
Yêu Cầu Tái Xét Từ Chối Bao Trả Thuốc Kê Toa của Medicare 

Do chúng tôi, Health Net Cal MediConnect Plan (Medicare-Medicaid Plan), đã từ chối yêu 
cầu của quý vị về việc bao trả (hay thanh toán) cho thuốc kê toa, nên quý vị có quyền yêu 
cầu chúng tôi tái xét (kháng nghị) quyết định của chúng tôi. Quý vị có 60 ngày kể từ ngày 
Thông Báo Từ Chối Bao Trả Thuốc Kê Toa Medicare để yêu cầu chúng tôi xem xét lại quyết 
định. Quý vị có thể gửi biểu mẫu này cho chúng tôi qua bưu điện hoặc fax: 

Địa chỉ: 
Health Net Cal MediConnect Plan (Medicare-Medicaid Plan) 
Attention: Medicare Pharmacy Appeals  
P.O. Box 31383 
Tampa, FL 33631-3383 

Số Fax: 
1-866-388-1766

Quý vị cũng có thể kháng nghị qua trang web chúng tôi tại địa chỉ 
mmp.healthnetcalifornia.com. Quý vị có thể gửi yêu cầu kháng nghị giải quyết nhanh theo số 
1-855-464-3571 (Los Angeles County) or 1-855-464-3572 (San Diego County)
(TTY: 711). Giờ làm việc là từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối, thứ Hai đến thứ Sáu. Sau giờ làm
việc, cuối tuần và vào ngày nghỉ, quý vị có thể để lại tin nhắn. Cuộc gọi của quý vị sẽ được
trả lời trong ngày làm việc tiếp theo.

Ai Có Thể Đưa Ra Yêu Cầu: Bác sĩ kê toa của quý vị có thể kháng nghị thay cho quý vị. 
Nếu quý vị muốn một người khác (chẳng hạn như thân quyến hay bằng hữu) đưa ra yêu cầu 
thay cho quý vị, thì người đó phải là người đại diện của quý vị. Hãy liên hệ với chúng tôi để 
tìm hiểu cách chỉ định người đại diện. 
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Thông Tin Người Ghi Danh 

Tên Người Ghi Danh 

Địa Chỉ Người Ghi Danh 

Thành phố 

Điện thoại 

Tiểu bang 

Ngày Sinh 

Mã Zip 

Số ID Hội Viên của Người Ghi Danh 

CHỈ điền thông tin vào các phần sau đây nếu người đưa ra yêu cầu này không phải là 
người ghi danh: 

Tên Người Yêu Cầu 

Mối Quan Hệ của Người Yêu Cầu với Người Ghi Danh 

Địa chỉ 

Thành phố Tiểu bang Mã Zip 

Điện thoại 

Tài liệu về việc đại diện gửi yêu cầu kháng nghị của người khác thay cho người ghi 
danh hoặc bác sĩ kê toa của người ghi danh: 

Đính kèm tài liệu thể hiện thẩm quyền đại diện cho người ghi danh (Biểu Mẫu Ủy 
Quyền Đại Diện CMS-1696 đã điền hoặc một văn bản tương đương) nếu tài liệu không 
được nộp ở cấp đưa ra quyết định bao trả. Để biết thêm thông tin về việc chỉ định đại 

diện, hãy liên hệ với chương trình của quý vị hoặc theo số 1-800-Medicare 
(1-800-633-4227) (TTY: 1-877-486-2048), 24 giờ một ngày, 7 ngày trong tuần. 

