Yêu cầu về Cho Phép Trước (PA) và Giấy Giới Thiệu cho Các Dịch Vụ Được Bao Trả
dành cho các Hội Viên của Wellforce Care Plan có Bảo Hiểm Family Assistance
Đây là danh sách các yêu cầu về Cho Phép Trước và/hoặc Giấy Giới Thiệu cho tất cả các dịch vụ và phúc lợi được bao trả dành cho hội
viên MassHealth Family Assistance đã ghi danh tham gia Wellforce Care Plan. Wellforce Care Plan sẽ điều phối tất cả các dịch vụ được bao
trả được liệt kê dưới đây. Quý vị có trách nhiệm luôn mang theo thẻ nhận dạng Wellforce Care Plan và MassHealth của mình và trình thẻ
cho nhà cung cấp của quý vị tại tất cả các buổi hẹn thăm khám.
Quý vị có thể gọi cho Bộ Phận Dịch Vụ Khách Hàng Fallon để biết thêm thông tin về các dịch vụ và phúc lợi. Vui lòng xem số điện thoại và
giờ làm việc của Bộ Phận Dịch Vụ Khách Hàng Fallon ở cuối mỗi trang của tài liệu này.
Nếu quý vị có thắc mắc về:
Vui lòng gọi:
Dịch Vụ Y Tế
Wellforce Care Plan theo số 1-855-508-4715 hoặc TTY: TRS 711 dành cho người bị điếc hoặc khiếm thính.
Xem giờ làm việc dưới đây.
Dịch Vụ Sức Khỏe Hành Vi 1-888-877-7183 hoặc TTY: TRS 711 dành cho người bị điếc hoặc khiếm thính.
Dịch Vụ Nhà Thuốc
Truy cập danh sách thuốc của Fallon tại địa chỉ fallonhealth.org hoặc gọi cho Bộ Phận Dịch Vụ Khách Hàng
Fallon theo số 1-855-508-4715 hoặc TTY: TRS 711 dành cho người bị điếc hoặc khiếm thính.
Dịch Vụ Nha Khoa
Bộ Phận Dịch Vụ Khách Hàng DentaQuest theo số 1-800-207-5019 hoặc TTY theo số 1-800-466-7566 hoặc
Đường Dây Thông Dịch theo số 1-800-207-5019. Giờ làm việc: 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều, Thứ Hai đến Thứ
Sáu.
Trong bảng dưới đây, nếu cột “Cần Cho Phép Trước (PA) đối với Một Số hoặc Tất Cả Các Dịch Vụ” được đánh dấu là “Có”, một số hoặc
tất cả các dịch vụ này sẽ cần sự Cho Phép Trước trước khi nhận được chúng. Nhà cung cấp của quý vị sẽ phối hợp vơi Wellforce Care Plan
để yêu cầu PA. Nếu cột “Cần Giấy Giới Thiệu từ Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Chăm Sóc Chính (PCP) đối với Một Số hoặc Tất Cả Các Dịch
Vụ?” được đánh dấu là “Có”, khi đó một số hoặc tất cả các dịch vụ này sẽ cần giấy giới thiệu từ PCP của quý vị trước khi nhận được chúng.
Vui lòng lưu ý rằng các dịch vụ và phúc lợi sẽ thay đổi theo thời gian. Yêu Cầu về PA và/hoặc Giấy Giới Thiệu này đối với các dịch vụ được
bao trả đã liệt kê chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin chung. Vui lòng gọi cho Wellforce Care Plan để biết thông tin cập nhật nhất. Các quy
định của MassHealth kiểm soát các dịch vụ và phúc lợi dành cho quý vị. Để truy cập các quy định của MassHealth:
• Hãy truy cập trang web của MassHealth www.mass.gov/masshealth; hoặc
• Gọi cho Bộ Phận Dịch Vụ Khách Hàng MassHealth theo số 1-800-841-2900 (TTY: 1-800-497-4648 dành cho người bị điếc hoặc
khiếm thính) từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều.
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Dịch Vụ Cấp Cứu
Dịch Vụ Cấp Cứu Nội Trú và Ngoại Trú
Dịch Vụ Y Tế
Dịch Vụ Nạo Phá Thai
Dịch Vụ Bệnh Viện Nội Trú Cấp Tính
Bao gồm tất cả các dịch vụ nội trú trong bệnh viện cấp tính, như can
thiệp hàng ngày của bác sĩ, phẫu thuật, sản khoa, sức khỏe hành vi,
chụp chiếu, xét nghiệm và các quy trình chẩn đoán và điều trị khác.
(Có thể cần khám sàng lọc trước.)
Dịch Vụ Bệnh Viện Ngoại Trú Cấp Tính
Các dịch vụ tại khoa ngoại trú hoặc phòng khám vệ tinh của bệnh viện.
Những dịch vụ này thường được một bác sĩ cung cấp, chỉ đạo hoặc yêu
cầu. Các dịch vụ bao gồm chăm sóc chuyên khoa, dịch vụ theo dõi, phẫu
thuật trong ngày, dịch vụ chẩn đoán và dịch vụ phục hồi chức năng.
Dịch Vụ Phẫu Thuật Không Lưu Trú
Các dịch vụ phẫu thuật, chẩn đoán và y tế cung cấp chẩn đoán hoặc
điều trị thông qua các thủ thuật phẫu thuật, bao gồm phẫu thuật miệng,
yêu cầu gây mê toàn thân, gây tê cục bộ hoặc khu vực cho những bệnh
nhân không cần nhập viện hoặc các dịch vụ qua đêm sau khi hoàn thành
thủ thuật, nhưng cần được giám sát y tế liên tục trong một khoảng thời
gian giới hạn sau khi kết thúc thủ thuật.
Dịch Vụ của Bác Sĩ Thính Học (Thính Giác)
Các dịch vụ bao gồm, nhưng không giới hạn ở, xét nghiệm liên quan đến
việc xác định tình trạng khiếm thính, đánh giá thiết bị trợ thính, kê toa
thiết bị trợ thính và phục hồi chức năng tai.
Dịch Vụ Nắn Xương Khớp
Điều trị nắn xương khớp, thăm khám tại văn phòng và một số dịch vụ
chụp chiếu (ví dụ: chụp X-quang).
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Dịch Vụ của Bệnh Viện Phục Hồi Chức Năng và Điều Trị Bệnh Mạn
Tính (CDRH)
Các dịch vụ tại bệnh viện điều trị bệnh mạn tính hoặc bệnh viện phục hồi
chức năng trong tối đa 100 ngày mỗi lần nhập viện. Quý vị có thể được
chuyển từ chương trình của mình sang chương trình trả phí theo dịch vụ
của MassHealth để tiếp tục nhận các dịch vụ CDRH. Nếu hội viên đủ
điều kiện nhận một loại bảo hiểm MassHealth khác (ví dụ: MassHealth
Standard hoặc CommonHealth), phạm vi bảo hiểm này có thể được kéo
dài đến trên 100 ngày mỗi lần nhập viện. [Lưu ý: Việc nhập vào CDRH
và Cơ Sở Điều Dưỡng sẽ được coi là một lần nhập viện, ngay cả khi
chúng diễn ra trong vòng 30 ngày kể từ một lần nhập viện khác. Trong
những trường hợp đó, tối đa 100 ngày dịch vụ CDRH và 100 ngày Dịch
Vụ riêng của Cơ Sở Điều Dưỡng sẽ được bao trả.]
