
CÁC TRUNG TÂM DÎCH Vø VŠ MEDICARE & MEDICAID
 

BBääoo HHii‹‹mm MMuuaa TThhuuÓÓcc TThheeoo TTooaa TThhuu¶¶cc
MMeeddiiccaarree:: CCáácchh LLààmm ññÖÖnn TThhaann PPhhiiŠŠnn,,
CCÙÙuu XXéétt QQuuyyŠŠnn LL®®ii BBääoo HHii‹‹mm hhoo¥¥cc
CCáácchh TThhÙÙcc KKhhii‰‰uu NNååii
Medicare ÇÜa ra m¶t chÜÖng trình bäo hi‹m phø trä tiŠn mua thuÓc theo toa qua 
các chÜÖng trình dÜ®c phÄm thu¶c Medicare. Có hai dång chÜÖng trình Medicare 
cung cÃp bäo hi‹m bao trä cho thuÓc theo toa. Dång thÙ nhÃt, bäo hi‹m mua thuÓc 
theo toa là m¶t phÀn cûa các ChÜÖng Trình QuyŠn L®i Medicare (Medicare 
Advantage Plans) và nh»ng ChÜÖng Trình SÙc KhÕe Medicare (Medicare Health 
Plans). M¶t dång khác cûa bäo hi‹m Medicare bao trä thuÓc theo toa, b° túc cho 
ChÜÖng Trình Medicare GÓc (Original Medicare Plan) và m¶t sÓ ChÜÖng Trình 
SÙc KhÕe Medicare khác. 

Các chÜÖng trình dÜ®c phÄm thu¶c Medicare bao trä cho cä hai loåi thuÓc theo 
toa, chung loåi (generic) và có nhãn hiŒu (brand name). Nh»ng chÜÖng trình này 
có th‹ có quy luÆt riêng vŠ loåi thuÓc nào ÇÜ®c bao trä trong các hång dÜ®c phÄm 
khác nhau. ñiŠu này bäo Çäm Ç‹ m†i ngÜ©i, v§i nh»ng bŒnh trång khác nhau, ÇŠu 
có th‹ nhÆn ÇÜ®c s¿ trÎ liŒu cÀn thi‰t cho h†. 

ña sÓ m‡i chÜÖng trình dÜ®c phÄm thu¶c Medicare ÇŠu có lÆp m¶t công thÙc, Çó 
là danh sách gÒm các loåi thuÓc theo toa cho m‡i chÜÖng trình bao trä. Danh sách 
này phäi luôn Çáp Ùng nh»ng ÇiŠu kiŒn tÃt y‰u cûa Medicare, tuy nhiên cÛng có 
th‹ thay Ç°i n‰u nh»ng chÜÖng trình này ÇÜ®c thông tin m§i. ChÜÖng trình cûa 
quš vÎ phäi báo cho bi‰t, tÓi thi‹u 60 ngày, trÜ§c khi loåi bÕ ra khÕi danh sách m¶t 
loåi thuÓc theo toa mà quš vÎ Çang dùng, ho¥c n‰u có thay Ç°i vŠ giá cä. 



N‰u Quš VÎ có ÇiŠu than phiŠn vŠ chÜÖng trình mua thuÓc
theo toa cûa mình thì cÀn phäi làm gì? 
Quš vÎ có quyŠn làm ÇÖn than phiŠn (còn g†i là phàn nàn) v§i chÜÖng trình mua thuÓc 
theo toa thu¶c Medicare cûa mình, n‰u ÇiŠu than phiŠn không có liên hŒ Ç‰n viŒc Çài th† 
hay sÓ tiŠn trä cho m¶t loåi thuÓc theo toa ÇÜ®c bao trä bªi chÜÖng trình dÜ®c phÄm cûa 
quš vÎ. Th©i gian n¶p ÇÖn than phiŠn phäi trong hån 60 ngày k‹ tØ ngày xäy chuyŒn. 
M¶t vài thí dø sau Çây vŠ nh»ng ÇiŠu có th‹ khi‰n quš vÎ n¶p ÇÖn than phiŠn: 

•	 Quš vÎ tin r¢ng gi© giÃc phøc vø khách hàng cûa chÜÖng trình mua thuÓc theo toa 
nên thay Ç°i. 

•	 Quš vÎ phäi ch© quá lâu Ç‹ lÃy thuÓc theo toa cûa mình. 

