THÔNG TIN QUAN TRỌNG:
Xếp hạng Sao Medicare 2022
KelseyCare Advantage - H0332

Năm 2022, KelseyCare Advantage - H0332 nhận được xếp hạng sao sau đây từ
Medicare:
Xếp hạng sao tổng thể:
Xếp hạng dịch vụ y tế:
Xếp hạng dịch vụ thuốc:
Hàng năm, Medicare đánh giá các chương trình dựa trên hệ thống xếp hạng 5 sao.

Tại sao xếp hạng sao lại
quan trọng
Các chương trình giá Medicare cho các dịch vụ y
tế và thuốc của họ.
Điều này cho phép bạn dễ dàng so sánh các kế
hoạch dựa trên chất lượng và hiệu suất.
Xếp hạng sao dựa trên các yếu tố bao
gồm:
Phản hồi từ các thành viên về dịch vụ và chăm sóc
của chương trình Số lượng thành viên rời đi hoặc ở
lại với kế hoạch Số lượng khiếu nại Medicare
nhận được về kế hoạch Dữ liệu từ các bác sĩ và
bệnh viện làm việc với kế hoạch

Số lượng ngôi sao cho thấy một kế
hoạch hoạt động tốt như thế nào.
XUẤT SẮC
TRÊN TRUNG BÌNH
TRUNG BÌNH
DƯỚI MỨC TRUNG BÌNH
NGHÈO

Nhiều ngôi sao hơn có nghĩa là một kế hoạch tốt hơn ví dụ, các thành viên có thể được chăm sóc tốt hơn và
dịch vụ khách hàng tốt hơn, nhanh hơn.
Nhận thêm thông tin về Xếp hạng sao trực tuyến
So sánh xếp hạng sao cho gói này và các gói khác trực tuyến tại medicare.gov/plan-compare .
Câu hỏi về kế hoạch này?
Liên hệ kelseycare Advantage 7 ngày một tuần từ 8:00 sáng.m đến 8:00 tối.m. Giờ trung tâm tại 800-663-7146
(miễn phí) hoặc 711 (TTY), từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 31 tháng 3. Giờ hoạt động của chúng tôi từ ngày 1
tháng 4 đến ngày 30 tháng 9 là từ thứ Hai đến thứ Sáu từ 8:00 sáng.m đến 8:00 tối.m. Giờ trung tâm. Các
thành viên hiện tại vui lòng gọi 866-534-0554 (miễn phí) hoặc 711 (TTY).
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