CareOregon Advantage 2018
Những Thắc Mắc Thông Thường về Chương Trình
Thẻ Dùng Thay Tiền Mặt Mua Vật Dụng Không
Cần Toa Thuốc OTC

Hãy để Chương Trình Medicare mua những vật
dụng không cần toa hàng tháng của quý vị!
Ai có thể nhận thẻ này?

Thành viên được ghi danh của CareOregon Advantage Plus HMO-POS-SNP năm 2018 sẽ nhận được
thẻ thay thế tiền mặt. Thẻ này được bao gồm trong chương trình y tế của quý vị mà không phải trả
thêm tiền.

Quyền lợi này là gì?

Đây là thẻ thay thế tiền mặt CareOregon Advantage OTC đã được ký thác tiền trước để
mua những vật dụng y tế hợp lệ tại quầy hàng không cần toa.

Có bao nhiêu tiền trong thẻ?*

Số tiền là $120 mỗi quý theo lịch, sẽ đuợc chuyển
vào thẻ vào ngày 1 tháng Giêng, tháng Tư, tháng
Bảy và tháng Mười. Số tiền dư không sử dụng
không chuyển sang thời kỳ kế tiếp.

Thẻ này được sử dụng tại nơi nào?

Thẻ thay thế tiền mặt OTC có thể được sử dụng
tại vài địa điểm bán lẻ, kể cả Rite-Aid, Wal-Mart và
Walgreens. Những địa điểm bán lẻ chấp nhận thẻ có
thể tìm thấy trên trang mạng myotccard.com sau khi
quý vị đăng nhập với số thẻ OTC.

Những vật dụng nào được bảo hiểm?

Medicare chọn những vật dụng mà chúng tôi được
bảo hiểm theo chương trình.
Hiện có sẵn trên 25,000 vật dụng để mua theo
chương trình. Có sẵn một danh sách có thê tìm
kiếm liệt kê những món vất dụng OTC khi quý vị
đăng nhập trên trang mạng myotccard.com. Quý
vị cũng có thể gọi Dịch Vụ Khách Hàng để hỏi xem
nếu một món vật dụng có thể mua bằng thẻ.

* Thẻ này không được bồi hoàn tiền mặt.

Cần biết thêm tin tức hoặc muốn trở
thành thành viên?

Nếu quý vị không phải là thành viên và muốn
ghi danh vào chương trình CareOregon
Advantage Plus, hoặc nếu quý vị có những
thắc mắc về quyền lợi này, xin gọi điện thoại
cho chúng tôi tại số miễn phí 888-712-3258,
bẩy ngày một tuần, từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối.
Những người khiếm thính hoặc khuyết tật về
phát âm (TTY/TDD), vui lòng gọi 711.

Những vật dụng quý vị không
được mua

Một số vật dụng quý vị có thể mua
Hỗ trợ bụng
Thuốc kiểm soát chất cường toan
(acid)
Thuốc mụn nhọt
Thuốc ho người lớn, cảm cúm
Thuốc giảm đau của người lớn
Thuốc dị ứng và xổ mũi
Thuốc giảm chất cường toan
trong dạ dày (Antacids)
Thuốc trụ sinh mỡ
Thuốc chống tiêu chảy
Thuốc chống nấm
Thuốc chống xình hơi
Thuốc chống ngứa
Điều trị chống giun sán
Bông băng (keo dán)
Săn sóc kiếng áp tròng
Kẹo ho, đau cuống họng
Các sản phẩm răng giả
Dụng cụ săn sóc bệnh tiểu đường
Các sản phẩm chẩn bệnh
Trợ giúp tiêu hóa
Thuốc lợi tiểu và giảm cân thuốc
làm sạch sẽ và tẩy độc
Làm khô (muối Epsom và boric
acid trong túi cứu thương)
Săn sóc tai
Băng co dãn (elastic bandages)
Giảm đau ngoại thương
Thuốc chữa bệnh mắt
Băng cứu thương

