
Інструкції для нових користувачів програми медичного 
страхування Washington Apple Health (Medicaid)  
Частина 1 даної інструкції вміщує необхідну початкову інформацію. В ній ви зможете знайти 
відповіді на деякі основні запитання.
Частина 2 містить рекомендації з питань запису на перший прийом до постачальника медичних 
послуг. (див. HCA 19-041)

Частина 1: Після того, як ви зареєструєтеся у програмі Apple Health
Ми надішлемо вам листа, у якому зазначено назву вашого вітального буклету. У буклеті наведено важливу інформацію 
про ваше страхове покриття. Ви можете ознайомитися з буклетом онлайн за адресою www.hca.wa.gov/ah-client-
booklets. Ваш план медичного обслуговування також надішле вам необхідну інформацію. 

Це ваша картка обслуговування
Приблизно через два тижні після вашого включення 
до програми Washington Apple Health ви отримаєте 
картку обслуговування (також називається карткою 
ProviderOne), яку зображено нижче. Збережіть цю 
картку. Ваша картка обслуговування має номер клієнта, 
необхідний вам для отримання медичних послуг. 
Активувати вашу нову картку обслуговування немає 
потреби. Вона активується перед відправкою на  
вашу адресу. 
Кожен член вашої родини, який має право на Apple 
Health, отримає свою власну картку обслуговування. 
Кожна особа отримує власний номер клієнта, що 
надається довічно.
Якщо ви вже користувались покриттям Apple Health у 
минулому (або Medicaid, перш ніж його перейменували 
на Apple Health), ви не отримаєте нову картку. Ваша 
стара картка залишається дійсною, навіть якщо мали 
місце перерви у дії покриття. Ваш номер клієнта 
залишається незмінним.

На вашій картці обслуговування ви побачите слова 
«ProviderOne»
ProviderOne — це комп'ютерна система, яка координує 
взаємодію з планами надання медичних послуг. В рамках 
роботи системи вам будуть надіслані листи та інструкції. 
Номер на картці є вашим номером клієнта в системі 
ProviderOne. 
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Захист вашого права на особисте життя
Ваша картка обслуговування не містить жодної 
особистої інформації, окрім вашого прізвища, вашого 
номера клієнта у системі ProviderOne та дати випуску. 
Ваші особисті дані будуть захищені навіть у випадку, 
якщо картка буде загублена чи викрадена. 
Адміністратори програми Apple Health та представники 
вашого плану страхового медичного обслуговування 
ніколи не будуть прямо вимагати від вас надання 
персональної інформації з ціллю отримання вами або 
заміни вашої картки для отримання послуг. За жодних 
обставин не надавайте вашу особисту інформацію, 
наприклад, номер картки соціального страхування, 
особам, що зателефонують вам або надішлють вам 
електронний лист із такою вимогою. Якщо хтось 
вимагатиме від вас надання номера картки соціального 
страхування, будь ласка, дізнайтеся в них про їхні 
імена та контактні дані та передайте цю інформацію 
до нашого Центру обслуговування клієнтів (Customer 
Service Center) за номером 1-800-562-3022.

Якщо ви не отримали свою картку
Якщо ви не отримали свою картку обслуговування 
протягом двох тижнів з моменту включення вас  
до програми Apple Health, будь ласка відвідайте  
портал клієнта ProviderOne за адресою  
https://www.waproviderone.org/client  
для безкоштовної заміни картки. 

Реєстрація в плані медичного страхування.
Якщо ви подали заявку на реєстрацію у Apple 
Health онлайн на сайті www.wahealthplanfinder.
org, можливо, ви зареєструвалися в одному із планів 
надання медичних послуг, який є доступним у вашому 
регіоні. Якщо ви не зареєструвалися у плані надання 
медичних послуг таким чином, ми допоможемо вам 
зробити вибір. 
Якщо інший план є доступним у вашому регіоні, 
ви маєте можливість у будь-який час змінити план, 
користуючись сайтом www.wahealthplanfinder.org. 
Новий обраний вами план почне працювати з першого 
дня наступного місяця.
(Див. «Чи можу я змінити мій план надання медичних 
послуг?» на стор. 4, де ви зможете отримати 
інформацію про додаткові способи переходу на  
інший план.)