Thuốc kê toa quý vị đang yêu cầu bao trả: 

Tên thuốc: Nồng độ/số lượng/liều dùng: 

Quý vị đã mua thuốc đang chờ xét xử kháng nghị chưa? ☐ Rồi ☐ Chưa 

Nếu “Rồi”: 
Ngày mua: Số tiền đã trả: $ (đính kèm bản sao hóa đơn) 

Tên và số điện thoại của nhà thuốc: 



      
 
                                                           

 
   

 
         

 
       

 
       

 
         
                      
                  

                      
                    

                     
                     
                   
                  
                

 

                 
                    

        
 

                    
                    
                       
                   

                     
                  

                       
                   
                 

 
 
 

 
                 
   

  
   

 
      
 

 

                 
                 

   

Thông Tin Bác Sĩ Kê Toa 

Họ tên 

Địa chỉ 

Thành phố Tiểu bang Mã Zip 

Điện Thoại Văn Phòng Fax 

Người Liên Hệ tại Văn Phòng 

Lưu Ý Quan Trọng: Quyết Định Giải Quyết Nhanh 
Nếu quý vị hoặc bác sĩ kê toa của quý vị tin rằng việc chờ 7 ngày theo tiêu chuẩn để nhận 
quyết định có thể gây tổn hại nghiêm trọng đến mạng sống, sức khỏe hoặc khả năng phục 
hồi chức năng tối đa của quý vị thì quý vị có thể yêu cầu quyết định giải quyết nhanh (xử lý 
nhanh). Nếu bác sĩ kê toa của quý vị cho rằng việc chờ 7 ngày có thể ảnh hưởng nghiêm 
trọng đến sức khỏe của quý vị, chúng tôi sẽ tự động đưa ra quyết định trong vòng 72 giờ. 
Nếu quý vị không nhận được hỗ trợ từ bác sĩ kê toa của mình cho yêu cầu giải quyết nhanh, 
chúng tôi sẽ quyết định xem trường hợp của quý vị có cần quyết định giải quyết nhanh hay 
không. Quý vị không thể yêu cầu kháng nghị giải quyết nhanh nếu quý vị muốn yêu cầu 
chúng tôi trả lại số tiền cho thuốc kê toa mà quý vị đã nhận được. 

☐ XIN ĐÁNH DẤU VÀO Ô NÀY NẾU QUÝ VỊ TIN RẰNG QUÝ VỊ CẦN NHẬN ĐƯỢC 
QUYẾT ĐỊNH TRONG VÒNG 72 GIỜ (nếu quý vị có tài liệu bổ trợ từ bác sĩ kê toa của 
mình, hãy gửi kèm theo yêu cầu này). 

Vui lòng giải thích lý do kháng nghị của quý vị. Đính kèm thêm các trang giấy, nếu cần. 
Đình kèm thêm thông tin mà quý vị tin rằng sẽ hỗ trợ cho trường hợp của mình, chẳng hạn 
như tuyên bố từ bác sĩ kê toa và hồ sơ bệnh án có liên quan. Quý vị có thể muốn tham khảo 
thông tin giải thích mà chúng tôi đưa ra trong Thông Báo Từ Chối Bao Trả Thuốc Kê Toa 
Medicare và yêu cầu bác sĩ kê toa của quý vị xem xét các tiêu chí bao trả của Chương trình, 
nếu có, như nêu trong thư từ chối của Chương trình hoặc trong các tài liệu khác của 
Chương trình. Thông tin từ bác sĩ kê toa của quý vị là cần thiết để giải thích lý do tại sao quý 
vị không thể đáp ứng các tiêu chí bao trả của Chương trình và/hoặc tại sao các loại thuốc 
mà Chương trình yêu cầu không phù hợp về mặt y tế cho quý vị. 

Chữ ký của người yêu cầu kháng nghị (người ghi danh hoặc đại diện của người ghi 
danh): 

____________________________________ Ngày: ___________________ 

Health Net Community Solutions, Inc. là chương trình bảo hiểm y tế có hợp đồng với cả 
Medicare và Medi-Cal để cung cấp các quyền lợi của cả hai chương trình cho những người 
ghi danh. 



LANGUAGE ASSISTANCE 
ATTENTION: If you do not speak English, language assistance services, free of charge, are 
available to you. Call 1-855-464-3571 in Los Angeles County or 1-855-464-3572 in San Diego 
County (TTY: 711) from 8:00 a.m. to 8:00 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. 

