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Phúc lợi tdược phẩm mới đối với vật dụng y tế  
dành cho bệnh nhân tiểu đường tại CareOregon Medicaid (OHP)
Cho đến nay, quý vị chỉ có thể nhận được vật dụng y tế cho bệnh tiểu đường của mình qua đường bưu điện với phúc lợi DME 
của quý vị. Kể từ ngày 1 tháng 6 năm 2022, quý vị có thể nhận được một số vật dụng y tế cho bệnh tiểu đường của mình từ 
một hiệu thuốc, thông qua phúc lợi CareOregon mới. Những vật dụng này bao gồm khăn lau cồn, ống tiêm insulin hoặc kim 
tiêm và đầu kim của bút thử đường huyết. 
Để lấy dụng cụ đo đường huyết tại một hiệu thuốc, quý vị phải sử dụng các sản phẩm được bao trả trong danh sách dưới đây. 
Những vật dụng này không cần phê duyệt trước, miễn là quý vị chỉ yêu cầu trong số lượng cho phép được liệt kê. Chúng tôi 
bao trả các sản phẩm One-Touch và máy theo dõi đường huyết liên tục The FreeStyle Libre 2 (Continuous Glucose Monitor 
- CGM). Nhà cung cấp dịch vụ của quý vị sẽ cần được chấp thuận trước nếu quý vị muốn mua bất kỳ thứ nào trong số này tại 
một hiệu thuốc. Bảng dưới đây có thêm thông tin chi tiết.  
Lưu ý quan trọng: Quý vị có thể tiếp tục sử dụng cùng một nhà cung cấp DME của mình nếu quý vị muốn. Quý vị không cần 
phải sử dụng một nhà thuốc để nhận các vật dụng y tế cho bệnh tiểu đường của mình. 

Hỏi:   Tôi đã sử dụng một nhãn hiệu khác cho que thử đường huyết và/hoặc CGM. Tôi có được phép tiếp tục sử 
dụng nhãn hiệu đó thay vì OneTouch (hoặc FreeStyle Libre 2 CGM) không?

Đáp:   Có, nhưng chỉ khi nào quý vị tiếp tục nhận vật dụng y tế giống như cách nhận hiện tại. Nếu quý vị muốn mua các vật 
dụng tại một hiệu thuốc thay vì được gởi qua bưu điện, quý vị phải chuyển sang các sản phẩm được bao trả trong 
danh sách. 

Hỏi:   Tôi có phải lấy vật dụng y tế tại một hiệu thuốc không? 
Đáp:   Không. Bảo hiểm DME khác với phúc lợi nhà thuốc. Quý vị nên thảo luận điều này với nhà cung cấp dịch vụ của quý 

vị trước khi quyết định. Nếu quý vị muốn chuyển đổi, quý vị phải đang sử dụng một sản phẩm được bao trả trong 
danh sách HOẶC sẵn sàng chuyển đổi.

Hỏi:   Nếu tôi muốn chuyển đổi, tôi có thể nhận được máy đo mới không?
Đáp:   Có, quý vị sẽ được phép nhận một máy đo OneTouch mới.

Hỏi:   Tôi đã nhận được vật dụng y tế cho bệnh tiểu đường của mình qua đường bưu điện. Nhận được các vật dụng 
tại hiệu thuốc sẽ giúp cho tôi như thế nào?

Đáp:   Nếu quý vị sử dụng hết, quý vị có thể nhận được các vật dụng được bảo hiểm ngay lập tức thay vì chờ bưu điện gửi 
đến. Quý vị có thể làm điều này ngay cả với nhà cung cấp DME, NẾU nhà cung cấp dịch vụ của quý vị gửi đơn thuốc 
đến nhà thuốc.

Hỏi:   Nếu tôi đã có được sự chấp thuận trong hồ sơ cho một máy theo dõi đường huyết liên tục hoặc các trường 
hợp ngoại lệ đối với giới hạn về số lượng, thì điều đó có được chuyển sang phúc lợi dược phẩm không?

Đáp:   Không. Nhà cung cấp dịch vụ của quý vị phải gửi yêu cầu mới được phê duyệt trước nếu quý vị chuyển sang nhận 
sản phẩm này tại hiệu thuốc.   

Hỏi:   Làm cách nào để chuyển từ nhà cung cấp vật dụng điều trị bệnh tiểu đường hiện tại của tôi sang hiệu thuốc?
Đáp:   Yêu cầu nhà cung cấp của quý vị gửi đơn thuốc về vật dụng cho bệnh tiểu đường của quý vị đến hiệu thuốc ưa thích 

của quý vị. 
Hỏi:   Nếu tôi đang sử dụng FreeStyle Libre 2 CGM, tôi có thể lấy que thử đường huyết FreeStyle để sử dụng với 

nó không? 
Đáp:   Không. Quý vị phải sử dụng máy đo/que thử đường huyết OneTouch được bảo hiểm làm dự phòng nếu cần thiết về 

mặt lâm sàng. Lưu ý: Medicaid không thường xuyên bao trả cho những người sử dụng cả hai sản phẩm. 
Hỏi:   Phúc lợi dược phẩm mới này có bao gồm máy bơm và ống dẫn insulin không?
Đáp:   Không. Máy bơm insulin và ống dẫn của chúng là phúc lợi của DME mà thôi. Chúng tôi không bao trả bất kỳ loại máy 

bơm insulin nào đối với phúc lợi dược phẩm. 
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Phúc lợi dược phẩm của CareOregon đối với các vật dụng và thiết bị 
dành cho bệnh tiểu đường 
Loại sản phẩm Giới hạn (tất cả 

mọi người đều 
đủ điều kiện cho 
vật dụng y tế 
trong 90 ngày)

Cần phải được phê 
duyệt trước?

Sản phẩm được bảo hiểm

Máy theo dõi 
đường huyết 
(monitor)

 1 máy mỗi 2 năm Không • OneTouch Ultra 2
• OneTouch Verio Reflect
• OneTouch Verio Flex
• Bộ Khởi động OneTouch

Que Thử đường 
huyết (Test Strip)

150 que mỗi tháng Không • OneTouch Verio
• OneTouch Ultra

Dịch Hiệu chuẩn 
(Calibration 
Liquid)

Một hộp mỗi 3 
tháng.

Không • Dung dịch OneTouch Verio
• OneTouch Ultra

Bút chích lấy 
máu (Lancet 
device )

Một thiết bị mỗi 3 
tháng.

Không • Bút Chích lấy máu OneTouch
• Bút Chích lấy máu OneTouch
Delica

Kim chích 
(Lancets)

200 kim chích mỗi 
tháng 

Không • OneTouch Delica Plus 33G
• OneTouch Delica Plus 30G
• Lưỡi chích OneTouch MIS
• OneTouch MIS 30G

Gạc Tẩm Cồn 
(Alcohol Prep 
Pads)

 1 Hộp mỗi tháng  Không • Bất kỳ thương hiệu nào

Ống tiêm insulin 
(Insulin Syringes) 

500 ống tiêm mỗi 3 
tháng 

Không • Bất kỳ thương hiệu nào

Đầu kim của Bút 
thử đường huyết

200 kim mỗi tháng Không, với yêu cầu bút 
insulin được trả phí

• Bất kỳ thương hiệu nào

Máy Nhận/Đọc 
CGM

1 máy mỗi  2 năm. Có • FreeStyle Libre 2/Máy đọc/
Máy theo dõi đường huyết (Flash
GM System)

Máy cảm biến 
CGM

1 thiết bị mỗi 14 
ngày

Có • FreeStyle Libre 2/Máy cảm biến/
Flash GM SYSTEM
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