
 
 

  

 
  

 
          

 
 

              
 

        
     

 
 

     
    

                
             

            
              
               
          

 
              

                
               

              
  

 
   

   
 

   

   
 

 
 

   

 
 

       

 

              
     

Health Net Cal MediConnect Plan 
(Medicare-Medicaid Plan) 

KAHILINGAN PARA SA PAGPAPASYA SA SAKLAW NG INIRERESETANG GAMOT NG 
MEDICARE 

Maaaring ipadala ang form na ito sa amin sa pamamagitan ng koreo o fax: 

Numero ng Fax: 
1-877-941-0480

Address: 
Medicare Pharmacy Prior 
Authorization Department 
P.O. Box 31397
Tampa, FL 33631-3397

Maaari din ninyong hilingin sa amin na magpasya sa pagsaklaw sa pamamagitan ng telepono sa 
1-855-464-3571 (Los Angeles County) o 1-855-464-3572 (San Diego County) (TTY: 711) o sa
pamamagitan ng aming website sa mmp.healthnetcalifornia.com. Ang mga oras ng Mga Serbisyo
sa Miyembro ay mula 8 a.m. hanggang 8 p.m., Lunes hanggang Biyernes. Maaari kayong mag-
iwan ng mensahe pagkatapos ng mga oras ng trabaho, sa weekend, at mga holiday. Tatawagan
namin kayo sa loob ng susunod na araw ng negosyo.

Sino ang Maaaring Gumawa ng Kahilingan: Maaaring humiling sa amin ang nagrereseta sa inyo 
ng pagpapasya sa saklaw sa ngalan ninyo. Kung gusto ninyo ng ibang indibidwal (gaya ng isang 
miyembro ng pamilya o kaibigan) upang humiling ng kahilingan para sa inyo, dapat ang indibidwal 
na iyon ay ang inyong kinatawan. Makipag-ugnayan sa amin upang malaman kung paano tumukoy 
ng kinatawan. 

Impormasyon ng Nagpapatala 
Pangalan ng Nagpapatala Petsa ng Kapanganakan 

Address ng Nagpapatala 

Lungsod Estado Zip Code 

Telepono Numero ng ID ng Miyembro ng Nagpapatala 

Sagutan LANG ang sumusunod na seksyon kung ang taong gumagawa ng kahilingang ito ay
hindi ang nagpapatala o nagrereseta: 

H3237_19_CovDetForm2_Accepted_06302019 (TAG) 



   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

   

 
 

 
 

             
     

          
           
            
           

         
 

Pangalan ng Humihiling 

Kaugnayan ng Humihiling sa Nagpapatala 

Address 

Lungsod Estado Zip Code 

Telepono 

Dokumentasyon ng pagkatawan para sa mga kahilingang ginawa ng isang tao maliban sa
nagpapatala o nagrereseta sa nagpapatala: 

Ilakip ang dokumentasyong nagpapakita ng pahintulot na katawanin ang nagpapatala
(isang nakumpletong Form ng Pagpapahintulot sa Kinatawan na CMS-1696 o isang

katumbas na kasulatan). Para sa higit pang impormasyon sa pagpili ng kinatawan, makipag-
ugnayan sa inyong plano o 1-800-Medicare (1-800-633-4227) (TTY: 1-877-486-2048), 24 na

oras sa isang araw, 7 araw sa isang linggo. 



               
   

 
 

 
       

                  
 

                  
              

               

               
            

                 
                
     

                 
                 

            

                
               

                  
  

                 
      

           
            

           
         

           
            

 
 

Pangalan ng inireresetang gamot na hinihiling ninyo (kung alam, isama ang tapang at dami na 
hiniling bawat buwan): 

Uri ng Kahilingan sa Pagpapasya ng Saklaw 

☐Kailangan ko ng gamot na wala sa listahan ng mga saklaw na gamot ng plano (pagbubukod sa
formulary).*

☐Gumagamit ako ng gamot na kasama dati sa listahan ng mga saklaw na gamot ng plano, ngunit
inaalis o inalis ito sa listahang ito sa taon ng plano (pagbubukod sa formulary).*

☐Humiling ako ng paunang pahintulot para sa gamot na inireseta ng nagrereseta sa akin.*

