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ຍິ ນດີ ຕຶ້ ອນຮັບສ ູ່  Anthem Blue Cross and Blue Shield!  
 

ພວກເຮົ າດີ ໃຈທີູ່ ມີ ທູ່ ານເປັນສະມາຊິ ກ ແລະ ຫວັງວູ່ າຈະໄດຶ້ ຊູ່ ວຍທູ່ ານດ ແລເບິູ່ ງແຍງສຸຂະພາບຂອງທູ່ ານ. 
ພວກເຮົ າຕຶ້ ອງການຮັບປະກັນໃຫຶ້ ທູ່ ານມີ ການເລີູ່ ມຕົົ

ຶ້ ນທີູ່ ດີ ໃນຖານະເປັນສະມາຊິ ກຂອງພວກເຮົ າ. 
ປ ຶ້ ມຄ ູ່ ມື ສະມາຊິ ກນີ ຶ້ ແມູ່ ນຄໍ າແນະນໍ າກູ່ ຽວກັບທຸກການບໍ ລິ ການດ ແລເບິູ່ ງແຍງສຸຂະພາບທີູ່ ມີ ໃຫຶ້ ແກູ່ ທູ່ ານ. 
 

ປ ຶ້ ມຄ ູ່ ມື ນີ ຶ້ ບອກທູ່ ານ:  
• ວິ ທີ  ໃຊຶ້ ແຜນດ ແລສຸຂະພາບຂອງທູ່ ານເພືູ່ ອມີ ສຸຂະພາບທີູ່ ດີ  ແລະ 

ໄດຶ້ ຮັບການດ ແລເບິູ່ ງແຍງທີູ່ ເໝາະສົມສໍ າລັບທູ່ ານ. 
• ສິ ດທິ ປະໂຫຍດ ແລະ ການບໍ ລິ ການໃດແດູ່ ເປັນສູ່ ວນໜ ູ່ ງຂອງແຜນສຸຂະພາບຂອງທູ່ ານ. 
• ຜ ຶ້ ທີູ່ ຕຶ້ ອງໂທຫາເມືູ່ ອທູ່ ານມີ ຄໍ າຖາມ. 

 

ທູ່ ານຄວນໄດຶ້ ຮັບແຫ ູ່ ງຂໍ ຶ້ ມ ນອືູ່ ນໆອີ ກສອງສາມຢູ່ າງພຶ້ ອມກັບປ ຶ້ ມຄ ູ່ ມື ນີ ຶ້ ເພືູ່ ອຊູ່ ວຍທູ່ ານເຂຶ້ າໃຈວິ ທີ ໃ
ຊຶ້ ແຜນສຸຂະພາບຂອງທູ່ ານ. 
 

ໃນຖານະເປັນສະມາຊິ ກຂອງ Anthem, ທູ່ ານຄວນໄດຶ້ ຮັບທຸກການດ ແລເບິູ່ ງແຍງສຸຂະພາບຂອງ 

ທູ່ ານຈາກທູ່ ານໝໍ ແລະ ໂຮງໝໍໃນແຜນສຸຂະພາບຂອງ Anthem. ເບິູ່ ງລາຍຊືູ່ ຂອງທູ່ ານໝໍເຫ ົູ່ ານີ ຶ້ ຢ ູ່  

ໃນບັນຊີ ລາຍຊືູ່ ຜ ຶ້ ໃຫຶ້ ບໍ ລິ ການຂອງ Anthem. ທູ່ ານສາມາດເບິູ່ ງບັນຊີ ລາຍຊືູ່ ຜ ຶ້ ໃຫຶ້ ບໍ ລິ ການຂອງ 

ພວກເຮົ າທາງອອນລາຍໄດຶ້ ທີູ່  www.anthem.com/wisconsin. ນອກນັຶ້ ນ ທູ່ ານຍັງສາມາດໂທຫາ 
ຝູ່ າຍບໍ ລິ ການລ ກຄຶ້ າຂອງ Anthem ແລະ ຮຶ້ ອງຂໍ ໃຫຶ້ ພວກເຮົ າສົູ່ ງສໍ າເນົ າສະບັບເຈຶ້ ຍຂອງບັນຊີ  
ລາຍຊືູ່ ຜ ຶ້ ໃຫຶ້ ບໍ ລິ ການໃຫຶ້ ທູ່ ານທາງໄປສະນີ ໄດຶ້ . ມີ ການໝາຍບອກທູ່ ານໝໍທີູ່ ຮັບເອົ າຄົນເຈັບໃ 

ໝູ່ ຢ ູ່ ໃນບັນຊີ ລາຍຊືູ່ ຜ ຶ້ ໃຫຶ້ ບໍ ລິ ການນັຶ້ ນ. 
 

Anthem ຈູ່ າຍສູ່ ວນໃຫຍູ່ ຂອງຄູ່ າການບໍ ລິ ການດ ແລເບິູ່ ງແຍງສຸຂະພາບ BadgerCare Plus ຫ ື  

Medicaid SSI ຂອງທູ່ ານ. ມີ ພຽງສູ່ ວນໜຶ້ ອຍດຽວທີູ່ ທາງລັດເປັນຜ ຶ້ ຈູ່ າຍໃຫຶ້ . ເບິູ່ ງຂໍ ຶ້  

ສິ ດທິ ປະໂຫຍດຈາກແຜນສຸຂະພາບ ແລະ ຈາກລັດ ສໍ າລັບຂໍ ຶ້ ມ ນເພີູ່ ມເຕີ ມ. 
 

ຖຶ້ າທູ່ ານມີ ຄໍ າຖາມໃນຂະນະທີູ່ ອູ່ ານປ ຶ້ ມຄ ູ່ ມື ນີ ຶ້ , ກະລຸນາເບິູ່ ງຂໍ ຶ້  ຂໍ ຶ້ ມ ນຕິ ດຕໍ ູ່ ທີ ູ່ ສໍ າຄັນ. ຂໍ ຶ້ ນີ ຶ້ ມີ ເບີ ໂທລະສັບ 
ແລະ ເວັບໄຊທີູ່ ທູ່ ານສາມາດໂທຫາ ຫ ື  ເຂົ ຶ້ າເຖິງເພືູ່ ອເອົ າຄໍ າຕອບສໍ າລັບຄໍ າຖາມຂອງທູ່ ານ. 
ສາມາດຕິດຕໍູ່ ຫາພວກເຮົ າໄດຶ້ ໂດຍການຄລິ ກ ຫ ື  ໂທໄດຶ້ ທັນທີ . 
 

ຂໍ ຂອບໃຈທີູ່ ເປັນສະມາຊິ ກຂອງພວກເຮົ າ. 
 

ດຶ້ ວຍຄວາມນັບຖື , 

 

Anthony Woods 

ປະທານແຜນປະກັນ Medicaid 

Anthem Blue Cross and Blue Shield  
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ການບໍ ລິ ການລູ່ າມແປພາສາ 

ATTENTION: If you speak English, language assistance 

services are available to you free of charge. Call  

1-855-690-7800 (TTY: 711). 
 

ATENCIÓN: Si habla español, los servicios de asistencia de 

idiomas están disponibles sin cargo, llame al 1-855-690-7800 

(TTY: 711). 

CEEB TOOM:  Yog koj hais lus Hmoob, kev pab rau lwm yam 

lus muaj rau koj dawb xwb. Hu 1-855-690-7800 (TTY: 711). 
 

注意：如果您说中文，您可获得免费的语言协助服务。请致

电 1-855-690-7800 (TTY 文字电话: 711). 
 

DIGTOONI: Haddii aad ku hadasho afka Soomaaliha, 

adeegyada caawimada luqadda waxaa laguu heli karaa iyagoo 

bilaash ah. Wac 1-855-690-7800 (TTY: 711). 
 

ໝາຍເຫດ: ຖຶ້ າທູ່ ານເວົ ຶ້ າພາສາລາວ, ທູ່ ານສາມາດໃຊຶ້ ການ
ບໍ ລິ ການຊູ່ ວຍເຫ ື ອດຶ້ ານພາສາໄດຶ້ ໂດຍບໍູ່ ເສຍຄູ່ າ. ໂທ 
1-855-690-7800 (TTY: 711). 
 

ВНИМАНИЕ: Если Вы говорите по-русски, Вам будут 
бесплатно предоставлены услуги переводчика. 
Позвоните по номеру: 1-855-690-7800 (TTY: 711). 
 

ေက ်းဇ်းျ  ပဳ၍ န ်ဆင္ ါ - သင္သည ္းျ္န္္ ာက ်ေးျ  သဇးျ ာ္ ါက္ပါက၊ 
သင့္ အတက ္ ခ္ ့းျ င္ ့ဘ သ ာက ်ကဇညီေရ် ၀န္ေဆ င္္မ္  ် 
ရရ ွိနွိိုင္သည္။ 1-855-690-7800 (TTY: 711) အတင ္ ိုန္်ေခေဆွိို ါ။ 



 

iii 

AWI-MHB-0011-19  AWI MHB LAO 7/19 

 

 تنبيه: إذا كنتم تتحدثون العربية، تتوفر لكم مساعدة لغوية مجانية. اتصلوا بالرقم 
  (.711)هاتف نصي: 7800-690-855-1

 

PAŽNJA: Ako govorite srpsko-hrvatski imate pravo na 

besplatnu jezičnu pomoć. Nazovite 1-855-690-7800 (telefon za 

gluhe: 711). 
 

ACHTUNG: Wenn Sie Deutsch sprechen, stehen Ihnen 

kostenlos Sprachhilfsdienste zur Verfügung. Rufen Sie die 

folgende Nummer an: 1-855-690-7800 (TTY: 711). 
 

주의: 한국어를 쓰시는 경우, 언어 지원 서비스가 무료로 

제공됩니다. 1-855-690-7800 (TTY: 711) 번으로 연락해 

주십시오. 
 

CHÚ Ý: Nếu bạn nói tiếng Việt, thì có sẵn các dịch vụ hỗ trợ 

ngôn ngữ miễn phí cho bạn. Hãy gọi 1-855-690-7800  

(TTY 711). 
 

GEB ACHT: Wann du Pennsylvaanisch Deitsch schwetzscht, 

Schprooch Helfe Services sin meeglich mitaus Koscht. Ruff  

1-855-690-7800 (TTY: 711) 
 

ATTENTION : Si vous parlez français, les services d'assistance 

linguistique vous sont accessibles gratuitement. Appelez le 

numéro 1-855-690-7800 (TTY : 711). 
 

UWAGA: Jeśli mówisz po polsku, usługi wsparcia językowego 

są dostępne dla Ciebie bezpłatnie. Zadzwoń pod numer  

1-855-690-7800 (TTY: 711). 
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ການສືູ່ ສານກັບທູ່ ານແມູ່ ນສໍ າຄັນ  
ສໍ າລັບຄົນພິການ ຫ ື  ຜ ຶ້ ເວົ ຶ້ າພາສາອືູ່ ນທີູ່ ບໍູ່ ແມູ່ ນພາສາອັງກິດ, 
ພວກເຮົ າໃຫຶ້ ການບໍ ລິ ການເຫ ົູ່ ານີ ຶ້ ໂດຍບໍູ່ ເສຍຄູ່ າໃຊຶ້ ຈູ່ າຍຕໍູ່ ກັບທູ່ ານ:  
• ລູ່ າມແປພາສາໃບຶ້ ທີູ່ ມີ ຄຸນສົມບັດຄົບຖຶ້ ວນ  
• ເອກະສານເປັນລາຍລັກອັກສອນທີູ່ ເປັນຕົວພິມໃຫຍູ່ , ສຽງ, 
ອີ ເລັກໂທຣນິ ກ ແລະ ຮ ບແບບອືູ່ ນໆ  

• ຄວາມຊູ່ ວຍເຫ ື ອຈາກລູ່ າມແປພາສາທີູ່ ມີ ຄຸນວຸດທິໃນພາສາທີູ່

ທູ່ ານເວົ ຶ້ າ  
• ເອກະສານເປັນລາຍລັກອັກສອນເປັນພາສາທີູ່ ທູ່ ານເວົ ຶ້ າ  

ເພືູ່ ອໄດຶ້ ຮັບການບໍ ລິ ການເຫ ົູ່ ານີ ຶ້ , ໃຫຶ້ ໂທຫາເບີ ຝູ່ າຍບໍ ລິ ການ 

ສະມາຊິ ກຢ ູ່ ໃນບັດປະຈໍ າຕົວຂອງທູ່ ານ. ຫ ື  ທູ່ ານສາມາດໂທ 

ຫາຜ ຶ້ ສະໜັບສະໜ ນສະມາຊິ ກຂອງພວກເຮົ າທີູ່ ເບີ  1-262-523-

2424. 

ຂໍ ຶ້ ມ ນຕິດຕໍູ່ ສໍ າຄັນ  
ໂທຫາຝູ່ າຍບໍ ລິ ການສະມາຊິ ກຂອງ Anthem  

ໂທຫາເບີ ນີ ຶ້ ໄດຶ້ ໃນວັນຈັນຫາວັນສຸກ ແຕູ່ ເວລາ 8 ໂມງເຊົ ຶ້ າຫາ 5 

ໂມງແລງ ຕາມເວລາທຶ້ ອງຖິູ່ ນ ຫ ື  

ເຂົ ຶ້ າເບິູ່ ງເວັບໄຊສໍ າລັບສະມາຊິ ກເພືູ່ ອ: 

• ເອົ າຄໍ າຕອບຕໍູ່ ກັບຄໍ າຖາມກູ່ ຽວກັບສິ ດທິ ປະໂຫຍດທົູ່ ວໄປ. 

• ຊອກຫາ ຫ ື  ປູ່ ຽນທູ່ ານໝໍຂອງທູ່ ານ. 

• ເອົ າຂໍ ຶ້ ມ ນກູ່ ຽວກັບການຄຸຶ້ ມຄອງກໍລະນີ ການປິູ່ ນປົວ ຫ ື  

ການບໍ ລິ ການສຸຂະພາບພ ດຕິກໍາ. 

• ຮຶ້ ອງຂໍ ການບໍ ລິ ການລູ່ າມແປພາສາ ຫ ື  ແປເອກະສານຟຣີ . 

• ຮຽນຮ ຶ້ ວິ ທີ ເອົ າເບີ ໂທຟຣີ  

ເພືູ່ ອໃຫຶ້ ທູ່ ານສາມາດໂທຫາພວກເຮົ າໄດຶ້ ເມືູ່ ອທູ່ ານຕຶ້ ອງກາ
ນຄວາມຊູ່ ວຍເຫ ື ອເລືູ່ ອງຄວາມຕຶ້ ອງການດ ແລເບິູ່ ງແຍງສຸ
ຂະພາບຂອງທູ່ ານ. 

 1-855-690-7800  

(TTY 711)  

 www.anthem.com/wisconsin 

http://www.anthem.com/wisconsin
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24/7 NurseLine (ສາຍຊູ່ ວຍເຫ ື ອພະຍາບານ 24 ຊົູ່ ວໂມງ) 
ໂທຫາເບີ ນີ ຶ້ ເພືູ່ ອໂອຶ້ ລົມແບບເປັນສູ່ ວນຕົວກັບພະຍາບານ. 

ທູ່ ານສາມາດໂທຫາສາຍດູ່ ວນນີ ຶ້ ໄດຶ້ ຕະຫ ອດ 24 ຊົູ່ ວໂມງຕໍູ່ ມື ຶ້ , 

ເຈັດມື ຶ້ ຕໍູ່ ອາທິ ດ. 

 1-855-690-7800  

(TTY 711)  

ການດ ແລປິູ່ ນປົວສຸກເສີ ນ 

ຖຶ້ າທູ່ ານຕຶ້ ອງການການດ ແລເບິູ່ ງແຍງ ຫ ື  ປິູ່ ນປົວສຸກເສີ ນ,  
ໃຫຶ້ ໂທຫາ 911 ຫ ື  ຝູ່ າຍບໍ ລິ ການສຸກເສີ ນຂອງຕໍາຫ ວດ ຫ ື  

ພະແນກດັບເພີງໃນທຶ້ ອງຖິູ່ ນຂອງທູ່ ານ. 

 911  

ຝູ່ າຍບໍ ລິ ການສະມາຊິ ກ ForwardHealth  

ໂທຫາເບີ ນີ ຶ້  ໄດຶ້ ໃນວັນຈັນຫາວັນສຸກ ແຕູ່ ເວລາ 7 ໂມງເຊົ ຶ້ າຫາ 6 

ໂມງແລງ ຕາມເວລາທຶ້ ອງຖິູ່ ນ ສໍ າລັບຄໍ າຖາມກູ່ ຽວກັບ: 

• ສິ ດທິ ປະໂຫຍດທີູ່ ລັດຈູ່ າຍໃຫຶ້  ແລະ ທູ່ ານມີ ສິ ດໄດຶ້ ຮັບຫ ື ບໍູ່ . 

• ຕໍູ່ ອາຍຸສິ ດທິ ປະໂຫຍດຂອງທູ່ ານ. 

• ການລາຍງານການປູ່ ຽນແປງ ເຊັູ່ ນວູ່ າ ທີູ່ ຢ ູ່  ຫ ື  ເບີ ໂທລະສັບໃໝູ່ . 

ທູ່ ານສາມາດໄດຶ້ ຮັບຂໍ ຶ້ ມ ນນີ ຶ້ ທາງອອນລາຍໄດຶ້ ເຊັູ່ ນກັນ. 

ພຽງແຕູ່ ເຂົ ຶ້ າສ ູ່ ລະບົບບັນຊີ  MyACCESS ຂອງທູ່ ານຢ ູ່  

access.wisconsin.gov. 

 1-800-362-3002 

access.wisconsin.gov  

ຜ ຶ້ ສະໜັບສະໜ ນສະມາຊິ ກ Anthem  

ໂທຫາ ຫ ື  ອີ ເມວຫາຜ ຶ້ ສະໜັບສະໜ ນ 
ຂອງທູ່ ານພຶ້ ອມກັບຄໍ າຖາມ ຫ ື  

ບັນຫາທີູ່ ກູ່ ຽວຂຶ້ ອງກັບສິ ດທິ ປະໂຫຍດຂອງທູ່ ານ.  
 

1-262-523-2424  

WIAnthemMedicaidMember 
Advocates@anthem.com 

ການຮັບສົູ່ ງທາງການແພດທີູ່ ບໍູ່ ແມູ່ ນເຫດສຸກເສີ ນ —  

ການຄຸຶ້ ມຄອງການຂົນສົູ່ ງທາງການແພດ (MTM)  

ໂທຫາ ຫ ື  ອອນລາຍເພືູ່ ອຈັດຕຽມການຮັບສົູ່ ງໄປ ແລະ 
ກັບຈາກການໄປກວດທາງການແພດ/ການກວດນໍ າທູ່ ານໝໍທີູ່

ເປັນສູ່ ວນໜ ູ່ ງຂອງສິ ດທິ ປະໂຫຍດຂອງທູ່ ານ. 

ໂທເພືູ່ ອຈັດຕຽມການຮັບສົູ່ ງຢູ່ າງໜຶ້ ອຍສອງວັນກູ່ ອນຮອດກາ
ນນັດກວດຂອງທູ່ ານ.  
 

 1-866-907-1493  

 TTY 711 

                            www.mtm-

inc.net/wisconsin 

ການດ ແລເບິູ່ ງແຍງສາຍຕາ — March Vision Care  

ໂທຫາ ຫ ື  

ອອນລາຍເພືູ່ ອຊອກຫາຜ ຶ້ ໃຫຶ້ ບໍ ລິ ການດ ແລເບິູ່ ງແຍງສາຍຕາ ຫ ື  

ເພືູ່ ອຊອກຮ ຶ້ ເພີູ່ ມເຕີ ມກູ່ ຽວກັບສິ ດທິ ປະໂຫຍດດຶ້ ານສາຍຕາຂອງ
ທູ່ ານ. 
 

 1-855-516-2724   

 TTY 1-877-627-2456  

  www.marchvisioncare.com 

ການດ ແລເບິູ່ ງແຍງແຂຶ້ ວ  

DentaQuest  

 

 1-888-271-5210   

 TTY 1-800-466-7566  

 www.dentaquest.com 

http://www.access.wisconsin.gov/
http://www.mtm-inc.net/wisconsin
http://www.mtm-inc.net/wisconsin
http://www.marchvisioncare.com/
http://www.dentaquest.com/
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DentaQuest 

ໃຫຶ້ ການບໍ ລິ ການດ ແລແຂຶ້ ວສໍ າລັບສະມາຊິ ກຢ ູ່ ໃນເຂດປົກຄອງ 

Kenosha, Milwaukee, Ozaukee, Racine, Washington ແລະ 
Waukesha. ຖຶ້ າທູ່ ານອາໄສຢ ູ່ ໜ ູ່ ງໃນເຂດປົກຄອງເຫ ົູ່ ານີ ຶ້ , ໃຫຶ້ ໂທຫາ 

ຫ ື  ອອນລາຍເພືູ່ ອຊອກຮ ຶ້ ເພີູ່ ມເຕີ ມກູ່ ຽວກັບຜົນປະໂຫຍດ 
ດຶ້ ານແຂຶ້ ວຂອງທູ່ ານນໍ າ DentaQuest ຫ ື  

ເພືູ່ ອຊອກຫາຜ ຶ້ ໃຫຶ້ ບໍ ລິ ການດ ແລແຂຶ້ ວ. 
 

ຝູ່ າຍບໍ ລິ ການສະມາຊິ ກ ForwardHealth  

ຖຶ້ າທູ່ ານອາໄສຢ ູ່ ນອກເຂດປົກຄອງ Kenosha, Milwaukee, 

Ozaukee, Racine, Washington ແລະ Waukesha, 

ທູ່ ານສາມາດໂທຫາເບີ ນີ ຶ້  ຫ ື  ອອນລາຍເພືູ່ ອຊອກຮ ຶ້ ເພີູ່ ມເຕີ ມກູ່ ຽວ 
ກັບສິ ດທິ ປະໂຫຍດດຶ້ ານແຂຶ້ ວຂອງທູ່ ານ. 

 

 1-800-362-3002  

  access.wisconsin.gov 

New Baby, New LifeSM Maternity Management (ໂຄງການຄຸຶ້ ມຄອງ
ສຸຂະພາບແມູ່  ແລະ ເດັກເກີ ດໃໝູ່ ) 
ຖຶ້ າທູ່ ານແມູ່ ນແມູ່ ມື ໃໝູ່  ຫ ື  ກໍາລັງຈະເປັນແມູ່ , ໃຫຶ້ ໂທເພືູ່ ອຮຽນຮ ຶ້ ເພີູ່ ມເຕີ ມ 
ກູ່ ຽວກັບການໄດຶ້ ຮັບການຊູ່ ວຍເຫ ື ອແບບໜ ູ່ ງໜ ູ່ ງ, ຄໍ າຕອບຕໍູ່ ກັບຄໍ າຖາມ 
ຂອງທູ່ ານ ແລະ ຄວາມຊູ່ ວຍເຫ ື ອເພືູ່ ອຮັກສາໃຫຶ້ ທູ່ ານ ແລະ 
ລ ກນຶ້ ອຍຂອງທູ່ ານມີ ສຸຂະພາບທີູ່ ດີ . 

 1-262-523-3680  

ໂຄງການ Women, Infants, and Children (WIC)  

ໂທຫາ ຫ ື  ອອນລາຍເພືູ່ ອຮຽນຮ ຶ້ ເພີູ່ ມເຕີ ມກູ່ ຽວກັບໂຄງການ 

WIC ເຊິູ່ ງໃຫຶ້ ອາຫານທີູ່ ດີ ຕໍູ່ ສຸຂະພາບແກູ່ ແມູ່ ຍິ ງຖື ພາ ແລະ 
ແມູ່ ທີູ່ ມີ ລ ກນຶ້ ອຍ. 
 

 1-800-722-2295  

www.dhs.wisconsin.gov/wic 

211 Community Resource Line  

ໂທຫາ ຫ ື  ອອນລາຍເພືູ່ ອເຊືູ່ ອມຕໍູ່ ກັບແຫ ູ່ ງຄວາມຊູ່ ວຍເຫ ື ອ ແລະ 
ຂໍ ຶ້ ມ ນທີູ່ ມີ ຢ ູ່ ໃນຊຸມຊົນຂອງທູ່ ານ. 

 

211 ຫ ື  877-947-2211  

www.211wisconsin.org 

ການດ ແລເບິູ່ ງແຍງສຸຂະພາບພ ດຕິກໍາ  

ໂທຖຶ້ າທູ່ ານຕຶ້ ອງການຄວາມຊູ່ ວຍເຫ ື ອເລືູ່ ອງຄວາມຄຽດ, ຊ ມເສົ ຶ້ າ, 

ຄວາມກັງວົນ, ການຕິດເຫ ົ ຶ້ າ/ຢາ ຫ ື  ບັນຫາສຸຂະພາບພ ດຕິກໍາ ຫ ື  

ສຸຂະພາບຈິ ດອືູ່ ນໆ. 

 1-855-690-7800 

(TTY 711)  

 

ເບີ  TTY  ແມູ່ ນການບໍ ລິ ການສາທາລະນະຟຣີ ສໍ າລັບການສືູ່ ສານລະຫວູ່ າງຜ ຶ້ ໃຊຶ້ ການໂທສຽງ 
ມາດຕະຖານ ແລະ ຄົທີູ່ ຫ ໜວກ ຫ ື  ຫ ຕ ງ. ກະລຸນາໃຊຶ້ ເບີ ເຫ ົູ່ ານີ ຶ້ ຖຶ້ າທູ່ ານມີ ຄວາມບົກຜູ່ ອງດຶ້ ານການ 
ໄດຶ້ ຍິ ນ ຫ ື  ການເວົ ຶ້ າເທົູ່ ານັຶ້ ນ. 

  

http://www.access.wisconsin.gov/
http://www.dhs.wisconsin.gov/wic
http://www.211wisconsin.org/
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 Anthem Blue Cross and Blue Shield  

ປ ຶ້ ມຄ ູ່ ມື ສະມາຊິ ກ 

 N17 W24340 Riverwood Drive • Waukesha, WI 53188 

1-855-690-7800 • TTY 711 

www.anthem.com/wisconsin 

ສາລະບານ 

ການບໍ ລິ ການລູ່ າມແປພາສາ ........................................................................................................ ii 

ຂໍ ຶ້ ມ ນຕິດຕໍູ່ ສໍ າຄັນ....................................................................................................................... iv 

ເລີູ່ ມຕົຶ້ ນ ...................................................................................................................................... 1 

ການປູ່ ຽນຂໍ ຶ້ ມ ນຕິດຕໍູ່ ຂອງທູ່ ານ ....................................................................................................... 1 

ຖຶ້ າທູ່ ານຍຶ້ າຍບູ່ ອນຢ ູ່  ....................................................................................................................... 1 

ການປະເມີ ນຜົນການດ ແລ/ການປະເມີ ນຄວາມຕຶ້ ອງການດຶ້ ານສຸຂະພາບ ........................................... 2 

ການໃຊຶ້ ບັດປະຈໍ າຕົວຂອງທູ່ ານ........................................................................................................ 2 

ເວັບໄຊສໍ າລັບສະມາຊິ ກ Anthem ..................................................................................................... 4 

ແອັບມື ຖື  Anthem Medicaid ......................................................................................................... 4 

ການເລື ອກຜ ຶ້ ໃຫຶ້ ການດ ແລຫ ັ ກ ....................................................................................................... 5 

ການປູ່ ຽນຜ ຶ້ ໃຫຶ້ ການດ ແລຫ ັ ກ ຂອງທູ່ ານ .......................................................................................... 5 

ຜ ຶ້ ຢ ູ່ ອາໄສໃນພືຶ້ ນທີູ່ ຊົນນະບົດ (HMO ດຽວເທົູ່ ານັຶ້ ນໃນເຂດປົກຄອງຂອງທູ່ ານ) ..................................... 6 

ການເຂົ ຶ້ າເຖິງການດ ແລເບິູ່ ງແຍງທີູ່ ທູ່ ານຕຶ້ ອງການ ........................................................................ 6 

ການດ ແລປິູ່ ນປົວຮີ ບດູ່ ວນ.............................................................................................................. 7 

ການດ ແລປິູ່ ນປົວເມືູ່ ອທູ່ ານຢ ູ່ ຫູ່ າງໄກຈາກບຶ້ ານ ................................................................................. 8 

ເວລາໃດທູ່ ານອາດຈະຖື ກຮຽກເກັບເງິ ນສໍ າລັບຄູ່ າການບໍ ລິ ການ ...................................................... 8 

ການບໍ ລິ ການທີູ່ ຈູ່ າຍໃຫຶ້  ແລະ ບໍູ່ ຈູ່ າຍໃຫຶ້  ........................................................................................... 8 

ການຮູ່ ວມຈູ່ າຍ ............................................................................................................................... 9 

ການບໍ ລິ ການທາງການແພດທີູ່ ໄດຶ້ ຮັບຢ ູ່ ນອກລັດ Wisconsin............................................................. 9 

ປະກັນໄພອືູ່ ນ ................................................................................................................................. 9 

ສິ ດທິ ປະໂຫຍດຈາກແຜນ ແລະ ຈາກລັດ .................................................................................... 10 

ສິ ດທິ ປະໂຫຍດຈາກ Anthem ........................................................................................................ 10 

ສິ ດທິ ປະໂຫຍດຈາກລັດ................................................................................................................. 12 
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ເລີູ່ ມຕົຶ້ ນ 

ການປູ່ ຽນຂໍ ຶ້ ມ ນຕິດຕໍູ່ ຂອງທູ່ ານ 

ຖຶ້ າທູ່ ານປູ່ ຽນທີູ່ ຢ ູ່  ຫ ື  ເບີ ໂທລະສັບຂອງທູ່ ານ, ໃຫຶ້ ບອກໜູ່ ວຍງານຄຸຶ້ ມຄອງລາຍໄດຶ້  (Income 

Maintenance, IM) ຂອງທູ່ ານໃນທັນທີ . 

ພວກເຮົ າຕຶ້ ອງການຂໍ ຶ້ ມ ນນີ ຶ້ ເພືູ່ ອຕິດຕໍູ່ ຫາທູ່ ານກູ່ ຽວກັບຂໍ ຶ້ ມ ນແຜນສຸຂະພາບທີູ່ ສໍ າຄັນ. ນອກນັຶ້ ນ 

ທູ່ ານຄວນບອກໜູ່ ວຍງານ IM ຂອງທູ່ ານ ແລະ Anthem 

ກູ່ ຽວກັບການປູ່ ຽນແປງໃຫຍູ່ ໆໃນຊີ ວິ ດຂອງທູ່ ານ ເຊັູ່ ນວູ່ າ ການແຕູ່ ງງານ ຫ ື  ມີ ລ ກໃໝູ່ , 

ເພືູ່ ອໃຫຶ້ ພວກເຮົ າສາມາດ ຮັບປະກັນໃຫຶ້ ທູ່ ານໄດຶ້ ຮັບຜົນປະໂຫຍດທັງໝົດທີູ່ ທູ່ ານມີ ສິ ດໄດຶ້ ຮັບ.  
 

ມີ ສອງສາມວິ ທີ ທີູ່ ທູ່ ານສາມາດເຮັດສິູ່ ງນີ ຶ້ : 

• ທາງອອນລາຍ 

o ໄປ ທີູ່  ACCESS.wi.gov. 

o ເຂົ ຶ້ າສ ູ່ ລະບົບບັນຊີ  MyACCESS ຫ ື  ສຶ້ າງບັນຊີ ໂດຍການເລື ອກ Create an Account 

(ສຶ້ າງບັນຊີ ) ແລະ ປະຕິບັດຕາມຂັຶ້ ນຕອນຕູ່ າງໆ. 

• ທາງໂທລະສັບ ຫ ື  ໄປດຶ້ ວຍຕົວເອງ 

o ໂທຫາ ຫ ື  ເຂົ ຶ້ າໄປຫາໜູ່ ວຍງານ IM ຂອງທູ່ ານ. (ເພືູ່ ອຊອກຫາໜູ່ ວຍງານ IM ຂອງທູ່ ານ, 

ໃຫຶ້ ໂທຫາ 1-800-362-3002 ຫ ື  ເຂົ ຶ້ າຫາ dhs.wisconsin.gov/forwardhealth/imagency.)  
 

ສໍ າລັບສະມາຊິ ກທີູ່ ໄດຶ້ ຮັບສິ ດທິ ປະໂຫຍດ SSI: 

ລາຍງານການປູ່ ຽນແປງໃຫຶ້ ແກູ່ ຫຶ້ ອງການປະກັນສັງຄົມໃນທຶ້ ອງຖິູ່ ນຂອງທູ່ ານ. 

ທູ່ ານສາມາດຊອກຫາຫຶ້ ອງການໃນທຶ້ ອງຖິູ່ ນຂອງທູ່ ານໄດຶ້ ໂດຍການໂທຫາ  

1-800-772-1213 (TTY 1-800-325-0778) ແຕູ່  7 ໂມງເຊົ ຶ້ າ ຫາ 7 ໂມງແລງ ໃນວັນເຮັດວຽກ ຫ ື  

ໂດຍການເຂົ ຶ້ າເບິູ່ ງ www.ssa.gov. 

ຖຶ້ າທູ່ ານຍຶ້ າຍບູ່ ອນຢ ູ່  

ຖຶ້ າທູ່ ານກໍາລັງວາງແຜນຍຶ້ າຍບູ່ ອນຢ ູ່ , ໃຫຶ້ ຕິດຕໍູ່ ຫາໜູ່ ວຍງານ IM ປະຈຸບັນຂອງທູ່ ານ. ຖຶ້ າທູ່ ານ 
ຍຶ້ າຍໄປເຂດປົກຄອງອືູ່ ນ, ທູ່ ານຕຶ້ ອງຕິດຕໍູ່ ຫາໜູ່ ວຍງານ IM ໃນເຂດປົກຄອງໃໝູ່ ຂອງ 
ທູ່ ານນໍ າອີ ກເພືູ່ ອອັບເດດການມີ ສິ ດໄດຶ້ ຮັບ BadgerCare Plus ຫ ື  Medicaid SSI ຂອງທູ່ ານ. 

ທູ່ ານສາມາດຊອກຫາໜູ່ ວຍງານ IM ໃນທຶ້ ອງຖິູ່ ນຂອງທູ່ ານໄດຶ້ ໂດຍການໂທຫາ 1-800-362-3002 ຫ ື  

ເຂົ ຶ້ າຫາ dhs.wisconsin.gov/forwardhealth/imagency.  

 

ຖຶ້ າທູ່ ານຍຶ້ າຍອອກຈາກພືຶ້ ນທີູ່ ບໍ ລິ ການຂອງ Anthem ໃຫຶ້ ໂທຫາຜ ຶ້ ຊູ່ ຽວຊານຝູ່ າຍລົງທະບຽນຂອງ 

HMO ທີູ່ ເບີ  1-800-291-2002. ຜ ຶ້ ຊູ່ ຽວຊານຝູ່ າຍລົງທະບຽນຂອງອົງການ HMO ຈະຊູ່ ວຍຊູ່ ວຍທູ່ ານ 
ເລື ອກ HMO ທີູ່ ໃຫຶ້ ບໍ ລິ ການໃນພືຶ້ ນທີູ່ ໃໝູ່ ຂອງທູ່ ານ. 

https://www.dhs.wisconsin.gov/forwardhealth/imagency/index.htm
http://www.ssa.gov/
https://www.dhs.wisconsin.gov/forwardhealth/imagency/index.htm
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ການປະເມີ ນຜົນການດ ແລ/ການປະເມີ ນຄວາມຕຶ້ ອງການດຶ້ ານສຸ
ຂະພາບ 

ສໍ າລັບສະມາຊິ ກທີູ່ ໄດຶ້ ຮັບສິ ດທິ ປະໂຫຍດ SSI: ໃນຖານະເປັນສະມາຊິ ກຂອງ Anthem, ທູ່ ານຈະ 
ຖື ກຮຶ້ ອງຂໍ ໃຫຶ້ ໂອຶ້ ລົມກັບພະນັກງານທີູ່ ຝ ກອົບຮົມມາເປັນຢູ່ າງດີ ກູ່ ຽວກັບຄວາມຕຶ້ ອງການດຶ້ ານກາ
ນດ ແລເບິູ່ ງແຍງສຸຂະພາບ ແລະ ປະຫວັດທາງການແພດຂອງທູ່ ານ. ພວກເຮົ າຈະຕິດຕໍູ່ ຫາ 
ທູ່ ານພາຍໃນ 60 ວັນທໍາອິ ດຫ ັ ງຈາກເປັນສະມາຊິ ກ Anthem ແລຶ້ ວເພືູ່ ອກໍານົດເວລາໂອຶ້ ລົມ. 

ມັນສໍ າຄັນຫ າຍວູ່ າທູ່ ານຕຶ້ ອງໂອຶ້ ລົມກັບພວກເຮົ າ ເພືູ່ ອໃຫຶ້ ພວກເຮົ າສາມາດຊູ່ ວຍທູ່ ານໄດຶ້ ຮັບການ 
ດ ແລ ແລະ ການບໍ ລິ ການທີູ່ ທູ່ ານຕຶ້ ອງການ. ຖຶ້ າທູ່ ານມີ ຄໍ າຖາມ ຫ ື  ຕຶ້ ອງການຕິດຕໍູ່ ຫາ Anthem 

ໂດຍກົງເພືູ່ ອກໍານົດເວລາໂອຶ້ ລົມກູ່ ຽວກັບຄວາມຕຶ້ ອງການດຶ້ ານການດ ແລເບິູ່ ງແຍງສຸຂະພາບຂອງ
ທູ່ ານ, ກະລຸນາໂທຫາຝູ່ າຍບໍ ລິ ການສະມາຊິ ກທີູ່ ເບີ  1-855-690-7800 (TTY 711). 

  

ສໍ າລັບສະມາຊິ ກທີູ່ ໄດຶ້ ຮັບສິ ດທິ ປະໂຫຍດ BadgerCare Plus ທີູ່ ເປັນຜ ຶ້ ໃຫຍູ່ ບໍູ່ ມີ ລ ກ: ທູ່ ານຈະໄດຶ້  
ຮັບແບບສອບຖາມສຸຂະພາບສັຶ້ ນໆທາງໄປສະນີ . ກະລຸນາພະຍາຍາມປະກອບຂໍ ຶ້ ມ ນແບບສອບ 
ຖາມນີ ຶ້  ແລະ ສົູ່ ງຄື ນໃນຊອງທີູ່ ຕິດສະແຕັມແລຶ້ ວທີູ່ ສົູ່ ງມາໃຫຶ້ ພຶ້ ອມກັບແບບສອບຖາມນັຶ້ ນ. 

ຖຶ້ າທູ່ ານຕຶ້ ອງການຄວາມຊູ່ ວຍເຫ ື ອໃນການປະກອບຂໍ ຶ້ ມ ນແບບສອບຖາມ, ກະລຸນາໂທຫາ  

1-855-690-7800 (TTY 711). ນອກນັຶ້ ນ ທູ່ ານອາດຈະໄດຶ້ ຮັບໂທລະສັບເພືູ່ ອເຮັດສໍ າເລັດແບບສອບ 
ຖາມທາງໂທລະສັບກໍໄດຶ້ .  
 

ແບບສອບຖາມນີ ຶ້ ສໍ າຄັນຫ າຍ. ມັນໃຫຶ້ ຂໍ ຶ້ ມ ນທີູ່ ພວກເຮົ າຕຶ້ ອງການເພືູ່ ອຊູ່ ວຍທູ່ ານໄດຶ້ ຮັບການ 
ດ ແລທີູ່ ທູ່ ານຕຶ້ ອງການ. ຖຶ້ າທູ່ ານບໍູ່ ໄດຶ້ ຮັບແບບສອບຖາມທາງໄປສະນີ  ແລະ ການໂທລະສັບຫາ, 

ນີ ຶ້ ໝາຍຄວາມວູ່ າພວກເຮົ າບໍູ່ ສາມາດຕິດຕໍູ່ ຫາທູ່ ານໄດຶ້ . ກະລຸນາໂທຫາພວກເຮົ າທີູ່ ເບີ   

1-855-690-7800 (TTY 711) ເພືູ່ ອແຈຶ້ ງໃຫຶ້ ພວກເຮົ າຮ ຶ້ ວູ່ າທູ່ ານບໍູ່ ໄດຶ້ ຮັບແບບສອບຖາມສຸຂະພາບ. 

ອັບເດດຂໍ ຶ້ ມ ນຕິດຕໍູ່ ຂອງທູ່ ານດຶ້ ວຍຕົນເອງ ຫ ື  ທາງໂທລະສັບນໍ າໜູ່ ວຍງານ IM 

ໃນທຶ້ ອງຖິູ່ ນຂອງທູ່ ານ ຫ ື  ທາງອອນລາຍໄດຶ້ ທີູ່  access.wisconsin.gov. 

ການໃຊຶ້ ບັດປະຈໍ າຕົວຂອງທູ່ ານ 

ທູ່ ານຈະໃຊຶ້ ບັດປະຈໍ າຕົວສະມາຊິ ກ Anthem ແລະ ForwardHealth ຂອງທູ່ ານເພືູ່ ອໄດຶ້ ຮັບສິ ດທິ  
ປະໂຫຍດ BadgerCare Plus ແລະ/ຫ ື  Medicaid SSI ຂອງທູ່ ານ. ຖຶ້ າທູ່ ານບໍູ່ ມີ ບັດປະຈໍ າຕົວໜ ູ່ ງ ຫ ື  

ທັງສອງເທືູ່ ອ, ທູ່ ານຈະໄດຶ້ ຮັບພວກມັນໃນໄວໆທາງໄປສະນີ . ບັດປະຈໍ າຕົວ ForwardHealth 

ຂອງທູ່ ານແຕກຕູ່ າງຈາກບັດ Anthem ຂອງທູ່ ານ. ຈົູ່ ງຖື ບັດປະຈໍ າຕົວທັງສອງຂອງທູ່ ານໄປ 
ນໍ າທູ່ ານ ແລະ ສະແດງພວກມັນໃນທຸກຄັຶ້ ງທີູ່ ທູ່ ານໄປຫາທູ່ ານໝໍ ຫ ື  ໂຮງໝໍ. ຕຶ້ ອງສະແດງບັດ 

ForwardHealth ຂອງທູ່ ານເພືູ່ ອໄດຶ້ ຮັບຢາຕາມແພດສັູ່ ງ ແລະ ສໍ າລັບທຸກການບໍ ລິ ການອືູ່ ນທີູ່  
ທາງລັດຈູ່ າຍໃຫຶ້  (ເບິູ່ ງຂໍ ຶ້  ສິ ດທິ ປະໂຫຍດຈາກລັດ). ນໍ າເອົ າບັດປະກັນສຸຂະພາບອືູ່ ນໆທີູ່ ທູ່ ານອາດຈະ 
ມີ ໄປນໍ າທູ່ ານເພືູ່ ອສະແດງໃຫຶ້ ທູ່ ານໝໍ, ໂຮງໝໍ ຫ ື  ຮຶ້ ານຂາຍຢາເບິູ່ ງ. ນີ ຶ້ ອາດຈະລວມທັງ 
ບັດປະຈໍ າຕົວຈາກ Anthem ຫ ື  ຜ ຶ້ ໃຫຶ້ ບໍ ລິ ການອືູ່ ນໆ. ທູ່ ານອາດຈະມີ ບັນຫາໃນການໄດຶ້ ຮັບການດ  
ແລເບິູ່ ງແຍງສຸຂະພາບ ຫ ື  ຢາຕາມແພດສັູ່ ງ ຖຶ້ າທູ່ ານບໍູ່ ເອົ າບັດປະຈໍ າຕົວໄປນໍ າ.  
 

 

 

 

http://www.access.wisconsin.gov/
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ຕົວຢູ່ າງບັດປະຈໍ າຕົວສະມາຊິ ກ ForwardHealth: 

 

ຕົວຢູ່ າງບັດປະຈໍ າຕົວສະມາຊິ ກ Anthem: 

 
ບັດປະຈໍ າຕົວສະມາຊິ ກ Anthem ຂອງທູ່ ານສະແດງ: 

• ຊືູ່  ແລະ ເບີ ໂທລະສັບຂອງຜ ຶ້ ໃຫຶ້ ການດ ແລຫ ັ ກ (PCP) ຂອງທູ່ ານ 
• ເລກປະຈໍ າຕົວ Anthem ຂອງທູ່ ານ 
• ເລກປະຈໍ າຕົວ Medicaid ຂອງທູ່ ານ  
• ເບີ ໂທລະສັບທີູ່ ສໍ າຄັນ ຖຶ້ າທູ່ ານມີ ຄໍ າຖາມກູ່ ຽວກັບສິ ດທິ ປະໂຫຍດ ຫ ື  

ຕຶ້ ອງການຄວາມຊູ່ ວຍເຫ ື ອໃນການຊອກຫາທູ່ ານໝໍ ຫ ື  ຄລີ ນິ ກ 

 

ຖຶ້ າບັດປະຈໍ າຕົວ Anthem ຂອງທູ່ ານເສຍ ຫ ື  ຖື ກລັກ, ໃຫຶ້ ໂທຫາພວກເຮົ າໃນທັນທີ ທີູ່ ເບີ   

1-855-690-7800 (TTY 711). ພວກເຮົ າຈະສົູ່ ງບັດໃໝູ່ ໃຫຶ້ ທູ່ ານ.  

 

ຖຶ້ າບັດປະຈໍ າຕົວ ForwardHealth ຂອງທູ່ ານເສຍ ຫ ື  ຖື ກລັກ, ໃຫຶ້ ໂທຫາຜ ຶ້ ຊູ່ ຽວຊານຝູ່ າຍ 
ລົງທະບຽນຂອງ HMO ທີູ່ ເບີ  1-800-362-3002. 
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ເວັບໄຊສໍ າລັບສະມາຊິ ກ Anthem 

ຮຽນຮ ຶ້ ເພີູ່ ມເຕີ ມກູ່ ຽວກັບສິ ດທິ ປະໂຫຍດ ແລະ 
ການບໍ ລິ ການທີູ່ ມີ ໃຫຶ້ ແກູ່ ທູ່ ານໂດຍການເຂົ ຶ້ າເບິູ່ ງເວັບໄຊສໍ າລັບສະມາຊິ ກທີູ່  

www.anthem.com/wisconsin. ຢ ູ່ ທີູ່ ນີ ຶ້ , ທູ່ ານຈະເຫັນ: 

• ເຄືູ່ ອງມື  Find a Doctor (ຊອກຫາທູ່ ານໝໍ) ແລະ ບັນຊີ ລາຍຊືູ່ ຜ ຶ້ ໃຫຶ້ ບໍ ລິ ການ. 

• ຂໍ ຶ້ ມ ນກູ່ ຽວກັບວິ ທີ ຕໍູ່ ອາຍຸສິ ດທິ ປະໂຫຍດຂອງທູ່ ານ. 

• ຂໍ ຶ້ ແນະນໍ າການດ ແລເບິູ່ ງແຍງສຸຂະພາບແບບປຶ້ ອງກັນ. 

