cũng có thể giúp quý vị kiếm được tiền.  
Quan tâm tới sức khỏe của mình — và nhận thưởng vì đã làm được điều đó

 Chương Trình My Health Pays™
My Health Pays™ tặng thưởng cho quý vị khi quý vị nhận các 
dịch vụ phòng ngừa hàng năm.
Quý vị có thể kiếm được đến $365 hàng năm trên Thẻ Trả Trước My Health 
Pays™ VISA®.

$50
Hoàn tất Khảo Sát Dành Cho Thành Viên Ambetter 
Mới trên mạng trong vòng 90 ngày đầu tiên kể từ 
ngày trở thành thành viên năm 2016 

$50 Đến khám sức khỏe tổng quát hàng năm với bác sĩ 
chăm sóc chính (PCP) của quý vị

$25 Chích ngừa cúm hàng năm vào mùa thu (từ ngày  
1 tháng 9 đến 31 tháng 12)

Tới $20 mỗi tháng Tới phòng tập thể dục ít nhất tám lần một tháng

Quý vị có thể sử dụng tiền được  
thưởng để trả: 

Khoản đồng trả khi khám bác sĩ*
Khoản khấu trừ
Phí bảo hiểm hàng tháng 

Mỗi khi quý vị kiếm được tiền thưởng, 
chúng tôi sẽ tự động nạp tiền vào Thẻ 
Trả Trước My Health Pays™ VISA® — quý 
vị không phải làm gì thêm! Để xem danh 
sách đầy đủ các khoản được bao trả, đăng 
nhập vào tài khoản thành viên bảo mật 
trực tuyến của quý vị. Quý vị cũng có thể 
tìm hiểu thêm về cách sử dụng tiền thưởng, 
kiểm tra số dư và những vấn đề khác.

Theo dõi các khoản tiền 
thưởng My Health Pays™  
trên tài khoản thành viên  
trực tuyến của quý vị. Hãy  
ghi danh ngay hôm nay để 
xem tiền thưởng của quý vị  
fitbucksrewards.com/Ambetter

Kiểm tra Bảng Liệt Kê Các 
Quyền Lợi để xem con số cụ 
thể quý vị có thể được bồi 
hoàn khi tham gia phòng tập 
thể dục. Yêu cầu bồi hoàn 
cho việc đi tập thể dục phải 
được nộp lên trong thời gian 
bảo hiểm của Ambetter và 
trong vòng ba mươi (30) ngày 
kể từ khi chấm dứt tháng có 
liên quan để được xét cho 
bồi hoàn. Tôi hiểu rằng mình 
phải đang là một hội viên của 
Ambetter để được bồi hoàn 
cho việc đi tập thể dục.

Chương Trình Thưởng Tiền Tập Thể Dục
Các lựa chọn để có lối sống khỏe mạnh không nên quá tốn kém. Để giúp quý 
vị sống khỏe và năng động, chúng tôi sẽ thưởng lại tiền cho quý vị khi quý 
vị sử dụng câu lạc bộ rèn luyện sức khỏe hoặc phòng tập thể dục thường 
xuyên. Khi quý vị tham gia vào chương trình thưởng tiền vì chăm dùng 
phòng tập thể dục, chúng tôi sẽ bồi hoàn một phần phí tập hàng tháng 
vào Thẻ Trả Trước My Health Pays™ VISA®. Để biết thêm chi tiết, xin truy cập 
Ambetter.CoordinatedCareHealth.com.

Dịch Vụ Kế Hoạch Hóa Gia Đình
Dịch vụ kế hoạch hóa gia đình có thể giúp quý vị ngừa thai. Các dịch vụ này 
bao gồm:

• Tư vấn về việc ngừa thai
• Tất cả các biện pháp tránh thai được FDA phê duyệt đều được cung cấp 

miễn phí
• Thuốc Tránh Thai Khẩn Cấp được cung cấp miễn phí và không cần đơn
• Giáo dục về kế hoạch hóa gia đình
• Khám và điều trị
• Kiểm tra và xét nghiệm trong phòng thí nghiệm
• Các biện pháp và thủ thuật được chấp thuận về mặt y tế
• Các đồ dùng và thiết bị mua từ tiệm thuốc

Các Dịch Vụ Trước Khi Thụ Thai Và 
Chăm Sóc Thai Kỳ

• Hãy đến khám bác sĩ trước khi có thai để quý vị chuẩn bị sức khỏe sẵn 
sàng cho thai kỳ

• Đến khám với bác sĩ ngay khi quý vị nghĩ rằng mình có thể có thai. Quý 
vị và em bé của mình cần đến khám bác sĩ càng sớm càng tốt để luôn 
khỏe mạnh và có một sự khởi đầu tốt đẹp. 

• Cần chăm sóc bản thân! Duy trì các thói quen sống lành mạnh như tập 
thể dục, theo chế độ ăn uống cân bằng và có lợi cho sức khỏe, và ngủ từ 
8 đến 10 tiếng mỗi đêm.

• Không dùng thuốc lá, đồ uống có cồn hay ma túy trước hay trong khi có 
thai

• Điền vào mẫu Thông Báo Thai Sản (Notification of Pregnancy – điền đủ 
thông tin vào mẫu này ít nhất 6 tuần trước ngày dự kiến sinh để được tặng 
miễn phí một ghế ngồi ô tô cho em bé). Quý vị có thể điền thông tin vào 
mẫu trực tuyến theo tài khoản thành viên bảo mật của quý vị.

Start Smart for Your Baby®

Nếu quý vị đang mang thai, Start Smart for Your Baby® (Khởi Đầu Thông Minh 
Cho Em Bé của Quý Vị) là một chương trình thai sản đặc biệt được thiết kế 
riêng cho quý vị. Thông qua Start Smart for Your Baby®, quý vị nhận đươc các 
nguồn hỗ trợ có thể giúp quý vị trong các giai đoạn của thai kỳ và thời kỳ 
nuôi con thơ. Hãy gọi Dịch Vụ Thành Viên tại số 1-877-687-1197 (TDD/TTY: 
1-877-941-9238) để biết thêm chi tiết hoặc để ghi danh.

Nếu quý vị mang thai, hãy cho 
chúng tôi biết càng sớm càng 
tốt! Vui lòng gọi cho chúng tôi 
tại số 1-877-687-1197 (TDD/
TTY: 1-877-941-9238) hoặc đăng 
nhập vào tài khoản thành viên 
bảo mật của quý vị và điền đủ 
thông tin vào mẫu Thông Báo 
Thai Sản để hội đủ điều kiện 
nhận quà tặng như ghế ngồi  
ô tô cho trẻ em.

Wellness Programs

• 
• 
• 

*Không thể sử dụng tiền thưởng của My Health Pays  
để thanh toán các khoản đồng trả khi mua thuốc.

https://ambetter.coordinatedcarehealth.com
http://fitbucksrewards.com/Ambetter
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Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khỏe Hành Vi

Các Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khỏe  
Tâm Thần Và Rối Loạn Do Sử Dụng 
Chất Gây Nghiện
Nếu cần, quý vị có thể nhận được sự hỗ trợ. Chúng tôi không phân biệt giữa 
các dịch vụ chăm sóc sức khỏe thể chất và dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm 
thần/rối loạn do sử dụng chất gây nghiện khi cung cấp quyền lợi bảo hiểm. 
Những dịch vụ này bao gồm chẩn đoán và tích cực điều trị (khi cần thiết về 
mặt y tế) các bệnh: 

• 
• 

Rối loạn sức khỏe tâm thần
Rối loạn do sử dụng chất gây nghiện

Các khoản đồng trả, khấu trừ và giới hạn điều trị đối với các dịch vụ sức khỏe 
hành vi được áp dụng giống như đối với các dịch vụ sức khỏe thể chất. 

Quý vị có thể chọn bất kỳ nhà cung cấp nào trong mạng lưới dịch vụ sức khỏe 
hành vi của chúng tôi. Quý vị không cần giấy giới thiệu từ bác sĩ chăm sóc 
chính (PCP) của quý vị. 

Một số dịch vụ sức khỏe hành vi có thể cần được cho phép trước. Vui lòng 
tham khảo Chứng Từ Bảo Hiểm của quý vị hoặc liên lạc với Dịch Vụ Thành Viên 
để biết thêm chi tiết.

Quyền Lợi Bảo Hiểm Thuốc Của Quý Vị
Chương trình bảo hiểm thuốc của chúng tôi cung cấp các loại thuốc điều trị 
chất lượng cao và tiết kiệm chi phí. Chúng tôi sẽ làm việc với các nhà cung 
cấp dịch vụ và dược sĩ để đảm bảo rằng những loại thuốc điều trị nhiều tình 
trạng và căn bệnh khác nhau đều được bảo hiểm. Chúng tôi bao trả các loại 
thuốc theo toa và một số loại thuốc không cần toa theo chỉ định của nhà 
cung cấp dịch vụ. 

Tuy nhiên, chương trình bảo hiểm thuốc của chúng tôi không bao trả cho tất 
cả các loại thuốc. Một số loại thuốc cần được cho phép trước hoặc có giới hạn 
đối với độ tuổi, liều dùng và số lượng tối đa. Vui lòng xem Danh Sách Thuốc 
của Ambetter liệt kê đầy đủ tất cả các loại thuốc được bảo hiểm. 

Để biết thêm thông tin chi tiết về thuốc theo toa cho bệnh nhân ngoại trú, xin 
đọc Chứng Từ Bảo Hiểm của quý vị — quý vị có thể tìm tài liệu này ở tài khoản 
thành viên trực tuyến của quý vị tại Ambetter.CoordinatedCareHealth.com.

Danh Sách Thuốc Ambetter
Danh Sách Thuốc Ambetter, hay còn gọi là danh sách dược, là danh sách liệt kê 
các loại thuốc theo toa được bảo hiểm trong chương trình của chúng tôi. Danh 
sách dược bao gồm các loại thuốc quý vị có thể nhận từ các tiệm thuốc bán lẻ 
và dịch vụ gửi thuốc qua đường bưu điện của chúng tôi. Ủy Ban Dược Phẩm và 
Trị Liệu (Pharmacy and Therapeutics hay P&T) của Ambetter thường xuyên kiểm 
tra danh sách dược để đảm bảo rằng chúng tôi sử dụng các loại thuốc một cách 
phù hợp và tiết kiệm chi phí nhất. Ủy Ban P&T gồm các bác sĩ, dược sĩ và các 
chuyên gia chăm sóc sức khỏe khác đại diện cho các quyền lợi của địa phương.

Định nghĩa về danh sách dược — Danh sách dược là quyển hướng dẫn 
các loại thuốc có nhãn hiệu và không có nhãn hiệu được chấp thuận bởi 
Cơ Quan Thực Dược Phẩm Hoa Kỳ (U.S. Food and Drug Administration 
hay FDA) và được bao trả theo quyền lợi thuốc theo toa của quý vị. Thuốc 
không có nhãn hiệu chứa các hoạt chất giống như thuốc có nhãn hiệu 
tương đương và phải được coi là thuốc điều trị sử dụng đầu tiên. Theo quy 
định của FDA, thuốc không có nhãn hiệu phải an toàn và có công dụng y 
như thuốc có nhãn hiệu. Nếu không có sẵn thuốc không có nhãn hiệu, có 
thể có nhiều hơn một loại thuốc có nhãn hiệu để điều trị một bệnh trạng. 
Danh sách có liệt kê các loại thuốc có nhãn hiệu được ưu tiên ở Bậc 2 để 
giúp xác định loại thuốc có nhãn hiệu được coi là phương pháp điều trị 
phù hợp, an toàn về mặt lâm sàng và tiết kiệm chi phí nếu thuốc không có 
nhãn hiệu trong danh sách dược không phù hợp với bệnh của quý vị.
Xin lưu ý, danh sách dược không phải là danh sách đầy đủ các loại thuốc 
được bao trả theo quyền lợi thuốc theo toa của quý vị. Không phải tất cả 
liều lượng hoặc nồng độ thuốc đều được bảo hiểm. Danh sách này được 
duyệt xét và cập nhật định kỳ và có thể thay đổi. Có thể thêm vào hoặc loại 
ra một số thuốc, hoặc có thể tăng thêm yêu cầu để chấp thuận việc tiếp 
tục sử dụng một loại thuốc cụ thể nào đó.
Theo thiết kế, một số chương trình bảo hiểm thuốc theo toa có thể không 
bao trả một số loại sản phẩm hoặc hạng mục thuốc cho dù có tên trong 
danh sách dược. Vui lòng kiểm tra các giới hạn về quyền lợi bao trả của 
quý vị và mức chia sẻ chi phí thuốc.

 

Để có Danh Sách Thuốc cập 
nhật của Ambetter, vui lòng vào 
Ambetter. 
CoordinatedCareHealth.com  
hoặc gọi cho Dịch Vụ Thành Viên 
theo số 1-877-687-1197  
(TTY/TDD 1-877-941-9238).

Quyền Lợi Bảo Hiểm Thuốc
Pharmacy BenefitsBehavioral Health Services
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Các Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khỏe  
Tâm Thần Và Rối Loạn Do Sử Dụng 
Chất Gây Nghiện
Nếu cần, quý vị có thể nhận được sự hỗ trợ. Chúng tôi không phân biệt giữa 
các dịch vụ chăm sóc sức khỏe thể chất và dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm 
thần/rối loạn do sử dụng chất gây nghiện khi cung cấp quyền lợi bảo hiểm. 
Những dịch vụ này bao gồm chẩn đoán và tích cực điều trị (khi cần thiết về 
mặt y tế) các bệnh: 

• Rối loạn sức khỏe tâm thần
• Rối loạn do sử dụng chất gây nghiện

Các khoản đồng trả, khấu trừ và giới hạn điều trị đối với các dịch vụ sức khỏe 
hành vi được áp dụng giống như đối với các dịch vụ sức khỏe thể chất. 

Quý vị có thể chọn bất kỳ nhà cung cấp nào trong mạng lưới dịch vụ sức khỏe 
hành vi của chúng tôi. Quý vị không cần giấy giới thiệu từ bác sĩ chăm sóc 
chính (PCP) của quý vị. 

Một số dịch vụ sức khỏe hành vi có thể cần được cho phép trước. Vui lòng 
tham khảo Chứng Từ Bảo Hiểm của quý vị hoặc liên lạc với Dịch Vụ Thành Viên 
để biết thêm chi tiết.

Quyền Lợi Bảo Hiểm Thuốc

Quyền Lợi Bảo Hiểm Thuốc Của Quý Vị
Chương trình bảo hiểm thuốc của chúng tôi cung cấp các loại thuốc điều trị 
chất lượng cao và tiết kiệm chi phí. Chúng tôi sẽ làm việc với các nhà cung 
cấp dịch vụ và dược sĩ để đảm bảo rằng những loại thuốc điều trị nhiều tình 
trạng và căn bệnh khác nhau đều được bảo hiểm. Chúng tôi bao trả các loại 
thuốc theo toa và một số loại thuốc không cần toa theo chỉ định của nhà 
cung cấp dịch vụ. 

Tuy nhiên, chương trình bảo hiểm thuốc của chúng tôi không bao trả cho tất 
cả các loại thuốc. Một số loại thuốc cần được cho phép trước hoặc có giới hạn 
đối với độ tuổi, liều dùng và số lượng tối đa. Vui lòng xem Danh Sách Thuốc 
của Ambetter liệt kê đầy đủ tất cả các loại thuốc được bảo hiểm. 

Để biết thêm thông tin chi tiết về thuốc theo toa cho bệnh nhân ngoại trú, xin 
đọc Chứng Từ Bảo Hiểm của quý vị — quý vị có thể tìm tài liệu này ở tài khoản 
thành viên trực tuyến của quý vị tại Ambetter.CoordinatedCareHealth.com.

Danh Sách Thuốc Ambetter
Danh Sách Thuốc Ambetter, hay còn gọi là danh sách dược, là danh sách liệt kê 
các loại thuốc theo toa được bảo hiểm trong chương trình của chúng tôi. Danh 
sách dược bao gồm các loại thuốc quý vị có thể nhận từ các tiệm thuốc bán lẻ 
và dịch vụ gửi thuốc qua đường bưu điện của chúng tôi. Ủy Ban Dược Phẩm và 
Trị Liệu (Pharmacy and Therapeutics hay P&T) của Ambetter thường xuyên kiểm 
tra danh sách dược để đảm bảo rằng chúng tôi sử dụng các loại thuốc một cách 
phù hợp và tiết kiệm chi phí nhất. Ủy Ban P&T gồm các bác sĩ, dược sĩ và các 
chuyên gia chăm sóc sức khỏe khác đại diện cho các quyền lợi của địa phương.

Định nghĩa về danh sách dược — Danh sách dược là quyển hướng dẫn 
các loại thuốc có nhãn hiệu và không có nhãn hiệu được chấp thuận bởi 
Cơ Quan Thực Dược Phẩm Hoa Kỳ (U.S. Food and Drug Administration 
hay FDA) và được bao trả theo quyền lợi thuốc theo toa của quý vị. Thuốc 
không có nhãn hiệu chứa các hoạt chất giống như thuốc có nhãn hiệu 
tương đương và phải được coi là thuốc điều trị sử dụng đầu tiên. Theo quy 
định của FDA, thuốc không có nhãn hiệu phải an toàn và có công dụng y 
như thuốc có nhãn hiệu. Nếu không có sẵn thuốc không có nhãn hiệu, có 
thể có nhiều hơn một loại thuốc có nhãn hiệu để điều trị một bệnh trạng. 
Danh sách có liệt kê các loại thuốc có nhãn hiệu được ưu tiên ở Bậc 2 để 
giúp xác định loại thuốc có nhãn hiệu được coi là phương pháp điều trị 
phù hợp, an toàn về mặt lâm sàng và tiết kiệm chi phí nếu thuốc không có 
nhãn hiệu trong danh sách dược không phù hợp với bệnh của quý vị.
Xin lưu ý, danh sách dược không phải là danh sách đầy đủ các loại thuốc 
được bao trả theo quyền lợi thuốc theo toa của quý vị. Không phải tất cả 
liều lượng hoặc nồng độ thuốc đều được bảo hiểm. Danh sách này được 
duyệt xét và cập nhật định kỳ và có thể thay đổi. Có thể thêm vào hoặc loại 
ra một số thuốc, hoặc có thể tăng thêm yêu cầu để chấp thuận việc tiếp 
tục sử dụng một loại thuốc cụ thể nào đó.
Theo thiết kế, một số chương trình bảo hiểm thuốc theo toa có thể không 
bao trả một số loại sản phẩm hoặc hạng mục thuốc cho dù có tên trong 
danh sách dược. Vui lòng kiểm tra các giới hạn về quyền lợi bao trả của 
quý vị và mức chia sẻ chi phí thuốc.

Để có Danh Sách Thuốc cập 
nhật của Ambetter, vui lòng vào 
Ambetter. 
CoordinatedCareHealth.com  
hoặc gọi cho Dịch Vụ Thành Viên 
theo số 1-877-687-1197  
(TTY/TDD 1-877-941-9238).

