CareOregon Advantage Plus (HMO-POS SNP)
Những Điểm Nổi Bật về Quyền Lợi năm 2019
Được thiết lập cho những người có bảo hiểm Medicare và Medicaid, Tổ chức Duy trì Sức khỏe (Health
Maintenance Organization, viết tắt là HMO) này với chương trình tùy chọn Point-Of-Service (Dịch Vụ Theo
Từng Hạng Mục, viết tắt là POS), hoặc HMO-POS, cung cấp cho quý vị sự lựa chọn các bác sĩ nằm trong
mạng lưới của chúng tôi, hoặc trong những điều kiện nhất định, có thể chọn thăm khám những nhà cung cấp
dịch vụ ngoài mạng lưới của chúng tôi.
Hiện có trong các hạt này tại Oregon: Clackamas, Columbia, Jackson, Multnomah, Tillamook, và
Washington
Các lợi ích

Quý vị trả

Phí mua bảo hiểm hàng tháng1

$0

Khoản giảm trừ hàng năm

$0

Những lần thăm khám bác sĩ2
Khám tổng quát hàng năm/Chào mừng đến với Dịch vụ Khám Sức
khỏe Medicare
Nhà chăm sóc y tế chính hoặc bác sĩ chuyên khoa (trong mạng lưới
hoặc ngoài mạng lưới)
Các loại thuốc cần toa bác sĩ(lượng thuốc dùng trong 30 ngày)
Thuốc đồng dược liệu không có bản quyền hoặc thuốc có thương
hiệu và bản quyền được coi là thuốc cùng dược chất
Tất cả các thuốc khác

$0
$0

$0, $1,25 hoặc $3,40
$0, $3,80 hoặc $8,50

Thiết bị thử nghiệm tiểu đường

$0

Các xét nghiệm tại phòng thí nghiệm

$0

Giải phẫu và các dịch vụ ngoại trú

$0

Nằm viện nội trú chữa trị

$0

Chăm sóc khẩn cấp (bảo hiểm trên toàn quốc)

$0

Chăm sóc cấp cứu (bảo hiểm toàn quốc)

$0

Xe cứu thương(bảo hiểm trên toàn quốc)

$0

Lợi ích Đặc biệt Dành cho Thành viên CareOregon Advantage Plus
Khám mắt thường lệ hàng năm(mỗi 12 tháng)

$0

Khoản tiền bảo hiểm trả cho kính đeo mắt và kính áp tròng (mỗi 12 tháng)
Kính hai tròng cơ bản hoặc tiêu chuẩn
Thành viên được cho phép mua tròng kính nâng cấp; thành viên trả
$0
thêm phụ phí
Gọng kính hoặc kính áp tròng
Chương trình bảo hiểm được
Thành viên được phép mua gọng kính cao cấp; thành viên trả thêm
trả lên đến $175 cho gọng kính
phụ phí
HOẶC $100 kính áp tròng

Các loại thuốc mua không cần toa (tối đa $120 mỗi quý dương lịch)
$0
Đường dây Tư vấn Y tá 24/7 (866-209-0905)
$0
Hãy gọi ngay hôm nay để tìm hiểu thêm về CareOregon Advantage: 888-712-3258 hoặc 503-416-4279.
Giờ Làm Việc: Giờ làm việc: từ 8:00 sáng đến 8:00 giờ tối. Số dành cho người bị điếc hoặc khuyết tật
phát âm TTY/TDD: 711
careoregonadvantage.org

1

2

Số tiền lệ phí bảo hiểm $33.80 được Trợ Cấp Lợi Tức Thấp chi trả. Các khoản đồng chi trả cho thành viên của
CareOregon Advantage Plus (HMO-POS SNP) và những công ty con thuộc Oregon Medicaid được bảo hiểm
thông qua Oregon Health Plan (Medicaid).

Lợi ích Point-of-Service chỉ có thể được sử dụng cho những lần thăm khám với Nhà Chăm sóc Y tế chính (PCP)
và Bác sĩ Chuyên khoa. Lợi ích tối đa hàng năm lên đến $1.000 áp dụng cho những lần thăm khám với những
nhà chăm sóc y tế ngoài mạng lưới. Các nhà cung cấp ngoài mạng lưới / không hợp đồng không có nghĩa vụ chữa
trị cho các thành viên SNP của CareOregon Advantage Plus HMO-POS, trừ những trường hợp khẩn cấp. Vui lòng
gọi số dịch vụ khách hàng của chúng tôi hoặc xem Bằng chứng Bảo hiểm (Evidence of Coverage) của quý vị để biết
thêm thông tin, bao gồm cả việc chia sẻ chi phí áp dụng cho các dịch vụ ngoài mạng lưới.

CareOregon Advantage Plus là một chương trình HMO-POS SNP có hợp đồng với Medicare/Medicaid. Khả năng đăng
ký tham gia CareOregon Advantage Plus tùy thuộc vào việc gia hạn hợp đồng bảo hiểm hiện có. Đây không phải là một
bản mô tả đầy đủ về các phúc lợi bảo hiểm. Hãy gọi số 888-712-3258 (số dành cho người bị khiếm thính - TTY: 711) để
biết thêm thông tin.
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