ZŁÓŻ WNIOSEK JUŻ DZISIAJ
Publiczne programy ubezpieczeń
zdrowotnych, takie jak Medicaid,
Plan Zasadniczy (Essential Plan)
i Zdrowie Dziecka Plus są
dostępne przez cały rok.
Prywatne ubezpieczenia
zdrowotne są dostępne co roku
podczas otwartego okresu
zapisów lub w przypadku
kwalifikujących zdarzeń.

_____________________
ZAZNACZ W KALENDARZU!
Złóż wniosek do 15 grudnia,
aby uzyskać ubezpieczenie
od 1 stycznia
_____________________

NIE WIESZ, CZY SIĘ
KWALIFIKUJESZ?
Nie ma problemu – możesz złożyć
wniosek w dowolnym momencie,
aby sprawdzić.
Poznanie opcji ubezpieczenia jest
łatwiejsze niż do tej pory!
_____________________

UZYSKAJ POMOC FINANSOWĄ
W zależności od dochodu, możesz
uzyskać pomoc finansową, aby
obniżyć koszty ubezpieczenia.
Możesz ubiegać się o
ubezpieczenie poprzez
„Zdrowy Stan NY”
w dowolnym momencie
podczas roku.

LGBTQI* Uzyskaj
ubezpieczenie zdrowotne

Jakie mam opcje ubezpieczenia
zdrowotnego?
Jeśli nie możesz ubezpieczyć się w pracy
lub poprzez członka rodziny, możesz znaleźć
tanią opcję ubezpieczenia poprzez rynek
ubezpieczeń zdrowotnych „Zdrowy Stan NY”.
Oto jak to zrobić:
•

•

_____________________

W CELU UZYSKANIA
DODATKOWYCH INFORMACJI
Odwiedź stronę „Zdrowy
Stan NY” pod adresem
nystateofhealth.ny.gov
lub zadzwoń pod nr
1-855-355-5777 lub 311.

•

Wniosek można złożyć online, przez
telefon lub osobiście. Pomoc telefoniczna
i osobista jest dostępna w wielu językach.
Wypełnij jeden z wniosków, aby sprawdzić,
czy możesz uzyskać pomoc finansową
oraz aby zapisać się do dowolnego
ubezpieczenia w ramach rynku
ubezpieczeń zdrowotnych, do którego
jesteś uprawniony.
Małżonkowie tej samej płci mogą uzyskać
ulgę podatkową na zakup prywatnego
ubezpieczenia zdrowotnego, jeśli spełniają
warunek uprawniający dotyczący dochodu
i złożą wspólne rozliczenie podatkowe.
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Prywatne ubezpieczenie zdrowotne można
zakupić również od firmy ubezpieczeniowej,
jednak w takim przypadku nie będzie
zapewniona pomoc finansowa.
Co jeśli jestem osobą transpłciową lub
o niepotwierdzonej płci i chcę uzyskać
dostęp do opieki związanej ze zmianą płci?
•

Program Medicaid stanu Nowy Jork nie
pokrywa kosztów opieki związanej ze
zmianą płci.

•

Prywatne ubezpieczenia zdrowotne nie
mogą odmówić leczenia w ramach zmiany
płci, którą lekarz uzna za niezbędną ze
względów medycznych.

*Lesbijki, geje, biseksualiści, transseksualiści,
osoby kwestionujące swoją płeć i obojnacze
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Jak znaleźć lekarzy i usługi opieki zdrowotnej
przyjazne dla LGBTQI?
•

Jeśli nie masz lekarza, możesz uzyskać informacje o
placówkach opieki zdrowotnej przyjaznych dla LGBTQI
w Przewodniku po usługach i zasobach miasta Nowy
Jork dla LGBTQI dostępnym tutaj: comptroller.nyc.
gov/help/lgbtq-directory/

Zadzwoń pod nr 1-800-542-2437 lub wyślij wiadomość
e-mail na adres adap@health.state.ny.us w celu uzyskania
dodatkowych informacji. Możesz również odwiedzić stronę
health.ny.gov/forms/doh-2794.pdf, aby pobrać wniosek
i ubiegać się łącznie o ADAP, ADAP Plus oraz APIC.
Osoby uprawnione do Medicaid mogą wybrać
Ubezpieczenie na potrzeby specjalne HIV (HIV Special Needs
Plan, HIV SNP) zamiast planu zarządzanej opieki Medicaid.
Odwiedź stronę NY State of Health lub zadzwoń na infolinię
CHOICE Medicaid Nowy Jork pod nr 1-800-505-5678, aby
zapisać się do HIV SNP.
Co jeśli potrzebuję bezpłatnej i poufnej opieki z zakresu
zdrowia seksualnego i reprodukcji?

•

Działające przy szpitalu Metropolitan Hospital
Centrum Zdrowia LGBT, będące członkiem miejskiego
systemu szpitali publicznych (Wydział Zdrowia +
Szpitali NYC), oferuje wszechstronną opiekę dla osób
indywidualnych i rodzin. Aby dowiedzieć się więcej,
zapraszamy na stronę: nychealthandhospitals.org/
metropolitan/our-services/lgbtq-health-center/

•

Jeśli lubisz swoich lekarzy, zapytaj, które
ubezpieczenia zdrowotne akceptują. Na stronie
internetowej „Zdrowy Stan NY” można wyszukać
lekarzy i szpitale, aby sprawdzić, z którymi firmami
ubezpieczeniowymi współpracują.

Bezpłatna i poufna opieka z zakresu reprodukcji, włączając
profilaktyczne badania oraz testy STI, jest dostępna dla
uprawnionych kobiet i mężczyzn w ramach Programu
świadczeń na planowanie rodziny (Family Planning Benefit
Program). Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę
nyc.gov/hilink/famplan.

Co jeśli jestem zakażony(-a) wirusem HIV lub choruję
na AIDS?
W przypadku osób nieubezpieczonych Program pomocy
w zakresie leków na AIDS (AIDS Drug Assistance Program,
ADAP) może ułatwić uzyskanie leków na receptę oraz
niezbędnej opieki. Pomoc mogą uzyskać osoby samotne
osiągające roczny dochód do 52 461 USD.
•
•

ADAP zapewnia bezpłatne leki na receptę w przypadku
HIV i powiązanych zakażeń oportunistycznych.
ADAP Plus zapewnia bezpłatną podstawową opiekę
zdrowotną w wybranych przychodniach i oddziałach
opieki ambulatoryjnej.

Jeśli posiadasz prywatne ubezpieczenie zdrowotne,
program kontynuacji ubezpieczenia ADAP Plus (ADAP
Plus Insurance Continuation Program, APIC) może
zapewnić pomoc w opłaceniu składek.

Co jeśli nie posiadam ubezpieczenia i muszę udać się
do lekarza?
Jeśli nie posiadasz ubezpieczenia zdrowotnego i potrzebujesz
pomocy, możesz ją uzyskać.
Miejski system szpitali publicznych (Wydział Zdrowia +
Szpitali) oraz lokalne społeczne centra zdrowia zapewniają
opiekę medyczną na zasadzie obniżonych opłat, w
zależności od dochodu. Odwiedź stronę nyc.gov/hilink, aby
dowiedzieć się więcej na temat opieki zdrowotnej dla osób
nieubezpieczonych.
Nie zastanawiaj się – po prostu złóż wniosek. Poznanie
opcji ubezpieczenia jest teraz łatwiejsze niż do tej pory!
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