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Nếu cẩm nang này không thể hiện bằng một ngôn
ngữ mà quý vị có thể đọc được, xin gọi
1-800-446-0259 để được trợ giúp.
ii

Hoan nghênh quý vị đến với Cẩm Nang
Giới Thiệu Các Phúc Lợi Sức Khỏe Hành Vi
của Tiểu Bang Washington
Các dịch vụ này dành cho những người được Medicaid bao trả.
Nếu quý vị không được đăng ký vào Medicaid, và cần các dịch
vụ y tế, sức khỏe tâm thần hoặc điều trị rối loạn do sử dụng chất
gây nghiện, hãy truy cập vào www.waHealthPlanFinder.org
để nộp đơn hoặc gọi 1-800-562-3022.
Những người đăng ký Medicaid có quyền tiếp cận các dịch vụ để
điều trị sức khỏe tâm thần và rối loạn do sử dụng chất gây nghiện,
cũng được gọi là sức khỏe hành vi, thông qua Các Tổ Chức Sức
Khỏe Hành Vi (BHOs). Các dịch vụ này hiện có trong tất cả khu vực
của tiểu bang ngoại trừ Hạt Clark và Skamania (để tìm BHO của quý
vị, hãy truy cập vào www.dshs.wa.gov/BHOcontacts). BHO của quý vị
có thể cung cấp cho quý vị thông tin và trợ giúp ngôn ngữ hoặc định
dạng mà quý vị chọn lựa, bằng lời nói hoặc văn bản. Một số ví dụ về
các dịch vụ họ cung cấp bao gồm:
•

Một danh sách các chuyên viên sức khỏe hành vi trong khu
vực của quý vị, bao gồm thông tin liên hệ, chuyên khoa của họ,
và ngôn ngữ không phải là Tiếng Anh hiện có

•

Một phiên dịch viên từ nhà cung cấp hoặc BHO

•

Thông tin về phương tiện chuyên chở đến các lần hẹn khám
của quý vị

•

Thông tin liên quan đến Hướng Dẫn Trước Về Chăm Sóc Sức
Khỏe Tâm Thần

Nếu tôi sống trong một vùng có chương trình Quản Lý Chăm
Sóc Hợp Nhất Toàn Phần, như Hạt Clark hoặc Skamania thì sao?
Nếu quý vị sống ở Hạt Clark hoặc Skamania, một chương trình
quản lý chăm sóc sức khỏe sẽ phối hợp và chi trả các dịch vụ sức
khỏe hành vi của quý vị. Nếu quý vị không được đăng ký vào một
chương trình Medicaid hoặc không biết chương trình nào quý vị có,
hãy gọi Cơ Quan Chăm Sóc Sức Khỏe Tiểu Bang Washington theo số
1-800-562-3022. Vì các khu vực khác trong tiểu bang hướng đến
là chương trình Quản Lý Chăm Sóc Hợp Nhất Toàn Phần (FIMC), quý
vị sẽ tìm thấy thêm nhiều thông tin tại https://www.hca.wa.gov/
about-hca/healthier-washington/regional-resources.
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Những Người Mỹ Da Đỏ và Người Bản Xứ Alaska tiếp cận
các dịch vụ điều trị sức khỏe hành vi được Medicaid bao
trả như thế nào?
•

Tiểu Bang sẽ ấn định chương trình tính phí theo dịch vụ
đối với các dịch vụ sức khỏe hành vi cho tất cả cá nhân
hội đủ điều kiện Medicaid, tự nhận dạng mình là Những
Người Mỹ Da Đỏ và Người Bản Xứ Alaska khi họ:
o

Nộp đơn xin hoặc tái chứng thực để hưởng Medicaid;
hoặc

o

Đệ trình một thay đổi tiếp theo trong trang web
Healthplanfinder: https://www.wahealthplanfinder.org/
_content/Homepage.html

o

Liên hệ với Trung Tâm Dịch Vụ Khách Hàng Y Tế Của Cơ
Quan Chăm Sóc Sức Khỏe theo số 1-800- 562-3022,
TDD/ TTY chỉ 1-800-848-5429, hoặc 711 (dành cho
người mang thiết bị nghe hoặc nói).

•

Những Người Mỹ Da Đỏ và Người Bản Xứ Alaska được
đăng ký Medicaid sẽ có thể yêu cầu các dịch vụ điều trị
sức khỏe hành vi từ bất kỳ nhà cung cấp nào đã đăng ký
với Medicaid là một nhà cung cấp tính phí theo dịch vụ.

•

Trong chương trình tính phí theo dịch vụ, các dịch vụ
không cần đến sự cho phép của BHO hoặc Tiểu Bang.

•

Quý vị sẽ tìm thấy một danh sách các cơ quan điều trị
ở đây: www.dshs.wa.gov/bha/services-american-indiansand-alaska-natives.

Ngoại lệ duy nhất dành cho các cư dân hội đủ điều kiện
Medicaid trong Vùng Tây Nam (Hạt Clark và Skamania):
•

Trong Vùng Tây Nam, các cư dân Người Mỹ Da Đỏ hoặc
Người Bản Xứ Alaska hội đủ điều kiện Medicaid có thể
chọn để có bảo hiểm sức khỏe hành vi thông qua Các Tổ
Chức Quản Lý Chăm Sóc (MCOs) theo hợp đồng với Cơ
Quan Chăm Sóc Sức Khỏe.
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Đối với các dịch vụ được một BHO quản lý thì cẩm nang
này giải thích:
•

Cách thức nhận được các dịch vụ sức khỏe hành vi và
những gì phải làm trong một trường hợp khẩn cấp;

•

Các dịch vụ sức khỏe hành vi hiện có từ Bộ Y Tế và Xã Hội Nha Sức Khỏe Hành Vi và Hồi Phục (DBHR) của tiểu bang

•

Các dịch vụ sức khỏe tâm thần bổ sung

•

Các quyền và trách nhiệm của quý vị

•

Cách thức quý vị và các thành viên gia đình quý vị có thể
liên quan đến việc trợ giúp chúng tôi để cung cấp các
dịch vụ tốt hơn

•

Thông tin về chăm sóc y tế

•

Những gì phải làm nếu quý vị không hài lòng

•

Thông tin quan trọng khác quý vị cần phải biết

Để biết thêm thông tin về các dịch vụ sức khỏe hành vi
được chính phủ tài trợ, hãy xem Bộ Luật Đã Sửa Đổi của
Washington (RCW) Chương 70.96.A, 71.05, 71.24, và 71.34
tại http://apps.leg.wa.gov/rcw/.
Để biết thêm thông tin về hệ thống và các dịch vụ sức khỏe
hành vi của DBHR dành cho những người đăng ký Medicaid,
xin truy cập vào www.dshs.wa.gov/bha/division-behavioralhealth-and-recovery.
Để yêu cầu một bản sao giấy của Cẩm Nang Giới Thiệu Các
Phúc Lợi này, hãy liên hệ với Tổ Chức Sức Khỏe Hành Vi
của quý vị được liệt kê ở trang 5.
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Phiên Bản Cẩm Nang Khác

If you have questions about any part of
this booklet, or need this information in
another language or a different format
such as American Sign Language (ASL),
oral interpretation, Braille or large print,
please call us at 1-800-446-0259 or
please contact us through our Relay
Service (TTY) at 1-800-833-6384 or dial
7-1-1. All accommodations or requests for
alternative formats are provided at no cost.
Nếu quý vị có các thắc mắc về bất kỳ phần
nào của cẩm nang này, hoặc cần thông
tin này bằng một ngôn ngữ khác hay một
định dạng khác như Ngôn Ngữ Cử Chỉ Mỹ
(ASL), phiên dịch miệng, chữ Braille hoặc
chữ in lớn, xin gọi cho chúng tôi theo số
1-800-446-0259 hay liên hệ với chúng
tôi thông qua Dịch Vụ Tiếp Âm (TTY) của
chúng tôi theo số 1-800-833-6384 hoặc
quay số 7-1-1. Tất cả quá trình điều
chỉnh hoặc yêu cầu về các định dạng
khác được cung cấp không tính phí.
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Số Điện Thoại và Nguồn Trợ Giúp Quan Trọng
Số Điện Thoại Tư Vấn Cơn Khủng Hoảng
•

Nếu quý vị gặp một trường hợp khẩn cấp có thể làm chết
người: Gọi 911 hoặc đi đến phòng cấp cứu của bệnh viện
gần nhất. Quý vị không cần có sự cho phép về các dịch vụ
tư vấn cơn khủng hoảng.

