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Thông tin chung 

BẰNG CHỨNG BẢO HIỂM VÀ BIỂU MẪU TIẾT LỘ THÔNG TIN KẾT HỢP này chỉ là 
bản mô tả tóm tắt chương trình bảo hiểm y tế. Phải tham khảo hợp đồng của 
chương trình bảo hiểm y tế để xác định các điều khoản và điều kiện bảo hiểm 
chính xác. 

Tôi có thể đến đâu để nhận dịch vụ chăm sóc sức khỏe? 
Trong trường hợp Cấp cứu, hãy gọi 911 hoặc đến bệnh viện gần nhất để được chăm sóc. 
Cấp cứu là trường hợp có thể nguy hiểm đến tính mạng hoặc một phần cơ thể nếu chờ đợi 
để được chăm sóc. Lưu ý: Hội viên không phải chịu trách nhiệm tài chính trong việc thanh 
toán cho các dịch vụ chăm sóc cấp cứu trong phạm vi số tiền bất kỳ mà chương trình có 
nghĩa vụ thanh toán, ngoài các khoản tiền đồng thanh toán, tiền đồng bảo hiểm và tiền 
khấu trừ của người ghi danh như được quy định trong EOC này. 
 
Bác sĩ chăm sóc chính 

Valley Health Plan (VHP) có các trung tâm y tế và văn phòng nhà cung cấp cá nhân sẽ cung 
cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe mà quý vị cần. Các bác sĩ này làm việc tại nhiều địa điểm 
trong khắp Khu vực dịch vụ của VHP. Những buổi thăm khám này được bao trả 100% thông 
qua VHP. Để lấy danh sách Bác sĩ chăm sóc chính (PCP), hãy truy cập 
www.valleyhealthplan.org hoặc gọi cho Phòng Dịch vụ Hội viên theo số 1.888.421.8444 
(miễn cước). Người có khuyết tật về nghe và nói xin gọi cho Dịch vụ Chuyển tiếp của California 
(CRS) bằng cách gọi 711 hoặc số 800 CRS theo thể thức của quý vị. 
 
Dịch vụ chăm sóc khẩn cấp 

Chăm sóc khẩn cấp là dịch vụ chăm sóc mà quý vị cần trong vòng 24 đến 48 giờ. Nếu quý vị 
cần Dịch vụ chăm sóc khẩn cấp, hãy gọi cho Đường dây Điều dưỡng Tư vấn 24/7 (phục vụ 24 
giờ mỗi ngày, 7 ngày trong tuần) theo số 1.855.348.9119 (miễn cước) và đặt lịch hẹn khám; 
hoặc đến Phòng khám chăm sóc khẩn cấp không cần hẹn trước thuộc mạng lưới VHP. Trong 
trường hợp quý vị ở ngoài Khu vực dịch vụ và không thể đến thăm khám với Nhà cung cấp 
trong chương trình của mình một cách an toàn, hãy đến thăm khám với nhà cung cấp dịch vụ 
chăm sóc khẩn cấp gần nhất. Dịch vụ chăm sóc tiếp theo phải do các Nhà cung cấp thuộc 
mạng lưới chương trình cung cấp hoặc được VHP cho phép. 
 
Các bệnh viện trong mạng lưới VHP  

VHP ký hợp đồng với một số bệnh viện trong khắp Khu vực dịch vụ. Ngoại trừ trường hợp 
cấp cứu, các Dịch vụ bệnh viện phải được Chương trình cho phép. 
 
Chọn bác sĩ chăm sóc chính 
Bác sĩ chăm sóc chính 

PCP hay bác sĩ của quý vị giữ vai trò chủ chốt trong hoạt động chăm sóc sức khỏe của quý vị 
và sẽ là bác sĩ cá nhân thường lệ của quý vị. Bác sĩ của quý vị có thể giới thiệu quý vị đến thăm 
khám với bác sĩ/bác sĩ chuyên khoa khác khi cần thiết. 
 

http://www.valleyhealthplan.org/
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Chọn bác sĩ của quý vị 

Quý vị có thể chọn bác sĩ riêng cho mình từ Mạng lưới VHP. Nếu quý vị không chọn 
bác sĩ, VHP sẽ chỉ định một bác sĩ cho quý vị. Để tìm bác sĩ, hãy truy cập 
www.valleyhealthplan.org và sử dụng chức năng Tìm kiếm nhà cung cấp hoặc gọi cho 
Phòng Dịch vụ Hội viên theo số 1.888.421.8444 (miễn cước). 
 
Đổi bác sĩ của quý vị 

Quý vị có thể đổi bác sĩ của mình tại bất kỳ thời điểm nào khi gọi cho Phòng Dịch vụ Hội 
viên theo số 1.888.421.8444 (miễn cước). 
 
Nên gọi ai? 
Phòng Dịch vụ Hội viên  

Gọi cho phòng Dịch vụ Hội viên theo số 1.888.421.8444 (miễn cước) nếu quý vị có bất kỳ 
thắc mắc nào về các quyền lợi trong chương trình bảo hiểm y tế của mình hoặc nếu quý vị 
cần giúp đỡ về bất kỳ vấn đề nào khác với chương trình bảo hiểm y tế. Người có khuyết tật về 
nghe và nói xin gọi cho Dịch vụ Chuyển tiếp của California (CRS) bằng cách gọi 711 hoặc số 
800 CRS theo thể thức của quý vị. 
 
 
Hẹn lịch thăm khám  

Để hẹn lịch thăm khám với PCP của quý vị, hãy gọi tới số điện thoại đặt lịch hẹn được nêu 
cho văn phòng của họ. Để biết số điện thoại đặt lịch hẹn của văn phòng Nhà cung cấp, hãy 
truy cập www.valleyhealthplan.org và sử dụng chức năng Tìm kiếm nhà cung cấp theo số 
1.888.421.8444 (miễn cước). 
 
Đường dây Điều dưỡng Tư vấn 24/7 

Gọi số 1.855.348.9119 (miễn cước) để nói chuyện với Điều dưỡng Tư vấn. Đội ngũ Điều 
dưỡng Tư vấn sẵn sàng phục vụ 24 giờ mỗi ngày, bảy (7) ngày trong tuần. Họ có thể tư vấn y 
tế cho quý vị và chỉ dẫn quý vị đến dịch vụ chăm sóc mà quý vị cần.

http://www.valleyhealthplan.org/
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BẰNG CHỨNG BẢO HIỂM VÀ BIỂU MẪU TIẾT LỘ THÔNG TIN KẾT HỢP CỦA VALLEY HEALTH PLAN.  
ĐÃ SỬA ĐỔI ngày 23/08/2019    Trang | v 

Mục lục 

GIỚI THIỆU ............................................................................................................................................ 1 
VỀ THỎA THUẬN NÀY ......................................................................................................1 

ĐỊNH NGHĨA ........................................................................................................................................... 2 

CHÍNH SÁCH VỀ NGÔN NGỮ VÀ KHÔNG PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ ........................................................ 15 

HỖ TRỢ NGÔN NGỮ.......................................................................................................................... 17 

TÍNH ĐỦ ĐIỀU KIỆN VÀ GHI DANH ................................................................................................... 19 
TRỞ THÀNH HỘI VIÊN VHP ...........................................................................................19 
TÍNH ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐỂ THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH COVERED CALIFORNIA VÀ 

CHƯƠNG TRÌNH BẢO HIỂM CHO CÁ NHÂN VÀ GIA ĐÌNH ............................19 
GHI DANH: BẮT ĐẦU BẢO HIỂM....................................................................................20 
GHI DANH MỞ .................................................................................................................21 
GHI DANH ĐẶC BIỆT ......................................................................................................21 
GHI DANH BAN ĐẦU .......................................................................................................22 
THAY ĐỔI CHƯƠNG TRÌNH QUYỀN LỢI CỦA QUÝ VỊ ...............................................22 
GHI DANH MUỘN HOẶC TRONG GIAI ĐOẠN GHI DANH MỞ ....................................23 
THỜI ĐIỂM BẢO HIỂM BẮT ĐẦU ...................................................................................23 
TIẾP TỤC BẢO HIỂM CHO NGƯỜI PHỤ THUỘC .........................................................23 
THỜI HẠN THEO HỢP ĐỒNG CỦA BẰNG CHỨNG BẢO HIỂM NÀY ..........................24 

CHỌN BÁC SĨ VÀ NHÀ CUNG CẤP .................................................................................................... 25 
CHỌN BÁC SĨ CHĂM SÓC CHÍNH CHO QUÝ VỊ ...........................................................25 
THAY ĐỔI BÁC SĨ CHĂM SÓC CHÍNH CHO QUÝ VỊ ....................................................26 

TIẾP CẬN DỊCH VỤ CHĂM SÓC .......................................................................................................... 27 
LÊN LỊCH HẸN KHÁM .....................................................................................................27 
NHẬN DỊCH VỤ CHĂM SÓC SỨC KHỎE CHÍNH ..........................................................28 
NHẬN DỊCH VỤ TỰ GIỚI THIỆU ....................................................................................28 
QUY ĐỊNH VỀ DỊCH VỤ CHỈ TRONG MẠNG LƯỚI .......................................................29 

GIỚI THIỆU HOẶC CHĂM SÓC CẤP BỐN ........................................................................................ 29 
TIẾP CẬN DỊCH VỤ CHĂM SÓC KỊP THỜI ....................................................................29 
NHẬN DỊCH VỤ CHĂM SÓC TẠI BỆNH VIỆN HOẶC CƠ SỞ KHÁC ............................31 
NHẬN DỊCH VỤ CHĂM SÓC NGOÀI MẠNG LƯỚI ........................................................32 
NHẬN DỊCH VỤ CHĂM SÓC SỨC KHỎE TẠI CƠ SỞ TRONG MẠNG LƯỚI TỪ NHÀ 

CUNG CẤP NGOÀI MẠNG LƯỚI .......................................................................32 
CHO PHÉP VÀ TỪ CHỐI DỊCH VỤ .................................................................................32 
Ý KIẾN Y KHOA THỨ HAI ...............................................................................................33 
TIẾP TỤC CHĂM SÓC .....................................................................................................34 
DUYỆT XÉT Y KHOA ĐỘC LẬP ......................................................................................36 
TRANG WEB CỦA VHP: ..................................................................................................37 
THƯ TIN CỦA VHP ..........................................................................................................37 
SỬ DỤNG THẺ ID VHP CỦA QUÝ VỊ .............................................................................37 

QUYỀN LỢI VÀ CHIA SẺ CHI PHÍ...................................................................................................... 38 
DỊCH VỤ CHUYÊN MÔN .................................................................................................38 
DỊCH VỤ NGOẠI TRÚ ......................................................................................................39 



 

 
BẰNG CHỨNG BẢO HIỂM VÀ BIỂU MẪU TIẾT LỘ THÔNG TIN KẾT HỢP CỦA VALLEY HEALTH PLAN.  
ĐÃ SỬA ĐỔI ngày 23/08/2019    Trang | vi 

Mục lục 

DỊCH VỤ NỘI TRÚ ...........................................................................................................41 
DỊCH VỤ XE CẤP CỨU VÀ VẬN CHUYỂN ....................................................................43 
THUỐC KÊ TOA ...............................................................................................................43 
THUỐC, VẬT TƯ VÀ CHẤT BỔ SUNG NGOẠI TRÚ ......................................................43 
CHIA SẺ CHI PHÍ CHO THUỐC, VẬT TƯ VÀ CHẤT BỔ SUNG NGOẠI TRÚ ...............44 
KHOẢN KHẤU TRỪ THUỐC ...........................................................................................44 
MỘT SỐ LOẠI THUỐC, VẬT TƯ VÀ CHẤT BỔ SUNG TIÊM TĨNH MẠCH NHẤT ĐỊNH45 
VẬT TƯ XÉT NGHIỆM NƯỚC TIỂU ĐỂ PHÁT HIỆN BỆNH TIỂU ĐƯƠNG VÀ THIẾT BỊ 

SỬ DỤNG INSULIN .............................................................................................45 
GIỚI HẠN SỐ NGÀY SỬ DỤNG .....................................................................................46 
NHÀ THUỐC TRONG CHƯƠNG TRÌNH ........................................................................46 
CÁC TÙY CHỌN MUA BỔ SUNG THUỐC KÊ TOA .......................................................47 
DANH MỤC THUỐC CỦA VHP .......................................................................................47 
THUỐC KÊ TOA KHẨN CẤP HOẶC CẤP CỨU, KHÔNG THUỘC DANH MỤC THUỐC47 
CÁC LOẠI THUỐC ĐƯỢC KÊ TOA TẠI THỜI ĐIỂM GHI DANH ..................................48 
DỊCH VỤ NHÀ THUỐC NỘI TRÚ ....................................................................................48 
THIẾT BỊ Y TẾ LÂU BỀN - VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ..................................................48 
THIẾT BỊ Y TẾ LÂU BỀN DÙNG TẠI NHÀ ......................................................................49 
THIẾT BỊ GIẢ VÀ CHỈNH HÌNH .......................................................................................49 
VẬT TƯ, THIẾT BỊ Y TẾ VÀ THIẾT BỊ BÊN NGOÀI KHÁC ............................................51 
VẬT TƯ ĐỰNG PHÂN VÀ NƯỚC TIỂU..........................................................................52 
DỊCH VỤ SỨC KHỎE TÂM THẦN ...................................................................................52 
ĐIỀU TRỊ SỨC KHỎE TÂM THẦN VÀ SỨC KHỎE HÀNH VI NGOẠI TRÚ DO CÁC NHÀ 

CUNG CẤP KHÔNG PHẢI BÁC SĨ THỰC HIỆN ................................................53 
DỊCH VỤ ĐIỀU TRỊ SỨC KHỎE TÂM THẦN VÀ SỨC KHỎE HÀNH VI NGOẠI TRÚ DO 

BÁC SĨ TÂM THẦN THỰC HIỆN .........................................................................54 
DỊCH VỤ ĐIỀU TRỊ SỨC KHỎE TÂM THẦN VÀ SỨC KHỎE HÀNH VI NỘI TRÚ ........54 
DỊCH VỤ CAI NGHIỆN (NGHIỆN RƯỢU VÀ MA TÚY) ..................................................55 
DỊCH VỤ THÍNH GIÁC .....................................................................................................55 
DỊCH VỤ Y TẾ TẠI NHÀ...................................................................................................56 
DỊCH VỤ THẨM TÁCH .....................................................................................................56 
CHĂM SÓC CUỐI ĐỜI ....................................................................................................56 
DỊCH VỤ GHÉP TẠNG .....................................................................................................57 
DỊCH VỤ THỬ NGHIỆM LÂM SÀNG ...............................................................................58 
DỊCH VỤ CHÂM CỨU ......................................................................................................59 
DỊCH VỤ NHA KHOA .......................................................................................................59 
DỊCH VỤ NHA KHOA CHO TRẺ EM ...............................................................................61 
DỊCH VỤ GIA ĐÌNH ..........................................................................................................62 
DỊCH VỤ THAI SẢN .........................................................................................................62 
BẢO HIỂM DUY TRÌ KHẢ NĂNG SINH SẢN ..................................................................63 
CHĂM SÓC SỨC KHỎE TỪ XA ......................................................................................63 
DỊCH VỤ PHỔ CẬP KIẾN THỨC VỀ SỨC KHỎE VÀ NÂNG CAO SỨC KHỎE ...........64 
DỊCH VỤ PHẪU THUẬT TÁI TẠO, THẨM MỸ VÀ CẮT BỎ DẠ DÀY (GIẢM CÂN) ........65 
DỊCH VỤ KHI ĐI LẠI .........................................................................................................65 
DỊCH VỤ NHÃN KHOA ....................................................................................................66 



 

 
BẰNG CHỨNG BẢO HIỂM VÀ BIỂU MẪU TIẾT LỘ THÔNG TIN KẾT HỢP CỦA VALLEY HEALTH PLAN.  
ĐÃ SỬA ĐỔI ngày 23/08/2019    Trang | vii 

Mục lục 

CHIA SẺ CHI PHÍ .............................................................................................................68 

ỊCH VỤ CHĂM SÓC CẤP CỨU VÀ KHẨN CẤP ................................................................................. 73 
DỊCH VỤ CẤP CỨU .........................................................................................................73 
DỊCH VỤ CẦN THIẾT KHẨN CẤP ...................................................................................73 
CHĂM SÓC THEO DÕI SAU DỊCH VỤ CẤP CỨU HOẶC DỊCH VỤ CẦN THIẾT KHẨN 

CẤP ......................................................................................................................74 
SAU KHI ỔN ĐỊNH ...........................................................................................................75 

GIỚI HẠN VÀ TRƯỜNG HỢP LOẠI TRỪ .......................................................................................... 75 
GIỚI HẠN CHÍNH .............................................................................................................75 
TRƯỜNG HỢP LOẠI TRỪ CHÍNH .................................................................................76 

TRÁCH NHIỆM THANH TOÁN VÀ BỒI HOÀN ................................................................................... 82 
PHÍ TRẢ TRƯỚC (PHÍ BẢO HIỂM).................................................................................82 
THAY ĐỔI PHÍ, QUYỀN LỢI VÀ LỆ PHÍ .........................................................................82 
NHỮNG LỆ PHÍ KHÁC ....................................................................................................82 
CHI PHÍ TỰ TRẢ TỐI ĐA HÀNG NĂM ............................................................................83 
QUYỀN LỢI TRỌN ĐỜI TỐI ĐA ......................................................................................83 
TỶ LỆ PHÍ BẢO HIỂM TRÊN QUYỀN LỢI CHĂM SÓC SỨC KHỎE .............................83 
CÁC KHOẢN THANH TOÁN CHO NHÀ CUNG CẤP ......................................................83 
CÁC QUY ĐỊNH VỀ BỒI HOÀN (YÊU CẦU THANH TOÁN BẢO HIỂM) ........................84 
TRÁCH NHIỆM THANH TOÁN CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ HOẶC NGƯỜI GHI DANH ....85 
TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ HOẶC NGƯỜI GHI DANH NHẬN TÍN THUẾ 

BẢO PHÍ TRẢ TRƯỚC (APTC)...........................................................................86 
BỒI HOÀN/TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN THỨ BA ..............................................................86 

HỖ TRỢ CỦA DỊCH VỤ HỘI VIÊN ....................................................................................................... 87 
ĐẠI DIỆN DỊCH VỤ HỘI VIÊN .........................................................................................87 
GIỜ LÀM VIỆC TRONG GIAI ĐOẠN GHI DANH MỞ .....................................................87 
GIỜ LÀM VIỆC NGOÀI GIAI ĐOẠN GHI DANH MỞ ......................................................87 
HỖ TRỢ NGÔN NGỮ ......................................................................................................87 
HỒ SƠ/THÔNG TIN QUYỀN HỘI VIÊN ..........................................................................87 
KHIẾU NẠI CỦA HỘI VIÊN ..............................................................................................88 
KHIẾU NẠI VỀ BẢO HIỂM NHÃN KHOA CHO TRẺ EM ................................................88 
ĐƯỜNG DÂY TRỢ GIÚP NGƯỜI TIÊU DÙNG DMHC .................................................89 
ỦY BAN CHÍNH SÁCH CÔNG .........................................................................................89 
CHỈ THỊ CHĂM SÓC SỨC KHỎE TRƯỚC - LỰA CHỌN CHĂM SÓC SỨC KHỎE CỦA 

QUÝ VỊ .................................................................................................................90 

CHẤM DỨT BẢO HIỂM ....................................................................................................................... 91 
KHÔNG CÒN ĐỦ ĐIỀU KIỆN ..........................................................................................91 
GHI DANH MEDICARE ....................................................................................................92 
PHẠT GHI DANH MUỘN MEDICARE .............................................................................92 
THAM GIA NGHĨA VỤ QUÂN SỰ ....................................................................................92 
TIỂU BANG XEM XÉT CHẤM DỨT .................................................................................93 
DỪNG BẢO HIỂM ............................................................................................................93 
HOÀN TIỀN TRONG TRƯỜNG HỢP HỦY ....................................................................93 

QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA QUÝ VỊ ............................................................................................ 94 



 

 
BẰNG CHỨNG BẢO HIỂM VÀ BIỂU MẪU TIẾT LỘ THÔNG TIN KẾT HỢP CỦA VALLEY HEALTH PLAN.  
ĐÃ SỬA ĐỔI ngày 23/08/2019    Trang | viii 

Mục lục 

YỀN CỦA HỘI VIÊN .........................................................................................................94 
TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN .......................................................................................95 
LUẬT ĐIỀU CHỈNH ..........................................................................................................96 
TẠM DỪNG DỊCH VỤ ......................................................................................................96 
BIỆN PHÁP BẢO VỆ QUYỀN RIÊNG TƯ VÀ THÔNG TIN SỨC KHỎE ĐƯỢC BẢO VỆ 

(PHI) .....................................................................................................................96 



  

 
BẰNG CHỨNG BẢO HIỂM VÀ BIỂU MẪU TIẾT LỘ THÔNG TIN KẾT HỢP CỦA VALLEY HEALTH PLAN.  
ĐÃ SỬA ĐỔI ngày 23/08/2019    Trang | 1 

Giới thiệu 

Giới thiệu 

Về Thỏa thuận này 
Thỏa thuận hội viên và Bằng chứng bảo hiểm và biểu mẫu tiết lộ thông tin này trình bày 
thông tin về bảo hiểm chăm sóc sức khỏe trong “Chương trình bảo hiểm cho cá nhân và 
gia đình và Covered California của Valley Health Plan”. Thỏa thuận hội viên và Bằng chứng 
bảo hiểm và biểu mẫu tiết lộ thông tin này, Bảng giá và bất kỳ bản sửa đổi nào sẽ cấu 
thành hợp đồng có giá trị ràng buộc về pháp lý giữa Quận Santa Clara với tên giao dịch 
Valley Health Plan (Chương trình bảo hiểm y tế) và quý vị (Người đăng ký). Để biết các 
quyền lợi theo bất kỳ chương trình nào khác của Chương trình bảo hiểm sức khỏe, hãy 
tham khảo Bằng chứng bảo hiểm của chương trình đó. 

Trong Thỏa thuận này, Valley Health Plan đôi khi được gọi là “Chương trình bảo hiểm y tế”, 
“VHP” hoặc “chúng tôi” và Hội viên đôi khi được gọi là “quý vị”. Một số thuật ngữ viết hoa sẽ 
có ý nghĩa cụ thể trong Thỏa thuận này; vui lòng tham khảo phần “Định nghĩa” để xem các 
thuật ngữ quý vị nên biết. 

Vui lòng đọc thông tin sau đây để biết quý vị có thể nhận dịch vụ chăm sóc sức khỏe 
từ ai hoặc nhóm nhà cung cấp nào. 

Chương trình bảo hiểm y tế cung cấp Dịch vụ trực tiếp cho các Hội viên của chúng tôi 
thông qua một chương trình chăm sóc y tế tổng hợp thay vì bồi hoàn chi phí trên cơ sở 
dịch vụ trả phí. Vui lòng tham khảo phần “Tiếp cận dịch vụ chăm sóc” để biết thêm thông tin 
về cách tiếp cận dịch vụ chăm sóc. 

Điều quan trọng là quý vị phải đọc toàn bộ Thỏa thuận này để nắm rõ bảo hiểm của mình, 
như vậy quý vị có thể tận dụng triệt để các Quyền lợi trong chương trình bảo hiểm y tế của 
mình. Đồng thời, nếu quý vị có nhu cầu chăm sóc sức khỏe cụ thể, vui lòng đọc kỹ các 
phần phù hợp với quý vị. 

VHP cung cấp Chương trình bảo hiểm cho cá nhân và gia đình và Covered California này 
theo Đạo luật Bảo vệ Bệnh nhân và Chăm sóc Giá cả Phải chăng Sửa đổi năm 2010 
(PPACA). Quý vị hoặc người phụ thuộc của quý vị sẽ đủ điều kiện tham gia Chương trình 
bảo hiểm cho cá nhân và gia đình và Covered California của VHP khi ghi danh và đáp ứng 
tiêu chuẩn đủ điều kiện. 

Như giải thích trong phần “Tính đủ điều kiện và ghi danh”, sẽ có hai tùy chọn ghi danh nếu 
quý vị ghi danh Chương trình bảo hiểm cho cá nhân và gia đình và Covered California của 
VHP theo PPACAL: 

• Nếu thông qua Covered California, Sàn giao dịch sẽ chịu trách nhiệm quản lý tất cả 
việc ghi danh và tính đủ điều kiện, cũng như các biểu mẫu có liên quan. 

• Nếu không thông qua Sàn giao dịch, quý vị phải đáp ứng các quy tắc đủ điều kiện 
đối với Chương trình bảo hiểm cho cá nhân và gia đình của VHP và hoàn thiện biểu 
mẫu ghi danh. 

 
Quý vị phải thanh toán trước ngày bảo hiểm có hiệu lực. 

Để biết thêm thông tin không có trong tập sách này, hãy gọi cho phòng Dịch vụ Hội viên 
theo số 1.888.421.8444 (miễn cước).
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Định nghĩa 

Định nghĩa 
VHP cam kết cung cấp các dịch vụ dễ tiếp cận và dễ hiểu. Tuy nhiên cách diễn đạt trong 
lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và của các tổ chức chăm sóc sức khỏe có quản lý đôi khi có 
thể dễ gây nhầm lẫn. Quý vị có thể xem một số định nghĩa thuật ngữ nhất định được sử 
dụng để mô tả các Quyền lợi của mình trong phần “Định nghĩa”. Những thuật ngữ được 
định nghĩa này sẽ được Viết hoa trong toàn bộ tài liệu. Ví dụ: Dịch vụ được bao trả, Bác sĩ 
trong chương trình. 

Chuyển dạ tích cực có nghĩa là trường hợp chuyển dạ tại thời điểm xảy ra một trong hai 
tình huống sau đây: 

• Không có đủ thời gian để chuyển sang một bệnh viện khác trước khi sinh con một 
cách an toàn. 

• Việc chuyển viện có thể đe dọa đến sức khỏe và độ an toàn của bệnh nhân hoặc 
thai nhi. 

 
Tình trạng cấp tính có nghĩa là bệnh trạng liên quan đến việc khởi phát đột ngột các triệu 
chứng do bệnh, thương tích hoặc vấn đề y tế khác yêu cầu được chăm sóc y tế và diễn ra 
trong thời gian ngắn. 

Chỉ thị chăm sóc sức khỏe trước có nghĩa là tài liệu chính thức mà quý vị đã ký trước khi 
mắc bệnh nặng hoặc thương tích nghiêm trọng. Tài liệu này sẽ hướng dẫn cho người chăm 
sóc của quý vị nếu quý vị mất khả năng đến mức không thể đưa ra quyết định sáng suốt. 

Thỏa thuận có nghĩa là Thỏa thuận hội viên, bao gồm nhưng không giới hạn Bằng chứng 
bảo hiểm và biểu mẫu tiết lộ thông tin kết hợp này, bất kỳ và tất cả các đơn đăng ký và 
thông tin do Hội viên gửi để đăng ký Bảo hiểm, tài liệu đính kèm, phụ lục và bất kỳ sửa đổi 
nào có thể được bổ sung sau này. Thỏa thuận chứa các điều khoản và điều kiện chính xác 
cho Bảo hiểm của quý vị. Thỏa thuận này tích hợp tất cả các hợp đồng, hứa hẹn và thỏa 
thuận được trao đổi giữa Hội viên và VHP. Thỏa thuận này thay đổi bất kỳ và tất cả nội 
dung đàm phán, thỏa thuận hoặc thư từ trước đây hoặc cùng thời điểm, cho dù bằng văn 
bản hay lời nói, giữa cả hai bên liên quan đến các nội dung của Thỏa thuận này. 

Cho phép có nghĩa là một hệ thống trong đó Giám đốc Y khoa hoặc người được chỉ định 
đưa ra chấp thuận bằng văn bản (hoặc bằng lời nói sau đó xác nhận bằng văn bản) để Hội 
viên nhận được và/hoặc yêu cầu VHP thanh toán cho một số Dịch vụ được bao trả cần 
thiết về mặt y tế nhất định. 

Điều trị sức khỏe hành vi có nghĩa là các dịch vụ và chương trình điều trị chuyên nghiệp, 
bao gồm cả các chương trình phân tích hành vi ứng dụng và can thiệp hành vi dựa trên 
bằng chứng, mà sẽ phát triển hoặc khôi phục hoạt động của một cá nhân mắc chứng rối 
loạn phổ tự kỷ đến mức tối đa có thể và đáp ứng tất cả các tiêu chí sau đây: 

1. Việc điều trị được chỉ định bởi bác sĩ hoặc nhà tâm lý học, được cấp giấy phép theo 
luật California. 

2. Việc điều trị được tiến hành theo phác đồ điều trị do một nhà cung cấp Dịch vụ điều 
trị tự kỷ đủ tiêu chuẩn (QAS) chỉ định và được thực hiện bởi một nhà cung cấp QAS, 
một chuyên gia QAS hoặc phụ tá có kinh nghiệm do nhà cung cấp QAS đó giám sát 
và tuyển dụng hoặc một tổ chức hay nhóm đủ tiêu chuẩn. 

3. Phác đồ điều trị có các mục tiêu có thể đo lường được, do nhà cung cấp QAS phát 
triển và chấp thuận. Phác đồ này được xem xét sáu (6) tháng một lần và sửa đổi 
nếu cần. 

4. Phác đồ điều trị không nhằm mục đích cung cấp hoặc bồi hoàn cho dịch vụ chăm 
sóc giảm nhẹ, chăm sóc ban ngày, dịch vụ giáo dục hoặc tham gia chương trình 
điều trị. 
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(Các) Quyền lợi có nghĩa là các Dịch vụ được bao trả như được nêu theo Chương trình 
quyền lợi. 

Chương trình quyền lợi có nghĩa là Dịch vụ được bao trả có trong Bằng chứng bảo hiểm 
và biểu mẫu tiết lộ thông tin kết hợp này hoặc được yêu cầu theo Luật tiểu bang và liên 
bang. Bất kỳ ngày nào được nêu trong Chương trình quyền lợi này đều bắt đầu vào lúc 
12:01 trưa theo Giờ chuẩn Thái Bình Dương. 

Cal-COBRA (Đạo luật Thay thế Quyền lợi Tiếp tục Hưởng Bảo hiểm của California) có 
nghĩa là luật của California, theo đó yêu cầu các chương trình bảo hiểm y tế cung cấp 
quyền tiếp tục tiếp cận bảo hiểm chăm sóc sức khỏe theo nhóm dành cho nhân viên, cùng 
người phụ thuộc của họ, ở các công ty có từ 2 đến 19 nhân viên đủ điều kiện mà hiện 
không được tiếp tục hưởng bảo hiểm theo Đạo luật Điều phối Ngân sách Tổng hợp 
Omnibus (COBRA) và bảo hiểm của họ sẽ kết thúc do chấm dứt việc làm, bị sa thải hoặc 
thay đổi khác về tình trạng việc làm. Cal-COBRA cũng có nghĩa là quý vị có thể có cơ hội 
tiếp tục hưởng bảo hiểm theo nhóm khi bảo hiểm đáng nhẽ sẽ chấm dứt do chấm dứt áp 
dụng COBRA. 

Năm theo lịch có nghĩa là một khoảng thời gian 12 tháng, bắt đầu vào ngày 1 tháng 1 và 
kết thúc 12 tháng liên tiếp sau đó, vào ngày 31 tháng 12. 

Tiền đồng bảo hiểm là phần chia sẻ chi phí của Hội viên cho Dịch vụ được bao trả, được 
thể hiện dưới dạng tỷ lệ phần trăm. Tiền đồng bảo hiểm sẽ được tính trên cơ sở mức giá 
đã ký hợp đồng, nếu có, giữa VHP và các Nhà cung cấp trong chương trình của VHP. 

Dịch vụ y tế theo hợp đồng có nghĩa là bất kỳ dịch vụ y tế nào: 

• Được cung cấp trên cơ sở do một chương trình y tế cho người Mỹ bản địa giới thiệu 
hoặc thanh toán. 

• Được cung cấp bởi một nhà cung cấp dịch vụ y tế hay bệnh viện công hoặc tư nhân 
mà không phải là nhà cung cấp hay bệnh viện của Chương trình y tế cho người Mỹ 
bản địa. 
 

Điều phối quyền lợi (COB) có nghĩa là khi quý vị được bảo hiểm theo hai (2) chương trình 
bảo hiểm trở lên, hoạt động COB sẽ: 

• Loại bỏ các khoản thanh toán trùng lặp. 
• Quy định rõ thứ tự thanh toán bảo hiểm (chương trình chính, chương trình phụ, 

v.v.). 
• Đảm bảo tổng các quyền lợi được thanh toán theo cả hai chương trình sẽ không 

vượt quá 100% phí phải trả. 
 

Tiền đồng thanh toán là một khoản phí mà quý vị phải thanh toán để nhận được Quyền 
lợi. Đây là phần chia sẻ của Hội viên trong chi phí cho Dịch vụ được bao trả. Số tiền tuyệt 
đối của Tiền đồng thanh toán có thể là $0 (không tính phí). Tiền đồng thanh toán trả cho 
kính mắt, các dịch vụ nha khoa hoặc bất kỳ quyền lợi bổ sung nào khác không được bao 
trả theo Chương trình quyền lợi này sẽ không được tính gộp vào Tiền đồng thanh toán tối 
đa. 

Tiền đồng thanh toán tối đa là số tiền tối đa quý vị phải thanh toán cho Dịch vụ được bao 
trả trong suốt Năm theo lịch. 

Phẫu thuật thẩm mỹ có nghĩa là phẫu thuật không Cần thiết về mặt y tế và được thực hiện 
để thay đổi hoặc định hình lại kết cấu bình thường của cơ thể nhằm mục đích cải thiện 
ngoại hình. 
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Chia sẻ chi phí có nghĩa là số tiền quý vị phải thanh toán cho Quyền lợi hoặc Dịch vụ 
được bao trả, ví dụ: Khoản khấu trừ, Tiền đồng thanh toán hoặc Tiền đồng bảo hiểm. 

Bảo hiểm có nghĩa là các Dịch vụ được bao trả có trong Thỏa thuận hội viên và Bằng 
chứng bảo hiểm và biểu mẫu tiết lộ thông tin kết hợp này. 

Quyết định bao trả có nghĩa là quyết định của Chương trình hoặc Nhà cung cấp trong 
chương trình về việc chấp thuận hoặc Từ chối dịch vụ được bao trả. Quyết định bao trả 
không bao gồm (các) Dịch vụ được bao trả bị phản đối. 

Covered California là Sàn giao dịch Quyền lợi Y tế của California, tại đó các cá nhân, gia 
đình và doanh nghiệp nhỏ có thể tìm bảo hiểm y tế giá cả phải chăng. 

(Các) Dịch vụ được bao trả có nghĩa là các Quyền lợi được bao trả theo Chương trình 
quyền lợi. 

Chăm sóc sinh hoạt hoặc Chăm sóc tại nhà có nghĩa là dịch vụ chăm sóc có thể do 
người bình thường cung cấp, không yêu cầu sự chú ý liên tục của nhân viên y tế hoặc 
nhân viên y tế cấp cứu đã qua đào tạo và không có mối liên hệ đáng kể với việc điều trị 
bệnh trạng. Định nghĩa này không đề cập đến Liệu pháp y tế hành vi (BHT) được chỉ định 
để điều trị Chứng rối loạn phổ tự kỷ. Chăm sóc sinh hoạt bao gồm nhưng không giới hạn: 

• Các hoạt động sinh hoạt hàng ngày, ví dụ như đi lại, lên và xuống giường, tắm gội, 
mặc quần áo, cho ăn uống, đi vệ sinh.  

• Dùng thuốc. 
• Dịch vụ chăm sóc mà có thể được thực hiện một cách an toàn và hiệu quả bởi 

những người không cần giấy phép hoặc chứng nhận hay sự giám sát của điều 
dưỡng viên được cấp phép để cung cấp dịch vụ chăm sóc. 

 
Khoản khấu trừ có nghĩa là số tiền quý vị phải thanh toán trong một Năm theo lịch đối với 
một số Dịch vụ được bao trả nhất định, trước khi chúng tôi bao trả cho những dịch vụ đó ở 
mức Tiền đồng thanh toán hoặc Tiền đồng bảo hiểm được áp dụng trong khoảng thời gian 
đó. 

Từ chối có nghĩa là từ chối làm theo hoặc đáp ứng yêu cầu đối với các dịch vụ hoặc thanh 
toán cho dịch vụ đã cung cấp. 

Sở Chăm sóc Sức khỏe có Quản lý (DMHC) là cơ quan quản lý của Tiểu bang, chịu trách 
nhiệm điều chỉnh hoặc giám sát các chương trình bảo hiểm chăm sóc sức khỏe tại 
California. 

Người phụ thuộc có nghĩa là bất kỳ thành viên nào trong gia đình của Người đăng ký mà 
là Người phụ thuộc đủ điều kiện và đáp ứng các yêu cầu đủ điều kiện được áp dụng quy 
định trong Thỏa thuận này và đã ghi danh tham gia Chương trình theo các yêu cầu ghi 
danh của Chương trình. 

Hủy ghi danh là quy trình kết thúc quyền hội viên của quý vị trong Chương trình quyền lợi 
một cách tự nguyện. 

(Các) Dịch vụ được bao trả bị phản đối có nghĩa là bất kỳ Dịch vụ được bao trả nào đã bị 
từ chối, sửa đổi hoặc trì hoãn theo quyết định của Chương trình hoặc một trong những Nhà 
cung cấp trong chương trình, hoàn toàn hoặc một phần là do kết luận rằng Quyền lợi đó 
không Cần thiết về mặt y tế. Quyết định về dịch vụ chăm sóc sức khỏe bị phản đối liên 
quan đến việc thực hành y khoa và không phải là Quyết định bao trả. 

Thiết bị y tế lâu bền (DME) có nghĩa là vật tư, dụng cụ, thiết bị y tế Cần thiết về mặt y tế 
mà: 
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• Được dự định sử dụng nhiều lần trong một khoảng thời gian kéo dài. 
• Không được coi là đồ dùng một lần, ngoại trừ túi đựng phân và vật tư cho bệnh tiểu 

đường. 
• Do Bác sĩ trong chương trình của quý vị đặt hàng. 
• Không có chức năng trùng lặp với dụng cụ hoặc thiết bị khác được VHP bao trả. 
• Nói chung không hữu ích cho Hội viên nếu không bị bệnh hoặc có thương tích. 
• Chủ yếu phục vụ cho mục đích y tế. 
• Phù hợp để sử dụng tại nhà. 

 
Ngày bảo hiểm có hiệu lực có nghĩa là ngày bắt đầu Bảo hiểm theo Chương trình quyền 
lợi của quý vị. Quý vị có thể biết Ngày bảo hiểm có hiệu lực chính xác của mình khi gọi cho 
phòng Dịch vụ Hội viên. 

Dịch vụ y tế tùy chọn có nghĩa là dịch vụ điều trị không khẩn cấp, không cấp cứu hoặc 
không thiết yếu.  

Người phụ thuộc đủ điều kiện gồm: 

1) Vợ/chồng hợp pháp của Người đăng ký. 
2) Bạn đời đã đăng ký của Người đăng ký. 
3) Trẻ em do Người đăng ký hoặc vợ/chồng/bạn đời của Người đăng ký giám hộ thực tế 

để nhận nuôi và được bao trả từ và sau ngày có bằng chứng về quyền của Người đăng 
ký hoặc vợ/chồng/bạn đời của Người đăng ký để kiểm soát việc chăm sóc sức khỏe 
cho trẻ được thu xếp nhận nuôi (bắt buộc phải có giấy tờ thu xếp nhận nuôi của một cơ 
quan phụ trách nhận con nuôi và/hoặc tòa án) với địa chỉ thường trú trong Khu vực dịch 
vụ. 

4) Trẻ được nhận nuôi hợp pháp (bắt buộc phải có giấy tờ của một cơ quan phụ trách 
nhận con nuôi và/hoặc tòa án). 

5) Trẻ hoặc trẻ được tòa án bảo trợ thuộc quyền giám hộ của Người đăng ký hoặc 
vợ/chồng/bạn đời đã ghi danh của Người đăng ký, căn cứ theo lệnh hợp lệ của tòa án 
(bắt buộc phải có bằng chứng về quyền giám hộ hợp pháp) và trẻ phải dưới 26 tuổi; 
hoặc từ 19 đến 26 tuổi và không đủ điều kiện để tham gia chương trình bảo hiểm do 
công ty tài trợ khác trước ngày 23 tháng 3 năm 2010; hoặc 26 tuổi trở lên nhưng không 
có năng lực duy trì công việc độc lập do chậm phát triển trí tuệ hoặc khuyết tật thể chất. 
Người đăng ký phải cung cấp cho VHP bằng chứng về tình trạng không có năng lực và 
sự phụ thuộc trong vòng 60 ngày theo lịch sau ngày yêu cầu. 

6) Khi người phụ thuộc đủ điều kiện đủ 26 tuổi, bảo hiểm sẽ không bị chấm dứt trong thời 
gian trẻ đang và tiếp tục đáp ứng cả hai tiêu chí sau đây: 

i) Không có năng lực duy trì việc làm độc lập do thương tích, bệnh hoặc tình trạng 
gây mất khả năng về thể chất hoặc trí tuệ. 

ii) Phụ thuộc chủ yếu vào người đăng ký để được hỗ trợ và cưu mang. 

7) Con cái là Người phụ thuộc đã ghi danh đủ 26 tuổi trong năm quyền lợi có thể vẫn được 
ghi danh là người phụ thuộc cho đến hết năm quyền lợi đó. Bảo hiểm cho người phụ 
thuộc sẽ kết thúc vào ngày cuối cùng của năm quyền lợi mà con cái là Người phụ thuộc 
không còn đủ điều kiện. 
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8) Con cái là Người phụ thuộc đủ điều kiện có thể cư trú bên ngoài Khu vực dịch vụ nhưng 
sẽ chỉ được bao trả cho Dịch vụ cần thiết cấp cứu hoặc khẩn cấp khi ở Ngoài mạng 
lưới. Tất cả Dịch vụ chăm sóc định kỳ hoặc theo dõi phải được nhận trong Mạng lưới 
thông qua PCP của Hội viên. 

9) Tất cả Người phụ thuộc đủ điều kiện khác mà đủ điều kiện nhận Quyền lợi và cư trú 
bên ngoài Khu vực dịch vụ sẽ chỉ được bao trả cho Dịch vụ cần thiết cấp cứu hoặc Dịch 
vụ cần thiết khẩn cấp được cho phép trước khi ở Ngoài mạng lưới. Tất cả Dịch vụ chăm 
sóc định kỳ hoặc theo dõi phải được nhận trong Mạng lưới VHP thông qua PCP của Hội 
viên.  

10) Cha mẹ hoặc cha mẹ kế đáp ứng định nghĩa của người thân đủ tiêu chuẩn theo Mục 
152(d) Tiêu đề 26 Bộ luật Hoa Kỳ và sống hoặc cư trú trong khu vực dịch vụ của 
Chương trình. Hội viên muốn thêm cha mẹ hoặc cha mẹ kế làm người phụ thuộc sẽ 
nhận được văn bản thông báo về Chương trình Cố vấn và Hỗ trợ Bảo hiểm Y tế 
(HICAP) của Sở Người cao tuổi California. 

 
Dịch vụ cấp cứu là các Dịch vụ được bao trả, trừ khi “người ghi danh không cần dịch vụ 
và chăm sóc cấp cứu và người ghi danh có lý do hợp lý để đáng nhẽ phải biết rằng đó 
không phải là trường hợp cấp cứu”. 

Dịch vụ cấp cứu cũng có nghĩa là kiểm tra sàng lọc, thăm khám và đánh giá khác do bác sĩ 
hoặc nhân viên khác thực hiện, nếu được cho phép theo luật hiện hành và thuộc phạm vi 
giấy phép và đặc quyền thăm khám của họ, để xác định liệu có Bệnh trạng cấp cứu về tâm 
thần hay không và dịch vụ chăm sóc, điều trị cần thiết để giảm nhẹ hoặc loại bỏ Bệnh trạng 
cấp cứu về tâm thần đó hoặc giải độc, trong phạm vi năng lực của cơ sở. Bệnh trạng cấp 
cứu là bệnh trạng biểu hiện qua các triệu chứng cấp tính đủ nặng (bao gồm cả cơn đau dữ 
dội) mà nếu không được chăm sóc y tế ngay lập tức thì có lý do hợp lý để có thể dự kiến là 
sẽ dẫn đến bất kỳ hậu quả nào sau đây:  

• Khiến sức khỏe của bệnh nhân bị suy giảm nghiêm trọng. 
• Suy giảm nghiêm trọng các chức năng của cơ thể. 
• Rối loạn chức năng nghiêm trọng của bất kỳ cơ quan hay bộ phận cơ thể nào. 

 
VHP chỉ được phép từ chối thanh toán dịch vụ cấp cứu cho nhà cung cấp khi người ghi 
danh không cần chăm sóc cấp cứu và có lý do hợp lý để đáng nhẽ phải biết rằng đó không 
phải là trường hợp cấp cứu. 

EOC hay Bằng chứng bảo hiểm à biểu mẫu tiết lộ thông tin kết hợp có nghĩa là Thỏa 
thuận hội viên và Bằng chứng bảo hiểm và (các) biểu mẫu tiết lộ thông tin kết hợp này hay 
tập sách này 

Sàn giao dịch có nghĩa là Sàn giao dịch Quyền lợi Y tế California hay Covered California. 

Điều trị thử nghiệm hoặc nghiên cứu có nghĩa là các dịch vụ, kiểm tra, cách điều trị, vật 
tư, thiết bị hoặc thuốc mà Chương trình xác định là tại thời điểm cung cấp dịch vụ, kiểm tra, 
cách điều trị, vật tư, thiết bị hoặc thuốc đó không được các chuyên gia y tế đã được cung 
cấp thông tin tại Hoa Kỳ chấp nhận chung là an toàn hoặc hiệu quả trong việc điều trị hoặc 
chẩn đoán tình trạng được đề xuất sử dụng dịch vụ, kiểm tra, cách điều trị, vật tư, thiết bị 
hoặc thuốc đó, trừ khi được một trong những cơ quan/tổ chức sau phê duyệt: 
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• Dự án Đánh giá Công nghệ Chẩn đoán và Trị liệu của Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ. 
• Văn phòng Đánh giá công nghệ của Quốc hội Hoa Kỳ. 
• Viện Y tế Quốc gia. 
• Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA). 
• Hội đồng chuyên khoa và học viện mà hội đồng chuyên khoa đó đại diện như được 

công nhận bởi Hội đồng Chuyên khoa Y tế Hoa Kỳ (ABMS). 
 

Việc sử dụng thuốc được phê duyệt sẽ không bị loại trừ với lý do Điều trị thử nghiệm hoặc 
nghiên cứu. 

Thuốc được FDA phê duyệt có nghĩa là các loại thuốc, thuốc men và chế phẩm sinh học 
được FDA phê duyệt và được liệt kê trong Dược điển Hoa Kỳ, Đánh giá thuốc AMA 
và/hoặc Danh mục thuốc trong bệnh viện của Hoa Kỳ. 

Danh mục thuốc là danh sách rõ ràng gồm các loại thuốc kê toa đã được các Nhà cung 
cấp trong chương trình của VHP thuộc Ủy ban Nhà thuốc và Trị liệu của VHP xem xét và 
lựa chọn theo các tiêu chuẩn y khoa được công nhận về chuyên môn về tính hiệu quả y tế 
và chi phí. Danh mục thuốc bao gồm cả thuốc biệt dược và thuốc gốc tương đương, tất cả 
đều được FDA phê duyệt. 

Khiếu nại có nghĩa là văn bản hoặc lời nói bày tỏ sự không hài lòng về Chương trình 
và/hoặc Nhà cung cấp, bao gồm cả những quan ngại về chất lượng chăm sóc, Từ chối 
(toàn bộ hoặc một phần) dịch vụ hoặc thanh toán yêu cầu thanh toán bảo hiểm, do Hội viên 
hoặc người đại diện của Hội viên đưa ra. 

HIPAA có nghĩa là Đạo luật về Trách nhiệm Giải trình và Cung cấp Thông tin Bảo hiểm Y tế 
năm 1996. 

Dịch vụ bệnh viện có nghĩa là tất cả các dịch vụ do bệnh viện cung cấp trong khi nằm viện 
hoặc thăm khám với nhà cung cấp tại cơ sở được cấp phép để thực hiện thủ thuật hoặc 
điều trị, trong phạm vi năng lực của cơ sở. 

Vi-rút gây suy giảm miễn dịch ở người hoặc Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải 
(HIV hoặc AIDS) là tình trạng hoặc bệnh được hiểu đại thể về mặt y tế là tình trạng hoặc 
bệnh cần chăm sóc y tế chuyên khoa trong một khoảng thời gian kéo dài và đe dọa tính 
mạng, suy giảm sức khỏe hoặc gây mất khả năng. 

Vô sinh do điều trị có nghĩa là tình trạng vô sinh do can thiệp y tế gây ra, bao gồm nhưng 
không giới hạn các phản ứng với thuốc kê toa hoặc thủ thuật y tế và phẫu thuật. 

Cá nhân có nghĩa là Bảo hiểm VHP cho một cá nhân. 

Khoảng thời gian đủ điều kiện ban đầu là khoảng thời gian đáp ứng một trong các tiêu 
chí sau: 

• Khoảng thời gian khi biểu mẫu ghi danh được hoàn thiện và được Chương trình 
xem xét để phê duyệt (Chương trình phải nhận được các biểu mẫu ghi danh và 
khoản thanh toán 15 ngày trước đến ngày thứ nhất của tháng chứa ngày có hiệu 
lực). 

• Khoảng thời gian 60 ngày sau khi người phụ thuộc của quý vị không còn là Người 
phụ thuộc đủ điều kiện theo Thỏa thuận này và người đó có thể ghi danh tham gia 
Chương trình với tư cách là Người đăng ký. 

• Khoảng thời gian 60 ngày sau khi con mới sinh hoặc mới nhận nuôi của quý vị trở 
thành Người phụ thuộc đủ điều kiện và có thể ghi danh tham gia Chương trình này. 
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Dịch vụ bệnh viện nội trú là các dịch vụ được cung cấp trên cơ sở nội trú cho Hội viên 
trong khi nằm viện trong khoảng thời gian 24 giờ, không bao gồm Chăm sóc không cấp tính 
dài hạn. 

Người ghi danh muộn có nghĩa là cá nhân hoặc người phụ thuộc đã từ chối ghi danh 
tham gia chương trình quyền lợi y tế do Covered California hoặc Chương trình cung cấp tại 
thời điểm giai đoạn ghi danh ban đầu được quy định theo các điều khoản của PPACA, các 
giai đoạn ghi danh mở và sau đó yêu cầu ghi danh tham gia chương trình quyền lợi y tế do 
thay đổi tình trạng gia đình hoặc việc làm. 

