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Sức khỏe của bạn là trọng tâm của mọi việc chúng tôi làm. 
Vào năm 2004, Central Health Medicare Plan được thành lập bởi các bác sĩ đang tìm kiếm các 
giải pháp để cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt hơn, giá cả phải chăng hơn cho các thành 
viên đa dạng mà họ phục vụ. Hôm nay, sứ mệnh của chúng tôi tiếp tục là cung cấp các tiêu 
chuẩn cao nhất về sự xuất sắc trong chăm sóc sức khỏe và chúng tôi sẽ tiếp tục đặt nhu cầu của 
các thành viên lên hàng đầu. Cảm ơn bạn đã xem xét Central Health Medicare Plan. 

Ai có thể tham gia? 
Để tham gia chương trình của chúng tôi, bạn phải được hưởng Medicare Phần A và Phần B, là
	
công dân Hoa Kỳ hoặc hiện diện hợp pháp tại Hoa Kỳ và sống trong khu vực dịch vụ của chúng
	
tôi. Khu vực kinh doanh của chúng tôi bao gồm các quận sau ở California: Los Angeles, Orange,
	
San Bernardino và Riverside (không bao gồm Kế hoạch 006).
	

Để tham gia Kế hoạch Central Health Focus Plan HMO C-SNP (006)
	
, bạn phải được chẩn đoán mắc bệnh Tiểu đường, Suy tim mãn tính (CHF) và / hoặc một trong
	
các rối loạn tim mạch sau: rối loạn nhịp tim, bệnh mạch vành, bệnh mạch máu ngoại vi, hoặc rối
	
loạn huyết khối tĩnh mạch mãn tính.
	

Làm cách nào để đăng ký? 
Bạn có một số tùy chọn để đăng ký: 

1. Đăng ký thông qua một đại lý được cấp phép. Nếu bạn muốn gặp một đại lý bảo hiểm được cấp 
phép, người có thể trực tiếp giải thích các lợi ích của chúng tôi cho bạn trước khi bạn ghi danh, 
vui lòng gọi cho chúng tôi theo số 1-866-314-2427 (TTY: 711) để yêu cầu một cuộc hẹn miễn 
phí. Không có nghĩa vụ ghi danh. Nếu bạn chọn đăng ký, đại lý của bạn sẽ giúp bạn gửi đơn 
đăng ký. 

2. Ghi danh bằng fax hoặc thư. Điền vào Đơn Đăng ký và gửi fax đến 626-388-2371 hoặc gửi thư 
đến: Central Health Medicare Plan, Attn: Enrollment Department, 1540 Bridgegate Dr, Diamond 
Bar CA 91765. 

3. Ghi danh trực tuyến. Truy cập www.centralhealthplan.com để đăng ký trực tuyến. Bạn cũng có 
thể đăng ký thông qua www.medicare.gov. 

Tôi có thể sử dụng bác sĩ, bệnh viện và nhà thuốc nào? 
Central Health có mạng lưới bác sĩ, bệnh viện, nhà thuốc và các nhà cung cấp dịch vụ khác. Khi bạn 
tham gia chương trình của chúng tôi, bạn phải chọn bác sĩ chăm sóc chính (PCP) và nhóm y tế. PCP 
của bạn sẽ điều phối dịch vụ chăm sóc của bạn khi bạn cần gặp các bác sĩ chuyên khoa trong nhóm 
y tế của bạn hoặc các nhà cung cấp dịch vụ khác. Ngoại trừ những trường hợp khẩn cấp, nếu bạn sử 
dụng nhà cung cấp hoặc nhà thuốc không thuộc mạng lưới của chúng tôi, chương trình có thể không 
thanh toán cho những dịch vụ này. Truy cập www.centralhealthplan.com để tìm kiếm nhà cung cấp 
hoặc hiệu thuốc. 
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CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP 

Đơn thuốc Phần D của tôi có được bảo hiểm chi trả không? 
Quý vị có thể tìm kiếm danh mục thuốc trên trang web của chúng tôi hoặc liên hệ với Dịch vụ Thành 
viên để tìm hiểu xem thuốc của quý vị có được chi trả hay không. Danh mục thuốc cũng sẽ cho bạn 
biết liệu một loại thuốc được chi trả có bất kỳ hạn chế nào hay không. Nếu loại thuốc quý vị cần không 
được bảo hiểm chi trả, quý vị có thể yêu cầu bác sĩ chuyển quý vị sang dùng loại thuốc tương đương 
trong danh mục thuốc của chúng tôi hoặc liên hệ với chúng tôi để yêu cầu ngoại lệ. Tất cả các trường 
hợp ngoại lệ yêu cầu ghi chú y tế để chứng minh cho yêu cầu. Để biết thêm thông tin về việc yêu cầu 
một ngoại lệ, vui lòng liên hệ với Dịch vụ Thành viên. 

