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Найкращий 
догляд 
Засоби для зміцнення здоров’я
Ми надаємо нашим лікарям засоби, щоб вони дали 
змогу якнайкраще допомагати нашим учасникам. 
Ці засоби називаються клінічними рекомендаціями. 
Вони діляться найкращими методиками боротьби 
з хворобами та сприяння гарному самопочуттю. 

Рекомендації описують догляд для багатьох 
захворювань і станів, як-от діабет, високий 
кров’яний тиск і депресія. Вони також містять 
поради, як зберегти здоров’я за допомогою 
правильного харчування, фізичних вправ 
і щеплень. Щоб дізнатися більше, відвідайте 
uhcprovider.com/cpg. 

Рекомендації щодо догляду

Ваша подорож до міцнішого 
здоров’я

Наповнення
Чи знаєте ви, які 
ліки покриває ваш 
план медичного 
обслуговування? 
Докладніше про 
пільги на рецептурні 
ліки див. на стор. 4.
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Ви + UnitedHealthcare: Пільги для учасників, програми та історії

Безпечно 
та надійно 
Як ми використовуємо та захищаємо 
мову та культурні дані 
Ми отримуємо інформацію про вас. Вона може 
охоплювати вашу расу, етнічну приналежність, 
мову, якою ви розмовляєте, гендерну ідентичність 
і сексуальну орієнтацію. Ці дані та інша особиста 
інформація про вас є захищеною медичною 
інформацією (PHI). Ми можемо ділитися цією 
інформацією з вашими постачальниками 
медичних послуг у рамках лікування, оплати та 
операцій. Це допомагає нам задовольнити ваші 
потреби в медичному обслуговуванні.

Ми можемо використовувати цю інформацію 
для покращення наших послуг, щоб: 

Знаходити прогалини в догляді 
Надавати вам допомогу мовами, 
відмінними від англійської 
Створювати програми, які відповідають 
вашим потребам 
Повідомляти вашим постачальникам 
медичних послуг, якою мовою (мовами) 
ви розмовляєте

Ми не використовуємо ці дані для відмови 
в покритті або обмеження пільг. Ми захищаємо 
цю інформацію так само, як і всю іншу PHI. 
Доступ обмежений лише тими співробітниками, 
яким він справді потрібен. Наші будівлі та 
комп’ютери захищені. Комп’ютерні паролі 
та інші засоби захисту системи забезпечують 
безпеку ваших даних.  

Щоб дізнатися більше про те, як ми 
захищаємо ваші культурні дані, відвідайте 
uhc.com/about-us/rel-collection-and-use. 
Щоб дізнатися більше про нашу програму 
щодо справедливості в сфері медичного 
обслуговування, відвідайте unitedhealth 
group.com/what-we-do/health-equity.html.

Справедливість у сфері медичного обслуговування
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Ви + UnitedHealthcare: Пільги для учасників, програми та історії

Усе про ваш план медичного обслуговування
Ви прочитали свій посібник учасника? Це чудове джерело інформації. У ньому описується, 
як користуватися вашим планом. А також пояснено: 

Посібник учасника

Пільги плану

З турботою про вас 
Ми хочемо бути впевненими, що ви отримаєте необхідний догляд тоді, 
коли він вам потрібен. Якщо вам потрібна допомога, щоб дістатися до 
офісу лікаря, ви можете отримати пільгу на транспортування через 
Washington Health Care Authority (HCA). Ви можете відвідати їхній сайт, 
зазначений на сторінці 8, щоб отримати додаткову інформацію.

Якщо вам потрібно негайно звернутися до лікаря, ви можете 
отримати допомогу в неробочий час у центрах невідкладної 
медичної допомоги. У нас також є лінія NurseLine, на яку ви 
можете зателефонувати, а також віртуальні візити через чат 
із лікарем UHC. Обидва варіанти доступні 24 години на добу, 
7 днів на тиждень. Детальніша інформація на стор. 8.