Thuốc có nhãn cảnh báo có nghĩa là một loại thuốc mà luật liên bang yêu cầu phải ghi 
nhãn tuyên bố sau: “Caution: Federal law prohibits dispensing without prescription” (Thận 
trọng: Luật liên bang cấm phân phối nếu không có toa thuốc). 

Đe dọa tính mạng có nghĩa là bất kỳ một trong hai hoặc cả hai trường hợp sau: 

• Bệnh hoặc tình trạng có khả năng tử vong cao nếu không can thiệp gián đoạn tiến 
triển bệnh. 

• Bệnh hoặc tình trạng có khả năng dẫn đến tử vong, trong đó điểm cuối của biện 
pháp can thiệp lâm sàng là duy trì sự sống. 

 
Dịch vụ chỉ trong mạng lưới có nghĩa là Dịch vụ được bao trả chỉ được cung cấp thông 
qua các Nhà cung cấp trong chương trình thuộc Mạng lưới VHP do quý vị chọn (trừ khi 
dịch vụ chăm sóc đó được cung cấp dưới hình thức Dịch vụ cấp cứu toàn thế giới, Dịch vụ 
cần thiết khẩn cấp ngoài khu vực hoặc Được cho phép trước).  

Nếu quý vị yêu cầu Dịch vụ chăm sóc định kỳ, DME hoặc Dịch vụ y tế tùy chọn từ các 
Nhà cung cấp không thuộc chương trình mà không có giấy giới thiệu được VHP 
chấp thuận, VHP sẽ không thanh toán cho dịch vụ chăm sóc của quý vị và quý vị sẽ 
phải thanh toán toàn bộ chi phí cho các dịch vụ đó. 
Bệnh trạng tâm thần của người mẹ có nghĩa là bệnh trạng tâm thần ảnh hưởng đến phụ 
nữ trong khi mang thai, gần hoặc sau khi sinh hoặc phát sinh trong khoảng thời gian mang 
thai, gần hoặc sau khi sinh, kéo dài đến một năm sau khi sinh con.  

Tiêu chí y khoa có nghĩa là các quy tắc hoặc nguyên tắc hướng dẫn đã xác định trước cho 
chăm sóc y tế, do các chuyên gia y khoa xây dựng trên cơ sở chuyên môn, kinh nghiệm 
trước đó và tư liệu chuyên môn, có thể làm chuẩn để so sánh các khía cạnh của một 
trường hợp chăm sóc y tế thực tế. 

Giám đốc Y khoa có nghĩa là Giám đốc Y khoa của VHP, là một bác sĩ hoặc người được 
chỉ định, chịu trách nhiệm quản lý y khoa của VHP và cho phép chăm sóc khi được yêu 
cầu. Giám đốc Y khoa của Chương trình là người quản lý việc sử dụng và chất lượng chăm 
sóc sức khỏe. 

Dịch vụ y tế có nghĩa là dịch vụ chuyên môn của bác sĩ và nhân viên chăm sóc sức khỏe 
khác, do Bác sĩ chăm sóc chính hoặc Bác sĩ chuyên khoa thực hiện, chỉ định hoặc chỉ dẫn. 

Cần thiết về mặt y tế hay Tính cần thiết về mặt y tế có nghĩa là các dịch vụ: 

• Phù hợp và cần thiết đối với các triệu chứng, để chẩn đoán hoặc điều trị bệnh trạng. 
• Trong phạm vi các tiêu chuẩn thực hành y khoa được công nhận. 
• Không phải vì mục đích chủ yếu là để thuận tiện cho quý vị, gia đình, người chăm 

sóc của quý vị hoặc bất kỳ nhà cung cấp nào. 
• Là vật tư hoặc mức độ dịch vụ phù hợp nhất có thể được cung cấp một cách an 

toàn. 
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Cần thiết về mặt y tế cho chứng rối loạn do sử dụng dược chất hoặc sức khỏe tâm 
thần có nghĩa là dịch vụ hoặc sản phẩm giải quyết các nhu cầu cụ thể của bệnh nhân đó, 
cho mục đích phòng bệnh, chẩn đoán hoặc điều trị bệnh, thương tích, tình trạng hoặc các 
triệu chứng của bệnh, thương tích, tình trạng đó, bao gồm giảm thiểu sự tiến triển của 
bệnh, thương tích, tình trạng hoặc các triệu chứng đó, theo cách thức đáp ứng tất cả các 
điều kiện sau đây: 

(i) Phù hợp với các tiêu chuẩn được chấp nhận chung cho chăm sóc 
chứng rối loạn do sử dụng dược chất và sức khỏe tâm thần. 

(ii) Phù hợp về mặt lâm sàng về loại, mức độ thường xuyên, phạm vi, vị 
trí và thời gian. 

(iii) Không phải cho mục đích chủ yếu là vì lợi ích kinh tế của chương 
trình dịch vụ chăm sóc sức khỏe và người đăng ký hoặc để thuận tiện 
cho bệnh nhân, bác sĩ điều trị hoặc nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc 
sức khỏe khác. 

Hội viên là bất kỳ Người đăng ký hoặc Người phụ thuộc đủ điều kiện nào ghi danh tham 
gia Chương trình quyền lợi theo các yêu cầu đủ điều kiện hiện hành. 

Yêu cầu thanh toán bảo hiểm của Hội viên có nghĩa là bảng kê nêu các dịch vụ đã cung 
cấp, ngày nhận dịch vụ và từng mục chi phí; bao gồm tuyên bố có chữ ký của Người đăng 
ký rằng các dịch vụ đã được cung cấp và bất kỳ tài liệu chứng minh nào từ nhà cung cấp. 
Biểu mẫu bồi hoàn yêu cầu thanh toán bảo hiểm của Hội viên đã hoàn thiện là cơ sở để bồi 
hoàn khoản thanh toán cho các Quyền lợi được bao trả. 

Đại diện Dịch vụ Hội viên có nghĩa là bất kỳ người nào liên hệ với Hội viên của VHP, sẵn 
sàng trả lời thắc mắc của quý vị về Bảo hiểm, giúp quý vị giải quyết bất kỳ vấn đề dịch vụ 
nào và hỗ trợ quý vị giải quyết các tình huống đặc biệt. 

Bệnh tâm thần và chứng rối loạn do sử dụng dược chất có nghĩa là bệnh trạng tâm 
thần hoặc chứng rối loạn do sử dụng dược chất thuộc bất kỳ danh mục chẩn đoán nào 
được liệt kê ở chương các chứng rối loạn tâm thần và hành vi trong ấn bản mới nhất của 
Bảng phân loại bệnh quốc tế (ICD) hoặc được liệt kê trong phiên bản mới nhất của Sổ tay 
chẩn đoán và thống kê (DSM) cho chứng rối loạn tâm thần. 

 
Trung cấp có nghĩa là nhân viên chăm sóc sức khỏe được bác sĩ giám sát, bao gồm cả 
nhân viên y tế, ví dụ như điều dưỡng điều trị. 

Mạng lưới là hệ thống dịch vụ thực hiện chăm sóc sức khỏe trong Khu vực dịch vụ. Mạng 
lưới chương trình gồm các Bác sĩ trong chương trình (ví dụ như Bác sĩ chăm sóc chính 
[PCP] và Bác sĩ chuyên khoa), Cơ sở trong chương trình và Bệnh viện trong chương trình. 

Thủ thuật không thử nghiệm là những thủ thuật đã được chứng minh độ an toàn và tính 
hiệu quả về y tế và không cần nghiên cứu nữa, do VHP quyết định theo thực hành y khoa 
được chấp nhận chung và các tiêu chuẩn được công nhận về chuyên môn trong cộng đồng 
y khoa. 
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Nhà cung cấp không thuộc chương trình là bất kỳ chuyên gia, tổ chức chuyên môn, cơ 
sở y tế, bệnh viện hoặc người hay tổ chức khác được cấp phép và/hoặc chứng nhận bởi 
cơ quan quản lý phù hợp để thực hiện hoặc cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe; và 
không làm việc cho, thuộc quyền sở hữu, được vận hành bởi hay ký hợp đồng với VHP để 
thực hiện dịch vụ cho Hội viên. 

Thiết bị chỉnh hình có nghĩa là thiết bị cứng hoặc bán cứng Cần thiết về mặt y tế, được sử 
dụng như thanh đỡ hoặc dây chằng gắn vào bên ngoài cơ thể để hỗ trợ hoặc chỉnh sửa 
khuyết tật hay chức năng của một bộ phận cơ thể bị thương hoặc bị bệnh, không bao gồm 
các thiết bị cho phép Hội viên tiếp tục hoạt động thể thao liên tục trước khi hồi phục về y tế. 

Ngoài mạng lưới có nghĩa là bất kỳ Nhà cung cấp trong chương trình hoặc Nhà cung cấp 
không thuộc chương trình nào không thuộc Mạng lưới VHP của quý vị. 

Chăm sóc ngoại trú có nghĩa là điều trị y tế không cần ở lại qua đêm. 

Dịch vụ bệnh viện ngoại trú hay Chăm sóc ngoại trú có nghĩa là các dịch vụ y tế mà cá 
nhân nhận được theo chỉ dẫn của Bác sĩ trong chương trình và cá nhân đó không ở lại 
bệnh viện qua đêm. 

Chương trình hay VHP có nghĩa là Valley Health Plan. VHP là tên DBA (tên giao dịch) của 
Quận Santa Clara, một doanh nghiệp California được cấp phép theo Đạo luật về Chương 
trình Dịch vụ Chăm sóc Sức khỏe Knox-Keene. 

Cơ sở trong chương trình có nghĩa là một cơ sở (không phải là Bệnh viện trong chương 
trình), ví dụ như Cơ sở điều dưỡng chuyên môn, đã ký hợp đồng với VHP để cung cấp các 
vật tư và Dịch vụ y tế cho Hội viên. 

Bệnh viện trong chương trình có nghĩa là bất kỳ bệnh viện nào được cấp phép hợp lệ 
mà có hợp đồng với VHP để cung cấp Dịch vụ bệnh viện cho Hội viên tại thời điểm cung 
cấp dịch vụ chăm sóc cho Hội viên. 

Nhà thuốc trong chương trình có nghĩa là nhà thuốc đã ký hợp đồng với VHP để cung 
cấp cho quý vị (các) loại thuốc do Nhà cung cấp trong chương trình kê toa. 

Bác sĩ trong chương trình là PCP, bác sĩ hoặc nhóm bác sĩ được cấp phép mà tại thời 
điểm cung cấp dịch vụ đã ký hợp đồng với VHP để thực hiện các dịch vụ chăm sóc sức 
khỏe cho Hội viên và thuộc mạng lưới nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc chính của cá nhân 
Hội viên.  Trong đó không bao gồm các bác sĩ chỉ ký hợp đồng để cung cấp Dịch vụ giới 
thiệu. 

Nhà cung cấp trong chương trình bao gồm bất kỳ chuyên gia, tổ chức chuyên môn, cơ 
sở y tế, bệnh viện hoặc người hay tổ chức khác được Tiểu bang cấp phép và/hoặc chứng 
nhận hoặc được cho phép theo Luật California để thực hiện hoặc cung cấp dịch vụ chăm 
sóc sức khỏe. Người hoặc cơ sở đó hoạt động trong Khu vực dịch vụ hoặc có hợp đồng 
với VHP để thực hiện dịch vụ cho Hội viên tại thời điểm cung cấp dịch vụ chăm sóc. 

Bác sĩ chuyên khoa trong chương trình có nghĩa là bác sĩ hành nghề trong một lĩnh vực 
chuyên khoa y tế và đã ký hợp đồng với VHP để thực hiện dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho 
Hội viên. 

Thai kỳ gồm ba (3) giai đoạn trong khi mang thai, mỗi giai đoạn kéo dài ba tháng, cộng với 
khoảng thời gian ngay sau khi sinh, trong đó bao gồm các dịch vụ chăm sóc liên quan đến 
thai kỳ và sau sinh, có thể kéo dài tới 12 tháng sau khi sinh con. 
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Điều khoản về bệnh có sẵn có nghĩa là điều khoản trong hợp đồng để loại trừ bảo hiểm 
đối với các khoản phí hoặc phí tổn phát sinh trong một khoảng thời gian đã quy định sau 
ngày bảo hiểm có hiệu lực của người ghi danh, liên quan đến một tình trạng mà đã được 
khuyến nghị hoặc đã nhận được dịch vụ tư vấn y tế, chẩn đoán, chăm sóc hoặc điều trị 
trong một khoảng thời gian đã quy định ngay trước ngày bảo hiểm có hiệu lực. Không có 
chương trình dịch vụ chăm sóc sức khỏe nào được giới hạn hoặc loại trừ bảo hiểm cho bất 
kỳ cá nhân nào trên cơ sở bệnh có sẵn, cho dù có bất kỳ dịch vụ tư vấn y tế, chẩn đoán, 
chăm sóc hay điều trị nào được khuyến nghị hay đã nhận được trước ngày đó hay không. 

(Các) Phí bảo hiểm có nghĩa là số tiền thanh toán hàng tháng mà quý vị chịu trách nhiệm 
thanh toán cho quyền hội viên của mình theo Chứng từ bảo hiểm này. 

Đơn vị kê toa có nghĩa là số lượng thuốc tối đa có thể phát cho mỗi toa thuốc. Hầu hết các 
thuốc uống dài hạn đều được kê số đơn vị đủ dùng trong 90 ngày. Một đồ đựng, đơn vị ống 
hít, gói hoặc quá trình liệu pháp đơn lẻ có thể là Đơn vị kê toa cho các loại thuốc khác. Đối 
với các loại thuốc có thể gây nghiện, Đơn vị kê toa được quy định ở số lượng nhỏ hơn để 
bảo vệ quý vị và sự an toàn của quý vị. 

Bác sĩ chăm sóc chính (PCP) có nghĩa là Bác sĩ trong chương trình, đã ký hợp đồng với 
VHP để thực hiện dịch vụ chăm sóc chính cho Hội viên. 

PCP hành nghề trong nhiều lĩnh vực y khoa và có thể là bác sĩ đa khoa hoặc bác sĩ gia 
đình, bác sĩ nhi hoặc bác sĩ nội khoa. Ngoài ra, bác sĩ sản khoa/phụ khoa (OB/GYN) có thể 
làm PCP trong những Mạng lưới chọn lọc nếu họ đáp ứng các tiêu chí của VHP để thực 
hiện dịch vụ chăm sóc chính. 

PCP được đào tạo y khoa để chăm sóc cho các nhu cầu chăm sóc sức khỏe định kỳ của 
quý vị và chịu trách nhiệm chính về việc điều phối dịch vụ chăm sóc cho quý vị. Điều phối 
dịch vụ chăm sóc của quý vị bao gồm các trách nhiệm như giám sát việc chăm sóc liên tục, 
lưu giữ hồ sơ và đưa ra giấy giới thiệu để thăm khám với Bác sĩ trong chương trình là bác 
sĩ chuyên khoa. 

Mạng lưới chính có nghĩa là (các) Nhà cung cấp trong chương trình thuộc Mạng 
lưới chăm sóc chính được chỉ định của Hội viên 

Được cho phép trước hoặc Sự cho phép trước có nghĩa là hệ thống qua đó Giám đốc Y 
khoa hoặc người được chỉ định đưa ra chấp thuận trước bằng lời nói hoặc văn bản, trước 
khi Hội viên có thể nhận một số Dịch vụ được bao trả nhất định mà cần thiết về mặt y tế. 

Thiết bị giả có nghĩa là thiết bị nhân tạo gắn vào cơ thể để thay thế cho một phần cơ thể 
đã mất. Thiết bị giả cũng có nghĩa là thiết bị và vật tư cấy ghép phẫu thuật. 

Yêu cầu thanh toán bảo hiểm của nhà cung cấp có nghĩa là bảng kê nêu các dịch vụ đã 
cung cấp, ngày nhận dịch vụ và từng mục chi phí; bao gồm tuyên bố có chữ ký của hội viên 
và chuyên gia điều trị rằng các dịch vụ đã được cung cấp. Yêu cầu thanh toán bảo hiểm 
của nhà cung cấp đã hoàn thiện là cơ sở để thanh toán các Quyền lợi được bao trả trực 
tiếp cho Nhà cung cấp. 

Bệnh trạng tâm thần cấp cứu có nghĩa là chứng rối loạn tâm thần với các triệu chứng cấp 
tính đủ nặng để gây nguy hiểm tức thì đến bản thân quý vị hoặc người khác hoặc ngay lập 
tức quý vị không thể chuẩn bị thỏa đáng hoặc sử dụng thực phẩm, chỗ ở hoặc quần áo do 
chứng rối loạn tâm thần. 
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Bên cung cấp chương trình bảo hiểm y tế đủ tiêu chuẩn (QHP) có nghĩa là một chương 
trình bảo hiểm y tế đã ký kết thỏa thuận với Sàn giao dịch Quyền lợi Bảo hiểm California, 
một tổ chức độc lập được thành lập bởi chính quyền Tiểu bang California với tên giao dịch 
Covered California (“Sàn giao dịch”). 

Phẫu thuật tái tạo có nghĩa là phẫu thuật được thực hiện để chỉnh sửa hoặc sửa chữa kết 
cấu bất thường của cơ thể do khuyết tật bẩm sinh, phát triển bất thường, chấn thương, 
nhiễm trùng, khối u hoặc bệnh để đạt được bất kỳ một trong hai mục đích sau: 

• Để cải thiện chức năng. 
• Để tạo ngoại hình bình thường hoặc thống nhất trong phạm vi có thể. 

 
Phẫu thuật tái tạo bao gồm cả thiết bị giả cần thiết sau khi cắt bỏ vú và thiết bị giả ban đầu 
và thay thế để thay thế toàn bộ hoặc một phần bề mặt bên ngoài cơ thể đã bị cắt bỏ hoặc 
suy giảm chức năng do bệnh, thương tích hoặc khuyết tật bẩm sinh. 

Dịch vụ phục hồi chức năng có nghĩa là các Quyền lợi được cung cấp trong một chương 
trình phục hồi chức năng đa ngành, được chỉ định và sắp xếp, cho dù trong bệnh viện, Cơ 
sở điều dưỡng chuyên môn, văn phòng bác sĩ hay cơ sở khác. 

Dịch vụ chăm sóc định kỳ có nghĩa là cung cấp các dịch vụ Cần thiết về mặt y tế cần 
được thực hiện để: 

• Kiểm tra sàng lọc. 
• Phòng bệnh. 
• Chẩn đoán và điều trị các bệnh hoặc thương tích mới hoặc đang diễn ra. 
• Đánh giá và điều trị các dấu hiệu hoặc triệu chứng mà Hội viên tin tưởng một cách 

hợp lý rằng có tồn tại bệnh trạng cấp cứu hoặc suy giảm tình trạng sức khỏe hoặc 
khuyết tật nghiêm trọng. 
 

Dịch vụ chăm sóc định kỳ như vậy không gây ra nguy cơ tức thì yêu cầu chăm sóc khẩn 
cấp hoặc cấp cứu. 

“Dịch vụ nhạy cảm” có nghĩa là tất cả các dịch vụ chăm sóc sức khỏe liên quan đến sức 
khỏe tâm thần hoặc hành vi, sức khỏe giới tính và sinh sản, chứng rối loạn do sử dụng 
dược chất, chăm sóc khẳng định giới tính và bạo hành bạn tình, đồng thời bao gồm cả các 
dịch vụ được nêu trong các Mục 6924, 6925, 6926, 6927, 6928, 6929 và 6930 Bộ luật Gia 
đình, các Mục 121020 và 124260 Bộ luật Sức khỏe và An toàn, được cung cấp cho bệnh 
nhân bằng hoặc lớn hơn số tuổi tối thiểu theo quy định để đồng ý nhận dịch vụ quy định 
trong mục đó. 

Tình trạng mạn tính nghiêm trọng có nghĩa là bệnh trạng do bệnh tật, bệnh hoặc vấn đề 
y tế hay chứng rối loạn y tế khác có tính chất nghiêm trọng và có bất kỳ một trong hai đặc 
điểm sau: 

• Kéo dài nếu không được chữa trị hoàn toàn hoặc trầm trọng hơn sau một khoảng 
thời gian kéo dài. 

• Yêu cầu điều trị liên tục để duy trì thuyên giảm hoặc tránh suy giảm sức khỏe. 
 

Rối loạn cảm xúc nghiêm trọng ở trẻ em hoặc thanh thiếu niên có nghĩa là trẻ vị thành 
niên dưới 18 tuổi mà: 
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• Có một hoặc nhiều chứng rối loạn tâm thần, như được xác định trong ấn bản mới 
nhất của Sổ tay chẩn đoán và thống kê cho chứng rối loạn tâm thần của Hiệp hội 
Bệnh tâm thần Hoa Kỳ, mà không phải chứng rối loạn chủ yếu do sử dụng dược 
chất hoặc chứng rối loạn phát triển, đồng thời dẫn đến hành vi không phù hợp với 
lứa tuổi của trẻ theo tiêu chuẩn phát triển dự kiến. 

• Đáp ứng các tiêu chí trong đoạn (2) của tiểu mục (a), Mục 5600.3 trong Bộ luật Phúc 
lợi và Tổ chức. 
 

Gây suy nhược nghiêm trọng có nghĩa là bệnh hoặc tình trạng gây trạng thái bệnh 
nghiêm trọng không thể đảo ngược được. 

Khu vực dịch vụ có nghĩa là khu vực địa lý do VHP xác định và được Sở Chăm sóc Sức 
khỏe có Quản lý (DMHC) phê duyệt để VHP cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho Hội 
viên. 

Địa điểm của các cơ sở cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe chính cách một khoảng hợp 
lý tính từ địa chỉ làm việc hoặc nhà riêng của hội viên để đảm bảo dễ tiếp cận. 

Bệnh tâm thần nặng có nghĩa là chứng rối loạn tâm thần của một người ở độ tuổi bất kỳ. 
Bệnh tâm thần nặng bao gồm Tâm thần phân liệt, Chứng rối loạn phân liệt, Chứng rối loạn 
lưỡng cực (bệnh hưng cảm), Chứng rối loạn trầm cảm nặng, Chứng rối loạn hoảng sợ, 
Chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, Chứng rối loạn phổ tự kỷ, Chứng biếng ăn tâm thần và 
Chứng cuồng ăn. 

Cơ sở điều dưỡng chuyên môn (SNF) có nghĩa là cơ sở nơi cung cấp các dịch vụ nội trú 
ở mức độ ít chuyên sâu hơn so với bệnh viện Chăm sóc cấp tính nhưng vẫn cần có nhân 
viên chăm sóc sức khỏe được cấp phép. 

Giấy giới thiệu hiện hành có nghĩa là giấy giới thiệu của PCP với bác sĩ chuyên khoa cho 
nhiều lần thăm khám với bác sĩ chuyên khoa, như được chỉ định trong phác đồ điều trị, nếu 
có, mà PCP không phải đưa ra giấy giới thiệu cụ thể cho mỗi lần thăm khám. 

Tiểu bang có nghĩa là tiểu bang California. 

Người đăng ký có nghĩa là người ghi danh và chịu trách nhiệm thanh toán cho VHP hoặc 
người bị chấm dứt việc làm hay có trạng thái khác là cơ sở đủ điều kiện trở thành hội viên 
trong Chương trình quyền lợi. 

Chăm sóc sức khỏe từ xa có nghĩa là phương thức thực hiện dịch vụ chăm sóc sức khỏe 
và y tế công cộng qua các công nghệ thông tin và truyền thông để tạo điều kiện thuận lợi 
cho việc chẩn đoán, tư vấn, điều trị, phổ cập kiến thức, quản lý chăm sóc và tự quản lý việc 
chăm sóc sức khỏe của bệnh nhân. Chăm sóc sức khỏe từ xa tạo điều kiện thuận lợi cho 
bệnh nhân tự quản lý và hỗ trợ của người chăm sóc đối với bệnh nhân, bao gồm cả các 
tương tác đồng thời, lưu trữ và chuyển tiếp không đồng thời. 

Chấm dứt có nghĩa là quy trình kết thúc quyền hội viên của quý vị trong Chương trình 
quyền lợi một cách không tự nguyện. 
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Bệnh viện giới thiệu cấp bốn có nghĩa là bệnh viện cung cấp dịch vụ chăm sóc cấp bốn, 
là cấp độ chăm sóc cao hơn, cần thiết để điều trị các tình trạng nặng hơn, yêu cầu phải có kiến 
thức chuyên khoa, hoạt động giám sát y tế chuyên sâu hơn và can thiệp y tế hay phẫu thuật từ 
các bác sĩ chuyên khoa liên kết với bệnh viện đó. Việc sử dụng Bệnh viện giới thiệu cấp bốn và 
các bác sĩ chuyên khoa liên kết của bệnh viện đó có thể Được cho phép sau khi VHP đánh giá 
rằng Dịch vụ được bao trả cần thiết về mặt y tế không được cung cấp trong Mạng lưới chính 
của Hội viên đó. Nếu dịch vụ chăm sóc sức khỏe được yêu cầu tại Bệnh viện giới thiệu cấp bốn 
và dịch vụ chăm sóc cho quý vị có thể được thực hiện một cách phù hợp trong Mạng lưới nhà 
cung cấp dịch vụ chăm sóc chính của quý vị, VHP có thể chuyển Dịch vụ được bao trả cần thiết 
về mặt y tế đó sang Nhà cung cấp trong chương trình liên kết với Mạng lưới chính của quý vị. 
 

Dịch vụ cần thiết khẩn cấp có nghĩa là Dịch vụ được bao trả cho bệnh, thương tích hoặc 
Thai kỳ mà không thể trì hoãn điều trị cho đến khi Hội viên trở lại Khu vực dịch vụ, đồng 
thời hội viên tin tưởng một cách hợp lý rằng có tồn tại Bệnh trạng cấp cứu hoặc suy giảm 
tình trạng sức khỏe hoặc khuyết tật nghiêm trọng. 

Thẻ ID VHP có nghĩa là thẻ định danh (thẻ ID) do VHP cấp cho Hội viên để xác định quyền 
hội viên trong VHP. Quý vị phải xuất trình Thẻ ID VHP tại mọi địa điểm và thời điểm nhận 
dịch vụ chăm sóc. 

Phục hồi hướng nghiệp có nghĩa là các dịch vụ đánh giá, cố vấn và thu xếp, được thiết 
kế hoặc nhằm mục đích chính là để hỗ trợ cá nhân bị thương hoặc tàn tật tìm được việc 
làm phù hợp.
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Chính sách về ngôn ngữ và không phân biệt đối xử 

Phân biệt đối xử là hành vi trái pháp luật 
Valley Health Plan (VHP) không phân biệt đối xử, loại trừ mọi người hoặc đối xử với họ 
theo cách khác vì chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, tuổi tác, tôn giáo, khuyết tật, giới 
tính, khuynh hướng tính dục, bản dạng giới, biểu hiện giới hoặc bất kỳ nhóm phân loại nào 
khác bị cấm theo luật về dân quyền của tiểu bang hoặc liên bang.  

VHP cung cấp hỗ trợ và dịch vụ miễn phí cho những người khuyết tật để hỗ trợ họ giao tiếp 
hiệu quả với Chương trình, ví dụ như: 

• Người phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu đủ tiêu chuẩn. 
• Thông tin bằng văn bản ở định dạng khác (bản in chữ cỡ lớn, âm thanh, định dạng 

điện tử dễ tiếp cận, các định dạng khác).  
 

VHP cung cấp các dịch vụ ngôn ngữ miễn phí cho những người có ngôn ngữ chính không 
phải là tiếng Anh để hỗ trợ họ giao tiếp hiệu quả với Chương trình, ví dụ như: 

• Người phiên dịch đủ tiêu chuẩn. 
• Thông tin được viết bằng ngôn ngữ khác. 

 
Nếu quý vị cần những dịch vụ này, hãy liên hệ với Phòng Dịch vụ Hội viên của VHP. 

Nếu tin rằng VHP đã không cung cấp những dịch vụ này hoặc phân biệt đối xử theo cách 
khác trên cơ sở chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, tuổi tác, tôn giáo, khuyết tật, giới 
tính, khuynh hướng tính dục, bản dạng giới, biểu hiện giới hoặc bất kỳ nhóm phân loại nào 
khác bị cấm theo luật tiểu bang hoặc liên bang, quý vị có thể nộp Khiếu nại tới: 

VHP Member Services 
2480 North First Street, Ste 160,  
San Jose, CA 95131 
 
1.888.421.8444 (miễn cước),  
Dịch vụ Chuyển tiếp California (CRS) 711 hoặc số 800 CSR theo thể thức 
của quý vị 
MemberServices@vhp.sccgov.org 
 

Quý vị có thể nộp Khiếu nại trực tiếp hoặc qua thư, fax hay email. Nếu quý vị cần được 
giúp nộp Khiếu nại, Đại diện Dịch vụ Hội viên luôn sẵn sàng giúp đỡ quý vị. 

Quý vị cũng có thể nộp than phiền về dân quyền tới Văn phòng Dân quyền thuộc Bộ Y tế 
và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ bằng phương thức điện tử thông qua Cổng Than phiền của 
Văn phòng Dân quyền tại địa chỉ https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf hoặc qua 
thư hay điện thoại: 

  

mailto:MemberServices@vhp.sccgov.org
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U.S. Department of Health and Human Services 
200 Independence Avenue, SW 
Room 509F, HHH Building  
Washington, D.C. 20201 
1.800.368.1019, 800.537.7697 (TDD) 
 

Quý vị có thể tìm biểu mẫu than phiền tại địa chỉ 
http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html
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Hỗ trợ ngôn ngữ 

Hỗ trợ ngôn ngữ 

English  
ATTENTION: If you speak another language, language assistance services, free of 
charge, are available to you. Call 1.888.421.8444 (California Relay Service (CRS) 711).  
 
Español (Spanish)  
ATENCIÓN: Si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia 
lingüística. Llame al 1.888.421.8444 (California Relay Service (CRS) 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 1.888.421.8444 (California Relay Service (CRS) 711).  
 
Tagalog (Filipino)  
PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo 
ng tulong sa wika nang walang bayad. Tumawag sa 1.888.421.8444 (California  
Relay Service (CRS) 711).  
 
한국어 (Korean)  
주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다.  

1.888.421.8444 (California Relay Service (CRS) 711)번으로 전화해 주십시오. 

 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 1.888.421.8444 
(California Relay Service (CRS) 711)。  

Հ այ ե ր ե ն (Armenian)  
ՈՒՇ ԱԴՐ ՈՒԹՅ ՈՒՆ՝ Եթ ե խո ս ո ւ մ եք հ այ ե ր ե ն, ապա ձեզ ան վ ճ ար  
կ ար ո ղ ե ն տր ամ ադ ր վ ե լ լ ե զ վ ակ ան աջ ակ ց ո ւ թյ ան  
ծ առ այ ո ւ թյ ո ւ ն ն ե ր : Զան գ ահ ար ե ք 1.888.421.8444 (California Relay Service  
(CRS) 711):  
 
Р ус с ки й (Russian)  
ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные 
услуги перевода. Звоните 1.888.421.8444 (California Relay Service (CRS) 711). 

  

 
 
 
 
日本語 (Japanese)  
注意事項：日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけます。  
1.888.421.8444 (California Relay Service (CRS) 711) まで、お電話にてご連絡ください。 
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Hmoob (Hmong)  
LUS CEEV: Yog tias koj hais lus Hmoob, cov kev pab txog lus, muaj kev pab dawb rau 
koj. Hu rau 1.888.421.8444 (California Relay Service (CRS) 711). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาษาไทย (Thai)  

เรยีน: ถา้คุณพดูภาษาไทยคุณสามารถใชบ้รกิารช่วยเหลอืทางภาษาไดฟ้ร ี
โทร 1.888.421.8444 (California Relay Service (CRS) 711). 
 
 
 
 
 
 
ພາສາລາວ (Lao)  
ໂປດຊາບ: ຖ້າວ່າ ທ່ານເວົ ້ າພາສາ ລາວ, ການບໍ ລິ ການຊ່ວຍເຫືຼອດ້ານພາສາ, ໂດຍບໍ່ ເສັຽຄ່າ,  
ແມ່ນມີ ພ້ອມໃຫ້ທ່ານ. ໂທຣ 1.888.421.8444 (California Relay Service (CRS) 711).
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Tính đủ điều kiện và ghi danh 

Trở thành hội viên VHP 
Trước khi đăng ký trở thành hội viên trong Chương trình VHP thông qua Covered California 
hoặc Chương trình bảo hiểm cho cá nhân và gia đình của VHP, quý vị phải đủ điều kiện để 
ghi danh. Quý vị hoặc Người phụ thuộc đủ điều kiện của quý vị phải đáp ứng một số yêu 
cầu nhất định về tính đủ điều kiện và ghi danh. Sau khi đã ghi danh tham gia Chương trình 
VHP, quý vị cần tiếp tục đáp ứng những yêu cầu này. 

Những phần sau đây nêu rõ ai đủ điều kiện ghi danh, cách hoàn tất ghi danh, cách duy trì 
quyền hội viên và thời điểm bắt đầu bảo hiểm. Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc nào về tính 
đủ điều kiện tham gia chương trình, ghi danh hoặc thay đổi thông tin ghi danh, hãy liên hệ 
với phòng Dịch vụ Hội viên. 

Quý vị phải thông báo mọi thay đổi về tình trạng hoặc bất kỳ thay đổi nào có thể ảnh 
hưởng đến tính đủ điều kiện của quý vị hoặc của người phụ thuộc của quý vị cho 
Covered California hoặc Chương trình trong vòng 60 ngày kể từ khi thay đổi tình 
trạng. 
Tính đủ điều kiện để tham gia Chương trình Covered California và 
Chương trình bảo hiểm cho cá nhân và gia đình 
Quý vị đủ điều kiện đăng ký Bảo hiểm theo Chương trình quyền lợi thông qua Covered 
California hoặc Chương trình nếu đáp ứng định nghĩa Người đăng ký hoặc Người phụ 
thuộc đủ điều kiện như được trình bày trong phần “Định nghĩa” và: 

• Sống trong Khu vực dịch vụ của VHP. 
• Không ghi danh tham gia bất kỳ bảo hiểm y tế nào khác, bao gồm cả Medicare. 
• Gửi văn bản đăng ký và khoản thanh toán Phí bảo hiểm đầu tiên ít nhất 15 ngày 

trước ngày bảo hiểm có hiệu lực. 
• Đã hoàn thiện đơn đăng ký bảo hiểm và đơn đăng ký đã được VHP chấp thuận cho 

ngày bảo hiểm có hiệu lực. 
 

VHP có thể xác minh tính đủ điều kiện, tư cách đủ điều kiện tham gia chương trình bảo 
hiểm y tế khác (bao gồm cả Medicare) và tư cách người phụ thuộc. Các dịch vụ sẽ không 
được bao trả trước Ngày bảo hiểm có hiệu lực của Hội viên hoặc sau khi Bảo hiểm của Hội 
viên kết thúc. 

Hội viên đủ điều kiện nhận Quyền lợi và cư trú bên ngoài Khu vực dịch vụ sẽ chỉ được bao 
trả cho Dịch vụ cần thiết cấp cứu hoặc khẩn cấp khi ở Ngoài mạng lưới. Tất cả Dịch vụ 
chăm sóc định kỳ hoặc theo dõi phải được nhận trong Mạng lưới VHP thông qua PCP VHP 
của Hội viên. 

Nếu Người đăng ký làm việc và cư trú bên ngoài Khu vực dịch vụ trong hơn 90 ngày liên 
tiếp (mà không có dự định trở lại) thì sẽ không đủ điều kiện hoặc không còn đủ điều kiện 
nhận Bảo hiểm theo Chương trình quyền lợi. 

Quý vị hoặc bất kỳ Người phụ thuộc nào của quý vị có thể không đủ điều kiện tham gia nếu 
từng bị chấm dứt quyền hội viên trong VHP vì một lý do được nêu trong phần có tiêu đề 
“Chấm dứt bảo hiểm”. 

Con cái của (những) Người phụ thuộc của quý vị không đủ điều kiện để ghi danh. 

Nếu sau này phát hiện quý vị hoặc Người phụ thuộc của quý vị không đủ điều kiện, VHP sẽ 
không cung cấp Quyền lợi trong suốt khoảng thời gian không đủ điều kiện đó và sẽ có 
quyền yêu cầu quý vị bồi hoàn cho bất kỳ dịch vụ nào đã cung cấp và yêu cầu thanh toán 
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bảo hiểm đã được thanh toán trong khoảng thời gian quý vị không đủ điều kiện có quyền 
hội viên đó. 

Mặt khác, nếu quý vị và Người phụ thuộc của quý vị đủ điều kiện ghi danh, VHP sẽ không 
từ chối ghi danh cho quý vị hoặc Người phụ thuộc đủ điều kiện của quý vị vì những thông 
tin sau đây của quý vị hoặc (những) Người phụ thuộc đủ điều kiện của quý vị: 

• Tình trạng sức khỏe. 
• Bệnh trạng, bao gồm cả bệnh thể chất và tâm thần. 
• Lịch sử yêu cầu thanh toán bảo hiểm. 
• Nhận dịch vụ chăm sóc sức khỏe. 
• Bệnh sử. 
• Thông tin di truyền. 
• Bằng chứng về khả năng bảo hiểm, bao gồm cả các tình trạng phát sinh từ hành vi 

bạo hành gia đình. 
• Khuyết tật. 

Ghi danh: Bắt đầu bảo hiểm 
Nếu quý vị đăng ký bảo hiểm thông qua Covered California, Covered California sẽ: 

• Thông báo cho VHP về mỗi Hội viên đủ điều kiện đã hoàn thiện đơn đăng ký để ghi 
danh và chỉ định VHP làm Chương trình bảo hiểm y tế đủ tiêu chuẩn (QHP) được 
chứng nhận. 

• Gửi thông tin được yêu cầu cho VHP để ghi danh cho người nộp đơn đăng ký. 
 

VHP sẽ đảm bảo ngày Bảo hiểm có hiệu lực cho Hội viên kể từ: 

• Ngày đầu tiên của tháng tiếp theo nếu Sàn giao dịch nhận được thông báo lựa chọn 
của VHP từ ngày đầu tiên đến ngày mười lăm (15) của tháng đó hoặc 

• Ngày đầu tiên của tháng sau tháng tiếp theo, nếu Sàn giao dịch nhận được lựa chọn 
của VHP từ ngày mười sáu đến ngày cuối cùng của tháng đó hoặc 

• Ngày được áp dụng khác quy định trong các yêu cầu của Tiểu bang và Liên bang 
đối với Giai đoạn ghi danh mở và Giai đoạn ghi danh đặc biệt và/hoặc như được xác 
định theo các luật, quy tắc và quy định hiện hành của Sàn giao dịch. 
 

Sàn giao dịch sẽ yêu cầu phải nhận được khoản thanh toán cho 100% toàn bộ phí bảo 
hiểm của tháng đầu tiên vào hoặc trước ngày làm việc thứ tư tính đến cuối tháng để bắt 
đầu bảo hiểm vào ngày đầu tiên của tháng tiếp theo. 

VHP sẽ cung cấp cho Sàn giao dịch thông tin cần thiết để xác nhận VHP nhận được khoản 
thanh toán phí bảo hiểm từ Hội viên mà cần thiết để bắt đầu bảo hiểm.  

Trong quá trình đăng ký, quý vị sẽ được yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, bao gồm tên, 
địa chỉ, chủng tộc (không bắt buộc), dân tộc và ngôn ngữ nói và viết. 

Nếu quý vị đăng ký bảo hiểm thông qua Chương trình bảo hiểm cho cá nhân và gia 
đình của VHP, Chương trình sẽ: 

• Nhận đơn đăng ký đã hoàn thiện để ghi danh. 



  

 
BẰNG CHỨNG BẢO HIỂM VÀ BIỂU MẪU TIẾT LỘ THÔNG TIN KẾT HỢP CỦA VALLEY HEALTH PLAN.  
ĐÃ SỬA ĐỔI ngày 23/08/2019    Trang | 21 

Tính đủ điều kiện và ghi danh 

• Thông báo cho Hội viên về việc chấp nhận ghi danh. 
 

VHP sẽ đảm bảo ngày Bảo hiểm có hiệu lực cho Hội viên kể từ: 

• Ngày đầu tiên của tháng tiếp theo nếu đã nhận được đơn đăng ký và phí bảo hiểm 
từ ngày đầu tiên đến ngày 15 của tháng trước đó hoặc 

• Ngày đầu tiên của tháng sau tháng tiếp theo nếu đã nhận được đơn đăng ký và phí 
bảo hiểm từ ngày 16 đến ngày cuối cùng trong tháng hoặc 

• Ngày được áp dụng khác quy định trong các yêu cầu của Tiểu bang và Liên bang 
đối với Giai đoạn ghi danh mở và Giai đoạn ghi danh đặc biệt và/hoặc như được xác 
định theo Sàn giao dịch.  
 

Chương trình sẽ yêu cầu phải nhận được khoản thanh toán cho 100% toàn bộ phí bảo 
hiểm của tháng đầu tiên vào hoặc trước ngày mười lăm trong tháng để bắt đầu bảo hiểm 
vào ngày đầu tiên của tháng tiếp theo. 

VHP sẽ cung cấp cho Hội viên thông tin cần thiết để xác nhận VHP nhận được khoản thanh 
toán phí bảo hiểm từ Hội viên mà cần thiết để bắt đầu bảo hiểm. 

Trong quá trình đăng ký, quý vị sẽ được yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, bao gồm tên, 
địa chỉ, chủng tộc (không bắt buộc), dân tộc và ngôn ngữ nói và viết. 

Ghi danh mở 
Quý vị có thể ghi danh với tư cách là Người đăng ký (cùng với bất kỳ Người phụ thuộc đủ 
điều kiện nào) và những Người đăng ký hiện tại có thể thêm Người phụ thuộc đủ điều kiện 
khi gửi đơn đăng ký ghi danh tới Covered California trong suốt giai đoạn ghi danh mở do 
Covered California công bố. Quý vị có thể tìm đơn đăng ký của Covered California tại địa 
chỉ www.coveredca.com. Covered California sẽ cho quý vị biết khi nào giai đoạn ghi danh 
mở bắt đầu và kết thúc, cũng như ngày bảo hiểm có hiệu lực. 
Để đăng ký tham gia Chương trình bảo hiểm cho cá nhân và gia đình, các cá nhân có thể 
truy cập trang web của VHP tại địa chỉ 
https://www.valleyhealthplan.org/sites/m/shop/Pages/individual.aspx hoặc liên hệ với VHP 
theo số 1.888.421.8444 để yêu cầu đơn đăng ký hoặc đăng ký qua điện thoại. 

Ghi danh đặc biệt  
Quý vị có thể ghi danh với tư cách là Người đăng ký (cùng với bất kỳ Người phụ thuộc đủ 
điều kiện nào) và những Người đăng ký hiện tại có thể thêm Người phụ thuộc đủ điều kiện 
khi gửi đơn đăng ký ghi danh tới Covered California trong suốt giai đoạn ghi danh đặc biệt 
do Covered California công bố. Quý vị có thể tìm đơn đăng ký cho Covered California tại 
địa chỉ www.coveredca.com. Covered California sẽ cho quý vị biết thời điểm bắt đầu và 
kết thúc giai đoạn ghi danh mở và ngày bảo hiểm có hiệu lực.  
Để đăng ký tham gia Chương trình bảo hiểm cho cá nhân và gia đình, các cá nhân có thể 
truy cập trang web của VHP tại địa chỉ 
https://www.valleyhealthplan.org/sites/m/shop/Pages/individual.aspx hoặc liên hệ với VHP 
theo số 1.888.421.8444 để yêu cầu đơn đăng ký hoặc đăng ký qua điện thoại. 

https://www.valleyhealthplan.org/sites/m/shop/Pages/individual.aspx
https://www.valleyhealthplan.org/sites/m/shop/Pages/individual.aspx
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Ghi danh ban đầu 
Nếu đăng ký Bảo hiểm thông qua Covered California, quý vị phải đăng ký quyền hội viên 
cho bản thân và Người phụ thuộc đủ điều kiện của mình bằng cách gửi đơn đăng ký ghi 
danh và phí bảo hiểm cho Sàn giao dịch. 

Nếu đăng ký Bảo hiểm cho Chương trình, quý vị phải đăng ký quyền hội viên cho bản thân 
và Người phụ thuộc đủ điều kiện của mình bằng cách gửi đơn đăng ký ghi danh và phí bảo 
hiểm cho Chương trình. 

Thay đổi chương trình quyền lợi của quý vị 
Để thay đổi Chương trình quyền lợi của mình, quý vị phải đáp ứng các yêu cầu Đủ điều 
kiện của Sàn giao dịch hoặc Chương trình mà quý vị muốn ghi danh tham gia. Quý vị phải 
gửi yêu cầu ghi danh hoặc thay đổi tình trạng tới Sàn giao dịch hoặc Chương trình trong 
vòng 60 ngày sau khi thay đổi tình trạng. Quý vị cũng phải cung cấp bằng chứng về thay 
đổi tình trạng hoặc tình trạng của người phụ thuộc (ví dụ: giấy khai sinh hoặc giấy tờ nhận 
con nuôi) tại thời điểm thêm Người phụ thuộc cho Bảo hiểm của quý vị. Gọi cho Phòng 
Dịch vụ Hội viên theo số 1.888.421.8444 (miễn cước) để biết thêm thông tin. 

Quý vị có trách nhiệm thông báo cho Sàn giao dịch hoặc Chương trình về bất kỳ thay 
đổi nào đối với tình trạng mà ảnh hưởng đến khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn đủ 
điều kiện của quý vị hoặc Người phụ thuộc đã ghi danh của quý vị. Nếu không ghi 
danh cho Người phụ thuộc đủ điều kiện khi họ đủ điều kiện lần đầu, quý vị sẽ không 
thể ghi danh cho họ 
Chương trình sẽ cho phép cá nhân ghi danh tham gia hoặc thay đổi chương trình quyền lợi 
y tế cá nhân do những sự kiện đủ tiêu chuẩn sau đây hoặc các sự kiện thay đổi tình trạng, 
bao gồm cả các sự kiện kích hoạt giai đoạn Ghi danh mở đặc biệt: 

1. Quý vị hoặc người phụ thuộc của quý vị mất bảo hiểm thiết yếu tối thiểu thông qua 
Covered California. Mất bảo hiểm thiết yếu tối thiểu không bao gồm trường hợp mất 
bảo hiểm đó do cá nhân không thanh toán phí bảo hiểm đúng hạn hoặc các tình 
huống cho phép hủy bỏ bảo hiểm. 

2. Quý vị có con mới sinh hoặc (những) người phụ thuộc mới nhận nuôi hoặc quý vị 
trở thành người phụ thuộc. 

3. Quý vị có người phụ thuộc mới bắt buộc phải được bảo hiểm với tư cách là người 
phụ thuộc căn cứ theo lệnh hợp lệ của Tòa án tiểu bang hoặc liên bang. 

4. Quý vị được cho ra tù. 
5. Quý vị mất bảo hiểm thông qua bên cung cấp bảo hiểm y tế khác đã vi phạm nghiêm 

trọng một quy định quan trọng của hợp đồng bảo hiểm y tế. 
6. Quý vị di chuyển ra khỏi Khu vực dịch vụ hoặc thay đổi địa chỉ thường trú. 
7. Quý vị có quyền tiếp cận các chương trình quyền lợi y tế mới do chuyển chỗ ở mang 

tính lâu dài. 
8. Nhà cung cấp trong Chương trình của quý vị không còn là nhà cung cấp thông qua 

Chương trình hoặc chương trình quyền lợi y tế khác. 
9. Quý vị đã ghi danh tham gia Chương trình do thông tin sai về tính đủ điều kiện theo 

bảo hiểm thiết yếu tối thiểu thông qua Covered California. 
10. Quý vị quay trở lại sau khi thực hiện nghĩa vụ quân sự trong quân đội Hoa Kỳ hoặc 

Lực lượng Vệ binh Quốc gia của California. 

11. Quý vị có bất kỳ sự kiện thay đổi tình trạng nào khác theo định nghĩa của California 
Coverage hoặc Quy định liên bang. 
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Ghi danh muộn hoặc trong giai đoạn ghi danh mở 
Ghi danh muộn có nghĩa quý vị là Người ghi danh muộn. Nếu không ghi danh cho bản thân 
hoặc Người phụ thuộc của quý vị khi họ đủ điều kiện lần đầu, quý vị có thể ghi danh trong 
suốt giai đoạn ghi danh mở hoặc khi nhận được biểu mẫu ghi danh và phí bảo hiểm. Gọi 
cho phòng Dịch vụ Hội viên theo số 1.888.421.8444 (miễn cước) để biết thêm thông tin. 

Quý vị có thể ghi danh hoặc thay đổi chương trình của mình trong suốt thời gian này. 

Quý vị có trách nhiệm đảm bảo Sàn giao dịch/Chương trình nhận được đơn đăng ký 
ghi danh đã hoàn thiện của quý vị cho Covered California và Chương trình bảo hiểm 
cho cá nhân và gia đình của VHP trong suốt Giai đoạn ghi danh ban đầu. 
Thời điểm bảo hiểm bắt đầu 
Dịch vụ được bao trả sẽ bắt đầu cho quý vị là Người đăng ký và Người phụ thuộc của quý 
vị lúc 0 giờ ngày 1 tháng 1 khi ghi danh ban đầu hoặc vào Ngày bảo hiểm có hiệu lực do 
Sàn giao dịch hoặc Chương trình xác định. Bảo hiểm bắt đầu vào ngày thứ nhất của tháng 
sau khi ghi danh và nhận được khoản thanh toán được giao trực tiếp hoặc đóng dấu bưu 
điện trong vòng 15 ngày đầu tiên của tháng trước ngày có hiệu lực. Nếu đơn ghi danh và 
khoản thanh toán được giao trực tiếp hoặc đóng dấu bưu điện sau ngày 15 của tháng bất 
kỳ, bảo hiểm sẽ bắt đầu có hiệu lực chậm nhất vào ngày đầu tiên của tháng sau tháng tiếp 
theo của tháng mà khoản thanh toán được giao hoặc đóng dấu bưu điện. 

Dịch vụ được bao trả bắt đầu cho:  

• Con ruột mới sinh là người phụ thuộc tại thời điểm chào đời. 
• Con nhận nuôi là người phụ thuộc vào ngày quý vị được giám hộ con nuôi hoặc khi 

quý vị nhận được quyền hợp pháp để kiểm soát việc chăm sóc sức khỏe của con 
nhận nuôi là Người phụ thuộc đủ điều kiện. 

• Trẻ được tòa án bảo trợ là người phụ thuộc là con cái là Người phụ thuộc đủ điều 
kiện vào ngày bắt đầu quyền giám hộ hợp pháp. 

• Con là Người phụ thuộc dưới quyền giám hộ của người đăng ký theo lệnh của tòa 
án. 
 

