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繁體中文 (Chinese)

አማርኛ (Amharic)

ਜਾਬੀ (Panjabi)ਪੰ

한국어 (Korean)

ភាសាែខមរ

Non-Discrimination Notice 

Community Health Plan of Washington complies with applicable Federal civil rights laws and does 
not discriminate on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex. Community 
Health Plan of Washington does not exclude people or treat them differently because of race, 
color, national origin, age, disability, or sex. 

Under Washington law, people have a right to be free from discrimination because of race, 
creed, color, national origin, sex, veteran or military status, sexual orientation, or the presence 
of any sensory, mental, or physical disability or the use of a trained dog guide or service animal 
by a person with a disability. 

Community Health Plan of Washington: 
• Provides free assistance and services to people with disabilities to communicate 

effectively with us, such as: 
o Qualified sign language interpreters 

Multi-Language Insert 

You have the right to get this information in a different format, such as audio, Braille, 
or large font due to special needs or in your language, at no additional cost. 

ATTENTION: If you speak English, language assistance services, 
free of charge, are available to you. Call 1-800-942-0247 (TTY: 711). 
Español (Spanish) ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de 
asistencia lingüística. Llame al 1-800-942-0247 (TTY: 711). 
Tiếng Việt (Vietnamese) CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí 
dành cho bạn. Gọi số 1-800-942-0247 (TTY: 711).
繁體中文 (Chinese) 注意：如果您使用繁體中文，您可以免費獲得語言援助服務。請致電 
1-800-942-0247 (TTY: 711)。 

Af Soomaali (Somali) DIGTOONI: Haddii aad ku hadasho Af Soomaali, adeegyada caawimada 
luqadda, oo lacag la'aan ah, ayaa laguu heli karaa adiga. Wac 1-800-942-0247. (TTY: 711). 

Русский (Russian) ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны 
бесплатные услуги перевода. Звоните 1-800-942-0247 (телетайп: 711). 

مقرب لصتا .ناجملابكلرفاوتتةیوغللاةدعاسملاتامدخ نإف،ةغللاركذاثدحت یب (Arabic) رع تتنكاذإ :ةظوحلمة ا  ل
فتعب  اهةاط(1-800-942-0247

አማርኛ (Amharic) ማስታወሻ: የሚናገሩት ቋንቋ ኣማርኛ ከሆነ የትርጉም እርዳታ ድርጅቶች፣ በነጻ ሊያግዝዎት ተዘጋጀተዋል፡ 

 o Written information in other formats (large print, audio, accessible electronic .):711ةي
formats, other formats) 

• Provides free language services to people whose primary language is not English, such as: ወደ ሚከተለው ቁጥር ይደውሉ 1-800-942-0247 (መስማት ለተሳናቸው: 711). 
o Qualified interpreters 
o Information written in other languages  اب

 ابرگ
 .دیرام

 زھب

 یگبس

If you need these services, contact the Customer Service (1-800-942-0247). ትግርኛ (Tigrinya) ምልክታ፡ ትግርኛ ትዛረብ ተኾይንካ ኣገልግሎት ሓገዝ ቋንቋ ንዓኻ ብናጻ ይርከብ፡፡ ደውል 

1-800-942-0247 (TTY: 711)፡፡ 
If you believe that Community Health Plan of Washington has failed to provide these services or 

ဗမာ (Burmese) သတိ ဳရန္ - အကယ္၍ သင1ည္ ◌ျမ4ာစကား ကိ9◌ျပ ေ◌◌ျပာပါက၊ ဘာသာစကားdiscriminated in another way on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex, you 
can file a grievance with: Appeals and Grievances Department, by mail at 1111 3rd Avenue, Suite အကအည၊ အခမဲ အCတက္ စီ G န္◌းနပါတ္ 1-800-942-0247ီ ၊ သင္◌့ ့ စဥ္ေ◌ဆာFငက္ေ◌ပးပါမည္။ ဖ ံ> 

5 

9 

د یموجومام شیا ربنا گیارروط، ابدعاسمددین نزت متاخ،کیمتبحص یردن  وت

 شاب

 ھج

 .د
 ردارب

 هرا
 ا)Dari(ی ی
0247-942-800-1 مش (TTY: 711)ت 

9◌ 
400, Seattle WA 98101, by phone at 1-800-942-0247 (TTY: 711), by fax at 206-613-8984, or by 

(TTY: 711) သ ႔ိ ေ◌ခၚဆပါ။ 

ਜਾਬੀ (Panjabi) ਿਧਆਨ ਿਦਓ: ਜੇ ਤੁਸ1 ਪੰ ਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹ,ੋ ਤ5 ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਫਤ 

ိ 

ਪੰ 

9email at appealsgrievances@chpw.org. You can file a grievance in person or by mail, fax, or 
email. If you need help filing a grievance, the Appeals and Grievances Department is available to 
help you. You can also file a civil rights complaint with the U.S. Department of Health and Human 
Services, Office for Civil Rights electronically through the Office for Civil Rights Complaint Portal, ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 1-800-942-0247 (TTY: 711) 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। 
available at https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, or by mail or phone at: U.S. 

한국어 (Korean) 주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실Department of Health and Human Services, 200 Independence Avenue SW, Room 509F, 
수 있습니다.1-800-942-0247 (TTY: 711) 번으로 전화해 주십시오.HHH Building, Washington, DC 20201, 1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD). 

Complaint forms are available at http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html. 
 :ھ
 ا

 ا
 ارف

 اب
 ابدشاب

یاناستگتف ،دنکیموگیسرافنزھبرگ  بزتالیھ ی
1-800-942-0247 (TTY: 711)یممھ مش . 

Українська (Ukrainian) УВАГА! Якщо ви розмовляєте українською мовою, ви можете 
звернутися до безкоштовної служби мовної підтримки. Телефонуйте за номером 
1-800-942-0247 (телетайп: 711). 
ភាសាែខមរ (Khmer) កត់ចំណាំ ន ម៖ របសិនេបើអកនិយាយភាសាែខរ 
េសវាជំនួយភាសាមិនគិតៃថលមានសរមាប់អនក។ សូមទូរសពទមកេលខ 1-800-942-0247 (TTY: 711)។ 
H5826_MK253_Language_Insert_07_2021_C 

H5826_MK663_NonDiscrim_Lang_Insert_07_2021_C 

ربناگیارتروصبی (Farsi) جوتیسراف 
 .دیریگبسامت

http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html
https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf
mailto:appealsgrievances@chpw.org


 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

  

 
 

 
 
 

Giới thiệu về Tóm Tắt Quyền Lợi 

Community Health Plan of Washington 
(CHPW) là một chương trình HMO có hợp 
đồng với Medicare. Việc ghi danh vào Chương 
Trình phụ thuộc vào việc gia hạn hợp đồng. 
Thông tin quyền lợi được cung cấp không liệt kê 
mọi dịch vụ mà chúng tôi bảo hiểm hoặc liệt kê 
mọi giới hạn hoặc mục loại trừ. Để có một danh 
sách đầy đủ các dịch vụ chúng tôi bảo hiểm, vui 
lòng yêu cầu “Chứng Từ Bảo Hiểm.” 
Để tham gia chương trình của chúng tôi, quý 
vị phải được hưởng Medicare Phần A, được 
ghi danh vào Medicare Phần B và sống trong 
khu vực cung cấp dịch vụ của chúng tôi. Khu 
vực cung cấp dịch vụ của chúng tôi bao gồm 
các quận sau đây ở Washington: Adams, 
Benton, Chelan, Clallam, Clark, Cowlitz, Douglas, 
Franklin, Grays Harbor, Grant, Jefferson, King, 
Kitsap, Lewis, Mason, Okanogan, Pacific, Pierce, 
Skagit, Snohomish, Spokane, Stevens, Thurston, 
Wahkiakum, Walla Walla, Whatcom và Yakima. 

Ngoại trừ trong tình huống cấp cứu, nếu quý 
vị sử dụng nhà cung cấp không nằm trong 
mạng lưới của chúng tôi, chúng tôi có thể 
không trả tiền cho các dịch vụ này. 
Để biết khoản bao trả và chi phí Original 
Medicare, xem trong sổ tay “Medicare & You” 
(“Medicare & Quý vị”). Xem sổ này trên mạng tại 
www.medicare.gov hoặc xin một bản sao bằng 
cách gọi số 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) 
24 giờ một ngày, bảy ngày một tuần. Người 
dùng TTY xin gọi số 1-877-486-2048. 
Gọi cho chúng tôi nếu quý vị cần thông tin trong 
bản Tóm Tắt Quyền Lợi này ở định dạng khác, ví dụ 
như chữ nổi Braille, chữ in khổ lớn hay âm thanh. 
Nếu quý vị có bất cứ thắc mắc nào, hãy gọi cho 
nhóm Dịch Vụ Khách Hàng thân thiện tại địa 
phương của chúng tôi theo số: 1-800-942-0247
(Dịch Vụ Tiếp Âm TTY: Quay số 711) từ 8 giờ 
sáng đến 8 giờ tối, bảy ngày một tuần. 

MA Plan 3 MA Plan 4MA Plan 2 MA Dual PlanMA Plan 1MA No RX Plan 
1NRX 2 3 4 DP 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

1 
1 

1 

1 

11 

2 

2 

2 

2 
2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 
2 

2 
2 

2 

2 

22 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

33 

4 
4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

DP 

DP 

DP 

DP 

DP 

DP 

DP 

DP 

DP 

DP 

DP 

DP 

DP 

DP 

DP 

DP 
DP 

DP 

DP 

DP 

DP 

DP 

DP 

DP 

DP 

DPDP 

NRX 

NRX 

Clallam 

olumbia 

Asotin 

C 

Snohomish 

Okanogan 

Douglas 

King 

Pierce Thurston 

Lewis 

Kittitas 

Benton 
Walla Walla 

Adams 

Franklin 

Lincoln 

Spokane 

Ferry 

Pend 
Oreille 

Stevens 

Yakima 

Klickitat 

Cowlitz 

Clark 

Skamania 

Skagit 

Whatcom 

Chelan 

Grant 

Whitman 

Kitsap 

Grays 
Harbor 

Mason 

San Juan 

Island 

Wahkiakum NRX 

NRX 
NRX 

NRX 

NRX 

NRX 

Mục Lục 
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Hưởng Nhiều Quyền 
Lợi Hơn Từ Chương 
Trình Medicare 
Của Quý Vị 

Bộ dụng cụ tập thể Khám mắt (1 lần/năm) Bảo hiểm thuốc theo toa 
dục tại nhà miễn phí và kính mắt với giá trị với mạng lưới rộng lớn 
và tư cách thành viên lên đến $400 (2 năm các nhà thuốc tại địa 
trung tâm thể dục một lần) phương* 

Lên đến $4500 cho dịch$0 dịch vụ chăm 
sóc phòng ngừa vụ nha khoa từ nha sĩ 

do quý vị chọn. 

*Không sẵn có ở No RX Plan 4 

www.medicare.gov


CHPW Medicare Advantage No RX Plan 
Tóm Tắt Phí Bảo Hiểm & Quyền Lợi 

Phí Bảo Hiểm Chương $0/tháng 
Trình Hàng Tháng 

Ngoài ra, quý vị phải tiếp tục thanh toán Phí Bảo 
Hiểm Medicare Phần B. 

CHPW Medicare Advantage 
Khoản Khấu Trừ Chương trình này không có khoản khấu trừ No RX Plan 

Khu vực dịch vụ: Clark, Cowlitz, King, Kitsap, Pierce, Snohomish, Spokane, Thurston. 

 

Dịch vụ với Plan 1 có thể cần cho phép trước. 
Dịch vụ với Plan 2 có thể cần giấy giới thiệu từ bác sĩ của quý vị.

Trách Nhiệm về Chi Phí (Các) giới hạn hàng năm của quý vị trong chương trình này: 
Tự Trả Tối Đa $6,700 đối với các dịch vụ quý vị nhận từ nhà cung cấp trong 
(không bao gồm thuốc theo toa) mạng lưới. Nếu quý vị đạt đến giới hạn chi phí tự trả, quý vị 

tiếp tục nhận các dịch vụ y tế và dịch vụ chăm sóc tại bệnh 
viện được bao trả và chúng tôi sẽ thanh toán đầy đủ chi phí 
cho thời gian còn lại trong năm. Xin hãy lưu ý rằng quý vị sẽ 
vẫn cần thanh toán phần chi phí của mình cho thuốc theo toa 
Phần D. 

Bệnh Viện Nội Trú Chương trình của chúng tôi bao trả số ngày không giới hạn khi 
nằm viện nội trú. 

· $450 khoản đồng thanh toán mỗi ngày từ ngày 1 đến 4 trong 
mỗi kỳ quyền lợi 

· $0 khoản đồng thanh toán từ ngày 5 đến 90 trong mỗi kỳ 
quyền lợi 

Mỗi kỳ quyền lợi mới sẽ lại bắt đầu từ ngày 1 

Bệnh Viện Ngoại Trú $250 khoản đồng thanh toán cho dịch vụ theo dõi 
tại bệnh viện ngoại trú được Medicare bao trả. 

$250 khoản đồng thanh toán cho dịch vụ phẫu thuật và các 
dịch vụ khác tại bệnh viện ngoại trú được Medicare bao trả. 

Thăm Khám Bác Sĩ1,2 Thăm khám bác sĩ chăm sóc chính*: 
(Bác sĩ chăm sóc chính và Bác sĩ $0 khoản đồng thanh toán 
chuyên khoa) 

Thăm khám bác sĩ chuyên khoa*: 
$40 khoản đồng thanh toán 

*Bao gồm thăm khám chăm sóc sức khỏe từ xa 

Dịch vụ với Plan 1 có thể cần cho phép trước. 
Dịch vụ với Plan 2 có thể cần giấy giới thiệu từ bác sĩ của quý vị. 77 



8 9 Dịch vụ với Plan 1 có thể cần cho phép trước.  
Dịch vụ với Plan 2 có thể cần giấy giới thiệu từ bác sĩ của quý vị.

Nếu quý vị có bất cứ thắc mắc nào về quyền lợi hoặc chi phí của chương trình này, vui lòng liên hệ với một 
trong các chuyên gia Medicare của chúng tôi theo số 1-800-944-1247 Dịch Vụ Tiếp Âm TTY: Quay số 711 

 

 

  
 

 

 
 

  

 

 

  

 

 

 
 

 
 

   
  

 

 

 
 

 
 

CHPW Medicare Advantage No RX Plan 
Tóm Tắt Phí Bảo Hiểm & Quyền Lợi 

Chăm Sóc Phòng Ngừa2 $0 khoản đồng thanh toán cho dịch vụ phòng ngừa, ví dụ như 
tiêm phòng cúm và thăm khám "Sức Khỏe Tổng Thể" hàng 
năm 

Mọi dịch vụ phòng ngừa bổ sung được Medicare phê duyệt 
trong năm hợp đồng sẽ đều được bao trả. Tám cuộc gọi tư 
vấn mỗi năm và cũng áp dụng cả Liệu Pháp Thay Thế Nicotine 
trong tối đa 12 tuần. Vui lòng gọi điện để biết thêm chi tiết. 