 

Pharmacy Benefits

Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khỏe Hành Vi
Behavioral Health Services

https://ambetter.coordinatedcarehealth.com
https://ambetter.coordinatedcarehealth.com
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Bảo Hiểm Chăm Sóc Thị Lực Cho Người Lớn
Adult Vision Benefits

Bổ Sung Bảo Hiểm Chăm Sóc Thị Lực 
Vào Chương Trình Của Quý Vị
Chúng tôi có gói chăm sóc thị lực tự chọn cho các thành viên từ 19 tuổi trở 
lên để họ lựa chọn cho vào chương trình của mình (tất cả mọi chương trình 
dành cho thành viên dưới 19 tuổi đều bao gồm bảo hiểm thị giác mà không 
có chi phí phụ trội). Các thành viên từ 19 tuổi trở lên mà lựa chọn mua thêm 
gói bao hiểm chăm sóc thị lực sẽ được: 

• Khám mắt định kỳ
• Bảo hiểm toàn bộ tròng kính
• Hỗ trợ $130 để mua gọng kính tại tiệm bán lẻ, hoặc để mua kính áp 

tròng thay vì cặp kính
• Các dịch vụ chăm sóc mắt cần thiết về mặt y tế

Để biết thông tin về các mức 
đồng trả và/hoặc khấu trừ 
cụ thể sẽ áp dụng cho quý 
vị, hãy xem Bảng Liệt Kê Các 
Quyền Lợi.

Cần Toa Thuốc Để Mua Thuốc  
Không Có Toa (Otc)
Chúng tôi bao trả nhiều loại thuốc mua không cần toa (Over-The-Counter hay 
OTC). Quý vị có thể tìm danh sách các loại thuốc OTC được bao trả trong danh 
sách dược của chúng tôi — được đánh dấu là “OTC.” Các thuốc trên danh sách 
dược của chúng tôi được bao trả khi một nhà cung cấp có giấy phép hành 
nghề kê đơn cho loại thuốc đó. Đơn thuốc phải đáp ứng tất cả các yêu cầu 
pháp lý. 

Cách Lấy Thuốc Theo Toa
Lấy thuốc theo toa rất đơn giản. Quý vị có thể lấy thuốc theo toa tại một tiệm 
thuốc bán lẻ thuộc mạng lưới hoặc thông qua dịch vụ chuyển thuốc qua bưu 
điện của chúng tôi.

Nếu quý vị chọn lấy thuốc tại một tiệm thuốc thuộc mạng lưới thì có thể 
sử dụng Danh Mục Các Nhà Cung Cấp Dịch Vụ của chương trình để tìm tiệm 
thuốc gần chỗ quý vị. Quý vị có thể xem Danh Mục Các Nhà Cung Cấp Dịch Vụ 
tại Ambetter.CoordinatedCareHealth.com trên trang Find a Provider (Tìm Nhà 
Cung Cấp Dịch Vụ). Công cụ này cho phép quý vị tìm không những các bác 
sĩ, mà còn tìm cả các bệnh viện, phòng khám và tiệm thuốc nữa. Quý vị cũng 
có thể gọi nói chuyện với một nhân viên đại diện của Dịch Vụ Thành Viên để 
được trợ giúp tìm tiệm thuốc. Tại tiệm thuốc, quý vị sẽ cần trình toa thuốc 
cùng với thẻ ID thành viên của quý vị cho dược sĩ xem.

Một số chương trình bảo hiểm thuốc cụ thể của chúng tôi cũng cho phép quý 
vị lấy thuốc duy trì với lượng đủ dùng trong ba tháng (90 ngày) tại tiệm thuốc 
bán lẻ thuộc mạng lưới hoặc qua dịch vụ chuyển thuốc qua bưu điện. Những 
loại thuốc này dùng để điều trị các tình trạng và bệnh tật mãn tính như cao 
huyết áp, hen suyễn và tiểu đường. Quý vị có thể tìm danh sách các loại thuốc 
được bao trả và các tiệm thuốc phát thuốc với số lượng dùng dài ngày trên 
Ambetter.CoordinatedCareHealth.com. Chúng tôi cũng có thể gửi những 
danh sách này trực tiếp cho quý vị qua đường bưu điện. 

Nếu quý vị dùng đều đặn 
nhiều hơn một loại thuốc theo 
toa thì chương trình chuyển 
thuốc đến tận nhà có thể phù 
hợp cho quý vị. Khi ghi danh 
chương trình này, quý vị có thể 
nhận thuốc theo toa an toàn 
vì được gửi trực tiếp đến nhà 
quý vị. Để ghi danh chương 
trình chuyển thuốc tới tận nhà, 
hãy gọi cho chương trình gửi 
thuốc qua bưu điện theo số 
1-800-785-4197.

https://ambetter.coordinatedcarehealth.com
https://ambetter.coordinatedcarehealth.com
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Bảo Hiểm Chăm Sóc Thị Lực Cho Người Lớn

Bổ Sung Bảo Hiểm Chăm Sóc Thị Lực 
Vào Chương Trình Của Quý Vị
Chúng tôi có gói chăm sóc thị lực tự chọn cho các thành viên từ 19 tuổi trở 
lên để họ lựa chọn cho vào chương trình của mình (tất cả mọi chương trình 
dành cho thành viên dưới 19 tuổi đều bao gồm bảo hiểm thị giác mà không 
có chi phí phụ trội). Các thành viên từ 19 tuổi trở lên mà lựa chọn mua thêm 
gói bao hiểm chăm sóc thị lực sẽ được: 

• 
• 
• 

• 

Khám mắt định kỳ
Bảo hiểm toàn bộ tròng kính
Hỗ trợ $130 để mua gọng kính tại tiệm bán lẻ, hoặc để mua kính áp 
tròng thay vì cặp kính
Các dịch vụ chăm sóc mắt cần thiết về mặt y tế

Để biết thông tin về các mức 
đồng trả và/hoặc khấu trừ 
cụ thể sẽ áp dụng cho quý 
vị, hãy xem Bảng Liệt Kê Các 
Quyền Lợi.

Cần Toa Thuốc Để Mua Thuốc  
Không Có Toa (Otc)
Chúng tôi bao trả nhiều loại thuốc mua không cần toa (Over-The-Counter hay 
OTC). Quý vị có thể tìm danh sách các loại thuốc OTC được bao trả trong danh 
sách dược của chúng tôi — được đánh dấu là “OTC.” Các thuốc trên danh sách 
dược của chúng tôi được bao trả khi một nhà cung cấp có giấy phép hành 
nghề kê đơn cho loại thuốc đó. Đơn thuốc phải đáp ứng tất cả các yêu cầu 
pháp lý. 

Cách Lấy Thuốc Theo Toa
Lấy thuốc theo toa rất đơn giản. Quý vị có thể lấy thuốc theo toa tại một tiệm 
thuốc bán lẻ thuộc mạng lưới hoặc thông qua dịch vụ chuyển thuốc qua bưu 
điện của chúng tôi.

Nếu quý vị chọn lấy thuốc tại một tiệm thuốc thuộc mạng lưới thì có thể 
sử dụng Danh Mục Các Nhà Cung Cấp Dịch Vụ của chương trình để tìm tiệm 
thuốc gần chỗ quý vị. Quý vị có thể xem Danh Mục Các Nhà Cung Cấp Dịch Vụ 
tại Ambetter.CoordinatedCareHealth.com trên trang Find a Provider (Tìm Nhà 
Cung Cấp Dịch Vụ). Công cụ này cho phép quý vị tìm không những các bác 
sĩ, mà còn tìm cả các bệnh viện, phòng khám và tiệm thuốc nữa. Quý vị cũng 
có thể gọi nói chuyện với một nhân viên đại diện của Dịch Vụ Thành Viên để 
được trợ giúp tìm tiệm thuốc. Tại tiệm thuốc, quý vị sẽ cần trình toa thuốc 
cùng với thẻ ID thành viên của quý vị cho dược sĩ xem.

Một số chương trình bảo hiểm thuốc cụ thể của chúng tôi cũng cho phép quý 
vị lấy thuốc duy trì với lượng đủ dùng trong ba tháng (90 ngày) tại tiệm thuốc 
bán lẻ thuộc mạng lưới hoặc qua dịch vụ chuyển thuốc qua bưu điện. Những 
loại thuốc này dùng để điều trị các tình trạng và bệnh tật mãn tính như cao 
huyết áp, hen suyễn và tiểu đường. Quý vị có thể tìm danh sách các loại thuốc 
được bao trả và các tiệm thuốc phát thuốc với số lượng dùng dài ngày trên 
Ambetter.CoordinatedCareHealth.com. Chúng tôi cũng có thể gửi những 
danh sách này trực tiếp cho quý vị qua đường bưu điện. 

Nếu quý vị dùng đều đặn 
nhiều hơn một loại thuốc theo 
toa thì chương trình chuyển 
thuốc đến tận nhà có thể phù 
hợp cho quý vị. Khi ghi danh 
chương trình này, quý vị có thể 
nhận thuốc theo toa an toàn 
vì được gửi trực tiếp đến nhà 
quý vị. Để ghi danh chương 
trình chuyển thuốc tới tận nhà, 
hãy gọi cho chương trình gửi 
thuốc qua bưu điện theo số 
1-800-785-4197.
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Cho Phép Trước Nghĩa Là Gì?
Có đôi khi chúng tôi cần chấp thuận các dịch vụ y tế trước khi quý vị nhận 
dịch vụ. Thủ tục này được gọi là cho phép trước. Cho phép trước có nghĩa là 
chúng tôi chấp thuận trước một dịch vụ y tế. 

Để xem liệu một dịch vụ nào đó có cần được cho phép trước hay không, vui 
lòng hỏi bác sĩ chăm sóc chính (PCP) của quý vị, nhà cung cấp yêu cầu thực 
hiện dịch vụ đó hoặc Dịch Vụ Thành Viên. Khi chúng tôi nhận được yêu cầu cho 
phép trước, các bác sĩ và y tá của chúng tôi sẽ đánh giá kỹ. Chúng tôi sẽ thông 
báo cho quý vị và bác sĩ biết là chúng tôi chấp thuận hay từ chối dịch vụ đó. 

Đánh Giá Cách Sử Dụng Bảo Hiểm Là Gì?
Chương Trình Đánh Giá Cách Sử Dụng Bảo Hiểm đánh giá các dịch vụ để đảm 
bảo rằng dịch vụ chăm sóc mà quý vị nhận được là phương pháp tốt nhất để 
cải thiện tình trạng sức khỏe của quý vị.

Chúng tôi có ba phương pháp đánh giá sử dụng bảo hiểm:
• Đánh giá trước khi sử dụng bảo hiểm
• Đánh giá trong khi sử dụng bảo hiểm
• Đánh giá sau khi sử dụng bảo hiểm

Đánh Giá Trước Khi Sử Dụng Bảo Hiểm
Đánh giá trước khi sử dụng bảo hiểm là phương pháp xem xét và chấp thuận 
các dịch vụ trước khi quý vị nhận dịch vụ. Chúng tôi có thể thực hiện việc 
đánh giá trước khi sử dụng bảo hiểm khi nhận được các thông tin cần thiết từ 
quý vị. ”Thông tin cần thiết” bao gồm:

• Các kết quả của bất kỳ lần đánh giá lâm sàng trực tiếp nào (bao gồm các 
kiểm tra chẩn đoán bệnh)

 HOẶC
• Bất kỳ ý kiến thứ hai nào có thể cần thiết

Sau khi chúng tôi xác định xem nên từ chối hay chấp thuận dịch vụ thì sẽ gửi 
thư thông báo cho quý vị và nhà cung cấp dịch vụ cho quý vị. Nếu dịch vụ 
hoặc quyền lợi bảo hiểm bị từ chối và quý vị không đồng ý với quyết định đó 
thì có thể nộp đơn kháng nghị nội bộ (trang số 37).

Đánh Giá Trong Khi Sử Dụng Bảo Hiểm
Đánh giá trong khi sử dụng bảo hiểm là một phương pháp để đánh giá các 
dịch vụ và kế hoạch điều trị hiện tại (ví dụ việc nhập viện hoặc nằm viện nội 
trú) vào thời điểm quý vị đang nhận dịch vụ/điều trị. Quy trình này xác định 
xem khi nào thì việc điều trị có thể không còn cần thiết nữa về mặt y tế, và 
bao gồm việc lập kế hoạch xuất viện để đảm bảo quý vị nhận được các dịch 
vụ cần thiết sau khi xuất viện.

Quản Lý Sử Dụng Bảo Hiểm

Quản Lý Sử Dụng Bảo Hiểm Là Gì?
Chúng tôi muốn đảm bảo chắc chắn rằng quý vị nhận được 
đúng dịch vụ và sự chăm sóc cần thiết. Chúng tôi xây dựng 
nên quy trình quản lý cách sử dụng bảo hiểm để đảm bảo 
quý vị được điều trị mỗi khi cần thiết.
Chúng tôi sẽ chấp thuận mọi dịch vụ được bảo hiểm và cần thiết về mặt y tế. 
Phòng Quản Lý Sử Dụng Bảo Hiểm (Utilization Management hay UM) sẽ kiểm 
tra xem liệu dịch vụ được yêu cầu có nằm trong phạm vi bảo hiểm hay không. 
Nếu được bảo hiểm, y tá của UM sẽ kiểm tra xem liệu dịch vụ đó có cần thiết về 
mặt y tế hay không. Họ thực hiện điều này bằng cách xem xét lại hồ sơ bệnh án 
và trao đổi với bác sĩ của quý vị. Chúng tôi không thưởng hoặc trả tiền cho bác 
sĩ hoặc nhân viên khi họ chấp thuận hay từ chối dịch vụ. Mọi quyết định đều 
dựa trên tính hợp lý và phạm vi bảo hiểm.

Những gì cần được duyệt xét:
• 
• 
• 
• 

Các dịch vụ y tế
Y liệu và dụng cụ phẫu thuật
Một số loại thuốc
Các dịch vụ khác

Tại sao cần được duyệt xét:
• 

• 
• 

Để xác định xem liệu các dịch vụ có được chương trình bảo hiểm của 
quý vị bao trả hay không
Để xác định xem các dịch vụ có cần thiết về mặt y tế
Để xác định xem liệu các dịch vụ được cung cấp theo cách phù hợp về 
mặt lâm sàng và tiết kiệm chi phí nhất hay không

Thông tin này có thể phức tạp nhưng phần tiếp theo đây sẽ giúp quý vị 
hiểu dễ dàng hơn. Chúng tôi sử dụng các phương pháp sau đây để quản 
lý việc sử dụng bảo hiểm:

• 
• 

Cho phép trước
Chương Trình Đánh Giá Cách Sử Dụng Bảo Hiểm

 –
 –
 –

Đánh giá trước khi sử dụng bảo hiểm
Đánh giá trong khi sử dụng bảo hiểm
Đánh giá sau khi sử dụng bảo hiểm

• 
• 

Thông báo quyết định từ chối
Các tiêu chí thẩm định

Có câu hỏi về việc quản lý sử dụng bảo hiểm? Xin gọi số 1-877-687-1197 
(TTD/TTY: 1-877-941-9238) để được giải đáp thắc mắc.

Truy cập vào Ambetter. 
CoordinatedCareHealth.com  
để kiểm tra lại tình trạng cho 
phép trước và phạm vi bảo hiểm 
của quý vị. 

https://ambetter.coordinatedcarehealth.com
https://ambetter.coordinatedcarehealth.com
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Cho Phép Trước Nghĩa Là Gì?
Có đôi khi chúng tôi cần chấp thuận các dịch vụ y tế trước khi quý vị nhận 
dịch vụ. Thủ tục này được gọi là cho phép trước. Cho phép trước có nghĩa là 
chúng tôi chấp thuận trước một dịch vụ y tế. 

Để xem liệu một dịch vụ nào đó có cần được cho phép trước hay không, vui 
lòng hỏi bác sĩ chăm sóc chính (PCP) của quý vị, nhà cung cấp yêu cầu thực 
hiện dịch vụ đó hoặc Dịch Vụ Thành Viên. Khi chúng tôi nhận được yêu cầu cho 
phép trước, các bác sĩ và y tá của chúng tôi sẽ đánh giá kỹ. Chúng tôi sẽ thông 
báo cho quý vị và bác sĩ biết là chúng tôi chấp thuận hay từ chối dịch vụ đó. 

Đánh Giá Cách Sử Dụng Bảo Hiểm Là Gì?
Chương Trình Đánh Giá Cách Sử Dụng Bảo Hiểm đánh giá các dịch vụ để đảm 
bảo rằng dịch vụ chăm sóc mà quý vị nhận được là phương pháp tốt nhất để 
cải thiện tình trạng sức khỏe của quý vị.

Chúng tôi có ba phương pháp đánh giá sử dụng bảo hiểm:
• 
• 
• 

Đánh giá trước khi sử dụng bảo hiểm
Đánh giá trong khi sử dụng bảo hiểm
Đánh giá sau khi sử dụng bảo hiểm

Đánh Giá Trước Khi Sử Dụng Bảo Hiểm
Đánh giá trước khi sử dụng bảo hiểm là phương pháp xem xét và chấp thuận 
các dịch vụ trước khi quý vị nhận dịch vụ. Chúng tôi có thể thực hiện việc 
đánh giá trước khi sử dụng bảo hiểm khi nhận được các thông tin cần thiết từ 
quý vị. ”Thông tin cần thiết” bao gồm:

• 

 
• 

Các kết quả của bất kỳ lần đánh giá lâm sàng trực tiếp nào (bao gồm các 
kiểm tra chẩn đoán bệnh)
HOẶC
Bất kỳ ý kiến thứ hai nào có thể cần thiết

Sau khi chúng tôi xác định xem nên từ chối hay chấp thuận dịch vụ thì sẽ gửi 
thư thông báo cho quý vị và nhà cung cấp dịch vụ cho quý vị. Nếu dịch vụ 
hoặc quyền lợi bảo hiểm bị từ chối và quý vị không đồng ý với quyết định đó 
thì có thể nộp đơn kháng nghị nội bộ (trang số 37).

Đánh Giá Trong Khi Sử Dụng Bảo Hiểm
Đánh giá trong khi sử dụng bảo hiểm là một phương pháp để đánh giá các 
dịch vụ và kế hoạch điều trị hiện tại (ví dụ việc nhập viện hoặc nằm viện nội 
trú) vào thời điểm quý vị đang nhận dịch vụ/điều trị. Quy trình này xác định 
xem khi nào thì việc điều trị có thể không còn cần thiết nữa về mặt y tế, và 
bao gồm việc lập kế hoạch xuất viện để đảm bảo quý vị nhận được các dịch 
vụ cần thiết sau khi xuất viện.

Quản Lý Sử Dụng Bảo Hiểm Là Gì?
Chúng tôi muốn đảm bảo chắc chắn rằng quý vị nhận được 
đúng dịch vụ và sự chăm sóc cần thiết. Chúng tôi xây dựng 
nên quy trình quản lý cách sử dụng bảo hiểm để đảm bảo 
quý vị được điều trị mỗi khi cần thiết.
Chúng tôi sẽ chấp thuận mọi dịch vụ được bảo hiểm và cần thiết về mặt y tế. 
Phòng Quản Lý Sử Dụng Bảo Hiểm (Utilization Management hay UM) sẽ kiểm 
tra xem liệu dịch vụ được yêu cầu có nằm trong phạm vi bảo hiểm hay không. 
Nếu được bảo hiểm, y tá của UM sẽ kiểm tra xem liệu dịch vụ đó có cần thiết về 
mặt y tế hay không. Họ thực hiện điều này bằng cách xem xét lại hồ sơ bệnh án 
và trao đổi với bác sĩ của quý vị. Chúng tôi không thưởng hoặc trả tiền cho bác 
sĩ hoặc nhân viên khi họ chấp thuận hay từ chối dịch vụ. Mọi quyết định đều 
dựa trên tính hợp lý và phạm vi bảo hiểm.