Bảo hiểm này kéo dài 31 ngày.  Để tiếp tục bảo hiểm sau 31 ngày, Người đăng ký phải ghi 
danh cho trẻ thông qua Covered California hoặc Chương trình trong vòng 60 ngày kể từ khi 
sinh con, nhận con nuôi hoặc thu xếp nhận con nuôi, ngày có quyền giám hộ khác theo 
lệnh của tòa án.   

Tiếp tục bảo hiểm cho người phụ thuộc 
Bảo hiểm y tế có thể tiếp tục cho Người phụ thuộc đủ điều kiện, nếu Người phụ thuộc đủ 
điều kiện là: 

1. Người phụ thuộc đủ đều kiện khuyết tật về thể chất hoặc tâm thần, không có khả 
năng làm việc độc lập và phụ thuộc vào quý vị để được hỗ trợ và cưu mang có thể 
tiếp tục Bảo hiểm, với điều kiện là trẻ bị khuyết tật vào ngày trước khi đủ 26 tuổi và 
VHP được cung cấp bằng chứng về tình trạng không có khả năng và phụ thuộc đó 
trong vòng 60 ngày kể từ ngày trẻ đủ số tuổi đó. Việc xác minh tình trạng khuyết 
tật và phụ thuộc có thể được yêu cầu ở mức độ thường xuyên mà VHP cho là 
cần thiết. Tuy nhiên, Chương trình sẽ không yêu cầu xác minh nhiều hơn một 
lần một năm sau hai năm đầu tiên trẻ đủ 26 tuổi. 

2. Con mới sinh, con mới nhận nuôi hoặc trẻ được tòa án bảo trợ mới. Bảo hiểm tiếp 
tục sau 31 ngày đầu tiên, với điều kiện là Người phụ thuộc ghi danh tham gia trong 
vòng 60 ngày đầu tiên sau khi sinh con, nhận con nuôi hoặc có quyền giám hộ. Sau 
khoảng thời gian này, quý vị sẽ không thể ghi danh cho con tham gia. 
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3. Quý vị hoặc vợ/chồng, con ruột, con riêng của vợ/chồng, con nhận nuôi hợp pháp 
của quý vị hoặc con thuộc quyền giám hộ hợp pháp của quý vị theo lệnh của tòa án, 
đang sống cùng Người đăng ký hoặc cùng vợ/chồng hiện tại hoặc cũ của Người 
đăng ký. Bảo hiểm có thể tiếp tục theo Chương trình cho đến hết năm quyền lợi cho 
Người phụ thuộc đủ 26 tuổi. Con cái là Người phụ thuộc đã ghi danh đủ 26 tuổi 
trong năm quyền lợi có thể vẫn được ghi danh là Người phụ thuộc cho đến hết năm 
quyền lợi đó. Bảo hiểm cho người phụ thuộc sẽ kết thúc vào ngày cuối cùng của 
năm quyền lợi mà con cái là Người phụ thuộc không còn đủ điều kiện. VHP có thể 
yêu cầu xác minh tình trạng Người phụ thuộc. 

4. Người phụ thuộc đủ điều kiện đủ 26 tuổi và đáp ứng các tiêu chí sau đây: 
a. Người phụ thuộc không có năng lực duy trì việc làm độc lập do thương tích, 

bệnh hoặc tình trạng gây mất khả năng về thể chất hoặc trí tuệ. 
b. Người phụ thuộc phụ thuộc chủ yếu vào người đăng ký để được hỗ trợ và 

cưu mang. 
 

Thời hạn theo hợp đồng của bằng chứng bảo hiểm này 
Thỏa thuận này được sửa đổi khi hợp đồng giữa quý vị và VHP có thay đổi. Bất kỳ thay đổi 
nào trong tương lai đối với Thỏa thuận này sẽ ảnh hưởng đến Bằng chứng bảo hiểm và 
biểu mẫu tiết lộ thông tin này. Phần mô tả Quyền lợi được nêu trong tập sách này được áp 
dụng sau tháng 1. 

Nếu quý vị muốn nhận một bản sao của EOC hoặc thông báo gửi Hội viên gần đây, ví dụ 
như thư tin “Perspectives” (Triển vọng) dành cho Hội viên VHP, hãy truy cập 
www.valleyhealthplan.org hoặc gọi cho phòng Dịch vụ Hội viên theo số 1.888.421.8444 
(miễn cước)
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Chọn bác sĩ và nhà cung cấp 
Vui lòng đọc thông tin sau đây để biết quý vị có thể nhận dịch vụ chăm sóc sức khỏe 
từ ai hoặc nhóm nhà cung cấp nào. 
VHP là một chương trình bảo hiểm y tế phi lợi nhuận ký hợp đồng với các Bác sĩ chăm sóc 
chính (PCP) và các Nhà cung cấp trong chương trình khác. Họ sẽ chịu trách nhiệm cung 
cấp và điều phối Quyền lợi hoặc Dịch vụ được bao trả cho Hội viên của Chương trình. Là 
Hội viên của VHP, quý vị phải nhận tất cả dịch vụ chăm sóc cho Dịch vụ được bao trả từ 
các Nhà cung cấp trong chương trình đã ký hợp đồng. Quý vị cần sử dụng Nhà cung cấp 
trong chương trình, ngoại trừ: 

• Trường hợp Cấp cứu. 
• Trường hợp Dịch vụ cần thiết khẩn cấp trong khi ở ngoài Khu vực dịch vụ. (Chăm 

sóc khẩn cấp từ Nhà cung cấp không ký hợp đồng sẽ được bao trả nếu một người 
có lý lẽ sẽ tin rằng sức khỏe của quý vị có thể bị suy giảm nghiêm trọng nếu trì hoãn 
điều trị). 

• Trường hợp VHP đã cho phép trước các dịch vụ đó. 
 

Tại thời điểm ghi danh, PCP cần được chọn cho mỗi Hội viên. PCP chịu trách nhiệm cung 
cấp tất cả dịch vụ chăm sóc y tế cơ bản, đưa ra tất cả giấy giới thiệu để sử dụng dịch vụ 
bệnh viện và chuyên khoa và điều phối mọi Giấy cho phép trước cần thiết. 

Để biết thông tin cập nhật về Nhà cung cấp trong chương trình, hãy truy cập 
www.valleyhealthplan.org hoặc gọi cho phòng Dịch vụ Hội viên theo số 1.888.421.8444 
(miễn cước). 
Để hiểu ý nghĩa các định nghĩa quan trọng, ví dụ như Nhà cung cấp trong chương trình và 
Khu vực dịch vụ, hãy tham khảo phần “Định nghĩa”. Thông tin quan trọng khác về Mạng 
lưới chương trình của chúng tôi có trong phần “Trách nhiệm thanh toán và bồi hoàn” của 
phần “Các khoản thanh toán cho nhà cung cấp”. 

Chọn bác sĩ chăm sóc chính cho quý vị 
VHP khuyến khích quý vị và (những) Người phụ thuộc của quý vị chọn Bác sĩ chăm sóc 
chính (PCP) của VHP. Nếu quý vị không chọn PCP, VHP sẽ chỉ định một PCP cho quý vị 
và (những) Người phụ thuộc đã ghi danh của quý vị.  

Để chọn PCP: 

• Ghi tên PCP mà quý vị chọn vào Đơn đăng ký ghi danh của quý vị khi ghi danh lần 
đầu. 

• Chọn PCP làm việc ở gần nhà hoặc nơi làm việc của quý vị thông qua công cụ Tìm 
kiếm nhà cung cấp tại địa chỉ www. valleyhealthplan.org. Quý vị có thể chọn một 
PCP khác cho mỗi Người phụ thuộc. 

 

VHP sẽ nỗ lực tối đa để chỉ định PCP do quý vị chọn cho quý vị. Tuy nhiên, nếu không thể 
chỉ định như vậy, VHP sẽ liên hệ với quý vị và cung cấp thông tin chi tiết về cách chọn PCP 
khác.  

Nếu quý vị cần được hỗ trợ để chọn PCP, vui lòng gọi cho Đại diện Dịch vụ Hội viên theo 
số 1.888.421.8444 (miễn cước) hoặc truy cập www.valleyhealthplan.org và sử dụng 
công cụ Tìm kiếm nhà cung cấp. Quý vị cũng có thể tải bản cứng danh bạ Nhà cung cấp 
trên trang web của chúng tôi.  
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VHP khuyến khích quý vị xác định PCP cho con mới sinh của mình trong những 
tháng cuối thai kỳ. Vui lòng liên hệ với Đại diện Dịch vụ Hội viên để họ giúp quý vị 
lựa chọn. 

Thay đổi bác sĩ chăm sóc chính cho quý vị 
Quý vị có thể thay đổi PCP của mình tại bất kỳ thời điểm nào khi gọi cho phòng Dịch vụ Hội 
viên hoặc yêu cầu thay đổi bằng văn bản. Ngày thay đổi có hiệu lực sẽ là ngày đầu tiên của 
tháng tiếp theo sau khi chúng tôi nhận được yêu cầu của quý vị, với điều kiện là quý vị 
không nhận dịch vụ chăm sóc tại bệnh viện hoặc tổ chức khác tại thời điểm quý vị yêu cầu. 
Trong trường hợp quý vị nhập viện, hãy thảo luận về ngày có hiệu lực của quý vị với phòng 
Dịch vụ Hội viên. 

Nếu cần thiết, quý vị sẽ nhận được Thẻ định danh VHP (Thẻ ID VHP) mới qua thư. Trong 
trường hợp PCP của quý vị chấm dứt quan hệ với VHP, VHP sẽ thông báo cho quý vị và 
chỉ định PCP mới cho quý vị. 

Chọn mạng lưới nhà cung cấp chăm sóc chính 
 

Vui lòng đọc thông tin sau đây để biết quý vị có thể nhận dịch vụ chăm 
sóc sức khỏe từ ai hoặc nhóm nhà cung cấp nào. 
 

VHP là chương trình bảo hiểm sức khỏe phi lợi nhuận, hoạt động dưới hình thức Tổ chức duy 
trì sức khỏe (HMO).  VHP ký hợp đồng với mạng lưới toàn diện gồm các Nhà cung cấp trong 
chương trình, ví dụ bao gồm: PCP, bác sĩ chuyên khoa, bệnh viện, cơ sở điều dưỡng chuyên 
môn và nhà cung cấp thiết bị y tế lâu bền (DME) để phục vụ cho các Hội viên theo nhóm công 
ty thương mại. Trong HMO, PCP cung cấp và điều phối tất cả Dịch vụ được bao trả cho các Hội 
viên được chỉ định của họ. Khi quý vị cân nhắc chọn PCP cho bản thân hoặc Người phụ thuộc 
của mình, điều quan trọng cần lưu ý là Mạng lưới chính của quý vị (có nghĩa là các bác sĩ, bệnh 
viện và các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc thể chất và hành vi khác) sẽ dựa trên PCP do quý 
vị chọn. Ví dụ: nếu quý vị chọn PCP liên kết với Trung tâm Y tế Santa Clara Valley (SCVMC), 
Mạng lưới chính của quý vị sẽ bao gồm các nhà cung cấp liên kết với SCVMC. Sau khi quý vị 
chọn PCP và Mạng lưới chính hoặc VHP chỉ định PCP và Mạng lưới chính cho quý vị, quý vị 
phải nhận tất cả Dịch vụ được bao trả của mình từ các Nhà cung cấp trong chương trình liên 
kết với Mạng lưới chính của quý vị, ngoại trừ trường hợp Cấp cứu, Dịch vụ cần thiết khẩn cấp 
hoặc nếu VHP đã cho phép trước các dịch vụ đó. Ngoại trừ trường hợp cần Cấp cứu hoặc Dịch 
vụ cần thiết khẩn cấp, nếu quý vị được giới thiệu tới thăm khám với nhà cung cấp trong 
Chương trình nhưng không liên kết với Mạng lưới chính của quý vị hoặc với nhà cung cấp 
không ký hợp đồng với VHP, nhà cung cấp giới thiệu phải có giấy cho phép trước từ VHP. Nếu 
VHP xác định rằng các nhu cầu về thể chất và hành vi của quý vị có thể được đáp ứng trong 
Mạng lưới chính của quý vị, VHP có thể từ chối yêu cầu đối với các dịch vụ bên ngoài Mạng 
lưới chính của quý vị và cho phép các dịch vụ được thực hiện bởi các Nhà cung cấp trong 
chương trình liên kết với Mạng lưới chính của quý vị.  

Tóm lại, mỗi Hội viên phải chọn một PCP khi ghi danh. Nếu quý vị không chọn PCP, VHP sẽ chỉ định 
một PCP cho quý vị. PCP và mạng lưới liên kết của PCP sẽ cho biết Mạng lưới chính để quý vị nhận 
các dịch vụ chăm sóc sức khỏe thể chất và hành vi. PCP của quý vị cung cấp tất cả các dịch vụ chăm 
sóc y tế cơ bản và phối hợp với VHP để có được giấy cho phép trước đối với các Dịch vụ bệnh viện 
tùy chọn và Dịch vụ chuyên khoa cần thiết về mặt y tế. Tham khảo phần “Tôi có thể nhận dịch vụ chăm 
sóc sức khỏe ở đâu?” của phần “Thông tin chung” để hiểu cách thay đổi PCP của quý vị. 

Để hiểu ý nghĩa các định nghĩa quan trọng, ví dụ như Nhà cung cấp trong chương trình, 
Mạng lưới chính và Khu vực dịch vụ, hãy tham khảo phần “Định nghĩa” của EOC này.
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Tiếp cận dịch vụ chăm sóc 
Là Hội viên của VHP, quý vị chọn chương trình bảo hiểm y tế của chúng tôi để cung cấp 
dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho quý vị và/hoặc gia đình quý vị. Quý vị phải nhận tất cả Dịch 
vụ được bao trả từ các Nhà cung cấp trong chương trình trong Khu vực dịch vụ của chúng 
tôi, trừ khi được nêu trong phần “Dịch vụ chăm sóc cấp cứu và khẩn cấp”. Thông qua 
chương trình bảo hiểm y tế của chúng tôi, quý vị được tiếp cận thuận tiện tất cả các Dịch 
vụ được bao trả mà quý vị có thể cần, ví dụ như Dịch vụ chăm sóc định kỳ, thông qua PCP 
của quý vị, các dịch vụ chăm sóc tại bệnh viện, sức khỏe tâm thần, xét nghiệm và nhà 
thuốc, cũng như các Quyền lợi khác được liệt kê trong phần “Quyền lợi và chia sẻ chi phí”. 

Lên lịch hẹn khám 
VHP cung cấp nhiều lựa chọn PCP phong phú trong toàn bộ Khu vực dịch vụ. Để lên lịch 
hẹn khám, hãy gọi cho đường dây hẹn khám thuộc văn phòng PCP của quý vị. Quý vị có 
thể xem số điện thoại PCP của quý vị tại địa chỉ www.valleyhealthplan.org. Nếu cần được 
giúp tìm số hẹn khám với PCP, quý vị có thể gọi cho phòng Dịch vụ Hội viên theo số 
1.888.421.8444 (miễn cước). 
VHP cũng cung cấp Đường dây Điều dưỡng Tư vấn 24/7 miễn phí theo số1.855.348.9119 
(miễn cước). Quý vị cũng nhận được dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí thông qua các Nhà 
cung cấp trong chương trình của quý vị. 

Hội viên đủ điều kiện có thể nhận Dịch vụ được bao trả thông qua tiếp cận trực tiếp (tự giới 
thiệu) từ OB/GYN trong chương trình và/hoặc thông qua tiếp cận trực tiếp từ bác sĩ gia 
đình và bác sĩ phẫu thuật trong Chương trình (Nhà cung cấp trong chương trình). 

VHP khuyên quý vị gọi điện trước khi lên lịch hẹn khám với bác sĩ của mình. Hãy chuẩn bị 
sẵn để cung cấp thông tin, ví dụ như tên quý vị, số ID VHP trên Thẻ ID VHP của quý vị, số 
điện thoại ban ngày để liên hệ với quý vị và lý do thăm khám (để có thể thu xếp đủ thời gian 
cho cuộc hẹn khám của quý vị). Để được chăm sóc khẩn cấp hoặc tức thì hơn, hãy cho 
điều dưỡng viên biết mức độ khẩn cấp của quý vị và yêu cầu hẹn khám ngay khi có lịch 
trống tiếp theo. 

Nếu quý vị cần hủy bỏ lịch hẹn khám, hãy đảm bảo liên hệ ngay với Nhà cung cấp trong 
chương trình để họ có thể lên lịch thăm khám cho bệnh nhân khác. Mỗi khi có thể, quý vị 
nên thông báo trước ít nhất 24 giờ khi hủy bỏ lịch hẹn khám. 

Trong cuộc hẹn khám với bác sĩ của mình, quý vị sẽ được yêu cầu xuất trình Thẻ ID VHP. 
VHP khuyến nghị quý vị luôn mang theo Thẻ ID VHP và giấy tờ tùy thân khác. 

Khi đặt lịch hẹn hoặc nếu quý vị cần dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ, hãy gọi cho phòng Dịch vụ 
Hội viên VHP theo số 1.888.421.8444 (miễn cước) để được hỗ trợ bằng ngôn ngữ tùy 
chọn của quý vị hoặc để được giải đáp thắc mắc, đóng góp ý kiến hoặc nêu lên quan ngại. 
VHP cung cấp miễn phí dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ qua điện thoại. Quý vị cũng có thể liên hệ 
với phòng Dịch vụ Hội viên để yêu cầu người phiên dịch trao đổi với bác sĩ của quý vị. 
Ngoài ra, theo yêu cầu của Sở Chăm sóc Sức khỏe có Quản lý (DMHC), VHP sẽ cung cấp 
văn bản dịch của các tài liệu quan trọng, ví dụ như đơn đăng ký, Đơn khiếu nại hoặc phiếu 
chấp thuận hoặc các tài liệu quan trọng khác về quyền hội viên. Nếu quý vị có thắc mắc về 
dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ, hãy gọi cho phòng Dịch vụ Hội viên theo số 1.888.421.8444 (miễn 
cước). 

  



  

 
BẰNG CHỨNG BẢO HIỂM VÀ BIỂU MẪU TIẾT LỘ THÔNG TIN KẾT HỢP CỦA VALLEY HEALTH PLAN.  
ĐÃ SỬA ĐỔI ngày 23/08/2019    Trang | 28 

Tiếp cận dịch vụ chăm sóc 

 

Nhận dịch vụ chăm sóc sức khỏe chính 
PCP do quý vị hoặc (những) Người phụ thuộc của quý vị chọn sẽ cung cấp hoặc thu xếp 
phần lớn các Dịch vụ được bao trả về y khoa tổng hợp, nhi khoa và OB/GYN từ các Nhà 
cung cấp trong chương trình VHP. Để đảm bảo chăm sóc sức khỏe có chất lượng, quý vị 
nên thường xuyên lên lịch khám sức khỏe tổng quát và thăm khám tại văn phòng. 

Nhận dịch vụ tự giới thiệu 
VHP ký hợp đồng với các Nhà cung cấp trong chương trình. Trên cơ sở Mạng lưới của bác 
sĩ chăm sóc chính, quý vị có thể tự giới thiệu để được thăm khám với một số bác sĩ chuyên 
khoa chọn lọc. Vui lòng liên hệ trực tiếp với văn phòng PCP của quý vị hoặc truy cập 
www.valleyhealthplan.org để biết thêm thông tin. 

Bất kỳ Hội viên nữ nào đều có thể tự giới thiệu để được thăm khám với OB/GYN trong 
chương trình. Để biết các dịch vụ, hãy gọi cho OB/GYN trong chương trình. Tìm OB/GYN 
thông qua chức năng tìm kiếm nhà cung cấp tại địa chỉ www.valleyhealthplan.org hoặc 
gọi cho phòng Dịch vụ Hội viên theo số 1.888.421.8444 (miễn cước). 
Hội viên cũng có thể gọi cho phòng Dịch vụ Hội viên theo số 1.888.421.8444 (miễn cước) 
để lấy thông tin về cách nhận Giấy cho phép để tiếp cận trực tiếp Dịch vụ sức khỏe tâm 
thần do Nhà cung cấp trong chương trình thực hiện. 

Nhận dịch vụ chăm sóc chuyên khoa và giấy giới thiệu 
PCP của quý vị sẽ điều phối tất cả hoạt động chăm sóc chuyên khoa hoặc Dịch vụ được 
bao trả khác. 

Ngoại trừ đối với các dịch vụ tự giới thiệu, trước khi nhận dịch vụ chuyên khoa từ Bác sĩ 
trong chương trình (ví dụ như phẫu thuật tổng quát, phẫu thuật chỉnh hình hoặc khoa tim), 
quý vị phải nhận được giấy giới thiệu từ PCP của mình. 

PCP của quý vị sẽ lấy Giấy cho phép đối với các dịch vụ chuyên khoa. PCP của quý vị sẽ 
hướng dẫn quý vị cách đặt lịch hẹn để thăm khám với Bác sĩ chuyên khoa trong chương 
trình. Quý vị có trách nhiệm đặt lịch hẹn. Quý vị có thể phải chịu trách nhiệm thanh toán 
nếu nhận dịch vụ do bác sĩ chuyên khoa thực hiện mà không có Giấy cho phép trước. Một 
số giấy giới thiệu chuyên khoa có thể yêu cầu Giám đốc Y khoa của VHP xét duyệt thêm. 

Khi tất cả thông tin giới thiệu cần thiết đã được cung cấp, VHP sẽ thông báo cho quý vị và 
bác sĩ biết quyết định của VHP trong vòng năm (5) ngày làm việc. 

Nếu quý vị có Tình trạng mạn tính nghiêm trọng, bao gồm cả HIV hay AIDS, mà có thể yêu 
cầu giấy giới thiệu hiện hành cho hơn hai (2) lần thăm khám, PCP của quý vị sẽ mời Bác sĩ 
chuyên khoa trong chương trình tham gia và thảo luận với quý vị về việc điều phối dịch vụ 
chăm sóc cho quý vị. Cần thực hiện quy trình xin Giấy cho phép trước thông qua VHP để 
nhận những dịch vụ này. PCP của quý vị có trách nhiệm yêu cầu và điều phối những dịch 
vụ này để đảm bảo chăm sóc liên tục. VHP sẽ thông báo cho quý vị biết về quyết định trong 
vòng hai (2) ngày làm việc. 

Nếu quý vị yêu cầu các dịch vụ sức khỏe tâm thần/hành vi, hãy tham khảo phần “Quyền lợi 
và chia sẻ chi phí” của phần “Dịch vụ sức khỏe tâm thần”. 



  

 
BẰNG CHỨNG BẢO HIỂM VÀ BIỂU MẪU TIẾT LỘ THÔNG TIN KẾT HỢP CỦA VALLEY HEALTH PLAN.  
ĐÃ SỬA ĐỔI ngày 23/08/2019    Trang | 29 

Tiếp cận dịch vụ chăm sóc 

Để lấy thêm thông tin về giấy giới thiệu và Giấy cho phép trước, quý vị chỉ cần gọi cho 
phòng Dịch vụ Hội viên theo số 1.888.421.8444 (miễn cước) hoặc tham khảo nội dung 
“Cho phép và từ chối dịch vụ” trong phần này. 

Quy định về dịch vụ chỉ trong mạng lưới 
Quý vị cần biết rằng quy định về “Dịch vụ chỉ trong mạng lưới” của Chương trình 
quyền lợi của quý vị yêu cầu quý vị nhận tất cả Dịch vụ được bao trả từ các Nhà 
cung cấp trong chương trình thuộc Mạng lưới của nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc 
chính của quý vị. Ngoại trừ trường hợp Cấp cứu hoặc chăm sóc khẩn cấp ngoài khu 
vực dịch vụ, nếu quý vị yêu cầu và nhận các dịch vụ bên ngoài Mạng lưới nhà cung 
cấp dịch vụ chăm sóc chính của quý vị mà không có giấy giới thiệu được cho phép 
và/hoặc Giấy cho phép trước, quý vị có thể phải chịu trách nhiệm trả phí. 
 
Giới thiệu hoặc chăm sóc cấp bốn 

VHP cung cấp một mạng lưới các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc cấp bốn, bao gồm các 
trung tâm chấn thương cấp một và cấp hai, đơn vị điều trị tích cực sơ sinh, dịch vụ cận 
sinh, dịch vụ chăm sóc bệnh ung thư toàn diện, dịch vụ tim toàn diện và các bác sĩ 
chuyên khoa nhi, sẵn sàng phục vụ 24 giờ mỗi ngày. Trong trường hợp không thể cung 
cấp các dịch vụ chăm sóc cấp bốn cần thiết được yêu cầu, VHP sẽ tạo điều kiện bảo 
hiểm kịp thời và thỏa đáng cho những dịch vụ này thông qua một nhà cung cấp ngoài 
mạng lưới, cho đến khi nhà cung cấp trong mạng lưới được ký hợp đồng, đồng thời điều 
phối giấy cho phép và thanh toán trong những trường hợp này. VHP đã ký hợp đồng với 
các bệnh viện chăm sóc cấp bốn mà chỉ có thể sử dụng khi các dịch vụ không được cung 
cấp trong mạng lưới chính do hội viên lựa chọn. Để biết thêm thông tin về giấy giới thiệu 
tới thăm khám tại những cơ sở này hoặc để được hỗ trợ lấy giấy giới thiệu thăm khám 
với bệnh viện chăm sóc cấp bốn không ký hợp đồng cho hội viên VHP, hãy liên hệ với đội 
ngũ Quản lý Sử dụng của VHP theo số 1.408.885.4647 (người dùng TTY hãy liên hệ với 
Dịch vụ chuyển tiếp của California bằng cách quay số 711 và cho họ biết số 
1.800.735.2929) và VHP sẽ xác định nhà cung cấp để lấy giấy giới thiệu cần thiết. 

 
Tiếp cận dịch vụ chăm sóc kịp thời 
VHP cung cấp và thu xếp việc cung cấp Dịch vụ được bao trả một cách kịp thời với tính 
chất tình trạng của Hội viên và phù hợp với các tiêu chuẩn hành nghề được công nhận về 
chuyên môn. 

 

 

Lên lịch hẹn khám 

  

Thời gian chờ 

Dịch vụ cấp cứu Ngay lập tức 

Lịch hẹn khám Chăm sóc khẩn cấp không yêu cầu giấy cho phép trước  48 giờ kể từ khi yêu 
cầu 

Lịch hẹn khám Chăm sóc khẩn cấp yêu cầu giấy cho phép trước 96 giờ kể từ khi yêu 
cầu 
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Lịch hẹn khám không khẩn cấp với PCP 10 ngày làm việc kể 
từ khi yêu cầu 

Lịch hẹn khám không khẩn cấp với Bác sĩ chăm sóc chuyên khoa (SCP), bao 
gồm cả Chăm sóc sản khoa 

15 ngày làm việc kể 
từ khi yêu cầu 

Lịch hẹn khám không khẩn cấp cho Dịch vụ phụ trợ (để chẩn đoán hoặc điều trị 
thương tích, bệnh hoặc bệnh trạng khác) 

15 ngày làm việc kể 
từ khi yêu cầu 

Thời gian chờ tại văn phòng/phòng khám (Từ thời điểm đăng ký lịch hẹn khám 
đến khi được người hành nghề y/bác sĩ thăm khám) 

30 phút (Tiêu chuẩn 
VHP) 

 

Lên lịch hẹn khám với các nhà cung cấp dịch vụ chăm 
sóc sức khỏe tâm thần và chứng rối loạn do sử dụng 
dược chất 

Thời gian chờ 

Cấp cứu đe dọa tính mạng Ngay lập tức 

  

Lịch hẹn khám Chăm sóc khẩn cấp không yêu cầu giấy cho phép trước 48 giờ kể từ khi yêu cầu 

Lịch hẹn khám Chăm sóc khẩn cấp yêu cầu giấy cho phép trước 96 giờ kể từ khi yêu cầu 

Lịch hẹn khám chăm sóc không khẩn cấp với bác sĩ tâm thần 15 ngày làm việc kể từ khi 
yêu cầu 

Lịch hẹn khám không khẩn cấp với Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức 
khỏe tâm thần hoặc chứng rối loạn do sử dụng dược chất không phải là 
bác sĩ  

10 ngày làm việc 

Lịch hẹn khám theo dõi không khẩn cấp với nhà cung cấp dịch vụ Chăm 
sóc sức khỏe tâm thần hoặc chứng rối loạn do sử dụng dược chất 
không phải là bác sĩ 

10 ngày làm việc kể từ cuộc 
hẹn khám trước đó 

Lịch hẹn khám không khẩn cấp cho các Dịch vụ phụ trợ liên quan đến 
bệnh tâm thần và chứng rối loạn do sử dụng dược chất 

15 ngày làm việc 

Thời gian chờ tại văn phòng/phòng khám (Từ thời điểm đăng ký lịch hẹn 
khám đến khi được người hành nghề y/bác sĩ thăm khám) 

30 phút (Tiêu chuẩn VHP) 

  

  

  

 

Tiêu chuẩn Tiếp cận dịch vụ chăm sóc kịp thời của VHP bao gồm: 

• “Đường dây Điều dưỡng Tư vấn 24/7” để kiểm tra sàng lọc qua điện thoại mà Hội 
viên có thể gọi bất kỳ lúc nào để được phân loại bệnh hoặc kiểm tra sàng lọc cho 
mục đích xác định mức độ khẩn cấp của nhu cầu chăm sóc của Hội viên. 

• Hệ thống Cho phép sẵn có cho phép Hội viên tự giới thiệu thông qua Tiếp cận trực 
tiếp để thăm khám với OB/GYN hoặc thông qua giấy giới thiệu hiện hành để thăm 



  

 
BẰNG CHỨNG BẢO HIỂM VÀ BIỂU MẪU TIẾT LỘ THÔNG TIN KẾT HỢP CỦA VALLEY HEALTH PLAN.  
ĐÃ SỬA ĐỔI ngày 23/08/2019    Trang | 31 

Tiếp cận dịch vụ chăm sóc 

khám với các Bác sĩ chuyên khoa trong chương trình. Hệ thống Cho phép này bao 
gồm giấy giới thiệu kịp thời cho các Dịch vụ được bao trả cần thiết về mặt y tế khác 
thông qua mạng lưới Nhà cung cấp trong chương trình. 

• Quy trình để lên lịch hoặc lên lại lịch hẹn khám chăm sóc sức khỏe. Truy cập 
www.valleyhealthplan.org để tìm Nhà cung cấp trong chương trình, bao gồm cả 
chăm sóc cấp cứu và khẩn cấp. Trang web cung cấp thông tin chi tiết về số điện 
thoại của nhà cung cấp và cho quý vị biết giờ làm việc của Phòng khám chăm sóc 
khẩn cấp. Nhiều Phòng khám chăm sóc khẩn cấp của chúng tôi cung cấp dịch vụ 
chăm sóc khẩn cấp cùng ngày không cần hẹn trước/tự giới thiệu. Quý vị không cần 
lịch hẹn khám nhưng có thể tiết kiệm thời gian nếu gọi điện trước. 

• Phòng Dịch vụ Hội viên, với các đại điện nói tiếng Anh, tiếng Việt và tiếng Tây Ban 
Nha, sẽ hỗ trợ quý vị nhận được các dịch vụ chăm sóc sức khỏe được bao trả và 
giải quyết các vấn đề chăm sóc sức khỏe của Hội viên. Chương trình sẽ cung cấp 
dịch vụ phiên dịch khác nếu cần trong buổi hẹn khám hoặc khi dịch các tài liệu quan 
trọng, ví dụ như cần thiết trong Quy trình khiếu nại của Chương trình. 

• Tiêu chuẩn hành nghề được công nhận về chuyên môn được dùng để xác định thời 
gian chờ khi lên lịch hẹn khám đáp ứng các yêu cầu lập pháp. Những tiêu chuẩn 
này không cấm Chương trình hoặc các Nhà cung cấp trong chương trình điều chỉnh 
tùy chọn của Hội viên để chờ cuộc hẹn khám muộn hơn với một Nhà cung cấp trong 
chương trình cụ thể. 
 

Để biết thêm thông tin về tiếp cận dịch vụ chăm sóc kịp thời, bao gồm cả dịch vụ hỗ trợ 
ngôn ngữ, hãy liên hệ phòng Dịch vụ Hội viên theo số 1.888.421.8444 (miễn cước). 

Nhận dịch vụ chăm sóc tại bệnh viện hoặc cơ sở khác 
VHP ký hợp đồng với một số bệnh viện trong khắp Khu vực dịch vụ. Ngoại trừ trường hợp 
cấp cứu, các Dịch vụ bệnh viện phải được Chương trình cho phép. 

Dịch vụ Đường dây Điều dưỡng Tư vấn 24/7 phục vụ 24 giờ mỗi ngày qua số điện thoại 
1.855.348.9119 (miễn cước). 

Để quý vị nhận bất kỳ Dịch vụ được bao trả nào tại bệnh viện hoặc cơ sở mà Cần thiết về 
mặt y tế, Bác sĩ chăm sóc chính của quý vị sẽ thu xếp cho tất cả Dịch vụ được bao trả tại 
một Bệnh viện hoặc cơ sở trong chương trình, bao gồm cả dịch vụ nội trú, chuyển tiếp 
và/hoặc chăm sóc được cung cấp tại một Cơ sở điều dưỡng chuyên môn hoặc bán cấp 
tính. Cần có Giấy cho phép đối với tất cả các dịch vụ chăm sóc tại cơ sở và VHP phải được 
thông báo về bất kỳ dịch vụ chăm sóc nào như vậy, trước khi nhận viện hoặc nếu tỏng 
trường hợp cấp cứu thì trong thời gian sớm nhất có thể sau đó. 

Trong trường hợp hiếm gặp là Dịch vụ được bao trả không được cung cấp tại các Cơ sở 
trong chương trình, PCP của quý vị sẽ thu xếp với VHP để lập giấy giới thiệu Được cho 
phép trước. Nếu nhận dịch vụ mà không có Giấy cho phép trước hoặc nếu nhận dịch vụ 
bên ngoài Mạng lưới nhà cung cấp chương trình VHP, quý vị có thể phải chịu trách nhiệm 
thanh toán các khoản phí. 

Trong trường hợp Cấp cứu và quý vị không thể đến Bệnh viện trong chương trình một cách 
an toàn, quý vị nên gọi 911 hoặc yêu cầu được chăm sóc tại bệnh viện gần nhất. Vui lòng 
tham khảo phần “Dịch vụ chăm sóc cấp cứu và khẩn cấp”. 
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Nhận dịch vụ chăm sóc ngoài mạng lưới 
Trước khi rời khỏi Khu vực dịch vụ, điều quan trọng là quý vị phải nhận được bất kỳ dịch vụ 
chăm sóc nào (ví dụ như Dịch vụ chăm sóc định kỳ hoặc dịch vụ chăm sóc có thể dự đoán 
trước cho Tình trạng mạn tính nghiêm trọng) mà quý vị biết là sẽ cần thiết trước khi quý vị 
trở lại. Ví dụ: nếu cần thẩm tách hoặc liệu pháp oxy định kỳ và biết rằng quý vị sẽ cần điều 
trị trong khi ở bên ngoài khu vực dịch vụ, quý vị nên đặt lịch hẹn khám để nhận liệu pháp 
cần thiết trước khi rời khỏi Mạng lưới của quý vị hoặc hợp tác với PCP của quý vị để lấy 
được Giấy cho phép trước cho dịch vụ chăm sóc này từ Nhà cung cấp không thuộc 
chương trình khi quý vị ở Ngoài mạng lưới/Khu vực dịch vụ. 

Các dịch vụ quý vị nhận trong khi ở Ngoài mạng lưới mà có thể dự đoán và chưa Được cho 
phép trước không được coi là Dịch vụ cần thiết khẩn cấp hay Dịch cụ cấp cứu. Nếu quý vị 
trì hoãn việc nhận hoặc thu xếp nhận dịch vụ chăm sóc này cho đến khi quý vị ở Ngoài 
mạng lưới, VHP sẽ không thanh toán cho dịch vụ chăm sóc của quý vị và quý vị sẽ phải 
chịu trách nhiệm thanh toán toàn bộ chi phí của những dịch vụ đó. 

Trong trường hợp Dịch vụ cần thiết khẩn cấp, hãy gọi cho Đường đây Điều dưỡng Tư vấn 
24/7 theo số 1.855.348.9119 (miễn cước). Điều dưỡng tư vấn sẽ đánh giá tình trạng của 
quý vị và chuyển quý vị tới dịch vụ chăm sóc phù hợp. Số điện thoại này cũng được in trên 
Thẻ ID VHP của quý vị. Quý vị cũng có thể thông báo cho VHP theo số 1.888.421.8444 
(miễn cước) và để lại lời nhắn, nếu cần. Tham khảo phần “Dịch vụ chăm sóc cấp cứu và 
khẩn cấp”. 

Trong trường hợp Cấp cứu, hãy gọi 911 hoặc đến phòng cấp cứu gần nhất. Tham khảo 
phần “Dịch vụ chăm sóc cấp cứu và khẩn cấp”. 

Nhận dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại cơ sở trong mạng lưới từ nhà 
cung cấp ngoài mạng lưới 
Trong một số trường hợp, nhà cung cấp không thuộc chương trình có thể cung cấp các dịch vụ 
được bao trả tại một cơ sở trong mạng lưới, nơi chúng tôi đã cho phép quý vị nhận dịch vụ 
chăm sóc. Quý vị không phải chịu trách nhiệm thanh toán bất kỳ số tiền nào ngoài khoản chia 
sẻ chi phí của quý vị cho các dịch vụ được bao trả mà quý vị nhận được tại các cơ sở trong 
chương trình, nơi chúng tôi đã cho phép quý vị nhận dịch vụ chăm sóc. 

Cho phép và từ chối dịch vụ 
VHP ký hợp đồng với các PCP và các Nhà cung cấp trong chương trình. Họ sẽ chịu trách 
nhiệm cung cấp và điều phối Quyền lợi hoặc Dịch vụ được bao trả cho Hội viên của 
Chương trình. Ngoại trừ trường hợp Cấp cứu, Dịch vụ cần thiết khẩn cấp hoặc nếu VHP đã 
cho phép các dịch vụ từ trước, quý vị phải nhận tất cả dịch vụ chăm sóc từ những nhà cung 
cấp đã ký hợp đồng này. Các dịch vụ không được nhận từ PCP của Hội viên cần có giấy 
giới thiệu (trừ khi các dịch vụ đó đủ điều kiện để tự giới thiệu như được định nghĩa trong 
EOC này) hoặc Giấy cho phép trước. Mốc thời gian liên quan đến Cho phép và từ chối dịch 
vụ được nêu trong phần này ở nội dung “Nhận dịch vụ chăm sóc chuyên khoa và giấy giới 
thiệu”. 

Tất cả Dịch vụ được bao trả đều được cung cấp, thu xếp hoặc điều phối bởi PCP của quý 
vị. Để Hội viên nhận Dịch vụ được bao trả yêu cầu giấy giới thiệu hoặc Giấy cho phép 
trước, phải đáp ứng các điều kiện sau: 

• PCP của VHP phải thay mặt Hội viên soạn giấy giới thiệu để thăm khám với bác sĩ 
chuyên khoa và nộp giấy giới thiệu đó để được chấp thuận hoặc Từ chối. 

• Đối với các dịch vụ yêu cầu Giấy cho phép trước, Giấy cho phép trước phải được 
chấp thuận trước khi Hội viên nhận dịch vụ. 
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Nếu muốn biết thêm chi tiết về quy định giấy giới thiệu trong Chương trình quyền lợi của 
quý vị hoặc quy trình Cho phép, quý vị có thể liên hệ với phòng Dịch vụ Hội viên theo số 
1.888.421.8444 (miễn cước) hoặc tham khảo phần này ở nội dung “Nhận dịch vụ chăm 
sóc chuyên khoa và giấy giới thiệu”. 

Hội viên sẽ được thông báo về việc Cho phép và từ chối bằng văn bản.  

Nếu tin rằng PCP của quý vị hoặc Nhà cung cấp khác của VHP đã từ chối yêu cầu điều trị 
hoặc dịch vụ một cách không chính đáng, quý vị có thể gọi cho phòng Dịch vụ Hội viên theo 
số1.888.421.8444 (miễn cước) để nộp Đơn khiếu nại đối với quyết định đó trong vòng 180 
ngày kể từ khi bị Từ chối ban đầu. Nếu dịch vụ mà quý vị yêu cầu vẫn bị từ chối, quý vị có 
thể nộp Đơn khiếu nại của Hội viên VHP như được trình bày trong phần “Hỗ trợ của Dịch 
vụ Hội viên” ở nội dung “Khiếu nại của hội viên”. 

Các yêu cầu liên quan đến mối đe dọa trước mắt và nghiêm trọng đối với sức khỏe của quý 
ví sẽ được xét duyệt cấp tốc nếu cần do mức độ khẩn cấp của tình huống. 

Trong trường hợp không hài lòng với bất kỳ hành động hay điều chỉnh nào của Nhà cung 
cấp trong chương trình hoặc VHP, quý vị nên làm theo quy trình “Khiếu nại của hội viên” 
trong phần “Hỗ trợ của Dịch vụ Hội viên” ở nội dung “Khiếu nại của hội viên”. Ngoài ra, quý 
vị cũng có thể liên hệ với Sở Chăm sóc Sức khỏe có Quản lý California. Tham khảo phần 
“Hỗ trợ của Dịch vụ Hội viên” ở nội dung “Đường dây Trợ giúp Người tiêu dùng DMHC” để 
biết thêm chi tiết. 

Ý kiến y khoa thứ hai 
Bác sĩ trong chương trình là nhân viên y tế đủ trình độ phù hợp sẽ đưa ra ý kiến thứ hai cho tình trạng 
của quý vị. Nếu không có Bác sĩ trong chương trình là nhân viên y tế đủ trình độ phù hợp cho tình trạng 
của quý vị, Bác sĩ không thuộc chương trình có thể được cho phép trước để đưa ra ý kiến thứ hai. Theo 
quy định “Ý kiến thứ hai” này, “nhân viên y tế đủ trình độ phù hợp” là bác sĩ hành động trong phạm vi 
hành nghề của mình và có nền tảng lâm sàng, bao gồm cả đào tạo và chuyên môn, liên quan đến bệnh 
hoặc tình trạng gắn liền với yêu cầu ý kiến y khoa thứ hai. Ý kiến thứ hai của các bác sĩ không thuộc 
Chương trình chỉ được chấp thuận cho một lần tham khảo ý kiến. Việc điều trị đang diễn ra cho bệnh 
trạng của quý vị phải do bác sĩ trong Chương trình hoàn tất.   

• Sau đây là một số ví dụ về trường hợp có thể đưa ra hoặc cho phép ý kiến thứ hai:  
• Bác sĩ trong chương trình của quý vị đã khuyến nghị một thủ thuật và quý vị không chắc chắn 

liệu thủ thuật đó có hợp lý hoặc cần thiết hay không  
• Quý vị có thắc mắc về việc chẩn đoán hoặc kế hoạch chăm sóc cho một tình trạng đe dọa gây 

suy giảm đáng kể sức khỏe hoặc mất mạng, mất chi hoặc chức năng cơ thể 
• Các chỉ báo lâm sàng không rõ ràng hoặc phức tạp và gây nhầm lẫn 
• Chẩn đoán bị nghi ngờ do kết quả xét nghiệm mâu thuẫn  
• Bác sĩ trong chương trình không thể chẩn đoán tình trạng  
• Phác đồ điều trị đang thực hiện không cải thiện bệnh trạng của quý vị trong một khoảng thời gian 

phù hợp theo kết quả chẩn đoán và kế hoạch chăm sóc 
• Quý vị có quan ngại về kết quả chẩn đoán hoặc kế hoạch chăm sóc 

 

Nếu quý vị muốn yêu cầu ý kiến y khoa thứ hai, PCP VHP của quý vị, Nhà cung cấp VHP 
của quý vị hoặc Đại diện Dịch vụ Hội viên VHP có thể giúp quý vị thu xếp cần thiết. Nếu cần 
thiết, họ có thể giúp quý vị chọn bất kỳ nhà cung cấp nào theo lựa chọn của quý vị trong 
mạng lưới Bác sĩ trong chương trình có chuyên khoa giống hoặc tương đương. Yêu cầu ý 
kiến y khoa thứ hai sẽ được quyết định và thông báo sẽ được gửi cho Hội viên và Nhà 
cung cấp trong giới hạn thời gian sau đây: 
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• Yêu cầu Dịch vụ cấp cứu - trong vòng hai (2) đến sáu (6) giờ. 
• Yêu cầu Dịch vụ cần thiết khẩn cấp - trong vòng 24 giờ. 
• Yêu cầu định kỳ - trong vòng năm (5) ngày làm việc. 

 
Nếu quý vị muốn yêu cầu ý kiến y khoa thứ hai cho Dịch vụ cấp cứu sau giờ làm việc bình 
thường, hãy gọi cho Đường đây Điều dưỡng Tư vấn 24/7 của chúng tôi theo số 
1.855.348.9119 (miễn cước). Vào ngày làm việc tiếp theo, vui lòng gọi cho phòng Dịch vụ 
Hội viên theo số 1.888.421.8444 (miễn cước). Phòng Dịch vụ Hội viên sẽ giúp giải quyết 
quan ngại của quý vị hoặc nếu cần, hỗ trợ quý vị nộp Đơn khiếu nại như đã nêu trong phần 
“Hỗ trợ của Dịch vụ Hội viên” ở nội dung “Khiếu nại của hội viên”. Ngoài ra, quý vị cũng có 
thể liên hệ với Ban Chương trình Bảo hiểm Y tế thuộc Sở Chăm sóc Sức khỏe có Quản lý 
California; tham khảo phần “Hỗ trợ của Dịch vụ Hội viên” ở nội dung “Đường dây Trợ giúp 
Người tiêu dùng của DMHC” để biết thêm thông tin chi tiết. 

Tiếp tục chăm sóc 
Nếu quý vị hoặc (những) Người phụ thuộc của quý vị có Tình trạng cấp tính, Tình trạng 
mạn tính nghiêm trọng, Thai kỳ, bệnh nan y, Bệnh trạng tâm thần của người mẹ hoặc con 
sơ sinh của quý vị từ khi sinh đến 36 tháng tuổi đang được chăm sóc y tế, quý vị có thể đủ 
điều kiện tiếp tục nhận điều trị từ nhà cung cấp của mình (ví dụ: bác sĩ hay bệnh viện) nếu: 

• Nhà cung cấp trong mạng lưới đang điều trị cho quý vị chấm dứt làm Nhà cung cấp 
trong mạng lưới VHP. 

• Quý vị đang nhận dịch vụ chăm sóc từ một nhà cung cấp không tham gia chương 
trình tại thời điểm quý vị ghi danh tham gia VHP. 
 

Phần này trình bày các Dịch vụ được bao trả cho quyền tiếp tục chăm sóc này. Quý vị có 
quyền yêu cầu bản sao chính sách tiếp tục chăm sóc của Chương trình. Để yêu cầu một 
bản sao của chính sách này, hãy gọi cho phòng Dịch vụ Hội viên theo số 1.888.421.8444 
(miễn cước). 
Dịch vụ được bao trả tiếp tục chăm sóc sẽ được cung cấp cho các Hội viên bởi nhà cung 
cấp của họ. Việc điều trị sẽ được thực hiện kịp thời và phù hợp theo quyết định của Bác sĩ 
trong chương trình. Trong trường hợp Hội viên mang thai, Dịch vụ được bao trả tiếp tục 
chăm sóc sẽ được cung cấp cho đến khi các dịch vụ sau sinh có liên quan đến việc sinh 
con đã được hoàn tất hoặc cho đến thời điểm được cho là phù hợp. Các Nhà cung cấp 
trong chương trình sẽ tham khảo ý kiến nhà cung cấp của Hội viên để xác định thời điểm 
an toàn để chuyển. 

Hoàn tất Dịch vụ được bao trả sau khi chấm dứt với một Nhà cung cấp trong chương trình 
hoặc ghi danh tham gia Chương trình: 

• Đối với Tình trạng cấp tính, sẽ được cung cấp trong thời gian Tình trạng cấp tính 
kéo dài. 

• Đối với Tình trạng mạn tính nghiêm trọng, sẽ được cung cấp trong khoảng thời gian 
cần thiết để hoàn tất quá trình điều trị và thu xếp để chuyển sang Nhà cung cấp 
trong chương trình một cách an toàn. Hoàn tất Dịch vụ được bao trả sẽ không được 
vượt quá 12 tháng. 

• Đối với Thai kỳ, sẽ được cung cấp trong suốt thời gian Thai kỳ. 
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• Đối với Bệnh trạng tâm thần của người mẹ mà ảnh hưởng đến phụ nữ trong khi 
mang thai, trước hoặc sau khi sinh hoặc phát sinh trong suốt thai kỳ, trong khoảng 
thời gian trước hoặc sau khi sinh con, hoàn tất các dịch vụ được bao trả về tâm thần 
của người mẹ sẽ không vượt quá 12 tháng để từ khi chẩn đoán hoặc từ khi kết thúc 
thai kỳ, tùy theo thời điểm nào muộn hơn 

• Đối với bệnh nan y, sẽ được cung cấp trong thời gian bệnh nan y kéo dài. Bệnh nan 
y đối với dịch vụ tiếp tục chăm sóc được định nghĩa là tình trạng không thể cứu 
chữa hoặc đảo ngược, có tỷ lệ cao dẫn đến tử vong trong vòng một (1) năm trở 
xuống. Hoàn tất Dịch vụ được bao trả sẽ được cung cấp trong suốt thời gian bệnh 
nan y kéo dài, có thể vượt quá 12 tháng tính từ ngày chấm dứt hợp đồng với Nhà 
cung cấp trong chương trình hoặc 12 tháng từ ngày có hiệu lực của Bảo hiểm cho 
Hội viên mới. 

• Đối với chăm sóc trẻ sơ sinh, từ khi sinh đến khi 36 tháng tuổi. Hoàn tất Dịch vụ 
được bao trả sẽ không được vượt quá 12 tháng. 

• Đối với thực hiện phẫu thuật hoặc thủ thuật khác được Chương trình cho phép trong 
quá trình điều trị được ghi chép thành văn bản và đã được nhà cung cấp hiện tại 
khuyến nghị và ghi chép thành văn bản tại thời điểm ghi danh hoặc chấm dứt của 
Nhà cung cấp trong chương trình. Hoàn tất Dịch vụ được bao trả phẫu thuật đó phải 
diễn ra trong vòng 180 ngày. 

• Đối với người mới ghi danh chuyển tiếp từ một chương trình bảo hiểm y tế sang 
chương trình bảo hiểm y tế khác vì chương trình bảo hiểm y tế rút khỏi thị trường 
hoặc dừng cung cấp sản phẩm có liên quan trong khu vực dịch vụ của người ghi 
danh. 
 