Chăm Sóc Cấp Cứu $90 khoản đồng thanh toán 

Nếu quý vị nhập viện trong vòng 24 giờ, quý vị phải trả khoản 
đồng thanh toán bệnh viện nội trú thay vì khoản đồng thanh 
toán Cấp Cứu. Xem phần “Chăm Sóc Tại Bệnh Viện Nội Trú” 
trong tập sách này để biết các chi phí khác. 

Dịch Vụ Cần Thiết $0 khoản đồng thanh toán cho các lần thăm khám chăm sóc 
Khẩn Cấp cần thiết khẩn cấp được Medicare bao trả. 

Nếu cung cấp thêm dịch vụ bổ sung thì có thể áp dụng chia sẻ 
chi phí. Đối với các dịch vụ cần thiết khẩn cấp bên ngoài Hoa 
Kỳ và lãnh thổ Hoa Kỳ, vui lòng xem phần “Chăm sóc cấp cứu/ 
khẩn cấp Toàn Cầu”. 

Dịch Vụ Chẩn Đoán/ Dịch vụ chụp quang tuyến Xét nghiệm và thủ thuật chẩn 
Xét Nghiệm/Chụp Ảnh1 để chẩn đoán (chẳng hạn như đoán: 

chụp MRI, CT): 20% chi phí 
20% chi phí 

Dịch vụ xét nghiệm: Chụp X-quang ngoại trú: 
$0 khoản đồng thanh toán $15 khoản đồng thanh toán 

Dịch vụ xạ trị, ví dụ như điều trị ung thư bằng xạ trị: 
20% chi phí 

Dịch Vụ Khám Thính Khám thính giác chẩn đoán được Medicare bao trả: 
Giác1,2 20$ khoản đồng thanh toán 

Khám thính giác định kỳ và máy trợ thính không được bao trả. 

CHPW Medicare Advantage No RX Plan 
Tóm Tắt Phí Bảo Hiểm & Quyền Lợi 

Dịch Vụ Nha Khoa1 $0 khoản đồng thanh toán cho các dịch vụ toàn diện và phòng 
ngừa bổ sung kết hợp, lên đến $850/năm. 

Dịch Vụ Nhãn Khoa Dịch vụ nhãn khoa: 
$40 khoản đồng thanh toán của các lần khám được Medicare 
bao trả để chẩn đoán và 
điều trị bệnh và tình trạng của mắt. 

Dịch vụ nhãn khoa (bổ sung): 
(Thông qua Mạng Lưới Vision Service Plan (VSP) Choice) 
· $0 khoản đồng thanh toán cho một lần khám WellVision mỗi 
năm 
· Giới hạn quyền lợi tối đa $150 mỗi hai năm cho thiết bị nhãn 
khoa 
· bổ sung. 
Bên ngoài mạng lưới VSP Choice: 
· 100% chi phí vượt giới hạn quyền lợi theo chương trình. 

Dịch vụ Sức khỏe Tâm Thăm khám nội trú: 
thần1,2 Chương trình của chúng tôi bao trả tối đa 190 ngày trọn đời 

đối với dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần nội trú tại bệ̣nh 
viện tâm thần. Dịch vụ tại bệnh viện tâm thần nội trú chỉ được 
tính đến giới hạn 190 ngày trọn đời nếu đáp ứng một số điều 
kiện nhất định. Giới hạn chăm sóc tại bệnh viện nội trú không 
áp dụng với dịch vụ tâm thần nội trú được cung cấp tại bệnh 
viện đa khoa. 

Đối với các lần lưu trú tại bệnh viện tâm thần nội trú được 
Medicare bao trả: 
· $155 khoản đồng thanh toán mỗi ngày từ ngày 1 đến 10 
· $0 khoản đồng thanh toán mỗi ngày từ ngày 11 đến 90 

Thăm khám trị liệu ngoại trú theo nhóm và/hoặc cá nhân 
(bao gồm chăm sóc sức khỏe từ xa): 
$30 khoản đồng thanh toán 

Nếu cung cấp thêm dịch vụ bổ sung thì có thể áp dụng chia sẻ chi phí. 
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 CHPW Medicare Advantage No RX Plan 
Tóm Tắt Phí Bảo Hiểm & Quyền Lợi 

Cơ Sở Điều Dưỡng Chương trình của chúng tôi bao trả tối đa 100 ngày tại SNF. 
Chuyên Môn (SNF)1,2 · $0 khoản đồng thanh toán mỗi ngày từ ngày 1 đến 20 trong 

mỗi kỳ quyền lợi 
· $160 khoản đồng thanh toán/ngày từ ngày 21 đến 100 trong 

mỗi kỳ quyền lợi 

Vật Lý Trị Liệu $30 khoản đồng thanh toán cho dịch vụ ngoại trú 

Xe Cứu Thương1 $300 khoản đồng thanh toán cho quyền lợi xe cứu thương một 
chiều được Medicare bao trả. 

Dịch Vụ Đưa Đón Không được bao trả 

Thuốc Medicare Phần B Đối với các loại thuốc Phần B như thuốc hóa trị liệu1: 
20% chi phí 

Các loại thuốc Phần B1: 
20% chi phí 

Để biết phạm vi bao trả thuốc Phần D, vui lòng xem phần tiếp theo. 

Trung Tâm Phẫu Thuật $250 khoản đồng thanh toán 
Không Lưu Trú 

Thuốc Medicare Phần D Chương trình này không bao trả cho thuốc theo toa Phần D 

CHPW Medicare Advantage No RX Plan 
Bản Tóm Tắt Quyền Lợi Khác 

Thuốc Thay Thế1,2 

(Châm Cứu, Nắn Bóp Cột Sống 
và Trị Liệu Thuận Tự Nhiên) 

Các Dịch Vụ Nắn Bóp Cột Sống: 
$20 cho mỗi lần thăm khám được Medicare bao trả 
Thao tác nắn chỉnh cột sống để chỉnh trật cột sống (khi 1 hoặc 
nhiều xương cột sống dịch khỏi vị trí); 

Khoản Đồng Thanh Toán Các Dịch Vụ Nắn Bóp Cột Sống (Bổ 
Sung): 
$0 khoản đồng thanh toán. Các dịch vụ được bao trả bao gồm 
thăm khám nắn bóp cột sống định kỳ kết hợp với thăm khám 
châm cứu và trị liệu thuận tự nhiên, tối đa gồm 12 lần thăm 
khám trong chương trình vào mỗi năm dương lịch kết hợp. 
Những dịch vụ này phải do một bác sĩ hành nghề được tiểu bang 
chứng nhận thực hiện. 

Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Chúng tôi bao trả các dịch vụ chăm sóc sức khỏe từ xa, bao 
Khỏe Từ Xa gồm thăm khám trực tuyến với: 

· Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc chính 

· Bác sĩ chuyên khoa 

· Chăm Sóc Khẩn Cấp 

· Buổi khám cá nhân và theo nhóm đối với dịch vụ sức khỏe 
tâm thần ngoại trú, thần kinh và lạm dụng dược chất 

Quý vị phải trả số tiền giống như trường hợp thăm khám trực 
tiếp. 

Nguồn Tiếp Liệu Điều $0 đối với chi phí tự kiểm soát bệnh tiểu đường, dịch vụ và 
Trị Bệnh Tiểu Đường/ nguồn tiếp liệu điều trị bệnh tiểu đường được Medicare bao trả. 
Nguồn Tiếp Liệu và Dịch Thuốc điều trị bệnh tiểu đường, ví dụ như insulin, tiêm bằng ống 
Vụ Điều Trị Bệnh Tiểu tiêm, thường được bao trả bởi bảo hiểm thuốc theo toa Phần D 
Đường của quý vị. 

Thiết Bị Y Tế 20% chi phí cho thiết bị y tế lâu bền được 
Lâu Bền 1 Medicare bao trả. 
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 CHPW Medicare Advantage No RX Plan 
Bản Tóm Tắt Quyền Lợi Khác 

Lạm Dụng Dược Chất Thăm khám trị liệu theo nhóm: Thăm khám trị liệu cá nhân: 
Ngoại Trú1,2 20% chi phí 20% chi phí 

CHPW Medicare Advantage No RX Plan 
Bản Tóm Tắt Quyền Lợi Khác 

Chương Trình Thể Dục $0 khoản đồng thanh toán cho các mục sau: 
· Bộ dụng cụ tập thể dục tại nhà (có các lựa chọn bao gồm máy 

theo dõi vận động, video và thiết bị tập thể dục) 
· Tư cách thành viên tại trung tâm thể dục tham gia chương trình 

· Công cụ ứng dụng tập thể dục trực tuyến và trên điện thoại 
thông minh 

Chăm Sóc Bàn Chân1,2 Các Dịch Vụ Điều Trị Bệnh về Bàn Chân: 
(dịch vụ điều trị bệnh về bàn chân) $0 khoản đồng thanh toán cho mỗi lần thăm khám điều trị 

bệnh về bàn chân được Medicare bao trả. 
Dịch vụ được bao trả bao gồm: 
· Chẩn đoán và điều trị y tế hoặc phẫu thuật đối với tổn thương và 

bệnh ở bàn chân (ví dụ: ngón chân hình búa hay gai xương gót) 
· Chăm sóc bàn chân định kỳ cho thành viên mắc một số bệnh 

trạng nhất địnhảnh hưởng đến chi dưới. 
Các Dịch Vụ Điều Trị Bệnh về Bàn Chân (bổ sung): 
$0 chi phí cho mỗi lần thăm khám điều trị bệnh về bàn chân 
bổ sung. Quyền lợi bổ sung của chúng tôi bao gồm tối đa bốn 
(4) lần thăm khám mỗi năm đối với dịch vụ chăm sóc bàn chân 
không được Medicare bao trả do một nhà cung cấp dịch vụ 
chăm sóc bàn chân được Medicare phê duyệt thực hiện. 

Chăm Sóc Sức Khỏe $0 khoản đồng thanh toán cho các lần thăm khám chăm sóc 
Tại Nhà1,2 sức khỏe tại nhà được Medicare bao trả. 

Quyền Lợi Không Không được bao trả 
Cần Kê Toa 

Bộ Phận Giả1 Được Medicare bao trả: 
(Nẹp, chi giả, v.v.) Bộ Phận Giả Vật Tư Y Tế 

20% chi phí 20% chi phí 

Lọc Máu Thận1 20% chi phí 

Chăm Sóc Cấp Cứu/ 
Khẩn Cấp Toàn Cầu 

20% chi phí chăm sóc cấp cứu/khẩn cấp toàn cầu, tối đa bằng 
giới hạn bảo hiểm là $25,000/năm. 

Chương trình này bao trả cho các dịch vụ cấp cứu, dịch vụ khẩn 
cấp và đưa đón cấp cứu bổ sung bên ngoài Hoa Kỳ và lãnh thổ 
Hoa Kỳ, tối đa bằng giới hạn bảo hiểm theo chương trình. Quy 
định này không áp dụng cho trách nhiệm về Chi Phí Tự Trả Tối Đa. Chăm sóc cuối đời Khi quý vị ghi danh vào một chương trình chăm sóc cuối đời 

được Medicare chứng nhận, dịch vụ chăm sóc cuối đời và dịch 
vụ Phần A và Phần B liên quan tới tiên lượng bệnh giai đoạn cuối 
của quý vị sẽ được Original Medicare thanh toán chứ không phải 
Medicare Advantage của Community Health Plan of Washington. 

Bữa ăn Quý vị không phải thanh toán cho các bữa ăn được bao trả với 
số tiền lên đến mức quyền lợi tối đa. 

Quyền lợi bao gồm 2 bữa ăn/ngày trong tối đa 14 ngày sau khi 
xuất viện sau mỗi lần nhập viện hoặc vào cơ sở điều dưỡng 
chuyên môn. Chương trình cấp dưỡng được giới hạn ở 6 lần 
xuất viện hoặc cơ sở điều dưỡng mỗi năm dương lịch. 



CHPW Medicare Advantage Plan 1 
Tóm Tắt Phí Bảo Hiểm & Quyền Lợi 

Phí  Bả o Hiể m Chương $0/tháng 
Trì nh Hà ng Thá ng 

Ngoài ra, quý vị phải tiếp tục thanh toán Phí Bảo 
Hiểm Medicare Phần B. 

CHPW Medicare Advantage 
Khoản Khấu Trừ Chương trình này không có khoản khấu trừ 

Plan 1 Trách Nhiệm về Chi Phí (Các) giới hạn hàng năm của quý vị trong chương trình này: 
Tự Trả Tối Đa $6,700 đối với các dịch vụ quý vị nhận từ nhà cung cấp trong 
(không bao gồm thuốc theo toa) mạng lưới. Nếu quý vị đạt đến giới hạn chi phí tự trả, quý vị tiếp 

tục nhận các dịch vụ y tế và dịch vụ chăm sóc tại bệnh viện được 
bao trả và chúng tôi sẽ thanh toán đầy đủ chi phí cho thời gian 
còn lại trong năm. Xin hãy lưu ý rằng quý vị sẽ vẫn cần thanh 
toán phần chi phí của mình cho thuốc theo toa Phần D. 

Bệnh Viện Nội Trú Chương trình của chúng tôi bao trả số ngày không giới hạn khi 
nằm viện nội trú. 

· $465 khoản đồng thanh toán mỗi ngày từ ngày 1 đến 4 trong 
mỗi kỳ quyền lợi 

· $0 khoản đồng thanh toán từ ngày 5 đến 90 trong mỗi kỳ 
quyền lợi 

Mỗi kỳ quyền lợi mới sẽ lại bắt đầu từ ngày 1 

Bệnh Viện Ngoại Trú $370 khoản đồng thanh toán cho dịch vụ theo dõi 
tại bệnh viện ngoại trú được Medicare bao trả. 

$370 khoản đồng thanh toán cho dịch vụ phẫu thuật và các 
dịch vụ khác tại bệnh viện ngoại trú được Medicare bao trả. 

Thăm Khám Bác Sĩ1,2 Thăm khám bác sĩ chăm sóc chính*: 
(Bác sĩ chăm sóc chính và Bác sĩ $0 khoản đồng thanh toán 
chuyên khoa) 

Thăm khám bác sĩ chuyên khoa*: 
$50 khoản đồng thanh toán 

*Bao gồm thăm khám chăm sóc sức khỏe từ xa 

Khu vực dịch vụ: Clallam, Clark, Cowlitz, Jefferson, King, Kitsap, Pierce, 
Snohomish, Spokane, Thurston, Walla Walla, Whatcom, Yakima. 
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 CHPW Medicare Advantage Plan 1 
Tóm Tắt Phí Bảo Hiểm & Quyền Lợi 

Chăm Sóc Phòng Ngừa2 $0 khoản đồng thanh toán cho dịch vụ phòng ngừa, ví dụ như 
tiêm phòng cúm và thăm khám "Sức Khỏe Tổng Thể" hàng năm 

Mọi dịch vụ phòng ngừa bổ sung được Medicare phê duyệt 
trong năm hợp đồng sẽ đều được bao trả. Tám cuộc gọi tư vấn 
mỗi năm và cũng áp dụng cả Liệu Pháp Thay Thế Nicotine trong 
tối đa 12 tuần. Vui lòng gọi điện để biết thêm chi tiết. 

