
Medicare là gì?
Medicare là bäo hi‹m sÙc khÕe dành cho ngÜ©i tØ 65 tu°i trª lên, dÜ§i 65 tu°i n‰u bÎ tàn tÆt, và bÃt cÙ tu°i nào n‰u 
bÎ hÜ thÆn vïnh viÍn (g†i là “BŒnh thÆn giai Çoån cuÓi”). Quš vÎ phäi là ngÜ©i Ç‰n Hoa Kÿ h®p pháp và sinh sÓng 
tåi Çây trong næm næm m§i Çû tiêu chuÄn ÇÜ®c Medicare. 

Medicare có hai phÀn:

Medicare PhÀn A (Bäo hi‹m bŒnh viŒn) giúp trä tiŠn cho Medicare PhÀn B (Bäo hi‹m y t‰) giúp trä tiŠn 
chæm sóc n¶i chÄn khi n¢m tåi bŒnh viŒn, cÖ sª ÇiŠu dÜ«ng cho các dÎch vø cûa bác sï và chæm sóc ngoåi chÄn 
chuyên môn, hay viŒn t‰ bÀn, và chæm sóc sÙc khÕe tåi gia khác n‰u cÀn thi‰t vŠ m¥t y t‰. PhÀn này cÛng trä 
n‰u quš vÎ Çáp Ùng m¶t sÓ ÇiŠu kiŒn. PhÀn l§n m†i ngÜ©i cho m¶t sÓ dÎch vø phòng ngØa (nhÜ chích ngØa 
không phäi Çóng bäo phí hàng tháng cho Medicare PhÀn A bŒnh cúm) Ç‹ quš vÎ ÇÜ®c khÕe månh, và các dÎch 
vì h† hay ngÜ©i phÓi ngÅu Çã Çóng thu‰ Medicare khi làm vø phòng ngØa không cho bŒnh tình trª nên tŒ 
viŒc tåi Hoa Kÿ. N‰u không t¿ Ç¶ng ÇÜ®c miÍn bäo phí PhÀn hÖn. PhÀn l§n m†i ngÜ©i ÇŠu phäi Çóng bäo phí 
A, quš vÎ vÅn có th‹ ghi danh, nhÜng phäi Çóng bäo phí. Medicare PhÀn B hàng tháng ($93.50 trong næm 

2007).

Quš vÎ có th‹ l¿a ch†n cách ÇÜ®c Medicare. DÜ§i Çây là hai l¿a ch†n chánh:  

ChÜÖng trình Medicare GÓc  
(Original)

ChÜÖng trình Medicare Cao CÃp  
(Advantage) (g†i là PhÀn C)

ChÜÖng trình Medicare PhÀn A và PhÀn B do chánh phû 
liên bang quän lš và bao trä. (Quš vÎ có th‹ ch†n m¶t, hay 
cä hai PhÀn.) Quš vÎ phäi trä tiŠn khÃu trØ, và thÜ©ng phäi 
trä thêm tiŠn ÇÒng bäo hi‹m cho m‡i lÀn sº døng dÎch vø.
• N‰u tham gia vào ChÜÖng Trình ThuÓc Theo Toa 

Medicare, quš vÎ có th‹ ÇÜ®c bao trä thuÓc theo toa 
Medicare (PhÀn D). ChÜÖng trình này do các hãng bäo 
hi‹m và hãng tÜ khác ÇÜ®c Medicare chÃp thuÆn cho 
cung cÃp. Chi phí và quyŠn l®i së thay Ç°i theo tØng 
chÜÖng trình.

• Quš vÎ cÛng có th‹ mua h®p ÇÒng Medigap (Bäo Hi‹m 
Medicare B° Sung) Ç‹ trä khoäng khác biŒt gi»a các 
chi phí chæm sóc sÙc khÕe (nhÜ tiŠn ÇÒng trä, ÇÒng bäo 
hi‹m, và tiŠn khÃu trØ).