Để được tiếp tục chăm sóc bởi nhà cung cấp của quý vị hoặc Nhà cung cấp trong chương 
trình, quý vị phải có được văn bản Giấy cho phép trước từ VHP. Giấy cho phép này phải 
nêu rõ thời gian đã xác định sẵn mà quý vị có thể tiếp tục nhận dịch vụ chăm sóc từ nhà 
cung cấp hiện tại của quý vị. 

Văn bản giấy giới thiệu cho Tiếp tục chăm sóc sẽ chỉ được cung cấp nếu quý vị là Người 
ghi danh mới hoặc nhà cung cấp của quý vị là Nhà cung cấp VHP đã bị chấm dứt, khi: 

• Việc trì hoãn cung cấp dịch vụ sẽ dẫn đến mất quyền Tiếp tục chăm sóc. 
• Các dịch vụ cho tình trạng đó là Quyền lợi được bao trả cần thiết về mặt y tế theo 

các điều khoản trong Bảo hiểm của quý vị với VHP khi được cung cấp bởi các Nhà 
cung cấp trong chương trình. 

• Những dịch vụ này được cung cấp trong phạm vi Khu vực dịch vụ. 
• Bảo hiểm của quý vị với VHP đang có hiệu lực. 
• Nhà cung cấp bị chấm dứt hoặc Nhà cung cấp ngoài mạng lưới ký một hợp đồng 

tạm thời mới với VHP và Nhà cung cấp bị chấm dứt không bị VHP chấm dứt vì 
những lý do ngoài nguyên nhân lĩnh vực y khoa, hoạt động tội phạm hoặc chấm dứt 
tự nguyện của nhà cung cấp. 
 

Bảo hiểm của quý vị với VHP không bao gồm tùy chọn Ngoài mạng lưới. 
 

Để đăng ký Dịch vụ được bao trả tiếp tục chăm sóc, hãy gọi cho phòng Dịch vụ Hội viên 
theo số 1.888.421.8444 (miễn cước) để thông báo cho VHP biết Nhà cung cấp trong 
chương trình của quý vị đã chấm dứt hoặc khi Nhà cung cấp trong chương trình thông báo 
cho quý vị biết họ sắp chấm dứt với VHP. Người có khuyết tật về nghe và nói xin gọi cho 
Dịch vụ Chuyển tiếp của California (CRS) bằng cách gọi 711 hoặc số 800 CRS theo thể 
thức của quý vị. 
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Duyệt xét y khoa độc lập 
Một trong những trường hợp loại trừ chính của VHP bao gồm các dịch vụ không Cần thiết 
về mặt y tế. Việc xác định liệu một dịch vụ hoặc vật tư có Cần thiết về mặt y tế hay không 
được thực hiện bởi Giám đốc Y khoa của Chương trình, dựa trên duyệt xét khách quan và 
tuân thủ quy trình Khiếu nại của hội viên. Tuy nhiên, nếu VHP từ chối các dịch vụ chăm sóc 
sức khỏe của quý vị trên cơ sở dịch vụ đó không Cần thiết về mặt y tế, thì quý vị, người do 
quý vị chỉ định hoặc bác sĩ của quý vị đều có thể yêu cầu Duyệt xét y khoa độc lập (IMR). 
Trước khi IMR bắt đầu được tiến hành, quý vị phải hoàn tất quy trình Khiếu nại của VHP 
hoặc thực hiện quy trình Khiếu nại về Dịch vụ được bao trả bị phản đối trong ít nhất 30 
ngày. 

Trung tâm Trợ giúp của Sở Chăm sóc Sức khỏe có Quản lý (DMHC) là bên vận hành 
Chương trình duyệt xét y khoa độc lập, là một quy trình duyệt xét, được thực hiện bởi các 
nhân viên chăm sóc sức khỏe không liên kết với VHP. Các bác sĩ và nhân viên chăm sóc 
sức khỏe khác bên ngoài VHP này sẽ đưa ra quyết định độc lập về việc chăm sóc sức 
khỏe của quý vị. 

Quý vị phải nộp yêu cầu IMR lên DMHC trong vòng sáu (6) tháng kể từ khi nhận được kết 
quả Từ chối từ Chương trình. Quý vị chỉ có thể yêu cầu duyệt xét cho một dịch vụ là Quyền 
lợi được bao trả. Quý vị có thể lấy thêm thông tin về quy trình IMR khi truy cập trang web 
của Sở Chăm sóc Sức khỏe có Quản lý tại địa chỉ www.dmhc.ca.gov (Hỏi và đáp về IMR) 
hoặc gọi cho phòng Dịch vụ Hội viên theo số 1.888.421.8444 (miễn cước). 

Nếu các dịch vụ bị từ chối vì là Điều trị thử nghiệm hay nghiên cứu, vốn là (các) Quyền lợi 
không được bao trả, thì quý vị có quyền yêu cầu IMR từ DMHC mà không cần thực hiện 
quy trình Khiếu nại của VHP trước. Yêu cầu IMR để duyệt xét Điều trị thử nghiệm hoặc 
nghiên cứu phải được dựa trên các yêu cầu sau đây rằng Bác sĩ trong chương trình của 
Hội viên chứng nhận rằng bệnh hoặc tình trạng đó: 

• Đe dọa tính mạng hoặc gây suy nhược nghiêm trọng. 
• Do tình trạng nan y có khả năng cao dẫn đến tử vong trong vòng hai (2) năm và Bác 

sĩ trong chương trình của quý vị chứng nhận rằng các liệu pháp tiêu chuẩn đã sử 
dụng chưa có hiệu quả cải thiện tình trạng, sẽ không phù hợp về mặt y tế hoặc 
không có liệu pháp tiêu chuẩn có lợi nào khác cho tình trạng đó được bao trả bởi 
Chương trình ngoài loại thuốc, thiết bị, thủ thuật hoặc liệu pháp được đề xuất. 

• Loại thuốc, thiết bị, thủ thuật cụ thể hoặc liệu pháp khác do Bác sĩ trong chương 
trình khuyến nghị sẽ là Quyền lợi được bao trả, trừ khi Chương trình quyết định là 
liệu pháp đó mang tính Nghiên cứu hoặc Thử nghiệm. 
 

Không có điều nào trong phần này sẽ cấm Hội viên yêu cầu hỗ trợ trực tiếp từ Sở trong 
những trường hợp liên quan đến mối đe dọa trước mắt hoặc nghiêm trọng đối với sức khỏe 
của Hội viên hoặc nếu Sở xác định là cần duyệt xét sớm hơn. Trong những trường hợp đó, 
Sở có thể yêu cầu chương trình và các nhà cung cấp ký hợp đồng đẩy nhanh việc cung 
cấp thông tin. 
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Để biết thêm thông tin về Đường dây trợ giúp Người tiêu dùng của DMHC hoặc quy trình 
Khiếu nại của Chương trình, hãy tham khảo phần “Hỗ trợ dịch vụ hội viên”. 

Trang web của VHP: 
 www.valleyhealthplan.org 
Trang web của VHP cung cấp thông tin như Dịch vụ/quyền lợi được bao trả, các Nhà cung 
cấp trong mạng lưới VHP và địa điểm của họ, cũng như thông tin về sức khỏe chung, gồm 
nguyên tắc hướng dẫn phòng bệnh và tiêm chủng được khuyến nghị. Trên đó cũng sẽ có 
danh sách số điện thoại quý vị có thể gọi để đặt lịch hẹn khám với Bác sĩ chăm sóc chính 
(PCP) của quý vị, liên hệ với Nhà thuốc trong mạng lưới VHP, đặt lịch hẹn khám với phòng 
khám tự giới thiệu (OB/GYN và một số bác sĩ chuyên khoa dựa trên Mạng lưới PCP của 
quý vị) hoặc cách liên hệ với phòng Dịch vụ Hội viên của VHP. Trang web này sẽ được cập 
nhật nếu cần. 

Thư tin của VHP 
 – Perspectives (Triển vọng) 
VHP xuất bản thư tin Perspectives (Triển vọng) ít nhất một lần một năm. Trong đó bao gồm 
các bài viết và liên kết tới các trang tại www.valleyhealthplan.org để thông báo cho Hội 
viên biết những thay đổi về lập pháp, tư vấn tiếp cận dịch vụ chăm sóc, mẹo giữ gìn sức 
khỏe, hồ sơ bác sĩ và những thông tin khác quan trọng đối với Hội viên. Để lấy bản sao thư 
tin Perspectives (Triển vọng) mới nhất của VHP, hãy liên hệ phòng Dịch vụ Hội viên theo số 
1.888.421.8444 (miễn cước) hoặc truy cập www. valleyhealthplan.org. 

Sử dụng Thẻ ID VHP của quý vị 
Sau khi ghi danh, quý vị sẽ nhận được Thẻ định danh (ID) VHP cho bản thân và một thẻ 
cho mỗi Người phụ thuộc được bao trả. Luôn chuẩn bị sẵn Thẻ ID VHP của quý vị khi gọi 
điện để đặt lịch hẹn hoặc đến cơ sở y tế để được chăm sóc. 

Xin lưu ý: Thẻ ID VHP của quý vị chỉ dùng để nhận diện. Để nhận Dịch vụ được bao 
trả, quý vị phải là Hội viên đủ điều kiện. Bất kỳ người nào không phải là Hội viên VHP 
tại thời điểm nhận dịch vụ sẽ bị tính phí cho bất kỳ dịch vụ nào đã nhận. Nếu quý vị 
để người khác sử dụng thẻ của mình, quyền hội viên của quý vị có thể bị chấm dứt.

http://www.valleyhealthplan.org/
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Quyền lợi và chia sẻ chi phí 

Quý vị có thể xem một số định nghĩa thuật ngữ nhất định được sử dụng để mô tả các 
Quyền lợi của mình trong phần “Định nghĩa” của tập sách này. Những thuật ngữ được định 
nghĩa này sẽ được viết hoa trong toàn bộ tài liệu. Ví dụ: Dịch vụ được bao trả, Bác sĩ trong 
chương trình. 

Quý vị và Người phụ thuộc của quý vị đủ điều kiện nhận đầy đủ các Quyền lợi y tế và bệnh 
viện khi cần. Phần này trình bày các Dịch vụ được bao trả tiêu chuẩn được cung cấp thông 
qua Chương trình quyền lợi của quý vị. 

Vui lòng dành thời gian đọc phần nội dung này, các phần “Dịch vụ chăm sóc cấp cứu và 
khẩn cấp” và “Các trường hợp loại trừ và giới hạn” để hiểu đầy đủ phạm vi Quyền lợi của 
quý vị. 

Quý vị chịu trách nhiệm thanh toán phần Chia sẻ chi phí của Hội viên do quý vị chi trả (ví 
dụ: Khoản khấu trừ, Tiền đồng bảo hiểm và Tiền đồng thanh toán) và các chi phí cụ thể do 
các trường hợp loại trừ và giới hạn áp dụng cho một Quyền lợi cụ thể. Phần chia sẻ chi phí 
tuyệt đối không vượt quá chi phí thực tế của dịch vụ trong Chương trình. Ví dụ: nếu chi phí 
xét nghiệm ít hơn Tiền đồng thanh toán $45 theo quy định, thì số tiền ít hơn sẽ là số tiền 
Chia sẻ chi phí được áp dụng. 

Lưu ý: Số tiền tuyệt đối của Khoản khấu trừ, Tiền đồng bảo hiểm và Tiền đồng thanh 
toán có thể là $0 (miễn phí). Để biết thông tin về Chia sẻ chi phí, hãy tham khảo “Tóm 
tắt về quyền lợi và bảo hiểm” và “Bảng quyền lợi và bảo hiểm” có liên quan. 
Trừ Dịch vụ cấp cứu, Dịch vụ cần thiết khẩn cấp, Được cho phép trước hoặc Dịch vụ hội 
viên tự giới thiệu, Dịch vụ được bao trả phải được: 

• Cung cấp, chỉ định, thu xếp và/hoặc xin Giấy cho phép bởi PCP của quý vị hoặc một 
Bác sĩ trong chương trình. 

• Nhận từ (các) Nhà cung cấp trong chương trình thuộc Mạng lưới VHP và 
• Cung cấp cho Hội viên để điều trị bệnh hoặc thương tích (trừ khi được bao trả đặc 

biệt như dịch vụ phòng ngừa hoặc chăm sóc sức khỏe định kỳ). 
 

Người hành nghề y trung cấp và bác sĩ nội trú có thể tham gia chăm sóc cho quý vị thông 
qua VHP. Những nhà cung cấp này sẽ chỉ tham gia chăm sóc cho quý vị dưới sự giám sát 
trực tiếp của bác sĩ điều trị và tất cả các quyết định chăm sóc sức khỏe sẽ được đưa ra sau 
khi hỏi ý kiến bác sĩ điều trị. Quý vị sẽ được thông báo nếu có Người hành nghề y trung 
cấp tham gia chăm sóc cho quý vị tại cơ sở của Nhà cung cấp trong chương trình. 

Nếu quý vị có thắc mắc khác về Dịch vụ được bao trả của mình, vui lòng gọi cho phòng 
Dịch vụ Hội viên theo số 1.888.421.8444 (miễn cước). 
Dịch vụ chuyên môn 
Các dịch vụ chuyên môn bao gồm các dịch vụ của bác sĩ được bao trả theo Chương trình 
quyền lợi của quý vị. Dịch vụ được bao trả được nhận từ PCP của quý vị hoặc Bác sĩ 
chuyên khoa trong chương trình (hay các Nhà cung cấp trong chương trình khác) và bao 
gồm: 

• Dịch vụ của bác sĩ chăm sóc chính (PCP). 
• Dịch vụ chăm sóc của bác sĩ chuyên khoa trong chương trình. 
• Dịch vụ bệnh viện nội trú của bác sĩ trong chương trình. 
• Dịch vụ chăm sóc ngoại trú của bác sĩ trong chương trình. 
• Dịch vụ bệnh viện ngoại trú của bác sĩ trong chương trình. 
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Dịch vụ ngoại trú 
Chăm sóc ngoại trú được bao trả theo Chương trình quyền lợi của quý vị khi được nhận từ 
các Nhà cung cấp trong chương trình của quý vị. Dịch vụ chăm sóc định kỳ hoặc chăm sóc 
khẩn cấp được thu xếp hoặc cung cấp thông qua PCP hoặc Bác sĩ trong chương trình của 
quý vị và bao gồm nhiều dịch vụ phòng ngừa và chẩn đoán phổ biến mà quý vị sẽ cần. 
Không giới hạn số lần thăm khám (ngoại trừ những giới hạn đã xác định).  

Quý vị có thể tự giới thiệu trực tiếp đến thăm khám với Bác sĩ trong chương trình đối với 
các dịch vụ OB/GYN. 

Dịch vụ ngoại trú được bao trả bao gồm nhưng không giới hạn: 

• Thăm khám nhi/khám sức khỏe trẻ em, kiểm tra sàng lọc trải nghiệm bất lợi thời thơ 
ấu, thăm khám định kỳ tại văn phòng, dịch vụ xét nghiệm chẩn đoán, tiêm chủng, 
dịch vụ chăm sóc hen suyễn cho trẻ em và xét nghiệm, điều trị bệnh Phenylketo niệu 
(PKU). Độ tuổi, tình trạng sức khỏe và nhu cầu y tế của trẻ sẽ xác định mức độ 
thường xuyên của những nội dung kiểm tra này. 

• Kiểm tra sàng lọc trải nghiệm bất lợi thời thơ ấu liên quan đến một sự kiện, một 
chuỗi sự kiện hoặc một tập hợp tình huống mà một cá nhân đã trải qua và bị tổn 
thương về thể chất hoặc cảm xúc hoặc bị đe dọa và có tác động bất lợi kéo dài đến 
hoạt động và sức khỏe thể chất, xã hội, cảm xúc hay tinh thần của cá nhân đó 

• Khám sức khỏe định kỳ đối với Dịch vụ chăm sóc định kỳ bao gồm tiêm chủng, dịch 
vụ xét nghiệm chẩn đoán, phết tế bào cổ tử cung, xét nghiệm Kháng nguyên đặc 
hiệu của tuyến tiền liệt (PSA) và tất cả các xét nghiệm tầm soát ung thư được chấp 
nhận chung về y tế. Mức độ thường xuyên phụ thuộc vào Sự cần thiết về mặt y tế, 
tuổi tác và các đặc trưng nhân khẩu học. 

• Chương trình sẽ cung cấp bảo hiểm mà không tính chia sẻ chi phí cho một xét nghiệm 
tầm soát ung thư đại trực tràng được chỉ định cho cấp A hoặc B bởi Lực lượng Đặc 
nhiệm các Dịch vụ Phòng ngừa Bệnh tật Hoa Kỳ (USPSTF).  Chương trình cũng sẽ 
cung cấp bảo hiểm mà không tính chia sẻ chi phí cho dịch vụ nội soi cần thiết dối với kết 
quả dương tính của xét nghiệm hoặc thủ thuật không phải là nội soi, đó là khám tầm 
soát ung thư đại trực tràng hoặc xét nghiệm đã xác định do USPSTF chỉ định cấp A 
hoặc B. 

• Không cần Giấy cho phép trước đối với xét nghiệm Các chất chỉ điểm sinh học cho 
hội viên mắc bệnh ung thư tiến triển hoặc di căn giai đoạn 3 hoặc 4.  Cũng không 
cần Giấy cho phép trước đối với xét nghiệm Các chất chỉ điểm sinh học để kiểm tra 
tiến triển hoặc tái phát ở hội viên mắc bệnh ung thư tiến triển hoặc di căn giai đoạn 3 
hoặc 4.  Cần có Giấy cho phép trước đối với xét nghiệm Các chất chỉ điểm sinh học 
là liệu pháp không được FDA phê duyệt cho hội viên mắc bệnh ung thư tiến triển 
hoặc di căn giai đoạn 3 hoặc 4.  

• Tất cả các dịch vụ phòng ngừa do Lực lượng Đặc nhiệm các Dịch vụ Phòng ngừa 
Bệnh tật Hoa Kỳ khuyến nghị, A và B, chăm sóc phòng ngừa và kiểm tra sàng lọc 
được Cơ quan Quản trị Dịch vụ và Nguồn lực Y tế ủng hộ; và các tiêm chủng theo 
khuyến nghị của Ủy ban Cố vấn về Tiêm chủng của Trung tâm Kiểm soát và Phòng 
ngừa Dịch bệnh. Những dịch vụ này sẽ không có bất kỳ yêu cầu chia sẻ chi phí nào.  

• Khám thể chất đối với Dịch vụ chăm sóc định kỳ bao gồm dịch vụ xét nghiệm chẩn 
đoán và xét nghiệm, điều trị PKU. Khám sàng lọc thị giác và thính giác để xác định 
nhu cầu điều trị mắt hoặc tai do PCP của quý vị cung cấp. 
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• Khám sức khỏe phụ nữ bao gồm các dịch vụ xét nghiệm chẩn đoán, khám khung 
xương chậu và vú, phết tế bào cổ tử cung và các xét nghiệm chẩn đoán đơn giản 
khác. Kiểm tra sàng lọc cổ tử cung hàng năm bao gồm phết tế bào cổ tử cung (xét 
nghiệm PAP), kiểm tra sàng lọc vi-rút gây u nhú ở người được FDA liên bang phê 
duyệt và tùy chọn bất kỳ xét nghiệm tầm soát ung thư cổ tử cung nào được FDA 
phê duyệt (như xét nghiệm tế bào cổ tử cung bằng kỹ thuật liqui-prep). Quý vị có thể 
tự giới thiệu để thăm khám với OB/GYN trong Mạng lưới VHP để Khám sức khỏe 
phụ nữ một lần trong mỗi Năm theo lịch. 

• Kiểm tra sàng lọc bằng chụp X-quang vú cho Dịch vụ chăm sóc định kỳ bao gồm thủ 
thuật chụp X-quang và diễn giải kết quả, mức độ thường xuyên được xác định trên 
cơ sở Sự cần thiết về mặt y tế, tuổi tác và các đặc trưng nhân khẩu học. 

• Xét nghiệm và điều trị dị ứng, bao gồm các dịch vụ huyết thanh và tiêm. 
• Dịch vụ da liễu cho Dịch vụ chăm sóc định kỳ bao gồm xét nghiệm chẩn đoán và chế 

phẩm dùng cho bệnh ngoài da. 
• Dịch vụ xét nghiệm chẩn đoán bao gồm chụp X-quang chẩn đoán ngoại trú, y học 

hạt nhân và dịch vụ xét nghiệm (bao gồm cả những xét nghiệm được thực hiện trên 
cơ sở ngoại trú tại Cơ sở hoặc bệnh viện trong chương trình của quý vị). 

• Dịch vụ phát triển chức năng bao gồm liệu pháp vật lý và vận động, bệnh lý học âm 
ngữ-ngôn ngữ và các dịch vụ khác cho người khuyết tật. Dịch vụ phát triển chức 
năng sẽ được bao trả nếu cần thiết về mặt y tế. Dịch vụ và thiết bị phát triển chức 
năng sẽ được bao trả theo các điều khoản và điều kiện giống như được áp dụng với 
dịch vụ và thiết bị phục hồi chức năng. Giới hạn đối với các dịch vụ và thiết bị phát 
triển và phục hồi chức năng sẽ không được cộng gộp. 

• Xét nghiệm và điều trị HIV, AIDS và các bệnh truyền nhiễm khác; Xét nghiệm HIV 
được bao trả cho dù có liên quan đến chẩn đoán chính hay không. 

• Tiêm chủng và tiêm, bao gồm tiêm phòng cúm, tiêm nhắc lại vắc-xin uốn ván và 
bạch hầu, vắc-xin AIDS, vắc-xin Viêm gan A và B, vắc-xin phế cầu khuẩn và tiêm 
chủng theo yêu cầu của Sở Nhập tịch và Di trú hoặc theo khuyến nghị của Lực 
lượng Đặc nhiệm các Dịch vụ Phòng ngừa Bệnh tật Hoa Kỳ hoặc Cơ quan Quản trị 
Dịch vụ và Nguồn lực Y tế hoặc theo khuyến nghị từ Ủy ban Cố vấn Tiêm chủng 
thuộc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC), bao gồm cả tiêm 
chủng khi đi lại. 

• Dịch vụ đo thị lực hoặc kiểm tra sàng lọc thị lực, bao gồm nhiều dịch vụ xét nghiệm 
chẩn đoán, trong đó có kiểm tra sàng lọc đục thủy tinh thể, bệnh tiểu đường và Tăng 
nhãn áp. Các trường hợp loại trừ bao gồm: Gọng kính công nghiệp; mắt kính và 
gọng kính; kính áp tròng, bao gồm cả thử và phân phát; hỗ trợ thị lực kém không 
cấy ghép; và chỉnh sửa độ nhìn rõ hoặc lỗi khúc xạ, bao gồm cả phẫu thuật mắt, ví 
dụ như phẫu thuật Lasik, đều bị loại trừ đối với người lớn. 

• Dịch vụ chăm sóc bàn chân để điều trị các thương tích và bệnh ở bàn chân. Bảo 
hiểm giới hạn ở bệnh trạng ảnh hưởng đến bàn chân, ví dụ như bệnh tiểu đường, 
bệnh chân ảnh hưởng toàn thân, chấn thương hoặc thương tích do tai nạn đối với 
bàn thân, yêu cầu được nhân viên y tế chăm sóc. Dụng cụ chỉnh hình chỉ giới hạn 
một (1) dụng cụ mỗi năm, trừ khi Cần thiết về mặt y tế và có Giấy cho phép trước. 

• Dịch vụ liệu pháp vật lý, vận động, âm ngữ và hô hấp để duy trì hoặc phòng ngừa 
suy giảm tình trạng thể chất hoặc tâm thần mạn tính của bệnh nhân, bao gồm cả 
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Bệnh tâm thần nặng, được giới hạn ở việc điều trị được cung cấp ở số lượng, mức 
độ thường xuyên hoặc thời gian cung cấp mà Bác sĩ trong chương trình cho là Cần 
thiết về mặt y tế. Liệu pháp vận động được giới hạn ở dịch vụ chăm sóc cho phép 
quý vị đạt được và duy trì khả năng tự chăm sóc được cải thiện. Liệu pháp vật lý 
bao gồm nhưng không giới hạn liệu pháp thủy sinh hoặc liệu pháp nước khác mà 
Bác sĩ trong chương trình cho là Cần thiết về mặt y tế trong môi trường phù hợp. 

• Dịch vụ bệnh viện ngoại trú bao gồm phẫu thuật và các thủ thuật ngoại trú trong 
bệnh viện hoặc trung tâm ngoại trú, ví dụ nhưng không giới hạn chụp mạch và nội 
soi phế quản, hóa trị và các vật liệu thích hợp về mặt y tế. Dịch vụ ngoại trú cũng 
bao gồm trợ lý phẫu thuật và bác sĩ gây mê, các loại thuốc, chụp X-quang, vật tư và 
máu, chế phẩm từ máu và truyền (ngân hàng máu). 

• Dịch vụ cần thiết khẩn cấp khi quý vị tạm thời rời khỏi Mạng lưới của khu vực dịch 
vụ. Việc cung cấp các dịch vụ Cần thiết về mặt y tế đối với bệnh hoặc thương thích 
mà không thể trì hoãn điều trị cho đến khi Hội viên trở về Khu vực dịch vụ và được 
bao trả nếu một người có lý lẽ sẽ tin rằng sức khỏe của quý vị có thể bị suy giảm 
nghiêm trọng nếu trì hoãn điều trị. 

• Dịch vụ xe cấp cứu và vận chuyển, bao gồm vận chuyển bằng xe cấp cứu, cấp cứu 
đường hàng không và vận chuyển y tế chuyển viện giữa các cơ sở, vận chuyển y tế 
Không cấp cứu và cho bệnh nhân tâm thần, được bao trả khi được xác định là Cần 
thiết về mặt y tế. 

Dịch vụ nội trú 
Dịch vụ nằm viện 
Khi Cần thiết về mặt y tế, Bác sĩ trong chương trình của quý vị sẽ thu xếp để quý vị được 
nhập viện tại Bệnh viện trong chương trình của quý vị. Dịch vụ bệnh viện nội trú được bao 
trả theo Chương trình quyền lợi của quý vị khi Bác sĩ trong chương trình của quý vị đã cho 
quý vị nhập viện hoặc đã có Giấy cho phép trước hoặc Dịch vụ cấp cứu hoặc cần thiết 
khẩn cấp dẫn đến phải nằm viện. 

Không giới hạn số ngày nội trú, khi do các Nhà cung cấp trong chương trình cung cấp tại 
một Bệnh viện trong chương trình.  

Quý vị phải thông báo cho VHP nếu phải ở lại cơ sở, bệnh viện hoặc Cơ sở điều dưỡng 
chuyên môn vào Ngày bảo hiểm có hiệu lực để VHP có thể thu xếp dịch vụ chăm sóc cần 
được cung cấp tại Cơ sở tỏng chương trình hoặc Bệnh viện trong chương trình của quý vị 
ngay sau khi tình trạng của quý vị đã đủ ổn định để cho phép chuyển viện. 

Quyền lợi dịch vụ bệnh viện nội trú bao gồm: 
• Ăn ở phòng hai người, chăm sóc tích cực, phòng phẫu thuật, các loại thuốc nội trú, 

chụp X-quang, vật tư, phục hồi chức năng cấp tính, thẩm tách và máu, các chế 
phẩm từ máu và truyền (ngân hàng máu) Cần thiết về mặt y tế. 

• Các dịch vụ phụ trợ, ví dụ như xét nghiệm, bệnh lý học, X-quang, xạ trị, quét tia âm 
cực, liệu pháp hít và hô hấp, liệu pháp vật lý, liệu pháp vận động và liệu pháp âm 
ngữ. 

• Dịch vụ chẩn đoán và trị liệu. 
• Dịch vụ lập kế hoạch xuất viện và điều phối, lập kế hoạch tiếp tục chăm sóc. 
• Vật tư phẫu thuật và gây mê được bệnh viện cung cấp như một dịch vụ thông 

thường. 
• Dịch vụ chăm sóc của bác sĩ và bác sĩ phẫu thuật. 
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• Dịch vụ chăm sóc điều dưỡng chuyên môn nội trú. 

Dịch vụ tại cơ sở điều dưỡng chuyên môn 
Dịch vụ chăm sóc tại Cơ sở điều dưỡng chuyên môn (SNF) được cung cấp cho quý vị khi 
được Bác sĩ trong chương trình cho phép. VHP cung cấp tối đa 100 ngày cho mỗi kỳ quyền 
lợi để nhận các dịch vụ điều dưỡng chuyên môn được chỉ định và cho phép tại Cơ sở trong 
chương trình. 

Dịch vụ chăm sóc điều dưỡng chuyên môn (nội trú) được cung cấp tại SNF hoặc giường 
điều dưỡng chuyên môn tại một Cơ sở trong chương trình bao gồm: 

• Dịch vụ của bác sĩ và điều dưỡng. 
• Phòng và bữa ăn. 
• Các loại thuốc do Bác sĩ trong chương trình kê toa trong kế hoạch chăm sóc của 

quý vị tại Cơ sở điều dưỡng chuyên môn trong chương trình phù hợp với nguyên 
tắc hướng dẫn trong Danh mục thuốc của chúng tôi nếu được nhân viên y tế dùng 
cho quý vị tại Cơ sở điều dưỡng chuyên môn trong chương trình. 

• Thiết bị y tế lâu bền phù hợp với Danh mục thiết bị y tế lâu bền của chúng tôi, nếu 
Cơ sở điều dưỡng chuyên môn thường cung cấp thiết bị đó. 

• Dịch vụ chẩn đoán hình ảnh và xét nghiệm mà các Cơ sở điều dưỡng chuyên môn 
thường cung cấp. 

• Dịch vụ xã hội y tế. 
• Máu, các sản phẩm máu và sử dụng. 
• Vật tư y tế. 
• Liệu pháp vật lý, liệu pháp vận động và liệu pháp âm ngữ. 
• Điều trị sức khỏe hành vi cho chứng rối loạn phổ tự kỷ. 
• Liệu pháp hô hấp. 

 

Dịch vụ chăm sóc được giới hạn ở dịch vụ được bao trả Cần thiết về mặt y tế, có chuyên 
môn và được yêu cầu hàng ngày, không phải là Chăm sóc sinh hoạt và trên thực tế chỉ có 
thể được cung cấp nội trú. Bảo hiểm không bao gồm thiết bị y tế lâu bền sử dụng tại nhà 
cho mục đích thoải mái, thuận tiện hoặc thiết bị hay tính năng xa xỉ. 

Chăm sóc điều dưỡng chuyên môn được giới hạn ở các tình trạng không kéo dài hoặc có 
tính chất mạn tính. Chăm sóc tại SNF yêu cầu chăm sóc điều dưỡng chuyên môn nội trú 
liên tục được loại trừ khỏi Chương trình quyền lợi của quý vị sau khi quý vị nhận được 100 
ngày chăm sóc cho mỗi kỳ quyền lợi. Dịch vụ phục hồi chức năng được giới hạn ở việc 
điều trị được cung cấp, với số lượng, mức độ thường xuyên hoặc thời gian thực hiện mà 
Bác sĩ trong chương trình cho là phù hợp về mặt y tế sẽ được bao trả nếu cần thiết về mặt 
y tế. Dịch vụ và thiết bị phục hồi chức năng sẽ được bao trả theo các điều khoản và điều 
kiện giống như được áp dụng với dịch vụ và thiết bị phát triển chức năng. Giới hạn đối với 
các dịch vụ và thiết bị phát triển và phục hồi chức năng sẽ không được cộng gộp. 

 

Kỳ quyền lợi bắt đầu vào ngày quý vị được nhập viện tại bệnh viện hoặc Cơ sở điều dưỡng 
chuyên môn ở cấp độ chăm sóc chuyên môn. Kỳ quyền lợi kết thúc vào ngày quý vị không 
còn là bệnh nhân nội trú trong bệnh viện hoặc Cơ sở điều dưỡng chuyên môn, nhận dịch 
vụ chăm sóc ở cấp độ chuyên môn, trong sáu mươi (60) ngày liên tục. Kỳ quyền lợi mới chỉ 
có thể bắt đầu sau khi kết thúc mọi kỳ quyền lợi hiện tại. Không bắt buộc phải nằm viện 
chăm sóc cấp tính ba ngày trước đó. Giới hạn điều trị về số ngày và số lần thăm khám 
không áp dụng cho Điều trị sức khỏe hành vi đối với chứng rối loạn phổ tự kỷ. 
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Dịch vụ xe cấp cứu và vận chuyển 
Nếu bác sĩ trong Chương trình xác định rằng tình trạng của quý vị cần sử dụng các dịch vụ 
mà chỉ xe cấp cứu được cấp phép (hoặc xe vận chuyển bệnh nhân tâm thần) mới có thể 
cung cấp và việc sử dụng các phương tiện vận chuyển khác sẽ gây nguy hiểm cho sức 
khỏe của quý vị. Dịch vụ này chỉ được bao trả khi phương tiện vận chuyển quý vị giữa các 
cơ sở. PCP hoặc Giám đốc Y khoa của Chương trình sẽ thực hiện và/hoặc cho phép thu 
xếp dịch vụ vận chuyển y tế không cấp cứu và cho bệnh nhân tâm thần khi Cần thiết về 
mặt y tế. 

Trong trường hợp có bệnh trạng cấp cứu cần phản ứng khẩn cấp, quý vị nên sử dụng hệ 
thống ứng cứu khẩn cấp “9-1-1” một cách phù hợp ở các khu vực mà hệ thống này được 
thiết lập và hoạt động. Trong trường hợp cấp cứu mà không có dịch vụ ứng phó “9-1-1”, 
hãy đến bệnh viện gần nhất bằng phương tiện có sẵn thích hợp nhất với quý vị. Dịch vụ xe 
cấp cứu, bao gồm cả cấp cứu đường hàng không, là Dịch vụ được bao trả khi có Giấy cho 
phép trước hoặc khi được sử dụng theo các dịch vụ được nêu trong phần “Dịch vụ cấp cứu 
và chăm sóc khẩn cấp”. 

Thuốc kê toa 
Khi quý vị nhận toa thuốc từ Bác sĩ trong chương trình, hãy mua thuốc theo toa tại Nhà 
thuốc trong chương trình. Bác sĩ trong chương trình của quý vị điều phối dịch vụ chăm sóc 
sức khỏe của quý vị để xác định thời điểm quý vị cần thuốc và liều lượng phù hợp từ Danh 
mục thuốc của VHP. Các loại thuốc Cần thiết về mặt y tế (chỉ gồm các loại thuốc giảm đau, 
thuốc kháng sinh) do nha sĩ kê toa phải được mua tại Nhà thuốc trong chương trình của 
quý vị. Thuốc mắt Cần thiết về mặt y tế định kỳ do bác sĩ khám mắt của quý vị kê toa là 
Quyền lợi được bao trả chỉ khi được cho phép và được mua tại Nhà thuốc trong chương 
trình. Các toa thuốc khác do nha sĩ hoặc bác sĩ khám mắt kê không được VHP bao trả. Các 
loại thuốc, dược phẩm và vật tư mua tự do (OTC) không phải là Quyền lợi được bao trả, 
trừ khi được quy định trong Thỏa thuận hội viên và Bằng chứng bảo hiểm và biểu mẫu tiết 
lộ thông tin này. Các loại thuốc không Cần thiết về mặt y tế, bao gồm miếng dán du lịch, mỹ 
phẩm, sản phẩm và phương pháp điều trị bằng thảo mộc, thực phẩm chức năng, hỗ trợ 
sức khỏe hoặc làm đẹp, đều được loại trừ khỏi Chương trình quyền lợi.  

Thuốc, vật tư và chất bổ sung ngoại trú 
Các loại thuốc, vật tư và chất bổ sung ngoại trú sau đây sẽ được bao trả: 

• Các loại thuốc phải được kê toa theo yêu cầu của luật pháp. Ngoài ra, còn có một 
số loại thuốc không cần kê toa theo quy định của pháp luật nếu có trong Danh mục 
thuốc của chúng tôi. 

• Màng ngăn âm đạo, mũ chụp cổ tử cung, vòng tránh thai, miếng dán tránh thai và 
thuốc uống tránh thai (bao gồm cả thuốc viên tránh thai khẩn cấp) miễn phí. 

• Tất cả các loại thuốc, thiết bị và sản phẩm tránh thai được FDA phê duyệt có thể 
mua tự do (OTC) khi được Bác sĩ trong chương trình của quý vị kê toa và được mua 
tại Nhà thuốc trong chương trình đều được cung cấp với giá $0 (miễn phí). 

• Tất cả các loại thuốc, thiết bị và các sản phẩm khác dành cho phụ nữ đã được FDA 
phê duyệt, được gộp trong từng phương pháp tránh thai sau: rào cản; nội tiết tố; 
khẩn cấp; cấy và vĩnh viễn. 

• Kim tiêm và ống tiêm dùng một lần, cần thiết để tiêm các loại thuốc và chất bổ sung 
được bao trả 

• Ống đệm hít, cần thiết để hít các loại thuốc được bao trả. 
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Chia sẻ chi phí cho thuốc, vật tư và chất bổ sung ngoại trú 
Mức chia sẻ chi phí cho những hạng mục này như sau. Để hiểu về Khoản khấu trừ thuốc, 
xem “Khoản khấu trừ thuốc” trong phần này. 

Thuốc kê toa được phân loại thành các Bậc. Tất cả các Bậc đều áp dụng Khoản khấu trừ 
thuốc theo các điều kiện sau: 

• Thuốc Bậc 1: Áp dụng Tiền đồng thanh toán cho lượng thuốc đủ dùng trong tối đa 
90 ngày. 

• Thuốc Bậc 2: Áp dụng Tiền đồng thanh toán cho lượng thuốc đủ dùng trong tối đa 
90 ngày. 

• Thuốc Bậc 3: Áp dụng Tiền đồng thanh toán cho lượng thuốc đủ dùng trong tối đa 
90 ngày. 

• Thuốc Bậc 4: Áp dụng Tiền đồng bảo hiểm và Tiền đồng thanh toán cho lượng 
thuốc đủ dùng trong tối đa 30 ngày. 
 

Để biết các hạng mục thuốc theo Bậc, xem “Bảng quyền lợi và bảo hiểm” có liên quan. 
Phần chia sẻ chi phí tuyệt đối không vượt quá chi phí thực tế của dịch vụ trong Chương 
trình. Ví dụ: nếu chi phí xét nghiệm ít hơn Tiền đồng thanh toán $45 theo quy định, thì số 
tiền ít hơn sẽ là số tiền Chia sẻ chi phí được áp dụng. 

Phần chia sẻ chi phí của Hội viên sẽ là mức thấp hơn giữa giá bán lẻ của nhà thuốc đối 
với một loại thuốc kê toa hoặc số tiền chia sẻ chi phí được áp dụng cho thuốc đó và 
các khoản chi tiêu sẽ cộng dồn vào khoản khấu trừ và giới hạn chi phí tự trả tối đa. 
 

Khoản khấu trừ thuốc 
Trong Năm theo lịch bất kỳ, một số chương trình quyền lợi áp dụng khoản khấu trừ cho các 
loại thuốc kê toa được bao trả. Nếu chương trình quyền lợi của quý vị áp dụng Khoản khấu 
trừ, quý vị sẽ có trách nhiệm thanh toán mọi chi phí để đáp ứng Khoản khấu trừ cho mỗi 
Năm theo lịch trước khi VHP bao trả cho toa thuốc với mức Tiền đồng thanh toán được áp 
dụng. 

Tiền đồng bảo hiểm hoặc Tiền đồng thanh toán cho các loại thuốc không có trong Danh 
mục thuốc nhưng được cho phép sẽ được cộng dồn vào chi phí tự trả tối đa của quý vị. 

Tổng số tiền của tiền đồng thanh toán và tiền đồng bảo hiểm mà người ghi danh phải thanh 
toán sẽ không vượt quá $250 cho một toa thuốc riêng lẻ đủ dùng trong tối đa ba mươi (30) 
ngày đối với thuốc chống ung thư dùng đường uống được kê toa được bao trả theo Danh 
mục thuốc của Chương trình. Người ghi danh không bắt buộc phải đáp ứng khoản khấu trừ 
thuốc trước khi áp dụng mức tối đa $250 cho thuốc chống ung thư dùng đường uống. 

Các loại thuốc được sử dụng (thuốc, thuốc tiêm, vật liệu phóng xạ được sử dụng cho mục 
đích điều trị và vật liệu xét nghiệm và điều trị dị ứng) được kê toa theo nguyên tắc hướng 
dẫn trong danh mục thuốc của chúng tôi, nếu cần có nhân viên y tế cho sử dụng hoặc giám 
sát và quý vị được cho dùng các loại thuốc này tại Văn phòng y tế của Chương trình hoặc 
trong các chuyến thăm khám tại nhà; quý vị không cần phải đáp ứng Khoản khấu trừ thuốc 
cho những hạng mục sau: 
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• Các sản phẩm biến đổi axit amin được sử dụng để điều trị các lỗi bẩm sinh về 
chuyển hóa axit amin (ví dụ như bệnh phenylketon niệu). 

• Các loại thuốc hóa trị để điều trị ung thư và một số hạng mục bổ sung thiết yếu nhất 
định sau khi có kết quả chẩn đoán ung thư. 

• Một số loại thuốc nhất định để điều trị chứng rối loạn nhịp thất đe dọa tính mạng. 
• Màng ngăn tránh thai và mũ chụp cổ tử cung. 
• Các loại thuốc điều trị bệnh lao. 
• Sản phẩm công thức dinh dưỡng nguyên chất khi được sử dụng làm liệu pháp 

chính để điều trị bệnh viêm đoạn ruột. 
• Thuốc viên tránh thai khẩn cấp. 
• Chất tạo máu để thẩm tách và điều trị chứng thiếu máu ở người suy thận mạn tính. 
• Hoóc-môn tăng trưởng ở người để điều trị dài hạn cho bệnh nhi bị suy tăng trưởng 

do không tiết đủ hoóc-môn tăng trưởng nội sinh. 
• Chất ức chế miễn dịch, ganciclovir và các tiền thuốc ganciclovir để điều trị vi-rút 

cytomegalo, liên quan đến ghép tạng. 
• Heparin trọng lượng phân tử thấp làm liệu pháp điều trị cấp tính cho các chứng rối 

loạn huyết khối đe dọa tính mạng. 
• Thuốc gắn kết phốt phát cho bệnh nhân thẩm tách để điều trị chứng tăng phốt phát 

ở bệnh thận giai đoạn cuối. 
 

Mọi khoản tiền đồng thanh toán hoặc tỷ lệ phần trăm tiền đồng bảo hiểm sẽ không vượt 
quá 50% chi phí đối với Chương trình.  

Một số loại thuốc, vật tư và chất bổ sung tiêm tĩnh mạch nhất định 
Chúng tôi bao trả cho một số loại thuốc, chất lỏng, chất phụ gia và chất dinh dưỡng tự tiêm 
tĩnh mạch mà cần một số loại đường tiêm truyền ngoài ruột cụ thể (ví dụ như truyền tĩnh 
mạch hoặc truyền nội tủy) cho lượng thuốc đủ dùng trong tối đa 30 ngày và các vật tư, thiết 
bị cần thiết để sử dụng các loại thuốc, chất lỏng, chất phụ gia và chất dinh dưỡng đó. Các 
loại thuốc và insulin dạng tiêm không được bao trả theo phần này. Tham khảo phần 
“Thuốc, vật tư và chất bổ sung ngoại trú”.  

Vật tư xét nghiệm nước tiểu để phát hiện bệnh tiểu đương và thiết bị 
sử dụng insulin 
VHP bao trả cho que thử nước tiểu xeton và viên đường đủ dùng trong tối đa 90 ngày. VHP 
bao trả cho các thiết bị sử dụng insulin sau đây với lượng đủ dùng trong tối đa 90 ngày: 
dụng cụ phân phối insulin dạng bút, kim tiêm và ống tiêm insulin dùng một lần và các thiết 
bị hỗ trợ thị giác cần thiết để đảm bảo liều lượng thích hợp (ngoại trừ kính mắt).  
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Giới hạn số ngày sử dụng 
Nhà cung cấp kê toa xác định lượng thuốc, vật tư hoặc chất bổ sung cần kê toa. Theo giới 
hạn bảo hiểm đối với số ngày sử dụng, nhà cung cấp kê toa xác định số lượng của một 
hạng mục mà Cần thiết về mặt y tế đủ dùng trong tối đa 30 hoặc 90 ngày. Khi thanh toán 
phần Chia sẻ chi phí quy định trong phần “Thuốc, vật tư và chất bổ sung kê toa ngoại trú”, 
quý vị sẽ nhận được nguồn đủ dùng đã kê toa tối đa bằng giới hạn số ngày dùng cũng 
được quy định trong phần này. Giới hạn số ngày dùng là lượng đủ dùng trong tối đa 30 
ngày đối với thuốc đặc trị trong thời gian 30 ngày hoặc lượng đủ dùng trong tối đa 90 ngày 
đối với thuốc không đặc trị trong thời gian 90 ngày. Nếu muốn nhận nhiều hơn giới hạn số 
ngày dùng được bao trả, quý vị phải trả phí cho bất kỳ số lượng kê toa nào vượt quá giới 
hạn số ngày dùng.  

Nhà thuốc trong chương trình 
Khi mua thuốc kê toa tại Nhà thuốc trong chương trình, hãy đưa Thẻ ID VHP của quý vị và 
toa thuốc cho dược sĩ xem. Không có giới hạn về số lượng toa thuốc quý vị có thể đã mua, 
chỉ cần đó là toa thuốc do Bác sĩ trong chương trình của quý vị kê. Tuy nhiên, Nhà thuốc sẽ 
phát lượng thuốc đủ dùng trong tối đa nhưng không quá 90 ngày đối với các bệnh trạng 
Mạn tính nghiêm trọng. Quý vị có thể phải trả tiền đồng thanh toán cho Đơn vị kê toa. Nhà 
thuốc sẽ thông báo cho quý vị biết tất cả các khoản phí. 

Tất cả thuốc kê toa phải được mua tại Nhà thuốc trong chương trình. Quyền lợi nhà thuốc 
của quý vị được giới hạn ở các toa thuốc được mua tại Nhà thuốc trong chương trình. Chỉ 
bao trả cho những toa thuốc cho dịch vụ chăm sóc khẩn cấp hoặc cấp cứu tại một nhà 
thuốc bên ngoài khi không có Nhà thuốc trong chương trình. Các toa thuốc thuộc Danh 
mục thuốc nhận từ các nhà cung cấp không thuộc VHP và được mua tại các nhà thuốc 
không thuộc VHP phải tuân theo quy trình Cho phép. Khi Giám đốc Y khoa duyệt xét, 
khoản bồi hoàn có thể bị từ chối. 

Thuốc kháng sinh và thuốc giảm đau Cần thiết về mặt y tế định kỳ do nha sĩ của quý vị kê 
toa là Quyền lợi được bao trả chỉ khi được cho phép và được mua tại Nhà thuốc trong 
chương trình. Thuốc mắt Cần thiết về mặt y tế định kỳ do bác sĩ khám mắt của quý vị kê 
toa là Quyền lợi được bao trả chỉ khi được cho phép và được mua tại Nhà thuốc trong 
chương trình. Các toa thuốc khác do nha sĩ hoặc bác sĩ khám mắt kê không được VHP bao 
trả. 

Quý vị có thể phải chịu trách nhiệm thanh toán cho số thuốc bị mất hoặc để không đúng 
chỗ. Người quản lý Quyền lợi Nhà thuốc (PBM) hoặc dược sĩ sẽ thông báo cho quý vị biết 
về mọi khoản phí. 

Sản phẩm công thức PKU và sản phẩm thực phẩm đặc biệt chỉ được bồi hoàn trong giới 
hạn số lượng và thời gian mà Bác sĩ trong chương trình cho là Cần thiết về mặt y tế. 

Sản phẩm công thức đặc biệt cho người bị dị ứng, ví dụ: sữa bò, đậu nành hoặc sữa không 
dung nạp lactose không phải là Dịch vụ được bao trả theo Chương trình quyền lợi của quý 
vị. 

Các loại thuốc và vật tư mua tự do (OTC) không phải là Quyền lợi được bao trả, ngoại trừ 
tất cả các loại thuốc, thiết bị và sản phẩm tránh thai được FDA phê duyệt có thể mua tự do 
miễn phí, khi được Bác sĩ trong chương trình của quý vị kê toa và mua tại Nhà thuốc trong 
chương trình. 
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Quý vị có thể chọn đặt mua thuốc theo toa gửi đến nhà qua bưu điện. Quý vị sẽ không bị 
tính phí cho dịch vụ đặt mua qua bưu điện này. Tuy nhiên, nhà thuốc có thể cần liên hệ với 
quý vị nếu không thể thực hiện yêu cầu đặt mua qua bưu điện của quý vị.  Điều quan trọng 
là Nhà thuốc trong chương trình của quý vị phải có số điện thoại và địa chỉ nhận thư cập 
nhật của quý vị. Để biết thêm thông tin về các dịch vụ đặt mua qua bưu điện, hãy tham 
khảo phần “Các tùy chọn mua bổ sung thuốc kê toa”. Để biết thêm thông tin, hãy gọi số 
1.888.421.8444 (miễn cước) hoặc truy cập www.valleyhealthplan.org. 

Các tùy chọn mua bổ sung thuốc kê toa  
Nhà thuốc trong chương trình 
Quý vị có thể liên hệ với Nhà thuốc trong chương trình để mua bổ sung thuốc kê toa. 
Thông tin về thuốc kê toa của quý vị có trên nhãn thuốc kê toa. 

Nhà thuốc đặt mua qua bưu điện 
Quý vị có thể sử dụng dịch vụ Nhà thuốc đặt mua qua bưu điện. Dịch vụ này chỉ cung cấp 
thuốc kê toa được gửi qua bưu điện đến nhà quý vị. Sau khi mua thuốc theo toa bằng dịch 
vụ Nhà thuốc đặt mua qua bưu điện thì không thể 

chuyển thuốc theo toa đó sang Nhà thuốc trong chương trình khác. Để biết thêm thông tin, 
hãy gọi số 1.888.421.8444 (miễn cước) hoặc truy cập www.valleyhealthplan.org. 

Danh mục thuốc của VHP 
Bác sĩ trong chương trình sử dụng một Danh mục thuốc toàn diện, bao gồm cả thuốc biệt 
dược được FDA phê duyệt và các loại thuốc gốc tương đương. Bác sĩ trong chương trình 
của quý vị điều phối dịch vụ chăm sóc sức khỏe của quý vị để xác định thời điểm quý vị cần 
thuốc và liều lượng phù hợp. Mặc dù một loại thuốc có thể có trong Danh mục thuốc nhưng 
không đảm bảo Bác sĩ trong chương trình của quý vị sẽ kê loại thuốc đó. Nếu Bác sĩ trong 
chương trình chỉ định “Không thay thế” và có sẵn loại thuốc gốc tương đương, thì toa thuốc 
đó phải tuân theo quy trình Cho phép. Khi được Giám đốc Y khoa duyệt xét, thuốc gốc 
tương đương có thể được phát bởi các Nhà thuốc trong chương trình. 

