
EElliiggiibbllee  FFSSAA//HHSSAA  EExxppeennsseess  aanndd  OOTTCC  PPrroodduuccttss  
  

EElliiggiibbllee  FFSSAA//HHSSAA  HHeeaalltthhccaarree  EExxppeennsseess   
PPlleeaassee  nnoottee  tthhaatt  tthhiiss  lliisstt  iiss  nnoott  iinntteennddeedd  ttoo  bbee  ccoommpprreehheennssiivvee  ttaaxx  aaddvviiccee..  

FFoorr  aa  mmoorree  ddeettaaiilleedd  lliisstt  oorr  iinnffoorrmmaattiioonn,,  pplleeaassee  ccoonnssuulltt  IIRRSS  PPuubblliiccaattiioonn  550022  oorr  sseeee  yyoouurr  ttaaxx  aaddvviissoorr

  

••  AAccuuppuunnccttuurree  

••  AAllccoohhoolliissmm  ttrreeaattmmeenntt  

••  AAlllleerrggyy  sshhoottss  aanndd  tteessttiinngg  

••  AAmmbbuullaannccee  ((ggrroouunndd  oorr  aaiirr))  

••  AArrttiiffiicciiaall  lliimmbbss  

••  BBlliinndd  sseerrvviicceess  aanndd  eeqquuiippmmeenntt  

••  BBrraacceess  &&  ssuuppppoorrttss  

••  BBrreeaasstt  ppuummppss  

••  CCaarr  ccoonnttrroollss  ffoorr  hhaannddiiccaappppeedd**  

••  CChhiirroopprraaccttoorr  sseerrvviicceess  

••  CCooiinnssuurraannccee  aanndd  ddeedduuccttiibblleess  

••  CCoonnttaacctt  lleennsseess  aanndd  ssoolluuttiioonn  

••  CCrruuttcchheess,,  wwhheeeellcchhaaiirrss,,  wwaallkkeerrss  

••  DDeeaaff  sseerrvviicceess  ––   hheeaarriinngg  

aaiidd//bbaatttteerriieess,,  hheeaarriinngg  aaiidd  aanniimmaall  

&&  ccaarree,,  lliipp  rreeaaddiinngg  eexxppeennsseess,,  

mmooddiiffiieedd  tteelleepphhoonnee,,  eettcc..    

••  DDeennttaall  ttrreeaattmmeenntt  

••  DDeennttuurreess  

••  DDiiaabbeettiicc  tteessttiinngg  ssuupppplliieess  &&  

eeqquuiippmmeenntt  

••  DDiiaaggnnoossttiicc  tteesstt  

••  DDooccttoorr’’ss  ffeeeess  

••  DDrruugg  aaddddiiccttiioonn  ttrreeaattmmeenntt  &&  

ffaacciilliittiieess  

••  DDrruuggss  ((pprreessccrriippttiioonn))  

  

••  DDuurraabbllee  mmeeddiiccaall  eeqquuiippmmeenntt  
((ppoowweerr  cchhaaiirrss,,  wwaallkkeerrss,,  

wwhheeeellcchhaaiirrss,,  CCPPAAPP  eeqquuiippmmeenntt  &&  

ssuupppplliieess,,  eettcc..))  

••  EEyyee  eexxaammiinnaattiioonnss  aanndd  eeyyeeggllaasssseess  

••  HHoommee  ddiiaaggnnoossttiicc  ((pprreeggnnaannccyy  

tteessttss,,  oovvuullaattiioonn  kkiittss,,  

tthheerrmmoommeetteerrss,,  bblloooodd  pprreessssuurree  
mmoonniittoorrss,,  eettcc..))  

••  HHoommee  hheeaalltthh  aanndd//oorr  hhoossppiiccee  ccaarree  

••  HHoossppiittaall  sseerrvviicceess  

••  IInnssuulliinn  

••  LLaabboorraattoorryy  ffeeeess  

••  LLAASSIIKK  eeyyee  ssuurrggeerryy  

••  MMeeddiiccaall  aalleerrtt  ((bbrraacceelleett  nneecckkllaaccee))  

