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Bang Chu Giai TLP Ngli' Bao Hi�m Sl'Pc Kh6e va Y Khoa 
• Bang chu giai nay co nhi�u ttr ngu thuong dimg, nhtmg khong phai la toan bi?. Cac ttr ngu va dµtli nghia trong bang 

chu giai tir ngfr nay co ffi\lC dich giao d\lC va co th� khac VOO cac tir ngfr va dµtli nghia trong chuong trinh CUa quy 
vi. Mi?t s6 tir ngfr nay ding co th� khong co ct!ng nghia chinh xac nhu khi dugc str d\mg trong kh@ u&c bao hi�m 
ho�c chuong trinh ctla quy vi, va trong tnrang hgp do, nghia trong kh@ u&c bao hi�m ho�c chmmg trinh do se dugc 
ap d\lllg. (Xem Ban Tom Luge QuySn Lgi va Bao Hi@m d� bi@t chi vS each xin ban sao van ki�n kh@ u&c ho�c 
chuong trinh bao hi�m cUa. quy vi.) 

• Van ttr in d�m mau xanh duO'Dg la m(?t ttr ngfr dugc dµtli nghia trong Bang Chu Giai Tt? Ngfr nay. 
• Xem trang 4 d� thi d\l vs each ap d\mg cac khoiin ti�n trii trmrc, dBng biio hi�m va nhfrng mrrc gi&i h�n ti�n rieng 

phiii tt.r trii voo nhau trong m<?t tnrang hgp �t S\f ngoai dOi. 

SB Ti�n Dtrcrc Phep 
s6 t6i da lam can ban tra ti@n cho cac dich V\l chi'im soc 
sue khoe dugc bao hi@m. Ti�n nay co th@ dugc gQi la "chi phi 
hi?i dt1 diSu ki�n", "trg d.p tra ti@n" ho�c "gia da thmmg 
hrgng." N@u chuyen vien cham soc srrc khoe ctla quy vi tinh 
tiSn nhi�u hon s6 ti@n dugc phep, quy vi co th@ phai f\r tra s6 
sai bi�t. (Xem Hoa DO'n Tinh SB Con L�i.) 

Khang Cao 
La yeu du hang ba.o hi@m ho�c chuO'Dg trinh s1rc khoe ct'ta 
quy vi xet lc;ii m<?t quy@t dµtli ho�c m<?t tnrang hgp phiin dBi. 

Hoa Don Tinh SB Con L"i 
Khi m<?t chuyen vien cham soc srrc khoe gt'ri hoa don cho quy 
vi d� tinh s6 sai bi�t gifra I� phi ctla chuyen vien chi'im soc s(rc 
khoe va sB ti�n dtrQ'c phep. Thi d\l, n@u I� phi ctla. chuyen vien 
cham soc sue khoe la $100 va s6 ti�n dugc phep la $70, chuyen 
vien cham soc s(rc kh<'>e co th@ gt'ri hoa don tinh quy vi s6 $30 
con lc;ii. Chuyen vien chiim soc StfC khoe trU tien khfmg dugc 
tinh hoa don v&i quy vi cho cac dich V\l dugc bao hi@m. 

1>8ng Bao Hi�m 
Ph§n phi t6n ct'ia quy 
vi cho m<?t dich V\l 

cham soc s(rc khoe 
dugc ba.o hi@m, dugc 
tinh b�ng tY I� bach 
phan (thi d\t, 20%) sB 
ti�n dtrQ'c phep cho 
dich V\l do. Quy vi 
tra dBng bao 
hi�m c9ng vO'i bfit 
cu khoiin ti�n trii 

Jane tra Chuang trinh 
ctia co tra 

20% 80% 

(Xem trang 4 d� bi@t thi d\l chi ti@t.) 

tm&c nao quy vi phai tra. Thi d\l, n@u s6 ti@n dugc phep ct'ia 
biio hi�m srrc khoe ho�c chtrO'Dg trinh khi d@n phOng mc;ich 
kham la $100 va quy vi da tra. xong ph§n tra. tnr&c, s6 ti@n 
dBng bao hi�m 20% ctla quy vi se la $20. Ba.o hi@m s(rc khoe 
ho�c chuong trinh tra phk con lc;ii ctia ti�n dugc phep. 