VHP giao lại quy trình chọn thuốc theo Danh mục thuốc cho Ủy ban Nhà thuốc và Trị liệu 
(P&T) của VHP. Danh mục thuốc của VHP đã được lập để làm tài liệu tham khảo cho tất cả 
các nhân viên y tế cùng chịu trách nhiệm quản lý việc chăm sóc bệnh nhân, bao gồm cả 
các Hội viên của VHP. Danh mục thuốc được lập để công bố bởi nhà cung cấp dịch vụ 
quản lý quyền lợi nhà thuốc dưới sự chỉ đạo của VHP, Giám đốc Y khoa và các Nhà cung 
cấp trong chương trình. Danh mục thuốc được lập để công bố bởi PBM của VHP dưới sự 
chỉ đạo của P&T. Danh mục thuốc được công bố trực tuyến. Các loại thuốc được bổ sung 
và loại trừ trong Danh mục thuốc trong suốt cả năm do hành động của P&T được thông 
báo đến PBM. PBM thông báo cho các Nhà cung cấp trong chương trình và Hội viên sao 
cho thích hợp. Bản ghi chép những thay đổi này được lưu trong biên bản của P&T. 

Để xác định một loại thuốc cụ thể có thuộc Danh mục thuốc hay không hoặc để lấy một bản 
sao danh mục thuốc, hãy gọi số 1.888.421.8444 (miễn cước) hoặc truy cập 
www.valleyhealthplan.org. 

Thuốc kê toa khẩn cấp hoặc cấp cứu, không thuộc danh mục thuốc 
Các loại thuốc không thuộc Danh mục thuốc mà Cần thiết về mặt y tế có thể được bao trả 
nếu Bác sĩ trong chương trình của quý vị nhận được Giấy cho phép từ VHP hoặc PBM. 
Các loại thuốc kê toa mới không thuộc Danh mục thuốc sẽ được cho phép trong vòng năm 
(5) ngày làm việc. Các loại thuốc kê toa khẩn cấp hoặc cấp cứu không thuộc Danh mục 
thuốc sẽ được cho phép trong vòng 24 giờ hoặc một (1) ngày làm việc. Nếu quý vị hết 
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thuốc kê toa của mình, hãy gọi cho Nhà thuốc trong chương trình, Nhà cung cấp trong 
chương trình hoặc gọi cho phòng Dịch vụ Hội viên theo số 1.888.421.8444 (miễn cước). 

Nếu từ chối yêu cầu Giấy cho phép, VHP sẽ thông báo lý do Từ chối cho quý vị và Bác sĩ 
của quý vị bằng văn bản, trong vòng hai (2) ngày làm việc. Quý vị sẽ được chuyển trở lại 
Bác sĩ trong chương trình của mình để được điều trị thay thế và/hoặc liên hệ với bộ phận 
Chăm sóc Khách hàng của PBM hoặc VHP để được hỗ trợ thêm. Thông báo này cũng sẽ 
thông báo cho quý vị biết quý vị có quyền phản đối quyết định Từ chối đó. Nếu quý vị có 
thắc mắc, hãy trao đổi với Dược sĩ trong chương trình, Nhà cung cấp trong chương trình 
hoặc gọi số 1.888.421.8444 (miễn cước). 

Trong trường hợp cần nộp Đơn khiếu nại với Chương trình, Hội viên phải liên hệ với bộ 
phận Dịch vụ Hội viên của VHP. Nếu từ chối Khiếu nại của Hội viên, VHP sẽ thông báo cho 
Hội viên bằng văn bản về lý do từ chối. Thông báo này cũng sẽ thông báo cho Hội viên biết 
họ có quyền phản đối quyết định đó. 

Thuốc kê toa cấp cứu được mua theo toa thuốc của nhà cung cấp. Nếu quý vị cần mua 
thuốc kê toa liên quan đến Dịch vụ cần thiết khẩn cấp hoặc Dịch vụ cấp cứu ngoài mạng 
lưới, hãy mang theo toa thuốc của quý vị đến Nhà thuốc trong chương trình. Nếu không có 
Nhà thuốc trong chương trình, VHP sẽ bao trả cho thuốc kê toa mua tại Nhà thuốc ngoài 
mạng lưới. Gọi số 1.888.421.8444 (miễn cước) hoặc truy cập www.valleyhealthplan.org. 
Tham khảo phần “Trách nhiệm thanh toán và bồi hoàn” ở nội dung “Các quy định về bồi 
hoàn (Yêu cầu thanh toán bảo hiểm)” để biết các thủ tục bồi hoàn. 

Các loại thuốc được kê toa tại thời điểm ghi danh 
Nếu quý vị đang dùng thuốc theo toa tại thời điểm ghi danh, vui lòng đặt lịch hẹn khám với 
Bác sĩ chăm sóc chính của quý vị để được đánh giá về các loại thuốc hiện tại và việc chăm 
sóc liên tục của quý vị. Nếu Nhà cung cấp trong chương trình của quý vị xác định quý vị 
cần thuốc kê toa đó, quý vị sẽ nhận được toa thuốc cho loại thuốc hiện tại của quý vị hoặc 
toa thuốc mới cho (các) loại thuốc có trong Danh mục thuốc với hiệu quả tương đương. 

Dịch vụ nhà thuốc nội trú 
Đối với chăm sóc nội trú, Dịch vụ được bao trả bao gồm các loại thuốc, vật tư và chất bổ 
sung. Các loại thuốc và chất bổ sung của bệnh viện nội trú và cơ sở khác được cung cấp 
theo toa thuốc của Bác sĩ trong chương trình của quý vị và Danh mục thuốc của chương 
trình.  

Thiết bị y tế lâu bền - Vật tư và thiết bị y tế 
Vật tư và thiết bị y tế được bao trả theo Chương trình quyền lợi của quý vị thông qua các 
Nhà cung cấp trong chương trình đối với thiết bị y tế lâu bền (DME). Bảo hiểm chỉ giới hạn 
ở thiết bị Cần thiết về mặt y tế cơ bản mà đáp ứng đầy đủ các nhu cầu y tế của quý vị.  

Bác sĩ trong chương trình của quý vị sẽ kê toa khi Cần thiết về mặt y tế. Nếu cần có Giấy 
cho phép trước (ví dụ: DME và các thiết bị giả), PCP hoặc Bác sĩ trong chương trình của 
quý vị sẽ thu xếp việc đó.  

Dịch vụ được bao trả bao gồm: 

• Thiết bị y tế lâu bền. 
• Dụng cụ chỉnh. 
• Thiết bị giả. 
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• Thiết bị chỉnh hình được kê toa. 
• Oxy và thiết bị sử dụng oxy. 

 
VHP hoặc Nhà cung cấp trong chương trình của quý vị sẽ xác định xem có nên sửa chữa 
thay vì thay thế các thiết bị giả hay không. 

Thiết bị y tế lâu bền dùng tại nhà 
Trong Khu vực dịch vụ, VHP bao trả cho Thiết bị y tế lâu bền quy định rõ trong phần này để 
quý vị sử dụng tại nhà (hoặc một địa điểm khác được sử dụng làm nhà của quý vị) theo 
nguyên tắc hướng dẫn của danh mục Thiết bị y tế lâu bền. Thiết bị y tế lâu bền sử dụng tại 
nhà là một vật dụng được thiết kế để sử dụng nhiều lần, chủ yếu và thường được sử dụng 
để phục vụ mục đích y tế, thường không hữu ích cho những người không bị bệnh hoặc bị 
thương và thích hợp để sử dụng tại nhà.  

Bảo hiểm chỉ giới hạn ở thiết bị tiêu chuẩn đáp ứng đầy đủ các nhu cầu y tế của quý vị. 
Thiết bị y tế lâu bền được bao trả (bao gồm cả sửa chữa hoặc thay thế thiết bị được bao 
trả) được cung cấp. VHP sẽ quyết định nên thuê hay mua thiết bị và sẽ chọn nhà cung cấp. 
Quý vị phải trả lại thiết bị cho VHP hoặc thanh toán theo giá thị trường hợp lý của thiết bị 
khi VHP không còn bao trả cho thiết bị đó nữa. 

Trong Khu vực dịch vụ, chúng tôi bao trả cho các Thiết bị y tế lâu bền sau đây để quý vị sử 
dụng tại nhà (hoặc một địa điểm khác được sử dụng làm nhà của quý vị): 

• Xét nghiệm máu để phát hiện tiểu đường, máy đo glucose trong máu và các vật tư 
(chẳng hạn như que thử theo dõi glucose trong máu, kim chích máu và thiết bị chích 
máu). 

• Máy bơm truyền dịch (ví dụ như máy bơm insulin) và các vật tư để máy bơm hoạt 
động (nhưng không bao gồm insulin hoặc bất kỳ loại thuốc nào khác). 

• Tay nắm hoặc gậy chống bốn chân tiêu chuẩn và vật tư thay thế. 
• Nạng tiêu chuẩn hoặc nạng có bệ đỡ và vật tư thay thế. 
• Đệm áp lực cho nệm. 
• Máy xông khí dung và vật tư. 
• Máy đo lưu lượng đỉnh. 
• Cọc truyền tĩnh mạch. 
• Ống thông khí quản và vật tư. 
• Máy bơm thức ăn và vật tư. 
• Máy kích thích liền xương. 
• Dụng cụ kéo cổ (gắn trên cửa). 
• Chăn quang trị liệu để điều trị bệnh vàng da ở trẻ sơ sinh. 

Thiết bị giả và chỉnh hình 
Các bộ phận giả do phẫu thuật, bao gồm nhưng không giới hạn những bộ phận sau: 
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• Thiết bị giả và phụ kiện lắp đặt để khôi phục phương pháp nói sau khi cắt bỏ toàn bộ 
hoặc một phần thanh quản (bảo hiểm này không bao gồm máy phát giọng nói điện 
tử vì đây không phải là thiết bị giả). 

• Các chi và mắt nhân tạo. 
• Vật tư cần thiết để bộ phận giả hoạt động. 
• Điều chỉnh ban đầu và thay thế sau khi hết thời gian sử dụng dự kiến. 

 
Đối với các Thiết bị giả được cấy ghép bằng phẫu thuật và các Thiết bị giả khác được cung 
cấp để khôi phục và đạt được vẻ ngoài cân xứng sau phẫu thuật cắt bỏ vú, hãy xem phần 
“Dịch vụ phẫu thuật tái tạo, thẩm mỹ và cắt bỏ dạ dày (giảm cân)” ở nội dung “Phẫu thuật 
tái tạo”. Chương trình bao trả tối đa ba áo ngực cần thiết để giữ một bộ phận giả, 12 tháng 
một lần, theo yêu cầu đối với phẫu thuật cắt bỏ vú Cần thiết về mặt y tế. 

VHP không bao trả cho hầu hết các thiết bị giả và chỉnh hình nhưng chúng tôi bảo hiểm các 
thiết bị như được nêu trong phần “Thiết bị giả và chỉnh hình” này nếu đáp ứng tất cả các 
yêu cầu sau đây: 

• Thiết bị được sử dụng cho nhiều mục đích, dự kiến được sử dụng nhiều lần và chủ 
yếu và thường được sử dụng cho các mục đích y tế. 

• Thiết bị đó là thiết bị tiêu chuẩn, đáp ứng đầy đủ các nhu cầu y tế của quý vị. 
• Quý vị nhận thiết bị đó từ một Nhà cung cấp trong chương trình. 

 
Bảo hiểm bao gồm cả việc thử và điều chỉnh các thiết bị này, sửa chữa hoặc thay thế thiết 
bị (trừ khi do bị mất hoặc sử dụng sai mục đích) và các Dịch vụ để xác định xem quý vị cần 
thiết bị giả hay thiết bị chỉnh hình. Nếu chúng tôi bao trả cho một thiết bị thay thế, quý vị sẽ 
thanh toán phần Chia sẻ chi phí mà quý vị sẽ thanh toán để có được thiết bị đó. 
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Vật tư, thiết bị y tế và thiết bị bên ngoài khác 
Vật tư y tế chỉ giới hạn ở các thiết bị và dụng cụ được thiết kế để sử dụng nhiều lần trong 
một khoảng thời gian kéo dài, không được coi là dùng một lần (ngoại trừ túi đựng phân và 
vật tư cho bệnh tiểu đường), do Bác sĩ trong chương trình của quý vị yêu cầu, không trùng 
lặp chức năng với một thiết bị hoặc dụng cụ khác được VHP bao trả, thường không hữu 
ích cho quý vị nếu không có bệnh hoặc thương tích, chủ yếu phục vụ cho mục đích y tế và 
thích hợp để sử dụng tại nhà. 

VHP bao trả cho những thiết bị giả và chỉnh hình bên ngoài sau: 

• Thiết bị giả và phụ kiện lắp đặt để khôi phục phương pháp nói sau khi cắt bỏ toàn bộ 
hoặc một phần thanh quản (bảo hiểm này không bao gồm máy phát giọng nói điện 
tử vì đây không phải là thiết bị giả). 

• Bộ phận giả cần thiết sau khi phẫu thuật cắt bỏ vú Cần thiết về mặt y tế, bao gồm: 
o Bộ phận giả được thực hiện tùy chỉnh cho từng người khi Cần thiết về mặt 

vật lý. 
o Tối đa ba áo lót cần thiết để giữ bộ phận giả, mười hai (12) tháng một lần. 

• Thiết bị ở bàn chân (bao gồm cả giày dép) để phòng ngừa hoặc điều trị các biến 
chứng liên quan đến bệnh tiểu đường khi được Bác sĩ trong chương trình hoặc Nhà 
cung cấp trong chương trình là bác sĩ chuyên khoa chân kê toa. 

• Vải chịu nén và băng, vải dùng khi bị phù bạch huyết. 
• Sản phẩm công thức dinh dưỡng cho Hội viên cần cho ăn qua ống thông theo 

nguyên tắc hướng dẫn của Medicare. 
• Bộ phận giả để thay thế toàn bộ hoặc một phần bề mặt bên ngoài cơ thể đã bị cắt 

bỏ hoặc suy giảm chức năng do bệnh, thương tích hoặc khuyết tật bẩm sinh. 
 

Sản phẩm công thức và sản phẩm thực phẩm đặc biệt để điều trị bệnh phenylketon niệu 
(PKU) là Dịch vụ được bao trả, với điều kiện là các mặt hàng đó thuộc chế độ ăn uống do 
Bác sĩ trong chương trình chuyên về điều trị bệnh chuyển hóa chỉ định. Chế độ ăn uống đó 
phải được coi là Cần thiết về mặt y tế để ngăn chặn sự phát triển của các khuyết tật 
nghiêm trọng về thể chất hoặc tâm thần hoặc để thúc đẩy sự phát triển hoặc chức năng 
bình thường do hậu quả của PKU. Bắt buộc phải có Giấy cho phép trước. 
Đối với các nhà cung cấp trong mạng lưới, chương trình sẽ cung cấp bảo hiểm cho các bộ 
dụng cụ xét nghiệm tại nhà đối với các bệnh lây truyền qua đường tình dục và chi phí cho 
phòng thí nghiệm để xử lý các bộ dụng cụ được coi là Cần thiết về mặt y tế đó hoặc thích 
hợp và được nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe yêu cầu trực tiếp hoặc được cung 
cấp thông qua yêu cầu hiện hành cho bệnh nhân sử dụng dựa trên các nguyên tắc hướng 
dẫn lâm sàng và sức khỏe của từng bệnh nhân. 

Mọi tùy chỉnh về môi trường sống hoặc ô tô đều bị loại trừ trong Chương trình quyền lợi 
của quý vị. Bảo hiểm chỉ giới hạn ở thiết bị Cần thiết về mặt y tế cơ bản mà đáp ứng đầy đủ 
các nhu cầu y tế của quý vị. 

Bộ dụng cụ xét nghiệm tại nhà đối với các bệnh lây truyền qua đường 
tình dục 
Khi được nhà cung cấp trong mạng lưới yêu cầu, chương trình sẽ cung cấp bảo hiểm cho 
các bộ dụng cụ xét nghiệm tại nhà đối với các bệnh lây truyền qua đường tình dục và chi 
phí cho phòng thí nghiệm để xử lý các bộ dụng cụ được coi là Cần thiết về mặt y tế đó 
hoặc thích hợp và được nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe yêu cầu trực tiếp hoặc 
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được cung cấp thông qua yêu cầu hiện hành cho bệnh nhân sử dụng dựa trên các nguyên 
tắc hướng dẫn lâm sàng và nhu cầu y tế của từng bệnh nhân. 

Vật tư đựng phân và nước tiểu 
Bảo hiểm bao gồm vật tư đựng phân, nước tiểu và vật tư hỗ trợ điều trị tiểu tiện không 
kiểm soát như được kê toa theo nguyên tắc hướng dẫn Danh mục vật tư trong chương 
trình của chúng tôi. VHP sẽ chọn Nhà cung cấp trong chương trình và bảo hiểm chỉ giới 
hạn ở vật tư tiêu chuẩn đáp ứng đầy đủ nhu cầu y tế của quý vị.  

Vật tư đựng phân và nước tiểu được sử dụng để giúp bệnh nhân thoải mái, thuận tiện hoặc 
thiết bị hay tính năng xa xỉ đều bị loại trừ. 

Nguyên tắc hướng dẫn về Danh mục vật tư cho phép quý vị nhận vật tư đựng phân và 
nước tiểu ngoài Danh mục (là các vật tư không có trong Danh mục hàng hóa mềm của 
chúng tôi đối với tình trạng của quý vị) nếu những vật tư đó có thể được bao trả và Nhà 
cung cấp trong chương trình xác định các vật tư đó Cần thiết về mặt y tế. 

Danh mục hàng hóa mềm của Chương trình liệt kê vật tư đựng phân và nước tiểu với 
nhiều loại và vật liệu khác nhau. Danh mục gốc cho những vật tư này gồm: 

• Keo dính – dạng lỏng, chổi, ống, đĩa hoặc đệm. 
• Chất gỡ bỏ keo dính. 
• Thắt lưng – hậu môn nhân tạo. 
• Thắt lưng – thoát vị. 
• Ống thông. 
• Khay chèn ống thông. 
• Đồ vệ sinh. 
• Túi/chai thoát nước – cạnh giường và ở chân. 
• Vật tư băng bó. 
• Vật tư rửa vết thương. 
• Chất bôi trơn. 
• Vật tư khác – đầu nối niệu đạo; bộ lọc khí; chất khử mùi phân; thiết bị gắn ống dẫn 

lưu; băng chụp soma; nút chặn đại tràng; chèn hậu môn nhân tạo; ống tiêm, quả 
bóp và pít-tông rửa vết thương; đường ống; kẹp ống thông, đai chân và các thiết bị 
giữ cố định; kẹp dương vật hoặc niệu đạo và thiết bị nén. 

• Túi – túi đựng nước tiểu, chất thải, phân. 
• Vòng – vòng hậu môn nhân tạo. 
• Lớp màng bảo vệ da. 
• Băng dính – mọi kích cỡ, chống thấm và không chống thấm. 

Dịch vụ sức khỏe tâm thần 
Các dịch vụ sức khỏe tâm thần bao gồm tư vấn sức khỏe tâm thần ngoại trú, dịch vụ sức 
khỏe tâm thần ngoại trú do Bác sĩ tâm thần cung cấp và dịch vụ sức khỏe tâm thần nội trú. 
Dịch vụ được bao trả được quy định trong phần này chỉ giới hạn ở các dịch vụ được chỉ 
định bởi thuật ngữ đã định nghĩa “Sức khỏe tâm thần và chứng rối loạn do sử dụng dược 
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chất” trong phần định nghĩa.  VHP sẽ không giới hạn quyền lợi hoặc bảo hiểm đối với Bệnh 
tâm thần và chứng rối loạn do sử dụng dược chất ở mức điều trị ngắn hạn hoặc cấp tính. 

Dịch vụ được bao trả bao gồm nhưng không giới hạn ở Bệnh tâm thần nặng (SMI) và 
Chứng rối loạn cảm xúc nghiêm trọng (SED) như được định nghĩa trong “Phần định nghĩa” 
của EOC này. SED ở trẻ dưới 18 tuổi cũng có nghĩa là một tình trạng được xác định là 
chứng rối loạn tâm thần, trong ấn bản mới nhất của DSM, mà không phải là chứng rối loạn 
do sử dụng dược chất chính hoặc rối loạn phát triển, dẫn đến hành vi không phù hợp với 
độ tuổi của trẻ theo tiêu chuẩn phát triển dự kiến của trẻ, nếu trẻ cũng đáp ứng ít nhất một 
trong ba (3) tiêu chí sau: 

1) Do chứng rối loạn tâm thần, trẻ bị suy giảm đáng kể ở ít nhất hai (2) lĩnh vực sau:  
a) Tự chăm sóc, hoạt động ở trường, các mối quan hệ trong gia đình hoặc khả năng 

sinh hoạt trong cộng đồng; và  

b) Một trong hai trường hợp sau: 
i) Trẻ có nguy cơ bị đưa ra khỏi nhà hoặc đã bị đưa ra khỏi nhà hoặc   

ii) Chứng rối loạn và suy giảm tâm thần đã xuất hiện hơn sáu (6) tháng hoặc có 
nhiều khả năng sẽ tiếp tục kéo dài hơn một (1) năm nếu không điều trị. 

2) Trẻ có các biểu hiện loạn thần hoặc có nguy cơ tự tử hoặc sử dụng bạo lực do chứng 
rối loạn tâm thần. 

3) Trẻ đáp ứng các yêu cầu về điều kiện nhận dịch vụ giáo dục đặc biệt theo Chương 26.5 
(bắt đầu từ Mục 7570) của Phần 7, Tiêu đề 1, Bộ luật Chính quyền California. 

 
Để có danh sách các Nhà cung cấp trong chương trình về sức khỏe tâm thần, hãy truy cập 
www.valleyhealthplan.org và sử dụng chức năng Tìm kiếm nhà cung cấp hoặc gọi cho 
phòng Dịch vụ Hội viên của VHP theo số 1.888.421.8444 (miễn cước).  Nếu không có Nhà 
cung cấp trong chương trình thuộc khu vực địa lý và theo tiêu chuẩn tiếp cận kịp thời, quý 
vị có thể yêu cầu giấy giới thiệu để thăm khám với một nhà cung cấp ngoài mạng lưới đối 
với các dịch vụ cần thiết về mặt y tế.  Giấy giới thiệu này bao gồm cả dịch vụ ban đầu và 
theo dõi đối với trường hợp chăm sóc sức khỏe tâm thần và sử dụng dược chất. 

 

Để biết các tiêu chí đánh giá lâm sàng, chương trình giáo dục và tài liệu đào tạo để xác 
định cách điều trị cần thiết về mặt y tế đối với sức khỏe tâm thần hoặc chứng rối loạn do sử 
dụng dược chất, hãy gọi cho phòng Dịch vụ Hội viên của VHP theo số 1.888.421.8444 
(miễn cước).   
Điều trị sức khỏe tâm thần và sức khỏe hành vi ngoại trú do các nhà 
cung cấp không phải bác sĩ thực hiện 
Chăm sóc sức khỏe tâm thần ngoại trú do các nhà cung cấp không phải bác sĩ thực hiện 
bao gồm nhưng không giới hạn: 

• Đánh giá, chẩn đoán, trị liệu tâm lý cá nhân và theo nhóm. 
• Kiểm tra tâm lý khi cần thiết để đánh giá Sức khỏe tâm thần hoặc Chứng rối loạn do 

sử dụng dược chất. 
• Dịch vụ được bao trả ngoại trú cho mục đích theo dõi liệu pháp sử dụng thuốc. 
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Điều trị sức khỏe hành vi được Chương trình bao trả và bao gồm các dịch vụ và chương 
trình điều trị chuyên nghiệp, bao gồm cả các chương trình phân tích hành vi ứng dụng và 
can thiệp hành vi dựa trên bằng chứng, mà sẽ phát triển hoặc khôi phục hoạt động của một 
cá nhân mắc chứng rối loạn phổ tự kỷ đến mức tối đa có thể. Những dịch vụ này được 
cung cấp bởi Bác sĩ tâm lý, Chuyên gia tư vấn hôn nhân và gia đình, Nhân viên công tác xã 
hội lâm sàng được cấp phép hoặc các nhân viên y tế khác được luật pháp California cho 
phép. Trong một số trường hợp, PCP của quý vị có thể cung cấp Dịch vụ sức khỏe tâm 
thần trong phạm vi hành nghề của PCP. Không bắt buộc phải có Giấy cho phép trước từ 
VHP đối với các dịch vụ tư vấn được cung cấp bởi các nhà cung cấp đã ký hợp đồng 
không phải là bác sĩ.    

Dịch vụ điều trị sức khỏe tâm thần và sức khỏe hành vi ngoại trú do 
bác sĩ tâm thần thực hiện 
Dịch vụ điều trị sức khỏe tâm thần và sức khỏe hành vi ngoại trú do bác sĩ tâm thần thực 
hiện được cung cấp thông qua các Nhà cung cấp trong chương trình về sức khỏe tâm thần 
của VHP. Bảo hiểm bao gồm đánh giá và điều trị, kiểm tra tâm lý và tâm lý học thần kinh 
theo chỉ định, can thiệp khủng hoảng, chăm sóc ngoại trú tại bệnh viện (nhập viện một 
phần) và điều trị đa lĩnh vực trong chương trình điều trị tâm thần ngoại trú. Điều trị sức 
khỏe hành vi được Chương trình bao trả và bao gồm các dịch vụ và chương trình điều trị 
chuyên nghiệp, bao gồm cả các chương trình phân tích hành vi ứng dụng và can thiệp 
hành vi dựa trên bằng chứng, mà sẽ phát triển hoặc khôi phục hoạt động của một cá nhân 
mắc chứng rối loạn phổ tự kỷ đến mức tối đa có thể. Trong một số trường hợp, PCP của 
quý vị có thể cung cấp Dịch vụ sức khỏe tâm thần. Dịch vụ bao gồm thuốc/dược phẩm kê 
toa và dịch vụ nhà thuốc; thuốc kê toa phải do PCP hoặc Bác sĩ tâm thần được cho phép 
kê toa. Dịch vụ chỉ giới hạn ở điều trị Cần thiết về mặt y tế với số lượng, mức độ thường 
xuyên hoặc thời gian tối đa đến thời điểm quý vị không còn được xác định về mặt lâm sàng 
là cần được điều trị.  

Dịch vụ điều trị sức khỏe tâm thần và sức khỏe hành vi nội trú 
Dịch vụ được bao trả đối với Dịch vụ điều trị sức khỏe tâm thần và sức khỏe hành vi nội trú 
sẽ được cung cấp khi Nhà cung cấp trong chương trình được cho phép. Dịch vụ điều trị 
thay thế tại bệnh viện sẽ được cung cấp nếu một Hội viên được hưởng lợi từ việc điều trị 
trong một chương trình sức khỏe tâm thần đa lĩnh vực có cấu trúc như một giải pháp thay 
thế cho việc nhập viện nội trú. (Các) phương pháp điều trị dịch vụ sức khỏe tâm thần ngoại 
trú sau khi nhập viện chỉ được cung cấp khi được Nhà cung cấp trong chương trình cho 
phép tại Cơ sở trong chương trình. 

VHP bao trả cho trường hợp nhập viện tâm thần nội trú tại Bệnh viện trong chương trình. 
Bảo hiểm bao gồm tiền phòng và tiền ăn, các loại thuốc và Dịch vụ của Bác sĩ trong 
chương trình và các Nhà cung cấp trong chương trình khác, là những nhân viên chăm sóc 
sức khỏe được cấp phép hành động trong phạm vi giấy phép của họ. 

VHP bao trả cho các chương trình điều trị tâm thần sau đây tại Cơ sở trong chương trình: 

• Điều trị sức khỏe tâm thần nội trú tại trung tâm. 
• Điều trị tại trung tâm khi gặp khủng hoảng. 
• Điều trị trong chương trình trung tâm khi gặp khủng hoảng tại cơ sở điều trị tâm thần 

được cấp phép với sự giám sát 24 giờ một ngày của nhân viên lâm sàng để ổn định 
trường hợp khủng hoảng tâm thần cấp tính. 

• Quan sát tâm thần đối với trường hợp khủng hoảng tâm thần cấp tính. 
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Dịch vụ sức khỏe tâm thần nội trú theo lệnh của tòa án hoặc là điều kiện để tạm tha hoặc 
quản chế sẽ bị loại trừ khỏi Chương trình quyền lợi của quý vị, trừ khi Bác sĩ trong chương 
trình của quý vị xác định là Cần thiết về mặt y tế. 

Dịch vụ cai nghiện (nghiện rượu và ma túy) 
Đánh giá và điều trị ngoại trú đối với trường hợp nghiện rượu hoặc ma túy và điều trị y tế 
và các dịch vụ giáo dục và tư vấn về các triệu chứng cai nghiện đều là Dịch vụ được bao 
trả khi được VHP cho phép và được sắp xếp thông qua Nhà cung cấp trong chương trình. 
Dịch vụ cai nghiện nội trú Được cho phép trước cho bệnh nhân nghiện rượu và ma túy sẽ 
được cung cấp cho trường hợp giữ lại cơ sở khi được cung cấp tại Cơ sở trong chương 
trình.  

Trường hợp nhập viện để điều trị quá liều và phục hồi chức năng nội trú khi cần thiết về 
mặt y tế theo nguyên tắc hướng dẫn của ASAM được bao trả khi được cung cấp tại Cơ sở 
trong chương trình. 

Dịch vụ chăm sóc sức khỏe hành vi/cai nghiện theo lệnh của tòa án hoặc là điều kiện để 
tạm tha hoặc quản chế hoặc khi bị giam giữ sẽ bị loại trừ khỏi Chương trình quyền lợi của 
quý vị.  

Cai nghiện nội trú 
VHP bao trả cho trường hợp nhập viện tại Bệnh viện trong chương trình để quản lý y khoa 
đối với các triệu chứng cai nghiện, bao gồm tiền phòng và tiền ăn, Dịch vụ được bao trả 
cho Bác sĩ trong chương trình, các loại thuốc, dịch vụ phục hồi sau cai nghiện, giáo dục và 
tư vấn.  

Chăm sóc cai nghiện ngoại trú 
Dịch vụ được bao trả để điều trị cai nghiện gồm: 

• Các chương trình ngoại trú tích cực, bao gồm nhưng không giới hạn chương trình 
nhập viện một phần. 

• Tư vấn cai nghiện cho cá nhân và theo nhóm. 
• Điều trị y tế cho các triệu chứng cai nghiện. 

 
Chia sẻ chi phí có thể được áp dụng cho các Dịch vụ được bao trả này mà trong đó có thể 
áp dụng Chia sẻ chi phí bao gồm: 

• Đánh giá và điều trị cai nghiện cho cá nhân. 
• Điều trị cai nghiện theo nhóm. 

 
Dịch vụ duy trì methadone Cần thiết về mặt y tế được gộp vào dịch vụ chăm sóc cai nghiện 
ngoại trú. 

Dịch vụ thính giác 
Chương trình không bao trả cho thiết bị trợ thính (trừ các thiết bị được cấy ghép bên trong 
như được nêu trong phần “Thiết bị giả và chỉnh hình”).  

Chương trình bao trả miễn phí cho: 

• Kiểm tra sàng lọc thính giác định kỳ, là dịch vụ chăm sóc phòng ngừa. 
• Kiểm tra thính giác để xác định nhu cầu điều chỉnh thính giác. 
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Dịch vụ thính giác bị loại trừ khỏi Chương trình là: 

• Thiết bị trợ thính, bộ phận thay thế và pin, sửa chữa và thay thế thiết bị trợ thính. 
•  Thiết bị trợ thính được cấy ghép bên trong, như cấy ghép Ốc tai điện tử và thiết bị 

trợ thính tích hợp Osseo. Tham khảo nội dung “Thiết bị giả và chỉnh hình” trong 
phần này. 

Dịch vụ y tế tại nhà 
Khi quý vị phải ở trong nhà vì lý do y tế, Chương trình quyền lợi của quý vị sẽ bao trả cho 
quý vị các dịch vụ y tế tại nhà từ các Nhà cung cấp trong chương trình. Bác sĩ trong 
chương trình của quý vị phải thu xếp có được Giấy cho phép trước. Dịch vụ chăm sóc sức 
khỏe tại nhà sẽ được cung cấp dưới sự chú ý và giám sát trực tiếp của Bác sĩ trong 
chương trình và được thực hiện bởi các nhân viên chăm sóc sức khỏe là Nhà cung cấp 
trong chương trình đến thăm khám.  

Dịch vụ y tế tại nhà chỉ được bao trả trong Khu vực dịch vụ và chỉ khi quý vị thực sự phải ở 
trong nhà, tình trạng của quý vị yêu cầu phải có sự chăm sóc của điều dưỡng, chuyên gia 
trị liệu vật lý hoặc vận động hoặc chuyên gia trị liệu âm ngữ và chỉ khi Bác sĩ trong chương 
trình xác định có thể duy trì giám sát và kiểm soát hiệu quả việc chăm sóc tại nhà cho quý 
vị. 

Bảo hiểm chỉ giới hạn cho dịch vụ chăm sóc chuyên môn, không phải là Chăm sóc sinh 
hoạt và có thể không được cung cấp một cách thích hợp tại văn phòng của Bác sĩ trong 
chương trình, bệnh viện hoặc Cơ sở điều dưỡng chuyên môn. Bảo hiểm không bao gồm 
các bữa ăn, dịch vụ trông trẻ, chăm sóc ban ngày tại nhà và dọn dẹp nhà cửa. VHP chỉ bao 
trả cho dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà bán thời gian hoặc không liên tục như sau:  

• Tối đa hai giờ mỗi lần thăm khám đối với những lần thăm khám của điều dưỡng 
hoặc chuyên gia trị liệu vật lý, vận động hoặc âm ngữ. Nếu buổi thăm khám kéo dài 
hơn hai giờ, thì mỗi phần tăng thêm hai (2) giờ được tính là một buổi thăm khám 
riêng biệt. 

• Tối đa ba (3) lần thăm khám mỗi ngày (cộng tất cả các lần thăm khám sức khỏe tại 
nhà) 

• Tối đa 100 lần thăm khám trong một Năm quyền lợi 

Dịch vụ thẩm tách 
Dịch vụ thẩm tách cho người suy thận cấp tính và bệnh thận mạn tính, bao gồm thiết bị, 
đào tạo và vật tư y tế cần thiết để thẩm tách sẽ được bao trả theo Chương trình quyền lợi 
của quý vị. Các Nhà cung cấp trong chương trình phải cung cấp Dịch vụ được bao trả. Phải 
nhận được Giấy cho phép trước trước khi đánh giá và điều trị. 

Chăm sóc cuối đời 
Chăm sóc cuối đời là một hình thức chăm sóc sức khỏe đa lĩnh vực chuyên biệt, được thiết 
kế để cung cấp dịch vụ chăm sóc giảm nhẹ và giảm bớt những khó chịu về thể chất, cảm 
xúc và tinh thần của Hội viên đang trải qua giai đoạn cuối đời do mắc bệnh nan y. Dịch vụ 
này hỗ trợ cho người chăm sóc chính và gia đình của Hội viên. Hội viên chọn dịch vụ chăm 
sóc cuối đời là chọn nhận dịch vụ chăm sóc giảm nhẹ cơn đau và các triệu chứng khác liên 
quan đến bệnh giai đoạn cuối mà không nhận dịch vụ chăm sóc để cố gắng chữa khỏi 
bệnh giai đoạn cuối. Quý vị có thể thay đổi quyết định để nhận các quyền lợi chăm sóc cuối 
đời bất kỳ lúc nào. 

VHP chỉ bao trả miễn phí cho các dịch vụ chăm sóc cuối đời được liệt kê dưới đây nếu đáp 
ứng tất cả các yêu cầu sau: 
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• Bác sĩ trong chương trình đã chẩn đoán quý vị mắc bệnh nan y và xác định quý vị 
chỉ còn sống được 12 tháng trở xuống. 

• Những Dịch vụ này được cung cấp trong phạm vi Khu vực dịch vụ. 
• Dịch vụ được cung cấp bởi một cơ quan chăm sóc cuối đời được cấp phép, là Nhà 

cung cấp trong chương trình. 
• Dịch vụ là cần thiết để giảm nhẹ và kiểm soát bệnh giai đoạn cuối của quý vị và các 

tình trạng có liên quan. 
 

Nếu đáp ứng các yêu cầu trên, VHP sẽ bao trả cho những dịch vụ sau theo điều phối 
quyền lợi với các dịch vụ chăm sóc cuối đời, được cung cấp 24 giờ mỗi ngày nếu cần thiết, 
cho dịch vụ chăm sóc cuối đời của quý vị: 

• Dịch vụ của Bác sĩ trong chương trình. 
• Chăm sóc điều dưỡng chuyên môn, bao gồm thẩm định, đánh giá và quản lý vụ việc 

về nhu cầu điều dưỡng, điều trị để giảm đau và kiểm soát triệu chứng, hỗ trợ cảm 
xúc cho quý vị và gia đình quý vị, cũng như hướng dẫn cho người chăm sóc. 

• Liệu pháp vật lý, vận động hoặc âm ngữ nhằm kiểm soát triệu chứng hoặc cho phép 
quý vị duy trì các hoạt động sinh hoạt hàng ngày. 

• Liệu pháp hô hấp. 
• Dịch vụ xã hội y tế. 
• Hỗ trợ y tế tại nhà và dịch vụ dọn dẹp nhà cửa. 
• Thuốc giảm đau được kê toa để kiểm soát cơn đau và triệu chứng của bệnh giai 

đoạn cuối với lượng thuốc đủ dùng trong tối đa chín mươi (90) ngày theo nguyên tắc 
hướng dẫn trong Danh mục thuốc của chúng tôi. Quý vị phải nhận những loại thuốc 
này từ Nhà thuốc trong chương trình. Một số loại thuốc nhất định có lượng cấp phát 
tối đa đủ dùng trong ba mươi (30) ngày trong một khoảng thời gian ba mươi (30) 
ngày bất kỳ. Để biết danh sách cập nhật các loại thuốc này, hãy gọi số 
1.888.421.8444 (miễn cước) hoặc truy cập www.valleyhealthplan.org. 

• Thiết bị y tế lâu bền. 
• Chăm sóc thay thế khi cần thiết để giảm nhẹ gánh nặng cho người chăm sóc của 

quý vị. Chăm sóc thay thế là chăm sóc nội trú ngắn hạn không thường xuyên, giới 
hạn không quá năm (5) ngày liên tiếp tại một thời điểm. 

• Dịch vụ tư vấn và chia buồn khi mất người thân. 
• Tư vấn chế độ ăn uống. 

 
Dịch vụ chăm sóc sau đây trong suốt những giai đoạn khủng hoảng được bao trả khi quý vị 
cần chăm sóc liên tục để giảm nhẹ hoặc kiểm soát các triệu chứng y tế cấp tính: 

• Chăm sóc điều dưỡng liên tục đến 24 giờ một ngày nếu cần thiết để quý vị có thể ở 
nhà. 

• Chăm sóc nội trú ngắn hạn cần thiết ở cấp độ không thể cung cấp tại nhà. 

Dịch vụ ghép tạng 
VHP bao trả cho Thủ thuật ghép mô và bộ phận cơ thể không mang tính thử nghiệm và các 
dịch vụ liên quan đến hiến tạng cho những người hiến tạng thực tế hoặc tiềm năng, bao 
gồm nhưng không giới hạn đối với: 

• Chụp hình và xét nghiệm chẩn đoán ngoại trú 
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• Các loại thuốc kê toa ngoại trú và các loại thuốc được cho sử dụng 
• Dịch vụ xe cấp cứu Cần thiết về mặt y tế.  
• Lấy cơ quan, mô hoặc tủy xương và để điều trị các biến chứng. 

Các dịch vụ ghép tạng, mô và tủy xương phải tuân theo các giới hạn và trường hợp loại trừ 
như được nêu trong phần “Giới hạn và trường hợp loại trừ”. (Các) Bác sĩ trong chương 
trình phải: 

• Xác định quý vị có đáp ứng một số Tiêu chí y khoa nhất định đã được lập cho bệnh 
nhân cần cấy ghép hay không. 

• Giới thiệu quý vị đến các cơ sở cấy ghép do VHP chọn, bằng văn bản với chấp 
thuận của Giám đốc Y khoa VHP. 
 

 Nếu cơ sở được Chương trình giới thiệu xác định quý vị không đáp ứng các tiêu chí tương 
ứng để cấy ghép, VHP sẽ chỉ bao trả cho các Dịch vụ mà quý vị đã nhận trước khi quyết 
định đó được đưa ra. 

Dịch vụ thử nghiệm lâm sàng 
Người ghi danh đủ điều kiện có thể tham gia thử nghiệm lâm sàng đã được phê duyệt do 
một nhà cung cấp tham gia chương trinh thực hiện. Thử nghiệm lâm sàng đã được phê 
duyệt có nghĩa là thử nghiệm lâm sàng giai đoạn I, giai đoạn II, giai đoạn III hoặc giai đoạn 
IV, được thực hiện liên quan đến việc phòng ngừa, phát hiện hoặc điều trị bệnh ung thư 
hoặc một bệnh hay tình trạng đe dọa tính mạng khác, đáp ứng ít nhất một trong các tiêu chí 
sau:  

(A) Nghiên cứu được phê duyệt hoặc tài trợ bởi một hoặc nhiều tổ chức sau đây: 

(i) Viện Y tế Quốc gia. 

(ii) Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh liên bang. 

(iii) Cơ quan Nghiên cứu và Chất lượng Chăm sóc Sức khỏe. 

(iv) Trung tâm Dịch vụ Medicare và Medicaid Liên bang. 

(v) Nhóm hợp tác hoặc trung tâm của bất kỳ tổ chức nào được nêu tại đoạn (i) đến 
(iv), bao gồm cả Bộ Quốc phòng hoặc Bộ Cựu chiến binh Hoa Kỳ. 

(vi) Một tổ chức nghiên cứu phi chính phủ đủ tiêu chuẩn, được xác định trong các 
nguyên tắc hướng dẫn do Viện Y tế Quốc gia ban hành cho các khoản tài trợ hỗ trợ 
trung tâm. 

(vii) Một trong các bộ sau đây, nếu nghiên cứu đã được xem xét và phê duyệt thông 
qua hệ thống bình duyệt mà Bộ trưởng Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ xác 
định là tương đương với hệ thống đánh giá bình duyệt được Viện Y tế Quốc gia sử 
dụng và đảm bảo đánh giá công bằng các tiêu chuẩn khoa học cao nhất bởi những 
cá nhân có trình độ và không quan tâm đến kết quả đánh giá: 

(I) Bộ Cựu chiến binh Hoa Kỳ. 

(II) Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ. 

(II) Bộ Năng lượng Hoa Kỳ. 



  

 
BẰNG CHỨNG BẢO HIỂM VÀ BIỂU MẪU TIẾT LỘ THÔNG TIN KẾT HỢP CỦA VALLEY HEALTH PLAN.  
ĐÃ SỬA ĐỔI ngày 23/08/2019    Trang | 59 

Quyền lợi và chia sẻ chi phí 

(B) Nghiên cứu được thực hiện theo đơn đăng ký thuốc mới nghiên cứu được Cơ quan 
Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ xem xét. 
(C) Nghiên cứu là thử nghiệm thuốc được miễn đăng ký thuốc mới nghiên cứu được Cơ 
quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ xem xét. 
“Bệnh hay tình trạng đe dọa tính mạng” có nghĩa là bệnh hoặc tình trạng có khả năng tử 
vong cao nếu không can thiệp gián đoạn tiến triển bệnh. 
“Người ghi danh đủ điều kiện” có nghĩa là người ghi danh đáp ứng cả hai điều kiện sau: 
(A) Người ghi danh đủ điều kiện tham gia thử nghiệm lâm sàng đã được phê duyệt, theo 
quy trình thử nghiệm lâm sàng, để điều trị bệnh ung thư hoặc một bệnh hay tình trạng đe 
dọa tính mạng khác. 
(B) Bất kỳ một trong hai trường hợp sau: 

(i) Nhân viên chăm sóc sức khỏe giới thiệu là nhà cung cấp tham gia và đã kết luận 
rằng việc người ghi danh tham gia thử nghiệm lâm sàng là phù hợp vì người ghi 
danh đáp ứng các điều kiện của đoạn (A). 
(ii) Người ghi danh cung cấp thông tin y tế và khoa học chứng minh rằng việc họ 
tham gia thử nghiệm lâm sàng là phù hợp vì họ đáp ứng các điều kiện của đoạn (A). 

Việc chia sẻ chi phí cho các chi phí chăm sóc bệnh nhân thông thường sẽ giống như chi 
phí áp dụng cho các dịch vụ tương tự không được cung cấp trong thử nghiệm lâm sàng, 
ngoại trừ việc sẽ áp dụng mức chi phí tự trả tối đa và trong mạng lưới nếu thử nghiệm lâm 
sàng không được cung cấp hoặc không có sẵn thông qua một nhà cung cấp tham gia. Việc 
tham gia chỉ giới hạn trong các thử nghiệm lâm sàng được chấp thuận ở California, trừ khi 
thử nghiệm lâm sàng đó không được cung cấp hoặc có sẵn thông qua một nhà cung cấp 
tham gia ở California.  

Dịch vụ châm cứu 
Dịch vụ châm cứu được cung cấp thông qua các Nhà cung cấp trong chương trình được 
cho phép và chỉ do PCP hoặc VHP giới thiệu. Dịch vụ được bao trả thường chỉ được cung 
cấp để điều trị chứng buồn nôn hoặc thuộc chương trình kiểm soát cơn đau toàn diện để 
điều trị chứng đau mạn tính. Trong trường hợp các dịch vụ yêu cầu hơn 20 buổi thăm khám 
được chỉ định cho mỗi Năm theo lịch, Nhà cung cấp trong chương trình phải đưa ra lý do 
hợp lý.  

Để tìm Nhà cung cấp dịch vụ châm cứu của VHP, hãy truy cập trang web của VHP tại địa 
chỉ www.valleyhealthplan.org và sử dụng chức năng Tìm kiếm nhà cung cấp hoặc gọi 
cho phòng Dịch vụ Hội viên theo số 1.888.421.8444 (miễn cước). 

Dịch vụ nha khoa  
Bệnh viện hoặc trung tâm phẫu thuật trong chương trình 

Đối với các thủ thuật nha khoa tại Cơ sở trong chương trình, VHP bao trả cho dịch vụ gây 
mê toàn thân và các Dịch vụ của cơ sở đó liên quan đến gây mê nếu tình trạng lâm sàng 
hoặc bệnh nền của quý vị yêu cầu tiến hành thủ thuật nha khoa tại bệnh viện hoặc trung 
tâm ngoại trú và thủ thuật nha khoa thường sẽ không yêu cầu gây mê toàn thân. VHP 
không bao trả cho bất kỳ Dịch vụ nào khác liên quan đến thủ thuật nha khoa, ví dụ như 
Dịch vụ của nha sĩ 
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Dịch vụ nha khoa chỉ giới hạn ở Dịch vụ được bao trả Cần thiết về mặt y tế. Dịch vụ phải 
Được cho phép trước bởi VHP tại Nhà cung cấp trong chương trình.  

Dịch vụ nha khoa ngoại trú 

Dịch vụ nha khoa bao gồm các Dịch vụ được bao trả Được cho phép trước được thực hiện 
trong môi trường ngoại trú do Nhà cung cấp trong chương trình cung cấp để: 

• Điều trị hoặc loại bỏ khối u. 
• Dịch vụ của Bác sĩ trong chương trình hoặc chụp X-quang (không phải ở văn phòng 

nha sĩ) để điều trị chấn thương do tai nạn đối với răng tự nhiên. 
• Phẫu thuật hàm trên hoặc hàm dưới mà Cần thiết về mặt y tế để chữa bệnh khớp 

thái dương hàm (TMJ) hoặc các chứng rối loạn y tế khác. 
• Dịch vụ liên quan đến vỡ hàm do tai nạn.  
• Các loại thuốc kê toa nhận từ Nhà thuốc trong chương trình. 

 
Có áp dụng Giới hạn và trường hợp loại trừ. Dịch vụ nha khoa tổng quát định kỳ không 
được bao trả. Các khoản phí cho chính thủ thuật nha khoa, bao gồm nhưng không giới hạn 
phí chuyên môn của nha sĩ, đều bị loại trừ. Các hạng mục và dịch vụ liên quan đến chăm 
sóc, điều trị, trám răng, nhổ răng hoặc thay thế răng hoặc cấu trúc đỡ răng trực tiếp đều 
không được bao trả. 

Dịch vụ điều trị chứng rối loạn khớp thái dương hàm (TMJ) 

Các dịch vụ điều trị rối loạn khớp thái dương hàm (TMJ) bao gồm đánh giá và điều trị rối 
loạn chức năng TMJ Cần thiết về mặt y tế, bao gồm cả việc cung cấp các dụng cụ dùng 
trong miệng được chỉ định. Bắt buộc phải có Giấy cho phép trước của VHP đối với tất cả 
các Dịch vụ được bao trả, bao gồm tư vấn, chẩn đoán và điều trị y tế hoặc phẫu thuật cho 
các chứng rối loạn TMJ. Áp dụng giới hạn trọn đời $800.00 cho chi phí của mọi thiết bị định 
vị trong miệng và các dịch vụ có liên quan. Quý vị sẽ chịu trách nhiệm thanh toán cho các 
dịch vụ và tất cả các chi phí vượt mức giới hạn trọn đời $800 cho các dụng cụ dùng trong 
miệng và các dịch vụ có liên quan. 

VHP sẽ cho phép Dịch vụ được bao trả TMJ nếu: 

• Một PCP trong chương trình đã chẩn đoán Hội chứng TMJ và Hội viên đã hoàn 
thành thử nghiệm kiểm soát thận trọng liên tục từ ba (3) đến sáu (6) tháng. 

• Dụng cụ dùng trong miệng đã được đặt trước khi phẫu thuật. 
 

Bảo hiểm phẫu thuận chỉ giới hạn ở: 

• Các dịch vụ để điều trị hoặc loại bỏ khối u. 
• Dịch vụ của Bác sĩ hoặc chụp X-quang để điều trị chấn thương do tai nạn đối với 

răng tự nhiên. 
• Phẫu thuật hàm trên hoặc hàm dưới mà Cần thiết về mặt y tế để chữa bệnh khớp 

thái dương hàm hoặc các chứng rối loạn y tế khác. 
• Dịch vụ liên quan đến vỡ hàm do tai nạn. 