Dịch Vụ của Trung Tâm Y Tế Cộng Đồng
Ví dụ bao gồm:
• Thăm khám tại văn phòng chuyên khoa
• Dịch vụ Sản/Phụ Khoa
• Các dịch vụ nhi khoa, bao gồm các dịch vụ Sàng Lọc, Chẩn
Đoán và Điều Trị Sớm và Định Kỳ (EPSDT)
• Dịch vụ y tế xã hội
• Các dịch vụ dinh dưỡng, bao gồm đào tạo tự kiểm soát bệnh tiểu
đường và liệu pháp dinh dưỡng y tế
• Vắc-xin/chủng ngừa
• Giáo dục sức khỏe
Đào Tạo Tự Kiểm Soát Bệnh Tiểu Đường
Các dịch vụ đào tạo và giáo dục về tự kiểm soát bệnh tiểu đường do bác
sĩ hoặc một số chuyên gia chăm sóc sức khỏe có trình độ được công
nhận cung cấp cho một người bị tiền tiểu đường hoặc tiểu đường (ví dụ:
y tá đã đăng ký, trợ lý bác sĩ, chuyên viên điều dưỡng và chuyên gia
dinh dưỡng được cấp phép).
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Dịch Vụ Chạy Thận
Chạy thận cần thiết về mặt y tế bao gồm tất cả các dịch vụ, vật tư và các
xét nghiệm định kỳ; cũng bao gồm đào tạo về chạy thận tại nhà.
Thiết Bị Y Tế Lâu Bền (DME)
• Bao gồm nhưng không giới hạn ở việc mua hoặc thuê thiết bị y
tế, bộ phận thay thế và sửa chữa các thiết bị và bộ phận đó.
• Các Chất Bổ Sung Dinh Dưỡng Qua Đường Ruột (sữa công
thức) và máy hút sữa (một máy mỗi lần sinh hoặc khi cần thiết về
mặt y tế) được bao trả theo phúc lợi DME của quý vị.
Dịch Vụ Can Thiệp Sớm
Dịch Vụ Kế Hoạch Hóa Gia Đình
Trám Florua
Trám florua được bác sĩ nhi khoa và các chuyên gia chăm sóc sức khỏe
có trình độ chuyên môn khác (trợ lý bác sĩ, chuyên viên điều dưỡng, y tá
đã đăng ký và y tá thực hành có giấy phép) thực hiện cho các hội viên
dưới 21 tuổi, trong quá trình thăm khám phòng ngừa cho trẻ em.
Dịch Vụ Trợ Thính
Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khỏe Tại Nhà
Các dịch vụ chăm sóc hỗ trợ và chuyên môn được cung cấp tại nhà của
hội viên để đáp ứng các nhu cầu chăm sóc chuyên môn và các hoạt
động có liên quan trong sinh hoạt hàng ngày để giúp hội viên sống an
toàn tại nhà của mình. Các dịch vụ được cung cấp bao gồm điều dưỡng
chuyên môn, cho dùng thuốc, hỗ trợ sức khỏe tại nhà và trị liệu hoạt
động chức năng, vật lý trị liệu và trị liệu âm ngữ/ngôn ngữ.
Dịch Vụ Chăm Sóc Cuối Đời
Hội viên cần thảo luận với MassHealth hoặc chương trình bảo hiểm y tế
của mình về các lựa chọn nhận dịch vụ chăm sóc cuối đời.
Dịch Vụ Điều Trị Vô Sinh
Chẩn đoán vô sinh và điều trị bệnh lý nền.
Dịch Vụ Can Thiệp Sớm Tích Cực
Cung cấp cho trẻ em dưới ba tuổi đủ điều kiện được chẩn đoán mắc
chứng rối loạn phổ tự kỷ
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Dịch Vụ Xét Nghiệm
Tất cả các dịch vụ cần thiết để chẩn đoán, điều trị và phòng bệnh và để
duy trì sức khỏe.
Liệu Pháp Dinh Dưỡng Y Tế
Các dịch vụ dinh dưỡng, chẩn đoán, trị liệu và tư vấn liên quan đến bệnh
trạng do bác sĩ, chuyên gia dinh dưỡng được cấp phép, chuyên gia dinh
dưỡng/nhà dinh dưỡng học được cấp phép hoặc các chuyên gia chăm
sóc sức khỏe có trình độ được công nhận khác cung cấp (ví dụ: y tá đã
đăng ký, trợ lý bác sĩ và chuyên viên điều dưỡng).
Dịch Vụ của Cơ Sở Điều Dưỡng
Các dịch vụ tại cơ sở điều dưỡng trong tối đa 100 ngày mỗi lần nhập
viện. Quý vị có thể được chuyển từ chương trình của mình sang chương
trình trả phí theo dịch vụ của MassHealth để tiếp tục nhận các Dịch Vụ
của Cơ Sở Điều Dưỡng. Nếu hội viên đủ điều kiện nhận một loại bảo
hiểm MassHealth khác (ví dụ: MassHealth Standard hoặc
CommonHealth), phạm vi bảo hiểm này có thể được kéo dài đến trên
100 ngày mỗi lần nhập viện. [Lưu ý: Việc nhập vào CDRH và Cơ Sở
Điều Dưỡng sẽ được coi là một lần nhập viện, ngay cả khi chúng diễn ra
trong vòng 30 ngày kể từ một lần nhập viện khác. Trong những trường
hợp đó, tối đa 100 ngày dịch vụ CDRH và 100 ngày Dịch Vụ riêng của
Cơ Sở Điều Dưỡng sẽ được bao trả.]
Dịch Vụ Chỉnh Hình
Nẹp (không phải về nha khoa) và các thiết bị cơ học hoặc theo khuôn
đúc khác để hỗ trợ hoặc chỉnh sửa bất kỳ khiếm khuyết hình dáng hoặc
chức năng nào của cơ thể con người. Đối với những người trên 21 tuổi,
một số giới hạn sẽ được áp dụng.
Thiết Bị Trị Liệu Hô Hấp và Cung Cấp Ôxy
Dịch Vụ Điều Trị Bệnh Bàn Chân
Các dịch vụ chăm sóc bàn chân
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Dịch Vụ Chăm Sóc Chính (được PCC hoặc PCP của hội viên cung cấp)
Ví dụ bao gồm:
• Các buổi thăm khám tại văn phòng để nhận dịch vụ chăm sóc chính
• Khám phụ khoa hàng năm
• Chăm sóc tiền sản
• Đào tạo tự kiểm soát bệnh tiểu đường
• Dịch vụ cai thuốc lá
• Trám florua để phòng tránh sâu răng ở trẻ em và thanh thiếu niên
đến 21 tuổi
Dịch Vụ Lắp Bộ Phận Giả
Dịch Vụ Chụp Chiếu và Chẩn Đoán
Ví dụ:
• X-quang
• Chụp cộng hưởng từ (MRI) và các nghiên cứu hình ảnh khác
• Dịch vụ xạ trị ung thư được thực hiện tại các trung tâm xạ trị ung
thư (ROC) độc lập với bệnh viện ngoại trú cấp tính hoặc dịch vụ
bác sĩ.
Dịch Vụ của Trung Tâm Y Tế Học Đường
Tất cả các dịch vụ được bao trả cung cấp tại các Trung Tâm Y Tế Học
Đường (SBHC), khi các dịch vụ đó được cung cấp bởi một bệnh viện,
trung tâm y tế được bệnh viện cấp phép hoặc trung tâm y tế cộng đồng.
Dịch Vụ Chuyên Khoa
Ví dụ bao gồm:
• Các buổi thăm khám tại văn phòng để nhận dịch vụ chăm sóc
chuyên khoa
• Sản/Phụ Khoa (Không cần giấy giới thiệu để được chăm sóc tiền
sản và khám phụ khoa hàng năm)
• Liệu pháp dinh dưỡng y tế

