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A. Mga Pagtatatuwa
Ito ay isang maikling buod ng mga serbisyong pangkalusugan na saklaw ng Health Net Cal MediConnect para sa 2020. Isa lamang itong
buod. Pakibasa ang Handbook ng Miyembro para sa buong listahan ng mga benepisyo.
 Ang Health Net Community Solutions, Inc. ay isang planong pangkalusugan na nakikipagkontrata sa parehong Medicare at Medi-Cal upang
magbigay ng mga benepisyo ng parehong programa sa mga nagpatala.
 Sa ilalim ng Health Net Cal MediConnect makukuha mo ang iyong mga serbisyo sa Medicare at Medi-Cal sa isang planong pangkalusugan.
Tutulong ang isang tagakoordina ng pangangalaga ng Health Net Cal MediConnect na pangasiwaan ang iyong mga pangangailangan sa
pangangalagang pangkalusugan.
 Hindi ito kumpletong listahan. Ang impormasyon ng benepisyo ay isang maikling buod, hindi kumpletong paglalarawan ng mga
benepisyo. Para sa mas marami pang impormasyon, tawagan ang plan o basahin ang Handbook ng Miyembro.
 Makukuha mo ang dokumentong ito nang libre sa iba pang format, tulad ng malalaking letra, braille o audio. Tumawag sa 1-855-464-3571
(TTY: 711) mula 8 a.m. hanggang 8 p.m., Lunes hanggang Biyernes. Pagkatapos ng oras ng trabaho, tuwing Sabado at Linggo at tuwing
pista-opisyal, maaari kang mag-iwan ng mensahe. Sasagutin ang iyong tawag sa loob ng susunod na araw ng negosyo. Libre ang tawag.
 Kung nais mong padalhan ka ng Health Net Cal MediConnect ng mga babasahin ng miyembro sa isang nagpapatuloy na batayan sa iba pang
format, tulad ng braille o malalaking letra, o sa isang wika bukod sa Ingles, mangyaring tawagan ang Mga Serbisyo sa Miyembro. Sabihin sa
Mga Serbisyo sa Miyembro na nais mong magkaroon ng regular na order upang makuha ang iyong mga babasahin sa ibang format o wika.
 ATTENTION: If you speak English, language assistance services, free of charge, are available to you. Call 1-855-464-3571 (TTY: 711) from
8 a.m. to 8 p.m., Monday through Friday. After hours, on weekends and on holidays, you can leave a message. Your call will be returned
within the next business day. The call is free.

?

Kung mayroon kang mga tanong, mangyaring tumawag sa Health Net Cal MediConnect sa 1-855-464-3571 (TTY: 711) mula 8 a.m.
hanggang 8 p.m., Lunes hanggang Biyernes. Pagkatapos ng oras ng trabaho, tuwing Sabado at Linggo at tuwing pista-opisyal, maaari kang
mag-iwan ng mensahe. Sasagutin ang iyong tawag sa loob ng susunod na araw ng negosyo. Libre ang tawag. Para sa mas marami pang
impormasyon, bisitahin ang mmp.healthnetcalifornia.com.
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 ATENCIÓN: Si usted habla español, hay servicios de asistencia de idiomas disponibles para usted sin cargo. Llame al 1-855-464-3571
(TTY: 711) de 8:00 a.m. a 8:00 p.m., de lunes a viernes. Después del horario de atención, los fines de semana y los días feriados puede dejar
un mensaje. Le devolveremos la llamada el siguiente día hábil. La llamada es gratuita.
 ВНИМАНИЕ: Если вы говорите по-русски, мы можем предложить вам бесплатные услуги переводчика. Звоните по телефону
1-855-464-3571 (линия TTY: 711). Вы можете получить необходимую информацию непосредственно у сотрудника плана с
понедельника по пятницу с 8:00 часов утра до 8:00 часов вечера. В нерабочее время, а также в выходные и праздничные дни,
вы можете оставить сообщение. Вам перезвонят на следующий рабочий день. Звонок бесплатный.
 PAALALA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, available sa inyo ang mga serbisyo ng tulog sa wika, nang walang singil. Tumawag sa
1-855-464-3571 (TTY: 711) mula 8 a.m. hanggang 8 p.m., Lunes hanggang Biyernes. Paglipas ng mga oras ng negosyo, tuwing Sabado
at Linggo at sa pista opisyal, maaari kang mag-iwan ng mensahe. Ang iyong tawag ay ibabalik sa loob ng susunod na araw ng negosyo.
Libre ang tawag.
 XIN LƯU Ý: Nếu quý vị nói tiếng Việt, chúng tôi sẵn có dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho quý vị. Hãy gọi 1-855-464-3571
(TTY: 711) từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối, từ thứ Hai đến hết thứ Sáu. Sau giờ làm việc, vào các ngày cuối tuần và ngày lễ, quý vị có thể để lại
tin nhắn. Cuộc gọi của quý vị sẽ được hồi đáp vào ngày làm việc hôm sau. Cuộc gọi này miễn phí.
 알림:귀하께서한국어를 사용하시는 경우 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다. 1-855-464-3571 (TTY: 711)번으로
월요일 - 금요일, 오전 8 시부터 오후 8 시까지 전화하십시오. 영업시간 이후, 주말 및 공휴일에는 메시지를남기실 수 있습니다. 다음
영업일에 저희가 귀하께 전화를 드리겠습니다. 안내전화는 무료입니다.
 請注意：如果您使用中文，您可以免費獲得語言援助服務。請致電 1-855-464-3571 (聽障專線：711)。週一至週五，上午 8 點到下午 8 點。
非營業時間、週末及假日，您可以留言。我們會在下一個工作日給您回電。此專線為免付費電話。
 ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ Եթե Հայերեն եք խոսում, անվճար լեզվական օգնության ծառայություններ են հասնում Ձեզ : Զանգահարեք
1-855-464-3571 (TTY՝ 711): Մի անձ այստեղ է Ձեզ հետ զրուցելու նպատակով երկուշաբթիից ուրբաթ, կ.ա. 8:00-ից կ.հ. 8:00-ը:
Աշխատանքային ժամերից անց, հանգստյան օրերին եւ տոներին, կարող եք թողնել հաղորդագրություն: Ձեր զանգը կվերադարձվի
հաջորդ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Հեռախոսազանգն անվճար է:

?

Kung mayroon kang mga tanong, mangyaring tumawag sa Health Net Cal MediConnect sa 1-855-464-3571 (TTY: 711) mula 8 a.m.
hanggang 8 p.m., Lunes hanggang Biyernes. Pagkatapos ng oras ng trabaho, tuwing Sabado at Linggo at tuwing pista-opisyal, maaari kang
mag-iwan ng mensahe. Sasagutin ang iyong tawag sa loob ng susunod na araw ng negosyo. Libre ang tawag. Para sa mas marami pang
impormasyon, bisitahin ang mmp.healthnetcalifornia.com.
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ً
 ﺑﺎﻟﺮﻗﻢ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ُﻳﺮﺟﻰ3571-464-855-1 (TTY: 711)،  ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﻣﻦ8:00 ﺻﺒﺎﺣﺎ
 ﺣﺘﻰ8:00 ﻣﺴﺎء،
ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺛﻨﻴﻦ ﻳﻮﻡ ﻣﻦ، ﻭﻟﻼﺗﺼﺎﻝ
: ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﺘﺤﺪﺙ ﻛﻨﺖ ﺇﺫﺍ، ﻣﺠﺎﻧﺎ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻟﻚ ﺗﺘﻮﺍﻓﺮ.
ً
ً
ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﺍﻟﺪﻭﺍﻡ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﻓﻲ،  ﻭﺍﻟﻌﻄﻼﺕ ﺍﻷﺟﺎﺯﺍﺕ ﺃﻳﺎﻡ، ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺗﺮﻙ ﻳﻤﻜﻨﻚ. ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻳﻮﻡ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻟﻤﺘﻚ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺮﺩ. ﻣﺠﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺔ ﻫﺬﻩ.
ﺗﻭﺟﻪ: ﮐﻧﻳﺩ ﻣﯽ ﺻﺣﺑﺕ ﻓﺎﺭﺳﯽ ﺑﻪ ﺍﮔﺭ، ﺑﺎﺷﻧﺩ ﻣﯽ ﺷﻣﺎ ﺍﺧﺗﻳﺎﺭﺩﺭ ﺭﺍﻳﮕﺎﻥ ﻁﻭﺭ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻧﯽ ﺍﻣﺩﺍﺩ ﺧﺩﻣﺎﺕ.  ﺷﻣﺎﺭﻩ ﺑﺎ3571-464-855-1 (TTY: 711)  ﺳﺎﻋﺕ ﺍﺯ8:00  ﺗﺎ ﺻﺑﺢ8:00 ﺷﺏ، ﺗﺎ ﺩﻭﺷﻧﺑﻪ
ﺑﮕﻳﺭﻳﺩ ﺗﻣﺎﺱ ﺟﻣﻌﻪ. ﮐﺎﺭی ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺍﺯ ﺑﻌﺩ، ﺭﺳﻣﯽ ﺗﻌﻁﻳﻼﺕ ﻭ ﻫﺎ ﻫﻔﺗﻪ ﺁﺧﺭ ﺩﺭ، ﺑﮕﺫﺍﺭﻳﺩ ﭘﻳﺎﻡ ﺗﻭﺍﻧﻳﺩ ﻣﯽ. ﺷﺩ ﺧﻭﺍﻫﺩ ﺩﺍﺩﻩ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻌﺩی ﮐﺎﺭی ﺭﻭﺯ ﺩﺭ ﺷﻣﺎ ﺗﻠﻔﻧﯽ ﺗﻣﺎﺱ ﺑﻪ. ﺍﺳﺕ ﺭﺍﻳﮕﺎﻥ ﺗﻣﺎﺱ ﺍﻳﻥ.

B. Mga Kadalasang Itinatanong
Nakalista sa sumusunod na tsart ang mga kadalasang itinatanong.

?

Mga Kadalasang Itinatanong (FAQ)

Mga Sagot

Ano ang isang
Cal MediConnect Plan?

Ang Cal MediConnect Plan ay isang organisasyon na binubuo ng mga doktor, ospital, parmasya,
provider ng mga pangmatagalang serbisyo, at iba pang provider. Mayroon din itong mga
tagakoordina ng pangangalaga upang matulungan kang pangasiwaan ang lahat ng iyong
provider at serbisyo. Nagtutulungan silang lahat upang maibigay ang pangangalagang kailangan
mo. Ang Health Net Cal MediConnect Plan (Medicare-Medicaid Plan) ay isang Cal MediConnect
Plan na nagbibigay ng mga benepisyo ng Medi-Cal at Medicare sa mga nagpatala.

Ano ang isang tagakoordina ng
pangangalaga ng Health Net
Cal MediConnect?

Ang isang tagakoordina ng pangangalaga ng Health Net Cal MediConnect ay ang pangunahing
tao na dapat mong tawagan. Tumutulong ang taong ito na pangasiwaan ang lahat ng iyong
provider at serbisyo at sinisiguro na nakukuha mo kung ano ang kailangan mo.

Kung mayroon kang mga tanong, mangyaring tumawag sa Health Net Cal MediConnect sa 1-855-464-3571 (TTY: 711) mula 8 a.m.
hanggang 8 p.m., Lunes hanggang Biyernes. Pagkatapos ng oras ng trabaho, tuwing Sabado at Linggo at tuwing pista-opisyal, maaari kang
mag-iwan ng mensahe. Sasagutin ang iyong tawag sa loob ng susunod na araw ng negosyo. Libre ang tawag. Para sa mas marami pang
impormasyon, bisitahin ang mmp.healthnetcalifornia.com.
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Mga Kadalasang Itinatanong (FAQ)

Mga Sagot

Ano ang Long-Term Services and
Supports (LTSS)?

Ang LTSS ay para sa mga miyembro na kailangan ang tulong upang gawin ang pang-araw-araw
na gawain tulad ng paliligo, pagbibihis, paghanda ng pagkain, at pag-inom ng gamot. Ang
karamihan sa mga serbisyong ito ay ibinibigay sa iyong tahanan o sa inyong komunidad
ngunit maaaring ibigay sa isang nursing home o ospital.
Kabilang sa LTSS ang mga sumusunod na programa: Multipurpose Senior Services Program
(MSSP), Community-Based Adult Services (CBAS), at pangmatagalang pangangalaga ng sanay
na pagkalinga na ibinibigay ng mga Nursing Facilities (NF).

Matatanggap mo ba ang parehong
benepisyo ng Medicare at Medi-Cal sa
Health Net Cal MediConnect na
natatanggap mo ngayon?

Makukuha mo nang direkta ang iyong mga saklaw na benepisyo sa Medicare at Medi-Cal mula
sa Health Net Cal MediConnect. Makikipagtulungan ka sa isang team ng mga provider na
tutulong na tukuyin kung anong mga serbisyo ang pinakamahusay na makakatugon sa iyong
mga pangangailangan. Nangangahulugan ito na ang ilan sa mga serbisyong natatanggap mo
ngayon ay maaaring magbago.
Kapag nagpatala ka sa Health Net Cal MediConnect, magtutulungan ka at ang iyong pangkat
ng pangangalaga upang bumuo ng Indibidwal na Plano ng Pangangalaga upang harapin ang
iyong mga pangangailangan sa kalusugan at suporta, sinasalamin ang iyong mga personal na
kagustuhan at layunin. At, kung umiinom ka ng anumang resetang gamot ng Medicare Part D
na hindi karaniwang sinasaklaw ng Health Net Cal MediConnect, maaari kang makakuha ng
pansamantalang supply at tutulungan ka namin na lumipat sa ibang gamot o makakuha ng
pagbubukod upang saklawin ng Health Net Cal MediConnect ang iyong gamot kung
kinakailangan dahil sa medikal na dahilan.

?

Kung mayroon kang mga tanong, mangyaring tumawag sa Health Net Cal MediConnect sa 1-855-464-3571 (TTY: 711) mula 8 a.m.
hanggang 8 p.m., Lunes hanggang Biyernes. Pagkatapos ng oras ng trabaho, tuwing Sabado at Linggo at tuwing pista-opisyal, maaari kang
mag-iwan ng mensahe. Sasagutin ang iyong tawag sa loob ng susunod na araw ng negosyo. Libre ang tawag. Para sa mas marami pang
impormasyon, bisitahin ang mmp.healthnetcalifornia.com.
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Mga Kadalasang Itinatanong (FAQ)

Mga Sagot

Maaari ka bang pumunta sa
parehong mga doktor na
pinagpapatingnan mo ngayon?