••  MMeeddiiccaall  mmoonniittoorriinngg  aanndd  tteessttiinngg  

ddeevviicceess**  

••  MMeeddiiccaatteedd  bbaannddaaiiddss  &&  ddrreessssiinnggss  

••  NNoonn--mmeeddiiccaatteedd  bbaannddaaiiddss,,  rroolllleedd  

bbaannddaaggeess  &&  ddrreessssiinnggss  

••  NNuurrssiinngg  sseerrvviicceess  

••  OObbsstteettrriiccaall  eexxppeennsseess  

••  OOcccclluussaall  gguuaarrddss  

••  OOppeerraattiioonnss  aanndd  ssuurrggeerriieess  ((lleeggaall))   

••  OOppttoommeettrriissttss  

••  OOrrtthhooddoonnttiiaa  

  

••  OOrrtthhooppeeddiicc  sseerrvviicceess  

••  OOsstteeooppaatthhss  

••  OOxxyyggeenn//ooxxyyggeenn  eeqquuiippmmeenntt  

••  PPhhyyssiiccaall  eexxaammss  ((eexxcceepptt  ffoorr  

eemmppllooyymmeenntt--rreellaatteedd  pphhyyssiiccaallss))   

••  PPhhyyssiiccaall  tthheerraappyy  

••  PPssyycchhiiaattrriicc  ccaarree,,  ppssyycchhoollooggiissttss,,  

ppssyycchhootthheerraappiissttss  

••  RRaaddiiaall  kkeerraattoottoommyy  

••  RReeaaddiinngg  ggllaasssseess  

••  SScchhoooollss  ((ssppeecciiaall,,  rreelliieeff,,  oorr  

hhaannddiiccaappppeedd))  

••  SSeexxuuaall  ddyyssffuunnccttiioonn  ttrreeaattmmeenntt  

••  SSmmookkiinngg  cceessssaattiioonn  

••  SSuurrggiiccaall  ffeeeess  

••  TTeelleevviissiioonn  oorr  tteelleepphhoonnee  ffoorr  tthhee  
hheeaarriinngg  iimmppaaiirreedd  

••  TThheerraappyy  ttrreeaattmmeennttss**  

••  TTrraannssppoorrttaattiioonn  ((eesssseennttiiaallllyy  aanndd  

pprriimmaarriillyy  ffoorr  mmeeddiiccaall  ccaarree;;  lliimmiittss  

aappppllyy))  

••  VVaacccciinnaattiioonnss  

••  VViittaammiinnss  ((pprreessccrriippttiioonn  oonnllyy))**  

••  WWeeiigghhtt  lloossss  pprrooggrraammss**  

••  XX--rraayyss

  

  
  

PPrreessccrriippttiioonn  RReeqquuiirreedd  ttoo  bbee  EElliiggiibbllee  aafftteerr  1122//3311//1100::  
  

••  AAccnnee  mmeeddiiccaattiioonnss  &&  ttrreeaattmmeennttss  

••  AAlllleerrggyy  &&  ssiinnuuss,,  ccoolldd,,  fflluu  &&  ccoouugghh  rreemmeeddiieess  
((aannttiihhiissttaammiinneess,,  ddeeccoonnggeessttaannttss,,  ccoouugghh  

ssyyrruuppss,,  ccoouugghh  ddrrooppss,,  nnaassaall  sspprraayyss,,  mmeeddiiccaatteedd  

rruubbss,,  eettcc..))  

••  AAnnttaacciiddss  &&  aacciidd  ccoonnttrroolllleerrss  ((ttaabblleettss,,  lliiqquuiiddss,,  

ccaappssuulleess))  

••  AAnnttiibbiioottiicc  &&  aannttiisseeppttiicc  sspprraayyss,,  ccrreeaammss,,  &&  

ooiinnttmmeennttss  

••  AAnnttii--ddiiaarrrrhheeaallss  

••  AAnnttii--ffuunnggaallss  

••  AAnnttii--ggaass  &&  ssttoommaacchh  rreemmeeddiieess  

••  AAnnttii--iittcchh  &&  iinnsseecctt  bbiittee  rreemmeeddiieess  

••  AAnnttii--ppaarraassiittiiccss  

••  DDiiggeessttiivvee  aaiiddss  

••  BBaabbyy  ccaarree  ((ddiiaappeerr  rraasshh  ooiinnttmmeennttss,,  tteeeetthhiinngg  

ggeell,,  rreehhyyddrraattiioonn  fflluuiiddss,,  eettcc..))  