Chăm Sóc Cấp Cứu $90 khoản đồng thanh toán 

Nếu quý vị nhập viện trong vòng 24 giờ, quý vị phải trả khoản 
đồng thanh toán bệnh viện nội trú thay vì khoản đồng thanh 
toán Cấp Cứu. Xem phần “Chăm Sóc Tại Bệnh Viện Nội Trú” 
trong tập sách này để biết các chi phí khác. 

Dịch Vụ Cần Thiết $15 khoản đồng thanh toán cho các lần thăm khám chăm sóc 
Khẩn Cấp cần thiết khẩn cấp được Medicare bao trả. 

Nếu cung cấp thêm dịch vụ bổ sung thì có thể áp dụng chia sẻ 
chi phí. Đối với các dịch vụ cần thiết khẩn cấp bên ngoài Hoa Kỳ 
và lãnh thổ Hoa Kỳ, vui lòng xem phần “Chăm sóc cấp cứu/khẩn 
cấp Toàn Cầu”. 

Dịch Vụ Chẩn Đoán/ Dịch vụ chụp quang tuyến Xét nghiệm và thủ thuật chẩn 
Xét Nghiệm/Chụp Ảnh1 để chẩn đoán (chẳng hạn như đoán: 

chụp MRI, CT): 20% chi phí 
20% chi phí 

Dịch vụ xét nghiệm: Chụp X-quang ngoại trú: 
$0 khoản đồng thanh toán $15 khoản đồng thanh toán 

Dịch vụ xạ trị, ví dụ như điều trị ung thư bằng xạ trị: 
20% chi phí 

Dịch Vụ Khám Thính Khám thính giác chẩn đoán được Medicare bao trả: 
Giác1,2 20% chi phí 

Khám thính giác định kỳ và máy trợ thính không được bao trả. 

CHPW Medicare Advantage Plan 1 
Tóm Tắt Phí Bảo Hiểm & Quyền Lợi 

Dịch Vụ Nha Khoa1 $0 khoản đồng thanh toán cho các dịch vụ toàn diện và phòng 
ngừa bổ sung kết hợp, lên đến $200/năm. 

Dịch Vụ Nhãn Khoa Dịch vụ nhãn khoa: 
20% chi phí của các lần khám được Medicare bao trả để chẩn 
đoán và điều trị bệnh và tình trạng của mắt. 

Dịch vụ nhãn khoa (bổ sung): 
· $0 khoản đồng thanh toán cho một lần khám WellVision 

mỗi năm 

· Giới hạn quyền lợi tối đa $150 mỗi hai năm cho thiết bị nhãn 
khoa bổ sung. 

Bên ngoài mạng lưới VSP Choice: 
· 100% chi phí vượt giới hạn quyền lợi theo chương trình. 

Dịch vụ Sức khỏe Thăm khám nội trú: 
Tâm thần1,2 Chương trình của chúng tôi bao trả tối đa 190 ngày trọn đời đối 

với dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần nội trú tại bệ̣nh viện 
tâm thần. Dịch vụ tại bệnh viện tâm thần nội trú chỉ được tính 
đến giới hạn 190 ngày trọn đời nếu đáp ứng một số điều kiện 
nhất định. Giới hạn chăm sóc tại bệnh viện nội trú không áp 
dụng với dịch vụ tâm thần nội trú được cung cấp tại bệnh viện 
đa khoa. 

Đối với các lần lưu trú tại bệnh viện tâm thần nội trú được 
Medicare bao trả: 
· $330 khoản đồng thanh toán mỗi ngày từ ngày 1 đến 5 
· $0 khoản đồng thanh toán mỗi ngày từ ngày 6 đến 90 

Thăm khám trị liệu ngoại trú theo nhóm và/hoặc cá nhân 
(bao gồm chăm sóc sức khỏe từ xa): 
$30 khoản đồng thanh toán 

Nếu cung cấp thêm dịch vụ bổ sung thì có thể áp dụng chia sẻ chi phí. 

Cơ Sở Điều Dưỡng Chương trình của chúng tôi bao trả tối đa 100 ngày tại SNF. 
Chuyên Môn (SNF)1,2 · $0 khoản đồng thanh toán mỗi ngày từ ngày 1 đến 20 trong 

mỗi kỳ quyền lợi 
· $160 khoản đồng thanh toán/ngày từ ngày 21 đến 100 trong 

mỗi kỳ quyền lợi 

1717 
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CHPW Medicare Advantage Plan 1 
Tóm Tắt Phí Bảo Hiểm & Quyền Lợi 

Vật Lý Trị Liệu $40 khoản đồng thanh toán cho dịch vụ ngoại trú 

Xe Cứu Thương1 $325 khoản đồng thanh toán cho quyền lợi xe cứu thương một 
chiều được Medicare bao trả. 

Dịch Vụ Đưa Đón Không được bao trả 

Thuốc Medicare Phần B Đối với các loại thuốc Phần B như thuốc hóa trị liệu1: 
20% chi phí 

Các loại thuốc Phần B1: 
20% chi phí 

Để biết phạm vi bao trả thuốc Phần D, vui lòng xem phần tiếp theo. 

Trung Tâm Phẫu Thuật $370 khoản đồng thanh toán 
Không Lưu Trú 

CHPW Medicare Advantage Plan 1 
Tóm Tắt Phạm Vi Bảo Hiểm Thuốc 

Khoản Khấu Trừ Thuốc Medicare $230 - Chỉ Thuốc Chuyên Khoa Bậc 5. Không có khoản 
Phần D khấu trừ đối với Bậc 1-4. 

Quý vị có thể nhận thuốc của mình tại nhà thuốc bán lẻ trong mạng lưới và nhà thuốc đặt mua 
qua đường bưu điện. 
Giai đoạn 1: 
Giai Đoạn Khấu 
Trừ 

Trong giai đoạn này, quý vị thanh toán đầy đủ chi phí cho thuốc Bậc 5. Quý 
vị vẫn ở giai đoạn này cho tới khi thanh toán xong $230 cho thuốc Bậc 5 của 
mình. Không có khoản khấu trừ cho thuốc Bậc 1-4. 

Giai đoạn 2: Quý vị thanh toán phần chia sẻ chi phí cho Bậc 1, Bậc 2, Bậc 3, Bậc 4 và Bậc 
Giai Đoạn Bảo 5 thuốc theo toa Phần D cho tới khi chi phí thuốc hàng năm của quý vị đạt 
Hiểm Ban Đầu $4,430. Tổng chi phí thuốc hàng năm bằng tổng chi phí thuốc mà quý vị và 

chương trình Phần D thanh toán. 
Giai đoạn 3: Sau khi tổng chi phí thuốc của quý vị đạt $4,430, quý vị sẽ thanh toán không 
Giai Đoạn Không quá 25% khoản đồng bảo hiểm đối với thuốc gốc hoặc 25% khoản đồng bảo 
Được Bảo Hiểm hiểm đối với biệt dược, tương ứng với bất kỳ bậc thuốc nào trong giai đoạn 

không được bảo hiểm, trong phạm vi các khoản Tổng Chi Phí Tự Trả (TrOOP) 
bằng $4,430 đến $7,050. 

Giai đoạn 4: Sau khi chi phí thuốc tự trả hàng năm của quý vị (kể cả thuốc được mua 
Giai Đoạn Bảo qua nhà thuốc bán lẻ và đặt mua qua đường bưu điện) đạt mức $7,050, quý 
Hiểm Tai Ương vị sẽ trả khoản nhiều hơn trong hai khoản sau đây: 

· 5% khoản đồng bảo hiểm, hoặc 
· $3.95 khoản đồng thanh toán cho thuốc gốc (bao gồm các biệt dược được coi 

là thuốc gốc) hoặc $9.85 khoản đồng thanh toán cho tất cả các loại thuốc khác. 

Chia sẻ chi phí 
bán lẻ 

Nhà Thuốc Ưu Tiên Nhà Thuốc Tiêu Chuẩn 

Bậc Lượng thuốc đủ Lượng thuốc đủ Lượng thuốc đủ Lượng thuốc đủ dùng 
dùng trong 30 Ngày dùng trong 90 Ngày dùng trong 30 Ngày trong 90 Ngày 

Bậc 1: Thuốc $0 khoản đồng $0 khoản đồng $5 khoản đồng $10 khoản đồng 
Gốc Ưu Tiên thanh toán thanh toán thanh toán thanh toán 

Bậc 2: Thuốc $10 khoản đồng $20 khoản đồng $15 khoản đồng $30 khoản đồng 
Gốc thanh toán thanh toán thanh toán thanh toán 

Bậc 3: Biệt $42 khoản đồng $125 khoản đồng $47 khoản đồng $140 khoản đồng 
Dược Ưu Tiên thanh toán thanh toán thanh toán thanh toán 

Bậc 4: Thuốc 
Không Ưu Tiên 50% chi phí 50% chi phí 50% chi phí 50% chi phí 

Bậc 5: Bậc 
Chuyên Khoa 29% chi phí Không được 

bao trả 29% chi phí Không được bao trả 

Chia Sẻ Chi Phí Đặt Mua Qua Đường Bưu Điện Ưu Tiên 

Bậc Lượng thuốc đủ dùng trong 90 Ngày 

Bậc 1: Thuốc Gốc Ưu $0 khoản đồng thanh toán 
Tiên 

Bậc 2: Thuốc Gốc $20 khoản đồng thanh toán 

Bậc 3: Biệt Dược Ưu Tiên $125 khoản đồng thanh toán 

Nếu quý vị sống tại cơ sở chăm sóc 
dài hạn, quý vị cũng trả mức tương 
tự như tại nhà thuốc bán lẻ. Quý vị 
có thể nhận thuốc từ một nhà thuốc 
ngoài mạng lưới ở cùng mức chi phí 
như nhà thuốc bán lẻ tiêu chuẩn. 



20 21 Dịch vụ với Plan 1 có thể cần cho phép trước.  
Dịch vụ với Plan 2 có thể cần giấy giới thiệu từ bác sĩ của quý vị.

Nếu quý vị có bất cứ thắc mắc nào về quyền lợi hoặc chi phí của chương trình này, vui lòng liên hệ với một 
trong các chuyên gia Medicare của chúng tôi theo số 1-800-944-1247 Dịch Vụ Tiếp Âm TTY: Quay số 711 

 

 
 

 

 

 

  

 

 
 
 

 

  

 

 

  

  
 

 
 

  

 

 
  

 

 
 

 
 

 CHPW Medicare AdvantagePlan 1 
Tóm Tắt Quyền Lợi Khác 

Thuốc Thay Thế1,2 

(Châm Cứu, Nắn Bóp Cột Sống 
và Trị Liệu Thuận Tự Nhiên) 

Các Dịch Vụ Nắn Bóp Cột Sống: 
$20 cho mỗi lần thăm khám được Medicare bao trả 
Thao tác nắn chỉnh cột sống để chỉnh trật cột sống (khi 1 hoặc 
nhiều xương cột sống dịch khỏi vị trí); 

Khoản Đồng Thanh Toán Các Dịch Vụ Nắn Bóp Cột Sống (Bổ Sung): 
$0 khoản đồng thanh toán. Các dịch vụ được bao trả bao gồm 
thăm khám nắn bóp cột sống định kỳ kết hợp với thăm khám 
châm cứu và trị liệu thuận tự nhiên, tối đa gồm 12 lần thăm 
khám trong chương trình vào mỗi năm dương lịch kết hợp. 
Những dịch vụ này phải do một bác sĩ hành nghề được tiểu bang 
chứng nhận thực hiện. 

Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Chúng tôi bao trả các dịch vụ chăm sóc sức khỏe từ xa, bao 
Khỏe Từ Xa gồm thăm khám trực tuyến với: 

· Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc chính 

· Bác sĩ chuyên khoa 

· Chăm Sóc Khẩn Cấp 

· Buổi khám cá nhân và theo nhóm đối với dịch vụ sức khỏe 
tâm thần ngoại trú, thần kinh và lạm dụng dược chất 

Quý vị phải trả số tiền giống như trường hợp thăm khám trực tiếp. 

Nguồn Tiếp Liệu Điều $0 đối với chi phí tự kiểm soát bệnh tiểu đường, dịch vụ và 
Trị Bệnh Tiểu Đường/ nguồn tiếp liệu điều trị bệnh tiểu đường được Medicare bao trả. 
Nguồn Tiếp Liệu và Thuốc điều trị bệnh tiểu đường, ví dụ như insulin, tiêm bằng ống 
Dịch Vụ Điều Trị Bệnh tiêm, thường được bao trả bởi bảo hiểm thuốc theo toa Phần D 
Tiểu Đường của quý vị. 

Thiết Bị Y Tế 20% chi phí cho thiết bị y tế lâu bền được 
Lâu Bền 1 Medicare bao trả. 

CHPW Medicare AdvantagePlan 1 
Tóm Tắt Quyền Lợi Khác 

Chương Trình Thể Dục $0 khoản đồng thanh toán cho các mục sau: 
· Bộ dụng cụ tập thể dục tại nhà (có các lựa chọn bao gồm máy 

theo dõi vận động, video và thiết bị tập thể dục) 
· Tư cách thành viên tại trung tâm thể dục tham gia chương trình 

· Công cụ ứng dụng tập thể dục trực tuyến và trên điện thoại 
thông minh 

Chăm Sóc Bàn Chân1,2 Các Dịch Vụ Điều Trị Bệnh về Bàn Chân: 
(dịch vụ điều trị bệnh về bàn chân) $20 khoản đồng thanh toán cho mỗi lần thăm khám điều trị 

bệnh về bàn chân được Medicare bao trả. 
Dịch vụ được bao trả bao gồm: 
· Chẩn đoán và điều trị y tế hoặc phẫu thuật đối với tổn thương và 

bệnh ở bàn chân (ví dụ: ngón chân hình búa hay gai xương gót) 
· Chăm sóc bàn chân định kỳ cho thành viên mắc một số bệnh 

trạng nhất định ảnh hưởng đến chi dưới. 
Các Dịch Vụ Điều Trị Bệnh về Bàn Chân (bổ sung): 
$0 chi phí cho mỗi lần thăm khám điều trị bệnh về bàn chân bổ sung. 
Quyền lợi bổ sung của chúng tôi bao gồm tối đa bốn (4) lần 
thăm khám mỗi năm đối với dịch vụ chăm sóc bàn chân không 
được Medicare bao trả do một nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc 
bàn chân được Medicare phê duyệt thực hiện. 

Chăm Sóc Sức Khỏe $0 khoản đồng thanh toán cho các lần thăm khám chăm sóc 
Tại Nhà1,2 sức khỏe tại nhà được Medicare bao trả. 

Chăm sóc cuối đời Khi quý vị ghi danh vào một chương trình chăm sóc cuối đời 
được Medicare chứng nhận, dịch vụ chăm sóc cuối đời và dịch 
vụ Phần A và Phần B liên quan tới tiên lượng bệnh giai đoạn cuối 
của quý vị sẽ được Original Medicare thanh toán chứ không phải 
Medicare Advantage của Community Health Plan of Washington. 