Kadalasang ganoon ang pangyayari. Kung nagtatrabaho ang iyong mga provider (kabilang ang
mga doktor at parmasya) sa Health Net Cal MediConnect at may kontrata sa amin, maaari kang
magpatuloy na pumunta sa kanila.



Ang mga provider na may kasunduan sa amin ay “nasa network.” Dapat mong gamitin
ang mga provider na nasa network ng Health Net Cal MediConnect Plan.



Kung kailangan mo ng agaran o pang-emergency na pangangalaga o mga serbisyo
ng dialysis na wala sa lugar ng pinagseserbisyuhan, maaari kang gumamit ng mga
provider na nasa labas ng plan ng Health Net Cal MediConnect. Para sa mas marami
pang impormasyon tungkol sa pakikipagkita sa mga provider sa labas ng network ng
Health Net Cal MediConnect, mangyaring tumawag sa Mga Serbisyo sa Miyembro o
basahin ang Handbook ng Miyembro ng Health Net Cal MediConnect.

Upang malaman kung ang iyong mga doktor ay nasa network ng plan, tumawag sa Mga
Serbisyo sa Miyembro o basahin ang Direktoryo ng Provider at Parmasya ng Health Net
Cal MediConnect.
Kung bago para sa iyo ang Health Net Cal MediConnect, makikipagtulungan kami sa iyo
upang bumuo ng Indibidwal na Plano ng Pangangalaga upang harapin ang iyong mga
pangangailangan. Maaari kang magpatuloy na magpatingin sa mga doktor na pinupuntahan
mo ngayon nang hanggang 12 buwan kung nagbibigay sila ng mga serbisyo na sasaklawin
ng Medicare at Medi-Cal at natutugunan ang ilang kondisyon. Mangyaring tumawag sa
1-855-464-3571 (TTY: 711) mula 8 a.m. hanggang 8 p.m., Lunes hanggang Biyernes,
at sabihin sa kanila na gusto mong humiling ng pagpapatuloy ng pangangalaga.

?

Kung mayroon kang mga tanong, mangyaring tumawag sa Health Net Cal MediConnect sa 1-855-464-3571 (TTY: 711) mula 8 a.m.
hanggang 8 p.m., Lunes hanggang Biyernes. Pagkatapos ng oras ng trabaho, tuwing Sabado at Linggo at tuwing pista-opisyal, maaari kang
mag-iwan ng mensahe. Sasagutin ang iyong tawag sa loob ng susunod na araw ng negosyo. Libre ang tawag. Para sa mas marami pang
impormasyon, bisitahin ang mmp.healthnetcalifornia.com.
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?

Mga Kadalasang Itinatanong (FAQ)

Mga Sagot

Ano ang mangyayari kung
kailangan mo ng isang serbisyo
ngunit wala sa network ng
Health Net Cal MediConnect
ang makapagbibigay nito?

Karamihan sa mga serbisyo ay ibibigay ng aming mga provider sa network. Kung kailangan
mo ng serbisyo na hindi maibibigay sa loob ng aming network, babayaran ng Health Net
Cal MediConnect ang gastos sa isang provider na wala sa network.

Saan magagamit ang Health Net
Cal MediConnect?

Kasama sa lugar na pinagseserbisyuhan para sa plan na ito ang Los Angeles County, CA
(maliban lang sa ZIP code na: 90704). Dapat na nakatira ka sa lugar na ito para sumali sa plan.

Magbabayad ka ba ng buwanang
halaga (tinatawag ding premium)
sa ilalim ng Health Net
Cal MediConnect?

Hindi ka magbabayad ng anumang buwanang premium sa Health Net Cal MediConnect para sa
iyong saklaw sa kalusugan.

Kung mayroon kang mga tanong, mangyaring tumawag sa Health Net Cal MediConnect sa 1-855-464-3571 (TTY: 711) mula 8 a.m.
hanggang 8 p.m., Lunes hanggang Biyernes. Pagkatapos ng oras ng trabaho, tuwing Sabado at Linggo at tuwing pista-opisyal, maaari kang
mag-iwan ng mensahe. Sasagutin ang iyong tawag sa loob ng susunod na araw ng negosyo. Libre ang tawag. Para sa mas marami pang
impormasyon, bisitahin ang mmp.healthnetcalifornia.com.
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Mga Kadalasang Itinatanong (FAQ)

Mga Sagot

Ano ang paunang pahintulot?

Nangangahulugan ang paunang pahintulot na dapat kang kumuha ng pag-apruba mula sa
Health Net Cal MediConnect bago ka makakuha ng isang partikular na serbisyo o gamot o
magpatingin sa isang provider na wala sa network. Maaaring hindi saklawin ng Health Net
Cal MediConnect ang serbisyo o gamot kung hindi ka nakakuha ng pag-apruba.
Kung kailangan mo ng agaran o pang-emergency na pangangalaga o mga serbisyo ng dialysis
na wala sa lugar ng pinagseserbisyuhan, hindi mo kailangang kumuha muna ng pag-apruba.
Mabibigyan ka ng Health Net Cal MediConnect ng listahan ng mga serbisyo o pamamaraan na
kinakailangan mong kumuha ng paunang pahintulot mula sa Health Net Cal MediConnect bago
maibigay ang serbisyo.
Tingnan ang Kabanata 3 ng Handbook ng Miyembro upang malaman ang higit pa tungkol
sa paunang pahintulot. Tingnan ang Tsart ng mga Benepisyo sa Kabanata 4 ng Handbook
ng Miyembro upang malaman kung aling mga serbisyo ang nangangailangan ng
paunang pahintulot.

Ano ang isang referral?

Nangangahulugan ang referral na dapat magbigay sa iyo ng pag-apruba ang iyong provider ng
pangunahing pangangalaga (PCP) bago ka magpatingin sa isang tao na hindi iyong PCP o
gumamit ng iba pang provider sa network ng plan. Kung hindi ka nakakuha ng pag-apruba,
maaaring hindi saklawin ng Health Net Cal MediConnect ang mga serbisyo. Hindi mo kailangan
ng referral upang magpatingin sa mga partikular na espesyalista, tulad ng mga espesyalista sa
kalusugan ng kababaihan.
Tingnan ang Kabanata 3 ng Handbook ng Miyembro upang malaman ang higit pa tungkol sa
kung kailan mo kailangang kumuha ng referral mula sa iyong PCP.

?

Kung mayroon kang mga tanong, mangyaring tumawag sa Health Net Cal MediConnect sa 1-855-464-3571 (TTY: 711) mula 8 a.m.
hanggang 8 p.m., Lunes hanggang Biyernes. Pagkatapos ng oras ng trabaho, tuwing Sabado at Linggo at tuwing pista-opisyal, maaari kang
mag-iwan ng mensahe. Sasagutin ang iyong tawag sa loob ng susunod na araw ng negosyo. Libre ang tawag. Para sa mas marami pang
impormasyon, bisitahin ang mmp.healthnetcalifornia.com.
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Mga Kadalasang Itinatanong (FAQ)

Mga Sagot

Ano ang Ekstrang Tulong?

Ang Ekstrang Tulong ay isang programa ng Medicare na tumutulong sa mga tao na may
limitadong kita at mapagkukunan na bawasan ang mga gastusin sa resetang gamot ng Medicare
Part D tulad ng mga premium, deductible, at copay. Tinatawag din ang Ekstrang Tulong na
“Low-Income Subsidy,” o “LIS.”
Kabilang na sa mga copay ng iyong resetang gamot sa ilalim ng Health Net Cal MediConnect
ang halaga ng Ekstrang Tulong na kuwalipikado ka. Para sa mas marami pang impormasyon
tungkol sa Ekstrang Tulong, makipag-ugnayan sa inyong lokal na Social Security Office, o
tumawag sa Social Security sa 1-800-772-1213. Dapat tumawag ang mga gumagamit ng
TTY sa 1-800-325-0778.

?

Kung mayroon kang mga tanong, mangyaring tumawag sa Health Net Cal MediConnect sa 1-855-464-3571 (TTY: 711) mula 8 a.m.
hanggang 8 p.m., Lunes hanggang Biyernes. Pagkatapos ng oras ng trabaho, tuwing Sabado at Linggo at tuwing pista-opisyal, maaari kang
mag-iwan ng mensahe. Sasagutin ang iyong tawag sa loob ng susunod na araw ng negosyo. Libre ang tawag. Para sa mas marami pang
impormasyon, bisitahin ang mmp.healthnetcalifornia.com.
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Mga Kadalasang Itinatanong (FAQ)

Mga Sagot

Sino ang dapat mong tawagan kung
mayroon kang mga tanong o
kailangan ng tulong (ipinagpapatuloy
sa susunod na pahina)

Kung mayroon kang mga pangkalahatang tanong o mga tanong tungkol sa aming plan,
mga serbisyo, lugar na pinagseserbisyuhan, billing, o mga ID card ng Miyembro,
mangyaring tumawag sa Mga Serbisyo sa Miyembro ng Health Net Cal MediConnect:
TUMAWAG
SA

1-855-464-3571
Libre ang mga pagtawag sa numerong ito. May taong narito upang
makipag-usap sa iyo mula 8 a.m. hanggang 8 p.m., Lunes hanggang
Biyernes. Pagkatapos ng oras ng trabaho, tuwing Sabado at Linggo at tuwing
pista-opisyal, maaari kang mag-iwan ng mensahe. Sasagutin ang iyong
tawag sa loob ng susunod na araw ng negosyo.
Ang Mga Serbisyo sa Miyembro ay mayroon ding mga serbisyong
pagsasaling-wika na magagamit ng mga taong hindi nagsasalita ng Ingles.

TTY

711
Ang numerong ito ay para sa mga taong may kahinaan ang pandinig o may
problema sa pagsasalita. Dapat mayroon kang espesyal na kagamitan sa
telepono para matawagan ito.
Libre ang mga pagtawag sa numerong ito. May taong narito upang
makipag-usap sa iyo mula 8 a.m. hanggang 8 p.m., Lunes hanggang
Biyernes. Pagkatapos ng oras ng trabaho, tuwing Sabado at Linggo at tuwing
pista-opisyal, maaari kang mag-iwan ng mensahe. Sasagutin ang iyong
tawag sa loob ng susunod na araw ng negosyo.

?

Kung mayroon kang mga tanong, mangyaring tumawag sa Health Net Cal MediConnect sa 1-855-464-3571 (TTY: 711) mula 8 a.m.
hanggang 8 p.m., Lunes hanggang Biyernes. Pagkatapos ng oras ng trabaho, tuwing Sabado at Linggo at tuwing pista-opisyal, maaari kang
mag-iwan ng mensahe. Sasagutin ang iyong tawag sa loob ng susunod na araw ng negosyo. Libre ang tawag. Para sa mas marami pang
impormasyon, bisitahin ang mmp.healthnetcalifornia.com.
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Mga Kadalasang Itinatanong (FAQ)

Mga Sagot

Sino ang dapat mong tawagan kung
mayroon kang mga tanong o
kailangan ng tulong?
(ipinagpapatuloy mula sa
naunang pahina)

Kung mayroon kang mga tanong tungkol sa iyong kalusugan, mangyaring tumawag sa
Linya ng Telepono ng Nurse Advice:
TUMAWAG
SA

1-855-464-3571

TTY

711

Libre ang mga pagtawag sa numerong ito. Mayroong pagtuturo at payo ng
nurse mula sa mga sinanay na clinician 24 na oras kada araw, 7 araw
kada linggo.

Ang numerong ito ay para sa mga taong may kahinaan ang pandinig o may
problema sa pagsasalita. Dapat mayroon kang espesyal na kagamitan sa
telepono para matawagan ito.
Libre ang mga pagtawag sa numerong ito. Mayroong pagtuturo at payo ng
nurse mula sa mga sinanay na clinician 24 na oras kada araw, 7 araw
kada linggo.

?

Kung mayroon kang mga tanong, mangyaring tumawag sa Health Net Cal MediConnect sa 1-855-464-3571 (TTY: 711) mula 8 a.m.
hanggang 8 p.m., Lunes hanggang Biyernes. Pagkatapos ng oras ng trabaho, tuwing Sabado at Linggo at tuwing pista-opisyal, maaari kang
mag-iwan ng mensahe. Sasagutin ang iyong tawag sa loob ng susunod na araw ng negosyo. Libre ang tawag. Para sa mas marami pang
impormasyon, bisitahin ang mmp.healthnetcalifornia.com.
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Mga Kadalasang Itinatanong (FAQ)

Mga Sagot

Sino ang dapat mong tawagan kung
mayroon kang mga tanong o
kailangan ng tulong?
(ipinagpapatuloy mula sa
naunang pahina)

Kung kailangan mo ng mga agarang serbisyo sa kalusugan ng pag-uugali, pakitawagan
ang Behavioral Health Crisis Line:
TUMAWAG
SA

1-855-464-3571

TTY

711

Libre ang mga pagtawag sa numerong ito. Mayroong mga lisensyadong
clinician sa kalusugan ng pag-uugali 24 na oras kada araw, 7 araw
kada linggo.

Ang numerong ito ay para sa mga taong may kahinaan ang pandinig o may
problema sa pagsasalita. Dapat mayroon kang espesyal na kagamitan sa
telepono para matawagan ito.
Libre ang mga pagtawag sa numerong ito. Mayroong mga lisensyadong
clinician sa kalusugan ng pag-uugali 24 na oras kada araw, 7 araw
kada linggo.

?

Kung mayroon kang mga tanong, mangyaring tumawag sa Health Net Cal MediConnect sa 1-855-464-3571 (TTY: 711) mula 8 a.m.
hanggang 8 p.m., Lunes hanggang Biyernes. Pagkatapos ng oras ng trabaho, tuwing Sabado at Linggo at tuwing pista-opisyal, maaari kang
mag-iwan ng mensahe. Sasagutin ang iyong tawag sa loob ng susunod na araw ng negosyo. Libre ang tawag. Para sa mas marami pang
impormasyon, bisitahin ang mmp.healthnetcalifornia.com.
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C. Pangkalahatang Ideya tungkol sa mga Serbisyo
Ang sumusunod na tsart ay isang mabilis na pangkalahatang ideya ng kung anong mga serbisyo ang maaaring kailangan mo, ang iyong mga
gastusin at mga patakaran tungkol sa mga benepisyo.

?

Pangangailangan o
problema sa
kalusugan

Mga serbisyong maaaring
kailangan mo

Ang iyong mga
gastusin para
sa mga
provider na
nasa network

Mga limitasyon, pagbubukod, at impormasyon ng
benepisyo (mga patakaran tungkol sa mga benepisyo)

Gusto mong
magpatingin sa
isang doktor
(Ipinagpapatuloy ang
seksyon na ito sa
susunod na pahina.)