Tôi sẽ trả bao nhiêu cho thuốc theo toa Phần D? 
Các loại thuốc Phần D mà chúng tôi đài thọ được nhóm thành sáu bậc khác nhau. Kiểm tra danh mục 
thuốc hoặc liên hệ với Dịch vụ Thành viên để biết thuốc của bạn đang ở bậc nào. Số tiền bạn phải trả tùy 
thuộc vào bậc thuốc, số ngày cung cấp, giai đoạn phúc lợi bạn đã đạt được, liệu bạn có đang sử dụng 
nhà thuốc trong mạng lưới hay không, loại hiệu thuốc bạn sử dụng (ví dụ: bán lẻ, đặt hàng qua thư, chăm 
sóc dài hạn, tại nhà truyền dịch), và liệu bạn có đủ điều kiện để được Trợ giúp thêm hay không. 

“Hỗ trợ Bổ sung” Phần D là gì? 
Medicare cung cấp Hỗ trợ Bổ sung (còn được gọi là Hỗ trợ Thu nhập Thấp hoặc LIS,) để trả chi phí 
thuốc theo toa cho những người có thu nhập và nguồn lực hạn chế. Hỗ trợ Bổ sung có thể hỗ trợ phí 
bảo hiểm Phần D, khoản khấu trừ, khoản đồng thanh toán và đồng bảo hiểm. Một số người đủ điều 
kiện nhận Hỗ trợ Bổ sung tự động và không cần phải đăng ký. Để tìm hiểu xem quý vị có đủ điều kiện 
hay không, vui lòng liên hệ với Văn phòng An sinh Xã hội theo số 1-800-772-1213 hoặc người dùng 
TTY gọi số 1-800-325-0778, từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối. 

Bảo hiểm hoạt động như thế nào đối với những người có Medicare và Medi-Cal? 
Nếu quý vị có cả Medicare và Medi-Cal, Central Health sẽ chi trả tất cả các quyền lợi được Medicare 
chi trả, bao gồm hầu hết các dịch vụ y tế và thuốc theo toa của quý vị. Medi-Cal sẽ giúp chia sẻ chi phí 
Medicare của quý vị và có thể chi trả cho một số dịch vụ không được Medicare chi trả. Hãy nhớ xuất 
trình thẻ Medi-Cal cùng với thẻ ID thành viên Central Health khi quý vị đến thăm khám tại các nhà cung 
cấp. Các nhà cung cấp không nên lập hóa đơn cho quý vị cho bất kỳ khoản đồng bảo hiểm hoặc khoản 
đồng thanh toán nào cho các dịch vụ được Medicare chi trả (bất kể nhà cung cấp có ký hợp đồng với 
Medi-Cal hay không). 

Tôi có thể tìm thêm thông tin ở đâu? 
Dịch vụ Thành viên có thể giúp trả lời bất kỳ câu hỏi nào của quý vị về tính hội đủ điều kiện và lợi ích. 

Vui lòng gọi tới số 1-866-314-2427 từ 8 giờ sáng tới 8 giờ tối (Giờ Thái Bình Dương), 7 ngày/tuần.
	
Người dùng TTY vui lòng gọi số 711.
	
Bản Tóm tắt Lợi ích này là bản tóm tắt những khoản tiền chúng tôi chi trả và những khoản quý vị phải 

chi trả. Bản tóm tắt không liệt kê mọi dịch vụ chúng tôi chi trả hoặc liệt kê mọi giới hạn hoặc loại trừ.
	
Để có được danh sách đầy đủ các dịch vụ mà chúng tôi bao trả, hãy yêu cầu “Bằng chứng bảo hiểm” 

hoặc truy cập www.centralhealthplan.com.
	
Để tìm hiểu thêm về Medicare, hãy truy cập www.medicare.gov và tải xuống cẩm nang của “Medicare & 

Bạn” sổ tay hoặc gọi số 1-800-Medicare (1-800-633-4227), 24/7. Người dùng TTY vui lòng gọi tới số 

1-877-486-2048.
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Phí bảo hiểm 
$0 mỗi tháng 

Khoản khấu trừ 
Không có khoản khấu trừ 

Trách nhiệm số tiền tự trả tối đa  
Giới hạn $990 mỗi năm cho chi phí y tế 

Bảo hiểm chi phí nội trú*
$0 mỗi ngày, không giới hạn số ngày 

Bảo hiểm chi phí ngoại trú*
$0 (Tham khảo bằng chứng bảo hiểm để biết thêm chi tiết) 