Продовження дії покриття
Ваша реєстрація у Apple Health зазвичай є дійсною 
на протязі одного року. Ми надішлемо вам лист з 
нагадуванням про необхідність продовження дії 
реєстрації в Apple Health; важливо, щоб ви завжди 
надавали вашу актуальну поштову адресу. У листі може 
бути сказано, що ваша реєстрація буде поновлена 
автоматично, і ви не повинні виконувати ніяких дій,  
за виключенням тих випадків, коли інформація у 
листі не є вірною. Якщо вам необхідно поновити 
вашу реєстрацію у Apple Health самостійно, ви 
маєте можливість зробити це на сайті www.
wahealthplanfinder.org  (покриття для дітей, вагітних 
жінок, батьків/опікунів або самотніх дорослих осіб),на 
сайті www.washingtonconnection.org (покриття 
для осіб віком від 65, сліпих або з інвалідністю), 
поштою або телефоном. У листі ви знайдете детальну 
інформацію про всі і снуючі можливості.

Нижче наведена інформація про п’ять планів надання страхових медичних послуг та їх 
контактна інформація. Не всі плани є доступними у всіх регіонах штату.
План керованого медичного 
обслуговування

Основний 
номер 
телефону

Номер 
телефону 
медсестри

Amerigroup Washington Inc. (AMG)
www.myamerigroup.com/wa/pages/welcome.aspx 1-800-600-4441 1-866-864-2544

Community Health Plan of Washington (CHPW)
www.chpw.org 1-800-440-1561 1-866-418-2920

Coordinated Care Corporation (CCC)
www.coordinatedcarehealth.com 1-877-644-4613 1-877-644-4613

Molina Healthcare of Washington (MHC)
www.molinahealthcare.com/members/wa/en-us/Pages/
home.aspx

1-800-869-7165 1-888-275-8750

United Health Care Community Plan (UHC)
www.uhccommunityplan.com 1-877-542-8997 1-877-543-3409
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Name
Member #
Plan
Group
Clinic (PCP)
Clinic Phone
Copayment
RxBin
RxGroup
State ID#

JOHN M SAMPLE
12345678 01
Washington Apple Health
Apple Health - Family
Clinic XYZ
555-555-5555
OV $0 / ER $0 / RX $0
003858
CHWA
200000000WA Please see back of card for 

important information.

Ваша картка програми медичного обслуговування
У рамках вашого плану медичного обслуговування 
вам буде надіслано вашу ідентифікаційну картку, яка 
виглядатиме так, як показано на картинці нижче. Збережіть 
цю картку. Відвідуючи лікаря, аптеку чи інший медичний 
заклад, беріть із собою картку для отримання послуг та 
вашу картку учасника програми медичного обслуговування. 
Вам також можуть знадобитися ідентифікаційні документи 
із вашою фотографією. 

Запитання, які можуть вникнути
Як я можу отримати мій номер клієнта, якщо я ще 
не отримав мою картку?
Якщо вам необхідно звернутися до лікаря або отримати 
рецепт до отримання картки, ви маєте два способи 
отримання послуг:
• Перейдіть на портал клієнтів ProviderOne за 

посиланням https://www.waproviderone.org/client 
для отримання вашого номеру клієнта. Надайте його 
постачальнику медичних послуг або провізору.

• Повідомте постачальнику послуг або провізору ваше 
ім'я, дату народження та ваш номер соціального 
страхування. Вони зможуть знайти вашу інформацію  
і номер клієнта онлайн.

Що робити, якщо я загубив(-ла) картку 
обслуговування?
Існують декілька способів надати запит на заміну картки:
• Скористайтеся порталом клієнтів ProviderOne за 

посиланням https://www.waproviderone.org/client .
• Зверніться до центру підтримки клієнтів за номером 

1-800-562-3022.
• Надайте запит про заміну картки онлайн за посиланням 

https://fortress.wa.gov/hca/p1contactus/ Виберіть 
«Клієнт» («Client»), потім виберіть розділ «Картка 
обслуговування» («Services Card»).

Нова картка надається безкоштовно. Нова картка прийде 
поштою через 7-10 днів. Ваша стара картка стане 
недійсною після надання вами запиту на отримання нової.