Щоб знайти лікаря або переглянути місця розташування 
центрів невідкладної допомоги поблизу вас, відвідайте 
connect.werally.com/state-plan-selection/uhc.medicaid/state. 
Або скористайтеся застосунком UnitedHealthcare. 

	 Ваші права й обов’язки учасника 
	 Пільги й послуги, які вам доступні 
	 Пільги й послуги, які вам недоступні (винятки) 
	 Які витрати на медичні послуги можуть 
виникнути для вас 
	 Як дізнатися про лікарів, які належать 
до мережі 
	 Як діють ваші пільги на рецептурні ліки 
	 Що робити, якщо вам потрібна медична 
допомога, коли ви перебуваєте за містом 
	 Коли і як ви можете отримати медичну 
допомогу від лікаря, що не входить до мережі 
	 Де, коли і як отримати первинну допомогу 
та допомогу в неробочий час, психіатричну, 
спеціалізовану, стаціонарну та екстрену 
медичну допомогу 
	 Наша політика конфіденційності 
	 Що робити, якщо ви отримали рахунок 

	 Як подати скаргу або оскаржити рішення 
щодо покриття 
	 Як подати запит на послуги перекладача 
або отримати іншу допомогу з мовою 
чи перекладом 
	 Як у план вирішується, чи покриваються 
нові методи лікування або технології 
	 Як повідомити про шахрайство 
та зловживання

Отримайте все. Ви можете 
прочитати посібник учасника 
онлайн за посиланням 

myuhc.com/communityplan/benefitsandcvg. 
Або зателефонуйте до відділу обслуговування 
клієнтів за безкоштовним номером телефону 
на сторінці 8, щоб отримати копію.
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Рецепти

Ви + UnitedHealthcare: Пільги для учасників, програми та історії

Ваші пільги 
на ліки 
Необхідні знання
Відвідайте наш сайт, щоб дізнатися про ваші 
пільги на рецептурні ліки. Тут ви знайдете 
інформацію про такі нюанси: 

1. Які ліки охоплює покриття. На сайті можна 
знайти список ліків, які охоплює покриття. 
Можливо, вам доведеться використовувати 
відтворені ліки замість патентованих. 

2. Де отримати ліки за рецептами. Ви 
можете знайти найближчу до вас аптеку, 
яка приймає ваш план. Деякі ліки можна 
отримати поштою. 

3. Правила, які можуть застосовуватися. 
Деякі ліки покриття може охоплювати лише 
в певних випадках. Наприклад, вам може 
знадобитися спочатку спробувати інші ліки. 
(Це називається покрокова терапія). Або вам 
може знадобитися дозвіл UnitedHealthcare 
на використання ліків. (Це називається 
попереднім дозволом). Також можуть 
існувати обмеження на кількість певних 
ліків, яку ви можете отримати. 

4. Будь-які ваші витрати. Рецепти, які 
охоплює покриття, не потребують оплати.

Перегляньте подробиці. Більше 
інформації про ваші пільги на 
ліки можна знайти за посиланням 

myuhc.com/communityplan/pharmaciesandrx. 
Або зателефонуйте до відділу обслуговування 
клієнтів за безкоштовним номером телефону 
на сторінці 8. 

Управління використанням

Правильна допомога 
Управління використанням (UM) 
допомагає переконатися, що ви 
отримуєте належну допомогу та 
послуги, коли вони вам потрібні. 
Наші співробітники UM переглядають 
послуги, які запитує ваш лікар. Вони 
порівнюють медичну допомогу та 
послуги, про які запитує ваш лікар, 
з клінічними рекомендаціями. 
Вони також порівнюють суму, яку 
запитано, з вашими пільгами.

