Medicaid na leczenie stanu zdrowia wymagającego
opieki nagłej („Medicaid w sytuacji nagłej”)
Medicaid na leczenie stanu zdrowia wymagającego opieki nagłej, zwane również „Medicaid w sytuacji
nagłej”, pomaga uprawnionym nowojorczykom nieposiadającym dokumentów oraz będącym
tymczasowymi imigrantami uregulować koszty opieki medycznej w sytuacji nagłej opieki.*

Czy kwalifikuję się do „Medicaid w sytuacji nagłej”?
Do „Medicaid w sytuacji nagłej” można zakwalifikować się po spełnieniu wymagań dot. uprawnienia do pełnego
ubezpieczenia Medicaid, lecz braku uprawnienia ze względu na status imigracyjny.
Aby się zakwalifikować, należy:
Spełnić wymagania dot. dochodu (niski dochód).
Być mieszkańcem NYS (tymczasowi, legalni mieszkańcy nie muszą spełniać stanowego wymagania
dotyczącego miejsca zamieszkania).
Wszystkie szpitale muszą leczyć pacjentów w nagłej potrzebie medycznej, bez względu na ich zdolność zapłaty.

JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK
Możesz zarejestrować się w dowolnym momencie,
aby zyskać wcześniejszą aprobatę w przypadku
przyszłej nagłej potrzeby. W przypadku
wcześniejszego zapisania otrzymasz zgodę na
koszty przyszłej nagłej potrzeby przez 12 miesięcy.

Możesz również zapisać się w szpitalu podczas
lub po uzyskaniu opieki w sytuacji nagłej. Należy
zarejestrować się w ciągu trzech miesięcy od
uzyskania opieki w sytuacji nagłej, aby objąć
koszty ubezpieczeniem.

Osoby poniżej 65 roku życia mogą zapisać się online.
Odwiedź stronę „Zdrowy Stan NY” (NY State of
Health) pod adresem nystateofhealth.gov lub
zadzwoń pod nr 1-855-355-5777.

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! Zadzwoń pod nr 311, aby uzyskać więcej
informacji.

Większość osób powyżej 65 roku życia lub osób
niepełnosprawnych musi złożyć inny wniosek.
W celu uzyskania pomocy podczas zapisu należy
dzwonić pod nr 347-396-4705.

UBIEGANIE SIĘ O UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE NIE WPŁYNIE NA STATUS IMIGRACYJNY
Ubieganie się o „Medicaid w sytuacji nagłej” lub pełne ubezpieczenie Medicaid NIE wpłynie na zdolność do
ubiegania się o status prawny i NIE jest zgłaszane do Amerykańskich Służb Imigracyjnych i Celnych (ICE) lub
Amerykańskiego Urzędu ds. Obywatelstwa i Imigracji (USCIS).
* Imigranci przebywający zgodnie z prawem oraz tymczasowi mieszkańcy-imigranci mogą kwalifikować się do pełnego
ubezpieczenia Medicaid lub Planu zasadniczego. Obydwa pokrywają opiekę poza sytuacjami nagłymi.

CZY „Medicaid w sytuacji nagłej” POKRYJE WSZYSTKIE KOSZTY MOJEJ OPIEKI?
Nie. „Medicaid w sytuacji nagłej” zapewnia płatność za opiekę medyczną i usługi wyłącznie w
przypadku konieczności uzyskania natychmiastowej opieki w przypadku poważnego problemu
zdrowotnego. Poważny problem zdrowotny obejmuje atak serca lub poważny ból, który może
prowadzić do poważnego stanu zdrowia w przypadku braku pomocy medycznej. „Medicaid w sytuacji
nagłej” pokrywa również koszty związane z dializą nerek oraz nagłego porodu. Objęte są również
lekarstwa niezbędne w sytuacji nagłej oraz niektóre leki na receptę do leczenia nowotworów.

CO JEŚLI NIE POSIADAM UBEZPIECZENIA I MUSZĘ UDAĆ SIĘ DO LEKARZA?
Jeśli nie masz ubezpieczenia zdrowotnego i potrzebujesz opieki, nadal możesz uzyskać do niej dostęp
w NYC. Miejski system szpitali publicznych (Wydział Zdrowia + Szpitali NYC) oraz lokalne społeczne
centra zdrowia zapewniają opiekę medyczną na zasadzie obniżonych opłat, w zależności od dochodu.
Prywatne szpitale są również zobowiązane prawem stanowym do oferowania opieki charytatywnej
i pomocy finansowej dla pacjentów o niskich dochodach, bez względu na status imigracyjny.

W CELU UZYSKANIA DODATKOWYCH INFORMACJI:
Odwiedź stronę NY State of Health pod adresem nystateofhealth.ny.gov
lub zadzwoń pod nr 1-855-355-5777 lub 311
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Prawa autorskie 2017, Niniejsza karta informacyjna służy celom informacyjnym i jest oferowana wyłącznie przez Biuro ds. dostępu do ubezpieczeń zdrowotnych na terenie
miasta Wydziału ds. Zasobów Ludzkich NYC. W celu uzyskania zgody na kopiowanie niniejszego materiału w całości lub w części należy skontaktować się z Wydziałem ds.
Zasobów Ludzkich Miasta Nowy Jork.