Thăm khám Bác sĩ* 
Thăm khám Bác sĩ chăm sóc chính: $0 | Thăm khám Bác sĩ chuyên khoa: $0 
Dịch vụ chăm sóc sức khỏe trực tuyến: $0 

Chăm sóc phòng ngừa*
$0 

Chăm sóc khẩn cấp
$50 ($0 nếu nhập viện trong vòng 24 giờ) 

Dịch vụ cần thiết khẩn cấp
$0 
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Dịch vụ chẩn đoán/Xét nghiệm/Hình ảnh*
X-quang chẩn đoán (ví dụ: MRI): $0 | Dịch vụ xét nghiệm: $0 
Các xét nghiệm và thủ thuật chẩn đoán: $0 | X-quang: $0 

Dịch vụ Thính giác*
Kiểm tra thính giác định kỳ miễn phí và trợ cấp trợ thính lên đến $2,000 mỗi 
năm thông qua NationsHearing 

Dịch vụ Nha khoa* 
Bảo hiểm nha khoa toàn diện bao gồm răng giả và cấy ghép (CỘNG $0 khám răng, 
làm sạch và chụp X-quang) thông qua DeltaCare® USA 

Dịch vụ Thị lực* 
Kiểm tra thị lực định kỳ: $0 mỗi năm một lần 
Trợ cấp kính mắt: lên tới $300 mỗi năm 

Dịch vụ sức khỏe tâm thần* 
$5 mỗi lần khám ngoại trú 

Cơ sở điều dưỡng chuyên môn*
$0 với 1-20 ngày, $75/ngày từ ngày 21 đến ngày thứ 65, $0 cho ngày 
66-100 (lên đến 100 ngày cho mỗi giai đoạn quyền lợi) 

CENTRAL HEALTH MEDICARE PLAN (001) 

Trị liệu Vật lý*
$0 

Xe cứu thương*
Mặt đất: $40 mỗi chuyến đi một chiều 
Hàng không: 20% cho mỗi chuyến đi một chiều 

Phương tiện đi lại*
$0 cho các chuyến đi khứ hồi không giới hạn mỗi năm 
(giới hạn 50 dặm cho mỗi chuyến đi) 

Các dịch vụ có dấu* có thể cần có sự ủy quyền trước hoặc giấy giới thiệu từ bác sĩ của quý vị.
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Thuốc Medicare Phần B* 
20% 

Trung tâm phẫu thuật cấp cứu*
$0 

Vật tư dành cho người tiểu đường*
Máy đo đường huyết, que thử, lưỡi trích: $0 thông qua đặt hàng qua thư Sử dụng 
hạn chế GLUCOCARD Shine hoặc GLUCOCARD Expression 

Thiết bị y tế lâu bền (DME)*
0% - 20% 
0% với các vật tư DME gồm gậy, nạng, xe tập đi, đồ gá lắp, và ghế tiểu tiện 

Phòng tập thể dục
Hoàn tiền lên tới $50 mỗi tháng cho các chi phí đủ điều kiện 

Châm cứu* 
$0 cho tối đa 24 lần điều trị mỗi năm 

Thuốc không kê đơn (OTC)
Trợ cấp lên đến $125 ba tháng một lần thông qua danh mục đặt hàng qua thư của 
chúng tôi (lợi ích không thể giữ cho quý tới) 

Viagra®/sildenafil
$75 cung cấp 30 ngày (6 viên) Viagra® 

$0 cung cấp 30 ngày (6 viên) sildenafil (thuốc gốc) 

Bảo hiểm trên toàn thế giới
Hoàn trả tới $100,000 cho các chi phí đủ điều kiện 
(chỉ dành cho các dịch vụ cần khẩn cấp hoặc dịch vụ cần gấp) 
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Lợi ích giao hàng tạp hóa*
Các thành viên có đủ điều kiện có thể yêu cầu một hộp sản phẩm tươi giao hàng tận 
nhà mỗi tháng. Liên hệ với Dịch vụ Thành viên để biết thêm thông tin. 



