
 
 

Інструкція щодо отримання послуг телемедицини для клієнтів 
Apple Health 
Послуги,	доступні	під	час	пандемії	COVID‐19	

	

У відповідь на пандемію COVID-19 Управління охорони здоров’я (Health Care Authority, HCA) і організації 
контрольованого догляду, які працюють за програмою Washington Apple Health (Medicaid), забезпечують можливості 
користування різними технологіями телемедицини, щоб задовольняти медичним і доглядовим потребам клієнтів, 
родин і постачальників послуг під час пандемії COVID-19. 

 

Що таке «телемедицина»? 
Телемедицина – це спосіб надання медичних та 
доглядових послуг, який передбачає взаємодію між 
постачальником послуг та клієнтом за допомогою 
телефона, електронної пошти або засобів відеозв’язку. 

 
Чи є моя персональна медична інформація 
захищеною, коли я відвідую мого 
постачальника медичних послуг в режимі 
телемедицини? 
Ви і ваш постачальник послуг можете вжити заходів 
для захисту вашої медичної інформації, користуючись 
під час консультацій затвердженими технологічними 
засобами. Вам варто обговорити з вашим 
постачальником послуг доступні заходи, вживані для 
захисту вашої інформації. Такі заходи можуть 
передбачати користування телефоном у закритому 
приміщенні або просторі. Остаточні рішення щодо 
захисту власної персональної медичної інформації 
приймаєте саме ви. 

Я є клієнтом Apple Health. Чи можу я 
отримати обслуговування в режимі 
телемедицини? 
Так. У режимі телемедицини ви можете отримати цілу 
низку послуг. У вас є опція скористатися режимом 
телемедицини, щоб проконсультуватися з 
постачальником в режимі, який є альтернативою очній 
консультації. Таким чином ви можете консультуватися з 
постачальником первинних медичних послуг або з будь-
яким спеціалістом, а також із постачальниками послуг з 
догляду на дому, фізіотерапевтами, логопедами або 
ерготерапевтами, постачальниками послуг корекції 
поведінки, спеціалістами з прикладного аналізу 
поведінки, стоматологами та будь-якими іншими 
постачальниками послуг, які мають бажання 
обслуговувати клієнтів, використовуючи цей засіб 
зв’язку. 

 
Яким чином я можу отримувати послуги в 
режимі телемедицини від мого постачальника 
послуг? 
Якщо ви маєте проблеми зі здоров’ям або бажаєте 
перевірити динаміку поточних станів, зателефонуйте 
постачальникові послуг, щоб призначити консультацію.  

Задавши вам певні питання, постачальник послуг 
визначить, чи маєте ви прийти на очну консультацію, або 
ж чи буде достатньо консультації в режимі 
телемедицини, і повідомить вас про наявність у нього 
технічної можливості проконсультувати вас в режимі 
телемедицини. Консультації в режимі телемедицини 
планують та призначають так само, як і очні 
консультації; постачальник послуг повідомить вас, як 
саме буде організована консультація. Наприклад, вам 
скажуть: «Лікар зателефонує вам в п’ятницю о 14:00». 

 
Якщо ви регулярно планували й відвідували консультації 
з питань догляду на дому, різних видів терапії або послуг 
з корекції поведінки, ваш постачальник послуг також 
допоможе вам запланувати такі регулярні консультації. 

Що робити, якщо для того, щоб запланувати 
консультацію в режимі телемедицини, мені 
потрібен перекладач? 
Під час планування консультації сповістіть вашого 
постачальника послуг про те, що вам потрібен 
перекладач. Додаткова інформація наведена за 
адресою: hca.wa.gov/interpreter-services. 

У мене немає медичної страховки, і я ніколи не 
подавав(-ла) заяву на участь у програмі Apple 
Health. Чи можу я отримати обслуговування в 
режимі телемедицини? 
Ви можете подати заяву на безкоштовне або бюджете 
страхове покриття, щоб перевірити наявність у вас прав 
на участь у програмі Apple Health: 

 Онлайн: wahealthplanfinder.org 
 Телефоном: 1-855-923-4633 

 
Якщо вам відмовлено у страховому покритті Apple 
Health, ви можете звернутися до громадського 
медичного центру з питань тестування й лікування від 
COVID-19. 

Як підготуватися до консультації в 
режимі телемедицини? 
 Виберіть тихе закрите приміщення, де ви не будете 

відволікатися від консультації 
 Переконайтеся в тому, що ваш телефон або комп’ютер 

заряджені 
 Підготуйте ручку й аркуш паперу для нотаток 
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