• ແຫ ູ່ ງຄວາມຊູ່ ວຍເຫ ື ອໃນຊຸມຊົນ. 

• ປ ຶ້ ມຄ ູ່ ມື ສະມາຊິ ກ (ສະບັບອີ ເລັກໂທຣນິ ກສໍ າລັບການຊອກຫາຄໍ າສັບໄດຶ້ ງູ່ າຍ). 

ລົງທະບຽນສໍ າລັບການເຂົ ຶ້ າເຖິງທີູ່ ປອດໄພ ແລະ ທູ່ ານຍັງສາມາດ:  

• ພິມບັດປະຈໍ າຕົວ Anthem ຂອງທູ່ ານອອກ. 

• ເບິູ່ ງສິ ດທິ ປະໂຫຍດຂອງທູ່ ານ. 

• ຕິດຕໍູ່ ຫາຝູ່ າຍບໍ ລິ ການສະມາຊິ ກ. 

ເພືູ່ ອລົງທະບຽນສໍ າລັບການເຂົ ຶ້ າເຖິງທີູ່ ປອດໄພ: 

• ໄປທີູ່  www.anthem.com/wisconsin ແລະ ເລື ອກ Login (ເຂົ ຶ້ າສ ູ່ ລະບົບ). 

• ເລື ອກແຖບ Register (ລົງທະບຽນ), ແລະ ປຶ້ ອນ: 

o ເລກປະຈໍ າຕົວສະມາຊິ ກຂອງທູ່ ານ — ເລກນີ ຶ້ ຄວນເລີູ່ ມດຶ້ ວຍ ZRA, ຕາມດຶ້ ວຍເລກ 
ປະຈໍ າຕົວ Anthem ເກົຶ້ າຕົວເລກ (ຢ ູ່ ໃນບັດປະຈໍ າຕົວສະມາຊິ ກຂອງທູ່ ານ). 

o ນາມສະກຸນ, ວັນເດື ອນປີ ເກີ ດ ແລະ ລະຫັດໄປສະນີ . 

ແອັບມື ຖື  Anthem Medicaid 

ດາວໂຫ ດແອັບມື ຖື  Anthem Medicaid ຟຣີ ສໍ າລັບສະມາດໂຟນຂອງທູ່ ານ. ທູ່ ານຈະສາມາດ:  

• ເຂົ ຶ້ າສ ູ່ ລະບົບໄດຶ້ ຢູ່ າງງູ່ າຍດາຍ ແລະ ປອດໄພດຶ້ ວຍ Touch ID. 

• ຊອກຫາທູ່ ານໝໍ, ໂຮງໝໍ, ຮຶ້ ານຂາຍຢາ ຫ ື  ຜ ຶ້ ຊູ່ ຽວຊານທີູ່ ໃຫຶ້ ບໍ ລິ ການແຜນປະກັນຂອງທູ່ ານ. 

ທູ່ ານສາມາດຊອກຫາແຍກຕາມເມື ອງ, ລັດ ແລະ ຄວາມຊູ່ ຽວຊານໄດຶ້ . 

• ເບິູ່ ງບັດປະຈໍ າຕົວ Anthem ຂອງທູ່ ານ. 

• ກວດເບິູ່ ງອາການຂອງທູ່ ານນໍ າຕົວກວດອາການຂອງພວກເຮົ າ. 

• ອີ ເມວ ຫ ື  ແຟັກບັດປະຈໍ າຕົວຂອງທູ່ ານໄປໃຫຶ້ ທູ່ ານໝໍ, ຮຶ້ ານຂາຍຢາ ຫ ື  ຜ ຶ້ ໃຫຶ້ ບໍ ລິ ການອືູ່ ນໆ. 

 

ເພືູ່ ອຮຽນຮ ຶ້ ເພີູ່ ມເຕີ ມກູ່ ຽວກັບແອັບມື ຖື  Anthem Medicaid ໃຫຶ້ ເຂົ ຶ້ າເບິູ່ ງ 

www.anthem.com/wisconsin. 

 

http://www.anthem.com/wisconsin
http://www.anthem.com/wisconsin
http://www.anthem.com/wisconsin
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ການເລື ອກຜ ຶ້ ໃຫຶ້ ການດ ແລຫ ັ ກ  

ສະມາຊິ ກໃໝູ່ ຈະໄດຶ້ ຮັບການໂທຕຶ້ ອນຮັບຈາກ Anthem ໃນທັນທີ ຫ ັ ງຈາກເຂົ ຶ້ າ 
ຮູ່ ວມແຜນສຸຂະພາບຂອງທູ່ ານ. ໃນລະຫວູ່ າງການໂທ, ຈະມີ ການຖາມວູ່ າທູ່ ານມີ ຜ ຶ້ ໃຫຶ້ ການ 
ດ ແລຫ ັ ກ (PCP) ແລຶ້ ວຫ ື ຍັງ. PCP ແມູ່ ນທູ່ ານໝໍ ຫ ື  ຜ ຶ້ ໃຫຶ້ ບໍ ລິ ການຫ ັ ກທີູ່ ທູ່ ານຈະໄປພົບສໍ າລັບ 
ຄວາມຕຶ້ ອງການດຶ້ ານການດ ແລເບິູ່ ງແຍງສຸຂະພາບຂອງທູ່ ານ. ບໍູ່ ຕຶ້ ອງກັງວົນ — ພວກເຮົ າຈະ 
ຊູ່ ວຍທູ່ ານເລື ອກ PCP ຖຶ້ າທູ່ ານບໍູ່ ທັນມີ ເທືູ່ ອ. ຖຶ້ າທູ່ ານບໍູ່ ໄດຶ້ ຍິ ນຈາກພວກເຮົ າພາຍໃນສາມ 
ຫາສີູ່ ອາທິ ດຫ ັ ງຈາກເປັນສະມາຊິ ກແລຶ້ ວ, ນັຶ້ ນໝາຍຄວາມວູ່ າພວກເຮົ າບໍູ່ ສາມາດຕິດຕໍູ່ ຫາທູ່ ານໄດຶ້ . 

ກະລຸນາໂທຫາເບີ ໂທຟຣີ ຂອງຝູ່ າຍບໍ ລິ ການສະມາຊິ ກທີູ່ ເບີ  1-855-690-7800 (TTY 711) 

ເພືູ່ ອຂໍ ຄວາມຊູ່ ວຍເຫ ື ອໃນການເລື ອກທູ່ ານໝໍທີູ່ ເໝາະສົມສໍ າລັບທູ່ ານ.  
 

ມັນສໍ າຄັນໃນການເລື ອກ PCP ເພືູ່ ອຈັດການການດ ແລເບິູ່ ງແຍງສຸຂະພາບຂອງທູ່ ານ. 

ທູ່ ານສາມາດເລື ອກ PCP ຈາກລາຍຊືູ່ ທູ່ ານໝໍທີູ່ ຮັບເອົ າຄົນເຈັບໃໝູ່ ກໍໄດຶ້ . ມີ ການໝາຍບອກ 
ພວກເຂົ າໄວຶ້ ຢ ູ່ ໃນບັນຊີ ລາຍຊືູ່ ຜ ຶ້ ໃຫຶ້ ບໍ ລິ ການຂອງ Anthem. ບັນຊີ ລາຍຊືູ່ ຜ ຶ້ ໃຫຶ້ ບໍ ລິ ການຍັງ 
ບອກພາສາອືູ່ ນທີູ່ ບໍູ່ ແມູ່ ນພາສາອັງກິດທີູ່ ທູ່ ານໝໍຂອງພວກເຮົ າສາມາດເວົ ຶ້ າໄດຶ້ . 

ທູ່ ານໝໍຂອງພວກເຮົ າເຂົ ຶ້ າໃຈຄວາມຕຶ້ ອງການຂອງຫ າຍໆວັດທະນະທໍາ. ເພືູ່ ອເລື ອກ PCP 

ຂອງທູ່ ານ, ໃຫຶ້ ໂທຫາຝູ່ າຍບໍ ລິ ການສະມາຊິ ກທີູ່ ເບີ   

1-855-690-7800 (TTY 711).  
 

ເມືູ່ ອທູ່ ານຕຶ້ ອງການດ ແລປິູ່ ນປົວ, ມັນສໍ າຄັນໃນການໂທຫາ PCP ຂອງທູ່ ານກູ່ ອນ. PCP 

ຂອງທູ່ ານຈະຊູ່ ວຍທູ່ ານຕັດສິ ນໃຈວູ່ າທູ່ ານຈໍ າເປັນຕຶ້ ອງໄປພົບທູ່ ານໝໍ ຫ ື  ຜ ຶ້ ຊູ່ ຽວຊານອືູ່ ນຫ ື ບໍູ່  ແລະ 
ຖຶ້ າເໝາະສົມ, ໃຫຶ້ ການນໍ າສົູ່ ງທູ່ ານ. ແນວໃດກໍຕາມ, ແມູ່ ຍິ ງອາດຈະໄປພົບຜ ຶ້ ຊູ່ ຽວຊານສຸຂະພາບ 
ແມູ່ ຍິ ງ ເຊັູ່ ນວູ່ າ ແພດປະສ ດ ຫ ື  ຜ ຶ້ ຊູ່ ຽວຊານພະຍາດຍິ ງ ຫ ື  ພະຍາບານພະດຸງຄັນ ຫ ື  

ແພດພະດຸງຄັນທີູ່ ມີ ໃບອະນຸຍາດ ໂດຍບໍູ່ ມີ ການນໍ າສົູ່ ງຈາກ PCP ຂອງທູ່ ານກໍໄດຶ້ .  

 

ໝາຍເຫດສໍ າຄັນ 

ບາງໂຮງໝໍ ແລະ ທູ່ ານໝໍອາດຈະບໍູ່ ໃຫຶ້ ໜ ູ່ ງ ຫ ື  

ຫ າຍການບໍ ລິ ການທີູ່ ໄດຶ້ ຮັບການຈູ່ າຍໃຫຶ້ ເຫ ົູ່ ານີ ຶ້ ແກູ່ ສະມາຊິ ກ: 

1. ການບໍ ລິ ການວາງແຜນຄອບຄົວ 

2. ການບໍ ລິ ການຄຸມກໍາເນີ ດ (ລວມທັງການຄຸມກໍາເນີ ດແບບສຸກເສີ ນ) 

3. ການເຮັດໝັນ (ລວມທັງການມັດທໍູ່ ສົູ່ ງໄຂໃນເວລາເກີ ດລ ກ) 

4. ການທໍາແທຶ້ ງ (ເລື ອກຢຸດຕິການຖື ພາ) 

 

ໂທຫາທູ່ ານໝໍ, ຄລີ ນິ ກ ຫ ື  ໂຮງໝໍທີູ່ ທູ່ ານວາງແຜນຈະໃຊຶ້ ບໍ ລິ ການເພືູ່ ອຮັບປະກັນວູ່ າ 
ພວກເຂົ າໃຫຶ້ ທຸກການບໍ ລິ ການທີູ່ ທູ່ ານຕຶ້ ອງການ. 

ການປູ່ ຽນຜ ຶ້ ໃຫຶ້ ການດ ແລຫ ັ ກ ຂອງທູ່ ານ  

ສູ່ ວນໃຫຍູ່ ແລຶ້ ວ, ມັນດີ ທີູ່ ສຸດໃນການຮັກສາຜ ຶ້ ໃຫຶ້ ການດ ແລຫ ັ ກ (PCP) ດຽວໄວຶ້  ເພືູ່ ອໃຫຶ້ ຜ ຶ້ ກູ່ ຽວ 
ສາມາດຮ ຶ້ ຈັກຄວາມຕຶ້ ອງການດຶ້ ານສຸຂະພາບຂອງທູ່ ານ ແລະ ຊູ່ ວຍທູ່ ານໄດຶ້ ຮັບການດ  
ແລປິູ່ ນປົວທີູ່ ທູ່ ານຕຶ້ ອງການ. ແນວໃດກໍຕາມ, ພວກເຮົ າຕຶ້ ອງການໃຫຶ້ ທູ່ ານພໍໃຈກັບ PCP 

ຂອງທູ່ ານ. ຖຶ້ າທູ່ ານຕຶ້ ອງການປູ່ ຽນ PCP ຂອງທູ່ ານ, ໃຫຶ້ ໃຊຶ້ ເຄືູ່ ອງມື ຊອກຫາທູ່ ານໝໍຢ ູ່ ທີູ່  
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www.anthem.com/wisconsin ເພືູ່ ອຊອກຫາ PCP ທີູ່ ຕອບສະໜອງຄວາມຕຶ້ ອງການຂອງທູ່ ານ. 

ຈາກນັຶ້ ນ, ເຂົ ຶ້ າສ ູ່ ລະບົບບັນຊີ ຂອງທູ່ ານເພືູ່ ອປູ່ ຽນ PCP ຂອງທູ່ ານຈາກເວັບໄຊນັຶ້ ນເລີ ຍ. 

ນອກນັຶ້ ນທູ່ ານຍັງສາມາດ ໂທຫາຝູ່ າຍບໍ ລິ ການສະມາຊິ ກຂອງ Anthem ທີູ່ ເບີ ໂທຟຣີ   
1-855-690-7800 (TTY 711) ຖຶ້ າທູ່ ານຕຶ້ ອງການຄວາມຊູ່ ວຍເຫ ື ອໃນການເລື ອກ ຫ ື  ປູ່ ຽນ PCP 

ຂອງທູ່ ານ. ຖຶ້ າທູ່ ານຕຶ້ ອງການປູ່ ຽນ PCP ຂອງທູ່ ານ, ທູ່ ານຕຶ້ ອງເລື ອກ PCP ທີູ່ ຈະຮັບເອົ າຄົນ 
ເຈັບໃໝູ່ . ຖຶ້ າທູ່ ານຮຶ້ ອງຂໍ ເອົ າ PCP ຜ ຶ້ ທີູ່ ບໍູ່ ຮັບຄົນເຈັບໃໝູ່ , ພວກເຮົ າຈະບອກທູ່ ານ ແລະ 
ຮຶ້ ອງຂໍ ໃຫຶ້ ທູ່ ານເຮັດການເລື ອກໃໝູ່ . 

ຜ ຶ້ ຢ ູ່ ອາໄສໃນພືຶ້ ນທີູ່ ຊົນນະບົດ (HMO 

ດຽວເທົູ່ ານັຶ້ ນໃນເຂດປົກຄອງຂອງທູ່ ານ) 

ຖຶ້ າທູ່ ານອາໄສຢ ູ່ ໃນພືຶ້ ນທີູ່ ຊົນນະບົດທີູ່ ມີ ອົງການ HMO ດຽວເທົູ່ ານັຶ້ ນ ແລະ ທູ່ ານໝໍດ ແລ 
ເບິູ່ ງແຍງຫ ັ ກໃນປັດຈຸບັນຂອງທູ່ ານບໍູ່ ແມູ່ ນຜ ຶ້ ໃຫຶ້ ບໍ ລິ ການ Anthem, ທູ່ ານອາດຈະສື ບຕໍູ່ ໄປ 
ພົບຜ ຶ້ ໃຫຶ້ ບໍ ລິ ການນີ ຶ້ ເປັນເວລາເຖິງ 60 ວັນ. ກະລຸນາໂທຫາ Anthem ໃນທັນທີ ທີູ່ ທູ່ ານ 
ລົງທະບຽນເພືູ່ ອແຈຶ້ ງໃຫຶ້ ພວກເຮົ າຮ ຶ້ ວູ່ າຜ ຶ້ ໃຫຶ້ ບໍ ລິ ການຂອງທູ່ ານແມູ່ ນໃຜ. ຖຶ້ າຜຶ້ ໃຫຶ້ ບໍ ລິ ການນີ ຶ້ ຍັງ 
ບໍູ່ ຢ ູ່ ໃນເຄື ອຂູ່ າຍ Anthem ຫ ັ ງຈາກ 60 ວັນ, ທູ່ ານຈະໄດຶ້ ຮັບລາຍຊືູ່ ຂອງຜ ຶ້ ໃຫຶ້ ບໍ ລິ ການທີູ່  
ເຂົ ຶ້ າຮູ່ ວມເພືູ່ ອເຮັດການເລື ອກໃໝູ່ . 

 

ການເຂົ ຶ້ າເຖິງການດ ແລເບິູ່ ງແຍງທີູ່ ທູ່ ານຕຶ້ ອງການ 

ການດ ແລປິູ່ ນປົວສຸກເສີ ນ  

ການດ ແລປິູ່ ນປົວສຸກເສີ ນແມູ່ ນການດ ແລປິູ່ ນປົວທີູ່ ຈໍ າເປັນຕຶ້ ອງມີ ໃນທັນທີ . ບາງຕົວຢູ່ າງມີ ຄື : 

• ສໍ າລັກຈາກຂອງຕິດຄໍ  • ເລື ອດອອກຮຸນແຮງ ຫ ື  ຜິດປົກກະຕິ 

• ອາການຊັກ • ສົງໄສວູ່ າຫົວໃຈວາຍ 

• ຊັກຍາວນານ ຫ ື  ຫ າຍຄັຶ້ ງ • ສົງໄສວູ່ າໄດຶ້ ຮັບພິດ 

• ກະດ ກແຕກຫັກຮຶ້ າຍແຮງ • ສົງໄສເສັຶ້ ນເລື ອດໃນສະໝອງອຸດຕັນຫ ື ແຕກ 

• ອາການໄໝຶ້ ຮຶ້ າຍແຮງ • ຫາຍໃຈຍາກ 

• ເຈັບປວດຮຸນແຮງ • ໝົດສະຕິ 

 

ຖຶ້ າທູ່ ານຕຶ້ ອງການການດ ແລປິູ່ ນປົວສຸກເສີ ນ ເພາະວູ່ າສະພາບອາການຂອງທູ່ ານບໍູ່ ສາມາດລໍ ຖຶ້ າໄດຶ້ , 

ໃຫຶ້ ພະຍາຍາມໄປຫາໂຮງໝໍ Anthem ໃດໜ ູ່ ງເພືູ່ ອຂໍ ຄວາມຊູ່ ວຍເຫ ື ອ. ຖຶ້ າເຫດສຸກເສີ ນ 
ຂອງທູ່ ານຮຶ້ າຍແຮງຫ າຍ ແລະ ທູ່ ານບໍູ່ ສາມາດໄປຫາໂຮງໝໍທີູ່ ໃກຶ້ ສຸດໄດຶ້ , ໃຫຶ້ ໂທຫາ 911 ຫ ື  

ໜູ່ ວຍບໍ ລິ ການສຸກເສີ ນຂອງຕໍາຫ ວດ ຫ ື  ພະແນກດັບເພີງໃນທຶ້ ອງຖິູ່ ນຂອງທູ່ ານ. 
 

ຖຶ້ າທູ່ ານຕຶ້ ອງໄປຫາໂຮງໝໍ ຫ ື  ທູ່ ານໝໍທີູ່ ບໍູ່ ຢ ູ່ ໃນເຄື ອຂູ່ າຍ Anthem, ໃຫຶ້ ໂທຫາຝູ່ າຍບໍ ລິ ການ 
ສະມາຊິ ກຂອງ Anthem ທີູ່ ເບີ  1-855-690-7800 (TTY 711) ໃນທັນທີ ທີູ່ ທູ່ ານສາມາດເຮັດໄດຶ້  
ເພືູ່ ອບອກພວກເຮົ າສິູ່ ງທີູ່ ເກີ ດຂ ຶ້ ນ ເພືູ່ ອໃຫຶ້ ພວກເຮົ າສາມາດຊູ່ ວຍທູ່ ານໄດຶ້ ຮັບການດ  
ແລປິູ່ ນປົວຕິດຕາມຜົນ. 
 

http://www.anthem.com/wisconsin
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ຈົູ່ ງຈືູ່ ວູ່ າ ຫຶ້ ອງສຸກເສີ ນຂອງໂຮງໝໍແມູ່ ນສໍ າລັບເຫດສຸກເສີ ນທີູ່ ແທຶ້ ຈິ ງເທົູ່ ານັຶ້ ນ. ເວັຶ້ ນເສຍແຕູ່ ວູ່ າ 
ທູ່ ານມີ ເຫດສຸກເສີ ນທີູ່ ແທຶ້ ຈິ ງເທົູ່ ານັຶ້ ນ, ໃຫຶ້ ໂທຫາທູ່ ານໝໍຂອງທູ່ ານ ຫ ື  24/7 NurseLine 

ຂອງພວກເຮົ າທີູ່ ເບີ   

1-855-690-7800 (TTY 711) ຫ ື  ໄປຫາສະຖານດ ແລປິູ່ ນປົວຮີ ບດູ່ ວນໃດ 
ໜ ູ່ ງກູ່ ອນທີູ່ ທູ່ ານຈະໄປຫາຫຶ້ ອງສຸກເສີ ນ. ນອກນັຶ້ ນ ທູ່ ານຄວນ ໂທຫາທູ່ ານໝໍຂອງທູ່ ານ ຫ ື  

24/7 NurseLine ຂອງພວກເຮົ າ ຖຶ້ າທູ່ ານບໍູ່ ຮ ຶ້ ວູ່ າຄວາມເຈັບປູ່ ວຍ ຫ ື  ການບາດເຈັບຂອງ 
ທູ່ ານແມູ່ ນເຫດສຸກເສີ ນຫ ື ບໍູ່ . ພວກເຮົ າຈະບອກບູ່ ອນທີູ່ ທູ່ ານສາມາດໄປຮັບການດ ແລປິູ່ ນປົວ. 

 

ຖຶ້ າທູ່ ານກໍາລັງໄດຶ້ ຮັບການດ ແລປິູ່ ນປົວຢ ູ່ ສະຖານທີູ່ ຢ ູ່ ນອກແຜນ, ທູ່ ານອາດຈະຖື ກຮຶ້ ອງ 
ຂໍ ໃຫຶ້ ຍຶ້ າຍໄປຫາສະຖານທີູ່ ຢ ູ່ ໃນແຜນຖຶ້ າມັນຈະບໍູ່ ເປັນອັນຕະລາຍຕໍູ່ ກັບສຸຂະພາບຂອງທູ່ ານ. 

ການດ ແລປິູ່ ນປົວຮີ ບດູ່ ວນ 

ການດ ແລປິູ່ ນປົວຮີ ບດູ່ ວນແມູ່ ນການດ ແລປິູ່ ນປົວທີູ່ ທູ່ ານຈໍ າເປັນຕຶ້ ອງມີ ໄວກວູ່ າການກວດປົກກະ
ຕິນໍ າທູ່ ານໝໍທີູ່  ບໍູ່  ແມູ່ ນການດ ແລປິູ່ ນປົວສຸກເສີ ນ.  

ບາງຕົວຢູ່ າງມີ ຄື : 

• ແຜຟົກຊໍ ຶ້ າ  • ອາການແພຶ້ ຢາສູ່ ວນໃຫຍູ່  

• ແຜໄໝຶ້ ເລັກນຶ້ ອຍ • ເລື ອດອອກທີູ່ ບໍູ່ ຮຶ້ າຍແຮງ 

• ແຜບາດເລັກນຶ້ ອຍ • ອາການເຄັດ 

• ກະດ ກແຕກຫັກສູ່ ວນໃຫຍູ່   
 

ທູ່ ານຕຶ້ ອງໄດຶ້ ຮັບການດ ແລປິູ່ ນປົວຮີ ບດູ່ ວນຈາກທູ່ ານໝໍ Anthem ເວັຶ້ ນເສຍແຕູ່ ວູ່ າທູ່ ານໄດຶ້ ຮັບ 
ອະນຸມັດຈາກພວກເຮົ າກູ່ ອນທີູ່ ຈະໄປພົບ ທູ່ ານໝໍທີູ່ ຢ ູ່ ນອກແຜນ. ຢູ່ າໄປຫາຫຶ້ ອງສຸກເສີ ນຂອງ 
ໂຮງໝໍສໍ າລັບການດ ແລປິູ່ ນປົວຮີ ບດູ່ ວນ ເວັຶ້ ນເສຍແຕູ່ ວູ່ າທູ່ ານໄດຶ້ ຮັບການອະນຸມັດ 
ຈາກພວກເຮົ າກູ່ ອນ. 

 

ຖຶ້ າທູ່ ານຕຶ້ ອງການການດ ແລຮີ ບດູ່ ວນ, ໃຫຶ້ ໂທຫາຜ ຶ້ ໃຫຶ້ ການດ ແລຫ ັ ກ (PCP) ຂອງທູ່ ານ 

ຖຶ້ າມັນແມູ່ ນຊົູ່ ວໂມງເຮັດວຽກປົກກະຕິຂອງຄລີ ນິ ກ. ຫ ັ ງຈາກຊົູ່ ວໂມງເຮັດວຽກ ແລະ 
ໃນວັນທຶ້ າຍອາທິ ດ, ໃຫຶ້ ໂທຫາ 24/7 NurseLine ຂອງພວກເຮົ າທີູ່ ເບີ  1-855-690-7800 (TTY 711). 

ນອກນັຶ້ ນ ທູ່ ານຍັງສາມາດເບິູ່ ງລາຍຊືູ່ ຂອງສ ນດ ແລປິູ່ ນປົວຮີ ບດູ່ ວນໃນແຜນຂອງ Anthem 

ໄດຶ້ ໃນບັນຊີ ລາຍຊືູ່ ຜ ຶ້ ໃຫຶ້ ບໍ ລິ ການ. ທູ່ ານຍັງສາມາດໃຊຶ້ ເຄືູ່ ອງມື  Find a Doctor (ຊອກຫາທູ່ ານໝໍ) 

ຂອງພວກເຮົ າໄດຶ້ ທີູ່  www.anthem.com/wisconsin. ສູ່ ວນໃຫຍູ່ ແລຶ້ ວ, ຄລີ ນິ ກດ ແລປິູ່ ນປົວຮີ ບດູ່ ວນ 
ຈະມີ ຊົູ່ ວໂມງໃຫຶ້ ບໍ ລິ ການເພີູ່ ມໃນຕອນແລງ ຫ ື  ໃນວັນທຶ້ າຍອາທິ ດ, ແຕູ່ ສິູ່ ງນີ ຶ້ ຈະແຕກຕູ່ າງ 
ກັນໄປຕາມແຕູ່ ລະຄລີ ນິ ກ. ກະລຸນາໂທຫາຄລີ ນິ ກໂດຍກົງ ຫ ື  ເຂົ ຶ້ າເບິູ່ ງເວັບໄຊຂອງເຂົ າເຈົ ຶ້ າ 
ສໍ າລັບຊົູ່ ວໂມງໃຫຶ້ ບໍ ລິ ການໃໝູ່ ຫ ຶ້ າສຸດ. 

 

ອີ ກທາງເລື ອກໜ ູ່ ງສໍ າລັບການດ ແລເບິູ່ ງແຍງແມູ່ ນຄລີ ນິ ກດູ່ ວນ ຫ ື  MinuteClinic® 

ທີູ່ ພົບເຫັນໃນຮຶ້ ານຂາຍຢາ ຫ ື  ຮຶ້ ານຄຶ້ າ. ເມືູ່ ອ PCP ຂອງທູ່ ານບໍູ່ ສາມາດໃຫຶ້ ບໍ ລິ ການໄດຶ້ , 

ທູ່ ານສາມາດໃຊຶ້ ຄລີ ນິ ກແບບເຂົ ຶ້ າໄປໃຊຶ້ ບໍ ລິ ການເອງເພືູ່ ອຮັບການດ ແລເບິູ່ ງແຍງຮີ ບດູ່ ວນສໍ າລັບຄ
ວາມເຈັບປູ່ ວຍ ຫ ື  ການບາດເຈັບເລັກນຶ້ ອຍ ຫ ື  ການປຶ້ ອງກັນສຸຂະພາບ ເຊັູ່ ນ: ການຮັບວັກຊີ ນ. 



 

8   

AWI-MHB-0011-19  AWI MHB LAO 7/19 

ໃຊຶ້ ເຄືູ່ ອງມື ຊອກຫາທູ່ ານໝໍທາງອອນລາຍເພືູ່ ອຊອກຫາຮຶ້ ານຂາຍຢາ ຫ ື  

ຮຶ້ ານຄຶ້ າທີູ່ ຢ ູ່ ໃກຶ້ ທູ່ ານທີູ່ ມີ ຄລີ ນິ ກ.   

ການດ ແລປິູ່ ນປົວເມືູ່ ອທູ່ ານຢ ູ່ ຫູ່ າງໄກຈາກບຶ້ ານ 

ປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບເຫ ົູ່ ານີ ຶ້  ຖຶ້ າທູ່ ານຕຶ້ ອງການການດ ແລປິູ່ ນປົວທາງການແພດ 

ແຕູ່ ຢ ູ່ ຫູ່ າງໄກຈາກເຂດພືຶ້ ນທີູ່ ຂອງທູ່ ານເກີ ນທີູ່ ຈະໄປຫາຜ ຶ້ ໃຫຶ້ ການດ ແລຫ ັ ກປົກກະຕິຂອງທູ່ ານ: 

• ສໍ າລັບເຫດສຸກເສີ ນແທຶ້ ຈິ ງ, ໃຫຶ້ ໄປຫາໂຮງໝໍ, ຄລີ ນິ ກ ຫ ື  ຜ ຶ້ ໃຫຶ້ ບໍ ລິ ການໃກຶ້ ສຸດ. 

ໂທຫາຝູ່ າຍບໍ ລິ ການສະມາຊິ ກທີູ່ ເບີ   

1-855-690-7800 (TTY 711) 

ໃນທັນທີ ທີູ່ ທູ່ ານສາມາດເຮັດໄດຶ້ ເພືູ່ ອບອກພວກເຮົ າສິູ່ ງທີູ່ ເກີ ດຂ ຶ້ ນ 

ເພືູ່ ອໃຫຶ້ ພວກເຮົ າສາມາດຊູ່ ວຍທູ່ ານໄດຶ້ ຮັບການດ ແລປິູ່ ນປົວຕິດຕາມຜົນ. 

• ສໍ າລັບການດ ແລປິູ່ ນປົວຮີ ບດູ່ ວນ ຫ ື  ແບບປົກກະຕິໃນເວລາຢ ູ່ ຫູ່ າງໄກຈາກບຶ້ ານ, 

ທູ່ ານຈໍ າເປັນຕຶ້ ອງຂໍ ອະນຸມັດຈາກພວກເຮົ າກູ່ ອນທີູ່ ຈະໄປຫາທູ່ ານໝໍ, ຄລີ ນິ ກ ຫ ື  

ໂຮງໝໍອືູ່ ນ. ນີ ຶ້ ລວມທັງເດັກນຶ້ ອຍຜ ຶ້ ທີູ່ ໃຊຶ້ ເວລາຢ ູ່ ຫູ່ າງໄກຈາກບຶ້ ານກັບພໍູ່ ແມູ່  ຫ ື  ຍາດພີູ່ ນຶ້ ອງ. 

ໂທຫາພວກເຮົ າທີູ່ ເບີ  1-855-690-7800 (TTY 711) ເພືູ່ ອຂໍ ອະນຸມັດເພືູ່ ອໄປຫາທູ່ ານໝໍ, 

ຄລີ ນິ ກ ຫ ື  ໂຮງໝໍອືູ່ ນ. 

 

ເວລາໃດທູ່ ານອາດຈະຖື ກຮຽກເກັບເງິ ນສໍ າລັບຄູ່ າການບໍ ລິ
ການ 

ການບໍ ລິ ການທີູ່ ຈູ່ າຍໃຫຶ້  ແລະ ບໍູ່ ຈູ່ າຍໃຫຶ້  

ພາຍໃຕຶ້  BadgerCare Plus, ທູ່ ານບໍູ່ ຈໍ າເປັນຕຶ້ ອງຈູ່ າຍຄູ່ າສິ ດທິ ປະໂຫຍດນອກຈາກຄູ່ າຮູ່ ວມຈູ່ າຍ 
ທີູ່ ກໍານົດໄວຶ້  (ເງິ ນຄູ່ າຮູ່ ວມຈູ່ າຍ). ຄູ່ າຮູ່ ວມຈູ່ າຍຂອງທູ່ ານບໍູ່ ສາມາດສ ງກວູ່ າທີູ່ ມັນຄວນຈະເປັນໃນ 
ການບໍ ລິ ການແບບເສຍຄູ່ າທໍານຽມ. ທູ່ ານຕຶ້ ອງໄປພົບທູ່ ານໝໍໃນແຜນ Anthem 

ເພືູ່ ອຮັບປະກັນບໍູ່ ໃຫຶ້ ທູ່ ານຖື ກຮຽກເກັບຄູ່ າການບໍ ລິ ການຕູ່ າງໆທີູ່ ແມູ່ ນສູ່ ວນໜ ູ່ ງຂອງສິ ດທິ ປະໂຫຍ
ດຂອງທູ່ ານ. ຂໍ ຶ້ ຍົກເວັຶ້ ນໜ ູ່ ງດຽວແມູ່ ນສໍ າລັບເຫດສຸກເສີ ນ. ຖຶ້ າທູ່ ານເຕັມໃຈຮັບເອົ າຄວາມ 
ຮັບຜິດຊອບທາງການເງິ ນ ແລະ ສຶ້ າງແຜນການຈູ່ າຍເປັນລາຍລັກອັກສອນກັບທູ່ ານໝໍຂອງທູ່ ານ, 

ທູ່ ານອາດຈະຮຶ້ ອງຂໍ ເອົ າການບໍ ລິ ການທີູ່ ບໍູ່ ແມູ່ ນສູ່ ວນໜ ູ່ ງຂອງສິ ດທິ ປະໂຫຍດຂອງທູ່ ານໄດຶ້ . 

ທູ່ ານໝໍອາດຈະຮຽກເກັບເງິ ນນໍ າທູ່ ານບໍູ່ ເກີ ນຄູ່ າຮຽກເກັບປົກກະຕິຂອງເຂົ າເຈົ ຶ້ າສໍ າລັບການບໍ ລິ ກາ
ນທີູ່ ບໍູ່ ແມູ່ ນສູ່ ວນໜ ູ່ ງຂອງສິ ດທິ ປະໂຫຍດຂອງທູ່ ານ. 
 

ຖຶ້ າທູ່ ານໄດຶ້ ຮັບໃບບິ ນສໍ າລັບຄູ່ າການບໍ ລິ ການທີູ່ ທູ່ ານບໍູ່ ເຫັນດີ ນໍ າ, ກະລຸນາໂທຫາຝູ່ າຍບໍ ລິ ການ 
ສະມາຊິ ກທີູ່ ເບີ  1-855-690-7800 (TTY 711). 
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ການຮູ່ ວມຈູ່ າຍ 

ພາຍໃຕຶ້  BadgerCare Plus, Anthem ແລະ ຜ ຶ້ ໃຫຶ້ ບໍ ລິ ການ ແລະ ຜ ຶ້ ຮັບເໝົາຍູ່ ອຍຂອງຕົນອາດ 
ຈະຮຽກເກັບຄູ່ າບໍ ລິ ການເລັກນຶ້ ອຍນໍ າທູ່ ານ ເຊິູ່ ງເອີ ຶ້ ນວູ່ າການຮູ່ ວມຈູ່ າຍ (ຄູ່ າຮູ່ ວມຈູ່ າຍ). 

ສະມາຊິ ກຕໍູ່ ໄປນີ ຶ້ ບໍູ່ ຈໍ າເປັນຕຶ້ ອງຈູ່ າຍຄູ່ າຮູ່ ວມຈູ່ າຍ: 

• ສະມາຊິ ກ Medicaid SSI 

• ຜ ຶ້ ຢ ູ່ ອາໄສໃນສະຖານພະຍາບານ 

• ແມູ່ ຍິ ງຖື ພາ 

• ສະມາຊິ ກທີູ່ ມີ ອາຍຸຕໍູ່ າກວູ່ າ 19 ປີ ຜ ຶ້ ທີູ່ ແມູ່ ນສະມາຊິ ກຂອງຊົນເຜົູ່ າທີູ່ ລັດຖະບານກາງຮັບຮ ຶ້  

• ສະມາຊິ ກທີູ່ ມີ ອາຍຸຕໍູ່ າກວູ່ າ 19 ປີ ທີູ່ ມີ ລາຍໄດຶ້ ຢ ູ່ ທີູ່  ຫ ື  ຕໍູ່ າກວູ່ າ 100 ເປີ ເຊັນຂອງລະດັບ 
ຄວາມທຸກຍາກຂອງລັດຖະບານກາງ  

ການບໍ ລິ ການທາງການແພດທີູ່ ໄດຶ້ ຮັບຢ ູ່ ນອກລັດ Wisconsin 

ຜ ຶ້ ໃຫຶ້ ການດ ແລເບິູ່ ງແຍງສຸຂະພາບໃນເຂດພືຶ້ ນທີູ່ ບູ່ ອນທີູ່ ທູ່ ານເດີ ນທາງໄປສາມາດປິູ່ ນປົວທູ່ ານ 

ແລະ ສົູ່ ງໃບບິ ນເກັບເງິ ນນໍ າ Anthem ໄດຶ້  ຖຶ້ າທູ່ ານຢ ູ່ ນອກລັດ Wisconsin ແລະ ຕຶ້ ອງການການ 
ດ ແລປິູ່ ນປົວສຸກເສີ ນ. ທູ່ ານອາດຈະມີ ຄູ່ າຮູ່ ວມຈູ່ າຍສໍ າລັບການບໍ ລິ ການສຸກເສີ ນທີູ່ ສະໜອງ 
ໃຫຶ້ ຢ ູ່ ນອກລັດ Wisconsin.  
 

ການບໍ ລິ ການທີູ່ ໄດຶ້ ຮັບຢ ູ່ ນອກ United States, Canada, ແລະ Mexico ແມູ່ ນບໍູ່ ໄດຶ້ ຮັບການຈູ່ າຍໃຫຶ້ . 

ຖຶ້ າທູ່ ານຕຶ້ ອງການການບໍ ລິ ການສຸກເສີ ນໃນເວລາຢ ູ່  Canada ຫ ື  Mexico, ມີ ພຽງບາງທູ່ ານໝໍ ແລະ 
ໂຮງໝໍສະເພາະເທົູ່ ານັຶ້ ນສາມາດໃຫຶ້ ການບໍ ລິ ການທີູ່ ໄດຶ້ ຮັບການຈູ່ າຍໃຫຶ້ . ກະລຸນາໂທຫາຝູ່ າຍ 
ບໍ ລິ ການສະມາຊິ ກຖຶ້ າທູ່ ານວາງແຜນເດີ ນທາງໄປໜ ູ່ ງໃນປະເທດເຫ ົູ່ ານີ ຶ້  ແລະ ຕຶ້ ອງການຂໍ ຶ້ ມ ນ 
ເພີູ່ ມເຕີ ມ. ນອກນັຶ້ ນ, ໃຫຶ້ ໂທຫາພວກເຮົ າຖຶ້ າທູ່ ານໄດຶ້ ຮັບການບໍ ລິ ການສຸກສີ ນຢ ູ່ ນອກ United 

States. 
 

ຖຶ້ າທູ່ ານໄດຶ້ ຮັບໃບບິ ນສໍ າລັບຄູ່ າການບໍ ລິ ການ, ກະລຸນາໂທຫາຝູ່ າຍບໍ ລິ ການສະມາຊິ ກຂອງ Anthem 

ທີູ່ ເບີ  1-855-690-7800 (TTY 711) ໃນທັນທີ . 

ປະກັນໄພອືູ່ ນ 

ຖຶ້ າທູ່ ານມີ ປະກັນໄພອືູ່ ນນອກຈາກ Anthem, ທູ່ ານຕຶ້ ອງບອກທູ່ ານໝໍ ຫ ື  ຜ ຶ້ ໃຫຶ້ ການດ ແລ 
ເບິູ່ ງແຍງສຸຂະພາບອືູ່ ນຂອງທູ່ ານ. ຖຶ້ າທູ່ ານໝໍ Anthem ຫ ື  ຜ ຶ້ ໃຫຶ້ ການດ ແລສຸຂະພາບອືູ່ ນ 
ຂອງທູ່ ານບໍູ່ ຍອມຮັບປະກັນໄພອືູ່ ນຂອງທູ່ ານ, ໃຫຶ້ ໂທຫາຜ ຶ້ ຊູ່ ຽວຊານຝູ່ າຍລົງທະບຽນຂອງ HMO 

ທີູ່ ເບີ  1-800-291-2002. ຜ ຶ້ ຊູ່ ຽວຊານຝູ່ າຍລົງທະບຽນຂອງ HMO ສາມາດບອກທູ່ ານກູ່ ຽວກັບ 
ວິ ທີ ໃຊຶ້ ແຜນປະກັນໄພທັງສອງໄດຶ້ . ມັນສໍ າຄັນໃນການສະແດງບັດປະກັນສຸຂະພາບຂອງທູ່ ານເມືູ່ ອ 
ທູ່ ານໄດຶ້ ຮັບການດ ແລປິູ່ ນປົວ. ນີ ຶ້ ລວມມີ ບັດ Anthem, ບັດ ForwardHealth ຂອງທູ່ ານ ແລະ 
ບັດປະຈໍ າຕົວສໍ າລັບປະກັນໄພອືູ່ ນຂອງທູ່ ານ. ນີ ຶ້ ອະນຸຍາດໃຫຶ້ ທູ່ ານໄດຶ້ ຮັບສິ ດທິ ປະໂຫຍດຂອງ 
ທູ່ ານຢູ່ າງຄຸຶ້ ມຄູ່ າທີູ່ ສຸດ. 

 

ກະລຸນາໂທຫາຝູ່ າຍບໍ ລິ ການສະມາຊິ ກຂອງ Anthem ທີູ່ ເບີ  1-855-690-7800 (TTY 711) 

ຖຶ້ າທູ່ ານມີ ປະກັນສຸຂະພາບອືູ່ ນ ຫ ື  ຖຶ້ າປະກັນສຸຂະພາບອືູ່ ນຂອງທູ່ ານສິ ຶ້ ນສຸດ. 
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ສິ ດທິ ປະໂຫຍດຈາກແຜນ ແລະ ຈາກລັດ 

Anthem ຈູ່ າຍບາງສູ່ ວນສໍ າລັບສິ ດທິ ປະໂຫຍດຂອງທູ່ ານ ແລະ ລັດຈູ່ າຍບາງສູ່ ວນສໍ າລັບສິ ດທິ  
ປະໂຫຍດຂອງທູ່ ານ. ສອງ ຕາຕະລາງຂຶ້ າງລຸູ່ ມສະແດງສິູ່ ງທີູ່ ໄດຶ້ ຮັບຈາກ Anthem ແລະ 
ສິູ່ ງທີູ່ ທູ່ ານໄດຶ້ ຮັບຈາກລັດ. 

 

ພວກເຮົ າຕຶ້ ອງການໃຫຶ້ ທູ່ ານໄດຶ້ ຮັບການດ ແລເບິູ່ ງແຍງທີູ່ ເໝາະສົມສໍ າລັບທູ່ ານ. ແຜນສຸຂະພາບ 
ຂອງທູ່ ານຈູ່ າຍທຸກຄູ່ າການບໍ ລິ ການທີູ່ ຈໍ າເປັນທາງການແພດທີູ່ ສະໜອງໃຫຶ້ ໂດຍທູ່ ານໝໍໃນແຜນ. 

ຖຶ້ າຜ ຶ້ ໃຫຶ້ ການດ ແລຫ ັ ກ (PCP) ຂອງທູ່ ານເຊືູ່ ອວູ່ າທູ່ ານຄວນໄປພົບທູ່ ານໝໍນອກແຜນ, 

ພວກເຂົ ສາມາດໂທຫາຝູ່ າຍບໍ ລິ ການສະມາຊິ ກເພືູ່ ອຮຶ້ ອງຂໍ ການອະນຸມັດໄດຶ້ . 

 

ມີ ແຕູ່ ບາງການບໍ ລິ ການສະເພາະເທົູ່ ານັຶ້ ນມີ ຄູ່ າຮູ່ ວມຈູ່ າຍ. ສູ່ ວນໃຫຍູ່ ແລຶ້ ວບໍູ່ ມີ . ມີ ການໝາຍບອກ 
ຄູ່ າຮູ່ ວມຈູ່ າຍຢ ູ່ ໃນຕາຕະລາງ. ພຽງແຕູ່ ສະມາຊິ ກບາງຄົນສະເພາະເທົູ່ ານັຶ້ ນຈໍ າເປັນຕຶ້ ອງຈາຍຄູ່ າ 
ຮູ່ ວມຈູ່ າຍ (ເບິູ່ ງຂໍ ຶ້  ການຮູ່ ວມຈູ່ າຍ).  

 

ຕາຕະລາງເຫ ົູ່ ານີ ຶ້ ແມູ່ ນການສັງລວມເທົູ່ ານັຶ້ ນ. ປ ຶ້ ມຄ ູ່ ມ ນີ ຶ້ ມີ ລາຍລະອຽດເພີູ່ ມເຕີ ມກູ່ ຽວກັບສິ ດທິ  
ປະໂຫຍດຂອງທູ່ ານ. ໂທຫາພວກເຮົ າທີູ່  1-855-690-7800 (TTY 711) ຫ ື  ລັດ (ຝູ່ າຍບໍ ລິ ການ 
ສະມາຊິ ກ ForwardHealth) ທີູ່ ເບີ  1-800-362-3002 ຖຶ້ າທູ່ ານມີ ຄໍ າຖາມກູ່ ຽວກັບການ 
ບໍ ລິ ການເຫ ົູ່ ານີ ຶ້ . 

 ສິ ດທິປະໂຫຍດຈາກ Anthem 

ການບໍ ລິ ການ ຄວາມຄຸຶ້ ມຄອງ 

ສ ນຜູ່ າຕັດແບບບໍູ່ ນອນຄຶ້ າງຄື ນ ຄຸຶ້ ມຄອງການຜູ່ າຕັດສະເພາະ ແລະ 
ການບໍ ລິ ການໃນຫຶ້ ອງແລັບທີູ່ ກູ່ ຽວຂຶ້ ອງ. 

ແຂຶ້ ວ ຄຸຶ້ ມຄອງສໍ າລັບສະມາຊິ ກຢ ູ່ ໃນເຂດປົກຄອງ 

Kenosha, Milwaukee, Ozaukee, Racine, 

Washington ແລະ Waukesha. 

ອຸປະກອນການແພດແບບໃຊຶ້ ແລຶ້ ວຖິຶ້ ມ 

(DMS) 

ຄຸຶ້ ມຄອງ 

ອຸປະກອນການແພດທີູ່ ໃຊຶ້ ຍາວນານ 

(DME) 

ຄຸຶ້ ມຄອງ 

ພະຍາດໄຂຫ ັ ງໄລຍະສຸດທຶ້ າຍ (ESRD) ຄຸຶ້ ມຄອງ 
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ການບໍ ລິ ການ ຄວາມຄຸຶ້ ມຄອງ 

ການກວດສຸຂະພາບສໍ າລັບເດັກນຶ້ ອຍ ການກວດສຸຂະພາບ HealthCheck ແລະ 
ການບໍ ລິ ການອືູ່ ນໆສໍ າລັບບກຄົນອາຍຸຕໍູ່ າກວູ່ າ 21 

ປີ ແມູ່ ນໄດຶ້ ຮັບຄວາມຄຸຶ້ ມຄອງ. 