Cần Cho Phép Trước (PA) đối
với Một Số hoặc Tất Cả Các
Dịch Vụ?
Có hoặc Không
KHÔNG

Cần Giấy Giới Thiệu từ Nhà
Cung Cấp Dịch Vụ Chăm
Sóc Chính (PCP) đối với
Một Số hoặc Tất Cả Các
Dịch Vụ? Có hoặc Không
KHÔNG

CÓ

KHÔNG

KHÔNG
CÓ

KHÔNG
CÓ

CÓ

CÓ

KHÔNG

KHÔNG
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Cần Cho Phép Trước (PA) đối
với Một Số hoặc Tất Cả Các
Dịch Vụ?
Có hoặc Không

Cần Giấy Giới Thiệu từ Nhà
Cung Cấp Dịch Vụ Chăm
Sóc Chính (PCP) đối với
Một Số hoặc Tất Cả Các
Dịch Vụ? Có hoặc Không
KHÔNG

Dịch Vụ Trị Liệu
KHÔNG tối đa 60 OT/PT kết hợp
Các dịch vụ trị liệu bao gồm đánh giá chẩn đoán và can thiệp trị liệu,
và 30 lần thăm khám ST; CÓ sau
được thiết kế để cải thiện, phát triển, điều chỉnh, phục hồi hoặc ngăn
khi đạt đến những con số này
ngừa sự suy giảm chức năng và/hoặc bệnh tật, chấn thương hoặc
chứng rối loạn bẩm sinh. Ví dụ bao gồm:
• Trị liệu hoạt động chức năng
• Vật lý trị liệu
• Trị liệu âm ngữ/ngôn ngữ
Dịch Vụ Cai Thuốc Lá
KHÔNG
Tư vấn cai thuốc lá trực tiếp theo nhóm và cá nhân và thuốc cai thuốc lá,
bao gồm liệu pháp thay thế nicontine (NRT).
Tóc giả
KHÔNG
Theo kê toa của bác sĩ và liên quan đến tình trạng bệnh lý.
Dịch Vụ Chẩn Đoán & Sàng Lọc Chăm Sóc Sức Khỏe Phòng Ngừa Cho Trẻ Em (PPHSD)
Dịch Vụ Sàng Lọc
KHÔNG
Trẻ em nên đến Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Chăm Sóc Chính (PCP) của
mình để được thăm khám sức khỏe phòng ngừa ngay cả khi trẻ vẫn
khỏe mạnh. Trong các lần thăm khám này, PCP có thể tiến hành khám
sàng lọc để xác định các vấn đề hoặc nguy cơ về sức khỏe. Các lần
khám sàng lọc này bao gồm các kiểm tra về thể chất, tinh thần, khả
năng phát triển, nha khoa, thính giác, thị lực và các kiểm tra sàng lọc
khác để phát hiện các vấn đề tiềm ẩn. Trẻ em dưới 21 tuổi cũng được
bao trả cho các lần thăm khám định kỳ với nhà cung cấp dịch vụ nha
khoa.
Dịch Vụ Chẩn Đoán
CÓ
Xét nghiệm chẩn đoán được thực hiện để theo dõi khi xác định được
nguy cơ.
Dịch Vụ Nha Khoa
Răng Giả Cho Người Lớn
*
Răng giả toàn hàm và răng giả một phần, điều chỉnh và sửa chữa các
răng giả đó cho người lớn từ 21 tuổi trở lên.*

KHÔNG
KHÔNG
KHÔNG

CÓ

*
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Cần Cho Phép Trước (PA) đối
với Một Số hoặc Tất Cả Các
Dịch Vụ?
Có hoặc Không

Dịch Vụ Chẩn Đoán, Phòng Ngừa, Phục Hồi và Dịch Vụ Nha Khoa
Chính Được sử dụng để phòng ngừa, kiểm soát và điều trị các bệnh
nha khoa và duy trì sức khỏe răng miệng cho trẻ em và người lớn.
Chăm Sóc Răng Miệng Liên Quan Đến Trường Hợp Cấp Cứu
Phẫu Thuật Răng Miệng
Được tiến hành tại phòng khám nha khoa, bệnh viện ngoại trú hoặc cơ
sở phẫu thuật không lưu trú và cần thiết về mặt y tế để điều trị tình trạng
bệnh lý nền.
Dịch Vụ Vận Chuyển
Dịch Vụ Vận Chuyển - Cấp Cứu
Vận chuyển bằng xe cứu thương (đường không và đường bộ) thường
không theo lịch nhưng cần thiết trong trường hợp cấp cứu. Trong đó bao
gồm vận chuyển chăm sóc chuyên khoa (nghĩa là vận chuyển một hội
viên bị thương nặng hoặc bị bệnh nặng bằng xe cấp cứu từ cơ sở này
đến cơ sở khác, cần dịch vụ chăm sóc ngoài phạm vi của nhân viên hỗ
trợ y tế).
Dịch Vụ Nhãn Khoa
Chăm Sóc Nhãn Khoa
Bao gồm:
• Khám mắt toàn diện mỗi năm một lần cho những hội viên dưới
21 tuổi và 24 tháng một lần cho những hội viên 21 tuổi trở lên, và
khi cần thiết về mặt y tế
• Luyện tập thị lực
• Mắt giả; kính áp tròng, khi cần thiết về mặt y tế, như một phương
pháp điều trị y tế cho một tình trạng bệnh lý như bệnh giác mạc
hình chóp
• Kính áp tròng dạng băng bảo vệ
• Kê toa và cấp phát các vật liệu nhãn khoa, bao gồm kính và các
thiết bị hỗ trợ thị lực khác, trừ kính áp tròng

*

Cần Giấy Giới Thiệu từ Nhà
Cung Cấp Dịch Vụ Chăm
Sóc Chính (PCP) đối với
Một Số hoặc Tất Cả Các
Dịch Vụ? Có hoặc Không
*

KHÔNG
CÓ

KHÔNG
KHÔNG

KHÔNG

KHÔNG

KHÔNG

KHÔNG

CÓ

KHÔNG

CÓ
*

KHÔNG
*
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Cần Cho Phép Trước (PA) đối
với Một Số hoặc Tất Cả Các
Dịch Vụ?
Có hoặc Không

Dịch Vụ Nhà Thuốc
Hãy xem thông tin về khoản đồng thanh toán ở cuối phần này.
Thuốc không cần toa
Thuốc theo toa
Dịch Vụ Sức Khỏe Hành Vi
Không Phải Dịch Vụ Hỗ Trợ 24 Giờ
Chương Trình Hỗ Trợ Cộng Đồng (CSP)
Các dịch vụ do một nhóm đa ngành, di động từ cộng đồng cung cấp.
Các dịch vụ này giúp những hội viên được chẩn đoán có vấn đề về sức
khỏe tâm thần hoặc rối loạn do sử dụng chất kích thích trong thời gian
dài. Các dịch vụ hỗ trợ hội viên và gia đình của họ, những người có nguy
cơ cao về y tế, và trẻ em và thanh thiếu niên có các vấn đề về sức khỏe
hành vi ảnh hưởng đến mức độ hoạt động của trẻ ở nhà hoặc trong
cộng đồng. Các dịch vụ bao gồm dịch vụ tiếp cận và hỗ trợ.
Chương Trình Điều Trị Ngoại Trú Chuyên Sâu (IOP)
Một dịch chăm sóc chuyên sâu về mặt lâm sàng sau khi xuất viện sau
thời gian điều trị nội trú và giúp hội viên tránh phải nhập viện lại cũng
như hỗ trợ quay trở lại cộng đồng. Dịch vụ này cung cấp phương pháp
điều trị phối hợp bởi nhiều bác sĩ chuyên khoa.
Nằm Viện Một Phần (PHP)
Các dịch vụ này cung cấp chương trình sức khỏe tâm thần ban ngày
ngắn hạn trong bảy ngày mỗi tuần, như một lựa chọn thay thế cho các
dịch vụ nội trú tại bệnh viện. Các dịch vụ này bao gồm kiểm soát về mặt
tâm thần hàng ngày.
Chương Trình Điều Trị Tích Cực tại Cộng Đồng (PACT)
Một phương pháp tiếp cận của nhóm điều trị nhằm cung cấp dịch vụ
điều trị, liên lạc, phục hồi và hỗ trợ sức khỏe tâm thần cấp tính, tích cực
và lâu dài tại cộng đồng. Dịch vụ này giúp hội viên tối đa hóa khả năng
phục hồi, đặt ra các mục tiêu và hòa nhập cộng đồng. Các dịch vụ được
cung cấp trong cộng đồng và 24 giờ mỗi ngày, bảy ngày một tuần, 365
ngày mỗi năm, nếu cần.