Що робити, якщо я загубив(-ла) картку учасника 
плану медичного обслуговування?
Зателефонуйте до представника вашого плану медичного 
обслуговування та запитайте про надання нової картки. 
(Див. контактну інформацію медичних планів на стор. 2) 

Як я можу переконатися, що я зареєстрований(-на) у 
Apple Health або у плані надання медичних послуг?
Ви можете переконатися в тому, що ваше покриття почало 
діяти, відвідавши портал для клієнтів ProviderOne за 
посиланням https://www.wa.providerone.org/client або 
подзвонивши до нашого центру підтримки клієнтів за 
безкоштовним телефоном 1-800-562-3022. Ви маєте знати 
номер вашої картки обслуговування або номер соціального 
страхування.
1. Виберіть вашу мову:

• (1) - англійська
• (2) - іспанська 
• (3) -  інша, ви будете спрямовані на співробітника, 

який забезпечить для вас послуги перекладача.
• Якщо вибір не зроблено, за замовчування буде 

вибрано англійську мову. 
2. Щоб вибрати меню самообслуговування для клієнтів, у 

головному меню натисніть (1).
3.  Щоб перевірити свої права, натисніть (3).
4. Натисніть (1) та введіть номер вашої карти 

обслуговування ProviderOne та поштовий індекс; або
   Натисніть (2) та введіть ваш номер у системі соціального 

забезпечення та поштовий індекс. 
5. Натисніть (1), щоб перевірити пільги на сьогодні, або 

(2), щоб перевірити пільги на інший день. Система 
відтворить загальну інформацію про пільги. Щоб 
прослухати детальнішу інформацію наприкінці 
повідомлення, натисніть (1).
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Чи я маю бути зареєстрованим у плані надання 
медичних послуг? Так, за деякими винятками. Додаткова 
інформація наведена у буклеті Welcome to Washington Apple 
Health (Ласкаво просимо у центр Washington Apple Health), 
який доступний онлайн за посиланням www.hca.wa.gov/
ah-client-booklets. Якщо ви не знаєте, який буклет читати, 
зв’яжіться із центром підтримки клієнтів Apple Health за 
номером 1-800-562-3022, щоб отримати допомогу. 

Чи можу я відвідати будь-якого постачальника 
медичних послуг на свій вибір?
Ні, ви повинні відвідувати тільки тих постачальників медичних 
послуг, які зазначені у вашому плані надання медичних послуг, 
за єдиним винятком, якщо ваш план надає вам письмовий 
дозвіл на відвідування спеціалістів як у рамках, так і поза 
рамками плану надання медичних послуг.
Якщо ви бажаєте звернутися до послуг певного лікаря або 
постачальника медичних послуг, запитайте у лікаря або 
постачальника медичних послуг, у якому плані він чи вона 
бере участь. Якщо цей лікар або постачальник медичних 
послуг бере участь у плані медичних послуг, який діє у вашому 
регіоні, ви можете змінити ваш план медичних послуг. Деякі 
послуги не мають покриття у рамках вашого медичного плану, 
але оплата здійснюється у відповідності до вимог системи 
Apple Health за конкретно надані послуги (fee-for-service), 
тому вам необхідно відвідувати постачальника послуг, який 
працює з такою формою оплати. («Що таке оплата за конкретні 
послуги (fee-for-service)?» див. на стор. 5.)

Хто вважається основним постачальником  
медичних послуг?
Вашим основним постачальником медичних послуг вважається 
лікар, практикуюча медична сестра, інший спеціаліст, 
або клініка, яку ви відвідуєте найчастіше. Ваш основний 
постачальник медичних послуг має брати участь у плані 
надання медичних послуг.

Як я можу знайти основного постачальника 
медичних послуг?
Ваш основний постачальник медичних послуг має брати 
участь у плані надання медичних послуг. Виберіть основного 
постачальника медичних послуг у вашому поточному плані 
надання медичних послуг, або план допоможе вам зробити 
вибір. Відвідайте сайт вашого плану медичних послуг з метою 
вибору вашого основного постачальника медичних послуг. 
Частина 2 цієї інструкції вміщує більше інформації, необхідної 
для вибору постачальника медичних послуг.

Як я можу домовитися про прийом?
Ваша програма медичного обслуговування надішле вам 
інформацію, стосовно питання організації зустрічі з 
постачальником медичних послуг. Або зателефонуйте до 
представника вашої програми медичного обслуговування, 
з метою вирішення цього питання. Також дивіться Частину 
2 (HCA 19-041) даної інструкції, де надана інформація про 
організацію першої зустрічі.

Чи всі члени моєї родини мають бути 
зареєстрованими у тому ж самому плані медичного 
обслуговування?
Так. В цілому, всі члени вашої родини мають бути 
зареєстровані в одному й тому самому плані надання 
медичних послуг, за винятком, якщо вони є американськими 
індіанцями або корінними жителями Аляски. Буклет Ласкаво 
просимо у центр Washington Apple Health , доступний за 
посиланням www.hca.wa.gov/ah-client-booklets, вміщує 
докладнішу інформацію.