•	 Nhà thuÓc tây b¡t quš vÎ phäi trä m¶t sÓ tiŠn l§n hÖn sÓ tiŠn quš vÎ nghï r¢ng mình 
phäi trä. (*) 

•	 Công ty cûa chÜÖng trình mua thuÓc theo toa cûa quš vÎ gªi nh»ng tài liŒu không 
liên hŒ mà quš vÎ không yêu cÀu. 

•	 ChÜÖng trình mua thuÓc theo toa cûa quš vÎ không cho bi‰t k‰t quä viŒc cÙu xét 
quyŠn l®i bäo hi‹m hay khi‰u nåi cÃp m¶t (còn g†i là “tái cÙu xét”) trong th©i 
hån Ãn ÇÎnh. 

•	 ChÜÖng trình không quy‰t ÇÎnh và gªi trÜ©ng h®p cûa quš vÎ Ç‰n CÖ Quan DuyŒt 
Xét ñ¶c LÆp (Independent Review Entity hay IRE) Ç‹ cÙu xét quyŠn l®i bäo hi‹m 
hay khi‰u nåi cÃp m¶t trong th©i hån Ãn ÇÎnh. 

•	 Quš vÎ không ÇÒng š v§i quy‰t ÇÎnh cûa chÜÖng trình là Çã không Çáp Ùng l©i 
thÌnh cÀu Ç‹ cÙu xét gÃp quyŠn l®i bäo hi‹m ho¥c khi‰u nåi cÃp m¶t. 

•	 ChÜÖng trình không cung cÃp nh»ng thông báo cÀn thi‰t. 

•	 Nh»ng thông báo cûa chÜÖng trình không theo quy luÆt cûa Medicare. 

(*) N‰u quš vÎ nghï mình bÎ trä quá mÙc cho m¶t loåi thuÓc theo toa, xin g†i cho công 
ty cûa chÜÖng trình Ç‹ bi‰t giá m§i nhÃt. N‰u chÜÖng trình này không giäi quy‰t s¿ 
khi‰u nåi cûa quš vÎ, xin g†i ÇiŒn thoåi 1800MEDICARE (18006334227). 
Nh»ng quš vÎ dùng TTY (TeleTypewriter), xin g†i sÓ 18774862048. 



N‰u chÜÖng trình không bao trä cho dÜ®c phÄm Quš VÎ
cÀn dùng thì phäi làm sao? 
N‰u ngÜ©i dÜ®c sï cho bi‰t chÜÖng trình dÜ®c phÄm thu¶c Medicare cûa quš vÎ không 
bao trä toa thuÓc mà quš vÎ nghï Çúng ra nên ÇÜ®c bao trä, ho¥c chÜÖng trình ÇÒng š 
bao trä v§i giá cao hÖn mÙc quš vÎ nghï là mình phäi trä ra, thì quš vÎ có quyŠn làm 
nh»ng ÇiŠu sau: 

•	 Yêu cÀu chÜÖng trình này có m¶t quy‰t ÇÎnh g†i là cÙu xét quyŠn l®i bäo hi‹m, 
ho¥c 

•	 CÙ trä tiŠn mua thuÓc theo toa rÒi ÇŠ nghÎ chÜÖng trình này hoàn tiŠn låi cho quš vÎ 
b¢ng cách yêu cÀu m¶t cÙu xét quyŠn l®i bäo hi‹m, ho¥c 

•	 N‰u chÜÖng trình này cÀn quš vÎ thº m¶t loåi thuÓc khác trÜ§c khi h† hoàn låi tiŠn 
cûa thuÓc kê theo toa cho quš vÎ, ho¥c n‰u quš vÎ bÎ gi§i hån vŠ sÓ lÜ®ng hay liŠu 
thuÓc kê theo toa mà quš vÎ không ÇÒng š v§i gi§i hån này. ñ‹ giäi quy‰t, quš vÎ 
cÀn yêu cÀu m¶t cÙu xét quyŠn l®i bäo hi‹m v§i chÜÖng trình này. 

Quš vÎ, bác sï cûa mình, ho¥c ngÜ©i Çåi diŒn do quš vÎ chÌ ÇÎnh có th‹ kêu ÇiŒn thoåi 
hay gªi væn bän cho chÜÖng trình Ç‹ yêu cÀu h† trä tiŠn cho thuÓc kê theo toa mà quš 
vÎ cÀn dùng. 