Cần Giấy Giới Thiệu từ Nhà
Cung Cấp Dịch Vụ Chăm
Sóc Chính (PCP) đối với
Một Số hoặc Tất Cả Các
Dịch Vụ? Có hoặc Không

CÓ
CÓ

KHÔNG
KHÔNG

CÓ

KHÔNG

CÓ

KHÔNG

CÓ

KHÔNG

CÓ

KHÔNG
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Cần Cho Phép Trước (PA) đối
với Một Số hoặc Tất Cả Các
Dịch Vụ?
Có hoặc Không

Cần Giấy Giới Thiệu từ Nhà
Cung Cấp Dịch Vụ Chăm
Sóc Chính (PCP) đối với
Một Số hoặc Tất Cả Các
Dịch Vụ? Có hoặc Không
KHÔNG

Điều Trị Bệnh Tâm Thần Ban Ngày
CÓ
Dịch vụ sức khỏe tinh thần cho những hội viên không cần nhập viện nội
trú, nhưng cần điều trị nhiều hơn một lần thăm khám mỗi tuần. Điều trị
bệnh tâm thần ban ngày bao gồm các dịch vụ chẩn đoán, điều trị và
phục hồi chức năng.
Hướng Dẫn Phục Hồi
CÓ
KHÔNG
Một dịch vụ phi lâm sàng được cung cấp bởi những người đã từng mắc
chứng rối loạn do sử dụng chất kích thích và những người đã được
chứng nhận là người hướng dẫn phục hồi. Hội viên được kết nối với
những người hướng dẫn phục hồi. Người hướng dẫn phục hồi giúp hội
viên bắt đầu điều trị và có vai trò là người hướng dẫn để duy trì khả
năng phục hồi và khả năng tham gia vào cộng đồng.
Người Hướng Dẫn Hỗ Trợ Phục Hồi (RSN)
CÓ
KHÔNG
Các dịch vụ điều phối chăm sóc chuyên biệt dành cho những hội viên
mắc hội chứng rối loạn do sử dụng chất kích thích. Dịch vụ này giúp hội
viên tiếp cận và nhận được biện pháp điều trị, bao gồm các dịch vụ kiểm
soát và giảm cơn nghiện, và duy trì động lực để điều trị và phục hồi.
Chương Trình Cai Nghiện Ngoại Trú Có Cấu Trúc (SOAP)
CÓ
KHÔNG
Dịch vụ điều trị rối loạn do sử dụng chất kích thích là dịch vụ tăng cường
về mặt lâm sàng và được cung cấp tại một cơ sở có cấu trúc vào ban
ngày hoặc buổi tối. Có thể sử dụng những chương trình này để giúp hội
viên chuyển tiếp từ một chương trình điều trị rối loạn do sử dụng chất
kích thích nội trú. Chương trình cũng dành cho những cá nhân cần các
dịch vụ ngoại trú có cấu trúc hơn để điều trị rối loạn do sử dụng chất
kích thích. Những chương trình này có thể bao gồm các dịch vụ đặc biệt
dành cho những hội viên đang mang thai, trẻ vị thành niên và người lớn
cần giám sát 24 giờ.
Dịch Vụ Hỗ Trợ 24 Giờ
Sử dụng dịch vụ điều trị rối loạn do sử dụng chất kích thích và sức khỏe tâm thần thay vì các dịch vụ nội trú tại bệnh viện. Những
dịch vụ này hỗ trợ hội viên quay trở lại cộng đồng sau khi nằm viện nội trú hoặc giúp hội viên tiếp tục tham gia cộng đồng.
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Dịch Vụ Điều Trị Cấp Tính (ATS) dành cho Rối Loạn Do Sử Dụng
Chất Kích Thích
Dịch vụ được sử dụng để điều trị các rối loạn do sử dụng chất kích thích
24 giờ một ngày, bảy ngày một tuần. Các dịch vụ có thể bao gồm đánh
giá; sử dụng thuốc được phê duyệt để cai nghiện; tư vấn theo nhóm và
cá nhân; nhóm giáo dục; và lập kế hoạch xuất viện. Hội viên đang mang
thai sẽ nhận được các dịch vụ chuyên biệt. Hội viên sẽ nhận được thêm
các dịch vụ để điều trị các tình trạng sức khỏe tâm thần khác.
Dịch Vụ Hỗ Trợ Lâm Sàng để Điều Trị Rối Loạn Do Sử Dụng Chất
Kích Thích
Dịch vụ điều trị 24 giờ có thể được sử dụng riêng hoặc sau khi sử dụng
dịch vụ điều trị cấp tính đối với tình trạng rối loạn do sử dụng chất kích
thích. Các dịch vụ bao gồm giáo dục và tư vấn; liên lạc với gia đình và
những người quan trọng; thuốc điều trị rối loạn do sử dụng chất kích
thích; giấy giới thiệu đến dịch vụ chăm sóc chính và hỗ trợ từ cộng đồng;
và lập kế hoạch phục hồi. Hội viên mắc các chứng rối loạn sức khỏe tâm
thần khác sẽ nhận được dịch vụ điều phối vận chuyển và giới thiệu đến
các nhà cung cấp dịch vụ sức khỏe tâm thần. Hội viên đang mang thai
sẽ nhận được dịch vụ điều phối chăm sóc sản khoa.
Điều Trị Cấp Tính Tại Cộng Đồng cho Trẻ Em và Trẻ Vị Thành Niên
(CBAT)
Các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần tích cực tại một cơ sở an toàn
hoạt động 24 giờ, với đội ngũ nhân viên lâm sàng để đảm bảo sự an
toàn cho trẻ em hoặc thanh thiếu niên. Dịch vụ điều trị có thể bao gồm:
kiểm tra thuốc; giám định tâm thần; điều dưỡng; điều trị 1-1 để duy trì sự
an toàn của hội viên (chuyên biệt); trị liệu cá nhân, theo nhóm và gia
đình; quản lý ca bệnh; đánh giá và tham vấn từ gia đình; lập kế hoạch
xuất viện; và kiểm tra tâm lý. Có thể sử dụng dịch vụ này làm dịch vụ
thay thế hoặc chuyển đổi từ các dịch vụ nội trú tại bệnh viện.

Cần Cho Phép Trước (PA) đối
với Một Số hoặc Tất Cả Các
Dịch Vụ?
Có hoặc Không
CÓ

Cần Giấy Giới Thiệu từ Nhà
Cung Cấp Dịch Vụ Chăm
Sóc Chính (PCP) đối với
Một Số hoặc Tất Cả Các
Dịch Vụ? Có hoặc Không
KHÔNG

CÓ

KHÔNG

CÓ

KHÔNG
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Cần Cho Phép Trước (PA) đối
với Một Số hoặc Tất Cả Các
Dịch Vụ?
Có hoặc Không

Ổn Định Khủng Hoảng Cộng Đồng
Các dịch vụ được cung cấp thay cho dịch vụ nội trú tại bệnh viện. Những
dịch vụ này bao gồm dịch vụ theo dõi và giám sát 24 giờ đối với hội viên.

CÓ
Trường Hợp Ngoại Lệ – Ổn định
Khủng Hoảng Cộng Đồng thông
qua Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Cấp
Cứu (ESP) cần có sự cho phép
trước sau ngày/đêm đầu tiên.
CÓ

Đơn Vị Chăm Sóc Chuyển Tiếp (TCU)
Một chương trình điều trị tại cộng đồng với mức độ giám sát, cấu trúc và
hỗ trợ cao trong một cơ sở không giới hạn. Dịch vụ này dành cho trẻ em
và thanh thiếu niên dưới 19 tuổi đang được Bộ Trẻ Em và Gia Đình
(DCF) giám hộ, những người cần chăm sóc theo nhóm hoặc chăm sóc
tạm thời tại gia đình, nhưng không còn cần mức độ chăm sóc cấp tính.
Dịch vụ toàn diện này bao gồm cơ sở trị liệu, dịch vụ tâm thần, quản lý
ca bệnh và các biện pháp điều trị với nhiều bác sĩ chuyên khoa.
Dịch Vụ Hỗ Trợ Điều Trị Rối Loạn Do Sử Dụng Chất Kích Thích
Dịch Vụ Phục Hồi Chức Năng Tại Nhà cho Người Lớn để Điều Trị
Rối Loạn Do Sử Dụng Chất Kích Thích
Dịch vụ điều trị rối loạn do sử dụng chất kích thích được cung cấp tại
nhà 24 giờ. Các dịch vụ bao gồm: ít nhất năm giờ trị liệu cá nhân hoặc
theo nhóm mỗi tuần; quản lý ca bệnh; giáo dục; và phục hồi chức năng
tại nơi cư trú. Một số chương trình tại nhà phục vụ các hội viên đang
mang thai và hậu sản, cung cấp dịch vụ đánh giá và quản lý các nhu cầu
phụ khoa, sản khoa và các nhu cầu tiền sản khác, đồng thời cung cấp
dịch vụ giáo dục kỹ năng làm cha mẹ, giáo dục phát triển trẻ em, hỗ trợ
cha mẹ, kế hoạch hóa gia đình, dinh dưỡng cũng như các cơ hội tham
gia các nhóm phát triển và vun đắp quan hệ dành cho cha mẹ/trẻ em.
Hội viên sẽ nhận được dịch vụ điều phối vận chuyển và giới thiệu đến
các nhà cung cấp dịch vụ sức khỏe tâm thần để đảm bảo được điều trị
bất kỳ tình trạng sức khỏe tâm thần nào khác.

