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Korzystanie z ubezpieczenia zdrowotnego
Dzięki ubezpieczeniu możesz dbać o zdrowie. Jest ono 
również pomocne w nagłych sytuacjach medycznych. 
Dzięki polisie ubezpieczenia zdrowotnego masz dostęp do 
wielu usług:

• Regularne wizyty lekarskie
• Badania przesiewowe
• Leki na receptę
• Przyjęcia w szpitalach i wizyty na    

  pogotowiu
• Szczepienia
• Koordynacja opieki i leczenie chorób
• Opieka stomatologiczna
• Opieka okulistyczna
•  Opieka psychiatryczna i wsparcie  

dla uzależnionych
• Planowanie rodziny
• Wizyty domowe
• Planowany przewóz chorych



Umawianie się na wizytę 
Korzystanie z ubezpieczenia zdrowotnego jest proste. Jeśli 
nie masz jeszcze lekarza, najlepiej wybrać tego, do którego 
regularnie będziesz chodzić na wizyty. Będzie to twój lekarz 
podstawowej opieki zdrowotnej (POZ/PCP). Może to być 
lekarz pediatra, specjalista chorób wewnętrznych lub 
medycyny rodzinnej.

Gabinety lekarskie czasami określa się terminem 
przychodnia domowa. Kobiety mogą również wybrać 
lekarza odpowiedzialnego za leczenie chorób kobiecych. 
Cook County Health współpracuje z wieloma lekarzami, 
których można wybrać. Możesz wybrać swojego lekarza 
na naszej stronie www.cookcountyhealth.org. Nawet 
jeśli dopisuje ci zdrowie i czujesz się wyśmienicie, należy 
umówić się na wizytę z lekarzem w ciągu pierwszych 90 
dni obowiązywania polisy, aby lekarz pomógł ci opracować 
plan profilaktyki i dbania o twoje zdrowie. 

Jeśli potrzebujesz wizyty u specjalisty lub jeśli musisz 
wykonać określone badania, twój ubezpieczyciel może 
chcieć wstępnie autoryzować taką usługę. Jeśli nie 
otrzymasz wstępnej autoryzacji, taka usługa może być 
płatna przez pacjenta. Zadzwoń lub odwiedź stronę 
internetową ubezpieczyciela, aby uzyskać dodatkowe 
informacje.

Zachowanie polisy 
Jeśli twoja polisa została zawarta w ramach programu 
Medicaid np. CountyCare, otrzymasz wiadomość pocztą 
od stanu Illinois, że nadszedł czas odnowienia polisy. To 
proces tzw. ponownej oceny kwalifikacji do uzyskania 
opieki w ramach polisy. Pamiętaj, aby uzupełnić i 
odesłać wszystkie otrzymane formularze przed należnym 
terminem. Jeśli potrzebujesz pomocy, zadzwoń na infolinię 
Cook County Health Rede Hotline pod nr 312-864-REDE 
(7333).

Więcej informacji na stronach:     
www.cookcountyhealth.org 

www.countycare.com



Miejsce poniżej można 
wykorzystać na notatki 
dotyczące ubezpieczenia i 
zdrowotnego świadczeń.

Informacje przedstawione w niniejszym 
materiale zostały przygotowane przez Cook 

County Health i program CountyCare.
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Dodatkowe informacje można uzyskać  
na stronach: 

www.cookcountyhealth.org 
www.countycare.com