Mga pagbisita upang gamutin ang
isang pinsala o sakit

$0

Kung kailangan mo ng agaran o pang-emergency na
pangangalaga o mga serbisyo ng dialysis na wala sa lugar ng
pinagseserbisyuhan, hindi mo kailangang kumuha muna ng
pag-apruba. Para sa mga rutinang pagbisita, maaaring ilapat
ang mga patakaran ng referral at paunang pahintulot. Dapat
kang pumunta sa mga doktor, espesyalista at ospital
ng network.

Mga pagbisita para sa kalusugan
ng katawan, tulad ng pisikal

$0

Taunang Pagbisita para sa Kalusugan ng Katawan bawat
12 buwan.

Kung mayroon kang mga tanong, mangyaring tumawag sa Health Net Cal MediConnect sa 1-855-464-3571 (TTY: 711) mula 8 a.m.
hanggang 8 p.m., Lunes hanggang Biyernes. Pagkatapos ng oras ng trabaho, tuwing Sabado at Linggo at tuwing pista-opisyal, maaari kang
mag-iwan ng mensahe. Sasagutin ang iyong tawag sa loob ng susunod na araw ng negosyo. Libre ang tawag. Para sa mas marami pang
impormasyon, bisitahin ang mmp.healthnetcalifornia.com.
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Pangangailangan o
problema sa
kalusugan

Mga serbisyong maaaring
kailangan mo

Ang iyong mga
gastusin para
sa mga
provider na
nasa network

Mga limitasyon, pagbubukod, at impormasyon ng
benepisyo (mga patakaran tungkol sa mga benepisyo)

Gusto mong
magpatingin sa
isang doktor
(Ipinagpapatuloy
mula sa naunang
pahina.)

Transportasyon patungo sa opisina
ng doktor

$0

Hindi Medikal na Transportasyon (NMT) – Mga walang limit
na balikang biyahe sa mga lokasyon na aprubado ng plan sa
pamamagitan ng pampasaherong kotse, taxi o iba pang uri ng
pampubliko/pribadong sasakyan bawat taon.
Maaaring ilapat ang mga kinakailangan sa referral.
Hindi Pang-emergency na Transportasyong
Medikal (NEMT) –
Kinakailangan upang makuha ang saklaw na mga serbisyong
medikal, at hindi ka pinapayagan ng iyong kondisyong
medikal na magbiyahe sa pamamagitan ng bus,
pampasaherong kotse, taxi, o iba pang anyo ng pampubliko o
pampribadong transportasyon. Maaaring ilapat ang mga
patakaran ng referral at paunang pahintulot.

Pangangalaga ng espesyalista

?

$0

Dapat kang pumunta sa mga doktor, espesyalista at ospital
ng network. Maaaring ilapat ang mga patakaran ng paunang
pahintulot. Maaaring kailanganin ang referral para sa mga
espesyalista ng network (para sa mga partikular
na benepisyo).

Kung mayroon kang mga tanong, mangyaring tumawag sa Health Net Cal MediConnect sa 1-855-464-3571 (TTY: 711) mula 8 a.m.
hanggang 8 p.m., Lunes hanggang Biyernes. Pagkatapos ng oras ng trabaho, tuwing Sabado at Linggo at tuwing pista-opisyal, maaari kang
mag-iwan ng mensahe. Sasagutin ang iyong tawag sa loob ng susunod na araw ng negosyo. Libre ang tawag. Para sa mas marami pang
impormasyon, bisitahin ang mmp.healthnetcalifornia.com.
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Pangangailangan o
problema sa
kalusugan

Mga serbisyong maaaring
kailangan mo

Ang iyong mga
gastusin para
sa mga
provider na
nasa network

Mga limitasyon, pagbubukod, at impormasyon ng
benepisyo (mga patakaran tungkol sa mga benepisyo)

Gusto mong
magpatingin sa
isang doktor
(Ipinagpapatuloy
mula sa naunang
pahina.)

Pangangalaga upang makaiwas ka
sa pagkakasakit, tulad ng bakuna
sa trangkaso

$0

Hindi kailangan ang referral at paunang pahintulot para sa
mga bakuna sa trangkaso o pulmonya. Maaaring ilapat ang
mga patakaran ng referral at paunang pahintulot para sa iba
pang serbisyo.

“Welcome to Medicare” na
pagbisita upang makaiwas sa sakit
(isang beses lang)

$0

Sa unang 12 buwan ng iyong bagong saklaw sa Part B,
maaari kang makakuha ng alinman sa Welcome to Medicare
na Pagbisita upang Makaiwas sa Sakit o isang Taunang
Pagbisita para sa Kalusugan ng Katawan. Pagkatapos ng
iyong unang 12 buwan, makakakuha ka ng isang Taunang
Pagbisita para sa Kalusugan ng Katawan bawat 12 buwan.

Mga pagsusuri sa lab, tulad ng
pagsusuri ng dugo

$0

Maaaring ilapat ang mga patakaran ng referral at
paunang pahintulot.

Mga x-ray o iba pang larawan,
tulad ng Mga CAT scan

$0

Maaaring ilapat ang mga patakaran ng referral at
paunang pahintulot.

Mga pagsusuri na screening, tulad
ng mga pagsusuri upang
matingnan ang kanser

$0

Depende sa serbisyo, maaaring ilapat ang mga patakaran ng
referral at paunang pahintulot.

Kailangan mo ng
mga medikal na
pagsusuri

?

Kung mayroon kang mga tanong, mangyaring tumawag sa Health Net Cal MediConnect sa 1-855-464-3571 (TTY: 711) mula 8 a.m.
hanggang 8 p.m., Lunes hanggang Biyernes. Pagkatapos ng oras ng trabaho, tuwing Sabado at Linggo at tuwing pista-opisyal, maaari kang
mag-iwan ng mensahe. Sasagutin ang iyong tawag sa loob ng susunod na araw ng negosyo. Libre ang tawag. Para sa mas marami pang
impormasyon, bisitahin ang mmp.healthnetcalifornia.com.
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?

Pangangailangan o
problema sa
kalusugan

Mga serbisyong maaaring
kailangan mo

Ang iyong mga
gastusin para
sa mga
provider na
nasa network

Mga limitasyon, pagbubukod, at impormasyon ng
benepisyo (mga patakaran tungkol sa mga benepisyo)

Kailangan mo ng
mga gamot upang
lunasan ang iyong
sakit o kondisyon
(Ipinagpapatuloy ang
seksyon na ito sa
susunod na pahina.)

Mga gamot na generic (pangalan
na walang tatak)

$0 hanggang
$3.60 copay
nang hanggang
sa 90-araw
na supply.
Maaaring
mag-iba ang
mga copay
para sa mga
resetang gamot
batay sa antas
ng Ekstrang
Tulong na
makukuha mo.
Mangyaring
tumawag sa
plan para sa
mga detalye.

Maaaring may mga limitasyon sa mga uri ng mga saklaw na
gamot. Mangyaring tingnan ang Listahan ng mga Saklaw na
Gamot (Listahan ng Gamot) ng Health Net Cal MediConnect
para sa mas marami pang impormasyon.
Maaaring mangailangan ang ilang gamot ng paunang
pahintulot. Maaaring ilapat ang mga limit sa dami.
Maaari mong makuha ang iyong mga gamot sa mga
nagtitinging parmasya ng network at/o sa aming mga
parmasya na mail order.
Sa ilang kaso lang, sasaklawin namin ang mga reseta na
kinuha sa mga parmasya na wala sa network. Kung pupunta
ka sa isang parmasya na wala sa network, kakailanganin
mong bayaran ang buong halaga ng iyong reseta. Maaari
mong ipadala sa amin ang kopya ng iyong resibo at hingin sa
amin na ibalik ang bayad sa iyo para sa aming bahagi ng
gastos. Mangyaring tingnan ang Kabanata 5 ng Handbook ng
Miyembro upang malaman ang higit pa tungkol sa mga
parmasya na wala sa network.

Kung mayroon kang mga tanong, mangyaring tumawag sa Health Net Cal MediConnect sa 1-855-464-3571 (TTY: 711) mula 8 a.m.
hanggang 8 p.m., Lunes hanggang Biyernes. Pagkatapos ng oras ng trabaho, tuwing Sabado at Linggo at tuwing pista-opisyal, maaari kang
mag-iwan ng mensahe. Sasagutin ang iyong tawag sa loob ng susunod na araw ng negosyo. Libre ang tawag. Para sa mas marami pang
impormasyon, bisitahin ang mmp.healthnetcalifornia.com.
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Pangangailangan o
problema sa
kalusugan

Mga serbisyong maaaring
kailangan mo

Ang iyong mga
gastusin para
sa mga
provider na
nasa network

Kailangan mo ng
mga gamot upang
lunasan ang iyong
sakit o kondisyon
(Ipinagpapatuloy
mula sa naunang
pahina.)

Mga limitasyon, pagbubukod, at impormasyon ng
benepisyo (mga patakaran tungkol sa mga benepisyo)

Maaari kang makakuha ng pangmatagalang supply
(tinatawag ding isang “pinalawig na supply”) kapag kinuha mo
ang iyong reseta sa ilang parmasya. Ang pangmatagalang
supply ay hanggang sa 90-araw na supply. Ang gastos mo ay
tulad ng sa isang-buwang supply.
Saklaw sa Sakuna
Pagkatapos na umabot ang iyong mga taunang gastusin na
mula sa sariling bulsa sa $6,350, magbabayad ka ng $0 para
sa mga gamot na nasa iyong pormularyo.

?

Kung mayroon kang mga tanong, mangyaring tumawag sa Health Net Cal MediConnect sa 1-855-464-3571 (TTY: 711) mula 8 a.m.
hanggang 8 p.m., Lunes hanggang Biyernes. Pagkatapos ng oras ng trabaho, tuwing Sabado at Linggo at tuwing pista-opisyal, maaari kang
mag-iwan ng mensahe. Sasagutin ang iyong tawag sa loob ng susunod na araw ng negosyo. Libre ang tawag. Para sa mas marami pang
impormasyon, bisitahin ang mmp.healthnetcalifornia.com.
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?

Pangangailangan o
problema sa
kalusugan

Mga serbisyong maaaring
kailangan mo

Ang iyong mga
gastusin para
sa mga
provider na
nasa network

Mga limitasyon, pagbubukod, at impormasyon ng
benepisyo (mga patakaran tungkol sa mga benepisyo)

Kailangan mo ng
mga gamot upang
lunasan ang iyong
sakit o kondisyon
(Ipinagpapatuloy
mula sa naunang
pahina.)

Mga branded na gamot

$0 hanggang
$8.95 copay
nang hanggang
sa 90-araw
na supply.
Maaaring
mag-iba ang
mga copay para
sa mga
resetang gamot
batay sa antas
ng Ekstrang
Tulong na
makukuha mo.
Mangyaring
tumawag sa
plan para sa
mga detalye.

Maaaring may mga limitasyon sa mga uri ng mga saklaw na
gamot. Mangyaring tingnan ang Listahan ng mga Saklaw na
Gamot (Listahan ng Gamot) ng Health Net Cal MediConnect
para sa mas marami pang impormasyon.
Maaaring mangailangan ang ilang gamot ng paunang
pahintulot. Maaaring ilapat ang mga limit sa dami.
Maaari mong makuha ang iyong mga gamot sa mga
nagtitinging parmasya ng network at/o sa aming mga
parmasya na mail order.
Sa ilang kaso lang, sasaklawin namin ang mga reseta na
kinuha sa mga parmasya na wala sa network. Kung pupunta
ka sa isang parmasya na wala sa network, kakailanganin
mong bayaran ang buong halaga ng iyong reseta. Maaari
mong ipadala sa amin ang kopya ng iyong resibo at hingin sa
amin na ibalik ang bayad sa iyo para sa aming bahagi ng
gastos. Mangyaring tingnan ang Kabanata 5 ng Handbook ng
Miyembro upang malaman ang higit pa tungkol sa mga
parmasya na wala sa network.

Kung mayroon kang mga tanong, mangyaring tumawag sa Health Net Cal MediConnect sa 1-855-464-3571 (TTY: 711) mula 8 a.m.
hanggang 8 p.m., Lunes hanggang Biyernes. Pagkatapos ng oras ng trabaho, tuwing Sabado at Linggo at tuwing pista-opisyal, maaari kang
mag-iwan ng mensahe. Sasagutin ang iyong tawag sa loob ng susunod na araw ng negosyo. Libre ang tawag. Para sa mas marami pang
impormasyon, bisitahin ang mmp.healthnetcalifornia.com.
18

Health Net Cal MediConnect: Buod ng mga Benepisyo 2020
Pangangailangan o
problema sa
kalusugan

Mga serbisyong maaaring
kailangan mo

Ang iyong mga
gastusin para
sa mga
provider na
nasa network

Mga limitasyon, pagbubukod, at impormasyon ng
benepisyo (mga patakaran tungkol sa mga benepisyo)

Maaari kang makakuha ng pangmatagalang supply
(tinatawag ding isang “pinalawig na supply”) kapag kinuha mo
ang iyong reseta sa ilang parmasya. Ang pangmatagalang
supply ay hanggang sa 90-araw na supply. Ang gastos mo ay
tulad ng sa isang-buwang supply. Mangyaring tingnan ang
iyong Direktoryo ng Provider at Parmasya para sa mga
partikular na parmasya.

Kailangan mo ng
mga gamot upang
lunasan ang iyong
sakit o kondisyon
(Ipinagpapatuloy
mula sa naunang
pahina.)

Saklaw sa Sakuna
Pagkatapos na umabot ang iyong mga taunang gastusin na
mula sa sariling bulsa sa $6,350, magbabayad ka ng $0 para
sa mga gamot na nasa iyong pormularyo.

?

Kung mayroon kang mga tanong, mangyaring tumawag sa Health Net Cal MediConnect sa 1-855-464-3571 (TTY: 711) mula 8 a.m.
hanggang 8 p.m., Lunes hanggang Biyernes. Pagkatapos ng oras ng trabaho, tuwing Sabado at Linggo at tuwing pista-opisyal, maaari kang
mag-iwan ng mensahe. Sasagutin ang iyong tawag sa loob ng susunod na araw ng negosyo. Libre ang tawag. Para sa mas marami pang
impormasyon, bisitahin ang mmp.healthnetcalifornia.com.
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Pangangailangan o
problema sa
kalusugan

Mga serbisyong maaaring
kailangan mo

Ang iyong mga
gastusin para
sa mga
provider na
nasa network

Mga limitasyon, pagbubukod, at impormasyon ng
benepisyo (mga patakaran tungkol sa mga benepisyo)

Kailangan mo ng
mga gamot upang
lunasan ang iyong
sakit o kondisyon
(Ipinagpapatuloy
mula sa naunang
pahina.)

Mga gamot na over-the-counter
(OTC)

$0 copay nang
hanggang sa
90-araw na
supply.