 
Khi có Giấy cho phép trước, Hội viên có thể chọn tìm kiếm dịch vụ chăm sóc tại văn phòng 
tư vấn của nha sĩ thuộc VHP. Các trường hợp loại trừ bao gồm các dịch vụ nha khoa thông 
thường và điều trị nha khoa; hơn một (1) thiết bị định vị trong miệng hoặc bộ phận giả 
(những thiết bị này được coi là thiết bị nha khoa); thôi miên hoặc phản hồi sinh học và các 
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thiết bị điều trị chứng nghiến răng. Gửi yêu cầu bồi hoàn của quý vị cho các thiết bị dùng 
trong miệng và các dịch vụ có liên quan tới VHP trong vòng 90 ngày kể từ ngày sử dụng 
dịch vụ. 

Dịch vụ nha khoa cho trẻ em 
Chương trình Liberty Dental Plan of California (LDP) cung cấp dịch vụ chăm sóc nha khoa 
thiết yếu cho trẻ em thông qua mạng lưới thuận tiện gồm các Nha sĩ có hợp đồng trong khu 
vực dịch vụ. Các Nha sĩ này được kiểm tra sàng lọc để đảm bảo duy trì được các tiêu 
chuẩn chất lượng, khả năng tiếp cận và độ an toàn của chúng tôi. Mạng lưới này gồm các 
chuyên gia nha khoa nổi tiếng. Khi đến thăm khám với Nha sĩ có hợp đồng được chỉ định 
của mình, quý vị chỉ phải trả Tiền đồng thanh toán được áp dụng cho các Quyền lợi lên đến 
Chi phí tự trả tối đa. 

Tính đủ điều kiện và ghi danh 

Người ghi danh là trẻ em đủ điều kiện là trẻ em từ sơ sinh đến 19 tuổi, đáp ứng các yêu 
cầu về tính đủ điều kiện trong Thỏa thuận hội viên chương trình bảo hiểm cho cá nhân và 
gia đình và Covered California của VHP và Bằng chứng bảo hiểm và biểu mẫu tiết lộ thông 
tin. LDP được đưa vào dành cho Người ghi danh là trẻ em đủ điều kiện ghi danh tham gia 
chương trình bảo hiểm y tế do Covered California và Chương trình bảo hiểm cho cá nhân 
và gia đình của VHP cung cấp. Việc ghi danh theo LDP để bảo hiểm bắt đầu vào ngày ghi 
danh theo chương trình bảo hiểm y tế và chấm dứt vào ngày chấm dứt ghi danh tham gia 
chương trình bảo hiểm y tế. LDP sẽ cung cấp cho quý vị Bằng chứng bảo hiểm và biểu 
mẫu tiết lộ thông tin khi ghi danh, trong đó nêu rõ: 

• Những lợi thế của Liberty Dental Plan và cách tận dụng các quyền lợi của quý vị. 
• Thông tin chi tiết về Khoản khấu trừ, Tiền đồng bảo hiểm và Tiền đồng thanh toán. 
• Cách chọn nhà cung cấp. 
• Tiếp tục chăm sóc. 
• Giải đáp các câu hỏi thường gặp. 

 
Để biết các dịch vụ nha khoa cho trẻ em, hãy liên hệ với Phòng Dịch vụ Khách hàng của 
LDP theo số 1.888.703.6999 (miễn cước) hoặc gửi văn bản yêu cầu tới Customer Service, 
LDP, P.O. Box 26110, Santa Ana, CA, 92799- 6110. Quý vị cũng có thể truy cập trang web 
của LDP tại địa chỉ www.libertydentalplan.com để lấy bản sao danh sách Bác sĩ trong 
mạng lưới LDP mới nhất, hãy truy cập trang web của VHP tại địa chỉ 
www.valleyhealthplan.org hoặc gọi cho phòng Dịch vụ Hội viên 1.888.421.8444 (miễn 
cước). 
Nếu quý vị có than phiền về LIBERTY Dental Plan 
LIBERTY có quy trình giải quyết Khiếu nại. Quý vị có thể nộp đơn than phiền với LIBERTY 
nếu có bất kỳ điểm nào không hài lòng về quyết định đối với yêu cầu thanh toán bảo hiểm, 
quyết định quyền lợi hoặc bảo hiểm, Nhà cung cấp dịch vụ nha khoa của quý vị hoặc bất kỳ 
khía cạnh nào trong Chương trình quyền lợi nha khoa của quý vị. Nếu không đồng ý với 
quyết định của LIBERTY về than phiền của mình, quý vị có thể nhận trợ giúp từ Trung tâm 
Trợ giúp DMHC của Tiểu bang California khi gọi số 1.888. 466.2219 (miễn cước) và tại 
Đường dây TDD 1-877-688-9891 cho người khuyết tật về nghe và nói. Trong một số 
trường hợp, Trung tâm Trợ giúp DMHC có thể giúp quý vị nộp đơn xin Duyệt xét y khoa 
độc lập (IMR) hoặc nộp đơn than phiền. IMR là quy trình các bác sĩ không thuộc chương 
trình bảo hiểm y tế của quý vị xem xét trường hợp của quý vị. Trên trang web của DMHC 
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tại địa chỉ http://www.dmhc.ca.gov có các biểu mẫu than phiền, biểu mẫu đăng ký IMR và 
hướng dẫn trực tuyến. 

Điều phối quyền lợi 
Là Hội viên được bảo hiểm, quý vị sẽ luôn nhận được các quyền lợi nha khoa của mình. 
LDP không coi Chương trình bảo hiểm cá nhân của quý vị là chương trình phụ so với bất 
kỳ chương trình bảo hiểm nha khoa nào khác mà quý vị có thể có. Quý vị có quyền nhận 
các quyền lợi như được liệt kê trong Bằng chứng bảo hiểm và biểu mẫu tiết lộ thông tin của 
LDP, cho dù quý vị có thể có bất kỳ bảo hiểm nào khác bổ sung. 

Chi phí tự trả tối đa hàng năm 
Chi phí tự trả tối đa hàng năm là số tiền tối đa mà quý vị có thể phải trả cho các Dịch vụ 
được bao trả trong một năm. Bất kỳ khoản thanh toán nào cho các dịch vụ nha khoa đều 
được tính gộp vào Chi phí tự trả tối đa của quý vị, cùng với các chi phí y tế của quý vị. Để 
xem Chi phí tự trả tối đa của quý vị, hãy truy cập www. valleyhealthplan.org hoặc gọi cho 
phòng Dịch vụ Hội viên theo số 1.888.421.8444 (miễn cước). Sau khi quý vị thanh toán đủ 
Chi phí tự trả tối đa hàng năm, LIBERTY sẽ thanh toán phần còn lại của chi phí dịch vụ nha 
khoa cho năm đó, nếu dịch vụ quý vị nhận được là quyền lợi được bao trả được thực hiện 
bởi Nhà cung cấp dịch vụ nha khoa có hợp đồng được chỉ định của quý vị hoặc Nhà cung 
cấp dịch vụ nha khoa được cho phép. 

Dịch vụ gia đình 
Chương trình quyền lợi của quý vị đem lại nhiều lựa chọn dịch vụ gia đình khi được cung 
cấp, thu xếp và điều phối thông qua Bác sĩ trong chương trình. Quyền lợi dịch vụ gia đình 
bao gồm: 

• Dịch vụ kế hoạch hóa gia đình. 
• Dịch vụ triệt sản, bao gồm cả thủ thuật triệt sản Được cho phép trước. 
• Dịch vụ phá thai và phá thai mà không cần giấy giới thiệu hoặc giấy cho phép. 

 
Một số Bệnh viện trong chương trình và Nhà cung cấp trong chương trình không 
cung cấp một (1) hoặc nhiều dịch vụ sau đây có thể được bao trả theo quyền lợi 
trong chương trình của quý vị và quý vị hoặc (những) Người phụ thuộc đủ điều kiện 
của quý vị có thể cần: kế hoạch hóa gia đình; dịch vụ tránh thai, bao gồm cả tránh 
thai khẩn cấp; triệt sản, bao gồm thắt ống dẫn trứng tại thời điểm chuyển dạ và sinh 
con; điều trị vô sinh; hoặc phá thai. Quý vị nên tìm hiểu thêm thông tin trước khi ghi 
danh. Gọi cho Nhà cung cấp trong chương trình tiềm năng của quý vị hoặc gọi cho 
phòng Dịch vụ Hội viên theo số 1.888.421.8444 (miễn cước) để đảm bảo quý vị có thể 
nhận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe mà quý vị cần. 
Dịch vụ thai sản 
Chăm sóc thai sản 

Dịch vụ chăm sóc thai sản được cung cấp thông qua Bác sĩ trong chương trình. Dịch vụ 
thai sản bao gồm chăm sóc thai sản và cắt bao quy đầu cho trẻ sơ sinh. 

Sau khi xác nhận có thai, quý vị sẽ được nhận hàng loạt các buổi khám sức khỏe chăm sóc 
tiền sản phòng ngừa theo lịch trình bình thường và buổi khám và tư vấn đầu tiên sau khi 
sinh mà không mất phí.  Thời gian chăm sóc sau sinh đối với các cá nhân nhận các dịch vụ 
liên quan đến thai kỳ và chăm sóc sau sinh có thể kéo dài đến 12 tháng sau khi sinh.   

Thăm khám đúng hẹn trước khi sinh, thay đổi lối sống cho lành mạnh và làm theo lời 
khuyên của bác sĩ là điều quan trọng để đảm bảo sức khỏe tốt cho cả quý vị và thai nhi. 

Decker, Maria
Đạo luật Kế hoạch Giải cứu Người Mỹ (ARPA) và Chăm sóc sau sinh
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Quý vị được xét nghiệm Alpha Feto Protein (AFP) và nếu muốn, có thể tham gia chương 
trình AFP mở rộng. Đây là một chương trình xét nghiệm tiền sản trên toàn tiểu bang do Sở 
Dịch vụ Y tế của Tiểu bang quản lý. Chương trình sẽ bao trả cho các thủ thuật chẩn đoán 
trước khi sinh về các chứng rối loạn di truyền của thai nhi, bao gồm các xét nghiệm về các 
chứng rối loạn di truyền cụ thể được tư vấn di truyền. 

Quý vị và con mới sinh của quý vị được nhận ít nhất 48 giờ chăm sóc nội trú tại bệnh viện 
sau khi sinh thường hoặc 96 giờ sau khi sinh bằng phương pháp mổ lấy thai. Quý vị có thể 
được thu xếp xuất viện sớm hơn khi quý vị và bác sĩ chăm sóc cho quý vị cùng đưa ra 
quyết định đó. Dịch vụ bệnh viện nội trú cho con quý vị sau khi quý vị xuất viện được coi là 
một lần nhập viện riêng. Quý vị phải ghi danh cho con mới sinh để tiếp tục bảo hiểm. 

Nếu quý vị được xuất viện sớm, quý vị và con quý vị sẽ được thăm khám theo dõi trong 
vòng 48 giờ sau khi xuất viện. Quý vị và Bác sĩ trong chương trình của quý vị sẽ xác định 
liệu chuyến thăm khám sẽ diễn ra tại Cơ sở trong chương trình của quý vị, văn phòng Bác 
sĩ trong chương trình của quý vị hay tại nhà. Ở mức tối thiểu, buổi thăm khám sẽ bao gồm 
hướng dẫn nuôi con, hỗ trợ và đào tạo về nuôi con bằng sữa mẹ hoặc cho con bú bình và 
tiến hành bất kỳ đánh giá thể chất cần thiết nào cho bà mẹ hoặc trẻ sơ sinh. Ngoài các lớp 
hỗ trợ tiền sản và trẻ sơ sinh, VHP sẽ bao trả cho dịch vụ hỗ trợ, vật tư và tư vấn nuôi con 
bằng sữa mẹ. 

Nếu ra ngoài Khu vực dịch vụ để nhận các Dịch vụ y tế liên quan đến chăm sóc con sơ sinh 
và/hoặc sinh con, quý vị có thể phải chịu trách nhiệm thanh toán tất cả các khoản phí, ngoại 
trừ những chi phí liên quan đến Dịch vụ cấp cứu. 

Các dịch vụ chọc dò nước ối, siêu âm hoặc bất kỳ thủ thuật nào khác được thực hiện chỉ 
với mục đích xác định giới tính đều bị loại trừ khỏi Chương trình quyền lợi của quý vị. 

Dịch vụ cắt bao quy đầu 

Dịch vụ cắt bao quy đầu được thực hiện trên cơ sở ngoại trú. Khi xuất viện, quý vị sẽ nhận 
được thông báo, trong đó có hướng dẫn cách đặt lịch hẹn cắt bao quy đầu cho con mới 
sinh của quý vị hoặc quý vị có thể yêu cầu Bác sĩ nhi trong chương trình của quý vị thu xếp 
dịch vụ này. Để đảm bảo được bảo hiểm cho dịch vụ này, quý vị phải đặt lịch hẹn trong thời 
hạn ghi trên thông báo này, thường là hai (2) tuần kể từ ngày sinh.  

Bảo hiểm duy trì khả năng sinh sản 
Các dịch vụ duy trì khả năng sinh sản tiêu chuẩn khi điều trị được bao trả có thể trực tiếp 
hoặc gián tiếp gây ra tình trạng vô sinh do điều trị và không thuộc phạm vi bảo hiểm để điều 
trị vô sinh.  

Chăm sóc sức khỏe từ xa 
Chăm sóc sức khỏe từ xa là quyền lợi được bao trả. Phần chia sẻ chi phí của quý vị đối với 
các dịch vụ chăm sóc sức khỏe từ xa sẽ không vượt quá phần chia sẻ chi phí được tính 
cho cùng một dịch vụ được thực hiện trực tiếp. Các dịch vụ chăm sóc sức khỏe từ xa sẽ áp 
dụng khoản khấu trừ và mức tối đa hàng năm hoặc trọn đời giống như các dịch vụ được 
thực hiện trực tiếp tương đương. 

Các dịch vụ chăm sóc sức khỏe từ xa được bao trả trên cơ sở và phạm vi giống với dịch vụ 
chăm sóc sức khỏe mà chương trình chịu trách nhiệm bao trả đối với cùng một dịch vụ 
thông qua chẩn đoán, tư vấn hoặc điều trị trực tiếp. 
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Hội viên có thể nhận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe từ xa tại bất kỳ địa điểm mong muốn 
nào thông qua thiết bị do họ sở hữu, ví dụ như điện thoại, máy tính/máy tính bảng, trình 
duyệt web hoặc điện thoại thông minh. 

VHP ký hợp đồng với MDLive để thực hiện cả dịch vụ chăm sóc y tế và chăm sóc sức khỏe 
hành vi. Hội viên nên đăng ký các dịch vụ của MDLive thông qua ứng dụng MDLive, trình 
duyệt web và điện thoại. Hội viên cũng có thể nhận các dịch vụ trên cơ sở trực tiếp hoặc 
qua chăm sóc sức khỏe từ xa, nếu có, từ các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc chính của hội 
viên, các bác sĩ chuyên khoa điều trị hoặc cá nhân nhân viên y tế có hợp đồng khác, phòng 
khám có hợp đồng hoặc cơ sở y tế có hợp đồng, phù hợp với dịch vụ và tính kịp thời hiện 
tại, cũng như các tiêu chuẩn tiếp cập địa lý. Vui lòng xem phần “Tiếp cận dịch vụ chăm sóc 
kịp thời” để biết thời gian quý vị phải chờ lịch hẹn.  

Tham khảo https://www.valleyhealthplan.org/sites/m/pages/mdlive.aspx để biết thêm 
thông tin về các dịch vụ chăm sóc sức khỏe từ xa do MDLive cung cấp. 

Dịch vụ phổ cập kiến thức về sức khỏe và nâng cao sức khỏe 
VHP cam kết thúc đẩy và nâng cao sức khỏe cho Hội viên của chúng tôi. Mục đích chính 
của phổ cập kiến thức về sức khỏe và nâng cao sức khỏe là để giúp Hội viên có một lối 
sống lành mạnh. Chúng tôi có sẵn các chương trình và tài liệu phổ cập kiến thức về sức 
khỏe liên quan đến phòng ngừa và kiểm soát bệnh tật. Bảo hiểm chỉ giới hạn ở thiết kế 
chương trình và tùy vào khả năng tiếp nhận của lớp học. Vui lòng liên hệ Phòng Giáo dục 
Sức khỏe VHP theo số 1.408.885.3490 để biết thêm thông tin về khả năng tiếp nhận của 
lớp học, lịch học, phí và các tùy chọn bồi hoàn. Quý vị cũng có thể truy cập 
www.valleyhealthplan.org để xem danh sách các lớp học phổ cập kiến thức về sức khỏe 
được Chương trình cho phép. 

VHP có chương trình “Cai thuốc”. Gồm hai (2) lớp học với thời lượng hai (2) giờ mỗi lớp, 
chương trình này hướng dẫn cho Hội viên cách hiểu và giải quyết lịch sử và thói quen hút 
thuốc của họ. Hội viên tìm hiểu về những lợi ích của việc cai thuốc, những cách khác nhau 
để cai thuốc, các triệu chứng cai thuốc, “tác nhân kích thích” hút thuốc, các loại thuốc hữu 
ích và tầm quan trọng của việc chọn ngày cai thuốc. Hội viên lập kế hoạch cai thuốc riêng 
và xem xét các kỹ thuật ứng phó trong một nhóm nhỏ. 

Sau khi hoàn thành chương trình Cai thuốc, các Hội viên nhận được Chứng nhận hoàn 
thành cho phép họ yêu cầu các loại thuốc như Liệu pháp thay thế nicotine (bao gồm miếng 
dán nicotine, kẹo cao su nicotine hoặc viên ngậm nicotine) để giúp giảm các triệu chứng cai 
thuốc. Chương trình và tất cả các loại thuốc để cai thuốc lá được FDA phê duyệt (bao gồm 
cả thuốc kê toa và thuốc mua tự do) cho chế độ điều trị chín mươi (90) ngày khi được Nhà 
cung cấp trong chương trình kê toa là các dịch vụ phòng ngừa được cung cấp miễn phí cho 
người ghi danh và không cần giấy cho phép trước. 

Thông tin liên hệ của Phòng Giáo dục Sức khỏe của VHP: 

Điện thoại:  1.408.885.3490 

Địa chỉ email:  healtheducation@vhp.sccgov.org 

Trang web:  www.valleyhealthplan.org 

 

https://www.valleyhealthplan.org/sites/m/pages/mdlive.aspx
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Dịch vụ phẫu thuật tái tạo, thẩm mỹ và cắt bỏ dạ dày (giảm cân)  
Phẫu thuật tái tạo 

Phẫu thuật tái tạo bao gồm phẫu thuật thẩm mỹ để chỉnh sửa hoặc sửa chữa các cấu trúc 
bất thường của cơ thể do khuyết tật bẩm sinh, bất thường về phát triển, chấn thương, 
nhiễm trùng, khối u hoặc bệnh tật gây ra, nếu Bác sĩ trong chương trình xác định cần phẫu 
thuật để cải thiện chức năng hoặc tạo ra vẻ ngoài bình thường trong phạm vi có thể. Xem 
các nội dung “Cắt bỏ vú và bóc tách hạch” và “Phẫu thuật cắt bỏ dạ dày (giảm cân)” trong 
phần này để biết thêm thông tin. 

Phẫu thuật thẩm mỹ 

Phẫu thuật thẩm mỹ không phải là quyền lợi được bao trả. Phẫu thuật tái tạo mà theo nhận 
định của Bác sĩ trong chương trình chuyên về phẫu thuật tái tạo thì chỉ cải thiện ngoại hình 
không đáng kể sẽ bị loại trừ vì đó là Phẫu thuật thẩm mỹ. Phẫu thuật được thực hiện để 
thay đổi hoặc định hình lại kết cấu bình thường của cơ thể nhằm mục đích cải thiện ngoại 
hình cũng được coi là Phẫu thuật thẩm mỹ. Các dịch vụ thẩm mỹ nhằm mục đích chủ yếu 
là thay đổi hoặc duy trì ngoại hình, ngoại trừ các Dịch vụ được bao trả rong mục “Phẫu 
thuật tái tạo”, sẽ bị loại trừ. 

Cắt bỏ vú và bóc tách hạch 

Sau khi phẫu thuật cắt bỏ toàn bộ hoặc một phần vú Cần thiết về mặt y tế (do bệnh tật, 
bệnh hoặc thương tích), việc tái tạo vú, phẫu thuật và tái tạo vú còn lại để đảm bảo cân 
xứng, điều trị các biến chứng trên cơ thể và Thiết bị giả sẽ là Quyền lợi được bao trả. Bảo 
hiểm bao gồm các trường hợp cắt bỏ vú và bóc tách hạch Cần thiết về mặt y tế, bao gồm 
cả nhập viện, thăm khám tại văn phòng và chi phí cho bác sĩ và bác sĩ phẫu thuật. Khi cần 
thiết về mặt y tế, Bác sĩ trong chương trình của quý vị sẽ thu xếp để quý vị nhận những 
Dịch vụ được bao trả này. 

Phẫu thuật cắt bỏ dạ dày (giảm cân) 

Phẫu thuật cắt bỏ dạ dày được thực hiện để điều trị bệnh béo phì là Quyền lợi được bao 
trả khi Cần thiết về mặt y tế, được VHP Cho phép trước, được thực hiện bởi Nhà cung cấp 
trong chương trình và Hội viên đã hoàn thành các yêu cầu của VHP đối với Phẫu thuật cắt 
bỏ dạ dày. Phẫu thuật tái tạo được coi là Cần thiết về mặt y tế theo quyền lợi phẫu thuật tái 
tạo và được chấp thuận theo cơ sở khác, ngoài phẫu thuật thẩm mỹ để cải thiện ngoại 
hình, sẽ là Quyền lợi được bao trả. 

Dịch vụ khi đi lại 
VHP bao trả các Dịch vụ cấp cứu và cần thiết khẩn cấp trên toàn thế giới. Tham khảo phần 
“Tiếp cận dịch vụ chăm sóc” ở nội dung “Cho phép và từ chối dịch vụ”. 

Tiêm chủng khi đi lại theo khuyến nghị của Lực lượng Đặc nhiệm các Dịch vụ Phòng ngừa 
Bệnh tật Hoa Kỳ sẽ được bao trả. Dịch vụ tư vấn tiêm chủng y tế khi đi lại không phải là 
quyền lợi được bao trả. Để nhận các mũi tiêm chủng khi đi lại khác, hãy liên hệ với Nhà 
cung cấp trong chương trình hoặc Nhà thuốc trong chương trình VHP của quý vị mà có 
cung cấp dịch vụ tiêm chủng khi đi lại. Gọi cho phòng Dịch vụ Hội viên theo số 
1.888.421.8444 (miễn cước) để biết thêm thông tin. 
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Dịch vụ nhãn khoa 
VHP không bao trả cho kính mắt hoặc kính áp tròng, trừ khi cho trẻ em dưới 19 tuổi. Bảo 
hiểm bao gồm cả các loại kính áp tròng đặc biệt dành cho tật dị mống mắt và không có thủy 
tinh thể tự nhiên như được nêu trong phần này. 

Kính áp tròng đặt biệt cho tật dị mống mắt và không có thủy tinh thể tự nhiên  

Kiểm tra thị lực 
kém 

Đánh giá toàn diện được 
Bao trả hoàn toàn 

Một lần trong mỗi năm 
theo lịch  

Cần có Giấy cho 
phép trước 

Hỗ trợ thị lực 
kém 

Hỗ trợ thị lực kém được 
chấp thuận sẽ được Bao 
trả hoàn toàn 

Một lần trong mỗi năm 
theo lịch  

Cần có Giấy cho 
phép trước 

 

Hội viên không phải trả Tiền đồng thanh toán đối với dịch vụ khám hoặc vật tư cho bác sĩ 
trong mạng lưới VSP tại thời điểm cung cấp dịch vụ. 

VHP bao trả cho các loại kính áp tròng đặc biệt sau đây khi được Bác sĩ trong chương trình 
hoặc Bác sĩ khám mắt trong chương trình kê toa: 

• Tối đa hai (2) kính áp tròng Cần thiết về mặt y tế cho mỗi mắt (bao gồm cả điều 
chỉnh và cấp phát) trong khoảng thời gian 12 tháng bất kỳ để điều trị tật dị mống 
mắt, cho dù được chương trình cung cấp trong thời gian ký hợp đồng 12 tháng hiện 
tại hay trước đó. Miễn phí. 

• Tối đa sáu (6) kính áp tròng cho mắt không có thủy tinh thể tự nhiên Cần thiết về 
mặt y tế cho mỗi mắt (bao gồm điều chỉnh và cấp phát) cho mỗi năm theo lịch để 
điều trị mắt không có thủy tinh thể tự nhiên, cho dù được cung cấp bởi chương trình 
theo hợp đồng hiện tại hay hợp đồng trước đó trong cùng một năm theo lịch. Miễn 
phí. 

Dịch vụ chăm sóc thị lực cho trẻ em 

VHP bao trả cho các dịch vụ chăm sóc thị lực sau đây cho trẻ em dưới 19 tuổi thông qua 
mạng lưới VSP. 

• Khám mắt. Được bao trả toàn bộ.  
• Vật dụng chăm sóc thị lực. Được bao trả toàn bộ.  
• Mắt kính (Bảo hiểm bao gồm mắt kính bằng polycarbonate, nhựa hoặc thủy tinh, loại 

chống xước hoặc phủ lớp chống tia cực tím [UV] cũng được bao trả). 
o Kính đơn tròng. Được bao trả toàn bộ. 
o Kính hai tròng. Được bao trả toàn bộ. 
o Kính ba tròng: Được bao trả toàn bộ.  
o Kính mỏng. Được bao trả toàn bộ. 

• Gọng kính từ Bộ sưu tập Pediatric Exchange. Được bao trả toàn bộ. 
• Kính áp tròng 

o Kính áp tròng Cần thiết về mặt y tế là một Quyền lợi trong chương trình khi 
đáp ứng các tiêu chí quyền lợi cụ thể và khi được bác sĩ trong mạng lưới 
VSP của Hội viên hoặc Nhà cung cấp ngoài Mạng lưới kê toa. 

o Các khoản phí chuyên gia và vật dụng Cần thiết về mặt y tế được bao trả 
toàn bộ. 

o Kính áp tròng tùy chọn có thể được dùng thay cho kính mắt.  
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• Phí chuyên gia: Được bao trả toàn bộ. 
• Vật dụng: Được bao trả toàn bộ trong phạm vi giới hạn dịch vụ sau: 

o Tiêu chuẩn: Một (1) cặp hàng năm = Một (1) kính áp tròng cho mỗi mắt (tổng 
cộng hai (2) kính áp tròng).  

o Hàng tháng: Cấp phát đủ dùng trong sáu (6) tháng = Sáu (6) kính áp tròng 
cho mỗi mắt (tổng cộng 12 kính áp tròng). 

o Hai tuần một lần: Cấp phát đủ dùng trong ba (3) tháng = Sáu (6) kính áp 
tròng cho mỗi mắt (tổng cộng 12 kính áp tròng). 

o Hàng ngày: Cấp phát đủ dùng trong một (1) tháng = 30 kính áp tròng cho mỗi 
mắt (tổng cộng 60 kính áp tròng). 

Nhận dịch vụ từ các bác sĩ trong mạng lưới VSP 

Khi nhận các Dịch vụ được bao trả, quý vị phải chọn một bác sĩ trong mạng lưới VSP, lên 
lịch hẹn và thông báo cho văn phòng bác sĩ biết quý vị được bao trả theo VSP để cho phép 
bác sĩ trong mạng lưới nhận giấy cho phép quyền lợi từ VSP. Phải xin giấy cho phép quyền 
lợi từ VSP trước khi quý vị có thể nhận các Dịch vụ được bao trả từ bác sĩ trong mạng lưới 
VSP. Nếu quý vị nhận Dịch vụ được bao trả từ bác sĩ trong mạng lưới VSP mà không có 
giấy cho phép quyền lợi từ VSP, bác sĩ trong mạng lưới VSP sẽ được coi là Nhà cung cấp 
ngoài mạng lưới và các dịch vụ có thể bị giới hạn ở những dịch vụ dành cho Nhà cung cấp 
ngoài mạng lưới, nếu có, theo phạm vi Dịch vụ nhãn khoa của Chương trình. 

Quyền lợi từ nhà cung cấp ngoài mạng lưới 

Nếu quý vị nhận các Dịch vụ được bao trả từ Nhà cung cấp ngoài mạng lưới theo Chương 
trình dịch vụ nhãn khoa, quý vị hoặc Nhà cung cấp ngoài mạng lưới có thể gửi yêu cầu bồi 
hoàn tới VSP. VSP sẽ thanh toán cho các Dịch vụ được bao trả sẵn có cho quý vị hoặc 
trực tiếp cho Nhà cung cấp ngoài mạng lưới khi các yêu cầu thanh toán bảo hiểm kèm theo 
giấy cho phép trước. VSP có thể từ chối bất kỳ yêu cầu thanh toán bảo hiểm nào nhận 
được sau 180 ngày theo lịch kể từ ngày cung cấp dịch vụ và/hoặc vật dụng. 

Để biết các dịch vụ nhãn khoa cho trẻ em, hãy liên hệ với Vision Services Plan (VSP), 
Phòng Dịch vụ Khách hàng theo số 1.800.877.7195 (miễn cước) hoặc gửi văn bản yêu 
cầu tới: 

 Customer Service, VSP 
 P.O. Box 997100 
 Sacramento, CA 95899-7100 
 
Truy cập www.vsp.com để lấy bản sao danh sách bác sĩ trong mạng lưới VSP mới nhất. 
Quý vị cũng có thể truy cập www. valleyhealthplan.org hoặc gọi cho phòng Dịch vụ Hội 
viên VHP theo số 1.888.421.8444 (miễn cước). 

Nếu quý vị có than phiền về VSP 

Nếu có khiếu nại đối với chương trình dịch vụ nhãn khoa của mình, trước tiên quý vị nên 
gọi điện thoại cho VSP theo số 1.800.877.7195 và thực hiện quy trình Khiếu nại của VSP 
trước khi liên hệ với DMHC. Việc thực hiện quy trình Khiếu nại này không cấm bất kỳ 
quyền hay biện pháp khắc phục hợp pháp nào mà quý vị có thể có. Nếu quý vị cần được 
trợ giúp để Khiếu nại liên quan đến trường hợp cấp cứu, Khiếu nại chưa được VSP giải 
quyết thỏa đáng hoặc Khiếu nại vẫn chưa được giải quyết trong hơn 30 ngày, quý vị có thể 
gọi cho DMHC để được hỗ trợ. Quý vị cũng có thể đủ điều kiện được Duyệt xét y khoa độc 
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lập (IMR). Nếu quý vị đủ điều kiện được IMR, quy trình IMR sẽ đánh giá khách quan về các 
quyết định y tế do chương trình dịch vụ nhãn khoa đưa ra liên quan đến sự cần thiết về mặt 
y tế của một dịch vụ hoặc phương pháp điều trị được đề xuất, quyết định bao trả cho các 
phương pháp điều trị mang tính chất thử nghiệm hoặc nghiên cứu, cũng như tranh chấp 
thanh toán cho các dịch vụ y tế cấp cứu hoặc khẩn cấp. DMHC cũng có đường dây miễn 
cước theo số 1.888.466.2219 và đường dây TDD 1.877.688.9891 cho người khuyết tật về 
nghe và nói. Quý vị cũng có thể lấy các biểu mẫu than phiền, biểu mẫu đăng ký IMR và 
hướng dẫn trên trang web của DMHC tại địa chỉ http://www.dmhc.ca.gov.  

Chia sẻ chi phí 
Quy tắc chung, ví dụ và trường hợp loại trừ 

Phần chia sẻ chi phí của quý vị cho các Dịch vụ được bao trả sẽ có hiệu lực vào ngày quý 
vị nhận được Dịch vụ, ngoại trừ những trường hợp sau: 

• Nếu hận các dịch vụ bệnh viện nội trú hoặc Cơ sở điều dưỡng chuyên môn được 
bao trả vào ngày có hiệu lực của Thỏa thuận hội viên và Bằng chứng bảo hiểm này, 
quý vị sẽ thanh toán phần Chia sẻ chi phí có hiệu lực vào ngày quý vị nhập viện cho 
đến khi xuất viện nếu Dịch vụ được bao trả theo bằng chứng bảo hiểm của Chương 
trình bảo hiểm y tế trước đó của quý vị và bảo hiểm hoàn toàn không bị gián đoạn. 
Tuy nhiên, nếu các Dịch vụ không được bao trả theo bằng chứng bảo hiểm của 
Chương trình bảo hiểm y tế trước đây của quý vị hoặc nếu bảo hiểm bị gián đoạn, 
quý vị sẽ thanh toán phần Chia sẻ chi phí có hiệu lực vào ngày quý vị nhận Dịch vụ. 

• Đối với các mục được yêu cầu trước, quý vị sẽ thanh toán phần Chia sẻ chi phí có 
hiệu lực vào ngày yêu cầu (mặc dù chúng tôi sẽ không bao trả cho mục đó, trừ khi 
quý vị vẫn có Bảo hiểm cho mục đó vào ngày quý vị nhận được mục đó) và quý vị 
có thể được yêu cầu thanh toán phần Chia sẻ chi phí khi yêu cầu mục đó. 

• Đối với các loại thuốc kê toa ngoại trú, ngày yêu cầu là ngày nhà thuốc xử lý yêu 
cầu sau khi nhận được tất cả thông tin cần thiết để điền vào phần Chia sẻ chi phí 
theo toa cho các Dịch vụ được bao trả mà trẻ sơ sinh nhận được. Trong 31 ngày 
bảo hiểm tự động cho trẻ mới sinh được nêu trong phần “Tính đủ điều kiện và ghi 
danh” ở nội dung “Thời điểm bảo hiểm bắt đầu”, cha mẹ hoặc người giám hộ của trẻ 
phải thanh toán Chia sẻ chi phí được nêu trong phần “Quyền lợi và chia sẻ chi phí” 
này cho bất kỳ Dịch vụ được bao trả nào mà trẻ nhận được, cho dù trẻ có được ghi 
danh hay không. 

Nhận hóa đơn 
Trong hầu hết các trường hợp, nhà cung cấp của quý vị sẽ yêu cầu quý vị thanh toán cho 
phần Chia sẻ chi phí của mình tại thời điểm quý vị nhận Dịch vụ được bao trả. Hãy nhớ 
rằng khoản thanh toán này có thể chỉ là một phần trong tổng số tiền Chia sẻ chi phí cho các 
Dịch vụ được bao trả mà quý vị nhận được và quý vị sẽ được lập hóa đơn yêu cầu thanh 
toán bất kỳ khoản Chia sẻ chi phí bổ sung nào còn nợ. Trong một số trường hợp, nhà cung 
cấp của quý vị sẽ không yêu cầu quý vị thanh toán tại thời điểm quý vị nhận dịch vụ và quý 
vị sẽ được lập hóa đơn yêu cầu thanh toán cho bất kỳ khoản Chia sẻ chi phí nào còn nợ. Ví 
dụ: một số phòng thí nghiệm không thu khoản Chia sẻ chi phí và quý vị sẽ được lập hóa 
đơn yêu cầu thanh toán cho bất kỳ khoản Chia sẻ chi phí nào còn nợ. Sau đây là những ví 
dụ về thời điểm quý vị có thể nhận được hóa đơn: 

• Quý vị nhận được dịch vụ chưa lên lịch trong chuyến thăm khám khi quý thanh toán 
lúc đăng ký. Ví dụ: nếu quý vị có lịch điều trị cho một tình trạng hiện tại, khi đăng ký, 
quý vị sẽ được yêu cầu thanh toán phần Chia sẻ chi phí áp dụng cho các Dịch vụ 
được bao trả này. Nếu trong quá trình thăm khám của quý vị mà nhà cung cấp của 
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quý vị phát hiện sức khỏe của quý vị có vấn đề khác, họ có thể thực hiện hoặc yêu 
cầu các dịch vụ bổ sung không theo lịch để chẩn đoán vấn đề của quý vị. Quý vị sẽ 
được lập hóa đơn yêu cầu thanh toán cho bất kỳ phần Chia sẻ chi phí nào được áp 
dụng cho mỗi Dịch vụ được bao trả đột xuất bổ sung đó, ngoài số tiền Chia sẻ chi 
phí mà quý vị đã thanh toán khi đăng ký để được điều trị tình trạng hiện tại của 
mình. 

• Quý vị nhận được dịch vụ chưa lên lịch từ nhà cung cấp thứ hai trong suốt chuyến 
thăm khám khi quý thanh toán lúc đăng ký. Ví dụ: nếu quý vị có lịch khám chẩn 
đoán, khi đăng ký, quý vị sẽ được yêu cầu thanh toán phần Chia sẻ chi phí áp dụng 
cho các Dịch vụ được bao trả này. Nếu trong quá trình khám chẩn đoán, nhà cung 
cấp của quý vị xác nhận sức khỏe của quý vị có vấn đề, thì họ có thể yêu cầu sự hỗ 
trợ của một nhà cung cấp khác để thực hiện các dịch vụ bổ sung đột xuất (ví dụ như 
thủ thuật ngoại trú). Quý vị sẽ được lập hóa đơn yêu cầu thanh toán cho bất kỳ phần 
Chia sẻ chi phí nào được áp dụng cho các dịch vụ đột xuất của nhà cung cấp thứ 
hai, ngoài số tiền Chia sẻ chi phí mà quý vị đã thanh toán khi đăng ký để được khám 
chẩn đoán. 

• Quý vị đến nhận dịch vụ chăm sóc phòng ngừa nhưng lại nhận dịch vụ chăm sóc 
không phòng ngừa chưa được lên lịch trong chuyến thăm khám khi quý thanh toán 
lúc đăng ký. Ví dụ: nếu quý vị đi khám sức khỏe định kỳ, khi đăng ký, quý vị sẽ được 
yêu cầu thanh toán phần Chia sẻ chi phí áp dụng cho các Dịch vụ được bao trả này 
(Chia sẻ chi phí có thể là “miễn phí”). Nếu trong quá trình khám sức khỏe định kỳ, 
nhà cung cấp của quý vị nhận thấy sức khỏe của quý vị có vấn đề; họ có thể yêu 
cầu các dịch vụ không phòng ngừa để chẩn đoán vấn đề của quý vị (ví dụ như các 
xét nghiệm trong phòng thí nghiệm). Quý vị sẽ được lập hóa đơn yêu cầu thanh toán 
cho bất kỳ phần Chia sẻ chi phí nào được áp dụng cho các dịch vụ không phòng 
ngừa để chẩn đoán vấn đề của quý vị, ngoài số tiền Chia sẻ chi phí mà quý vị đã 
thanh toán khi đăng ký để được khám sức khỏe định kỳ. 

• Khi đăng ký, quý vị yêu cầu được lập hóa đơn cho một phần hoặc toàn bộ Chia sẻ 
chi phí cho các Dịch vụ được bao trả mà quý vị sẽ nhận được và nhà cung cấp đồng 
ý lập hóa đơn cho quý vị. 

• Nhà cung cấp trong chương trình cho phép giới thiệu để thăm khám với Nhà cung 
cấp không thuộc chương trình và nhà cung cấp đó không thu khoản Chia sẻ chi phí 
tại thời điểm quý vị nhận dịch vụ. 
 

Để biết thêm thông tin về Chia sẻ chi phí, hãy tham khảo “Tóm tắt về quyền lợi và bảo 
hiểm” và “Bảng quyền lợi và bảo hiểm” có liên quan. Nếu quý vị có thắc mắc về Chia sẻ chi 
phí cho các dịch vụ cụ thể mà quý vị có lịch nhận hoặc nhà cung cấp của quý vị yêu cầu 
trong quá trình thăm khám hoặc thực hiện thủ thuật, vui lòng gọi cho Phòng Dịch vụ Hội 
viên VHP theo số 1.888.421.8444 (miễn cước). 

Dịch vụ không được bao trả 

Nếu nhận các dịch vụ không được bao trả theo Thỏa thuận hội viên và Bằng chứng cảo 
hiểm và biểu mẫu tiết lộ thông tin này, quý vị có thể phải chịu trách nhiệm thanh toán toàn 
bộ giá của các dịch vụ đó. Các khoản thanh toán của quý vị cho dịch vụ không được bao 
trả không phải là Chia sẻ chi phí. Trong một năm theo lịch bất kỳ, quý vị phải thanh toán 
các khoản phí cho các Dịch vụ được bao trả theo Khoản khấu trừ cho đến khi trả đủ Khoản 
khấu trừ. Sau khi quý vị trả đủ Khoản khấu trừ và cho phần còn lại của năm theo lịch, quý vị 
thanh toán Tiền đồng thanh toán hoặc Tiền đồng bảo hiểm tùy theo các giới hạn được trình 
bày trong phần “Trách nhiệm thanh toán và bồi hoàn” ở nội dung “Các khoản phí khác” và 
“Chi phí tự trả tối đa hàng năm”. 
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Dịch vụ áp dụng khoản khấu trừ 

Phần Chia sẻ chi phí mà quý vị phải thanh toán cho các Dịch vụ được bao trả được trình 
bày trong phần “Quyền lợi và chia sẻ Chi phí” này. Sau đó, phần Chia sẻ chi phí được mô 
tả là “tùy thuộc vào Khoản Khấu trừ” và nếu chưa trả đủ Khoản khấu trừ thì quý vị phải trả 
phí cho các dịch vụ đó.  

Ví dụ: Khi Chương trình bao trả cho các dịch vụ “miễn phí” tùy theo Khoản khấu trừ 
và quý vị chưa trả đủ Khoản khấu trừ của mình, thì quý vị phải thanh toán các khoản 
phí cho Dịch vụ được bao trả. 

Nếu quý vị muốn ước tính các khoản phí cho Dịch vụ trước khi lên lịch hẹn hoặc làm thủ 
thuật, vui lòng gọi cho phòng Dịch vụ Hội viên theo số 1.888.421.8444 (miễn cước). Nếu 
quý vị trả một số tiền Khoản khấu trừ cho một dịch vụ có giới hạn số lần thăm khám, thì các 
dịch vụ đó sẽ được tính để đạt đến giới hạn đó. 

Sau khi quý vị nhận các dịch vụ, VHP sẽ gửi cho quý vị một hóa đơn liệt kê các khoản phí 
cho các dịch vụ quý vị đã nhận, các khoản thanh toán và tín dụng áp dụng cho tài khoản 
của quý vị và bất kỳ số tiền nào quý vị còn nợ. Quý vị có thể nhận được nhiều hóa đơn cho 
một lần thăm khám ngoại trú hoặc nằm viện.  

Ví dụ: Quý vị được cho nhập viện vì bệnh cấp tính. Quý vị có thể nhận được một hóa 
đơn cho các dịch vụ bác sĩ và một hóa đơn riêng cho các dịch vụ bệnh viện. Ngoài 
ra, có thể cần nhiều hóa đơn để phản ánh tất cả các Dịch vụ được bao trả mà quý vị 
đã nhận. 

Nếu chương trình xác định quý vị đã thanh toán thừa và được hoàn lại tiền, khoản tiền 
hoàn lại đó sẽ được gửi cho quý vị trong vòng bốn (4) tuần sau khi có quyết định đó. 

Khi thanh toán một số tiền cho Khoản khấu trừ, quý vị sẽ nhận được một báo cáo bao gồm 
tổng số tiền quý vị đã trả cho Khoản khấu trừ và chi phí tự trả tối đa hàng năm của quý vị. 
Quý vị cũng có thể gọi điện để lấy bản sao báo cáo này từ phòng Dịch vụ Hội viên theo số 
1.888.421.8444 (miễn cước). Mọi khoản thanh toán thừa sẽ được hoàn lại cho quý vị. 

Tiền đồng thanh toán và tiền đồng bảo hiểm 

Tham khảo “Tóm tắt về quyền lợi và bảo hiểm” để biết Tiền đồng thanh toán và Tiền đồng 
bảo hiểm quý vị phải trả cho mỗi Dịch vụ được bao trả, sau khi trả đủ mọi Khoản khấu trừ 
được áp dụng.  

Chia sẻ chi phí cho người bản địa Alaska và người Mỹ bản địa 

Không có khoản chia sẻ chi phí đối với người bản địa Alaska và người Mỹ bản địa đã ghi 
danh tham gia Covered California và có thu nhập ít hơn 300% Mức nghèo đói Liên bang 
(FPL), bất kể họ được chăm sóc ở đâu hoặc như thế nào. Quy định này cũng áp dụng cho 
người bản địa Alaska hoặc người Mỹ bản địa đã ghi danh tham gia Covered California mà 
“được cung cấp một vật phẩm hoặc dịch vụ trực tiếp bởi Cơ quan Y tế cho Người Mỹ Bản 
địa, Indian Trip, Tổ chức Bộ lạc hoặc Tổ chức Người Mỹ Bản địa Thành thị hoặc thông qua 
giới thiệu theo Hợp đồng Dịch vụ Y tế”. 

Chi phí tự trả tối đa hàng năm 

Có áp dụng giới hạn đối với tổng số tiền Chia sẻ chi phí mà quý vị phải trả theo Thỏa thuận 
hội viên và Bằng chứng bảo hiểm này trong một năm theo lịch cho tất cả các Dịch vụ được 
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bao trả mà Chương trình đã chỉ định được tính vào Chi phí tự trả tối đa hàng năm của quý 
vị. 

Mọi số tiền mà quý vị thanh toán cho các Dịch vụ được bao trả tùy theo Khoản khấu trừ, 
như được nêu trong Tóm tắt quyền lợi và bảo hiểm của phần “Khoản khấu trừ”, sẽ được 
tính gộp vào Chi phí tự trả tối đa hàng năm của quý vị. Các khoản Tiền đồng thanh toán và 
Tiền đồng bảo hiểm sau đây sẽ được tính gộp vào Chi phí tự trả tối đa hàng năm của quý 
vị:  

• Các loại thuốc được cho dùng. 
• Tất cả dịch vụ cai nghiện. 
• Tất cả dịch vụ sức khỏe tâm thần. 
• Dịch vụ xe cấp cứu. 
• Các sản phẩm biến đổi axit amin được sử dụng để điều trị các lỗi bẩm sinh về 

chuyển hóa axit amin (ví dụ như bệnh phenylketon niệu). 
• Điều trị sức khỏe hành vi cho chứng rối loạn phổ tự kỷ. 
• Vật tư và thiết bị xét nghiệm tiểu đường và thiết bị để dùng insulin. 
• Thăm khám phòng cấp cứu. 
• Chăm sóc sức khỏe tại nhà. 
• Chăm sóc cuối đời. 
• Chăm sóc tại bệnh viện. 
• Chụp hình chẩn đoán, xét nghiệm và các thủ thuật đặc biệt. 
• Các chương trình điều trị bệnh tâm thần. 
• Bệnh tâm thần và chứng rối loạn do sử dụng dược chất. 
• Phẫu thuật ngoại trú. 
• Thiết bị giả và chỉnh hình. 
• Chăm sóc Chứng rối loạn cảm xúc nghiêm trọng. 
• Chăm sóc tại Cơ sở điều dưỡng chuyên môn. 

 
Như sẽ thảo luận dưới đây trong phần có tiêu đề “Số dư khoản khấu trừ hàng năm và chi 
phí tự trả tối đa hàng năm”, khi quý vị thanh toán phần Chia sẻ chi phí sẽ được tính gộp 
vào chi phí tự trả tối đa hàng năm, chúng tôi sẽ gửi cho quý vị một báo cáo nêu rõ tổng số 
tiền quý vị đã thanh toán cho Khoản khấu trừ và chi phí tự trả tối đa hàng năm của quý vị. 
Quý vị cũng có thể lấy bản sao báo cáo này từ Phòng Dịch vụ Hội viên của chúng tôi bằng 
cách gọi số 1.888.421.8444 (miễn cước). 

Số dư khoản khấu trừ hàng năm và chi phí tự trả tối đa hàng năm 

VHP sẽ theo dõi số tiền tích lũy của mỗi Hội viên đối với khoản khấu trừ hàng năm của họ, 
nếu có, cũng như số tiền chi phí tự trả tối đa hàng năm.  VHP sẽ tự động thông báo cho 
Hội viên các khoản tích lũy cập nhật của họ (dựa trên thông tin VHP có sẵn tại thời điểm 
công bố) được tính gộp vào khoản khấu trừ và chi phí tự trả tối đa hàng năm cho mỗi tháng 
sử dụng quyền lợi cho đến khi số dư tích lũy bằng tổng khoản khấu trừ và/hoặc cho phí tự 
trả tối đa. 

VHP sẽ gửi báo cáo qua đường bưu điện đến địa chỉ nhận thư trong hồ sơ, trừ khi quý vị 
chọn không nhận các thông báo qua thư và thay vào đó chọn thông báo tích lũy điện tử.  
Quý vị có thể chọn lại để nhận thông báo gửi qua thư bất kỳ lúc nào.  Quý vị có thể chọn 
nhận hoặc không nhận thông báo tích lũy điện tử bằng cách gọi cho phòng Dịch vụ Hội 
viên theo số 1.888.421.8444 (miễn cước) 
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Tại bất kỳ thời điểm nào, quý vị cũng có thể nhận báo cáo cập nhật số dư tích lũy được tính 
gộp vào khoản khấu trừ và chi phí tự trả tối đa hàng năm khi liên hệ với VHP theo một 
trong các phương thức sau: 

 Thư: VHP Member Services, 2480 N. First Street, Suite 160, San Jose, CA 95131 

Điện thoại: 1.888.421.8444 (miễn cước)  

Email: MemberServices@vhp.sccgov.org
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ịch vụ chăm sóc cấp cứu và khẩn cấp 

Dịch vụ cấp cứu 
Trong trường hợp cấp cứu, hãy gọi 911 để được hỗ trợ hoặc đến phòng cấp cứu gần nhất. 

Các Dịch vụ cấp cứu được bao trả khi được cung cấp bởi Nhà cung cấp trong chương trình 
hoặc Nhà cung cấp không thuộc chương trình khi thời gian cần thiết để đến Cơ sở hoặc Bệnh 
viện trong chương trình của quý vị sẽ khiến cho bệnh trạng biểu hiện qua các triệu chứng cấp 
tính đủ nặng (bao gồm cơn đau dữ dội, Chuyển dạ tích cực, và tình trạng tâm thần) mà nếu 
không được chăm sóc y tế ngay lập tức thì có thể dự kiến một cách hợp lý là sự chậm trễ này 
sẽ dẫn đến suy giảm nghiêm trọng các chức năng cơ thể của quý vị, rối loạn chức năng 
nghiêm trọng của bất kỳ cơ quan hoặc bộ phận nào của cơ thể hoặc khiến sức khỏe hoặc tâm 
lý của quý vị gặp nguy hiểm nghiêm trọng. 