Якщо допомога не покривається 
вашими пільгами, вам можуть 
відмовити в її наданні. Відмова 
також можлива, якщо допомога не 
відповідає клінічним рекомендаціям. 
Ми не платимо й не винагороджуємо 
наших лікарів або персонал за відмову 
в наданні послуг або схвалення 
меншого обсягу допомоги. Якщо 
вам відмовлено в обслуговуванні, 
ви та ваш лікар маєте право подати 
апеляцію. Ви дізнаєтеся, як це зробити, 
у листі про відмову.

Якщо у вас є запитання, зателефонуйте 
до відділу обслуговування клієнтів за 
безкоштовним номером телефону на 
сторінці 8. Якщо вам потрібна допомога, 
ви можете скористатися послугами 
телетайпу або мовною підтримкою.
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Допомога в мовних питаннях

Ви + UnitedHealthcare: Пільги для учасників, програми та історії

Комунікаційні 
потреби

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Ми надаємо безкоштовні послуги, які допоможуть вам 
підтримувати з нами зв’язок. Ми можемо надіслати вам інформацію 
іншими мовами, окрім англійської, або надруковану великим 
шрифтом. Ви можете скористатися послугами перекладача. Щоб 
звернутися по допомогу, зателефонуйте до відділу обслуговування 
клієнтів за безкоштовним номером на сторінці 8.

We provide free services to help 
you communicate with us. We 
can send you information in 
languages other than English or 
in large print. You can ask for 
an interpreter. To ask for help, 
please call Member Services 
toll-free at the phone number 
on Page 8.

Мы предоставляем 
бесплатные услуги, чтобы 
помочь вам общаться с нами. 
Мы можем отправлять вам 
информацию на других языках, 
кроме английского, или 
крупным шрифтом. Вы можете 
попросить переводчика. За 
помощью обращайтесь в Отдел 
обслуживания участников по 
бесплатному номеру, который 
можно найти на стр. 8.

Nagbibigay kami ng mga libreng 
serbisyo para tulungan kang 
makipag-ugnayan sa amin. 
Maaari kaming magpadala sa iyo 
ng impormasyon sa mga wikang 
hindi Ingles o sa malaking print. 
Maaari kang humiling ng interpreter. 
Para humingi ng tulong, pakisuyong 
tumawag sa Mga Serbisyo sa 
Miyembro nang walang bayad sa 
numero ng telepono sa Pahina 8.



Знайдіть 
необхідне
Інформація про пільги та покриття 
програми Apple Health (Medicaid)
Знайдіть необхідне за посиланням 
uhccommunityplan.com/wa/medicaid 
або на сайті лише для учасників 
myuhc.com/communityplan. Ви 
також можете скористатися застосунком 
UnitedHealthcare. Користуючись цими 
ресурсами, ви завжди знатимете, де 
знайти документи вашого плану медичного 
обслуговування. Тут ви знайдете:

	 Посібник учасника — детальна інформація 
про страхування Apple Health і про те, як 
отримати медичну допомогу та допомогу 
стосовно поведінкового здоров’я.
	 Каталог постачальників — список 
постачальників медичних послуг і послуг, 
які стосуються психічного здоров’я в нашій 
мережі UnitedHealthcare, які знаходяться 
поруч з вами.
	 Перелік препаратів, яким надається 
перевага (PDL) — перелік ліків, які охоплює 
покриття для відповідних учасників 
програми Apple Health.
	 Оцінювання ризиків для здоров’я — 
опитування, яке допомагає нам краще 
зрозуміти ваші медичні потреби, щоб 
надати вам необхідну допомогу.

	 Попередні розпорядження та приписи 
лікаря щодо лікування для підтримання 
життя (POLST) — інформація про нашу 
політику щодо цих юридичних документів. 
У попередніх розпорядженнях викладені ваші 
побажання щодо вашої майбутньої медичної 
та психіатричної допомоги, якщо ви будете 
надто хворими, щоб приймати рішення про 
своє лікування. POLST створюється разом із 
вашим лікарем і є планом ваших побажань 
щодо допомоги наприкінці життя.
	 Права та обов’язки учасників — перелік 
ваших прав та обов’язків як учасника 
програми Apple Health.
	 Скарги та апеляції — інформація про 
те, як подати скаргу або апеляцію.
	 Рекомендації щодо методик — перелік 
клінічних рекомендацій на основі фактичних 
даних, які допомагають лікарям у прийнятті 
рішень щодо належного медичного 
обслуговування.