••  CCoonnttrraacceeppttiivveess  ((ccoonnddoommss,,  ggeellss,,  ffooaammss,,  
ssuuppppoossiittoorriieess,,  eettcc..))  

••  EEcczzeemmaa  &&  ppssoorriiaassiiss  rreemmeeddiieess  

••  EEyyee  ddrrooppss,,  eeaarr  ddrrooppss,,  nnaassaall  sspprraayyss  

••  FFiirrsstt  aaiidd  kkiittss  

••  HHeemmoorrrrhhooiiddaall  pprreeppaarraattiioonnss  

••  HHyyddrrooggeenn  ppeerrooxxiiddee,,  rruubbbbiinngg  aallccoohhooll  

••  LLaaxxaattiivveess  

••  MMoottiioonn  ssiicckknneessss  rreemmeeddiieess  

••  NNiiccoottiinnee  mmeeddiiccaattiioonnss  ((ssmmookkiinngg  cceessssaattiioonn  aaiiddss))  

••  PPaaiinn  rreelliieevveerrss  ((aassppiirriinn,,  iibbuupprrooffeenn,,  

aacceettaammiinnoopphheenn,,  nnaapprrooxxeenn,,  eettcc..))  

••  SSlleeeepp  aaiiddss  &&  sseeddaattiivveess  

••  WWaarrtt  rreemmoovvaall  rreemmeeddiieess,,  ccoorrnn  ppaattcchheess  
  

  

AAllll  OOTTCC  iitteemmss  lliisstteedd  aarree  eexxaammpplleess

**iiff  pprreessccrriibbeedd  ffoorr  aa  ppaarrttiiccuullaarr  aaiillmmeenntt  oorr  mmeeddiiccaall  ccoonnddiittiioonn;;  pprroovviiddeerr  lleetttteerr  rreeqquuiirreedd  

 



NNOONN--EELLIIGGIIBBLLEE  FFSSAA//HHSSAA    
EExxppeennsseess  aanndd  OOTTCC  PPrroodduuccttss  

  

NNOONN--EELLIIGGIIBBLLEE  FFSSAA//HHSSAA  HHeeaalltthhccaarree  EExxppeennsseess  
  

  

••  AAddvvaannccee  ppaayymmeenntt  ffoorr  sseerrvviicceess  ttoo  bbee  

rreennddeerreedd  

••  AAuuttoommoobbiillee  iinnssuurraannccee  pprreemmiiuumm  

aallllooccaabbllee  ttoo  mmeeddiiccaall  ccoovveerraaggee  

••  BBooaarrddiinngg  sscchhooooll  ffeeeess  

••  BBooddyy  ppiieerrcciinngg  

••  BBoottttlleedd  wwaatteerr  

••  CChhaauuffffeeuurr  sseerrvviicceess  

••  CCoonnttrroolllleedd  ssuubbssttaanncceess  

••  CCoossmmeettiicc  ssuurrggeerryy  aanndd  pprroocceedduurreess  

••  CCoossmmeettiicc  ddeennttaall  pprroocceedduurreess  

••  DDaanncciinngg  lleessssoonnss  

••  DDiiaappeerrss  ffoorr  IInnffaannttss  

••  DDiiaappeerr  sseerrvviiccee  

••  EEaarr  ppiieerrcciinngg  

••  EElleeccttrroollyyssiiss  

••  FFeeeess  wwrriitttteenn  ooffff  bbyy  pprroovviiddeerr  

••  FFoooodd  ssuupppplleemmeennttss  

••  FFuunneerraall,,  ccrreemmaattiioonn,,  oorr  bbuurriiaall  

eexxppeennsseess  

••  HHaaiirr  ttrraannssppllaanntt  

••  HHeerrbbss  &&  hheerrbbaall  ssuupppplleemmeennttss  

••  HHoouusseehhoolldd  &&  ddoommeessttiicc  hheellpp  

••  HHeeaalltthh  pprrooggrraammss,,  hheeaalltthh  cclluubbss,,  aanndd  

ggyymmss  

••  IIlllleeggaall  ooppeerraattiioonnss  aanndd  ttrreeaattmmeennttss  

••  IIlllleeggaallllyy  pprrooccuurreedd  ddrruuggss  

••  IInnssuurraannccee  pprreemmiiuummss  ((nnoott  
rreeiimmbbuurrssaabbllee  uunnddeerr  FFSSAA,,  oonnllyy  PPRRAA))  