Maaaring may mga limitasyon sa mga uri ng mga saklaw na
gamot. Mangyaring tingnan ang Listahan ng mga Saklaw na
Gamot (Listahan ng Gamot) ng Health Net Cal MediConnect
para sa mas marami pang impormasyon.

Mga resetang gamot na Medicare
Part B

$0

Kabilang sa mga gamot na Part B ang mga gamot na
ibinibigay ng iyong doktor sa kanyang opisina, ilang iniinom
na gamot para sa kanser, at ilang gamot na ginagamit sa
ilang kagamitang medikal. Maaaring sumailalim ang ilang
gamot na Part B sa step therapy. Basahin ang Handbook ng
Miyembro para sa mas maraming impormasyon tungkol sa
mga gamot na ito
Maaaring ilapat ang mga patakaran ng paunang pahintulot.

Kailangan mo ng
therapy matapos ang
isang stroke o
aksidente

?

Occupational, physical, o speech
therapy

Saklaw ang physical therapy, occupational therapy at mga
serbisyong speech at language pathology na kinakailangan
dahil sa medikal na dahilan.

$0

Maaaring ilapat ang mga patakaran ng referral at
paunang pahintulot.

Kung mayroon kang mga tanong, mangyaring tumawag sa Health Net Cal MediConnect sa 1-855-464-3571 (TTY: 711) mula 8 a.m.
hanggang 8 p.m., Lunes hanggang Biyernes. Pagkatapos ng oras ng trabaho, tuwing Sabado at Linggo at tuwing pista-opisyal, maaari kang
mag-iwan ng mensahe. Sasagutin ang iyong tawag sa loob ng susunod na araw ng negosyo. Libre ang tawag. Para sa mas marami pang
impormasyon, bisitahin ang mmp.healthnetcalifornia.com.
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Pangangailangan o
problema sa
kalusugan

Mga serbisyong maaaring
kailangan mo

Ang iyong mga
gastusin para
sa mga
provider na
nasa network

Mga limitasyon, pagbubukod, at impormasyon ng
benepisyo (mga patakaran tungkol sa mga benepisyo)

Kailangan mo ng
emergency na
pangangalaga
(Ipinagpapatuloy ang
seksyon na ito sa
susunod na pahina.)

Mga serbisyo sa emergency room

$0

Maaari kang makakuha ng saklaw na medikal na
pangangalagang pang-emergency kapag kailangan mo ito,
saanman sa Estados Unidos o mga teritoryo nito.
Hindi kailangan ang paunang pahintulot.
Saklaw ka para sa pandaigdigang mga serbisyong
pang-emergency/agarang pangangalaga sa labas ng
Estados Unidos.
May taunang limit na $50,000 para sa pandaigdigang saklaw
na pang-emergency/agaran.

Mga serbisyo ng ambulansya

$0

Hindi kailangan ang paunang pahintulot para sa mga
serbisyong pang-emergency ng ambulansya na nasa network
o sa labas ng network.
Maaaring ilapat ang mga patakaran ng paunang pahintulot
para sa mga hindi pang-emergency na serbisyo
ng ambulansya.

?

Kung mayroon kang mga tanong, mangyaring tumawag sa Health Net Cal MediConnect sa 1-855-464-3571 (TTY: 711) mula 8 a.m.
hanggang 8 p.m., Lunes hanggang Biyernes. Pagkatapos ng oras ng trabaho, tuwing Sabado at Linggo at tuwing pista-opisyal, maaari kang
mag-iwan ng mensahe. Sasagutin ang iyong tawag sa loob ng susunod na araw ng negosyo. Libre ang tawag. Para sa mas marami pang
impormasyon, bisitahin ang mmp.healthnetcalifornia.com.
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Pangangailangan o
problema sa
kalusugan

Mga serbisyong maaaring
kailangan mo

Ang iyong mga
gastusin para
sa mga
provider na
nasa network

Mga limitasyon, pagbubukod, at impormasyon ng
benepisyo (mga patakaran tungkol sa mga benepisyo)

Kailangan mo ng
emergency na
pangangalaga
(Ipinagpapatuloy
mula sa naunang
pahina.)

Agarang pangangalaga

$0

Maaari kang makakuha ng saklaw na agarang pangangalaga
kapag kailangan mo ito saanman sa Estados Unidos o mga
teritoryo nito. Tingnan rin ang “Mga serbisyo sa emergency
room” sa itaas para sa pandaigdigang saklaw na
pang-emergency/agaran.

Kailangan mo ng
pangangalaga sa
ospital

Pananatili sa ospital

Hindi kailangan ang paunang pahintulot.
$0

Walang limit sa bilang ng araw na saklaw na kinakailangan
dahil sa medikal na dahilan ng plan para sa bawat pananatili
sa ospital.
Maliban sa isang emergency, dapat sabihin ng iyong doktor
na ipapasok ka sa ospital.
Dapat kang pumunta sa mga doktor, espesyalista at ospital
ng network.
Maaaring ilapat ang mga patakaran ng referral at paunang
pahintulot para sa mga pananatili sa ospital na hindi
emergency.

Pangangalaga ng doktor
o surihano

?

$0

Ibinibigay ang pangangalaga ng doktor o siruhano bilang
bahagi ng iyong pananatili sa ospital.

Kung mayroon kang mga tanong, mangyaring tumawag sa Health Net Cal MediConnect sa 1-855-464-3571 (TTY: 711) mula 8 a.m.
hanggang 8 p.m., Lunes hanggang Biyernes. Pagkatapos ng oras ng trabaho, tuwing Sabado at Linggo at tuwing pista-opisyal, maaari kang
mag-iwan ng mensahe. Sasagutin ang iyong tawag sa loob ng susunod na araw ng negosyo. Libre ang tawag. Para sa mas marami pang
impormasyon, bisitahin ang mmp.healthnetcalifornia.com.
22

Health Net Cal MediConnect: Buod ng mga Benepisyo 2020
Pangangailangan o
problema sa
kalusugan

Mga serbisyong maaaring
kailangan mo

Ang iyong mga
gastusin para
sa mga
provider na
nasa network

Mga limitasyon, pagbubukod, at impormasyon ng
benepisyo (mga patakaran tungkol sa mga benepisyo)

Kailangan mo
ng tulong sa
pagpapagaling o may
mga espesyal na
pangangailangan
sa kalusugan
(Ipinagpapatuloy ang
seksyon na ito sa
susunod na pahina.)

Mga serbisyong panrehabilitasyon

$0

Mga Serbisyong Panrehabilitasyon para sa Outpatient
Saklaw ang physical therapy, occupational therapy at mga
serbisyong speech at language pathology na kinakailangan
dahil sa medikal na dahilan.
Maaaring ilapat ang mga patakaran ng referral at
paunang pahintulot.
Mga Serbisyong Panrehabilitasyon para sa Puso at Baga
Maaaring ilapat ang mga patakaran ng referral at
paunang pahintulot.

Kagamitang medikal para sa
pangangalaga sa tahanan

?

$0

Maaaring ilapat ang mga patakaran ng referral at
paunang pahintulot.

Kung mayroon kang mga tanong, mangyaring tumawag sa Health Net Cal MediConnect sa 1-855-464-3571 (TTY: 711) mula 8 a.m.
hanggang 8 p.m., Lunes hanggang Biyernes. Pagkatapos ng oras ng trabaho, tuwing Sabado at Linggo at tuwing pista-opisyal, maaari kang
mag-iwan ng mensahe. Sasagutin ang iyong tawag sa loob ng susunod na araw ng negosyo. Libre ang tawag. Para sa mas marami pang
impormasyon, bisitahin ang mmp.healthnetcalifornia.com.
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Pangangailangan o
problema sa
kalusugan

Mga serbisyong maaaring
kailangan mo

Ang iyong mga
gastusin para
sa mga
provider na
nasa network

Mga limitasyon, pagbubukod, at impormasyon ng
benepisyo (mga patakaran tungkol sa mga benepisyo)

Kailangan mo
ng tulong sa
pagpapagaling o may
mga espesyal na
pangangailangan
sa kalusugan
(Ipinagpapatuloy
mula sa naunang
pahina.)

Pangangalaga ng may
kasanayang pagkalinga

$0

Skilled Nursing Facility (SNF)
Walang limit sa bilang ng araw na saklaw ng plan para sa
bawat pananatili sa SNF.
Hindi kailangan ang dating pananatili sa ospital. Maaaring
ilapat ang mga patakaran ng referral at paunang pahintulot.
Kasama sa Pangangalaga sa Kalusugan sa Tahananang
mga kinakailangan dahil sa medikal na dahilan na paulit-ulit
na pangangalagang may kasanayan, mga serbisyong tulong
sa kalusugan sa tahanan at mga serbisyong
panrehabilitasyon.
Maaaring ilapat ang mga patakaran ng paunang pahintulot.

?

Kung mayroon kang mga tanong, mangyaring tumawag sa Health Net Cal MediConnect sa 1-855-464-3571 (TTY: 711) mula 8 a.m.
hanggang 8 p.m., Lunes hanggang Biyernes. Pagkatapos ng oras ng trabaho, tuwing Sabado at Linggo at tuwing pista-opisyal, maaari kang
mag-iwan ng mensahe. Sasagutin ang iyong tawag sa loob ng susunod na araw ng negosyo. Libre ang tawag. Para sa mas marami pang
impormasyon, bisitahin ang mmp.healthnetcalifornia.com.
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Pangangailangan o
problema sa
kalusugan

Mga serbisyong maaaring
kailangan mo

Ang iyong mga
gastusin para
sa mga
provider na
nasa network

Mga limitasyon, pagbubukod, at impormasyon ng
benepisyo (mga patakaran tungkol sa mga benepisyo)

Kailangan mo ng
pangangalaga
sa mata

Mga pagsusuri ng mata

$0

Mga pagsusuri sa paningin na kinakailangan dahil sa medikal
na dahilan para sa pag-diagnose at paggamot ng mga sakit at
kondisyon ng mata, kabilang ang taunang pag-screen ng
glaucoma para sa mga taong nasa peligro. Maaaring ilapat
ang mga patakaran ng referral.
Hanggang 1 karagdagang rutinang pagsusuri ng mata
bawat taon.

Kailangan mo ng
pangangalaga
sa mata

Mga salamin sa mata o contact
lens

Isang pares ng eyeglasses (mga lens at frame) o mga contact
lens matapos ang operasyon ng katarata.
$250 plan na limit sa saklaw para sa karagdagang salamin sa
mata kabilang ang eyeglasses (mga lens at frame) o mga
contact lens bawat dalawang taon.

Mga pag-screen ng pandinig

?

$0

$0

Maaaring ilapat ang mga patakaran ng referral at
paunang pahintulot.

Kung mayroon kang mga tanong, mangyaring tumawag sa Health Net Cal MediConnect sa 1-855-464-3571 (TTY: 711) mula 8 a.m.
hanggang 8 p.m., Lunes hanggang Biyernes. Pagkatapos ng oras ng trabaho, tuwing Sabado at Linggo at tuwing pista-opisyal, maaari kang
mag-iwan ng mensahe. Sasagutin ang iyong tawag sa loob ng susunod na araw ng negosyo. Libre ang tawag. Para sa mas marami pang
impormasyon, bisitahin ang mmp.healthnetcalifornia.com.
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Pangangailangan o
problema sa
kalusugan

Mga serbisyong maaaring
kailangan mo

Ang iyong mga
gastusin para
sa mga
provider na
nasa network

Mga limitasyon, pagbubukod, at impormasyon ng
benepisyo (mga patakaran tungkol sa mga benepisyo)

Kailangan mo ng
mga serbisyo sa
pandinig o auditory

Mga hearing aid

$0

Limitado sa mga serbisyong saklaw ng Medi-Cal. Limitado
ang benepisyong hearing aid sa $1,510 kada fiscal na taon.
Hindi inilalapat ang limitasyon sa mga benepisyaryong buntis
o naninirahan sa pasilidad ng pangangalaga.
Maaaring ilapat ang mga patakaran ng referral.

?

Kung mayroon kang mga tanong, mangyaring tumawag sa Health Net Cal MediConnect sa 1-855-464-3571 (TTY: 711) mula 8 a.m.
hanggang 8 p.m., Lunes hanggang Biyernes. Pagkatapos ng oras ng trabaho, tuwing Sabado at Linggo at tuwing pista-opisyal, maaari kang
mag-iwan ng mensahe. Sasagutin ang iyong tawag sa loob ng susunod na araw ng negosyo. Libre ang tawag. Para sa mas marami pang
impormasyon, bisitahin ang mmp.healthnetcalifornia.com.
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Pangangailangan o
problema sa
kalusugan

Mga serbisyong maaaring
kailangan mo

Ang iyong mga
gastusin para
sa mga
provider na
nasa network

Mga limitasyon, pagbubukod, at impormasyon ng
benepisyo (mga patakaran tungkol sa mga benepisyo)

Mayroon kang hindi
gumaling-galing na
kondisyon, tulad ng
diyabetis o sakit
sa puso

Mga serbisyo upang makatulong
na pangasiwaan ang iyong sakit

$0

Maaaring ilapat ang mga patakaran ng referral at
paunang pahintulot.

Mga supply at serbisyo para
sa diyabetis

$0

Pagsasanay sa sariling-pangangasiwa para sa diyabetis.
Mga supply sa pagsubaybay sa diyabetis.
Mga therapeutic na sapatos o insert.
Limitado ang Mga Supply at Serbisyo sa Diyabetiko sa mga
partikular na tagagawa, produkto at/o tatak. Maaari kang
tulungan ng iyong PCP o tagakoordina ng pangangalaga
na makakuha ng mga saklaw na serbisyo.
Maaaring ilapat ang mga patakaran ng referral at
paunang pahintulot.

?

Kung mayroon kang mga tanong, mangyaring tumawag sa Health Net Cal MediConnect sa 1-855-464-3571 (TTY: 711) mula 8 a.m.
hanggang 8 p.m., Lunes hanggang Biyernes. Pagkatapos ng oras ng trabaho, tuwing Sabado at Linggo at tuwing pista-opisyal, maaari kang
mag-iwan ng mensahe. Sasagutin ang iyong tawag sa loob ng susunod na araw ng negosyo. Libre ang tawag. Para sa mas marami pang
impormasyon, bisitahin ang mmp.healthnetcalifornia.com.
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Pangangailangan o
problema sa
kalusugan

Mga serbisyong maaaring
kailangan mo

Ang iyong mga
gastusin para
sa mga
provider na
nasa network

Mga limitasyon, pagbubukod, at impormasyon ng
benepisyo (mga patakaran tungkol sa mga benepisyo)

Mayroon kang
kondisyon sa
kalusugan ng
pag-iisip

Mga serbisyo sa kalusugan ng
pag-iisip o pag-uugali

$0

Pagbisita para sa pang-indibiduwal na therapy
Pagbisita para sa pang-grupong therapy.
Pagbisita para sa pang-indibiduwal na therapy sa
isang psychiatrist.
Pagbisita para sa pang-grupong therapy sa isang psychiatrist.
Mga serbisyo ng programang bahagyang pagkakaospital.
Maaaring ilapat ang mga patakaran ng paunang pahintulot.