ARABIC 
1-855-464-3571 ~ )~ J,.dil U~ ~.._,;..lll :;~WI wL..,,;, di _jlji:i ,~y.JI l'.'...l..b...'.i:i ~ ljJ :.i.uri 

~L.JI 0..i ,san Diego County (TTY: 711) ~ 1-855-464-3572 ~ )1-., Los Angeles County~ 

rl:iJ ,~)I r1-.,~1 wl..9-.,1 yJ;- ~~-.,,~I ~J 0:¢-YI r_j;l l.l-4 ,~l.ui..i 8:oo .,;ht,;,~ 8:oo 
~ Ll~I o~ 11..:tll · 1 11 . q ~ts.... 1_ j • 4..lt..ui j ·· ~ , u)Lb.ll wl '6\tl 

. •• • . ~ (J"'1J r _j:11,,ff"' ~ _y..u.i . .J Y .. -., .J • 

ARMENIAN 
il1'-CUfJ,f'il1'-.fit3il:fl-'l,, bp-h ZtuJhphu hp lununu.f, mu.4.6:mp 1hq4.mlJ.mu oqump-Jtuu 
omntuJmp-Jmuuhp hu hmuunuf Qhq: 9.muqmhmphp 1-855-464-3571 Los Angeles County-mu 
qmu 1-855-464-3572 San Diego County-mu (TTY' 711) hplJ.m2mpp-ppg mppmp-, 

lJ..m. 8:00-pg lJ..h. 8:00-1!: U2lummmuptuJpu d-muhppg mug, hmuqutnJtuu ophppu h1- mnuhppu, 

qmpnq hp p-nqhht hmqnpqmqpmp-Jmh: Qhp qmuql! lJ.4.hpmqmpci4.P hm2npq m2lummmuptu]ph 
optl_m l!up-mgpmu: Z,hnmlunumqmuqu mu.4.6:mp t: 

CAMBODIAN (KHMER) 
urunuronrn.fi i tUM8ant'.hm,dhifl rumMat!Uihl Htltl~ 8tiJITTt'.lfflMflfltiflfo ~tfl 8 Mnuan "1 nniinrn 

J, ¢ al JiJ In ct'" 

1-855-464-3571 Q_t'.I Los Angeles County ij 1-855-464-3572 Q_t'.I San Diego County (TTY: 

711) ~itflt'.I 8 tffn c:!'rn 8 ruu igu~ m;intg'lftn"1 u~u~ ifut1i§rm urlqt1roCJflJ 8t1tgt{llilJ 
anrongnwirm 8 "1 an1it1um·m 8mTlumrnim urlimfimmITTuig1fl "1 maurl~irninmirwifru9 
q; 1 q; '-" v d a rJ " 6'l W ,, 

CHINESE 
ffl>i~: sZD~f@.H!ffl q:J>Z: , f@.HiJ P)_~Jl~q~i!i ~M~IU%o ffi~~ Los Angeles County 
1-855-464-3571 M San Diego County 1-855-464-3572 (it~!SKv'R: 711)0 ~-~~:n, 
~~8-~~~8-o#~--~·~*&fiB,•~~Mio 
~ill·~~-GI~BM•§~o~Sa~~#Ji~~o 

FARSI 
-~~ ..s-4 w ).ii.;,I .Jj u~I__; .J_,1. A.: ~~j j\~I wLh ,4 ..s-4 ,··,y.,.,., ~)j A.: _fil :~ji 

San Diego County.Jj 1-855-464-3572 ~ Los Angeles County .Jj 1-855-464-3571 o.JW ~ 
y;..1.Jj 'lS}S wk.Lui jl ~ -~~ u,iW ~ ti ~-.,j ,~ 8 ti~ 8 LJC.l.ui jl (TTY: 711) 

ojb ~~ lS~ lS.JlS. j-.,.J .Jj W ~ u,iW A.:.~)~ rY; ~lji ..s-4 '~.J w~-., L,; ~ 
~l·K.JI W·l~~1· lJ .. .J<-,Ui ~- ~ 



KOREAN 
~~:,2-lo~JAlkiE!-~oi~ ;.~.go~AI~ ~-9- <2]04 xi~ ;.-jcJIA~ ¥E£ ol§o~~ * V@Llc~. 