ການບໍ ລິ ການດຶ້ ານການໄດຶ້ ຍິ ນ ຄຸຶ້ ມຄອງ 

ການບໍ ລິ ການດ ແລເບິູ່ ງແຍງຢ ູ່ ເຮື ອນ 

(ການດ ແລເບິູ່ ງແຍງສຸຂະພາບຢ ູ່ ເຮື ອນ, 

ພະຍາບານສູ່ ວນຕົວ ແລະ 
ການດ ແລເບິູ່ ງແຍງສູ່ ວນບຸກຄົນ) 

ຄຸຶ້ ມຄອງ 

ການດ ແລເບິູ່ ງແຍງຜ ຶ້ ປູ່ ວຍໄລຍະສຸດທຶ້ າຍ ຄຸຶ້ ມຄອງ 

ການບໍ ລິ ການຢ ູ່ ໂຮງໝໍສໍ າລັບຄົນເຈັບໃນ ຄຸຶ້ ມຄອງ 

ການປິູ່ ນປົວສຸຂະພາບຈິ ດ ແລະ 
ການຕິດສານເສບຕິດ 

ຄຸຶ້ ມຄອງ 

ການບໍ ລິ ການຢ ູ່ ສະຖານພະຍາບານ ຄຸຶ້ ມຄອງ 

ການບໍ ລິ ການຢ ູ່ ໂຮງໝໍສໍ າລັບຄົນເຈັບເຂ
ດນອກ 

ຄຸຶ້ ມຄອງ 

ໂຮງໝໍຄົນເຈັບເຂດນອກ — 

ຫຶ້ ອງສຸກເສີ ນ  

ຄຸຶ້ ມຄອງ 

ກາຍະບໍ າບັດ, ກິດຈະກໍາບໍ າບັດ ແລະ 
ການບໍ າບັດແກຶ້ ໄຂການເວົ ຶ້ າ ແລະ ພາສາ 

ຄຸຶ້ ມຄອງ 

ການບໍ ລິ ການຂອງທູ່ ານໝໍ ຄຸຶ້ ມຄອງ; ລວມທັງການກວດໃນຫຶ້ ອງແລັບ ແລະ 
ລັງສີ ວິ ທະຍາ. 

ການບໍ າບັດຮັກສາຕີ ນ ຄຸຶ້ ມຄອງ 

ການດ ແລເບິູ່ ງແຍງກູ່ ອນເກີ ດລ ກ/ການດ 
ແລເບິູ່ ງແຍງແມູ່  

ຄຸຶ້ ມຄອງ; ລວມທັງການປະສານງານການດ ແລ 
ເບິູ່ ງແຍງກູ່ ອນເກີ ດລ ກ ແລະ 
ການກວດຄັດສຸຂະພາບຈິ ດ ແລະ 
ການຕິດສານເສບຕິດແບບປຶ້ ອງກັນ ແລະ 
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ການບໍ ລິ ການ ຄວາມຄຸຶ້ ມຄອງ 

ການໃຫຶ້ ຄໍ າປ ກສາສໍ າລັບແມູ່ ຍິ ງທີູ່ ມີ ຄວາມສູ່ ຽງເກີ
ດບັນຫາສຸຂະພາບຈິ ດ ຫ ື  ການຕິດສານເສບຕິດ. 

ການບໍ ລິ ການສຸຂະພາບຈະເລີ ນພັນ — 

ການບໍ ລິ ການວາງແຜນຄອບຄົວ 

ຄຸຶ້ ມຄອງ; ຍົກເວັຶ້ ນການປິູ່ ນປົວການບໍູ່ ສາມາດ 
ມີ ລ ກໄດຶ້ , ການເປັນພໍູ່ ແມູ່ ຕົວແທນ ແລະ 
ການບໍ ລິ ການທີູ່ ກູ່ ຽວຂຶ້ ອງ ເຊິູ່ ງລວມມີ  ແຕູ່ ບໍູ່ ຈໍ າກັດ 

ການປະສົມພັນທຽມ ແລະ ການດ ແລການເກີ ດ 
ລ ກຕາມມາ ທີູ່ ເປັນການບໍ ລິ ການບໍູ່ ໄດຶ້ ຮັບ 
ຄວາມຄຸຶ້ ມຄອງ ແລະ ການເລີ ກການເຮັດໝັນ 
ແບບສະໝັກໃຈ. 

ການດ ແລເບິູ່ ງແຍງສາຍຕາຕາມປົກກະ
ຕິ 

ຄຸຶ້ ມຄອງ; ລວມທັງແວູ່ ນຕາ. 

ການຮັບສົູ່ ງ (ສຸກເສີ ນ)  ຄຸຶ້ ມຄອງ. 

 

ສິ ດທິປະໂຫຍດຈາກລັດ 
ການບໍ ລິ ການປິູ່ ນປົວພ ດຕິ
ກໍາ (ຄວາມຜິດປົກກະຕິ 
ທາງການສືູ່ ສານ ແລະ 
ອາລົມ) 

ຄຸຶ້ ມຄອງເຕັມສໍ າລັບການບໍ ລິ ການປິູ່ ນປົວພ ດຕິກໍາແບບຄົບຖຶ້ ວ
ນ ແລະ ເນັຶ້ ນໜັກ (ມີ ການອະນຸມັດກູ່ ອນລູ່ ວງໜຶ້ າ).  

ການບໍ າບັດໂຣກດຶ້ ວຍການ
ຈັບກະດ ກສັນຫ ັ ງ 

ຄຸຶ້ ມຄອງ. 

ຄູ່ າຮູ່ ວມຈູ່ າຍ $0.50 ຫາ $3 ຕໍູ່ ການບໍ ລິ ການ.  

ແຂຶ້ ວ ຄຸຶ້ ມຄອງສໍ າລັບສະມາຊິ ກທີູ່ ບໍູ່ ຢ ູ່ ໃນເຂດປົກຄອງ Kenosha, 

Milwaukee, Ozaukee, Racine, Washington ແລະ Waukesha. 

ຄູ່ າຮູ່ ວມຈູ່ າຍ $0.50 ຫາ $3 ຕໍູ່ ການບໍ ລິ ການ.  

ຢາ (ຢາຕາມແພດສັູ່ ງ) ຜົນປະໂຫຍດຶ້ ານຢາແບບຄົບຖຶ້ ວນໂດຍມີ ຄວາມຄຸຶ້ ມຄອງຢາທົູ່ ວໄ
ປ ແລະ ຢາຕາມແພດສັູ່ ງທີູ່ ມີ ຍີູ່ ຫໍຶ້  ແລະ ຢາຈໍ າໜູ່ າຍໜຶ້ າຮຶ້ ານ 

(OTC) ຈໍ ານວນໜ ູ່ ງ. 

ສະມາຊິ ກຖື ກຈໍ າກັດໃຫຶ້ ຮັບຢາຕາມແພດສັູ່ ງໄດຶ້ ແຕູ່ ຫຶ້ າຄັຶ້ ງຕໍູ່ ເດື ອ
ນສໍ າລັບຢາໂອປີ ອອຍ (opioid). 

ຄູ່ າຮູ່ ວມຈູ່ າຍມີ ດັູ່ ງນີ ຶ້ : 

•  $0.50 ສໍ າລັບຢາ OTC. 
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•  $1 ສໍ າລັບຢາທົູ່ ວໄປ. 

•  $3 ສໍ າລັບຢາມີ ຍີູ່ ຫໍຶ້ . 
 

ຄູ່ າຮູ່ ວມຈູ່ າຍຖື ກຈໍ າກັດບໍູ່ ເກີ ນ $12 ຕໍູ່ ສະມາຊິ ກ, ຕໍູ່ ຜ ຶ້ ໃຫຶ້ ບໍ ລິ ການ, 

ຕໍູ່ ເດື ອນ. ຢາ OTC ໄດຶ້ ຮັບຍົກເວັຶ້ ນຈາກຈໍ ານວນສ ງສຸດ $12 ນີ ຶ້ . 
ການຮັບສົູ່ ງ (ບໍູ່ ສຸກເສີ ນ) — 

ລົດຂົນສົູ່ ງຄົນເຈັບ, 

ພາຫານະທາງການແພດພິເ
ສດ (SMV), 

ການຂົນສົູ່ ງສາທາລະນະ 

ຄູ່ າການຮັບສົູ່ ງທາງການແພດທີູ່ ບໍູ່ ແມູ່ ນເຫດສຸກເສີ ນໄປ ແລະ 
ກັບຈາກຜ ຶ້ ໃຫຶ້ ບໍ ລິ ການທີູ່ ຮັບຮອງສໍ າລັບການບໍ ລິ ການທີູ່ ໄດຶ້ ຮັບຄວ
າມຄຸຶ້ ມຄອງແມູ່ ນໄດຶ້ ຮັບການຈູ່ າຍໃຫຶ້ . 

ຄູ່ າຮູ່ ວມຈູ່ າຍມີ ດັູ່ ງນີ ຶ້ : 

• ຄູ່ າຮູ່ ວມຈູ່ າຍ $2 ສໍ າລັບລົດຂົນສົູ່ ງຄົນເຈັບທີູ່  
ບໍູ່ ແມູ່ ນເຫດສຸກເສີ ນ. 

• ຄູ່ າຮູ່ ວມຈູ່ າຍ $1 ຕໍູ່ ຄັຶ້ ງສໍ າລັບການຮັບສົູ່ ງໂດຍ SMV. 

ບໍູ່ ມີ ຄູ່ າຮູ່ ວມຈູ່ າຍສໍ າລັບການຮັບສົູ່ ງໂດຍການຂົນສົູ່ ງສາທາລະນະ 
ຫ ື  ລົດຂົນສົູ່ ງຄົນເຈັບສຸກເສີ ນ. 

ການອະນຸມັດລູ່ ວງໜຶ້ າ 

ບາງການບໍ ລິ ການອາດຈະຕຶ້ ອງການມີ ການອະນຸມັດກູ່ ອນລູ່ ວງໜຶ້ າຈາກ Anthem ແລະ/ຫ ື  

ທູ່ ານໝໍຂອງທູ່ ານ. ທູ່ ານໝໍຂອງທູ່ ານຄວນຮຶ້ ອງຂໍ ເອົ າການອະນຸມັດໃຫຶ້ ທູ່ ານ. 

ນັຶ້ ນແມູ່ ນສູ່ ວນໜ ູ່ ງຂອງເຫດຜົນຍຶ້ ອນຫຍັງມັນຈິູ່ ງສໍ າຄັນໃນການໄປພົບ PCP 

ຂອງທູ່ ານກູ່ ອນສໍ າລັບບັນຫາສຸຂະພາບທີູ່ ບໍູ່ ແມູ່ ນເຫດສຸກເສີ ນ ແລະ ການກວດສຸຂະພາບປະຈໍ າປີ . 

ທູ່ ານໝໍຂອງທູ່ ານອາດຈະຈໍ າເປັນຕຶ້ ອງເຮັດວຽກກັບພວກເຮົ າເພືູ່ ອໃຫຶ້ ການອະນຸມັດສໍ າລັບການບໍ
ລິ ການດ ແລປິູ່ ນປົວສຸຂະພາບສະເພາະຕູ່ າງໆ. ພວກເຮົ າເຮັດການຕັດສິ ນໃຈອີ ງໃສູ່ ສອງຢູ່ າງ:  

• ທູ່ ານມີ ສິ ດທິ ປະໂຫຍດດຶ້ ານການດ ແລເບິູ່ ງແຍງສຸຂະພາບໃດແດູ່  

• ການດ ແລເບິູ່ ງແຍງນັຶ້ ນມີ ຄວາມຈໍ າເປັນທາງການແພດຫ ື ບໍູ່   
 

ພວກເຮົ າບໍູ່ ໃຫຶ້ ລາງວັນແກູ່ ທູ່ ານໝໍ ຫ ື  ພະນັກງານດ ແລເບິູ່ ງແຍງສຸຂະພາບອືູ່ ນທີູ່ ເຮັດ 
ການຕັດສິ ນສໍ າລັບ: 

• ການປະຕິເສດການດ ແລເບິູ່ ງແຍງທູ່ ານ. 

• ການບອກວູ່ າທູ່ ານບໍູ່ ມີ ສິ ດທິ ປະໂຫຍດ. 

• ໃຫຶ້ ການດ ແລເບິູ່ ງແຍງທີູ່ ໜຶ້ ອຍກວູ່ າທີູ່ ທູ່ ານຕຶ້ ອງການ. 
 

ໝາຍເຫດ: ການອະນຸມັດລູ່ ວງໜຶ້ າສໍ າລັບການບໍ ລິ ການທີູ່ ບໍູ່ ໄດຶ້ ຮັບຄວາມຄຸຶ້ ມຄອງບໍູ່ ຮັບປະກັນ 
ການຈູ່ າຍຄູ່ າການບໍ ລິ ການນັຶ້ ນ. ກະລຸນາໂທຫາພວກເຮົ າທີູ່ ເບີ   

1-855-690-7800 (TTY 711): 

• ຖຶ້ າທູ່ ານບໍູ່ ແນູ່ ໃຈວູ່ າທູ່ ານຈໍ າເປັນຕຶ້ ອງມີ ການອະນຸມັດຈາກພວກເຮົ າຫ ື ບໍູ່ . 

• ສໍ າລັບລາຍລະອຽດເພີູ່ ມເຕີ ມກູ່ ຽວກັບວິ ທີ ໄດຶ້ ຮັບການອະນຸມັດ. 

• ເພືູ່ ອກວດເບິູ່ ງສະຖານະການອະນຸມັດຂອງທູ່ ານ. 
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ລາຍລະອຽດຂອງສິ ດທິປະໂຫຍດ 

ສິ ດທິ ປະໂຫຍດດຶ້ ານສຸຂະພາບຈິ ດ ແລະ ການຕິດສານເສບຕິດ   
ບາງຄັຶ້ ງ, ການຮັບມື ກັບທຸກໜຶ້ າວຽກຢ ູ່ ເຮື ອນ ແລະ ຂອງຄອບຄົວສາມາດນໍ າໄປສ ູ່ ຄວາມຄຽດໄດຶ້ . 

ຄວາມຄຽດສາມາດນໍ າໄປສ ູ່ : 

• ຊ ມເສົ ຶ້ າ 

• ຄວາມວິ ຕົກກັງວົນ 

• ບັນຫາແຕູ່ ງງານ, ຄອບຄົວ ແລະ/ຫ ື  ການລຶ້ ຽງລ ກ 

• ການຕິດເຫ ົ ຶ້ າ ແລະ ຢາເສບຕິດ 

 

ຖຶ້ າທູ່ ານ ຫ ື  ສະມາຊິ ກໃນຄອບຄົວກໍາລັງມີ ບັນຫາເຫ ົູ່ ານີ ຶ້ , ທູ່ ານສາມາດຂໍ ຄວາມຊູ່ ວຍເຫ ື ອໄດຶ້ . 

ໂທຫາຝູ່ າຍບໍ ລິ ການສະມາຊິ ກຂອງ Anthem ທີູ່ ເບີ  1-855-690-7800 (TTY 711). ນອກນັຶ້ ນ 

ທູ່ ານຍັງສາມາດຂໍ ເອົ າຊືູ່ ຂອງຜ ຶ້ ຊູ່ ຽວຊານສຸຂະພາບພ ດຕິກໍາຜ ຶ້ ທີູ່ ຈະພົບກັບທູ່ ານຖຶ້ າທູ່ ານຕຶ້ ອງການ. 

ທຸກການບໍ ລິ ການທີູ່  Anthem ສະໜອງໃຫຶ້ ແມູ່ ນເປັນຄວາມລັບ. 

ສິ ດທິ ປະໂຫຍດຂອງທູ່ ານລວມມີ ການບໍ ລິ ການທີູ່ ຈໍ າເປັນທາງການແພດ ເຊັູ່ ນວູ່ າ: 

• ການດ ແລປິູ່ ນປົວສຸຂະພາບຈິ ດສໍ າລັບຄົນເຈັບໃນ 

• ການດ ແລປິູ່ ນປົວສຸຂະພາບຈິ ດ ແລະ/ຫ ື  ການຕິດຢາເສບຕິດສໍ າລັບຄົນເຈັບເຂດນອກ 

• ການເຂົ ຶ້ າປິູ່ ນປົວໃນໂຮງໝໍເປັນບາງສູ່ ວນ 

• ການບໍ ລິ ການປິູ່ ນປົວຟື ຶ້ ນຟ ສຸຂະພາບຈິ ດ 

 

ທູ່ ານບໍູ່ ຈໍ າເປັນຕຶ້ ອງມີ ການນໍ າສົູ່ ງຈາກ PCP ຂອງທູ່ ານເພືູ່ ອໄດຶ້ ຮັບການບໍ ລິ ການເຫ ົູ່ ານີ ຶ້  ຫ ື  

ເພືູ່ ອໄປພົບຜ ຶ້ ຊູ່ ຽວຊານສຸຂະພາບພ ດຕິກໍາໃນເຄື ອຂູ່ າຍຂອງທູ່ ານ.  

ຖຶ້ າທູ່ ານຄິ ດວູ່ າຜ ຶ້ ຊູ່ ຽວຊານສຸຂະພາບພ ດຕິກໍາບໍູ່ ຕອບສະໜອງໄດຶ້ ຄວາມຕຶ້ ອງການຂອງທູ່ ານ, 

ໃຫຶ້ ໂອຶ້ ລົມກັບ PCP ຂອງທູ່ ານ. ຜ ຶ້ ກູ່ ຽວສາມາດຊູ່ ວຍທູ່ ານຊອກຫາຜ ຶ້ ຊູ່ ຽວຊານອືູ່ ນໄດຶ້ . 

ມີ ບາງການປິູ່ ນປົວ ແລະ ການບໍ ລິ ການທີູ່ ທູ່ ານ PCP ຫ ື  ຜ ຶ້ ຊູ່ ຽວຊານສຸຂະພາບພ ດຕິ 
ກໍາຂອງທູ່ ານຕຶ້ ອງຮຶ້ ອງຂໍ ໃຫຶ້  Anthem ອະນຸມັດກູ່ ອນທີູ່ ທູ່ ານຈະສາມາດໄດຶ້ ຮັບພວກມັນ. 

ທູ່ ານໝໍຂອງທູ່ ານຈະສາມາດບອກທູ່ ານວູ່ າພວກມັນມີ ຫຍັງແດູ່ . 

ຖຶ້ າທູ່ ານມີ ຄໍ າຖາມຕູ່ າງໆກູ່ ຽວກັບການນໍ າສົູ່ ງ ແລະ ທູ່ ານຕຶ້ ອງການມີ ການນໍ າສົູ່ ງເມືູ່ ອໃດ, 

ໃຫຶ້ ຕິດຕໍູ່ ຫາຝູ່ າຍບໍ ລິ ການສະມາຊິ ກທີູ່ ເບີ  1-855-690-7800 (TTY 711). 

ຖຶ້ າທູ່ ານຕຶ້ ອງການຄວາມຊູ່ ວຍເຫ ື ອໃນທັນທີ , ກະລຸນາ ໂທຫາ ສາຍດູ່ ວນແຈຶ້ ງ 
ເຫດວິ ກິດສຸຂະພາບພ ດຕິກໍາ ທີູ່ ເບີ  1-855-690-7800 (TTY 711). 

ສິ ດທິ ປະໂຫຍດຶ້ ານການບໍ ລິ ການວາງແຜນຄອບຄົວ  
ພວກເຮົ າໃຫຶ້ ການບໍ ລິ ການວາງແຜນຄອບຄົວແບບເປັນສູ່ ວນຕົວແກູ່ ສະມາຊິ ກທຸກຄົນ 

ລວມທັງຜ ຶ້ ເຍົ າ. ຖຶ້ າທູ່ ານບໍູ່ ຕຶ້ ອງການໂອຶ້ ລົມກັບຜ ຶ້ ໃຫຶ້ ການດ ແລຫ ັ ກຂອງທູ່ ານກູ່ ຽວກັບການວາງ 
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ແຜນຄອບຄົວ, ໃຫຶ້ ໂທຫາພວກເຮົ າທີູ່ ເບີ  1-855-690-7800 (TTY 711). ພວກເຮົ າຈະຊູ່ ວຍທູ່ ານ 
ເລື ອກທູ່ ານໝໍວາງແຜນຄອບຄົວຂອງ Anthem ຜ ຶ້ ທີູ່ ຕູ່ າງຈາກຜ ຶ້ ໃຫຶ້ ການດ ແລຫ ັ ກຂອງທູ່ ານ. 
 

ພວກເຮົ າສົູ່ ງເສີ ມໃຫຶ້ ທູ່ ານໄດຶ້ ຮັບການບໍ ລິ ການວາງແຜນຄອບຄົວຈາກທູ່ ານໝໍ Anthem 

ເພືູ່ ອໃຫຶ້ ພວກເຮົ າສາມາດປະສານງານທຸກການດ ແລເບິູ່ ງແຍງສຸຂະພາບຂອງທູ່ ານໄດຶ້ ດີ ກວູ່ າ. 

ແນວໃດກໍຕາມ, ທູ່ ານຍັງສາມາດໄປຫາຄລີ ນິ ກວາງແຜນຄອບຄົວໃດໆກໍໄດຶ້ ທີູ່ ຍອມຮັບ 
ບັດປະຈໍ າຕົວ ForwardHealth ຂອງທູ່ ານ, ເຖິງແມູ່ ນວູ່ າຄລີ ນິ ກນັຶ້ ນບໍູ່ ແມູ່ ນສູ່ ວນໜ ູ່  
ງຂອງແຜນສຸຂະພາບ Anthem ກໍຕາມ. 

ສິ ດທິ ປະໂຫຍດດຶ້ ານແຂຶ້ ວ  
ສໍ າລັບສະມາຊິ ກໃນເຂດປົກຄອງ Kenosha, Milwaukee, Ozaukee, Racine, Washington ແລະ 
Waukesha, Anthem ໃຫຶ້ ສິ ດທິ ປະໂຫຍດດຶ້ ານແຂຶ້ ວທັງໝົດຜູ່ ານ DentaQuest. 

ທູ່ ານຕຶ້ ອງໄປຫາໝໍປົວແຂຶ້ ວໃນແຜນ Anthem.  ໂທຫາຝູ່ າຍບໍ ລິ ການສະມາຊິ ກຂອງ Anthem ທີູ່ ເບີ  

1-855-690-7800 (TTY 711) ສໍ າລັບຊືູ່ ໝໍປົວແຂຶ້ ວຂອງພວກເຮົ າ. ຫ ື  ເຂົ ຶ້ າຫາ DentaQuest ທີູ່  

www.dentaquest.com ຫ ື  ໂທຫາ 1-888-271-5210 (TTY 1-800-466-7566). 
 

ໃນຖານະເປັນສະມາຊິ ກ Anthem, ທູ່ ານມີ ສິ ດມີ ການນັດກວດແຂຶ້ ວຕາມປົກກະຕິພາຍໃນ 90 

ວັນນັບຈາກທີູ່ ທູ່ ານຮຶ້ ອງຂໍ  ບໍູ່ ວູ່ າຈະເປັນລາຍລັກອັກສອນ ຫ ື  ທາງໂທລະສັບ 

ຫາຝູ່ າຍບໍ ລິ ການສະມາຊິ ກ.  
 

ສໍ າລັບສະມາຊິ ກທີູ່ ຢ ູ່ ນອກເຂດປົກຄອງ Kenosha, Milwaukee, Ozaukee, Racine, Washington 

ແລະ Waukesha, ສິ ດທິ ປະໂຫຍດດຶ້ ານແຂຶ້ ວທີູ່ ລັດຈູ່ າຍໃຫຶ້ ພາຍໃຕຶ້  BadgerCare Plus ແລະ 
Medicaid SSI. ທູ່ ານອາດຈະໄດຶ້ ຮັບສິ ດທິ ປະໂຫຍດດຶ້ ານແຂຶ້ ວຈາກທູ່ ານໝໍທີູ່ ລົງທະບຽນນໍ າ 

Medicaid ຜ ຶ້ ທີູ່ ຈະຍອມຮັບບັດປະຈໍ າຕົວ ForwardHealth ຂອງທູ່ ານ. 

ເພືູ່ ອຊອກຫາຜ ຶ້ ໃຫຶ້ ບໍ ລິ ການທີູ່ ລົງທະບຽນນໍ າ Medicaid: 

1. ໄປທີູ່  www.forwardhealth.wi.gov.  

2. ເລື ອກ Members (ສະມາຊິ ກ) ຢ ູ່ ເຄິູ່ ງກາງໜຶ້ າ. 

3. ເລືູ່ ອນລົງ ແລະ ເລື ອກແຖບ Resources (ຊັບພະຍາກອນ). 

4. ເລື ອກ Find a Provider (ຊອກຫາຜ ຶ້ ໃຫຶ້ ບໍ ລິ ການ). 

5. ຢ ູ່ ກຶ້ ອງ Program (ໂຄງການ), ເລື ອກ BadgerCare Plus/Medicaid. 

ຫ ື  ທູ່ ານສາມາດໂທຫາຝູ່ າຍບໍ ລິ ການສະມາຊິ ກຂອງ ForwardHealth ທີູ່ ເບີ   

1-800-362-3002.  
 

ຖຶ້ າທູ່ ານມີ ເຫດສຸກເສີ ນດຶ້ ານແຂຶ້ ວ, ທູ່ ານມີ ສິ ດໄດຶ້ ຮັບການປິູ່ ນປົວພາຍໃນ 24 

ຊົູ່ ວໂມງຫ ັ ງຈາກທີູ່ ທູ່ ານຮຶ້ ອງຂໍ . ເຫດສຸກເສີ ນດຶ້ ານແຂຶ້ ວແມູ່ ນຄວາມຈໍ າເປັນຕຶ້ ອງມີ ການບໍ ລິ ການ 
ແຂຶ້ ວໃນທັນທີ ເພືູ່ ອປິູ່ ນປົວອາການເຈັບແຂຶ້ ວຮຸນແຮງ, ໄຄູ່ ບວມ, ເປັນໄຂຶ້ , ການຕິດເຊື ຶ້ ອ ຫ ື  

ການບາດເຈັບຕໍູ່ ກັບແຂຶ້ ວ. ຖຶ້ າທູ່ ານກໍາລັງມີ ເຫດສຸກເສີ ນດຶ້ ານແຂຶ້ ວ: 

• ຖຶ້ າທູ່ ານມີ ໝໍປົວແຂຶ້ ວທີູ່ ຢ ູ່ ນໍ າ Anthem ຢ ູ່ ແລຶ້ ວ: 

o ໂທຫາຫຶ້ ອງການໝໍປົວແຂຶ້ ວນັຶ້ ນ. 

o ບອກຫຶ້ ອງການໝໍປົວແຂຶ້ ວວູ່ າທູ່ ານ ຫ ື  ລ ກຂອງທູ່ ານກໍາລັງມີ ເຫດສຸກເສີ ນດຶ້ ານແຂຶ້ ວ. 

http://www.dentaquest.com/
https://www.forwardhealth.wi.gov/WIPortal/
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o ບອກຫຶ້ ອງການໝໍປົວແຂຶ້ ວວູ່ າບັນຫາແຂຶ້ ວແມູ່ ນແນວໃດ. ນີ ຶ້ ອາດຈະເປັນບາງຢູ່ າງ 

ເຊັູ່ ນວູ່ າ ເຈັບແຂຶ້ ວຮຸນແຮງ ຫ ື  ໃບໜຶ້ າບວມໃຄູ່ .  

o ໂທຫາພວກເຮົ າຖຶ້ າທູ່ ານຕຶ້ ອງການຄວາມຊູ່ ວຍເຫ ື ອໃນການຊອກລົດຮັບສົູ່ ງໄປ ຫ ື  

ກັບຈາກການນັດກວດແຂຶ້ ວຂອງທູ່ ານ. 

• ຖຶ້ າທູ່ ານ ບໍູ່  ມີ ໝໍປົວແຂຶ້ ວທີູ່ ຢ ູ່ ນໍ າ Anthem ໃນປະຈຸບັນ: 

o ໂທຫາຝູ່ າຍບໍ ລິ ການສະມາຊິ ກຂອງ Anthem. ບອກພວກເຮົ າວູ່ າທູ່ ານ ຫ ື  

ລ ກຂອງທູ່ ານກໍາລັງມີ ເຫດສຸກເສີ ນດຶ້ ານແຂຶ້ ວ. 

ພວກເຮົ າຕຶ້ ອງການຊູ່ ວຍໃຫຶ້ ທູ່ ານໄດຶ້ ຮັບການບໍ ລິ ການແຂຶ້ ວ. 

o ບອກພວກເຮົ າຖຶ້ າທູ່ ານຕຶ້ ອງການຄວາມຊູ່ ວຍເຫ ື ອໃນການຊອກລົດຮັບສົູ່ ງໄປ ຫ ື  

ກັບຈາກຫຶ້ ອງການໝໍປົວແຂຶ້ ວ. 
 

ສໍ າລັບການຊູ່ ວຍເຫ ື ອເລືູ່ ອງເຫດສຸກເສີ ນກູ່ ຽວກັບແຂຶ້ ວ, ທູ່ ານສາມາດຍັງໂທຫາ DentaQuest 

ໄດຶ້ ທີູ່ ເບີ  1-888-271-5210 (TTY 1-800-466-7566) ຖຶ້ າທູ່ ານອາໄສຢ ູ່ ໃນເຂດປົກຄອງ Kenosha, 

Milwaukee, Ozaukee, Racine, Washington ແລະ Waukesha . 

ສິ ດທິ ປະໂຫຍດດຶ້ ານການບໍ າບັດໂຣກດຶ້ ວຍການຈັບກະດ ກສັນຫ ັ ງ   
ການບໍ ລິ ການບໍ າບັດໂຣກດຶ້ ວຍການຈັບກະດ ກສັນຫ ັ ງແມູ່ ນສິ ດທິ ປະໂຫຍດທີູ່ ລັດຈູ່ າຍໃຫຶ້ ພາຍໃຕຶ້  

BadgerCare Plus ແລະ Medicaid SSI. ທູ່ ານອາດຈະໄດຶ້ ຮັບການບໍ ລິ ການບໍ າບັດໂຣກດຶ້ ວຍ 
ການຈັບກະດ ກສັນຫ ັ ງຈາກຜ ຶ້ ໃຫຶ້ ບໍ ລິ ການທີູ່ ລົງທະບຽນນໍ າ Medicaid ຜ ຶ້ ທີູ່ ຈະຍອມຮັບບັດປະຈໍ າຕົວ 

ForwardHealth ຂອງທູ່ ານ. ເພືູ່ ອຊອກຫາຜ ຶ້ ໃຫຶ້ ບໍ ລິ ການທີູ່ ລົງທະບຽນນໍ າ Medicaid: 

1. ໄປທີູ່  www.forwardhealth.wi.gov. 

2. ເລື ອກ Members (ສະມາຊິ ກ) ຢ ູ່ ເຄິູ່ ງກາງໜຶ້ າ. 

3. ເລືູ່ ອນລົງ ແລະ ເລື ອກແຖບ Resources (ຊັບພະຍາກອນ). 

4. ເລື ອກ Find a Provider (ຊອກຫາຜ ຶ້ ໃຫຶ້ ບໍ ລິ ການ). 

5. ຢ ູ່ ກຶ້ ອງ Program (ໂຄງການ), ເລື ອກ BadgerCare Plus/Medicaid. 
 

ຫ ື  ທູ່ ານສາມາດໂທຫາຝູ່ າຍບໍ ລິ ການສະມາຊິ ກຂອງ ForwardHealth ທີູ່ ເບີ   

1-800-362-3002. 

ສິ ດທິ ປະໂຫຍດດຶ້ ານສາຍຕາ  
Anthem ໃຫຶ້ ສິ ດທິ ປະໂຫຍດດຶ້ ານສາຍຕາຜູ່ ານ March Vision Care. ນີ ຶ້ ລວມມີ ໜ ູ່ ງໃນແຕູ່  
ລະລາຍການ ແລະ ການບໍ ລິ ການເຫ ົູ່ ານີ ຶ້ ຕໍູ່ ປີ :  

• ການກວດຕາ 
• ຂອບແວູ່ ນຕາ 

• ເລັນແວູ່ ນຕາ 

• ການປູ່ ຽນເລັນແວູ່ ນຕາ 

• ຄອນແທັກເລັນ (ແທນຂອບແວູ່ ນຕາ ແລະ ເລັນສໍ າລັບສະມາຊິ ກທີູ່ ເລື ອກ) 

• ການປູ່ ຽນຄອນແທັກເລັນ (ສໍ າລັບສະມາຊິ ກທີູ່ ເລື ອກ) 
 

ນໍ າໃຊຶ້ ບາງຂໍ ຶ້ ຈໍ າກັດ. ຂອບແວູ່ ນຕາ ແລະ ເລັນຕຶ້ ອງສະໜອງໃຫຶ້ ໂດຍ March Vision Care. ສໍ າລັ 
ບຂໍ ຶ້ ມ ນເພີູ່ ມເຕີ ມ, ໃຫຶ້ ໂທຫາ March Vision Care ທີູ່ ເບີ  1-855-516-2724 (TTY 1-877-627-2456) ຫ ື  

ເຂົ ຶ້ າເບິູ່ ງເວັບໄຊຂອງເຂົ າເຈົ ຶ້ າທີູ່  www.marchvisioncare.com. 

https://www.forwardhealth.wi.gov/WIPortal/
http://www.marchvisioncare.com/
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ສິ ດທິ ປະໂຫຍດດຶ້ ານການປິູ່ ນປົວຄວາມຜິດປົກກະຕິທາງການສືູ່ ສານ 

ແລະ ອາລົມ  
ການບໍ ລິ ການປິູ່ ນປົວພ ດຕິກໍາແມູ່ ນສິ ດທິ ປະໂຫຍດທີູ່ ລັດຈູ່ າຍໃຫຶ້ ພາຍໃຕຶ້  BadgerCare Plus. 

ທູ່ ານອາດຈະໄດຶ້ ຮັບການບໍ ລິ ການປິູ່ ນປົວຄວາມຜິດປົກກະຕິທາງການສືູ່ ສານ ແລະ 
ອາລົມຈາກທູ່ ານໝໍທີູ່ ລົງທະບຽນນໍ າ Medicaid ຜ ຶ້ ທີູ່ ຈະຍອມຮັບບັດປະຈໍ າຕົວ ForwardHealth 

ຂອງທູ່ ານ. ເພືູ່ ອຊອກຫາຜ ຶ້ ໃຫຶ້ ບໍ ລິ ການທີູ່ ລົງທະບຽນນໍ າ Medicaid: 

1. ໄປທີູ່  www.forwardhealth.wi.gov. 

2. ເລື ອກ Members (ສະມາຊິ ກ) ຢ ູ່ ເຄິູ່ ງກາງໜຶ້ າ. 

3. ເລືູ່ ອນລົງ ແລະ ເລື ອກແຖບ Resources (ຊັບພະຍາກອນ). 

4. ເລື ອກ Find a Provider (ຊອກຫາຜ ຶ້ ໃຫຶ້ ບໍ ລິ ການ). 

5. ຢ ູ່ ກຶ້ ອງ Program (ໂຄງການ), ເລື ອກ BadgerCare Plus/Medicaid. 
 

ຫ ື  ທູ່ ານສາມາດໂທຫາຝູ່ າຍບໍ ລິ ການສະມາຊິ ກຂອງ ForwardHealth ທີູ່ ເບີ   

1-800-362-3002.  

ສິ ດທິ ປະໂຫຍດການກວດສຸຂະພາບ HealthCheck  
HealthCheck ແມູ່ ນໂຄງການທີູ່ ກວມເອົ າການກວດສຸຂະພາບແບບຄົບຖຶ້ ວນສໍ າລັບສະມາຊິ ກ 
ທີູ່ ມີ ອາຍຸຕໍູ່ າກວູ່ າ 21 ປີ . ນີ ຶ້ ລວມທັງການປິູ່ ນປົວບັນຫາສຸຂະພາບທີູ່ ພົບເຫັນໃນລະຫວູ່ າງການ 
ກວດສຸຂະພາບ. ມັນສໍ າຄັນສໍ າລັບທູ່ ານໝໍໃນການພົບກັບສະມາຊິ ກທີູ່ ມີ ອາຍຸຕໍູ່ າກວູ່ າ 21 ປີ ເພືູ່ ອ 
ເຮັດການກວດສຸຂະພາບຢູ່ າງເປັນປົກກະຕິ, ບໍູ່ ແມູ່ ນພຽງແຕູ່ ໃນເວລາທີູ່ ເຂົ າເຈົ ຶ້ າເຈັບປູ່ ວຍເທົູ່ າ 
ນັຶ້ ນ. 
 

ໂຄງການ HealthCheck ມີ ສາມຈຸດປະສົງ: 

• ເພືູ່ ອປຶ້ ອງກັນ ແລະ ປິູ່ ນປົວບັນຫາສຸຂະພາບສໍ າລັບຜ ຶ້ ທີູ່ ມີ ອາຍຸຕໍູ່ າກວູ່ າ 21 ປີ   

• ເພືູ່ ອເພີູ່ ມຄວາມຮັບຮ ຶ້ ກູ່ ຽວກັບການບໍ ລິ ການສຸຂະພາບພິເສດສໍ າລັບຜ ຶ້ ທີູ່ ມີ  
ອາຍຸຕໍູ່ າກວູ່ າ 21 ປີ   

• ເພືູ່ ອໃຫຶ້ ສິ ດທິ ປະໂຫຍດດຶ້ ານສຸຂະພາບທີູ່ ໂດຍປົກກະຕິແລຶ້ ວບໍູ່ ຈູ່ າຍໃຫຶ້ ສໍ າລັບ 
ຜ ຶ້ ທີູ່ ມີ ອາຍຸຕໍູ່ າກວູ່ າ 21 ປີ   

 

ການກວດສຸຂະພາບ HealthCheck ລວມມີ : 

• ການສັກຢາປຶ້ ອງກັນພະຍາດຕາມເກນອາຍຸ (ສັກ). 

• ການກວດເລື ອດ ແລະ ນໍ ຶ້ າຍູ່ ຽວ (ລວມທັງການກວດລະດັບສານກົູ່ ວໃນເລື ອດເມືູ່ ອ 
ຮອດອາຍຸທີູ່ ເໝາະສົມ). 

• ການກວດແຂຶ້ ວ ແລະ ການນໍ າສົູ່ ງຫາໝໍປົວແຂຶ້ ວເຊິູ່ ງເລີູ່ ມຕົຶ້ ນແຕູ່ ອາຍຸໜ ູ່ ງປີ ຂ ຶ້ ນໄປ. 

• ປະຫວັດສຸຂະພາບ ແລະ ພັດທະນາການ.  

• ການກວດການໄດຶ້ ຍິ ນ. 

• ການກວດຮູ່ າງກາຍ. 

• ການກວດສາຍຕາ. 
 

 

ລ ກຂອງທູ່ ານກວດໄດຶ້ ຮັບການກວດ HealthCheck ຕາມເກນອາຍຸເຫ ົູ່ ານີ ຶ້ : 

•  ແຕູ່ ເກີ ດຫາ 1 ເດື ອນ  •  12 ເດື ອນ 

https://www.forwardhealth.wi.gov/WIPortal/
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•  2 ເດື ອນ  

•  4 ເດື ອນ  

•  6 ເດື ອນ  

•  9 ເດື ອນ  

•  15 ເດື ອນ  

•  18 ເດື ອນ  

•  24 ເດື ອນ  

•  30 ເດື ອນ  

ເມືູ່ ອລ ກຂອງທູ່ ານຮອດອາຍຸ 3 ປີ , ຜ ຶ້ ກູ່ ຽວຄວນໄດຶ້ ຮັບການກວດສຸຂະພາບປະຈໍ າປີ ຜູ່ ານ 

HealthCheck ຈົນກວູ່ າຮອດອາຍຸ 20 ປີ . 

 

ເພືູ່ ອກໍານົດເວລາການກວດ HealthCheck ຫ ື  ສໍ າລັບຂໍ ຶ້ ມ ນເພີູ່ ມເຕີ ມ, ໃຫຶ້ ໂທຫາຝູ່ າຍບໍ ລິ ການ 
ມະນຸດທີູ່ ເບີ  1-855-690-7800 (TTY 711). 
 

ຖຶ້ າທູ່ ານຕຶ້ ອງການການຮັບສົູ່ ງໄປ ຫ ື  ກັບຈາກການນັດກວດ HealthCheck, ກະລຸນາໂທ 
ຫາຜ ຶ້ ຈັດການຝູ່ າຍຮັບສົູ່ ງທາງການແພດທີູ່ ບໍູ່ ແມູ່ ນເຫດສຸກເສີ ນ (NEMT) ຂອງ Department of 

Health Services (DHS) ທີູ່ ເບີ  1-866-907-1493 (TTY 711) ເພືູ່ ອກໍານົດເວລາການຮັບສົູ່ ງ. 

ສິ ດທິ ປະໂຫຍດດຶ້ ານການຮັບສົູ່ ງ  
ການຮັບສົູ່ ງທາງການແພດທີູ່ ບໍູ່ ແມູ່ ນເຫດສຸກເສີ ນ (NEMT) ມີ ໃຫຶ້ ຜູ່ ານຜ ຶ້ ຈັດການ NEMT ຂອງ 

DHS. ຜ ຶ້ ຈັດການ NEMT ຈັດຫາ ແລະ ຈູ່ າຍຄູ່ າບໍ ລິ ການເພືູ່ ອໃຫຶ້ ສະມາຊິ ກມີ ການຮັບສົູ່ ງໄປຫາການ 
ນັດກວດດ ແລເບິູ່ ງແຍງສຸຂະພາບທີູ່ ໄດຶ້ ຮັບຄວາມຄຸຶ້ ມຄອງຜູ່ ານ: 

• ການຂົນສົູ່ ງສາທາລະນະ ເຊັູ່ ນວູ່ າ ລົດເມໃນເມື ອງ.  

• ລົດຂົນສົູ່ ງຄົນເຈັບທີູ່ ບໍູ່ ແມູ່ ນເຫດສຸກເສີ ນ.  

• ພາຫານະທາງການແພດພິເສດ.  

• ພາຫານະປະເພດອືູ່ ນໆ ໂດຍຂ ຶ້ ນກັບຄວາມຈໍ າເປັນທາງການແພດ ແລະ 
ການຮັບສົູ່ ງຂອງສະມາຊິ ກ.  

 

ຖຶ້ າທູ່ ານໃຊຶ້ ພາຫານະສູ່ ວນຕົວຂອງຕົນເອງສໍ າລັບການໄປ ແລະ ກັບຈາກການນັດກວດດ ແລ 
ເບິູ່ ງແຍງສຸຂະພາບທີູ່ ໄດຶ້ ຮັບຄວາມຄຸຶ້ ມຄອງ, ທູ່ ານອາດຈະສາມາດໄດຶ້ ຮັບການຊົດເຊີ ຍເງິ ນຄູ່ າ 
ນໍ ຶ້ າມັນຄື ນ. ໂທຫາ MTM ທີູ່ ເບີ  1-866-907-1493 (TTY 711) ກູ່ ອນທີູ່ ທູ່ ານຈະໄປຫາການນັດ 
ກວດຂອງທູ່ ານ. 
 

ທູ່ ານຕຶ້ ອງກໍານົດເວລາການຮັບສົູ່ ງປົກກະຕິຢູ່ າງໜຶ້ ອຍສອງວັນເຮັດວຽກກູ່ ອນຮອດມື ຶ້ ນັດກວດຂ
ອງທູ່ ານ. ທູ່ ານສາມາດກໍານົດເວລາການຮັບສົູ່ ງປົກກະຕິໄດຶ້ ໂດຍການໂທຫາຜ ຶ້ ຈັດການຝູ່ າຍ NEMT 

ທີູ່ ເບີ  1-866-907-1493 (TTY 711), ວັນຈັນຫາວັນສຸກ ແຕູ່  7 ໂມງເຊົ ຶ້ າ ຈົນຮອດ 6 ໂມງແລງ 

ຕາມເວລາທຶ້ ອງຖິູ່ ນ. ນອກນັຶ້ ນ ທູ່ ານອາດຈະກໍານົດເວລາການຮັບສົູ່ ງສໍ າລັບການນັດກວດຮີ ບ 
ດູ່ ວນໄດຶ້ ເຊັູ່ ນກັນ. ພວກເຮົ າສາມາດໃຫຶ້ ການຮັບສົູ່ ງໄປຫາການນັດກວດຮີ ບດູ່ ວນພາຍໃນສາມ 
ຊົູ່ ວໂມງ. 

ສິ ດທິ ປະໂຫຍດກູ່ ຽວກັບຮຶ້ ານຂາຍຢາ 
ທູ່ ານອາດຈະໄດຶ້ ຮັບຢາຕາມແພດສັູ່ ງຈາກທູ່ ານໝໍ, ຜ ຶ້ ຊູ່ ຽວຊານ ຫ ື  ໝໍປົວແຂຶ້ ວຂອງ Anthem. 

ທູ່ ານສາມາດໄດຶ້ ຮັບຢາຕາມແພດສັູ່ ງທີູ່ ໄດຶ້ ຮັບການຈູ່ າຍໃຫຶ້  ແລະ ຢາຈໍ າໜູ່ າຍໜຶ້ າຮຶ້ ານບາງຊະນິ ດ 
ສະເພາະຢ ູ່ ຮຶ້ ານຂາຍຢາຕູ່ າງໆທີູ່ ຍອມຮັບບັດປະຈໍ າຕົວ ForwardHealth ຂອງທູ່ ານ. 



 

19   

AWI-MHB-0011-19  AWI MHB LAO 7/19 

ເພືູ່ ອຊອກຫາຮຶ້ ານຂາຍຢາທີູ່ ຈະຍອມຮັບບັດ ForwardHealth ຂອງທູ່ ານ: 

1. ໄປທີູ່  www.forwardhealth.wi.gov. 

2. ເລື ອກ Members (ສະມາຊິ ກ) ຢ ູ່ ເຄິູ່ ງກາງໜຶ້ າ. 

3. ເລືູ່ ອນລົງ ແລະ ເລື ອກແຖບ Resources (ຊັບພະຍາກອນ). 

4. ເລື ອກ Find a Provider (ຊອກຫາຜ ຶ້ ໃຫຶ້ ບໍ ລິ ການ). 

5. ຢ ູ່ ກຶ້ ອງ Program (ໂຄງການ), ເລື ອກ BadgerCare Plus/Medicaid. 

ຖຶ້ າທູ່ ານມີ ຄໍ າຖາມກູ່ ຽວກັບວູ່ າຢາຕາມແພດສັູ່ ງໃດແດູ່ ໄດຶ້ ຮັບການຈູ່ າຍໃຫຶ້ ພາຍໃຕຶ້ ແຜນສຸຂະພາບ
ຂອງທູ່ ານ, ກະລຸນາໂທຫາຝູ່ າຍບໍ ລິ ການສະມາຊິ ກຂອງ ForwardHealth ທີູ່ ເບີ  1-800-362-3002. 
 