ñiŠu nên bi‰t: BÃt cÙ ai ÇÜ®c quš vÎ chÌ ÇÎnh Çåi diŒn, dù ngÜ©i thân trong gia Çình 
hay bác sï cûa mình, cÛng có th‹ giúp quš vÎ yêu cÀu m¶t cÙu xét quyŠn l®i bäo hi‹m 
ho¥c ÇÜa ÇÖn khi‰u nåi. Kính xin quš vÎ g†i chÜÖng trình mua thuÓc theo toa cûa 
mình Ç‹ hÕi cách chÌ ÇÎnh ngÜ©i Çåi diŒn. 

Khi chÜÖng trình này nhÆn ÇÜ®c yêu cÀu cûa quš vÎ, h† có 72 gi© (cho yêu cÀu thông 
thÜ©ng vŠ cÙu xét quyŠn l®i bäo hi‹m ho¥c hoàn låi tiŠn) hay 24 gi© (cho yêu cÀu cÀn 
ÇÜ®c cÙu xét gÃp vŠ quyŠn l®i bäo hi‹m) Ç‹ gªi thông báo Ç‰n quš vÎ vŠ quy‰t ÇÎnh 
cûa h†. Yêu cÀu cûa quš vÎ së ÇÜ®c cÙu xét gÃp n‰u chÜÖng trình này xác nhÆn ho¥c 
bác sï quš vÎ báo cho h† bi‰t tính mŒnh hay sÙc khÕe cûa quš vÎ bÎ Çe d†a nghiêm 
tr†ng bªi phäi ch© Ç®i s¿ quy‰t ÇÎnh nhÜ m¶t cÙu xét thông thÜ©ng. 

Xin lÜu š: Có m¶t vài dång cÙu xét quyŠn l®i bäo hi‹m ÇÜ®c g†i là “nh»ng ngoåi lŒ”, 
quš vÎ cÀn có giÃy bác sï chÙng nhÆn, trong Çó giäi thích vì sao quš vÎ cÀn loåi dÜ®c 
phÄm ÇÜ®c yêu cÀu. Ngoài ra, quš vÎ cÛng có th‹ cÀn giÃy chÙng nhÆn cûa bác sï, n‰u 
yêu cÀu chÜÖng trình bao trä m¶t loåi thuÓc không có tên trong danh sách (còn g†i là 
công thÙc) gÒm các loåi dÜ®c phÄm mà chÜÖng trình này bao trä, ho¥c n‰u quš vÎ 
muÓn h† bao trä m¶t loåi thuÓc không ÇÜ®c Üu tiên (nonpreferred drug) trong danh 
sách theo giá tiŠn cûa m¶t loåi thuÓc Üu tiên (preferred drug). Kính xin quš vÎ ki‹m låi 
v§i chÜÖng trình mua thuÓc cûa mình xem n‰u h† cÀn giÃy chÙng nhÆn cûa bác sï. 
Th©i hån quy‰t ÇÎnh së b¡t ÇÀu ngay ngay khi chÜÖng trình nhÆn ÇÜ®c giÃy chÙng 
nhÆn này. 



Cách ThÙc Khi‰u Nåi 
N‰u chÜÖng trình bäo hi‹m mua thuÓc tØ chÓi l©i yêu cÀu, quš vÎ có th‹ khi‰u nåi vŠ 
quy‰t ÇÎnh này. Sau Çây là cách thÙc khi‰u nåi, gÒm næm cÃp theo thÙ t¿, quš vÎ có 
th‹ áp døng. 