 

 
 

 
 

 

CENTRAL HEALTH MEDICARE PLAN (001)
 

Thuốc kê đơn Phần D Central Health Medicare Plan (001) 

Giai đoạn khấu trừ 

Giai đoạn bảo hiểm ban đầu 
sau khi khấu trừ được đáp ứng 

Giai đoạn Khoảng cách Bảo hiểm 
sau khi tổng chi phí thuốc hàng năm 
đạt $4,430 

Không có khoản khấu trừ
	

Bán lẻ 

(cung cấp 30 ngày)
	

Bán lẻ 

(cung cấp 30 ngày)
	

Đặt hàng qua thư 
(cung cấp 100 ngày) 

Đặt hàng qua thư 
(cung cấp 100 ngày) 

Cấp 1 – Thuốc gốc được ưu tiên $0 $0 

Cấp 2 – Thuốc gốc $0 $0 

Cấp 3 – Thuốc thương hiệu được ưu tiên $35 $70 

Cấp 4 – Thuốc không được ưu tiên $75 $150 

Cấp 5 – Thuốc Bậc Đặc biệt 33% N/A 

Cấp 6 – Thuốc chăm sóc chọn lọc $10 $20 

Cấp 1 – Thuốc gốc được ưu tiên $0 $0 

Cấp 2 – Thuốc gốc $0 $0 

Cấp 3 – Thuốc thương hiệu được ưu tiên 

Cấp 4 – Thuốc không được ưu tiên 

Cấp 5 – Thuốc Bậc Đặc biệt 

Cấp 6 – Thuốc chăm sóc chọn lọc 

Giai đoạn bảo hiểm thảm khốc 
sau khi chi phí tự trả đạt $7,050 

Thuốc gốc: Quý vị chi trả 25% chi phí
	
Thuốc thương hiệu: Quý vị chi trả 25% chi phí 


và một phần phí phân phối
	
(Cung cấp thuốc dài hạn không áp dụng cho Cấp 5)
	

Số tiền lớn hơn của: 5% chi phí hoặc $3.95 cho thuốc 

gốc (bao gồm thuốc thương hiệu được xem là thuốc gốc) 


và $9.85 cho tất cả các loại thuốc
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                                                   Chi phí của quý vị khi chỉ có Medicare Chi phí của quý vị khi có
Medicare+Medi-Cal 

Phí bảo hiểm 
$33.20 per month 

$0 nếu quý vị đủ điều kiện nhận 
Hỗ trợ Bổ sung 
(LIS 1, 2, hoặc 3) 

Khoản khấu trừ 
Không có khoản khấu trừ Không có khoản khấu trừ 

Trách nhiệm số tiền tự trả tối đa  
Giới hạn $6,700 mỗi năm cho chi phí y tế 

Bảo hiểm chi phí nội trú*
Khấu trừ được $1,484. $0 cho các ngày 1-60, $371 mỗi
ngày cho các ngày 61-90, $742 mỗi ngày dự trữ trọn
đời lên tới 60 ngày (có thể thay đổi trong năm 2022) 

$0 

Bảo hiểm Chi phí Ngoại trú*
20% $0 

Thăm khám Bác sĩ* 
Thăm khám Bác sĩ Chăm sóc Chính: $0 / $0 | Thăm khám Bác sĩ Chuyên khoa: $0 / $0 
Dịch vụ chăm sóc sức khỏe trực tuyến: $0 / $0 

Chăm sóc phòng ngừa*
$0 $0 

Chăm sóc khẩn cấp
20% (lên tới $75) 
$0 nếu nhập viện trong vòng 24 giờ 

$0 

Dịch vụ cần thiết khẩn cấp
20% (lên tới $65) $0 
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CENTRAL HEALTH PREMIER PLAN (004)
 

Chi phí của quý vị khi chỉ có Medicare Chi phí của quý vị khi có
Medicare+Medi-Cal 

Dịch vụ chẩn đoán/Xét nghiệm/Hình ảnh*
X-quang chẩn đoán: 20% / $0 | Dịch vụ xét nghiệm: $0 
Các xét nghiệm và thủ thuật chẩn đoán: $0 | X-quang: 20% / $0 

Dịch vụ Thính giác*
Kiểm tra thính giác định kỳ miễn phí và trợ cấp trợ thính lên đến $3,000 mỗi 
năm thông qua NationsHearing 

Dịch vụ Nha khoa* 
Bảo hiểm nha khoa toàn diện bao gồm răng giả và cấy ghép (CỘNG $0 khám răng, 
làm sạch và chụp X-quang) thông qua DeltaCare® USA 

Dịch vụ Thị lực* 
Kiểm tra thị lực định kỳ: $0 mỗi năm một lần 
Trợ cấp kính mắt: lên tới $300 mỗi năm 

Dịch vụ sức khỏe tâm thần* 
$0 mỗi lần khám ngoại trú $0 mỗi lần khám ngoại trú 

Cơ sở điều dưỡng chuyên môn*
$0 cho các ngày 1-20, $185 với các ngày 21-100 trong 
mỗi giai đoạn phúc lợi (có thể thay đổi vào năm 2022) 

$0 mỗi ngày, lên tới 100 ngày 
trong giai đoạn phúc lợi 

Trị liệu Vật lý*
$0 $0 

Xe cứu thương*
20% $0 

Phương tiện đi lại*
$0 cho các chuyến đi khứ hồi không giới hạn mỗi năm 
(giới hạn 50 dặm cho mỗi chuyến đi) 