Những gì cần được duyệt xét:
• Các dịch vụ y tế
• Y liệu và dụng cụ phẫu thuật
• Một số loại thuốc
• Các dịch vụ khác

Tại sao cần được duyệt xét:
• Để xác định xem liệu các dịch vụ có được chương trình bảo hiểm của 

quý vị bao trả hay không
• Để xác định xem các dịch vụ có cần thiết về mặt y tế
• Để xác định xem liệu các dịch vụ được cung cấp theo cách phù hợp về 

mặt lâm sàng và tiết kiệm chi phí nhất hay không

Thông tin này có thể phức tạp nhưng phần tiếp theo đây sẽ giúp quý vị 
hiểu dễ dàng hơn. Chúng tôi sử dụng các phương pháp sau đây để quản 
lý việc sử dụng bảo hiểm:

• Cho phép trước
• Chương Trình Đánh Giá Cách Sử Dụng Bảo Hiểm

 – Đánh giá trước khi sử dụng bảo hiểm
 – Đánh giá trong khi sử dụng bảo hiểm
 – Đánh giá sau khi sử dụng bảo hiểm

• Thông báo quyết định từ chối
• Các tiêu chí thẩm định

Có câu hỏi về việc quản lý sử dụng bảo hiểm? Xin gọi số 1-877-687-1197 
(TTD/TTY: 1-877-941-9238) để được giải đáp thắc mắc.

Truy cập vào Ambetter. 
CoordinatedCareHealth.com  
để kiểm tra lại tình trạng cho 
phép trước và phạm vi bảo hiểm 
của quý vị. 

Quản Lý Sử Dụng Bảo Hiểm
Utilization Management
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Đánh Giá Sau Khi Sử Dụng Bảo Hiểm
Đánh giá sau khi sử dụng bảo hiểm diễn ra sau khi một dịch vụ đã được chấp 
thuận. Chúng tôi có thể tiến hành đánh giá sau khi sử dụng bảo hiểm để:

• 

• 

Đảm bảo rằng thông tin được cung cấp tại thời điểm cho phép trước là 
chính xác và đầy đủ
Đánh giá các dịch vụ quý vị đã nhận được do gặp trường hợp đặc biệt 
(ví dụ nếu chúng tôi đã không có thời gian để cho phép trước hoặc được 
thông báo trước do tình huống cấp cứu)

Thông Báo Quyết Định Từ Chối
Quyết định từ chối được đưa ra khi nhân viên đánh giá cách sử dụng bảo 
hiểm từ chối một dịch vụ vì nó không cần thiết về mặt y tế, hoặc bởi vì dịch 
vụ đó vẫn còn trong vòng thí nghiệm hoặc kiểm chứng.
Quý vị sẽ nhận được thư thông báo cho biết nếu chúng tôi đưa ra quyết định 
từ chối. Việc khi nào quý vị nhận được thông báo quyết định từ chối phụ thuộc 
vào hình thức đánh giá (trước khi, trong khi hoặc sau khi sử dụng bảo hiểm).
Trong thông báo quyết định từ chối sẽ có thông tin chi tiết về lý do tại sao 
chúng tôi đưa ra quyết định đó, cũng như khung thời gian quy định cho việc 
nộp đơn kháng nghị nội bộ.
Nếu quý vị có bệnh trạng đe dọa tính mạng và nhận được thông báo quyết 
định từ chối, quý vị có thể ngay lập tức kháng nghị lên một tổ chức tái xét độc 
lập (independent review organization hay IRO). IRO là một tổ chức thứ ba được 
cấp phép và có thể xem xét đơn kháng nghị của quý vị từ góc nhìn khác (trang 
số 37). Nếu quý vị có bệnh trạng đe dọa tính mạng, quý vị được miễn thực 
hiện theo thủ tục kháng nghị quyết định từ chối của chúng tôi.

Quý vị không phải chịu trách 
nhiệm thanh toán bất kỳ dịch 
vụ nội trú nào mà quý vị nhận 
được trước khi nhận thông 
báo quyết định từ chối. 

Tuy nhiên, bắt đầu từ một 
ngày lịch sau khi quý vị nhận 
được thông báo quyết định 
từ chối, quý vị có thể phải 
chịu trách nhiệm thanh toán 
những dịch vụ nhận được từ 
đó trở đi.

Tiêu Chí Thẩm Định Là Gì?
Ủy Ban Quản Lý Sử Dụng Bảo Hiểm của chúng tôi đưa ra quyết định dựa trên 
một loạt các hướng dẫn được gọi là tiêu chí thẩm định. Các nhà cung cấp dịch 
vụ của chúng tôi chịu trách nhiệm thiết lập, đánh giá và cập nhật các tiêu chí 
được sử dụng khi đưa ra quyết định đánh giá sử dụng bảo hiểm. Các tiêu chí 
này được thiết lập, đánh giá và cập nhật với sự tham gia phù hợp của các nhà 
cung cấp là thành viên của Ủy Ban Quản Lý Sử Dụng Bảo Hiểm. Ủy ban này đưa 
ra quyết định căn cứ vào các quy tắc thực hành y học hoặc chăm sóc sức khỏe 
đã được chứng minh có hiệu quả, và duyệt xét mỗi trường hợp yêu cầu cho 
phép trước một cách khách quan. Giám đốc y khoa của chúng tôi cũng xem xét 
tất cả các yêu cầu có thể bị từ chối vì lý do không cần thiết về mặt y tế.
LƯU Ý:
Các chính sách của chúng tôi đảm bảo rằng:

• 

• 

• 

Mọi quyết định đưa ra về việc cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe chỉ 
căn cứ vào một tiêu chuẩn, đó là sự chăm sóc hay dịch vụ đó có thích 
hợp và có được bảo hiểm hay không
Các bác sĩ hoặc cá nhân khác đưa ra quyết định từ chối bảo hiểm hoặc 
dịch vụ không được nhận bất kỳ hình thức thưởng nào
Các phần thưởng tài chính mà chúng tôi dành cho những người có trách 
nhiệm quyết định không khuyến khích họ đưa ra các quyết định khiến 
cho bệnh nhân sử dụng bảo hiểm dưới mức hợp lý

Nếu Quý Vị Không Hài Lòng Với  
Dịch Vụ Chăm Sóc
Chúng tôi mong muốn tất cả thành viên luôn cảm thấy hài lòng với chúng tôi 
cũng như các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi. Nhưng nếu quý vị không 
hài lòng thì chúng tôi có các bước để giải quyết bất kỳ vấn đề nào quý vị có 
thể gặp phải. Để quý vị luôn được hài lòng, chúng tôi có các thủ tục sau:

• Thủ tục khiếu nại
• Nộp đơn khiếu nại lên Văn phòng Vụ Trưởng Vụ Bảo Hiểm Washington 

(Office of the Commissioner of Insurance hay OIC)
• Thủ tục kháng nghị quyết định
• Thủ tục xem xét lại từ bên ngoài do một tổ chức tái xét độc lập (IRO) thực hiện

Cách Nộp Khiếu Nại
Quý vị có thể nộp khiếu nại nếu không hài lòng với dịch vụ chăm sóc dành 
cho mình hoặc một quyết định của chúng tôi. Để nộp khiếu nại, xin gọi Dịch 
Vụ Thành Viên theo số 1-877-687-1197 (TDD/TTY: 1-877-941-9238). Quý vị sẽ 
nhận được một lá thư thông báo tiếp nhận khiếu nại của quý vị trong vòng 
năm ngày kèm với một mẫu khiếu nại. Vui lòng điền đủ thông tin vào mẫu 
rồi nộp lại cho chúng tôi để xử lý. Nếu quý vị có thắc mắc gì, chúng tôi có thể 
giúp quý vị điền đơn. Phải nộp đơn khiếu nại lên Phòng Giải Quyết Khiếu Nại 
trong vòng 180 ngày kể từ khi xảy ra vụ việc khiến quý vị không hài lòng.

*Có sẵn mẫu Đại Diện Được Ủy Quyền (Authorized Representative) trên trang 
web của chúng tôi.

Quý vị có thể nộp khiếu nại qua thư, fax hoặc trực tiếp qua điện thoại. Có sẵn 
mẫu này trên trang web của chúng tôi, dưới mục Member Resources (Nguồn 
Hỗ Trợ Thành Viên).

Ambetter from Coordinated Care
Attn: Grievance Coordinator
1145 Broadway, Suite 300 
Tacoma, WA  98402
Điện thoại: 1-877-687-1197 (TTY/TDD 1-877-941-9238)
Fax: 1-855-218-0588

Ambetter from Coordinated Care sẽ giữ kín thông tin khiếu nại của quý vị. 
Chúng tôi sẽ thông báo cho quý vị biết đã nhận được đơn khiếu nại của quý 
vị trong vòng hai ngày làm việc. Chúng tôi sẽ cố gắng xử lý đơn khiếu nại của 
quý vị ngay lập tức. Chúng tôi sẽ giải quyết khiếu nại của quý vị trong vòng 
30 ngày và thông báo tới quý vị cách giải quyết.

Những người khiếu nại bằng cách báo trực tiếp cho chúng tôi sẽ nhận được 
xác nhận kèm bản tóm tắt nội dung trong vòng 48 tiếng.

Muốn xem các tiêu chí được sử 
dụng để đưa ra một quyết định 
từ chối cụ thể? Quý vị (hoặc 
nhà cung cấp dịch vụ điều trị) 
nên liên lạc với phòng quản lý 
y khoa theo số 1-877-687-1197  
(TTY/TDD 1-877-941-9238).

Member Complaints & Appeals Process
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Đánh Giá Sau Khi Sử Dụng Bảo Hiểm
Đánh giá sau khi sử dụng bảo hiểm diễn ra sau khi một dịch vụ đã được chấp 
thuận. Chúng tôi có thể tiến hành đánh giá sau khi sử dụng bảo hiểm để:

• Đảm bảo rằng thông tin được cung cấp tại thời điểm cho phép trước là 
chính xác và đầy đủ

• Đánh giá các dịch vụ quý vị đã nhận được do gặp trường hợp đặc biệt 
(ví dụ nếu chúng tôi đã không có thời gian để cho phép trước hoặc được 
thông báo trước do tình huống cấp cứu)

Thông Báo Quyết Định Từ Chối
Quyết định từ chối được đưa ra khi nhân viên đánh giá cách sử dụng bảo 
hiểm từ chối một dịch vụ vì nó không cần thiết về mặt y tế, hoặc bởi vì dịch 
vụ đó vẫn còn trong vòng thí nghiệm hoặc kiểm chứng.
Quý vị sẽ nhận được thư thông báo cho biết nếu chúng tôi đưa ra quyết định 
từ chối. Việc khi nào quý vị nhận được thông báo quyết định từ chối phụ thuộc 
vào hình thức đánh giá (trước khi, trong khi hoặc sau khi sử dụng bảo hiểm).
Trong thông báo quyết định từ chối sẽ có thông tin chi tiết về lý do tại sao 
chúng tôi đưa ra quyết định đó, cũng như khung thời gian quy định cho việc 
nộp đơn kháng nghị nội bộ.
Nếu quý vị có bệnh trạng đe dọa tính mạng và nhận được thông báo quyết 
định từ chối, quý vị có thể ngay lập tức kháng nghị lên một tổ chức tái xét độc 
lập (independent review organization hay IRO). IRO là một tổ chức thứ ba được 
cấp phép và có thể xem xét đơn kháng nghị của quý vị từ góc nhìn khác (trang 
số 37). Nếu quý vị có bệnh trạng đe dọa tính mạng, quý vị được miễn thực 
hiện theo thủ tục kháng nghị quyết định từ chối của chúng tôi.

Tiêu Chí Thẩm Định Là Gì?
Ủy Ban Quản Lý Sử Dụng Bảo Hiểm của chúng tôi đưa ra quyết định dựa trên 
một loạt các hướng dẫn được gọi là tiêu chí thẩm định. Các nhà cung cấp dịch 
vụ của chúng tôi chịu trách nhiệm thiết lập, đánh giá và cập nhật các tiêu chí 
được sử dụng khi đưa ra quyết định đánh giá sử dụng bảo hiểm. Các tiêu chí 
này được thiết lập, đánh giá và cập nhật với sự tham gia phù hợp của các nhà 
cung cấp là thành viên của Ủy Ban Quản Lý Sử Dụng Bảo Hiểm. Ủy ban này đưa 
ra quyết định căn cứ vào các quy tắc thực hành y học hoặc chăm sóc sức khỏe 
đã được chứng minh có hiệu quả, và duyệt xét mỗi trường hợp yêu cầu cho 
phép trước một cách khách quan. Giám đốc y khoa của chúng tôi cũng xem xét 
tất cả các yêu cầu có thể bị từ chối vì lý do không cần thiết về mặt y tế.
LƯU Ý:
Các chính sách của chúng tôi đảm bảo rằng:

• Mọi quyết định đưa ra về việc cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe chỉ 
căn cứ vào một tiêu chuẩn, đó là sự chăm sóc hay dịch vụ đó có thích 
hợp và có được bảo hiểm hay không

• Các bác sĩ hoặc cá nhân khác đưa ra quyết định từ chối bảo hiểm hoặc 
dịch vụ không được nhận bất kỳ hình thức thưởng nào

• Các phần thưởng tài chính mà chúng tôi dành cho những người có trách 
nhiệm quyết định không khuyến khích họ đưa ra các quyết định khiến 
cho bệnh nhân sử dụng bảo hiểm dưới mức hợp lý

Quý vị không phải chịu trách 
nhiệm thanh toán bất kỳ dịch 
vụ nội trú nào mà quý vị nhận 
được trước khi nhận thông 
báo quyết định từ chối. 

Tuy nhiên, bắt đầu từ một 
ngày lịch sau khi quý vị nhận 
được thông báo quyết định 
từ chối, quý vị có thể phải 
chịu trách nhiệm thanh toán 
những dịch vụ nhận được từ 
đó trở đi.

Thủ Tục Giải Quyết Khiếu Nại và  
Kháng Nghị của Thành Viên

Nếu Quý Vị Không Hài Lòng Với  
Dịch Vụ Chăm Sóc
Chúng tôi mong muốn tất cả thành viên luôn cảm thấy hài lòng với chúng tôi 
cũng như các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi. Nhưng nếu quý vị không 
hài lòng thì chúng tôi có các bước để giải quyết bất kỳ vấn đề nào quý vị có 
thể gặp phải. Để quý vị luôn được hài lòng, chúng tôi có các thủ tục sau:

• 
• 

• 
• 

Thủ tục khiếu nại
Nộp đơn khiếu nại lên Văn phòng Vụ Trưởng Vụ Bảo Hiểm Washington 
(Office of the Commissioner of Insurance hay OIC)
Thủ tục kháng nghị quyết định
Thủ tục xem xét lại từ bên ngoài do một tổ chức tái xét độc lập (IRO) thực hiện

Cách Nộp Khiếu Nại
Quý vị có thể nộp khiếu nại nếu không hài lòng với dịch vụ chăm sóc dành 
cho mình hoặc một quyết định của chúng tôi. Để nộp khiếu nại, xin gọi Dịch 
Vụ Thành Viên theo số 1-877-687-1197 (TDD/TTY: 1-877-941-9238). Quý vị sẽ 
nhận được một lá thư thông báo tiếp nhận khiếu nại của quý vị trong vòng 
năm ngày kèm với một mẫu khiếu nại. Vui lòng điền đủ thông tin vào mẫu 
rồi nộp lại cho chúng tôi để xử lý. Nếu quý vị có thắc mắc gì, chúng tôi có thể 
giúp quý vị điền đơn. Phải nộp đơn khiếu nại lên Phòng Giải Quyết Khiếu Nại 
trong vòng 180 ngày kể từ khi xảy ra vụ việc khiến quý vị không hài lòng.

*Có sẵn mẫu Đại Diện Được Ủy Quyền (Authorized Representative) trên trang 
web của chúng tôi.

Quý vị có thể nộp khiếu nại qua thư, fax hoặc trực tiếp qua điện thoại. Có sẵn 
mẫu này trên trang web của chúng tôi, dưới mục Member Resources (Nguồn 
Hỗ Trợ Thành Viên).

Ambetter from Coordinated Care
Attn: Grievance Coordinator
1145 Broadway, Suite 300 
Tacoma, WA  98402
Điện thoại: 1-877-687-1197 (TTY/TDD 1-877-941-9238)
Fax: 1-855-218-0588

Ambetter from Coordinated Care sẽ giữ kín thông tin khiếu nại của quý vị. 
Chúng tôi sẽ thông báo cho quý vị biết đã nhận được đơn khiếu nại của quý 
vị trong vòng hai ngày làm việc. Chúng tôi sẽ cố gắng xử lý đơn khiếu nại của 
quý vị ngay lập tức. Chúng tôi sẽ giải quyết khiếu nại của quý vị trong vòng 
30 ngày và thông báo tới quý vị cách giải quyết.

Những người khiếu nại bằng cách báo trực tiếp cho chúng tôi sẽ nhận được 
xác nhận kèm bản tóm tắt nội dung trong vòng 48 tiếng.

Muốn xem các tiêu chí được sử 
dụng để đưa ra một quyết định 
từ chối cụ thể? Quý vị (hoặc 
nhà cung cấp dịch vụ điều trị) 
nên liên lạc với phòng quản lý 
y khoa theo số 1-877-687-1197  
(TTY/TDD 1-877-941-9238).

Member Complaints & Appeals Process
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Thủ Tục Giải Quyết Khiếu Nại và  
Kháng Nghị của Thành Viên

Cách Nộp Khiếu Nại (Tiếp Tục)

Khiếu Nại Khẩn Cấp
Nếu khiếu nại của quý vị liên quan đến một tình huống khẩn cấp hoặc một 
tình huống trong đó quý vị có thể bị buộc rời viện sớm thì chúng tôi sẽ giải 
quyết khiếu nại không chậm hơn một ngày làm việc kể từ khi nhận được 
khiếu nại. Trong vòng ba ngày làm việc, quý vị sẽ nhận được thông báo về 
cách giải quyết khiếu nại của quý vị. 

Khiếu Nại Không Khẩn Cấp
Nếu nộp khiếu nại không khẩn cấp thì quý vị sẽ nhận được thông báo về cách 
giải quyết trong vòng 30 ngày lịch kể từ khi chúng tôi nhận được khiếu nại. 

Kháng Nghị Quyết Định về Khiếu Nại
Nếu quý vị không hài lòng với cách giải quyết khiếu nại thì có thể yêu cầu 
kháng nghị. Quý vị phải nộp đơn kháng nghị trong vòng 30 ngày. Để giải 
quyết đơn kháng nghị của quý vị, chúng tôi sẽ thành lập ban giải quyết 
kháng nghị tại một địa điểm trong khu vực của quý vị. Thủ tục này giống một 
phiên điều trần nhỏ. Ban giải quyết kháng nghị bao gồm các nhân viên, nhà 
cung cấp và thành viên của chúng tôi. Quý vị sẽ nhận được một tập tài liệu 
điều trần năm ngày trước khi diễn ra phiên điều trần của ủy ban kháng nghị. 
Quý vị có thể tham dự phiên điều trần, ủy quyền cho người khác có mặt thay 
cho quý vị, hoặc có đại diện cùng tham gia với quý vị. Ban kháng nghị sẽ 
đưa ra đề xuất cho quyết định cuối cùng đối với khiếu nại của quý vị. Quý vị 
sẽ nhận được quyết định cuối cùng của chúng tôi trong vòng 30 ngày kể từ 
ngày quý vị yêu cầu kháng nghị quyết định về khiếu nại của mình.