••  LLoonngg--tteerrmm  ccaarree  sseerrvviicceess  

••  MMaatteerrnniittyy  ccllootthheess  

••  MMeeddiiccaall  ssaavviinnggss  aaccccoouunnttss  

••  PPrreemmiiuummss  ffoorr  lliiffee  iinnssuurraannccee,,  iinnccoommee  

pprrootteeccttiioonn,,  ddiissaabbiilliittyy,,  lloossss  ooff  lliimmbbss,,  

ssiigghhtt,,  oorr  ssiimmiillaarr  bbeenneeffiittss  

••  PPeerrssoonnaall  iitteemmss  

••  PPrreeffeerrrreedd  pprroovviiddeerr  ddiissccoouunnttss  

••  SSoocciiaall  aaccttiivviittiieess  

••  SSppeecciiaall  ffooooddss  aanndd  bbeevveerraaggeess  

••  SSwwiimmmmiinngg  lleessssoonnss  

••  TTaattttooooss//ttaattttoooo  rreemmoovvaall  

••  TTeeeetthh  wwhhiitteenniinngg  

••  TTrraannssppoorrttaattiioonn  eexxppeennsseess  ttoo  &&  ffrroomm  

wwoorrkk  

••  TTrraavveell  ffoorr  ggeenneerraall  hheeaalltthh  

iimmpprroovveemmeenntt  

••  UUnniiffoorrmmss  

••  VViittaammiinnss  &&  ssuupppplleemmeennttss  wwiitthhoouutt  

pprreessccrriippttiioonn  

  

  
  

  

  

  

  

  

IImmppoorrttaanntt  CChhaannggee  RReeggaarrddiinngg  OOvveerr--tthhee--CCoouunntteerr  ((OOTTCC))  MMeeddiiccaattiioonnss  

  
SSttaarrttiinngg  JJaannuuaarryy  11,,  22001111,,  OOTTCC  mmeeddiiccaattiioonnss  rreeqquuiirree  aa  ddooccttoorr’’ss  pprreessccrriippttiioonn  ttoo  bbee  eelliiggiibbllee  ffoorr  FFSSAA//HHSSAA  
rreeiimmbbuurrsseemmeenntt  
  
AAss  aa  rreessuulltt,,  OOTTCC  mmeeddiiccaattiioonnss  ccaannnnoott  bbee  ppuurrcchhaasseedd  uussiinngg  aa  DDeebbiitt  CCaarrdd  aafftteerr  1122//3311//1100  uunnlleessss  ddiissppeennsseedd  bbyy  aa  
pphhaarrmmaaccyy  tthhee  ssaammee  aass  aa  ssttaannddaarrdd  pprreessccrriippttiioonn..  AAllll  OOTTCC  mmeeddiiccaattiioonnss  ppuurrcchhaasseedd  aafftteerr  1122//3311//1100  wwiillll  nneeeedd  ttoo  bbee  
aaccccoommppaanniieedd  bbyy  aa  pprreessccrriippttiioonn  ffrroomm  aa  pphhyyssiicciiaann  aanndd  ssuubbmmiitttteedd  mmaannuuaallllyy  wwiitthh  aa  ccllaaiimm  ffoorrmm  iinn  oorrddeerr  ttoo  rreecceeiivvee  
rreeiimmbbuurrsseemmeenntt..  

NNoonn--mmeeddiiccaatteedd  OOTTCC  pprroodduuccttss  ((ggaauuzzee  ppaaddss,,  ddiiaabbeetteess  tteesstt  ssttrriippss,,  ssaalliinnee  ssoolluuttiioonn,,  eettcc..))  aarree  nnoott  aaffffeecctteedd  bbyy  tthhiiss  

cchhaannggee  iinn  tthhee  llaaww..  YYoouu  ccaann  ccoonnttiinnuuee  ttoo  rreecceeiivvee  FFSSAA//HHSSAA  rreeiimmbbuurrsseemmeenntt  ffoorr  ssuucchh  iitteemmss  aafftteerr  1122//3311//1100  iinn  tthhee  ssaammee  

mmaannnneerr  yyoouu  ddoo  nnooww..  


