C A M B R I D G E H E A LT H A L L I A N C E

Como Obter um Encaminhamento
INFORMAÇÕES SOBRE COORDENAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA PARA PACIENTES
Como um paciente da CHA, sua saúde é nossa prioridade principal. Para poder atender suas necessidades, a sua equipe de clínica geral pode encaminhá-lo a um
especialista ou a um serviço de especialidade. Isto permite-nos a entender sua saúde e desenvolver o melhor plano de tratamento. Estas perguntas e respostas ajudam a
explicar o processo de encaminhamento.
Se eu tiver um problema de saúde que
exija assistência especializada, onde devo ir?
A equipe de sua clínica geral da CHA pode ajudá-lo com qualquer tipo de encaminhamento para especialistas. Nossos médicos selecionaram um grupo de especialistas locais de confiança para se associarem e prestarem assistência. Em
muitos casos, esses médicos fazem parte da CHA e todos eles oferecem assistência
de alta qualidade. Estes especialistas trabalharão junto à sua equipe de clínica geral
para poder entender seus problemas e recomendar tratamentos. Isto resulta em
soluções favoráveis à sua saúde.
Nem todos os especialistas das redes de plano de saúde estão conveniados à CHA.
Por isso, por favor fale com a equipe de sua clínica geral sobre seus encaminhamentos. Desejamos que você obtenha a assistência mais integrada possível e também
queremos garantir que você não tenha que pagar de seu próprio bolso pela assistência especializada.

Como posso obter um encaminhamento
para a assistência que não é uma emergência?
Se você acha que precisa de assistência especializada, por favor entre em contato
com a equipe de sua clínica geral para falar sobre um encaminhamento. Queremos
ajudá-lo a encontrar o serviço e o especialista correto, baseado em seu histórico
médico e sintomas. Isto é importante, mesmo que seu plano de saúde não exija
um encaminhamento formal. Você também deve telefonar para seu plano de saúde
para ver quais serviços são cobertos.

Quais as regras que o meu plano de saúde
(seguro) têm sobre encaminhamentos?
A maioria dos planos de saúde têm regras importantes sobre encaminhamentos.
Estas variam conforme a companhia de seguro e a cobertura do plano. Por favor,
entre em contato com o departamento de serviços ao consumidor de seu plano de
saúde para saber quais são suas regras para exames ou encaminhamentos a especialistas.
Por exemplo, alguns planos (como convênios) exigem que seu clínico geral escolha
um especialista para você baseado em suas necessidades. Os planos que utilizam
opções de organizações preferidas de provedores (PPO) ou de pontos de serviço
(POS) podem fazer você pagar mais para ver um especialista que não foi selecionado por seu médico. Outros planos podem fazer você pagar a conta toda (não
apenas o co-pagamento ou sua parcela) se você consultar um médico fora de nossa
rede de encaminhamentos de preferência.

E se eu desejar ver um especialista diferente, um que não trabalha na
CHA ou não está na lista de preferência do meu clínico geral?
Por favor converse com a equipe de sua clínica geral se você tiver perguntas sobre
um especialista ou um serviço de especialidade. Pensamos que é importante que
você fique dentro de nossa rede estabelecida de especialistas, mas sabemos que alguns pacientes têm problemas especiais. Ao conversar conosco, podemos ajudar a
direcionar sua assistência ao provedor mais adequado e garantir que você esteja
recebendo o atendimento coordenado que necessita.

Cambridge Health Alliance

Por favor, observe que você não precisa de um encaminhamento para escolher um
médico obstetra. Este é um direito seu sob a lei de Massachusetts e nós damos
apoio total a isso. A Cambridge Health Alliance oferece um vasto âmbito de assistência obstétrica, incluindo as enfermeiras-parteiras certificadas e os médicos
de obstetrícia e ginecologia. Oferecemos também dois locais para partos, nossa ala
de maternidade do Cambridge Hospital e o Cambridge Birth Center.

Eu posso obter um encaminhamento de meu
clínico geral após a consulta com o especialista?
Não. Se você precisa de um encaminhamento, por favor, fale com a sua equipe de
clínica geral antes de agendar a consulta com o especialista. A maioria dos planos
de saúde exige o encaminhamento antecipado. Sem o encaminhamento você talvez
fique responsável pela conta inteira desta consulta.

E se eu for encaminhado a um especialista enquanto
estiver em uma sala de emergência ou hospitalizado?
Se você estiver em uma sala de emergência ou hospitalizado, talvez você seja visto
por um especialista como parte da visita. Você talvez também seja encaminhado a
um especialista. Quando você receber alta, é importante telefonar imediatamente
para a equipe de sua clínica geral. Isso ajudará a manter-nos informados sobre suas
necessidades médicas e nos permitirá coordenar seu acompanhamento e garantir
que todas as consultas com especialistas preencham os requisitos de seu plano
de saúde.
A Cambridge Health Alliance possui três departamentos de Emergência: No Cambridge Hospital, Somerville Hospital e no Whidden Hospital. Todos ficam abertos
24 horas.

E se eu precisar de um encaminhamento quando
eu estiver de férias ou fora da cidade/região?
Esperamos que você nunca precise da assistência de um especialista quando estiver em outra região. Mas se precisar, por favor, verifique com seu plano de saúde.
As companhias de seguros têm regras variadas sobre serviços médicos em outras
regiões. Por isso, é importante que você saiba quais serviços são cobertos quando
você procurar assistência, que não seja de emergência, fora da região de serviço.

Para quem eu devo telefonar se tiver
alguma pergunta sobre encaminhamentos?
Se você tiver uma questão médica sobre encaminhamento, por favor entre em contato com a equipe de sua clínica geral por telefone ou através do MyCHArt.
Se você precisar de informações sobre quais os serviços de especialidades que são
cobertos pelo seu plano de saúde por favor, entre em contato com a central de
atendimento ao consumidor de seu plano. Este número de telefone pode ser encontrado em seu cartão do plano de saúde.
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