Пільги + покриття

Ви + UnitedHealthcare: Пільги для учасників, програми та історії

Потрібна допомога? Ви можете 
отримати цю інформацію бажаною 
мовою або в іншому форматі, як-от 

надруковану великим шрифтом чи шрифтом 
Брайля, за допомогою мови жестів, аудіокасет 
або інших пристроїв, що допомагають людям 
із вадами слуху, безкоштовно. Ви також 
можете скористатися допомогою по телефону 
перекладача. Безкоштовно телефонуйте до 
відділу обслуговування клієнтів за номером 
1-877-542-8997, послуги телетайпу 711, 
з понеділка по п’ятницю, з 8:00 до 17:00.
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Бережіть себе: профілактика для збереження здоров’я

Візьміть на себе 
відповідальність 
Підготовка до візиту до лікаря може допомогти 
вам отримати від нього максимум користі. 
Так само корисно буде переконатися, що ваш 
лікар знає про всю допомогу, яку ви отримуєте. 
Ось 4 способи, як ви можете взяти на себе 
відповідальність за своє здоров’я: 

1. Подумайте про бажаний результат перед 
візитом. Зосередьтеся на 3 найважливіших 
речах, з якими вам потрібна допомога. 

2. Повідомте свого лікаря про всі ліки 
та вітаміни, які приймаєте. Принесіть 
письмовий список. Або принесіть 

безпосередньо ліки. Повідомте також, 
хто вам їх виписав. 

3. Розкажіть своєму лікарю, 
кого ще ви відвідували. Зокрема про 
постачальників медичних послуг, які 
стосуються психічного здоров’я. Візьміть 
із собою копії результатів аналізів або 
планів лікування від інших лікарів. 

4. Якщо ви перебували в лікарні або у 
відділенні невідкладної допомоги, 
зверніться до лікаря якомога швидше 
після повернення додому. Поділіться 
з ними своїми інструкціями щодо дій після 
виписки. Належне спостереження може 
запобігти повторній госпіталізації або візиту 
до відділення невідкладної допомоги.

Первинна медична допомога

Будьте здорові 
Програми, які допоможуть слідкувати за своїм здоров’ям 
UnitedHealthcare Community Plan надає програми та послуги, 
які допоможуть вам залишатися здоровими. Ми також надаємо 
послуги, які допомагають краще боротися з хворобами та 
задовольняти інші потреби в допомозі. Це частина нашої 
програми охорони здоров’я населення. Сюди можуть належати: 

	 Навчання щодо здоров’я та нагадування 
	 Підтримка та освіта для матерів 
	 Підтримка при розладах, пов’язаних із вживанням 
психоактивних речовин 
	 Програми, які допоможуть вам задовольнити складні медичні 
потреби (менеджери з догляду працюють із вашим лікарем та 
іншими зовнішніми установами)

Ці програми є добровільними. Вони пропонуються безкоштовно. Ви 
можете в будь-який момент призупинити участь у будь-якій програмі.

Засоби для здоров’я

Дізнатися більше. Ви можете знайти більше 
інформації про наші програми та послуги за посиланням 
myuhc.com/communityplan/healthwellness. Якщо ви хочете 

отримати направлення до нашої програми управління медичним 
обслуговуванням, зателефонуйте до відділу обслуговування 
клієнтів безкоштовно за номером, вказаним на стор. 8. iS
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Ресурси для учасників

Ми тут для вас
Ми хочемо зробити так, щоб 
вам було якомога простіше 
отримати максимальну користь 
від вашого плану медичного 
обслуговування. Як наш 
учасник, ви маєте доступ 
до багатьох послуг і пільг. 

