
Sănătatea dvs. este importantă pentru noi, de aceea, beneficiile dvs. includ ajutor pentru 
deplasări la programări și servicii de asistență medicală care sunt acoperite prin Planul de 
sănătate din Oregon (Oregon Health Plan, OHP). Dacă nu aveți cum să ajungeți la o programare 
medicală acoperită, partenerul nostru Ride to Care vă poate ajuta cu transportul.

În prim plan: Transportul
Aflați-vă TOATE beneficiile

careoregon.org

Contactați Ride to Care la 855-321-4899 sau TTY 711 pentru a vedea ce serviciu este 
potrivit pentru dvs. De fiecare dată când sunați, vă vom adresa întrebări despre dvs. și despre 
deplasarea pe care o solicitați. Ori de câte ori este posibil, vă rugăm să ne sunați cu cel puțin două 
zile lucrătoare înainte de o programare medicală pentru a discuta și a vă programa transportul. 
Vă puteți programa cu până la 90 de zile în avans.

Dacă aveți întrebări, vă rugăm să 
apelați Serviciul de asistență clienți 
CareOregon la 800-224-4840.

Există trei moduri de a ajunge la programări

Echipa de asistență pentru clienți Ride to Care va găsi împreună cu dvs. cea mai 
potrivită și mai puțin costisitoare opțiune potrivită nevoilor dvs.:

Mijloace de transport în comun
Punem la dispoziție permise de transport zilnice sau 
lunare. Vom discuta despre programările dvs. și vom 
decide care permis este mai potrivit pentru vizitele 
dvs. programate, permisul zilnic sau cel lunar.

Rambursare
Plătim un tarif/milă pentru deplasările la și de la vizitele 
medicale. Puteți conduce personal sau vă poate duce 
altcineva cu mașina. Imprimați un formular de confirmare a 
programării la ridetocare.com și solicitați personalului de la 
cabinetul furnizorului dvs. de servicii medicale să îl semneze. 
Rambursarea este încărcată pe un card de debit preplătit.

Curse cu vehiculele noastre
Putem programa curse private și partajate. În funcție 
de nevoile dvs. medicale, vă putem trimite un sedan, 
o autoutilitară cu scaun cu rotile, un vehicul cu 
targă sau ambulanță fără caracter de urgență.

 
Aveți dreptul să solicitați o 
călătorie în aceeași zi sau 

pentru ziua următoare. 
Cu toate acestea, dacă 

solicitarea dvs. vine din scurt, 
iar cererea de deplasări este 

mare, acordăm prioritate 
solicitărilor urgente din punct 

de vedere medical. 

Contactați Ride 
to Care pentru a 
afla mai multe, la 

855-321-4899 sau 
TTY 711

http://careoregon.org
http://ridetocare.com
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Transportul este un serviciu oferit de CareOregon, prin planul 
dvs. de sănătate Medicaid. Aflați mai multe despre noi aici.

Ce este CareOregon

Când oamenii vorbesc despre Medicaid în Oregon, este posibil să fi auzit o mulțime de nume 
sau abrevieri diferite. Aceasta este deoarece există multe organizații implicate pentru a ne 
asigura că primiți îngrijirea pe care o meritați. Cum puteți înțelege totul?
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CareOregon oferă servicii precum 
acestea membrilor Medicaid (OHP):

 ⊲ Îngrijirea sănătății fizice
 ⊲ Îngrijirea sănătății mintale
 ⊲ Tratament pentru dependența de substanțe
 ⊲ Îngrijire stomatologică
 ⊲ Medicare prin CareOregon Advantage
 ⊲ Îngrijiri paliative și pentru boli terminale prin 
Housecall Providers

De asemenea, veți putea folosi servicii 
importante precum: 

 ⊲ Coordonarea îngrijirii
 ⊲ Farmacie
 ⊲ Îngrijirea prenatală și a sugarului
 ⊲ Opțiuni de transport
 ⊲ Servicii de interpretariat
 ⊲ Îngrijiri la UPU și urgente

Întrebări?
Doriți să aflați mai multe? Apelați echipa noastră 
de asistență clienți utilă și prietenoasă la 
800-224-4840 sau trimiteți-ne un mesaj securizat 
prin careoregon.org/portal

Puteți obține acest document în alte 
limbi, cu un font mărit, în limbajul Braille 
sau într-un alt format preferat. De 
asemenea, puteți solicita un interpret. 
Acest ajutor este gratuit. Apelați 
800-224-4840 sau TTY 711.

Autoritatea de sănătate din Oregon (OHA) derulează programul Medicaid la nivelul întregului 
stat Oregon, sub denumirea Planul de sănătate din Oregon (Oregon Health Plan, OHP). 

Health Share of Oregon (HSO) este ceea ce se numește o organizație de îngrijire 
coordonată (CCO). Health Share of Oregon lucrează sub OHA pentru a deservi membrii 
OHP din zona celor trei comitate. 

Furnizorul dvs. de îngrijire primară (PCP) ar putea fi un medic, un asistent 
medical specializat, un asistent al unui medic sau un naturopat. Aceștia vă 
coordonează îngrijirea cu CareOregon și cu alți membri ai echipei medicale, cum 
ar fi stomatologi, furnizori de servicii pentru sănătatea mintală, farmaciști și alții.

CareOregon este unul dintre cei câțiva furnizori de asigurări din zona celor 
trei comitate care ajută CCO Health Share să ofere îngrijire. Serviciile de 
transport sunt acoperite de CareOregon.

Gândiți-vă la Medicaid din Oregon ca la o piramidă

http://careoregon.org
http://careoregon.org/portal

