CHỈ DẪN sức khỏe
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Hiểu rõ bảo hiểm sức khỏe
của quý vị
• Hỏi chương trình sức khỏe của quý vị
hay chương trình Medicaid hoặc chương
trình CHIP của tiểu bang để xem dịch vụ
nào được bao trả.

5

Bắt đầu
ở đây

Lấy hẹn
• Cho biết quý vị là bệnh nhân mới hay đã
từng đến trước đó.
• Cho biết tên của chương trình bảo hiểm
và hỏi xem họ có nhận bảo hiểm của quý
vị không.
• Cho họ biết tên của người chăm sóc quý
vị muốn khám bệnh và lý do quý vị muốn
lấy hẹn.

Ðặt sức khỏe lên
hàng đầu

• Hỏi ngày giờ thích hợp cho quý vị.
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• Sống khỏe mạnh là điều quan trọng cho
quý vị và gia đình mình.
• Duy trì lối sống lành mạnh ở nhà, chỗ
làm, và trong cộng đồng.
• Khám thăm dò sức khỏe theo đề nghị và
điều quản những căn bệnh mãn tính.

Chuẩn bị khi đến khám bệnh
• Mang theo thẻ bảo hiểm.
• Biết rõ bệnh sử gia đình và lập danh sách bất
cứ loại thuốc nào quý vị dùng.
• Mang theo danh sách các câu hỏi và những
điều cần bàn thảo, và ghi chú trong lúc
khám bệnh.

• Giữ tất cả các thông tin sức khỏe của quý
vị ở một chỗ.

• Có người đi cùng để giúp đỡ nếu quý vị cần.

• Làm quen với các chi phí của quý vị (bảo
phí, tiền phụ trả, tiền khấu trừ, đồng bảo
hiểm).
• Biết sự khác biệt giữa trong hệ thống và
ngoài hệ thống.
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Biết đi đâu để được chăm sóc
• Sử dụng phòng cấp cứu cho tình trạng bệnh đe
dọa đến tánh mạng.
• Nên sử dụng chăm sóc chính khi không phải là
trường hợp khẩn cấp.
• Biết sự khác biệt giữa chăm sóc chính và chăm
sóc khẩn cấp.
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Nếu muốn đổi người
chăm sóc, trở lại
Bước 4.

7

Xem người chăm sóc có
phù hợp với quý vị không
• Quý vị có thấy thoải mái với người
chăm sóc khám bệnh mình không?
• Quý vị có thể hiểu và nói chuyện với
người chăm sóc của mình không?

Tìm người chăm sóc
• Hỏi người quý vị tin tưởng và/
hoặc tìm kiếm trên internet.

• Quý vị có thấy mình và người chăm sóc
có thể cùng nhau lấy quyết định sáng
suốt không?

• Kiểm tra danh sách người chăm
sóc của chương trình.

• Hãy nhớ: Quý vị có thể đổi người chăm
sóc khác!

• Liên lạc với chương trình nếu
muốn thay đổi người chăm sóc
đã được chỉ định cho quý vị
• Nếu quý vị được ghi danh vào
Medicaid hay CHIP, liên lạc với
chương trình Medicaid hay
CHIP của tiểu bang để được
giúp đỡ.

8

Những bước kế tiếp sau buổi hẹn
• Làm theo chỉ dẫn của người chăm sóc.
• Lấy thêm thuốc quý vị được cấp, và dùng theo hướng dẫn.
• Sắp xếp buổi hẹn nếu quý vị cần theo dõi bệnh.
• Duyệt qua giải thích quyền lợi và trả hóa đơn y tế của
quý vị.
• Liên lạc với người chăm sóc, chương trình sức khỏe chương
trình Medicaid hay CHIP của tiểu bang nếu có thắc mắc.

Vào trang mạng go.cms.gov/c2c để biết thêm thông tin.
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