•

Để hỗ trợ cơn khủng hoảng và giới thiệu các dịch vụ điều
trị việc sử dụng chất gây nghiện, đánh bạc có vấn đề
và sức khỏe tâm thần trong 24-giờ, hãy gọi Đường Dây
Trợ Giúp Bình Phục Washington miễn phí và bảo mật:
1-866-789-1511, TTY 1-206-461-3219 hoặc truy cập
trực tuyến tại www.waRecoveryHelpLine.org

•

Để tìm các số điện thoại tư vấn cơn khủng hoảng trong
khu vực dịch vụ địa phương của quý vị, hãy truy cập vào:
https://www.dshs.wa.gov/sites/default/files/BHSIA/dbh/
BHO/BHO_Contacts_For_Services.pdf

Nha Sức Khỏe Hành Vi và Hồi Phục Tiểu Bang Washington
Để biết thông tin về các dịch vụ sức khỏe hành vi và người nào
để liên hệ (đối với tất cả các hạt ngoại trừ Clark và Skamania)
•

Cẩm Nang Giới Thiệu Các Phúc Lợi Sức Khỏe Hành Vi
bằng nhiều ngôn ngữ: https://www.dshs.wa.gov/bha/
division-behavioral-health-and-recovery/behavioralhealth-benefits-book.

•

Để tìm các dịch vụ trong khu vực của quý vị:
www.dshs.wa.gov/BHOcontacts

•

Để nhận thêm thông tin về các dịch vụ được tiểu bang
tài trợ: 1-360-725-3700, 1-800- 446-0259, hoặc
www.dshs.wa.gov/bha/division-behavioral-healthand-recovery
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Cơ Quan Chăm Sóc Sức Khỏe (HCA) Tiểu Bang Washington
Để biết thông tin về các chương trình chăm sóc y tế được
chính phủ tài trợ, chương trình quản lý chăm sóc, các phúc
lợi sức khỏe tâm thần khác và thông tin phương tiện chuyên
chở: 1-800- 562-3022, TDD/ TTY chỉ 1-800-848-5429,
hoặc 711 (dành cho người mang thiết bị nghe hoặc nói). Quý
vị cũng có thể gởi một email đến: askmedicaid@hca.wa.gov
hoặc truy cập vào www.hca.wa.gov/.
Phòng Hành Chánh Hỗ Trợ Người Cao Tuổi và Dài Hạn
(ALTSA) Tiểu Bang Washington
Để biết thông tin về các dịch vụ sức khỏe hành vi là một
phần chăm sóc dài hạn:
•