Bữa ăn Quý vị không phải thanh toán cho các bữa ăn được bao trả với 
số tiền lên đến mức quyền lợi tối đa. 

Quyền lợi bao gồm 2 bữa ăn/ngày trong tối đa 14 ngày sau khi 
xuất viện sau mỗi lần nhập viện hoặc vào cơ sở điều dưỡng 
chuyên môn. Chương trình cấp dưỡng được giới hạn ở 6 lần 
xuất viện hoặc cơ sở điều dưỡng mỗi năm dương lịch. 
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 CHPW Medicare AdvantagePlan 1 
Tóm Tắt Quyền Lợi Khác 

Lạm Dụng Dược Chất Thăm khám trị liệu theo Thăm khám trị liệu cá nhân: 
Ngoại Trú1,2 nhóm: 20% chi phí 

20% chi phí 

Quyền Lợi Không Cần Không được bao trả 
Kê Toa 

Bộ Phận Giả1 Được Medicare bao trả: 
(Nẹp, chi giả, v.v.) 

Bộ Phận Giả Vật Tư Y Tế 
20% chi phí 20% chi phí 

Lọc Máu Thận1 20% chi phí 

Chăm Sóc Cấp Cứu/ 
Khẩn Cấp Toàn Cầu 

20% chi phí chăm sóc cấp cứu/khẩn cấp toàn cầu, tối đa bằng 
giới hạn bảo hiểm là $25,000/năm. 

Chương trình này bao trả cho các dịch vụ cấp cứu, dịch vụ khẩn 
cấp và đưa đón cấp cứu bổ sung bên ngoài Hoa Kỳ và lãnh thổ 
Hoa Kỳ, tối đa bằng giới hạn bảo hiểm theo chương trình. Quy 
định này không áp dụng cho trách nhiệm về Chi Phí Tự Trả Tối Đa. 



CHPW Medicare Advantage Plan 2 
Tóm Tắt Phí Bảo Hiểm & Quyền Lợi 

Phí  Bả o Hiể m Chương $40.50/tháng 
Trì nh Hà ng Thá ng 

Ngoài ra, quý vị phải tiếp tục thanh toán Phí Bảo Hiểm Medicare 
Phần B. 

Lưu ý : Tùy vào mức trợ cấp "Trợ Giúp Thêm" mà quý vị có thể 
được giảm phí bảo hiểm chương trình từ $40.50 về tận $0.CHPW Medicare Advantage 

Khoản Khấu Trừ Chương trình này không có khoản khấu trừ Plan 2 
Khu vực dịch vụ: Adams, Benton, Chelan, Clallam, Clark, Cowlitz, Douglas, 
Franklin, Grant, Jefferson, King, Kitsap, Pierce, Skagit, Snohomish, Spokane, 
Stevens, Thurston, Walla Walla, Whatcom, Yakima. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

Trách Nhiệm về Chi Phí (Các) giới hạn hàng năm của quý vị trong chương trình này: 
Tự Trả Tối Đa $6,700 đối với các dịch vụ quý vị nhận từ nhà cung cấp trong 
(không bao gồm thuốc theo toa) mạng lưới. Nếu quý vị đạt đến giới hạn chi phí tự trả, quý vị tiếp 

tục nhận các dịch vụ y tế và dịch vụ chăm sóc tại bệnh viện được 
bao trả và chúng tôi sẽ thanh toán đầy đủ chi phí cho thời gian 
còn lại trong năm. Xin hãy lưu ý rằng quý vị sẽ vẫn cần thanh 
toán phần chi phí của mình cho thuốc theo toa Phần D. 

Bệnh Viện Nội Trú Chương trình của chúng tôi bao trả số ngày không giới hạn khi 
nằm viện nội trú. 

· $450 khoản đồng thanh toán mỗi ngày từ ngày 1 đến 4 trong 
mỗi kỳ quyền lợi 

· $0 khoản đồng thanh toán từ ngày 5 đến 90 trong mỗi kỳ 
quyền lợi 

Mỗi kỳ quyền lợi mới sẽ lại bắt đầu từ ngày 1 

Bệnh Viện Ngoại Trú $275 khoản đồng thanh toán cho dịch vụ theo dõi 
tại bệnh viện ngoại trú được Medicare bao trả. 

$275 khoản đồng thanh toán cho dịch vụ phẫu thuật và các 
dịch vụ khác tại bệnh viện ngoại trú được Medicare bao trả. 

Thăm Khám Bác Sĩ1,2 Thăm khám bác sĩ chăm sóc chính*: 
(Bác sĩ chăm sóc chính và Bác sĩ $0 khoản đồng thanh toán 
chuyên khoa) 

Thăm khám bác sĩ chuyên khoa*: 
$40 khoản đồng thanh toán 

*Bao gồm thăm khám chăm sóc sức khỏe từ xa 

Dịch vụ với Plan 1 có thể cần cho phép trước. 
Dịch vụ với Plan 2 có thể cần giấy giới thiệu từ bác sĩ của quý vị. 25 
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trong các chuyên gia Medicare của chúng tôi theo số 1-800-944-1247 Dịch Vụ Tiếp Âm TTY: Quay số 711 

 

    
 

  
 

 
 

  

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

  
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 CHPW Medicare Advantage Plan 2 
Tóm Tắt Phí Bảo Hiểm & Quyền Lợi 

Chăm Sóc Phòng Ngừa2 $0 khoản đồng thanh toán cho dịch vụ phòng ngừa, ví dụ như 
tiêm phòng cúm và thăm khám "Sức Khỏe Tổng Thể" hàng năm 

Mọi dịch vụ phòng ngừa bổ sung được Medicare phê duyệt 
trong năm hợp đồng sẽ đều được bao trả. Tám cuộc gọi tư vấn 
mỗi năm và cũng áp dụng cả Liệu Pháp Thay Thế Nicotine trong 
tối đa 12 tuần. Vui lòng gọi điện để biết thêm chi tiết. 

Chăm Sóc Cấp Cứu $90 khoản đồng thanh toán 

Nếu quý vị nhập viện trong vòng 24 giờ, quý vị phải trả khoản 
đồng thanh toán bệnh viện nội trú thay vì khoản đồng thanh 
toán Cấp Cứu. Xem phần “Chăm Sóc Tại Bệnh Viện Nội Trú” 
trong tập sách này để biết các chi phí khác. 

Dịch Vụ Cần Thiết $10 khoản đồng thanh toán cho các lần thăm khám chăm sóc 
Khẩn Cấp cần thiết khẩn cấp được Medicare bao trả. 

Nếu cung cấp thêm dịch vụ bổ sung thì có thể áp dụng chia sẻ chi phí. 
Đối với các dịch vụ cần thiết khẩn cấp bên ngoài Hoa Kỳ và lãnh thổ 
Hoa Kỳ, vui lòng xem phần “Chăm sóc cấp cứu/khẩn cấp Toàn Cầu”. 

Dịch Vụ Chẩn Đoán/ Dịch vụ chụp quang tuyến Xét nghiệm và thủ thuật chẩn 
Xét Nghiệm/Chụp Ảnh1 để chẩn đoán (chẳng hạn như đoán: 

chụp MRI, CT): 20% chi phí 
20% chi phí 
Dịch vụ xét nghiệm: Chụp X-quang ngoại trú: 
$0 khoản đồng thanh toán $15 khoản đồng thanh toán 

Dịch vụ xạ trị, ví dụ như điều trị ung thư bằng xạ trị: 
20% chi phí 

Dịch Vụ Khám Thính Khám thính giác chẩn đoán được Medicare bao trả: 
Giác1,2 20% chi phí 

Khám thính giác định kỳ và máy trợ thính không được bao trả. 

Dịch Vụ Nha Khoa1 $0 khoản đồng thanh toán cho các dịch vụ toàn diện và phòng 
ngừa bổ sung kết hợp, lên đến $200/năm. Cộng với một lần 
thăm khám phòng ngừa. 

CHPW Medicare Advantage Plan 2 
Tóm Tắt Phí Bảo Hiểm & Quyền Lợi 

Dịch Vụ Nhãn Khoa Dịch vụ nhãn khoa: 
20% chi phí của các lần khám được Medicare bao trả để chẩn 
đoán và điều trị bệnh và tình trạng của mắt. 

Dịch vụ nhãn khoa (bổ sung): 
· $0 khoản đồng thanh toán cho một lần khám WellVision mỗi năm 
· Giới hạn quyền lợi tối đa $150 mỗi hai năm cho thiết bị nhãn 

khoa bổ sung. 
Bên ngoài mạng lưới VSP Choice: 
· 100% chi phí vượt giới hạn quyền lợi theo chương trình. 

Dịch vụ Sức khỏe Thăm khám nội trú: 
Tâm thần1,2 Chương trình của chúng tôi bao trả tối đa 190 ngày trọn đời đối 

với dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần nội trú tại bệ̣nh viện tâm 
thần. Dịch vụ tại bệnh viện tâm thần nội trú chỉ được tính đến 
giới hạn 190 ngày trọn đời nếu đáp ứng một số điều kiện nhất 
định. Giới hạn chăm sóc tại bệnh viện nội trú không áp dụng với 
dịch vụ tâm thần nội trú được cung cấp tại bệnh viện đa khoa. 

Đối với các lần lưu trú tại bệnh viện tâm thần nội trú được 
Medicare bao trả: 
· $310 khoản đồng thanh toán mỗi ngày từ ngày 1 đến 5 
· $0 khoản đồng thanh toán mỗi ngày từ ngày 6 đến 90 

Thăm khám trị liệu ngoại trú theo nhóm và/hoặc cá nhân 
(bao gồm chăm sóc sức khỏe từ xa): 
$30 khoản đồng thanh toán 

Nếu cung cấp thêm dịch vụ bổ sung thì có thể áp dụng chia sẻ chi phí. 

Cơ Sở Điều Dưỡng Chương trình của chúng tôi bao trả tối đa 100 ngày tại SNF. 
Chuyên Môn (SNF)1,2 · $0 khoản đồng thanh toán mỗi ngày từ ngày 1 đến 20 trong 

mỗi kỳ quyền lợi 
· $160 khoản đồng thanh toán/ngày từ ngày 21 đến 100 trong 

mỗi kỳ quyền lợi 

Vật Lý Trị Liệu $40 khoản đồng thanh toán cho mỗi lần thăm khám ngoại trú 
được Medicare bao trả 
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CHPW Medicare Advantage Plan 2 
Tóm Tắt Phí Bảo Hiểm & Quyền Lợi 

Xe Cứu Thương1 $325 khoản đồng thanh toán cho quyền lợi xe cứu thương một 
chiều được Medicare bao trả. 

Dịch Vụ Đưa Đón Không được bao trả 

Thuốc Medicare Phần B Đối với các loại thuốc Phần B như thuốc hóa trị liệu1: 
20% chi phí 

Các loại thuốc Phần B1: 
20% chi phí 

Để biết phạm vi bao trả thuốc Phần D, vui lòng xem phần tiếp theo. 

Trung Tâm Phẫu Thuật $275 khoản đồng thanh toán 
Không Lưu Trú 

CHPW Medicare Advantage Plan 2 
Tóm Tắt Phạm Vi Bảo Hiểm Thuốc 

Khoản Khấu Trừ Thuốc Medicare Phần D Không Khấu Trừ 

Quý vị có thể nhận thuốc của mình tại nhà thuốc bán lẻ trong mạng lưới và nhà thuốc đặt mua 
qua đường bưu điện. 

Giai đoạn 1: Quý vị thanh toán phần chia sẻ chi phí cho Bậc 1, Bậc 2, Bậc 3, Bậc 4 và Bậc 
Giai Đoạn Bảo 5 thuốc theo toa Phần D cho tới khi chi phí thuốc hàng năm của quý vị đạt 
Hiểm Ban Đầu $4,430. Tổng chi phí thuốc hàng năm bằng tổng chi phí thuốc mà quý vị và 

chương trình Phần D thanh toán. 
Giai đoạn 2: Sau khi tổng chi phí thuốc của quý vị đạt $4,430, quý vị sẽ thanh toán không 
Giai Đoạn Không quá 25% khoản đồng bảo hiểm đối với thuốc gốc hoặc 25% khoản đồng bảo 
Được Bảo Hiểm hiểm đối với biệt dược, tương ứng với bất kỳ bậc thuốc nào trong giai đoạn 

không được bảo hiểm, trong phạm vi các khoản Tổng Chi Phí Tự Trả (TrOOP) 
bằng $4,430 đến $7,050. 

Giai đoạn 3: Sau khi chi phí thuốc tự trả hàng năm của quý vị (kể cả thuốc được mua 
Giai Đoạn Bảo qua nhà thuốc bán lẻ và đặt mua qua đường bưu điện) đạt mức $7,050, quý 
Hiểm Tai Ương vị sẽ trả khoản nhiều hơn trong hai khoản sau đây: 

· 5% khoản đồng bảo hiểm, hoặc 

· $3.95 khoản đồng thanh toán cho thuốc gốc (bao gồm các biệt dược được coi 
là thuốc gốc) hoặc$9.85 khoản đồng thanh toán cho tất cả các loại thuốc khác. 

Chia sẻ chi phí 
bán lẻ 

Nhà Thuốc Ưu Tiên Nhà Thuốc Tiêu Chuẩn 

Bậc Lượng thuốc đủ 
dùng trong 30 Ngày 

Lượng thuốc đủ 
dùng trong 90 Ngày 

Lượng thuốc đủ 
dùng trong 30 Ngày 

Lượng thuốc đủ 
dùng trong 90 Ngày 

Bậc 1: Thuốc 
Gốc Ưu Tiên 

$0 khoản đồng 
thanh toán 

$0 khoản đồng 
thanh toán 

$5 khoản đồng 
thanh toán 

$10 khoản đồng 
thanh toán 

Bậc 2: Thuốc 
Gốc 

$10 khoản đồng 
thanh toán 

$20 khoản đồng 
thanh toán 

$15 khoản đồng 
thanh toán 

$30 khoản đồng 
thanh toán 

Bậc 3: Biệt 
Dược Ưu Tiên 

$42 khoản đồng 
thanh toán 

$125 khoản đồng 
thanh toán 

$47 khoản đồng 
thanh toán 

$140 khoản đồng 
thanh toán 

Bậc 4: Thuốc 
Không Ưu Tiên 

50% chi phí 50% chi phí 50% chi phí 50% chi phí 

Bậc 5: Bậc 
Chuyên Khoa 

33% chi phí Không được bao trả 33% chi phí Không được bao trả 

Chia Sẻ Chi Phí Đặt Mua Qua Đường Bưu Điện Ưu Tiên 

Bậc Lượng thuốc đủ dùng trong 90 Ngày 

Bậc 1: Thuốc Gốc Ưu Tiên $0 khoản đồng thanh toán 

Bậc 2: Thuốc Gốc $20 khoản đồng thanh toán 

Bậc 3: Biệt Dược Ưu Tiên $125 khoản đồng thanh toán 

Lưu ý: Tùy vào mức trợ cấp 
"Trợ Giúp Thêm" mà quý vị 
có thể được giảm phần chia 
sẻ chi phí trả cho nhà thuốc 

Nếu quý vị sống tại cơ sở chăm sóc dài hạn, quý vị cũng trả mức tương tự như tại nhà thuốc bán lẻ. 
Quý vị có thể nhận thuốc từ một nhà thuốc ngoài mạng lưới ở cùng mức chi phí như nhà thuốc bán 
lẻ tiêu chuẩn. 
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 CHPW Medicare Advantage Plan 2 
Tóm Tắt Quyền Lợi Khác 

Thuốc Thay Thế1,2 

(Châm Cứu, Nắn Bóp Cột Sống 
và Trị Liệu Thuận Tự Nhiên) 

Các Dịch Vụ Nắn Bóp Cột Sống: 
$20 cho mỗi lần thăm khám được Medicare bao trả 
Thao tác nắn chỉnh cột sống để chỉnh trật cột sống (khi 1 hoặc 
nhiều xương cột sống dịch khỏi vị trí); 

Khoản Đồng Thanh Toán Các Dịch Vụ Nắn Bóp Cột Sống (Bổ Sung): 
$0 khoản đồng thanh toán. Các dịch vụ được bao trả bao gồm 
thăm khám nắn bóp cột sống định kỳ kết hợp với thăm khám 
châm cứu và trị liệu thuận tự nhiên, tối đa gồm 12 lần thăm 
khám trong chương trình vào mỗi năm dương lịch kết hợp. 
Những dịch vụ này phải do một bác sĩ hành nghề được tiểu bang 
chứng nhận thực hiện. 

Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Chúng tôi bao trả các dịch vụ chăm sóc sức khỏe từ xa, bao 
Khỏe Từ Xa gồm thăm khám trực tuyến với: 

· Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc chính 

· Bác sĩ chuyên khoa 

· Chăm Sóc Khẩn Cấp 

· Buổi khám cá nhân và theo nhóm đối với dịch vụ sức khỏe 
tâm thần ngoại trú, thần kinh và lạm dụng dược chất 

Quý vị phải trả số tiền giống như trường hợp thăm khám trực tiếp. 

Nguồn Tiếp Liệu Điều $0 đối với chi phí tự kiểm soát bệnh tiểu đường, dịch vụ và 
Trị Bệnh Tiểu Đường/ nguồn tiếp liệu điều trị bệnh tiểu đường được Medicare bao 
Nguồn Tiếp Liệu và trả. Thuốc điều trị bệnh tiểu đường, ví dụ như insulin, tiêm 
Dịch Vụ Điều Trị Bệnh bằng ống tiêm, thường được bao trả bởi bảo hiểm thuốc theo 
Tiểu Đường toa Phần D của quý vị. 

Thiết Bị Y Tế 20% chi phí cho thiết bị y tế lâu bền được 
Lâu Bền 1 Medicare bao trả. 

CHPW Medicare Advantage Plan 2 
Tóm Tắt Quyền Lợi Khác 

Chương Trình Thể Dục $0 khoản đồng thanh toán cho các mục sau: 
· Bộ dụng cụ tập thể dục tại nhà (có các lựa chọn bao gồm máy 

theo dõi vận động, video và thiết bị tập thể dục) 
· Tư cách thành viên tại trung tâm thể dục tham gia chương trình 

· Công cụ ứng dụng tập thể dục trực tuyến và trên điện thoại 
thông minh 

Chăm Sóc Bàn Chân1,2 Các Dịch Vụ Điều Trị Bệnh về Bàn Chân: 
(dịch vụ điều trị bệnh về bàn chân) $0 khoản đồng thanh toán cho mỗi lần thăm khám điều trị 

bệnh về bàn chân được Medicare bao trả. 
Dịch vụ được bao trả bao gồm: 
· Chẩn đoán và điều trị y tế hoặc phẫu thuật đối với tổn thương 

và·bệnh ở bàn chân (ví dụ: ngón chân hình búa hay gai xương gót) 
· Chăm sóc bàn chân định kỳ cho thành viên mắc một số bệnh 

trạng nhất địnhảnh hưởng đến chi dưới. 
Các Dịch Vụ Điều Trị Bệnh về Bàn Chân (bổ sung): 
$0 chi phí cho mỗi lần thăm khám điều trị bệnh về bàn chân bổ sung. 
Quyền lợi bổ sung của chúng tôi bao gồm tối đa bốn (4) lần 
thăm khám mỗi năm đối với dịch vụ chăm sóc bàn chân không 
được Medicare bao trả do một nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc 
bàn chân được Medicare phê duyệt thực hiện. 

Chăm Sóc Sức Khỏe $0 khoản đồng thanh toán cho các lần thăm khám chăm sóc 
Tại Nhà1,2 sức khỏe tại nhà được Medicare bao trả. 

Chăm sóc cuối đời Khi quý vị ghi danh vào một chương trình chăm sóc cuối đời 
được Medicare chứng nhận, dịch vụ chăm sóc cuối đời và dịch 
vụ Phần A và Phần B liên quan tới tiên lượng bệnh giai đoạn cuối 
của quý vị sẽ được Original Medicare thanh toán chứ không phải 
Medicare Advantage của Community Health Plan of Washington. 

Bữa ăn Quý vị không phải thanh toán cho các bữa ăn được bao trả 
với số tiền lên đến mức quyền lợi tối đa. Quyền lợi bao gồm 2 
bữa ăn/ngày trong tối đa 14 ngày sau khi xuất viện sau mỗi lần 
nhập viện hoặc vào cơ sở điều dưỡng chuyên môn. Chương 
trình cấp dưỡng được giới hạn ở 6 lần mỗi năm dương lịch. 
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Nếu quý vị có bất cứ thắc mắc nào về quyền lợi hoặc chi phí của chương trình này, vui lòng liên hệ với một 
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 CHPW Medicare Advantage Plan 2 CHPW Medicare Advantage Plan 2 
Tóm Tắt Phí Bảo Hiểm & Quyền Lợi Tóm Tắt Phí Bảo Hiểm & Quyền Lợi 

Lạm Dụng Dược Chất Thăm khám trị liệu theo nhóm: Thăm khám trị liệu cá nhân: Chăm Sóc Cấp Cứu/ 20% chi phí chăm sóc cấp cứu/khẩn cấp toàn cầu, tối đa bằng 
Ngoại Trú1,2 20% chi phí 20% chi phí Khẩn Cấp Toàn Cầu giới hạn bảo hiểm là $25,000/năm. 

Chương trình này bao trả cho các dịch vụ cấp cứu, dịch vụ khẩn 
cấp và đưa đón cấp cứu bổ sung bên ngoài Hoa Kỳ và lãnh thổ 
Hoa Kỳ, tối đa bằng giới hạn bảo hiểm theo chương trình. Quy 
định này không áp dụng cho trách nhiệm về Chi Phí Tự Trả Tối Đa. 

Quyền Lợi Không Cần Không được bao trả 
Kê Toa 

Bộ Phận Giả1 Được Medicare bao trả: 
(Nẹp, chi giả, v.v.) Bộ Phận Giả Vật Tư Y Tế 

20% chi phí 20% chi phí 

Lọc Máu Thận1 20% chi phí 



Nếu quý vị có bất cứ thắc mắc nào về quyền lợi hoặc chi phí  của chương trình này, vui lòng liên hệ với một
trong các chuyên gia Medicare của chúng tôi theo số 1-800-944-1247 Dịch Vụ Tiếp Âm TTY: Quay số 711 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

CHPW Medicare Advantage Plan 3 & 4 
Tóm Tắt Phí Bảo Hiểm & Quyền Lợi 

Phí Bảo Hiểm Chương Plan 3 Plan 4 
Trình Hàng Tháng $68/tháng $94/tháng 

CHPW Medicare Advantage 
Plan 3 & 4 Khoản Khấu Trừ 

Trách Nhiệm về Chi Phí 
Tự Trả Tối Đa 
(không bao gồm thuốc theo toa) 

Ngoài ra, quý vị phải tiếp tục thanh toán Phí Bảo Hiểm Medicare 
Phần B. 

Chương trình này không có khoản khấu trừ 

(Các) giới hạn hàng năm của quý vị trong chương trình này: 
$6,700 đối với các dịch vụ quý vị nhận từ nhà cung cấp trong 
mạng lưới. Nếu quý vị đạt đến giới hạn chi phí tự trả, quý vị tiếp 
tục nhận các dịch vụ y tế và dịch vụ chăm sóc tại bệnh viện được 
bao trả và chúng tôi sẽ thanh toán đầy đủ chi phí cho thời gian 
còn lại trong năm. Xin hãy lưu ý rằng quý vị sẽ vẫn cần thanh 
toán phần chi phí của mình cho thuốc theo toa Phần D. 

Bệnh Viện Nội Trú Chương trình của chúng tôi bao trả số ngày không giới hạn khi 
nằm viện nội trú. 

· $450 khoản đồng thanh toán mỗi ngày từ ngày 1 đến 4 trong 
mỗi kỳ quyền lợi 

· $0 khoản đồng thanh toán từ ngày 5 đến 90 trong mỗi kỳ 
quyền lợi 

Mỗi kỳ quyền lợi mới sẽ lại bắt đầu từ ngày 1 

Bệnh Viện Ngoại Trú $260 khoản đồng thanh toán cho dịch vụ theo dõi 
tại bệnh viện ngoại trú được Medicare bao trả. 

$260 khoản đồng thanh toán cho dịch vụ phẫu thuật và các 
dịch vụ kháctại bệnh viện ngoại trú được Medicare bao trả. 

Thăm Khám Bác Sĩ1,2 

(Bác sĩ chăm sóc chính và Bác sĩ 
chuyên khoa) 

Thăm khám bác sĩ chăm sóc chính*: 
$0 khoản đồng thanh toán 

Thăm khám bác sĩ chuyên khoa*: 
$40 khoản đồng thanh toán 

*Bao gồm thăm khám chăm sóc sức khỏe từ xa 

Khu vực dịch vụ của Plan 3: Clark, Cowlitz, King, Kitsap, Pierce, Snohomish, 
Spokane, Thurston. 

Khu vực dịch vụ của Plan 4: Adams, Chelan, Douglas, Grant, Lewis, 
Okanogan, Skagit, Walla Walla, Whatcom, Yakima. 

Dịch vụ với Plan 1 có thể cần cho phép trước. 
Dịch vụ với Plan 2 có thể cần giấy giới thiệu từ bác sĩ của quý vị. 3535 



36 37 Dịch vụ với Plan 1 có thể cần cho phép trước.  
Dịch vụ với Plan 2 có thể cần giấy giới thiệu từ bác sĩ của quý vị.

Nếu quý vị có bất cứ thắc mắc nào về quyền lợi hoặc chi phí của chương trình này, vui lòng liên hệ với một 
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 CHPW Medicare Advantage Plan 3 & 4 
Tóm Tắt Phí Bảo Hiểm & Quyền Lợi 

Chăm Sóc Phòng Ngừa2 $0 khoản đồng thanh toán cho dịch vụ phòng ngừa, ví dụ như 
tiêm phòng cúm và thăm khám "Sức Khỏe Tổng Thể" hàng năm 

Mọi dịch vụ phòng ngừa bổ sung được Medicare phê duyệt 
trong năm hợp đồng sẽ đều được bao trả. Tám cuộc gọi tư vấn 
mỗi năm và cũng áp dụng cả Liệu Pháp Thay Thế Nicotine trong 
tối đa 12 tuần. Vui lòng gọi điện để biết thêm chi tiết. 

Chăm Sóc Cấp Cứu $90 khoản đồng thanh toán 

Nếu quý vị nhập viện trong vòng 24 giờ, quý vị phải trả khoản 
đồng thanh toán bệnh viện nội trú thay vì khoản đồng thanh 
toán Cấp Cứu. Xem phần “Chăm Sóc Tại Bệnh Viện Nội Trú” 
trong tập sách này để biết các chi phí khác. 

Dịch Vụ Cần Thiết $0 khoản đồng thanh toán cho các lần thăm khám chăm sóc 
Khẩn Cấp cần thiết khẩn cấp được Medicare bao trả. 

Nếu cung cấp thêm dịch vụ bổ sung thì có thể áp dụng chia sẻ chi 
phí. Đối với các dịch vụ cần thiết khẩn cấp bên ngoài Hoa Kỳ và 
lãnh thổ Hoa Kỳ, vui lòng xem phần “Chăm sóc cấp cứu/khẩn cấp 
Toàn Cầu”. 

Dịch Vụ Chẩn Đoán/ Dịch vụ chụp quang tuyến để Xét nghiệm và thủ thuật chẩn 
Xét Nghiệm/Chụp Ảnh1 chẩn đoán đoán: 

(chẳng hạn như chụp MRI, CT): 20% chi phí 
20% chi phí 
Dịch vụ xét nghiệm: Chụp X-quang ngoại trú: 
$0 khoản đồng thanh toán $15 khoản đồng thanh toán 

Dịch vụ xạ trị, ví dụ như điều trị ung thư bằng xạ trị: 
20% chi phí 

Dịch Vụ Khám Thính Khám thính giác chẩn đoán được Medicare bao trả: 
Giác1,2 20$ khoản đồng thanh toán 

Khám thính giác định kỳ và máy trợ thính không được bao trả. 

Dịch Vụ Nha Khoa1 $0 khoản đồng thanh toán cho các dịch vụ toàn diện và phòng 
ngừa bổ sung kết hợp, lên đến $850/năm. 

CHPW Medicare Advantage Plan 3 & 4 
Tóm Tắt Phí Bảo Hiểm & Quyền Lợi 

Dịch Vụ Nhãn Khoa Dịch vụ nhãn khoa: 
$40 khoản đồng thanh toán của các lần khám được Medicare 
bao trả để chẩn đoán và điều trị bệnh và tình trạng của mắt. 

Dịch vụ nhãn khoa (bổ sung): 
(Thông qua Mạng Lưới Vision Service Plan (VSP) Choice) 
· $0 khoản đồng thanh toán cho một lần khám WellVision mỗi năm 
· Giới hạn quyền lợi tối đa $150 mỗi hai năm cho thiết bị nhãn 

khoa bổ sung. 
Bên ngoài mạng lưới VSP Choice: 
· 100% chi phí vượt giới hạn quyền lợi theo chương trình. 

Dịch vụ Sức khỏe Tâm Thăm khám nội trú: 
thần1,2 Chương trình của chúng tôi bao trả tối đa 190 ngày trọn đời đối 

với dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần nội trú tại bệ̣nh viện 
tâm thần. Dịch vụ tại bệnh viện tâm thần nội trú chỉ được tính 
đến giới hạn 190 ngày trọn đời nếu đáp ứng một số điều kiện 
nhất định. Giới hạn chăm sóc tại bệnh viện nội trú không áp 
dụng với dịch vụ tâm thần nội trú được cung cấp tại bệnh viện 
đa khoa. 

