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EPAP là gì ?

Chương trình hỗ trợ thuốc khẩn cấp hoặc EPAP, là một chương trình chính phủ được tạo ra để giúp
những ai không có bảo hiểm y tế trong lúc gặp tai biển để họ có quyền truy cập vào:

Thuốc

Thiết bị y tế

Ai đủ điều kiện ?

Những ai không có bảo hiểm y tế đủ điều
kiện cho EPAP.

Những người đủ điều kiện cho EPAP có
thể nhận được thuốc, vật liệu y tế , thuốc
chích ngừa và thiết bị y tế như:
Bị mất hoặc bị hư hại trong lúc
tản cư hoặc do tai biến
Không lấy thuốc kịp trước khi tai
biến xảy ra
Bị mất hoặc bị hư hại ở nơi tạm
trú

Thuốc và vật liệu y tế có thể
tái cung cấp mỗi 30 ngày miễn
là EPAP vẫn còn hoạt động.

Vật liệu y tế

Thuốc chích ngừa

Ai không đủ điều kiện cho EPAP ?
Nếu bạn có
• Bảo hiểm y tế cá nhân
• Bảo hiểm công việc tài trợ
• Medicare
• Medicaid
• Những bảo hiểm thứ ba khác

Nếu EPAP được bắt đầu trong vùng của bạn
sau một tai biến , hãy làm theo các bước
như sau để được giúp đỡ:

1

Nhận định bạn có đủ điều kiện cho
EPAP

2

Tìm hiểu xem thuốc hoặc vật liệu y tế
có được bảo trợ bởi EPAP

3

Tìm các nhà thuốc có tham gia chương
trình EPAP

4

Cung cấp cho nhà thuốc hồ sơ y tế
của bạn

Các câu hỏi về chương trình cung cấp thuốc , thiết bị y tế theo EPAP trong lúc gặp tai
biến? Xin gọi điện thoại miễn phí :1-855-793-7470

Để biết thêm thông tin về EPAP, vào trang www.PHE.gov/EPAP