?

Kung mayroon kang mga tanong, mangyaring tumawag sa Health Net Cal MediConnect sa 1-855-464-3571 (TTY: 711) mula 8 a.m.
hanggang 8 p.m., Lunes hanggang Biyernes. Pagkatapos ng oras ng trabaho, tuwing Sabado at Linggo at tuwing pista-opisyal, maaari kang
mag-iwan ng mensahe. Sasagutin ang iyong tawag sa loob ng susunod na araw ng negosyo. Libre ang tawag. Para sa mas marami pang
impormasyon, bisitahin ang mmp.healthnetcalifornia.com.
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Pangangailangan o
problema sa
kalusugan

Mga serbisyong maaaring
kailangan mo

Ang iyong mga
gastusin para
sa mga
provider na
nasa network

Mga limitasyon, pagbubukod, at impormasyon ng
benepisyo (mga patakaran tungkol sa mga benepisyo)

Mayroon kang
problema sa pagabuso sa substansya

Mga serbisyo sa pag-abuso
sa substansya

$0

Pangangalaga sa Ospital para sa Inpatient
Kabilang ang mga Serbisyo sa Pag-abuso sa Substansya
at Rehabilitasyon.
Walang limit sa bilang ng araw na saklaw ng plan para sa
bawat pananatili sa ospital.
Maliban sa isang emergency, dapat sabihin ng iyong doktor
na ipapasok ka sa ospital.
Maaaring ilapat ang mga patakaran ng referral at
paunang pahintulot.
Pangangalaga sa Pag-abuso sa Substansya para
sa Outpatient
Pagbisita para sa paggamot sa outpatient na indibidwal na
pag-abuso sa substansya
Pagbisita para sa paggamot sa outpatient na pang-grupong
pag-abuso sa substansya
Maaaring ilapat ang mga patakaran ng paunang pahintulot.

?

Kung mayroon kang mga tanong, mangyaring tumawag sa Health Net Cal MediConnect sa 1-855-464-3571 (TTY: 711) mula 8 a.m.
hanggang 8 p.m., Lunes hanggang Biyernes. Pagkatapos ng oras ng trabaho, tuwing Sabado at Linggo at tuwing pista-opisyal, maaari kang
mag-iwan ng mensahe. Sasagutin ang iyong tawag sa loob ng susunod na araw ng negosyo. Libre ang tawag. Para sa mas marami pang
impormasyon, bisitahin ang mmp.healthnetcalifornia.com.
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Pangangailangan o
problema sa
kalusugan

Mga serbisyong maaaring
kailangan mo

Ang iyong mga
gastusin para
sa mga
provider na
nasa network

Mga limitasyon, pagbubukod, at impormasyon ng
benepisyo (mga patakaran tungkol sa mga benepisyo)

Kailangan mo
ng mga
pangmatagalang
serbisyo sa
kalusugan ng
pag-iisip

Pangangalaga na inpatient para
sa mga taong kailangan ng
pangangalaga sa kalusugan
ng pag-iisip

$0

Makukuha mo ang hanggang 190 araw ng pangangalaga sa
psychiatric na ospital para sa inpatient nang buong buhay.
Ibibilang lang ang limitasyon sa buong buhay na 190-araw ng
mga serbisyo sa psychiatric na ospital para sa inpatient kung
natugunan ang ilang kondisyon. Hindi nalalapat ang
limitasyong ito sa mga serbisyong psychiatric sa inpatient na
ibinibigay sa isang pangkalahatang ospital.
Sinasaklaw ng plan ang 60 reserbang araw na buong buhay.
Maliban sa isang emergency, dapat sabihin ng iyong doktor
na ipapasok ka sa ospital.
Maaaring ilapat ang mga patakaran ng paunang pahintulot.
Mga Serbisyo ng Institusyon para sa Sakit sa Pag-iisip
para sa mga Indibidwal na 65 Taon o Mas Matanda
Maaaring ilapat ang mga patakaran ng referral at
paunang pahintulot.
Tumawag sa plan para sa mga detalye.

?

Kung mayroon kang mga tanong, mangyaring tumawag sa Health Net Cal MediConnect sa 1-855-464-3571 (TTY: 711) mula 8 a.m.
hanggang 8 p.m., Lunes hanggang Biyernes. Pagkatapos ng oras ng trabaho, tuwing Sabado at Linggo at tuwing pista-opisyal, maaari kang
mag-iwan ng mensahe. Sasagutin ang iyong tawag sa loob ng susunod na araw ng negosyo. Libre ang tawag. Para sa mas marami pang
impormasyon, bisitahin ang mmp.healthnetcalifornia.com.
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Pangangailangan o
problema sa
kalusugan

Mga serbisyong maaaring
kailangan mo

Ang iyong mga
gastusin para
sa mga
provider na
nasa network

Mga limitasyon, pagbubukod, at impormasyon ng
benepisyo (mga patakaran tungkol sa mga benepisyo)

Kailangan mo ng
matibay na
kagamitang
medikal (DME)
(Ipinagpapatuloy ang
seksyon na ito sa
susunod na pahina.)

Mga wheelchair

$0

Maaaring ilapat ang mga patakaran ng referral at
paunang pahintulot.
(Tandaan: Hindi ito kumpletong listahan ng saklaw na DME o
mga supply. Tumawag sa Plan para sa mga detalye.)

Mga nebulizer

$0

Maaaring ilapat ang mga patakaran ng referral at
paunang pahintulot.
(Tandaan: Hindi ito kumpletong listahan ng saklaw na DME o
mga supply. Tumawag sa Plan para sa mga detalye.)

Mga saklay

Maaaring ilapat ang mga patakaran ng referral at
paunang pahintulot.

$0

(Tandaan: Hindi ito kumpletong listahan ng saklaw na DME o
mga supply. Tumawag sa Plan para sa mga detalye.)
Mga walker

$0

Maaaring ilapat ang mga patakaran ng referral at
paunang pahintulot.
(Tandaan: Hindi ito kumpletong listahan ng saklaw na DME o
mga supply. Tumawag sa Plan para sa mga detalye.)

?

Kung mayroon kang mga tanong, mangyaring tumawag sa Health Net Cal MediConnect sa 1-855-464-3571 (TTY: 711) mula 8 a.m.
hanggang 8 p.m., Lunes hanggang Biyernes. Pagkatapos ng oras ng trabaho, tuwing Sabado at Linggo at tuwing pista-opisyal, maaari kang
mag-iwan ng mensahe. Sasagutin ang iyong tawag sa loob ng susunod na araw ng negosyo. Libre ang tawag. Para sa mas marami pang
impormasyon, bisitahin ang mmp.healthnetcalifornia.com.
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?

Pangangailangan o
problema sa
kalusugan

Mga serbisyong maaaring
kailangan mo

Ang iyong mga
gastusin para
sa mga
provider na
nasa network

Mga limitasyon, pagbubukod, at impormasyon ng
benepisyo (mga patakaran tungkol sa mga benepisyo)

Kailangan mo ng
matibay na
kagamitang
medikal (DME)
(Ipinagpapatuloy
mula sa naunang
pahina.)

Mga kagamitan at supply para
sa oxygen

$0

Maaaring ilapat ang mga patakaran ng referral at
paunang pahintulot.

Kailangan mo ng
tulong sa
paninirahan sa
tahanan
(Ipinagpapatuloy ang
seksyon na ito sa
susunod na pahina.)

Mga pagkaing dinadala sa
iyong tahanan

(Tandaan: Hindi ito kumpletong listahan ng saklaw na DME o
mga supply. Tumawag sa Plan para sa mga detalye.)

$0

Maaaring ilapat ang mga patakaran ng paunang pahintulot.
Tumawag sa Plan para sa mga detalye.
Magagamit ang serbisyong ito para lang sa mga
karapat-dapat na miyembro ng waiver sa Multipurpose
Senior Services Program (MSSP). Maaaring ilapat ang
mga kinakailangan sa pagiging karapat-dapat sa estado.
Saklaw ang MSSP hanggang $4,285 kada taon.

Kung mayroon kang mga tanong, mangyaring tumawag sa Health Net Cal MediConnect sa 1-855-464-3571 (TTY: 711) mula 8 a.m.
hanggang 8 p.m., Lunes hanggang Biyernes. Pagkatapos ng oras ng trabaho, tuwing Sabado at Linggo at tuwing pista-opisyal, maaari kang
mag-iwan ng mensahe. Sasagutin ang iyong tawag sa loob ng susunod na araw ng negosyo. Libre ang tawag. Para sa mas marami pang
impormasyon, bisitahin ang mmp.healthnetcalifornia.com.
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Pangangailangan o
problema sa
kalusugan

Mga serbisyong maaaring
kailangan mo

Ang iyong mga
gastusin para
sa mga
provider na
nasa network

Mga limitasyon, pagbubukod, at impormasyon ng
benepisyo (mga patakaran tungkol sa mga benepisyo)

Kailangan mo ng
tulong sa
paninirahan sa
tahanan
(Ipinagpapatuloy
mula sa naunang
pahina.)

Mga serbisyong pantahanan, tulad
ng paglilinis o housekeeping

$0

Maaaring ilapat ang mga patakaran ng paunang pahintulot.
Tumawag sa Plan para sa mga detalye.
Para sa mga karapat-dapat na miyembro ng waiver sa
Multipurpose Senior Services Program (MSSP). Maaaring
ilapat ang mga kinakailangan sa pagiging karapat-dapat
sa estado.
Saklaw ang MSSP hanggang $4,285 kada taon.

Mga pagbabago sa iyong tahanan,
tulad ng mga rampa at access
ng wheelchair

$0

Maaaring ilapat ang mga patakaran ng paunang pahintulot.
Tumawag sa Plan para sa mga detalye.
Para sa mga karapat-dapat na miyembro ng waiver sa
Multipurpose Senior Services Program (MSSP). Maaaring
ilapat ang mga kinakailangan sa pagiging karapat-dapat
sa estado.
Saklaw ang MSSP hanggang $4,285 kada taon.

?

Kung mayroon kang mga tanong, mangyaring tumawag sa Health Net Cal MediConnect sa 1-855-464-3571 (TTY: 711) mula 8 a.m.
hanggang 8 p.m., Lunes hanggang Biyernes. Pagkatapos ng oras ng trabaho, tuwing Sabado at Linggo at tuwing pista-opisyal, maaari kang
mag-iwan ng mensahe. Sasagutin ang iyong tawag sa loob ng susunod na araw ng negosyo. Libre ang tawag. Para sa mas marami pang
impormasyon, bisitahin ang mmp.healthnetcalifornia.com.
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Pangangailangan o
problema sa
kalusugan

Mga serbisyong maaaring
kailangan mo

Ang iyong mga
gastusin para
sa mga
provider na
nasa network

Mga limitasyon, pagbubukod, at impormasyon ng
benepisyo (mga patakaran tungkol sa mga benepisyo)

Kailangan mo ng
tulong sa
paninirahan sa
tahanan
(Ipinagpapatuloy
mula sa naunang
pahina.)

Mga serbisyong pangangalaga ng
kalusugan sa tahanan

$0

Maaaring ilapat ang mga patakaran ng paunang pahintulot.

Mga serbisyo upang tulungan
kang mamuhay nang iyong sarili

$0

Tumawag sa Plan para sa mga detalye
Maaaring ilapat ang mga patakaran ng paunang pahintulot.
Tumawag sa Plan para sa mga detalye.
Para sa mga karapat-dapat na miyembro ng waiver sa
Community-Based Adult Services (CBAS) at Multipurpose
Senior Services Program (MSSP). Maaaring ilapat ang
mga kinakailangan sa pagiging karapat-dapat sa estado.
Saklaw ang MSSP hanggang $4,285 kada taon.

Mga serbisyo sa araw sa adulto o
iba pang tulong na serbisyo

$0

Maaaring ilapat ang mga patakaran ng paunang pahintulot.
Tumawag sa Plan para sa mga detalye.
Para sa mga miyembrong karapat-dapat sa CommunityBased Adult Services (CBAS). Maaaring ilapat ang mga
kinakailangan sa pagiging karapat-dapat sa estado.

?

Kung mayroon kang mga tanong, mangyaring tumawag sa Health Net Cal MediConnect sa 1-855-464-3571 (TTY: 711) mula 8 a.m.
hanggang 8 p.m., Lunes hanggang Biyernes. Pagkatapos ng oras ng trabaho, tuwing Sabado at Linggo at tuwing pista-opisyal, maaari kang
mag-iwan ng mensahe. Sasagutin ang iyong tawag sa loob ng susunod na araw ng negosyo. Libre ang tawag. Para sa mas marami pang
impormasyon, bisitahin ang mmp.healthnetcalifornia.com.
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Pangangailangan o
problema sa
kalusugan

Mga serbisyong maaaring
kailangan mo

Ang iyong mga
gastusin para
sa mga
provider na
nasa network

Mga limitasyon, pagbubukod, at impormasyon ng
benepisyo (mga patakaran tungkol sa mga benepisyo)

Kailangan mo ng
lugar upang
mabuhay na may
mga taong
makakatulong sa iyo

Tinutulungang pamumuhay o iba
pang serbisyong pabahay

$0

Maaaring ilapat ang mga patakaran ng paunang pahintulot.
Maaaring ilapat ang mga kinakailangan sa referral. Tumawag
sa Plan para sa mga detalye.
Tutulong ang plan sa pagkokoordina ng mga serbisyo na
iniaalok sa pamamagitan ng mga organisasyon tulad ng
Independent Living Centers o mga programa tulad ng
Assisted Living Waiver Programs.
Tumawag sa Plan para sa mga detalye.

Pangangalaga sa nursing home

$0

Maaaring ilapat ang mga patakaran ng referral at paunang
pahintulot.
Tumawag sa Plan para sa mga detalye.

?