1-800-422-3263. Khiếu Nại/Thanh Tra:
1-800-562-6028. www.dshs.wa.gov/altsa

Văn Phòng Điều Trần (Công Bằng) Hành Chánh Tiểu
Bang Washington
•

1-800-583-8271. www.oah.wa.gov. PO Box 42489,
Olympia 98504

U.S. Office of Civil Rights
•

www.hhs.gov/ocr

Thông tin về cách thức báo cáo nghi ngờ gian lận hoặc
ngược đãi.
Số Điện Thoại Báo Cáo Tình Trạng Gian Lận Medicaid:
360-586-8888
Để hỏi các thắc mắc về dịch vụ Quản Lý Medicaid của quý
vị, xin liên hệ đường dây Dịch Vụ Khách Hàng Hưởng Trợ
Cấp Medicaid (MACSC) của Cơ Quan Chăm Sóc Sức Khỏe
theo số 360-562-3022.
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Thông Tin Về Các Dịch Vụ
Ai hội đủ điều kiện hưởng các dịch vụ sức khỏe hành vi?
Những người được Medicaid bao trả có thể nhận các dịch
vụ sức khỏe hành vi cần thiết về y tế miễn phí.
Chúng tôi hợp đồng với những cơ quan cộng đồng để cung
cấp các dịch vụ sức khỏe hành vi. Để đủ tiêu chuẩn, quý
vị phải có một bệnh được chương trình chúng tôi bao trả,
và dịch vụ điều trị phải cần thiết về y tế (gọi là đáp ứng Các
Tiêu Chuẩn Tiếp Cận Chăm Sóc). Các dịch vụ để điều trị sức
khỏe tâm thần hoặc rối loạn do sử dụng chất gây nghiện có
các tiêu chuẩn riêng biệt để xác định sự cần thiết về y tế.
Ai cung cấp các dịch vụ được bao trả theo cẩm nang này?
Bộ Y Tế và Xã Hội (DSHS) quản lý hệ thống sức khỏe hành vi
được chính phủ tài trợ của Washington và hợp đồng với Các
Tổ Chức Sức Khỏe Hành Vi hoặc BHOs để cung cấp các dịch
vụ sức khỏe hành vi. Mỗi BHO được thành lập từ một hay
nhiều hạt. Tất cả mọi người ngoại trừ các cư dân Medicaid
của Hạt Clark và Skamania được đăng ký với một BHO.
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Tôi liên hệ với ai về các dịch vụ sức khỏe hành vi?
Nếu quý vị cho rằng quý vị cần các dịch vụ sức khỏe hành vi, hãy
gọi hoặc đi đến BHO của quý vị hay một cơ quan có bao trả trong
cộng đồng của quý vị để sắp xếp một cuộc hẹn khám nhằm Đánh
Giá hoặc Thẩm Định Tiếp Nhận. Các thẩm định này được dùng
để quyết định các dịch vụ nào quý vị có thể cần. Quý vị cũng sẽ
nhận được thông tin về sức khỏe hành vi và cách thức nộp đơn
xin hưởng các dịch vụ. Nếu cần, thông tin này sẽ hiện có bằng
các ngôn ngữ khác ngoài Tiếng Anh.
Ngoại trừ Các Dịch Vụ Tư Vấn Cơn Khủng Hoảng, hầu hết các dịch
vụ sức khỏe hành vi phải được cho phép bởi BHO trong khu vực
của quý vị. Quý vị phải đi đến một BHO-cơ quan đã hợp đồng để
nhận được các dịch vụ bao trả. Để tìm một cơ quan, hãy tìm BHO
trong khu vực của quý vị tại: www.dshs.wa.gov/BHOcontacts.
Để tìm BHO trong khu vực của quý vị, hãy truy cập vào:
www.dshs.wa.gov/BHOcontacts
Chuyện gì sẽ xảy ra tại một cuộc đánh giá hay thẩm định
tiếp nhận?
Một chuyên viên sức khỏe hành vi sẽ gặp quý vị để tìm kiếm dịch
vụ điều trị nào quý vị cần và nếu điều kiện của quý vị đáp ứng
mức độ để nhận các dịch vụ thông qua BHO. Việc này có thể thực
hiện từ hai lần thăm khám trở lên.
Chuyên viên sức khỏe hành vi sẽ nói với quý vị về các ưu điểm và
nhu cầu của quý vị. Họ sẽ hỏi các câu hỏi về mục tiêu của quý vị.
Họ có thể nói chuyện với quý vị về lịch sử và văn hóa của quý vị.
Họ sẽ hỏi về các vấn đề sức khỏe tâm thần và sử dụng chất gây
nghiện, các vấn đề y tế khác và những câu hỏi khác về quý vị có
thể là quan trọng.
Nếu được xác định rằng quý vị có tình trạng sức khỏe hành vi
và các dịch vụ sẽ giúp cải thiện, ổn định, hoặc duy trì tình trạng
của quý vị không trở nên nặng hơn, nhà cung cấp sẽ bàn thảo
các tùy chọn điều trị với quý vị. Nếu các dịch vụ không được cho
phép, quý vị có quyền kháng cáo quyết định này. Xin xem cách
thức đệ trình một kháng cáo ở trang 21 trong mục “Cách thức
tôi đệ trình một kháng cáo”.
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Chăm sóc sức khỏe tâm thần bổ sung nào được Medicaid
bao trả?
Nếu quý vị không đáp ứng Các Tiêu Chuẩn Tiếp Cận Chăm
Sóc về các dịch vụ BHO, quý vị có thể hội đủ điều kiện hưởng
các dịch vụ chuyên sâu thấp hơn được Cơ Quan Chăm Sóc Sức
Khỏe (HCA) cung cấp. Liên hệ trực tiếp với chương trình quản
lý chăm sóc Medicaid của quý vị để yêu cầu các dịch vụ sức
khỏe tâm thần. Không bao gồm dịch vụ điều trị Rối Loạn Do Sử
Dụng Chất Gây Nghiện trong các phúc lợi của Cơ Quan Chăm
Sóc Sức Khỏe.
Nếu quý vị không được đăng ký vào một chương trình quản
lý chăm sóc Medicaid, hãy gọi 1-800-562-3022 cho một nhà
cung cấp dịch vụ sức khỏe tâm thần chấp nhận các bệnh
nhân trên cơ sở tính phí theo dịch vụ, hoặc truy cập vào
http://www.hca.wa.gov/medicaid/Pages/index.aspx.
Tôi sẽ phải chi trả cho bất kỳ dịch vụ nào không?
Quý vị có thể phải chi trả các dịch vụ nếu quý vị đi đến một nhà
cung cấp dịch vụ sức khỏe hành vi không được hợp đồng với
BHO. Nếu quý vị yêu cầu một dịch vụ không được bao trả, hoặc
không cần thiết về y tế, quý vị có thể phải chi trả. Nếu quý vị
không chắc chắn về nhà cung cấp hoặc dịch vụ xin kiểm tra
với BHO của quý vị.
Nếu tôi nhận được một hóa đơn thì sao?
Quý vị sẽ không nhận một hóa đơn về các dịch vụ được
Medicaid bao trả trừ khi quý vị nhận các dịch vụ đã không được
cho phép hoặc đi đến một nhà cung cấp không được ủy quyền.
Nếu quý vị nhận được một hóa đơn, hãy liên hệ với văn phòng
lập hóa đơn của cơ quan đã gởi cho quý vị hóa đơn này. Nói
với họ quý vị được Medicaid bao trả và yêu cầu họ giải thích
hóa đơn.
Nếu việc này không giải quyết vấn đề thì quý vị có thể liên hệ
với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe hành vi của quý
vị, BHO của quý vị hoặc Thanh Tra để được trợ giúp thêm.
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Một Thanh Tra là gì?
Một Thanh Tra là người nào đó sẽ làm việc với quý vị và BHO
trong khi nộp đơn và giải quyết các khiếu nại, kháng cáo và
phiên điều trần (công bằng) hành chánh. Thông tin liên hệ về
Thanh Tra trong khu vực dịch vụ của quý vị được liệt kê trong
danh sách liên hệ BHO: www.dshs.wa.gov/BHOcontacts. Quý vị
cũng có thể gọi 1-800-446-0259. Đây là một dịch vụ miễn phí
cho quý vị.
Nếu tôi cần phương tiện chuyên chở để chăm sóc y tế thì sao?
Trong một số trường hợp, Medicaid sẽ chi trả tiền chuyên chở đến
một cuộc hẹn khám dịch vụ liên quan đến y tế. Nếu quý vị cần trợ
giúp tìm phương tiện chuyên chở, hãy gọi 1-800-562- 3022 hoặc
BHO của quý vị.
Tôi được chăm sóc trong một trường hợp khẩn cấp như
thế nào?
Các dịch vụ tư vấn cơn khủng hoảng về sức khỏe hành vi hiện có
để hỗ trợ quý vị nếu quý vị gặp một vấn đề sức khỏe hành vi bất
ngờ hoặc nghiêm trọng cần điều trị ngay lập tức. Nếu quý vị nghĩ
quý vị gặp một trường hợp khẩn cấp có thể làm chết người, hãy
gọi 911 hoặc đi đến phòng cấp cứu gần nhất. Quý vị không cần
một đánh giá, thẩm định tiếp nhận, hoặc sự cho phép trước để
nhận các dịch vụ này, và không tính phí quý vị. Quý vị có quyền
sử dụng bất kỳ bệnh viện nào hoặc cơ sở khác để được chăm
sóc cấp cứu.
Nếu tôi cần nhập viện để chăm sóc sức khỏe tâm thần thì sao?
Nếu quý vị nghĩ quý vị có thể cần được nhập viện để điều trị sức
khỏe tâm thần, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc
sức khỏe hành vi của quý vị hoặc đường dây tư vấn cơn khủng
hoảng ngay lập tức hay đi đến phòng cấp cứu gần nhất. Điều trị
trong bệnh viện là một dịch vụ được bao trả cho những người
đăng ký Medicaid. Tuy nhiên, việc đó phải được chấp thuận trước
bởi BHO hoặc quý vị có thể được gởi hóa đơn về các dịch vụ này.
Nếu quý vị được chăm sóc trong một bệnh viện, quý vị sẽ nhận
các dịch vụ sau khi xuất viện nhằm giúp ngăn ngừa một cơn
khủng hoảng khác và để trợ giúp quý vị bình phục.
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Các Dịch Vụ Nào Hiện Có?
Quý vị, nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc
sức khỏe hành vi của quý vị và những
người khác mà quý vị muốn mời, sẽ
lập một kế hoạch chỉ dành cho quý vị.
“Dịch Vụ Cá Nhân/Kế Hoạch Điều Trị”
của quý vị sẽ dựa vào các ưu điểm cá
nhân, gia đình và cộng đồng của quý vị
và sẽ tôn trọng tuổi tác, văn hóa và tín
ngưỡng của quý vị.
Đây là một danh sách các loại dịch vụ quý vị có quyền nhận nếu
chúng là một phần kế hoạch của quý vị:
Rối Loạn Do Sử Dụng Chất Gây Nghiện
•

Thẩm Định – Một cuộc phỏng vấn của nhà cung cấp dịch vụ
sức khỏe để trợ giúp quý vị quyết định các dịch vụ quý vị cần

•

Can Thiệp Ngắn và Chuyển Đến Điều Trị – Hạn chế thời
gian, để giảm bớt vấn đề sử dụng

•

Quản Lý Quá Trình Cai Nghiện (Cai Nghiện) – Trợ giúp để
giảm bớt việc sử dụng rượu bia hoặc các loại ma túy khác
sau một khoảng thời gian nào đó của quý vị, cho đến khi
ngưng sử dụng một cách an toàn (Việc điều trị ở bệnh viện
được bao trả theo phúc lợi y tế)

•

Điều Trị Ngoại Trú – Các buổi tư vấn cá nhân và nhóm trong
cộng đồng của quý vị

•

Điều Trị Ngoại Trú Chuyên Sâu – Nhiều buổi tư vấn cá nhân
và nhóm thường xuyên hơn

•

Điều Trị Nội Trú – Một chương trình bao hàm toàn diện
gồm tư vấn cá nhân, tư vấn nhóm, và giáo dục, được cung
cấp trong một cơ sở có giám sát 24 giờ mỗi ngày

•

Các Dịch Vụ Điều Trị Cai Nghiện Các Chất Dạng Thuốc
Phiện – Thẩm định và điều trị cho bệnh nhân ngoại trú để cai
nghiện các chất dạng ma túy. Bao gồm thuốc điều trị và dịch
vụ tư vấn đã chấp thuận

•

Quản Lý Hồ Sơ – Trợ giúp tìm kiếm các dịch vụ y tế, xã hội,
giáo dục, và dịch vụ khác
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•