Los Angeles County: 1-855-464-3571 !:£. ~ San Diego County: 1-855-464-3572 (TTY: 

711)t!:J o £ ~2. ~ - "El- 2. ~, 2~ 8 }..l,¥E4 2~ 8 }..IJJ~XI ~~~o~~ }..12. ~~;..I l_l- OI~. 

-'?-~ ~ E-tt-~O~I~ 0~1;..1x1~ ~71~ * V@Llc~. c~g ~~~011 "i~l7~ ,2-lo~JAI ~~~~ 
C: c.l~@LIC~. <2_1-LH~~~ ~ Tli ~LIC~. 

RUSSIAN 
BHVIMAHVIE: Ecm1 Bbl r0Bop1,ne no-pyccK111, Mbl MO)KeM npe,D,nO)KVITb BaM 6ecnnaTHb1e ycnyr111 

nepeBO,IJ,'-IVIKa. 3BoH111re no renecpoHy 1-855-464-3571 B Los Angeles County 111n111 1-855-464-
3572 B San Diego County (TIY: 711) c noHe,D,enbHVIKa no mnH1114y c 8:00 '-lacoB yrpa ,D,O 8:00 
'-laCOB Be'-lepa. B Hepa60'-1ee BpeM~. a TaK)Ke B BblXO,IJ,Hble VI npa3,D,HVl'-1Hble ,IJ,HVI, Bbl MO)KeTe 

OCTaBVITb C006U,1eHV1e. BaM nepe3BOH~T Ha cne,D,ytoll,1111111 pa60'-111'1111 ,D,eHb. 3BOHOK 6ecnnaTHbllll. 

SPANISH 
ATENCION: Si usted habla espanol, hay servicios de asistencia de idiomas disponibles 

para usted sin cargo. Llame al 1-855-464-3571 en Los Angeles County o 1-855-464-
3572 en San Diego County (TTY: 711) de 8:00 a.m. a 8:00 p.m., de lunes a viernes. 

Despues del horario de atenci6n, los fines de semana y los dias feriados puede dejar un 

mensaje. Le devolveremos la llamada el siguiente dia habil. La llamada es gratuita. 

TAGALOG 
PAALALA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, available sa inyo ang mga serbisyo ng tulong sa 

wika, nang walang singil. Tawagan ang 1-855-464-3571 sa Los Angeles County o 1-855-464-
3572 sa San Diego County (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. 

VIETNAMESE 
XIN LU'U Y: Neu quy vi n6i tieng Vi$t, ch(.mg toi san c6 dich Vl,l ho tr9' ngon ngCI' mien phi 

danh cho quy vj. Vui long gQi 1-855-464-3571 CY Los Angeles County ho.)c 1-855-464-3572 CY 

San Diego County (TTY: 711) tl.l' 8 gi& sang den 8 gi& t6i, tl.l' thll' Hai den het thll' Sau. Sau 

gi& lam vi$c, vao cac ngay cu6i tuan va ngay le, quy vi c6 thE§ d~ li;ti tin nhiin. Cu(>c gQi cua 

quy vise dU'9'C hoi dap vao ngay lam vi$c horn sau. Cu(>c gQi nay mien phi. 



Nondiscrimination Notice
Health Net Community Solutions, Inc. (Health Net Cal MediConnect Plan (Medicare-Medicaid Plan)) 
complies with applicable federal civil rights laws and does not discriminate, exclude people or treat them 
differently on the basis of sex, race, color, religion, ancestry, national origin, ethnic group identification, 
age, mental disability, physical disability, medical condition, genetic information, marital status, gender, 
gender identity, or sexual orientation.

Health Net Cal MediConnect:

 • Provides free aids and services to people with disabilities to 
communicate effectively with us, such as qualified sign language 
interpreters and written information in other formats (large print, audio, 
accessible electronic formats, other formats).

 • Provides free language services to people whose primary language is 
not English, such as qualified interpreters and information written in 
other languages.

