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Kính Thưa Quý Vị,  
 
Hiện nay bảo hiểm sức khoẻ Medicare của quý vị sẽ trả phí tổn cho những lần thăm viếng các 
chuyên gia y tế của quý vị hầu xem lại những dịch vụ phòng bệnh hầu có thể giúp quý vị được 
khoẻ mạnh.  Có ba loại dịch vụ thăm viếng để phòng bệnh:  
 

1. Bắt đầu khám để ngăn bệnh 
(IPPE) 

“Sự Chào Đón Quý Vị đến với Medicare” chỉ dành cho những thân 
chủ mới của chương trình Medicare.  Việc khám bệnh này phải được 
thực hiện ngay trong năm đầu tiên sau khi vào chương trình 
Medicare.  

2. Thăm Viếng Để Giữ Sức 
Khoẻ, Lần Đầu 

Ít nhất là một năm sau lần khám bệnh “Chào Đón Quý Vị Đến Với 
Medicare”. 

3. Thăm Viếng Để Giữ Sức 
Khoẻ Hàng Năm, Tiếp Theo  

Mỗi năm một lần (Hơn 1 năm + 1 ngày sau lần Khám Bệnh Để Giữ 
Sức Khoẻ cuối cùng). 

 
Thăm Viếng Để Giữ Sức Khoẻ Hàng Năm không giống như khám sức khoẻ tổng quát hàng 
năm.  Thăm Viếng Để Giữ Sức Khoẻ Hàng Năm chú trọng đến sự thâu thập các chi tiết về sức 
khoẻ của quý vị và khuyến khích quý vị cải thiện sức khoẻ của quý vị và ngăn chặn những biến 
chứng phức tạp đến từ bất cứ bệnh nào quý vị hiện mắc phải.  Medicare đặc biệt chú trọng đến 
những gì được đề ra trong chương trình “Thăm Viếng Để Giữ Sức Khoẻ Hàng Năm”.  
 
Trong lần Thăm Viếng Để Giữ Sức Khoẻ Hàng Năm chuyên gia y tế của quý vị sẽ thảo luận với 
quý vị về sức khoẻ trong quá khứ của quý vị, xem xét những yếu tố nguy hiểm, và trao cho quý 
vị bản hoạch định để phòng bệnh riêng cho quý vị hầu giúp quý vị giữ gìn sức khoẻ.  Lần gặp 
gỡ này không bao gồm sự khám bệnh.  Ngoài ra cũng không có bất cứ thảo luận nào được đề 
cập đến bất kỳ bệnh tật cũ, mới, tình trạng sức khoẻ, hay thuốc; tuy nhiên, quý vị có thể làm hẹn 
để thăm viếng vào một lần khác nhằm thảo luận về những vấn đề đó sau lần Thăm Viếng Để 
Giữ Sức Khoẻ Hàng Năm, hay vào một ngày khác.  Sự Thăm Viếng Để Giữ Sức Khoẻ Hàng 
Năm được bảo hiểm Medicare chi trả, tuy nhiên nếu người cung cấp dịch vụ y tế cho quý vị sắp 
đặt việc khám sức khoẻ tổng quát hàng năm, quý vị sẽ phải chịu trách nhiệm bất cứ phần khám 
nào thường không được bảo hiểm Medicare thanh toán.   
 
Chúng tôi trân quý sự tin tưởng mà quý vị dành cho chúng tôi đối với những nhu cầu săn sóc 
sức khoẻ của quý vị, và hy vọng quý vị sẽ tận dụng phúc lợi mới này để bắt tay với bác sĩ của 
quý vị nhằm đặt kế hoạch ngăn ngừa bệnh tật cho mình.    
 
Xin vui lòng điền vào những tài liệu đính kèm và mang chúng theo khi đến buổi hẹn.  Thêm vào 
đó, xin mang theo danh sách tất cả các bác sĩ và tất cả những thứ thuốc (bao gồm thuốc được kê 
toa và thuốc mua tại quầy) và những loại thuốc bổ nào quý vị đang sử dụng.  Quý vị có thể 
trang 2 của thư này để ghi ra danh sách này.   
 
Cám ơn quý vị, 



 
Những gì quý vị cần mang theo khi thực hiện việc Thăm Viếng Để Giữ Sức Khoẻ Hàng Năm: 
 
Tên tất cả bác sĩ của quý vị: 
  

Tên Chuyên Ngành 
  

  
  
  
  
  

 
Danh sách tất cả thuốc uống và thuốc bổ 

Tên thuốc/thuốc bổ Liều lượng (nếu quý vị nhớ) 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 