Đánh Giá Tiếp Nhận – Nhận biết các nhu cầu và mục tiêu
của quý vị, và trợ giúp quý vị và nhà cung cấp dịch vụ chăm
sóc sức khỏe tâm thần của quý vị để quyết định một kế
hoạch điều trị

•

Các Dịch Vụ Tư Vấn Cơn Khủng Hoảng – Các dịch vụ 24
giờ nhằm giúp ổn định quý vị ở một địa điểm phù hợp nhất
để đáp ứng các nhu cầu của quý vị. Quý vị không cần một
đánh giá tiếp nhận trước dịch vụ này

•

Các Dịch Vụ Điều Trị Cá Nhân – Các hoạt động tư vấn và/
hoặc hoạt động khác được thiết kế để đáp ứng các mục tiêu
chương trình dịch vụ của quý vị

•

Quản Lý Thuốc Điều Trị – Nhân viên được cấp phép sẽ
kê đơn thuốc và nói cho quý vị biết về các tác dụng phụ

•

Giám Sát Thuốc Điều Trị – Các dịch vụ để kiểm tra về cách
thức thuốc điều trị của quý vị đang tác dụng và để giúp quý
vị sử dụng thuốc một cách đúng đắn

•

Các Dịch Vụ Điều Trị Theo Nhóm – Tư vấn cho những
người khác có các khó khăn giống nhau

•

Hỗ Trợ Của Bạn Đồng Trang Lứa – Trợ giúp và ủng hộ sự
điều hướng hệ thống sức khỏe tâm thần công cộng và đạt
được các mục tiêu bình phục của quý vị, được cung cấp bởi
một người hoặc phụ huynh đã được huấn luyện đang bình
phục sau tình trạng sức khỏe tâm thần

•

Can Thiệp và Điều Trị Ngắn – Tư vấn ngắn hạn được tập
trung vào một vấn đề cụ thể

•

Điều Trị Theo Gia Đình – Dịch vụ tư vấn lấy gia đình làm
trung tâm để trợ giúp xây dựng các mối quan hệ bền vững
hơn, tạo ra các chiến lược hiệu quả, và giải quyết các vấn đề

•

Điều Trị Chuyên Sâu Cao – Các dịch vụ được cung cấp bởi
một nhóm các nhà cung cấp dịch vụ sức khỏe tâm thần để
trợ giúp quý vị đáp ứng các mục tiêu trong chương trình
cá nhân của quý vị

•

Phép Chữa Bệnh Bằng Giáo Dục Thể Chất – Giáo dục về
các tình trạng sức khỏe tâm thần, chọn lựa điều trị, thuốc
điều trị và sự bình phục, bao gồm các hỗ trợ và/hoặc các
dịch vụ hỗ trợ

•

Hỗ Trợ Ban Ngày – Chương trình chuyên sâu để học hỏi
hoặc trợ giúp các kỹ năng sống tự lập

•

Đánh Giá và Điều Trị/Thời Gian Nằm Viện Cộng Đồng –
Chăm sóc cơn khủng hoảng cho bệnh nhân nội trú có nhu
cầu cần thiết về y tế Quý vị không cần một đánh giá tiếp
nhận trước dịch vụ này

•

Các Dịch Vụ Ổn Định – Được cung cấp trong nhà quý
vị hoặc trong một môi trường giống như nhà để trợ giúp
ngăn chặn thời gian nằm viện. Quý vị không cần một
đánh giá tiếp nhận trước dịch vụ này

•

Quản Lý Trường Hợp Phục Hồi – Phối hợp các dịch vụ
sức khỏe tâm thần giữa nội trú và ngoại trú của quý vị.
Việc này có thể là một phần đánh giá tiếp nhận của quý vị

•

Các Dịch Vụ Nội Trú – Các dịch vụ được cung cấp ở nơi
quý vị sống nếu quý vị sống trong một môi trường tập thể

•

Đánh Giá Dân Số Đặc Biệt – Trợ giúp theo kế hoạch điều
trị từ một bác sĩ chuyên khoa làm việc với trẻ em, người
già và những người có lý lịch của nhiều nền văn hóa

•

Thẩm Định Tâm Lý – Trắc nghiệm để trợ giúp việc
lập kế hoạch chẩn đoán, đánh giá và điều trị

Một nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe hành vi có
thể chọn không cung cấp một dịch vụ dựa vào các lý do
đạo đức hay tôn giáo không?
Một nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe hành vi có thể
từ chối cung cấp, bồi hoàn, hoặc bao trả các dịch vụ nhất
định dựa vào các lý do đạo đức hay tôn giáo. Nhà cung cấp
phải cung cấp cho quý vị một danh sách các dịch vụ mà họ
sẽ không cung cấp và thông tin về người nào để liên hệ nhằm
sắp xếp việc nhận các dịch vụ này từ một nguồn khác.
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Tôi có thể chọn nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức
khỏe hành vi của tôi không?
Quý vị có thể chọn một nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc
sức khỏe hành vi trong vòng BHO ở khu vực của quý vị.
BHO sẽ cung cấp cho quý vị một danh sách các nhà cung
cấp trong khu vực dịch vụ của quý vị có tên, địa chỉ, số
điện thoại và bất kỳ ngôn ngữ nào khác được nói ngoài
Tiếng Anh. Nếu quý vị không chọn một nhà cung cấp,
một nhà cung cấp sẽ được chỉ định cho quý vị. Quý vị
có quyền thay đổi các nhà cung cấp vào bất kỳ lúc nào.
Tôi tìm một nhóm hỗ trợ bình phục như thế nào?
Gọi Đường Dây Trợ Giúp Bình Phục Washington để được
giới thiệu miễn phí và bảo mật: 1-866-789-1511.
Tôi có thể tiếp cận chăm sóc y tế được Medicaid bao
trả như thế nào?
Nếu quý vị không có một nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc
chính hoặc nếu quý vị muốn thay đổi nhà cung cấp dịch vụ
chăm sóc chính của quý vị, hãy đi đến www.hca.wa.gov/
free-or-low-cost-health-care/apple-health-medicaidcoverage hoặc gọi 1-800-562-3022 để được trợ giúp chọn
một nhà cung cấp trong khu vực của quý vị. Nhà cung cấp
dịch vụ sức khỏe hành vi của quý vị cũng có thể trợ giúp
quý vị về việc này. Quý vị có thể thay đổi bác sĩ chăm sóc
chính của quý vị vào bất kỳ lúc nào.
Đừng quên mang theo thẻ y tế của quý vị đến cuộc hẹn
khám y tế để kiểm tra các phúc lợi của quý vị.
Đối với trẻ em từ sơ sinh đến 21 tuổi, các kỳ kiểm tra
sức khỏe về Sàng Lọc, Chẩn Đoán và Điều Trị Sớm và
Định Kỳ hiện có. Kiểm tra sức khỏe có thể nhận biết
các nhu cầu sức khỏe khác mà các con quý vị có thể có.
Bác sĩ khi đó có thể giới thiệu để thăm khám tiếp theo.
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Sàng Lọc, Chẩn Đoán, và Điều Trị Sớm
và Định Kỳ dành cho Trẻ Em
Sàng Lọc, Chẩn Đoán, và Điều Trị Sớm và Định Kỳ
dành cho trẻ em là gì?
Sàng Lọc, Chẩn Đoán, và Điều Trị Sớm và Định Kỳ
(EPSDT) là một chương trình sức khỏe dành cho trẻ em
từ sơ sinh đến 21 tuổi có bảo hiểm Medicaid, bao gồm
con nuôi, và cung cấp các liên kết với những dịch vụ
khác. Với EPSDT, trẻ em có thể được kiểm tra thường
xuyên theo chương trình Trẻ Khỏe. Nếu con quý vị cần
được chăm sóc y tế về một vấn đề được tìm thấy trong
lần kiểm tra, Medicaid cũng sẽ chi trả cho dịch vụ chăm
sóc cần thiết tiếp theo về y tế. Trong suốt cuộc thăm
khám sức khỏe EPSDT này, con quý vị có thể được giới
thiệu thẩm định sức khỏe hành vi hoặc thông qua BHO
hoặc là một phần chương trình sức khỏe của con quý vị.
Quý vị sẽ nhận được một đánh giá hoặc thẩm định tiếp
nhận tại BHO.
Trẻ em sẽ được kiểm tra sức khỏe khi nào?
Lưu ý: Trẻ em sẽ được khám sức khỏe lần đầu tiên ngay
khi nhận một thẻ Dịch Vụ Y Tế:
•

Trẻ em sẽ có năm kỳ kiểm tra sức khỏe từ sơ sinh
đến 1 tuổi.