Чим плани відрізняються між собою?
Всі плани надають покриття для тих самих базових послуг,  
але вони мають деякі відмінності у засобах надання послуг.  
Всі плани надають покриття для тих самих базових послуг,  
але вони мають деякі відмінності у засобах надання послуг.
Ваш буклет Ласкаво просимо у центр Washington Apple Health 
вміщує перелік усіх базових послуг.
Кожний план медичних послуг має свою власну мережу 
постачальників. Будь ласка, переконайтесь, що постачальники, 
до яких ви маєте бажання звернутися, зареєстровані у мережі 
постачальників плану.

Чи можу я змінити мій план надання  
медичних послуг?
Так, в будь-який час. Новий план почне працювати з першого 
дня наступного місяця. Існує декілька способів змінити план:
• Змініть план на сайті Washington Healthplanfinder.  

www.wahealthplanfinder.org (для клієнтів, що 
користуються покриттям для дітей, вагітних жінок,  
батьків, опікунів, самотніх дорослих осіб)

• Відвідайте портал клієнтів ProviderOne.  
https://www.waproviderone.org/client

• Надайте запит про заміну картки онлайн за посиланням 
https://fortress.wa.gov/hca/p1contactus/ Виберіть 
«Клієнт» («Client»), потім виберіть розділ «Зареєструватися/
Змінити план медичного страхування» («Enroll/Change 
Health Plans»). 

• Зверніться до центру підтримки клієнтів за номером 
1-800-562-3022. 

Якою аптекою я можу користуватися?
Ваш план медичного обслуговування надасть вам інформацію, 
відповідно того, якими аптеками ви можете користуватися.

Що робити, якщо мені буде потрібна допомога  
через декілька годин?
Ваш план медичного обслуговування має безкоштовний 
номер, за яким ви можете зателефонувати та поспілкуватися 
с медичною сестрою цілодобово та у будь-який день. Номер 
телефону, наданий разом з інформацією, надісланою вам 
вашим планом медичного обслуговування, та вказаний на 
стор. 2.

Що робити, якщо стан мого здоров'я є критичним?
Якщо ви вважаєте, що маєте непередбачені серйозні проблеми 
зі станом вашого здоров'я та маєте потребу в невідкладній 
допомозі, зателефонуйте за номером 911 або відвідайте пункт 
невідкладної допомоги, де ви отримаєте необхідну допомогу  
від постачальників послуг. Після того, якомога скоріше подзвоніть 
у ваш план медичного обслуговування та повідомте про те, що з 
вами сталася непередбачувана ситуація, а також вкажіть місце, 
де вам була надана допомога.
Якщо ви потребуєте невідкладної допомоги, але ваше життя 
не в небезпеці, подзвоніть вашому основному постачальнику 
медичних послуг, в ваш план медичного обслуговування, або 
на цілодобову лінію медсестринської допомоги. Див. номера 
телефонів на стор. 2.
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Чи маю я оплачувати візити до лікаря або платити  
за придбання медикаментів?
Ні, у разі якщо ви дотримуєтесь умов, зазначених у вашому 
плані медичного обслуговування. 
Ви повинні платити, якщо: 
• Ви отримуєте послугу, яка не має покриття, наприклад, 

мануальна терапія або косметична хірургія. 
• Ви отримуєте послугу, яка не є виправданою медичними 

показниками.
• Ви не знаєте назви вашого плану медичних послуг, 

а постачальник медичного обслуговування, якого ви 
відвідуєте, не знає, кому виставляти рахунок. Саме тому ви 
маєте брати з собою вашу картку обслуговування та картку 
учасника плану медичного обслуговування кожний раз, 
коли ви потребуєте допомоги. (Див. інформацію про ці 
картки на стор. 1-3).

• Ви отримуєте допомогу від постачальника медичних 
послуг, який не бере участі в мережі вашого плану 
страхового медичного обслуговування, якщо випадок не є 
критичним або попередньо узгодженим із вашим планом.

• Ви не дотримуєтесь вимог вашого плану щодо отримання 
послуг з догляду, які надаються спеціалістом.