*

Cần Giấy Giới Thiệu từ Nhà
Cung Cấp Dịch Vụ Chăm
Sóc Chính (PCP) đối với
Một Số hoặc Tất Cả Các
Dịch Vụ? Có hoặc Không
KHÔNG

KHÔNG

*
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Dịch Vụ Phục Hồi Chức Năng Tăng Cường Tại Nhà Diễn Ra Đồng
Thời để Điều Trị Rối Loạn Do Sử Dụng Chất Kích Thích
Các dịch vụ được cung cấp tại cơ sở có cấu trúc, an toàn, 24 giờ tại
cộng đồng. Những dịch vụ này hỗ trợ khả năng phục hồi rối loạn do sử
dụng chất kích thích và các tình trạng sức khỏe tâm thần từ trung bình
cho đến nặng của hội viên. Dịch vụ hỗ trợ quay trở lại cộng đồng và trở
lại các hoạt động giáo dục, làm việc và xã hội. Dịch vụ được cung cấp
để hỗ trợ phục hồi. Các dịch vụ lâm sàng, mức độ chăm sóc ngoại trú
khác và khả năng tiếp cận bác sĩ kê toa để biết các loại thuốc có sẵn.
Dịch Vụ Phục Hồi Chức Năng Tại Nhà cho Gia Đình để Điều Trị Rối
Loạn Do Sử Dụng Chất Kích Thích
Dịch vụ được cung cấp tại nhà 24 giờ cho các gia đình có cha/mẹ bị rối
loạn do sử dụng chất kích thích. Các dịch vụ phục hồi hỗ trợ cha mẹ và
con cái được cung cấp cùng với sự hỗ trợ liên tục để phát triển và duy trì
các kỹ năng giữa các cá nhân và kỹ năng nuôi dạy con cái cũng như hỗ
trợ đoàn tụ và ổn định gia đình. Hội viên sẽ nhận được biện pháp trị liệu,
dịch vụ quản lý ca bệnh, giáo dục và phục hồi chức năng tại nơi cư trú.
Dịch Vụ Phục Hồi Chức Năng Tại Nhà cho Thanh Niên và Thiếu
Niên Trong Độ Tuổi Chuyển Tiếp để Điều Trị Rối Loạn Do Sử Dụng
Chất Kích Thích
Các dịch vụ được cung cấp tại nhà 24 giờ cho thanh thiếu niên từ 16 đến
21 tuổi hoặc thanh niên từ 18 đến 25 tuổi đang hồi phục từ các vấn đề do
đồ uống có cồn hoặc chất gây nghiện khác. Các dịch vụ bao gồm: trị liệu
cá nhân hoặc theo nhóm; quản lý ca bệnh; giáo dục; và phục hồi chức
năng tại nơi cư trú. Hội viên cũng sẽ nhận được dịch vụ điều phối vận
chuyển và giới thiệu đến các nhà cung cấp dịch vụ sức khỏe tâm thần để
điều trị bất kỳ tình trạng sức khỏe tâm thần nào diễn ra đồng thời.
Dịch Vụ Phục Hồi Chức Năng Tại Nhà cho Thiếu Niên để Điều Trị
Rối Loạn Do Sử Dụng Chất Kích Thích
Các dịch vụ được cung cấp tại nhà 24 giờ cho thiếu niên từ 13 đến 17
tuổi đang hồi phục từ các vấn đề về sử dụng đồ uống có cồn hoặc chất
gây nghiện khác. Các dịch vụ bao gồm: trị liệu cá nhân hoặc theo nhóm;

Cần Cho Phép Trước (PA) đối
với Một Số hoặc Tất Cả Các
Dịch Vụ?
Có hoặc Không

Cần Giấy Giới Thiệu từ Nhà
Cung Cấp Dịch Vụ Chăm
Sóc Chính (PCP) đối với
Một Số hoặc Tất Cả Các
Dịch Vụ? Có hoặc Không

CÓ

KHÔNG

*

*

*

*

*

*
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Cần Cho Phép Trước (PA) đối
với Một Số hoặc Tất Cả Các
Dịch Vụ?
Có hoặc Không

Cần Giấy Giới Thiệu từ Nhà
Cung Cấp Dịch Vụ Chăm
Sóc Chính (PCP) đối với
Một Số hoặc Tất Cả Các
Dịch Vụ? Có hoặc Không

quản lý ca bệnh; giáo dục; và phục hồi chức năng tại nơi cư trú. Hội viên
cũng sẽ nhận được dịch vụ điều phối vận chuyển và giới thiệu đến các
nhà cung cấp dịch vụ sức khỏe tâm thần để điều trị bất kỳ tình trạng sức
khỏe tâm thần nào diễn ra đồng thời.
Dịch Vụ Nội Trú
Dịch vụ bệnh viện 24 giờ cung cấp biện pháp điều trị, chẩn đoán sức khỏe tâm thần và rối loạn do sử dụng chất kích thích, hoặc cả hai.
Dịch Vụ Cả Ngày Cần Thiết Hành Chính (AND)
CÓ
KHÔNG
(Các) Ngày cung cấp dịch vụ nội trú tại bệnh viện dành cho những hội
viên sẵn sàng xuất viện, nhưng chưa có môi trường phù hợp. Dịch vụ
bao gồm các dịch vụ lâm sàng liên tục phù hợp.
Dịch Vụ Sức Khỏe Tâm Thần Nội Trú
CÓ
KHÔNG
Các dịch vụ nội trú tại bệnh viện để đánh giá và điều trị các tình trạng
tâm thần cấp tính.
Dịch Vụ Điều Trị Nội Trú cho Rối Loạn Do Sử Dụng Chất Kích Thích
CÓ
KHÔNG
Các dịch vụ nội trú tại bệnh viện cung cấp các dịch vụ chăm sóc và điều
trị theo hướng dẫn y tế cho những hội viên có nhu cầu cai nghiện phức
tạp cũng như các tình trạng sức khỏe hành vi và y tế diễn ra đồng thời.
Giường Giám Sát/Quan Sát
CÓ
KHÔNG
Các dịch vụ của bệnh viện, trong khoảng thời gian tối đa 24 giờ, được sử
dụng để đánh giá, ổn định và xác định các nguồn lực hỗ trợ cho hội viên.
Dịch Vụ Sức Khỏe Hành Vi Ngoại Trú
Điều Trị Châm Cứu
KHÔNG
KHÔNG
Châm kim bằng kim loại qua da tại một số điểm nhất định trên cơ thể
như một biện pháp hỗ trợ cho những người đang cai nghiện hoặc đang
phục hồi từ tình trạng phụ thuộc vào dược chất.
Kiểm Soát Cai Nghiện Không Lưu Trú
KHÔNG
KHÔNG
Các dịch vụ ngoại trú dành cho những hội viên đang trải qua cơn nghiện
nghiêm trọng khi sử dụng chất kích thích quá mức hoặc các biến chứng
do cai nghiện khi tính mạng cũng như các chức năng quan trọng của cơ
thể không bị đe dọa.
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Phân Tích Hành Vi Ứng Dụng cho hội viên dưới 21 tuổi (Dịch Vụ ABA)
Dịch vụ dành cho hội viên dưới 21 tuổi được chẩn đoán mắc Chứng Rối
Loạn Phổ Tự Kỷ (ASD). Dịch vụ được sử dụng để điều trị các hành vi
khó khăn cản trở khả năng thực hiện thành công của thanh niên. Dịch vụ
này bao gồm các đánh giá hành vi; giải thích các hành vi; xây dựng một
kế hoạch điều trị; giám sát và điều phối các biện pháp điều trị; và đào tạo
phụ huynh để giải quyết các mục tiêu cụ thể.
Đánh Giá Sắp Xếp An Toàn và Phù Hợp (ASAP)
Đánh giá đối với một số thanh thiếu niên bị lạm dụng tình dục hoặc
cuồng dâm đang được Bộ Trẻ Em và Gia Đình (DCF) chăm sóc và giám
hộ, và những người sẽ được xuất viện từ một cơ sở nội trú hoặc một số
cơ sở hỗ trợ sang cơ sở chăm sóc gia đình tại nhà. Các dịch vụ được
cung cấp thông qua một nhà cung cấp ASAP được DCF chỉ định.
Tư Vấn Ca Bệnh
Một cuộc họp giữa nhà cung cấp dịch vụ điều trị và các bác sĩ lâm sàng
khác về sức khỏe hành vi hoặc bác sĩ chăm sóc chính của hội viên, liên
quan đến hội viên. Sử dụng cuộc họp này để xác định và lập kế hoạch
cho các dịch vụ bổ sung; điều phối hoặc sửa đổi kế hoạch điều trị; và
đánh giá tiến bộ của cá nhân.
Người Liên Hệ Phụ
Liên hệ giữa nhà cung cấp và các cá nhân có liên quan đến dịch vụ
chăm sóc hoặc điều trị cho hội viên dưới 21 tuổi. Các nhà cung cấp có
thể bao gồm nhân viên nhà trường và cơ sở chăm sóc ban ngày, nhân
viên cơ quan nhà nước và nhân viên cơ quan dịch vụ nhân sinh.
Điều Trị cho Vợ/Chồng/Gia Đình
Liệu pháp và tư vấn để điều trị cho một hội viên và vợ/chồng hay gia
đình của họ trong cùng một buổi.
Đánh Giá Chẩn Đoán
Một đánh giá về chức năng của hội viên, được sử dụng để chẩn đoán và
xây dựng kế hoạch điều trị.