Đối với các lần lưu trú tại bệnh viện tâm thần nội trú được 
Medicare bao trả: 
· $155 khoản đồng thanh toán mỗi ngày từ ngày 1 đến 10 
· $0 khoản đồng thanh toán mỗi ngày từ ngày 11 đến 90 

Thăm khám trị liệu ngoại trú theo nhóm và/hoặc cá nhân 
(bao gồm chăm sóc sức khỏe từ xa): 
$30 khoản đồng thanh toán 

Nếu cung cấp thêm dịch vụ bổ sung thì có thể áp dụng chia sẻ chi phí. 

Cơ Sở Điều Dưỡng Chương trình của chúng tôi bao trả tối đa 100 ngày tại SNF. 
Chuyên Môn (SNF)1,2 · $0 khoản đồng thanh toán mỗi ngày từ ngày 1 đến 20 trong 

mỗi kỳ quyền lợi 
· $160 khoản đồng thanh toán/ngày từ ngày 21 đến 100 trong 

mỗi kỳ quyền lợi 

Vật Lý Trị Liệu $30 khoản đồng thanh toán cho dịch vụ ngoại trú 
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CHPW Medicare Advantage Plan 3 & 4 
Tóm Tắt Phí Bảo Hiểm & Quyền Lợi 

Xe Cứu Thương1 $300 khoản đồng thanh toán cho quyền lợi xe cứu thương một 
chiều được Medicare bao trả. 

Dịch Vụ Đưa Đón Không được bao trả 

Thuốc Medicare Phần B Đối với các loại thuốc Phần B như thuốc hóa trị liệu1: 
20% chi phí 

Các loại thuốc Phần B1: 
20% chi phí 

Để biết phạm vi bao trả thuốc Phần D, vui lòng xem phần tiếp theo. 

Trung Tâm Phẫu Thuật $260 khoản đồng thanh toán 
Không Lưu Trú 

CHPW Medicare Advantage Plan 3 & 4 
Tóm Tắt Phạm Vi Bảo Hiểm Thuốc 

Khoản Khấu Trừ Thuốc Medicare Phần D Không Khấu Trừ 
Quý vị có thể nhận thuốc của mình tại nhà thuốc bán lẻ trong mạng lưới và nhà thuốc đặt mua qua 
đường bưu điện. 

Giai đoạn 1: Quý vị thanh toán phần chia sẻ chi phí cho Bậc 1, Bậc 2, Bậc 3, Bậc 4 và Bậc 5 
Giai Đoạn Bảo thuốc theo toa Phần D cho tới khi chi phí thuốc hàng năm của quý vị đạt $4,430. 
Hiểm Ban Đầu Tổng chi phí thuốc hàng năm bằng tổng chi phí thuốc mà quý vị và chương trình 

Phần D thanh toán. 
Giai đoạn 2: Sau khi tổng chi phí thuốc của quý vị đạt $4,430, quý vị sẽ thanh toán không 
Giai Đoạn Không quá 25% khoản đồng bảo hiểm đối với thuốc gốc hoặc 25% khoản đồng bảo 
Được Bảo Hiểm hiểm đối với biệt dược, tương ứng với bất kỳ bậc thuốc nào trong giai đoạn 

không được bảo hiểm, trong phạm vi các khoản Tổng Chi Phí Tự Trả (TrOOP) 
bằng $4,430 đến $7,050. 

Giai đoạn 3: Sau khi chi phí thuốc tự trả hàng năm của quý vị (kể cả thuốc được mua 
Giai Đoạn Bảo qua nhà thuốc bán lẻ và đặt mua qua đường bưu điện) đạt mức $7,050, quý vị 
Hiểm Tai Ương sẽ trả khoản nhiều hơn trong hai khoản sau đây: 

· 5% khoản đồng bảo hiểm, hoặc 

· $3.95 khoản đồng thanh toán cho thuốc gốc (bao gồm các biệt dược được coi là 
thuốc gốc) hoặc $9.85 khoản đồng thanh toán cho tất cả các loại thuốc khác. 

Chia sẻ chi phí 
bán lẻ 

Nhà Thuốc Ưu Tiên Nhà Thuốc Tiêu Chuẩn 

Bậc Lượng thuốc đủ Lượng thuốc đủ Lượng thuốc đủ Lượng thuốc đủ 
dùng trong 30 Ngày dùng trong 90 Ngày dùng trong 30 Ngày dùng trong 90 Ngày 

Bậc 1: Thuốc Gốc $0 khoản đồng $0 khoản đồng $5 khoản đồng $10 khoản đồng 
Ưu Tiên thanh toán thanh toán thanh toán thanh toán 

Bậc 2: Thuốc Gốc $10 khoản đồng $20 khoản đồng $15 khoản đồng $30 khoản đồng 
thanh toán thanh toán thanh toán thanh toán 

Bậc 3: Biệt Dược $42 khoản đồng $125 khoản đồng $47 khoản đồng $140 khoản đồng 
Ưu Tiên thanh toán thanh toán thanh toán thanh toán 

Bậc 4: Thuốc 
Không Ưu Tiên 

50% chi phí 50% chi phí 50% chi phí 50% chi phí 

Bậc 5: Bậc 
Chuyên Khoa 

33% chi phí Không được bao trả 33% chi phí Không được bao trả 

Chia Sẻ Chi Phí Đặt Mua Qua Đường Bưu Điện Ưu Tiên 

Bậc Lượng thuốc đủ dùng trong 90 Ngày 

Bậc 1: Thuốc Gốc Ưu $0 khoản đồng thanh toán 
Tiên 

Bậc 2: Thuốc Gốc $20 khoản đồng thanh toán 

Bậc 3: Biệt Dược Ưu $125 khoản đồng thanh toán 
Tiên 

Nếu quý vị sống tại cơ sở chăm sóc 
dài hạn, quý vị cũng trả mức tương 
tự như tại nhà thuốc bán lẻ. Quý vị 
có thể nhận thuốc từ một nhà thuốc 
ngoài mạng lưới ở cùng mức chi phí 
như nhà thuốc bán lẻ tiêu chuẩn. 
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 CHPW Medicare Advantage Plan 3 & 4 
Tóm Tắt Quyền Lợi Khác 

Thuốc Thay Thế1,2 

(Châm Cứu, Nắn Bóp Cột Sống 
và Trị Liệu Thuận Tự Nhiên) 

Các Dịch Vụ Nắn Bóp Cột Sống: 
$20 khoản đồng thanh toán cho mỗi lần thăm khám được 
Medicare bao trả Thao tác nắn chỉnh cột sống để chỉnh trật cột 
sống (khi 1 hoặc nhiều xương cột sống dịch khỏi vị trí); 

Khoản Đồng Thanh Toán Các Dịch Vụ Nắn Bóp Cột Sống (Bổ Sung): 
$0 khoản đồng thanh toán. Các dịch vụ được bao trả bao gồm 
thăm khám nắn bóp cột sống định kỳ kết hợp với thăm khám 
châm cứu và trị liệu thuận tự nhiên, tối đa gồm 12 lần thăm 
khám trong chương trình vào mỗi năm dương lịch kết hợp. 
Những dịch vụ này phải do một bác sĩ hành nghề được tiểu bang 
chứng nhận thực hiện. 

Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Chúng tôi bao trả các dịch vụ chăm sóc sức khỏe từ xa, bao 
Khỏe Từ Xa gồm thăm khám trực tuyến với: 

· Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc chính 

· Bác sĩ chuyên khoa 

· Chăm Sóc Khẩn Cấp 

· Buổi khám cá nhân và theo nhóm đối với dịch vụ sức khỏe 
tâm thần ngoại trú, thần kinh và lạm dụng dược chất 

Quý vị phải trả số tiền giống như trường hợp thăm khám trực tiếp. 

Nguồn Tiếp Liệu Điều $0 đối với chi phí tự kiểm soát bệnh tiểu đường, dịch vụ và 
Trị Bệnh Tiểu Đường/ nguồn tiếp liệu điều trị bệnh tiểu đường được Medicare bao trả. 
Nguồn Tiếp Liệu và Dịch Thuốc điều trị bệnh tiểu đường, ví dụ như insulin, tiêm bằng ống 
Vụ Điều Trị Bệnh Tiểu tiêm, thường được bao trả bởi bảo hiểm thuốc theo toa Phần D 
Đường của quý vị. 

Thiết Bị Y Tế 20% chi phí cho thiết bị y tế lâu bền được 
Lâu Bền 1 Medicare bao trả. 

CHPW Medicare Advantage Plan 3 & 4 
Tóm Tắt Quyền Lợi Khác 

Chương Trình Thể Dục $0 khoản đồng thanh toán cho các mục sau: 
· Bộ dụng cụ tập thể dục tại nhà (có các lựa chọn bao gồm máy 

theo dõi vận động, video và thiết bị tập thể dục) 
· Tư cách thành viên tại trung tâm thể dục tham gia chương trình 
· Công cụ ứng dụng tập thể dục trực tuyến và trên điện thoại 

thông minh 

Chăm Sóc Bàn Chân1,2 Các Dịch Vụ Điều Trị Bệnh về Bàn Chân: 
(dịch vụ điều trị bệnh về bàn chân) $0 khoản đồng thanh toán cho mỗi lần thăm khám điều trị 

bệnh về bàn chân được Medicare bao trả. 
Dịch vụ được bao trả bao gồm: 
· Chẩn đoán và điều trị y tế hoặc phẫu thuật đối với tổn thương và 

bệnh ở bàn chân (ví dụ: ngón chân hình búa hay gai xương gót) 
· Chăm sóc bàn chân định kỳ cho thành viên mắc một số bệnh 

trạng nhất định ảnh hưởng đến chi dưới. 
Các Dịch Vụ Điều Trị Bệnh về Bàn Chân (bổ sung): 
$0 khoản đồng thanh toán cho mỗi lần thăm khám điều trị 
bệnh về bàn chân bổ sung. 
Quyền lợi bổ sung của chúng tôi bao gồm tối đa bốn (4) lần 
thăm khám mỗi năm đối với dịch vụ chăm sóc bàn chân không 
được Medicare bao trả do một nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc 
bàn chân được Medicare phê duyệt thực hiện. 

Chăm Sóc Sức Khỏe $0 khoản đồng thanh toán cho các lần thăm khám chăm sóc 
Tại Nhà1,2 sức khỏe tại nhà được Medicare bao trả. 

Chăm sóc cuối đời Khi quý vị ghi danh vào một chương trình chăm sóc cuối đời 
được Medicare chứng nhận, dịch vụ chăm sóc cuối đời và dịch 
vụ Phần A và Phần B liên quan tới tiên lượng bệnh giai đoạn cuối 
của quý vị sẽ được Original Medicare thanh toán chứ không phải 
Medicare Advantage của Community Health Plan of Washington. 
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 CHPW Medicare Advantage Plan 3 & 4 CHPW Medicare Advantage Plan 3 & 4 
Tóm Tắt Quyền Lợi Khác Tóm Tắt Quyền Lợi Khác 

Bữa ăn Quý vị không phải thanh toán cho các bữa ăn được bao trả với Lọc Máu Thận1 20% chi phí 
số tiền lên đến mức quyền lợi tối đa. 

Quyền lợi bao gồm 2 bữa ăn/ngày trong tối đa 14 ngày sau khi 
xuất viện sau mỗi lần nhập viện hoặc vào cơ sở điều dưỡng 
chuyên môn. Chương trình cấp dưỡng được giới hạn ở 6 lần 

Chăm Sóc Cấp Cứu/ 20% chi phí chăm sóc cấp cứu/khẩn cấp toàn cầu, tối đa bằng xuất viện hoặc cơ sở điều dưỡng mỗi năm dương lịch. 
Khẩn Cấp Toàn Cầu giới hạn bảo hiểm là $25,000/năm. 

Chương trình này bao trả cho các dịch vụ cấp cứu, dịch vụ khẩn 
Ngoại Trú1,2 20% chi phí 20% chi phí 
Lạm Dụng Dược Chất Thăm khám trị liệu theo nhóm: Thăm khám trị liệu cá nhân: 

cấp và đưa đón cấp cứu bổ sung bên ngoài Hoa Kỳ và lãnh thổ 
Hoa Kỳ, tối đa bằng giới hạn bảo hiểm theo chương trình. Quy 
định này không áp dụng cho trách nhiệm về Chi Phí Tự Trả Tối Đa. 

Quyền Lợi Không Cần Không được bao trả 
Kê Toa 

Bộ Phận Giả1 Được Medicare bao trả: 
(Nẹp, chi giả, v.v.) Bộ Phận Giả Vật Tư Y Tế 

20% chi phí 20% chi phí 



Nếu quý vị có bất cứ thắc mắc nào về quyền lợi hoặc chi phí  của chương trình này, vui lòng liên hệ với một
trong các chuyên gia Medicare của chúng tôi theo số 1-800-944-1247 Dịch Vụ Tiếp Âm TTY: Quay số 711 

CHPW Medicare Advantage 
Dual Plan (HMO SNP) 
Khu vực dịch vụ: Adams, Benton, Chelan, Clallam, Clark, Cowlitz, Douglas, 
Franklin, Grant, Grays Harbor, Jefferson, King, Kitsap, Lewis, Mason, 
Okanogan, Pacific, Pierce, Skagit, Snohomish, Spokane, Stevens, Thurston, 
Wahkiakum, Walla Walla, Whatcom và Yakima. 

Tôi phải trả $0 hay 20%? 

Với các chương trình Dual, một số thành viên trả 0$ khoản đồng thanh toán 
cho hầu hết các dịch vụ, trong khi những người khác lại trả 20% (giống như 
Original Medicare). Số tiền quý vị trả phụ thuộc vào mức trợ cấp Medicaid 
của tiểu bang (Apple Health) mà quý vị được nhận. Người đại diện của chúng 
tôi có thể cho quý vị biết về mức quyền lợi Medicaid mà tiểu bang đã liệt kê 
cho quý vị và phần chia sẻ chi phí dịch vụ (nếu có) của quý vị. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

CHPW Medicare Advantage Dual Plan (HMO SNP) 
Tóm Tắt Phí Bảo Hiểm & Quyền Lợi 

Phí Bảo Hiểm Chương $0* 
Trình Hàng Tháng 

*Phí bảo hiểm chương trình hàng tháng của quý vị là $40.40, khoản 
này vẫn được thanh toán miễn là quý vị còn đủ tiêu chuẩn nhận Trợ 
Cấp Cho Người Thu Nhập Thấp 100% (“Trợ Giúp Thêm”) 

Khoản Khấu Trừ Nếu không có trợ cấp chia sẻ chi phí Medicaid thì sẽ áp dụng khoản 
khấu trừ $203 cho dịch vụ Medicare Phần B. Đây là số tiền áp dụng 
cho năm 2021, số tiền này thay đổi sau mỗi năm. Vui lòng liên hệ với 
Dịch Vụ Khách Hàng để biết số tiền cập nhật. 