1. Khi‰u nåi m¶t lÀn n»a v§i chÜÖng trình mua thuÓc theo toa cûa quš vÎ (còn g†i là 
“tái cÙu xét”). Quš vÎ cÀn làm ÇÖn tái cÙu xét trong vòng 60 ngày dÜÖng lÎch, k‹ tØ 
ngày có cÙu xét quyŠn l®i bäo hi‹m. Quš vÎ ho¥c ngÜ©i Çåi diŒn ÇÜ®c chÌ ÇÎnh, phäi 
làm m¶t ÇÖn khi‰u nåi thông thÜ©ng, b¢ng væn bän, trØ khi chÜÖng trình chÃp nhÆn l©i 
yêu cÀu này qua ÇiŒn thoåi. Quš vÎ, ngÜ©i Çåi diŒn ÇÜ®c chÌ ÇÎnh, ho¥c bác sï có th‹ 
g†i hay vi‰t ÇÖn cho chÜÖng trình Ç‹ yêu cÀu h† giäi quy‰t gÃp. Yêu cÀu cûa quš vÎ së 
ÇÜ®c cÙu xét gÃp n‰u chÜÖng trình này xác nhÆn, ho¥c bác sï quš vÎ cho h† bi‰t tính 
mŒnh hay sÙc khÕe cûa quš vÎ bÎ Çe d†a nghiêm tr†ng bªi phäi ch© Ç®i s¿ quy‰t ÇÎnh 
nhÜ m¶t cÙu xét thông thÜ©ng. 

ñÎa chÌ cûa chÜÖng trình ÇÜ®c in trong nh»ng tài liŒu vŠ chÜÖng trình cûa quš vÎ. Khi 
nhÆn ÇÜ®c ÇÖn tái cÙu xét, h† có bäy ngày (cho yêu cÀu thông thÜ©ng cÙu xét quyŠn 
l®i bäo hi‹m ho¥c hoàn trä låi tiŠn) hay 72 gi© (cho yêu cÀu cÀn ÇÜ®c cÙu xét gÃp vŠ 
quyŠn l®i bäo hi‹m) Ç‹ gªi thông báo Ç‰n quš vÎ vŠ quy‰t ÇÎnh cûa h†. 

2. DuyŒt xét cûa IRE (còn ÇÜ®c g†i là “cân nh¡c låi”). N‰u chÜÖng trình vÅn tØ chÓi, 
quš vÎ có th‹ yêu cÀu IRE duyŒt xét Ç‹ cân nh¡c låi. Quš vÎ ho¥c ngÜ©i Çåi diŒn ÇÜ®c 
chÌ ÇÎnh phäi làm m¶t ÇÖn khi‰u nåi thông thÜ©ng ho¥c m¶t ÇÖn cÙu xét gÃp, trong 
n¶i 60 ngày k‹ tØ khi có quy‰t ÇÎnh cûa ÇÖn tái cÙu xét. ñÖn này phäi làm b¢ng væn 
bän n¶p cho IRE. ñÖn cûa quš vÎ së ÇÜ®c cÙu xét gÃp n‰u IRE này xác nhÆn, ho¥c 
bác sï quš vÎ cho h† bi‰t tính mŒnh hay sÙc khÕe cûa quš vÎ bÎ Çe d†a nghiêm tr†ng 
bªi phäi ch© Ç®i s¿ quy‰t ÇÎnh nhÜ m¶t cÙu xét thông thÜ©ng. 

Khi nhÆn ÇÜ®c yêu cÀu duyŒt xét, IRE có bäy ngày (cho yêu cÀu thông thÜ©ng vŠ cÙu 
xét quyŠn l®i bäo hi‹m ho¥c hoàn låi tiŠn) hay 72 gi© (cho yêu cÀu cÀn ÇÜ®c cÙu xét 
gÃp vŠ quyŠn l®i bäo hi‹m) Ç‹ gªi thông báo Ç‰n quš vÎ vŠ quy‰t ÇÎnh cûa h†. 



Cách ThÙc Khi‰u Nåi (ti‰p theo) 
3. ñiŠu trÀn v§i ThÄm Phán LuÆt vŠ Hành Chánh (Administrative Law Judge hay 
ALJ). N‰u IRE ÇÒng š v§i quy‰t ÇÎnh cûa chÜÖng trình mua thuÓc theo toa, quš vÎ 
ho¥c ngÜ©i Çåi diŒn ÇÜ®c chÌ ÇÎnh có th‹ yêu cÀu m¶t cu¶c ÇiŠu trÀn v§i ALJ. Quš vÎ 
phäi gªi væn bän trong n¶i 60 ngày k‹ tØ khi có quy‰t ÇÎnh cûa IRE. Quš vÎ phäi gªi 
ÇÖn này Ç‰n cÖ quan có ghi rõ trong thông báo k‰t quä “cân nh¡c låi” cûa IRE. MuÓn 
ÇÜ®c ÇiŠu trÀn v§i ALJ, phÕng Çoán giá trÎ cûa khoän bao trä bÎ tØ chÓi phäi Çáp Ùng 
v§i sÓ MÏ kim tÓi thi‹u (quš vÎ có th‹ g¶p nhiŠu yêu cÀu bÒi hoàn låi Ç‹ Çåt ÇÜ®c sÓ 
MÏ kim tÓi thi‹u này). Trong thông báo k‰t quä cûa IRE có ghi rõ sÓ tiŠn này. 