Cần Cho Phép Trước (PA) đối
với Một Số hoặc Tất Cả Các
Dịch Vụ?
Có hoặc Không
KHÔNG

Cần Giấy Giới Thiệu từ Nhà
Cung Cấp Dịch Vụ Chăm
Sóc Chính (PCP) đối với
Một Số hoặc Tất Cả Các
Dịch Vụ? Có hoặc Không
KHÔNG

KHÔNG

KHÔNG

KHÔNG

KHÔNG

KHÔNG

KHÔNG

KHÔNG

KHÔNG

KHÔNG

KHÔNG
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Liệu Pháp Hành Vi Biện Chứng (DBT)
Dịch vụ điều trị ngoại trú liên quan đến các chiến lược từ liệu pháp tâm lý
hành vi, nhận thức và hỗ trợ cho những hội viên mắc một số chứng rối
loạn, bao gồm cả những hội viên mắc chứng rối loạn nhân cách ranh giới.
Tư Vấn Gia Đình
Một cuộc họp với các thành viên gia đình hoặc những người khác quan
trọng với hội viên và việc điều trị cho hội viên. Sử dụng cuộc họp này để
xác định và lập kế hoạch cho các dịch vụ bổ sung; điều phối hoặc sửa
đổi kế hoạch điều trị; và đánh giá tiến bộ của cá nhân.
Điều Trị Theo Nhóm
Trị liệu và tư vấn điều trị cho những cá nhân không cùng huyết thống
trong một cơ sở theo nhóm.
Điều Trị Cá Nhân
Trị liệu hoặc từ vấn điều trị cho một cá nhân trên cơ sở 1-1.
Thăm Khám Bắc Cầu Nội Trú-Ngoại Trú
Một buổi tư vấn duy nhất do một nhà cung cấp dịch vụ ngoại trú thực
hiện khi hội viên vẫn đang được điều trị tại đơn vị tâm thần nội trú. Lần
thăm khám này bao gồm hội viên và nhà cung cấp dịch vụ nội trú.
Thăm Khám Cấp Thuốc
Một lần thăm khám để đánh giá tính phù hợp của các toa thuốc của hội
viên đối với các loại thuốc được sử dụng cho nhu cầu sức khỏe hành vi,
cũng như bất kỳ nhu cầu theo dõi nào từ bác sĩ tâm thần hoặc bác sĩ
chuyên khoa lâm sàng điều dưỡng đã đăng ký để xem những loại thuốc
đó có hữu hiệu và có bất kỳ tác dụng phụ nào không.
Dịch Vụ Điều Trị Tình Trạng Phụ Thuộc Opioid
Dịch vụ đánh giá và điều trị được giám sát đối với một cá nhân, sử dụng
các loại thuốc đã được Cục Quản Lý Thực Phẩm và Dược Phẩm phê
duyệt, cùng với một loạt các dịch vụ y tế và phục hồi chức năng để giảm
bớt ảnh hưởng của chứng nghiện thuốc giảm đau. Bao gồm dịch vụ điều
trị giải độc và duy trì.

Cần Cho Phép Trước (PA) đối
với Một Số hoặc Tất Cả Các
Dịch Vụ?
Có hoặc Không
KHÔNG

Cần Giấy Giới Thiệu từ Nhà
Cung Cấp Dịch Vụ Chăm
Sóc Chính (PCP) đối với
Một Số hoặc Tất Cả Các
Dịch Vụ? Có hoặc Không
KHÔNG

KHÔNG
Trong 12 buổi đầu, sau đó cần có
sự cho phép.

KHÔNG

KHÔNG

KHÔNG

KHÔNG

KHÔNG

KHÔNG

KHÔNG

KHÔNG

KHÔNG

KHÔNG

KHÔNG
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Cần Cho Phép Trước (PA) đối
với Một Số hoặc Tất Cả Các
Dịch Vụ?
Có hoặc Không

Tư Vấn Tâm Thần tại Đơn Vị Y Tế Nội Trú
KHÔNG
Cuộc họp giữa bác sĩ tâm thần hoặc bác sĩ chuyên khoa lâm sàng điều
dưỡng đã đăng ký hành nghề nâng cao và hội viên theo yêu cầu của
đơn vị y tế. Sử dụng cuộc họp này để đánh giá tình trạng tâm thần của
hội viên và tư vấn về chương trình sức khỏe hành vi, bao gồm các loại
thuốc phù hợp, với nhân viên y tế.
Kiểm Tra Tâm Lý
KHÔNG
Các bài kiểm tra tiêu chuẩn được sử dụng để đánh giá chức năng nhận
thức, cảm xúc, tâm lý thần kinh và lời nói của một hội viên.
Kiểm Tra Tâm Lý Giáo Dục Đặc Biệt
KHÔNG
Kiểm tra được sử dụng để phát triển hoặc để xác định nhu cầu cung cấp
một Kế Hoạch Giáo Dục Cá Nhân (IEP) cho trẻ em.
Dịch Vụ Chăm Sóc Tích Cực Tại Cộng Đồng và Tại Nhà cho Thanh Thiếu Niên
Dịch vụ chăm sóc sức khỏe hành vi tích cực được cung cấp cho hội viên trong cơ sở tại cộng đồng.
Dịch Vụ Trị Liệu Tại Nhà
CÓ
Dịch vụ dành cho trẻ em này thường được cung cấp theo nhóm, trong
đó bao gồm dịch vụ phụ tá hỗ trợ điều trị, đào tạo và can thiệp điều trị
lâm sàng, như sau:
• Can Thiệp Điều Trị Lâm Sàng – Mối quan hệ trị liệu giữa một
bác sĩ lâm sàng cấp thạc sĩ với trẻ em và gia đình. Mục đích là để
điều trị các nhu cầu về sức khỏe tâm thần cho trẻ em bằng cách
cải thiện cho gia đình khả năng hỗ trợ hoạt động lành mạnh của
trẻ trong gia đình. Bác sĩ lâm sàng xây dựng một kế hoạch điều
trị và làm việc với gia đình để cải thiện khả năng giải quyết vấn
đề, thiết lập giới hạn, giao tiếp và hỗ trợ tinh thần hoặc các chức
năng khác. Bác sĩ lâm sàng có trình độ thường có thể làm việc
với một trợ lý Hỗ Trợ và Đào Tạo Trị Liệu.
• Hỗ Trợ và Đào Tạo Trị Liệu – Một dịch vụ được cung cấp bởi
trợ lý làm việc dưới sự chỉ đạo của bác sĩ lâm sàng cấp Thạc Sĩ
để hỗ trợ việc thực hiện kế hoạch điều trị của bác sĩ lâm sàng
được cấp phép nhằm đạt được các mục tiêu của kế hoạch điều