Trách Nhiệm về Chi Phí (Các) giới hạn hàng năm của quý vị trong chương trình này: $7,550 đối với 
Tự Trả Tối Đa các dịch vụ quý vị nhận từ nhà cung cấp trong mạng lưới. Nếu quý vị đạt 
(không bao gồm thuốc theo toa) đến giới hạn chi phí tự trả, quý vị tiếp tục nhận các dịch vụ y tế và dịch vụ 

chăm sóc tại bệnh viện được bao trả và chúng tôi sẽ thanh toán đầy đủ 
chi phí cho thời gian còn lại trong năm. Xin hãy lưu ý rằng quý vị sẽ vẫn 
cần thanh toán phần chi phí của mình cho thuốc theo toa Phần D. 

Bệnh Viện Nội Trú Nếu không có trợ cấp toàn bộ phần chia sẻ chi phí Medicaid thì sẽ áp 
dụng khoản khấu trừ Phần A. Đây là số tiền áp dụng cho năm 2021, 
số tiền này thay đổi sau mỗi năm. Vui lòng liên hệ với Dịch Vụ Khách 
Hàng để biết số tiền cập nhật. 

· $1,484 từ ngày 1-60 
· $371 khoản đồng thanh toán từ ngày 61 đến 90 
· $742 khoản đồng thanh toán mỗi "ngày dự phòng trọn đời" sau 

ngày 90 ứng với mỗikỳ quyền lợi (tối đa 60 ngày trong suốt cuộc đời 
của quý vị) 

Vượt quá số ngày dự phòng trọn đời: tất cả chi phí 
Mỗi lần lưu trú nội trú mới sẽ lại bắt đầu từ ngày 1. 

Bệnh Viện Ngoại Trú $0 hoặc 20% cho dịch vụ phẫu thuật và các dịch vụ khác 
tại bệnh viện ngoại trú được Medicare bao trả. 

Thăm Khám Bác Sĩ1,2 

(Bác sĩ chăm sóc chính và Bác sĩ 
chuyên khoa) 

$0 hoặc 20% cho lần thăm khám bác sĩ chăm sóc chính hoặc bác sĩ 
chuyên khoa được Medicare bao trả (bao gồm chăm sóc sức khỏe từ xa). 

Dịch vụ với Plan 1 có thể cần cho phép trước. 
Dịch vụ với Plan 2 có thể cần giấy giới thiệu từ bác sĩ của quý vị. 4545 



46 47 Dịch vụ với Plan 1 có thể cần cho phép trước.  
Dịch vụ với Plan 2 có thể cần giấy giới thiệu từ bác sĩ của quý vị.

Nếu quý vị có bất cứ thắc mắc nào về quyền lợi hoặc chi phí của chương trình này, vui lòng liên hệ với một 
trong các chuyên gia Medicare của chúng tôi theo số 1-800-944-1247 Dịch Vụ Tiếp Âm TTY: Quay số 711 

 

 

  

  
  

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 CHPW Medicare Advantage Dual Plan (HMO SNP) 
Tóm Tắt Phí Bảo Hiểm & Quyền Lợi 

Chăm Sóc Phòng Ngừa2 $0 cho dịch vụ phòng ngừa, ví dụ như tiêm phòng cúm và thăm khám 
"Khỏe Mạnh" hàng năm. 

Mọi dịch vụ phòng ngừa bổ sung được Medicare phê duyệt trong 
năm hợp đồng sẽ đều được bao trả. Tám cuộc gọi tư vấn mỗi năm và 
cũng áp dụng cả Liệu Pháp Thay Thế Nicotine trong tối đa 12 tuần. 
Vui lòng gọi điện để biết thêm chi tiết. 

Chăm Sóc Cấp Cứu $0 hoặc 20%; giới hạn $90, cho mỗi lần thăm khám tại phòng cấp cứu 
được Medicare bao trả. 

Trung Tâm Phẫu Thuật Quý vị trả $0 hoặc 20%. 
Không Lưu Trú 

Dịch Vụ Cần Thiết $0 hoặc 20%; giới hạn $65, cho các lần thăm khám 
Khẩn Cấp chăm sóc cần thiết khẩn cấp được Medicare bao trả. 

Dịch Vụ Chẩn Đoán/ Dịch vụ chụp quang tuyến để Xét nghiệm và thủ thuật chẩn 
Xét Nghiệm/Chụp Ảnh1 chẩn đoán đoán: 

(chẳng hạn như chụp MRI, CT): $0 hoặc 20% 
$0 hoặc 20% 
Dịch vụ xét nghiệm: Chụp X-quang ngoại trú: 
$0 hoặc 20% $0 hoặc 20% 

Dịch vụ xạ trị, ví dụ như điều trị ung thư bằng xạ trị: 
$0 hoặc 20% 

Dịch Vụ Khám Thính Dịch Vụ Khám Thính Giác: 
Giác1,2 $0 hoặc 20% cho các lần khám thính giác chẩn đoán được Medicare 

bao trả. 

Dịch Vụ Khám Thính Giác (bổ sung): 
$0 cho một lần khám thính giác định kỳ mỗi năm và một lần khám 
đánh giá/điều chỉnh máy trợ thính mỗi năm. Quý vị không phải trả 
tiền cho máy trợ thính và vật tư bổ sung, giới hạn quyền lợi lên đến 
$1,700 mỗi năm dương lịch. Quý vị thanh toán mọi chi phí vượt giới 
hạn quyền lợi theo chương trình. 

CHPW Medicare Advantage Dual Plan (HMO SNP) 
Tóm Tắt Phí Bảo Hiểm & Quyền Lợi 

Dịch Vụ Nha Khoa1 $0 khoản đồng thanh toán cho các dịch vụ toàn diện và phòng ngừa 
bổ sung kết hợp, lên đến $4,500/năm. 

Dịch Vụ Nhãn Khoa Dịch vụ nhãn khoa: 
$0 hoặc 20% cho chi phí của các lần khám được Medicare bao trả để 
chẩn đoán và điều trị bệnh và tình trạng của mắt 

Dịch vụ nhãn khoa (bổ sung): 
(Thông qua Mạng Lưới Vision Service Plan (VSP) Choice) 
• $0 cho một lần khám WellVision mỗi năm. 
• Giới hạn quyền lợi theo chương trình lên đến $400, mỗi hai năm đối 

với thiết bị nhãn khoa bổ sung. 

Bên ngoài mạng lưới VSP Choice: 
• 100% chi phí vượt giới hạn quyền lợi theo chương trình. 

Dịch vụ Sức khỏe Tâm Lần thăm khám nội trú: 
thần1,2 Nếu không có trợ cấp toàn bộ phần chia sẻ chi phí Medicaid thì sẽ áp 

dụng khoản khấu trừ Phần A. 
Đây là số tiền áp dụng cho năm 2021, số tiền này thay đổi sau mỗi 
năm. Vui lòng liên hệ với 
Dịch Vụ Khách Hàng để biết số tiền cập nhật.  

· $1,484 khoản khấu trừ từ ngày 1 đến 60 ứng với mỗi kỳ quyền lợi 
· $371 khoản đồng thanh toán từ ngày 61 đến 90 ứng với mỗi kỳ 

quyền lợi 
· $742 khoản đồng thanh toán mỗi "ngày dự phòng trọn đời" sau 

ngày 90 ứng với mỗi kỳ quyền lợi (tối đa 60 ngày trong suốt cuộc đời 
của quý vị) 

Vượt quá số ngày dự phòng trọn đời: tất cả chi phí. 

Thăm khám trị liệu ngoại trú theo nhóm và/hoặc cá nhân 
(bao gồm chăm sóc sức khỏe từ xa): 
Quý vị trả $0 hoặc 20%. 

Cơ Sở Điều Dưỡng Nếu không có trợ cấp toàn bộ phần chia sẻ chi phí Medicaid thì quý 
Chuyên Môn (SNF)1,2 vị sẽ phải trả các khoản sau. Đây là số tiền áp dụng cho năm 2021, 

số tiền này thay đổi sau mỗi năm. Vui lòng liên hệ với Dịch Vụ Khách 
Hàng để biết số tiền cập nhật. 
Ngày 1 đến 20: $0 khoản đồng thanh toán mỗi ngày trong mỗi kỳ 
quyền lợi 
Ngày 21 đến 100: $185.50 khoản đồng thanh toán mỗi ngày trong 
mỗi kỳ quyền lợi Kể từ Ngày 101 trở đi: tất cả chi phí 



48 49 Dịch vụ với Plan 1 có thể cần cho phép trước.  
Dịch vụ với Plan 2 có thể cần giấy giới thiệu từ bác sĩ của quý vị.

Nếu quý vị có bất cứ thắc mắc nào về quyền lợi hoặc chi phí của chương trình này, vui lòng liên hệ với một 
trong các chuyên gia Medicare của chúng tôi theo số 1-800-944-1247 Dịch Vụ Tiếp Âm TTY: Quay số 711 

 

 
 

 
 

  

 
 

 
 

 

 

 
 

 
  

 

CHPW Medicare Advantage Dual Plan (HMO SNP) 
Tóm Tắt Phí Bảo Hiểm & Quyền Lợi 

Vật Lý Trị Liệu Quý vị trả $0 hoặc 20% cho các dịch vụ vật lý trị liệu 
được Medicare bao trả. 

Xe Cứu Thương1 Quý vị trả $0 hoặc 20% cho các dịch vụ xe cứu thương một chiều 
được Medicare bao trả. 

Dịch Vụ Đưa Đón Quý vị không phải trả khoản nào trong đối đa 75 chuyến đi một chiều 
tới các địa điểm được chương trình phê duyệt vào mỗi năm dương lịch. 

Thuốc Medicare Phần B Quý vị trả $0 hoặc 20% cho thuốc Phần B được Medicare bao trả: 
· Các loại thuốc Phần B như thuốc hóa trị liệu1 

· Các loại thuốc Phần B khác1 

CHPW Medicare Advantage Dual Plan (HMO SNP) 
Tóm Tắt Phạm Vi Bảo Hiểm Thuốc 

Khoản Khấu Trừ Thuốc Medicare $0 - $480 Tùy thuộc vào mức "Trợ Giúp Thêm" 
Phần D 

Quý vị có thể nhận thuốc của mình tại nhà thuốc bán lẻ trong mạng lưới và nhà thuốc đặt mua 
qua đường bưu điện. 

Giai đoạn 1: Quý vị thanh toán phần chia sẻ chi phí cho tất cả các Bậc thuốc theo toa 
Giai Đoạn Bảo Hiểm Phần D cho tới khi chi phí thuốc hàng năm của quý vị đạt $4,430. Tổng chi 
Ban Đầu phí thuốc hàng năm bằng tổng chi phí thuốc mà quý vị và chương trình 

Phần D thanh toán. 

Giai đoạn 2: Sau khi tổng chi phí thuốc của quý vị đạt $4,430, quý vị sẽ thanh toán 
Giai Đoạn Không Được không quá 25% khoản đồng bảo hiểm đối với thuốc gốc hoặc 25% 
Bảo Hiểm khoản đồng bảo hiểm đối với biệt dược, tương ứng với bất kỳ bậc thuốc 

nào trong giai đoạn không được bảo hiểm, trong phạm vi các khoản 
Tổng Chi Phí Tự Trả (TrOOP) bằng $4,430 đến $7,050. 

Giai đoạn 3: 
Giai Đoạn Bảo Hiểm 
Tai Ương 

Sau khi chi phí thuốc tự trả hàng năm của quý vị (kể cả thuốc được mua 
qua nhà thuốc bán lẻ và đặt mua qua đường bưu điện) đạt mức $7,050, 
quý vị sẽ trả khoản nhiều hơn trong hai khoản sau đây: 
· 5% khoản đồng bảo hiểm, hoặc 

· $0 đến $3.95 khoản đồng thanh toán cho thuốc gốc (bao gồm các biệt 
dược được coi là thuốc gốc) hoặc $0 đến $9.85 khoản đồng thanh toán 
cho tất cả các loại thuốc khác. 

Chia sẻ chi phí bán lẻ 

Nhà thuốc 

Bậc Lượng thuốc đủ dùng 
trong 30 Ngày 

Lượng thuốc đủ dùng 
trong 90 Ngày 

Tất cả các Bậc $0-$9.85 khoản đồng 
thanh toán 

$0-$9.85 khoản đồng 
thanh toán 

Chia Sẻ Chi Phí Đặt Mua Qua Đường Bưu Điện Ưu Tiên 

Bậc Lượng thuốc đủ dùng trong 90 ngày 

Tất cả các Bậc $0-$9.85 khoản đồng thanh toán 

Nếu quý vị sống tại cơ sở chăm sóc dài hạn, quý vị cũng trả mức tương tự như tại nhà thuốc 
bán lẻ. Quý vị có thể nhận thuốc từ một nhà thuốc ngoài mạng lưới ở cùng mức chi phí như nhà 
thuốc bán lẻ tiêu chuẩn. 



50 51 Dịch vụ với Plan 1 có thể cần cho phép trước.  
Dịch vụ với Plan 2 có thể cần giấy giới thiệu từ bác sĩ của quý vị.

Nếu quý vị có bất cứ thắc mắc nào về quyền lợi hoặc chi phí của chương trình này, vui lòng liên hệ với một 
trong các chuyên gia Medicare của chúng tôi theo số 1-800-944-1247 Dịch Vụ Tiếp Âm TTY: Quay số 711 

 

 
 

  

 

  

 
 

 

 

 

 
 

  

 
 

   
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 CHPW Medicare Advantage Dual Plan (HMO SNP) 
Tóm Tắt Quyền Lợi Khác 

Thuốc Thay Thế1,2 Các Dịch Vụ Nắn Bóp Cột Sống: 
(Châm Cứu, Nắn Bóp Cột Sống $0 hoặc 20% cho mỗi lần thăm khám được Medicare bao trả 
và Trị Liệu Thuận Tự Nhiên) (thao tác nắn chỉnh cột sống để chỉnh trật cột sống). 

Các Dịch Vụ Nắn Bóp Cột Sống (Bổ Sung): 
$0 cho các dịch vụ được bao trả, bao gồm thăm khám nắn bóp 
cột sống định kỳ kết hợp với thăm khám châm cứu và trị liệu 
thuận tự nhiên, tối đa gồm 12 lần thăm khám trong chương 
trình vào mỗi năm dương lịch kết hợp. 
Những dịch vụ này phải do một bác sĩ hành nghề được tiểu bang 
chứng nhận thực hiện. 

Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Chúng tôi bao trả các dịch vụ chăm sóc sức khỏe từ xa, bao 
Khỏe Từ Xa gồm thăm khám trực tuyến với: 

· Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc chính 

· Bác sĩ chuyên khoa 

· Chăm Sóc Khẩn Cấp 

· Buổi khám cá nhân và theo nhóm đối với dịch vụ sức khỏe 
tâm thần ngoại trú, thần kinh và lạm dụng dược chất 
Quý vị phải trả số tiền giống như trường hợp thăm khám trực tiếp. 

Nguồn Tiếp Liệu Điều $0 hoặc 20% đối với chi phí tự kiểm soát bệnh tiểu đường, dịch 
Trị Bệnh Tiểu Đường/ vụ và nguồn tiếp liệu điều trị bệnh tiểu đường được Medicare 
Nguồn Tiếp Liệu bao trả. Thuốc điều trị bệnh tiểu đường, ví dụ như insulin, tiêm 
và Dịch Vụ Điều Trị bằng ống tiêm, thường được bao trả bởi bảo hiểm thuốc theo 
Bệnh Tiểu Đường toa Phần D của quý vị. 