ທູ່ ານອາດຈະມີ ຄູ່ າຮູ່ ວມຈູ່ າຍ ຫ ື  ຂີ ດຈໍ າກັດຕໍູ່ ກັບຢາຕາມແພດສັູ່ ງທີູ່ ໄດຶ້ ຮັບການຈູ່ າຍໃຫຶ້ . ຖຶ້ າທູ່ ານບໍູ່  
ສາມາດຈູ່ າຍຄູ່ າຮູ່ ວມຈູ່ າຍຂອງທູ່ ານໄດຶ້ , ທູ່ ານຍັງສາມາດໄດຶ້ ຮັບຢາຕາມແພດສັູ່ ງຂອງທູ່ ານຄື ເກົູ່ າ. 

ການບໍ ລິ ການດ ແລເບິູ່ ງແຍງສູ່ ວນບຸກຄົນ  

ການບໍ ລິ ການດ ແລເບິູ່ ງແຍງສູ່ ວນບຸກຄົນແມູ່ ນກິດຈະກໍາທາງການແພດທີູ່ ຊູ່ ວຍໃຫຶ້ ສະມາຊິ ກທີູ່ ມີ
ສິ ດໄອຶ້ ອາໄສຢ ູ່ ໃນເຮື ອນຂອງຕົນເອງ ຫ ື  ຢ ູ່ ໃນຊຸມຊົນ. ສາມາດໃຫຶ້ ການບໍ ລິ ການເຫ ົູ່ ານີ ຶ້ ຢ ູ່ ເຮື ອນເພືູ່ ອ 
ຊູ່ ວຍທູ່ ານໃນການດໍ າເນີ ນຊີ ວິ ດປະຈໍ າວັນຂອງທູ່ ານ. ການບໍ ລິ ການດ ແລເບິູ່ ງແຍງສູ່ ວນບຸກຄົນ 
ອາດຈະລວມມີ ການເບິູ່ ງແຍງທໍາຄວາມສະອາດເຮື ອນ. ຜ ຶ້ ໃຫຶ້ ບໍ ລິ ການຂອງທູ່ ານຕຶ້ ອງອະນຸມັດການ 
ບໍ ລິ ການດ ແລເບິູ່ ງແຍງສູ່ ວນບຸກຄົນສໍ າລັບທູ່ ານ. 

ການໄດຶ້ ຮັບຄວາມເຫັນທາງການແພດທີ ສອງ 

ຖຶ້ າທູ່ ານບໍູ່ ເຫັນດີ ນໍ າຄໍ າແນະນໍ າການປິູ່ ນປົວຂອງທູ່ ານໝໍຂອງທູ່ ານ, ທູ່ ານອາດຈະສາມາດໄດຶ້ ຮັບ 
ຄວາມເຫັນທາງການແພດທີ ສອງ. ຕິດຕໍູ່ ຫາທູ່ ານໝໍຂອງທູ່ ານ ຫ ື  ຝູ່ າຍບໍ ລິ ການສະມາຊິ ກທີູ່ ເບີ   
1-855-690-7800 (TTY 711) ເພືູ່ ອຂໍ ຂໍ ຶ້ ມ ນ.  

ການກຽມພຶ້ ອມຂອງທີ ມງານການແພດ 

ພວກເຮົ າຮັບປະກັນໃຫຶ້ ທີ ມງານການແພດ ເຊິູ່ ງປະກອບມີ ທູ່ ານໝໍ, ພະຍາບານ ແລະ 
ພະນັກງານຊູ່ ວຍວຽກ ກຽມພຶ້ ອມຮັບໂທລະສັບຈາກສະມາຊິ ກ ແລະ ທູ່ ານໝໍກູ່ ຽວກັບບັນຫາຕູ່ າງໆ 

ແຕູ່ ວັນຈັນຫາວັນສຸກ ເປັນເວລາຢູ່ າງໜຶ້ ອຍແປດຊົູ່ ວໂມງຕໍູ່ ມື ຶ້ , ຍົກເວັຶ້ ນວັນພັກ. 
 

ທູ່ ານອາດຈະໂທຫາຝູ່ າຍບໍ ລິ ການສະມາຊິ ກທີູ່ ເບີ  1-855-690-7800 (TTY 711) ລະຫວູ່ າງ 8 ໂມງເຊົ ຶ້ າ 

ຫາ 5 ໂມງແລງ. ພະນັກງານຝູ່ າຍບໍ ລິ ການສະມາຊິ ກສາມາດໂອນສາຍຫາບຸກຄົນ ຫ ື  ໜູ່ ວຍງານທີູ່ ເ 
ໝາະສົມເພືູ່ ອຕອບຄໍ າຖາມຕູ່ າງໆທີູ່ ທູ່ ານອາດຈະມີ ໄດຶ້ . ທູ່ ານສາມາດໂທຫາຝູ່ າຍບໍ ລິ ການສະມາຊິ ກ 
ຫ ັ ງຈາກ 5 ໂມງແລງ ເພືູ່ ອຝາກຂໍ ຶ້ ຄວາມໄວຶ້ ໄດຶ້ . ຂໍ ຶ້ ຄວາມຂອງທູ່ ານຈະຖື ກຕອບຄື ນໃນວັນເຮັດວຽກ 
ຕໍູ່ ໄປ. 

https://www.forwardhealth.wi.gov/WIPortal/
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ການບໍ ລິ ການ ທີູ່ ບໍູ່ ໄດຶ້ ຮັບການຈູ່ າຍໃຫຶ້ ໂດຍ  
Anthem ຫ ື  ລັດ 

ບາງການບໍ ລິ ການບໍູ່ ໄດຶ້ ຮັບການຈູ່ າຍໃຫຶ້ ໂດຍ Anthem ຫ ື  ລັດ. ຖຶ້ າທູ່ ານເລື ອກຮັບເອົ າການ 
ບໍ ລິ ການທີູ່ ບໍູ່ ໄດຶ້ ຮັບການຈູ່ າຍໃຫຶ້ , ທູ່ ານຕຶ້ ອງຮັບເອົ າຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງການເງິ ນ ແລະ 
ສຶ້ າງແຜນການຈູ່ າຍເປັນລາຍລັກອັກສອນນໍ າທູ່ ານໝໍຂອງທູ່ ານ. 
 

ນີ ຶ້ ແມູ່ ນປະເພດການດ ແລເບິູ່ ງແຍງທີູ່  Anthem ແລະ ລັດບໍູ່ ຈູ່ າຍໃຫຶ້ : 

• ການບໍ ລິ ການຕູ່ າງໆທີູ່ ບໍູ່ ຈໍ າເປັນທາງການແພດ 

• ການບໍ ລິ ການຕູ່ າງໆທີູ່ ຈໍ າເປັນຕຶ້ ອງມີ ການອະນຸມັດກູ່ ອນລູ່ ວງໜຶ້ າຈາກພວກເຮົ າທີູ່ ພວກເຮົ
າບໍູ່ ໄດຶ້ ໃຫຶ້  ຫ ື  ທູ່ ານບໍູ່ ໄດຶ້ ຮຶ້ ອງຂໍ ເອົ າການອະນຸມັດກູ່ ອນທີູ່ ຈະຮັບການບໍ ລິ ການນັຶ້ ນ. 

ນີ ຶ້ ບໍູ່ ນໍ າໃຊຶ້ ກັບການບໍ ລິ ການສຸກເສີ ນ. 

• ການບໍ ລິ ການຕູ່ າງໆທີູ່ ບໍູ່ ມີ ໃນຂໍ ຶ້  ສິ ດທິ ປະໂຫຍດຈາກແຜນ ແລະ ຈາກລັດ 

(ໂທຫາພວກເຮົ າຖຶ້ າທູ່ ານບໍູ່ ເຫັນການບໍ ລິ ການທີູ່ ທູ່ ານຕຶ້ ອງການຢ ູ່ ໃນລາຍການ). 

• ຂັຶ້ ນຕອນການທົດລອງ ຫ ື  ການສ ກສາວິ ໄຈ 

• ການດ ແລເບິູ່ ງແຍງ ພຶ້ ອມກັບການບໍ ລິ ການສຸກເສີ ນ ທີູ່ ທູ່ ານໄດຶ້ ຮັບຢ ູ່ ນອກ United 

States, Canada ແລະ Mexico ຈາກຜ ຶ້ ໃຫຶ້ ບໍ ລິ ການ ຫ ື  ໂຮງໝໍທີູ່ ບໍູ່ ມີ ທະນາຄານໃນ 
United States 

• ການດ ແລປິູ່ ນປົວບັນຫາສຸຂະພາບທີູ່ ກູ່ ຽວຂຶ້ ອງກັບການເຮັດວຽກ ແລະ 
ສາມາດຖື ກຈູ່ າຍໃຫຶ້ ຈາກເງິ ນຊົດເຊີ ຍຜ ຶ້ ອອກແຮງງານ, ນາຍຈຶ້ າງຂອງທູ່ ານ ຫ ື  

ກົດໝາຍວູ່ າດຶ້ ວຍພະຍາດທີູ່ ກູ່ ຽວຂຶ້ ອງກັບວຽກ 

• ການຜູ່ າຕັດ ຫ ື  ຢາທີູ່ ຊູ່ ວຍໃຫຶ້ ທູ່ ານຖື ພາ 

• ການຜູ່ າຕັດເສີ ມຄວາມງາມ ເຊັັູ່ ນວູ່ າ ການລ ບຮອຍສັກບາຍ ຫ ື  

ການສຶ້ ອມແປງຕິູ່ ງຫ  

• ການປິູ່ ນປົວໂດຍໝໍຜີ  ຫ ື  ວິ ທີ ການທາງໄສຍະສາດ 

• ການຜູ່ າຕັດ ຫ ື  ການປິູ່ ນປົວແປງເພດ 
 

ໂທຫາຝູ່ າຍບໍ ລິ ການສະມາຊິ ກຂອງ Anthem ທີູ່ ເບີ  1-855-690-7800 (TTY 711) 

ຖຶ້ າທູ່ ານມີ ຄໍ າຖາມກູ່ ຽວກັບວູ່ າອັນໃດບໍູ່ ລວມຢ ູ່ ໃນສິ ດທິ ປະໂຫຍດຂອງທູ່ ານ. 

ການເຂົ ຶ້ າເຖິງການດ ແລປິູ່ ນປົວໃນລະຫວູ່ າງການຖື ພາ 

ແລະ ການເກີດລ ກ 

ຖຶ້ າທູ່ ານຖື ພາ, ກະລຸນາໂທຫາຝູ່ າຍບໍ ລິ ການສະມາຊິ ກທີູ່ ເບີ  1-855-690-7800 (TTY 711) ແລະ 
ແຈຶ້ ງບອກໜູ່ ວຍງານຄຸຶ້ ມຄອງລາຍໄດຶ້  (Income Maintenance, IM) ໃນທຶ້ ອງຖິູ່ ນຂອງ 
ທູ່ ານໃຫຶ້ ຮັບຮ ຶ້ ໃນທັນທີ . ນີ ຶ້ ເພືູ່ ອໃຫຶ້ ທູ່ ານສາມາດໄດຶ້ ຮັບການດ ແລເບິູ່ ງແຍງເພີູ່ ມເຕີ ມທີູ່ ທູ່ ານ 
ຕຶ້ ອງການ. ທູ່ ານສາມາດຊອກຫາໜູ່ ວຍງານ IM ໃນທຶ້ ອງຖິູ່ ນຂອງທູ່ ານໄດຶ້  ໂດຍການໂທຫາ  
1-800-362-3002 ຫ ື  ເຂົ ຶ້ າເບິູ່ ງ www.dhs.wisconsin.gov/forwardhealth/imagency. 

ທູ່ ານບໍູ່ ມີ ຄູ່ າຮູ່ ວມຈູ່ າຍເມືູ່ ອທູ່ ານຖື ພາ.  

https://www.dhs.wisconsin.gov/forwardhealth/imagency/index.htm
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ທູ່ ານຕຶ້ ອງໄປຫາໂຮງໝໍ Anthem ເພືູ່ ອເກີ ດລ ກ. ໂອຶ້ ລົມກັບທູ່ ານໝໍ Anthem 

ຂອງທູ່ ານເພືູ່ ອຮັບປະກັນວູ່ າທານຮ ຶ້ ຈັກວູ່ າຕຶ້ ອງໄປໂຮງໝໍໃດເມືູ່ ອຮອດເວລາເກີ ດລ ກ. 

ຢູ່ າໄປນອກພືຶ້ ນທີ ເພືູ່ ອເກີ ດລ ກ ເວັຶ້ ນເສຍແຕູ່ ວູ່ າທູ່ ານໄດຶ້ ຮັບການອະນຸມັດຈາກ Anthem. ທູ່ ານໝໍ 

Anthem ຂອງທູ່ ານຮ ຶ້ ປະຫວັດຂອງທູ່ ານ ແລະ ແມູ່ ນທູ່ ານໝໍທີູ່ ດີ ສຸດໃນການຊູ່ ວຍທູ່ ານ. 

ຖຶ້ າທູ່ ານເຂົ ຶ້ າຮູ່ ວມ Anthem ໃນລະຫວູ່ າງຊູ່ ວງສາມເດື ອນທີ ສອງ ຫ ື  ທີ ສາມຂອງການຖື ພາຂອງ 
ທູ່ ານ, ທູ່ ານອາດຈະໄດຶ້ ຮັບອະນຸຍາດໃຫຶ້ ສື ບຕໍູ່ ຢ ູ່ ນໍ າທູ່ ານໝໍປະຈຸບັນຂອງທູ່ ານ ເຖິງແມູ່ ນວູ່ າທູ່ ານ 
ໝໍດັູ່ ງກູ່ າວບໍູ່ ໄດຶ້ ຢ ູ່ ໃນແຜນສຸຂະພາບຂອງ Anthem ກໍຕາມ. 
 

ນອກນັຶ້ ນ, ໃຫຶ້ ໂອຶ້ ລົມກັບທູ່ ານໝໍຂອງທູ່ ານຖຶ້ າທູ່ ານວາງແຜນເດີ ນທາງໃນເດື ອນສຸດທຶ້ າຍຂອງການ 
ຖື ພາຂອງທູ່ ານ. ພວກເຮົ າຕຶ້ ອງການໃຫຶ້ ທູ່ ານມີ ປະສົບການເກີ ດລ ກທີູ່ ແຂງແຮງ, ສະນັຶ້ ນ 

ມັນອາດຈະບໍູ່ ແມູ່ ນເວລາທີູ່ ດີ ສໍ າລັບທູ່ ານທີູ່ ຈະເດີ ນທາງ. 

ສິ ດທິປະໂຫຍດໃນລະຫວູ່ າງການຖື ພາ ແລະ ການເກີ ດລ ກ 

ໄລຍະເວລາພັກເຊົ າຢ ູ່ ໂຮງໝໍຂອງທູ່ ານຈະຂ ຶ້ ນກັບສະພາບອາການ ແລະ ຄວາມຕຶ້ ອງການຂອງທູ່ ານ 
ຫ ັ ງຈາກການເກີ ດລ ກ. ທູ່ ານມີ ສິ ດພັກເຊົ າຢ ູ່ ໂຮງໝໍເປັນເວລາຢູ່ າງໜຶ້ ອຍ 48 ຊົູ່ ວໂມງຫ ັ ງຈາກການ 
ເກີ ດລ ກທາງຊູ່ ອງຄອດ. ທູ່ ານມີ ສິ ດພັກເຊົ າຢ ູ່ ໂຮງໝໍເປັນເວລາຢູ່ າງໜຶ້ ອຍ 96 ຊົູ່ ວໂມງຫ ັ ງຈາກ 
ການເກີ ດລ ກແບບຜູ່ າຕັດເກີ ດ. 

ພວກເຮົ າຈູ່ າຍຄູ່ າ: 

• ການໄປກວດນໍ າທູ່ ານໝໍ ແລະ ທຸກຄູ່ າການບໍ ລິ ການຈາກຜ ຶ້ ຊູ່ ຽວຊານສໍ າລັບການຖື ພາ, 

ບັນຫາທີູ່ ກູ່ ຽວກັບການຖື ພາ ແລະ ການດ ແລເບິູ່ ງແຍງຫ ັ ງເກີ ດລ ກທີູ່ ມີ ຄວາມຈໍ າເປັນທາງ 
ການແພດ. 

• ການດ ແລປິູ່ ນປົວໂດຍແພດປະສ ດ, ພະຍາບານທີູ່ ມີ ໃບອະນຸຍາດ, ແພດພະດຸງຄັນ ຫ ື  

ຜ ຶ້ ຊູ່ ຽວຊານດຶ້ ານຄອບຄົວ. 

• ການກວດໃນຫຶ້ ອງແລັບທີູ່ ຈໍ າເປັນ. 

• ການກວດຫາ HIV, ການປິູ່ ນປົວ ແລະ ການໃຫຶ້ ຄໍ າປ ກສາສໍ າລັບສະມາຊິ ກທີູ່ ຖື ພາ. 

• ການບໍ ລິ ການຢ ູ່ ສ ນເກີ ດລ ກ. 

• ການເກີ ດລ ກທາງຊູ່ ອງຄອດ ແລະ ການຜູ່ າຕັດເກີ ດ. 

• ການກວດເດັກເກີ ດໃໝູ່ . 

• ຫ ັ ງຈາກການກວດຕິດຕາມຜົນສໍ າລັບແມູ່  ແລະ ເດັກພາຍໃນສອງວັນຫ ັ ງການ 
ອອກໂຮງໝໍກູ່ ອນກໍານົດ (ການພັກເຊົ າຢ ູ່ ໂຮງໝໍໜຶ້ ອຍກວູ່ າສອງວັນສໍ າລັບການເກີ ດລ ກ 
ທາງຊູ່ ອງຄອດ ແລະ ໜຶ້ ອຍກວູ່ າສີູ່ ວັນສໍ າລັບ ການຜູ່ າຕັດເກີ ດ) ເມືູ່ ອມີ ການສັູ່ ງໂດຍທູ່ ານ 
ໝໍປິູ່ ນປົວ ໂດຍທີູ່ ແມູ່ ຕົກລົງເຫັນດີ ນໍ າ. 

ການຖື ພາທີູ່ ມີ ຄວາມສູ່ ຽງສ ງ 

ມັນສໍ າຄັນວູ່ າທູ່ ານຕຶ້ ອງມີ ການຖື ພາທີູ່ ແຂງແຮງດີ . ບາງສະພາບອາການອາດຈະເຮັດ 
ໃຫຶ້ ທູ່ ານມີ ຄວາມສູ່ ຽງໄດຶ້ . ທູ່ ານອາດຈະມີ ການຖື ພາທີູ່ ມີ ຄວາມສູ່ ຽງສ ງ ຖຶ້ າທູ່ ານ: 

• ມີ ອາຍຸຕໍູ່ າກວູ່ າ 18 ປີ  ຫ ື  ສ ງກວູ່ າ 35 ປີ . 

• ມີ ບັນຫາສຸຂະພາບໃດໜ ູ່ ງຕໍູ່ ໄປນີ ຶ້ :  

o ເບົ າຫວານ o ພະຍາດຫື ດ 
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o ຊ ມເສົ ຶ້ າ o ພະຍາດຫົວໃຈ 

o ສ ບຢາ  o ຄວາມດັນເລື ອດສ ງ 

o HIV  

• ຄອດລ ກກູ່ ອນກໍານົດໂດຍທີູ່ ເຄີ ຍຖື ພາມາກູ່ ອນ. 

• ກໍາລັງກິນຢາທຸກໆວັນ ແລະ ກໍາລັງໄປພົບທູ່ ານໝໍພິເສດ. 

 

ຖຶ້ າທູ່ ານເຊືູ່ ອວູ່ າທານມີ ການຖື ພາທີູ່ ມີ ຄວາມສູ່ ຽງສ ງ, ມັນສໍ າຄັນທີູ່ ທູ່ ານຕຶ້ ອງໂອຶ້ ລົມຄວາມກັງວົນ 
ຂອງທູ່ ານກັບທູ່ ານໝໍຂອງທູ່ ານ ເພືູ່ ອໃຫຶ້ ທູ່ ານໝໍສາມາດຊູ່ ວຍທູ່ ານຕິດຕາມຄວາມສູ່ ຽງເຫ ົູ່ ານີ ຶ້ . 

ການໄດຶ້ ຮັບສິ ດທິປະໂຫຍດສໍ າລັບລ ກນຶ້ ອຍຂອງທູ່ ານ 

ເມືູ່ ອທູ່ ານເກີ ດລ ກ, ໃຫຶ້ ໂທຫາໜູ່ ວຍງານຄຸຶ້ ມຄອງລາຍຮັບ (IM) ໃນທຶ້ ອງຖິູ່ ນຂອງທູ່ ານເພືູ່ ອໄດຶ້  
ຮັບສິ ດທິ ປະໂຫຍດດຶ້ ານສຸຂະພາບສໍ າລັບລ ກນຶ້ ອຍຂອງທູ່ ານ. ເມືູ່ ອທູ່ ານລົງທະບຽນລ ກນຶ້ ອຍ 
ຂອງທູ່ ານແລຶ້ ວ, ທູ່ ານອາດຈະໂທຫາຝູ່ າຍບໍ ລິ ການສະມາຊິ ກເພືູ່ ອເລື ອກຜ ຶ້ ໃຫຶ້ ການດ ແລຫ ັ ກ (PCP) 

ສໍ າລັບລ ກນຶ້ ອຍຂອງທູ່ ານ. 

ໂຄງການ New Baby, New LifeSM Maternity Management  

New Baby, New Life℠ ແມູ່ ນໂຄງການຂອງ Anthem ສໍ າລັບສະມາຊິ ກທີູ່ ຖື ພາທຸກຄົນ. 

ມັນສໍ າຄັນຫ າຍໃນການໄປພົບຜ ຶ້ ໃຫຶ້ ການດ ແລຫ ັ ກ (PCP) ຫ ື  ແພດປະສ ດ ຫ ື  ຜ ຶ້ ຊູ່ ຽວຊານພະຍາດ 
ຍິ ງ ຂອງທູ່ ານສໍ າລັບການດ ແລເບິູ່ ງແຍງເມືູ່ ອທູ່ ານຖື ພາ. ການດ ແລເບິູ່ ງແຍງຊະນິ ດນີ ຶ້ ເອີ ຶ້ ນ 
ວູ່ າການດ ແລເບິູ່ ງແຍງກູ່ ອນເກີ ດລ ກ. ມັນສາມາດຊູ່ ວຍໃຫຶ້ ທູ່ ານມີ ລ ກທີູ່ ສຸຂະພາບດີ . 

ການດ ແລເບິູ່ ງແຍງກູ່ ອນເກີ ດລ ກສໍ າຄັນສະເໝີ ເຖິງແມູ່ ນວູ່ າທູ່ ານເຄີ ຍມີ ລ ກມາກູ່ ອນກໍຕາມ. 

ດຶ້ ວຍໂຄງການຂອງພວກເຮົ າ, ສະມາຊິ ກໄດຶ້ ຮັບຂໍ ຶ້ ມ ນສ ຂະພາບ ແລະ ລາງວັນສ ງເຖິງ $50 

ສໍ າລບັບການມາຮັບການດ ແລເບິູ່ ງແຍງກູ່ ອນເກີ ດລ ກ ແລະ ຫ ັ ງເກີ ດລ ກ. 

 

ໂຄງການຂອງພວກເຮົ າຍັງຊູ່ ວຍໃຫຶ້ ສະມາຊິ ກຖື ພາທີູ່ ຄວາມຕຶ້ ອງການດຶ້ ານການດ ແລເບິູ່ ງແຍງສຸຂ
ະພາບທີູ່ ສັບສົນ. ຜ ຶ້ ຈັດການກໍລະນີ ທີູ່ ເປັນພະຍາບານເຮັດວຽກຢູ່ າງໃກຶ້ ຊິ ດກັບສະມາຊິ ກເຫ ົູ່ າ 
ນີ ຶ້ ເພືູ່ ອໃຫຶ້ : 

• ການສ ກສາ 

• ການຊູ່ ວຍເຫ ື ອດຶ້ ານອາລົມ 

• ຄວາມຊູ່ ວຍເຫ ື ອໃນການຕິດຕາມແຜນການດ ແລເບິູ່ ງແຍງຂອງທູ່ ານໝໍຂອງທູ່ ານ 

• ຂໍ ຶ້ ມ ນກູ່ ຽວກັບການບໍ ລິ ການ ແລະ ແຫ ູ່ ງຄວາມຊູ່ ວຍເຫ ື ອໃນຊຸມຊົນຂອງທູ່ ານ ເຊັູ່ ນວູ່ າ 

ການຮັບສົູ່ ງເດີ ນທາງ, WIC, ຫຶ້ ອງຮຽນກູ່ ອນເກີ ດລ ກ, ການລຶ້ ຽງລ ກດຶ້ ວຍນົມ ແລະ 
ການໃຫຶ້ ຄໍ າປ ກສາ 

ພະຍາບານຂອງພວກເຮົ າຍັງເຮັດວຽກກັບທູ່ ານໝໍ ແລະ ຊູ່ ວຍເລືູ່ ອງການບໍ ລິ ການອືູ່ ນໆ 
ທີູ່ ສະມາຊິ ກອາດຈະຕຶ້ ອງການ. ເປົ ຶ້ າໝາຍແມູ່ ນເພືູ່ ອສົູ່ ງເສີ ມສ ຂະພາບທີູ່ ດີ ສໍ າລັບສະມາຊິ ກ ແລະ 
ການເກີ ດລ ກທີູ່ ມີ ສຸຂະພາບດີ . 

 

ການດ ແລເບິູ່ ງແຍງທີູ່ ມີ ຄຸນນະພາບສໍ າລັບທູ່ ານ ແລະ ລ ກນຶ້ ອຍຂອງທູ່ ານ 

ຢ ູ່  Anthem, ພວກເຮົ າຕຶ້ ອງການໃຫຶ້ ທູ່ ານມີ ການດ ແລເບິູ່ ງແຍງທີູ່ ດີ ທີູ່ ສຸດໃນລະຫວູ່ າງການ 
ຖື ພາຂອງທູ່ ານ. ນັຶ້ ນແມູ່ ນຍຶ້ ອນຫຍັງທູ່ ານຈະໄດຶ້ ເຂົ ຶ້ າຮູ່ ວມ My Advocate®, ເຊິູ່ ງເປັນສູ່ ວນໜ ູ່ ງ 
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ຂອງໂຄງການ New Baby, New Life℠ ຂອງພວກເຮົ ານໍ າອີ ກ. My Advocate® ໃຫຶ້ ທູ່ ານມີ ຂໍ ຶ້  
ມ ນ ແລະ ການສະໜັບສະໜ ນທີູ່ ທູ່ ານຕຶ້ ອງການເພືູ່ ອມີ ສຸຂະພາບທີູ່ ແຂງແຮງໃນລະຫວູ່ າງການ 
ຖື ພາຂອງທູ່ ານ. 

 

ທໍາຄວາມຮ ຶ້ ຈັກ My Advocate®  

My Advocate® ໃຫຶ້ ສຸຂະສ ກສາກູ່ ຽວກັບແມູ່ ທາງໂທລະສັບ, ການສົູ່ ງຂໍ ຶ້ ຄວາມ ແລະ ແອັບສະມາດ 
ໂຟນທີູ່ ເປັນປະໂຫຍດ ແລະ ມູ່ ວນຫ າຍ. ທູ່ ານຈະໄດຶ້ ຮ ຶ້ ຈັກ Mary Beth ເຊິູ່ ງເປັນຜ ຶ້ ຊູ່ ວຍອັດຕະໂນມັດ 
ຂອງ My Advocate®

 . Mary Beth ຈະຕອບສະໜອງຕໍູ່ ກັບຄວາມຕຶ້ ອງການທີູ່ ປູ່ ຽນແປງໄປຂອງ 
ທູ່ ານເມືູ່ ອລ ກນຶ້ ອຍຂອງທູ່ ານເຕີ ບໃຫຍູ່  ແລະ ພັດທະນາຂ ຶ້ ນ. ທູ່ ານສາມາດອາໄສໃສູ່ : 

• ການສ ກສາທີູ່ ທູ່ ານສາມາດໃຊຶ້ ໄດຶ້  

• ການສືູ່ ສານກັບຜ ຶ້ ຈັດການກໍລະນີ ຂອງທູ່ ານທີູ່ ອີ ງໃສູ່ ການສົູ່ ງຂໍ ຶ້ ຄວາມໃນ My Advocate® 

ຖຶ້ າທູ່ ານມີ ຄໍ າຖາມ ຫ ື  ບັນຫາຕູ່ າງໆ  

• ກໍານົດເວລາການສືູ່ ສານທີູ່ ງູ່ າຍດາຍ 

• ບໍູ່ ມີ ຄູ່ າໃຊຶ້ ຈູ່ າຍຕໍູ່ ກັບທູ່ ານ 

 

ດຶ້ ວຍ My Advocate®, ຂໍ ຶ້ ມ ນຂອງທູ່ ານຖື ກຮັກສາໄວຶ້ ເປັນຄວາມລັບ ແລະ ປອດໄພ. ໃນແຕູ່ ລຄັຶ້ ງ 
ທີູ່  Mary Beth ໂທຫາ, ລາວຈະຖາມເອົ າປີ ເກີ ດຂອງທູ່ ານ. ກະລຸນາຢູ່ າລັູ່ ງເລໃຈທີູ່ ຈະບອກລາວ. 

ລາວຕຶ້ ອງການຂໍ ຶ້ ມ ນນີ ຶ້ ເພືູ່ ອໃຫຶ້ ແນູ່ ໃຈວູ່ າລາວກໍາລັງໂອຶ້ ລົມກັບບຸກຄົນທີູ່ ຖື ກຕຶ້ ອງ. 

ການຊູ່ ວຍໃຫຶ້ ທູ່ ານ ແລະ ລ ກນຶ້ ອຍຂອງທູ່ ານມີ ສຸຂະພາບແຂງແຮງ 

ການໂທຫາ My Advocate® ໃຫຶ້ ຄໍ າຕອບແກູ່ ຄໍ າຖາມຕູ່ າງໆຂອງທູ່ ານ, ພຶ້ ອມກັບການຊູ່ ວຍເຫ ື ອ 
ທາງການແພດຖຶ້ າທູ່ ານຕຶ້ ອງການມັນ. ຈະມີ ການໂທກວດສຸຂະພາບທີູ່ ສໍ າຄັນອັນໜ ູ່ ງທີູ່ ຕາມມາ 
ດຶ້ ວຍການສອນສຸຂະສ ກສາທີູ່ ດໍ າເນີ ນຕໍູ່ ເນືູ່ ອງ. ທັງໝົດທີູ່ ທູ່ ານຈໍ າເປັນຕຶ້ ອງເຮັດແມູ່ ນຮັບຟັງ, 

ຮຽນຮ ຶ້  ແລະ ຕອບຄໍ າຖາມໜ ູ່ ງ ຫ ື  ສອງຂໍ ຶ້ ທາງໂທລະສັບ. ຖຶ້ າທູ່ ານບອກພວກເຮົ າວູ່ າທູ່ ານມີ ບັນຫາ, 

ທູ່ ານຈະໄດຶ້ ຮັບການໂທກັບຄື ນຈາກຜ ຶ້ ຈັດການກໍລະນີ . ຫົວຂໍ ຶ້  My Advocate® ລວມມີ : 

• ການຖື ພາ ແລະ ການດ ແລຫ ັ ງການເກີ ດ 

• ການດ ແລເບິູ່ ງແຍງເດັກສຸຂະພາບດີ  

• ການດ ແລເບິູ່ ງແຍງແຂຶ້ ວ 

• ການສັກຢາປຶ້ ອງກັນພະຍາດ 

• ເຄັດລັບການດໍ າເນີ ນຊີ ວິ ດຢູ່ າງມີ ສຸຂະພາບດີ  

 

ສໍ າລັບຂໍ ຶ້ ມ ນເພີູ່ ມເຕີ ມ, ໃຫຶ້ ໂທຫາຝູ່ າຍບໍ ລິ ການສະມາຊິ ກຂອງ Anthem ເພືູ່ ອໂອຶ້ ລົມກັບຜ ຶ້  
ຈັດການກໍລະນີ  OB ຫ ື  ເຂົ ຶ້ າເບິູ່ ງ myadvocatehelps.com.  

 

ເມືູ່ ອທູ່ ານຖື ພາ 

ຖຶ້ າທູ່ ານຄິ ດວູ່ າທູ່ ານຖື ພາ: 

• ໃຫຶ້ ໂທຫາ PCP ຫ ື  ທູ່ ານໝໍ ແພດປະສ ດ/ຜ ຶ້ ຊູ່ ຽວຊານພະຍາດຍິ ງ ຂອງທູ່ ານໃນທັນທີ . 

ທູ່ ານບໍູ່ ຈໍ າເປັນຕຶ້ ອງມີ ການນໍ າສົູ່ ງຈາກ PCP ຂອງທູ່ ານເພືູ່ ອໄປພົບທູ່ ານໝໍ OB/GYN. 

• ໂທຫາຝູ່ າຍບໍ ລິ ການສະມາຊິ ກ ຖຶ້ າທູ່ ານຕຶ້ ອງການຄວາມຊູ່ ວຍເຫ ື ອໃນການຊອກຫາ 

OB/GYN ທີູ່ ຢ ູ່ ໃນແຜນ Anthem. 
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ເມືູ່ ອທູ່ ານພົບວູ່ າທູ່ ານຖື ພາ, ທູ່ ານຕຶ້ ອງໂທຫາຝູ່ າຍບໍ ລິ ການສະມາຊິ ກເຊັູ່ ນກັນ. 

ພວກເຮົ າຈະສົູ່ ງຊຸດເອກະສານການສ ກສາກູ່ ຽວກັບການຖື ພາໃຫຶ້ ທູ່ ານ. ມັນຈະລວມມີ : 

• ຈົດໝາຍສະແດງຄວາມຍິ ນດີ  

• ປ ຶ້ ມດ ແລເບິູ່ ງແຍງຕົນເອງທີູ່ ມີ ຂໍ ຶ້ ມ ນກູ່ ຽວກັບການຖື ພາຂອງທູ່ ນ; ທູ່ ານຍັງສາມາດໃຊຶ້ ປ ຶ້ ມ 
ນີ ຶ້ ເພືູ່ ອຈົດບັນທ ກສິູ່ ງຕູ່ າງໆທີູ່ ເກີ ດຂ ຶ້ ນໃນລະຫວູ່ າງການຖື ພາຂອງທູ່ ານ 

• ຂໍ ຶ້ ມ ນກູ່ ຽວກັບວິ ທີ ແລກລາງວັນ $25 ຂອງທູ່ ານສໍ າລັບການດ ແລເບິູ່ ງແຍງກູ່ ອນເກີ ດລ ກ  

• ແຜູ່ ນພັບ My Advocate® ທີູ່ ບອກທູ່ ານກູ່ ຽວກັບໂຄງການ ແລະ ວິ ທີ ລົງທະບຽນ ແລະ 
ຮັບເອົ າຂໍ ຶ້ ມ ນສຸຂະພາບທີູ່ ສົູ່ ງຫາໂທລະສັບຂອງທູ່ ານໂດຍການໂທສຽງອັດຕະໂນມັດ, 

ການສົູ່ ງຂໍ ຶ້ ຄວາມອັກສອນ ຫ ື  ແອັບສະມາດໂຟນ 

• ໃບໂຄສະນາກູ່ ຽວກັບ ການມີ ລ ກສຸຂະພາບດີ  ທີູ່ ມີ ແຫ ູ່ ງຂໍ ຶ້ ມ ນທີູ່ ເປັນປະໂຫຍດ  

 

ໃນຂະນະທີູ່ ທູ່ ານຖື ພາ, ທູ່ ານຈໍ າເປັນຕຶ້ ອງເອົ າໃຈໃສູ່ ດ ແລເບິູ່ ງແຍງສຸຂະພາບຂອງທູ່ ານໃຫຶ້ ດີ . 

ທູ່ ານອາດຈະສາມາດໄດຶ້ ຮັບອາຫານທີູ່ ດີ ຕໍູ່ ສຸຂະພາບຈາກໂຄງການ Women, Infants, and Children 

(WIC).  

 

ເມືູ່ ອທູ່ ານຖື ພາ, ທູ່ ານຕຶ້ ອງໄປຫາ PCP ຫ ື  OB/GYN ຂອງທູ່ ານຢູ່ າງໜຶ້ ອຍ: 

• ທຸກໆສີູ່ ອາທິ ດສໍ າລັບຊູ່ ວງຫົກເດື ອນທໍາອິ ດ 

• ທຸກໆສອງອາທິ ດສໍ າລັບເດື ອນທີ ເຈັດ ແລະ ທີ ແປດ 

• ທຸກໆອາທິ ດໃນລະຫວູ່ າງເດື ອນສຸດທຶ້ າຍ 

 

PCP ຫ ື  OB/GYN ຂອງທູ່ ານອາດຈະຕຶ້ ອງການໃຫຶ້ ທູ່ ານໄປກວດຫ າຍກວູ່ າກໍານົດນີ ຶ້ ໂດຍອີ ງຕາມ 
ຄວາມຈໍ າເປັນດຶ້ ານສຸຂະພາບຂອງທູ່ ານ. 

 

ເມືູ່ ອທູ່ ານມີ ລ ກໃໝູ່  

ເມືູ່ ອທູ່ ານເກີ ດລ ກ, ທູ່ ານ ແລະ ລ ກນຶ້ ອຍຂອງທູ່ ານອາດຈະພັກເຊົ າຢ ູ່ ໂຮງໝໍຢູ່ າງໜຶ້ ອຍ: 

• 48 ຊົູ່ ວໂມງຫ ັ ງຈາກການເກີ ດທາງຊູ່ ອງຄອດ 

• 96 ຊົູ່ ວໂມງຫ ັ ງຈາກຜູ່ າຕັດເກີ ດ (ຜູ່ າຕັດເກີ ດ) 

 

ທູ່ ານອາດຈະພັກເຊົ າຢ ູ່ ໂຮງໝໍເປັນເວລາໜຶ້ ອຍກວູ່ າ ຖຶ້ າ PCP ຫ ື  OB/GYN ຂອງທູ່ ານ ແລະ 
ຜ ຶ້ ໃຫຶ້ ບໍ ລິ ການດ ແລລ ກຂອງທູ່ ານເຫັນວູ່ າທູ່ ານ ແລະ ລ ກນຶ້ ອຍຂອງທູ່ ານແຂງແຮງດີ . ຖຶ້ າທູ່ ານ  
ແລະ ລ ກນຶ້ ອຍຂອງທູ່ ານອອກຈາກໂຮງໝໍໄວກູ່ ອນກໍານົດ, PCP ຫ ື  OB/GYN 

ຂອງທູ່ ານອາດຈະຮຶ້ ອງຂໍ ໃຫຶ້ ທູ່ ານມີ ການກວດຕິດຕາມໂດຍພະຍາບານຢ ູ່ ຫຶ້ ອງການ ຫ ື  

ຢ ູ່ ເຮື ອນພາຍໃນ 48 ຊົູ່ ວໂມງ.  

 

ຫ ັ ງຈາກທູ່ ານເກີ ດລ ກ, ທູ່ ານຕຶ້ ອງ: 

• ໂທຫາຝູ່ າຍບໍ ລິ ການສະມາຊິ ກໃນທັນທີ ທີູ່ ທູ່ ານສາມາດເຮັດໄດຶ້ ເພືູ່ ອແຈຶ້ ງບອກໃຫຶ້ ຜ ຶ້ ຈັດການ
ກໍລະນີ ຂອງທູ່ ານຮ ຶ້ ວູ່ າທູ່ ານມີ ລ ກນຶ້ ອຍ. ພວກເຮົ າຈະຕຶ້ ອງການລາຍລະອຽດກູ່ ຽວກັບ 
ລ ກນຶ້ ອຍຂອງທູ່ ານ. 

• ໂທຫາໜູ່ ວຍງານຄຸຶ້ ມຄອງລາຍຮັບ (IM) ໃນທຶ້ ອງຖິູ່ ນຂອງທູ່ ານເພືູ່ ອຂໍ ເອົ າ Medicaid 

ສໍ າລັບລ ກນຶ້ ອຍຂອງທູ່ ານ.  
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ຫ ັ ງຈາກທີູ່ ທູ່ ານມີ ລ ກນຶ້ ອຍ 

Anthem ຈະສົູ່ ງຊຸດເອກະສານການສ ກສາຫ ັ ງເກີ ດລ ກໃຫຶ້ ແກູ່ ທູ່ ານຫ ັ ງຈາກທີູ່ ທູ່ ານມີ ລ ກນຶ້ ອຍ. 

ມັນຈະລວມມີ : 

• ຈົດໝາຍສະແດງຄວາມຍິ ນດີ  

• ປ ຶ້ ມແນະນໍ າການລຶ້ ຽງລ ກທີູ່ ມີ ຂໍ ຶ້ ມ ນກູ່ ຽວກັບການດ ແລເບິູ່ ງແຍງລ ກເກີ ດໃໝູ່ ຂອງທູ່ ານ 

• ຂໍ ຶ້ ມ ນກູ່ ຽວກັບວິ ທີ ແລກລາງວັນ $25 ຂອງທູ່ ານສໍ າລັບການໄປກວດຫ ັ ງເກີ ດລ ກຂອງທູ່ ານ 

• ໃບໂຄສະນາເລືູ່ ອງອາການຊ ມເສົ ຶ້ າຫ ັ ງເກີ ດລ ກ 

• ໃບໂຄສະນາ ການສຶ້ າງແຜນຊີ ວິ ດຄອບຄົວ   

 

ຖຶ້ າລົງທະບຽນເຂົ ຶ້ າຮູ່ ວມ My Advocate® ແລະ ໄດຶ້ ຮັບການສ ກສາອົບຮົມທາງໂທລະສັບ 
ໃນລະຫວູ່ າງການຖື ພາຂອງທູ່ ານ, ຕອນນີ ຶ້  ທູ່ ານຈະໄດຶ້ ຮັບການໂທກູ່ ຽວກັບການສ ກສາອົບຮົມ 
ຫ ັ ງເກີ ດ ແລະ ເດັກສຸຂະພາບດີ  ດົນເຖິງ 12 ອາທິ ດຫ ັ ງຈາກທູ່ ານເກີ ດລ ກ. 

 

ມັນສໍ າຄັນໃນການກໍານົດການໄປກວດນໍ າ PCP ຫ ື  OB/GYN ຂອງທູ່ ານຫ ັ ງຈາກທີູ່ ທູ່ ານມີ ລ ກນຶ້ ອຍ 
ເພືູ່ ອເຮັດການກວດສຸຂະພາບຫ ັ ງເກີ ດລ ກ. ທູ່ ານອາດຈະຮ ຶ້ ສ ກແຂງແຮງດີ  ແລະ ຄິ ດວູ່ າຕົນ 
ເອງຫາຍດີ ແລຶ້ ວ, ແຕູ່ ຮູ່ າງກາຍໃຊຶ້ ເວລາຢູ່ າງໜຶ້ ອຍຫົກອາທິ ດໃນການຟື ຶ້ ນຕົວຈາກການເກີ ດລ ກ. 

 

ຄວນເຮັດການໄປກວດໃນລະຫວູ່ າງ 21 ຫາ 56 ວັນຫ ັ ງຈາກທີູ່ ທູ່ ານເກີ ດລ ກ. 

 

ຖຶ້ າທູ່ ານຜູ່ າຕັດເກີ ດລ ກ, PCP ຫ ື  OB/GYN ຂອງທູ່ ານອາດຈະຮຶ້ ອງຂໍ ໃຫຶ້ ທູ່ ານກັບຄື ນມາສໍ າລັບການ 
ກວດຫ ັ ງການຜູ່ າຕັດໜ ູ່ ງ ຫ ື  ສອງອາທິ ດ. ນີ ຶ້ ບໍູ່ ຖື ວູ່ າເປັນການກວດສຸຂະພາບຫ ັ ງເກີ ດລ ກ. 

ທູ່ ານຈະຍັງຈໍ າເປັນຕຶ້ ອງໄດຶ້ ກັບໄປພົບຜ ຶ້ ໃຫຶ້ ການດ ແລຂອງທູ່ ານພາຍໃນ 21 ຫາ 56 

ວັນຫ ັ ງຈາກການເກີ ດລ ກຂອງທູ່ ານເພືູ່ ອເຮັດການກວດສຸຂະພາບຫ ັ ງເກີ ດລ ກຂອງທູ່ ານ.  

 

ການຊູ່ ວຍເຫ ື ອເລືູ່ ອງການລຶ້ ຽງລ ກດຶ້ ວຍນົມແມູ່  

ມີ ການຊູ່ ວຍເຫ ື ອເລືູ່ ອງການລຶ້ ຽງລ ກດຶ້ ວຍນົມແມູ່ ໃຫຶ້ ແກູ່ ແມູ່ ມື ໃໝູ່ ທຸກຄົນຜູ່ ານ 24/7 NurseLine  
ທີູ່ ເບີ  1-855-690-7800 (TTY 711). 

ໂຄງການ Women, Infants, and Children  

ນອກນັຶ້ ນ ທູ່ ານຍັງສາມາດຂໍ ຄວາມຊູ່ ວຍເຫ ື ອໄດຶ້ ຈາກໂຄງການພິເສດທີູ່ ຊືູ່ ວູ່ າ Women, Infants, and 

Children (WIC). ໂຄງການ WIC ໃຫຶ້ ອາຫານທີູ່ ດີ ຕໍູ່ ສຸຂະພາບແກູ່ ແມູ່ ຍິ ງຖື ພາ ແລະ 
ແມູ່ ທີູ່ ມີ ລ ກນຶ້ ອຍ. ເພືູ່ ອຮຽນຮ ຶ້ ເພີູ່ ມເຕີ ມ, ກະລຸນາໂທຫາເບີ   

1-800-722-2295 or visit https://www.dhs.wisconsin.gov/wic/index.htm. 

https://www.dhs.wisconsin.gov/wic/index.htm
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Text4baby  
ພວກເຮົ າເອົ າໃຈໃສູ່ ໃຫຶ້ ແມູ່  ແລະ ເດັກນຶ້ ອຍມີ ສຸຂະພາບດີ , ສະນັຶ້ ນ ພວກເຮົ າພ ມໃຈໃນການສົູ່ ງເສີ ມ 

Text4baby. Text4baby ແມູ່ ນການບໍ ລິ ການສຸຂະພາບທາງມື ຖື  (ໂທລະສັບມື ຖື ) ຟຣີ ທີູ່ ສະໜ 
ອງໃຫຶ້ ໂດຍອົງການບໍູ່ ຫວັງຜົນກໍາໄລ National Healthy Mothers, Healthy Babies Coalition 

(HMHB), ທີູ່ ຖື ກອອກແບບມາເພືູ່ ອສົູ່ ງເສີ ມສຸຂະພາບແມູ່  ແລະ ເດັກຜູ່ ານການສົູ່ ງຂໍ ຶ້ ຄວາມ 
ອັກສອນ. ຮັບເອົ າຂໍ ຶ້ ຄວາມຟຣີ ໃນແຕູ່ ລະອາທິ ດໃນໂທລະສັບມື ຖື ຂອງທູ່ ານເພືູ່ ອຊູ່ ວຍທູ່ ານຜູ່ ານ 
ໄລຍະການຖື ພາຂອງທູ່ ານ ແລະ ປີ ທໍາອິ ດຂອງລ ກນຶ້ ອຍຂອງທູ່ ານ. ເພືູ່ ອລົງທະບຽນ, ງູ່ າຍໆ 

ໃຫຶ້ ສົູ່ ງຂໍ ຶ້ ຄວາມຄໍ າວູ່ າ BABY ຫາ 511411. ສໍ າລັບຂໍ ຶ້ ມ ນເພີູ່ ມເຕີ ມ ຫ ື  ເພືູ່ ອໄດຶ້ ຮັບລາຍການຄົບຖຶ້ ວນ 
ຂອງຜ ຶ້ ໃຫຶ້ ບໍ ລິ ການມື ຖື ທີູ່ ໃຫຶ້ ການບໍ ລິ ການນີ ຶ້ , ກະລຸນາເຂົ ຶ້ າເບິູ່ ງ text4baby.org. ໝາຍເຫດ: 

ໂຄງການນີ ຶ້ ບໍູ່ ມີ ໃຫຶ້ ໃນ SafeLink, Straight Talk ແລະ ບາງແຜນມື ຖື ຂອງ TracFone. 