Dịch vụ cấp cứu cũng bao gồm kiểm tra sàng lọc, thăm khám và đánh giá khác do bác sĩ hoặc 
nhân viên khác thực hiện, nếu được cho phép theo luật hiện hành và thuộc phạm vi giấy phép 
và đặc quyền thăm khám của họ, để xác định liệu có Bệnh trạng cấp cứu về tâm thần hay 
không và dịch vụ chăm sóc, điều trị cần thiết để giảm nhẹ hoặc loại bỏ Bệnh trạng cấp cứu về 
tâm thần đó, trong phạm vi năng lực của cơ sở.  

Dịch vụ cấp cứu không yêu cầu Giấy cho phép trước. Tuy nhiên, nếu cần nhận Dịch vụ cấp 
cứu từ Nhà cung cấp không thuộc chương trình, hãy xuất trình Thẻ ID VHP của quý vị. Tham 
khảo nội dung “Sau khi ổn định” trong phần này. 

Chương trình chỉ bao trả cho Dịch vụ cấp cứu cho đến khi tình trạng của quý vị đủ ổn định để 
cho phép xuất viện hoặc chuyển đến Cơ sở trong chương trình.  

Dịch vụ cấp cứu được cung cấp trong hoặc ngoài Khu vực dịch vụ của quý vị 24 giờ 
một ngày, bảy (7) ngày trong tuần. Dịch vụ cần thiết khẩn cấp được cung cấp thông 
qua Nhà cung cấp trong chương trình trong Khu vực dịch vụ hoặc thông qua Nhà cung 
cấp không thuộc chương trình khi ở ngoài Khu vực dịch vụ. 

Mặc dù tất cả các dịch vụ chăm sóc cần thiết đều được cung cấp và nên được nhận thông 
qua Nhà cung cấp trong chương trình nhưng VHP cũng bao trả tất cả Dịch vụ cấp cứu và 
Dịch vụ cần thiết khẩn cấp được nhận được từ Nhà cung cấp không thuộc chương trình: 

• Khi tình trạng của quý vị quá nguy cấp đến mức quý vị không thể đến Bệnh viện 
trong chương trình một cách an toàn. 

• Khi quý vị ra khỏi Khu vực dịch vụ và cần được Chăm sóc y tế khẩn cấp và không 
thể đến Nhà cung cấp trong chương trình một cách an toàn. 

Hãy nhớ luôn mang theo Thẻ ID VHP của quý vị để được nhận dịch vụ chăm sóc. 

 

Hội viên không phải chịu trách nhiệm thanh toán Dịch vụ chăm sóc cấp cứu, ngoài 
khoản Tiền đồng thanh toán, Tiền đồng bảo hiểm và Khoản khấu trừ của người ghi 
danh như được quy định trong Tóm tắt quyền lợi và bảo hiểm. 

Dịch vụ cần thiết khẩn cấp 
Các dịch vụ chăm sóc khẩn cấp được VHP bao trả nếu tình trạng của quý vị đáp ứng định 
nghĩa về Dịch vụ cần thiết khẩn cấp và: 
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• Quý vị có thể liên hệ với Đường dây Điều dưỡng Tư vấn 24/7 theo số 
1.855.348.9119 (miễn cước). 

• Quý vị nhận được các dịch vụ chăm sóc khẩn cấp thông qua Nhà cung cấp trong 
mạng lưới VHP. 

• Quý vị nhận được các Dịch vụ cần thiết khẩn cấp khi ở ngoài Khu vực dịch vụ và 
không thể trì hoãn việc chăm sóc y tế cho đến khi quý vị trở lại Khu vực dịch vụ. 
 

Nếu quý vị yêu cầu dịch vụ y tế định kỳ hoặc tùy chọn không phải là Dịch vụ cần thiết khẩn 
cấp từ các Nhà cung cấp không thuộc chương trình mà không có Giấy cho phép trước, 
VHP sẽ không thanh toán cho dịch vụ chăm sóc của quý vị và quý vị sẽ phải thanh toán 
toàn bộ chi phí cho các dịch vụ đó. 

Trong khu vực dịch vụ 
VHP kéo dài giờ làm việc tại một số Phòng khám chăm sóc khẩn cấp, trong đó một số 
phòng khám yêu cầu đặt lịch hẹn và một số phòng khám không cần hẹn trước. Hãy gọi cho 
Đường dây Điều dưỡng Tư vấn 24/7 theo số 1.855.348.9119 (miễn cước) để được tư vấn 
y tế. Điều dưỡng sẽ đánh giá tình trạng của quý vị và chuyển quý vị tới dịch vụ chăm sóc 
phù hợp. Để biết danh sách đầy đủ các phòng khám chăm sóc khẩn cấp của Chương trình, 
bao gồm cả các phòng khám không cần hẹn trước, hãy truy cập website at 
www.valleyhealthplan.org hoặc gọi cho phòng Dịch vụ Hội viên theo số 1.888.421.8444 
(miễn cước). Người có khuyết tật về nghe và nói xin gọi cho Dịch vụ Chuyển tiếp của 
California (CRS) bằng cách gọi 711 hoặc số 800 CRS theo thể thức của quý vị để được hỗ 
trợ. Hãy xuất trình giấy tờ tùy thân và thẻ ID VHP của quý vị khi yêu cầu dịch vụ. 

Ngoài khu vực dịch vụ 
Nếu cần nhận các Dịch vụ cần thiết khẩn cấp ở bên ngoài Khu vực dịch vụ, hãy gọi cho 
phòng Dịch vụ Hội viên theo số 1.888.421.8444 (miễn cước) để được giải đáp mọi thắc 
mắc quý vị có thể có. Nếu quý vị không thể liên hệ với VHP, hãy gọi cho Đường dây Điều 
dưỡng Tư vấn 24/7 theo số 1.855.348.9119 (miễn cước), giải thích tình huống và làm theo 
chỉ dẫn. Nếu cần, hãy liên hệ với nhà cung cấp gần nhất để được điều trị. Xuất trình Thẻ ID 
VHP của quý vị và gọi cho đại diện của VHP theo số 1.888.421.8444 (miễn cước) trong 
vòng 48 giờ để thông báo cho họ biết về chuyến thăm khám chăm sóc khẩn cấp của quý vị. 
Nếu cần, họ có thể giúp quý vị điều phối dịch vụ chăm sóc. Nếu quý vị không thông báo cho 
VHP trong khung thời gian này, yêu cầu thanh toán bảo hiểm của quý vị có thể bị Từ chối. 

Chăm sóc theo dõi sau dịch vụ cấp cứu hoặc dịch vụ cần thiết khẩn 
cấp 
Bảo hiểm của quý vị bao gồm chăm sóc theo dõi Cần thiết về mặt y tế, sau khi nhận Dịch 
vụ cấp cứu và Dịch vụ cần thiết khẩn cấp, nếu dịch vụ chăm sóc đó không thể bị trì hoãn và 
quý vị cần tiếp cận kịp thời với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe. 

Quý vị nên nhận dịch vụ chăm sóc theo dõi sau bất kỳ Dịch vụ cấp cứu hoặc Dịch vụ cần 
thiết khẩn cấp nào thông qua Bác sĩ chăm sóc chính của mình. Nếu quý vị cần nhận dịch 
vụ chăm sóc theo dõi sau Dịch vụ cấp cứu hoặc Dịch vụ cần thiết khẩn cấp từ Nhà cung 
cấp không thuộc chương trình, hãy gọi cho VHP để Được cho phép trước trước khi quý vị 
tiếp cận dịch vụ chăm sóc. 

Nếu quý vị yêu cầu dịch vụ chăm sóc theo dõi sau Dịch vụ cấp cứu hoặc Dịch vụ cần thiết 
khẩn cấp từ các Nhà cung cấp không thuộc chương trình mà không Được cho phép trước, 
VHP sẽ không thanh toán cho dịch vụ chăm sóc của quý vị và quý vị sẽ phải thanh toán 
toàn bộ chi phí cho các dịch vụ đó. 
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Sau khi ổn định 
Sau khi bệnh trạng cấp cứu của quý vị đã ổn định, nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức 
khỏe đang điều trị cho quý vị có thể yêu cầu các Dịch vụ cần thiết về mặt y tế khác trước 
khi quý vị có thể xuất viện an toàn.  Nếu bệnh viện đó không thuộc mạng lưới đã ký hợp 
đồng của VHP, họ sẽ liên hệ với PCP của quý vị hoặc Chương trình để Được cho phép 
trước kịp thời đối với các dịch vụ sau khi ổn định này. Nếu VHP xác định rằng quý vị có thể 
được chuyển đến Bệnh viện trong chương trình một cách an toàn và quý vị từ chối đồng ý 
chuyển viện, bệnh viện không thuộc Chương trình đó phải cung cấp cho quý vị thông báo 
bằng văn bản rằng quý vị sẽ chịu trách nhiệm thanh toán 100% chi phí cho các dịch vụ 
được cung cấp cho quý vị sau khi tình trạng Cấp cứu của quý vị đã ổn định. Nếu bệnh viện 
không thuộc Chương trình đó không thể xác định tên và thông tin liên hệ của quý vị cho 
VHP để yêu cầu Được cho phép trước đối với các dịch vụ sau khi quý vị đã ổn định, họ có 
thể lập hóa đơn yêu cầu quý vị thanh toán cho các dịch vụ đó. 

Nếu quý vị cảm thấy việc họ lập hóa đơn yêu cầu quý vị thanh toán cho các dịch vụ 
mà quý vị đã nhận từ một nhà cung cấp không ký hợp đồng là không phù hợp, vui 
lòng liên hệ với VHP theo số 1.888.421.8444 (miễn cước). 
 
Phần này trình bày các giới hạn và trường hợp loại trừ thường ảnh hưởng đến các dịch vụ 
không được cung cấp thông qua Chương trình quyền lợi. Để biết các giới hạn và trường 
hợp loại trừ cụ thể đối với Quyền lợi, vui lòng tham khảo phần “Quyền lợi và chia sẻ chi 
phí”. 

VHP sẽ không chịu trách nhiệm thanh toán cho các dịch vụ bị giới hạn hoặc loại trừ đó. 
Dịch vụ chỉ bất kỳ hạng mục, loại thuốc nào (trừ khi được liệt kê trong Danh mục thuốc của 
VHP và toa thuốc của Nhà cung cấp VHP), vật tư, thiết bị, dụng cụ, phương pháp điều trị, 
quyền lợi hoặc quy trình trị liệu hoặc chẩn đoán. Khi một dịch vụ cụ thể bị loại trừ, bất kỳ 
dịch vụ nào cần thiết cho dịch vụ bị loại trừ đó cũng bị loại trừ, ngay cả khi đáng nhẽ những 
dịch vụ cần thiết đó sẽ được bao trả. Những trường hợp loại trừ hoặc giới hạn này không 
áp dụng cho việc điều trị cần thiết về mặt y tế đối với các bệnh tâm thần và chứng rối loạn 
do dược chất. 
Giới hạn và trường hợp loại trừ 

Giới hạn chính 
Các hạng mục, thủ thuật, quyền lợi, dịch vụ, thuốc, vật tư và thiết bị sau đây bị giới hạn 
theo Chương trình quyền lợi của quý vị: 

1. Dịch vụ được bao trả chỉ được cung cấp thông qua các Nhà cung cấp trong chương 
trình thuộc Mạng lưới (trừ khi dịch vụ chăm sóc đó được cung cấp dưới hình thức 
Dịch vụ cấp cứu toàn thế giới, Dịch vụ cần thiết khẩn cấp ngoài khu vực hoặc Được 
cho phép trước). 

2. Dịch vụ được bao trả do Nhà cung cấp không thuộc chương trình cung cấp chỉ giới 
hạn ở những dịch vụ được cung cấp dưới hình thức Dịch vụ cấp cứu trên toàn thế 
giới hoặc Dịch vụ cần thiết khẩn cấp ngoài mạng lưới hoặc dịch vụ mà quý vị đã có 
Giấy cho phép trước trước trước khi cung cấp dịch vụ. 

3. Nếu quý vị yêu cầu Dịch vụ chăm sóc định kỳ, dịch vụ y tế tùy chọn hoặc chăm sóc 
theo dõi từ các Nhà cung cấp không thuộc chương trình mà không có giấy giới thiệu 
được VHP chấp thuận, VHP sẽ không thanh toán cho dịch vụ chăm sóc của quý vị 
và quý vị sẽ phải thanh toán toàn bộ chi phí cho các dịch vụ đó. 

4. Trong trường hợp xảy ra thiên tai, dịch bệnh, tranh chấp lao động, chiến tranh và 
các trường hợp khác ở mức nghiêm trọng, ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Các 
Nhà cung cấp trong chương trình của VHP sẽ cung cấp các quyền lợi trong phạm vi 
thiết thực, theo nhận định hợp lý nhất của họ trong phạm vi giới hạn về cơ sở vật 
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chất và nhân sự sẵn có. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với quý vị nếu họ 
chậm trễ hoặc không cung cấp dịch vụ trong những điều kiện như vậy. Chương trình 
sẽ nỗ lực tối đa để cung cấp Dịch vụ được bao trả. Tuy nhiên, nếu Nhà cung cấp 
trong chương trình không thể cung cấp dịch vụ trong những trường hợp này, các 
trường hợp lưu ý trên đây, (các) Hội viên nên yêu cầu nhận Dịch vụ cấp cứu từ cơ 
sở gần nhất và sau đó, Chương trình sẽ bồi hoàn cho các Dịch vụ được bao trả. 

5. Vì lý do cá nhân, quý vị có thể từ chối nhận các thủ thuật hoặc phương pháp điều trị 
do Bác sĩ trong chương trình của quý vị đề xuất. Nếu quý vị từ chối thực hiện một 
phương pháp điều trị hoặc thủ thuật được khuyến nghị, Bác sĩ trong chương trình 
của quý vị sẽ thông báo cho quý vị biết có phương pháp điều trị thay thế nào được 
chấp nhận hay không, theo những gì họ biết. Quý vị có thể yêu cầu ý kiến y khoa 
thứ hai từ một Nhà cung cấp trong chương trình VHP khác. Nếu quý vị vẫn từ chối 
phương pháp điều trị hoặc thủ thuật được khuyến nghị, theo yêu cầu của pháp luật, 
VHP sẽ vẫn chịu trách nhiệm cung cấp tất cả các Dịch vụ được bao trả cần thiết về 
mặt y tế mà quý vị không từ chối. 

6. VHP có quyền Điều phối bồi hoàn quyền lợi như được nêu trong Thỏa thuận này. 
Quyền lợi của quý vị được giới hạn trong phạm vi đó. Là hội viên, quý vị có nghĩa vụ 
hợp tác và hỗ trợ chúng tôi điều phối các Quyền lợi thông qua việc cung cấp thông 
tin cho tất cả các nhà cung cấp dịch vụ y tế về bất kỳ bảo hiểm nào khác mà quý vị 
và (những) Người phụ thuộc của quý vị có. 

7. VHP có quyền yêu cầu Bồi hoàn từ bên thứ ba như được nêu trong Thỏa thuận này. 
Quyền lợi của quý vị được giới hạn trong phạm vi đó. Là Hội viên, quý vị có nghĩa vụ 
hợp tác hoàn toàn với nỗ lực của chúng tôi bằng cách ký vào bất kỳ biểu mẫu nào 
cần thiết để hỗ trợ chúng tôi thu hồi được khoản này. 

8. VHP sẽ thanh toán cho các thiết bị hoặc dụng cụ miệng để nâng hàm dưới được 
chế tạo tùy chỉnh, Cần thiết về mặt y tế, để điều trị Ngưng thở khi ngủ do tắc nghẽn 
(OSA) và các bệnh trạng khác mà thiết bị hoặc dụng cụ miệng đó đã được chứng 
minh là có hiệu quả. Đây không đơn giản là “thiết bị bảo vệ miệng” hay “thiết bị bảo 
vệ ban đêm”, nên không phải là một quyền lợi được bao trả. Dụng cụ hoặc thiết bị 
đó phải được FDA phê duyệt cho tình trạng đó. Quyền lợi trọn đời tối đa là $1290.00 
cho tất cả các khía cạnh liên quan đến sản xuất và điều chỉnh thiết bị, bao gồm 
nhưng không giới hạn lấy các vạch đánh dấu, tạo mẫu, chế tạo, thử và điều chỉnh lại 
thiết bị hoặc dụng cụ trong tối đa 90 ngày sau lần thử đầu tiên. Bảo hiểm y tế VHP là 
bảo hiểm phụ cho bất kỳ bảo hiểm nha khoa nào mà quý vị có thể có mà cung cấp 
bảo hiểm cho bất kỳ phần nào của quá trình sản xuất, thử và điều chỉnh thiết bị. 
Phần giải thích về quyền lợi hoặc từ chối từ nhà cung cấp bảo hiểm nha khoa của 
quý vị phải kèm theo biên nhận cho số tiền quý vị yêu cầu bồi hoàn. 

9. VHP sẽ thanh toán cho các thiết bị Dùng trong miệng cần thiết về mặt y tế liên quan 
đến TMJ lên đến quyền lợi trọn đời tối đa là $800.00. Chúng tôi sẽ không bao trả 
cho các thiết bị dùng trong miệng và dịch vụ lắp đặt có giá cao hơn giới hạn trọn đời 
$800.00, đối với các thiết bị định vị trong miệng và các dịch vụ có liên quan. 

Trường hợp loại trừ chính 
Các hạng mục, thủ thuật, quyền lợi, dịch vụ, thuốc, vật tư và thiết bị sau đây bị loại trừ theo 
Chương trình quyền lợi của quý vị, ngoại trừ một số trường hợp cung cấp dịch vụ cần thiết 
về mặt y tế.  Quý vị có thể xem thêm các trường hợp loại trừ khác trong “Phần Quyền lợi và 
chia sẻ chi phí”: 

1. Dịch vụ được cung cấp bởi một cơ sở chủ yếu là nơi để nghỉ ngơi, nơi dành cho 
người cao tuổi, viện dưỡng lão hoặc bất kỳ cơ sở nào có tính chất tương tự, trừ khi 
được quy định cụ thể là Dịch vụ được bao trả. 
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2. Dịch vụ không Cần thiết về mặt y tế theo quyết định của bác sĩ điều trị, ngoại trừ 
phẫu thuật tái tạo.   

3. Dịch vụ được cung cấp bởi các Nhà cung cấp không thuộc chương trình, ngoại trừ 
Dịch vụ cấp cứu hoặc Dịch vụ cần thiết khẩn cấp ngoài mạng lưới/khu vực dịch vụ 
hoặc Được cho phép trước bởi Giám đốc Y khoa. 

4. Dịch vụ được cung cấp khi không phải là hội viên đủ điều kiện, trước ngày bảo hiểm 
có hiệu lực của Hội viên đó hoặc sau khi kết thúc thời hạn bảo hiểm. 

5. Dịch vụ theo lệnh của tòa án hoặc là điều kiện để giam giữ, tạm tha hoặc quản chế. 
6. Dịch vụ vượt quá giới hạn hoặc không đáp ứng các điều kiện của các Dịch vụ được 

bao trả có trong Bằng chứng bảo hiểm này hoặc theo yêu cầu của luật Tiểu bang và 
Liên bang. 

7. Các khoản phí cho các dịch vụ mà Hội viên sẽ không có nghĩa vụ phải trả trong 
trường hợp không có Thỏa thuận hoặc được cung cấp miễn phí cho Hội viên. 

8. Dịch vụ châm cứu, trừ khi được liệt kê cụ thể là Dịch vụ được bao trả trong phần 
“Quyền lợi và Chia sẻ chi phí”. 

9. Thuốc gây chán ăn hoặc bất kỳ loại thuốc nào khác được sử dụng với mục đích 
kiểm soát cân nặng, trừ khi Cần thiết về mặt y tế. 

10. Liệu pháp thủy sinh và liệu pháp nước khác, ngoại trừ liệu pháp thủy sinh và các 
dịch vụ liệu pháp nước khác trong phác đồ điều trị bằng liệu pháp vật lý và được đề 
cập trong phần “Quyền lợi và chia sẻ chi phí” ở nội dung “Dịch vụ ngoại trú”, “Cơ sở 
vật chất - Dịch vụ nội trú”, “Dịch vụ y tế tại nhà” và “Chăm sóc cuối đời”. Trường hợp 
loại trừ này không áp dụng cho các dịch vụ được coi là điều trị cần thiết về mặt y tế 
đối với bệnh tâm thần hoặc chứng rối loạn do sử dụng dược chất. 

11. Thụ tinh nhân tạo - bất kỳ dịch vụ, thủ thuật hoặc quy trình nào chuẩn bị để Hội viên 
thụ thai bằng phương pháp nhân tạo, chẳng hạn như các dịch vụ liên quan đến 
thuốc kê toa không có trong Danh mục thuốc của chương trình, tinh trùng hiến tặng, 
bảo quản tinh trùng hoặc quy trình lọc rửa hoặc cô đặc.  Trường hợp loại trừ này 
không áp dụng cho các dịch vụ duy trì khả năng sinh sản tiêu chuẩn khi một 
phương pháp điều trị được bao trả có thể trực tiếp hoặc gián tiếp gây ra vô sinh 
do điều trị. 

12. Dịch vụ thử nghiệm lâm sàng, trừ khi được liệt kê cụ thể là Dịch vụ được bao trả 
trong phần “Quyền lợi và Chia sẻ chi phí” ở nội dung “Thử nghiệm lâm sàng”. 

13. Dịch vụ nắn bóp xương. 
14. Các lớp học và thiết bị chỉ dành để tập thể dục, giải trí, tự lực, vệ sinh và làm đẹp, 

trừ khi được liệt kê cụ thể là Dịch vụ được bao trả. 
15. Thụ thai bằng các phương tiện nhân tạo, chẳng hạn như thụ tinh trong ống nghiệm 

(IVF), chuyển hợp tử trong ống dẫn trứng (ZIFT) và chuyển giao tử trong ống dẫn 
trứng (GIFT) hoặc bất kỳ quy trình nào khác liên quan đến việc lấy hoặc sử dụng 
(bằng phương tiện vật lý, hóa học hoặc bất kỳ phương tiện nào khác) của noãn 
người để điều trị vô sinh, trừ khi vô sinh do điều trị, trực tiếp hoặc gián tiếp do cách 
điều trị được bao trả gây ra. 

16. Phẫu thuật thẩm mỹ hoặc phẫu thuật tạo hình, trừ khi được chỉ định là Dịch vụ được 
bao trả trong phần “Định nghĩa” và “Quyền lợi và chia sẻ chi phí” ở nội dung “Cắt bỏ 
vú và bóc tách hạch”. 
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17. Mỹ phẩm, sản phẩm và phương pháp điều trị bằng thảo mộc, thực phẩm chức năng, 
hỗ trợ sức khỏe hoặc làm đẹp. 

18. Chăm sóc sinh hoạt hoặc chăm sóc tại nhà, trừ khi được yêu cầu theo Chăm sóc 
cuối đời. 

19. Dịch vụ nha khoa, trừ khi được liệt kê cụ thể là Dịch vụ được bao trả trong phần 
“Quyền lợi và Chia sẻ chi phí”. 

20. Thiết bị hoặc dụng cụ, ngoại trừ Thiết bị điều trị bệnh tiểu đường, thiết bị giả và 
chỉnh hình cần thiết về mặt y tế. Các thiết bị bị loại trừ cụ thể bao gồm nhưng không 
giới hạn những thiết bị sau: kẹp tất dạng đai, và các thiết bị tương tự, thiết bị thí 
nghiệm hoặc nghiên cứu, thiết bị không có bản chất y tế, sửa đổi cho nhà cửa hoặc 
ô tô, thiết bị cao cấp, thiết bị phi tiêu chuẩn, nhiều hơn một thiết bị phục vụ cùng một 
chức năng, nhiều hơn một (1) thiết bị cho cùng một bộ phận của cơ thể, máy phát 
giọng nói điện tử. Dụng cụ chỉnh hình chỉ giới hạn một (1) dụng cụ mỗi năm, trừ khi 
Cần thiết về mặt y tế và có Giấy cho phép trước. 

21. Các vật tư dùng một lần để sử dụng tại nhà như băng, gạc, băng keo, thuốc sát 
trùng, băng gạc, băng dán loại ACE và tã lót, đệm lót và các vật tư khác cho chứng 
tiểu tiện không kiểm soát.  Trường hợp loại trừ này không áp dụng cho các vật tư 
hoặc thiết bị trong “Vật tư đựng phân và nước tiểu” ở nội dung “Quyền lợi và chia sẻ 
chi phí”.    

22. Dịch vụ phổ cập kiến thức mà Hội viên có thể đủ điều kiện theo luật Tiểu bang, bao 
gồm Đạo luật Dịch vụ cho Người khuyết tật Phát triển Lanterman, Đạo luật Dịch vụ 
Can thiệp Sớm của California và các dịch vụ được cung cấp trong chương trình giáo 
dục cá nhân cho những cá nhân có nhu cầu đặc biệt, trừ khi được quy định rõ ràng 
là Quyền lợi được bao trả. Tham khảo phần “Quyền lợi và chia sẻ chi phí” ở nội 
dung “Dịch vụ phổ cập kiến thức về sức khỏe và nâng cao sức khỏe”.  Trường hợp 
loại trừ này không áp dụng cho các dịch vụ được coi là điều trị cần thiết về mặt y 
tế đối với bệnh tâm thần hoặc chứng rối loạn do sử dụng dược chất. 

23. Dịch vụ phòng cấp cứu cho dịch vụ không cấp cứu. 
24. Điều trị thử nghiệm hoặc nghiên cứu, ngoại trừ được quy định rõ ràng là Dịch vụ 

được bao trả. Quý vị có thể yêu cầu Duyệt xét y khoa độc lập đối với quyết định Từ 
chối bảo hiểm của Chương trình đối với Điều trị thử nghiệm và nghiên cứu. Tham 
khảo phần “Quyền lợi và chia sẻ chi phí” ở nội dung “Dịch vụ thử nghiệm lâm sàng” 
và trong phần “Tiếp cận dịch vụ chăm sóc” ở nội dung “Duyệt xét y khoa độc lập”. 

25. Bóng hơi dạ dày, phẫu thuật tạo hình dạ dày, cắt bỏ dạ dày, phẫu thuật cắt bỏ dạ 
dày để giảm cân, phẫu thuật Thắt đai dạ dày, trừ khi được Nhà cung cấp trong 
chương trình xác định là Cần thiết về mặt y tế. 

26. Điều trị rụng tóc hoặc kích thích mọc tóc để thúc đẩy, ngăn ngừa hoặc điều trị rụng 
tóc hoặc mọc tóc khác. Trường hợp loại trừ này không áp dụng cho các dịch vụ 
được coi là điều trị cần thiết về mặt y tế đối với bệnh tâm thần hoặc chứng rối 
loạn do sử dụng dược chất. 
 

27. Thiết bị trợ thính, pin và các dịch vụ cho thiết bị trợ thính, bao gồm cả việc cung cấp, 
thử, lắp đặt hoặc thay thế thiết bị trợ thính. 
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28. Liệu pháp thôi miên, liệu pháp thị giác và liệu pháp giấc ngủ. Trường hợp loại trừ 
này không áp dụng cho các điều trị cần thiết về mặt y tế đối với bệnh tâm thần và 
chứng rối loạn do sử dụng dược chất 

29. Tiêm hoóc-môn Kích tố sinh dục màng đệm của người (HCG), trừ khi Cần thiết về 
mặt y tế với Giấy cho phép trước thích hợp. 

30. Hoóc-môn tăng trưởng ở người (HGH), ngoại trừ các hội viên được xác nhận thiếu 
hụt HGH và các Dịch vụ được bao trả được Bác sĩ chuyên khoa trong chương trình 
khuyến nghị là Cần thiết về mặt y tế với Giấy cho phép trước thích hợp. 

31. Dịch vụ liên quan đến chẩn đoán và điều trị vô sinh, ngoại trừ điều trị tình trạng vô 
sinh do điều trị. 

32. Hút mỡ. 
33. Liệu pháp xoa bóp, ngoại trừ Dịch vụ liệu pháp xoa bóp trong phác đồ điều trị bằng 

liệu pháp vật lý và được đề cập trong phần “Quyền lợi và chia sẻ chi phí” ở nội dung 
“Dịch vụ ngoại trú”, “Cơ sở vật chất - Dịch vụ nội trú”, “Dịch vụ y tế tại nhà” và 
“Chăm sóc cuối đời”. 

34. Dịch vụ y tế và bệnh viện của một người hiến tặng hoặc người hiến tặng tiềm năng 
mà người nhận ghép tạng, mô hoặc tủy xương không phải là Hội viên. Dịch vụ được 
bao trả cho một người hiến tạng không phải là hội viên phải liên quan trực tiếp đến 
việc cấy ghép được bao trả của một Hội viên. Quý vị có thể yêu cầu Duyệt xét y 
khoa độc lập đối với quyết định Từ chối bảo hiểm của Chương trình đối với Điều trị 
thử nghiệm và nghiên cứu; tham khảo phần “Tiếp cận dịch vụ chăm sóc” ở nội dung 
“Duyệt xét y khoa độc lập”. 

35. Dịch vụ sức khỏe tâm thần và Dịch vụ cai nghiện theo lệnh của tòa án hoặc là điều 
kiện để giam giữ, tạm tha hoặc quản chế, trừ khi Bác sĩ trong chương trình xác định 
các dịch vụ này là Dịch vụ được bao trả cần thiết về mặt y tế trong phần “Quyền lợi 
và chia sẻ chi phí”. 

36. Dịch vụ chăm sóc người khuyết tật có liên quan đến nghĩa vụ quân sự mà Hội viên 
được bao trả hoặc đủ điều kiện nhận dịch vụ chăm sóc đó thông qua một nhóm 
khác, cho dù có bảo hiểm hay tự bảo hiểm. 

37. Các dịch vụ không phải chăm sóc sức khỏe, bao gồm nhưng không giới hạn:  
 

a. Dạy về lễ nghi và xã giao 
b. Dạy cách đọc cho dù mắc chứng khó đọc 
c. Các dịch vụ giảng dạy và hỗ trợ để phát triển các kỹ năng lập kế hoạch như 

lập kế hoạch hoạt động hàng ngày và lập kế hoạch dự án hoặc công việc 
hoặc để tăng trí thông minh 

d. Các vật phẩm hoặc dịch vụ nhằm mục đích nâng cao kiến thức hoặc kỹ năng 
học thuật 

e. Dạy nghệ thuật, khiêu vũ, cưỡi ngựa, âm nhạc, chơi hoặc bơi lội, ngoại trừ 
các dịch vụ trong phác đồ điều trị bằng liệu pháp sức khỏe hành vi và được 
bao trả trong “Dịch vụ điều trị sức khỏe tâm thần và sức khỏe hành vi ngoại 
trú do bác sĩ tâm thần thực hiện” của phần “Quyền lợi và chia sẻ chi phí” 

f. Đào tạo hướng nghiệp hoặc dạy kỹ năng hướng nghiệp 
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g. Các khóa học nâng cao chuyên môn, huấn luyện học thuật hoặc dạy kèm 
cho các kỹ năng như ngữ pháp, toán học, quản lý tài chính và quản lý thời 
gian 

h. Đào tạo cho một công việc cụ thể hoặc tư vấn việc làm 
Trường hợp loại trừ này không áp dụng cho hội viên được xác định là các điều 
trị cần thiết về mặt y tế đối với bệnh tâm thần và chứng rối loạn do sử dụng 
dược chất. 

38. Sản phẩm dinh dưỡng đường uống, chẳng hạn như thực phẩm chức năng, thực 
phẩm bổ sung thảo mộc, thuốc hỗ trợ giảm cân, sữa công thức và thực phẩm.  
Trường hợp loại trừ này không áp dụng cho hội viên được xác định là các điều trị 
cần thiết về mặt y tế đối với bệnh tâm thần và chứng rối loạn do sử dụng dược 
chất 

39. Ghép tạng, mô và tủy xương được coi là Điều trị thử nghiệm hoặc nghiên cứu. 
40. Điều trị ghép tạng, mô và tủy xương, bao gồm các Dịch vụ y tế và bệnh viện cho Hội 

viên là người hiến tặng hoặc người hiến tặng tiềm năng khi người nhận ghép tạng, 
mô hoặc tủy xương không phải là Hội viên. Dịch vụ được bao trả cho một người 
hiến tạng không phải là hội viên phải liên quan trực tiếp đến việc cấy ghép được bao 
trả của một Hội viên. 

41. Tìm kiếm Người hiến tạng và chi phí vận chuyển người nhận hoặc người hiến tạng 
đến trung tâm cấy ghép bị loại trừ khỏi chương trình quyền lợi của quý vị. 

42. Ý kiến Ngoài mạng lưới, trừ khi là Quyền lợi được bao trả. Quý vị có thể yêu cầu 
Duyệt xét y khoa độc lập đối với quyết định Từ chối bảo hiểm của Nhà cung cấp 
trong chương trình đối với Điều trị thử nghiệm và nghiên cứu. Tham khảo phần 
“Tiếp cận dịch vụ chăm sóc” ở nội dung “Duyệt xét y khoa độc lập”. 

43. Các loại thuốc, đệm lót giày, dược phẩm và vật tư mua tự do (OTC) không phải là 
Quyền lợi được bao trả, trừ khi được quy định trong Thỏa thuận hội viên và Bằng 
chứng bảo hiểm và biểu mẫu tiết lộ thông tin này. 

44. Cấy ghép dương vật và các dịch vụ liên quan đến việc cấy ghép dương vật giả, trừ 
trường hợp Cần thiết về mặt y tế đối với chấn thương cơ thể trực tiếp, khối u hoặc 
bệnh cơ thể đối với hệ tuần hoàn hoặc thần kinh.  Tham khảo phần “Quyền lợi và 
chia sẻ chi phí”. 

45. Chỗ ở cá nhân, ăn uống, chi phí đi lại và tất cả các chi phí không phải cho y tế khác. 
46. Các vật dụng cá nhân hoặc tiện nghi không có mục đích y tế, vật dụng cải thiện môi 

trường và thích ứng với môi trường, sửa đổi nhà ở, tài sản hoặc phương tiện cơ 
giới, thiết bị thích ứng và đào tạo vận hành và sử dụng phương tiện. 

47. Khám sức khỏe, đánh giá và báo cáo, bao gồm cả cho mục đích việc làm, bảo hiểm, 
cấp giấy phép, trường học, thể thao, giải trí, trước khi kết hôn hoặc được yêu cầu 
cho hoặc theo thủ tục của tòa án, trừ khi thời gian và phạm vi trùng với các kỳ kiểm 
tra đánh giá sức khỏe định kỳ được bao trả. 

48. Thuốc kê toa và phụ kiện không Cần thiết về mặt y tế hoặc phù hợp với các tiêu 
chuẩn chăm sóc được công nhận về chuyên môn. Thuốc hoặc dược phẩm không kê 
toa, bao gồm cả thuốc mua tự do. Thuốc không được FDA phê duyệt. Thuốc gốc 
tương đương không được FDA phê duyệt để thay thế. Thuốc mới nghiên cứu điều 
trị chưa được FDA phê duyệt. Quý vị có thể yêu cầu Duyệt xét y khoa độc lập đối 
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với quyết định Từ chối bảo hiểm của Chương trình đối với Điều trị thử nghiệm và 
nghiên cứu. Tham khảo phần “Tiếp cận dịch vụ chăm sóc” ở nội dung “Duyệt xét y 
khoa độc lập”. 

49. Thuốc kê toa từ các nhà thuốc không thuộc Chương trình, trừ khi có liên quan đến 
Dịch vụ cấp cứu, Dịch vụ cần thiết khẩn cấp hoặc Được cho phép trước. Tham khảo 
“Quyền lợi và chia sẻ chi phí” và Dịch vụ chăm sóc cấp cứu và khẩn cấp. 

50. Dịch vụ điều dưỡng riêng.  
51. Đảo ngược thủ thuật triệt sản tự nguyện hoặc gây vô sinh tự nguyện. 
52. Chăm sóc bàn chân định kỳ/thẩm mỹ, bao gồm cắt tỉa cục chai, vết sần và móng, trừ 

khi Cần thiết về mặt y tế. 
53. Dịch vụ cho bất kỳ ai liên quan đến Thỏa thuận mang thai hộ, ngoại trừ các Dịch vụ 

đáng nhẽ được bao trả cho Hội viên là người mang thai hộ.   
54. Dịch vụ điều trị chứng rối loạn khớp thái dương hàm (TMJ) không cần thiết về mặt y 

tế.  
55. Chăm sóc nhãn khoa, bao gồm các vật phẩm và dịch vụ (ví dụ như phẫu thuật mắt 

hoặc kính áp tròng để định hình lại mắt) nhằm mục đích điều chỉnh các tật khúc xạ 
của mắt như cận thị, viễn thị hoặc loạn thị, trừ khi được quy định trong Thỏa thuận ở 
phần “Quyền lợi và chia sẻ chi phí”. 

56. Phục hồi hướng nghiệp. 
57. Kiểm soát cân nặng, điều trị giảm cân, phẫu thuật giảm cân hoặc các vật tư có liên 

quan, trừ khi Cần thiết về mặt y tế hoặc trừ được quy định cụ thể là Quyền lợi được 
bao trả trong phần “Quyền lợi và chia sẻ chi phí”.
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Trách nhiệm thanh toán và bồi hoàn 

Phí trả trước (Phí bảo hiểm) 
Quý vị có trách nhiệm gửi phí hội viên hay Phí bảo hiểm hàng tháng của mình cho 
VHP.  

Gửi trực tiếp khoản thanh toán qua thư tới: 

 Valley Health Plan  
 County of Santa Clara  
 San Francisco Lock Box PO Box 398435 
 San Francisco, CA 94139-8435 
 
Đối với thư gửi bằng dịch vụ chuyển phát qua đêm: 
 
 Valley Health Plan  
 Fremont Lockbox 
 Wells Fargo Lockbox Services, Dept 38435  
 3440 Walnut Ave, Bldg. A, Window H  
 Fremont, CA 94535 
 
Chỉ các Hội viên mà VHP đã nhận được Phí bảo hiểm thích hợp mới được hưởng bảo 
hiểm theo Thỏa thuận này và sau đó chỉ trong khoảng thời gian mà chúng tôi đã nhận được 
khoản thanh toán. Quý vị phải trả trước Phí bảo hiểm được ghi trong Bảng giá, được áp 
dụng cho bảo hiểm của quý vị, cho mỗi tháng vào hoặc trước ngày cuối cùng của tháng 
trước đó. Nếu quý vị có thắc mắc liên quan đến thông tin về phương thức, số tiền hoặc tần 
suất thanh toán Phí bảo hiểm của mình, vui lòng liên hệ với phòng Dịch vụ Hội viên của 
VHP theo số 1.888.421.8444 (miễn cước). 

Thay đổi phí, quyền lợi và lệ phí 
VHP có thể thay đổi Phí bảo hiểm và các quyền lợi trong phạm vi được pháp luật cho phép 
trong suốt thời hạn của Thỏa thuận này. VHP sẽ thông báo bằng văn bản cho các Hội viên 
đang tham gia Covered California và Chương trình bảo hiểm cho cá nhân và gia đình của 
VHP 60 ngày trước khi có bất kỳ thay đổi nào về mức Phí bảo hiểm. Ngoài ra, Phí bảo 
hiểm của quý vị có thể thay đổi khi Người đăng ký chuyển sang nhóm tuổi mới. 

Nếu có những thay đổi hoặc điều chỉnh đối với Quyền lợi của quý vị, đối với các khoản lệ 
phí khác, ví dụ như Tiền đồng thanh toán hoặc khoản đóng góp vào Phí bảo hiểm cho 
quyền hội viên của quý vị, VHP sẽ thông báo cho quý vị biết thay đổi đó và (các) lý do. 

Những lệ phí khác 
Khi được chăm sóc y tế, quý vị có thể chịu trách nhiệm thanh toán một số khoản lệ phí 
khác, chẳng hạn như Khoản khấu trừ, Tiền đồng bảo hiểm và Tiền đồng thanh toán. Tham 
khảo “Tóm tắt về quyền lợi và bảo hiểm” và “Bảng quyền lợi và bảo hiểm” có liên quan. 
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Chi phí tự trả tối đa hàng năm  
Phần chia sẻ chi phí mà quý vị phải trả trong một Năm theo lịch bất kỳ cho các dịch vụ có 
áp dụng một mức giới hạn.  
Khi quý vị đạt giới hạn này, VHP sẽ thông báo cho quý vị. Khi đã đạt đến giới hạn chia sẻ 
chi phí của Hội viên, quý vị sẽ không phải trả bất kỳ khoản tiền đồng thanh toán nào khác 
hoặc các khoản lệ phí khác trong thời gian còn lại của Năm theo lịch đó. 

Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến Tiền đồng thanh toán và giới hạn tối đa 
hàng năm của mình, hãy gọi cho Đại diện Dịch vụ Hội viên theo số 1.888.421.8444 (miễn 
cước). 

Quyền lợi trọn đời tối đa 
Không có quyền lợi trọn đời tối đa nào (đối với các quyền lợi thiết yếu) được áp dụng cho 
các Dịch vụ được bao trả được nêu trong tập sách này. Giới hạn quyền lợi trọn đời tối đa 
duy nhất là những giới hạn được nêu trong tập sách này. 

Tỷ lệ phí bảo hiểm trên quyền lợi chăm sóc sức khỏe 
Các quy định yêu cầu VHP chi trung bình ít nhất 85% Phí bảo hiểm cho các quyền lợi chăm 
sóc sức khỏe; yêu cầu này được gọi là Tỷ lệ tổn thất y tế hay Tỷ lệ tổn thất tối thiểu (MLR). 
Dự luật định nghĩa “quyền lợi chăm sóc sức khỏe” bao gồm nhưng không giới hạn các dịch 
vụ chăm sóc sức khỏe được chương trình hoặc các nhà cung cấp đã ký hợp đồng của 
chương trình cung cấp hoặc bồi hoàn ở dạng Dịch vụ được bao trả; chi phí của các 
chương trình hoặc hoạt động, bao gồm cả đào tạo và cung cấp các tài liệu thông tin được 
xác định thông qua quản lý nhằm cải thiện việc cung cấp dịch vụ chăm sóc có chất lượng, 
cải thiện kết quả chăm sóc sức khỏe hoặc khuyến khích sử dụng thuốc dựa trên bằng 
chứng; chi phí quản lý bệnh tật; các khoản thanh toán cho các nhà cung cấp dưới dạng 
thanh toán nhóm rủi ro cho các sáng kiến thanh toán cho hiệu suất; tư vấn y tế cho chương 
trình qua điện thoại; và các chương trình quản lý thuốc kê toa. MLR là tỷ lệ chi phí hành 
chính trên chi phí y tế. 

Phí bảo hiểm được điều chỉnh hàng năm. VHP chi tiêu 91% Phí bảo hiểm của mình hay 
MLR cho khu vực địa lý.  

Các khoản thanh toán cho nhà cung cấp 
VHP ký hợp đồng với các Nhà cung cấp trong chương trình để cung cấp các Dịch vụ được 
bao trả cho các Hội viên của Chương trình. Các Nhà cung cấp trong chương trình bao gồm 
các phòng khám, trung tâm chăm sóc khẩn cấp, một số phòng khám cộng đồng, Người 
quản lý Quyền lợi Nhà thuốc (PBM), Dịch vụ nhãn khoa và nha khoa cho trẻ em và nhà 
cung cấp Đường dây Điều dưỡng Tư vấn 24/7. Theo các điều khoản và điều kiện đối với 
quyền hội viên của quý vị với VHP, quý vị phải nhận dịch vụ từ các Nhà cung cấp trong 
chương trình này, trừ khi quý vị được cho phép nhận dịch vụ ở nơi khác hoặc trong trường 
hợp Cấp cứu. 

Các thỏa thuận tài chính của VHP với các bác sĩ và nhà cung cấp của chúng tôi được 
DMHC xem xét và phê duyệt. Không nhà cung cấp nào được hưởng ưu đãi về tài chính. 
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Tất cả các Nhà cung cấp trong chương trình đều được thanh toán dựa trên các điều khoản 
và điều kiện trong thỏa thuận của họ với VHP. Các Nhà cung cấp trong chương trình được 
thanh toán 100% cho các Dịch vụ được bao trả, do đó, ngoại trừ Khoản khấu trừ, Tiền 
đồng bảo hiểm và Tiền đồng thanh toán, Hội viên không phải trả bất kỳ khoản phí nào khác 
cho Nhà cung cấp trong chương trình. 

Quý vị có thể yêu cầu Nhà cung cấp trong chương trình của quý vị hoặc VHP cung cấp 
thông tin bổ sung về các khoản thanh toán cho nhà cung cấp. 

Các quy định về bồi hoàn (Yêu cầu thanh toán bảo hiểm) 
VHP đã thiết kế bảo hiểm theo cách để giảm thiểu nhu cầu Hội viên phải gửi yêu cầu thanh 
toán cho bảo hiểm y tế hoặc nhà thuốc. Nếu vì lý do nào đó mà quý vị phải nhận hóa đơn 
yêu cầu thanh toán hoặc đã thanh toán cho các dịch vụ là Dịch vụ được bao trả, hãy gửi 
hóa đơn ghi rõ từng mục và/hoặc biên nhận ban đầu của quý vị làm bằng chứng thanh toán 
kèm theo yêu cầu bồi hoàn trong vòng 90 ngày sau (hoặc trong thời gian sớm nhất có thể 
sau đó) quý vị nhận các Dịch vụ được bao trả đó. 

Gửi yêu cầu thanh toán bảo hiểm y tế tới: 

 Valley Health Plan Claims Department 
 P.O. Box 26160 
 San Jose, CA 95159-6160 

Hãy nhớ ghi tên của quý vị, số an sinh xã hội của Người đăng ký, ngày và loại dịch vụ, tên 
của PCP và bất kỳ thông tin có liên quan nào khác (ví dụ như biên nhận ban đầu, giấy ghi 
chú của bác sĩ, v.v.) trong yêu cầu của quý vị. Quý vị phải điền đầy đủ biểu mẫu yêu cầu 
bồi hoàn. VHP sẽ xử lý yêu cầu bồi hoàn trong vòng 45 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ 
thông tin. 

Gửi yêu cầu thanh toán cho nhà thuốc tới: 

 Navitus Health Solutions Operations Division - Claims 
 P.O. Box 999 
 Appleton, WI 54912-0999 
 
Hãy nhớ ghi tên của quý vị, thông tin cụ thể về toa thuốc, lý do quý vị yêu cầu bồi hoàn và 
bất kỳ khoản tiền nào quý vị hoặc người thay mặt cho quý vị đã thanh toán trong yêu cầu 
của quý vị. Quý vị phải điền đầy đủ biểu mẫu yêu cầu bồi hoàn. 

Để biết thông tin về các khoản bồi hoàn hoặc để nhận biểu mẫu yêu cầu bồi hoàn, hãy đến 
2480 N. First Street, Suite 160, San Jose, CA 95131, gọi cho phòng Dịch vụ Hội viên theo 
số 1.888.421.8444 (miễn cước) hoặc truy cập www.valleyhealthplan.org ở phần 
“Member Materials” (Tư liệu cho Hội viên).  
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Gửi yêu cầu thanh toán bảo hiểm nhãn khoa cho trẻ em tới: 
 Vision Service Plan (VSP) Customer Service Department 
 P.O. Box 997100 
 Sacramento, CA 95899-7100 
 
Để gửi Biểu mẫu yêu cầu thanh toán bảo hiểm nhãn khoa, quý vị phải cung cấp thông tin 
cụ thể kèm theo biên nhận, lý do quý vị yêu cầu bồi hoàn và bất kỳ khoản tiền nào quý vị 
hoặc người thay mặt cho quý vị đã thanh toán. Quý vị phải điền đầy đủ biểu mẫu yêu cầu 
bồi hoàn. 

VHP có thể bồi hoàn cho quý vị hoặc Nhà cung cấp trong chương trình, sau khi trừ đi bất 
kỳ khoản Tiền đồng bảo hiểm hoặc Tiền đồng thanh toán nào cho các Dịch vụ được bao 
trả. Nếu yêu cầu bồi hoàn bị từ chối hoặc bị từ chối một phần, quý vị sẽ nhận được thông 
báo bằng văn bản nêu rõ lý do Từ chối. 

Để lấy Biểu mẫu yêu cầu thanh toán bảo hiểm nhãn khoa, hãy truy cập www.vsp.com  
hoặc gọi số 1.800.877.7195 (miễn cước)  24 giờ một ngày, bảy (7) ngày trong tuần. Quý vị 
cũng có thể đến 2480 N. First Street, Suite 160, San Jose, CA 95131, gọi cho phòng Dịch 
vụ Hội viên theo số 1.888.421.8444 (miễn cước) hoặc truy cập www.valleyhealthplan.org 
ở phần “Member Materials” (Tư liệu cho Hội viên). 

VHP xem xét tất cả các dịch vụ nhận bên ngoài Mạng lưới chương trình để xác định mức 
độ phù hợp của dịch vụ chăm sóc. Nếu các dịch vụ do Nhà cung cấp không thuộc VHP 
thực hiện đối với Dịch vụ cấp cứu, Dịch vụ cần thiết khẩn cấp ngoài mạng lưới hoặc đối với 
các dịch vụ được cho phép, VHP sẽ bồi hoàn cho quý vị hoặc nhà cung cấp đó đối với các 
Dịch vụ được bao trả đó, sau khi trừ đi bất kỳ khoản Tiền đồng bảo hiểm hoặc Tiền đồng 
thanh toán bắt buộc nào. Nếu các dịch vụ do Nhà cung cấp không thuộc chương trình thực 
hiện là Dịch vụ không được bao trả hoặc quý vị đã vượt quá giới hạn Quyền lợi hoặc quý vị 
trả đủ Khoản khấu trừ của mình, VHP sẽ không thanh toán/hoàn trả. 

Trong trường hợp VHP không thanh toán cho Nhà cung cấp trong chương trình, quý 
vị sẽ không phải chịu trách nhiệm pháp lý với Nhà cung cấp trong chương trình về 
bất kỳ khoản tiền nào mà VHP phải trả. Theo yêu cầu của luật pháp California, mọi 
hợp đồng giữa VHP và Nhà cung cấp trong chương trình đều phải có điều khoản về 
vấn đề này. Tuy nhiên, trong trường hợp VHP không thanh toán cho Nhà cung cấp 
không thuộc chương trình, quý vị có thể phải chịu trách nhiệm pháp lý với Nhà cung 
cấp không thuộc chương trình đó về chi phí dịch vụ. 
Trách nhiệm thanh toán của người đăng ký hoặc người ghi danh 
Hội viên của Chương trình không chịu trách nhiệm pháp lý về các khoản phí đối với các 
Dịch vụ được bao trả do PCP của họ hoặc VHP cho phép mà được bao trả theo Chương 
trình quyền lợi. Một số dịch vụ có thể yêu cầu thanh toán Khoản khấu trừ, Tiền đồng bảo 
hiểm, Tiền đồng thanh toán hoặc các khoản lệ phí khác. Quý vị có thể tìm Tiền đồng thanh 
toán cụ thể hoặc các khoản lệ phí khác cho Chương trình quyền lợi của mình trong Thỏa 
thuận này. 