Bi�n Chung Thai Nghen 
Cac tinh trc:ing vi thai nghen, lam bbn va sinh con khi@n dn 
phai dugc chi'im soc y t@ d@ ngi'in ngt'ra m(rc tac hc;ii nghiem 
trQng d@n sue kh<'>e CUa nguoi m� ho�c thai nhi. Non mt'ra bu6i 
sang va sinh con b�g each phiiu caesarean a b\mg khong 

s6 tisn quy vi phai tra 
cho cac dich V\l cham 
soc s(rc khoe dugc biio 
hi�m s(rc khoe ho�c 
chtrO'Dg trinh ct'ta quy vi 
dai thQ tm&c khi bao 
hi@m s(rc khoe ho�c 
clurong trinh ctla quy 
vi bit ddu Thi d\l, 
n@u khoan ti�n tra. 

tm&c ct'ta quy vi la 
$1000, chuong trinh 

Chuang trinh 

Ctla. quy vi Se khOng 

ctia co tra 

100% 0% 
(Xem trang 4 d� bi@t thi d\l chi ti@t.) 

tra gi ca cho d@n khi quy vi da tra xong ph§n $1000 tra 
tm&c cho cac dich V\l cham soc s(rc kh<'>e nao co khoan tra 
tm&c. Khoan ti�n tra. co th@ khong ap d\mg cho tfit ca 

mQi dich V\l. 

Thi�t Bi Y Khoa B�n (DME) 
Thi@t bi va ti@p li�u dugc m<?t chuyen vien cham soc s(rc khoe 
d�t mua d� st'r d\lllg h�ng ngay ho�c dai hc;in. Phk dai thQ cho 
DME co th@ gbm: bi ducrng khi, xe Ian, nc;ing ho�c nhfrng 
mi@ng tht'r mau cho nguOi bi b�nh ti@u duong. 

Tinh Tr"ng Y Khoa Cin Cip C1fu 
Mi?t tnrong hgp 6m dau, thuong tich, tri�u ch(mg ho�c b�1lh 
trc;ing nghiem trQng d@n m(rc m<?t nguOi co suy nghI hgp ly se 
nho cham soc ngay d@ tranh bi tac hc;ii n�g. 

Chuyen Cher cip cw YT� 
Cac dich V\l xe cllu thuong cho m<?t tinh tr�ng y khoa cftn 
dp Ctfu. 

Cham Soc Trong Phong Cip C1fu 
Cac d!ch V1}. dp crru quy vi ti@p 1lh� trong m<?t phOng d.p 
CUu. 

phai la eac bi@n chung thai nghen. 

1>8ng Chi Tra 
Mi?t tiSn c6 dµtli ( chilng hc;in nhu $15) quy vi tra. cho m<?t 
dich v\1 cham soc s(rc khoe dugc bao hi�m, thuang la khi quy 
vi ti@p nh�n dich V\l do. s6 tiSn nay co th� khac nhau ruy theo 
loc;ii dich V\l cham soc s(rc khoe dugc bao hi�m. 

Khoan Ti�n Tra TrtrO'c 

Cac Dich Vu cip cw 
Danh giA m<?t tr�ng y khoa do dp Ctfu va di@u tri d� 
tinh trc;ing do khong tro n�ng them. 

Bang Chu Giai Tfr Ngfi' Bao Hi�m Sire Khoe va Y Khoa ss Kifun Soot OMB 1545-2229, 1210-0147, va 0938-11461 Trang 1 tren 4 
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Cac D!ch Vl] Khong Dtrqc Dai �h9 
Cac dich V\l cham s6c s(rc kh6e ma bao hiem sue khoe ho�c 
chuong trinh clia quy vi khong tra tiSn ho�c dai th<;>. 

Phan Dai 
Tnrang hqp rn;ii quy vi neu v6i hang bao hi�m s(rc kh6e 
ho�c chuong trinh ctia quy vi. 