Các dịch vụ có dấu* có thể cần có sự ủy quyền trước hoặc giấy giới thiệu từ bác sĩ của quý vị.
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Chi phí của quý vị khi chỉ có Medicare Chi phí của quý vị khi có
Medicare+Medi-Cal 

Thuốc Medicare Phần B* 
20% $0 

Trung tâm phẫu thuật cấp cứu*
20% $0 

Vật tư dành cho người tiểu đường*
Máy đo đường huyết, que thử, lưỡi trích: $0 thông qua đặt hàng qua thư Sử dụng 
hạn chế GLUCOCARD Shine hoặc GLUCOCARD Expression 

Thiết bị y tế lâu bền (DME)*
20% $0 

Phòng tập thể dục
Hoàn tiền lên tới $50 mỗi tháng cho các chi phí đủ điều kiện 

Châm cứu* 
$0 cho tối đa 30 lần điều trị mỗi năm 

Thuốc không kê đơn (OTC)
Trợ cấp lên đến $250 ba tháng một lần thông qua danh mục đặt hàng qua thư của 
chúng tôi (lợi ích không thể giữ cho quý tớ) 

Viagra®/sildenafil
25% cung cấp 30 ngày (6 viên) Viagra® 

$0 cung cấp 30 ngày (6 viên) sildenafil (thuốc gốc) 

Bảo hiểm trên toàn thế giới
Hoàn trả tới $100,000 cho các chi phí đủ điều kiện 
(chỉ dành cho các dịch vụ cần khẩn cấp hoặc dịch vụ cần gấp) 

Lợi ích giao hàng tạp hóa*
Các thành viên có đủ điều kiện có thể yêu cầu một hộp sản phẩm tươi giao hàng tận 
nhà mỗi tháng. Liên hệ với Dịch vụ Thành viên để biết thêm thông tin. 

9
 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

CENTRAL HEALTH PREMIER PLAN (004)
 

Thuốc kê đơn Phần D Central Health Premier Plan (004) 

khấu trừ được $480 (miễn phí với Cấp 1-2)
	
Không có khoản khấu trừ nếu quý vị có Hỗ trợ Bổ sung 


đầy đủ
	

Chi phí của quý vị khi Chi phí của quý vị khi có 
không có Hỗ trợ Bổ sung Hỗ trợ Bổ sung đầy đủ 
(cung cấp 30 ngày) (mỗi đơn thuốc) 

25% Tùy thuộc vào mức độ Hỗ 
trợ Bổ sung của quý vị, quý 

25% vị phải trả: 
Thuốc gốc: $0, $1.35, 

25% hoặc $3.95 
Thuốc thương hiệu: $0,

$10 $4.00, hoặc $9.85 

Chi phí của quý vị khi Chi phí của quý vị khi có 
không có Hỗ trợ Bổ sung Hỗ trợ Bổ sung đầy đủ 
(cung cấp 30 ngày) (mỗi đơn thuốc) 

Cấp 1 – Thuốc gốc được ưu tiên $0 $0 

Cấp 2 – Thuốc gốc $0 $0 

Giai đoạn khấu trừ 

Giai đoạn bảo hiểm ban đầu 
sau khi khấu trừ được đáp ứng 

Cấp 3 – Thuốc thương hiệu được ưu tiên 

Cấp 4 – Thuốc không được ưu tiên 

Cấp 5 – Thuốc Bậc Đặc biệt 

Cấp 6 – Thuốc chăm sóc chọn lọc 

Giai đoạn Khoảng cách Bảo hiểm 
sau khi tổng chi phí thuốc hàng năm 
đạt $4,430 

Cấp 1 – Thuốc gốc được ưu tiên $0 $0 

Cấp 2 – Thuốc gốc $0 $0 

Cấp 3 – Thuốc thương hiệu được ưu tiên 
Thuốc gốc: Quý vị chi trả 

25% chi phí 
Thuốc thương hiệu: Quý vị 
chi trả 25% chi phí và một 
phần phí phân phối 

Tùy thuộc vào mức độ Hỗ 
trợ Bổ sung của quý vị, quý 

vị phải trả: 
Thuốc gốc: $0, $1.35, 

hoặc $3.95 
Thuốc thương hiệu: $0, 
$4.00, hoặc $9.85 

Cấp 4 – Thuốc không được ưu tiên 

Cấp 5 – Thuốc Bậc Đặc biệt 

Cấp 6 – Thuốc chăm sóc chọn lọc 

Số tiền lớn hơn của: 5% chi 
phí hoặc $3.95 cho thuốc gốc Giai đoạn bảo hiểm thảm khốc 
(bao gồm thuốc thương hiệu $0

sau khi chi phí tự trả đạt $7,050 được xem là thuốc gốc)và 
$9.85 cho tất cả các loại thuốc 
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Phí bảo hiểm 
$0 mỗi tháng 