Nếu nhận dịch vụ chăm sóc không phải do PCP của mình thực hiện hoặc không được PCP 
của mình hoặc VHP cho phép, quý vị sẽ phải chịu trách nhiệm thanh toán chi phí cho dịch 
vụ chăm sóc đã cung cấp. Quy định này không áp dụng nếu quý vị nhận được Dịch vụ cấp 
cứu hoặc Dịch vụ khẩn cấp cần thiết ngoài mạng lưới/khu vực dịch vụ là Dịch vụ được bao 
trả và quý vị đã thông báo cho PCP của mình hoặc VHP. 

Nếu nhận dịch vụ chăm sóc từ PCP của mình là Dịch vụ không được bao trả hoặc nếu 
được giới thiệu để sử dụng các dịch vụ của Nhà cung cấp không thuộc VHP mà chưa được 
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VHP cho phép trước, quý vị sẽ phải chịu trách nhiệm thanh toán cho các Dịch vụ không 
được bao trả đó. Dịch vụ không được bao trả được liệt kê trong phần “Giới hạn và trường 
hợp loại trừ” và trong phần “Quyền lợi và chia sẻ chi phí” ở nội dung “Quyền lợi”. 

Trách nhiệm của người đăng ký hoặc người ghi danh nhận tín thuế 
bảo phí trả trước (APTC) 
Quyền khôi phục: Hội viên đã thanh toán ít nhất một tháng phí bảo hiểm đầy đủ, thời gian 
ân hạn 90 ngày (ba tháng) bắt đầu vào ngày đầu tiên của tháng đầu tiên cho phép Hội viên 
khôi phục Bảo hiểm bằng cách thanh toán toàn bộ số phí bảo hiểm chưa thanh toán đến 
hạn vào ngày cuối cùng của tháng thứ ba. 

Bảo hiểm trong tháng đầu tiên:Hội viên đang trong thời gian ân hạn 90 ngày chỉ được 
bảo hiểm theo Chương trình quyền lợi của họ trong tháng đầu tiên chưa thanh toán phí bảo 
hiểm. 
Bảo hiểm sẽ bị tạm dừng trong tháng thứ hai và thứ ba của thời gian ân hạn 90 ngày: 
Các Chương trình có thể “tạm dừng” bảo hiểm trong tháng thứ hai và thứ ba của thời gian 
ân hạn 90 ngày đối với các Hội viên đủ điều kiện. 

Các nhà cung cấp thuộc mạng lưới của chương trình không có nghĩa vụ theo hợp đồng của 
họ với Chương trình để cung cấp các Dịch vụ được bao trả cho Hội viên trong khi Bảo hiểm 
bị tạm dừng. Hội viên có thể nhận dịch vụ từ nhà cung cấp của mình nhưng phải chịu trách 
nhiệm thanh toán chi phí của các dịch vụ đó, trừ khi Bảo hiểm của họ được khôi phục vào 
hoặc trước khi kết thúc tháng thứ ba của thời gian ân hạn. 

Bồi hoàn/trách nhiệm của bên thứ ba 
Trong các trường hợp thương tích do bất kỳ hành động nào hoặc thiếu sót nào của bên thứ 
ba, bao gồm nhưng không giới hạn tai nạn xe cơ giới và thương tích và bệnh tật được bao 
trả bởi Bảo hiểm bồi thường cho người lao động và các biến chứng có liên quan, Chương 
trình sẽ cung cấp Dịch vụ được bao trả. Tuy nhiên, quý vị phải thông báo cho VHP hoặc 
nhà cung cấp của mình khi các dịch vụ đã thực hiện được bao trả thông qua luật bồi 
thường cho người lao động, bảo hiểm ô tô, tai nạn hoặc trách nhiệm pháp lý khác. Chương 
trình sẽ không bảo hiểm trùng lặp cho các dịch vụ đó. 

Khi có tranh chấp hợp pháp với trách nhiệm pháp lý của bên thứ ba, Chương trình sẽ cung 
cấp Dịch vụ được bao trả cho đến khi tranh chấp được giải quyết. Quý vị phải đồng ý cung 
cấp tất cả thông tin và ký vào các tài liệu thích hợp cần thiết để thực hiện quyền của 
Chương trình trong việc thu hồi chi phí cho các dịch vụ đã cung cấp hoặc để VHP có được 
quyền nắm giữ tài sản. Nếu không, VHP có thể từ chối bảo hiểm cho khoản bồi hoàn đó. 
Khi cần thiết, VHP và/hoặc các Nhà cung cấp trong chương trình của VHP sẽ yêu cầu hoàn 
lại số tiền mà VHP đã thanh toán cho bất kỳ dịch vụ nào được bảo hiểm trùng lặp. Trong 
trường hợp quý vị nhận được tiền theo phán quyết, VHP hoặc các Nhà cung cấp trong 
chương trình của VHP phải được bồi hoàn ngay sau khi quý vị nhận được tiền. Quý vị có 
trách nhiệm thông báo cho VHP về bất kỳ khoản thanh toán trùng lặp nào được thực hiện 
cho các dịch vụ đó. VHP cũng có thể chọn được thế quyền cho các quyền của quý vị trong 
phạm vi chi phí của Quyền lợi do Chương trình cung cấp; có nghĩa là VHP có quyền thu 
tiền trực tiếp từ bất kỳ bên thứ ba nào chịu trách nhiệm đối với khoản nợ đó khi VHP đã 
thanh toán cho các dịch vụ 

Nếu muốn miễn trừ cho bên thứ ba khỏi trách nhiệm pháp lý hoặc giải quyết khiếu nại 
chống lại bên thứ ba mà quý vị nhận được khoản bồi thường cho dịch vụ chăm sóc y tế 
được cung cấp thông qua VHP, quý vị phải có được văn bản đồng ý trước từ VHP nếu 
những hành động đó sẽ hạn chế quyền được bồi hoàn của VHP.
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Hỗ trợ của Dịch vụ Hội viên 

Đại diện Dịch vụ Hội viên 
Ưu tiên hàng đầu của VHP là cung cấp dịch vụ và dịch vụ chăm sóc sức khỏe có chất 
lượng cho Hội viên của mình. Mọi người tại VHP đều có trách nhiệm đảm bảo quý vị hài 
lòng. Đại diện Dịch vụ Hội viên của chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ quý vị giải đáp thắc mắc, 
than phiền của quý vị hoặc để biết VHP và các Nhà cung cấp trong chương trình của VHP 
đang hoạt động như thế nào. 

Phòng Dịch vụ Hội viên sẵn sàng hỗ trợ quý vị qua điện thoại theo số 1.888.421.8444 
(miễn cước). Người có khuyết tật về nghe và nói xin gọi cho Dịch vụ Chuyển tiếp của 
California (CRS) bằng cách gọi 711 hoặc số 800 CRS theo thể thức của quý vị. 

Hỏi đại diện của chúng tôi cách nhận dịch vụ chăm sóc y tế, cách giải thích các quyền lợi y 
tế được bao trả của quý vị, phải làm gì nếu quý vị chuyển chỗ ở, cách thêm người phụ 
thuộc, cách lấy Thẻ ID VHP mới, cách gửi Yêu cầu thanh toán bảo hiểm của Hội viên hoặc 
nộp Đơn khiếu nại hoặc để trợ giúp quý vị nếu có bất kỳ vấn đề dịch vụ nào khác. Quý vị 
cũng có thể yêu cầu gửi tài liệu Chương trình. 

Nếu không có đại diện, quý vị có thể để lại tin nhắn 24 giờ một ngày và chúng tôi sẽ gọi lại 
cho quý vị vào ngày làm việc tiếp theo.  

Nếu quý vị cần thông báo cho VHP về tình huống chăm sóc cấp cứu hoặc khẩn cấp, vui 
lòng để lại số điện thoại mà chúng tôi có thể liên hệ với quý vị. 

Giờ làm việc trong giai đoạn ghi danh mở 
Trong suốt giai đoạn ghi danh mở, , Phòng Dịch vụ Hội viên sẽ hoạt động từ thứ Hai đến 
hết thứ Bảy, 8 giờ sáng đến 8 giờ tối (Giờ chuẩn Thái Bình Dương) theo số 1.888.421.8444 
(miễn cước). 

Giờ làm việc ngoài giai đoạn ghi danh mở 
Trong thời gian ngoài giai đoạn Ghi danh mở, phòng Dịch vụ Hội viên sẽ hoạt động từ thứ 
Hai đến hết thứ Sáu, 8 giờ sáng đến 6 giờ tối (Giờ chuẩn Thái Bình Dương) và thứ Bảy, từ 
8 giờ sáng đến 5 giờ chiều (Giờ chuẩn Thái Bình Dương) theo số 1.888.421.8444 (miễn 
cước). 

Hỗ trợ ngôn ngữ 
Nếu quý vị cần hỗ trợ ngôn ngữ, phòng Dịch vụ Hội viên của VHP có cung cấp miễn phí 
dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ qua điện thoại. Giờ làm việc không cần hẹn trước từ thứ Hai đến 
thứ Sáu, 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Địa chỉ của Valley Health Plan là 2480 N. First Street, 
Suite 160, San Jose, CA 95131. Quý vị cũng có thể truy cập www.valleyhealthplan.org để 
biết các cập nhật mới, danh sách nhà cung cấp và thông tin chung. 

Hồ sơ/thông tin quyền hội viên 
Hồ sơ quyền hội viên bao gồm tính đủ điều kiện và thông tin khác về quý vị và các Thành 
viên khác trong gia đình. Những hồ sơ này rất quan trọng vì có tác dụng xác định quý vị là 
Hội viên và xác định nơi quý vị và Người phụ thuộc đã ghi danh của quý vị có thể nhận các 
dịch vụ. Hồ sơ không chính xác có thể gây trì hoãn việc chăm sóc y tế, gây rắc rối trong 
Bảo hiểm và có thể khiến quý vị mất tiền. Quý vị có trách nhiệm cập nhật hồ sơ quyền hội 
viên của mình. 
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Để thay đổi hồ sơ quyền hội viên của quý vị hoặc để nhận thẻ định danh mới với hồ sơ mới 
của quý vị, hãy gọi cho Phòng Dịch vụ Hội viên theo số 1.888.421.8444 (miễn cước). 

VHP phải được thông báo khi quý vị hoặc (những) Người phụ thuộc của quý vị qua đời, có 
quyền được hưởng bảo hiểm y tế khác hoặc quyền được hưởng Medicare. 

Khiếu nại của hội viên 
VHP tự hào vì là một chương trình bảo hiểm y tế tập trung vào Hội viên. Vui lòng gọi cho 
phòng Dịch vụ Hội viên để chúng tôi hỗ trợ quý vị giải quyết các mối quan ngại của quý vị 
theo số 1.888.421.8444 (miễn cước).  Người có khuyết tật về nghe và nói xin gọi cho Dịch 
vụ Chuyển tiếp của California (CRS) bằng cách gọi 711 hoặc số 800 CRS theo thể thức 
của quý vị. Quý vị cũng có thể truy cập www.valleyhealthplan.org để biết các cập nhật 
mới, danh sách nhà cung cấp và thông tin chung. 

Quý vị có thể yêu cầu nộp Đơn khiếu nại bằng lời nói thay mặt cho quý vị hoặc quý vị có 
thể hoàn thành biểu mẫu Đơn khiếu nại và gửi tới VHP. Các biểu mẫu Đơn khiếu nại được 
cung cấp thông qua VHP, tại văn phòng Nhà cung cấp trong chương trình của quý vị và 
trên trang web của chúng tôi tại địa chỉ www.valleyhealthplan.org  ở phần “Member 
Materials” (Tư liệu cho Hội viên). Chúng tôi cung cấp miễn phí các biểu mẫu Đơn khiếu nại 
bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Việt. Chúng tôi cũng cung cấp miễn phí các 
biểu mẫu Đơn khiếu nại được dịch sang các ngôn ngữ khác. Để biết thêm thông tin về các 
biểu mẫu này và các dịch vụ ngôn ngữ khác của VHP, hãy gọi cho Dịch vụ Hội viên theo 
số1.888.421.8444 (miễn cước). 

Gửi Đơn khiếu nại của quý vị tới: 

            Valley Health Plan - Grievance Department 
            2480 N. First Street, Suite 160 
            San Jose, CA 95131 

Quý vị cũng có thể gửi Đơn khiếu nại của mình qua mạng tại địa chỉ 
www.valleyhealthplan.org. 

Khiếu nại về bảo hiểm nhãn khoa cho trẻ em  
Để gửi Khiếu nại về bảo hiểm nhãn khoa cho trẻ em, hãy liên hệ với Vision Service Plan 
(VSP) theo số 1.800.367.9618 (miễn cước) hoặc gửi Đơn khiếu nại qua mạng tại địa chỉ 
www.vsp.com. Trên thẻ ID VHP của quý vị cũng có thông tin liên hệ. 

Quý vị phải nộp Đơn khiếu nại trong vòng 180 ngày kể từ ngày xảy ra sự kiện khiến quý vị 
khiếu nại. Nếu cần, 180 ngày này sẽ bắt đầu tính từ ngày Chương trình cung cấp cho quý 
vị Biểu mẫu đơn khiếu nại được dịch sang ngôn ngữ do quý vị chọn. 

Nhớ điền tất cả thông tin có liên quan từ Thẻ ID VHP của quý vị và các chi tiết và hoàn 
cảnh xoay quanh mối quan ngại hoặc vấn đề của quý vị. Việc cung cấp nhiều thông tin nhất 
có thể sẽ loại bỏ thời gian cần thiết để thu thập dữ liệu đó. Thông tin có liên quan nên bao 
gồm mọi hồ sơ bệnh án hoặc ý kiến của bác sĩ để ủng hộ cho Đơn khiếu nại của quý vị; 
nếu không, có thể cần phải lấy hồ sơ bệnh án của quý vị từ Bác sĩ trong chương trình của 
quý vị hoặc có thể quý vị cần lấy hồ sơ đó từ Bác sĩ không thuộc chương trình. Đơn khiếu 
nại của quý vị sẽ được xác nhận trong vòng năm (5) ngày theo lịch kể từ khi nhận. VHP sẽ 
thông báo cho quý vị bằng văn bản về kết quả trong vòng 30 ngày theo lịch kể từ khi nhận 
được Đơn khiếu nại của quý vị. 
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Nếu Đơn khiếu nại liên quan đến một mối đe dọa tức thì và nghiêm trọng đối với sức khỏe 
của quý vị hoặc sức khỏe của Người phụ thuộc của quý vị, bao gồm nhưng không giới hạn 
cơn đau dữ dội, sức khỏe tâm lý, khả năng mất mạng, các chi hoặc chức năng cơ thể quan 
trọng, quý vị sẽ được xem xét nhanh. Đơn khiếu nại phải nêu rõ rằng quý vị đang yêu cầu 
xem xét nhanh. Quý vị sẽ được thông báo về kết quả hoặc tình trạng trong vòng ba (3) 
ngày theo lịch kể từ khi nhận được Đơn khiếu nại khẩn cấp. 

Nếu không hài lòng với quyết định về Đơn khiếu nại, quý vị có thể liên hệ với Sở Chăm sóc 
Sức khỏe có Quản lý (DMHC) của Tiểu bang California khi làm theo quy trình được nêu 
trong phần này ở nội dung “Đường dây Trợ giúp Người tiêu dùng DMHC”. 

Chương trình không yêu cầu Hội viên trước tiên phải thực hiện quy trình Khiếu nại của 
Chương trình trước khi yêu cầu Sở xem xét Đơn khiếu nại. Tham khảo phần “Tiếp cận dịch 
vụ chăm sóc” ở nội dung “Duyệt xét y khoa độc lập”. 

Đường dây Trợ giúp Người tiêu dùng DMHC 
“Sở Chăm sóc Sức khỏe có Quản lý của California chịu trách nhiệm quản lý các chương 
trình dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Nếu có khiếu nại đối với chương trình bảo hiểm y tế của 
mình, trước tiên, quý vị nên gọi cho chương trình bảo hiểm y tế của mình theo số 
1.888.421.8444 (miễn cước) và thực hiện quy trình Khiếu nại của chương trình bảo hiểm y 
tế của quý vị trước khi liên hệ với Sở. Người có khuyết tật về nghe và nói xin gọi cho Dịch 
vụ Chuyển tiếp của California (CRS) bằng cách gọi 711 hoặc số 800 CRS theo thể thức 
của quý vị. Việc thực hiện quy trình Khiếu nại này không cấm bất kỳ quyền hay biện pháp 
khắc phục hợp pháp nào mà quý vị có thể có. Nếu quý vị cần được trợ giúp để khiếu nại 
liên quan đến trường hợp cấp cứu, khiếu nại chưa được chương trình bảo hiểm y tế của 
quý vị giải quyết thỏa đáng hoặc khiếu nại vẫn chưa được giải quyết trong hơn 30 ngày, 
quý vị có thể gọi cho sở để được hỗ trợ. 

Quý vị cũng có thể đủ điều kiện được Duyệt xét y khoa độc lập (IMR). Nếu quý vị đủ điều 
kiện được IMR, quy trình IMR sẽ đánh giá khách quan về các quyết định y tế do chương 
trình bảo hiểm y tế đưa ra liên quan đến sự cần thiết về mặt y tế của một dịch vụ hoặc 
phương pháp điều trị được đề xuất, quyết định bao trả cho các phương pháp điều trị mang 
tính chất thử nghiệm hoặc nghiên cứu, cũng như tranh chấp thanh toán cho các dịch vụ y 
tế cấp cứu hoặc khẩn cấp. 

Sở cũng có số điện thoại miễn cước 1-888-466-2219 và đường dây TDD 1-877-688- 9891 
cho người khuyết tật về nghe và nói. Trên trang web của Sở tại địa chỉ 
http://www.dmhc.ca.gov có các biểu mẫu than phiền, biểu mẫu đăng ký IMR và hướng 
dẫn trực tuyến”. 

Ủy ban Chính sách Công 
Quý vị có thể hỗ trợ VHP xây dựng chính sách công thông qua Ủy ban Chính sách Công 
của VHP, Hội đồng Cố vấn VHP. Những kết luận và khuyến nghị của Ủy ban Chính sách 
Công hoặc Hội đồng Cố vấn này được báo cáo đều đặn cho cơ quan quản trị của VHP. Tối 
thiểu 51% ủy ban phải là Hội viên của VHP. “Chính sách công” có nghĩa là các hành động 
của VHP và nhân viên của VHP để đảm bảo sự thoải mái, phẩm giá và thuận tiện cho 
những Hội viên tin tưởng các nhà cung cấp của VHP cung cấp dịch vụ. Vui lòng liên hệ với 
phòng Dịch vụ Hội viên theo số 1.888.421.8444 (miễn cước) nếu quý vị muốn trở thành 
thành viên Hội đồng Cố vấn hoặc muốn biết thêm thông tin. 
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Chỉ thị chăm sóc sức khỏe trước - Lựa chọn chăm sóc sức khỏe của 
quý vị 
Chỉ thị chăm sóc sức khỏe trước là một tài liệu chính thức, có chữ ký của quý vị trước khi bị 
bệnh hoặc thương tích nặng, trong đó hướng dẫn (các) bác sĩ của quý vị khi điều trị. Cho 
dù có tài liệu này hay không, quý vị vẫn có quyền đưa ra các quyết định về y tế và chăm 
sóc sức khỏe khác cho bản thân, nếu quý vị có thể đồng ý sau khi được giải thích rõ ràng 
về quyết định cụ thể. Chỉ cần quý vị có thể phát biểu ý kiến cho bản thân, Nhà cung cấp 
trong chương trình sẽ tôn trọng mong muốn của quý vị. Tuy nhiên, nếu quý vị mất khả năng 
đến mức không thể đưa ra quyết định sau khi được giải thích rõ ràng, chỉ thị này sẽ hướng 
dẫn cách điều trị chăm sóc sức khỏe cho quý vị dựa trên những chỉ dẫn quý vị đã nêu trong 
Chỉ thị chăm sóc sức khỏe trước. 

Có hai (2) loại Chỉ thị chăm sóc sức khỏe trước cơ bản ở California sẽ bảo vệ hợp pháp 
cho các bác sĩ của quý vị nếu có kết quả bất đồng về việc làm theo ý muốn của quý vị. Hai 
loại này gồm: 

• Giấy ủy quyền lâu dài cho các quyết định chăm sóc sức khỏe (DPAHCD) 
• Tuyên bố theo Đạo luật Qua đời Tự nhiên 

 
Tài liệu được ưu tiên là DPAHCD. Đại diện Dịch vụ Hội viên của VHP có thể giúp quý vị lấy 
tài liệu này. 

Các chính sách liên quan đến quyền của quý vị được quyết định cách điều trị y tế cho bản 
thân có thể khác nhau giữa các cơ sở. Ví dụ: trong các phòng mổ, việc đình chỉ các Chỉ thị 
chăm sóc sức khỏe trước và thực hiện tất cả các biện pháp điều trị hồi sức và kéo dài sự 
sống thích hợp trong quá trình phẫu thuật và phục hồi là việc thường xuyên diễn ra. 

Quý vị có trách nhiệm tìm hiểu và tuân thủ các chính sách của bệnh viện hoặc cơ sở chăm 
sóc sức khỏe khác về việc thực hiện các Chỉ thị chăm sóc sức khỏe trước. Cung cấp các 
bản sao của Chỉ thị chăm sóc sức khỏe trước đã hoàn chỉnh của quý vị cho bác sĩ, người 
đại diện của quý vị (nếu được chỉ định) và gia đình của quý vị. Hãy nhớ giữ một bản sao 
cho bản thân và mang theo một bản khi quý vị nhập viện. 

Quý vị không bắt buộc phải có Chỉ thị chăm sóc sức khỏe trước. Nếu không có Chỉ thị 
chăm sóc sức khỏe trước, quý vị có thể và vẫn sẽ được điều trị. 

Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến các lựa chọn chăm sóc sức khỏe của 
mình hoặc cần được trợ giúp thêm để lấy các biểu mẫu, vui lòng liên hệ với Bác sĩ chăm 
sóc chính của quý vị hoặc phòng Dịch vụ Hội viên theo số 1.888.421.8444 (miễn cước).
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Chấm dứt bảo hiểm 

Bảo hiểm sẽ bị chấm dứt theo các yêu cầu do Sàn giao dịch thiết lập dựa trên các yêu cầu 
và các luật, quy tắc và quy định hiện hành khác của Tiểu bang và Liên bang, bao gồm các 
sự kiện sau: 

• Trước khi kết thúc thời hạn hợp đồng, bảo hiểm có thể bị chấm dứt đối với các Hội 
viên cá nhân thông qua tự nguyện hủy bỏ khi gửi thông báo trước ít nhất 14 ngày. 
Quý vị có thể gửi thông báo này tới VHP hoặc Covered California. 

• Bảo hiểm có thể bị chấm dứt đối với các Hội viên cá nhân do không còn đủ điều 
kiện và có hiệu lực kể từ ngày cuối cùng của tháng sau tháng VHP gửi thông báo 
cho Hội viên. 

• Bảo hiểm sẽ bị chấm dứt đối với các Hội viên cá nhân khi có sự thay đổi được cho 
phép trong việc ghi danh tham gia một chương trình khác và có hiệu lực kể từ ngày 
cuối cùng trước ngày bảo hiểm trong chương trình mới có hiệu lực. 

• Bảo hiểm sẽ bị chấm dứt đối với Hội viên cá nhân không thanh toán phí bảo hiểm và 
có hiệu lực kể từ:  

o Ngày cuối cùng của tháng đầu tiên đối với trường hợp không thanh toán phí 
bảo hiểm của các cá nhân nhận khoản thanh toán trước thuế phí bảo hiểm 
theo yêu cầu của Nguyên tắc hướng dẫn của IRS. 

o Ngày cuối cùng của bảo hiểm được thiết lập theo thời gian ân hạn theo luật 
Tiểu bang hiện hành, bao gồm cả các yêu cầu liên quan đến Bộ luật Sức 
khỏe và An toàn và Bộ luật Bảo hiểm. 

• Bảo hiểm sẽ bị chấm dứt đối với Hội viên cá nhân không thanh toán phí bảo hiểm 
nếu hết thời gian ân hạn. Nếu chấm dứt xảy ra ngoài giai đoạn ghi danh thông 
thường và Hội viên không đủ tiêu chuẩn để được ghi danh đặc biệt, Bảo hiểm dành 
cho Hội viên đó sẽ bị chấm dứt và họ sẽ mất quyền khôi phục lại Bảo hiểm. 
 

Các điều khoản và điều kiện cụ thể liên quan đến việc chấm dứt bảo hiểm, bao gồm cả 
quyền của VHP được chấm dứt liên quan đến việc nhận một phần các khoản thanh toán, 
sẽ tuân theo các thông số kỹ thuật khác được nêu trong Sổ tay quản trị của Sàn giao dịch, 
các luật, quy tắc và quy định hiện hành. 

Nếu quý vị có thắc mắc nào khác về quy trình Hủy ghi danh hoặc Chấm dứt, vui lòng xem 
các phần sau và/hoặc gọi cho phòng Dịch vụ Hội viên theo số 1.888.421.8444 (miễn 
cước). 

Không còn đủ điều kiện 
VHP chịu trách nhiệm thực thi các quy tắc thanh toán Phí bảo hiểm bằng chi phí của chúng 
tôi, như được trình bày trong các điều khoản được nêu trong Bằng chứng bảo hiểm và biểu 
mẫu tiết lộ thông tin kết hợp này liên quan đến việc Hội viên không thanh toán Phí bảo hiểm 
kịp thời theo chỉ dẫn của Thỏa thuận và theo các luật, quy tắc và quy định hiện hành. 

Việc thực thi của VHP sẽ bao gồm nhưng không giới hạn các hành động và thông báo 
không thanh toán đúng hạn và chấm dứt, các yêu cầu về thời gian ân hạn 30 ngày và các 
quy tắc thanh toán một phần. Việc thực thi như vậy sẽ được thực hiện theo các luật, quy 
tắc và quy định hiện hành. VHP sẽ thông báo cho Sàn giao dịch theo chính sách của Sàn 
giao dịch về việc Hội viên không thanh toán Phí bảo hiểm kịp thời. 
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Trong trường hợp VHP chấm dứt bảo hiểm của Hội viên trong Chương trình bảo hiểm y tế 
đủ tiêu chuẩn (QHP) do không thanh toán Phí bảo hiểm, không còn đủ điều kiện, gian lận 
hoặc trình bày sai, thay đổi lựa chọn QHP của Hội viên, hủy chứng nhận QHP của VHP 
và/hoặc nếu được cho phép khác theo quy định, VHP phải đưa nội dung về khiếu nại đã 
được Sàn giao dịch chấp thuận trong thông báo về việc chấm dứt bảo hiểm cho Hội viên. 

VHP thừa nhận và đồng ý rằng các luật, quy tắc và quy định hiện hành, bao gồm cả Đạo 
luật Chăm sóc Giá cả Phải chăng và các quy định về thực hiện quy định thời gian ân hạn 
cho những cá nhân nhận được khoản thanh toán trước tín dụng thuế phí bảo hiểm thông 
qua Sàn giao dịch và Đạo luật Knox-Keene và Bộ luật Bảo hiểm quy định thời gian ân hạn 
cho các cá nhân khác liên quan đến các khoản thanh toán quá hạn. VHP đồng ý tuân thủ 
các yêu cầu đặt ra trong các quy định của Tiểu bang và Liên bang và được yêu cầu theo 
các luật, quy tắc và quy định hiện hành liên quan đến các thời gian ân hạn này. 

Ghi danh Medicare 
Nếu quý vị đã ghi danh tham gia VHP và quý vị hoặc Người phụ thuộc của quý vị đủ điều 
kiện nhận Medicare, quý vị hoặc Người phụ thuộc của quý vị không thể tiếp tục Bảo hiểm 
của mình theo Thỏa thuận này. 

Nếu quý vị có thắc mắc liên quan đến ghi danh tham gia Medicare và Covered California và 
Chương trình bảo hiểm cho cá nhân và gia đình của VHP, vui lòng gọi VHP để thảo luận về 
các tùy chọn của quý vị để tiếp tục bảo hiểm. 

Phạt ghi danh muộn Medicare 
Nếu quý vị đủ điều kiện nhận Medicare Phần B và không ghi danh, Medicare có thể yêu 
cầu quý vị trả tiền phạt ghi danh muộn nếu sau đó quý vị ghi danh tham gia Medicare Phần 
B. Tuy nhiên, nếu quý vị trì hoãn ghi danh tham gia Phần B vì quý vị hoặc vợ/chồng của 
quý vị vẫn còn đang làm việc và có bảo hiểm thông qua chương trình bảo hiểm y tế theo 
nhóm của công ty, quý vị có thể không phải trả tiền phạt.  

Ngoài ra, nếu quý vị đủ hoặc sẽ đủ điều kiện tham gia Medicare và không có bảo hiểm 
thuốc theo toa tín nhiệm (bảo hiểm thuốc ít nhất tốt như bảo hiểm thuốc theo toa Medicare 
Phần D tiêu chuẩn), quý vị có thể phải trả tiền phạt ghi danh muộn nếu sau đó quý vị ghi 
danh tham gia bảo hiểm thuốc theo toa của Medicare. Để biết thêm thông tin, hãy gọi cho 
phòng Dịch vụ Hội viên theo số 1.888.421.8444 (miễn cước).  

Tham gia nghĩa vụ quân sự 
VHP có thể chấm dứt quyền hội viên của quý vị hoặc (những) Người phụ thuộc của quý vị 
nếu quý vị hoặc (những) Người phụ thuộc của quý vị tham gia nghĩa vụ quân sự toàn thời 
gian tại bất kỳ cơ sở nào của lực lượng vũ trang (nhập ngũ) và quý vị đủ điều kiện và được 
bảo hiểm theo bảo hiểm y tế khác. 

Nếu quý vị hoặc (những) Người phụ thuộc của quý vị nhập ngũ, vui lòng gọi cho phòng 
Dịch vụ Hội viên theo số 1.888.421.8444 (miễn cước) để thảo luận về việc chấm dứt 
và/hoặc các lựa chọn của quý vị để tiếp tục bảo hiểm. 
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Tiểu bang xem xét chấm dứt 
Nếu cho rằng quyền hội viên của mình bị chấm dứt vì sức khỏe yếu hoặc nhu cầu chăm 
sóc sức khỏe của mình, quý vị có thể yêu cầu Sở Chăm sóc Sức khỏe có Quản lý của 
California xem xét khi gọi số 1.888.466.2219 (miễn cước). Để biết thêm thông tin, số điện 
thoại hoặc địa chỉ e-mail, vui lòng tham khảo phần “Hỗ trợ của Dịch vụ Hội viên” trong 
“Đường dây Trợ giúp Người tiêu dùng DMHC”. 

Dừng bảo hiểm 
VHP sẽ không bao trả bất kỳ dịch vụ hoặc vật tư nào được cung cấp sau ngày chấm dứt 
bảo hiểm có hiệu lực, cho dù quý vị có thăm khám với bác sĩ hoặc nhà cung cấp khác để 
điều trị tình trạng hoặc nhận liệu trình điều trị hay không. Các trường hợp ngoại lệ duy nhất, 
nếu có, bao gồm các tình huống sau: 

• Quý vị hoặc Người phụ thuộc của quý vị là bệnh nhân nằm viện đã đăng ký tại Bệnh 
viện trong chương trình vào ngày VHP chấm dứt Thỏa thuận. Quý vị hoặc Người 
phụ thuộc của quý vị có thể nhận được tất cả các Quyền lợi từ bảo hiểm VHP của 
quý vị cho tình trạng khiến quý vị phải vào viện, tùy thuộc vào việc quý vị đã thanh 
toán Phí bảo hiểm và các khoản tiền đồng thanh toán được áp dụng, cho đến khi 
các Quyền lợi đó hết hạn hoặc quý vị được xuất viện, tùy theo điều kiện nào xảy ra 
trước. 

• Quý vị hoặc Người phụ thuộc của quý vị đang được chăm sóc sản khoa nội trú tại 
Cơ sở trong chương trình vào ngày chấm dứt và không có khoản Phí bảo hiểm nào 
bị thanh toán chậm.  

Hoàn tiền trong trường hợp hủy 
Nếu Bảo hiểm của quý vị chấm dứt, việc thanh toán phí bảo hiểm cho bất kỳ khoảng thời 
gian nào sau ngày chấm dứt và bất kỳ số tiền nào khác phải trả cho quý vị sẽ được hoàn lại 
cho quý vị trong vòng 30 ngày. Khoản tiền này được hoàn lại sau khi trừ đi bất kỳ số tiền 
nào phải trả cho VHP hoặc các Nhà cung cấp của VHP. Nếu Bảo hiểm của quý vị chấm dứt 
do gian lận hoặc lừa dối trong việc sử dụng các dịch vụ hoặc cơ sở y tế hoặc quý vị cố ý 
cho phép người khác gian lận hoặc lừa dối như vậy, quý vị sẽ không được hoàn lại tiền. 

Chấm dứt giữa tháng: Đối với trường hợp chấm dứt Thỏa thuận này vào giữa tháng bất kỳ, 
phí bảo hiểm cho tháng đó sẽ được phân bổ theo tỷ lệ. VHP sẽ có quyền hưởng khoản phí 
bảo hiểm cho khoảng thời gian đến trước ngày chấm dứt còn Hội viên sẽ được nhận khoản 
tiền hoàn lại cho thời gian còn lại của tháng.
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Quyền và trách nhiệm của quý vị 

Quyền và trách nhiệm của quý vị 
YỀN CỦA HỘI VIÊN 

Là Hội viên, quý vị có quyền: 
• Thực hiện các quyền này mà không xét đến chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, 

tuổi tác, tôn giáo, khuyết tật, giới tính, khuynh hướng tính dục, bản dạng giới, biểu hiện 
giới, tín ngưỡng, lịch sử gia đình, tình trạng hôn nhân, tình trạng cựu chiến binh, 
nguồn gốc quốc gia, khuyết tật hoặc bệnh trạng, không xét đến nền tảng văn hóa, 
kinh tế hoặc giáo dục của quý vị hoặc (các) nguồn thanh toán cho dịch vụ chăm sóc 
của quý vị hoặc bất kỳ nhóm phân loại nào khác bị cấm theo luật tiểu bang hoặc liên 
bang. 

• Được tôn trọng, tôn trọng phẩm giá và quan tâm. 
• Kỳ vọng các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe (bác sĩ, nhân viên y tế và 

người hỗ trợ họ) nhạy cảm với nhu cầu của quý vị. 
• Được cung cấp thông tin về VHP, các dịch vụ của VHP và các Nhà cung cấp trong 

chương trình. 
• Biết tên của Bác sĩ chăm sóc chính, là người chịu trách nhiệm chính trong việc điều 

phối chăm sóc sức khỏe của quý vị, cũng như tên và các mối quan hệ chuyên môn 
của các Nhà cung cấp trong chương trình khác mà quý vị thăm khám. 

• Tích cực tham gia vào công việc chăm sóc sức khỏe của bản thân, trong phạm vi 
được pháp luật cho phép, bao gồm quyền nhận thông tin để quý vị có thể chấp nhận 
hoặc từ chối điều trị được khuyến nghị. 

• Nhận càng nhiều thông tin càng tốt về bất kỳ phương pháp điều trị hoặc thủ thuật 
được đề xuất nào mà quý vị có thể cần để đồng ý sau khi được giải thích rõ ràng 
hoặc từ chối quá trình điều trị hoặc thủ thuật này. Ngoại trừ Dịch vụ cấp cứu, thông 
tin này sẽ bao gồm mô tả về thủ thuật hoặc phương pháp điều trị, các nguy cơ đáng 
kể về mặt y tế có liên quan, các quy trình hành động thay thế và nguy cơ liên quan 
đến từng dịch vụ và tên của Nhà cung cấp trong chương trình sẽ thực hiện phương 
pháp điều trị hoặc thủ thuật đó. 

• Cân nhắc đầy đủ về quyền riêng tư liên quan đến quá trình điều trị của quý vị. Các 
cuộc thảo luận, tham vấn ý kiến, kiểm tra và điều trị cho vụ việc đều được bảo mật 
và phải được tiến hành một cách kín đáo. Quý vị có quyền biết lý do nếu bất kỳ 
người nào có mặt hoặc tham gia trong các thủ thuật hoặc phương pháp điều trị này. 

• Xử lý bí mật thông tin theo luật tiểu bang và liên bang, bao gồm HIPAA (bao gồm tất 
cả thông tin liên lạc và hồ sơ bệnh án) liên quan đến dịch vụ chăm sóc của quý vị. 
Trừ trường hợp cần thiết liên quan đến việc thực hiện Thỏa thuận và đáp ứng các 
yêu cầu của Tiểu bang và liên bang (bao gồm các chương trình đánh giá để đạt 
được dịch vụ chăm sóc y tế có chất lượng và hiệu quả về chi phí), thông tin đó sẽ 
không được tiết lộ nếu không có văn bản cho phép trước của quý vị hoặc người đại 
diện được ủy quyền của quý vị 

• Nhận thông tin đầy đủ về tình trạng sức khỏe của quý vị, bất kỳ liệu trình điều trị nào 
được đề xuất và triển vọng phục hồi của quý vị bằng những thuật ngữ quý vị có thể 
hiểu được. 

• Đồng ý sau khi được giải thích rõ ràng trước khi bắt đầu bất kỳ thủ thuật hoặc 
phương pháp điều trị nào, trừ khi không thích hợp về mặt y tế. 

• Từ chối các dịch vụ chăm sóc sức khỏe trong phạm vi luật pháp cho phép và được 
thông báo về hậu quả y tế của phương pháp điều trị đó, trừ khi không thích hợp về 
mặt y tế. 

• Dễ dàng tiếp cận và được giới thiệu để sử dụng các Dịch vụ được bao trả cần thiết 
về mặt y tế. 
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• Nhận ý kiến y khoa thứ hai, khi thích hợp về mặt y tế, từ một Bác sĩ trong chương 
trình khác thuộc Mạng lưới nhà cung cấp VHP của quý vị. 

• Có thể lên lịch hẹn một cách kịp thời. 
• Được liên tục chăm sóc một cách hợp lý và biết trước về thời gian và địa điểm của 

(các) cuộc hẹn của quý vị. 
• Nhận phản hồi hợp lý đối với bất kỳ yêu cầu hợp lý nào đối với Dịch vụ được bao 

trả. 
• Hoàn thành tất cả các báo cáo phòng thí nghiệm, chụp X-quang, báo cáo của bác sĩ 

chuyên khoa và các hồ sơ bệnh án khác và lưu vào hồ sơ của quý vị càng sớm 
càng tốt để Bác sĩ chăm sóc chính của quý vị có thể đưa ra quyết định sáng suốt về 
việc điều trị cho quý vị. 

• Thay đổi Bác sĩ chăm sóc chính cho quý vị. 
• Xem lại hồ sơ bệnh án của quý vị, trừ khi không thích hợp về mặt y tế. 
• Được thông báo về bất kỳ khoản lệ phí nào (Tiền đồng thanh toán) liên quan đến 

Dịch vụ được bao trả. 
• Được thông báo nếu Nhà cung cấp trong chương trình đề xuất tham gia hoặc thực 

hiện chăm sóc hoặc điều trị liên quan đến các thủ thuật y tế thử nghiệm và có quyền 
từ chối tham gia vào các thủ thuật đó. 

• Rời khỏi Cơ sở hoặc Bệnh viện trong chương trình, ngay cả khi như vậy là trái với 
lời khuyên của Nhà cung cấp trong chương trình. 

• Được thông báo về các yêu cầu chăm sóc sức khỏe tiếp tục sau khi quý vị xuất viện 
khỏi Cơ sở hoặc Bệnh viện trong chương trình. 

• Được thông báo và nếu cần, được hỗ trợ trong việc đưa ra Chỉ thị chăm sóc sức 
khỏe trước về y tế. 

• Mở rộng quyền cho bất kỳ người nào có thể thay mặt quý vị đưa ra các quyết định 
về chăm sóc y tế một cách hợp pháp. 

• Biết khi nào Nhà cung cấp trong chương trình không còn có hợp đồng với VHP nữa. 
• Kiểm tra và nhận được lời giải thích về bất kỳ (các) hóa đơn nào đối với các Dịch vụ 

không được bao trả, bất kể (các) nguồn thanh toán. 
• Nộp Đơn khiếu nại mà không có sự phân biệt đối xử thông qua VHP hoặc các cơ 

quan Liên bang hoặc Tiểu bang thích hợp. 
• Biết các quy tắc và chính sách áp dụng cho hành vi của quý vị với tư cách là Hội 

viên. 
• Biết thông tin đăng nhập của Nhà cung cấp sẽ được cung cấp theo yêu cầu hoặc 

thông qua danh bạ nhà cung cấp.  
• Nhận thông tin liên quan đến bảo hiểm sơ suất đối với các nhà cung cấp khi có yêu 

cầu. 
Trách nhiệm của hội viên 

Là Hội viên, quý vị có trách nhiệm: 
• Chấp nhận trách nhiệm thanh toán bất kỳ khoản chi phí chia sẻ nào, chẳng hạn như 

Phí bảo hiểm, Khoản khấu trừ, Tiền đồng bảo hiểm hoặc Tiền đồng thanh toán. 
• Chấp nhận trách nhiệm thanh toán liên quan đến các Dịch vụ không được bao trả. 

Dịch vụ được bao trả chỉ được cung cấp thông qua các Nhà cung cấp trong chương 
trình thuộc Mạng lưới VHP (trừ khi dịch vụ chăm sóc đó được cung cấp dưới hình 
thức Dịch vụ cấp cứu toàn thế giới hoặc Được cho phép trước). 

• Tuân thủ hành vi hỗ trợ hợp lý cho các mục tiêu điều trị và giám sát chuyên môn 
như đã chỉ định. 
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• Đối xử với các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, nhân viên và những người 
khác một cách tôn trọng để tránh bất kỳ trở ngại nào với Nhà cung cấp trong 
chương trình của quý vị hoặc khả năng cung cấp dịch vụ chăm sóc của họ. 

• Bảo vệ tính bảo mật của việc chăm sóc sức khỏe cá nhân của quý vị cũng như của 
các Hội viên khác. 

• Hợp tác với VHP hoặc nỗ lực thu hồi từ bên thứ ba của Nhà cung cấp trong chương 
trình. 

• Tham gia vào việc chăm sóc sức khỏe của quý vị bằng cách lên lịch hẹn khám và 
giữ đúng hẹn với Nhà cung cấp trong chương trình. Nếu quý vị không thể giữ đúng 
hẹn, hãy gọi điện trước và lên lịch lại hoặc hủy bỏ. 

• Thông báo bất kỳ thay đổi nào về tên, địa chỉ, số điện thoại hoặc tình trạng gia đình 
quý vị cho Đại diện Dịch vụ Hội viên ngay lập tức. 

• Thông báo cho nhà cung cấp của quý vị nếu quý vị có di chúc khi còn sống, giấy ủy 
quyền y tế hoặc các chỉ thị khác về chăm sóc chính thức..   

Luật điều chỉnh 
VHP tuân theo luật của Tiểu bang và liên bang, bao gồm cả Đạo luật về Chương trình Dịch 
vụ Chăm sóc Sức khỏe Knox-Keene và các quy định do DMHC ban hành. Các điều khoản 
và quy định của Thỏa thuận có thể được sửa đổi hoặc điều chỉnh nếu luật pháp yêu cầu 
những sửa đổi hoặc điều chỉnh đó. Bất kỳ quy định nào được yêu cầu trong Bằng chứng 
bảo hiểm và biểu mẫu tiết lộ thông tin kết hợp này theo các quy định trên sẽ ràng buộc quý 
vị và VHP, cho dù được quy định rõ ràng trong tài liệu này hay không. 

Tạm dừng dịch vụ 
Trong trường hợp cấp cứu hoặc những tình huống nằm ngoài khả năng kiểm soát của 
VHP, dịch vụ có thể bị tạm dừng. Việc tạm dừng các dịch vụ có thể dẫn đến cơ sở vật chất, 
nhân sự hoặc nguồn lực của VHP hoặc các Nhà cung cấp trong chương trình của VHP 
không sẵn sàng cung cấp hoặc thu xếp cho các dịch vụ chăm sóc sức khỏe theo Thỏa 
thuận. Dựa trên bản chất của sự kiện, nghĩa vụ của VHP sẽ chỉ giới hạn ở yêu cầu VHP 
phải nỗ lực trên tinh thần thiện chí để cung cấp hoặc thu xếp các Dịch vụ được bao trả. 

Biện pháp bảo vệ quyền riêng tư và Thông tin sức khỏe được bảo vệ 
(PHI) 
VHP tuân thủ HIPAA và bảo vệ PHI theo yêu cầu của pháp luật. VHP đồng ý duy trì và giữ 
tính bảo mật của bất kỳ và tất cả các thông tin sức khỏe được bảo vệ. VHP cũng yêu cầu 
các nhà cung cấp có hợp đồng bảo vệ PHI của quý vị trong hồ sơ bệnh án của quý vị và 
thông tin từ các Nhà cung cấp trong chương trình sẽ được giữ bí mật theo luật của Tiểu 
bang và liên bang. PHI là thông tin sức khỏe, bao gồm tên, số An sinh xã hội của quý vị 
hoặc thông tin khác nhận diện được quý vị. 

Trừ trường hợp cần thiết liên quan đến việc thực hiện Thỏa thuận và đáp ứng các yêu cầu 
của Tiểu bang và liên bang (bao gồm các chương trình đánh giá để đạt được dịch vụ chăm 
sóc y tế có chất lượng và hiệu quả về chi phí), thông tin đó sẽ không được tiết lộ nếu không 
có văn bản đồng ý trước của quý vị hoặc người đại diện được ủy quyền của quý vị. Tuy 
nhiên, theo các điều khoản của Thỏa thuận, quý vị cho phép tiết lộ thông tin và quyền truy 
cập vào bất kỳ và tất cả hồ sơ bệnh án của quý vị. Việc tiết lộ hồ sơ bệnh án của quý vị mà 
không có văn bản đồng ý trước của quý vị, bao gồm các mục đích xem xét việc sử dụng, 
đảm bảo chất lượng, xử lý bất kỳ khiếu nại nào, kiểm toán tài chính hoặc bất kỳ mục đích 
nào khác có liên quan hợp lý đến việc cung cấp Bảo hiểm cho VHP, các đại lý và nhân viên 
của VHP, Bác sĩ chăm sóc chính của quý vị và các cơ quan chính phủ thích hợp. 
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Quyền và trách nhiệm của quý vị 

VHP đảm bảo các hội viên đều có thể dễ dàng truy cập vào hồ sơ sức khỏe cá nhân của 
mình.  Với tư cách là Hội viên, quý vị có thể yêu cầu bản sao Thông báo về biện pháp bảo 
vệ quyền riêng tư của VHP bằng cách liên hệ với phòng Dịch vụ Hội viên của VHP hoặc 
xem thông tin này tại địa chỉ www.valleyhealthplan.org. 

Biện pháp bảo vệ quyền riêng tư liên quan đến thông tin bảo mật 
hoặc dịch vụ nhạy cảm 
Hội viên cũng có thể gọi đến phòng Dịch vụ Hội viên theo số 1.888.421.8444 (miễn cước) để 
yêu cầu và VHP sẽ đáp ứng yêu cầu liên lạc bí mật theo hình thức và định dạng mà Hội viên 
yêu cầu nếu có sẵn ở dạng và định dạng được yêu cầu hoặc tại các địa điểm khác. Yêu cầu liên 
lạc bí mật sẽ áp dụng cho tất cả các thông tin liên lạc tiết lộ thông tin y tế hoặc tên và địa chỉ của 
nhà cung cấp liên quan đến việc nhận các dịch vụ y tế của cá nhân yêu cầu liên lạc bí mật. 
Yêu cầu liên lạc bí mật sẽ có hiệu lực cho đến khi Hội viên hủy bỏ yêu cầu hoặc gửi yêu cầu liên 
lạc bí mật mới.  
 

Nếu một cá nhân được bảo vệ đã chỉ định một địa chỉ gửi thư, địa chỉ email hoặc số điện thoại 
khác để nhận thông tin liên lạc bí mật, VHP sẽ chuyển tất cả các thông tin liên lạc liên quan đến 
Dịch vụ nhạy cảm đến địa chỉ gửi thư, địa chỉ email hoặc số điện thoại khác đó. 

Nếu một cá nhân được bảo vệ chưa chỉ định một địa chỉ gửi thư, địa chỉ email hoặc số điện 
thoại khác để nhận thông tin liên lạc bí mật, VHP sẽ chuyển tất cả các thông tin liên lạc liên 
quan đến Dịch vụ nhạy cảm đến tên của cá nhân được bảo vệ tại địa chỉ hoặc số điện thoại 
trong hồ sơ. 

“Cá nhân được bảo vệ” có nghĩa là bất kỳ người lớn nào được bảo hiểm trong chương 
trình dịch vụ chăm sóc sức khỏe của Người đăng ký hoặc trẻ vị thành niên có thể đồng ý 
với dịch vụ chăm sóc sức khỏe mà không cần sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ 
hợp pháp, theo luật tiểu bang hoặc liên bang.  “Cá nhân được bảo vệ” không bao gồm cá 
nhân không đủ năng lực để đưa ra đồng ý sau khi được giải thích rõ ràng về việc chăm sóc 
sức khỏe. Thông tin liên lạc liên quan đến việc một cá nhân được bảo vệ nhận Dịch vụ 
nhạy cảm bao gồm:  

• Hóa đơn và nỗ lực thu tiền thanh toán. 
• Thông báo về các quyết định quyền lợi bất lợi. 
• Giải thích về thông báo quyền lợi. 
• Yêu cầu của chương trình dịch vụ chăm sóc sức khỏe về thông tin bổ sung liên quan 

đến yêu cầu thanh toán bảo hiểm. 
• Thông báo về yêu cầu thanh toán bảo hiểm bị phản đối. 
• Tên và địa chỉ của nhà cung cấp, mô tả về các dịch vụ được cung cấp và các thông tin 

khác liên quan đến chuyến thăm. 
• Mọi thông tin liên lạc bằng văn bản, bằng lời nói hoặc phương thức điện tử từ Chương 

trình có chứa thông tin sức khỏe được bảo vệ. 

CHÚNG TÔI CÓ SẴN TUYÊN BỐ VỀ CÁC CHÍNH SÁCH VÀ QUY TRÌNH CỦA 
CHƯƠNG TRÌNH VALLEY HEALTH ĐỂ BẢO VỆ TÍNH BẢO MẬT CỦA HỒ SƠ BỆNH 
ÁN VÀ SẼ CUNG CẤP CHO QUÝ VỊ KHI CÓ YÊU CẦU.
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