Cac D!ch Vl] Phat Tri�n 
Cac dich V\l cham s6c s(rc kh6e d� giup m<?t nguai duy tri, h<;>c 
�p ho�c cai ti@n cac kha nang va ch(rc ni'ing hoc;it d(?ng cho 
cu(?c s6ng thuang nh�t. Cac thi d\l g6m tri li�u cho m<?t tre 

khong bi@t di ho�c n6i khi d@n tu6i le ra phai bi@t. Cac dich V\l 

nay c6 th� g6m tri li�u v�t ly va tri v�n d(?ng, dich V\l 

hQC VS ti@ng n6i-ngon ngtr Va cite dich V\l khac cho ngtroo 
khuy@t �t trong cac moi tmang b�nh nhan n<?i trU va!ho�c b�n11 
nhan ngoc;ii trU. 

Bao Hi�m S'lfc Khoe 
Mi?t hqp dBng doi h6i hang Mo hi�m s(rc kh6e cua quy vi phai 
tra. m<?t ph§n ho�c tilt ca. phi t6n cham s6c sue kh6e ct'ia quy vi 
d� dBi hiy tiSn b:lo phi. 

Cham Soc S'lfc Khoe T�i Gia 
Cac dich V\l cham s6c s(rc kh6e cho m<?t ngtroo a nha. 

Cac D!ch Vl] Cham Soc B�nh Nan Y 
Cac dich V\l d� xoa diu va y�m trq cho nhilng nguai dang a vao 
cac giai doc;in ctia. nan y va gia dhnh hQ. 

Nh�p B�nh Vi�n 
Vi� cham s6c trong m<?t b�nh vi�n ma nh�n m<?t 
nhan vao b�nh vi�n va thuang phil.i a lc;ii qua dem. 6 lc;ii qua 

dem d� theo doi c6 th� la cham s6c b�1lh 1lhfu1 ngoc;ii trU. 

Cham Soc B�nh Nhan Ngo�i Tru 0 B�nh Vi�n 
Vi� chi'im s6c trong m<?t b�nh vi�n ma thuang khong c§n phai 
a lc;ii qua dem. 

D8ng Bao Hi�m Trong H� Thang 
s6 ph§n tram (thi d\l, 20%) quy vi tra trong sB ti�n duQ'c phep 
cho cac dich V\l chi'im s6c s(rc kh6e bao hi�m duqc dai th<;> cho 
nhtrng chuyen vien cham soc sue khoe ky hqp d6ng voi bao 
hi�m sue khoe ho�c chuong trinh ct'ia quy vi. £>6ng bao hi�m 
trong h� th6ng thucmg it gay t6n kem cho quy vi hon ct8ng b:lo 
hi�m ngoai h� thBng. 

D8ng Chi Tri Trong H� Thang 
Mi?t dinh (thi d\l, $15) ma quy vi tra cho cac dich V\l 

cin Thi�t V� M�t Y Khoa 
Cac dich V\l cham s6c s(rc kh6e ho�c ti@p li�u c§n thi@t d� 
phong ngua, chAn doan ho�c diSu tri m<?t tmcmg hqp dau 6m, 
thuong tich, b�nh trc;ing ho�c cac tri�u ch(mg b�nh va hi?i dt'1 
cite tieu chuAn y khoa duqc chfip nh�1. 

H� Thang 
Cac ca so, nhfrng chuyen vien cham soc sue khoe va nahcung 
c§.p li�u ma bao hi�m sue kh6e ho�c chuO'llg trinh ctia quy vt 
da kY hqp d6ng d� cung dp cac dich V\l chi'im s6c sue 

Chuyen Vien Cham Soc S\rc KhOe KhOng u'u Tien 
Mi?t chuyen vien chiim soc sue kh6e khOng c6 hqp dBng voi 
bao hi�m s(rc kh6e ho�c chuong trinh clia quy vi d� cung dp 
cite dich V\l cho quy vi. Quy vhi tra nhiSu tiSn hon khi d@n 
m<?t chuyen vien cham s6c sue kh6e khong uu tien. Xem kh@ 
uoc bao hi�m ctia. quy vi d� bi@t quy vhi c6 th� d@n tilt ca. nhfmg 
chuyen vien cham soc sue khoe da kY hqp d6ng voi bao hi�m 
SUC kboe ho�C chtrong trinh CUa quy vi hay bao hi�m s(rc kh6e 
ho�c chuong trinh ctia quy vi c6 m<?t h� thBng "chia c<ip" ma 
quy vi phai tra. them tiSn d� d@n m<?t s6 chuyen vien cham s6c 
s(rc kh6e. 