Nộp đơn lên Văn phòng Vụ Trưởng Vụ Bảo Hiểm Washington
Quý vị cũng có thể nộp đơn khiếu nại lên Văn Phòng Vụ Trưởng Vụ Bảo Hiểm 
Washington (OIC). Có một vài cách nộp đơn khiếu nại lên OIC:

• 
• 
• 

Truy cập vào http://www.insurance.wa.gov rồi điền mẫu đơn khiếu nại
Gửi email tới InvestigationRequest@oic.wa.gov
Gửi đơn khiếu nại qua bưu điện tới:

Washington State Office of the Insurance Commissioner
P.O. Box 40255
Olympia, WA  98504-0257

• Hoặc fax đơn khiếu nại tới 1-360-586-0152

Chúng tôi cam kết sẽ không 
bao giờ có hành động trả thù 
quý vị hoặc nhà cung cấp 
dịch vụ cho quý vị vì đã khiếu 
nại hoặc kháng nghị quyết 
định của chúng tôi. 

Xem Chứng Từ Bảo Hiểm của 
quý vị để biết thông tin đầy 
đủ về các quy trình và thủ tục 
khiếu nại, kháng nghị, bao 
gồm chi tiết về việc nộp đơn 
và khung thời gian. Quý vị có 
thể xem Chứng Từ Bảo Hiểm 
của quý vị trong tài khoản 
thành viên trực tuyến của 
mình. 

Cách Kháng Nghị Quyết Định
Kháng nghị nghĩa là quý vị yêu cầu chúng tôi xem xét lại một dịch vụ, yêu 
cầu bao trả hoặc yêu cầu giới thiệu bị từ chối. Quý vị có thể kháng nghị quyết 
định của chúng tôi nếu dịch vụ bị từ chối, giảm hoặc kết thúc sớm. Các bước 
kháng nghị như sau:

1. Thủ Tục Kháng Nghị của Ambetter from Coordinated Care
2. Thủ Tục Tái Xét Độc Lập

Tốc độ giải quyết kháng nghị của quý vị phụ thuộc vào loại kháng nghị:
Kháng nghị khẩn cấp

• Đối với các dịch vụ dành cho bệnh nhân bị bệnh đe dọa tính mạng, khẩn 
cấp hoặc nội trú

• Thời gian giải quyết: một ngày
Kháng nghị thông thường

• Đối với các dịch vụ không khẩn cấp
• Thời gian giải quyết: trong vòng 30 ngày

Một bác sĩ chưa góp phần tham gia vào ca bệnh của quý vị sẽ đưa ra quyết 
định về việc kháng nghị. Vị bác sĩ này sẽ hoàn toàn khách quan, và sẽ không 
chịu sự giám sát của bác sĩ đã duyệt xét trường hợp của quý vị trước đây.

Tiếp Tục Dịch Vụ Trong Khi  
Xem Xét Kháng Nghị
Nếu quý vị muốn tiếp tục nhận được các dịch vụ đã được chấp thuận trước 
đây trong thời gian chúng tôi xem xét kháng nghị của quý vị thì quý vị phải 
báo với chúng tôi trong vòng 10 ngày lịch kể từ ngày nhận thư từ chối dịch 
vụ. Nếu quyết định cuối cùng trong quy trình kháng nghị đồng ý với cách giải 
quyết của chúng tôi thì có thể quý vị sẽ phải thanh toán các dịch vụ đã nhận 
trong quá trình kháng nghị.
BƯỚC 1 – Thủ Tục Kháng Nghị của Ambetter from Coordinated Care
Chúng tôi có thể giúp quý vị nộp đơn kháng nghị. Nếu quý vị cần được trợ 
giúp trong việc nộp đơn kháng nghị, xin gọi Dịch Vụ Thành Viên theo số 
1-877-687-1197 (TTY/TDD: 1-877-941-9238). Chúng tôi sẽ gửi thư cho quý vị 
trong vòng năm (5) ngày làm việc để báo việc đã nhận được đơn kháng nghị 
của quý vị. Quý vị có thể chọn ai đó, kể cả một luật sư hoặc nhà cung cấp dịch 
vụ, để đại diện và hành động thay mặt quý vị. Quý vị phải ký mẫu Đại Diện Được 
Ủy Quyền (có sẵn trên trang web của chúng tôi) để cho phép người này đại diện 
cho quý vị. Ambetter from Coordinated Care sẽ không bao trả bất kỳ chi phí 
hoặc khoản chi nào cho người đại diện của quý vị. Đó là trách nhiệm của quý vị.
Quý vị phải nộp đơn kháng nghị trong vòng 180 ngày lịch kể từ ngày nhận 
thư từ chối của Ambetter from Coordinated Care, hoặc từ ngày được thông 
báo rằng yêu cầu bao trả của quý vị bị từ chối. Quý vị hoặc người đại diện 
của mình có thể báo trực tiếp hoặc viết đơn cung cấp thông tin về trường 
hợp của quý vị. Quý vị có thể fax thông tin tới số 1-855-218-0589. Nếu quý 
vị muốn nhận bản sao những hướng dẫn mà chúng tôi áp dụng khi đưa ra 
quyết định, chúng tôi có thể gửi cho quý vị. Chúng tôi sẽ bảo mật thông tin 
kháng nghị của quý vị. Nếu quý vị chưa được cung cấp dịch vụ mà quý vị 
đang kháng nghị, chúng tôi sẽ gửi bản quyết định cho quý vị trong vòng 14

Nếu kháng nghị của quý vị 
bị từ chối, quý vị vẫn còn có 
quyền yêu cầu được xem xét lại 
bới một tổ chức tái xét độc lập 
(IRO). Xin tìm hiểu thêm trên 
trang 40. 

https://www.insurance.wa.gov
mailto:InvestigationRequest@oic.wa.gov
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Thủ Tục Giải Quyết Khiếu Nại và  
Kháng Nghị của Thành Viên

Cách Nộp Khiếu Nại (Tiếp Tục)

Khiếu Nại Khẩn Cấp
Nếu khiếu nại của quý vị liên quan đến một tình huống khẩn cấp hoặc một 
tình huống trong đó quý vị có thể bị buộc rời viện sớm thì chúng tôi sẽ giải 
quyết khiếu nại không chậm hơn một ngày làm việc kể từ khi nhận được 
khiếu nại. Trong vòng ba ngày làm việc, quý vị sẽ nhận được thông báo về 
cách giải quyết khiếu nại của quý vị. 

Khiếu Nại Không Khẩn Cấp
Nếu nộp khiếu nại không khẩn cấp thì quý vị sẽ nhận được thông báo về cách 
giải quyết trong vòng 30 ngày lịch kể từ khi chúng tôi nhận được khiếu nại. 

Kháng Nghị Quyết Định về Khiếu Nại
Nếu quý vị không hài lòng với cách giải quyết khiếu nại thì có thể yêu cầu 
kháng nghị. Quý vị phải nộp đơn kháng nghị trong vòng 30 ngày. Để giải 
quyết đơn kháng nghị của quý vị, chúng tôi sẽ thành lập ban giải quyết 
kháng nghị tại một địa điểm trong khu vực của quý vị. Thủ tục này giống một 
phiên điều trần nhỏ. Ban giải quyết kháng nghị bao gồm các nhân viên, nhà 
cung cấp và thành viên của chúng tôi. Quý vị sẽ nhận được một tập tài liệu 
điều trần năm ngày trước khi diễn ra phiên điều trần của ủy ban kháng nghị. 
Quý vị có thể tham dự phiên điều trần, ủy quyền cho người khác có mặt thay 
cho quý vị, hoặc có đại diện cùng tham gia với quý vị. Ban kháng nghị sẽ 
đưa ra đề xuất cho quyết định cuối cùng đối với khiếu nại của quý vị. Quý vị 
sẽ nhận được quyết định cuối cùng của chúng tôi trong vòng 30 ngày kể từ 
ngày quý vị yêu cầu kháng nghị quyết định về khiếu nại của mình.

Nộp đơn lên Văn phòng Vụ Trưởng Vụ Bảo Hiểm Washington
Quý vị cũng có thể nộp đơn khiếu nại lên Văn Phòng Vụ Trưởng Vụ Bảo Hiểm 
Washington (OIC). Có một vài cách nộp đơn khiếu nại lên OIC:

• Truy cập vào http://www.insurance.wa.gov rồi điền mẫu đơn khiếu nại
• Gửi email tới InvestigationRequest@oic.wa.gov
• Gửi đơn khiếu nại qua bưu điện tới:

Washington State Office of the Insurance Commissioner
P.O. Box 40255
Olympia, WA  98504-0257

• Hoặc fax đơn khiếu nại tới 1-360-586-0152

Chúng tôi cam kết sẽ không 
bao giờ có hành động trả thù 
quý vị hoặc nhà cung cấp 
dịch vụ cho quý vị vì đã khiếu 
nại hoặc kháng nghị quyết 
định của chúng tôi. 

Xem Chứng Từ Bảo Hiểm của 
quý vị để biết thông tin đầy 
đủ về các quy trình và thủ tục 
khiếu nại, kháng nghị, bao 
gồm chi tiết về việc nộp đơn 
và khung thời gian. Quý vị có 
thể xem Chứng Từ Bảo Hiểm 
của quý vị trong tài khoản 
thành viên trực tuyến của 
mình. 

Cách Kháng Nghị Quyết Định
Kháng nghị nghĩa là quý vị yêu cầu chúng tôi xem xét lại một dịch vụ, yêu 
cầu bao trả hoặc yêu cầu giới thiệu bị từ chối. Quý vị có thể kháng nghị quyết 
định của chúng tôi nếu dịch vụ bị từ chối, giảm hoặc kết thúc sớm. Các bước 
kháng nghị như sau:

1. 
 
Thủ Tục Kháng Nghị của Ambetter from Coordinated Care

2. Thủ Tục Tái Xét Độc Lập
Tốc độ giải quyết kháng nghị của quý vị phụ thuộc vào loại kháng nghị:
Kháng nghị khẩn cấp

• 

• 

Đối với các dịch vụ dành cho bệnh nhân bị bệnh đe dọa tính mạng, khẩn 
cấp hoặc nội trú
Thời gian giải quyết: một ngày

Kháng nghị thông thường
• 
• 

Đối với các dịch vụ không khẩn cấp
Thời gian giải quyết: trong vòng 30 ngày

Một bác sĩ chưa góp phần tham gia vào ca bệnh của quý vị sẽ đưa ra quyết 
định về việc kháng nghị. Vị bác sĩ này sẽ hoàn toàn khách quan, và sẽ không 
chịu sự giám sát của bác sĩ đã duyệt xét trường hợp của quý vị trước đây.

Nếu kháng nghị của quý vị 
bị từ chối, quý vị vẫn còn có 
quyền yêu cầu được xem xét lại 
bới một tổ chức tái xét độc lập 
(IRO). Xin tìm hiểu thêm trên 
trang 40. 

Tiếp Tục Dịch Vụ Trong Khi  
Xem Xét Kháng Nghị
Nếu quý vị muốn tiếp tục nhận được các dịch vụ đã được chấp thuận trước 
đây trong thời gian chúng tôi xem xét kháng nghị của quý vị thì quý vị phải 
báo với chúng tôi trong vòng 10 ngày lịch kể từ ngày nhận thư từ chối dịch 
vụ. Nếu quyết định cuối cùng trong quy trình kháng nghị đồng ý với cách giải 
quyết của chúng tôi thì có thể quý vị sẽ phải thanh toán các dịch vụ đã nhận 
trong quá trình kháng nghị.
BƯỚC 1 – Thủ Tục Kháng Nghị của Ambetter from Coordinated Care
Chúng tôi có thể giúp quý vị nộp đơn kháng nghị. Nếu quý vị cần được trợ 
giúp trong việc nộp đơn kháng nghị, xin gọi Dịch Vụ Thành Viên theo số 
1-877-687-1197 (TTY/TDD: 1-877-941-9238). Chúng tôi sẽ gửi thư cho quý vị 
trong vòng năm (5) ngày làm việc để báo việc đã nhận được đơn kháng nghị 
của quý vị. Quý vị có thể chọn ai đó, kể cả một luật sư hoặc nhà cung cấp dịch 
vụ, để đại diện và hành động thay mặt quý vị. Quý vị phải ký mẫu Đại Diện Được 
Ủy Quyền (có sẵn trên trang web của chúng tôi) để cho phép người này đại diện 
cho quý vị. Ambetter from Coordinated Care sẽ không bao trả bất kỳ chi phí 
hoặc khoản chi nào cho người đại diện của quý vị. Đó là trách nhiệm của quý vị.
Quý vị phải nộp đơn kháng nghị trong vòng 180 ngày lịch kể từ ngày nhận 
thư từ chối của Ambetter from Coordinated Care, hoặc từ ngày được thông 
báo rằng yêu cầu bao trả của quý vị bị từ chối. Quý vị hoặc người đại diện 
của mình có thể báo trực tiếp hoặc viết đơn cung cấp thông tin về trường 
hợp của quý vị. Quý vị có thể fax thông tin tới số 1-855-218-0589. Nếu quý 
vị muốn nhận bản sao những hướng dẫn mà chúng tôi áp dụng khi đưa ra 
quyết định, chúng tôi có thể gửi cho quý vị. Chúng tôi sẽ bảo mật thông tin 
kháng nghị của quý vị. Nếu quý vị chưa được cung cấp dịch vụ mà quý vị 
đang kháng nghị, chúng tôi sẽ gửi bản quyết định cho quý vị trong vòng 14
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ngày lịch trừ phi quý vị cho phép chúng tôi gia hạn thời gian xem xét trường 
hợp của quý vị. Việc duyệt xét của chúng tôi sẽ không kéo dài hơn 30 ngày 
lịch trừ khi quý vị cho phép gia hạn thời gian bằng văn bản. Đối với các 
trường hợp kháng nghị quyết định từ chối bao trả hoặc kháng nghị quyết 
định về một dịch vụ đã được cung cấp cho quý vị, quá trình duyệt xét sẽ 
không kéo dài hơn 30 ngày.

BƯỚC 2- Thủ Tục Tái Xét Độc Lập
Nếu quý vị không đồng ý với quyết định của Ambetter from Coordinated 
Care, quý vị có thể yêu cầu tái xét độc lập trường hợp của quý vị. Quý vị phải 
nộp đơn yêu cầu được tái xét độc lập trong vòng 120 ngày lịch kể từ khi có 
quyết định ban đầu của Ambetter from Coordinated Care. Hãy liên lạc với 
Dịch Vụ Thành Viên theo số 1-877-687-1197 (TTY/TDD: 1-877-941-9238) để 
được trợ giúp. Nếu quý vị yêu cầu tái xét thì trường hợp của quý vị sẽ được 
chuyển lên một Tổ Chức Tái Xét Độc Lập (IRO) trong vòng ba ngày làm việc. 
Quý vị không phải trả tiền cho thủ tục tái xét này. Tổ chức IRO thường đưa ra 
quyết định trong vòng 15 ngày kể từ khi nhận được thông tin cần thiết; việc 
tái xét sẽ không vượt quá 20 ngày. Ambetter from Coordinated Care sẽ thông 
báo cho quý vị biết kết quả. 

Kháng Nghị Khẩn Cấp Là Gì?
Kháng nghị khẩn cấp là loại kháng nghị được giải quyết cấp tốc. Quý vị có thể 
yêu cầu kháng nghị khẩn cấp nếu bị từ chối chăm sóc cho một tình huống 
cấp cứu hoặc không được tiếp tục chăm sóc tại bệnh viện. Chúng tôi sẽ trả 
lời đơn kháng nghị của quý vị trong vòng một ngày làm việc kể từ ngày nhận 
được tất cả các thông tin cần thiết. Sau đó chúng tôi sẽ xử lý đơn kháng nghị 
khẩn cấp của quý vị căn cứ vào bệnh trạng, thủ thuật hoặc liệu pháp điều trị 
cần được xem xét.  

Quý vị cũng có thể yêu cầu kháng nghị khẩn khi bị từ chối chăm sóc khẩn 
cấp. Chúng tôi sẽ trả lời đơn kháng nghị của quý vị đối với dịch vụ chăm sóc 
khẩn cấp trong vòng ba ngày kể từ khi nhận được yêu cầu của quý vị. Quý vị 
có thể yêu cầu kháng nghị khẩn đối với dịch vụ chăm sóc khẩn cấp nếu: 

• 

• 

Tiếp Tục Dịch Vụ Trong Khi  
Xem Xét Kháng Nghị (Tiếp Tục)

Quý vị cho rằng việc bị từ chối đã có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đối 
với sức khỏe và sự sống chết của quý vị
Nhà cung cấp dịch vụ cho quý vị cho rằng quý vị sẽ bị đau nghiêm trọng 
nếu bị từ chối chăm sóc hoặc điều trị

Để có thể giải quyết đơn kháng nghị khẩn cấp, chúng tôi phải đồng ý rằng 
sức khỏe hay tính mạng của quý vị có thể gặp nguy hiểm nếu quý vị phải chờ 
30 ngày theo thủ tục kháng nghị thông thường. Nếu chúng tôi không đồng ý 
về việc đó thì sẽ thông báo cho quý vị biết. Sau đó yêu cầu của quý vị sẽ được 
giải quyết theo thủ tục thông thường và quý vị sẽ nhận được câu trả lời trong 
30 ngày.

Tiếp tục được bảo hiểm trong  
thời gian kháng nghị
Nếu quý vị nộp đơn kháng nghị thì chúng tôi sẽ vẫn tiếp tục bảo hiểm cho 
quý vị cho đến khi:

• Quý vị kết thúc thời gian điều trị đã được chấp thuận trước đó
 HOẶC

• Có quyết định về đơn kháng nghị của quý vị

Quý vị có thể phải tự chi trả cho những dịch vụ được tiếp tục cung cấp trong 
thời gian kháng nghị nếu kết quả cuối cùng là đơn kháng nghị của quý vị 
không được chấp thuận.

Quý vị có thể yêu cầu tiếp tục nhận dịch vụ bằng cách gọi Dịch Vụ Thành Viên 
theo số 1-877-687-1197 (TTY/TDD 1-877-941-9238). 

LƯU Ý: Quý vị không thể yêu cầu tiếp tục nhận dịch vụ sau khi việc cho phép 
ban đầu đã hết hiệu lực. Để biết thêm thông tin, xin gọi Dịch Vụ Thành Viên 
theo số 1-877-687-1197 (TTY/TDD 1-877-941-9238).

Tham Khảo Ý Kiến Của Bên Thứ Ba
Nếu chúng tôi không chấp thuận một dịch vụ nào đó thì quý vị có thể chọn 
cách khác để được duyệt xét lại. Đó chính là tìm đến một tổ chức tái xét độc 
lập (IRO), tức là một bên tái xét thứ ba. Các thành viên IRO là những bác sĩ 
không làm việc cho chúng tôi.

Cách yêu cầu thủ tục tái xét IRO nếu quý vị bị:
• Tình trạng đe dọa đến tính mạng

 – Quý vị có thể yêu cầu IRO tái xét liền, không cần kháng nghị lên chúng 
tôi trước. IRO sẽ đưa ra quyết định trong vòng tám ngày. Họ cũng sẽ gửi 
thư trong vòng 48 tiếng sau khi đưa ra quyết định để quý vị lưu giữ.

• Tình trạng không đe dọa đến tính mạng
 – Gửi đơn kháng nghị lên chúng tôi trước khi yêu cầu thủ tục tái xét IRO. 
Nếu chúng tôi không trả lời kháng nghị của quý vị trong vòng 30 ngày 
thì quý vị có thể yêu cầu IRO tái xét ngay lập tức.