Cần Giấy Giới Thiệu từ Nhà
Cung Cấp Dịch Vụ Chăm
Sóc Chính (PCP) đối với
Một Số hoặc Tất Cả Các
Dịch Vụ? Có hoặc Không
KHÔNG

KHÔNG
KHÔNG

CÓ
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Cần Cho Phép Trước (PA) đối
với Một Số hoặc Tất Cả Các
Dịch Vụ?
Có hoặc Không

Cần Giấy Giới Thiệu từ Nhà
Cung Cấp Dịch Vụ Chăm
Sóc Chính (PCP) đối với
Một Số hoặc Tất Cả Các
Dịch Vụ? Có hoặc Không

trị. Cá nhân được đào tạo này làm việc với một bác sĩ lâm sàng
cấp thạc sĩ để hỗ trợ cho kế hoạch điều trị nhằm giải quyết
những thách thức về sức khỏe tâm thần và cảm xúc của trẻ.
Dịch Vụ Sức Khỏe Hành Vi Khác
Liệu Pháp Sốc Điện (ECT)
CÓ
KHÔNG
Biện pháp điều trị được sử dụng để điều trị chứng trầm cảm không đáp
ứng với thuốc và liệu pháp tâm lý. Biện pháp điều trị này bắt đầu chu kỳ
sốc bằng xung điện trong khi bệnh nhân đang được gây mê.
Chương Trình Dịch Vụ Cấp Cứu (ESP)
KHÔNG
KHÔNG
Các dịch vụ được cung cấp cho người lớn từ 18 tuổi trở lên đang gặp
phải tình trạng khủng hoảng sức khỏe hành vi. Dịch vụ này được cung
cấp bởi các nhà cung cấp chương trình dịch vụ cấp cứu được chỉ định
hoặc trong một số trường hợp là bởi các khoa cấp cứu ngoại trú của
bệnh viện. Dịch vụ giúp xác định, đánh giá, điều trị và ổn định tình hình
và giảm nguy cơ nguy hiểm tức thời. Dịch vụ được cung cấp 24 giờ một
ngày, bảy ngày một tuần.
Kích Thích Từ Xuyên Sọ Lặp Lại (rTMS)
CÓ
CÓ
Biện pháp điều trị được sử dụng để điều trị chứng trầm cảm không đáp
ứng với thuốc và liệu pháp tâm lý. Trong biện pháp điều trị này, từ
trường thay đổi nhanh chóng được đưa vào não thông qua một dây dẫn
gắn vào da đầu.
Dịch vụ chuyên biệt
CÓ
KHÔNG
Các dịch vụ điều trị được cung cấp cho một hội viên tại nhiều cơ sở hoạt
động 24 giờ, theo hình thức 1-1, nhằm duy trì sự an toàn của bệnh nhân.
*Các dịch vụ này được MassHealth bao trả trực tiếp và có thể cần có sự cho phép; tuy nhiên, Fallon Health sẽ hỗ trợ điều phối các
dịch vụ này.
**Nếu quý vị đang mang thai, quý vị cần liên hệ với MassHealth hoặc Wellforce Care Plan vì quý vị có thể đủ điều kiện nhận thêm
các phúc lợi do mang thai.
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***Theo các yêu cầu của Mục 19, Chương 258 của Đạo Luật năm 2014 và chính sách của MassHealth, không có yêu cầu về sự Cho
Phép Trước nào để nhận các Dịch Vụ Phục Hồi Rối Loạn Do Sử Dụng Chất Kích Thích sau:
•
•
•
•
•
•
•
•

Dịch vụ điều trị nội trú cho rối loạn do sử dụng chất kích thích
Dịch vụ điều trị cấp tính tăng cường cho rối loạn do sử dụng chất kích thích
Dịch vụ điều trị cấp tính cho rối loạn do sử dụng chất kích thích
Dịch vụ hỗ trợ lâm sàng cho rối loạn do sử dụng chất kích thích
Dịch vụ nằm viện một phần
Chương Trình Cai Nghiện Ngoại Trú Có Cấu Trúc (SOAP)
Chương Trình Điều Trị Ngoại Trú Chuyên Sâu (IOP)
Tư vấn ngoại trú hoặc cai nghiện không lưu trú

Khoản đồng thanh toán
Khoản đồng thanh toán là một khoản tiền nhỏ mà hội viên thanh toán khi nhận được các dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Lần duy nhất hội viên
có thể có khoản đồng thanh toán là khi họ nhận được một số loại thuốc theo toa. Hầu hết các hội viên sẽ thanh toán các khoản đồng
thanh toán sau cho nhà thuốc:
• $1 cho mỗi toa thuốc và lần mua thêm mỗi loại thuốc gốc và thuốc không cần toa được MassHealth bao trả trong các nhóm thuốc
sau: thuốc hạ đường huyết, thuốc điều trị tăng huyết áp và thuốc hạ lipid máu; và
• $3.65 cho mỗi toa thuốc và lần mua thêm tất cả các loại thuốc gốc, biệt dược và các loại thuốc không cần toa khác được MassHealth
bao trả mà không phải là $1 như nêu ở trên hoặc như bị loại trừ.
Nếu một hội viên nhận được lượng thuốc theo toa được MassHealth bao trả đủ dùng trong 90 ngày, tổng số tiền khoản đồng thanh
toán cho lượng thuốc đủ dùng trong 90 ngày đó sẽ vẫn là $1 hoặc $3.65 như đã nêu ở trên.
Các toa thuốc và lần mua thêm thuốc sau KHÔNG có bất kỳ khoản đồng thanh toán nào cho nhà thuốc:
• Thuốc được sử dụng để điều trị chứng rối loạn do sử dụng chất kích thích (SUD), như liệu pháp hỗ trợ bằng thuốc (MAT) (ví dụ:
Suboxone hoặc Vivitrol),
• Một số loại thuốc phòng ngừa nhất định như aspirin liều thấp để điều trị bệnh tim, thuốc dùng để phòng tránh HIV và thuốc dùng để
chuẩn bị nội soi,
• Một số loại vắc-xin và dịch vụ tiêm chủng,
• Thuốc hoặc vật tư kế hoạch hóa gia đình, như thuốc tránh thai (thuốc uống tránh thai),
• Thuốc giúp cai thuốc lá,
• Dịch vụ cấp cứu,
• Dịch vụ phòng ngừa của nhà cung cấp, hoặc
• Các dịch vụ khác được mô tả trong các quy định của MassHealth (130 CMR 506.015 và 130 CMR 520.037).
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Thuốc theo toa là phúc lợi duy nhất có thể có các khoản đồng thanh toán. Không có khoản đồng thanh toán cho các dịch vụ và phúc lợi
được bao trả khác.
Những hội viên KHÔNG có khoản đồng thanh toán cho nhà thuốc
Một số hội viên không phải trả khoản đồng thanh toán nào. Quý vị không phải trả khoản đồng thanh toán của MassHealth cho bất kỳ dịch vụ
nào được MassHealth bao trả nếu:
• Thu nhập của quý vị bằng hoặc dưới 50% mức nghèo đói liên bang (FPL)
• Quý vị đủ điều kiện tham gia MassHealth vì quý vị đang nhận được một số phúc lợi hỗ trợ công như Tiền Phụ Cấp An Sinh (SSI), Hỗ
Trợ Chuyển Tiếp cho Những Gia Đình có Trẻ Em Phụ Thuộc (TAFDC) hoặc các dịch vụ thông qua Chương Trình Hỗ Trợ Khẩn Cấp
cho Người Già, Người Khuyết Tật và Trẻ Em (EAEDC). Hãy xem các quy định ở 130 CMR 506.015 và 130 CMR 520.037
• Quý vị dưới 21 tuổi
• Quý vị đang mang thai hoặc mới sinh con (đang trong thời kỳ hậu sản)
• Quý vị đang nhận các phúc lợi theo MassHealth Limited (Emergency Medicaid)
• Quý vị là hội viên có MassHealth Senior Buy-In hoặc MassHealth Standard, và quý vị đang nhận một loại thuốc chỉ được bao trả theo
Medicare Phần A và B, khi được cung cấp bởi một nhà cung cấp được Medicare chứng nhận,
• Quý vị đang ở trong một cơ sở chăm sóc dài hạn như:
o Cơ sở điều dưỡng
o Bệnh viện điều trị bệnh mạn tính hoặc phục hồi chức năng, hoặc
o Cơ sở chăm sóc trung gian dành cho người khuyết tật trí tuệ, hoặc
o Quý vị đã được nhập viện từ một cơ sở hoặc bệnh viện
• Quý vị đang nhận được dịch vụ chăm sóc cuối đời
• Quý vị là trẻ được chăm sóc tạm thời và quý vị đủ điều kiện tham gia MassHealth Standard, cho đến 21 tuổi hoặc 26 tuổi như được
mô tả trong quy định tại 130 CMR 505.002 (H),
• Quý vị là người Mỹ Bản Địa hoặc Người Alaska Bản Địa và quý vị hiện đang nhận được hoặc đã từng nhận được các dịch vụ tại Dịch
Vụ Y Tế dành cho Người Mỹ Bản Địa (IHS), bộ tộc Người Da Đỏ, tổ chức bộ lạc hoặc tổ chức Người Da Đỏ đô thị, hoặc
• Quý vị thuộc diện miễn trừ khác (xem quy định tại 130 CMR 506.015 hoặc 130 CMR 520.037).
Giới Hạn Khoản Đồng Thanh Toán
Hội viên chịu trách nhiệm trả các khoản đồng thanh toán cho nhà thuốc MassHealth lên đến giới hạn hàng tháng, được gọi là giới hạn khoản
đồng thanh toán, không vượt quá 2% thu nhập hộ gia đình hàng tháng của hội viên.
• Giới hạn khoản đồng thanh toán là số tiền cao nhất mà hội viên có thể bị tính trong các khoản đồng thanh toán cho nhà thuốc trong một