Kung mayroon kang mga tanong, mangyaring tumawag sa Health Net Cal MediConnect sa 1-855-464-3571 (TTY: 711) mula 8 a.m.
hanggang 8 p.m., Lunes hanggang Biyernes. Pagkatapos ng oras ng trabaho, tuwing Sabado at Linggo at tuwing pista-opisyal, maaari kang
mag-iwan ng mensahe. Sasagutin ang iyong tawag sa loob ng susunod na araw ng negosyo. Libre ang tawag. Para sa mas marami pang
impormasyon, bisitahin ang mmp.healthnetcalifornia.com.
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Pangangailangan o
problema sa
kalusugan

Mga serbisyong maaaring
kailangan mo

Ang iyong mga
gastusin para
sa mga
provider na
nasa network

Mga limitasyon, pagbubukod, at impormasyon ng
benepisyo (mga patakaran tungkol sa mga benepisyo)

Kailangan ng iyong
tagapag-alaga
ng bakasyon

Pangangalaga sa pamamahinga

$0

Maaaring ilapat ang mga patakaran ng paunang pahintulot.
Tumawag sa Plan para sa mga detalye.
Para sa mga karapat-dapat na miyembro ng waiver sa
Multipurpose Senior Services Program (MSSP). Maaaring
ilapat ang mga kinakailangan sa pagiging karapat-dapat
sa estado.
Saklaw ang MSSP hanggang $4,285 kada taon.

?

Kung mayroon kang mga tanong, mangyaring tumawag sa Health Net Cal MediConnect sa 1-855-464-3571 (TTY: 711) mula 8 a.m.
hanggang 8 p.m., Lunes hanggang Biyernes. Pagkatapos ng oras ng trabaho, tuwing Sabado at Linggo at tuwing pista-opisyal, maaari kang
mag-iwan ng mensahe. Sasagutin ang iyong tawag sa loob ng susunod na araw ng negosyo. Libre ang tawag. Para sa mas marami pang
impormasyon, bisitahin ang mmp.healthnetcalifornia.com.
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D. Iba pang mga serbisyong sinasaklaw ng Health Net Cal MediConnect
Hindi ito kumpletong listahan. Tumawag sa Mga Serbisyo sa Miyembro o basahin ang Handbook ng Miyembro para malaman ang tungkol sa iba
pang saklaw na serbisyo.
Iba pang serbisyong saklaw ng Health Net Cal MediConnect

Ang iyong mga gastusin para sa mga provider na nasa network at
impormasyon ng serbisyo

Mga serbisyong acupuncture

$0
Babayaran namin ang hanggang dalawang serbisyong acupuncture na
outpatient sa alinmang isang buwan sa kalendaryo o mas madalas kung ang
mga ito ay kinakailangan dahil sa medikal na dahilan.

Mga serbisyong Care Plan Optional (CPO)

$0
Maaaring magamit ang mga serbisyong CPO sa ilalim ng iyong Plano ng
Indibidwal na Pangangalaga. Binibigyan ka ng mga serbisyong ito ng mas
maraming tulong sa tahanan, tulad ng mga pagkaing inihahatid sa tahanan
pagkatapos ng isang pagkakaospital na inpatient o pangangalaga sa
pamamahinga. Makakatulong ang mga serbisyong ito sa iyo na mamuhay
nang malaya ngunit hindi pinapalitan ang mga pangmatagalang serbisyo at
suporta (LTSS) na awtorisado kang kumuha sa ilalim ng Medi-Cal. Kung
kailangan mo ng tulong o nais na malaman kung paano ka matutulungan ng
mga serbisyong CPO, tumawag sa iyong tagakoordina ng pangangalaga.

Mga serbisyo sa pagpaplano ng pamilya

$0
Tumawag sa Plan para sa mga detalye.

?

Kung mayroon kang mga tanong, mangyaring tumawag sa Health Net Cal MediConnect sa 1-855-464-3571 (TTY: 711) mula 8 a.m.
hanggang 8 p.m., Lunes hanggang Biyernes. Pagkatapos ng oras ng trabaho, tuwing Sabado at Linggo at tuwing pista-opisyal, maaari kang
mag-iwan ng mensahe. Sasagutin ang iyong tawag sa loob ng susunod na araw ng negosyo. Libre ang tawag. Para sa mas marami pang
impormasyon, bisitahin ang mmp.healthnetcalifornia.com.
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Iba pang serbisyong saklaw ng Health Net Cal MediConnect

Ang iyong mga gastusin para sa mga provider na nasa network at
impormasyon ng serbisyo

Benepisyo sa Kalakasan ng Katawan

$0
Sinasaklaw ng Plan ang membership sa pangunahing kalakasan ng katawan
sa isang kasaling pasilidad ng kalakasan ng katawan o isang programa ng
kalakasan ng katawan sa tahanan.
Maaaring ilapat ang mga patakaran ng Paunang Pahintulot. Tumawag sa
Plan para sa mga detalye.

Krema sa kawalan ng pagpipigil at mga diaper

$0
Maaaring ilapat ang mga patakaran ng referral at paunang pahintulot.

Mga sakit at kondisyon ng kidney

$0


Dialysis na inpatient, outpatient at sa tahanan. Sinasaklaw ng plan ang
mga serbisyong dialysis ng kidney kapag nasa labas ka ng lugar na
pinagseserbisyuhan nang maikling panahon. Maaari mong matanggap
ang mga serbisyong ito sa isang pasilidad ng dialysis na sertipikado
ng Medicare.



Mga serbisyong pagtuturo sa sakit sa kidney.

Maaaring ilapat ang mga patakaran ng referral at paunang pahintulot.

?

Kung mayroon kang mga tanong, mangyaring tumawag sa Health Net Cal MediConnect sa 1-855-464-3571 (TTY: 711) mula 8 a.m.
hanggang 8 p.m., Lunes hanggang Biyernes. Pagkatapos ng oras ng trabaho, tuwing Sabado at Linggo at tuwing pista-opisyal, maaari kang
mag-iwan ng mensahe. Sasagutin ang iyong tawag sa loob ng susunod na araw ng negosyo. Libre ang tawag. Para sa mas marami pang
impormasyon, bisitahin ang mmp.healthnetcalifornia.com.
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Iba pang serbisyong saklaw ng Health Net Cal MediConnect

Ang iyong mga gastusin para sa mga provider na nasa network at
impormasyon ng serbisyo

Mga pagkain

$0
Dalawang (2) pagkain kada araw na inihatid sa bahay nang hanggang 14 na
araw kasunod ng paglabas mula sa isang ospital ng inpatient o pasilidad ng
may kasanayang pagkalinga.
Nakasalalay ang mga serbisyo sa pangangailangan dahil sa medikal
na dahilan at pagsusuri ng Pamamahala ng Kaso at paunang pahintulot
sa vendor.

Multipurpose Senior Services Program (MSSP)

$0
Maaaring ilapat ang mga patakaran ng paunang pahintulot. Tumawag sa
Plan para sa mga detalye.
$4,285 limit sa saklaw ng plan para sa Multipurpose Senior Services
Program (MSSP) bawat taon. Maaaring ilapat ang mga kinakailangan sa
pagiging karapat-dapat sa estado.

?

Kung mayroon kang mga tanong, mangyaring tumawag sa Health Net Cal MediConnect sa 1-855-464-3571 (TTY: 711) mula 8 a.m.
hanggang 8 p.m., Lunes hanggang Biyernes. Pagkatapos ng oras ng trabaho, tuwing Sabado at Linggo at tuwing pista-opisyal, maaari kang
mag-iwan ng mensahe. Sasagutin ang iyong tawag sa loob ng susunod na araw ng negosyo. Libre ang tawag. Para sa mas marami pang
impormasyon, bisitahin ang mmp.healthnetcalifornia.com.
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Iba pang serbisyong saklaw ng Health Net Cal MediConnect

Ang iyong mga gastusin para sa mga provider na nasa network at
impormasyon ng serbisyo

Mga serbisyo ng paninirahan sa nursing facility

$0
Residente ng nursing facility:
 Pangangalaga sa gulugod at pangangalaga sa paa
 Paningin at ngipin
 Acupuncture
 Mga pagsusuri ng pandinig at mga hearing aid
Maaaring ilapat ang mga patakaran ng paunang pahintulot. Tumawag sa
Plan para sa mga detalye.

Mga serbisyo ng programang paggamot sa opioid

$0
Babayaran ng plan ang mga sumusunod na serbisyo upang gamutin ang
sakit sa paggamit ng opioid:



Mga gamot na aprubado ng Food and Drug Administration (FDA) at,
kung naaangkop, pangangasiwa at pagbibigay ng iyong mga gamot



Pagpapayo sa paggamit ng substansya



Pang-indibiduwal at pang-grupong therapy



Pagsusuri para sa mga gamot o kemikal sa iyong katawan
(toxicology testing)

Maaaring ilapat ang mga patakaran ng Paunang Pahintulot. Tumawag sa
Plan para sa mga detalye.

?

Kung mayroon kang mga tanong, mangyaring tumawag sa Health Net Cal MediConnect sa 1-855-464-3571 (TTY: 711) mula 8 a.m.
hanggang 8 p.m., Lunes hanggang Biyernes. Pagkatapos ng oras ng trabaho, tuwing Sabado at Linggo at tuwing pista-opisyal, maaari kang
mag-iwan ng mensahe. Sasagutin ang iyong tawag sa loob ng susunod na araw ng negosyo. Libre ang tawag. Para sa mas marami pang
impormasyon, bisitahin ang mmp.healthnetcalifornia.com.
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Iba pang serbisyong saklaw ng Health Net Cal MediConnect

Ang iyong mga gastusin para sa mga provider na nasa network at
impormasyon ng serbisyo

Mga Item na Over-the-Counter (OTC)

$0
Sinasaklaw ng Plan ang hanggang $55 kada quarter sa kalendaryo.
Ipapadala sa iyo sa pamamagitan ng koreo ang mga item na OTC.
Mawawalan ng bisa ang mga hindi nagamit na balanse sa katapusan ng
bawat quarter.
Maaari kang mag-order ng hanggang 15 ng parehong item kada quarter
maliban kung nakatala sa katalogo. Walang limit sa bilang ng kabuuang item
sa iyong order.

Mga serbisyo sa paa

$0
Ang mga pagpapatingin sa paa ay para sa pangangalaga sa paa na
kinakailangan dahil sa medikal na dahilan.
Mga pagsusuri at paggamot ng paa kung mayroon kang pinsala sa nerbiyo
kaugnay ng diyabetis at/o natutugunan ang ilang kondisyon.
Rutinang pangangalaga sa paa (nang hanggang 12 pagpapatingin
bawat taon).
Maaaring ilapat ang mga patakaran ng referral.

?

Kung mayroon kang mga tanong, mangyaring tumawag sa Health Net Cal MediConnect sa 1-855-464-3571 (TTY: 711) mula 8 a.m.
hanggang 8 p.m., Lunes hanggang Biyernes. Pagkatapos ng oras ng trabaho, tuwing Sabado at Linggo at tuwing pista-opisyal, maaari kang
mag-iwan ng mensahe. Sasagutin ang iyong tawag sa loob ng susunod na araw ng negosyo. Libre ang tawag. Para sa mas marami pang
impormasyon, bisitahin ang mmp.healthnetcalifornia.com.
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Iba pang serbisyong saklaw ng Health Net Cal MediConnect

Ang iyong mga gastusin para sa mga provider na nasa network at
impormasyon ng serbisyo

Mga prosthetic na device

$0
Mga medikal na supply na may kaugnayan sa prosthetics, splint at iba
pang device.
Maaaring ilapat ang mga patakaran ng paunang pahintulot.

Terapi na pinangangasiwaang ehersisyo (SET)

$0
Babayaran ng plan ang SET para sa mga miyembrong may symptomatic
peripheral artery disease (PAD) na may referral para sa PAD mula sa doktor
na responsable sa paggamot ng PAD. Babayaran ng plan ang:



Hanggang 36 na sesyon sa loob ng 12-linggong panahon kung
natugunan ang lahat ng kinakailangan ng SET



Karagdagang 36 na sesyon na lampas sa oras kung itinuturing na
kinakailangan dahil sa medikal na dahilan ng isang provider ng
pangangalagang pangkalusugan

Maaaring ilapat ang mga karagdagang pagbubukod at limitasyon.
Mangyaring tumawag sa plan para sa mga detalye.
Maaaring ilapat ang mga patakaran sa Paunang Pahintulot. Tumawag sa
Plan para sa mga detalye.

?

Kung mayroon kang mga tanong, mangyaring tumawag sa Health Net Cal MediConnect sa 1-855-464-3571 (TTY: 711) mula 8 a.m.
hanggang 8 p.m., Lunes hanggang Biyernes. Pagkatapos ng oras ng trabaho, tuwing Sabado at Linggo at tuwing pista-opisyal, maaari kang
mag-iwan ng mensahe. Sasagutin ang iyong tawag sa loob ng susunod na araw ng negosyo. Libre ang tawag. Para sa mas marami pang
impormasyon, bisitahin ang mmp.healthnetcalifornia.com.
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Iba pang serbisyong saklaw ng Health Net Cal MediConnect
Pagpapayo para sa Pagtigil sa Tabako para sa mga buntis
na kababaihan

Ang iyong mga gastusin para sa mga provider na nasa network at
impormasyon ng serbisyo
$0
Maaaring ilapat ang mga patakaran ng referral at paunang pahintulot.

Kalusugan ng Katawan/Edukasyon at iba pang
karagdagang benepisyo

$0
Sinasaklaw ng plan ang sumusunod na karagdagang programang pangedukasyon/kalusugan ng katawan:
• Edukasyon sa Kalusugan
• Benepisyong Pang-nutrisyon/Pandiyeta
• Nursing Hotline
Maaaring ilapat ang mga patakaran sa paunang pahintulot sa Edukasyong
Pangkalusugan, at pagpapayo sa Benepisyong Pangnutrisyon/Pandiyeta.

?

Kung mayroon kang mga tanong, mangyaring tumawag sa Health Net Cal MediConnect sa 1-855-464-3571 (TTY: 711) mula 8 a.m.
hanggang 8 p.m., Lunes hanggang Biyernes. Pagkatapos ng oras ng trabaho, tuwing Sabado at Linggo at tuwing pista-opisyal, maaari kang
mag-iwan ng mensahe. Sasagutin ang iyong tawag sa loob ng susunod na araw ng negosyo. Libre ang tawag. Para sa mas marami pang
impormasyon, bisitahin ang mmp.healthnetcalifornia.com.
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E. Mga serbisyong saklaw sa labas ng Health Net Cal MediConnect
Hindi ito kumpletong listahan. Tumawag sa Mga Serbisyo sa Miyembro upang malaman ang tungkol sa iba pang serbisyo na hindi saklaw ng
Health Net Cal MediConnect ngunit makukuha sa pamamagitan ng Medicare o Medi-Cal.

?