•

Trẻ em sẽ có ba kỳ kiểm tra sức khỏe từ sinh nhật
lần thứ nhất đến sinh nhật lần thứ ba của trẻ.

•

Trẻ em từ ba đến sáu tuổi sẽ được kiểm tra sức khỏe
mỗi năm một lần.

•

Trẻ em từ bảy đến 20 tuổi sẽ được kiểm tra sức khỏe
hai năm một lần.
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•

Tất cả các đợt chủng ngừa theo đề nghị trong những năm
đầu đời được bao gồm.

•

Tùy thuộc vào độ tuổi, kiểm tra thính giác và thị giác, các
xét nghiệm nhất định trong phòng lab, kiểm tra sàng lọc
quá trình phát triển và hành vi của trẻ được bao gồm
(ví dụ: sàng lọc chứng tự kỷ).

•

Nếu một vấn đề được nhận biết, bao gồm các vấn đề hành vi,
lần khám sức khỏe và điều trị tiếp theo cũng được bao gồm.

•

Sự giới thiệu thẩm định sức khỏe hành vi, nếu cần, có thể
được cung cấp vào bất kỳ lần nào trong số các lần thăm
khám này. Ngay khi con quý vị gặp một chuyên viên sức
khỏe hành vi, họ sẽ làm việc với nhà cung cấp dịch vụ chăm
sóc chính của quý vị về một chương trình chăm sóc sức
khỏe toàn diện.

Lưu ý: Trẻ em đang được chăm sóc nuôi dưỡng cũng được đánh
giá sức khỏe ban đầu để nhận biết bất kỳ nhu cầu trực tiếp nào
về y tế, nha khoa, hoặc sức khỏe tâm thần khẩn cấp mà một trẻ
có thể có. Cùng với bất kỳ tình trạng sức khỏe nào bổ sung của
cha mẹ nuôi và nhân viên xã hội nên nhận biết.
Medicaid cũng sẽ bao trả một số lần kiểm tra sàng lọc nha khoa,
thị giác, và thính giác theo EPSDT.
Nếu con tôi hoặc tôi cần một nha sĩ thì sao?
Bảo hiểm Nha Khoa Có Giới Hạn hiện có cho những người đăng
ký Medicaid. Để tìm một nha sĩ, hãy gọi hội nha khoa địa phương
trong khu vực của quý vị. Hội này sẽ được liệt kê trong các trang
vàng dưới mục “Giới Thiệu Nha Sĩ” hoặc gọi 1-800-562-3022.
Trẻ em hội đủ điều kiện có thể đi đến một nhà cung cấp dịch vụ
nha khoa mà không có giấy giới thiệu y tế. Bảo hiểm nha khoa có
giới hạn hiện có cho những người lớn đăng ký Medicaid. Để tìm
một nha sĩ, hãy gọi đường dây trợ giúp Apple Health/Medicaid
theo số 1-800-562-3022 hoặc thực hiện theo đường dẫn tại:
https://fortress.wa.gov/hca/p1findaprovider/.
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Các Quyền Của Tôi Là Gì với tư cách là một Người
Đang Nhận Các Dịch Vụ Sức Khỏe Hành Vi Được
Chính Phủ Tài Trợ trong Cộng Đồng?
Quý vị có quyền:
•

Nhận thông tin và các dịch vụ quý vị yêu cầu, được bao
trả theo Medicaid

•

Được đối xử tôn trọng, thái độ đường hoàng, và riêng biệt

•

Giúp đưa ra các quyết định về dịch vụ chăm sóc của quý
vị, kể cả quyền từ chối điều trị

•

Không bị kiềm chế hoặc tách biệt

•

Nhận một bản sao các quyền chăm sóc sức khỏe hành
vi cho bệnh nhân

•

Nhận một bản sao hồ sơ y tế của quý vị và yêu cầu rằng
hồ sơ này được bổ sung hoặc sửa chữa

•

Nhận thông tin về các phúc lợi sức khỏe hành vi hiện có

•

Đệ trình một khiếu nại, kháng cáo, hoặc phiên điều trần
(công bằng) hành chánh nếu quý vị không hài lòng

•

Nhận một danh sách số điện thoại tư vấn cơn khủng hoảng
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•

Thực hiện các thay đổi vào bất kỳ lúc nào về các nhà cung
cấp hoặc nhân viên quản lý hồ sơ của quý vị và nhận các
dịch vụ của một Thanh Tra trong khi đệ trình một khiếu
nại, kháng cáo hoặc phiên điều trần công bằng

•

Nhận các dịch vụ trong một địa điểm không có trở ngại
(có thể tiếp cận được)

•

Nhận tên, địa chỉ, số điện thoại và bất kỳ ngôn ngữ nào
khác được cung cấp ngoài Tiếng Anh của các nhà cung cấp
trong BHO của quý vị hàng năm hoặc khi quý vị yêu cầu nó

•

Nhận số lượng và thời gian của các dịch vụ quý vị cần

•

Nhận một Thông Báo Quyết Định Bất Lợi về Phúc Lợi bằng
văn bản từ BHO nếu các dịch vụ bị từ chối, giới hạn, giảm
bớt, tạm hoãn, hoặc chấm dứt, khoản chi trả bị từ chối,
hoặc quý vị không đồng ý với chương trình

•

Nhận thông tin về cơ cấu và hoạt động của BHO

•

Nhận các dịch vụ chăm sóc khẩn cấp hoặc cấp cứu hay
tư vấn cơn khủng hoảng

•

Nhận các dịch vụ hậu ổn định

•

Nhận các dịch vụ hậu ổn định liên quan đến một tình trạng
y tế khẩn cấp sau khi trường hợp khẩn cấp được ổn định.

•

Nhận các dịch vụ thích hợp về tuổi tác và văn hóa

•

Được cung cấp một thông dịch viên có chứng nhận và tài
liệu được dịch miễn phí cho quý vị

•

Nhận thông tin quý vị yêu cầu và trợ giúp ngôn ngữ hoặc
định dạng mà quý vị chọn

•

Có các tùy chọn điều trị hiện có và các lựa chọn khác
được giải thích cho quý vị

•

Từ chối bất kỳ điều trị nào được đề nghị

•

Được chăm sóc mà không có phân biệt đối xử với quý
vị (ví dụ: tuổi tác, chủng tộc, loại bệnh)
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•

Không bị bất kỳ khai thác hoặc quấy rối nào về tình dục

•

Được giải thích về tất cả thuốc điều trị được kê toa và
các phản ứng phụ có thể xảy ra

•

Nhận thông tin về cách thức lập ra và sử dụng các
hướng dẫn trước về y tế nói rõ các chọn lựa và sở thích
của quý vị về chăm sóc sức khỏe tâm thần

•

Nhận các dịch vụ chất lượng cần thiết về y tế

•

Tiếp nhận một ý kiến thứ hai từ một chuyên viên đủ
trình độ chuyên môn mà không tốn phí nếu quý vị
không đồng ý với nhà cung cấp của mình. Chọn một
nhà cung cấp cho chính quý vị và con quý vị (nếu con
quý vị dưới 13 tuổi)

•

Yêu cầu và nhận một bản sao về các hồ sơ sức khỏe của
quý vị. Quý vị sẽ được thông báo về chi phí sao chép