☐Humiling ako ng pagbubukod sa kinakailangang susubukan ko ang isa pang gamot bago ko
kunin ang gamot na inireseta ng nagrereseta sa akin (pagbubukod sa formulary).*

☐Humiling ako ng pagbubukod sa limitasyon ng plano sa bilang ng mga pill (limitasyon sa dami)
na maaari kong matanggap upang makuha ko ang bilang ng mga pill na inireseta ng nagrereseta 
sa akin (pagbubukod sa formulary).* 

☐Naniningil ang aking plano ng gamot ng mas mataas na copayment para sa gamot na inireseta
ng nagrereseta sa akin kaysa sa sinisingil nito para sa isa pang gamot na panggamot sa aking 
kundisyon, at gusto kong bayaran ang mas mababang copayment (pagbubukod sa tier).* 

☐Gumagamit ako ng gamot na kasama dati sa mas mababang tier ng copayment, ngunit inililipat
o inilipat ito sa mas mataas na tier ng copayment (pagbubukod sa paglalagay ng tier).*

☐Siningil ako ng aking plano ng gamot ng mas mataas na copayment para sa isang gamot kaysa
sa nararapat.

☐Gusto kong ibalik sa akin ang nagastos ko para sa isang saklaw na inireresetang gamot na
binayaran ko mula sa aking bulsa.
*TANDAAN:Kung humihiling kayo ng pagbubukod sa formulary o paglalagay ng tier,
DAPAT magbigay ang nagrereseta sa inyo ng pansuportang pahayag sa inyong kahilingan.
Ang mga kahilingang napapailalim sa paunang pahintulot (o anupamang kinakailangan sa
pamamahala ng paggamit), ay maaaring mangailangan ng pansuportang impormasyon.
Maaaring gamitin ng nagrereseta sa inyo ang nakalakip na "Pansuportang Impormasyon
para sa Kahilingan ng Pagbubukod o Paunang Pahintulot" upang suportahan ang inyong
kahilingan.



         
 

 
 
 
 

 
 
 

     
               
           

             
              

             
                 

             
              

               

            
             

       
 

  

 
 

          

             
            
          

           
               
            
             

      
   

 
 

 
 

 
 

   

   
 

 

   
 

 

Karagdagang impormasyong dapat naming isaalang-alang (ilakip ang anumang pansuportang 
dokumento): 

Mahalagang Paalala:Mga Pinabilis na Desisyon 
Kung kayo o ang nagrereseta sa inyo ay naniniwala na maaaring lubhang makaapekto sa inyong 
buhay, kalusugan, o kakayahang bumalik sa pinakamabuting kundisyon ng pagkilos ang 
paghihintay nang 72 oras para sa karaniwang desisyon, maaari kayong humiling ng pinabilis 
(mabilis) na desisyon. Kung isasaad ng nagrereseta sa inyo na maaaring lubhang makaapekto sa 
inyong kalusugan ang paghihintay nang 72 oras, awtomatiko kaming magbibigay sa inyo ng 
desisyon sa loob ng 24 na oras. Kung hindi ninyo makukuha ang suporta ng nagrereseta sa inyo 
para sa pinabilis na kahilingan, magpapasya kami kung nangangailangan ng mabilis na desisyon 
ang inyong sitwasyon. Hindi kayo maaaring humiling ng pinabilis na pagpapasya ng saklaw kung 
humihiling kayo sa amin na bayaran kayo para sa isang gamot na natanggap na ninyo. 

☐  LAGYAN NG CHECK ANG KAHONG ITO KUNG KAILANGAN NINYO NG DESISYON SA
LOOB NG 24 NA ORAS (kung mayroon kayong pansuportang pahayag mula sa nagrereseta 
sa inyo, ilakip ito sa kahilingang ito). 

Lagda: Petsa: 

Pansuportang Impormasyon para sa Kahilingan sa Pagbubukod o Paunang Pahintulot 

Ang mga kahilingan para sa PAGBUBUKOD SA FORMULARY at PAGLALAGAY NG TIER ay 
hindi maaaring iproseso kung walang pansuportang pahayag ng nagrereseta. Ang mga kahilingan 
para sa PAUNANG PAHINTULOT ay maaaring mangailangan ng pansuportang impormasyon. 