ໂຄງການ Healthy Rewards 

ທູ່ ານສາມາດໄດຶ້ ຮັບລາງວັນສໍ າລັບການເຮັດສິູ່ ງຕູ່ າງໆທີູ່ ດີ ຕໍູ່ ສຸຂະພາບຂອງທູ່ ານ. 

 

ມັນງູ່ າຍໆ. ທັງໝົດທີູ່ ທູ່ ານຈໍ າເປັນຕຶ້ ອງເຮັດແມູ່ ນການລົງທະບຽນເຂົ ຶ້ າຮູ່ ວມໂຄງການ Healthy 

Rewards! ຈາກນັຶ້ ນ ເງິ ນສາມາດໂອນໂດຍອັດຕະໂນມັດເຂົ ຶ້ າໃສູ່ ບັດເດບິ ດ Healthy Rewards 

ຂອງທູ່ ານ ເມືູ່ ອທູ່ ານເຮັດສໍ າເລັດກິດຈະກໍາທີູ່ ດີ ຕໍູ່ ສຸຂະພາບ. ທູ່ ານສາມາດໃຊຶ້ ບັດຂອງທູ່ ານ 
ເພືູ່ ອຊື ຶ້ ລາຍການເພືູ່ ອສຸຂະພາບ ແລະ ການອອກກໍາລັງກາຍຈາກຮຶ້ ານຂາຍຍູ່ ອຍທີູ່ ເລື ອກໄວຶ້ . 

ກວດເບິູ່ ງລາຍການຂຶ້ າງລຸູ່ ມ ແລະ ເບິູ່ ງວູ່ າທູ່ ານມີ ສິ ດໄດຶ້ ຮັບຫຍັງແດູ່ . 

 

ໃຜມີ ສິ ດ ກິດຈະກໍາທີູ່ ດີ ຕໍູ່ ສຸຂະພາບ ລາງ
ວັນ 

ຂີ ດຈໍ າກັດ 

ເດັກນຶ້ ອຍທີູ່ ຮອດອາຍຸ  

2 ປີ   

ໄດຶ້ ຮັບການສັກຢາປຶ້ ອງກັນພະຍາດ Combo 3 

ທັງໝົດກູ່ ອນອາຍຸ 2 ປີ .  

 

Combo 3 ລວມມີ : 

ວັກຊີ ນລວມປຶ້ ອງກັນໂຣກຄໍ ຕີບ, 

ບາດທະຍັກ ແລະ ໄອກົນ (DtaP), ໂປລີ ໂອ 

(IPV), ໂຣກຫັດ, ຄາງໃຄູ່ , 

ໂຣກຫັດເຢັຍລະມັນ (MMR), 

ໄຂຶ້ ຫວັດໃຫຍູ່  H ປະເພດ B (HiB), 

ຕັບອັກເສບ B (HepB), 

ໂຣກອີ ສຸກອີ ໄສ/ໄວຣັສວີ ແຊັດວີ  (VZV), 

ເຍືູ່ ອຫຸຶ້ ມສະໝອງອັກເສບຈາກນິ ວໂມໂຄ
ກັສ (PCV).  

$10 ໜ ູ່ ງຄັຶ້ ງຕໍູ່ ສະມາ
ຊິ ກ  
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ໄດຶ້ ຮັບການສັກຢາປຶ້ ອງກັນພະຍາດ Combo 

10 ທັງໝົດກູ່ ອນອາຍຸ 2 ປີ . 

 

Combo 10 ລວມມີ : ການສັກຢາປຶ້ ອງກັນ 
ພະຍາດທັງໝົດໃນ Combo 3, 

ໄວຣັສໂຣຕຶ້ າ (ROTA), ໄຂຶ້ ຫວັດໃຫຍູ່  

(Flu) ແລະ ຕັບອັກເສບ A (HepA) 

$10 ໜ ູ່ ງຄັຶ້ ງຕໍູ່ ສະມາ
ຊິ ກ 

ຜ ຶ້ ໃຫຍູ່  (ອາຍຸ 18-75 ປີ ) 

ທີູ່ ເປັນພະຍາດເບົ າຫວານ 

ໄດຶ້ ຮັບການກວດລະດັບນໍ ຶ້ າຕານໃນເລື ອດ 

(A1c)   

$20 ໜ ູ່ ງຄັຶ້ ງທຸກໆ 12 

ເດື ອນ  

ການກວດຈໍ ຕາທີູ່ ກູ່ ຽວຂຶ້ ອງກັບເບົ າຫວານ  $20 ໜ ູ່ ງຄັຶ້ ງທຸກໆ 12 

ເດື ອນ  

ແມູ່ ຍິ ງ  

(ອາຍຸ 50-74 ປີ ) 

ໄດຶ້ ຮັບການກວດຫາມະເຮັງເຕົຶ້ ານົມ  $25 ໜ ູ່ ງຄັຶ້ ງທຸກໆ 24 

ເດື ອນ  

ຜ ຶ້ ໃຫຍູ່  (ອາຍຸ 18 ປີ ຂ ຶ້ ນໄປ) 

ທີູ່ ໄດຶ້ ຮັບການສັູ່ ງຢາຕຶ້ ານອາການຊ 
ມເສົ ຶ້ າໃໝູ່ ໆ 

ໃຊຶ້ ຢາຕຶ້ ານອາການຊ ມເສົ ຶ້ າທີູ່ ແພດສັູ່ ງໃຫຶ້ ໃ
ໝູ່ ໆເປັນເວລາຢູ່ າງໜຶ້ ອຍຫົກເດື ອນ   

$15  ໜ ູ່ ງຄັຶ້ ງໃນທຸກໆ 

12 

ເດື ອນຕໍູ່ ການສັູ່ ງ
ຢາໃໝູ່   

ຜ ຶ້ ໃຫຍູ່  ແລະ ເດັກນຶ້ ອຍ (ອາຍຸ 6 

ປີ ຂ ຶ້ ນໄປ) ຜ ຶ້ ທີູ່ ເຄີ ຍເຂົ ຶ້ າປິູ່ ນປົວໃນ 
ໂຮງໝໍເມືູ່ ອບໍູ່ ດົນມານີ ຶ້ ສໍ າລັບອາກາ
ນສຸຂະພາບຈິ ດ 

ເຮັດສໍ າເລັດການກວດຕິດຕາມຜົນຄົນເຈັບ
ເຂດນອກນໍ າຜ ຶ້ ໃຫຶ້ ບໍ ລິ ການສຸຂະພາບຈິ ດພາ
ຍໃນ 30 ວັນນັບຈາກອອກໂຮງໝໍສໍ າລັບ 
ອາການສຸຂະພາບຈິ ດ  

 $25 ໜ ູ່ ງຄັຶ້ ງຕໍູ່ ການອ
ອກໂຮງໝໍແຕູ່ ລ
ຄັຶ້ ງຫ 

ສ ງສຸດສອງຄັຶ້ ງໃ
ນທຸກໆ 12 

ເດື ອນ  

ແມູ່ ຍິ ງຖື ພາ ເຮັດສໍ າເລັດການກວດກູ່ ອນເກີດລ ກຄັຶ້ ງທໍາ
ອິ ດ (ພາຍໃນ 42 ວັນນັບຈາກລົງທະບຽນ)  

 $25  ໜ ູ່ ງຄັຶ້ ງຕໍູ່ ການຖື
ພາ  

ເຮັດສໍ າເລັດການກວດຫ ັ ງເກີດລ ກ 

(ລະຫວູ່ າງ 21 ຫາ 56 ວັນຫ ັ ງເກີດລ ກ)  

 $25  ໜ ູ່ ງຄັຶ້ ງຕໍູ່ ການຖື
ພາ  

 

ທູ່ ານອາດຈະໄດຶ້ ຮັບລາງວັນເລີ ຍໃນຕອນນີ ຶ້ ໄດຶ້ . ແຕູ່ ທູ່ ານຕຶ້ ອງລົງທະບຽນໃນມື ຶ້ ນີ ຶ້ ! ໂທຫາ  

1-877-868-2004 (TTY 711) ຫ ື  ເຂົ ຶ້ າເບິູ່ ງ mss.anthem.com/HealthyRewards ເພືູ່ ອລົງທະບຽນ.  

 

ກົດລະບຽບຂອງໂຄງການ: 

• ທູ່ ານຕຶ້ ອງລົງທະບຽນເຂົ ຶ້ າຮູ່ ວມໂຄງການຈິູ່ ງໄດຶ້ ຮັບລາງວັນ. 

• ສາມາດໃຊຶ້ ລາງວັນເພືູ່ ອຊື ຶ້ ຜະລິ ດຕະພັນທີູ່ ໄດຶ້ ຮັບອະນຸມັດຈາກຮຶ້ ານຂາຍຍູ່ ອຍທີູ່  
ເລື ອກໄວຶ້ ເທົູ່ ານັຶ້ ນ. 

• ບໍູ່ ສາມາດໃຊຶ້ ລາງວັນເພືູ່ ອຊື ຶ້ ສິູ່ ງຂອງທາງອອນລາຍໄດຶ້ . 

• ທຸກກິດຈະກໍາແມູ່ ນມີ ຂີ ດຈໍ າກັດ. 

• ທູ່ ານຕຶ້ ອງແມູ່ ນສະມາຊິ ກຂອງ Anthem ໃນເວລາທີູ່ ເຮັດສໍ າເລັດກິດຈະກໍາ 
ເພືູ່ ອໃຫຶ້ ໄດຶ້ ລາງວັນສໍ າລັບມັນ. 

 

ໂທຫາ 1-877-868-2004 (TTY 711) ຫ ື  ເຂົ ຶ້ າເບິູ່ ງ mss.anthem.com/HealthyRewards 

ສໍ າລັບຂໍ ຶ້ ມ ນເພີູ່ ມເຕີ ມ. 

https://www.yourhealthpower.com/HealthPower/Login/LoginLanding.aspx
https://www.yourhealthpower.com/HealthPower/Login/LoginLanding.aspx
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ບັນດາໂຄງການຄຸຶ້ ມຄອງສຸຂະພາບ 

24/7 NurseLine  
ດຶ້ ວຍ 24/7 NurseLine ຂອງພວກເຮົ າ, ທູ່ ານສາມາດໂອຶ້ ລົມກັບພະຍາບານແບບເປັນສູ່ ວນຕົວ 

ແລະ ຮັບເອົ າຄໍ າຕອບຕໍູ່ ກັບຄໍ າຖາມດຶ້ ານສຸຂະພາບຂອງທູ່ ານໄດຶ້ ທຸກເວລາ ບໍູ່ ວູ່ າກາງເວັນ ຫ ື  

ກາງຄື ນ. 24/7 NurseLine ມີ ໃຫຶ້ ນໍ າໃຊຶ້ ໂດຍບໍູ່ ເສຍຄູ່ າຕໍູ່ ກັບທູ່ ານ ໂດຍການໂທຫາເບີ   

1-855-690-7800 (TTY 711). 

ການຄຸຶ້ ມຄອງພະຍາດ (DM)  

ຖຶ້ າທູ່ ານມີ ບັນຫາສຸຂະພາບໄລຍະຍາວ, ພວກເຮົ າສາມາດຊູ່ ວຍທູ່ ານໄດຶ້ . ໂຄງການຄຸຶ້ ມຄອງພະຍາດ 
ຂອງພວກເຮົ າສາມາດຊູ່ ວຍທູ່ ານຄຸຶ້ ມຄອງບໍ ລິ ຫານທຸກການເຄືູ່ ອນໄຫວຂອງການດ ແລເບິູ່ ງແຍງຂ
ອງທູ່ ານ. ໂຄງການເປັນແບບສະໝັກໃຈ, ສູ່ ວນຕົວ ແລະ ຟຣີ . ທີ ມພະຍາບານທີູ່ ມີ ໃບອະນຸຍາດ 

ເຊິູ່ ງເອີ ຶ້ ນວູ່ າ ຜ ຶ້ ຈັດການ DM ຈະເຮັດວຽກກັບຜ ຶ້ ໃຫຶ້ ການດ ແລຫ ັ ກ (PCP) ຂອງທູ່ ານເພືູ່ ອສອນທູ່ ານ 
ກູ່ ຽວກັບບັນຫາສຸຂະພາບຂອງທູ່ ານ ແລະ ຊູ່ ວຍທູ່ ານຈັດການການດ ແລເບິູ່ ງແຍງສຸຂະພາບ 
ຂອງທູ່ ານ.  

 

ທູ່ ານສາມາດເຂົ ຶ້ າຮູ່ ວມໂຄງການໄດຶ້ ຖຶ້ າທູ່ ານເປັນ: 

• ພະຍາດຫື ດ 

• ໂຣກຈິ ດສອງຂົຶ້ ວ 

• ພະຍາດປອດອຸດຕັນຊໍ າເຮື ຶ້ ອ 

(COPD) 

• ຫົວໃຈເລື ອດຄັູ່ ງ (CHF) 

• ພະຍາດຫ ອດເລື ອດແດງຂອ
ງຫົວໃຈ (CAD) 

• ເບົ າຫວານ 

• HIV/AIDS 

• ຄວາມດັນເລື ອດສ ງ 

• ໂຣກຊ ມເສົ ຶ້ າ — ຜ ຶ້ ໃຫຍູ່  

• ໂຣກຊ ມເສົ ຶ້ າ — ເດັກນຶ້ ອຍ/ໄວໜຸູ່ ມ 

• ໂຣກຈິ ດເສືູ່ ອມ 

• ຄວາມຜິດປົກກະຕິທາງຈິ ດທີູ່ ກູ່ ຽວຂຶ້ ອງກັບສາ
ນເສບຕິດ 

 

ຜ ຶ້ ຈັດການກໍລະນີ ຂອງພວກເຮົ າຊູ່ ວຍທູ່ ານໃນເລືູ່ ອງການບໍ ລິ ການຄຸຶ້ ມຄອງນໍ ຶ້ າໜັກ ແລະ 
ການເຊົ າສ ບຢາ. 

 

ຜ ຶ້ ຈັດການກໍລະນີ  DM ເຮັດວຽກກັບທູ່ ານເພືູ່ ອສຶ້ າງ ແລະ ບັນລຸໄດຶ້ ເປົ ຶ້ າໝາຍດຶ້ ານສຸຂະພາບ 
ຂອງທູ່ ານ. ໃນຖານະເປັນສະມາຊິ ກໃນໂຄງການ, ທູ່ ານຈະໄດຶ້ ປະໂຫຍດຈາກການມີ ຜ ຶ້ ຈັດການທີູ່ : 

• ຮັບຟັງທູ່ ານ ແລະ ໃຊຶ້ ເວລາເພືູ່ ອເຂົ ຶ້ າໃຈຄວາມຕຶ້ ອງການຂອງທູ່ ານ. 

• ຊູ່ ວຍທູ່ ານສຶ້ າງແຜນການດ ແລເບິູ່ ງແຍງເພືູ່ ອບັນລຸໄດຶ້ ເປົ ຶ້ າໝາຍການດ ແລເບິູ່ ງແຍງສຸຂະ
ພາບຂອງທູ່ ານ. 

• ໃຫຶ້ ທູ່ ານມີ ເຄືູ່ ອງ, ການສະໜັບສະໜ ນ ແລະ ແຫ ູ່ ງຄວາມຊູ່ ວຍເຫ ື ອໃນຊຸມຊົນທີູ່ ສາມາດ 
ຊູ່ ວຍທູ່ ານປັບປຸງຄຸນນະພາບຊີ ວິ ດຂອງທູ່ ານໄດຶ້ . 

• ໃຫຶ້ ຂໍ ຶ້ ມ ນສຸຂະພາບທີູ່ ສາມາດຊູ່ ວຍໃຫຶ້ ທູ່ ານເຮັດການເລື ອກທີູ່ ດີ ກວູ່ າ. 

• ຊູ່ ວຍທູ່ ານປະສານງານການດ ແລເບິູ່ ງແຍງກັບທູ່ ານໝໍຂອງທູ່ ານ. 

 



 

29   

AWI-MHB-0011-19  AWI MHB LAO 7/19 

ໃນຖານະເປັນສະມາຊິ ກຂອງ Anthem ທີູ່ ລົງທະບຽນເຂົ ຶ້ າຮູ່ ວມໂຄງການ DM, ທູ່ ານມີ ສິ ດທິ  ແລະ 
ຄວາມຮັບຜິດຊອບສະເພາະ.  
 

ທູ່ ານມີ ສິ ດ: 

• ມີ ຂໍ ຶ້ ມ ນກູ່ ຽວກັບ Anthem; ນີ ຶ້ ລວມມີ ໂຄງການ ແລະ ການບໍ ລິ ການທັງໝົດຂອງ Anthem 

ເຊັູ່ ນດຽວກັນກັບການສ ກສາ ແລະ ປະສົບການເຮັດວຽກຂອງພະນັກງານຂອງພວກເຮົ າ; 

ມັນຍັງລວມມີ ສັນຍາຮູ່ ວມວຽກທີູ່ ພວກເຮົ າມີ ກັບທຸລະກິດ ຫ ື  ໜູ່ ວຍງານອືູ່ ນນໍ າອີ ກ. 

• ປະຕິເສດບໍູ່ ເຂົ ຶ້ າຮູ່ ວມ ຫ ື  ອອກຈາກໂຄງການ ແລະ ການບໍ ລິ ການທີູ່ ພວກເຮົ າສະເໜີໃຫຶ້ . 

• ຮ ຶ້ ວູ່ າຜ ຶ້ ຈັດການກໍລະນີ ຂອງທູ່ ານແມູ່ ນໃຜ ແລະ ວິ ທີ ຮຶ້ ອງຂໍ ປູ່ ຽນຜ ຶ້ ຈັດການກໍລະນີ . 

• ໃຫຶ້  Anthem ຊູ່ ວຍທູ່ ານເຮັດການເລື ອກກັບທູ່ ານໝໍຂອງທູ່ ານກູ່ ຽວກັບການດ ແລ 
ເບິູ່ ງແຍງສຸຂະພາບຂອງທູ່ ານ.  

• ຮຽນຮ ຶ້ ກູ່ ຽວກັບທຸກການປິູ່ ນປົວທີູ່ ກູ່ ຽວຂຶ້ ອງກັບ DM; ສິູ່ ງເຫ ົູ່ ານີ ຶ້ ລວມມີ ສິູ່ ງຕູ່ າງໆທີູ່ ລະບຸໄວຶ້  
ໃນຂໍ ຶ້ ແນະນໍ າດຶ້ ານການປິູ່ ນປົວ, ບໍູ່ ວູ່ າ Anthem ຈະຈູ່ າຍໃຫຶ້ ຫ ື ບໍູ່ ກໍຕາມ; 

ທູ່ ານມີ ສິ ດໂອຶ້ ລົມກູ່ ຽວກັບທາງເລື ອກທັງໝົດນໍ າທູ່ ານໝໍຂອງທູ່ ານ.  

• ມີ ການຮັກສາຂໍ ຶ້ ມ ນສູ່ ວນຕົວ ແລະ ຂໍ ຶ້ ມ ນທາງການແພດໄວຶ້ ເປັນຄວາມລັບ. 

• ຮ ຶ້ ວູ່ າໃຜແດູ່ ມີ ການເຂົ ຶ້ າເຖິງຂໍ ຶ້ ມ ນຂອງທູ່ ານ ແລະ ຮ ຶ້ ຂັຶ້ ນຕອນຂອງພວກເຮົ າທີູ່ ໃຊຶ້ ເພືູ່ ອ 
ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ, ຄວາມເປັນສູ່ ວນຕົວ ແລະ ການຮັກສາຄວາມລັບ. 

• ໄດຶ້ ຮັບການປະຕິບັດຕໍູ່ ດຶ້ ວຍຄວາມມີ ມາລະຍາດ ແລະ ໃຫຶ້ ກຽດຈາກພະນັກງານ Anthem.  

• ຍືູ່ ນການຮຶ້ ອງຮຽນຫາ Anthem ແລະ ໄດຶ້ ຮັບຄໍ າແນະນໍ າກູ່ ຽວກັບວິ ທີ ໃຊຶ້ ຂະບວນ 
ການຮຶ້ ອງຮຽນ ລວມທັງວູ່ າພວກເຮົ າຈະໃຊຶ້ ເວລາດົນປານໃດໃນການຕອບຄື ນ ແລະ 
ແກຶ້ ໄຂບັນຫາດຶ້ ານຄຸນນະພາບ ແລະ ການຮຶ້ ອງຮຽນ. 

• ໄດຶ້ ຮັບຂໍ ຶ້ ມ ນທີູ່ ຈະແຈຶ້ ງ ແລະ ເຂົ ຶ້ າໃຈງູ່ າຍ. 

 

ທູ່ ານໄດຶ້ ຮັບການສົູ່ ງເສີ ມໃຫຶ້ : 

• ປະຕິບັດຕາມຄໍ າແນະນໍ າການດ ແລເບິູ່ ງແຍງສ ຂະພາບທີູ່  Anthem ສະໜອງໃຫຶ້ . 

• ໃຫຶ້ ຂໍ ຶ້ ມ ນທີູ່ ຈໍ າເປັນແກູ່  Anthem ເພືູ່ ອດໍ າເນີ ນການບໍ ລິ ການຂອງພວກເຮົ າ. 

• ບອກ Anthem ແລະ ທູ່ ານໝໍຂອງທູ່ ານຖຶ້ າທູ່ ານຕັດສິ ນໃຈອອກຈາກໂຄງການ DM. 

 

ຖຶ້ າທູ່ ານໜ ູ່ ງໃນບັນຫາສຸຂະພາບເຫ ົູ່ ານີ ຶ້  ຫ ື  ຕຶ້ ອງການຮ ຶ້ ເພີູ່ ມເຕີ ມກູ່ ຽວກັບໂຄງການ DM 

ຂອງພວກເຮົ າ, ກະລຸນາໂທຫາເບີ  1-888-830-4300 ວັນຈັນຫາວັນສຸກ ແຕູ່  8:30 ໂມງເຊົ ຶ້ າຫາ 5:30 

ໂມງແລງຕາມເວລາທຶ້ ອງຖິູ່ ນ. ຂໍ ເວົ ຶ້ ານໍ າຜ ຶ້ ຈັດການກໍລະນີ  DM. ຫ ື  ຝາກຂໍ ຶ້ ຄວາມສູ່ ວນຕົວໄວຶ້  
ໃຫຶ້ ຜ ຶ້ ຈັດການກໍລະນີ ຂອງທູ່ ານໄດຶ້  24 ຊົູ່ ວໂມງຕໍູ່ ມື ຶ້ . ທູ່ ານຍັງສາມາດເຂົ ຶ້ າເບິູ່ ງເວັບໄຊຂອງພວກ 
ເຮົ າໄດຶ້ ທີູ່  www.anthem.com/wisconsin ຫ ື  ໂທຫາ DM ຖຶ້ າທູ່ ານຕຶ້ ອງການສໍ າເນົ າຂອງຂໍ ຶ້ ມ ນ DM 

ທີູ່ ທູ່ ານພົບເຫັນໃນອອນລາຍ. ການໂທສາມາດເປັນຂັຶ້ ນຕອນທໍາອິ ດຂອງທູ່ ານໃນເສັຶ້ ນທາງໄປ 
ສ ູ່ ການມີ ສຸຂະພາບທີູ່ ດີ ກວູ່ າ. 

ການບໍ ລິ ການຄຸຶ້ ມຄອງການດ ແລເບິູ່ ງແຍງອືູ່ ນ  

ນອກຈາກການຄຸຶ້ ມຄອງພະຍາດແລຶ້ ວ, ພວກເຮົ າຍັງມີ ໂຄງການຄຸຶ້ ມຄອງການດ ແລເບິູ່ ງແຍງ 
ສຸຂະພາບເພືູ່ ອຊູ່ ວຍທູ່ ານໃນເລືູ່ ອງບັນຫາສຸຂະພາບທີູ່ ສັບສົນ ຫ ື  ພິເສດ. ທີ ມງານນີ ຶ້ ປະກອບ 
ມີ ພະຍາບານຊໍ ານານງານ, ຜ ຶ້ ຊູ່ ຽວຊານດຶ້ ານສຸຂະພາບພ ດຕິກໍາ ແລະ ນັກສັງຄົມສົງເຄາະ 
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ເພືູ່ ອສະໜັບສະໜ ນເປົ ຶ້ າໝາຍສຸຂະພາບໂດຍລວມ ແລະ ການເປັນຢ ູ່ ທີູ່ ດີ ຂອງທູ່ ານ. 

ຜ ຶ້ ຈັດການກໍລະນີ ຈະ: 
• ເຮັດວຽກກັບທູ່ ານເພືູ່ ອຊູ່ ວຍຄຸຶ້ ມຄອງຄວາມຕຶ້ ອງການດຶ້ ານການດ ແລເບິູ່ ງແຍງສຸຂະພາບ

ຂອງທູ່ ານ. 

• ຊູ່ ວຍທູ່ ານເຂົ ຶ້ າໃຈການບົູ່ ງມະຕິພະຍາດຂອງທູ່ ານໄດຶ້ ດີ ກວູ່ າ. 

• ເຮັດວຽກກັບທູ່ ານ ແລະ ທູ່ ານໝໍຂອງທູ່ ານເພືູ່ ອສຶ້ າງ ແລະ ຕອບສະໜອງເປົ ຶ້ າໝາຍ 
ສູ່ ວນຕົວເພືູ່ ອປັບປຸງສຸຂະພາບ ແລະ ຄຸນນະພາບຊີ ວິ ດຂອງທູ່ ານ. 

• ໃຫຶ້ ການຊູ່ ວຍເຫ ື ອເພີູ່ ມເຕີ ມໃນລະຫວູ່ າງເວລາພັກຟື ຶ້ ນຫ ັ ງຈາກການປິູ່ ນປົວຢ ູ່ ໂຮງໝໍ 

ໂດຍການຮັບປະກັນໃຫຶ້ ທູ່ ານເຂົ ຶ້ າໃຈແຜນການດ ແລເບິູ່ ງແຍງ ແລະ ຢາຂອງທູ່ ານ. 

ຜ ຶ້ ຈັດການກໍລະນີ ຈະໂອຶ້ ລົມກັບໂຮງໝໍເພືູ່ ອຊູ່ ວຍທູ່ ານວາງແຜນການກັບບຶ້ ານຂອງທູ່ ານ. 

 

ບາງຕົວຢູ່ າງຂອງບັນຫາສຸຂະພາບທີູ່ ພວກເຮົ າເຮັດວຽກນໍ າມີ ຄື : 

• ພະຍາດຫ ອດເລື ອດແດງຂອງຫົວໃຈ 

(CAD) 

• ພະຍາດຫື ດ 

• ໝາກໄຂູ່ ຊຸດໂຊມ 

• ຫົວໃຈວາຍ 

• ເບົ າຫວານ 

• ການຖື ພາທີູ່ ມີ ຄວາມສູ່ ຽງສ ງ 

• ບາງບັນຫາສຸຂະພາບຈິ ດ ແລະ 
ການຕິດສານເສບຕິດສະເພາະ 

 

ຖຶ້ າທູ່ ານໜ ູ່ ງໃນບັນຫາສຸຂະພາບເຫ ົູ່ ານີ ຶ້  ຫ ື  ບາງບັນຫາສຸຂະພາບທີູ່ ສັບສົນ ຫ ື  ພິເສດອືູ່ ນ ແລະ 
ຕຶ້ ອງການຮຽນຮ ຶ້ ເພີູ່ ມເຕີ ມກູ່ ຽວກັບການຄຸຶ້ ມຄອງການດ ແລເບິູ່ ງແຍງ, ໃຫຶ້ ໂທຫາ 1-855-690-7800 

(TTY 711). ທູ່ ານຍັງສາມາດໃຫຶ້ ທູ່ ານໝໍ ຫ ື  ຜ ຶ້ ໃຫຶ້ ການດ ແລຂອງທູ່ ານໂທຫາພວກເຮົ າເພືູ່ ອບອກ 
ພວກເຮົ າວູ່ າທູ່ ານຕຶ້ ອງການຮ ຶ້ ເພີູ່ ມເຕີ ມກູ່ ຽວກັບໂຄງການຂອງພວກເຮົ າໄດຶ້ ເຊັູ່ ນກັນ. 

ຜ ຶ້ ຈັດການກໍລະນີ ຈະໂທຫາທູ່ ານ ຖຶ້ າຜ ຶ້ ກູ່ ຽວຄິ ດວູ່ າການບໍ ລິ ການເຫ ົູ່ ານີ ຶ້ ອາດຈະຊູ່ ວຍທູ່ ານໄດຶ້ .  

ໂຄງການ Lifeline 

ລົງທະບຽນເຂົ ຶ້ າຮູ່ ວມໂຄງການ Lifeline ແລະ ໄດຶ້ ຮັບໂທລະສັບມື ຖື ຟຣີ  ແລະ ເວລາໂທ, 

ການສົູ່ ງຂໍ ຶ້ ຄວາມ ແລະ ຂໍ ຶ້ ມ ນລາຍເດື ອນ. ການໂທຫາຝູ່ າຍບໍ ລິ ການສະມາຊິ ກກໍຟຣີ ເຊັູ່ ນກັນ. 

ໃນຖານະເປັນສະມາຊິ ກ, ທູ່ ານຈະໄດຶ້ ຮັບຂໍ ຶ້ ຄວາມອັກສອນແບບເລື ອກໄດຶ້ ທີູ່ ມີ ຄໍ າ 
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ແນະນໍ າດຶ້ ານສຸຂະພາບ ແລະ ການເຕື ອນກູ່ ຽວກັບການກວດສຸຂະພາບ ແລະ 
ການສັກຢາກັນພະຍາດສໍ າລັບທູ່ ານ ແລະ ຄອບຄົວຂອງທູ່ ານ. 

 

ສໍ າລັບຂໍ ຶ້ ມ ນເພີູ່ ມເຕີ ມກູ່ ຽວກັບຜົນປະໂຫຍດນີ ຶ້ , ກະລຸນາໂທຫາຝູ່ າຍບໍ ລິ ການສະມາຊິ ກທີູ່ ເບີ   

1-855-690-7800 (TTY 711) ຫ ື  ເຂົ ຶ້ າເບິູ່ ງ www.anthem.com/wisconsin. 

ການຍົກເວັຶ້ ນ HMO 

ໂດຍທົູ່ ວໄປແລຶ້ ວ, ທູ່ ານຕຶ້ ອງລົງທະບຽນເຂົ ຶ້ າຮູ່ ວມໃນ HMO ເພືູ່ ອໄດຶ້ ຮັບສິ ດທິ ປະໂຫຍດການ 
ດ ແລເບິູ່ ງແຍງສຸຂະພາບຜູ່ ານ BadgerCare Plus ແລະ Medicaid SSI. ການຍົກເວັຶ້ ນ HMO 

ໝາຍຄວາມວູ່ າທູ່ ານບໍູ່ ຈໍ າເປັນຕຶ້ ອງເຂົ ຶ້ າຮູ່ ວມ HMO ເພືູ່ ອໃຫຶ້ ໄດຶ້ ຮັບສິ ດທິ ປະໂຫຍດການ 
ດ ແລເບິູ່ ງແຍງສຸຂະພາບ. ມີ ການໃຫຶ້ ການຍົກເວັຶ້ ນສູ່ ວນໃຫຍູ່ ເປັນໄລຍະເວລາສັຶ້ ນໆເທົູ່ ານັຶ້ ນ, 

ເຊິູ່ ງສູ່ ວນໃຫຍູ່ ແລຶ້ ວ ເພືູ່ ອໃຫຶ້ ທູ່ ານສາມາດເຮັດສໍ າເລັດການປິູ່ ນປົວກູ່ ອນທີູ່ ທູ່ ານຈະເຂົ ຶ້ າຮູ່ ວມ. 

ຖຶ້ າທູ່ ານຄິ ດວູ່ າທູ່ ານຕຶ້ ອງການການຍົກເວັຶ້ ນຈາກການລົງທະບຽນເຂົ ຶ້ າຮູ່ ວມ HMO, 

ໃຫຶ້ ໂທຫາຜ ຶ້ ຊູ່ ຽວຊານຝູ່ າຍລົງທະບຽນຂອງ HMO ທີູ່ ເບີ   

1-800-291-2002 ສໍ າລັບຂໍ ຶ້ ມ ນເພີູ່ ມເຕີ ມ. 

ຄວາມຊູ່ ວຍເຫ ື ອສໍ າລັບສະມາຊິ ກທີູ່ ມີ ຄວາມຈໍ າເປັນດຶ້ ານກ
ານສືູ່ ສານ 

ຄວາມຊູ່ ວຍເຫ ື ອເປັນພາສາອືູ່ ນ 

ພວກເຮົ າໃຫຶ້ ການບໍ ລິ ການ ແລະ ໂຄງການທີູ່ ຕອບສະໜອງຄວາມຕຶ້ ອງການດຶ້ ານພາສາ ແລະ 
ວັດທະນະທໍາຂອງທູ່ ານ ແລະ ໃຫຶ້ ທູ່ ານເຂົ ຶ້ າເຖິງການດ ແລເບິູ່ ງແຍງທີູ່ ມີ ຄຸນນະພາບ. ພວກເຮົ າໃຊຶ້  
ການບໍ ລິ ການລູ່ າມແປພາສາທີູ່ ເຮັດວຽກກັບຫ າຍກວູ່ າ 140 ພາສາ. ພວກເຮົ າຕຶ້ ອງການໃຫຶ້ ທູ່ ານ 
ມີ ການດ ແລເບິູ່ ງແຍງທີູ່ ເໝາະສົມ, ເພືູ່ ອໃຫຶ້ ພວກເຮົ າສາມາດໃຫຶ້ ການບໍ ລິ ການເຫ ົູ່ ານີ ຶ້ ໂດຍ 
ບໍູ່ ມີ ຄູ່ າໃຊຶ້ ຈູ່ າຍຕໍູ່ ກັບທູ່ ານ: 

• ພະນັກງານຝູ່ າຍບໍ ລິ ການສະມາຊິ ກຂອງ Anthem ສາມາດຊູ່ ວຍທູ່ ານເປັນພາສາຂອງທູ່ ານ 

• ລູ່ າມແປພາສາທາງໂທລະສັບ 24 ຊົູ່ ວໂມງ 

• ລູ່ າມແປພາສາໃບຶ້  ແລະ ແບບຊຶ້ ອງໜຶ້ າ 

• ເອກະສານແຜນສຸຂະພາບເປັນພາສາທີູ່ ທູ່ ານເລື ອກ 

(ໂທຫາຝູ່ າຍບໍ ລິ ການສະມາຊິ ກເພືູ່ ອຮຶ້ ອງຂໍ ເອກະສານເປັນພາສາອືູ່ ນທີູ່ ບໍູ່ ແມູ່ ນພາສາອັງກິດ). 

• ທູ່ ານໝໍຜ ຶ້ ທີູ່ ສາມາດຊູ່ ວຍທູ່ ານເປັນພາສາຂອງທູ່ ານ 

 

ຖຶ້ າທູ່ ານເວົ ຶ້ າພາສາອັງກິດບໍູ່ ໄດຶ້  ແລະ ຕຶ້ ອງການຄວາມຊູ່ ວຍເຫ ື ອໃນລະຫວູ່ າງການກວດທາງ 
ການແພດ, ທູ່ ານສາມາດຮຶ້ ອງຂໍ ເອົ າ ລູ່ າມແປພາສາແບບຊຶ້ ອງໜຶ້ າ ຫ ື  ທາງໂທລະສັບໄດຶ້ . 

ເພືູ່ ອຮຶ້ ອງຂໍ ລູ່ າມແປພາສາທາງໂທລະສັບ, ໃຫຶ້ ໂທຫາເບີ   

1-855-690-7800 (TTY 711) ວັນຈັນຫາວັນສຸກ ແຕູ່  8 ໂມງເຊົ ຶ້ າຫາ 5 ໂມງແລງ 

ຕາມເວລາທຶ້ ອງຖິູ່ ນ. ເພືູ່ ອຂໍ ເອົ າ ລູ່ າມແປພາສາແບບຊຶ້ ອງໜຶ້ າ, ລວມທັງລູ່ າມແປພາສາໃບຶ້ , 

https://www.anthem.com/wisconsin
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ໃຫຶ້ ໂທຫາຝູ່ າຍບໍ ລິ ການ 
ສະມາຊິ ກຢູ່ າງໜຶ້ ອຍຫຶ້ າວັນກູ່ ອນການມາກວດຂອງທູ່ ານ. 

ຄວາມຊູ່ ວຍເຫ ື ອສໍ າລັບສະມາຊິ ກທີູ່ ປາກກື ກ, ຫ ໜວກ ຫ ື  

ຕາບອດ 

ພວກເຮົ າມີ ເບີ ໂທລະສັບຟຣີ ສໍ າລັບສະມາຊິ ກທີູ່ ປາກກື ກ ຫ ື  ຫ ໜວກ. ເບີ ໂທລະສັບ TTY ນີ ຶ້ ແມູ່ ນ 

711. ສາມາດໃຊຶ້ ເບີ  TTY ເພືູ່ ອໂທຫາຝູ່ າຍບໍ ລິ ການສະມາຊິ ກໄດຶ້ ແຕູ່ ວັນຈັນຫາວັນສຸກ ເວລາ 8 

ໂມງເຊົ ຶ້ າຫາ 5 ໂມງແລງ ຕາມເວລາທຶ້ ອງຖິູ່ ນ ແລະ ສາມາດໃຊຶ້ ເພືູ່ ອໂທຫາ 24/7 NurseLine 

ໄດຶ້ ທຸກເວລາ.  

 

ພວກເຮົ າໃຫຶ້ ປ ຶ້ ມນີ ຶ້  ແລະ ເອກະສານອືູ່ ນຂອງແຜນໃນຮ ບແບບອືູ່ ນໆສໍ າລັບສະມາຊິ ກທີູ່ ມີ ຫ ໜວກ 

ຫ ື  ຕາບອດ. ໂທຫາພວກເຮົ າຖຶ້ າທູ່ ານຕຶ້ ອງການຄວາມຊູ່ ວຍເຫ ື ອໃນການອູ່ ານປ ຶ້ ມນີ ຶ້  ຫ ື  

ເອກະສານອືູ່ ນ. 

ກົດໝາຍວູ່ າດຶ້ ວຍຊາວອາເມລິ ກາທີູ່ ພິການ ປີ  1990 

ພວກເຮົ າປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍວູ່ າດຶ້ ວຍຊາວອາເມລິ ກາທີູ່ ພິການ (ADA) ປີ  1990. 

ກົດໝາຍນີ ຶ້ ປົກປຶ້ ອງທູ່ ານຈາກການເລື ອກປະຕິບັດໂດຍພວກເຮົ າເນືູ່ ອງຈາກຄວາມພິການ. 

ຖຶ້ າທູ່ ານຮ ຶ້ ສ ກວູ່ າທູ່ ານໄດຶ້ ຖື ກປະຕິບັດຕໍູ່ ໃນແບບທີູ່ ແຕກຕູ່ າງເນືູ່ ອງຈາກຄວາມພິການ, 

ໃຫຶ້ ໂທຫາຝູ່ າຍບໍ ລິ ການສະມາຊິ ກຂອງພວກເຮົ າ ຫ ື  ສາຍ TTY ທີູ່ ເວົ ຶ້ າເຖິງໃນຂໍ ຶ້ ຜູ່ ານມາ. 

ການຂໍ ຄວາມຊູ່ ວຍເຫ ື ອເມືູ່ ອທູ່ ານມີ ຄໍ າຖາມ ຫ ື  ບັນຫາ 

ຜ ຶ້ ສະໜັບສະໜ ນສະມາຊິ ກ Anthem 

Anthem ມີ ຜ ຶ້ ສະໜັບສະໜ ນສະມາຊິ ກເພືູ່ ອຊູ່ ວຍທູ່ ານໄດຶ້ ຮັບການດ ແລທີູ່ ທູ່ ານຕຶ້ ອງການ. 

ທູ່ ານຄວນຕິດຕໍູ່ ຫາຜ ຶ້ ສະໜັບສະໜ ນສະມາຊິ ກເພືູ່ ອຂໍ ຄວາມຊູ່ ວຍເຫ ື ອເລືູ່ ອງຄໍ າຖາມ ຫ ື  

ບັນຫາທີູ່ ທູ່ ານມີ ທີູ່ ກູ່ ຽວຂຶ້ ອງກັບການບໍ ລິ ການດ ແລເບິູ່ ງແຍງສຸຂະພາບ. ທູ່ ານສາມາດຕິດຕໍູ່ ຫາ 
ຜ ຶ້ ສະໜັບສະໜ ນສະມາຊິ ກໄດຶ້ ທາງໂທລະສັບທີູ່ ເບີ  1-262-523-2424 ຫ ື  ທາງອີ ເມວທີູ່  

WIAnthemMedicaidMemberAdvocates@anthem.com.  

ຜ ຶ້ ສະໜັບສະໜ ນຈາກພາຍນອກ (ສໍ າລັບ Medicaid SSI 

ເທົູ່ ານັຶ້ ນ) 

ຖຶ້ າທູ່ ານມີ ບັນຫາໃນການຮັບການບໍ ລິ ການດ ແລເບິູ່ ງແຍງສຸຂະພາບ ໃນຂະນະທີູ່ ທູ່ ານລົງທະບຽນນໍ າ 

Anthem ສໍ າລັບ Medicaid SSI, ໃຫຶ້ ໂທຫາ Disability Rights Wisconsin ທີູ່ ເບີ  1-800-708-3034 ຫ ື  1-

414-773-4646 (Milwaukee area). ໃນເວລາທູ່ ານໂທ, ໃຫຶ້ ຮຶ້ ອງຂໍ ໂອຶ້ ລົມກັບຜ ຶ້ ສະໜັບສະໜ ນ 
ຈາກພາຍນອກຂອງ SSI.  
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ໂຄງການ HMO ombuds ຂອງລັດ Wisconsin  

ລັດໄດຶ້ ແຕູ່ ງຕັຶ້ ງຜ ຶ້ ກວດກາ (ບຸກຄົນຜ ຶ້ ທີູ່ ໃຫຶ້ ຄວາມຊູ່ ວຍເຫ ື ອທີູ່ ເປັນກາງ, ເປັນຄວາມລັບ ແລະ 
ບໍູ່ ເປັນທາງການ) ຜ ຶ້ ທີູ່ ສາມາດຊູ່ ວຍທູ່ ານໃນເລືູ່ ອງຄໍ າຖາມ ຫ ື  ບັນຫາທີູ່ ທູ່ ານມີ ໃນຖານະເປັນ 
ສະມາຊິ ກຂອງອົງການ HMO. ຜ ຶ້ ກວດກາສາມາດບອກທູ່ ານວິ ທີ ໄດຶ້ ຮັບການດ ແລເບິູ່ ງແຍງທີູ່ ທູ່ ານ 
ຕຶ້ ອງການຈາກອົງການ HMO ຂອງທູ່ ານ. ຜ ຶ້ ກວດກາຍັງສາມາດຊູ່ ວຍທູ່ ານແກຶ້ ໄຂບັນຫາ ຫ ື  

ການຮຶ້ ອງຮຽນທີູ່ ທູ່ ານອາດຈະມີ ກູ່ ຽວກັບໂຄງການຂອງ HMO ຫ ື  ອົງການ HMO ຂອງທູ່ ານ. ໂທ  

1-800-760-0001 ແລະ ຮຶ້ ອງຂໍ ລົມສາຍນໍ າຜ ຶ້ ກວດກາ. 

ການຍືູ່ ນການຮຶ້ ອງຮຽນ, ການຮຶ້ ອງທຸກ ຫ ື  ການອຸທອນ 

ການຮຶ້ ອງຮຽນ ຫ ື  ການຮຶ້ ອງທຸກ 

ພວກເຮົ າຕຶ້ ອງການຮ ຶ້ ວູ່ າທູ່ ານເຄີ ຍມີ ການຮຶ້ ອງຮຽນກູ່ ຽວກັບການດ ແລເບິູ່ ງແຍງ, ການບໍ ລິ ການ ຫ ື  

ການປິູ່ ນປົວຂອງທູ່ ານນໍ າທູ່ ານໝໍ, ຂະບວນການ ຫ ື  ນິ ຕິບຸກຄົນອືູ່ ນຂອງ Anthem ຫ ື ບໍູ່ . ກະລຸນາ 
ໂທຫາເບີ  1-855-690-7800 (TTY 711) ແລະ ຮຶ້ ອງຂໍ ລົມສາຍນໍ າຜ ຶ້ ສະໜັບສະໜ ນສະມາຊິ ກ. 

ນອກນັຶ້ ນ ທູ່ ານຍັງສາມາດຕິດຕໍູ່ ຫາຜ ຶ້ ສະໜັບສະໜ ນສະມາຊິ ກຂອງ Anthem ໄດຶ້ ທີູ່ ເບີ   
1-262-523-2424 ຫ ື  ທາງອີ ເມວທີູ່  WIAnthemMedicaidMemberAdvocates@anthem.com. 

ນອກນັຶ້ ນ ທູ່ ານຍັງສາມາດຂຽນຫາພວກເຮົ າໄດຶ້ ຕາມທີູ່ ຢ ູ່ ນີ ຶ້  ຖຶ້ າທູ່ ານມີ ການຮຶ້ ອງຮຽນ: 

 

Central Appeals Processing 

Anthem Health Plans of Wisconsin, Inc. 

P.O. Box 62429 

Virginia Beach, VA 23466-2429  

 

ໂທຫາຝູ່ າຍບໍ ລິ ການສະມາຊິ ກ ຖຶ້ າທູ່ ານຕຶ້ ອງການຄວາມຊູ່ ວຍເຫ ື ອໃນການຍືູ່ ນການຮຶ້ ອງຮຽນ. 

ພວກເຮົ າສາມາດຈັດຫາລູ່ າມແປພາສາໃຫຶ້ ທູ່ ານ ຖຶ້ າທູ່ ານເວົ ຶ້ າພາສາອັງກິດບໍູ່ ໄດຶ້ . 