Iba pang serbisyong saklaw ng Medicare o Medi-Cal

Ang iyong mga gastusin

Ilang serbisyong pangangalaga ng hospisyo

$0

Mga serbisyong koordinasyon bago ang paglipat at mga serbisyo
matapos lumipat ng California Community Transitions (CCT)

$0

Ilang serbisyo sa ngipin, tulad ng mga X-ray, paglilinis, pagpasta,
root canal, pagbunot, crown, at denture

Hindi sisingilin sa iyo ang mga serbisyong saklaw sa ilalim ng Denti-Cal at
ang programa sa ngipin ng Medi-Cal. Gayunpaman, responsable ka para sa
iyong bahagi ng halaga ng gastos, kung naaangkop. Responsable kang
bayaran ang mga serbisyong hindi saklaw ng iyong plan o ng Denti-Cal.

Kung mayroon kang mga tanong, mangyaring tumawag sa Health Net Cal MediConnect sa 1-855-464-3571 (TTY: 711) mula 8 a.m.
hanggang 8 p.m., Lunes hanggang Biyernes. Pagkatapos ng oras ng trabaho, tuwing Sabado at Linggo at tuwing pista-opisyal, maaari kang
mag-iwan ng mensahe. Sasagutin ang iyong tawag sa loob ng susunod na araw ng negosyo. Libre ang tawag. Para sa mas marami pang
impormasyon, bisitahin ang mmp.healthnetcalifornia.com.
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F. Mga serbisyong hindi sinasaklaw ng Health Net Cal MediConnect, Medicare, at Medi-Cal
Hindi ito kumpletong listahan. Tumawag sa Mga Serbisyo sa Miyembro upang malaman ang tungkol sa iba pang mga serbisyo na hindi saklaw.
Mga serbisyong hindi saklaw ng Health Net Cal MediConnect, Medicare, o Medi-Cal
Mga serbisyong itinuturing na hindi “makatuwiran at
kinakailangan,” alinsunod sa mga pamantayan ng Medicare at
Medicaid, maliban kung inilista ang mga serbisyong ito ng
aming plan bilang mga saklaw na serbisyo.

Mga pag-oopera na pangkosmetiko o iba pang gawaing pangkosmetiko,
maliban kung kinakailangan ito dahil sa isang pinsala sa aksidente o
upang pagandahin ang isang bahagi ng katawan na hindi nakahugis
nang tama. Gayunpaman, sasaklawin ng plan ang reconstruction ng
suso pagkatapos ng mastectomy at para sa paggamot ng kabilang suso
upang itugma ito.

Mga pang-eksperimentong medikal at pag-ooperang paggamot, item,
at gamot, maliban kung saklaw ng Medicare o nasa ilalim ng aprubado
ng Medicare na pag-aaral na pananaliksik na klinikal o ng aming plan.
Ang pang-eksperimento na paggamot at mga item ay yaong hindi
pangkalahatang tinatanggap ng medikal na komunidad.

Mga pamamaraan o serbisyong pinipili o boluntaryong pagpapaganda
(kabilang ang pagbabawas ng timbang, pagpapatubo ng buhok,
pagganap sa pakikipagtalik, pagganap bilang atleta, mga layuning
kosmetiko, pagpigil sa pagtanda, at paggana ng pag-iisip), maliban
kapag kinakailangang medikal.

Pagbabaligtad ng mga pamamaraan ng isterilisasyon at mga supply na
kontraseptibo na walang reseta.

G. Iyong mga karapatan bilang miyembro ng plan
Bilang miyembro ng Health Net Cal MediConnect, mayroon kang ilang karapatan. Magagamit mo ang mga karapatang ito nang hindi
napaparusahan. Magagamit mo rin ang mga karapatang ito nang hindi nawawala ang iyong mga serbisyo sa pangangalagang pangkalusugan.
Sasabihin namin sa iyo ang tungkol sa iyong mga karapatan nang hindi bababa sa isang taon. Para sa mas maraming impormasyon tungkol sa
iyong mga karapatan, pakibasa ang Handbook ng Miyembro. Kabilang sa iyong mga karapatan, ngunit hindi limitado sa, ang sumusunod:

?

Kung mayroon kang mga tanong, mangyaring tumawag sa Health Net Cal MediConnect sa 1-855-464-3571 (TTY: 711) mula 8 a.m.
hanggang 8 p.m., Lunes hanggang Biyernes. Pagkatapos ng oras ng trabaho, tuwing Sabado at Linggo at tuwing pista-opisyal, maaari kang
mag-iwan ng mensahe. Sasagutin ang iyong tawag sa loob ng susunod na araw ng negosyo. Libre ang tawag. Para sa mas marami pang
impormasyon, bisitahin ang mmp.healthnetcalifornia.com.
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Mayroon kang karapatan na igalang, pagkamakatarungan
at dignidad. Kabilang dito ang karapatan na:

o Makakuha ng mga saklaw na serbisyo nang hindi nag-aalala
tungkol sa lahi, etniko, bansang pinagmulan, relihiyon,
kasarian, edad, kapansanan sa pag-iisip o katawan,
oryentasyong seksuwal, impormasyong panghenetiko,
kakayahang magbayad, o kakayahang magsalita ng Ingles

o Makakuha ng impormasyon sa ibang format (hal., malalaking
letra, braille, at/o audio)

o Maging malaya mula sa anumang anyo ng pisikal na
pagpigil o pag-iisa

o Hindi singilin ng mga provider ng network
o Masagot ang iyong mga tanong at alalahanin nang
kumpleto at may paggalang



Mayroon kang karapatan na makuha ang impormasyon
tungkol sa iyong pangangalagang pangkalusugan.
Kabilang dito ang impormasyon sa paggamot at ang iyong
mga opsyon sa paggamot. Ang impormasyong ito ay dapat
nasa isang format na maiintindihan mo. Kabilang sa mga
karapatang ito ang pagkuha ng impormasyon tungkol sa:

o Paglalarawan ng mga serbisyong sinasaklaw namin
o Paano kumuha ng mga serbisyo
o Magkano ang gagastusin mo sa mga serbisyo
o Mga pangalan ng mga provider ng pangangalagang
pangkalusugan at mga tagapamahala ng pangangalaga



Mayroon kang karapatan na gumawa ng mga desisyon
tungkol sa iyong pangangalaga, kabilang ang pagtanggi
sa paggamot. Kabilang dito ang karapatan na:

o Pumili ng Provider ng Pangunahing Pangangalaga (PCP)
at mapapalitan mo ang iyong PCP sa anumang oras sa
buong taon

o Magpatingin sa provider ng pangangalagang
pangkalusugan ng kababaihan nang walang referral

o Makuha nang mabilis ang iyong mga saklaw na serbisyo
at gamot

o Malaman ang tungkol sa mga opsyon sa paggamot, hindi
alintana kung ano ang halaga ng mga ito o kung ang mga
ito ay saklaw

o Tanggihan ang paggamot, kahit na nagpapayo ang iyong
doktor laban dito

o Ihinto ang pag-inom ng gamot
o Humingi ng pangalawang opinyon. Babayaran ng
Health Net Cal MediConnect ang gastos ng iyong
pagbisita para sa pangalawang opinyon.

o Gumawa at gamitin ang isang paunang direktiba, tulad ng
isang habilin o proxy sa pangangalagang pangkalusugan.
May karapatan kang ma-access nang napapanahon ang
pangangalaga na walang anumang hadlang sa komunikasyon o
pisikal na pag-access. Kabilang dito ang karapatan na:

o Makakuha ng napapanahong pangangalagang medikal
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o Pumasok at lumabas sa opisina ng isang provider ng
pangangalagang pangkalusugan. Ang ibig sabihin nito ay
walang hadlang na pag-access para sa mga taong may mga
kapansanan, alinsunod sa Americans with Disabilities Act.

Mayroon kang karapatan na magreklamo tungkol sa iyong
mga saklaw na serbisyo o pangangalaga. Kabilang dito ang
karapatan na:



Magsampa ng reklamo o karaingan laban sa amin o sa aming
mga provider sa California Department of Managed Health
Care (DMHC). Mayroong toll-free na numero ng telepono ang
DMHC (1-888-HMO-2219) at linya ng TTY
(1-877-688-9891) para sa may kahinaan ang pandinig at
problema sa pagsasalita. Ang website ng DMHC
(http://www.hmohelp.ca.gov) ay may mga form ng reklamo,
form ng aplikasyon para sa Independent Medical Review, at
tagubilin online. Mayroon ka ring karapatan na iapela ang
ilang desisyong ginawa namin o ng aming mga provider.



Humingi ng isang Independent Medical Review ng mga
serbisyo o item ng Medi-Cal na medikal ang kalikasan mula
sa California Department of Managed Health Care



Humingi ng patas na pagdinig ng estado mula sa Estado ng
California



Makakuha ng detalyadong dahilan kung bakit itinanggi ang
mga serbisyo

o Magkaroon ng mga interpreter upang tulungan kang
makipag-usap sa iyong mga doktor at sa iyong planong
pangkalusugan. Tumawag sa 1-855-464-3571 (TTY: 711)
mula 8 a.m. hanggang 8 p.m., Lunes hanggang Biyernes
kung kailangan mo ng tulong para sa serbisyong ito



May karapatan ka na humingi ng pangangalaga na pangemergency at agaran kapag kailangan mo ito.
Nangangahulugan ito na mayroon kang karapatan na:

o Makakuha ng mga serbisyong pang-emergency, 24 na
oras kada araw, pitong araw kada linggo, nang walang
paunang pahintulot sa isang emergency

o Magpatingin sa isang provider na wala sa network para
sa agaran o pang-emergency na pangangalaga,
kapag kinakailangan



Mayroon kang karapatan sa pagiging kumpidensyal at
pagkapribado. Kabilang dito ang karapatan na:

o Humingi at makakuha ng kopya ng iyong mga medikal na
record sa paraan na maiintindihan mo at hingin na baguhin
o itama ang iyong mga record

o Panatilihing pribado ang iyong personal na impormasyon
sa kalusugan

?

Kung mayroon kang mga tanong, mangyaring tumawag sa Health Net Cal MediConnect sa 1-855-464-3571 (TTY: 711) mula 8 a.m.
hanggang 8 p.m., Lunes hanggang Biyernes. Pagkatapos ng oras ng trabaho, tuwing Sabado at Linggo at tuwing pista-opisyal, maaari kang
mag-iwan ng mensahe. Sasagutin ang iyong tawag sa loob ng susunod na araw ng negosyo. Libre ang tawag. Para sa mas marami pang
impormasyon, bisitahin ang mmp.healthnetcalifornia.com.
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Para sa mas marami pang impormasyon tungkol sa iyong mga karapatan, maaari mong basahin ang Handbook ng Miyembro ng Health Net
Cal MediConnect. Kung mayroon kang mga tanong, maaari ka ring tumawag sa Mga Serbisyo sa Miyembro ng Health Net Cal MediConnect.

H. Paano magsampa ng reklamo o iapela ang itinangging serbisyo
Kung mayroon kang reklamo o sa palagay mo ay dapat saklawin ng Health Net Cal MediConnect ang isang bagay na tinanggihan namin, tumawag
sa Health Net Cal MediConnect sa 1-855-464-3571 (TTY: 711) mula 8 a.m. hanggang 8 p.m., Lunes hanggang Biyernes. Pagkatapos ng oras ng
trabaho, tuwing Sabado at Linggo at tuwing pista-opisyal, maaari kang mag-iwan ng mensahe. Sasagutin ang iyong tawag sa loob ng susunod na
araw ng negosyo. Libre ang tawag. Maaari mong iapela ang aming desisyon.

Kung hindi ka pa rin sang-ayon sa desisyong ito, maaari kang:


Humingi ng isang “Independent Medical Review” (IMR) at rerepasuhin ang iyong kaso ng isang panlabas na tagarepaso na walang
kaugnayan sa planong pangkalusugan



Humingi ng isang “Pagdinig ng Estado” at rerepasuhin ng isang hukom ang iyong kaso

Maaari kang humingi ng parehong IMR at Pagdinig ng Estado nang magkasabay. Maaari kang humingi ng isa bago ang isa pa upang
makita kung malulutas muna nito ang iyong problema. Halimbawa, kung humingi ka muna ng IMR, ngunit hindi sang-ayon sa desisyon,
makakahingi ka pa rin ng isang Pagdinig ng Estado kinalaunan. Gayunpaman, kung humingi ka muna ng Pagdinig ng Estado, ngunit naganap
na ang pagdinig, hindi ka na makakahingi ng isang IMR. Sa kasong ito, ang Pagdinig ng Estado ang may huling desisyon.
Hindi mo kailangang bayaran ang isang IMR o Pagdinig ng Estado.
NAGSASARILING MEDIKAL NA PAGREPASO (INDEPENDENT MEDICAL REVIEW, IMR)
Kung gusto mo ng isang IMR, dapat kang humingi ng isa sa loob ng 180 araw sa kalendaryo mula sa petsa nitong sulat na “Abiso ng
Kalutasan ng Apela”. Bibigyan ka ng impormasyon ng talata sa ibaba tungkol sa kung paano humiling ng isang IMR. Tandaan na ang salitang
“karaingan” ay nagsasabi tungkol sa parehong “reklamo” at “mga apela.”
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Responsable ang California Department of Managed Health Care sa pangangasiwa ng mga plano ng serbisyo sa pangangalagang pangkalusugan.
Kung mayroon kang karaingan laban sa iyong planong pangkalusugan, dapat ka munang tumawag sa Health Net sa 1-800-675-6110 at gamitin
ang proseso ng apela ng Health Net bago tumawag sa Departamento. Hindi ipinagbabawal ng paggamit ng pamamaraan sa karaingan na ito ang
anumang posibleng legal na karapatan o remedyo na maaari mong magamit. Kung kailangan mo ng tulong sa isang karaingan sangkot ang isang
emergency, isang karaingan na hindi kasiya-siyang nalutas ng iyong planong pangkalusugan, o isang karaingan na nananatiling hindi nalulutas
nang mahigit sa 30 araw sa kalendaryo, maaari kang tumawag sa Departamento para sa tulong. Maaari ka ring maging karapat-dapat para sa
isang Independent Medical Review (IMR). Kung karapat-dapat ka para sa IMR, magbibigay ang proseso ng IMR ng walang kinikilingang pagsusuri
ng mga desisyong medikal na ginawa ng isang planong pangkalusugan na may kaugnayan sa pagiging kailangan dahil sa medikal na dahilan ng
isang panukalang serbisyo o paggamot, mga desisyon sa pagsaklaw para sa mga paggamot na pang-eksperimento o pagsisiyasat ang katangian
at mga pagtatalo sa bayad para sa mga serbisyong medikal na pang-emergency o agaran. Mayroon ding toll-free na numero ng telepono ang
Departamento (1-888-HMO-2219) at linya ng TDD (1-877-688-9891) para sa may kahinaan ang pandinig at problema sa pagsasalita. Ang Internet
Website ng Departamento (http://www.hmohelp.ca.gov) ay may mga form ng reklamo, form ng aplikasyon para sa IMR, at tagubilin online.
PAGDINIG NG ESTADO
Kung gusto mo ng isang Pagdinig ng Estado, dapat kang humingi ng isa sa loob ng 120 araw sa kalendaryo mula sa petsa ng “Abiso ng
Kalutasan ng Apela” (NAR) na nagsasabi sa iyo na ang naunang Pagtukoy ng Salungat na Benepisyo ay bahagya o ganap na pinagtibay.
Ngunit, kung kasalukuyan kang tumatanggap ng paggamot at gusto mong ipagpatuloy ang pagtanggap ng paggamot, dapat kang
humingi ng isang Pagdinig ng Estado sa loob ng 10 araw sa kalendaryo mula sa petsa na tinatakan sa koreo ang sulat na NAR o naihatid
sa iyo, O bago ang petsa na sinabi sa iyo ng iyong planong pangkalusugan na ihihinto ang mga serbisyo. Dapat mong sabihin na gusto mong
manatiling makakuha ng paggamot kapag humingi ka ng Pagdinig ng Estado.
Maaari kang humingi ng Pagdinig ng Estado sa pamamagitan ng telepono o sa pagsulat:
•

?