1>8ng Bao Hi�m Ngoai H� Thang 
Sf> ph§n tram (thi d\l, 40%) quy vi tra trong ti�ll dlfQ'C pbep 
cho cac dich V\l cham s6c st'rc kh6e duqc dai th<;> cho nhilng 
chuyen vien chi'im s6c s(rc kh6e khfmg ky hqp dBng voi b:\o 
hi�m sue khoe ho�c c.huong trinh ctia quy vi. £>6ng Mo hi�m 
ngoai h� th6ng thuang gay kem cho quy vi hon ct8ng bao 
hi�m trong h� thBng. 

1>8ng Chi Tri Ngoai H� Thang 
MQt s6 c6 dinl1 (thi d\l, $30) quy vi tra cho cac d!ch V\l chi'im 
SOC SUC kh6e dtrQ'C dai thQ tu nlnmg chuyen Vien chiim SOC SUC 

kll011g kY hqp d6ng v6i b:lo hi�m sue khoe ho�c chuO'llg 
trinh ctia quy vt. Cac khoan d6ng chi tra ngoai h� th6ng thuang 
nl1h�u hon cac khoan a&ng chi tra trong h� thBng. 

M'lfc GiOi H�n Tt! Tri 
s6 tisn t6i da quy vi tra trong m<?t th<Yi hc;in kh@ uoc bao hi�m 
(thuang la m<?t nam) 
tnroc khi biio hi�m sue 
khOe ho�c chuong trinh 
ct'1a quy vi bit d§u tra 
100% sB ti�n dlfQ'C 

phep. Muc gioi hc;in nay 
bao gia g6m bao 

phi, cite l� phi tinh boa 
cton sa con l:]i ho�c 
dich V\l cham s6c sue 
kh6e ma bao hi�m 
sue kh6e ho�c chuong 

0% 100% 
(Xem trang 4 d� bi@t thi d\l chi ti@t.)

cham s6c s(rc kh6e duqc dai th<;> cho nhfrng chuyen vien cham 
soc sue khoe kY hqp d6ng voi bao hi�m sue khoe ho�c 
chuong trinh ctia quy vi. £>6ng chi tra. trong h� th6ng thuang it 
hon ct8ng chi tra ngoai h� thBng. 

trinh ctia quy vi 
dai th<;>. Mi?t s6 bao hi�m s(rc kh6e ho�c chuong trhnh 
tinh cit ca nhilng khoan ct8ng chi tra, sB ti�n tra tnroc, 

ct8ng biio hi�m, tiSn tril. ngoai h� th6ng ho�c cac chi phi khac 
vao mt'rc gioi hc;in nay. 

Cac D!ch Vl] Bae Si 
Cac dich V\l cham s6c s(rc kh6e m<?t bac sI y khoa c6 gifiy 
phep ha.nlt nghS M.D. - Bae SI Y Khoa ho�c D.O. - Bae SI (Y 
Khoa Nin Xuang) cw1g dp ho�c ph6i hqp. 

Bang Chu Giai Tfr Ngfi' Bao Hi�m S(rc Khoe va Y Khoa ss Kifun Soot OMB 1545-2229, 1210-0147, va 0938-11461 Trang 2 tren 4 



                             

  
             

              
      

  
           

            
             

             
           

              
              

             
              

    

       
            
             
               

               
            

             
             
             

             
            

           
             

             
          

 
           
              
       

    
            

      

     
              
 

    
               
            
       

      
               
              

             
             

     
               
            

            
        

   
              
              
   

    
              
             
             

              
               

             
           

     
               
            
               

      

   
              
            
             

             
             

  

       
               

         
              

             
  

   
           

             
            

       

Chương Trình lan 
Một quyền lợi được hãng sở, công đoàn hoặc tổ chức bảo trợ 
nhóm khác cung cấp cho quý vị để trả tiền các dịch vụ chăm 
sóc sức khỏe cho quý vị. 

Cho Phép Trước 
Một quyết định của hãng bảo hiểm sức khỏe hoặc chương 
trình của quý vị nói rằng một dịch vụ chăm sóc sức khỏe, 
chương trình điều trị, thuốc theo toa hoặc thiết bị y khoa bền 
là cần thiết về mặt y khoa. Đôi khi được gọi là cho phép 
trước, phê chuẩn trước hoặc chứng nhận trước. Bảo hiểm sức 
khỏe hoặc chương trình của quý vị có thể đòi hỏi phải có phép 
trước cho một số dịch vụ trước khi quý vị tiếp nhận các dịch vụ 
đó, trừ trường hợp cấp cứu. Cho phép trước không phải là lời 
hứa của bảo hiểm sức khỏe hoặc chương trình của quý vị là sẽ 
đài thọ phí tổn đó. 