 

ທູ່ ານຈະຈໍ າເປັນຕຶ້ ອງບອກພວກເຮົ າ: 

• ໃຜກູ່ ຽວຂຶ້ ອງໃນການຮຶ້ ອງຮຽນ. 

• ເກີ ດຫຍັງຂ ຶ້ ນ. 

• ເກີ ດບັນຫາຂ ຶ້ ນເມືູ່ ອໃດ. 

• ເກີ ດບັນຫາຂ ຶ້ ນຢ ູ່ ໃສ. 

• ເປັນຫຍັງທູ່ ານຈິູ່ ງບໍູ່ ພໍໃຈກັບການດ ແລເບິູ່ ງແຍງທີູ່ ທູ່ ານໄດຶ້ ຮັບ.  

 

ຫ ັ ງຈາກທີູ່ ພວກເຮົ າໄດຶ້ ຮັບຄໍ າຮຶ້ ອງຮຽນຂອງທູ່ ານທາງໂທລະສັບ ຫ ື  ທາງຈົດໝາຍແລຶ້ ວ, 

ພວກເຮົ າຈະສົູ່ ງຈົດໝາຍທີູ່ ບອກວູ່ າພວກເຮົ າໄດຶ້ ຮັບການຮຶ້ ອງຮຽນຂອງທູ່ ານແລຶ້ ວພາຍໃນສິ ບວັນ
ຕາມເວລາປະຕິທິ ນ. 
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ພວກເຮົ າຈະເຮັດຄໍ າຕັດສິ ນກູ່ ຽວກັບການຮຶ້ ອງຮຽນຂອງທູ່ ານພາຍໃນ 30 ວັນນັບຈາກໄດຶ້ ຮັບມັນ. 

ບຸກຄົນທີູ່ ບໍູ່ ກູ່ ຽວຂຶ້ ອງໃນການເຮັດຄໍ າຕັດສິ ນຜູ່ ານມາຈະທົບທວນການຮຶ້ ອງຮຽນຂອງທູ່ ານ. 

ພວກເຮົ າຈະສົູ່ ງຈົດໝາຍແຈຶ້ ງການແກຶ້ ໄຂການຮຶ້ ອງຮຽນໃຫຶ້ ທູ່ ານ. ຈົດໝາຍນີ ຶ້ ຈະ: 
• ອະທິ ບາຍຄໍ າຮຶ້ ອງຮຽນຂອງທູ່ ານ. 

• ບອກທູ່ ານສິູ່ ງທີູ່ ໄດຶ້ ດໍ າເນີ ນເພືູ່ ອແກຶ້ ໄຂບັນຫາຂອງທູ່ ານ. 

• ບອກທູ່ ານວິ ທີ ຂໍ ເອົ າການອຸທອນຖຶ້ າທູ່ ານບໍູ່ ເຫັນດີ ນໍ າຄໍ າຕັດສິ ນຂອງພວກເຮົ າ. 

• ບອກທູ່ ານວິ ທີ ຂໍ ເອົ າການໄຕູ່ ສວນຍຸຕິທໍາຂັຶ້ ນລັດ. 

• ບອກທູ່ ານວິ ທີ ຍືູ່ ນຄໍ າຮຶ້ ອງທຸກນໍ າຜ ຶ້ ກວດກາປະຈໍ າລັດ. 

ການອຸທອນ 

ການອຸທອນແມູ່ ນການຮຶ້ ອງຂໍ ໃຫຶ້  Anthem ປູ່ ຽນແປງຄໍ າຕັດສິ ນໃດໜ ູ່ ງ. ຖຶ້ າທູ່ ານຕຶ້ ອງການ 
ອຸທອນການປະຕິເສດສິ ດທິ ປະໂຫຍດການດ ແລເບິູ່ ງແຍງສຸຂະພາບຂອງທູ່ ານ, ທູ່ ານ ຫ ື  

ບາງຄົນທີູ່ ທູ່ ານເລື ອກໃຫຶ້ ເປັນຕົວແທນແກູ່ ທູ່ ານ ສາມາດຮຶ້ ອງຂໍ ການອຸທອນໄດຶ້ ພາຍໃນ  

60 ວັນຕາມເວລາປະຕິທິ ນນັບຈາກວັນທີ ໃນຈົດໝາຍແຈຶ້ ງການດໍ າເນີ ນການ. ທູ່ ານ ຫ ື  

ບາງຄົນທີູ່ ທູ່ ານເລື ອກໃຫຶ້ ເປັນຕົວແທນທູ່ ານ ສາມາດໂທ ຫ ື  ຂຽນຫາພວກເຮົ າເພືູ່ ອຍືູ່ ນ 
ການອຸທອນໄດຶ້ . ພວກເຮົ າຢາກຈະໃຫຶ້ ທູ່ ານສົູ່ ງການອຸທອນຂອງທູ່ ານເປັນລາຍລັກ 
ອັກສອນຫ າຍກວູ່ າ, ແຕູ່ ທູ່ ານສາມາດໂທຫາພວກເຮົ າເພືູ່ ອຍືູ່ ນການອຸທອນທທາງໂທລະສັບກໍໄດຶ້ .  

 

ໂທຫາຝູ່ າຍບໍ ລິ ການສະມາຊິ ກຂອງ Anthem ທີູ່ ເບີ  1-855-690-7800 (TTY 711) ເພືູ່ ອຍືູ່ ນການ 
ອຸທອນ. ໂທຫາຝູ່ າຍບໍ ລິ ການສະມາຊິ ກ ຖຶ້ າທູ່ ານຕຶ້ ອງການຄວາມຊູ່ ວຍເຫ ື ອໃນການຍືູ່ ນການ 
ອຸທອນ. ພວກເຮົ າສາມາດຈັດຫາລູ່ າມແປພາສາໃຫຶ້ ທູ່ ານ ຖຶ້ າທູ່ ານເວົ ຶ້ າພາສາອັງກິດບໍູ່ ໄດຶ້ .  

 

ສົູ່ ງການອຸທອນຂອງທູ່ ານຫາ: 

 

Central Appeals Processing 

Anthem Health Plans of Wisconsin, Inc. 

P.O. Box 62429 

Virginia Beach, VA 23466-2429  

 

ພວກເຮົ າຈະສົູ່ ງຈົດໝາຍແຈຶ້ ງໃຫຶ້ ທູ່ ານຮ ຶ້ ວູ່ າພວກເຮົ າໄດຶ້ ຮັບການອຸທອນຂອງທູ່ ານແລຶ້ ວພາຍໃນຫຶ້
າວັນເຮັດວຽກນັບຈາກໄດຶ້ ຮັບມັນ. 
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ພວກເຮົ າຈະເຮັດຄໍ າຕັດສິ ນກູ່ ຽວກັບການອຸທອນຂອງທູ່ ານພາຍໃນ 30 ວັນຕາມເວລປະຕິທິ ນນັບ 
ຈາກໄດຶ້ ຮັບມັນ. ຖຶ້ າພວກເຮົ າບໍູ່ ສາມາດຕັດສິ ນໄດຶ້ ພາຍໃນ 30 ວັນຕາມເວລາປະຕິທິ ນ, 

ພວກເຮົ າອາດຈະຮຶ້ ອງຂໍ ເວລາຕືູ່ ມອີ ກ 14 ວັນຕາມເວລາປະຕິທິ ນ. ຖຶ້ າສິູ່ ງນີ ຶ້ ເກີ ດຂ ຶ້ ນ, 

ພວກເຮົ າຈະສົູ່ ງຈົດໝາຍແຈຶ້ ງບອກທູ່ ານວູ່ າພວກເຮົ າຕຶ້ ອງການເວລາເພີູ່ ມເຕີ ມເພືູ່ ອເຮັດຄໍ າຕັດ
ສິ ນ ແລະ ທູ່ ານສາມາດຄາດວູ່ າຈະໄດຶ້ ຮັບຍິ ນຂູ່ າວຈາກພວກເຮົ າເມືູ່ ອໃດ. 

ພວກເຮົ າຍັງຈະອະທິ ບາຍຍຶ້ ອນຫຍັງພວກເຮົ າຈິູ່ ງຕຶ້ ອງການເວລາເພີູ່ ມເຕີ ມ. 

ບຸກຄົນທີູ່ ບໍູ່ ກູ່ ຽວຂຶ້ ອງໃນການເຮັດຄໍ າຕັດສິ ນຜູ່ ານມາຈະທົບທວນການອຸທອນຂອງທູ່ ານ. 

ພວກເຮົ າຈະສົູ່ ງຈົດໝາຍແຈຶ້ ງການແກຶ້ ໄຂການອຸທອນໃຫຶ້ ທູ່ ານ. ຈົດໝາຍນີ ຶ້ ຈະ: 
• ອະທິ ບາຍລາຍລະອຽດການອຸທອນຂອງທູ່ ານ. 

• ບອກທູ່ ານວູ່ າໃຜເປັນຜ ຶ້ ທົບທວນການອຸທອນຂອງທູ່ ານ. 

• ບອກທູ່ ານຄໍ າຕັດສິ ນສຸດທຶ້ າຍຂອງພວກເຮົ າຕໍູ່ ກັບການອຸທອນຂອງທູ່ ານ. 

• ບອກທູ່ ານວິ ທີ ຂໍ ເອົ າການໄຕູ່ ສວນຍຸຕິທໍາຂັຶ້ ນລັດ. 

• ບອກທູ່ ານວິ ທີ ຍືູ່ ນຄໍ າຮຶ້ ອງທຸກນໍ າຜ ຶ້ ກວດກາປະຈໍ າລັດ. 

ການຮຶ້ ອງຮຽນ ຫ ື  ການອຸທອນແບບເລັູ່ ງລັດ (ໄວກວູ່ າ) 

ຖຶ້ າການຊັກຊຶ້ າໃນການປິູ່ ນປົວຈະເພີູ່ ມຄວາມສູ່ ຽງຢູ່ າງໃຫຍູ່ ຫ ວງຕໍູ່ ກັບສຸຂະພາບຂອງທູ່ ານ, 

ກະລຸນາໂທຫາຝູ່ າຍບໍ ລິ ການສະມາຊິ ກໃນທັນທີ ທີູ່ ເບີ  1-855-690-7800 (TTY 711). 

ທູ່ ານສາມາດຮຶ້ ອງຂໍ ໃຫຶ້ ພວກເຮົ າດໍ າເນີ ນການຮຶ້ ອງຮຽນ ຫ ື  ການຮຶ້ ອງທຸກຂອງທູ່ ານໃນທັນທີ ໄດຶ້ . 

ພວກເຮົ າຕອບບັນຫາຕູ່ າງໆທີູ່ ຈໍ າເປັນຕຶ້ ອງດໍ າເນີ ນການໃນທັນທີ ພາຍໃນ 48 ຊົູ່ ວໂມງ. 

ພວກເຮົ າຈະໂທຫາທູ່ ານ ຫ ື  ສົູ່ ງຈົດໝາຍແຈຶ້ ງບອກຄໍ າຕັດສິ ນຂອງພວກເຮົ າໃຫຶ້ ທູ່ ານພາຍໃນ 48 

ຊົູ່ ວໂມງຫ ັ ງຈາກໄດຶ້ ຮັບການຮຶ້ ອງຮຽນ ຫ ື  ການອຸທອນແບບເລັູ່ ງລັດຂອງທູ່ ານ. ຜ ຶ້ ອໍ ານວຍການຝູ່ າຍ 
ການແພດຈະກວດເບິູ່ ງຄໍ າຮຶ້ ອງຂໍ ການຮຶ້ ອງຮຽນ ແລະ ການອຸທອນທີູ່ ໄວກວູ່ າ. ຖຶ້ າຜ ຶ້ ອໍ ານວຍການ 
ຝູ່ າຍການແພດຄິ ດວູ່ າການລໍ ຖຶ້ າ 30 ວັນຈະບໍູ່ ເປັອັນຕະລາຍຕໍູ່ ສຸຂະພາບຂອງທູ່ ານ, ພວກເຮົ າຈະ 
ສົູ່ ງຈົດໝາຍໃຫຶ້ ທູ່ ານພາຍໃນສອງວັນເຮັດວຽກ. ຈົດໝາຍຈະບອກທູ່ ານວູ່ າພວກເຮົ າຈະເຮັດ 
ສໍ າເລັດການຮຶ້ ອງຮຽນ ຫ ື  ການອຸທອນຂອງທູ່ ານໄວເທົູ່ າທີູ່ ພວກເຮົ າສາມາດພາຍໃນ 30 ວັນຕາມ 
ເວລາປະຕິທິ ນ. ພວກເຮົ າຈະພະຍາຍາໂທຫາທູ່ ານເພືູ່ ອແຈຶ້ ງບອກຄໍ າຕັດສິ ນຂອງພວກເຮົ ານໍ າອີ ກ. 

 

ທູ່ ານອາດຈະສື ບຕໍູ່ ໄດຶ້ ຮັບການບໍ ລິ ການດ ແລເບິູ່ ງແຍງສຸຂະພາບຄື ເກົູ່ າໃນຂະນະທີູ່ ທູ່ ານລໍ ຖຶ້ າການແ
ກຶ້ ໄຂການອຸທອນຂອງທູ່ ານ ຖຶ້ າທູ່ ານຮຶ້ ອງຂໍ ການອຸທອນພາຍໃນກໍານົດເວລາທີູ່ ເໝາະສົມ. ໃນ 
ພາຍຫ ັ ງ ທູ່ ານອາດຈະຈໍ າເປັນຕຶ້ ອງຈູ່ າຍຄູ່ າການດ ແລເບິູ່ ງແຍງທີູ່ ກູ່ ຽວຂຶ້ ອງກັບການອຸທອນຂອງ 
ທູ່ ານຖຶ້ າຄໍ າຕັດສິ ນສຸດທຶ້ າຍບໍູ່ ເປັນໄປຕາມທີູ່ ທູ່ ານຮຶ້ ອງຂໍ . 

 

ພວກເຮົ າຈະບໍູ່ ປະຕິບັດຕໍູ່ ທູ່ ານຢູ່ າງແຕກຕູ່ າງຖຶ້ າທູ່ ານຍືູ່ ນການຮຶ້ ອງຮຽນ ຫ ື  ການອຸທອນ. 

ສິ ດທິ ປະໂຫຍດການດ ແລເບິູ່ ງແຍງສຸຂະພາບຂອງທູ່ ານຈະບໍູ່ ປູ່ ຽນແປງ. 
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ການຍືູ່ ນການຮຶ້ ອງຮຽນ ຫ ື  ການອຸທອນຢ ູ່ ນອກ  Anthem  

ຖຶ້ າທູ່ ານຕຶ້ ອງການໂອຶ້ ລົມກັບບາງຄົນຢ ູ່ ນອກ Anthem ກູ່ ຽວກັບບັນຫາດັູ່ ງກູ່ າວ, 

ໃຫຶ້ ໂທຫາຜ ຶ້ ຊູ່ ຽວຊານຝູ່ າຍລົງທະບຽນຂອງອົງການດ ແລເບິູ່ ງແຍງສຸຂະພາບ (HMO) ທີູ່ ເບີ   

1-800-291-2002. ຜ ຶ້ ຊູ່ ຽວຊານຝູ່ າຍລົງທະບຽນຂອງ HMO ອາດຈະສາມາດຊູ່ ວຍທູ່ ານແກຶ້ ໄຂບັນຫາ 

ຫ ື  ຂຽນການຮຶ້ ອງທຸກທາງການຫາ Anthem ຫ ື  ໂຄງການ BadgerCare Plus ແລະ Medicaid SSI ໄດຶ້ . 

 

ເພືູ່ ອຍືູ່ ນການຮຶ້ ອງຮຽນນໍ າໂຄງການ BadgerCare Plus ແລະ Medicaid SSI, ໃຫຶ້ ຂຽນຫາ: 

BadgerCare Plus and Medicaid SSI 

Managed Care Ombuds 

P.O. Box 6470 

Madison, WI 53716-0470 

1-800-760-0001  

 

ທູ່ ານຈະບໍູ່ ຖື ກປະຕິບັດຕໍູ່ ຢູ່ າງແຕກຕູ່ າງຈາກສະມາຊິ ກອືູ່ ນ ຖຶ້ າທູ່ ານຍືູ່ ນການຮຶ້ ອງຮຽນ ຫ ື  

ການຮຶ້ ອງທຸກ. ສິ ດທິ ປະໂຫຍດການດ ແລເບິູ່ ງແຍງສຸຂະພາບຂອງທູ່ ານຈະບໍູ່ ປູ່ ຽນແປງ. 

 

ທູ່ ານມີ ສິ ດອຸທອນຖຶ້ າທູ່ ານເຊືູ່ ອວູ່ າ Anthem ປະຕິເສດ, ຈໍ າກັດ, ຫ ຸ ດລົງ, ເຮັດໃຫຶ້ ຊັກຊຶ້ າ ຫ ື  ຢຸດເຊົ າ 
ສິ ດທິ ປະໂຫຍດຂອງທູ່ ານຢູ່ າງບໍູ່ ຖື ກຕຶ້ ອງ. ການອຸທອນຕຶ້ ອງຖື ກເຮັດບໍູ່ ໃຫຶ້ ກາຍ 45 ວັນຫ ັ ງຈາກທີູ່  
ທູ່ ານໄດຶ້ ຮັບແຈຶ້ ງການວູ່ າການບໍ ລິ ການໄດຶ້ ຖື ກປະຕິເສດ, ຈໍ າກັດ, ຫ ຸ ດລົງ, ຊັກຊຶ້ າ ຫ ື  ຢຸດເຊົ າແລຶ້ ວ. 

ທູ່ ານມີ ສິ ດອຸທອນຫາ HMO, ພະແນກ ແລະ/ຫ ື  State of Wisconsin, Division of Hearings and 

Appeals (DHA) ເພືູ່ ອຂໍ ການໄຕູ່ ສວນຍຸຕິທໍາ ຖຶ້ າທູ່ ານເຊືູ່ ອວູ່ າ Anthem ປະຕິເສດ, ຈໍ າກັດ, ຫ ຸ ດລົງ, 

ເຮັດໃຫຶ້ ຊັກຊຶ້ າ ຫ ື  ຢຸດເຊົ າສິ ດທິ ປະໂຫຍດຂອງທູ່ ານຢູ່ າງບໍູ່ ຖື ກຕຶ້ ອງ. ຖຶ້ າທູ່ ານເຮັດ 
ການອຸທອນກູ່ ອນວັນທີ ມີ ຜົນນໍ າໃຊຶ້ , ການບໍ ລິ ການອາດຈະສື ບຕໍູ່ . ທູ່ ານອາດຈະຈໍ າເປັນ 
ຕຶ້ ອງຈູ່ າຍຄູ່ າການບໍ ລິ ການນັຶ້ ນ ທູ່ ານຖຶ້ າຄໍ າຕັດສິ ນຈາກການໄຕູ່ ສວນບໍູ່ ເປັນໄປຕາມທີູ່ ທູ່ ານຮຶ້ ອງຂໍ . 

 

ຖຶ້ າທູ່ ານຕຶ້ ອງການການໄຕູ່ ສວນຍຸຕິທໍາ, ໃຫຶ້ ສົູ່ ງຄໍ າຮຶ້ ອງຂໍ ເປັນລາຍລັກອັກສອນຫາ: 

Department of Administration 

Division of Hearings and Appeals 

P.O. Box 7875 

Madison, WI 53707-7875  

 

ການໄຕູ່ ສວນຈະຖື ກຈັດຂ ຶ້ ນກັບຜ ຶ້ ພິພາກສາຝູ່ າຍກົດໝາຍປົກຄອງໃນເຂດປົກຄອງທີູ່ ທູ່ ານອາໄສ
ຢ ູ່ . ທູ່ ານມີ ສິ ດມີ ຕົວແທນຢ ູ່ ໃນການໄຕູ່ ສວນນັຶ້ ນ ຫ ື  ທູ່ ານສາມາດນໍ າເອົ າໝ ູ່ ເພືູ່ ອນມາຊູ່ ວຍເຫ ື ອໄດຶ້ . 

ຖຶ້ າທູ່ ານຕຶ້ ອງການການຈັດຕຽມພິເສດສໍ າລັບຄວາມພິການ ຫ ື  ສໍ າລັບການແປພາສາ, 

ກະລຸນາໂທຫາເບີ  1-608-266-3096 (ສຽງ) ຫ ື  1-608-264-9853 (ບົກຜູ່ ອງດຶ້ ານການໄດຶ້ ຍິ ນ). 

 

ທູ່ ານຈະຖື ກປະຕິບັດຕໍູ່ ຢູ່ າງແຕກຕູ່ າງຈາກສະມາຊິ ກອືູ່ ນ ເນືູ່ ອງຈາກວູ່ າທູ່ ານຮຶ້ ອງຂໍ ການໄຕູ່ ສວນ. 

ສິ ດທິ ປະໂຫຍດດຶ້ ານການດ ແລເບິູ່ ງແຍງສຸຂະພາບຂອງທູ່ ານຈະບໍູ່ ໄດຶ້ ຮັບຜົນກະທົບ.  
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ຖຶ້ າທູ່ ານຕຶ້ ອງການຄວາມຊູ່ ວຍເຫ ື ອໃນການຂຽນຄໍ າຮຶ້ ອງຂໍ ການໄຕູ່ ສວນຍຸຕິທໍາ, ກະລຸນາໂທຫາ 
ຜ ຶ້ ກວດກາຂອງ BadgerCare Plus ແລະ Medicaid SSI ທີູ່ ເບີ  1-800-760-0001 ຫ ື  ຜ ຶ້ ຊູ່ ຽວຊານ 
ຝູ່ າຍລົງທະບຽນຂອງ HMO ທີູ່ ເບີ  1-800-291-2002. 

ການຮຶ້ ອງຮຽນເລືູ່ ອງສິ ດທິພົນລະເມື ອງ 

Anthem ໃຫຶ້ ຄວາມຄຸຶ້ ມຄອງສໍ າລັບການບໍ ລິ ການທີູ່ ຈູ່ າຍໃຫຶ້ ຂອງ BadgerCare Plus ແລະ Medicaid 

SSI ແກູ່ ສະມາຊິ ກທີູ່ ມີ ສິ ດທຸກຄົນ, ໂດຍບໍູ່ ຄໍ ານ ງເຖິງອາຍຸ, ເຊື ຶ້ ອຊາດ, ສາສະໜາ, ສີ ຜິວ, 

ຄວາມພິການ, ເພດ, ສະພາບຮູ່ າງກາຍ, ລົດສະນິ ຍົມເພດ, ຊາດກໍາເນີ ດ, ສະຖານະການ 
ແຕູ່ ງງານ, ບັນທ ກການຈັບກຸມ ຫ ື  ການຕັດສິ ນລົງໂທດ ຫ ື  ການເຂົ ຶ້ າຮູ່ ວມກອງທັບ. 

  

ບຸກຄົນ ຫ ື  ອົງການຈັດຕັຶ້ ງທັງໝົດທີູ່ ກູ່ ຽວຂຶ້ ອງກັບ Anthem ຜ ຶ້ ທີູ່ ນໍ າສົູ່ ງ ຫ ື  ແນະນໍ າສະມາຊິ ກ 
ສໍ າລັບການບໍ ລິ ການຕູ່ າງໆຈະຕຶ້ ອງປະຕິບັດແບບນັຶ້ ນໃນແບບດຽວກັນສໍ າລັບສະມາຊິ ກທຸກຄົນ.  

 

ຖຶ້ າທູ່ ານເຊືູ່ ອວູ່ າມີ ການລະເມີ ດສິ ດທິ ຂອງທູ່ ານ, ທູ່ ານສາມາດຍືູ່ ນການຮຶ້ ອງຮຽນໄດຶ້ ໂດຍ:  

• ໂທຫາເບີ ໂທຟຣີ ຂອງຝູ່ າຍບໍ ລິ ການສະມາຊິ ກທີູ່ ເບີ  1-855-690-7800 (TTY 711) ຫ ື  

• ຂຽນຈົດໝາຍຫາພວກເຮົ າເພືູ່ ອບອກພວກເຮົ າກູ່ ຽວກັບບັນຫາ. 

ສົູ່ ງຈົດໝາຍຂອງທູ່ ານຫາ: 

Central Appeals Processing 

Anthem Health Plans of Wisconsin, Inc. 

P.O. Box 62429 

Virginia Beach, VA 23466-2429  

 

ນອກນັຶ້ ນທູ່ ານຍັງສາມາດຍືູ່ ນຄໍ າຮຶ້ ອງຮຽນເລືູ່ ອງສິ ດທິ ພົນລະເມື ອງນໍ າ U.S. Department of Health 

and Human Services, Office for Civil Rights: 

• ທາງອີ ເລັກໂທຣນິ ກຜູ່ ານເວັບໄຊການຮຶ້ ອງຮຽນ Office for Civil Rights Complaint Portal 

ທີູ່ ມີ ໃຫຶ້ ນໍ າໃຊຶ້ ທີູ່  https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf   

• ທາງຈົດໝາຍ ຫ ື  ໂທລະສັບທີູ່ : 
 

U.S. Department of Health and Human Services 

200 Independence Ave. SW  

Room 509F, HHH Building 

Washington, DC 20201  
 

1-800-868-1019, 1-800-537-7697 (TDD). 

 

ແບບຟອມການຮຶ້ ອງຮຽນມີ ໃຫຶ້ ທີູ່  http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html. 

 

ເຕັກໂນໂລຊີ  ແລະ ການປິູ່ ນປົວໃໝູ່  

ນີ ຶ້ ແມູ່ ນເວລາທີູ່ ໜຶ້ າຕືູ່ ນເຕັຶ້ ນໃນການດ ແລເບິູ່ ງແຍງສຸຂະພາບ. ມີ ການປິູ່ ນປົວໃໝູ່ ໆຢ ູ່ ຕະຫ ອດ 
ເວລາ. Anthem ມີ ຂະບວນການທົບທວນຢູ່ າງເປັນປົກກະຕິເພືູ່ ອພິຈາລະນາເຕັກໂນໂລຊີ ໃໝູ່  ຫ ື  

http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html
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ການໃຊຶ້ ແບບໃໝູ່ ສໍ າລັບເຕັກໂນໂຊລີ ໃນປະຈຸບັນ. ກຸູ່ ມທູ່ ານໝໍ, ຜ ຶ້ ຊູ່ ຽວຊານ ແລະ ຜ ຶ້ ອໍ ານວຍການ 
ຝູ່ າຍການແພດຕັດສິ ນໃຈວູ່ າການປິູ່ ນປົວ: 

• ໄດຶ້ ຮັບອະນຸມັດຈາກລັດຖະບານຫ ື ບໍູ່ . 

• ໄດຶ້ ສະແດງໃຫຶ້ ເຫັນ, ໃນການສ ກສາວິ ໄຈທີູ່ ເຊືູ່ ອຖື ໄດຶ້ , ວູ່ າມັນມີ ຜົນຕໍູ່ ກັບຄົນເຈັບແນວໃດ. 

 

ພວກເຮົ າຕິດຕາມການປິູ່ ນປົວ ແລະ ຂັຶ້ ນຕອນທາງການແພດໃໝູ່ ໆ ແລະ ອັບເດດ ຫ ື  

ສຶ້ າງນະໂຍບາຍດຶ້ ານສຸຂະພາບຕາມທີູ່ ຈໍ າເປັນ. 

 

 

ສິ ດທິ  ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງທູ່ ານ 

ຮ ຶ້ ກູ່ ຽວກັບແຜນສິູ່ ງຈ ງໃຈຂອງທູ່ ານໝໍ ແລະ 
ໂຄງການປັບປຸງຄຸນນະພາບ 

ທູ່ ານມີ ສິ ດຖາມວູ່ າພວກເຮົ າມີ ການຈັດຕຽມທາງການເງິ ນພິເສດກັບທູ່ ານໝໍຂອງພວກເຮົ າທີູ່ ສາ
ມາດມີ ຜົນກະທົບຕໍູ່ ກັບການໃຊຶ້ ການນໍ າສົູ່ ງ ແລະ ການບໍ ລິ ການອືູ່ ນໆທີູ່ ທູ່ ານອາດຈະຕຶ້ ອງການຫ ື ບໍູ່ . 

ໂທຫາຝູ່ າຍບໍ ລິ ການສະມາຊິ ກທີູ່ ເບີ  1-855-690-7800 (TTY 711) ເພືູ່ ອຮຶ້ ອງຂໍ ຂໍ ຶ້ ມ ນກູ່ ຽວ 
ກັບການຈັດຕຽມທາງການເງິ ນຂອງທູ່ ານໝໍຂອງພວກເຮົ າ.  

 

ທູ່ ານຍັງສາມາດຮຶ້ ອງຂໍ ໃຫຶ້ ພວກເຮົ າສົູ່ ງຂໍ ຶ້ ມ ນກູ່ ຽວກັບໂຄງການ Quality Improvement (QI) 

ຂອງພວກເຮົ າໃຫຶ້ ແກູ່ ທູ່ ານໄດຶ້ ນໍ າອີ ກ. ໂຄງການນີ ຶ້ ຖື ກອອກແບບມາເພືູ່ ອ: 

• ປະເມີ ນ ແລະ ປັບປຸງແຜນສຸຂະພາບຂອງພວກເຮົ າ. 

• ຕິດຕາມວູ່ າທູ່ ານພໍໃຈສໍູ່ າໃດກັບຜ ຶ້ ໃຫຶ້ ການດ ແລຫ ັ ກ (PCP) ຂອງທູ່ ານ. 

• ຕິດຕາມວູ່ າທູ່ ານພໍໃຈສໍູ່ າໃດກັບພວກເຮົ າ. 

• ໃຊຶ້ ສິູ່ ງທີູ່ ພວກເຮົ າຮຽນຮ ຶ້ ເພືູ່ ອສຶ້ າງແຜນປັບປຸງການບໍ ລິ ການຂອງພວກເຮົ າ. 

• ຈັດຕັຶ້ ງປະຕິບັດແຜນຂອງພວກເຮົ າເພືູ່ ອເຮັດໃຫຶ້ ການບໍ ລິ ການດ ແລເບິູ່ ງແຍງສຸຂະພາບຂ
ອງທູ່ ານດີ ຂ ຶ້ ນ.  

 

ທູ່ ານອາດຈະໂທຫາຝູ່ າຍບໍ ລິ ການສະມາຊິ ກສໍ າລັບຂໍ ຶ້ ມ ນກູ່ ຽວກັບໂຄງການ ແລະ ລາຍງານຄວາມຄື ບ 
ໜຶ້ າກູ່ ຽວກັບເປົ ຶ້ າໝາຍການປັບປຸງຂອງພວກເຮົ າ. 

ຮ ຶ້ ຈັກປະກາດສະນີ ຍະບັດຂອງທູ່ ານໝໍ 

ທູ່ ານມີ ສິ ດຮ ຶ້ ຂໍ ຶ້ ມ ນກູ່ ຽວກັບທູ່ ານໝໍຂອງພວກເຮົ າ ລວມທັງການສ ກສາຂອງທູ່ ານໝໍ, ການ 
ຮັບຮອງ ແລະ ການຮັບຮອງຄື ນໃໝູ່ ຈາກຄະນະກໍາມະການ. ໂທຫາຝູ່ າຍບໍ ລິ ການສະມາຊິ ກທີູ່ ເບີ   
1-855-690-7800 (TTY 711) ເພືູ່ ອຂໍ ເອົ າຂໍ ຶ້ ມ ນນີ ຶ້ . 
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ຄໍ າສັູ່ ງເສຍລູ່ ວງໜຶ້ າ, ພິໄນກໍາຊີ ວິ ດ ຫ ື  

ໃບມອບສິ ດສໍ າລັບການດ ແລເບິູ່ ງແຍງສຸຂະພາບ 

ທູ່ ານມີ ສິ ດ: 

• ເຮັດການຕັດສິ ນໃຈກູ່ ຽວກັບການດ ແລເບິູ່ ງແຍງທາງການແພດຂອງທູ່ ານ. 

• ຍອມຮັບ ຫ ື  ປະຕິເສດການປິູ່ ນປົວທາງການແພດ ຫ ື  ການຜູ່ າຕັດ. 

• ວາງແຜນ ແລະ ຊີ ຶ້ ນໍ າປະເພດການດ ແລເບິູ່ ງແຍງສຸຂະພາບທີູ່ ທູ່ ານອາດຈະໄດຶ້ ຮັບ 
ໃນອະນາຄົດ ຖຶ້ າທູ່ ານຕົກຢ ູ່ ໃນສະພາບບໍູ່ ສາມາດສະແດງຄວາມປາດຖະໜາຂອງທູ່ ານໄດຶ້ .  

 

ທູ່ ານສາມາດແຈຶ້ ງບອກທູ່ ານໝໍໃຫຶ້ ຮ ຶ້ ຄວາມປາດຖະໜາຂອງທູ່ ານໂດຍການເຮັດສໍ າເລັດຄໍ າສັູ່ ງເສ
ຍລູ່ ວງໜຶ້ າ, ພິໄນກໍາຊີ ວິ ດ ຫ ື  ໃບມອບອໍ ານາດສໍ າລັບການດ ແລເບິູ່ ງແຍງສຸຂະພາບ. 

ເພືູ່ ອເອົ າແບບຟອມທີູ່ ທູ່ ານຕຶ້ ອງການ, ໃຫຶ້ ຖາມທູ່ ານໝໍຂອງທູ່ ານ ຫ ື  ເຂົ ຶ້ າເບິູ່ ງ 

www.dhs.wisconsin.gov/guide/end-life-planning.htm. 

 

ທູ່ ານມີ ສິ ດເຮັດຄໍ າສັູ່ ງເສຍລູ່ ວງໜຶ້ າເປັນລາຍລັກອັກສອນເພືູ່ ອໃຫຶ້ ບອກຄວາມປາດຖະໜາຂອງທູ່
ານກູ່ ຽວກັບການບໍ ລິ ການດ ແລເບິູ່ ງແຍງສຸຂະພາບຂອງທູ່ ານຂອງທູ່ ານ ຖຶ້ າທູ່ ານຕົກຢ ູ່ ໃນສະພາບບໍູ່  
ສາມາດດໍ າເນີ ນການໄດຶ້ . ທູ່ ານສາມາດບອກປະເພດການດ ແລເບິູ່ ງແຍງທີູ່ ທູ່ ານຕຶ້ ອງການ ຫ ື  

ບໍູ່ ຕຶ້ ອງການໄດຶ້ ຮັບ. ຕົວຢູ່ າງ: ບາງຄົນບໍູ່ ຕຶ້ ອງການໃຫຶ້ ໃສູ່ ເຄືູ່ ອງຊູ່ ວຍຫາຍໃຈ ຖຶ້ າພວກເຂົ າ 
ຢ ູ່ ໃນພາວະໂຄມາ. ທູ່ ານສາມາດບອກສິູ່ ງນີ ຶ້ ຢ ູ່ ໃນຄໍ າສັູ່ ງເສຍລູ່ ວງໜຶ້ າຂອງທູ່ ານ. ຜ ຶ້ ໃຫຶ້ ການດ ແລຫ ັ ກ 

(PCP) ຂອງທູ່ ານຈະບັນທ ກຄໍ າສັູ່ ງເສຍລູ່ ວງໜຶ້ າຂອງທູ່ ານຢ ູ່ ໃນບັນທ ກການແພດຂອງທູ່ ານ. 

ດຶ້ ວຍວິ ທີ ນັຶ້ ນ, ທູ່ ານໝໍຂອງທູ່ ານຈະຮ ຶ້ ສິູ່ ງທີູ່ ທູ່ ານຕຶ້ ອງການ. ນອກນັຶ້ ນ ທູ່ ານຍັງສາມາດແຕູ່ ງຕັຶ້ ງ 
ບຸກຄົນ ເຊັູ່ ນວູ່ າ ຄ ູ່ ສົມລົດຂອງທູ່ ານ ໃຫຶ້ ເປັນບຸກຄົນຕັດສິ ນໃຈກູ່ ຽວກັບການດ ແລເບິູ່ ງແຍງ 
ສຸຂະພາບຂອງທູ່ ານ ຖຶ້ າທູ່ ານບໍູ່ ສາມາດເຮັດການຕັດສິ ນໃຈເຫ ົູ່ ານັຶ້ ນໄດຶ້ . ທູ່ ານສາມາດຍົກເລີ ກ 
ຄໍ າສັູ່ ງເສຍລູ່ ວງໜຶ້ າຂອງທູ່ ານໄດຶ້ ທຸກເວລາ. 

 

Anthem ມີ ນະໂຍບາຍເປັນລາຍລັກອັກສອນທີູ່ ເຄົ າລົບສິ ດທິ ຂອງທູ່ ານໃນການເຮັດຄໍ າສັູ່ ງເສຍ 
ລູ່ ວງໜຶ້ າ. Anthem ບໍູ່ ຕັດສິ ນວິ ທີ ໃຫຶ້ ການດ ແລເບິູ່ ງແຍງ ຫ ື  ເລື ອກປະຕິບັດທີູ່ ອີ ງໃສູ່ ວູ່ າທູ່ ານ 
ໄດຶ້ ເຮັດຄໍ າສັູ່ ງເສຍລູ່ ວງໜຶ້ າຫ ື ບໍູ່ . Anthem ບໍູ່ ຈໍ າກັດການໃຊຶ້ ຄໍ າສັູ່ ງເສຍລູ່ ວງໜຶ້ າເປັນເລືູ່ ອງຂອງ 
ມະໂນທໍາ. ທູ່ ານຄວນໂອຶ້ ລົມກູ່ ຽວກັບຄໍ າສັູ່ ງເສຍລູ່ ວງໜຶ້ າຂອງທູ່ ານກັບທູ່ ານໝໍຂອງທູ່ ານເພືູ່ ອ 
ຊອກຮ ຶ້ ວູ່ າພວກເຂົ າມີ ການຄັດຄຶ້ ານທາງດຶ້ ານສິ ນລະທໍາຕໍູ່ ກັບການປະຕິບັດຄໍ າສັູ່ ງເສຍລູ່ ວງໜຶ້ າຂອ
ງທູ່ ານຍຶ້ ອນເຫດຜົນໃດໆຫ ື ບໍູ່ . ໂທຫາຝູ່ າຍບໍ ລິ ການສະມາຊິ ກຖຶ້ າທູ່ ານມີ ຄໍ າຖາມກູ່ ຽວກັບພິ 
ໄນກໍາຊີ ວິ ດ. 

 

ທູ່ ານມີ ສິ ດຍືູ່ ນການຮຶ້ ອງທຸກນໍ າ DHS Division of Quality Assurance ຖຶ້ າຄວາມປາດຖະໜາໃນຄໍ າ 
ສັູ່ ງເສຍສຸດທຶ້ າຍ, ພິໄນກໍາຊີ ວິ ດ ຫ ື  ໃບມອບອໍ ານາດຂອງທູ່ ານບໍູ່ ຖື ກປະຕິບັດ. ທູ່ ານອາດຈະຮຶ້ ອງ 
ຂໍ ຄວາມຊູ່ ວຍເຫ ື ອໃນການຍືູ່ ນການຮຶ້ ອງທຸກໄດຶ້ . ຕິດຕໍູ່ ຫາທູ່ ານໝໍຂອງທູ່ ານສໍ າລັບຂໍ ຶ້ ມ ນ 
ເພີູ່ ມເຕີ ມ. 
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ສິ ດທິໃນການມີ ບັນທ ກທາງການແພດ 

ທູ່ ານມີ ສິ ດຮຶ້ ອງຂໍ ເອົ າສໍ າເນົ າບັນທ ກທາງການແພດຂອງທູ່ ານຈາກທູ່ ານໝໍຂອງທູ່ ານ. ພວກເຮົ າ 
ສາມາດຊູ່ ວຍທູ່ ານໄດຶ້ ຮັບສໍ າເນົ າຂອງບັນທ ກເຫ ົູ່ ານີ ຶ້ ໄດຶ້ . ກະລຸນາໂທຫາເບີ  1-855-690-7800 

(TTY 711) ເພືູ່ ອຂໍ ຄວາມຊູ່ ວຍເຫ ື ອ. ກະລຸນາຮັບຊາບວູ່ າທູ່ ານອາດຈະຈໍ າເປັນຕຶ້ ອງຈູ່ າຍຄູ່ າອັດ 
ສໍ າເນົ າບັນທ ກທາງການແພດຂອງທູ່ ານ. ທູ່ ານອາດຈະແກຶ້ ໄຂຂໍ ຶ້ ມ ນທີູ່ ບໍູ່ ຖື ກຕຶ້ ອງໃນ 
ບັນທ ກທາງການແພດຂອງທູ່ ານ ຖຶ້ າທູ່ ານໝໍຂອງທູ່ ານເຫັນດີ ແກຶ້ ໄຂໃຫຶ້ ຖື ກຕຶ້ ອງ. 

ການຄັດຄຶ້ ານທາງສິ ນທໍາ ຫ ື  ທາງສາສະໜາ 

HMO ຈະແຈຶ້ ງບອກສະມາຊິ ກກູ່ ຽວກັບສິ ດທິ ປະໂຫຍດ Medicaid ທີູ່ ໄດຶ້ ຮັບຄວາມຄຸຶ້ ມຄອງທີູ່ ບໍູ່  
ມີ ໃຫຶ້ ຜູ່ ານ HMO ເນືູ່ ອງຈາກການຄັດຄຶ້ ານທີູ່ ອີ ງໃສູ່ ເຫດຜົນດຶ້ ານສິ ນທໍາ ຫ ື  ສາສະໜາ. Anthem 

ຈະແຈຶ້ ງບອກສະມາຊິ ກກູ່ ຽວກັບວິ ທີ ເຂົ ຶ້ າເຖິງການບໍ ລິ ການເຫ ົູ່ ານັຶ້ ນຜູ່ ານລັດ. 

ສິ ດທິສະມາຊິ ກຂອງທູ່ ານ 

ໃນຖານະເປັນສະມາຊິ ກຂອງ Anthem, ທູ່ ານມີ ສິ ດ: 

• ມີ ລູ່ າມແປພາສາຢ ູ່ ນໍ າທູ່ ານໃນລະຫວູ່ າງການບໍ ລິ ການທີູ່ ໄດຶ້ ຮັບຄວາມຄຸຶ້ ມຄອງຂອງ 

BadgerCare Plus ແລະ/ຫ ື  Medicaid SSI.  

• ໄດຶ້ ຮັບຂໍ ຶ້ ມ ນທີູ່ ສະໜອງໃຫຶ້ ໃນປ ຶ້ ມຄ ູ່ ມື ສະມາຊິ ກນີ ຶ້ ເປັນພາສາ ຫ ື  ຮ ບແບບອືູ່ ນ. 

• ໄດຶ້ ຮັບການບໍ ລິ ການດ ແລເບິູ່ ງແຍງສຸຂະພາບທີູ່ ກໍານົດໄວຶ້ ໃນກົດໝາຍລັດຖະບານກາງ 

ແລະ ລັດ. ທຸກການບໍ ລິ ການທີູ່ ຈູ່ າຍໃຫຶ້ ຕຶ້ ອງມີ ໃຫຶ້  ແລະ ເຂົ ຶ້ າເຖິງໄດຶ້ ຕໍູ່ ກັບທູ່ ານ. 

ເມືູ່ ອມີ ຄວາມເໝາະສົມທາງການແພດ, ການບໍ ລິ ການຕຶ້ ອງມີ ໃຫຶ້  24 ຊົູ່ ວໂມງຕໍູ່ ມື ຶ້ , 

ເຈັດມື ຶ້ ຕໍູ່ ອາທິ ດ. 

• ໄດຶ້ ຮັບຂໍ ຶ້ ມ ນກູ່ ຽວກັບທາງເລື ອກການປິູ່ ນປົວ ລວມທັງສິ ດທິ ໃນການຮຶ້ ອງຂໍ  
ເອົ າຄວາມເຫັນທີ ສອງ. 

• ເຮັດການຕັດສິ ນໃຈກູ່ ຽວກັບການດ ແລເບິູ່ ງແຍງສຸຂະພາບຂອງທູ່ ານ. 

• ໄດຶ້ ຮັບການປະຕິບັດຕໍູ່ ທູ່ ານຢູ່ າງໃຫຶ້ ກຽດ ແລະ ເຄົ າລົບ. 

• ພົຶ້ ນຈາກທຸກຮ ບແບບຂອງການຈໍ າກັດ ຫ ື  ການເກັບຕົວທີູ່ ໃຊຶ້ ເປັນວິ ທີ ການບັງຄັບ, 

ການຄວບຄຸມ, ຄວາມສະດວກ ຫ ື  ການແກຶ້ ແຄຶ້ ນ. 

• ມີ ສິ ດໃຊຶ້ ສິ ດທິ ຂອງທູ່ ານໂດຍບໍູ່ ມີ ການປະຕິບັດຕໍູ່ ໃນທາງລົບຈາກ HMO ແລະ 
ຜ ຶ້ ໃຫຶ້ ບໍ ລິ ການໃນເຄື ອຂູ່ າຍຂອງມັນ. 

• ປູ່ ຽນ HMO ໂດຍບໍູ່ ມີ ສາເຫດໃນລະຫວູ່ າງ 90 ວັນທໍາອິ ດຫ ັ ງຈາກລົງທະບຽນນໍ າ Anthem. 

• ປູ່ ຽນ HMO, ໂດຍບໍູ່ ມີ ສາເຫດ, ຖຶ້ າລັດກໍານົດການລົງໂທດ ຫ ື  ການຄຸຶ້ ມຄອງຊົູ່ ວຄາວຕໍູ່ ກັບ 

Anthem. 

• ຮັບຂໍ ຶ້ ມ ນຈາກ Anthem ກູ່ ຽວກັບການປູ່ ຽນແປງທີູ່ ສໍ າຄັນກູ່ ຽວກັບ Anthem ຢູ່ າງໜຶ້ ອຍ 30 

ວັນກູ່ ອນມື ຶ້ ການປູ່ ຽນແປງມີ ຜົນນໍ າໃຊຶ້ . 

• ໂອຶ້ ລົມກັບທູ່ ານໝໍຂອງທູ່ ານໄດຶ້ ຢູ່ າງເສລີ  ແລະ ເປັນແບບສູ່ ວນຕົວກູ່ ຽວກັບທຸກ 
ທາງເລື ອກການປິູ່ ນປົວຂອງທູ່ ານ. 