Khoản hoàn trả phí bảo hiểm phần B của Medicare
$5 mỗi tháng 

Khoản khấu trừ 
Không có khoản khấu trừ 

Trách nhiệm số tiền tự trả tối đa  
Giới hạn $1,800 mỗi năm cho chi phí y tế 

Bảo hiểm chi phí nội trú*
$0 mỗi ngày, không giới hạn số ngày 

Bảo hiểm chi phí ngoại trú*
$0 (Tham khảo bằng chứng bảo hiểm để biết thêm chi tiết) 

Thăm khám Bác sĩ* 
Thăm khám Bác sĩ chăm sóc chính: $0 | Thăm khám Bác sĩ chuyên khoa: $0 
Dịch vụ chăm sóc sức khỏe trực tuyến: $0 

Chăm sóc phòng ngừa*
$0 

Chăm sóc khẩn cấp
$50 ($0 nếu nhập viện trong vòng 24 giờ) 

Dịch vụ cần thiết khẩn cấp
$0 
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CENTRAL HEALTH FOCUS PLAN (006) 

Dịch vụ chẩn đoán/Xét nghiệm/Hình ảnh*
X-quang chẩn đoán (ví dụ: MRI): $0 | Dịch vụ xét nghiệm: $0 
Các xét nghiệm và thủ thuật chẩn đoán: $0 | X-quang: $0 

Dịch vụ Thính giác*
Kiểm tra thính giác định kỳ miễn phí và trợ cấp trợ thính lên đến $2,000 mỗi 
năm thông qua NationsHearing 

Dịch vụ Nha khoa* 
Bảo hiểm nha khoa toàn diện bao gồm răng giả và cấy ghép (CỘNG $0 khám răng, 
làm sạch và chụp X-quang) thông qua DeltaCare® USA 

Dịch vụ Thị lực* 
Kiểm tra thị lực định kỳ: $0 mỗi năm một lần 
Trợ cấp kính mắt: lên tới $150 mỗi năm 

Dịch vụ sức khỏe tâm thần* 
$5 mỗi lần khám ngoại trú 

Cơ sở điều dưỡng chuyên môn*
$0 với 1-20 ngày, $75/ngày từ ngày 21 đến ngày thứ 65, $0 cho ngày 
66-100 (lên đến 100 ngày cho mỗi giai đoạn quyền lợi) 

Trị liệu Vật lý*
$0 

Xe cứu thương*
Mặt đất: $50 mỗi chuyến đi một chiều 
Hàng không: 20% cho mỗi chuyến đi một chiều 

Phương tiện đi lại*
$0 cho các chuyến đi khứ hồi không giới hạn mỗi năm 
(giới hạn 50 dặm cho mỗi chuyến đi) 

Các dịch vụ có dấu* có thể cần có sự ủy quyền trước hoặc giấy giới thiệu từ bác sĩ của quý vị.
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Thuốc Medicare Phần B* 
20% 

Trung tâm phẫu thuật cấp cứu*
$0 

Vật tư dành cho người tiểu đường*
Máy đo đường huyết, que thử, lưỡi trích: $0 thông qua đặt hàng qua thư Sử dụng 
hạn chế GLUCOCARD Shine hoặc GLUCOCARD Expression 

Thiết bị y tế lâu bền (DME)*
0% - 20% 
0% với các vật tư DME gồm gậy, nạng, xe tập đi, đồ gá lắp, và ghế tiểu tiện 

Phòng tập thể dục
Hoàn tiền lên tới $50 mỗi tháng cho các chi phí đủ điều kiện 

Châm cứu* 
$0 cho tối đa 24 lần điều trị mỗi năm 

Thuốc không kê đơn (OTC)
Trợ cấp lên đến $125 ba tháng một lần thông qua danh mục đặt hàng qua thư của 
chúng tôi (lợi ích không thể giữ cho quý tới) 

Viagra®/sildenafil
$75 cung cấp 30 ngày (6 viên) Viagra® 

$0 cung cấp 30 ngày (6 viên) sildenafil (thuốc gốc) 

Bảo hiểm trên toàn thế giới
Hoàn trả tới $100,000 cho các chi phí đủ điều kiện 
(chỉ dành cho các dịch vụ cần khẩn cấp hoặc dịch vụ cần gấp) 