Chuyên Viên Chăm Sóc Sức Khỏe Ưu Tiên 
Một chuyên viên chăm sóc sức khỏe có hợp đồng với hãng 
bảo hiểm sức khỏe hoặc chương trình của quý vị để cung cấp 
dịch vụ cho quý vị với giá rẻ hơn. Hãy xem khế ước bảo hiểm 
của quý vị để biết quý vị có thể đến tất cả những chuyên viên 
chăm sóc sức khỏe ưu tiên hay bảo hiểm sức khỏe hoặc 
chương trình của quý có một hệ thống “chia cấp” và quý vị 
phải trả thêm tiền để đến một số chuyên viên chăm sóc sức 
khỏe nào đó. Bảo hiểm sức khỏe hoặc chương trình của quý vị 
có thể có những chuyên viên chăm sóc sức khỏe ưu tiên mà 
cũng là những chuyên viên chăm sóc sức khỏe “có tham gia 
chương trình”. Những chuyên viên chăm sóc sức khỏe có tham 
gia chương trình cũng ký hợp đồng với bảo hiểm sức khỏe hoặc 
chương trình của quý vị, nhưng mức bớt giá có thể không nhiều 
bằng, và quý vị có thể phải trả nhiều tiền hơn. 

Bảo Phí 
Số tiền phải đóng cho bảo hiểm sức khỏe hoặc chương trình 
của quý vị. Quý vị và/hoặc hãng sở của quý vị thường đóng bảo 
phí hằng tháng, ba tháng hoặc hằng năm. 

Đài Thọ Thuốc Theo Toa 
Bảo hiểm sức khỏe hoặc chương trình giúp trả tiền các loại 
thuốc theo toa và thuốc trị bệnh. 

Các Loại Thuốc Theo Toa 
Các loại thuốc và thuốc trị bệnh mà luật quy định phải có toa 
bác sĩ. 

Bác Sĩ Chăm Sóc Chính 
Một bác sĩ (M.D. – Bác Sĩ Y Khoa hoặc D.O. – Bác Sĩ Khoa 
Nắn Xương) trực tiếp cung cấp hoặc phối hợp nhiều dịch vụ 
chăm sóc sức khỏe cho một bệnh nhân. 

Chuyên Viên Chăm Sóc Sức Khỏe Chính 
Một bác sĩ (M.D. – Bác Sĩ Y Khoa hoặc D.O. – Bác Sĩ Khoa 
Nắn Xương), y tá cao cấp, y tá lâm sàng chuyên môn hoặc trợ 
tá bác sĩ, được luật tiểu bang cho phép, cung cấp, phối hợp 
hoặc giúp một bệnh nhân tiếp nhận nhiều dịch vụ chăm sóc sức 
khỏe. 

Chuyên Viên Chăm Sóc Sức Khỏe 
Một bác sĩ (M.D. – Bác Sĩ Y Khoa hoặc D.O. – Bác Sĩ Khoa 
Nắn Xương), chuyên viên chăm sóc sức khỏe hoặc cơ sở chăm 
sóc sức khỏe có giấy phép hành nghề, được chứng nhận hoặc 
chứng thực theo đòi hỏi của luật tiểu bang. 

Giải Phẫu Chỉnh Hình 
Giải phẫu và điều trị tiếp theo cần thiết để điều chỉnh hoặc cải 
tiến một bộ phận cơ thể vì khuyết tật bẩm sinh, tai nạn, thương 
tích hoặc bệnh trạng. 

Các Dịch Vụ Phục Hồi 
Các dịch vụ chăm sóc sức khỏe giúp một người duy trì, trở lại 
hoặc cải tiến các khả năng và chức năng hoạt động cho cuộc 
sống hằng ngày mà đã bị mất đi hoặc khiếm khuyết vì người 
đó bị đau ốm, tổn thương hoặc thương tật. Các dịch vụ này có 
thể gồm trị liệu vật lý và vận động, dịch vụ bệnh học về tiếng 
nói-ngôn ngữ và các dịch vụ phục hồi tâm thần trong các môi 
trường bệnh nhân nội trú và/hoặc bệnh nhân ngoại trú khác 
nhau. 

