
Người chăm sóc chính Phòng Cấp Cứu
Quý vị sẽ chi tiền phụ trả bảo phí chính, nếu có.  
Quý vị có thể tốn từ $0 đến $50. 

Quý vị có thể trả tiền phụ trả, đồng bảo hiểm, và phải trả hết tiền khấu trừ 
trước khi chương trình sức khỏe trả cho phần chi phí của quý vị, đặc biệt nếu 
đó không phải là trường hợp khẩn cấp. Khoản phụ trả có thể từ $50 đến $150.

Quý vị đến khám bệnh khi bị bệnh và ngay khi khỏe mạnh. Quý vị chỉ đến khi bị thương tích hay bệnh nặng. 

Quý vị gọi trước để lấy hẹn. Quý vị đến khi cần và chờ cho đến khi họ gọi quý vị.

Quý vị có thể chờ một chút để được gọi sau khi đến nơi  
nhưng thường quý vị sẽ được khám đúng giờ hẹn. 

Quý vị có thể chờ nhiều giờ trước khi được khám nếu đây không  
phải là trường hợp khẩn cấp.

Thông thường quý vị sẽ được khám bệnh bởi cùng một người chăm 
sóc vào mỗi lần khám.

Quý vị sẽ gặp người chăm sóc làm việc trong ngày đó.

Người chăm sóc sẽ thường xuyên truy cập hồ sơ sức khỏe của quý vị. Người chăm sóc khám cho quý vị có thể không có hồ sơ sức  
khỏe của quý vị. 

Người chăm sóc sẽ cùng quý vị theo dõi bệnh mãn tính và giúp quý 
vị cải tiến sức khỏe tổng quát của mình.

Người chăm sóc có thể không biết quý vị bị bệnh mãn tính gì.

Người chăm sóc sẽ kiểm tra những phạm vi sức khỏe khác, không 
chỉ các vấn đề khiến quý vị đến khám ngày hôm đó 

Người chăm sóc chỉ kiểm tra vấn đề khẩn cấp khiến  
quý vị đến chữa trị nhưng có lẽ không hỏi những vấn đề khác.

Nếu quý vị cần gặp những người chăm sóc khác hay điều quản bệnh 
tình của mình thì người chăm sóc có thể giúp quý vị lập kế hoạch, 
lấy thuốc, và sắp xếp các buổi hẹn khuyến khích khám theo dõi hay 
tìm bác sĩ chuyên khoa.

Khi khám xong thì quý vị sẽ được cho ra về cùng với những chỉ dẫn cần 
theo dõi với bác sĩ chăm sóc chính và//hoặc bác sĩ chuyên khoa. Có thể 
không có bất cứ hỗ trợ theo dõi nào. 

Tại một vài khu vực, quý vị có thể đến Trung Tâm Chăm Sóc Khẩn Cấp. Nếu khu vực của quý vị có Chăm Sóc Khẩn Cấp thì gọi cho chương trình sức khỏe 
trước khi quý vị đến để biết xem quý vị phải trả bao nhiêu tiền.

Sự khác biệt giữa văn phòng người chăm sóc và phòng cấp cứu 

Số sản phẩm CMS
11817-V  tháng 1 năm 2015
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