tháng.

• MassHealth tính giới hạn khoản đồng thanh toán hàng tháng cho mỗi hội viên dựa trên thu nhập thấp nhất trong hộ gia đình và quy mô

hộ gia đình của họ. MassHealth làm tròn giới hạn khoản đồng thanh toán xuống đến số tiền $10 gần nhất. Không có khoản đồng thanh
toán nào vượt quá $60. Bảng sau đây cho biết giới hạn khoản đồng thanh toán hàng tháng chính thức của hội viên sẽ là bao nhiêu:
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Nếu giới hạn khoản đồng thanh toán
hàng tháng của hội viên được tính là:

•

Giới hạn khoản đồng thanh toán hàng
tháng chính thức của hội viên sẽ là:

$0 đến $9.99

Không có Khoản Đồng Thanh Toán

$10 đến $19.99

$10

$20 đến $29.99

$20

$30 đến $39.99

$30

$40 đến $49.99

$40

$50 đến $59.99

$50

$60 trở lên

$60

Ví dụ, nếu giới hạn khoản đồng thanh toán hàng tháng của quý vị là $12.50 vào tháng 7, thì quý vị sẽ không bị tính phí vượt quá $10
khoản đồng thanh toán trong tháng 7. Nếu thu nhập hộ gia đình hoặc quy mô gia đình của quý vị thay đổi trong tháng 8, giới hạn
khoản đồng thanh toán hàng tháng của quý vị có thể thay đổi trong tháng 8.

Hội viên không cần phải trả thêm bất kỳ khoản đồng thanh toán nào cho nhà thuốc khi họ đã đạt đến giới hạn khoản đồng thanh toán cho
nhà thuốc trong tháng. MassHealth sẽ gửi thư cho hội viên khi họ đạt đến giới hạn khoản đồng thanh toán hàng tháng. Nếu nhà thuốc cố
tính phí cho hội viên thêm bất kỳ khoản đồng thanh toán nào cho tháng đó, hội viên phải cho nhà thuốc xem lá thư này và nhà thuốc sẽ
không tính phí khoản đồng thanh toán đó. Những hội viên không nhận được thư hoặc có bất kỳ câu hỏi nào nên gọi cho Trung Tâm Dịch Vụ
Khách Hàng của MassHealth. Hãy xem thông tin liên hệ dưới đây.
Những hội viên KHÔNG THỂ trả khoản đồng thanh toán
Nhà thuốc không thể từ chối cung cấp cho hội viên các loại thuốc được bao trả ngay cả khi họ không thể trả khoản đồng thanh toán. Tuy
nhiên, nhà thuốc có thể lập hóa đơn để hội viên trả khoản đồng thanh toán sau. Hội viên phải gọi cho Bộ Phận Dịch Vụ Khách Hàng của
MassHealth nếu nhà thuốc không cung cấp thuốc cho họ. Hãy xem thông tin liên hệ dưới đây.
Dịch Vụ Bị Loại Trừ
Các dịch vụ hoặc vật tư sau đây không được MassHealth bao trả, trừ khi cần thiết về mặt y tế hoặc như đã được lưu ý.
•

•
•

Phẫu thuật thẩm mỹ. Có những trường hợp ngoại lệ nếu MassHealth đồng ý rằng điều đó là cần thiết để
o Điều trị tổn hại sau chấn thương hoặc bệnh tật;
o Tái tạo vú sau khi phẫu thuật cắt bỏ vú; hoặc
o Các thủ thuật khác mà MassHealth xác định là cần thiết về mặt y tế
Điều trị vô sinh. Trong đó bao gồm các thủ thuật thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) và chuyển giao tử vào vòi trứng (GIFT)
Điều trị thử nghiệm

Danh Sách Dịch Vụ Được Bao Trả này có hiệu lực từ ngày 01/07/2021.
Nếu quý vị có thắc mắc, hãy gọi cho Bộ Phận Dịch Vụ Khách Hàng của Fallon Health theo số 1-855-508-4715 (TTY: TRS 711 dành cho người bị điếc hoặc
khiếm thính). Giờ làm việc từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều.
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•

•
•

Dịch vụ hoặc vật tư không được cung cấp bởi hoặc theo chỉ dẫn của nhà cung cấp của quý vị hoặc MassHealth. Có các
trường hợp ngoại lệ cho:
o Dịch vụ cấp cứu
o Dịch vụ kế hoạch hóa gia đình
Dịch vụ xét nghiệm không được bao trả
Các vật dụng tiện nghi cá nhân như máy điều hòa nhiệt độ, đài, điện thoại và tivi

Liên hệ với MassHealth
Nếu quý vị có thắc mắc, hãy gọi cho Trung Tâm Dịch Vụ Khách Hàng của MassHealth, từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, từ 8 giờ sáng đến 5 giờ
chiều theo số 1-800-841-2900 hoặc TTY theo số 1-800-497-4648 dành cho những người bị điếc, khiếm thính hoặc khiếm ngôn.
21-802-014VT Rev. 01 07/21
MH 12/21/2020

Danh Sách Dịch Vụ Được Bao Trả này có hiệu lực từ ngày 01/07/2021.
Nếu quý vị có thắc mắc, hãy gọi cho Bộ Phận Dịch Vụ Khách Hàng của Fallon Health theo số 1-855-508-4715 (TTY: TRS 711 dành cho người bị điếc hoặc
khiếm thính). Giờ làm việc từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều.
22