Chăm Sóc Điều Dưỡng Chuyên Môn 
Các dịch vụ của y tá có giấy phép hành nghề tại nhà quý vị 
hoặc trong một nhà điều dưỡng. Các dịch vụ chăm sóc chuyên 
môn là do các kỹ thuật viên và chuyên viên trị liệu tại nhà quý 
vị hoặc trong một nhà điều dưỡng. 

Bác Sĩ Chuyên Khoa 
Một bác sĩ chuyên khoa chuyên về một lãnh vực y khoa cụ thể 
hoặc một nhóm bệnh nhân để chẩn đoán, quản trị, phòng ngừa 
hoặc điều trị các loại triệu chứng và bệnh trạng nào đó. Một 
chuyên viên không phải là bác sĩ là một chuyên viên chăm sóc 
sức khỏe được huấn luyện thêm về một lãnh vực chăm sóc sức 
khỏe cụ thể. 

UCR (Thông Thường, Thông Lệ và Hợp Lý) 
Số tiền trả cho một dịch vụ y tế tại một địa phận dựa trên 
những mức các chuyên viên chăm sóc sức khỏe trong khu 
vực đó thường tính cho cùng một dịch vụ y tế hoặc dịch vụ 
tương tự. Số tiền UCR đôi khi được dùng để quyết định số 
tiền được phép. 

Chăm Sóc Khẩn Cấp 
Chăm sóc một trường hợp đau ốm, thương tích, hoặc bệnh 
trạng nghiêm trọng đủ mức mà một người biết suy nghĩ hợp lý 
sẽ nhờ chăm sóc ngay, nhưng không nặng đến mức phải cần 
dịch vụ chăm sóc của phòng cấp cứu. 

Bảng Chú Giải Từ Ngữ Bảo Hiểm Sức Khỏe và Y Khoa | Số Kiểm Soát OMB 1545-2229, 1210-0147, và 0938-1146 | Trang 3 trên 4 



Chllang trinh Jane tra 

0% 

31 Thang MU'Oi Hai 
Cu6i Ky Bao HiJm 

Chllang trinh 
cua co tra 

100% 

Jane tra xong $5,000 mwc gi6'i 
h�n ti.I' tra 
Jane dad�n bac SI nhi€u lful Vada tra 
t6ng c()ng $5,000. Chuang t:rinh clia 
co t:ra t:rQn phi t6n cac dic h V\l cham 
s6c sue khoe duqc bao hi�m cua co 
trong phful con ll;li t:rong nam. 

Phi t6n dfn phOng m�ch: $200 
Jane tra: $0 
ChtrO'Dg trinh dia co tra: $200 

Quy Vi va Hang Bao Hi�m Cu Quy Vi Chia Phan Phi Tl>n NhU' Th� Nao - Thi D� 
Si> Ti�n Tra TrU'6'c cua Jane: $1,500 D6 �ao Hi�m: 20% MU>c Gi6'i H�n Tl! Tra: $5,000 

1 Thang Gieng 
DJu Ky Bao HiJm 

cua co Ira 

100% 0% 

Jane chlJ'a tra xong 
$1,500 ti�n tra trlJ'6'c 
Chuong trinh clia co khong tra bfit cu 
phi t6nnao. 

Phi t6n dfn phong m�ch: $125 
Jane tra: $125 
ChuO'Ilg trinh ciia co tra: $0 

..... 
them 

phi tbn 

Jane tra Chllang trinh 
cua co tra 

20% 80% 

Jane tra xong $1,500 ti�n tra tnr6'c, 
16ng bao hi�m b�t d�u 
fane da d�n bac SI nhi€u lful Va da tra t6ng 
:()ng $1,500. Chuong tdnh cua co tra mot 
;6 phi t6n cho lful kham t&i cua co. 

Phi t6n dfn phOng m�ch: $75 
Jane tra: 20% clia $75 = $15 
ChtrO'Dg trinh c11a co tra: 80% cua 
$75 $60= 

..... 
them 

phi tbn 
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