wybór

PLANU
ZARZĄDZANEJ
OPIEKI
		MEDICAID
Przydatne wskazówki podczas wyboru ubezpieczenia
w ramach rynku ubezpieczeń zdrowotnych „Zdrowy Stan NY”
(NY State of Health)

Wybór planu zarządzanej opieki Medicaid
Aby sprawdzić uprawnienie do Medicaid zapewniającego bezpłatne ubezpieczenie
zdrowotne dla uprawnionych nowojorczyków, należy odwiedzić „Zdrowy Stan NY”,
oficjalny rynek ubezpieczeń zdrowotnych. W przypadku kwalifikowania kolejnym
krokiem jest wybór planu zarządzanej opieki. Na wybór ubezpieczenia przysługuje
10 dni. W przypadku niewybrania planu w tym okresie zostanie on wybrany za
świadczeniobiorcę.

•

Przejrzyj coroczny przewodnik dla konsumentów dot. jakości ubezpieczeń, który
ocenia ubezpieczenia wg ich usług, jakości i satysfakcji klienta. Aby uzyskać dostęp
do przewodnika, odwiedź stronę:

http://www.health.ny.gov/health_care/managed_care/consumer_guides/
nyc/medicaid/
Ubezpieczenie na potrzeby specjalne (SNP) HIV

Ubezpieczenia zdrowotne współpracują z grupą (siecią) lekarzy, przychodni, szpitali
i aptek, aby zapewnić opiekę. Należy wybrać jednego z lekarzy z sieci ubezpieczenia
jako lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (PCP). W celu uzyskania opieki należy
udać się do PCP oraz innych lekarzy objętych siecią ubezpieczenia.

Osoby uprawnione do Medicaid zakażone HIV mogą zapisać się do HIV SNP. Osoby
bezdomne są uprawnione do HIV SNP, nawet jeśli nie są zarażone HIV. HIV SNP
to ubezpieczenia zdrowotne oferujące usługi koordynacji dodatkowej opieki oraz
posiadające lekarzy znających potrzeby osób zakażonych HIV oraz członków ich rodzin.

Plany zarządzanej opieki Medicaid są bardzo tanie. Obejmują również te same usługi
opieki zdrowotnej. Nie wszystkie są jednak takie same:

Odwiedź stronę nystateofhealth.ny.gov lub zadzwoń do infolinii CHOICE Medicaid Nowy
Jork pod nr 1-800-505-5678, aby zapisać się do HIV SNP.

•
•
•

Mogą obejmować różne sieci lekarzy oraz szpitali
Mogą obejmować inne lekarstwa na receptę

W celu uzyskania dodatkowych informacji o ubezpieczeniu:

Mogą zapewniać różną jakość oraz mieć inne oceny satysfakcji pacjenta

Affinity Health Plan 1(866) 247-5678
EmblemHealth (HIP) 1(800) 447-8255
Empire Blue Cross Blue Shield Health Plus 1(800) 600-4441
Fidelis Care New York 1(888) 343-3547
Healthfirst PHSP, Inc. 1(866) 463-6743
MetroPlus Health Plan 1(800) 303-9626
United Healthcare Community Plan 1(800) 493-4647
WellCare of New York 1(800) 288-5441

Wybór ubezpieczenia
Aby znaleźć najlepsze ubezpieczenie:

•

Zapytaj lekarza, który regularnie Cię leczy, o nazwy ubezpieczeń w ramach
Medicaid, które akceptuje

•

Przyjrzyj się sieci objętej ubezpieczeniem, aby sprawdzić, czy lekarze, szpitale
i przychodnie znajdują się w pobliżu

•
•

Sprawdź, czy ubezpieczenie zdrowotne obejmuje Twoje lekarstwa

•

Zapytaj, czy plan oferuje specjalne programy zapewniające utrzymanie zdrowia

Zastanów się, czy ubezpieczenie zdrowotne umożliwi realizację recept w aptece,
z której korzystasz
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Ubezpieczenie na potrzeby specjalne HIV:
Amida Care 1(800) 556-0689
MetroPlus Health Plan Partnership in Care 1(800) 303-9626
VNS CHOICE SNP 1(866) 469-7774
W celu uzyskania dodatkowych informacji należy odwiedzić stronę
Stowarzyszenia ubezpieczeń zdrowotnych NYC pod adresem
www.nyc.gov/hilink
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