Sa pamamagitan ng telepono: Tumawag sa 1-800-952-5253. Maaaring sobrang abala ang numerong ito. Maaari kang makatanggap ng
mensahe na tumawag kalaunan. Kung hindi ka makapagsalita o hindi makarinig nang mabuti, pakitawagan ang TTY/TDD 1-800-952-8349.

Kung mayroon kang mga tanong, mangyaring tumawag sa Health Net Cal MediConnect sa 1-855-464-3571 (TTY: 711) mula 8 a.m.
hanggang 8 p.m., Lunes hanggang Biyernes. Pagkatapos ng oras ng trabaho, tuwing Sabado at Linggo at tuwing pista-opisyal, maaari kang
mag-iwan ng mensahe. Sasagutin ang iyong tawag sa loob ng susunod na araw ng negosyo. Libre ang tawag. Para sa mas marami pang
impormasyon, bisitahin ang mmp.healthnetcalifornia.com.
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•

Sa pagsulat: Sagutan ang form ng Pagdinig ng Estado o magpadala ng sulat sa:
California Department of Social Services
State Hearings Division
P.O. Box 944243, Mail Station 9-17-37
Sacramento, CA 94244-2430
Kasama sa sulat na ito ang form ng Pagdinig ng Estado. Siguruhin na isama ang iyong pangalan, address, numero ng telepono,
Numero ng Social Security, at ang dahilan kung bakit gusto mo ang Pagdinig ng Estado. Kung tinutulungan ka ng isang tao na humingi
ng Pagdinig ng Estado, idagdag ang kanyang pangalan, address, at numero ng telepono sa form o sulat. Kung kailangan mo ng
interpreter, sabihin sa amin kung anong wika ang iyong sinasalita. Hindi mo kailangang magbayad para sa isang interpreter. Ikukuha
ka namin ng isa.

Pagkatapos mong humingi ng Pagdinig ng Estado, maaaring abutin ng hanggang 90 araw sa kalendaryo upang mapagpasyahan ang iyong
kaso at ipadala sa iyo ang isang sagot. Kung sa palagay mo na ang paghihintay nang ganoong katagal ay makapipinsala sa iyong kalusugan,
maaari kang makakuha ng sagot sa loob ng 3 araw sa kalendaryo. Hingin sa iyong doktor o planong pangkalusugan na sumulat para sa iyo.
Dapat ipaliwanag ng sulat nang detalye kung paanong ang paghihintay ng hanggang sa 90 araw sa kalendaryo upang madesisyunan ang
iyong kaso ay malubhang makapipinsala sa iyong buhay, iyong kalusugan, o iyong kakayahan na makamit, mapanatili, o maibalik ang
pinakamabuting paggana. Tapos, siguruhin na humingi ka ng isang “pinabilis na pagdinig” at ibigay ang sulat na may kahilingan mo para
sa isang pagdinig.
Maaari kang magsalita mismo sa Pagdinig ng Estado. O, maaaring magsalita para sa iyo ang isang kamag-anak, kaibigan, tagapagtanggol,
doktor, o abogado. Kung gusto mo na isang tao ang magsalita para sa iyo, dapat mong sabihin sa opisina ng Pagdinig ng Estado na
pinapayagan ang taong iyon na magsalita para sa iyo. Tinatawag ang taong ito na isang “awtorisadong kinatawan.”
Para sa mga tanong tungkol sa mga reklamo at apela, maaari mong basahin ang Kabanata 9 ng Handbook ng Miyembro ng Health Net
Cal MediConnect. Maaari ka ring tumawag sa Mga Serbisyo sa Miyembro ng Health Net Cal MediConnect.
Kung mayroon kang problema, alalahanin o mga tanong kaugnay sa iyong mga benepisyo o pangangalaga, mangyaring tumawag sa Mga Serbisyo
sa Miyembro ng Health Net Cal MediConnect.

?

Kung mayroon kang mga tanong, mangyaring tumawag sa Health Net Cal MediConnect sa 1-855-464-3571 (TTY: 711) mula 8 a.m.
hanggang 8 p.m., Lunes hanggang Biyernes. Pagkatapos ng oras ng trabaho, tuwing Sabado at Linggo at tuwing pista-opisyal, maaari kang
mag-iwan ng mensahe. Sasagutin ang iyong tawag sa loob ng susunod na araw ng negosyo. Libre ang tawag. Para sa mas marami pang
impormasyon, bisitahin ang mmp.healthnetcalifornia.com.
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I. Ano ang dapat gawin kung naghihinala ka ng pandaraya
Karamihan sa mga propesyunal at organisasyon sa pangangalagang pangkalusugan na nagbibigay ng mga serbisyo ay matapat. Sa kasamaangpalad, maaaring may ilan na hindi tapat.
Kung sa palagay mo na gumagawa ng mali ang isang doktor, ospital, o ibang parmasya, mangyaring tumawag sa amin.



Tumawag sa amin sa Mga Serbisyo sa Miyembro ng Health Net Cal MediConnect. Ang mga numero ng telepono ay nasa pabalat nitong buod.



O, tumawag sa Medicare sa 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227). Dapat tumawag ang mga gumagamit ng TTY sa 1-877-486-2048.
Maaari mong tawagan ang mga numerong ito nang libre, 24 na oras kada araw, 7 araw kada linggo.



O, tumawag sa Hotline ng California Department of Health Care Services Fraud & Abuse sa 1-800-822-6222 (TTY:711), o Department of
Justice Office of the Attorney General Bureau of Medi-Cal Fraud & Elder Abuse sa 1-800-722-0432 (TTY: 711). Libre ang iyong tawag
at kumpidensyal.

?

Kung mayroon kang mga tanong, mangyaring tumawag sa Health Net Cal MediConnect sa 1-855-464-3571 (TTY: 711) mula 8 a.m.
hanggang 8 p.m., Lunes hanggang Biyernes. Pagkatapos ng oras ng trabaho, tuwing Sabado at Linggo at tuwing pista-opisyal, maaari kang
mag-iwan ng mensahe. Sasagutin ang iyong tawag sa loob ng susunod na araw ng negosyo. Libre ang tawag. Para sa mas marami pang
impormasyon, bisitahin ang mmp.healthnetcalifornia.com.
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Abiso ng Walang Diskriminasyon
Sumusunod ang Health Net Cal MediConnect Plan (Medicare-Medicaid Plan) sa mga angkop na batas ng karapatang sibil ng pederal at hindi
nagdidiskrimina batay sa lahi, kulay ng balat, bansang pinagmulan, edad, kapansanan, o kasarian. Hindi nagtatangi sa mga tao ang Health Net
Cal MediConnect o tinatrato sila nang kakaiba dahil sa lahi, kulay ng balat, bansang pinagmulan, edad, kapansanan, o kasarian.

Health Net Cal MediConnect:
• Nagbibigay ng mga libreng tulong at serbisyo sa mga taong may kapansanan upang
makipag-usap sa amin nang epektibo, tulad ng mga kuwalipikadong interpreter ng sign
language at nakasulat na impormasyon sa iba pang format (malalaking letra, audio,
mga madaling i-access na elektronikong format, iba pang format).
• Nagbibigay ng libreng mga serbisyo sa wika sa mga taong ang pangunahing wika ay
hindi Ingles, tulad ng mga kuwalipikadong interpreter at impormasyon na nakasulat sa
iba pang wika.
Kung kailangan mo ang mga serbisyong ito, tumawag sa Customer Contact Center ng
Health Net Cal MediConnect sa 1-855-464-3571 (TTY: 711) mula 8 a.m. hanggang
8 p.m., Lunes hanggang Biyernes. Pagkatapos ng oras ng trabaho, tuwing Sabado at
Linggo at tuwing pista-opisyal, maaari kang mag-iwan ng mensahe. Sasagutin ang iyong
tawag sa loob ng susunod na araw ng negosyo. Libre ang tawag.

?

Kung mayroon kang mga tanong, mangyaring tumawag sa Health Net Cal MediConnect sa 1-855-464-3571 (TTY: 711) mula 8 a.m.
hanggang 8 p.m., Lunes hanggang Biyernes. Pagkatapos ng oras ng trabaho, tuwing Sabado at Linggo at tuwing pista-opisyal, maaari kang
mag-iwan ng mensahe. Sasagutin ang iyong tawag sa loob ng susunod na araw ng negosyo. Libre ang tawag. Para sa mas marami pang
impormasyon, bisitahin ang mmp.healthnetcalifornia.com.
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Kung naniniwala ka na nabigo ang Health Net Cal MediConnect na ibigay ang mga serbisyong ito o nagdiskrimina sa iba pang paraan batay sa lahi,
kulay ng balat, bansang pinagmulan, edad, kapansanan, o kasarian, maaari kang magsampa ng karaingan sa pamamagitan ng pagtawag sa
numerong nasa itaas at sabihin sa kanila na kailangan mo ng tulong sa pagsasampa ng karaingan; magagamit ang Customer Contact Center
ng Health Net Cal MediConnect upang tulungan ka.
Maaari ka ring magsampa ng reklamo ng karapatang sibil sa U.S. Department of Health and Human Services, Office for Civil Rights, sa
elektronikong paraan sa pamamagitan ng Office for Civil Rights Complaint Portal, na makikita sa https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf
o sa pamamagitan ng sulat o telepono sa: U.S. Department of Health and Human Services, 200 Independence Avenue SW, Room 509F,
HHH Building, Washington, DC 20201, 1-800-368-1019 (TDD: 1-800-537-7697). Makukuha ang mga form ng reklamo sa
http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.

?

Kung mayroon kang mga tanong, mangyaring tumawag sa Health Net Cal MediConnect sa 1-855-464-3571 (TTY: 711) mula 8 a.m.
hanggang 8 p.m., Lunes hanggang Biyernes. Pagkatapos ng oras ng trabaho, tuwing Sabado at Linggo at tuwing pista-opisyal, maaari kang
mag-iwan ng mensahe. Sasagutin ang iyong tawag sa loob ng susunod na araw ng negosyo. Libre ang tawag. Para sa mas marami pang
impormasyon, bisitahin ang mmp.healthnetcalifornia.com.
53

Multi-Language Insert
Multi-language Interpreter Services
English: ATTENTION: If you do not speak English, language assistance services, free of charge, are available to you. Call 1-855-464-3571
(Los Angeles), 1-855-464-3572 (San Diego) (TTY: 711).
Spanish: ATENCIÓN: Si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1-855-464-3571 (Los Angeles),
1-855-464-3572 (San Diego) (TTY: 711).
Chinese Mandarin: 注意 ：如果您使用繁體中文，您可以免費獲得語言援助服務。請致電
1-855-464-3571 (Los Angeles), 1-855-464-3572 (San Diego) (TTY: 711)。
Chinese Cantonese: 注意：如果您說中文，您可獲得免費的語言協助服務。請致電
1-855-464-3571 (Los Angeles), 1-855-464-3572 (San Diego)（TTY: 711）。
Tagalog: PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad. Tumawag sa
1-855-464-3571 (Los Angeles), 1-855-464-3572 (San Diego) (TTY: 711).
Vietnamese: CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi số 1-855-464-3571 (Los Angeles),
1-855-464-3572 (San Diego) (TTY: 711).
Korean: 주의 : 한국어를 사용하시는 경우 , 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다
1-855-464-3571 (Los Angeles), 1-855-464-3572 (San Diego) (TTY: 711). 번으로 전화해 주십시오 .
Russian: ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода. Звоните 1-855-464-3571
(Los Angeles), 1-855-464-3572 (San Diego) (TTY: 711).
Arabic:

 اتصل بالرقم. فإن خدمات المساعدة اللغوية تتوافر لك بالمجان، إذا كنت تتحدث العربية:ملحوظة

.(TTY: 711) (San Diego) 1-855-464-3572 ،(Los Angeles) 1-855-464-3571

Japanese: 注意事項：日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけます。
1-855-464-3571 (Los Angeles), 1-855-464-3572 (San Diego) (TTY: 711). まで、お電話にてご連絡ください。
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Farsi:

 با. تسهيالت زبانی بصورت رايگان برای شما فراهم می باشد، اگر به زبان فارسی گفتگو می کنيد:توجه

.(TTY: 711) 1-855-464-3572 (San Diego), 1-855-464-3571 (Los Angeles)

้ ิ
่
Thai: เรยน:
ี
ถาคณพดภาษาไทยคณสามารถใชบรการชวยเหลอทางภาษาไดฟร
้ ุ
ู
ุ
ื
้ ี โทร
1-855-464-3571 (Los Angeles), 1-855-464-3572 (San Diego) (TTY: 711).
Armenian: ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ Եթե խոսում եք հայերեն, ապա ձեզ անվճար կարող են տրամադրվել լեզվական աջակցության
ծառայություններ: Զանգահարեք 1-855-464-3571 (Los Angeles), 1-855-464-3572 (San Diego) (TTY: 711)

Hmong: LUS CEEV: Yog tias koj hais lus Hmoob, cov kev pab txog lus, muaj kev pab dawb rau koj.
Hu rau 1-855-464-3571 (Los Angeles), 1-855-464-3572 (San Diego) (TTY: 711).

Laotian: ໂປດຊາບ: ຖ້າທ່ານເວົ້າພາສາອັງກິດ, ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານພາສາທີ່ບໍ່ເສຍຄ່າມີພ້ອມໃຫ້ທ່ານ. ກະລຸນາໂທ
1-855-464-3571 (Los Angeles), 1-855-464-3572 (San Diego) (TTY: 711).
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