Vấn Đề Trao Đổi Thông Tin
Tất cả các thành viên đều quan trọng với chúng tôi. Cho dù quý vị là ai thì 
chúng tôi cũng muốn đảm bảo có thể thông tin tới quý vị một cách tốt nhất 
trong khả năng có thể. Đó là lý do vì sao chúng tôi có chương trình trao đổi 
thông tin dành cho những ai chỉ biết rất ít tiếng Anh hoặc bị suy giảm cảm 
giác. Tất cả thành viên hiện tại và tương lai của chúng tôi, bệnh nhân, khách 
hàng và gia đình của các thành viên đều có thể sử dụng các dịch vụ này. 

Nếu quý vị cần các dụng cụ hỗ trợ trao đổi thông tin hoặc các tài liệu liên 
quan đến việc khiếu nại và kháng nghị thì quý vị có thể nhận miễn phí. Chúng 
tôi lưu giữ hồ sơ về mỗi vụ khiếu nại và kháng nghị trong vòng 10 năm.

Nếu quý vị muốn yêu cầu thủ 
tục tái xét IRO thì chúng tôi có 
thể hỗ trợ. Hãy gọi Điều Phối 
Viên Phụ Trách Thủ Tục Kháng 
Nghị tại số 1-877-687-1197.

Hãy xem Chứng Từ Bảo Hiểm 
của quý vị để biết thông tin 
đầy đủ về thủ tục khiếu nại 
và kháng nghị. Quý vị có thể 
xem Chứng Từ Bảo Hiểm của 
quý vị trong tài khoản thành 
viên trực tuyến của mình. 
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Tiếp Tục Dịch Vụ Trong Khi  
Xem Xét Kháng Nghị (Tiếp Tục)

ngày lịch trừ phi quý vị cho phép chúng tôi gia hạn thời gian xem xét trường 
hợp của quý vị. Việc duyệt xét của chúng tôi sẽ không kéo dài hơn 30 ngày 
lịch trừ khi quý vị cho phép gia hạn thời gian bằng văn bản. Đối với các 
trường hợp kháng nghị quyết định từ chối bao trả hoặc kháng nghị quyết 
định về một dịch vụ đã được cung cấp cho quý vị, quá trình duyệt xét sẽ 
không kéo dài hơn 30 ngày.

BƯỚC 2- Thủ Tục Tái Xét Độc Lập
Nếu quý vị không đồng ý với quyết định của Ambetter from Coordinated 
Care, quý vị có thể yêu cầu tái xét độc lập trường hợp của quý vị. Quý vị phải 
nộp đơn yêu cầu được tái xét độc lập trong vòng 120 ngày lịch kể từ khi có 
quyết định ban đầu của Ambetter from Coordinated Care. Hãy liên lạc với 
Dịch Vụ Thành Viên theo số 1-877-687-1197 (TTY/TDD: 1-877-941-9238) để 
được trợ giúp. Nếu quý vị yêu cầu tái xét thì trường hợp của quý vị sẽ được 
chuyển lên một Tổ Chức Tái Xét Độc Lập (IRO) trong vòng ba ngày làm việc. 
Quý vị không phải trả tiền cho thủ tục tái xét này. Tổ chức IRO thường đưa ra 
quyết định trong vòng 15 ngày kể từ khi nhận được thông tin cần thiết; việc 
tái xét sẽ không vượt quá 20 ngày. Ambetter from Coordinated Care sẽ thông 
báo cho quý vị biết kết quả. 

Kháng Nghị Khẩn Cấp Là Gì?
Kháng nghị khẩn cấp là loại kháng nghị được giải quyết cấp tốc. Quý vị có thể 
yêu cầu kháng nghị khẩn cấp nếu bị từ chối chăm sóc cho một tình huống 
cấp cứu hoặc không được tiếp tục chăm sóc tại bệnh viện. Chúng tôi sẽ trả 
lời đơn kháng nghị của quý vị trong vòng một ngày làm việc kể từ ngày nhận 
được tất cả các thông tin cần thiết. Sau đó chúng tôi sẽ xử lý đơn kháng nghị 
khẩn cấp của quý vị căn cứ vào bệnh trạng, thủ thuật hoặc liệu pháp điều trị 
cần được xem xét.  

Quý vị cũng có thể yêu cầu kháng nghị khẩn khi bị từ chối chăm sóc khẩn 
cấp. Chúng tôi sẽ trả lời đơn kháng nghị của quý vị đối với dịch vụ chăm sóc 
khẩn cấp trong vòng ba ngày kể từ khi nhận được yêu cầu của quý vị. Quý vị 
có thể yêu cầu kháng nghị khẩn đối với dịch vụ chăm sóc khẩn cấp nếu: 

• Quý vị cho rằng việc bị từ chối đã có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đối 
với sức khỏe và sự sống chết của quý vị

• Nhà cung cấp dịch vụ cho quý vị cho rằng quý vị sẽ bị đau nghiêm trọng 
nếu bị từ chối chăm sóc hoặc điều trị

Để có thể giải quyết đơn kháng nghị khẩn cấp, chúng tôi phải đồng ý rằng 
sức khỏe hay tính mạng của quý vị có thể gặp nguy hiểm nếu quý vị phải chờ 
30 ngày theo thủ tục kháng nghị thông thường. Nếu chúng tôi không đồng ý 
về việc đó thì sẽ thông báo cho quý vị biết. Sau đó yêu cầu của quý vị sẽ được 
giải quyết theo thủ tục thông thường và quý vị sẽ nhận được câu trả lời trong 
30 ngày.

Tiếp tục được bảo hiểm trong  
thời gian kháng nghị
Nếu quý vị nộp đơn kháng nghị thì chúng tôi sẽ vẫn tiếp tục bảo hiểm cho 
quý vị cho đến khi:

• 
 

• 

Quý vị kết thúc thời gian điều trị đã được chấp thuận trước đó
HOẶC
Có quyết định về đơn kháng nghị của quý vị

Quý vị có thể phải tự chi trả cho những dịch vụ được tiếp tục cung cấp trong 
thời gian kháng nghị nếu kết quả cuối cùng là đơn kháng nghị của quý vị 
không được chấp thuận.

Quý vị có thể yêu cầu tiếp tục nhận dịch vụ bằng cách gọi Dịch Vụ Thành Viên 
theo số 1-877-687-1197 (TTY/TDD 1-877-941-9238). 

LƯU Ý: Quý vị không thể yêu cầu tiếp tục nhận dịch vụ sau khi việc cho phép 
ban đầu đã hết hiệu lực. Để biết thêm thông tin, xin gọi Dịch Vụ Thành Viên 
theo số 1-877-687-1197 (TTY/TDD 1-877-941-9238).

Tham Khảo Ý Kiến Của Bên Thứ Ba
Nếu chúng tôi không chấp thuận một dịch vụ nào đó thì quý vị có thể chọn 
cách khác để được duyệt xét lại. Đó chính là tìm đến một tổ chức tái xét độc 
lập (IRO), tức là một bên tái xét thứ ba. Các thành viên IRO là những bác sĩ 
không làm việc cho chúng tôi.

Cách yêu cầu thủ tục tái xét IRO nếu quý vị bị:
• 

• 

Tình trạng đe dọa đến tính mạng
 – Quý vị có thể yêu cầu IRO tái xét liền, không cần kháng nghị lên chúng 
tôi trước. IRO sẽ đưa ra quyết định trong vòng tám ngày. Họ cũng sẽ gửi 
thư trong vòng 48 tiếng sau khi đưa ra quyết định để quý vị lưu giữ.

Tình trạng không đe dọa đến tính mạng
 – Gửi đơn kháng nghị lên chúng tôi trước khi yêu cầu thủ tục tái xét IRO. 
Nếu chúng tôi không trả lời kháng nghị của quý vị trong vòng 30 ngày 
thì quý vị có thể yêu cầu IRO tái xét ngay lập tức.

Vấn Đề Trao Đổi Thông Tin
Tất cả các thành viên đều quan trọng với chúng tôi. Cho dù quý vị là ai thì 
chúng tôi cũng muốn đảm bảo có thể thông tin tới quý vị một cách tốt nhất 
trong khả năng có thể. Đó là lý do vì sao chúng tôi có chương trình trao đổi 
thông tin dành cho những ai chỉ biết rất ít tiếng Anh hoặc bị suy giảm cảm 
giác. Tất cả thành viên hiện tại và tương lai của chúng tôi, bệnh nhân, khách 
hàng và gia đình của các thành viên đều có thể sử dụng các dịch vụ này. 

Nếu quý vị cần các dụng cụ hỗ trợ trao đổi thông tin hoặc các tài liệu liên 
quan đến việc khiếu nại và kháng nghị thì quý vị có thể nhận miễn phí. Chúng 
tôi lưu giữ hồ sơ về mỗi vụ khiếu nại và kháng nghị trong vòng 10 năm.

Nếu quý vị muốn yêu cầu thủ 
tục tái xét IRO thì chúng tôi có 
thể hỗ trợ. Hãy gọi Điều Phối 
Viên Phụ Trách Thủ Tục Kháng 
Nghị tại số 1-877-687-1197.

Hãy xem Chứng Từ Bảo Hiểm 
của quý vị để biết thông tin 
đầy đủ về thủ tục khiếu nại 
và kháng nghị. Quý vị có thể 
xem Chứng Từ Bảo Hiểm của 
quý vị trong tài khoản thành 
viên trực tuyến của mình. 
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Hiểu Về Gian Lận Bảo Hiểm
Gian lận bảo hiểm là một vấn đề lớn. Chúng tôi coi các trường hợp gian lận và 
lạm dụng là những vấn đề nghiêm trọng. Nếu quý vị nghĩ rằng một nhà cung 
cấp dịch vụ, thành viên hoặc một người khác có thể đang có hành vi gian lận 
hoặc lạm dụng bảo hiểm thì hãy cho chúng tôi biết ngay. Gọi cho đường dây 
nóng của chúng tôi về Gian Lận, Lãng Phí và Lạm Dụng (Fraud, Waste and 
Abuse hay FWA). 

Đường Dây Nóng FWA: 1-866-685-8664

Một bên thứ ba độc lập sẽ trả lời Đường Dây Nóng FWA. Quý vị có thể gọi điện 
cho chúng tôi 24 tiếng/ngày, bảy ngày/tuần. Và nếu quý vị không muốn thì 
không cần để lại tên. 

Nhân viên chúng tôi cũng sẵn sàng nói chuyện với quý vị về việc này. Quý vị 
có thể liên lạc với chúng tôi theo:

Ambetter from Coordinated Care
Compliance Department
1145 Broadway, Suite 300 
Tacoma, WA  98402

Gian Lận Bảo Hiểm Là Gì?
Gian lận bảo hiểm là khi một thành viên, nhà cung cấp dịch vụ hoặc một 
người khác sử dụng sai mục đích các nguồn lực của chúng tôi. Ví dụ:

• 
• 
• 
• 
• 

Quý vị cho mượn, bán hoặc tặng thẻ ID thành viên của mình cho người khác
Sử dụng quyền lợi bảo hiểm không đúng mục đích
Chia sẻ quyền lợi bảo hiểm
Nhà cung cấp lập hóa đơn sai
Bất kỳ hành động nào nhằm mục đích lừa gạt chương trình

Các quyền lợi chăm sóc sức khỏe được cung cấp cho quý vị vì quý vị đã hội 
đủ điều kiện tham gia chương trình. Nếu quý vị sử dụng quyền lợi bảo hiểm 
không đúng mục đích thì có thể bị mất toàn bộ quyền lợi đó. Quý vị cũng có 
thể bị kiện ra tòa khi sử dụng quyền lợi không đúng cách. Các nhà cung cấp 
dịch vụ có nghĩa vụ phải báo cáo tất cả các trường hợp sử dụng sai quyền lợi 
cho chúng tôi.

Lạm Dụng Bảo Hiểm Là Gì?
Lạm dụng là bất cứ hành vi nào đi ngược lại các thông lệ chuẩn mực về tài 
chính, kinh doanh hoặc y tế làm phát sinh những chi phí không cần thiết. Lạm 
dụng là tình cờ — không định trước và không mang ý định lừa gạt.
Ví dụ:

• 

• 

• 

Tính hóa đơn cho những dịch vụ không được bảo hiểm hoặc không cần 
thiết về mặt y tế
Tính hóa đơn cho những dịch vụ không đáp ứng được các tiêu chuẩn 
chăm sóc sức khỏe được giới chuyên môn công nhận
Những hành động của người ghi danh và nhà cung cấp dịch vụ dẫn đến 
các chi phí không cần thiết

Hãy báo cáo các trường hợp 
gian lận hoặc lạm dụng bằng 
cách gọi tới Đường Dây Nóng 
FWA theo số 1-866-685-8664. 

Hiểu Các Quyền Của Quý Vị
Chúng tôi muốn đảm bảo rằng quý vị hiểu các quyền và trách 
nhiệm của mình với tư cách là thành viên Ambetter, người 
giám hộ hợp pháp của thành viên hoặc người được ủy quyền 
hợp pháp.
Để xem danh sách liệt kê đầy đủ các quyền và trách nhiệm dành cho quý vị, 
xin tham khảo Chứng Từ Bảo Hiểm của quý vị.

Quyền Được Thông Tin
Quý vị có quyền:

• Yêu cầu bác sĩ chăm sóc chính (PCP) của quý vị cho biết thông tin về các 
chẩn đoán nghi ngờ (theo khả năng biết được), các phương pháp điều 
trị và bất kỳ kết quả nào có thể đã biết

• Xem các hồ sơ y tế của quý vị
• Được thông báo về những thay đổi trong mạng lưới của chúng tôi
• Được thông tin về chúng tôi và các chương trình sức khỏe của chúng tôi
• Nhận danh sách cập nhật các nhà cung cấp dịch vụ
• Chọn PCP của quý vị
• Trao đổi với nhà cung cấp của quý vị về việc sử dụng các công nghệ mới
• Được thông tin về chương trình đảm bảo chất lượng của chúng tôi và 

cách sử dụng chương trình đó
• Được thông tin về cách chúng tôi duyệt xét các công nghệ mới
• Được chúng tôi bảo vệ thông tin sức khỏe cá nhân (Personal Health 

Information hay PHI) của quý vị dưới dạng nói, viết và điện tử

Quyền Được Tôn Trọng và Coi Trọng Nhận Phẩm
Quý vị có quyền:

• Luôn được chăm sóc một cách chu đáo và tôn trọng
• Được trợ giúp một cách kịp thời, lịch sự và có trách nhiệm
• Được đối xử một cách coi trọng nhân phẩm khi nhận dịch vụ chăm sóc
• Không bị bất kỳ sự quấy rối nào từ phía chúng tôi hoặc các nhà cung cấp 

dịch vụ (đặc biệt nếu có sự bất đồng trong cách làm việc giữa chúng tôi 
và một nhà cung cấp)

• Được chọn hoặc chuyển đổi chương trình bảo hiểm theo hướng dẫn 
Trung Tâm Giao Dịch Bảo Hiểm Sức Khỏe Washington mà không bị đe 
dọa hoặc quấy rối

• Được bảo vệ quyền riêng tư

Fraud, Waste & Abuse Program Member Rights
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Hiểu Về Gian Lận Bảo Hiểm
Gian lận bảo hiểm là một vấn đề lớn. Chúng tôi coi các trường hợp gian lận và 
lạm dụng là những vấn đề nghiêm trọng. Nếu quý vị nghĩ rằng một nhà cung 
cấp dịch vụ, thành viên hoặc một người khác có thể đang có hành vi gian lận 
hoặc lạm dụng bảo hiểm thì hãy cho chúng tôi biết ngay. Gọi cho đường dây 
nóng của chúng tôi về Gian Lận, Lãng Phí và Lạm Dụng (Fraud, Waste and 
Abuse hay FWA). 

Đường Dây Nóng FWA: 1-866-685-8664

Một bên thứ ba độc lập sẽ trả lời Đường Dây Nóng FWA. Quý vị có thể gọi điện 
cho chúng tôi 24 tiếng/ngày, bảy ngày/tuần. Và nếu quý vị không muốn thì 
không cần để lại tên. 

Nhân viên chúng tôi cũng sẵn sàng nói chuyện với quý vị về việc này. Quý vị 
có thể liên lạc với chúng tôi theo:

Ambetter from Coordinated Care
Compliance Department
1145 Broadway, Suite 300 
Tacoma, WA  98402

Gian Lận Bảo Hiểm Là Gì?
Gian lận bảo hiểm là khi một thành viên, nhà cung cấp dịch vụ hoặc một 
người khác sử dụng sai mục đích các nguồn lực của chúng tôi. Ví dụ:

• Quý vị cho mượn, bán hoặc tặng thẻ ID thành viên của mình cho người khác
• Sử dụng quyền lợi bảo hiểm không đúng mục đích
• Chia sẻ quyền lợi bảo hiểm
• Nhà cung cấp lập hóa đơn sai
• Bất kỳ hành động nào nhằm mục đích lừa gạt chương trình

Các quyền lợi chăm sóc sức khỏe được cung cấp cho quý vị vì quý vị đã hội 
đủ điều kiện tham gia chương trình. Nếu quý vị sử dụng quyền lợi bảo hiểm 
không đúng mục đích thì có thể bị mất toàn bộ quyền lợi đó. Quý vị cũng có 
thể bị kiện ra tòa khi sử dụng quyền lợi không đúng cách. Các nhà cung cấp 
dịch vụ có nghĩa vụ phải báo cáo tất cả các trường hợp sử dụng sai quyền lợi 
cho chúng tôi.

Lạm Dụng Bảo Hiểm Là Gì?
Lạm dụng là bất cứ hành vi nào đi ngược lại các thông lệ chuẩn mực về tài 
chính, kinh doanh hoặc y tế làm phát sinh những chi phí không cần thiết. Lạm 
dụng là tình cờ — không định trước và không mang ý định lừa gạt.
Ví dụ:

• Tính hóa đơn cho những dịch vụ không được bảo hiểm hoặc không cần 
thiết về mặt y tế

• Tính hóa đơn cho những dịch vụ không đáp ứng được các tiêu chuẩn 
chăm sóc sức khỏe được giới chuyên môn công nhận

• Những hành động của người ghi danh và nhà cung cấp dịch vụ dẫn đến 
các chi phí không cần thiết

Hãy báo cáo các trường hợp 
gian lận hoặc lạm dụng bằng 
cách gọi tới Đường Dây Nóng 
FWA theo số 1-866-685-8664. 

Các Quyền của Thành Viên

Hiểu Các Quyền Của Quý Vị
Chúng tôi muốn đảm bảo rằng quý vị hiểu các quyền và trách 
nhiệm của mình với tư cách là thành viên Ambetter, người 
giám hộ hợp pháp của thành viên hoặc người được ủy quyền 
hợp pháp.
Để xem danh sách liệt kê đầy đủ các quyền và trách nhiệm dành cho quý vị, 
xin tham khảo Chứng Từ Bảo Hiểm của quý vị.

