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Thân gửi Quý Khách hàng của Nhà thuốc Harris Health System: 
 
Bắt đầu từ ngày 1 Tháng Một, 2023, sẽ có những thay đổi trong việc truy thu khoản thanh toán của nhà thuốc sẽ 
ảnh hưởng đến những bệnh nhân có tình trạng hỗ trợ tài chính sau: 
 

•  My Harris Health 

•  Tự Thanh toán (có hoặc không có bảo hiểm) 

•  Không hoàn thành hoặc không sàng lọc để nhận trợ giúp y phí của Harris Health (có hoặc không có bảo 

hiểm) 

 Chương Trình Trợ Giúp Y Phí Đã Hết Hạn 

 
Các bệnh nhân có tình trạng tài chính nêu trên phải thanh toán với mức giá được xác định bởi chương trình bảo 
hiểm của quý vị, giá tiền mặt đầy đủ hoặc giá đầy đủ của (các) loại thuốc được xác định bởi chương trình trợ 
giúp y phí của Harris Health System. 
 
Nếu quý vị không đủ khả năng để chi trả cho giá thuốc của mình, có thể có những lựa chọn thay thế như: 
 

 Chương Trình Trợ Giúp Y Phí của Harris Health 
Quý vị có thể đủ điều kiện tham gia Chương trình Trợ Giúp Y Phí của Harris Health. Để biết thêm thông 
tin, hãy truy cập trang web về Điều kiện hội đủ tại https://www.harrishealth.org/access-care/patient-
eligibility hoặc gọi tới số 713-566-6509. 

 Thị trường Bảo hiểm Sức khoẻ (Health Insurance Marketplace) 
Nếu quý vị không có bảo hiểm, quý vị có thể ghi danh vào một trong các chương trình Thị trường Bảo 
hiểm Sức khoẻ. Ghi danh mở cho Thị trường bắt đầu từ ngày 1 Tháng Mười Một và kết thúc vào ngày 15 
Tháng Một, 2023. Để ghi danh, quý vị có thể truy cập https://www.healthcare.gov. 
 

Bắt đầu từ ngày 1 Tháng Một 2023, những thay đổi về khoản đồng thanh toán cho nhà thuốc sẽ ảnh hưởng đến 
những bệnh nhân có trạng thái thuộc Chương Trình Trợ Giúp Y Phí. 
 

 Chương trình 90-Ngày (khoản đồng thanh toán trị giá $10) sẽ không còn nữa. Những bệnh nhân có trạng 
thái thuộc Chương Trình Trợ Giúp Y Phí nhận nguồn thuốc đủ dùng trong 90 ngày sẽ được yêu cầu, 
nhưng sẽ không bắt buộc, thanh toán khoản đồng thanh toán trị giá $24. 
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