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UBEZPIECZENIA
ZDROWIE
DZIECKA
PLUS
Przydatne wskazówki podczas wyboru ubezpieczenia w
ramach rynku ubezpieczeń zdrowotnych „Zdrowy Stan NY”
(NY State of Health)

PROGRAM ZDROWE DZIECKO PLUS (CHILD HEALTH PLUS) zapewnia
bezpłatną lub tanią opiekę zdrowotną dla wszystkich dzieci bez względu
na wysokość dochodu lub status imigracyjny. Po zakwalifikowaniu,
konieczny będzie wybór ubezpieczenia zdrowotnego dla dziecka.
Ubezpieczenia zdrowotne współpracują z grupą (siecią) lekarzy,
przychodni, szpitali i aptek, aby pokryć koszty opieki. Należy wybrać
jednego z lekarzy w ramach ubezpieczenia zdrowotnego, który
będzie lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej (PCP) dla dziecka.
Dziecko będzie udawać się do PCP oraz innych lekarzy objętych siecią
ubezpieczenia w celu uzyskania opieki.
Programy Zdrowe Dziecko Plus są bezpłatne lub obejmują miesięczną składkę,
w zależności od wysokości dochodu gospodarstwa domowego. Ubezpieczenia
obejmują te same usługi opieki zdrowotnej. Nie wszystkie są jednak takie same:

•
•
•

Mogą obejmować różne sieci lekarzy oraz szpitali
Mogą obejmować inne lekarstwa na receptę
Mogą zapewniać różną jakość oraz mieć inne oceny satysfakcji pacjenta

Wybór ubezpieczenia
Aby znaleźć najlepsze ubezpieczenie dla dziecka:

•
•
•
•

Zapytaj lekarza, który regularnie leczy dziecko, o nazwy ubezpieczeń
w ramach programu Zdrowe Dziecko Plus, które akceptuje.
Przyjrzyj się sieci objętej ubezpieczeniem, aby sprawdzić, czy lekarze,
szpitale i przychodnie ubezpieczenia zdrowotnego znajdują się w pobliżu.
Sprawdź, czy ubezpieczenie zdrowotne obejmuje lekarstwa dziecka.
Zastanów się, czy ubezpieczenie zdrowotne umożliwi realizację recept
w aptece, z której korzystasz.
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•

•

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/
W przypadku opłacania całego kosztu ubezpieczenia zdrowotnego
porównaj miesięczne składki wybranych ubezpieczeń i zastanów się,
na co Cię stać.

Opłacanie składek
Niektóre rodziny o wyższych dochodach muszą opłacać miesięczne składki za
Programy Zdrowe Dziecko Plus. Objęcie ubezpieczeniem nie obowiązuje do
czasu zapłacenia pierwszej składki miesięcznej. Istnieje możliwość wysłania
pocztą płatności składki przed otrzymaniem rachunku.
Ubezpieczenia Zdrowe Dziecko Plus miasta Nowy Jork
Affinity Health Plan 1(866) 247-5678
Fidelis Care New York 1(888) 343-3547
EmblemHealth (HIP) 1(800) 447-8255
Empire Blue Cross Blue Shield Health Plus 1(800) 600-4441
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
W celu uzyskania dodatkowych informacji należy odwiedzić stronę
Stowarzyszenia Ubezpieczeń Zdrowotnych NYC pod adresem
www.nyc.gov/hilink
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