Dụng cụ cứu thương và Tiếp Liệu
Điều trị cứu thương
Điều trị chân
Thuốc bôi chống bệnh trĩ
Những tiếp liệu về ỉa đùn, đái dầm
(Incontinence)
Săn sóc khe răng, lợi, vv.
Thuốc nhuận trường
Những chất lỏng (dầu cồn và
peroxide trong túi cứu thương)
Hỗ trợ y tế - độn cao
Tiếp liệu về chất khoáng
Mũi/chảy nước mũi
Thuốc dán nicotine, lợi vv.
Thảo dược trị đau răng
Xương và Hỗ Trợ Giải Phẫu
Điều trị khí quản
Trợ giúp ngủ, kích thích và thuốc
say sóng
Thuốc chống nắng (SPF 15+)
Thảo dược trị bệnh bao tử
Ống hỗ trợ - nâng thấp
Bàn chải răng và kem đánh răng
Thử nghiệm nước tiểu
Sinh tố, đa sinh tố và chất khoáng
Thuốc điều trị tẩy mụn cóc
Kiểm soát trọng lượng (thuốc
viên, thuốc con nhộng, vv.)
Săn sóc đặc biệt về vết thương

Những thuốc thay thế; botanicals,
thuốc nam, probiotics, và
neutraceuticals
Những thuốc dành cho em bé
Chapstick /dầu bôi môi
Thuốc ngừa thai
Bất cứ loại mỹ phẩm nào
Thuốc tẩy rửa hoặc xà bông
Những vật dụng tiện nghi, bàn cân,
quạt, kiếng phóng đại, tấm lót
chân trong giầy, bao tay
Thức uống trị mất nước
Những thuốc/dầu làm ẩm da khô
Thuốc khử mùi hôi
Những tiếp liệu ăn kiêng cữ
Những thuốc trang điểm mắt và mặt
Kem dưỡng da mặt
Các sản phẩm về phụ nữ
Đánh bóng móng tay
Dầu cá
Những sản phẩm hoặc bổ túc
thực phẩm
Các dụng cụ ăn mặc chỉnh tề
chải chuốt
Màu tóc/các sản phẩm về tóc
Các phụ trội về thuốc nam
Son môi
Các dụng cụ ăn mặc chỉnh tề chải
chuốt của nam giới
Thuốc xúc miệng
Dầu thơm
Những vật dụng thay thế; điện trì
máy trợ thính, ống đựng kiếng áp
tròng
Dầu gội đầu
Kem đánh răng với thuốc tẩy răng
trắng
Các loại sản phẩm dùng trong nhà
vệ sinh

Muốn biết thêm tin tức, hãy liên lạc CareOregon Advantage tại số điện thoại 888-712-3258, hàng
ngày từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối. Những người sử dụng TTY/TDD (điện thoại dành cho người khiếm
thính hoặc khuyết tật về phát âm) gọi số 711. myotccard.com
CareOregon Advantage Plus là một HMO-POS SNP với một hợp đồng Medicare/Medicaid. Việc tham gia vào Chương
trình CareOregon Advantage Plus HMO-POS SNP phụ thuộc vào việc tái ký hợp đồng. Thông tin về Phúc Lợi được
cung cấp là một tóm lược ngắn gọn, không phải là một mô tả đầy đủ về phúc lợi. Muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc với
chương trình hoặc tham khảo tập Tóm Lược về Phúc Lợi của quý vị. Quyền lợi, lệ phí bảo hiểm và tiền phụ trả/bảo hiểm
kép có thể thay đổi vào ngày 1 tháng Một mỗi năm. Những giới hạn, khoản đồng chi trả và hạn chế có thể được áp dụng.
CareOregon Advantage tuân thủ các luật Liên Bang hiện hành về dân quyền và không đối xử phân biệt đối xử dựa trên
nguồn gốc chủng tộc, màu da, nguồc gốc quốc gia, tuổi tác, tình trạng khuyết tật, hoặc giới tính. CHÚ Ý: Nếu quý vị nói
tiếng Việt, có những dich vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho quý vị. Xin gọi số 888-712-3258 (Những người khiếm
thính xin gọi 711).
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