
 

    
  

 

 
 

 Health Net Cal MediConnect Plan 
(Medicare-Medicaid Plan) 

Yên tâm với khoản thanh 
toán $0 một tháng 
HEALTH NET CAL MEDICONNECT LUÔN SẴN SÀNG HỖ TRỢ QUÝ VỊ – TỪ CÁC BUỔI
THĂM KHÁM BÁC SĨ VÀ CHĂM SÓC KHẨN CẤP ĐẾN KHÁM SÀNG LỌC SỨC KHỎE 
VÀ THUỐC CẦN THIẾT! 

Các hội viên Health Net Cal MediConnect không phải trả bất kỳ khoản thanh toán hàng tháng nào 
để nhận quyền lợi bảo hiểm sức khỏe. Quý vị có thể ghi danh vào Health Net Cal MediConnect nếu 
quý vị đủ tiêu chuẩn nhận Medicare và Medi-Cal và sống trong khu vực dịch vụ của Health Net. 

Dưới đây chỉ là danh sách một số đặc điểm của chương trình. Quý vị 
có thể tìm thấy danh sách đầy đủ trên Cẩm nang hội viên của quý vị. 

Quyền lợi chương trình tại Los Angeles County Tiền đồng trả 

Khoản thanh toán chương trình hàng tháng 0$ 

Dịch vụ chuyên chở đến văn phòng bác sĩ $0 tiền đồng trả 

Khám tại văn phòng bác sĩ 

Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe chính 

Bác sĩ chuyên khoa 

Chương trình giáo dục/chăm sóc khỏe mạnh và khám sức khỏe 

$0 tiền đồng trả 

Xét nghiệm trong phòng thí nghiệm, quang tuyến X hoặc những 
loại chụp ảnh khác, như chụp ảnh CAT 

$0 tiền đồng trả 

Phòng cấp cứu, dịch vụ xe cứu thương và dịch vụ chăm sóc khẩn cấp $0 tiền đồng trả 

Nằm viện $0 tiền đồng trả 

Thiết bị y tế (chẳng hạn như xe lăn, khung tập đi và dưỡng khí) $0 tiền đồng trả 

Dịch vụ phục hồi chức năng $0 tiền đồng trả 

Trị liệu chức năng hoạt động, vật lý trị liệu hoặc âm ngữ trị liệu $0 tiền đồng trả 

Khám mắt $0 tiền đồng trả; 1 lần mỗi năm 

Kính đeo mắt hoặc kính áp tròng1 $0 tiền đồng trả; tối đa $250 tại 
Los Angeles County, $100 tại San 
Diego County 2 năm một lần. 

Khám sàng lọc thính giác $0 tiền đồng trả 

Trung tâm thể dục và chương trình thể dục tại gia $0 tiền đồng trả 

Dụng cụ trợ thính $0 tiền đồng trả; tối đa $1,510 
mỗi năm 

Dịch vụ và vật liệu dành cho bệnh tiểu đường $0 tiền đồng trả 

Dịch vụ sức khỏe tâm thần hoặc sức khỏe hành vi $0 tiền đồng trả 

Dịch vụ điều trị bệnh bàn chân $0 tiền đồng trả; tối đa 12 buổi 
khám chăm sóc bàn chân định 
kỳ mỗi năm 
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Châm cứu $0 tiền đồng trả; tối đa 2 buổi 
khám mỗi tháng 

Dịch vụ bữa ăn $0 tiền đồng trả; tối đa 2 bữa 
ăn được giao tận nhà mỗi ngày 
trong tối đa 14 ngày sau khi xuất 
viện từ một bệnh viện hoặc cơ sở 
điều dưỡng chuyên môn 

Dịch vụ và hỗ trợ dài hạn (CBAS, MSSP và cơ sở điều dưỡng) $0 tiền đồng trả2 

Quyền lợi bảo hiểm thuốc theo toa – Danh sách thuốc 
được đài thọ của Health Net Cal MediConnect 

Lượng thuốc đủ dùng 
trong 30 ngày 

Thuốc gốc Phần D (không phải biệt dược) $0-$$3.70 tiền đồng trả 

Biệt dược phần D $0-$$9.20 tiền đồng trả 

Thuốc theo toa và thuốc mua tự do không cần toa được Medi-Cal 
đài thọ 

$0 tiền đồng trả 

Thuốc theo toa trong chương trình Medicare phần B $0 tiền đồng trả 

Vật dụng mua tự do không cần toa (Over-the-counter, OTC) $0 tiền đồng trả 

Quý vị có thắc mắc? 
Vui lòng gọi cho chúng tôi theo số 1-855-464-3571 tại Los Angeles County 
hoặc số 1-855-464-3572 tại San Diego County (TTY: 711) thứ Hai đến hết thứ 
Sáu, từ 8:00 sáng đến 8:00 tối. Sau giờ làm việc, vào cuối tuần và các ngày 
lễ, quý vị có thể để lại tin nhắn. Chúng tôi sẽ gọi lại cho quý vị trong ngày 
làm việc tiếp theo. Cuộc gọi này miễn phí. Quý vị cũng có thể tìm hiểu thêm 
thông tin chi tiết trực tuyến tại địa chỉ mmp.healthnetcalifornia.com. 

1Những năm kế tiếp có thể không có quyền lợi nhiều năm.
2 Tiền đồng trả riêng biệt với các nghĩa vụ chia sẻ chi phí do tiểu bang quy định.

Health Net Community Solutions, Inc. là một chương trình bảo hiểm sức khỏe có hợp đồng với cả Medicare 
và Medi-Cal để cung cấp quyền lợi của cả hai chương trình này cho người ghi danh trong chương trình. 

LƯU Ý: Nếu quý vị không nói được tiếng Anh, chúng tôi có sẵn các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành 
cho quý vị. Xin gọi số 1-855-464-3571 tại Los Angeles County hoặc số 1-855-464-3572 tại San Diego County 
(TTY: 711) từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối, thứ Hai đến hết thứ Sáu. Sau giờ làm việc, vào cuối tuần và ngày lễ, quý 
vị có thể để lại tin nhắn. Chúng tôi sẽ gọi lại cho quý vị vào ngày làm việc tiếp theo. Cuộc gọi này miễn phí. 

Đây không phải là một danh sách đầy đủ. Thông tin về quyền lợi bảo hiểm trình bày trong tài liệu này chỉ 
là thông tin tóm lược, không mô tả đầy đủ các quyền lợi bảo hiểm. Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ 
chương trình hoặc xem Cẩm nang hội viên của chương trình Health Net Cal MediConnect. 

Health Net Community Solutions, Inc. là công ty chi nhánh của Health Net, LLC và Centene Corporation. 
Health Net là nhãn hiệu dịch vụ đã đăng ký của Health Net, LLC. Tất cả các thương hiệu/nhãn hiệu dịch vụ đã 
được xác định khác thuộc sở hữu của các công ty tương ứng. Mọi quyền được bảo lưu. 
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