Quyền Được Thông Tin
Quý vị có quyền:

• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 

Yêu cầu bác sĩ chăm sóc chính (PCP) của quý vị cho biết thông tin về các 
chẩn đoán nghi ngờ (theo khả năng biết được), các phương pháp điều 
trị và bất kỳ kết quả nào có thể đã biết
Xem các hồ sơ y tế của quý vị
Được thông báo về những thay đổi trong mạng lưới của chúng tôi
Được thông tin về chúng tôi và các chương trình sức khỏe của chúng tôi
Nhận danh sách cập nhật các nhà cung cấp dịch vụ
Chọn PCP của quý vị
Trao đổi với nhà cung cấp của quý vị về việc sử dụng các công nghệ mới
Được thông tin về chương trình đảm bảo chất lượng của chúng tôi và 
cách sử dụng chương trình đó
Được thông tin về cách chúng tôi duyệt xét các công nghệ mới
Được chúng tôi bảo vệ thông tin sức khỏe cá nhân (Personal Health 
Information hay PHI) của quý vị dưới dạng nói, viết và điện tử

Quyền Được Tôn Trọng và Coi Trọng Nhận Phẩm
Quý vị có quyền:

• 
• 
• 
• 

• 

• 

Luôn được chăm sóc một cách chu đáo và tôn trọng
Được trợ giúp một cách kịp thời, lịch sự và có trách nhiệm
Được đối xử một cách coi trọng nhân phẩm khi nhận dịch vụ chăm sóc
Không bị bất kỳ sự quấy rối nào từ phía chúng tôi hoặc các nhà cung cấp 
dịch vụ (đặc biệt nếu có sự bất đồng trong cách làm việc giữa chúng tôi 
và một nhà cung cấp)
Được chọn hoặc chuyển đổi chương trình bảo hiểm theo hướng dẫn 
Trung Tâm Giao Dịch Bảo Hiểm Sức Khỏe Washington mà không bị đe 
dọa hoặc quấy rối
Được bảo vệ quyền riêng tư

Fraud, Waste & Abuse Program Member Rights
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Các Quyền của Thành ViênMember Rights

Hiểu Các Quyền Của Quý Vị (Tiếp Tục)

Quyền Sử Dụng Dịch Vụ
Quý vị có quyền được chăm sóc bởi các chuyên gia y tế có đủ trình độ. Điều 
này có nghĩa là quý vị có quyền:

• 

• 

• 
• 

Được điều trị hay nhận dịch vụ cần thiết về mặt y tế bất kể tuổi tác, 
chủng tộc, niềm tin, giới tính, khuynh hướng tình dục, nguồn gốc quốc 
gia hay tôn giáo
Được sử dụng các dịch vụ cấp cứu cần thiết về mặt y tế 24 giờ mỗi ngày, 
7 ngày mỗi tuần
Miễn phí tham khảo ý kiến y tế từ một nhà cung cấp khác trong mạng lưới
Nhận thông tin dưới hình thức khác chiếu theo Luật Người Mỹ Khuyết Tật 
(Americans with Disabilities Act) (nếu quý vị bị một tình trạng khuyết tật)

Ưng Thuận Có Hiểu Biết
Đó là việc chăm sóc sức khỏe cho quý vị — và quý vị có quyền được tham gia 
vào quá trình đó. Quý vị, người giám hộ hoặc đại diện hợp pháp có quyền:

• 
• 

• 

• 

• 
• 
• 

• 

• 

Nộp đơn khiếu nại hoặc kháng nghị
Tham gia vào quá trình đưa ra quyết định về việc chăm sóc sức khỏe cho 
quý vị
Hợp tác trong việc lập kế hoạch điều trị và đưa ra quyết định về các 
phương pháp chăm sóc
Được biết về tất cả các rủi ro hay vấn đề tiềm tàng liên quan đến quá 
trình phục hồi và cơ hội thành công
Không nhận liệu pháp điều trị nếu chưa tự nguyện ưng thuận trước
Được thông báo về các lựa chọn chăm sóc
Biết ai sẽ chấp thuận và thực hiện các thủ thuật hoặc chịu trách nhiệm 
điều trị
Được giải thích rõ ràng về bản chất của vấn đề và tất cả các liệu pháp có 
thể phù hợp cho quý vị
Trao đổi cởi mở về các lựa chọn điều trị hợp lý về mặt lâm sàng hay cần 
thiết về mặt y tế đối với bệnh trạng của quý vị, bất kể chi phí bao nhiêu 
hoặc được bảo hiểm hay không

Quyền Khiếu Nại/Kháng Nghị
Quý vị có quyền khiếu nại hoặc kháng nghị nếu quý vị:

• 

• 

Gặp trải nghiệm không hay với chúng tôi hoặc với bất kỳ nhà cung cấp 
dịch vụ nào trong mạng lưới
Không đồng ý với một số quyết định của chúng tôi

Quyền Nhờ Bên Ngoài Duyệt Xét
Quý vị có quyền nộp đơn lên Văn Phòng Vụ Trưởng Vụ Bảo Hiểm Washington 
(OIC) để được một bên thứ ba duyệt xét độc lập nếu: 

• 
• 

Quý vị bị từ chối các dịch vụ đối với một bệnh trạng đe dọa tính mạng
Chúng tôi không giải quyết kháng nghị một cách thỏa đáng

Chính Sách về Các Quyền và Trách Nhiệm
Chúng tôi coi trọng ý kiến của quý vị. Quí vị có quyền góp ý kiến đối với các 
chính sách của chúng tôi về Quyền và Trách Nhiệm của Thành Viên.

Xem danh sách liệt kê đầy đủ 
các quyền dành cho quý vị 
trong Chứng Từ Bảo Hiểm của 
quý vị. 

Thông Tin Của Quý Vị Được  
Chúng Tôi Gìn Giữ An Toàn
Thông tin sức khỏe của quý vị mang tính riêng tư. Vì thế, chúng tôi làm mọi 
cách có thể để bảo vệ thông tin đó. Sự riêng tư của quý vị cũng quan trọng 
với chúng tôi. Chúng tôi đã thực hiện các chính sách để bảo vệ hồ sơ y tế của 
quý vị. 
Thông Tin Sức Khỏe Được Bảo Vệ (Protected Health Information hay PHI)
PHI là bất kỳ thông tin nào về việc chăm sóc sức khỏe của quý vị, bao gồm 
thông tin thanh toán và hồ sơ y tế của quý vị. Chúng tôi bảo vệ tất cả PHI của 
quý vị, dù là dạng nói, viết và điện tử. Ambetter from Coordinated Care thực 
hiện các thông lệ đảm bảo rằng mọi phương pháp bảo vệ về thể chất và kỹ 
thuật đều được thực hiện, bao gồm một quy trình an ninh vi tính hiện đại 
nhất để đảm bảo rằng thông tin của các thành viên được bảo vệ. 
Luật về Đạo Luật Trách Nhiệm và Quyền Chuyển Đổi Bảo Hiểm (Health 
Insurance Portability and Accountability Act hay HIPAA)
HIPAA là điều luật bảo vệ tính riêng tư của thông tin y tế. Chúng tôi tuân 
thủ các yêu cầu của luật HIPAA và có Thông Báo Thực Hành Quyền Riêng Tư. 
Thông báo này miêu tả cách chúng tôi có thể sử dụng và tiết lộ thông tin 
y tế của quý vị, và cách quý vị có thể xem thông tin này. Hàng năm, chúng 
tôi sẽ thông báo cho quý vị về các thông lệ này. Vui lòng xem bản Thông 
Báo Thực Hành Quyền Riêng Tư của quý vị một cách kỹ lưỡng. Nếu quý vị 
cần thêm thông tin hoặc muốn xem bản thông báo đầy đủ, xin truy cập vào 
Ambetter.CoordinatedCareHealth.com.
Từ Chối Điều Trị
Quý vị không buộc phải nhận điều trị nếu không muốn. Quý vị có thể từ chối 
điều trị ở mức luật pháp cho phép. Tuy nhiên, xin nhớ rằng quý vị phải chịu 
trách nhiệm đối với các hành động của mình nếu quý vị từ chối điều trị hoặc 
không thực hiện theo các hướng dẫn của PCP. Hãy nói chuyện với PCP của 
quý vị nếu có bất kỳ quan ngại nào về việc điều trị — bác sĩ có thể thảo luận 
với quý vị về các chương trình điều trị khác nếu có nhiều hơn một liệu pháp 
có thể có ích cho quý vị. Quyết định cuối cùng tùy thuộc vào quý vị. 
Nhận Diện
Quý vị có quyền được biết tên và chức danh của những người chăm sóc cho 
quý vị. Quý vị cũng có quyền biết bác sĩ nào là PCP của mình.
Ngôn Ngữ
Nếu quý vị nói một ngôn ngữ khác và cần được trợ giúp để hiểu được các 
tài liệu này hoặc cần nhận tài liệu dưới hình thức hoặc bằng ngôn ngữ 
khác, vui lòng gọi Dịch Vụ Thành Viên theo số 1-877-687-1197 (TDD/TTY: 
1-877-941-9238) để biết thêm chi tiết.
Công Nghệ Mới
Công nghệ chăm sóc sức khỏe luôn thay đổi và chúng tôi muốn đồng hành 
cùng sự phát triển đó. Nếu chúng tôi cho rằng một sự tiến bộ mới nào về y tế 
có thể mang lại ích lợi cho các thành viên của mình thì chúng tôi sẽ xem xét 
để đưa vào chương trình bảo hiểm. Những tiến bộ này bao gồm: 

• Công nghệ mới
• Các thủ thuật y tế mới
• Thuốc mới
• Dụng cụ mới
• Các ứng dụng mới của một công nghệ hiện hành

Chúng tôi bảo vệ tất cả thông 
tin PHI của quý vị.

Chúng tôi tuân thủ luật HIPAA 
để bảo mật thông tin sức khỏe 
của quý vị.
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Các Quyền của Thành ViênMember Rights

Hiểu Các Quyền Của Quý Vị (Tiếp Tục)

Quyền Sử Dụng Dịch Vụ
Quý vị có quyền được chăm sóc bởi các chuyên gia y tế có đủ trình độ. Điều 
này có nghĩa là quý vị có quyền:

• Được điều trị hay nhận dịch vụ cần thiết về mặt y tế bất kể tuổi tác, 
chủng tộc, niềm tin, giới tính, khuynh hướng tình dục, nguồn gốc quốc 
gia hay tôn giáo

• Được sử dụng các dịch vụ cấp cứu cần thiết về mặt y tế 24 giờ mỗi ngày, 
7 ngày mỗi tuần

• Miễn phí tham khảo ý kiến y tế từ một nhà cung cấp khác trong mạng lưới
• Nhận thông tin dưới hình thức khác chiếu theo Luật Người Mỹ Khuyết Tật 

(Americans with Disabilities Act) (nếu quý vị bị một tình trạng khuyết tật)

Ưng Thuận Có Hiểu Biết
Đó là việc chăm sóc sức khỏe cho quý vị — và quý vị có quyền được tham gia 
vào quá trình đó. Quý vị, người giám hộ hoặc đại diện hợp pháp có quyền:

• Nộp đơn khiếu nại hoặc kháng nghị
• Tham gia vào quá trình đưa ra quyết định về việc chăm sóc sức khỏe cho 

quý vị
• Hợp tác trong việc lập kế hoạch điều trị và đưa ra quyết định về các 

phương pháp chăm sóc
• Được biết về tất cả các rủi ro hay vấn đề tiềm tàng liên quan đến quá 

trình phục hồi và cơ hội thành công
• Không nhận liệu pháp điều trị nếu chưa tự nguyện ưng thuận trước
• Được thông báo về các lựa chọn chăm sóc
• Biết ai sẽ chấp thuận và thực hiện các thủ thuật hoặc chịu trách nhiệm 

điều trị
• Được giải thích rõ ràng về bản chất của vấn đề và tất cả các liệu pháp có 

thể phù hợp cho quý vị
• Trao đổi cởi mở về các lựa chọn điều trị hợp lý về mặt lâm sàng hay cần 

thiết về mặt y tế đối với bệnh trạng của quý vị, bất kể chi phí bao nhiêu 
hoặc được bảo hiểm hay không

Quyền Khiếu Nại/Kháng Nghị
Quý vị có quyền khiếu nại hoặc kháng nghị nếu quý vị:

• Gặp trải nghiệm không hay với chúng tôi hoặc với bất kỳ nhà cung cấp 
dịch vụ nào trong mạng lưới

• Không đồng ý với một số quyết định của chúng tôi

Quyền Nhờ Bên Ngoài Duyệt Xét
Quý vị có quyền nộp đơn lên Văn Phòng Vụ Trưởng Vụ Bảo Hiểm Washington 
(OIC) để được một bên thứ ba duyệt xét độc lập nếu: 

• Quý vị bị từ chối các dịch vụ đối với một bệnh trạng đe dọa tính mạng
• Chúng tôi không giải quyết kháng nghị một cách thỏa đáng

Chính Sách về Các Quyền và Trách Nhiệm
Chúng tôi coi trọng ý kiến của quý vị. Quí vị có quyền góp ý kiến đối với các 
chính sách của chúng tôi về Quyền và Trách Nhiệm của Thành Viên.

Xem danh sách liệt kê đầy đủ 
các quyền dành cho quý vị 
trong Chứng Từ Bảo Hiểm của 
quý vị. 

Thông Tin Của Quý Vị Được  
Chúng Tôi Gìn Giữ An Toàn
Thông tin sức khỏe của quý vị mang tính riêng tư. Vì thế, chúng tôi làm mọi 
cách có thể để bảo vệ thông tin đó. Sự riêng tư của quý vị cũng quan trọng 
với chúng tôi. Chúng tôi đã thực hiện các chính sách để bảo vệ hồ sơ y tế của 
quý vị. 
Thông Tin Sức Khỏe Được Bảo Vệ (Protected Health Information hay PHI)
PHI là bất kỳ thông tin nào về việc chăm sóc sức khỏe của quý vị, bao gồm 
thông tin thanh toán và hồ sơ y tế của quý vị. Chúng tôi bảo vệ tất cả PHI của 
quý vị, dù là dạng nói, viết và điện tử. Ambetter from Coordinated Care thực 
hiện các thông lệ đảm bảo rằng mọi phương pháp bảo vệ về thể chất và kỹ 
thuật đều được thực hiện, bao gồm một quy trình an ninh vi tính hiện đại 
nhất để đảm bảo rằng thông tin của các thành viên được bảo vệ. 
Luật về Đạo Luật Trách Nhiệm và Quyền Chuyển Đổi Bảo Hiểm (Health 
Insurance Portability and Accountability Act hay HIPAA)
HIPAA là điều luật bảo vệ tính riêng tư của thông tin y tế. Chúng tôi tuân 
thủ các yêu cầu của luật HIPAA và có Thông Báo Thực Hành Quyền Riêng Tư. 
Thông báo này miêu tả cách chúng tôi có thể sử dụng và tiết lộ thông tin 
y tế của quý vị, và cách quý vị có thể xem thông tin này. Hàng năm, chúng 
tôi sẽ thông báo cho quý vị về các thông lệ này. Vui lòng xem bản Thông 
Báo Thực Hành Quyền Riêng Tư của quý vị một cách kỹ lưỡng. Nếu quý vị 
cần thêm thông tin hoặc muốn xem bản thông báo đầy đủ, xin truy cập vào 
Ambetter.CoordinatedCareHealth.com.
Từ Chối Điều Trị
Quý vị không buộc phải nhận điều trị nếu không muốn. Quý vị có thể từ chối 
điều trị ở mức luật pháp cho phép. Tuy nhiên, xin nhớ rằng quý vị phải chịu 
trách nhiệm đối với các hành động của mình nếu quý vị từ chối điều trị hoặc 
không thực hiện theo các hướng dẫn của PCP. Hãy nói chuyện với PCP của 
quý vị nếu có bất kỳ quan ngại nào về việc điều trị — bác sĩ có thể thảo luận 
với quý vị về các chương trình điều trị khác nếu có nhiều hơn một liệu pháp 
có thể có ích cho quý vị. Quyết định cuối cùng tùy thuộc vào quý vị. 
Nhận Diện
Quý vị có quyền được biết tên và chức danh của những người chăm sóc cho 
quý vị. Quý vị cũng có quyền biết bác sĩ nào là PCP của mình.
Ngôn Ngữ
Nếu quý vị nói một ngôn ngữ khác và cần được trợ giúp để hiểu được các 
tài liệu này hoặc cần nhận tài liệu dưới hình thức hoặc bằng ngôn ngữ 
khác, vui lòng gọi Dịch Vụ Thành Viên theo số 1-877-687-1197 (TDD/TTY: 
1-877-941-9238) để biết thêm chi tiết.
Công Nghệ Mới
Công nghệ chăm sóc sức khỏe luôn thay đổi và chúng tôi muốn đồng hành 
cùng sự phát triển đó. Nếu chúng tôi cho rằng một sự tiến bộ mới nào về y tế 
có thể mang lại ích lợi cho các thành viên của mình thì chúng tôi sẽ xem xét 
để đưa vào chương trình bảo hiểm. Những tiến bộ này bao gồm: 

• 
• 
• 
• 
• 

Công nghệ mới
Các thủ thuật y tế mới
Thuốc mới
Dụng cụ mới
Các ứng dụng mới của một công nghệ hiện hành

Chúng tôi bảo vệ tất cả thông 
tin PHI của quý vị.

Chúng tôi tuân thủ luật HIPAA 
để bảo mật thông tin sức khỏe 
của quý vị.

https://ambetter.coordinatedcarehealth.com
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Thông Tin Của Quý Vị Được  
(Tiếp Tục)Chúng Tôi Gìn Giữ An Toàn 

Có đôi khi giám đốc y khoa và/hoặc nhân viên quản lý y tế của chúng tôi sẽ 
tìm hiểu được về các tiến bộ công nghệ có thể mang lại lợi ích cho các thành 
viên của chúng tôi. Ủy Ban Chính Sách Lâm Sàng (Clinical Policy Committee 
hay CPC) duyệt xét mọi yêu cầu về phạm vi bảo hiểm và quyết định xem 
chúng tôi có nên thay đổi bất kỳ quyền lợi bảo hiểm nào để bao gồm việc sử 
dụng công nghệ mới đó hay không. 
Nếu CPC chưa duyệt xét yêu cầu bảo hiểm công nghệ mới thì giám đốc y 
khoa của chúng tôi sẽ xem xét yêu cầu và đưa ra quyết định chỉ áp dụng một 
lần cho trường hợp đó. Sau đó CPC sẽ duyệt xét yêu cầu bảo hiểm công nghệ 
mới tại buổi họp tiếp theo.

Hồ Sơ Y Tế Của Quý Vị.  
Quyền Của Quý Vị.
Bất kỳ lúc nào quý vị cũng có thể yêu cầu một bản sao hồ sơ y tế cá nhân của 
quý vị. Quý vị có quyền:

• 

• 

• 

• 

• 

Yêu cầu chúng tôi chỉ chia sẻ hồ sơ của quý vị với một số nhóm hay 
người nhất định nào đó, và có quyền được biết lý do chia sẻ thông tin đó
Yêu cầu chúng tôi không chia sẻ hồ sơ của mình với các thành viên gia 
đình hoặc những người khác tham gia vào việc chăm sóc sức khỏe cho 
quý vị. (Cho dù chúng tôi sẽ nỗ lực thực hiện theo ý muốn của quý vị 
nhưng luật pháp có thể không bắt buộc chúng tôi phải làm vậy.)
Yêu cầu trao đổi các hồ sơ y tế của quý vị theo cách bảo mật thông tin. Ví 
dụ, nếu quý vị nghĩ rằng mình sẽ bị hại nếu chúng tôi gửi hồ sơ đến địa 
chỉ nhận thư hiện tại của quý vị, thì quý vị có thể yêu cầu chúng tôi gửi 
hồ sơ y tế bằng cách khác (qua fax hoặc gửi tới một địa chỉ khác).
Yêu cầu hồ sơ về sức khỏe hành vi. Chúng tôi chỉ có thể cung cấp thông 
tin này nếu nhận được sự chấp thuận từ nhà cung cấp dịch vụ điều trị cho 
quý vị, hoặc từ một chuyên gia sức khỏe hành vi cũng đủ trình độ như 
nhà cung cấp. Chúng tôi sẽ thông báo tới quý vị nếu chúng tôi chia sẻ bất 
kỳ thông tin y tế hoặc sức khỏe hành vi nào với một chuyên gia y tế.
Xem và nhận bản sao tập hồ sơ y tế chỉ định cho quý vị. Tập hồ sơ này 
bao gồm bất kỳ điều gì chúng tôi sử dụng để đưa ra quyết định về sức 
khỏe của quý vị, trong đó có thông tin ghi danh, thanh toán, xử lý đơn 
yêu cầu bao trả và các hồ sơ quản lý y tế.