Відділ обслуговування 
клієнтів: Отримайте допомогу 
щодо ваших питань і проблем. 
Знайдіть постачальника 
медичних послуг або центр 
невідкладної допомоги, 
задайте питання про пільги 
або отримайте допомогу 
в плануванні прийому 
будь-якою мовою (безкоштовно). 
1-877-542-8997, 
послуги телетайпу 711

Наш сайт: Наш сайт зберігає 
всю вашу медичну інформацію 
в одному місці. Ви можете 
знайти постачальника 
медичних послуг, переглянути 
свої пільги або побачити 
свою ідентифікаційну 
картку учасника, де б 
ви не знаходилися. 
myuhc.com/communityplan

Застосунок UnitedHealthcare: 
Отримуйте доступ до 
інформації про свій план 
медичного обслуговування 
будь-де й будь-коли. 
Перегляньте своє покриття 
та пільги. Знайдіть найближчих 
лікарів мережі. Перегляньте 
свою ідентифікаційну картку 
учасника, дізнайтеся, як 
дістатися до офісу лікаря 
і багато іншого. 
Завантажте з App Store 
або Google Play

NurseLine: Отримуйте поради 
щодо здоров’я від медсестри 
24 години на добу, 7 днів на 
тиждень (безкоштовно). 
1-877-543-3409, 
послуги телетайпу 711

Quit For Life: Отримайте 
допомогу в тому, щоб 
позбутися від звички 
курити (безкоштовно). 
1-866-784-8454, 
послуги телетайпу 711 
myquitforlife.com/uhcwa 

Транспортування: 
Зателефонуйте до відділу 
обслуговування клієнтів, 
щоб дізнатися про свою 
транспортну пільгу через 
Washington Health Care 
Authority (HCA). Перелік 
брокерів, які можуть 
організувати перевезення, 
можна знайти за посиланням  
hca.wa.gov/transportation-help. 
1-877-542-8997, 
послуги телетайпу 711

Управління допомогою: 
ця програма призначена 
для учасників із хронічними 
захворюваннями та 
складними потребами. Ви 
можете отримати телефонні 
дзвінки, відвідування на 
дому, навчання про здоров’я, 
перенаправлення до ресурсів 
громади, нагадування 
про зустрічі, допомогу 
з транспортом та багато 
іншого (безкоштовно). 
1-877-542-8997, 
послуги телетайпу 711

Live and Work Well: 
Знайдіть статті, засоби для 
самодопомоги, лікарів, які 
надають допомогу, а також 
ресурси з питань психічного 
здоров’я та вживання 
психоактивних речовин. 
liveandworkwell.com

Assurance Wireless: 
отримуйте необмежену 
кількість високошвидкісних 
даних, хвилин і повідомлень 
щомісяця. Плюс смартфон на 
базі Android безкоштовно. 
assurancewireless.com/
partner/buhc

Healthy First Steps®: 
Отримуйте підтримку 
протягом всієї вагітності 
та виплати за своєчасну 
пренатальну допомогу 
та на догляд за дитиною 
(безкоштовно). 
1-800-599-5985, 
послуги телетайпу 711 
uhchealthyfirststeps.com

UHC Doctor Chat: Віртуально 
зв’яжіться з лікарем для 
лікування, отримання рецептів 
або відповідей на ваші 
запитання. Доступно 24 години 
на добу, 7 днів на тиждень 
і безкоштовно для вас. 
uhcdoctorchat.com 
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English: 
If the enclosed information is not in your primary language, please 
call UnitedHealthcare Community Plan at 1-877-542-8997, TTY 711.

 

 

English: 

If the enclosed information is not in your primary language, please 

call UnitedHealthcare Community Plan at 11--887777--554422--88999977,,    

TTTTYY  771111. 