Quš vÎ phäi có cä hai PhÀn A và PhÀn B thì m§i 
tham gia ÇÜ®c m¶t trong nh»ng chÜÖng trình này. 
Các chÜÖng trình cung cÃp tÃt cä các dÎch vø cûa 
PhÀn A và PhÀn B, và thÜ©ng cÛng cung cÃp dÎch vø 
phø tr¶i. Thông thÜ©ng quš vÎ së Çóng bäo phí, và 
tiŠn ÇÒng trä hàng tháng có th‹ ít hÖn tiŠn ÇÒng bäo 
hi‹m và tiŠn khÃu trØ theo Original Medicare. HÀu 
h‰t, nh»ng chÜÖng trình này cÛng bao trä thuÓc theo 
toa PhÀn D. Các chÜÖng trình này do các hãng bäo 
hi‹m tÜ ÇÜ®c Medicare chÃp thuÆn cho cung cÃp. 
Chi phí và quyŠn l®i së thay Ç°i theo tØng chÜÖng 
trình

LÜu š: Quš vÎ có th‹ ÇÜ®c giúp Ç« thêm. N‰u có l®i tÙc và tài nguyên hån ch‰, quš vÎ h¶i Çû tiêu chuÄn ÇÜ®c 
giúp trä tiŠn chæm sóc sÙc khÕe Medicare và/ho¥c chi phí bao trä thuÓc theo toa.

N‰u có th¡c m¡c vŠ Medicare hay chÜÖng trình sÙc khÕe và thuÓc theo toa cûa Medicare trong khu v¿c cûa mình, 
vi‰ng thæm mång lÜ§i www.medicare.gov, ho¥c g†i sÓ 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227). NgÜ©i sº døng máy 
ÇiŒn væn nên g†i sÓ 1-877-486-2048.
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Medicaid là gì?
Medicaid là bäo hi‹m sÙc khÕe dành cho m¶t sÓ ngÜ©i và gia Çình có l®i tÙc và tài nguyên hån ch‰. Các quy 
ÇÎnh tính l®i tÙc và tài nguyên (nhÜ trÜÖng møc ngân hàng hay các vÆt døng khác có th‹ bán Ç‹ lÃy tiŠn m¥t) 
thÜ©ng tùy thu¶c vào ti‹u bang mà quš vÎ sinh sÓng. Tiêu chuÄn cÛng tùy thu¶c vào quš vÎ ÇÜ®c bao nhiêu 
tu°i và có mang thai hay không; quš vÎ có bÎ mù hay bÎ tàn tÆt khác không; và có phäi là công dân Hoa Kÿ hay 
ngÜ©i nhÆp cÜ h®p pháp hay không. N‰u m¶t phø n» chuy‹n då và sanh con ÇÜ®c Medicaid bao trä, thì con cûa 
ngÜ©i Çó có th‹ ÇÜ®c bao trä cho Ç‰n m¶t næm mà không cÀn n¶p ÇÖn xin.

Ngay cä khi không rõ mình có h¶i Çû tiêu chuÄn hay không, hay có l®i tÙc hån ch‰, và quš vÎ hay ngÜ©i nào 
trong gia Çình cÀn chæm sóc sÙc khÕe thì nên n¶p ÇÖn xin Medicaid và nh© nhân viên xã h¶i tåi ti‹u bang mình 
cÙu xét cho tình trång cûa mình. Nh»ng ngÜ©i ÇÜ®c Medicaid cÛng ÇÜ®c bao trä cho các dÎch vø nhÜ chæm sóc 
ª viŒn dÜ«ng lão. Tùy theo quy ÇÎnh cûa ti‹u bang, quš vÎ cÛng có th‹ phäi trä m¶t phÀn nhÕ chi phí (tiŠn ÇÒng 
trä) cho m¶t sÓ dÎch vø y t‰. N‰u quš vÎ h¶i Çû tiêu chuÄn ÇÜ®c cä Medicare và Medicaid, thì phÀn l§n chi phí 
chæm sóc sÙc khÕe cûa quš vÎ së ÇÜ®c bao trä. 

N‰u có th¡c m¡c vŠ Medicaid (muÓn bi‰t mình có h¶i Çû tiêu chuÄn hay không ho¥c muÓn ghi danh), xin g†i cho 
væn phòng Tr® Giúp Y T‰ Ti‹u Bang (State Medical Assistance - Medicaid) Ç‹ bi‰t thêm thông tin. Vi‰ng thæm 
mång lÜ§i www.medicare.gov. DÜ§i phÀn “Search Tools” (Công cø tìm ki‰m), ch†n “Find Helpful Phone Numbers 
and Websites” (Tìm sÓ ÇiŒn thoåi và mång lÜ§i h»u ích). Ho¥c g†i sÓ 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) Ç‹ xin 
sÓ ÇiŒn thoåi. NgÜ©i sº døng máy ÇiŒn væn nên g†i sÓ 1-877-486-2048.


