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 Chấp Thuận Tham Gia Chương Trình WISEWOMAN 

Chương Trình WISEWOMAN (“WISEWOMAN”) xác định các rủi ro mắc bệnh tim mạch (còn được gọi là bệnh tim), đau tim, đột quỵ 
hoặc mắc bệnh tiểu đường. WISEWOMAN sẽ làm việc với tôi để thay đổi lối sống lành mạnh có thể giúp làm giảm nguy cơ mắc các 
bệnh này. Phụ nữ phải ở độ tuổi từ 40 đến 64 với thu nhập hộ gia đình thấp hơn hoặc bằng 250% Mức Nghèo Đói Liên Bang và có ít 
hoặc không có bảo hiểm thì mới đủ điều kiện tham gia WISEWOMAN. 

Nhà cung cấp WISEWOMAN tại địa phương sẽ: 

• Đo chiều cao, cân nặng và huyết áp của tôi 
• Đo lượng đường trong máu (glucose) và cholesterol (cholesterol toàn phần và HDL, cholesterol LDL và chất béo trung tính) 
• Hỏi tôi những câu hỏi về tiền sử sức khỏe của tôi, tiền sử sức khỏe của gia đình tôi và lối sống của tôi, chẳng hạn như lượng trái 

cây và rau quả tôi tiêu thụ và mức độ hoạt động thể chất của tôi 
• Sử dụng số đo cơ thể của tôi và thông tin tôi cung cấp để theo dõi tiến trình của tôi và đánh giá toàn bộ chương trình 
• Giới thiệu tôi đến Michigan Breast and Cervical Cancer Control Navigation Program (Chương Trình Định Hướng Kiểm Soát Ung 

Thư Vú và Cổ Tử Cung Michigan - BC3NP) nếu tôi hiện không khám sàng lọc ung thư vú hoặc cổ tử cung. Chương trình đó sẽ giúp 
tôi cập nhật các dịch vụ tầm soát ung thư 

• Nếu bất kỳ kết quả xét nghiệm nào của tôi không bình thường, Nhà Cung Cấp WISEWOMAN có thể giới thiệu tôi đi đánh giá y tế 
• Nếu cần, Nhà Cung Cấp WISEWOMAN cũng có thể giới thiệu tôi đi xét nghiệm máu bổ sung về cholesterol và bệnh tiểu đường 
• Huấn Luyện Viên Sức Khỏe của WISEWOMAN tại địa phương sẽ giúp tôi thiết lập một bước tiến nhỏ lành mạnh mà tôi quan tâm 
• Nếu tôi chọn tham gia một chương trình cộng đồng như Chương Trình Phòng Chống Bệnh Tiểu Đường, TOPS, Weight Watchers 

hoặc Cooking Matters, WISEWOMAN sẽ thanh toán một số hoặc tất cả các chi phí 
• Thông tin của tôi sẽ được giữ kín và sẽ không được chia sẻ với bất kỳ ai bên ngoài WISEWOMAN trừ khi tôi cho phép bằng văn 

bản hoặc theo yêu cầu của pháp luật. 

Ai sẽ trả tiền cho các dịch vụ của WISEWOMAN? 

• Nếu tôi không có bảo hiểm, WISEWOMAN sẽ thanh toán cho các dịch vụ được liệt kê ở trên miễn là tôi đủ điều kiện tham gia 
WISEWOMAN và miễn là tôi gặp nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tham gia theo chỉ dẫn. 

• Nếu tôi có bảo hiểm, WISEWOMAN sẽ thanh toán cho các dịch vụ được bảo hiểm mà bảo hiểm của tôi không thanh toán. 
• WISEWOMAN sẽ không thanh toán cho bất kỳ cuộc hẹn y tế theo dõi nào khác, các xét nghiệm theo dõi hoặc thuốc do nhà 

cung cấp dịch vụ của tôi kê đơn. 
• Nếu tôi không đủ tiền mua thuốc, Nhà Cung Cấp WISEWOMAN tại địa phương của tôi sẽ giúp kết nối tôi với các chương trình hỗ 

trợ thuốc theo toa để giúp tôi thanh toán tiền thuốc. 

Tôi hoàn toàn hiểu thông tin trong mẫu đơn này và đồng ý tham gia WISEWOMAN. Tôi cũng hiểu rằng tôi có quyền từ chối các dịch 
vụ này bất cứ lúc nào. Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ 844-I GOT SCREENED (844-446-8727) hoặc  
MDHHS-MiWISEWOMAN@michigan.gov. 
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