☐  KAHILINGAN PARA SA PINABILIS NA PAGSUSURI: Sa pamamagitan ng paglalagay ng
check sa kahong ito at paglagda sa ibaba, pinapatunayan kong dahil sa paglalapat ng 72 
oras na pamantayang panahon ng pagsusuri ay maaaring lubhang malagay sa panganib 
ang buhay o kalusugan ng nagpapatala o ang kakayahan ng nagpapatala na muling 
magkaroon ng pinakamabuting kundisyon ng pagkilos. 
Impormasyon ng Nagrereseta 
Pangalan 

Address 

Lungsod Estado Zip Code 

Telepono ng Tanggapan Fax 

Lagda ng Nagrereseta Petsa 



 
     
 

 
      

   
   

        

 
 

    

           
         

             
           

            
 
 
 

  
 

     
 
 

  
 

             
 
   
      
     

    
 

    
   

     
    
     

  
 

   
   
   
   

            
     

 
 

    
            

    
 

              
              

Diagnosis at Medikal na Impormasyon 
Medikasyon: Tapang at Ruta ng Pagbibigay: Dalas: 

Petsa ng Pagsisimula: 
☐ BAGONG PAGSISIMULA

Inaasahang Tagal ng Therapy: Dami bawat 30 adlaw: 

Taas/Timbang: Mga Allergy sa Gamot: 

DIAGNOSIS - Pakilista ang lahat ng diagnosis na ginagamot gamit ang 
hiniling na gamot at ang mga kaukulang ICD-10 code.
(Kung ang kundisyong ginagamot gamit ang hiniling na gamot ay isang sintomas, hal., 
anorexia, pagbaba ng timbang, hirap sa paghinga, pananakit ng dibdib, pagduduwal, 
atbp., ibigay ang diagnosis na sanhi ng (mga) sintomas kung alam ito) 

(Mga) ICD-10 
Code 

Iba pang MAY KAUGNAYANG DIAGNOSIS: (Mga) ICD-10 
Code 

HISTORY NG GAMOT: (para sa paggamot sa (mga) kundisyong nangangailangan ng hiniling na 
gamot) 
MGA SINUBUKANG GAMOT 
(kung isyu ang limitasyon sa dami, 
ilista ang unit ng dosis/kabuuang 
pang-araw-araw na dosis na 

sinubukan) 

MGA PETSA ng Mga
Pagsubok ng Gamot 

MGA RESULTA ng mga nakaraang 
pagsubok ng gamot PAGKABIGO 
kumpara sa HINDI MATIIS ANG 
NAKASASAMANG KINAHINATNAN 
(ipaliwanag) 

Ano ang kasalukuyang rehimen ng gamot ng nagpapatala para sa (mga) kundisyong 
nangangailangan ng hiniling na gamot? 

KALIGTASAN NG GAMOT 
Mayroon bang MGA KONTRA-INDIKASYONG BINANGGIT NG FDA sa hiniling na gamot?

☐ OO ☐ WALA

Mayroon bang anumang alalahanin para sa INTERAKSYON SA GAMOT sa pagdaragdag ng hiniling na 
gamot sa kasalukuyang rehimen ng gamot ng nagpapatala? ☐ OO ☐ WALA



                   
                
         

 
 
 
 
 

           
 

                  
               

       
 

                
 

           

                 
    

 
 
 
 
 
 
 

 

                
               

       
 

Kung ang sagot sa alinman sa mga tanong na nabanggit sa itaas ay oo, mangyaring 1) ipaliwanag ang isyu, 
2) talakayin ang mga benepisyo kumpara sa mga posibleng panganib sa kabila ng nabanggit na alalahanin, 
at 3) plano ng pagsubaybay upang matiyak ang kaligtasan 

PAMAMAHALA SA MATAAS NA PANGANIB NG MGA GAMOT SA MATATANDA 

Kung ang nagpapatala ay mas matanda sa 65 taong gulang, sa palagay ba ninyo ay mas nakahihigit ang 
mga benepisyo ng panggagamot gamit ang hiniling na gamot kaysa sa mga posibleng panganib sa 
matandang pasyenteng ito? ☐ OO ☐ HINDI 

MGA OPIOID – (pakisagutan ang mga sumusunod na tanong kung ang opioid ang hiniling na gamot) 

Ano ang araw-araw na kabuuang Morphine Equivalent Dose (MED)? mg/araw 

May alam ba kayong iba pang nagrereseta ng opioid para sa nagpapatalang ito? ☐ OO ☐ WALA 
Kung gayon, mangyaring ipaliwanag. 