Що таке «оплата за фактичні послуги»  
(fee-for-service)?
Так зветься режим оплати, за умов якого Apple Health платить 
лікарям та постачальникам послуг безпосередньо за кожну 
надану послугу. Таке покриття часто називають «покриття 
без плану керованого медичного обслуговування». Більшість 
клієнтів Apple Health не здійснюють плату за фактичні послуги, 
отримуючи плановий медичний догляд. Зазвичай вони 
отримують більшість послуг у режимі «керованого медичного 
обслуговування» (managed care) через відповідні плани 
страхового медичного обслуговування. (Див. наступне питання 
«Що таке кероване обслуговування (managed care)?»)
Деякі види доступного вам страхового обслуговування звуться 
«страхове обслуговування з оплатою за фактичні послуги» 
(fee-for-service benefits). Покриття таких послуг забезпечує 
штат, а не ваш план медичного страхування; вони надаються 
іншими громадськими службами або програмами. Щоб знайти 
постачальника обслуговування з оплатою за фактично надані 
послуги, скористайтеся інструментом пошуку постачальників 
послуг ProviderOne «Знайдіть постачальника»  
(«Find a Provider») за адресою  
https://fortress.wa.gov/hca/p1findaprovider .
Перелік деяких видів страхового обслуговування з оплатою 
фактично наданих послуг наведений у вашому буклеті 
Welcome to Washington Apple Health (Ласкаво просимо у центр 
Washington Apple Health), доступному онлайн за посиланням  
www.hca.wa.gov/ah-client-booklets. 

Що таке кероване обслуговування (managed care)?
Більшість клієнтів Apple Health отримують «кероване 
обслуговування» (managed care), яке передбачає щомісячну 
виплату програмою Apple Health винагород на користь 
вашого страхового плану за надане вам обслуговування. 
Після цього план здійснює оплату послуг постачальника, що 
він вам їх надав. Більшість клієнтів Apple Health отримують 
обслуговування в режимі «керованого обслуговування», втім 
деякі види обслуговування передбачають оплату за фактично 
надані послуги. (Див. попереднє питання: «Що таке «оплата за 
фактичні послуги» (fee-for-service)»)

Яким чином я зможу отримати  
стоматологічні послуги?
Ви можете отримати стоматологічні послуги від 
постачальника, який отримає оплату за фактично надані 
послуги від програми Apple Health. Щоб знайти постачальника 
обслуговування з оплатою за фактично надані послуги, 
скористайтеся інструментом пошуку постачальників послуг 
ProviderOne «Знайдіть постачальника» («Find a Provider») за 
адресою https://fortress.wa.gov/hca/p1findaprovider .

Які стоматологічні послуги та види лікування  
покриваються страховкою?
Зверніться до огляду стоматологічних послуг, які покриваються 
Apple Health; перелік є доступним за адресою:  
www. hca.wa.gov/dental-services.

Яким чином я зможу перевірити зір та  
отримати окуляри?
Перевірка зору, в тому числі перевірки наявності рефракційних 
аномалій і полів зору, забезпечується через ваш план 
страхового медичного обслуговування. 
• Для дітей віком до 20 років — оправи окулярів, 

лінзи, контактні лінзи та послуги підбору та підгонки 
покриваються програмою Apple Health з оплатою за 
фактично надані послуги.

• Для дорослих — оправи окулярів, лінзи та контактні лінзи 
не покриваються Apple Health, однак, якщо ви бажаєте 
їх придбати, ви можете замовити їх у постачальників, 
що входять до мережі програми, за зниженими цінами. 
Перелік постачальників, які беруть участь у мережі 
постачальників програми, наведений за адресою  
www.hca.wa.gov/assets/free-or-low-cost/optical_
providers_adult_medicaid.pdf .

Яка різниця між Washington Apple Health та Medicaid?
Washington Apple health — це назва Medicaid, що 
використовується в штаті Вашингтон. Ваш постачальник або 
працівники приймальні постачальника можуть називати 
програму Medicaid. Фактично це одне й те саме.

Що ще я маю знати?
Додаткова інформація наведена у вашому буклеті Welcome to 
Washington Apple Health (Ласкаво просимо у центр Washington 
Apple Health) , доступному онлайн за посиланням  
www.hca.wa.gov/ah-client-booklets, а також у матеріалах, 
які ви отримуєте з вашого плану страхового медичного 
обслуговування.
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Важливі веб-сторінки та адреси мережевих ресурсів

Веб-сторінка URL

Портал для клієнтів системи ProviderOne https://www.waproviderone.org/client

Washington Healthplanfinder www.wahealthplanfinder.org

Washington Connection www.washingtonconnection.org

Буклети Welcome to Washington Apple Health 
(Ласкаво просимо у центр Washington  
Apple Health)

www.hca.wa.gov/ah-client-booklets

Знайдіть постачальника (Find a Provider) 
(тільки в режимі оплати фактично  
наданих послуг)

https://fortress.wa.gov/hca/p1findaprovider

https://fortress.wa.gov/hca/p1findaprovider