Lợi ích giao hàng tạp hóa*
Các thành viên có đủ điều kiện có thể yêu cầu một hộp sản phẩm tươi giao hàng tận 
nhà mỗi tháng. Liên hệ với Dịch vụ Thành viên để biết thêm thông tin. 
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CENTRAL HEALTH FOCUS PLAN (006)
 

Thuốc kê đơn Phần D Central Health Focus Plan (006) 

Giai đoạn khấu trừ Không có khoản khấu trừ 

Giai đoạn bảo hiểm ban đầu Bán lẻ Đặt hàng qua thư 
sau khi khấu trừ được đáp ứng (cung cấp 30 ngày) (cung cấp 100 ngày) 

Cấp 1 – Thuốc gốc được ưu tiên $0 $0 

Cấp 2 – Thuốc gốc $0 $0 

Cấp 3 – Thuốc thương hiệu được ưu tiên $35 $70 

Cấp 4 – Thuốc không được ưu tiên $75 $150 

Cấp 5 – Thuốc Bậc Đặc biệt 33% N/A 

Cấp 6 – Thuốc chăm sóc chọn lọc $0 $0 

Giai đoạn Khoảng cách Bảo hiểm 
Bán lẻ Đặt hàng qua thư

sau khi tổng chi phí thuốc hàng năm (cung cấp 30 ngày) (cung cấp 100 ngày)
đạt $4,430 

Cấp 1 – Thuốc gốc được ưu tiên $0 $0 

Cấp 2 – Thuốc gốc $0 $0 

Cấp 3 – Thuốc thương hiệu được ưu tiên Thuốc gốc: Quý vị chi trả 25% chi phí 
Thuốc thương hiệu: Quý vị chi trả 25% chi phí 

và một phần phí phân phối 
(Cung cấp thuốc dài hạn không áp dụng cho Cấp 5) 

Cấp 4 – Thuốc không được ưu tiên 

Cấp 5 – Thuốc Bậc Đặc biệt 

Cấp 6 – Thuốc chăm sóc chọn lọc $0 $0 

Số tiền lớn hơn của: 5% chi phí hoặc $3.95 cho thuốcGiai đoạn bảo hiểm thảm khốc gốc (bao gồm thuốc thương hiệu được xem là thuốc gốc)
sau khi chi phí tự trả đạt $7,050 và $9.85 cho tất cả các loại thuốc 
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Phí bảo hiểm 
$0 mỗi tháng 

Khoản hoàn trả phí bảo hiểm phần B của Medicare
$125 mỗi tháng 

Khoản khấu trừ 
Không có khoản khấu trừ 

Trách nhiệm số tiền tự trả tối đa  
Giới hạn $2,900 mỗi năm cho chi phí y tế 

Bảo hiểm chi phí nội trú*
$125 cho ngày 1-5, $0 cho ngày 6+ 

Bảo hiểm chi phí ngoại trú*
$75-$225 (Tham khảo Bằng chứng Bảo hiểm để biết thêm chi tiết) 

Thăm khám Bác sĩ* 
Thăm khám Bác sĩ chăm sóc chính: $0 | Thăm khám Bác sĩ chuyên khoa: $5 
Dịch vụ chăm sóc sức khỏe trực tuyến: $0 

Chăm sóc phòng ngừa*
$0 

Chăm sóc khẩn cấp
$120 ($0 nếu nhập viện trong vòng 24 giờ) 

Dịch vụ cần thiết khẩn cấp
$0 
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CENTRAL HEALTH SAVINGS PLAN (019) 

Dịch vụ chẩn đoán/Xét nghiệm/Hình ảnh*
X-quang chẩn đoán (ví dụ: MRI): $0-$75 | Dịch vụ xét nghiệm: $0 
Các xét nghiệm và thủ thuật chẩn đoán: $0 | X-quang: $0 

Dịch vụ Thính giác*
Kiểm tra thính giác định kỳ miễn phí thông qua NationsHearing. Máy trợ thính 
không đề cập. 

Dịch vụ Nha khoa* 
Bảo hiểm nha khoa toàn diện bao gồm răng giả và cấy ghép (CỘNG $0 khám răng, 
làm sạch và chụp X-quang) thông qua DeltaCare® USA 

Dịch vụ Thị lực* 
Kiểm tra thị lực định kỳ: $0 mỗi năm một lần 
Trợ cấp kính mắt: lên tới $125 mỗi năm 

Dịch vụ sức khỏe tâm thần* 
$40 mỗi lần khám ngoại trú 

Cơ sở điều dưỡng chuyên môn*
$0 với 1-20 ngày, $100/ngày từ ngày 21-100 

Trị liệu Vật lý*
$5 

Xe cứu thương*
Mặt đất: $150 mỗi chuyến đi một chiều 
Hàng không: 20% mỗi chuyến đi một chiều 