 
Hmong:  

Yog cov ntaub ntawv no tsis yog sau ua koj hom lus, thov hu rau UnitedHealthcare Community Plan 

ntawm 1-877-542-8997, TTY 711.  

 

Samoan:  

Afai o fa’amatalaga ua tuuina atu e le’o tusia i lau gagana masani, fa’amolemole fa’afesoota’i mai le 

vaega a le UnitedHealthcare Community Plan ile telefoni 1-877-542-8997,  

TTY 711.  

 

Russian:  

Если прилагаемая информация представлена не на Вашем родном языке, позвоните 

представителю UnitedHealthcare Community Plan по тел. 1-877-542-8997, телетайп 711.  

 

Ukranian:  

Якщо інформацію, що додається, подано не Вашою рідною мовою, зателефонуйте представнику 

UnitedHealthcare Community Plan за телефоном 1-877-542-8997, телетайп 711.  

 

Korean:  

동봉한 안내 자료가 귀하의 모국어로 준비되어 있지 않으면 1-877-542-8997,  

TTY 711로 UnitedHealthcare Community Plan에 전화주십시오.  

 

Romanian:  

Dacă informațiile alăturate nu sunt în limba dumneavoastră principală, vă rugăm să sunați la 

UnitedHealthcare Community Plan, la numărul 1-877-542-8997, TTY 711.  

 

Amharic:  

ተያይዞ ያለው መረጃ በቋንቋዎ ካልሆነ፣ እባክዎ በሚከተለው ስልክ ቁጥር ወደ UnitedHealthcare Community 

Plan ይደውሉ፡1-877-542-8997፣መስማት ለተሳናቸው/TTY፡ 711 

 

Tigrinya:  

ተተሓሒዙ ዘሎ ሓበሬታ ብቋንቋኹም እንተዘይኮይኑ፣ ብኽብረትኩም በዚ ዝስዕብ ቁጽሪ ስልኪ ናብ 

UnitedHealthcare Community Plan ደውሉ፡ 1-877-542-8997፣ ንፀማማት/TTY፡711 

 

Spanish:  

Si la información adjunta no está en su lengua materna, llame a UnitedHealthcare Community Plan 

al 1-877-542-8997, TTY 711. 



 

 

Lao:  

ຖ້າຂ້ໍມູນທ່ີຕິດຄັດມານ້ີບ່ໍແມ່ນພາສາຕ້ົນຕໍຂອງທ່ານ, ກະລຸນາໂທຫາ UnitedHealthcare Community Plan ທ່ີເບີ 

1-877-542-8997, TTY:711. 

 

Vietnamese:  

Nếu ngôn ngữ trong thông tin đính kèm này không phải là ngôn ngữ chánh của quý vị, xin gọi cho 

Unitedhealthcare Community Plan theo số 1-877-542-8997, TTY 711.  

 

Traditional Chinese:  

若隨附資訊的語言不屬於您主要使用語言，請致電 UnitedHealthcare Community Plan，電話號碼

為 1-877-542-8997（聽障專線 (TTY) 為 711）  

 

Khmer:  

បសនបរព័ត៌នែដល រមកបេនះមនដមនភែបមេប សូេម◌ូរស័ពទមកន់UnitedHealthcareCommunity Plan ប

លខ1-877-542-8997 បរអកថងTTY: 711។ 
 

Tagalog:  

Kung ang nakalakip na impormasyon ay wala sa iyong pangunahing wika, mangyaring tumawag sa 

UnitedHealthcare Community Plan sa 1-877-542-8997, TTY 711.  

 

Farsi: 

با اين شماره تماس حاصل  UnitedHealthcare Community Planر صورت اينکه اطالعات پيوست به زبان اوليه شما نميباشد، لطفا با د
 TTY: 711وسيله ارتباطی برای ناشنوايان   8997-542-877-1 نماييد:

 