Thiết Bị Y Tế $0 hoặc 20% đối với thiết bị y tế lâu bền được Medicare bao trả. 
Lâu Bền 1 

CHPW Medicare Advantage Dual Plan (HMO SNP) 
Tóm Tắt Quyền Lợi Khác 

Chương Trình Thể Dục $0 khoản đồng thanh toán cho các mục sau: 
· Bộ dụng cụ tập thể dục tại nhà (có các lựa chọn bao gồm máy 

theo dõi vận động, video và thiết bị tập thể dục) 
· Tư cách thành viên tại trung tâm thể dục tham gia chương trình 

· Công cụ ứng dụng tập thể dục trực tuyến và trên điện thoại 
thông minh 

Chăm Sóc Bàn Chân1,2 Các Dịch Vụ Điều Trị Bệnh về Bàn Chân: 
(dịch vụ điều trị bệnh về bàn chân) $0 hoặc 20% chi phí cho mỗi lần thăm khám điều trị bệnh về 

bàn chân được Medicare bao trả. 
Dịch vụ được bao trả bao gồm: 
· Chẩn đoán và điều trị y tế hoặc phẫu thuật đối với tổn thương và 

bệnh ở bàn chân (ví dụ: ngón chân hình búa hay gai xương gót) 
· Chăm sóc bàn chân định kỳ cho thành viên mắc một số bệnh 
trạng nhất định ảnh hưởng đến chi dưới. 

Chăm Sóc Bàn Chân1,2 Các Dịch Vụ Điều Trị Bệnh về Bàn Chân (bổ sung): 
(dịch vụ điều trị bệnh về bàn $0 chi phí cho mỗi lần thăm khám điều trị bệnh về bàn chân bổ 
chân - tiếp theo) sung. Quyền lợi bổ sung của chúng tôi bao gồm tối đa bốn (4) 

lần thăm khám mỗi năm đối với dịch vụ chăm sóc bàn chân 
không được Medicare bao trả do một nhà cung cấp dịch vụ 
chăm sóc bàn chân được Medicare phê duyệt thực hiện. 

Chăm Sóc Sức Khỏe $0 khoản đồng thanh toán cho các dịch vụ y tế tại nhà được 
Tại Nhà1,2 Medicare bao trả. 

Chăm sóc cuối đời Khi quý vị ghi danh vào một chương trình chăm sóc cuối đời 
được Medicare chứng nhận, dịch vụ chăm sóc cuối đời và dịch 
vụ Phần A và Phần B liên quan tới tiên lượng bệnh giai đoạn cuối 
của quý vị sẽ được Original Medicare thanh toán chứ không phải 
Medicare Advantage của Community Health Plan of Washington. 



53 52 Dịch vụ với Plan 1 có thể cần cho phép trước.  
Dịch vụ với Plan 2 có thể cần giấy giới thiệu từ bác sĩ của quý vị.

  

  
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 CHPW Medicare Advantage Dual Plan (HMO SNP) 
Tóm Tắt Quyền Lợi Khác 

Bữa ăn Quý vị không phải thanh toán cho các bữa ăn được bao trả với 
số tiền lên đến mức quyền lợi tối đa. 

Quyền lợi bao gồm 2 bữa ăn/ngày trong tối đa 14 ngày sau khi 
xuất viện sau mỗi lần nhập viện hoặc vào cơ sở điều dưỡng 
chuyên môn. Chương trình cấp dưỡng được giới hạn ở 6 lần 
xuất viện hoặc cơ sở điều dưỡng mỗi năm dương lịch. 

Lạm Dụng Dược Chất Thăm khám trị liệu theo nhóm: Thăm khám trị liệu cá nhân: 
Ngoại Trú1,2 $0 hoặc 20% $0 hoặc 20% 

Quyền Lợi Không Quý vị không phải thanh toán cho sản phẩm mua không cần kê 
Cần Kê Toa toa (OTC) đặt mua qua đường bưu điện, thông qua danh mục của 

chúng tôi, với giới hạn quyền lợi lên đến $350/3 tháng (hoặc “quý”). 

Bộ Phận Giả1 Được Medicare bao trả: 
(Nẹp, chi giả, v.v.) Bộ Phận Giả Vật Tư Y Tế 

Quý vị trả $0 hoặc 20% cho bộ Quý vị trả $0 hoặc 20% cho vật tư 
phận giả được Medicare bao trả y tế được Medicare bao trả 

Lọc Máu Thận1 $0 hoặc 20% 

Chăm Sóc Cấp Cứu/ $0 hoặc 20% chi phí chăm sóc cấp cứu/khẩn cấp Toàn Cầu, tối 
Khẩn Cấp Toàn Cầu đa bằng giới hạn bảo hiểm là $25,000. 

Chương trình này bao trả cho các dịch vụ cấp cứu, dịch vụ khẩn 
cấp và đưa đón cấp cứu bổ sung bên ngoài Hoa Kỳ và lãnh thổ 
Hoa Kỳ, tối đa bằng giới hạn bảo hiểm theo chương trình. 

CHPW Medicare Advantage Dual Plan (HMO SNP) 
Tóm Tắt Quyền Lợi Được Medicaid Bao Trả 

Các khoản mục mà Medicaid bao trả 
Các quyền lợi nêu dưới đây do Medicaid (Apple Health) bao trả. Các quyền lợi nêu trong Phần Quyền 
Lợi Y Tế và Dịch Vụ Bệnh Viện Được Bao Trả của bản Tóm Tắt Quyền Lợi do Medicare bao trả. Với 
mỗi quyền lợi được liệt kê ở bên dưới, quý vị có thể thấy các khoản mục mà Apple Health bao trả. 
Mức quý vị trảcho dịch vụ được bao trả có thể phụ thuộc vào khả năng hội đủ điều kiện hưởng bảo 
hiểm Medicaid của quý vị. 

Thăm Khám Tại Phòng Khám Bác Sĩ 

Các Dịch Vụ Nắn Bóp Cột Sống 

Các Dịch Vụ Điều Trị Bệnh về 
Bàn Chân 

Chăm Sóc Sức Khỏe 
Tâm Thần Ngoại Trú 

Quyền Lợi Medicaid* CHPW Medicare Advantage Dual 
Plan 

CHĂM SÓC NỘI TRÚ 

Chăm Sóc Tại Bệnh Viện Nội Trú 
(bao gồm Lạm Dụng Dược Chất và Phục Hồi Chức Năng) 

Được bao trả Được bao trả 

Chăm Sóc Sức Khỏe Được bao trả Được bao trả 
Tâm Thần Nội Trú 

Cơ Sở Điều Dưỡng Chuyên Môn (SNF) Được bao trả Được bao trả 
(Ở một cơ sở điều dưỡng chuyên môn 
được Medicare chứng nhận) 

Chăm Sóc Sức Khỏe Tại Nhà Được bao trả Được bao trả 
(bao gồm chăm sóc điều dưỡng chuyên môn theo 
đợt cần thiết về mặt y khoa, dịch vụ hỗ trợ sức 
khỏe tại nhà và dịch vụ phục hồi chức năng, v.v.) 

Chăm sóc cuối đời Được bao trả Được bao trả 

CHĂM SÓC NGOẠI TRÚ 

Được bao trả Được bao trả 

Từ 20 trở xuống - 
Được bao trả 
Từ 21 trở lên - Không 
được bao trả 

Được bao trả đối với 
các thủ thuật cần 
thiết về mặt y khoa 

Được bao trả Được bao trả 

Được bao trả 

Được bao trả 

* Danh sách này chỉ cung cấp thông tin chung chứ không bảo đảm rằng các dịch vụ sẽ thực 
sự được bao trả. 
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Quyền Lợi Medicaid* CHPW Medicare Advantage Dual Plan 

DỊCH VỤ PHÒNG NGỪA 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
  

 

 
 
 
 

  

  

  

 

 
 

 

 

Quyền Lợi Medicaid* CHPW Medicare Advantage Dual Plan 

CHĂM SÓC NGOẠI TRÚ (tiếp theo) 

Chăm Sóc Lạm Dụng 
Dược Chất Ngoại Trú 

Dịch Vụ Ngoại Trú 

Được bao trả có hạn 
chế 

Được bao trả 

Được bao trả 

Được bao trả 

Dịch Vụ Xe Cứu Thương 
(dịch vụ xe cứu thương cần thiết về mặt y khoa) 

Được bao trả có hạn 
chế 

Được bao trả 

Chăm Sóc Cấp Cứu Được bao trả Được bao trả 
(Quý vị có thể tới bất kỳ phòng cấp cứu nào nếu 
có lý do hợp lý để quý vị tin rằng mình cần được 
chăm sóc cấp cứu) 

Dịch Vụ Cần Thiết Khẩn Cấp Được bao trả Được bao trả 
(Đây không phải là chăm sóc cấp cứu và trong hầu 
hết trường hợp, đây là trường hợp chăm sóc nằm 
ngoài khu vực dịch vụ.) 

Dịch Vụ Phục Hồi Chức Được bao trả có giới Được bao trả 
Năng Ngoại Trú hạn 
(Liệu Pháp Chức Năng vật lý trị liệu, trị liệu ngữ 
âm và ngôn ngữ.) 

DỊCH VỤ VÀ VẬT TƯ Y TẾ NGOẠI TRÚ 

Thiết Bị Y Tế Lâu Bền 
(bao gồm xe lăn, oxy, v.v.) 

Được bao trả Được bao trả 

Bộ Phận Giả 
(bao gồm nẹp, chi giả và mắt giả, v.v.) 

Được bao trả Được bao trả 

Chương Trình 
và Nguồn Tiếp Liệu Điều Trị Bệnh 
Tiểu Đường 

Dịch Vụ Phục Hồi Chức Năng 
Tim Phổi 

Được bao trả 

Được bao trả 

Được bao trả 

Được bao trả 

Dịch vụ Phòng ngừa: Được bao trả có giới Được bao trả cộng với Liệu Pháp 
hạn Thay Thế Nicotine và tư vấn • Chứng phình động mạch 

chủ bụng 

• Tư vấn lạm dụng rượu bia 

• Đo khối lượng xương 

• Tầm soát ung thư vú 

• Bệnh tim mạch 

• Tầm soát tim mạch 

• Tầm soát ung thư cổ tử cung và 
âm đạo 

• Tầm soát ung thư đại trực 
tràng 

• Tầm Soát Trầm Cảm 

• Tầm Soát Tiểu Đường 

• Tầm soát HIV 

• Chương Trình Phòng Ngừa 
Bệnh Tiểu Đường Medicare 

• Dịch vụ liệu phápdinh 
dưỡng y tế 

• Tầm soátvà tư vấn về 
bệnh béo phì 

• Tầm soát ung thư tuyến 
tiền liệt 

• Tầm soát và tư vấnvề bệnh lây 
nhiễm qua đường tình dục 

• Tư vấn về caithuốc lá 

• Các loại vắc-xin, bao gồm vắc-
xin tiêm phòng COVID-19, Cúm, 
Viêm Gan B và Phế Cầu Khuẩn 

• Thăm khám phòng ngừa "Chào 
Mừng Tham Gia Medicare" 

• Thăm Khám "Sức Khỏe Tổng 
Thể" Hàng Năm 

* Danh sách này chỉ cung cấp thông tin chung chứ không bảo đảm rằng các dịch vụ sẽ thực sự * Danh sách này chỉ cung cấp thông tin chung chứ không bảo đảm rằng các dịch vụ sẽ thực sự54 55được bao trả. được bao trả. 



 

   

 

 

CHPW Medicare Advantage Dual Plan (HMO SNP) 
Tóm Tắt Quyền Lợi Được Medicaid Bao Trả 

Quyền Lợi Medicaid* CHPW Medicare Advantage Dual Plan 

PHÚC LỢI THUỐC THEO TOA 

Thuốc Theo Toa 
Ngoại Trú 

Được bao trả 
có hạn chế 

Được bao trả 

DỊCH VỤ VÀ VẬT TƯ Y TẾ NGOẠI TRÚ 

Dịch Vụ Nha Khoa 

Dịch Vụ Khám Thính Giác 

Không được bao trả 

Được bao trả - Chỉ 
khám thính giác 

Được bao trả 

Được bao trả - Khám Thính Giác và 
thiết bị Máy Trợ Thính 

Dịch Vụ Nhãn Khoa Được bao trả Được bao trả cộng với quyền lợi 
thiết bị nhãn khoa bổ sung 

Chương Trình Thể Dục Không được bao trả Được bao trả 

Vật Phẩm Mua Không Cần Toa Không được bao trả Được bao trả 

Đưa Đón Y Tế Không Phải Cấp 
Cứu (NEMT) 

Được bao trả Được bao trả 

Châm Cứu Không được bao trả Được bao trả 

Trang này cố ý để trống 

* Danh sách này chỉ cung cấp thông tin chung chứ không bảo đảm rằng các dịch vụ sẽ thực sự 
được bao trả. 56 
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Quý vị có thể ghi danh bằng cách nào? 

Qua Điện Thoại 
Một chuyên gia được Medicare 
Advantage của CHPW cấp phép sẽ rất 
sẵn lòng giúp quý vị đăng ký qua điện 
thoại. Gọi số 1-800-944-1247 (Dịch Vụ 
Tiếp Âm TTY: 711) từ 8:00 sáng đến 
8:00 tối, 7 ngày một tuần. 

Qua Đường Bưu Điện 

Chỉ cần hoàn tất đơn ghi danh rồi cho 
vào phong bì màu cam đã trả trước 
cước phí và gửi lại. Nếu quý vị chưa 
có đơn ghi danh hoặc phong bì trả 
trước, hãy gọi cho chúng tôi, chúng tôi 
sẽ rất sẵn lòng được gửi đơn ghi danh 
và phong bì trả trước qua đường bưu 
điện cho quý vị. 

Trực Tuyến 

Truy cập medicare.chpw.org để 
đăng ký trực tuyến. Chúng tôi giúp 
quý vị ghi danh trực tuyến dễ dàng 
hơn với quá trình ghi danh 6 bước. 

Gặp Mặt Qua Video 

Xếp lịch một buổi hẹn trực tuyến 
với chuyên gia được Medicare 
Advantage của CHPW cấp phép 
thông qua trang web của chúng tôi 
medicare.chpw.org/reps. 

https://medicare.chpw.org/reps
https://medicare.chpw.org


 

 
 

 

 
 

 

 

Trang web: 
medicare.chpw.org 

Địa Chỉ Gửi Thư: 
Community Health Plan 
of Washington 
1111 3rd Ave, Suite 400 
Seattle, WA 98101-3207 

Thành Viên Tiềm Năng: 
1-800-944-1247 

Thành Viên Hiện Tại: 
1-800-942-0247 

Dịch Vụ Tiếp Âm TTY: 
Quay số 711 

8:00 sáng đến 8:00 tối, 
7 ngày một tuần 

COMMUNITY HEALTH PLAN 
of WashingtonTM 

MEDICARE ADVANTAGE 

https://medicare.chpw.org

