ECONOMIC SERVICES ADMINISTRATION (ESA)
COMMUNITY SERVICES DIVISION (CSD)

Ví dụ về chi phí y tế

Dưới đây là các loại chi phí y tế có thể được sử dụng để đáp ứng khấu trừ chi
tiêu của bạn.
Vui lòng lưu ý: Chúng tôi chỉ có thể sử dụng những hóa đơn sau khi Medicare
Phần A/B/D, Chương trình Tiết kiệm Medicare (MSP), hoặc các công ty bảo
hiểm khác đã thanh toán phần của mình. Nếu bạn đang tham gia Chương trình
Người thụ hưởng Medicare đủ điều kiện (QMB), chúng tôi không thể sử dụng
những hóa đơn được chi trả bởi Medicare Phần A/B.
Ví dụ về chi phí y tế thông thường:
1. Nếu được kê bởi nhà cung cấp được cấp phép (có bằng chứng) - thuốc và
vật tư không kê đơn. Có thể bao gồm:
• Vitamin, thuốc giảm đau và thảo dược bổ sung.
2. Bệnh viện, phòng khám hoặc các dịch vụ khác:
• Bác sĩ, nha khoa, chăm sóc thị lực.
• Các dịch vụ chăm sóc tại nhà được cho phép.
• Dịch vụ hoặc tư vấn sức khỏe tâm thần, hoặc quản lý vụ việc cộng đồng.
3. Chi phí di chuyển liên quan đến việc thăm khám bác sĩ, lấy đơn thuốc hoặc
vật tư y tế:
• Các chuyến đi được thực hiện bằng phương tiện cá nhân của bạn.
• Phí đỗ xe hoặc phí cầu đường, phí gọi xe Lift, xe buýt, phà, taxi hoặc đi
chung xe (Uber, Lyft, v.v.).
• Chi phí ăn ở khi đi chữa bệnh xa nhà.
4. Chi phí dịch vụ cho động vật như thức ăn và chăm sóc thú y.
5. Thiết bị y tế như thiết bị hỗ trợ di chuyển, hỗ trợ phục hồi chức năng, thiết bị
chỉnh hình/chân tay giả và Hệ thống ứng cứu khẩn cấp điện tử (EERS).
6. Những cải tiến cần thiết về mặt y tế cho ngôi nhà để phù hợp với người mù
hoặc người khuyết tật.
7. Thanh toán ngoài tiểu bang cho các dịch vụ y tế được công nhận theo luật
tiểu bang Washington.
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Vui lòng xem trang tiếp theo để được hướng dẫn thêm.
Bằng chứng về chi phí y tế của bạn cần bao gồm:
1. Hóa đơn bệnh viện, bác sĩ hoặc nhà cung cấp dịch vụ khác. Bảng kê phải
bao gồm toàn bộ những thông tin sau:
• Tên bệnh nhân;
• Tất cả các trang được gửi cùng với bảng kê;
• Thông tin liên hệ của người cung cấp;
• Ngày của bảng kê trong kỳ gốc hiện tại;
• (Các) ngày của dịch vụ và tổng chi phí và/hoặc chi phí chăm sóc;
• Các khoản thanh toán của bên thứ ba (Medicare, MSP hoặc bảo hiểm
khác); và
• Số dư cuối cùng mà bệnh nhân nợ.
2. (Các) đơn thuốc. Bằng chứng phải bao gồm toàn bộ những thông tin sau:
• Tên bệnh nhân, tên nhà thuốc;
• Tên thuốc và số đơn thuốc;
• Các khoản thanh toán của bên thứ ba (Medicare Phần D hoặc bảo hiểm
khác); và
• Số dư cuối cùng mà bệnh nhân nợ.
Ví dụ về cách đưa ra bằng chứng:
• Biên lai đăng ký và biên nhận dược phẩm; hoặc
• Bản tóm tắt đơn thuốc có chữ ký của dược sĩ; hoặc
• Bản tóm tắt Medicare Phần D
3. Chi phí di chuyển với (các) ngày đi:
• Nhật ký quãng đường - xem Mẫu Nhật ký quãng đường ở trang tiếp theo.
• Biên lai phí hoặc vé, chẳng hạn như tiền đậu xe, tiền vé xe buýt, v.v.
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Mẫu Nhật ký quãng đường
NGÀY

Ví dụ 1:
01/03/2020
Ví dụ 1:
01/05/2020

NGÀY

TÊN NGƯỜI CUNG CẤP

ĐỊA CHỈ NGƯỜI CUNG CẤP

SỐ DẶM
KHỨ HỒI

Harborview

325 9th Ave., Seattle

15

Nhà thuốc Walmart

1000 Greenlake,
Seattle

20

PHÍ ĐỖ XE
(THÊM BIÊN
LAI)

$20

Nhật ký quãng đường
TÊN NGƯỜI CUNG CẤP
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ĐỊA CHỈ NGƯỜI CUNG CẤP

SỐ DẶM
KHỨ HỒI

PHÍ ĐỖ XE
(THÊM BIÊN
LAI)
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