•

Nhận các dịch vụ của một Thanh Tra, bao gồm việc đệ
trình khiếu nại, kháng cáo hoặc điều trần (công bằng)
hành chánh

Quý vị cũng có thể liên hệ với Văn Phòng Dân Quyền để
biết thêm thông tin tại www.hhs.gov/ocr hoặc truy cập
vào apps.leg.wa.gov/wac/default.aspx?dispo=
true&cite=388-877-0680.
Có các khảo sát về việc hài lòng của thành viên không?
Mỗi năm ít nhất một lần, một khảo sát tình nguyện sẽ được
gởi đến để xem cách thức quý vị hoặc thành viên gia đình
quý vị cảm nhận về các dịch vụ quý vị đã nhận được. Nếu
quý vị được liên hệ xin dành thời gian để trả lời. Tiếng nói
của quý vị là cách tốt nhất để cải thiện chất lượng chăm
sóc của quý vị. Bất kỳ thông tin nào quý vị cung cấp sẽ
được bảo mật.
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Hướng Dẫn Trước Về Chăm Sóc Sức Khỏe Tâm Thần
Một hướng dẫn trước về chăm sóc sức khỏe tâm thần là gì?
Một hướng dẫn trước về chăm sóc sức khỏe tâm thần là một tài
liệu bằng văn bản mô tả những gì quý vị muốn sẽ xảy ra trong
những lần khủng hoảng hoặc rất khó khăn, như thời gian nằm
viện. Hướng dẫn này cho những người khác biết về dịch vụ điều
trị nào quý vị muốn hoặc không muốn. Nó có thể nhận dạng một
người quý vị đã chọn để ra các quyết định cho quý vị.
Nếu quý vị có một hướng dẫn trước về chăm sóc sức khỏe thể
chất, quý vị nên chia sẻ điều đó với nhà cung cấp dịch vụ sức khỏe
tâm thần của quý vị để họ biết được các mong muốn của quý vị.
Tôi hoàn tất một hướng dẫn trước về chăm sóc sức khỏe tâm
thần như thế nào?
Quý vị có thể nhận được một bản sao mẫu đơn hướng dẫn trước
và thêm thông tin về các hướng dẫn tại www.dshs.wa.gov/
bha/division-behavioral-health-and-recovery/mental-healthadvance-directives, hoặc gọi Văn Phòng Cộng Tác Người Tiêu
Dùng theo số 1-800-446-0259. BHO, nhà cung cấp dịch vụ
chăm sóc sức khỏe hành vi, hoặc Thanh Tra của quý vị có thể
cung cấp cho quý vị mẫu đơn.
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Khiếu Nại/Kháng Cáo/Phiên Điều Trần
(Công Bằng) Hành Chánh
Nếu tôi không hài lòng với các dịch vụ của tôi thì tôi
phải làm gì?
Nếu quý vị không hài lòng với các dịch vụ của quý vị,
quý vị có thể tự mình cố gắng giải quyết tình huống,
tiếp theo quyền người tiêu dùng của quý vị. Nếu quý vị
cần thêm trợ giúp thì quý vị có thể nói với BHO hoặc nhà
cung cấp dịch vụ sức khỏe hành vi của quý vị nơi quý vị
nhận được các dịch vụ của quý vị. Nếu việc đó không trợ
giúp thì quý vị có thể:
•

Liên hệ với bộ phận dịch vụ Thanh Tra trợ giúp việc
khiếu nại của quý vị. Họ sẽ trợ giúp quý vị đệ trình
khiếu nại với nhà cung cấp hoặc BHO, tùy thuộc vào
sở thích của quý vị;

•

Đệ trình kháng cáo nếu quý vị nhận được một Thông
Báo Quyết Định Bất Lợi về Phúc Lợi bằng văn bản từ
BHO của quý vị; và/hoặc

•

Yêu cầu một Phiên Điều Trần (Công Bằng) Hành
Chánh nếu kháng cáo của quý vị đã không được
giải quyết việc hài lòng của quý vị.

Ai có thể trợ giúp tôi về các khiếu nại, kháng cáo hoặc
Phiên Điều Trần (Công Bằng) Hành Chánh?
Một Thanh Tra, BHO, nhà cung cấp dịch vụ sức khỏe
hành vi nơi quý vị nhận được các dịch vụ của quý vị,
hoặc bất kỳ người nào khác mà quý vị chọn lựa có thể
trợ giúp quý vị giải quyết các quan ngại về các dịch vụ
sức khỏe hành vi. Các thông dịch viên cũng sẽ được
cung cấp nếu cần và không tốn phí.
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Tôi đệ trình một khiếu nại như thế nào?
Đây là các bước trong quy trình khiếu nại:
1. Quý vị có thể đệ trình một khiếu nại trực tiếp, qua điện thoại,
hoặc bằng cách gởi đơn yêu cầu đến nhà cung cấp dịch vụ sức
khỏe hành vi nơi quý vị nhận được các dịch vụ, hoặc BHO. Quý
vị có thể liên hệ với Thanh Tra dành cho BHO của quý vị để được
trợ giúp. Nếu quý vị đệ trình một khiếu nại bằng văn bản, quý vị
nên bao gồm:
•

Tên quý vị;

•

Cách thức liên hệ quý vị;

•

Vấn đề quý vị gặp;

•

Quý vị muốn có điều gì xảy ra, nếu quý vị biết;

•

Chữ ký của quý vị và ngày ký

2. Khi nhà cung cấp hoặc BHO nhận được khiếu nại của quý vị, họ
sẽ cho quý vị biết bằng văn bản trong vòng năm ngày làm việc
khi đã nhận được khiếu nại.
3. Khiếu nại của quý vị sẽ được tái xét bởi những người không có
liên quan trước đó về (các) vấn đề. Nếu khiếu nại của quý vị nói
về điều trị sức khỏe hành vi, một chuyên viên sức khỏe hành vi đủ
trình độ chuyên môn sẽ là một thành phần của quy trình tái xét.
4. Quý vị sẽ nhận được một thư từ cơ quan này trong vòng 90 ngày
của quyết định. Nếu quý vị đệ trình khiếu nại với nhà cung cấp và
quý vị không hài lòng với quyết định, quý vị có thể đệ trình khiếu
nại lần thứ hai với BHO của quý vị. Quý vị cũng có thể đệ trình
khiếu nại ban đầu trực tiếp với BHO.
5. BHO sẽ cho quý vị biết khiếu nại của quý vị đã được nhận trong
vòng năm ngày làm việc.
6. BHO sẽ tái xét khiếu nại của quý vị và quyết định của nhà cung cấp
và gởi cho quý vị một thư về quyết định của họ trong vòng 90 ngày.
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Một Quyết Định Bất Lợi Về Phúc Lợi là gì?
1. Sự cho phép từ chối hoặc hạn chế một dịch vụ theo yêu
cầu được Medicaid bao trả.
2. Việc giảm bớt, tạm hoãn, hoặc chấm dứt của BHO về một
dịch vụ đã cho phép trước đây.
3. Việc từ chối, toàn bộ hoặc một phần, của BHO về khoản chi
trả một dịch vụ.
4. Việc BHO hoặc nhà cung cấp không thực hiện cung cấp các
dịch vụ cho quý vị đúng lúc theo quy định của tiểu bang.
5. Việc BHO không thực hiện hành động trong khung thời
gian khiếu nại và kháng cáo theo quy định trong luật lệ
DSHS.
Nếu quý vị không đồng ý với một quyết định điều trị do nhà
cung cấp của quý vị đưa ra, quý vị có thể cố gắng giải quyết
bất đồng đó với nhà cung cấp của quý vị hoặc quý vị có thể
liên hệ với BHO để yêu cầu quyết định được xem như là một
Quyết Định Bất Lợi Về Phúc Lợi.
Một Thông Báo Quyết Định Bất Lợi Về Phúc Lợi là gì?
Một thư từ BHO của quý vị từ chối, tạm hoãn, giảm bớt hoặc
chấm dứt các dịch vụ sức khỏe hành vi Medicaid của quý vị.
Thư này sẽ gồm có:
•

Việc giải thích lý do vì sao quý vị sẽ nhận được thư này.

