CÁC DỊCH VỤ KHÔNG ĐƯỢC CHI TRẢ BỞI CHƯƠNG TRÌNH TRỢ CẤP TÀI
CHÍNH
Chính sách của Dartmouth-Hitchcock (D-H) là không chi trả cho các dịch vụ mà theo Điều
Khoản Trợ Cấp Tài Chính của D-H hoàn toàn được thực hiện theo lựa chọn và không cần thiết
về mặt chữa trị y khoa. Danh sách sau đây là các dịch vụ không được chi trả, điều này không có
nghĩa là bao gồm tất cả. Các dịch vụ y tế không cần thiết, nhưng nếu được bác sĩ xem xét có thể
không bị loại ra. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để thông báo cho bệnh nhân biết trước khi dịch vụ
của bất kỳ phương pháp điều trị mới nào không được chi trả bởi Chương trình trợ cấp tài chính.
Giải Phẫu Thẩm Mỹ Theo Lựa Chọn:
Giải Phẫu Giảm Mập
Giải Phẫu Bao Vỏ của Vú và cấy ghép
Giải Phẫu Cố Định Tuyến Vú (Nâng Ngực)
Cắt Bỏ Vú Nam Giới (Cắt bỏ vú đàn ông)
Cắt Bỏ Vú Nữ Giới (Đổi giới tính hoặc thẩm mỹ)
Căng Da Mặt (Căng Mặt)
Thủ Thuật Tạo Mi (Mí mắt)
Nâng Lông Mày (mỡ/nếp nhăn trên trán)
Thủ Thuật Tạo Hình Vú (bơm ngực)
Thủ Thuật Giảm Kích Cỡ Vú (giảm kích cỡ vú nếu không được bảo hiểm chi trả)
Nâng Sống Mũi (mũi)
Thủ Thuật Cắt Mỡ Bụng (làm nhỏ bụng)
Hút Mỡ cho bất kỳ chỗ nào (hút mỡ) - cũng có thể được liệt kê như là loại bỏ da thừa
hoặc mỡ mà không được xem là một điều cần thiết y tế
Các thủ thuật trên thường được xét duyệt và xác định bởi Các Điều Phối Viên Phụ Trách Tài
Chính.
Thụ Tinh Nhân Tạo
Thông Ống Dẫn Trứng (đảo ngược ống dẫn trứng)
Tái Nối Thông Ống Dẫn Tinh (đảo ngược thủ thuật thắt ống dẫn tinh)
Phẫu thuật nội soi trong việc điều trị vô sinh (Các chương trình IUI - IVF - GIFT)
Điều Trị Vô Sinh - cần phải nghiên cứu: đây là chẩn đoán hoặc điều trị của
Thủ Thuật Khác
Thuật châm cứu
Dịch Vụ Nắn Bóp Khớp Xương
Dụng Cụ Trợ Thính và Sửa Chữa
Mắt Kính
Liệu Pháp Thoa Bóp
Dược Phẩm-thuốc theo toa và thuốc mua tại quầy thuốc
Phòng Khám Du Lịch
Nghiên Cứu Máu Dây Rốn
Rối Loạn Giới Tính - xem thủ thuật riêng biệt
Chỉ Dành cho Đơn Vị Manchester và Nashua
Khám Mắt Định Kỳ (Chỉ được chi trả nếu được xác định là cần thiết về mặt y khoa và/hoặc có
vấn đề với tình trạng sức khỏe. Trong trường hợp KHÔNG có các tình trạng này xảy ra Nhân
Viên Làm Hẹn sẽ thông báo cho bệnh nhân rằng trợ tài chính sẽ không chi trả). Keene và
Lebanon soạn thảo phần này
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Trường hợp ngoại lệ
Một số dịch vụ do bản chất chúng, mặc dù các dịch vụ này rơi vào phạm trù dịch vụ thực hiện
theo lựa chọn và không cần thiết về mặt y tế, vẫn có thể được chi trả theo Điều Khoản Trợ Cấp
Tài Chính của D-H cho tất cả hoặc một số dịch vụ liên quan đến giai đọạn chữa trị. Có hướng
dẫn cho các dịch vụ được biết và được duy trì bởi Nhóm Phụ Trách Nguồn Tiếp Cận Bệnh Nhân,
đây là một trong các nhiệm vụ của họ. Những điều này sẽ được duyệt xét lại hàng năm cho các
sửa đổi cần thiết. Trường hợp của từng cá nhân sẽ được duyệt xét bởi ban lãnh đạo Dich vụ
Bệnh nhân và Phó Giám Đốc Ban Quản Lý Doanh Thu để phê chuẩn cho trường hợp ngoại lệ.
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