• ຄາດຫວັງໃຫຶ້ ພວກເຮົ າຮັກສາຂໍ ຶ້ ມ ນສຸຂະພາບສູ່ ວນຕົວຂອງທູ່ ານໄວຶ້ ເປັນຄວາມລັບ 

ໂດຍປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍລັດ ແລະ ລັດຖະບານກາງ ແລະ ນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສູ່ ວນ 
ຕົວຂອງພວກເຮົ າ. 
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• ຂໍ ຂໍ ຶ້ ມ ນທີູ່ ທູ່ ານຕຶ້ ອງການເພືູ່ ອໄດຶ້ ປະໂຫຍດສ ງສຸດຈາກແຜນສຸຂະພາບຂອງທູ່ ານ ແລະ 
ແບູ່ ງປັນຄໍ າຕິຊົມຂອງທູ່ ານ. ນີ ຶ້ ລວມມີ ຂໍ ຶ້ ມ ນກູ່ ຽວກັບ: 

o ບໍ ລິ ສັດຂອງພວກເຮົ າ 

o ທູ່ ານໝໍຂອງພວກເຮົ າ ແລະ ຜ ຶ້ ໃຫຶ້ ການດ ແລເບິູ່ ງແຍງສຸຂະພາບອືູ່ ນໆ 

o ການບໍ ລິ ການຂອງພວກເຮົ າ 

o ສິ ດທິ  ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງທູ່ ານ 

• ເຮັດຄໍ າສະເໜີແນະກູ່ ຽວກັບນະໂຍບາຍວູ່ າດຶ້ ວຍສິ ດທິ  ແລະ 
ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງສະມາຊິ ກຂອງອົງການຈັດຕັຶ້ ງ.  

• ເຮັດການຮຶ້ ອງຮຽນ ຫ ື  ຍືູ່ ນການອຸທອນກູ່ ຽວກັບແຜນການດ ແລເບິູ່ ງແຍງສຸຂະພາບ, 

ການດ ແລເບິູ່ ງແຍງຕູ່ າງໆທີູ່ ທູ່ ານໄດຶ້ ຮັບ ຫ ື  ການບໍ ລິ ການທີູ່ ມີ ຄວາມຄຸຶ້ ມຄອງ ຫ ື  

ກົດລະບຽບສິ ດທິ ປະໂຫຍດທີູ່ ທີູ່ ແຜນສຸຂະພາບຂອງທູ່ ານສຶ້ າງຂ ຶ້ ນ. 

ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງທູ່ ານທີູ່ ເປັນສະມາຊິ ກ 

ໃນຖານະເປັນສະມາຊິ ກຂອງ Anthem, ທູ່ ານມີ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ: 

• ເຮັດ ຫ ື  ປູ່ ຽນການນັດໝາຍຕູ່ າງໆ. 

• ໄປຕາມການນັດໝາຍໃຫຶ້ ທັນເວລາ. 

• ໂທຫາຜ ຶ້ ໃຫຶ້ ການດ ແລຫ ັ ກ (PCP) ຂອງທູ່ ານ 

ຖຶ້ າທູ່ ານບໍູ່ ສາມາດໄປຕາມການນັດໝາຍຂອງທູ່ ານ ຫ ື  ຈະໄປຊຶ້ າ. 

• ໃຊຶ້ ຫຶ້ ອງສຸກເສີ ນສໍ າລັບເຫດສຸກເສີ ນທີູ່ ແທຶ້ ຈິ ງເທົູ່ ານັຶ້ ນ. 

• ຈູ່ າຍຄູ່ າການບໍ ລິ ການຕູ່ າງໆທີູ່ ທູ່ ານຮຶ້ ອງຂໍ ເອົ າທີູ່ ບໍູ່ ຈູ່ າຍໃຫຶ້ ໂດຍ BadgerCare Plus ຫ ື  

Medicaid SSI. 

• ໃຫຶ້ ຂໍ ຶ້ ມ ນທີູ່ ຈໍ າເປັນແກູ່ ພວກເຮົ າ ແລະ ທູ່ ານໝໍຂອງທູ່ ານເພືູ່ ອຊູ່ ວຍທູ່ ານໄດຶ້ ຮັບການ 
ດ ແລເບິູ່ ງແຍງທີູ່ ດີ ທີູ່ ສຸດທີູ່ ເປັນໄປໄດຶ້ . 

• ເຮັດສິູ່ ງຕູ່ າງໆທີູ່ ຊູ່ ວຍໃຫຶ້ ທູ່ ານມີ ສຸຂະພາບດີ  ແລະ ຫ ີ ກລຽງສິູ່ ງຕູ່ າງໆທີູ່ ສາມາດເຮັດໃຫຶ້ ທູ່ ານ 
ເຈັບປູ່ ວຍ. 

• ປະຕິບັດຕາມແຜນການດ ແລເບິູ່ ງແຍງທີູ່ ທູ່ ານຕົກລົງເຫັນດີ ກັບທູ່ ານໝໍຂອງທູ່ ານ. 

• ເຂົ ຶ້ າໃຈບັນຫາສຸຂະພາບຂອງທູ່ ານ ແລະ ເຮັດວຽກກັບທູ່ ານໝໍຂອງທູ່ ານເພືູ່ ອຕົກລົງເຫັນ 
ດີ ແຜນການປິູ່ ນປົວ. 

• ບອກພວກເຮົ າ ແລະ ໜູ່ ວຍງານຄຸຶ້ ມຄອງລາຍຮັບປະຈໍ າເຂດປົກຄອງ ຫ ື  ຊົນເຜົູ່ າ 
ຂອງທູ່ ານ ຖຶ້ າ: 

o ທູ່ ານຍຶ້ າຍບູ່ ອນຢ ູ່ . 

o ທູ່ ານປູ່ ຽນແປງເບີ ໂທລະສັບຂອງທູ່ ານ. 

o ຈໍ ານວນຄົນໃນຄົວເຮື ອນຂອງທູ່ ານ. 

o ທູ່ ນມີ ປະກັນໄພອືູ່ ນ.  

o ທູ່ ານຖື ພາ. 
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ນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສູ່ ວນຕົວ 

Anthem ມີ ສິ ດໄດຶ້ ຮັບຂໍ ຶ້ ມ ນຂູ່ າວສານຈາກທຸກຄົທີູ່ ໃຫຶ້ ການດ ແລເບິູ່ ງແຍງທູ່ ານ. ພວກເຮົ າໃຊຶ້  
ຂໍ ຶ້ ມ ນນີ ຶ້ ເພືູ່ ອໃຫຶ້ ພວກເຮົ າສາມາດຈູ່ າຍຄູ່ າ ແລະ ຄຸຶ້ ມຄອງການດ ແລເບິູ່ ງແຍງສຸຂະພາບຂອງທູ່ ານ. 

ພວກເຮົ າຮັກສາຂໍ ຶ້ ມ ນນີ ຶ້ ໄວຶ້ ເປັນຄວາມລັບລະຫວູ່ າງທູ່ ານ, ຜ ຶ້ ໃຫຶ້ ການດ ແລເບິູ່ ງແຍງສຸຂະພາບ 
ຂອງທູ່ ານ ແລະ Anthem, ຍົກເວັຶ້ ນຕາມທີູ່ ກົດໝາຍອະນຸຍາດ. ເບິູ່ ງແຈຶ້ ງການວູ່ າດຶ້ ວຍ 
ວິ ທີ ປະຕິບັດເລືູ່ ອງຄວາມເປັນສູ່ ວນຕົວ (NOPP) ເພືູ່ ອອູ່ ານກູ່ ຽວກັບສິ ດທິ ໄດຶ້ ຮັບຄວາມເປັນ 
ສູ່ ວນຕົວຂອງທູ່ ານ. ສາມາດເບິູ່ ງແຈຶ້ ງການນີ ຶ້ ໄດຶ້ ໃນຕອນທຶ້ າຍຂອງປ ຶ້ ມຄ ູ່ ມື ສະມາຊິ ກ. 

ຖຶ້ າທູ່ ານຕຶ້ ອງການສໍ າເນົ າອືູ່ ນຂອງແຈຶ້ ງການ, ກະລຸນາໂທຫາຝູ່ າຍບໍ ລິ ການສະມາຊິ ກທີູ່ ເບີ   

1-855-690-7800 (TTY 711). 

ແຈຶ້ ງການວູ່ າດຶ້ ວຍການຄຸຶ້ ມຄອງການນໍ າໃຊຶ້ ການບໍ ລິ ການ 

ທຸກການຕັດສິ ນໃຈກູ່ ຽວກັບການຄຸຶ້ ມຄອງການນໍ າໃຊຶ້ ການບໍ ລິ ການ (UM) ແມູ່ ນອີ ງພຽງຢູ່ າງ 
ດຽວໃສູ່ ຄວາມຈໍ າເປັນທາງການແພດຂອງສະມາຊິ ກ ແລະ ສິ ດທິ ປະໂຫຍດທີູ່ ສະເໜີໃຫຶ້ . 

ນະໂຍບາຍຂອງ Anthem ບໍູ່ ສະໜັບສະໜ ນການໃຊຶ້ ປະໂຫຍດໜຶ້ ອຍເກີ ນໄປຈາກການບໍ ລິ ການ 
ຜູ່ ານຄໍ າແນະນໍ າການຕັດສິ ນໃຈເລືູ່ ອງ UM. ຜ ຶ້ ຊູ່ ຽວຊານ ແລະ ບຸກຄົນອືູ່ ນທີູ່ ກູ່ ຽວຂຶ້ ອງໃນການ 
ຕັດສິ ນໃຈ UM ບໍູ່ ໄດຶ້ ຮັບລາງວັນປະເພດໃດໆສໍ າລັບການປະຕິເສດການດ ແລເບິູ່ ງແຍງ ຫ ື  

ຄວາມຄຸຶ້ ມຄອງປະກັນໄພ. ການຕັດສິ ນໃຈກູ່ ຽວກັບການວູ່ າຈຶ້ າງ, ການເລືູ່ ອນຂັຶ້ ນຕໍາແໜູ່ ງ ຫ ື  

ຢຸດເຊົ າຜ ຶ້ ຊູ່ ຽວຊານ ຫ ື  ພະນັກງານອືູ່ ນບໍູ່ ອີ ງໃສູ່ ຄວາມເປັນໄປໄດຶ້  ຫ ື  ຄວາມອາດຈະເປັນໄປໄດຶ້  
ທີູ່ ພວກເຂົ າສະໜັບສະໜ ນ ຫ ື  ມີ ແນວໂນຶ້ ມຈະສະໜັບສະໜ ນການປະຕິເສດສິ ດທິ ປະໂຫຍດ. 

ການລາຍງານການສໍ ຶ້ ໂກງ, ການສິ ຶ້ ນເປື ອງ ແລະ 
ການນໍ າໃຊຶ້ ໃນທາງທີູ່ ຜິດຂອງສະມາຊິ ກ 

ຖຶ້ າທູ່ ານຄິ ດວູ່ າສະມາຊິ ກແຜນສຸຂະພາບ ຫ ື  ທູ່ ານໝໍໄດຶ້ ເຮັດການສໍ ຶ້ ໂກງ, ການສິ ຶ້ ນເປື ອງ ຫ ື  ການນໍ າ 
ໃຊຶ້ ໃນທາງທີູ່ ຜິດ, ທູ່ ານມີ ໜຶ້ າທີູ່  ແລະ ສິ ດທິ ຕາມກົດໝາຍໃນການລາຍງານມັນ. ເພືູ່ ອລາຍງານ 
ການສໍ ຶ້ ໂກງ, ການສິ ຶ້ ນເປື ອງ ຫ ື  ການນໍ າໃຊຶ້ ໃນທາງທີູ່ ຜິດ, ໃຫຶ້ ເກັບເອົ າທຸກລາຍລະອຽດທີູ່ ທູ່ ານ 
ສາມາດເອົ າໄດຶ້ . ທູ່ ານສາມາດລາຍງານທູ່ ານໝໍ ຫ ື  ສະມາຊິ ກໂດຍກົງຫາແຜນສຸຂະພາບຂອງທູ່ ານ 
ໂດຍການ: 

• ສົູ່ ງຄວາມກັງວົນໃຈແບບບໍູ່ ເປີ ດເຜີ ຍຊືູ່ ໄດຶ້ ທີູ່  mss.anthem.com/pages/wfa.aspx. 

• ຕິດຕໍູ່ ຫາໜູ່ ວຍງານສື ບສວນພິເສດ (MSIU) ຂອງ Anthem Medicaid  

o ທາງໂທລະສັບ: 1-866-847-8247 (TTY 1-866-494-8279) 

o ທາງອີ ເມວ: MedicaidFraud@anthem.com 

• ໂທຫາສາຍດູ່ ວນການສໍ ຶ້ ໂກງຂອງພະແນກບໍ ລິ ການສຸຂະພາບ (DHS) ທີູ່ ເບີ   

1-877-865-3432. 

• ເຂົ ຶ້ າຫາ www.reportfraud.wisconsin.gov. 

https://mss.anthem.com/pages/wfa.aspx
https://www.reportfraud.wisconsin.gov/RptFrd/
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• ຂຽນຫາ: 

 

Department of Health Services 

Division of Quality Assurance 

Office of Caregiver Quality 

P.O. Box 2969 

Madison, WI 53701-2969  

 

ຖຶ້ າທູ່ ານລາຍງານທູ່ ານໝໍ, ໃຫຶ້ ບອກ: 

• ຊືູ່ , ທີູ່ ຢ ູ່  ແລະ ເບີ ໂທລະສັບຂອງທູ່ ານໝໍນັຶ້ ນ 

• ຊືູ່  ແລະ ທີູ່ ຢ ູ່ ຂອງສະຖານທີູ່  

• ໝາຍເລກ Medicaid ຂອງທູ່ ານໝໍ ຫ ື  ສະຖານທີູ່  (ຖຶ້ າທູ່ ານຮ ຶ້ ຈັກ) 

• ປະເພດທູ່ ານໝໍ 

• ຊືູ່  ແລະ ເບີ ໂທລະສັບຂອງພະຍານອືູ່ ນທີູ່ ສາມາດຊູ່ ວຍທູ່ ານສື ບສວນຂໍ ຶ້ ເທັດຈິ ງ 

• ວັນທີ ຂອງເຫດການ 

• ສັງລວມສິູ່ ງທີູ່ ເກີ ດຂ ຶ້ ນ 

 

ຖຶ້ າທູ່ ານລາຍງານບຸກຄົນທີູ່ ໄດຶ້ ຮັບສິ ດທິ ປະໂຫຍດ, ໃຫຶ້ ບອກ: 

• ຊືູ່ ຂອງບຸກຄົນນັຶ້ ນ 

• ວັນເດື ອນປີ ເກີ ດ ແລະ ເລກປະກັນສັງຄົມຂອງບຸກຄົນນັຶ້ ນ (ຖຶ້ າທູ່ ານມີ ) 

• ຊືູ່ ຂອງເມື ອງບູ່ ອນທີູ່ ບຸກຄົນນັຶ້ ນອາໄສຢ ູ່  

ສິ ດທິພົນລະເມື ອງຂອງທູ່ ານ 

Anthem ໃຫຶ້ ການບໍ ລິ ການທີູ່ ຈູ່ າຍໃຫຶ້ ແກູ່ ສະມາຊິ ກທຸກຄົນທີູ່ ມີ ສິ ດ ໂດຍບໍູ່ ຄໍ ານ ງເຖິງສິູ່ ງຕໍູ່ ໄປນີ ຶ້ : 

• ອາຍຸ 

• ສີ ຜິວ 

• ຄວາມພິການ 

• ຊາດກໍາເນີ ດ 

• ເຊື ຶ້ ອຊາດ 

• ເພດ 

 

ທຸກການບໍ ລິ ການທີູ່ ມີ ຄວາມຈໍ າເປັນທາງການແພດທີູ່ ຈູ່ າຍໃຫຶ້ ແມູ່ ນມີ ໃຫຶ້  ແລະ ຈະຖື ກສະໜອງໃຫຶ້  
ໃນແບບດຽວກັນແກູ່ ສະມາຊິ ກທຸກຄົນ. ບຸກຄົນ ຫ ື  ອົງການຈັດຕັຶ້ ງທັງໝົດທີູ່ ກູ່ ຽວຂຶ້ ອງກັບ 

Anthem ທີູ່ ນໍ າສົູ່ ງ ຫ ື  ແນະນໍ າສະມາຊິ ກສໍ າລັບການບໍ ລິ ການຕູ່ າງໆຈະຕຶ້ ອງປະຕິບັດແບບນັຶ້ ນໃນ 
ແບບດຽວກັນສໍ າລັບສະມາຊິ ກທຸກຄົນ. 
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ຄໍ ານິ ຍາມ 

ນີ ຶ້ ແມູ່ ນບາງຄໍ າສັບ ຫ ື  ສໍ ານວນທີູ່ ໃຊຶ້ ໃນປື ຶ້ ມນີ ຶ້ : 

 

ຄໍ າສັູ່ ງເສຍລູ່ ວງໜຶ້ າ 

ຄໍ າສັູ່ ງເສຍລູ່ ວງໜຶ້ າແມູ່ ນຄໍ າແນະນໍ າທາງກົດໝາຍທີູ່ ເປັນລາຍລັກອັກສອນທີູ່ ບອກຄວາມ 
ປາດຖະໜາຂອງທູ່ ານກູ່ ຽວກັບການບໍ ລິ ການດ ແລເບິູ່ ງແຍງສຸຂະພາບຂອງທູ່ ານຂອງທູ່ ານ 

ຖຶ້ າທູ່ ານຕົກຢ ູ່ ໃນສະພາບບໍູ່ ສາມາດກະທໍາການໄດຶ້ . ບາງຕົວຢູ່ າງຂອງຄໍ າສັູ່ ງເສຍລູ່ ວງໜຶ້ າມີ ຄື : 

• ພິໄນຊີ ວິ ດ. 

• ໃບມອບອໍ ານາດ. 

 

ກົດໝາຍລັດ Wisconsin ໃຫຶ້ ທູ່ ານມີ ສິ ດເຮັດການຕັດສິ ນໃຈດຶ້ ານການດ ແລເບິູ່ ງແຍງສຸຂະພາບ 

ແລະ ປະຕິເສດການປິູ່ ນປົວ. ເບິູ່ ງຂໍ ຶ້  ຄໍ າສັູ່ ງເສຍລູ່ ວງໜຶ້ າ, ພິໄນກໍ າຊີ ວິ ດ ຫ ື  ໃບມອບອໍ ານາດສໍ າລັບ 
ການດ ແລເບິ ູ່ ງແຍງສຸຂະພາບ ສໍ າລັບຂໍ ຶ້ ມ ນເພີູ່ ມເຕີ ມ. 
 

ການອຸທອນ 

ຄໍ າຮຶ້ ອງຂໍ ໃຫຶ້ ພວກເຮົ າພິຈາລະນາຄໍ າຕັດສິ ນທີູ່ ພວກເຮົ າໄດຶ້ ເຮັດກູ່ ຽວກັບສິ ດທິ ປະໂຫຍດດຶ້ ານການ
ດ ແລເບິູ່ ງແຍງສຸຂະພາບຂອງທູ່ ານຄື ນໃໝູ່ . 

 

ສິ ດທິ ປະໂຫຍດ 

ການບໍ ລິ ການ, ເຄືູ່ ອງຮັບໃຊຶ້  ແລະ ຢາທີູ່ ທູ່ ານສາມາດໄດຶ້ ຮັບດຶ້ ວຍແຜນສຸຂະພາບນີ ຶ້ . ສິູ່ ງເຫ ົູ່ ານີ ຶ້ ຈະໄດຶ້  
ຮັບການຈູ່ າຍໃຫຶ້ ໂດຍ Anthem ຫ ື  ລັດ ຖຶ້ າພວກມັນມີ ຄວາມຈໍ າເປັນທາງການແພດ ແລະ ສະໜອງ 
ໃຫຶ້ ແກູ່ ທູ່ ານໂດຍທູ່ ານໝໍໃນແຜນສຸຂະພາບຂອງພວກເຮົ າ. ບາງການບໍ ລິ ການຍັງຈໍ າເປັນຕຶ້ ອງມີ  
ການອະນຸມັດກູ່ ອນລູ່ ວງໜຶ້ າຈາກ Anthem. ເຖິງແມູ່ ນວູ່ າການບໍ ລິ ການຈະມີ ຊືູ່ ໃນປ ຶ້ ມຄ ູ່ ມື ນີ ຶ້ , 

ທູ່ ານຕຶ້ ອງປະຕິບັດຕາມທຸກກົດລະບຽບເພືູ່ ອໃຫຶ້ ມັນໄດຶ້ ຮັບການຈູ່ າຍໃຫຶ້ ໂດຍ Anthem ຫ ື  ລັດ. 

 

ການຮຶ້ ອງຮຽນ 

ການສະແດງຄວາມບໍູ່ ພໍໃຈກັບແຜນສຸຂະພາບ ຫ ື  ທູ່ ານໝໍຂອງທູ່ ານ. ການຮຶ້ ອງຮຽນອາດຈະ 
ກາຍເປັນການຮຶ້ ອງທຸກ ຫ ື  ການອຸທອນໄດຶ້  ຖຶ້ າທູ່ ານສົູ່ ງມັນຫາພວກເຮົ າເປັນລາຍລັກອັກສອນ. 

ການຮຶ້ ອງຮຽນອາດຈະລວມມີ : 

• ບັນຫາການເຂົ ຶ້ າເຖິງ ເຊັູ່ ນວູ່ າ ບໍູ່ ສາມາດໄດຶ້ ຮັບການບໍ ລິ ການ, ການປິູ່ ນປົວ ຫ ື  

ຢາທີູ່ ທູ່ ານຕຶ້ ອງການ. 

• ແຜນສຸຂະພາບປະຕິເສດການບໍ ລິ ການທີູ່ ທູ່ ານຕຶ້ ອງການ ແລະ ບອກວູ່ າມັນບໍູ່  
ມີ ຄວາມຈໍ າເປັນທາງການແພດ. 

• ຈໍ າເປັນຕຶ້ ອງລໍ ຖຶ້ າດົນເກີ ນໄປສໍ າລັບການນັດໝາຍໃດໜ ູ່ ງ. 

• ການໄດຶ້ ຮັບການດ ແລເບິູ່ ງແຍງທີູ່ ບໍູ່ ດີ  ຫ ື  ຖື ກປະຕິບັດຕໍູ່ ຢູ່ າງບໍູ່ ສຸພາບ. 

• ການບໍູ່ ໄດຶ້ ຮັບການຈູ່ າຍແທນຄື ນສໍ າລັບຄູ່ າການດ ແລປິູ່ ນປົວສຸກເສີ ນ ຫ ື  

ຮີ ບດູ່ ວນທີູ່ ທູ່ ານຈໍ າເປັນຕຶ້ ອງຈູ່ າຍ. 

• ການໄດຶ້ ຮັບໃບບິ ນເກັບເງິ ນທີູ່ ທູ່ ານເຊືູ່ ອວູ່ າທູ່ ານບໍູ່ ຄວນຈໍ າເປັນຕຶ້ ອງຈູ່ າຍ. 
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ການຮູ່ ວມຈູ່ າຍ (ຄູ່ າຮູ່ ວມຈູ່ າຍ) 

ຈໍ ານວນເງິ ນທີູ່ ທູ່ ານໝໍຂອງທູ່ ານອາດຈະຮຶ້ ອງໃຫຶ້ ທູ່ ານຈູ່ າຍໃນເວລາໃຫຶ້ ການບໍ ລິ ການທີູ່ ແຜນສຸຂະ
ພາບຈູ່ າຍໃຫຶ້ . 

 

ສະພາບສຸກເສີ ນ  

ສະພາບທາງຮູ່ າງກາຍ ຫ ື  ຈິ ດໃຈທີູ່ ຈໍ າເປັນຕຶ້ ອງມີ ການດ ແລປິູ່ ນປົວໃນທັນທີ  ເພາະວູ່ າມັນສາມາດ:  

• ເຮັດໃຫຶ້ ສຸຂະພາບຂອງທູ່ ານ (ຫ ື  ສຸຂະພາບຂອງລ ກທີູ່ ບໍູ່ ທັນເກີ ດ) 

ເປັນອັນຕະລາຍຮຶ້ າຍແຮງໄດຶ້ . 

• ກໍູ່ ໃຫຶ້ ເກີ ດຄວາມບົກຜູ່ ອງຕໍູ່ ກັບໜຶ້ າທີູ່ ການຂອງຮູ່ າງກາຍ. 

• ກໍູ່ ໃຫຶ້ ເກີ ດຄວາມຜິດປົກກະຕິຮຶ້ າຍແຮງຕໍູ່ ກັບສູ່ ວນຮູ່ າງກາຍ ຫ ື  ອະໄວຍະວະໃດໜ ູ່ ງ.  

 

ການບໍ ລິ ການທີູ່ ເປັນການທົດລອງ ຫ ື  ການສ ກສາວິ ໄຈ  

ທຸກການປິູ່ ນປົວ, ການບໍ າບັດ, ຂັຶ້ ນຕອນທາງການແພດ, ເຄືູ່ ອງຮັບໃຊຶ້ , ອຸປະກອນ ຫ ື  ຢາທີູ່ ບໍູ່ ທັນ 
ໄດຶ້ ຮັບການພິສ ດຢັຶ້ ງຢື ນວູ່ າເປັນປະໂຫຍດ ຫ ື  ຍອມຮັບເປັນການດ ແລເບິູ່ ງແຍງມາດຕະຖານເທືູ່ ອ. 

 

ການຮຶ້ ອງທຸກ  

ການສະແດງຄວາມບໍູ່ ພໍໃຈເປັນລາຍລັກອັກສອນທີູ່ ທູ່ ານ (ຫ ື  ບາງຄົທີູ່ ຂຽນໃນນາມຕາງໜຶ້ າໃຫຶ້  
ທູ່ ານ) ສາມາດເຮັດໄດຶ້ . ການຮຶ້ ອງທຸກແມູ່ ນກູ່ ຽວຂຶ້ ອງກັບສິູ່ ງຕູ່ າງໆທີູ່ ແມູ່ ນການຕັດສິ ນໃຈກູ່ ຽວກັບ 
ສິ ດທິ ປະໂຫຍດ. ການຮຶ້ ອງທຸກອາດຈະກູ່ ຽວກັບ: 

• ຄຸນນະພາບຂອງການດ ແລເບິູ່ ງແຍງ ຫ ື  ການບໍ ລິ ການທີູ່ ສະໜອງໃຫຶ້ . 

• ທູ່ ານໝໍ ຫ ື  ພະນັກງານທີູ່ ບໍູ່ ສຸຂະພາບ ຫ ື  ບໍູ່ ໃຫຶ້ ຄວາມເຄົ າລົບ. 

• ການບໍູ່ ເຄົ າລົບສິ ດທິ ຂອງທູ່ ານທີູ່ ເປັນສະມາຊິ ກ. 

 

ໂຮງໝໍ 

ສະຖານທີູ່ ບູ່ ອນທີູ່ ຜ ຶ້ ຄົນເຈັບປູ່ ວຍ ຫ ື  ບາດເຈັບໄດຶ້ ຮັບການປິູ່ ນປົວ. ໂຮງໝໍໃຫຶ້ ການດ ແລ 
ເບິູ່ ງແຍງສຸຂະພາບແບບຄົນເຈັບໃນ ແລະ ຄົນເຈັບເຂດນອກ. ພະນັກງານໂຮງໝໍເຮັດວຽກເພືູ່ ອ 
ຊອກຫາ ແລະ ປິູ່ ນປົວບັນຫາຕູ່ າງໆໂດຍໃຊຶ້ ການຜູ່ າຕັດ ແລະ ການບໍ ລິ ການປະເພດອືູ່ ນໆ. 

ໂຮງໝໍໃນລັດ Wisconsin ຕຶ້ ອງມີ ໃບອະນຸຍາດຈາກລັດ Wisconsin ແລະ ໄດຶ້ ຮັບການຮັບຮອງຈາກ 
ຄະນະກໍາມະການຮູ່ ວມວູ່ າດຶ້ ວຍການຮັບຮອງອົງການດ ແລເບິູ່ ງແຍງສຸຂະພາບທີູ່ ເປັນ: 

• ໂຮງໝໍດ ແລປິູ່ ນປົວຮີ ບດູ່ ວນ 

• ໂຮງໝໍຈິ ດຕະວິ ທະຍາ (ສຸຂະພາບຈິ ດ) 

• ໂຮງໝໍທີູ່ ດໍ າເນີ ນງານສູ່ ວນໃຫຍູ່ ເພືູ່ ອປິູ່ ນປົວການຕິດເຫ ົ ຶ້ າ ຫ ື  ສານ (ຢາ) ເສບຕິດ.  

 

ນີ ຶ້ ບໍູ່ ລວມເອົ າສະຖານທີູ່ ທີູ່ ສູ່ ວນໃຫຍູ່ ເປັນບຶ້ ານພັກ, ສະຖານພະຍາບານ ຫ ື  ສະຖານດ ແລ 
ເບິູ່ ງແຍງຜ ຶ້ ສ ງອາຍຸ. ນອກນັຶ້ ນ ມັນຍັງບໍູ່ ລວມເອົ າສະຖານພະຍາບານລະດັບຊໍ ານານງານທີູ່ ອາດຈະ 
ເປັນສູ່ ວນໜ ູ່ ງຂອງໂຮງໝໍນໍ າອີ ກ. 

 

ການດ ແລເບິູ່ ງແຍງຄົນເຈັບໃນ  

ໂດຍປົກກະຕິແລຶ້ ວ ນີ ຶ້ ແມູ່ ນເມືູ່ ອທູ່ ານຈໍ າເປັນຕຶ້ ອງນອນປິູ່ ນປົວຢ ູ່ ໂຮງໝໍ ຫ ື  ສະຖານດ ແລ 
ເບິູ່ ງແຍງສຸຂະພາບອືູ່ ນເພືູ່ ອຮັບການດ ແລປິູ່ ນປົວທາງການແພດ. 
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ຈໍ າເປັນທາງການແພດ  

ການບໍ ລິ ການດ ແລເບິູ່ ງແຍງສຸຂະພາບ ຫ ື  ເຄືູ່ ອງຮັບໃຊຶ້ ທີູ່ : 

• ສະໜອງໃຫຶ້ ໂດຍສອດຄູ່ ອງກັບມາດຕະຖານວິ ທີ ປະຕິບັດທີູ່ ຍອມຮັບກັນທາງວິ ຊາຊີ ບ 

• ທູ່ ານໝໍຖື ວູ່ າເປັນປະໂຫຍດສໍ າລັບບັນຫາສຸຂະພາບ 

• ເອົ າໃຫຶ້ ໃນປະເພດ, ການສະໜອງ ແລະ ລະດັບການບໍ ລິ ການທີູ່ ຖື ກຕຶ້ ອງໃນຂະນ 
ທີູ່ ພິຈາລະນາເຖິງຄວາມສູ່ ຽງ, ຜົນປະໂຫຍດ ຫ ື  ທາງເລື ອກອືູ່ ນ 

 

ສະມາຊິ ກ  

ບຸກຄົນຜ ຶ້ ທີູ່ ເຂົ ຶ້ າຮູ່ ວມ ແລະ ມີ ສິ ດທິ ປະໂຫຍດຈາກແຜນສຸຂະພາບ Anthem 

ສໍ າລັບການດ ແລເບິູ່ ງແຍງສຸຂະພາບຂອງຜ ຶ້ ກູ່ ຽວ. ໃນປື ຶ້ ມນີ ຶ້ , ສະມາຊິ ກຍັງເອີ ຶ້ ນວູ່ າ “ທູ່ ານ”. 

 

ການບໍ ລິ ການດ ແລເບິູ່ ງແຍງສຸຂະພາບຈິ ດ  

ການດ ແລເບິູ່ ງແຍງ ແລະ ການບໍ ລິ ການທີູ່ ສະໜອງໃຫຶ້ ເພືູ່ ອຊອກຮ ຶ້ ວູ່ າບາງຄົນມີ ການເຈັບປູ່ ວຍ 
ທາງຈິ ດ ຫ ື  ທາງອາລົມຫ ື ບໍູ່  ແລະ ການປິູ່ ນປົວສໍ າລັບການເຈັບປູ່ ວຍນັຶ້ ນ. ການບໍ ລິ ການເຫ ົູ່ າ 
ນີ ຶ້ ອາດຈະສະໜອງໃຫຶ້ ໂດຍຈິ ດຕະແພດ, ນັກຈິ ດວິ ທະຍາ, ນັກສັງຄົມສົງເຄາະດຶ້ ານການປິູ່ ນປົວທີູ່  
ມີ ໃບອະນຸຍາດ ຫ ື  ນັກບໍ າບັດຝູ່ າຍການແຕູ່ ງງານ ແລະ ຄອບຄົວ. ປະເພດການປິູ່ ນປົວລວມມີ  

ແຕູ່ ບໍູ່ ຈໍ າກັດ: 

• ຢາຕາມແພດສັູ່ ງ 

• ການຟື ຶ້ ນຟ  

• ການດ ແລເບິູ່ ງແຍງຢ ູ່ ໃນໂຮງໝໍຈິ ດຕະເວດ 

 

ການບໍ ລິ ການຢ ູ່ ນອກພືຶ້ ນທີູ່   

ການບໍ ລິ ການດ ແລເບິູ່ ງແຍງສຸກເສີ ນ ຫ ື  ຮີ ບດູ່ ວນທີູ່ ສະໜອງໃຫຶ້ ຢ ູ່ ນອກພືຶ້ ນທີູ່ ໃຫຶ້ ບໍ ລິ ການຂອງ 

Anthem. ປະເພດການບໍ ລິ ການດ ແລເບິູ່ ງແຍງສຸກເສີ ນ ແລະ ຮີ ບດູ່ ວນເຫ ົູ່ ານີ ຶ້ ບໍູ່ ສາມາດ 
ລໍ ຖຶ້ າຈົນກວູ່ າວູ່ າສະມາຊິ ກກັບຄື ນມາພືຶ້ ນທີູ່ ໃຫຶ້ ບໍ ລິ ການໄດຶ້ . 

 

ທູ່ ານໝໍນອກແຜນ 

ທູ່ ານໝໍຜ ຶ້ ທີູ່ ບໍູ່ ມີ ສັນຍາກັບ Anthem ໃນການໃຫຶ້ ສິ ດທິ ປະໂຫຍດ ແລະ ການບໍ ລິ ການແກູ່ ທູ່ ານ. 

ທູ່ ານໝໍດັູ່ ງກູ່ າວບໍູ່ ແມູ່ ນສູ່ ວນໜ ູ່ ງຂອງແຜນສຸຂະພາບຂອງທູ່ ານ.  

 

ການດ ແລເບິູ່ ງແຍງຄົນເຈັບເຂດນອກ  

ການໄດຶ້ ຮັບການດ ແລປິູ່ ນປົວທາງການແພດຢ ູ່ ໃນໂຮງໝໍ ຫ ື  ສະຖານດ ແລເບິູ່ ງແຍງສຸຂະພາບອືູ່ ນ 
ໂດຍບໍູ່ ມີ ການພັກເຊົ າຄຶ້ າງຄື ນ.  

   

ຜ ຶ້ ໃຫຶ້ ບໍ ລິ ການໃນແຜນ  

ທູ່ ານໝໍ, ໂຮງໝໍ, ສະຖານທີູ່ , ຮຶ້ ານຂາຍຢາ, ຫຶ້ ອງທົດລອງ ຫ ື  ຜ ຶ້ ປະກອບອາຊີ ບດ ແລເບິູ່ ງແຍງ 
ສຸຂະພາບອືູ່ ນໆທີູ່ ມີ ສັນຍາກັບພວກເຮົ າໃນເວລາທີູ່ ທູ່ ານໄດຶ້ ຮັບສິ ດທິ ປະໂຫຍດ. 

ຜ ຶ້ ໃຫຶ້ ບໍ ລິ ການນີ ຶ້ ຢ ູ່ ໃນແຜນຂອງພວກເຮົ າ. 
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ການອະນຸມັດລູ່ ວງໜຶ້ າ 

ການອະນຸມັດທີູ່ ທູ່ ານໄດຶ້ ຮັບຈາກພວກເຮົ າກູ່ ອນທີູ່ ທູ່ ານຈະຮັບເອົ າການບໍ ລິ ການ. ເບິູ່ ງຂໍ ຶ້  

ການອະນຸມັດລູ່ ວງໜຶ້ າ ສໍ າລັບຂໍ ຶ້ ມ ນເພີູ່ ມເຕີ ມ. 

 

ຜ ຶ້ ໃຫຶ້ ການດ ແລເບິູ່ ງແຍງຫ ັ ກ (PCP)  

ທູ່ ານໝໍ ຫ ື  

ຜ ຶ້ ຊູ່ ຽວຊານດຶ້ ານສຸຂະພາບອືູ່ ນທີູ່ ແມູ່ ນແຫ ູ່ ງຕົຶ້ ນຕໍຂອງທູ່ ານສໍ າລັບການຮັບເອົ າການດ ແລເບິູ່ ງແຍ
ງ. PCP ຂອງທູ່ ານຈະທໍາຄວາມຮ ຶ້ ຈັກທູ່ ານ ແລະ ສຸຂະພາບຂອງທູ່ ານໂດຍການກວດທູ່ ານ ເມືູ່ ອທູ່ ານ 
ມີ ສຸຂະພາບແຂງແຮງດີ  (ການກວດສຸຂະພາບ) ຫ ື  ເມືູ່ ອທູ່ ານມີ ບັນຫາສຸຂະພາບທີູ່ ບໍູ່ ແມູ່ ນເຫດ 
ສຸກເສີ ນ. PCP ສາມາດເປັນທູ່ ານໝໍປະເພດໃດໜ ູ່ ງເຫ ົູ່ ານີ ຶ້ ຜ ຶ້ ທີູ່ ມີ ສັນຍາກັບ Anthem ໃນການ 
ໃຫຶ້ ການດ ແລເບິູ່ ງແຍງຫ ັ ກແກູ່ ສະມາຊິ ກ: 

• ຜ ຶ້ ຊູ່ ຽວຊານແພດເດັກ (ດ ແລປິູ່ ນປົວເດັກເກີ ດໃໝູ່  ແລະ ເດັກນຶ້ ອຍ) 

• ຜ ຶ້ ຊູ່ ຽວຊານແພດຄອບຄົວ ຫ ື  ແພດທົູ່ ວໄປ (ດ ແລປິູ່ ນປົວເດັກເກີ ດໃໝູ່ , ເດັກນຶ້ ອຍ ແລະ 
ຜ ຶ້ ໃຫຍູ່ ) 

• ແພດພາຍໃນ (ດ ແລປິູ່ ນປົວຜ ຶ້ ໃຫຍູ່ ) 

• ແພດປະສ ດ/ພະຍາດຍິ ງ ຫ ື  ພະຍາບານພະດຸງຄັນ (ດ ແລປິູ່ ນປົວແມູ່ ຍິ ງເທົູ່ ານັຶ້ ນ)  

• ຜ ຶ້ ຊູ່ ຽວຊານພະຍາບານຂັຶ້ ນສ ງ 

• ຜ ຶ້ ຊູ່ ວຍທູ່ ານໝໍ 

 

ຜ ຶ້ ໃຫຶ້ ບໍ ລິ ການ 

ຜ ຶ້ ໃຫຶ້ ບໍ ລິ ການແມູ່ ນຜ ຶ້ ປະກອບອາຊີ ບດ ແລເບິູ່ ງແຍງສຸຂະພາບໃດໜ ູ່ ງຕໍູ່ ໄປນີ ຶ້ ຜ ຶ້ ທີູ່ ໄດຶ້ ຜູ່ ານການຮັບຮ
ອງໂດຍ Wisconsin Department of Health Services ໃນການໃຫຶ້ ການບໍ ລິ ການດ ແລເບິູ່ ງແຍງ 
ສຸຂະພາບແກູ່ ສະມາຊິ ກ ແລະ ໄດຶ້ ຮັບການຈູ່ າຍຊົດເຊີ ຍໃຫຶ້ ໂດຍ BadgerCare Plus ແລະ/ຫ ື  Medicaid 

SSI: 

• ທູ່ ານໝໍ 

• ໂຮງໝໍ 

• ສະຖານພະຍາບານລະດັບຊໍ ານານງານ 

• ຜ ຶ້ ປະກອບອາຊີ ບດຶ້ ານສຸຂະພາບທີູ່ ມີ ໃບອະນຸຍາດອືູ່ ນ 

• ສະຖານທີູ່ ດ ແລເບິູ່ ງແຍງສຸຂະພາບທີູ່ ມີ ໃບອະນຸຍາດອືູ່ ນ 

• ອົງການດ ແລເບິູ່ ງແຍງສຸຂະພາບຢ ູ່ ເຮື ອນທີູ່ ມີ ໃບອະນຸຍາດອືູ່ ນ 

 

ບັນຊີ ລາຍຊືູ່ ຜ ຶ້ ໃຫຶ້ ບໍ ລິ ການ 

ລາຍຊືູ່ ຂອງທູ່ ານໝໍ, ໂຮງໝໍ, ສະຖານທີູ່  ແລະ ຜ ຶ້ ປະກອບອາຊີ ບດ ແລເບິູ່ ງແຍງສຸຂະພາບ 
ອືູ່ ນຜ ຶ້ ທີູ່ ເຂົ ຶ້ າຮູ່ ວມ Anthem ເພືູ່ ອໃຫຶ້ ການບໍ ລິ ການທີູ່ ໄດຶ້ ຮັບການຈູ່ າຍໃຫຶ້ ແກູ່ ສະມາຊິ ກຂອງຕົນ.  

 

ສະພາບທາງການແພດສຸກເສີ ນດຶ້ ານຈິ ດຕະເວດ  

ບັນຫາທາງຈິ ດທີູ່ ສາມາດກໍູ່ ໃຫຶ້ ເກີ ດອັນຕະລາຍຈໍູ່ ກັບຕົວທູ່ ານ ຫ ື  ຄົນອືູ່ ນ.  

 

ສະຖານພະຍາບານລະດັບຊໍ ານານງານ  

ສະຖານທີູ່ ທີູ່ ດ ແລເບິູ່ ງແຍງຄົທີູ່ ມີ ພະຍາດຊໍ າເຮື ຶ້ ອ ແລະ ໃຫຶ້ ການດ ແລພະຍາບານໄລຍະຍາວ, 

ການຟື ຶ້ ນຟ  ແລະ ການບໍ ລິ ການອືູ່ ນໆຕະຫ ອດ 24 ຊົູ່ ວໂມງຕໍູ່ ມື ຶ້ . 
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ຜ ຶ້ ຊູ່ ຽວຊານ  

ທູ່ ານໝໍຜ ຶ້ ທີູ່ ຢ ູ່ ໃນແຜນສຸຂະພາບຂອງ Anthem ແລະ ໃຫຶ້ ການບໍ ລິ ການແກູ່ ທູ່ ານພາຍໃນຂົງເຂດ 
ວິ ຊາສະເພາະຂອງຜ ຶ້ ກູ່ ຽວ. ທູ່ ານບໍູ່ ຈໍ າເປັນຕຶ້ ອງມີ ການນໍ າສົູ່ ງເພືູ່ ອໄປພົບບາງຜ ຶ້ ຊູ່ ຽວຊານ.  

 

ການດ ແລປິູ່ ນປົວຮີ ບດູ່ ວນ  

ການດ ແລປິູ່ ນປົວທີູ່ ສະໜອງໃຫຶ້ ທູ່ ານສໍ າລັບບັນຫາທີູ່ ບໍູ່ ສາມາດລໍ ຖຶ້ າການນັດໝາຍເພືູ່ ອໄປກວດ
ນໍ າຜ ຶ້ ໃຫຶ້ ການດ ແລຫ ັ ກ (PCP) ຂອງທູ່ ານ. ການດ ແລປິູ່ ນປົວຮີ ບດູ່ ວນຮັກສາບໍູ່ ໃຫຶ້ ສຸຂະພາບ 
ຂອງທູ່ ານຮຶ້ າຍແຮງລົງ ເນືູ່ ອງຈາກການເຈັບປູ່ ວຍ, ການບາດເຈັບ ຫ ື  ສະພາບທີູ່ ທູ່ ານບໍູ່ ໄດຶ້ ຄາດໄວຶ້ . 

ບັນຫາບໍູ່ ຮຶ້ າຍແຮງເຖິງຂັຶ້ ນວູ່ າມັນຈໍ າເປັນຕຶ້ ອງມີ ການດ ແລປິູ່ ນປົວຈາກຫຶ້ ອງສຸກເສີ ນ. 

ບັນຫາເຫ ົູ່ ານີ ຶ້ ນັບຈາກກະດ ກແຕກຫັກໄປຈົນຮອດອາການເຈັບຫ .  



ແຈຶ້ ງການນີ ຶ້ ອະທິ ບາຍວິ ທີ ການໃຫຶ້ ຂໍ ຶ້ ມ ນທາງການແພດກູ່ ຽວກັບທູ່ ານທີູ່ ທູ່ ານສາມາດ ນໍ າ ໃຊຶ້ ແລະເຜີ ຍແຜູ່ ແລະວິ ທີ ທີູ່ ທູ່ ານ 
ສາມາດເຂົ ຶ້ າເຖິງຂໍ ຶ້ ມ ນນີ ຶ້ ໂດຍອີ ງຕາມຜົນປະໂຫຍດດຶ້ ານສຸຂະພາບຂອງທູ່ ານ. ກະລຸນາທົບທວນເບິູ່ ງຢູ່ າງລະມັດລະວັງ. 
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ແຈຶ້ ງການວິ ທີ ປະຕິບັດດຶ້ ານຄວາມເປັນສູ່ ວນຕົວ 
ຂອງກົດໝາຍວູ່ າດຶ້ ວຍການຄວບຄຸມ ແລະ 
ການສົູ່ ງຜູ່ ານຂໍ ຶ້ ມ ນດຶ້ ານປະກັນສຸຂະພາບ (HIPAA) 

ວັນທີ ມີ ຜົນນໍ າໃຊຶ້ ຂອງແຈຶ້ ງການນີ ຶ້ ແມູ່ ນວັນທີ  14 ເມສາ 2003. ວັນທີ ແກຶ້ ໄຂປັບປຸງຫ ຶ້ າສຸດແມູ່ ນສະແດງ 
ຢ ູ່ ທຶ້ າຍແຈຶ້ ງການນີ ຶ້ . 

 

ກະລຸນາອູ່ ານແຈຶ້ ງການນີ ຶ້ ໃຫຶ້ ລະອຽດ. ນີ ຶ້ ບອກທູ່ ານວູ່ າໃຜແດູ່ ສາມາດເຫັນຂໍ ຶ້ ມ ນສຸຂະພາບທີູ່ ໄດຶ້ ຮັບການ 
ປົກປຶ້ ອງ (PHI) ຂອງທູ່ ານ. ມັນບອກທູ່ ານວູ່ າເວລາໃດພວກເຮົ າຕຶ້ ອງຮຶ້ ອງຂໍ ການຍິ ນຍອມຈາກທູ່ ານ 
ກູ່ ອນທີູ່ ພວກເຮົ າຈະເປີ ດເຜີ ຍຂໍ ຶ້ ມ ນນີ ຶ້ . ມັນບອກທູ່ ານວູ່ າເວລາໃດພວກເຮົ າສາມາດເປີ ດເຜີ ຍມັນໂດຍ 
ບໍູ່ ຕຶ້ ອງມີ ການຍິ ນຍອມຈາກທູ່ ານ. ນອກນັຶ້ ນ ມັນຍັງບອກທູ່ ານວູ່ າທູ່ ານມີ ສິ ດຫຍັງແດູ່ ໃນການເບິູ່ ງ ແລະ 
ປູ່ ຽນແປງຂໍ ຶ້ ມ ນຂອງທູ່ ານ.  