•

Lý do đối với Quyết Định Bất Lợi Về Phúc Lợi.

•

Quyền của quý vị đối với một kháng cáo, kháng cáo
được giải quyết nhanh, hoặc phiên điều trần (công bằng)
hành chánh.

•

Quyền của quý vị đối với một ý kiến thứ hai

•

Quyền của quý vị để nhận các dịch vụ đang tiếp diễn
trong quy trình kháng cáo.
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Tôi đệ trình một Kháng Cáo như thế nào?
Nếu quý vị nhận được một Quyết Định Bất Lợi Về Phúc Lợi từ BHO,
và quý vị không hài lòng về quyết định này, đây là các bước quý vị
có thể thực hiện, và quy trình dành cho BHO của quý vị để trả lời:
1. Nói với BHO trực tiếp, qua điện thoại, hoặc bằng văn bản
mà quý vị đang yêu cầu một Kháng Cáo. Quý vị phải yêu cầu
kháng cáo trong vòng 60 ngày kể từ ngày trên thông báo.
Bao gồm trong kháng cáo của quý vị:
•

Tên quý vị;

•

Cách thức liên hệ với quý vị;

•

Vì sao quý vị không đồng ý với Quyết Định Bất Lợi
Về Phúc Lợi; và,

•

Chữ ký của quý vị và ngày ký.

2. Nếu Quyết Định Bất Lợi Về Phúc Lợi của quý vị đang từ chối các
dịch vụ sau một Đánh Giá Tiếp Nhận, thông báo sẽ gồm có:
•

Quyền của quý vị đối với một ý kiến thứ hai và cách thức
nhận một ý kiến;

•

Thông tin về các dịch vụ khác hiện có thông qua HCA hoặc
trong cộng đồng nơi quý vị sinh sống; và

•

Quyền của quý vị để đệ trình một kháng cáo nếu quý vị
không đồng ý với việc từ chối.

3. Nếu Quyết Định Bất Lợi về Phúc Lợi của quý vị đề cập đến các
dịch vụ quý vị đang nhận, quý vị có thể yêu cầu các dịch vụ
tiếp tục cho đến khi kháng cáo của quý vị được quyết định.
Nếu quý vị muốn tiếp tục nhận được các phúc lợi thì những
điều kiện sau đây sẽ được áp dụng:
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•

Quý vị phải yêu cầu các phúc lợi tiếp tục trong vòng 10 ngày
dương lịch kể từ ngày trên Quyết Định Bất Lợi Về Phúc Lợi.

•

Quý vị có thể phải chi trả các dịch vụ tiếp tục nếu Kháng
Cáo của quý vị bị từ chối.

4. BHO sẽ cho quý vị biết họ đã nhận được Kháng Cáo của quý vị
trong vòng năm ngày làm việc.
5. Trong quy trình Kháng Cáo quý vị có thể:
•

Bao gồm người đại diện hợp pháp của quý vị, một Thanh
Tra, luật sư khác, hoặc bất kỳ người nào mà quý vị cảm
thấy sẽ trợ giúp quý vị về Kháng Cáo của quý vị. Phải cung
cấp bằng văn bản về việc cho phép người nào đó đại diện
quý vị.

•

Trình bất kỳ bằng chứng nào quý vị cảm thấy sẽ trợ giúp
quý vị.

•

Xem xét tập hồ sơ của quý vị, bao gồm các hồ sơ y tế,
và bất kỳ chứng từ và hồ sơ nào khác được coi như là một
phần của quy trình này.

