Про нас

Консультанти з переваг медичного страхування у штаті (SHIBA)
Хто ми
SHIBA - це частина офісу штату Вашингтон
зі служб захисту споживачів Страхового
комісара. Ми надаємо безкоштовну,
неупереджену та конфіденційну
допомогу з вибором програми Medicare
і медичної допомоги.
Серед 54 програм медичного страхування
штатів (SHIP) у США, SHIBA була першою
програмою у США. Ми працюємо з 1979
року. Ми - єдина програма медичного
страхування у штаті, яку призначено для
людей будь-якого віку.

Освітня та реферальна система
нашої команди

•
•

• Оцінка потреб у страховому покритті
лікування
• Визначення загальної правочинності для
програм страхового покриття лікування
• Оцінка і порівняння планів та програм
медичного страхування
• Надання допомоги з реєстрацією в
програмі Medicare
• Взаємодія з 1-800 Medicare на
користь клієнтів
• Скерування до інших агенцій та програм
• Збирання можливих шахрайських скарг і
звітування про них

Для кого призначено цю послугу

• Люди будь-якого віку та біографічних
даних
Добровільні консультанти громади
• Люди з обмеженими можливостями та
Місцеві організації, що надають
особливими хворобами
фінансування
• Люди старшого та передпенсійного віку
Офіс штату Страхового комісара
• Етнічні та багатомовні громади
Інші урядові агенції та партнери громади
• Незастраховані люди
• Сільське населення
• Люди з низькими доходами

До нас входять:
•
•

Як наші добровільні консультанти
допомагають споживачам

SHIBA - це безкоштовне, неупереджене обслуговування:

Наша місія
SHIBA надає безкоштовну неупереджену
інформацію про страхове покриття,
лікування і доступ до допомоги, яка
поліпшує життя жителів штату Вашингтон.
Ми розвиваємо прихильність громади
через партнерство, служіння та
волонтерство.

Дозвольте нам допомогти Вам!

1-800-562-6900 (по всьому штату)
www.insurance.wa.gov/shiba

Інформація
про SHIBA
108 000+

Споживачі, яких ми
навчаємо по всьому
штату

94 000+

Споживачі, яким
ми допомагаємо,
консультуючи сам
на сам

250+

Своїм добровільним
консультантам ми
надаємо навчальні
заняття

2 400+

Ми проводимо
просвітницькі
заходи у громадах
по всьому штату

19

Агенції, що надають
фінансування

400+

Проект підтримано, зокрема грантом № 90SAPG001202, із Адміністрації життя громад США, департамент
охорони здоров'я та соціальних послуг, Вашингтон,
округ Колумбія 20201.

SHIBA - це безкоштовне,
неупереджене обслуговування:

Ми керуємо
добровольцями по
всьому штату
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