Trong một số trường hợp, quý vị sẽ không thể xem hồ sơ y tế của mình. Nếu 
chúng tôi không thể cung cấp bản sao hồ sơ y tế của quý vị thì chúng tôi 
sẽ viết thư báo cho quý vị biết. Quý vị luôn có thể nhờ một bên khác tái xét 
quyết định của chúng tôi. Trong một số trường hợp chúng tôi sẽ không thể 
cung cấp cho quý vị 

• 
• 
• 

Thông tin ghi chú về các buổi liệu pháp tâm lý
Thông tin thu thập để sử dụng cho một vụ án hay một thủ tục pháp lý khác
Thông tin liên quan đến một số điều luật liên bang về sản phẩm sinh học 
và phòng thí nghiệm lâm sàng

Nếu quý vị muốn thực hiện bất 
kỳ quyền nào của mình, xin gọi 
điện cho Dịch Vụ Thành Viên 
tại số 1-877-687-1197  
(TTY/TDD 1-877-941-9238). 

Quyền Nhận Báo Cáo Chi Tiết Về 
Những Lần Tiết Lộ Thông Tin
Quý vị có quyền yêu cầu nhận được báo cáo chi tiết về những lần tiết lộ hồ sơ 
y tế của mình. Đây là danh sách các lần chúng tôi đã chia sẻ hồ sơ y tế của quý 
vị. Theo các chỉ dẫn pháp lý thì chúng tôi không phải báo cáo về: 

• Hồ sơ y tế đã được chia sẻ hay sử dụng vào các mục đích điều trị, thanh 
toán và quản lý hoạt động chăm sóc sức khỏe

• Hồ sơ y tế được chuyển cho quý vị hoặc người khác sau khi quý vị ký giấy 
cho phép

• Thông tin liên quan đến những lần tiết lộ hay sử dụng hồ sơ mà quý vị 
đã cho phép

• Hồ sơ y tế được chuyển cho những người tham gia vào việc chăm sóc 
cho quý vị, hoặc vì các mục đích thông báo khác

• Hồ sơ y tế được sử dụng vào mục đích an ninh quốc gia hoặc tình báo
• Hồ sơ y tế được chuyển cho các nhà giam, cảnh sát, FBI, cơ quan giám sát 

y tế và các bên thực thi pháp luật
• Hồ sơ y tế được chia sẻ hay sử dụng trong một cơ sở dữ liệu hạn chế để 

dùng vào các mục đích nghiên cứu, y tế công cộng hoặc quản lý hoạt 
động chăm sóc sức khỏe

Quý vị phải nộp yêu cầu bằng văn bản để nhận được báo cáo chi tiết về 
những lần tiết lộ thông tin của mình. Chúng tôi sẽ xử lý yêu cầu của quý vị 
trong vòng 60 ngày — và nếu chúng tôi cần thêm thời gian thì có thể thêm 
30 ngày nữa. 

Bản báo cáo chi tiết đầu tiên về các lần tiết lộ thông tin sẽ được cung cấp 
miễn phí. Quý vị có thể nhận miễn phí danh sách này 12 tháng một lần. Nếu 
quý vị yêu cầu thêm báo cáo trong cùng một khoảng thời gian 12 tháng, 
chúng tôi có thể tính lệ phí. Nhưng đừng lo — chúng tôi sẽ báo trước cho quý 
vị biết về phí và quý vị sẽ có cơ hội rút lại yêu cầu của mình.

Have questions about how we use 
or share your health records? Give 
us a call at 1-877-687-1197 (TTY/
TDD 1-877-941-9238). We’re available 
Monday through Friday,  
8 a.m. – 5 p.m. PST.

Có câu hỏi về cách chúng tôi 
sử dụng hoặc chia sẻ hồ sơ y tế 
của quý vị? Hãy gọi chúng tôi 
tại số 1-877-687-1197  
(TTY/TDD: 1-877-941-9238). 
Chúng tôi sẵn sàng trả lời từ 
Thứ Hai đến Thứ Sáu, 8 giờ 
sáng đến 5 giờ chiều giờ chuẩn 
Thái Bình Dương.
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Thông Tin Của Quý Vị Được  
Chúng Tôi Gìn Giữ An Toàn (Tiếp Tục)
Có đôi khi giám đốc y khoa và/hoặc nhân viên quản lý y tế của chúng tôi sẽ 
tìm hiểu được về các tiến bộ công nghệ có thể mang lại lợi ích cho các thành 
viên của chúng tôi. Ủy Ban Chính Sách Lâm Sàng (Clinical Policy Committee 
hay CPC) duyệt xét mọi yêu cầu về phạm vi bảo hiểm và quyết định xem 
chúng tôi có nên thay đổi bất kỳ quyền lợi bảo hiểm nào để bao gồm việc sử 
dụng công nghệ mới đó hay không. 
Nếu CPC chưa duyệt xét yêu cầu bảo hiểm công nghệ mới thì giám đốc y 
khoa của chúng tôi sẽ xem xét yêu cầu và đưa ra quyết định chỉ áp dụng một 
lần cho trường hợp đó. Sau đó CPC sẽ duyệt xét yêu cầu bảo hiểm công nghệ 
mới tại buổi họp tiếp theo.

Hồ Sơ Y Tế Của Quý Vị.  
Quyền Của Quý Vị.
Bất kỳ lúc nào quý vị cũng có thể yêu cầu một bản sao hồ sơ y tế cá nhân của 
quý vị. Quý vị có quyền:

• Yêu cầu chúng tôi chỉ chia sẻ hồ sơ của quý vị với một số nhóm hay 
người nhất định nào đó, và có quyền được biết lý do chia sẻ thông tin đó

• Yêu cầu chúng tôi không chia sẻ hồ sơ của mình với các thành viên gia 
đình hoặc những người khác tham gia vào việc chăm sóc sức khỏe cho 
quý vị. (Cho dù chúng tôi sẽ nỗ lực thực hiện theo ý muốn của quý vị 
nhưng luật pháp có thể không bắt buộc chúng tôi phải làm vậy.)

• Yêu cầu trao đổi các hồ sơ y tế của quý vị theo cách bảo mật thông tin. Ví 
dụ, nếu quý vị nghĩ rằng mình sẽ bị hại nếu chúng tôi gửi hồ sơ đến địa 
chỉ nhận thư hiện tại của quý vị, thì quý vị có thể yêu cầu chúng tôi gửi 
hồ sơ y tế bằng cách khác (qua fax hoặc gửi tới một địa chỉ khác).

• Yêu cầu hồ sơ về sức khỏe hành vi. Chúng tôi chỉ có thể cung cấp thông 
tin này nếu nhận được sự chấp thuận từ nhà cung cấp dịch vụ điều trị cho 
quý vị, hoặc từ một chuyên gia sức khỏe hành vi cũng đủ trình độ như 
nhà cung cấp. Chúng tôi sẽ thông báo tới quý vị nếu chúng tôi chia sẻ bất 
kỳ thông tin y tế hoặc sức khỏe hành vi nào với một chuyên gia y tế.

• Xem và nhận bản sao tập hồ sơ y tế chỉ định cho quý vị. Tập hồ sơ này 
bao gồm bất kỳ điều gì chúng tôi sử dụng để đưa ra quyết định về sức 
khỏe của quý vị, trong đó có thông tin ghi danh, thanh toán, xử lý đơn 
yêu cầu bao trả và các hồ sơ quản lý y tế.

Trong một số trường hợp, quý vị sẽ không thể xem hồ sơ y tế của mình. Nếu 
chúng tôi không thể cung cấp bản sao hồ sơ y tế của quý vị thì chúng tôi 
sẽ viết thư báo cho quý vị biết. Quý vị luôn có thể nhờ một bên khác tái xét 
quyết định của chúng tôi. Trong một số trường hợp chúng tôi sẽ không thể 
cung cấp cho quý vị 

• Thông tin ghi chú về các buổi liệu pháp tâm lý
• Thông tin thu thập để sử dụng cho một vụ án hay một thủ tục pháp lý khác
• Thông tin liên quan đến một số điều luật liên bang về sản phẩm sinh học 

và phòng thí nghiệm lâm sàng

Nếu quý vị muốn thực hiện bất 
kỳ quyền nào của mình, xin gọi 
điện cho Dịch Vụ Thành Viên 
tại số 1-877-687-1197  
(TTY/TDD 1-877-941-9238). 

Quyền Nhận Báo Cáo Chi Tiết Về 
Những Lần Tiết Lộ Thông Tin
Quý vị có quyền yêu cầu nhận được báo cáo chi tiết về những lần tiết lộ hồ sơ 
y tế của mình. Đây là danh sách các lần chúng tôi đã chia sẻ hồ sơ y tế của quý 
vị. Theo các chỉ dẫn pháp lý thì chúng tôi không phải báo cáo về: 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

Hồ sơ y tế đã được chia sẻ hay sử dụng vào các mục đích điều trị, thanh 
toán và quản lý hoạt động chăm sóc sức khỏe
Hồ sơ y tế được chuyển cho quý vị hoặc người khác sau khi quý vị ký giấy 
cho phép
Thông tin liên quan đến những lần tiết lộ hay sử dụng hồ sơ mà quý vị 
đã cho phép
Hồ sơ y tế được chuyển cho những người tham gia vào việc chăm sóc 
cho quý vị, hoặc vì các mục đích thông báo khác
Hồ sơ y tế được sử dụng vào mục đích an ninh quốc gia hoặc tình báo
Hồ sơ y tế được chuyển cho các nhà giam, cảnh sát, FBI, cơ quan giám sát 
y tế và các bên thực thi pháp luật
Hồ sơ y tế được chia sẻ hay sử dụng trong một cơ sở dữ liệu hạn chế để 
dùng vào các mục đích nghiên cứu, y tế công cộng hoặc quản lý hoạt 
động chăm sóc sức khỏe

Quý vị phải nộp yêu cầu bằng văn bản để nhận được báo cáo chi tiết về 
những lần tiết lộ thông tin của mình. Chúng tôi sẽ xử lý yêu cầu của quý vị 
trong vòng 60 ngày — và nếu chúng tôi cần thêm thời gian thì có thể thêm 
30 ngày nữa. 

Bản báo cáo chi tiết đầu tiên về các lần tiết lộ thông tin sẽ được cung cấp 
miễn phí. Quý vị có thể nhận miễn phí danh sách này 12 tháng một lần. Nếu 
quý vị yêu cầu thêm báo cáo trong cùng một khoảng thời gian 12 tháng, 
chúng tôi có thể tính lệ phí. Nhưng đừng lo — chúng tôi sẽ báo trước cho quý 
vị biết về phí và quý vị sẽ có cơ hội rút lại yêu cầu của mình.

Have questions about how we use 
or share your health records? Give 
us a call at 1-877-687-1197 (TTY/
TDD 1-877-941-9238). We’re available 
Monday through Friday,  
8 a.m. – 5 p.m. PST.

Có câu hỏi về cách chúng tôi 
sử dụng hoặc chia sẻ hồ sơ y tế 
của quý vị? Hãy gọi chúng tôi 
tại số 1-877-687-1197  
(TTY/TDD: 1-877-941-9238). 
Chúng tôi sẵn sàng trả lời từ 
Thứ Hai đến Thứ Sáu, 8 giờ 
sáng đến 5 giờ chiều giờ chuẩn 
Thái Bình Dương.
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Các Quyền của Thành ViênCác Quyền của Thành Viên

Cách Thực Hiện Quyền Của Quý Vị
Chúng tôi muốn quý vị luôn hài lòng khi là thành viên của chúng tôi. Điều đó 
bao gồm việc quý vị luôn hiểu biết rõ ràng về các quyền của mình. Hãy nhớ 
rằng quý vị có quyền nhận một bản sao cuốn sổ tay thành viên này. 

Chúng tôi có thể thay đổi hoặc cập nhật các chính sách của mình vào bất kỳ 
lúc nào. Nếu có như vậy thì những thay đổi này sẽ áp dụng cho tất cả các hồ 
sơ y tế của chúng tôi. Bất kỳ khi nào chúng tôi thay đổi chính sách thì sẽ gửi 
một thông báo mới cho quý vị.

Nếu quý vị cảm thấy quyền của mình bị xâm phạm, xin liên lạc:

Privacy Officer
Ambetter from Coordinated Care 
1145 Broadway, Suite 300
Tacoma, WA  98402

Điện thoại: 1-877-687-1197
TTY/TDD: 1-877-941-9238
Fax: 1-877-941-8078

Quý vị cũng có thể liên lạc với Bộ Trưởng Bộ Dịch Vụ Y Tế và Nhân Sinh Hoa Kỳ 
(Department of Health and Human Services hay HHS):

Office for Civil Rights - Seattle
U.S. Department of Health and Human Services Government Center
701 Fifth Avenue, Suite 1600, MS-11
Seattle, WA  98104

Điện thoại: 1-800-368-1019
TTY/TDD: 1-800-537-7697
Fax: 1-206-615-2297

Nếu quý vị khiếu nại vấn đề về quyền riêng tư, chúng tôi đảm bảo rằng chúng 
tôi sẽ không có bất kỳ hành động nào gây bất lợi cho quý vị, bác sĩ của quý vị, 
nhà cung cấp dịch vụ hoặc bất kỳ ai khác thay mặt cho quý vị. 

Member Responsibilities

Dưới Đây Là Những Việc Quý Vị Nên Làm
Tài liệu Chứng Từ Bảo Hiểm của quý vị có thể giúp quý vị hiểu cách thức hoạt 
động của chương trình bảo hiểm. Nhớ đọc tài liệu đó. Dưới đây là một vài 
điều cần ghi nhớ: 

Cung Cấp Thông Tin
Luôn cung cấp thông tin chính xác và đầy đủ về sức khỏe của quý vị, bao gồm 
tình trạng hiện tại, bệnh tật trong quá khứ, những lần nhập viện, thuốc men 
và các vấn đề khác. Hãy cho chúng tôi biết rằng quý vị hiểu rõ các phương 
pháp chăm sóc cho quý vị và những điều quý vị cần làm. Đặt các câu hỏi cho 
bác sĩ cho đến khi nào quý vị hiểu về dịch vụ chăm sóc mình đang nhận. Quý 
vị cần đọc và hiểu mọi thông tin nhận được về chúng tôi. Đảm bảo chắc chắn 
rằng quý vị biết cách sử dụng các dịch vụ được bảo hiểm.

Các Khuyến Nghị của Bác Sĩ và Kế Hoạch Điều Trị cho Quý Vị
Quý vị cần theo đúng kế hoạch điều trị mà nhà cung cấp dịch vụ y tế khuyến 
nghị cho quý vị. Đặt câu hỏi để đảm bảo mình hiểu đầy đủ về các vấn đề sức 
khỏe của mình và cách điều trị. Hợp tác với bác sĩ chăm sóc chính (PCP) của 
quý vị để lập các mục tiêu điều trị. Nếu quý vị không thực hiện theo kế hoạch 
điều trị thì bác sĩ có thể báo cho quý vị biết các hậu quả có thể xảy ra do 
quyết định đó.

Thẻ ID Thành Viên
Tại mỗi cuộc hẹn, luôn trình thẻ ID thành viên Ambetter của mình trước khi 
được chăm sóc.

Khi Nào Nên Sử Dụng Phòng Cấp Cứu
Chỉ đến Phòng Cấp Cứu (ER) khi quý vị tin rằng mình đang gặp trường hợp 
khẩn cấp về y tế. Đối với tất cả các nhu cầu chăm sóc khác, vui lòng gọi cho 
PCP của quý vị.

Lịch Hẹn
Đảm bảo chắc chắn rằng quý vị giữ đúng hẹn. Nếu không thể giữ hẹn được, 
quý vị nên gọi điện để yêu cầu hủy bỏ hay dời lại cuộc hẹn. Bất cứ khi nào có 
thể, hãy lên hẹn vào giờ làm việc bình thường của phòng mạch.

PCP của Quý Vị
Quý vị nên biết tên của PCP và xây dựng quan hệ với người đó. Quý vị có thể 
đổi PCP của mình vào bất kỳ lúc nào bằng cách liên lạc với Phòng Dịch Vụ 
Thành Viên của chúng tôi theo số 1-877-687-1197 (TTY/TDD 1-877-941-9238).

Cách Đối Xử
Quý vị cần đối xử một cách tôn trọng nhân phẩm đối với tất cả nhân viên, nhà 
cung cấp dịch vụ và thành viên khác của chúng tôi. Nếu quý vị có quan ngại 
gì về việc chăm sóc thì hãy cho chúng tôi biết theo cách mang tính chất xây 
dựng.

Để biết thêm thông tin về các 
trách nhiệm của quý vị với tư 
cách là thành viên chương 
trình, vui lòng đọc tài liệu 
Chứng Từ Bảo Hiểm. 

Xin gọi số 1-877-687-1197 
(TTD/TTY: 1-877-941-9238) 
nếu quý vị cần hỗ trợ để 
thực hiện các quyền của 
mình.
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Các Quyền của Thành Viên

Cách Thực Hiện Quyền Của Quý Vị
Chúng tôi muốn quý vị luôn hài lòng khi là thành viên của chúng tôi. Điều đó 
bao gồm việc quý vị luôn hiểu biết rõ ràng về các quyền của mình. Hãy nhớ 
rằng quý vị có quyền nhận một bản sao cuốn sổ tay thành viên này. 

Chúng tôi có thể thay đổi hoặc cập nhật các chính sách của mình vào bất kỳ 
lúc nào. Nếu có như vậy thì những thay đổi này sẽ áp dụng cho tất cả các hồ 
sơ y tế của chúng tôi. Bất kỳ khi nào chúng tôi thay đổi chính sách thì sẽ gửi 
một thông báo mới cho quý vị.

Nếu quý vị cảm thấy quyền của mình bị xâm phạm, xin liên lạc:

Privacy Officer
Ambetter from Coordinated Care 
1145 Broadway, Suite 300
Tacoma, WA  98402

Điện thoại: 1-877-687-1197
TTY/TDD: 1-877-941-9238
Fax: 1-877-941-8078

Quý vị cũng có thể liên lạc với Bộ Trưởng Bộ Dịch Vụ Y Tế và Nhân Sinh Hoa Kỳ 
(Department of Health and Human Services hay HHS):

Office for Civil Rights - Seattle
U.S. Department of Health and Human Services Government Center
701 Fifth Avenue, Suite 1600, MS-11
Seattle, WA  98104

Điện thoại: 1-800-368-1019
TTY/TDD: 1-800-537-7697
Fax: 1-206-615-2297

Nếu quý vị khiếu nại vấn đề về quyền riêng tư, chúng tôi đảm bảo rằng chúng 
tôi sẽ không có bất kỳ hành động nào gây bất lợi cho quý vị, bác sĩ của quý vị, 
nhà cung cấp dịch vụ hoặc bất kỳ ai khác thay mặt cho quý vị. 