4. DuyŒt xét cûa H¶i ñÒng Khi‰u Nåi Medicare (Medicare Appeals Council hay 
MAC). N‰u ALJ ÇÒng š v§i quy‰t ÇÎnh cûa chÜÖng trình mua thuÓc theo toa, quš vÎ 
ho¥c ngÜ©i Çåi diŒn ÇÜ®c quš vÎ chÌ ÇÎnh có th‹ yêu cÀu th¿c hiŒn duyŒt xét bªi MAC. 
Quš vÎ phäi gªi yêu cÀu b¢ng væn bän Ç‰n MAC trong n¶i 60 ngày k‹ tØ khi có quy‰t 
ÇÎnh cûa ALJ. 

5. DuyŒt xét cûa tòa án Liên Bang (Federal court). N‰u MAC ÇÒng š v§i quy‰t ÇÎnh 
cûa chÜÖng trình mua thuÓc theo toa, quš vÎ ho¥c ngÜ©i Çåi diŒn ÇÜ®c chÌ ÇÎnh có th‹ 
yêu cÀu th¿c hiŒn duyŒt xét bªi tòa án Liên Bang. Quš vÎ phäi yêu cÀu b¢ng væn bän, 
trong vòng 60 ngày k‹ tØ hôm nhÆn ÇÜ®c thông báo vŠ quy‰t ÇÎnh cûa MAC. Quš vÎ 
phäi gªi ÇÖn yêu cÀu này Ç‰n cÖ quan có ghi rõ trong thông báo vŠ quy‰t ÇÎnh cûa 
MAC. ñ‹ ÇÜ®c tòa án Liên Bang duyŒt xét, phÕng Çoán giá trÎ cûa khoän bao trä bÎ tØ 
chÓi phäi Çáp Ùng v§i sÓ MÏ kim tÓi thi‹u. Trong thông báo quy‰t ÇÎnh cûa MAC có 
ghi rõ sÓ tiŠn này. 

Xin lÜu š: Khi gia nhÆp chÜÖng trình dÜ®c phÄm Medicare, chÜÖng trình này së gªi 
Ç‰n quš vÎ nh»ng thû tøc khi‰u nåi cûa h†. Quš vÎ nên Ç†c cÄn thÆn nh»ng thông tin 
này và cÃt gi» ª nÖi dÍ tìm, phòng khi cÀn Ç‰n. N‰u có th¡c m¡c, xin quš vÎ nên g†i 
Ç‰n chÜÖng trình cûa mình Ç‹ ÇÜ®c trä l©i. 



N‰u muÓn tìm hi‹u thêm 
•	 Xin quš vÎ Ç†c cÄm nang “Medicare & You” vào trang www.medicare.gov , ho¥c 

g†i ÇiŒn thoåi 1800MEDICARE (18006334227) Ç‹ bi‰t nh»ng thông tin chi 
ti‰t vŠ chÜÖng trình dÜ®c phÄm cûa Medicare. Nh»ng quš vÎ dùng TTY, xin g†i sÓ 
18774862048. 

•	 Quš vÎ có th‹ g†i ChÜÖng Trình Tr® Giúp Bäo Hi‹m SÙc KhÕe cûa Ti‹u Bang (State 
Health Insurance Assistance Program hay SHIP) Ç‹ ÇÜ®c tham vÃn cá nhân miÍn 
phí (xin xem ª bìa sau cûa cuÓn cÄm nang “Medicare & You” Ç‹ bi‰t sÓ ÇiŒn thoåi 
SHIP cûa ti‹u bang quš vÎ). 

•	 Quš vÎ có th‹ tham d¿ nh»ng sinh hoåt c¶ng ÇÒng có liên quan Ç‰n Medicare. ñ‹ 
bi‰t thông tin vŠ nh»ng dÎp này, xin quš vÎ Ç†c báo ÇÎa phÜÖng ho¥c nghe Çài phát 
thanh nÖi mình cÜ ngø. 

www.medicare.gov
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