 

ຂໍ ຶ້ ມ ນກູ່ ຽວກັບສ ຂະພາບ ແລະ ເງິ ນຂອງທູ່ ານແມູ່ ນເປັນຄວາມລັບ. ກົດໝາຍບອກວູ່ າພວກ 
ເຮົ າຕຶ້ ອງຮັກສາຂໍ ຶ້ ມ ນປະເພດນີ ຶ້ , ເອີ ຶ້ ນວູ່ າ PHI, ໄວຶ້ ໃຫຶ້ ປອດໄພສໍ າລັບສະມາຊິ ກຂອງພວກເຮົ າ. 

ນັຶ້ ນໝາຍຄວາມວູ່ າຖຶ້ າທູ່ ານແມູ່ ນສະມາຊິ ກໃນຕອນນີ ຶ້  ຫ ື  ຖຶ້ າທູ່ ານເຄີ ຍເປັນສະມາຊິ ກໃນເມືູ່ ອກູ່ ອນ, 

ຂໍ ຶ້ ມ ນຂອງທູ່ ານແມູ່ ນປອດໄພ.  

 

ພວກເຮົ າໄດຶ້ ຮັບຂໍ ຶ້ ມ ນກູ່ ຽວກັບທູ່ ານຈາກໜູ່ ວຍງານຂອງລັດສໍ າລັບ Medicaid ແລະ ໂຄງການ Children’s 

Health Insurance Program ຫ ັ ງຈາກທີູ່ ທູ່ ານກາຍເປັນຜ ຶ້ ມີ ສິ ດ ແລະ ລົງທະບຽນສໍ າລັບແຜນສຸຂະພາບຂອງ 
ພວກເຮົ າ. ນອກນັຶ້ ນ ພວກເຮົ າຍັງໄດຶ້ ຮັບຂໍ ຶ້ ມ ນຈາກທູ່ ານໝໍ, ຄລີ ນິ ກ, ຫຶ້ ອງທົດລອງ ແລະ ໂຮງໝໍ 
ຂອງທູ່ ານ ເພືູ່ ອໃຫຶ້ ພວກເຮົ າເຫັນດີ  ແລະ ຈູ່ າຍຄູ່ າການດ ແລເບິູ່ ງແຍງສຸຂະພາບຂອງທູ່ ານ.  

 

ກົດໝາຍລັດຖະບານກາງບອກວູ່ າ ພວກເຮົ າຕຶ້ ອງບອກທູ່ ານສິູ່ ງທີູ່ ກົດໝາຍກໍານົດໃຫຶ້ ພວກເຮົ າຈໍ າເປັນ 
ຕຶ້ ອງເຮັດເພືູ່ ອປົກປຶ້ ອງຂໍ ຶ້ ມ ນ PHI ທີູ່ ພວກເຮົ າຮ ຶ້  ເປັນລາຍລັກອັກສອນ ຫ ື  ບັນທ ກໄວຶ້ ໃນຄອມພິວເຕີ . 

ນອກນັຶ້ ນ ພວກເຮົ າຍັງຈໍ າເປັນຕຶ້ ອງບອກທູ່ ານວູ່ າພວກເຮົ າຮັກສາຂໍ ຶ້ ມ ນໃຫຶ້ ປອດໄພແນວໃດ. 

ເພືູ່ ອປົກປຶ້ ອງຂໍ ຶ້ ມ ນ PHI: 

– ທີູ່ ຢ ູ່ ໃນເຈຶ້ ຍ (ເອີ ຶ້ ນວູ່ າ ທາງກາຍະພາບ), ພວກເຮົ າ: 

• ລັອກຫຶ້ ອງການ ແລະ ແຟຶ້ ມເອກະສານຕູ່ າງໆ 

• ທໍາລາຍເອກະສານເຈຶ້ ຍທີູ່ ມີ ຂໍ ຶ້ ມ ນສຸຂະພາບ ເພືູ່ ອບໍູ່ ໃຫຶ້ ຄົນອືູ່ ນສາມາດເຫັນມັນ 

– ທີູ່ ບັນທ ກໄວຶ້ ໃນຄອມພິວເຕີ  (ເອີ ຶ້ ນວູ່ າ ທາງເຕັກນິ ກ), ພວກເຮົ າ: 

• ໃຊຶ້ ລະຫັດຜູ່ ານເພືູ່ ອໃຫຶ້ ບຸກຄົນທີູ່ ເໝາະສົມເທົູ່ ານັຶ້ ນສາມາດເຂົ ຶ້ າໄດຶ້  

• ໃຊຶ້ ໂປຣແກຣມພິເສດເພືູ່ ອຕິດຕາມລະບົບຂອງພວກເຮົ າ 

– ທີູ່ ໃຊຶ້  ຫ ື  ເປີ ດເຜີ ຍໂດຍບຸກຄົນທີູ່ ເຮັດວຽກໃຫຶ້ ພວກເຮົ າ, ທູ່ ານໝໍ ຫ ື  ລັດ, ພວກເຮົ າ: 

• ສຶ້ າງກົດລະບຽບເພືູ່ ອຮັກສາຂໍ ຶ້ ມ ນໃຫຶ້ ປອດໄພ (ເອີ ຶ້ ນວູ່ າ ນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບຂັຶ້ ນຕອນ) 

• ແນະນໍ າບຸກຄົນທີູ່ ເຮັດວຽກໃຫຶ້ ພວກເຮົ າໃຫຶ້ ປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບ  
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ເມືູ່ ອໃດທີູ່ ພວກເຮົ າສາມາດໃຊຶ້  ແລະ ເປີ ດເຜີ ຍຂໍ ຶ້ ມ ນ PHI ຂອງທູ່ ານ?  

ພວກເຮົ າສາມາດເປີ ດເຜີ ຍຂໍ ຶ້ ມ ນ PHI ຂອງທູ່ ານກັບຄອບຄົວຂອງທູ່ ານ ຫ ື  ບຸກຄົນທີູ່ ທູ່ ານເລື ອກຜ ຶ້ ທີູ່ ຊູ່ ວຍ 

ຫ ື  ຈູ່ າຍຄູ່ າການດ ແລເບິູ່ ງແຍງສຸຂະພາບຂອງທູ່ ານຖຶ້ າທູ່ ານອະນຸຍາດໃຫຶ້ ພວກເຮົ າເປີ ດເຜີ ຍ. ບາງຄັຶ້ ງ, 

ພວກເຮົ າສາມາດໃຊຶ້  ແລະ ເປີ ດເຜີ ຍຂໍ ຶ້ ມ ນໄດຶ້  ໂດຍບໍູ່ ມີ  ການອະນຸຍາດຈາກທູ່ ານ:  

– ສໍ າລັບການດ ແລປິູ່ ນປົວທາງການແພດຂອງທູ່ ານ 

• ເພືູ່ ອຊູ່ ວຍທູ່ ານໝໍ, ໂຮງໝໍ ແລະ ພາກສູ່ ວນອືູ່ ນໃຫຶ້ ການດ ແລເບິູ່ ງແຍງທີູ່ ທູ່ ານຕຶ້ ອງການແກູ່ ທູ່ ານ  

– ສໍ າລັບການຈູ່ າຍເງິ ນ, ການດໍ າເນີ ນການດ ແລເບິູ່ ງແຍງສຸຂະພາບ ແລະ ການປິູ່ ນປົວ 

• ເພືູ່ ອເປີ ດເຜີ ຍຂໍ ຶ້ ມ ນກັບທູ່ ານໝໍ, ຄລີ ນິ ກ ແລະ ພາກສູ່ ວນອືູ່ ນທີູ່ ຮຽກເກັບເງິ ນນໍ າພວກເຮົ າ 
ສໍ າລັບການດ ແລເບິູ່ ງແຍງຂອງທູ່ ານ  

• ເມືູ່ ອພວກເຮົ າບອກວູ່ າພວກເຮົ າຈະຈູ່ າຍຄູ່ າການດ ແລເບິູ່ ງແຍງສຸຂະພາບ ຫ ື  ການບໍ ລິ ການກູ່ ອນທີູ່  
ທູ່ ານຈະໄດຶ້ ຮັບພວກມັນ 

• ເພືູ່ ອຊອກວິ ທີ ເຮັດໃຫຶ້ ໂຄງການຂອງພວກເຮົ າດີ ຂ ຶ້ ນ ເຊັູ່ ນດຽວກັນກັບການໃຫຶ້ ຂໍ ຶ້ ມ ນ PHI ຂອງທູ່ ານ 
ແກູ່ ການແລກປູ່ ຽນຂໍ ຶ້ ມ ນສຸຂະພາບສໍ າລັບການຈູ່ າຍເງິ ນ, ການດໍ າເນີ ນການດ ແລເບິູ່ ງແຍງ 
ສຸຂະພາບ ແລະ ການປິູ່ ນປົວ. ຖຶ້ າທູ່ ານບໍູ່ ຕຶ້ ອງການສິູ່ ງນີ ຶ້ , ກະລຸນາເຂົ ຶ້ າເບິູ່ ງ 

www.anthem.com/wisconsin ສໍ າລັບຂໍ ຶ້ ມ ນເພີູ່ ມເຕີ ມ. 

– ສໍ າລັບເຫດຜົນທາງທຸລະກິດການດ ແລເບິູ່ ງແຍງສຸຂະພາບ 

• ເພືູ່ ອຊູ່ ວຍເລືູ່ ອງການກວດສອບບັນຊີ , ໂຄງການປຶ້ ອງກັນການສໍ ຶ້ ໂກງ ແລະ ການໃຊຶ້ ໃນທາງທີູ່ ຜິດ, 

ການວາງແຜນ ແລະ ການເຮັດວຽກປະຈໍ າວັນ  

• ເພືູ່ ອຊອກວິ ທີ ເຮັດໃຫຶ້ ໂຄງການຂອງພວກເຮົ າດີ ຂ ຶ້ ນ  

– ສໍ າລັບເຫດຜົນດຶ້ ານສາທາລະນະສຸກ  

• ເພືູ່ ອຊູ່ ວຍເຈົ ຶ້ າໜຶ້ າທີູ່ ສາທາລະນະສຸກຮັກສາບໍູ່ ໃຫຶ້ ຜ ຶ້ ຄົນເຈັບປູ່ ວຍ ຫ ື  ເປັນອັນຕະລາຍ 

– ກັບບຸກຄົນອືູ່ ນທີູ່ ຊູ່ ວຍໃນເລືູ່ ອງ ຫ ື  ຈູ່ າຍຄູ່ າການດ ແລເບິູ່ ງແຍງຂອງທູ່ ານ 

• ກັບຄອບຄົວຂອງທູ່ ານ ຫ ື  ບຸກຄົນທີູ່ ທູ່ ານເລື ອກຜ ຶ້ ທີູ່ ຊູ່ ວຍໃນເລືູ່ ອງ ຫ ື  ຈູ່ າຍຄູ່ າການດ  
ແລເບິູ່ ງແຍງສຸຂະພາບຂອງທູ່ ານ, ຖຶ້ າທູ່ ານອະນຸຍາດໃຫຶ້ ພວກເຮົ າເປີ ດເຜີ ຍ 

• ກັບບາງຄົນຜ ຶ້ ທີູ່ ຊູ່ ວຍໃນເລືູ່ ອງ ຫ ື  ຈູ່ າຍຄູ່ າການດ ແລເບິູ່ ງແຍງສຸຂະພາບຂອງທູ່ ານ, 

ຖຶ້ າທູ່ ານບໍູ່ ສາມາດເປັນຕົວແທນໃຫຶ້ ຕົນເອງໄດຶ້  ແລະ ມັນດີ ທີູ່ ສຸດສໍ າລັບທູ່ ານ 

 

ພວກເຮົ າຕຶ້ ອງໄດຶ້ ຮັບການອະນຸຍາດເປັນລາຍລັກອັກສອນຈາກທູ່ ານກູ່ ອນທີູ່ ພວກເຮົ າຈະໃຊຶ້  ຫ ື  

ເປີ ດເຜີ ຍຂໍ ຶ້ ມ ນ PHI ຂອງທູ່ ານສໍ າລັບການດ ແລເບິູ່ ງແຍງຂອງທູ່ ານ, ການຈູ່ າຍເງິ ນ, ການດໍ າເນີ ນ 
ທຸລະກິດປະຈໍ າວັນ, ການສ ກສາວິ ໄຈ ຫ ື  ສິູ່ ງອືູ່ ນໆທີູ່ ລະບຸຢ ູ່ ຂຶ້ າງລຸູ່ ມ. ພວກເຮົ າຈໍ າເປັນຕຶ້ ອງໄດຶ້ ຮັບ 
ການອະນຸຍາດເປັນລາຍລັກອັກສອນຈາກທູ່ ານກູ່ ອນທີູ່ ພວກເຮົ າຈະເປີ ດເຜີ ຍບັນທ ກດຶ້ ານຈິ ດບໍ າບັ
ດຈາກທູ່ ານໝໍຂອງທູ່ ານກູ່ ຽວກັບທູ່ ານ. 

 
ທູ່ ານສາມາດບອກພວກເຮົ າເປັນລາຍລັກອັກສອນວູ່ າທູ່ ານຕຶ້ ອງການຖອນຄື ນການອະນຸຍາດເປັນ
ລາຍລັກອັກສອນຂອງທູ່ ານໄດຶ້ . ພວກເຮົ າບໍູ່ ສາມາດເອົ າກັບຄື ນສິູ່ ງທີູ່ ພວກເຮົ າໄດຶ້ ໃຊຶ້  ຫ ື  

ເປີ ດເຜີ ຍໄປແລຶ້ ວໃນຕອນທີູ່ ພວກເຮົ າມີ ການອະນຸຍາດຈາກທູ່ ານໄດຶ້ . ແຕູ່ ພວກເຮົ າຈະຢຸດເຊົ າໃຊຶ້  

ຫ ື  ເປີ ດເຜີ ຍຂໍ ຶ້ ມ ນ PHI ຂອງທູ່ ານໃນອະນາຄົດ. 
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ວິ ທີ ອືູ່ ນພວກເຮົ າສາມາດ — ຫ ື  ກົດໝາຍກໍານົດໃຫຶ້ ພວກເຮົ າຈໍ າເປັນຕຶ້ ອງ — ໃຊຶ້ ຂໍ ຶ້ ມ ນ PHI ຂອງທູ່ ານ: 

• ເພືູ່ ອຊູ່ ວຍຕໍາຫ ວດ ແລະ ບຸກຄົນອືູ່ ນທີູ່ ບັງຄັບໃຊຶ້ ກົດໝາຍ  

• ເພືູ່ ອລາຍງານການຂົູ່ ມເຫັງ ແລະ ການລະເລີ ຍ  

• ເພືູ່ ອຊູ່ ວຍສານເມືູ່ ອມີ ການຮຶ້ ອງຂໍ ຫາພວກເຮົ າ 

• ເພືູ່ ອຕອບເອກະສານທາງກົດໝາຍ  

• ເພືູ່ ອໃຫຶ້ ຂໍ ຶ້ ມ ນແກູ່ ໜູ່ ວຍງານຄວບຄຸມດ ແລວຽກງານສຸຂະພາບສໍ າລັບສິູ່ ງຕູ່ າງໆເຊັູ່ ນວູ່ າ 

ການກວດສອບ ຫ ື  ການກວດກາ  

• ເພືູ່ ອຊູ່ ວຍນິ ຕິແພດ, ແພດຜ ຶ້ ໄຕູ່ ສວນການຕາຍຜິດປົກກະຕິ ຫ ື  ຜ ຶ້ ທໍາໜຶ້ າທີູ່ ຝັງຫ ື ເຜົາ 
ສົບຊອກຮ ຶ້ ຊືູ່  ແລະ ສາເຫດການຕາຍຂອງທູ່ ານ  

• ເພືູ່ ອຊູ່ ວຍເມືູ່ ອທູ່ ານຮຶ້ ອງຂໍ ໃຫຶ້ ບໍ ລິ ຈາກຊິ ຶ້ ນສູ່ ວນຮູ່ າງກາຍຂອງທູ່ ານໃຫຶ້ ແກູ່ ການ 
ຄົຶ້ ນຄວຶ້ າວິ ທະຍາສາດ 

• ສໍ າລັບການສ ກສາວິ ໄຈ 

• ເພືູ່ ອປຶ້ ອງກັນບໍູ່ ໃຫຶ້ ທູ່ ານ ຫ ື  ບຸກຄົນອືູ່ ນເຈັບປູ່ ວຍ ຫ ື  ເປັນອັນຕະລາຍຮຶ້ າຍແຮງ 

• ເພືູ່ ອຊູ່ ວຍຜ ຶ້ ທີູ່ ເຮັດວຽກໃຫຶ້ ລັດຖະບານໃນຕໍາແໜູ່ ງໜຶ້ າທີູ່ ສະເພາະ 
• ເພືູ່ ອໃຫຶ້ ຂໍ ຶ້ ມ ນແກູ່ ການຊົດເຊີ ຍຜ ຶ້ ອອກແຮງງານ ຖຶ້ າທູ່ ານເຈັບປູ່ ວຍ ຫ ື  ໄດຶ້ ຮັບບາດເຈັບ 

ຢ ູ່ ບູ່ ອນເຮັດວຽກ 

 

ສິ ດທິ ຂອງທູ່ ານມີ ຫຍັງແດູ່ ?  

• ທູ່ ານສາມາດຮຶ້ ອງຂໍ ກວດເບິູ່ ງຂໍ ຶ້ ມ ນ PHI ຂອງທູ່ ານ ແລະ ຂໍ ສໍ າເນົ າຂໍ ຶ້ ມ ນໄດຶ້ . ແນວໃດກໍຕາມ 

ພວກເຮົ າບໍູ່ ມີ ບັນທ ກທາງການແພດທັງໝົດຂອງທູ່ ານ. ຖຶ້ າທູ່ ານຕຶ້ ອງການສໍ າເນົ າຂອງບັນທ ກ 
ທາງການແພດທັງໝົດຂອງທູ່ ານ, ໃຫຶ້ ຖາມເອົ ານໍ າທູ່ ານໝໍ ຫ ື  ຄລີ ນິ ກສຸຂະພາບຂອງທູ່ ານ.  

• ທູ່ ານສາມາດຮຶ້ ອງຂໍ ໃຫຶ້ ພວກເຮົ າປູ່ ຽນແປງບັນທ ກທາງການແພດທີູ່ ພວກເຮົ າມີ ໄດຶ້  ຖຶ້ າທູ່ ານຄິ ດວູ່ າ 
ມີ ບາງຢູ່ າງບໍູ່ ຖື ກຕຶ້ ອງ ຫ ື  ບໍູ່ ຄົບຖຶ້ ວນ.  

• ບາງຄັຶ້ ງ, ທູ່ ານສາມາດຮຶ້ ອງຂໍ ບໍູ່ ໃຫຶ້ ພວກເຮົ າເປີ ດເຜີ ຍຂໍ ຶ້ ມ ນ PHI ຂອງທູ່ ານໄດຶ້ . ແຕູ່ ພວກເຮົ າ 
ບໍູ່ ຈໍ າເປັນຕຶ້ ອງເຫັນດີ ນໍ າຄໍ າຮຶ້ ອງຂໍ ຂອງທູ່ ານກໍໄດຶ້ .  

• ທູ່ ານສາມາດຮຶ້ ອງຂໍ ໃຫຶ້ ພວກເຮົ າສົູ່ ງຂໍ ຶ້ ມ ນ PHI ຫາທີູ່ ຢ ູ່ ອືູ່ ນທີູ່ ແຕກຕູ່ າງຈາກທີູ່ ຢ ູ່ ທີູ່ ພວກເຮົ າມີ  
ສໍ າລັບທູ່ ານ ຫ ື  ໃນບາງຮ ບແບບອືູ່ ນໄດຶ້ . ພວກເຮົ າສາມາດເຮັດສິູ່ ງນີ ຶ້ ໄດຶ້ ຖຶ້ າການສົູ່ ງມັນຫາທີູ່ ຢ ູ່ ທີູ່  
ພວກເຮົ າມີ ສໍ າລັບທູ່ ານອາດຈະເຮັດໃຫຶ້ ທູ່ ານມີ ອັນຕະລາຍ.  

• ທູ່ ານສາມາດຮຶ້ ອງຂໍ ໃຫຶ້ ພວກເຮົ າບອກທູ່ ານທຸກຄັຶ້ ງທີູ່ ພວກເຮົ າເປີ ດເຜີ ຍຂໍ ຶ້ ມ ນ PHI ຂອງທູ່ ານ 
ກັບຄົນອືູ່ ນໃນຕະຫ ອດຫົກປີ ຜູ່ ານມາ. ນີ ຶ້ ຈະບໍູ່ ລວມເອົ າຄັຶ້ ງທີູ່ ພວກເຮົ າເປີ ດເຜີ ຍຂໍ ຶ້ ມ ນເນືູ່ ອງຈາກ 
ການດ ແລເບິູ່ ງແຍງສຸຂະພາບ, ການຈູ່ າຍເງິ ນ, ການດໍ າເນີ ນທຸລະກິດການດ ແລເບິູ່ ງແຍງສຸຂະພາບ 
ປະຈໍ າວັນ ຫ ື  ບາງເຫດຜົນອືູ່ ນທີູ່ ພວກເຮົ າບໍູ່ ໄດຶ້ ລະບຸຢ ູ່ ທີູ່ ນີ ຶ້ .  

• ທູ່ ານສາມາດຮຶ້ ອງຂໍ ເອົ າສໍ າເນົ າສະບັບເຈຶ້ ຍຂອງແຈຶ້ ງການນີ ຶ້ ໄດຶ້ ທຸກເວລາ, ເຖິງແມູ່ ນວູ່ າທູ່ ານໄດຶ້ ຮຶ້ ອງ 
ຂໍ ເອົ າສໍ າເນົ າທາງອີ ເມວແລຶ້ ວກໍຕາມ. 

• ຖຶ້ າທູ່ ານຈູ່ າຍໃບບິ ນທັງໝົດສໍ າລັບການບໍ ລິ ການໃດໜ ູ່ ງ, ທູ່ ານສາມາດຮຶ້ ອງຂໍ ບໍູ່ ໃຫຶ້ ທູ່ ານໝໍ 
ເປີ ດເຜີ ຍຂໍ ຶ້ ມ ນກູ່ ຽວກັບການບໍ ລິ ການນັຶ້ ນກັບພວກເຮົ າໄດຶ້ . 

ພວກເຮົ າຈໍ າເປັນຕຶ້ ອງເຮັດຫຍັງແດູ່ ? 

• ກົດໝາຍກໍານົດໄວຶ້ ວູ່ າພວກເຮົ າຕຶ້ ອງຮັກສາຂໍ ຶ້ ມ ນ PHI ຂອງທູ່ ານໄວຶ້ ເປັນຄວາມລັບ 
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ຍົກເວັຶ້ ນຕາມທີູ່ ພວກເຮົ າໄດຶ້ ກູ່ າວມາແລຶ້ ວໃນແຈຶ້ ງການນີ ຶ້ .  

• ພວກເຮົ າຕຶ້ ອງບອກທູ່ ານສິູ່ ງທີູ່ ກົດໝາຍກໍານົດໃຫຶ້ ພວກເຮົ າຈໍ າເປັນຕຶ້ ອງເຮັດກູ່ ຽວກັບຄວາມເປັ
ນສູ່ ວນຕົວ.  

• ພວກເຮົ າຕຶ້ ອງເຮັດສິູ່ ງທີູ່ ພວກເຮົ າບອກວູ່ າພວກເຮົ າຈະເຮັດໃນແຈຶ້ ງການນີ ຶ້ .  

• ພວກເຮົ າຕຶ້ ອງສົູ່ ງຂໍ ຶ້ ມ ນ PHI ຂອງທູ່ ານຫາບາງທີູ່ ຢ ູ່ ອືູ່ ນ ຫ ື  ໃນຮ ບແບບອືູ່ ນນອກຈາກໄປສະນີ  
ປົກກະຕິ ຖຶ້ າທູ່ ານຮຶ້ ອງຂໍ ໂດຍມີ ເຫດຜົນທີູ່ ເໝາະສົມ ເຊັູ່ ນວູ່ າ ຖຶ້ າທູ່ ານຢ ູ່ ໃນອັນຕະລາຍ. 

• ພວກເຮົ າຕຶ້ ອງບອກທູ່ ານຖຶ້ າພວກເຮົ າຈໍ າເປັນຕຶ້ ອງເປີ ດເຜີ ຍຂໍ ຶ້ ມ ນ PHI ຂອງທູ່ ານຫ ັ ງຈາກ 
ທີ ທູ່ ານຮຶ້ ອງຂໍ ບໍູ່ ໃຫຶ້ ພວກເຮົ າເປີ ດເຜີ ຍ. 

• ຖຶ້ າກົດໝາຍລັດກໍານົດວູ່ າພວກເຮົ າຕຶ້ ອງເຮັດຫ າຍກວູ່ າສິູ່ ງທີູ່ ພວກເຮົ າໄດຶ້ ອະທິ ບາຍໃນທີູ່ ນີ ຶ້ , 

ພວກເຮົ າຈະປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍເຫ ົູ່ ານັຶ້ ນ.  

• ພວກເຮົ າຈໍ າເປັນຕຶ້ ອງແຈຶ້ ງບອກໃຫຶ້ ທູ່ ານຮ ຶ້ ຖຶ້ າພວກເຮົ າຄິ ດວູ່ າມີ ການລະເມີ ດຂໍ ຶ້ ມ ນ PHI 

ຂອງທູ່ ານ. 

 

ພວກເຮົ າອາດຈະຕິດຕໍູ່ ຫາທູ່ ານ 

ໂດຍການໃຫຶ້ ເບີ ໂທລະສັບຂອງທູ່ ານ, ທູ່ ານເຫັນດີ ໃຫຶ້ ພວກເຮົ າ, ພຶ້ ອມກັບຕົວແທນ ແລະ/ຫ ື  ຜ ຶ້ ຈໍ າໜູ່ າຍ 
ຂອງພວກເຮົ າ, ສາມາດໂທຫາ ຫ ື  ສົູ່ ງຂໍ ຶ້ ຄວາມຫາເບີ ໂທລະສັບທີູ່ ທູ່ ານໃຫຶ້ ພວກເຮົ າ ລວມທັງເບີ ໂທລະສັບມື  
ຖື , ການໃຊຶ້ ລະບົບໂທລະສັບອັດຕະໂນມັດ ແລະ/ຫ ື  ຂໍ ຶ້ ຄວາມທີູ່ ອັດບັນທ ກໄວຶ້ ລູ່ ວງໜຶ້ າ. ພວກເຮົ າພຽງ 
ແຕູ່ ເຮັດແນວນີ ຶ້ ໂດຍສອດຄູ່ ອງກັບກົດຫມາຍວູ່ າດຶ້ ວຍການປົກປຶ້ ອງຜ ຶ້ ບໍ ລິ ໂພກທາງໂທລະສັບ (TCPA). 

ການໂທອາດຈະແມູ່ ນເພືູ່ ອແຈຶ້ ງໃຫຶ້ ທູ່ ານຮ ຶ້ ກູ່ ຽວກັບທາງເລື ອກການປິູ່ ນປົວ ຫ ື  ຜົນປະໂຫຍດ ແລະ 
ການບໍ ລິ ການກູ່ ຽວກັບສຸຂະພາບອືູ່ ນໆ. ຖຶ້ າທູ່ ານບໍູ່ ຕຶ້ ອງການໃຫຶ້ ຕິດຕໍູ່ ຫາ, ພຽງແຕູ່ ບອກໃຫຶ້ ຜ ຶ້ ໂທຮ ຶ້ , ແລະ 
ພວກເຮົ າຈະບໍູ່ ຕິດຕໍູ່ ທູ່ ານໃນທາງນີ ຶ້ ອີ ກ. ຫ ື  ທູ່ ານອາດໂທຫາ 1-844-203-3796 ເພືູ່ ອເພີູ່ ມຫມາຍ 
ເລກໂທລະສັບຂອງທູ່ ານໃສູ່ ໃນບັນຊີ ຫຶ້ າມໂທຫາຂອງພວກເຮົ າ. ໃນທຸກເວລາ, ທູ່ ານອາດຈະໂທ 
ຫາເບີ ໃນບັດປະຈໍ າຕົວສະມາຊິ ກຂອງທູ່ ານເພືູ່ ອເລື ອກບໍູ່ ຮັບການໂທລະສັບ ຫ ື  ການສົູ່ ງຂໍ ຶ້ ຄວາມ. 

 

ຈະເຮັດແນວໃດຖຶ້ າທູ່ ານມີ ຄໍ າຖາມ?  

ຖຶ້ າທູ່ ານມີ ຄໍ າຖາມກູ່ ຽວກັບກົດລະບຽບວູ່ າດຶ້ ວຍຄວາມເປັນສູ່ ວນຕົວຂອງພວກເຮົ າ ຫ ື  ຕຶ້ ອງການໃຊຶ້  
ສິ ດທິ ຂອງທູ່ ານ, ກະລຸນາໂທຫາຝູ່ າຍບໍ ລິ ການສະມາຊິ ກທີູ່ ເບີ  1-855-690-7800. ຖຶ້ າທູ່ ານຫ ໜວກ ຫ ື  ຫ ຕ ງ, 

ໃຫຶ້ ໂທຫາ TTY 711. 

 

ຈະເຮັດແນວໃດຖຶ້ າທູ່ ານມີ ການຮຶ້ ອງຮຽນ?  

ພວກເຮົ າຢ ູ່ ທີູ່ ນີ ຶ້ ເພືູ່ ອຊູ່ ວຍເຫ ື ອ. ຖຶ້ າທູ່ ານຮ ຶ້ ສ ກວູ່ າຂໍ ຶ້ ມ ນ PHI ຂອງທູ່ ານບໍູ່ ໄດຶ້ ຖື ກຮັກສາໄວຶ້ ໃຫຶ້ ປອດໄພ, 

ທູ່ ານສາມາດໂທຫາຝູ່ າຍບໍ ລິ ການສະມາຊິ ກ ຫ ື  ຕິດຕໍູ່ ຫາ Department of Health and Human Services ໄດຶ້ . 

ຈະບໍູ່ ມີ ສິູ່ ງບໍູ່ ດີ ເກີ ດຂ ຶ້ ນກັບທູ່ ານຖຶ້ າທູ່ ານຮຶ້ ອງຮຽນ.  

 

ຂຽນຫາ ຫ ື  ໂທຫາ Department of Health and Human Services: 

Office for Civil Rights 

U.S. Department of Health and Human Services 

233 N. Michigan Ave., Suite 240 

Chicago, IL 6060 

ໂທລະສັບ: 1-800-368-1019 
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TDD: 1-800-537-7697 

ແຟັກ: 1-312-886-1807 

 

ພວກເຮົ າມີ ສິ ດປູ່ ຽນແປງແຈຶ້ ງການຂອງກົດໝາຍວູ່ າດຶ້ ວຍການຄວບຄຸມ ແລະ ການສົູ່ ງຜູ່ ານຂໍ ຶ້ ມ ນດຶ້ ານ 
ປະກັນສຸຂະພາບ (HIPAA) ແລະ ແບບວິ ທີ ທີູ່ ພວກເຮົ າຮັກສາຂໍ ຶ້ ມ ນ PHI ຂອງທູ່ ານໃຫຶ້ ປອດໄພໄດຶ້ . 

ຖຶ້ າມີ ການປູ່ ຽນແປງ, ພວກເຮົ າຈະບອກທູ່ ານກູ່ ຽວກັບການປູ່ ຽນແປງນັຶ້ ນໃນຈົດໝາຍຂູ່ າວ. 

ພວກເຮົ າຍັງຈະປະກາດການປູ່ ຽນແປງໃນ ເວັບໄຊທີູ່  www.anthem.com/wisconsin.  

 

ເຊື ຶ້ ອຊາດ, ຊົນເຜົູ່ າ ແລະ ພາສາ 

ພວກເຮົ າໄດຶ້ ຮັບຂໍ ຶ້ ມ ນກູ່ ຽວກັບເຊື ຶ້ ອຊາດ, ຊົນເຜົູ່ າ ແລະ ພາສາກູ່ ຽວກັບທູ່ ານຈາກໜູ່ ວຍງານ Medicaid 

ຂອງລັດ ແລະ ໂຄງການ Children’s Health Insurance Program. ພວກເຮົ າປົກປຶ້ ອງຂໍ ຶ້ ມ ນນີ ຶ້ ຕາມ 
ທີູ່ ອະທິ ບາຍໄວຶ້ ໃນແຈຶ້ ງການນີ ຶ້ . 

ພວກເຮົ າໃຊຶ້ ຂໍ ຶ້ ມ ນນີ ຶ້ ເພືູ່ ອ: 

• ຮັບປະກັນໃຫຶ້ ທູ່ ານໄດຶ້ ຮັບການດ ແລເບິູ່ ງແຍງທີູ່ ທູ່ ານຕຶ້ ອງການ 

• ສຶ້ າງໂຄງການຕູ່ າງໆເພືູ່ ອປັບປຸງຜົນໄດຶ້ ຮັບດຶ້ ານສຸຂະພາບໃຫຶ້ ດີ ຂ ຶ້ ນ 

• ພັດທະນາ ແລະ ສົູ່ ງຂໍ ຶ້ ມ ນສຸຂະສ ກສາ 

• ແຈຶ້ ງບອກໃຫຶ້ ທູ່ ານໝໍຮ ຶ້ ກູ່ ຽວກັບຄວາມຕຶ້ ອງການດຶ້ ານພາສາຂອງທູ່ ານ 

• ໃຫຶ້ ການບໍ ລິ ການນາຍແປພາສາ 

 

ພວກເຮົ າ ບໍູ່  ໃຊຶ້ ຂໍ ຶ້ ມ ນນີ ຶ້ ເພືູ່ ອ: 

• ອອກປະກັນໄພສຸຂະພາບ 

• ຕັດສິ ນວູ່ າຈະຮຽກເກັບຄູ່ າບໍ ລິ ການຈໍ ານວນເທົູ່ າໃດ 

• ຕັດສິ ນກໍານົດສິ ດທິ ປະໂຫຍດ 

• ເປີ ດເຜີ ຍຜ ຶ້ ໃຊຶ້ ທີູ່ ບໍູ່ ໄດຶ້ ຮັບອະນຸມັດ 

 

ຂໍ ຶ້ ມ ນສູ່ ວນຕົວຂອງທູ່ ານ  

ພວກເຮົ າອາດຈະຮຶ້ ອງຂໍ ເອົ າ, ໃຊຶ້  ແລະ ເປີ ດເຜີ ຍຂໍ ຶ້ ມ ນສູ່ ວນຕົວ (PI) ຕາມທີູ່ ພວກເຮົ າໄດຶ້ ອະທິ ບາຍ 
ໄວຶ້ ໃນແຈຶ້ ງການນີ ຶ້ . ຂໍ ຶ້ ມ ນ PI ຂອງທູ່ ານບໍູ່ ຂໍ ຶ້ ມ ນສາທາລະນະ ແລະ ບອກພວກເຮົ າວູ່ າທູ່ ານແມູ່ ນໃຜ. 

ມັນຈະມີ ການເອົ າຂໍ ຶ້ ມ ນນີ ຶ້ ສໍ າລັບເຫດຜົນການປະກັນໄພ.  

• ພວກເຮົ າອາດຈະໃຊຶ້ ຂໍ ຶ້ ມ ນ PI ຂອງທູ່ ານເພືູ່ ອເຮັດການຕັດສິ ນໃຈກູ່ ຽວກັບ:  

o ສຸຂະພາບຂອງທູ່ ານ  

o ນິ ໄສຂອງທູ່ ານ  

o ສິູ່ ງມັກເຮັດຍາມຫວູ່ າງຂອງທູ່ ານ  

• ພວກເຮົ າອາດຈະໄດຶ້ ຮັບຂໍ ຶ້ ມ ນ PI ກູ່ ຽວກັບທູ່ ານຈາກບຸກຄົນ ຫ ື  ກຸູ່ ມຄົນອືູ່ ນເຊັູ່ ນວູ່ າ:  

o ທູ່ ານໝໍ  
o ໂຮງໝໍ  
o ບໍ ລິ ສັດປະກັນໄພອືູ່ ນ 

 

• ພວກເຮົ າອາດຈະເປີ ດເຜີ ຍຂໍ ຶ້ ມ ນ PI ກັບບຸກຄົນ ຫ ື  ກຸູ່ ມຄົນຢ ູ່ ນອກບໍ ລິ ສັດຂອງພວກເຮົ າໂດຍບໍູ່ ມີ ການ 
ອະນຸຍາດຈາກທູ່ ານໃນບາງກໍລະນີ .  

http://www.anthem.com/wisconsin
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• ພວກເຮົ າຈະແຈຶ້ ງໃຫຶ້ ທູ່ ານຮ ຶ້ ກູ່ ອນທີູ່ ພວກເຮົ າຈະເຮັດອັນໃດກໍຕາມບູ່ ອນທີູ່ ພວກເຮົ າຈໍ າເປັນຕຶ້ ອງໃຫຶ້ ໂ
ອກາດແກູ່ ທູ່ ານໄດຶ້ ຄັດຄຶ້ ານ.  

• ພວກເຮົ າຈະບອກທູ່ ານວິ ທີ ແຈຶ້ ງໃຫຶ້ ພວກເຮົ າຮ ຶ້ ຖຶ້ າທູ່ ານບໍູ່ ຕຶ້ ອງການໃຫຶ້ ພວກເຮົ າໃຊຶ້  ຫ ື  ເປີ ດເຜີ ຍຂໍ ຶ້ ມ ນ 

PI ຂອງທູ່ ານ. 

• ທູ່ ານມີ ສິ ດເບິູ່ ງ ແລະ ປູ່ ຽນແປງຂໍ ຶ້ ມ ນ PI ຂອງທູ່ ານໄດຶ້ . 

• ພວກເຮົ າຮັບປະກັນໃຫຶ້ ຂໍ ຶ້ ມ ນ PI ຂອງທູ່ ານໄດຶ້ ຮັບການຮັກສາໄວຶ້ ໃຫຶ້ ປອດໄພ. 

 

 

ແກຶ້ ໄຂວັນທີ  5 ກຸມພາ 2018  
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ການສືູ່ ສານກັບທູ່ ານແມູ່ ນສໍ າຄັນ 

ສໍ າລັບຄົນພິການ ຫ ື  ຜ ຶ້ ເວົ ຶ້ າພາສາອືູ່ ນທີູ່ ບໍູ່ ແມູ່ ນພາສາອັງກິດ, ພວກເຮົ າ 

ໃຫຶ້ ການບໍ ລິ ການເຫ ົູ່ ານີ ຶ້ ໂດຍບໍູ່ ເສຍຄູ່ າໃຊຶ້ ຈູ່ າຍຕໍູ່ ກັບທູ່ ານ: 

• ລູ່ າມແປພາສາໃບຶ້ ທີູ່ ມີ ຄຸນສົມບັດຄົບຖຶ້ ວນ 

• ເອກະສານເປັນລາຍລັກອັກສອນທີູ່ ເປັນຕົວພິມໃຫຍູ່ , ສຽງ, ອີ ເລັກ 

ໂທຣນິ ກ ແລະ ຮ ບແບບອືູ່ ນໆ  

• ຄວາມຊູ່ ວຍເຫ ື ອຈາກລູ່ າມແປພາສາທີູ່ ມີ ຄຸນວຸດທິໃນພາສາທີູ່ ທູ່ ານເວົ ຶ້ າ 

• ເອກະສານເປັນລາຍລັກອັກສອນເປັນພາສາທີູ່ ທູ່ ານເວົ ຶ້ າ 

ເພືູ່ ອໄດຶ້ ຮັບການບໍ ລິ ການເຫ ົູ່ ານີ ຶ້ , ໃຫຶ້ ໂທຫາເບີ ຝູ່ າຍບໍ ລິ ການສະມາຊິ ກຢ ູ່  

ໃນບັດປະຈໍ າຕົວຂອງທູ່ ານ. ຫ ື  ທູ່ ານສາມາດໂທຫາຜ ຶ້ ສະໜັບສະໜ ນ 

ສະມາຊິ ກຂອງພວກເຮົ າທີູ່ ເບີ  1-262-523-2424.  

Anthem Blue Cross and Blue Shield 

ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍວູ່ າດຶ້ ວຍສິ ດທິ ພົນລະເມື ອງຂອງລັດຖະບານກາງ. 

ພວກເຮົ າບໍູ່ ເລື ອກປະຕິບັດຕໍູ່ ກັບບຸກຄົນເນືູ່ ອງຈາກ: 

• ເຊື ຶ້ ອຊາດ 

• ສີ ຜິວ 

• ຊາດກໍາເນີ ດ 

• ອາຍຸ 

• ຄວາມພິການ 

• ເພດ ຫ ື  ລັກສະນະທາງເພດ 

ນັຶ້ ນໝາຍຄວາມວູ່ າພວກເຮົ າບໍູ່ ຕັດທູ່ ານອອກ ຫ ື  ປະຕິບັດຕໍູ່ ທູ່ ານຢູ່ າງແຕກຕູ່ າງເນືູ່ ອງຈາກສິູ່ ງເຫ ົູ່ ານີ ຶ້ . 

ສິ ດທິ ຂອງທູ່ ານ 

ທູ່ ານຮ ຶ້ ສ ກວູ່ າທູ່ ານບໍູ່ ໄດຶ້ ຮັບການບໍ ລິ ການເຫ ົູ່ ານີ ຶ້  ຫ ື  ພວກເຮົ າໄດຶ້ ເລື ອກປະຕິບັດຕໍູ່ ກັບທູ່ ານຍຶ້ ອນເຫດຜົນ 
ທີູ່ ເວົ ຶ້ າເຖິງຂຶ້ າງເທິ ງບໍ ? ຖຶ້ າເປັນເຊັູ່ ນນັຶ້ ນ, ທູ່ ານສາມາດຍືູ່ ນການຮຶ້ ອງທຸກ (ການຮຶ້ ອງຮຽນ) ໄດຶ້ . ຍືູ່ ນທາງ 
ຈົດໝາຍ ຫ ື  ໂທລະສັບ: 
 

Member Advocate           ໂທລະສັບ: 1-262-523-2424 

N17 W 24340 Riverwood Drive 

Waukesha, WI 53188 
 

ຕຶ້ ອງການຄວາມຊູ່ ວຍເຫ ື ອໃນການຍືູ່ ນບໍ ? 

ໂທຫາຜ ຶ້ ຈັດການຝູ່ າຍສະໜັບສະໜ ນສະມາຊິ ກຂອງພວກເຮົ າທີູ່ ເບີ ຂຶ້ າງເທິ ງ. ນອກນັຶ້ ນທູ່ ານຍັງສາມາດ 
ຍືູ່ ນຄໍ າຮຶ້ ອງຮຽນເລືູ່ ອງສິ ດທິ ພົນລະເມື ອງນໍ າ U.S. Department of Health and Human Services, Office for 

Civil Rights: 



 

56   

AWI-MHB-0011-19  AWI MHB LAO 7/19 

• ໃນເວັບ:   https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf 

• ທາງຈົດໝາຍ: U.S. Department of Health and Human Services  

200 Independence Ave. SW  

Room 509F, HHH Building  

Washington, DC 20201  

• ທາງໂທລະສັບ:  1-800-368-1019 (TTY/TDD 1-800-537-7697) 

ສໍ າລັບແບບຟອມການຮຶ້ ອງຮຽນ, ໃຫຶ້ ເຂົ ຶ້ າຫາ www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html
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ATTENTION: If you speak English, language assistance services are 

available to you free of charge. Call 1-855-690-7800 (TTY: 711). 
 

ATENCIÓN: Si habla español, los servicios de asistencia de idiomas 

están disponibles sin cargo, llame al 1-855-690-7800 (TTY: 711). 

CEEB TOOM: Yog koj hais lus Hmoob, kev pab rau lwm yam lus 

muaj rau koj dawb xwb. Hu 1-855-690-7800 (TTY: 711). 
 

注意：如果您说中文，您可获得免费的语言协助服务。请致电

1-855-690-7800 (TTY 文字电话: 711). 
 

DIGTOONI: Haddii aad ku hadasho afka Soomaaliha, adeegyada 

caawimada luqadda waxaa laguu heli karaa iyagoo bilaash ah. Wac 

1-855-690-7800 (TTY: 711). 
 

ໝາຍເຫດ: ຖຶ້ າທູ່ ານເວົ ຶ້ າພາສາລາວ, ທູ່ ານສາມາດໃຊຶ້ ການບໍ ລິ ການ
ຊູ່ ວຍເຫ ື ອດຶ້ ານພາສາໄດຶ້ ໂດຍບໍູ່ ເສຍຄູ່ າ. ໂທ 1-855-690-7800 

(TTY: 711). 
 

ВНИМАНИЕ: Если Вы говорите по-русски, Вам будут 

бесплатно предоставлены услуги переводчика. Позвоните по 

номеру: 1-855-690-7800 (TTY: 711). 
 

ေက ်းဇ်းျ  ပဳ၍ န ်ဆင္ ါ - သင္သည ္းျ္န္္ ာက ်ေးျ  သဇးျ ာ္ ါက္ပါက၊ 
သင့္ အတက ္ ခ္ ့းျ င္ ့ဘ သ ာက ်ကဇညီေရ် ၀န္ေဆ င္္မ္  ် 
ရရ ွိနွိိုင္သည္။ 1-855-690-7800 (TTY: 711) အတင ္ ိုန္်ေခေဆွိို ါ။ 
 

 تنبيه: إذا كنتم تتحدثون العربية، تتوفر لكم مساعدة لغوية مجانية. اتصلوا بالرقم 

  (.711)هاتف نصي: 7800-690-855-1
 

 

PAŽNJA: Ako govorite srpsko-hrvatski imate pravo na besplatnu 

jezičnu pomoć. Nazovite 1-855-690-7800 (telefon za gluhe: 711). 
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ACHTUNG: Wenn Sie Deutsch sprechen, stehen Ihnen kostenlos 

Sprachhilfsdienste zur Verfügung. Rufen Sie die folgende Nummer 

an: 1-855-690-7800 (TTY: 711). 
 

주의: 한국어를 쓰시는 경우, 언어 지원 서비스가 무료로 

제공됩니다. 1-855-690-7800 (TTY: 711) 번으로 연락해 주십시오. 
 

CHÚ Ý: Nếu bạn nói tiếng Việt, thì có sẵn các dịch vụ hỗ trợ ngôn 

ngữ miễn phí cho bạn. Hãy gọi 1-855-690-7800 (TTY 711). 
 

GEB ACHT: Wann du Pennsylvaanisch Deitsch schwetzscht, 

Schprooch Helfe Services sin meeglich mitaus Koscht. Ruff  

1-855-690-7800 (TTY: 711) 
 

ATTENTION : Si vous parlez français, les services d'assistance 

linguistique vous sont accessibles gratuitement. Appelez le numéro  

1-855-690-7800 (TTY : 711). 
 

UWAGA: Jeśli mówisz po polsku, usługi wsparcia językowego są 

dostępne dla Ciebie bezpłatnie. Zadzwoń pod numer  

1-855-690-7800 (TTY: 711). 