Các Quyền của Thành Viên
Member Responsibilities

Dưới Đây Là Những Việc Quý Vị Nên Làm
Tài liệu Chứng Từ Bảo Hiểm của quý vị có thể giúp quý vị hiểu cách thức hoạt 
động của chương trình bảo hiểm. Nhớ đọc tài liệu đó. Dưới đây là một vài 
điều cần ghi nhớ: 

Cung Cấp Thông Tin
Luôn cung cấp thông tin chính xác và đầy đủ về sức khỏe của quý vị, bao gồm 
tình trạng hiện tại, bệnh tật trong quá khứ, những lần nhập viện, thuốc men 
và các vấn đề khác. Hãy cho chúng tôi biết rằng quý vị hiểu rõ các phương 
pháp chăm sóc cho quý vị và những điều quý vị cần làm. Đặt các câu hỏi cho 
bác sĩ cho đến khi nào quý vị hiểu về dịch vụ chăm sóc mình đang nhận. Quý 
vị cần đọc và hiểu mọi thông tin nhận được về chúng tôi. Đảm bảo chắc chắn 
rằng quý vị biết cách sử dụng các dịch vụ được bảo hiểm.

Các Khuyến Nghị của Bác Sĩ và Kế Hoạch Điều Trị cho Quý Vị
Quý vị cần theo đúng kế hoạch điều trị mà nhà cung cấp dịch vụ y tế khuyến 
nghị cho quý vị. Đặt câu hỏi để đảm bảo mình hiểu đầy đủ về các vấn đề sức 
khỏe của mình và cách điều trị. Hợp tác với bác sĩ chăm sóc chính (PCP) của 
quý vị để lập các mục tiêu điều trị. Nếu quý vị không thực hiện theo kế hoạch 
điều trị thì bác sĩ có thể báo cho quý vị biết các hậu quả có thể xảy ra do 
quyết định đó.

Thẻ ID Thành Viên
Tại mỗi cuộc hẹn, luôn trình thẻ ID thành viên Ambetter của mình trước khi 
được chăm sóc.

Khi Nào Nên Sử Dụng Phòng Cấp Cứu
Chỉ đến Phòng Cấp Cứu (ER) khi quý vị tin rằng mình đang gặp trường hợp 
khẩn cấp về y tế. Đối với tất cả các nhu cầu chăm sóc khác, vui lòng gọi cho 
PCP của quý vị.

Lịch Hẹn
Đảm bảo chắc chắn rằng quý vị giữ đúng hẹn. Nếu không thể giữ hẹn được, 
quý vị nên gọi điện để yêu cầu hủy bỏ hay dời lại cuộc hẹn. Bất cứ khi nào có 
thể, hãy lên hẹn vào giờ làm việc bình thường của phòng mạch.

PCP của Quý Vị
Quý vị nên biết tên của PCP và xây dựng quan hệ với người đó. Quý vị có thể 
đổi PCP của mình vào bất kỳ lúc nào bằng cách liên lạc với Phòng Dịch Vụ 
Thành Viên của chúng tôi theo số 1-877-687-1197 (TTY/TDD 1-877-941-9238).

Cách Đối Xử
Quý vị cần đối xử một cách tôn trọng nhân phẩm đối với tất cả nhân viên, nhà 
cung cấp dịch vụ và thành viên khác của chúng tôi. Nếu quý vị có quan ngại 
gì về việc chăm sóc thì hãy cho chúng tôi biết theo cách mang tính chất xây 
dựng.

Để biết thêm thông tin về các 
trách nhiệm của quý vị với tư 
cách là thành viên chương 
trình, vui lòng đọc tài liệu 
Chứng Từ Bảo Hiểm. 

Xin gọi số 1-877-687-1197 
(TTD/TTY: 1-877-941-9238) 
nếu quý vị cần hỗ trợ để 
thực hiện các quyền của 
mình.
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Dưới Đây Là Những Việc Quý Vị Nên Làm 
(Tiếp Tục)

Các Thay Đổi
Hãy cho chúng tôi biết nếu quý vị có bất kỳ thay đổi nào về địa chỉ, tên, số 
điện thoại hoặc gia đình. Quý vị cũng sẽ cần cập nhật thông tin trên trang 
web Washington Healthplanfinder tại wahealthplanfinder.org.

Bảo Hiểm Y Tế Khác
Khi ghi danh vào một chương trình với chúng tôi, quý vị cần cung cấp đầy 
đủ thông tin về tất cả chương trình bảo hiểm y tế khác quý vị hiện có hoặc 
sẽ có. Quý vị cũng cần báo cho Trung Tâm Giao Dịch Bảo Hiểm Sức Khỏe 
Washington.

Chi Phí
Nếu quý vị sử dụng dịch vụ chăm sóc mà không theo các quy định của chúng 
tôi thì có thể phải chịu trách nhiệm thanh toán chi phí cho dịch vụ đó. Tùy 
theo chương trình bảo hiểm, quý vị có thể còn phải chịu trách nhiệm trả phần 
phí bảo hiểm hàng tháng dành cho quý vị cũng như đóng tiền đồng trả vào 
lúc nhận dịch vụ.

Chỉ Thị Trước
Tất cả các thành viên trưởng thành của chúng tôi đều có quyền đưa ra các 
chỉ thị trước về việc chăm sóc sức khỏe cho mình. Chỉ thị trước là những mẫu 
đơn mà quý vị có thể điền vào để bảo vệ quyền của mình trong việc chăm sóc 
y tế nếu gặp tình huống cuối đời. Các chỉ thị này có thể giúp PCP của quý vị 
và những nhà cung cấp khác hiểu rõ những nguyện vọng của quý vị đối với 
việc chăm sóc sức khỏe. Việc lập giấy chỉ thị trước sẽ không làm mất đi quyền 
tự quyết của quý vị, và sẽ chỉ được áp dụng trong trường hợp quý vị mất khả 
năng đưa ra quyết định cho mình.

Một số ví dụ về các loại giấy chỉ thị trước là:
• 
• 
• 

Di chúc sống
Giấy ủy quyền quyết định cách chăm sóc sức khỏe
Lệnh “Không Hồi Sinh” (Do Not Resuscitate - DNR)

Nếu quý vị không có chỉ thị trước thì cũng không sao. Để biết thêm thông tin 
về các chỉ thị trước cũng như để lấy mẫu quý vị có thể sử dụng để Ủy Quyền 
Quyết Định Việc Chăm Sóc Sức Khỏe (Healthcare Proxy), vui lòng gọi Dịch Vụ 
Thành Viên theo số 1-877-687-1197 (TTY/TDD: 1-877-941-9238).

Các Thuật Ngữ Cần Biết
Words To Know

Chú Giải Thuật Ngữ Chăm Sóc  
Sức Khỏe Dành Cho Quý Vị
Chúng tôi biết rằng thuật ngữ bảo hiểm y tế có thể khiến quý 
vị đôi lúc thấy khó hiểu. Để giúp quý vị hiểu, chúng tôi đã lập 
danh sách các từ quý vị có thể cần biết trong khi đọc cuốn sổ 
tay thành viên này.  
Hãy xem khi cần! 
Thông Báo Quyết Định Từ Chối
Đây là thông báo quý vị nhận được nếu chúng tôi từ chối bao trả cho một 
dịch vụ quý vị yêu cầu.

Điều Kiện Hội Đủ
Là thành viên của Ambetter, quý vị hội đủ điều kiện được bảo hiểm thông 
qua Trung Tâm Giao Dịch Bảo Hiểm Sức Khỏe Washington.

Chăm Sóc Cấp Cứu/Các Trường Hơp Cấp Cứu
Chăm sóc cấp cứu nói về các dịch vụ chăm sóc quý vị nhận được trong phòng 
cấp cứu (ER). Chỉ tới phòng ER nếu sinh mạng quý vị gặp nguy hiểm và quý vị 
cần được chăm sóc y tế khẩn cấp ngay lập tức.

Chứng Từ Bảo Hiểm
Văn bản này liệt kê tất cả các dịch vụ và quyền lợi bảo hiểm mà chương trình 
bảo hiểm của quý vị bao trả. Tài liệu Chứng Từ Bảo Hiểm có thông tin về các 
khoản đồng trả, khoản chia sẻ chi phí và khoản khấu trừ cụ thể dành cho 
quý vị. Hãy nhớ đọc Chứng Từ Bảo Hiểm — tài liệu này có thể giúp quý vị hiểu 
chính xác những gì được bao trả và không được bao trả theo chương trình 
của quý vị.

Khiếu Nại/Kháng Nghị
Nếu quý vị bị từ chối một dịch vụ thì có thể nộp đơn khiếu nại hoặc kháng 
nghị. Đây là những hình thức khiếu nại chính thức để quý vị có thể yêu cầu 
chúng tôi xem xét lại quyết định của mình về việc không bao trả một dịch vụ 
nào đó. 

Thuộc Mạng Lưới (Nhà Cung Cấp và/hoặc Dịch Vụ)
Mạng lưới của Ambetter là một nhóm nhà cung cấp và bệnh viện hợp tác 
với chúng tôi để cung cấp dịch vụ chăm sóc cho quý vị. Các dịch vụ thuộc 
mạng lưới sẽ được bao trả theo chương trình bảo hiểm y tế của quý vị. Còn 
nếu không thuộc mạng lưới thì có thể quý vị sẽ phải trả thêm tiền cho dịch vụ 
mình nhận được. Bất cứ khi nào có thể, hãy luôn sử dụng nhà cung cấp/dịch 
vụ thuộc mạng lưới!

Phí Bảo Hiểm
Phí bảo hiểm là khoản tiền quý vị phải trả hàng tháng đối với bảo hiểm y tế 
của mình. Hóa đơn hàng tháng sẽ cho quý vị biết khoản thanh toán phí bảo 
hiểm là bao nhiêu.

http://www.wahealthplanfinder.org


50 | Ambetter from Coordinated Care: 1-877-687-1197 (TTY/TDD 1-877-941-9238) | Ambetter.CoordinatedCareHealth.com Ambetter from Coordinated Care: 1-877-687-1197 (TTY/TDD 1-877-941-9238) | Ambetter.CoordinatedCareHealth.com | 51

CÁ
C TH

U
ẬT N

G
Ữ

 CẦ
N

 BIẾT

CÁ
C Q

U
YỀN

 CỦ
A

 TH
À

N
H

 V
IÊN

Dưới Đây Là Những Việc Quý Vị Nên Làm 
(Tiếp Tục)

Các Thay Đổi
Hãy cho chúng tôi biết nếu quý vị có bất kỳ thay đổi nào về địa chỉ, tên, số 
điện thoại hoặc gia đình. Quý vị cũng sẽ cần cập nhật thông tin trên trang 
web Washington Healthplanfinder tại wahealthplanfinder.org.

Bảo Hiểm Y Tế Khác
Khi ghi danh vào một chương trình với chúng tôi, quý vị cần cung cấp đầy 
đủ thông tin về tất cả chương trình bảo hiểm y tế khác quý vị hiện có hoặc 
sẽ có. Quý vị cũng cần báo cho Trung Tâm Giao Dịch Bảo Hiểm Sức Khỏe 
Washington.

Chi Phí
Nếu quý vị sử dụng dịch vụ chăm sóc mà không theo các quy định của chúng 
tôi thì có thể phải chịu trách nhiệm thanh toán chi phí cho dịch vụ đó. Tùy 
theo chương trình bảo hiểm, quý vị có thể còn phải chịu trách nhiệm trả phần 
phí bảo hiểm hàng tháng dành cho quý vị cũng như đóng tiền đồng trả vào 
lúc nhận dịch vụ.

Chỉ Thị Trước
Tất cả các thành viên trưởng thành của chúng tôi đều có quyền đưa ra các 
chỉ thị trước về việc chăm sóc sức khỏe cho mình. Chỉ thị trước là những mẫu 
đơn mà quý vị có thể điền vào để bảo vệ quyền của mình trong việc chăm sóc 
y tế nếu gặp tình huống cuối đời. Các chỉ thị này có thể giúp PCP của quý vị 
và những nhà cung cấp khác hiểu rõ những nguyện vọng của quý vị đối với 
việc chăm sóc sức khỏe. Việc lập giấy chỉ thị trước sẽ không làm mất đi quyền 
tự quyết của quý vị, và sẽ chỉ được áp dụng trong trường hợp quý vị mất khả 
năng đưa ra quyết định cho mình.

Một số ví dụ về các loại giấy chỉ thị trước là:
• Di chúc sống
• Giấy ủy quyền quyết định cách chăm sóc sức khỏe
• Lệnh “Không Hồi Sinh” (Do Not Resuscitate - DNR)

Nếu quý vị không có chỉ thị trước thì cũng không sao. Để biết thêm thông tin 
về các chỉ thị trước cũng như để lấy mẫu quý vị có thể sử dụng để Ủy Quyền 
Quyết Định Việc Chăm Sóc Sức Khỏe (Healthcare Proxy), vui lòng gọi Dịch Vụ 
Thành Viên theo số 1-877-687-1197 (TTY/TDD: 1-877-941-9238).

Các Thuật Ngữ Cần Biết

Chú Giải Thuật Ngữ Chăm Sóc  
Sức Khỏe Dành Cho Quý Vị
Chúng tôi biết rằng thuật ngữ bảo hiểm y tế có thể khiến quý 
vị đôi lúc thấy khó hiểu. Để giúp quý vị hiểu, chúng tôi đã lập 
danh sách các từ quý vị có thể cần biết trong khi đọc cuốn sổ 
tay thành viên này.  
Hãy xem khi cần! 
Thông Báo Quyết Định Từ Chối
Đây là thông báo quý vị nhận được nếu chúng tôi từ chối bao trả cho một 
dịch vụ quý vị yêu cầu.

Điều Kiện Hội Đủ
Là thành viên của Ambetter, quý vị hội đủ điều kiện được bảo hiểm thông 
qua Trung Tâm Giao Dịch Bảo Hiểm Sức Khỏe Washington.

Chăm Sóc Cấp Cứu/Các Trường Hơp Cấp Cứu
Chăm sóc cấp cứu nói về các dịch vụ chăm sóc quý vị nhận được trong phòng 
cấp cứu (ER). Chỉ tới phòng ER nếu sinh mạng quý vị gặp nguy hiểm và quý vị 
cần được chăm sóc y tế khẩn cấp ngay lập tức.

Chứng Từ Bảo Hiểm
Văn bản này liệt kê tất cả các dịch vụ và quyền lợi bảo hiểm mà chương trình 
bảo hiểm của quý vị bao trả. Tài liệu Chứng Từ Bảo Hiểm có thông tin về các 
khoản đồng trả, khoản chia sẻ chi phí và khoản khấu trừ cụ thể dành cho 
quý vị. Hãy nhớ đọc Chứng Từ Bảo Hiểm — tài liệu này có thể giúp quý vị hiểu 
chính xác những gì được bao trả và không được bao trả theo chương trình 
của quý vị.

Khiếu Nại/Kháng Nghị
Nếu quý vị bị từ chối một dịch vụ thì có thể nộp đơn khiếu nại hoặc kháng 
nghị. Đây là những hình thức khiếu nại chính thức để quý vị có thể yêu cầu 
chúng tôi xem xét lại quyết định của mình về việc không bao trả một dịch vụ 
nào đó. 

Thuộc Mạng Lưới (Nhà Cung Cấp và/hoặc Dịch Vụ)
Mạng lưới của Ambetter là một nhóm nhà cung cấp và bệnh viện hợp tác 
với chúng tôi để cung cấp dịch vụ chăm sóc cho quý vị. Các dịch vụ thuộc 
mạng lưới sẽ được bao trả theo chương trình bảo hiểm y tế của quý vị. Còn 
nếu không thuộc mạng lưới thì có thể quý vị sẽ phải trả thêm tiền cho dịch vụ 
mình nhận được. Bất cứ khi nào có thể, hãy luôn sử dụng nhà cung cấp/dịch 
vụ thuộc mạng lưới!

Phí Bảo Hiểm
Phí bảo hiểm là khoản tiền quý vị phải trả hàng tháng đối với bảo hiểm y tế 
của mình. Hóa đơn hàng tháng sẽ cho quý vị biết khoản thanh toán phí bảo 
hiểm là bao nhiêu.
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Chú Giải Thuật Ngữ Chăm Sóc  
Sức Khỏe Dành Cho Quý Vị (Tiếp Tục)

Dịch Vụ Chăm Sóc Phòng Ngừa
Dịch vụ chăm sóc phòng ngừa là các dịch vụ chăm sóc thường xuyên được 
thiết kế để giúp quý vị luôn mạnh khỏe và phát hiện sớm các vấn đề sức 
khỏe. Ví dụ: kiểm tra sức khỏe tổng quát, đo huyết áp, một số xét nghiệm/
kiểm tra sàng lọc dò tìm bệnh ung thư và nhiều hơn thế.

Bác Sĩ Chăm Sóc Chính (PCP)
PCP (Primary Care Provider) của quý vị là bác sĩ chính đáp ứng các nhu cầu 
chăm sóc sức khỏe của quý vị. Hãy làm quen với PCP của mình và luôn thực 
hiện đúng lịch các cuộc thăm khám sức khỏe. PCP của quý vị càng nắm được 
nhiều thông tin về sức khỏe của quý vị thì họ càng phục vụ quý vị tốt hơn.

Cho Phép Trước
Quý vị có thể cần xin cho phép trước để được bao trả một số dịch vụ. Khi một 
dịch vụ được bảo hiểm cần cho phép trước thì có nghĩa là dịch vụ đó cần 
được chấp thuận trước khi quý vị đến thăm khám với nhà cung cấp dịch vụ 
cho mình. Nếu cần cho phép trước thì quý vị sẽ cần trao đổi với PCP của mình 
hoặc với Dịch Vụ Thành Viên. Quý vị sẽ cần nộp yêu cầu cho phép trước.

Bảng Liệt Kê Các Quyền Lợi
Bảng Liệt Kê Các Quyền Lợi của quý vị là một tài liệu liệt kê các quyền lợi được 
bảo hiểm dành cho quý vị và cho biết khi nào quý vị hội đủ điều kiện nhận 
các quyền lợi đó.

Tiền Phụ Cấp
Phụ cấp là một hình thức tín dụng thuế giúp giảm phí bảo hiểm hàng tháng 
của quý vị. Các khoản phụ cấp này là của chính phủ. Việc quý vị có hội đủ điều 
kiện được hưởng tiền phụ cấp hay không phụ thuộc vào số người trong gia 
đình, thu nhập của quý vị và nơi quý vị sinh sống.

Chăm Sóc Khẩn Cấp
Chăm sóc khẩn cấp là loại chăm sóc y tế quý vị cần nhanh. Khi gặp tình trạng 
y tế đe dọa đến tính mạng thì không phải là lúc nhận chăm sóc khẩn cấp. Quý 
vị có thể được chăm sóc khẩn cấp tại một trung tâm chăm sóc khẩn cấp.

Quản Lý Sử Dụng Bảo Hiểm
Chúng tôi cần thực hiện quy trình này để đảm bảo quý vị nhận đúng liệu 
pháp điều trị. Chúng tôi duyệt xét tình trạng y tế và sức khỏe của quý vị rồi 
sau đó quyết định nên làm gì là tốt nhất.
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