If you need these services, contact the Health Net Cal MediConnect 
Customer Contact Center at 1-855-464-3571 (Los Angeles County),  
1-855-464-3572 (San Diego County) (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.
If you believe that Health Net Cal MediConnect has failed to provide these services or discriminated in 
another way, you can file a grievance by calling the number above and telling them you need help filing 
a grievance; the Health Net Cal MediConnect Customer Contact Center is available to help you.

You can also file a civil rights complaint with the U.S. Department of Health and Human Services,  
Office for Civil Rights, electronically through the Office for Civil Rights Complaint Portal, available at 
https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, or by mail or phone at: 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) if there is a concern of discrimination based on race, color, 
national origin, age, disability, or sex.

Complaint forms are available at http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.

FLY047573EH00 (9/20)



 
 

 

 

 
 

 

 

 

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 ملحوظة: إذا كنت تتحدث العربية، فإن خدمات المساعدة اللغوية تتوافر لك بالمجان. اتصل بالرقم
.(TTY: 711) (San Diego) 1-855-464-3572 ،(Los Angeles) 1-855-464-3571 

Hindi: ध्यान दें: ्दद आप बोलत ैं े ें भयाषया सहया्तया से ं ैंे ह तो आपक ललए मफुत म वयाए उपलब्ध ह। 
1-855-464-3571 (Los Angeles), 1-855-464-3572 (San Diego) (TTY: 711). पर कॉल करें।. 

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。 

:Farsi گان برای شما فراهم می باشد. با يالت زبانی بصورت رايد، تسهيتوجه: اگر به زبان فارسی گفتگو می کن
.(TTY: 711) 1-855-464-3572 (San Diego), 1-855-464-3571 (Los Angeles) 

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

H3237_17_MLI_Accepted_09092017 



 

 

 

 

 

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) 

Cambodian: ប្រយ័ សនជាអ្នកនយាយ ភាសាខ្មែរ, បសវាជនួយខ្ំ ្ន នគតឈល ត្ន៖ ប្រើ ិ ិ កភាសា បោយមិ ិ ួ ្ន 
គអាចមានសំរា្រ្់រំបរអ្នក។ ចូរ ទូរស័ព្ទ 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). 

Punjabi: ਧਿਆਨ ਧਿਓ: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰ ਜਾਬੀ ਬੋਲਿੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਧਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਿਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਫਤ ਉਪਲਬਿ ਹੈ।
1-855-464-3571 (Los Angeles), 1-855-464-3572 (San Diego) (TTY: 711) ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। 

Laotian: ໂປດຊາບ: ຖ້າທ່ານເວົ້າພາສາອັງກິດ, ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານພາສາທີ່ບໍ່ເສຍຄ່າມີພ້ອມໃຫ້ທ່ານ. ກະລຸນາໂທ 
1-855-464-3571 (Los Angeles), 1-855-464-3572 (San Diego) (TTY: 711). 
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	Lưu Ý Quan Trọng: Quyết Định Giải Quyết Nhanh
	Nếu quý vị hoặc bác sĩ kê toa của quý vị tin rằng việc chờ 7 ngày theo tiêu chuẩn để nhận quyết định có thể gây tổn hại nghiêm trọng đến mạng sống, sức khỏe hoặc khả năng phục hồi chức năng tối đa của quý vị thì quý vị có thể yêu cầu quyết định giải q...
	☐ XIN ĐÁNH DẤU VÀO Ô NÀY NẾU QUÝ VỊ TIN RẰNG QUÝ VỊ CẦN NHẬN ĐƯỢC QUYẾT ĐỊNH TRONG VÒNG 72 GIỜ (nếu quý vị có tài liệu bổ trợ từ bác sĩ kê toa của mình, hãy gửi kèm theo yêu cầu này).
	Vui lòng giải thích lý do kháng nghị của quý vị. Đính kèm thêm các trang giấy, nếu cần.  Đình kèm thêm thông tin mà quý vị tin rằng sẽ hỗ trợ cho trường hợp của mình, chẳng hạn như tuyên bố từ bác sĩ kê toa và hồ sơ bệnh án có liên quan. Quý vị có thể...