6. BHO sẽ ra một quyết định 30 ngày dương lịch sau khi nhận
được kháng cáo của quý vị trừ khi sự gia hạn được cho phép.
7. Sự gia hạn thêm 14 ngày dương lịch có thể được quý vị hoặc
BHO của quý vị yêu cầu nếu việc này nằm trong quyền lợi tốt
nhất của quý vị. Nếu BHO yêu cầu gia hạn, quý vị sẽ được
thông báo.
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Một Kháng Cáo được giải quyết nhanh là gì?
Quý vị có thể yêu cầu giải quyết kháng cáo nhanh hơn nếu
quý vị hoặc nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe hành
vi của quý vị cảm thấy rằng việc này tốt hơn cho sức khỏe
hành vi của quý vị. Nếu BHO của quý vị đồng ý, họ sẽ cho
quý vị biết trực tiếp hoặc qua điện thoại. BHO của quý vị sẽ
ra một quyết định trong vòng 72 giờ nếu quý vị đáp ứng nhu
cầu khẩn trương nhằm giải quyết vấn đề của quý vị một cách
nhanh chóng. Sự gia hạn thêm 14 ngày dương lịch có thể
được cho phép nếu BHO của quý vị cảm thấy việc đó
nằm trong quyền lợi tốt nhất của quý vị.
Tôi sẽ nhận được một quyết định bằng văn bản về Kháng
Cáo của tôi không?
Quý vị sẽ nhận được một Thông Báo về Việc Giải Quyết từ
BHO về Kháng Cáo của quý vị nêu rõ lý do đối với quyết định
và bằng chứng xác nhận nó. Nếu Kháng Cáo không được giải
quyết có lợi cho quý vị, Thông Báo sẽ bao gồm quyền của quý
vị để yêu cầu một phiên điều trần (công bằng) hành chánh.
Tôi nộp đơn yêu cầu một Phiên Điều Trần Hành Chánh
(Công Bằng) như thế nào?
Nếu quý vị đã hoàn tất quy trình kháng cáo, và quý vị không
hài lòng, quý vị có thể yêu cầu một phiên điều trần (công
bằng) hành chánh trong vòng 120 ngày dương lịch kể từ ngày
trên Thông Báo về Việc Giải Quyết, bằng cách liên hệ với Văn
Phòng Điều Trần Hành Chánh tại:
Office of Administrative Hearings
PO BOX 42489
Olympia, WA 98504
1-800-583-8271
Một Thẩm Phán Luật Hành Chánh sẽ xem xét bằng chứng
được cung cấp và đưa ra một quyết định cho dù có vi phạm
luật pháp Tiểu Bang Washington hay không. BHO phải thực
hiện theo quyết định. Quý vị không thể nộp đơn yêu cầu một
phiên điều trần Hành Chánh về một quyết định khiếu nại.
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Định Nghĩa
Các Tiêu Chuẩn Tiếp Cận Chăm Sóc: Các yêu cầu hội đủ
điều kiện tối thiểu rằng một người đăng ký Medicaid phải
đáp ứng để tiếp cận các dịch vụ sức khỏe hành vi.
Phiên Điều Trần (Công Bằng) Hành Chánh: Một phiên
điều trước Văn Phòng Điều Trần Hành Chánh Tiểu Bang
Washington khi Quy Trình Kháng Cáo đã không giải quyết
một vấn đề về việc không hài lòng của Người Đăng Ký. Một
Phiên Điều Trần Hành Chánh cũng được gọi là một Phiên
Điều Trần Công Bằng.
Quyết Định Bất Lợi Về Phúc Lợi:
1. Sự cho phép từ chối hoặc hạn chế một dịch vụ theo yêu
cầu được Medicaid bao trả.
2. Việc giảm bớt, tạm hoãn, hoặc chấm dứt của BHO
về một dịch vụ đã cho phép trước đây.
3. Việc từ chối, toàn bộ hoặc một phần, của BHO về việc
chi trả cho một dịch vụ.
4. Việc BHO hoặc nhà cung cấp không thực hiện cung
cấp các dịch vụ cho quý vị đúng lúc theo quy định của
tiểu bang.
5. Việc BHO không thực hiện hành động trong khung
thời gian khiếu nại và kháng cáo theo quy định trong
luật lệ DSHS.
Kháng Cáo: Yêu cầu tái xét Quyết Định Bất Lợi Về Phúc Lợi.
Chăm Sóc Sức Khỏe Hành Vi: Điều trị sức khỏe tâm thần
và/hoặc rối loạn do sử dụng chất gây nghiện
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Cơ Quan Sức Khỏe Hành Vi (BHA): Một cơ quan được Tiểu
Bang Washington cấp phép để cung cấp các dịch vụ sức khỏe
tâm thần và Rối Loạn Do Sử Dụng Chất Gây Nghiện được BHO
ký hợp đồng phụ vì mục đích này.
Các Dịch Vụ Tư Vấn Cơn Khủng Hoảng: Đánh giá và các dịch
vụ điều trị một cơn khủng hoảng sức khỏe hành vi trên cơ sở
24-giờ. Các dịch vụ tư vấn cơn khủng hoảng được dự kiến để
ổn định con người trong cơn khủng hoảng, ngăn ngừa tình
trạng trở nên xấu thêm và cung cấp dịch vụ điều trị và can
thiệp ngay lập tức trong một địa điểm phù hợp nhất để đáp
ứng các nhu cầu của cá nhân và trong môi trường ít hạn
chế nhất hiện có.
Người Đăng Ký: Một người được bao trả bởi Medicaid.
Chăm sóc khẩn cấp: Các dịch vụ được cung cấp cho một
người, nếu không được cung cấp, sẽ có khả năng dẫn đến
nhu cầu can thiệp cơn khủng hoảng hoặc dành cho việc đánh
giá của bệnh viện do các quan ngại về nguy cơ đến bản thân,
những người khác hoặc khuyết tật nghiêm trọng.
Bệnh Tình Khẩn Cấp: Có nghĩa là: một bệnh tình đang tự
biểu hiện qua các triệu chứng cấp tính đủ nghiêm trọng, bao
gồm cơn đau nặng, như một người cẩn thận không có chuyên
môn, họ có kiến thức thông thường về y tế và thuốc men, có
thể suy nghĩ một cách hợp lý về việc thiếu dịch vụ chăm sóc
y tế ngay lập tức sẽ dẫn đến: (a) đưa tình trạng sức khỏe của
cá nhân hoặc, đối với một phụ nữ mang thai, tình trạng sức
khỏe của người phụ nữ này hoặc con chưa sinh ra của họ,
lâm vào cảnh nguy hiểm; (b) sự suy yếu nghiêm trọng về các
chức năng cơ thể; hoặc (c) rối loạn chức năng nghiêm trọng
của bất kỳ cơ quan hoặc một phần nào của cơ thể (42 C.F.R.
§ 438.114(a)). Đối với chăm sóc sức khỏe hành vi; việc này
sẽ bao gồm các trường hợp có khả năng sắp xảy ra tổn hại
nghiêm trọng cho bản thân hoặc những người khác, hay nguy
cơ sắp xảy ra do tình trạng khuyết tật nghiêm trọng đã được
xác định bởi một chuyên viên sức khỏe tâm thần hoặc bác sĩ
điều trị được chỉ định.
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Khiếu Nại: Sự giải thích về việc không hài lòng của bất kỳ
điều nào không phải là một Quyết Định Bất Lợi Về Phúc Lợi.
Các khiếu nại có thể xảy ra bao gồm, nhưng không được
giới hạn, chất lượng chăm sóc hoặc các dịch vụ được cung
cấp, thiếu thái độ trung thực và tôn trọng của một nhà
cung cấp, hoặc không tôn trọng các quyền của quý vị.
Cần Thiết Về Y Tế hoặc Sự Cần Thiết Y Tế : Một thuật
ngữ để mô tả một dịch vụ theo yêu cầu được mong đợi
hợp lý để ngăn ngừa, chẩn đoán, chỉnh sửa, điều trị, làm
nhẹ bớt hoặc ngăn chặn tình trạng bệnh trở nên tồi tệ hơn
đến với người tiếp nhận sẽ gây nguy hiểm đến cuộc sống,
hoặc làm cho đau đớn hay đau nhức, hoặc gây ra bệnh tật
hay yếu ớt, hoặc dọa gây ra hay làm cho tình trạng tàn tật
trầm trọng hơn, hoặc nguyên nhân của dị dạng hay sự cố
về thể chất, và không có tiến trình điều trị khác mang đến
hiệu quả tương tự, nhiều thận trọng hơn hoặc thực chất ít
tốn kém hơn hiện có hoặc phù hợp với người đang yêu cầu
dịch vụ. Tiến trình điều trị có thể bao gồm chỉ là sự quan
sát, hoặc nếu có, không hề điều trị gì cả. Ngoài ra, cá nhân
phải được xác định để 1) có một tình trạng sức khỏe hành
vi được bao trả theo các dịch vụ sức khỏe hành vi của chính
phủ Tiểu Bang Washington; 2) (các) suy yếu của cá nhân
và (các) nhu cầu tương ứng phải là nguyên do của một tình
trạng sức khỏe hành vi; 3) sự can thiệp được coi như cần
thiết hợp lý để cải thiện, ổn định hoặc ngăn ngừa sự suy
yếu về hoạt động chức năng do tình trạng sức khỏe hành vi
hiện diện; 4) cá nhân này mong đợi sự can thiệp đem lại lợi
ích cho mình; và 5) bất kỳ hệ thống hoặc hỗ trợ chính thức
hay không chính thức nào khác cũng không thể xác định
nhu cầu không được đáp ứng của cá nhân này.
Thông Báo Quyết Định Bất Lợi Về Phúc Lợi: Là một văn
bản thông báo mà BHO cung cấp cho Người Đăng Ký để
thông báo Quyết Định Bất Lợi Về Phúc Lợi, như được
định nghĩa trên đây.
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Dịch Vụ Thanh Tra: Một dịch vụ miễn phí và bảo mật để
trợ giúp quý vị khi quý vị yêu cầu khiếu nại, kháng cáo,
hoặc điều trần (công bằng) hành chánh liên quan đến các
dịch vụ sức khỏe hành vi của quý vị. Người ở bộ phận dịch
vụ Thanh Tra sẽ trợ giúp quý vị giải quyết các vấn đề hoặc
sự cố của quý vị ở mức có thể thấp nhất. Dịch vụ Thanh Tra
là bộ phận độc lập của Tổ Chức Sức Khỏe Hành Vi (BHO)
và được cung cấp bởi một người hoặc thành viên gia đình
cũng đã có các dịch vụ sức khỏe hành vi.
Các Dịch Vụ Hậu Ổn Định: Các dịch vụ là các dịch vụ cần
thiết về y tế liên quan đến một bệnh tình khẩn cấp sau khi
tình trạng của cá nhân được ổn định một cách đầy đủ, mà
họ có thể xuất viện hoặc chuyển đến một cơ sở khác một
cách an toàn.
Bình Phục: Một quy trình thay đổi thông qua các cá nhân nào
cải thiện sức khỏe và tình trạng an sinh, sống một cuộc sống
tự quản, và cố gắng đáp ứng toàn bộ tiềm năng của họ.
Yêu Cầu Dịch Vụ: Khi các dịch vụ được tìm kiếm hoặc áp
dụng thông qua một BHO hoặc cơ quan có hợp đồng thông
qua một cuộc gọi điện thoại, đến trực tiếp hoặc yêu cầu
bằng văn bản của người đăng ký hoặc người có thể đồng
ý điều trị một cách hợp pháp.
Chăm Sóc Cấp Cứu: Dịch vụ được cung cấp cho người nào
đó tiếp cận một cơn khủng hoảng về sức khỏe hành vi.
Nếu các dịch vụ không được nhận trong vòng 24 giờ theo
yêu cầu, tình trạng của người này có khả năng xảy ra trầm
trọng hơn đến mức mà chăm sóc cấp cứu là cần thiết.
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Ghi chú:

Nhiệm Vụ Của Chúng Tôi:
Thay đổi cuộc sống bằng cách hỗ trợ
để duy trì sự bình phục, độc lập
và khỏe mạnh.
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