Medikal bang kinakailangan ang nakasaad na pang-araw-araw na dosis ng MED? ☐ OO ☐ HINDI 
Hindi ba sapat ang mas mababang kabuuang pang-araw-araw na dosis ng MED upang kontrolin ang 
pananakit ng nagpapatala? ☐ OO ☐ HINDI 
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DAHILAN NG KAHILINGAN 
☐(Mga) alternatibong gamot na bawal gamitin o dati nang sinubukan, ngunit may
masamang kinahinatnan, hal., toxicity, allergy, o therapeutic na pagkabigo Tukuyin sa ibaba 
kung hindi pa nakasaad sa seksyon ng HISTORY NG GAMOT sa unang bahagi ng form: (1) Ang (mga) 
gamot na sinubukan at ang mga resulta ng (mga) gamot ng pagsubok (2) kung nakasasama ang 
kinahinatnan, ilista ang (mga) gamot at nakasasamang kinahinatnan para sa bawat isa, (3) kung 
therapeutic na pagkabigo, ilista ang pinakamataas na dosis at tagal ng therapy para sa (mga) gamot na 
sinubukan, (4) kung (mga) kontra-indikasyon, pakilista ang partikular na dahilan kung bakit bawal gamitin 
ang (mga) piniling gamot/iba pang gamot sa formulary 

☐Mabuti ang kundisyon ng pasyente sa (mga) kasalukuyang gamot; mataas ang panganib
ng malubhang nakasasamang klinikal na kahihinatnan kapag binago ang gamot Kailangan ng 
partikular na paliwanag ng anumang inaasahang malubhang nakasasamang klinikal na kahihinatnan at 
kung bakit may inaasahang makabuluhang nakasasamang kahihinatnan - hal., mahirap kontrolin ang 
kundisyon (maraming gamot ang sinubukan, maraming gamot ang kinakailangan upang makontrol ang 
kundisyon), ang pasyente ay nagkaroon ng malubhang nakasasamang kinahinatnan noong hindi nakontrol 
dati ang kundisyon (hal., pagpapaospital o madadalas na medikal na pagpapatingin para sa malubhang 
sakit, atake sa puso, stroke, mga pagkahulog, lubos na limitasyon sa status ng pagkilos, labis na pananakit 
at pagdurusa), atbp. 

☐Medikal na pangangailangan ng iba't ibang uri ng dosis at/o mas mataas na dosis Tukuyin
sa ibaba: (1) Ang (mga) uri ng dosis at/o (mga) dosis na sinubukan at kinahinatnan ng (mga) pagsubok ng 
gamot; (2) ipaliwanag ang medikal na dahilan (3) isama kung bakit hindi opsyon ang hindi gaanong 
madalas na pagbibigay ng dosis na mas matindi ang tapang - kung may mas matinding tapang 

☐Kahilingan para sa pagbubukod sa tier ng formulary Tukuyin sa ibaba kung hindi nakasaad sa
seksyon ng HISTORY NG GAMOT sa unang bahagi ng form:(1) formulary o (mga) piniling gamot na 
sinubukan at mga resulta ng (mga) pagsubok ng gamot (2) kung nakasasamang kinahinatnan, ilista ang 
(mga) gamot at nakasasamang kinahinatnan para sa bawat isa, (3) kung therapeutic na pagkabigo/hindi 
kasingbisa ng hiniling na gamot, ilista ang pinakamataas na dosis at tagal ng therapy para sa (mga) gamot 
na sinubukan, (4) kung (mga) kontra-indikasyon, pakilista ang partikular na dahilan kung bakit bawal 
gamitin ang (mga) piniling gamot/iba pang gamot sa formulary 

☐Iba pa (ipaliwanag sa ibaba)

Kinakailangang Paliwanag 