Phương tiện đi lại*
$0 cho các chuyến đi khứ hồi không giới hạn mỗi năm (giới hạn 50 dặm cho mỗi 
chuyến đi một chiều) 

Các dịch vụ có dấu* có thể cần có sự ủy quyền trước hoặc giấy giới thiệu từ bác sĩ của quý vị.
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Thuốc Medicare Phần B* 
20% 

Trung tâm phẫu thuật cấp cứu*
$0 

Vật tư dành cho người tiểu đường*
Máy đo đường huyết, que thử, lưỡi trích: $0 thông qua đặt hàng qua thư Sử dụng 
hạn chế GLUCOCARD Shine hoặc GLUCOCARD Expression 

Thiết bị y tế lâu bền (DME)*
20% 

Phòng tập thể dục
Hoàn tiền lên tới $40 mỗi tháng cho các chi phí đủ điều kiện 

Châm cứu* 
$0 cho tối đa 12 lần điều trị mỗi năm 

Thuốc không kê đơn (OTC)
Trợ cấp lên đến $100 ba tháng một lần thông qua danh mục đặt hàng qua thư của 
chúng tôi (lợi ích không thể giữ cho quý tới) 

Viagra®/sildenafil
$99 cung cấp 30 ngày (6 viên) Viagra® 

$0 cung cấp 30 ngày (6 viên) sildenafil (thuốc gốc) 

Bảo hiểm trên toàn thế giới
Hoàn trả tới $50,000 cho các chi phí đủ điều kiện 
(chỉ dành cho các dịch vụ cần khẩn cấp hoặc dịch vụ cần gấp) 
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CENTRAL HEALTH SAVINGS PLAN (019) 


Thuốc kê đơn Phần D Central Health Savings Plan (019) 

Giai đoạn khấu trừ 

Giai đoạn bảo hiểm ban đầu 
sau khi khấu trừ được đáp ứng 

Giai đoạn Khoảng cách Bảo hiểm 
sau khi tổng chi phí thuốc hàng năm 
đạt $4,430 

Cấp 2 – Thuốc gốc 

Cấp 3 – Thuốc thương hiệu được ưu tiên 

Cấp 4 – Thuốc không được ưu tiên 

Cấp 5 – Thuốc Bậc Đặc biệt 

Cấp 6 – Thuốc chăm sóc chọn lọc 

Giai đoạn bảo hiểm thảm khốc 
sau khi chi phí tự trả đạt $7,050 

Không có khoản khấu trừ
	

Bán lẻ 

(cung cấp 30 ngày)
	

Bán lẻ 

(cung cấp 30 ngày)
	

Đặt hàng qua thư 
(cung cấp 100 ngày) 

Đặt hàng qua thư 
(cung cấp 100 ngày) 

Cấp 1 – Thuốc gốc được ưu tiên $0 $0 

Cấp 2 – Thuốc gốc $10 $20 

Thuốc gốc: Quý vị chi trả 25% chi phí
	
Thuốc thương hiệu: Quý vị chi trả 25% chi phí 


và một phần phí phân phối
	
(Cung cấp thuốc dài hạn không áp dụng cho Cấp 5)
	

Số tiền lớn hơn của: 5% chi phí hoặc $3.95 cho thuốc 

gốc (bao gồm thuốc thương hiệu được xem là thuốc gốc) 


và $9.85 cho tất cả các loại thuốc
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Cấp 3 – Thuốc thương hiệu được ưu tiên $47 $94 

Cấp 4 – Thuốc không được ưu tiên $99 $198 

Cấp 5 – Thuốc Bậc Đặc biệt 33% N/A 

Cấp 6 – Thuốc chăm sóc chọn lọc $10 $20 

Cấp 1 – Thuốc gốc được ưu tiên $0 $0 



 
 
 

1540 Bridgegate Drive, Diamond Bar, CA 91765 
Số điện thoại miễn phí: 1-866-314-2427 TTY: 711 

8 giờ sáng tới 8 giờ tối, 7 ngày/tuần.
 www.centralhealthplan.com 

Central Health Medicare Plan là chương trình HMO có hợp đồng với Medicare. Đăng ký tham gia Central Health 
Medicare Plan tùy thuộc vào việc gia hạn hợp đồng. Thông tin này không phải bản mô tả đầy đủ các lợi ích. Gọi 
tới số 1-866-314-2427 (TTY: 711) để biết thêm thông tin. Đối với số tiền có thể thay đổi vào năm 2022, chương 
trình sẽ cung cấp mức giá cập nhật ngay khi Medicare công bố chúng. 

http://www.centralhealthplan.com
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