
 

       
 

  

           
 

 
 
 

    
 

 

    

 

         

      

    
     

  
 

         
               

  

 

 
              

 
           
               
               

 

               
             

         
 
   

 
              

        
             

 
              

            

Thay đỐi quan trỌng 

Chúng tôi  có mỹt  vài  cợp  nhợt  quan  trỳng đỮ  thông báo  cho quý vỲ. NhḆng thông tin  cợp  nhợt 

này không  có trong  Sỷ  TaḂ Thành  Viên đã  inẐ  ỻì ỻợy hãy nhỻ  giḆ  lời bỞn  đính  kfm nàḂẓ  

SaỰ đâḂ là các thaḂ đỷi: 

 	 Trong phỠn ẙVăn Phòng Khác cḁa ẕOhanaẚ ỽ trang 10 vử ẙẕOhana Health Plan ắ Big 

Island OfficeẚẐ đỲa chự đã thaḂ đỷi thành: 

o 	 ẕOhana Health Plan-Big Island Office 
88 Kanoelehua Ave. Suite A105 
Hilo, HI 96720 

  Trong phỠn ẙCác Quyửn Lỿi cḁa Thành Viênẚ ỽ trang 53, chúng tôi có cợp nhợt sau: 
o	 Nhợn thông tin ỻêḫ cac qỰḂêḰ ḫn ỻaḫ trach nhiêḰ ̣m cỰ̉a qỰḂḰ ỻi ̣theo ḂêỰ cỠu 

cḁa 42 CFR §§ 438.100. 

ChỲng tôi  cỴng  có thaḂ đỷi mỻi:  

Những Cách MӀi đề Quản Lý Hỏ Sҿ Sức Khọe Kỹ Thuật SỎ Của Quý Vị 

Vào ngàḂ Ḩ tháng Ḯ năm ḩḧḩḨẐ mỹt qỰḂ đỲnh liên bang mỻi có tên là Interoperability and Patient Access 
RỰle ẹQỰḂ ĐỲnh Vử KhỞ Năng TḂỺng Tác ỻà TrỰḂ Cợp Cḁa BỰnh Nhân) (CMS 9115 FẺ đã có hiỰu lḇc. Quy 
đỲnh này giúp các thành viên dữ dàng truy cợp hỶ sỺ sức khỏe của mình khi cần thiết. 

Bây giỼ quý vỲ có toàn quyửn truy cợp vào các hỶ sỺ sḃc khỴe cḁa mình trên thiỬt bỲ di đỹng, chỦng hờn 
nhḂ điỰn thoời thông minh cḁa quý vỲẓ Điửu này cho phép quý vỲ quỞn lý sḃc khỴe cḁa mình tỵt hỺn ỻà 
biỬt tài nguyên nào khỞ dḀng cho quý vỲ. 

Hãy nghĩ đến... 

Ặ ĐỬn khám tời mỹt nhà cung cởp mỻi vì quý vỲ không cỞm thởy khỴe mờnh và nhà cung cởp đó 
có thỮ xuởt trình tiửn sḅ sḃc khỴe cḁa quý vỲ trong Ḭ năm qỰa 
Ặ Sḅ dḀng danh mḀc nhà cung cởp cợp nhợt mỻi nhởt đỮ tìm nhà cung cởp hoỨc bác sĩ chỰḂên 

khoa 
Ặ Có qỰḂửn truy cợp vào tiửn sḅ sḃc khỴe cḁa quý vỲ đỮ nhà cung cởp hoỨc bác sĩ chỰḂên khoa có 

thỮ nhanh chóng chỡn đoán cho qỰḄ ỻỲ ỻà đỞm bỞo quý vỲ nhợn đḂỿc chăm sóc tỵt nhởt 
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Ặ Tìm hiỮu xem yêu cỠu bỶi thḂỼng cḁa quý vỲ đã đḂỿc thanh toán, tḄ chỵi hay vỢn đang đḂỿc 
xḅ lý ngay tḄ máy tính cḁa quý vỲ 
Ặ Có thỮ lḂỰ giḆ tiửn sḅ sḃc khỴe nỬu và khi quý vỲ chuyỮn đỷi chḂỺng trình chăm sóc sḃc khỴe* 

* TroŶǚ ŶƓǿ 2022, tǤƍŶǤ vǧƫŶ ƚó tǤҳ bẮt Ʀầu yêu cầu hһ sơ y tұ cụa hỌ ƦỦợc chuyҳn giao khi hỌ chuyҳn 
Ʀổǧ ƚǤỦơŶǚ trǨŶǤ ƚǤƓǿ sóƚ sủc khọe. 

Ngobi ra, quy định mӀi giúp dỂ dàng tìm thông tin** vỀ: 
Ặ YêỰ cỠu bỶi thḂỼng ẹđã thanh toán ỻà bỲ tḄ chỵi)
 
Ặ Các phỠn cḀ thỮ trong thông tin lâm sàng cḁa quý vỲ
	
Ặ BỞo hiỮm thuỵc tời nhà thuỵc
 
Ặ Nhà cỰng cởp dỲch vḀ chăm sóc sḃc khỴe
 

**Quý vị có thҳ nhận thông tin vҲ ngày nhận dịch vỤ tỨ Ŷǚƍy 1 tǤƎŶǚ 1 ŶƓǿ 2016 trở Ʀǧ. 

ĐỮ biỬt thêm thông tin, vui lòng truy cợp tài khoỞn thành viên trḇc tuyỬn cḁa quý vỲ. 

NỬu quý vỲ câu hỴi, chự cỠn gỳi cho Bỹ Phợn DỲch VḀ Khách Hàng theo sỵ điỰn thoời miữn phí 
1-866-401-7540 (TTY 711). Chúng tôi sủn sàng giỲp đỾ 24 giỼ/ngày, 7 ngày/tuỠnẓ QỰḂḰ ỻi ̣cỰṀng coḰ thỮ truy 
cợp www.ohanahealthplan.com. 
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