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្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 1 ? 

 

គេ្រមាង Health Net Cal MediConnect Plan 
(គេ្រមាង MedicareMedicaid Plan) 
េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជិក 

ៃថ្ងទី 1 ែខមករា ឆា្ន  ំ2019 – ៃថ្ងទ ី31 ែខធ្នូ ឆា្ន  ំ2019 

ការធានារ៉ាបរ់ងសុខភាព និងឱសថរបស់េលាកអ្នកេ្រកាម Health Net Cal MediConnect 

េសៀវេភៅែណនាេំនះ ្របាបេ់លាកអ្នកឲ្យដឹងអំពីការធានារ៉ាបរ់ងរបស់េលាកាអ្នកេ្រកាម Health Net Cal MediConnect 

រហូតដល់ៃថ្ងទី 31 ែខធ្នូ ឆា្ន  ំ2019។ េសៀវេភៅែណនាេំនះពន្យល់អំពីេសវាែថទា ំេសវាសុខភាពឥរយិាបថ (សុខភាពផ្លូវចិត្ត 

និង បពាា្ហ េសពេ្រគឿងេញៀន) ការធានារ៉ាបរ់ងស្រមាបឱ់សថមានេវជ្ជបពាា្ជ  េសវា និងការគា្ំរទរយៈយូរអែង្វង។ េសវា 

និងការគា្ំរទរយៈេពលែវង ជួយ េអាយេលាកអ្នកសា្ន កេ់នៅក្នុងផ្ទះេដាយមនិចាបំាចេ់ធ្វីដំេណីរេទៅកានម់ណ្ឌ លែថទា ំ

ឬមន្ទីរេពទ្យ។េសវា និងការគា្ំរទរយៈយូរអែង្វង រមួមាន េសវាមនុសុ្សេពញវយ័តាមសហគមន ៍(CBAS) 

កម្មវធីិេសវាកម្មពហុេគាលបំណងស្រមាបម់នុស្សចាស់ (MSSP) និង មន្ទីរែថទាេំដាយគិលានុបដា្ឋ ក (NF)។  

ពាក្យគន្លឹះ និងនិយមនយ័របស់ពាក្យទាងំេនះ េលចេឡីងតាមលំដាបអ់ក្សរ្រកមេនៅក្នុងជំពូកចុងេ្រកាយៃន 

េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជិក។ 

េនះគឺជាឯកសារផ្លូវច្បោបម់យួដម៏ានសារៈសំខាន។់ សូមរក្សោវាទុកេនៅក្នុងកែន្លងមានសុវត្ថិភាព។ 

គេ្រមាង Cal MediConnect Plan េនះ្រតូវបានផ្ដល់ជូនេដាយ្រកុមហុ៊ន Health Net Community Solutions, Inc.។ 

េនៅេពល េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជិក និយាយថា «េយីងខ្ញុ ំ» «េយីង» ឬ «របស់េយីងខ្ញុ ំ» េនះមានយ័ថាជា្រកុមហុ៊ន 

Health Net Community Solutions, Inc។ េនៅេពលេ្របីពាក្យ «គេ្រមាង» ឬ «គេ្រមាងរបស់េយីងខ្ញុ ំ» 

េនាះមាននយ័ថាគេ្រមាង Health Net Cal MediConnect Plan (គេ្រមាង Medicare-Medicaid Plan)។ 

EOC031171DN00 
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េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect 

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 2 ? 

 

សមា្គ ល់៖ ្របសិនេបីអ្នកនិយាយភាសា អារ៉ាប ់អាេមនី ែខ្មរ ចិន ហា្វ សីុ កូេរ ៉រសុ្សុ ីេអស្បោញ៉ តាកាឡុក និងេវៀតណាម 

េសវាកម្មជំនួយែផ្នកភាសាមានផ្ដល់ជូនេលាកអ្នកេដាយឥតគិតៃថ្ល។ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លខ 1-855-464-3571 

(TTY: 711), ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ 

និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាកអ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់

ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។

ATTENTION: If you do not 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.  

 

 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:

 

 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。



េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect  

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 3 ? 

 

  

 

 

 

 알림:귀하께서한국어를 사용하시는 경우 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다.  
1-855-464-3571 (TTY: 711)번으로 월요일 - 금요일, 오전 8시부터 오후 8시까지 
전화하십시오. 영업시간 이후, 주말 및 공휴일에는 메시지를남기실 수 있습니다. 다음 
영업일에 저희가 귀하께 전화를 드리겠습니다.  안내전화는 무료입니다. 

 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. 

 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. 

 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. 

 

 



េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect 

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 4 ? 

 

េលាកអ្នកអាចទទួលបានឯកសារេនះេដាយឥតគិតៃថ្លេនៅក្នុងទ្រមងេ់ផ្សងៗេទៀត ដូចជា អក្សរេបាះពុម្ពធំៗ 

អក្សរស្រមាបជ់នពិការែភ្នក និង/ឬ ជាសេម្លង។ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លខ 1-855-464-3571 (TTY: 711), 

ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ 

និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាកអ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ 

ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ 

្របសិនេលាកអ្នកចងឲ់្យ Health Net Cal MediConnect េផ្ញីជូនេលាកអ្នកនូវឯកសារស្រមាបស់មាជិកជា្របចា ំ

តេទៅមុខេទៀត ជាទ្រមងេ់ផ្សងៗដៃទេទៀត ដូចជាអក្សរស្រមាបជ់នពិការែភ្នក ឬជាអក្សរេបាះពុម្ពធំៗ ឬ 

ជាភាសាេ្រកៅពីភាសាអងេ់គ្លស សូមទាកទ់ងេសវាកម្មសមាជិក។ សូម្របាបេ់សវាបេ្រមសីមាជិកថាេលាកអ្នកចងដ់ាក ់

សំេណីអចិៃ្រន្តយេ៍ដីម្បទីទួលបានឯកសារស្រមាបស់មាជិករបស់េលាកអ្នកជាទ្រមង ់ឬភាសាមយួេផ្សងេទៀត។  



េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect តារាងមាតិកា 

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
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េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 5 ? 
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្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 6 ? 

 

 

ការបដិេសធ 

 ្រកុមហុ៊ន Health Net Community Solutions, Inc. គឺជាគេ្រមាងសុខភាព ែដលចុះកិច្ចសន្យោជាមយួ Medicare 

និង Medi-Cal េដីម្បផី្តល់អត្ថ្របេយាជនៃ៍នកម្មវធីិទាងំពីរ ដល់អ្នកចុះេឈា្ម ះ។ 

 អ្នកផ្តល់េសវាខាងេ្រកៅបណា្ត ញ/មនិបានចុះកិច្ចសន្យោគឺមនិមានកាតព្វកិច្ចេដីម្បពី្យោបាលសមាជិករបស់ 

Health Net Cal MediConnect េទ េលីកែលងែតក្នុងករណីអាសន្ន។ សូមទូរស័ព្ទមកេលខេសវាអតិថិជន 

របស់េយីង ឬេមលីេសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជិករបស់េលាកអ្នកចំេពាះពត័ម៌ានបែន្ថមរមួទាងំការែចករែំលកការ 

ចំណាយែដលអនុវត្តចំេពាះេសវាខាងេ្រកៅបណា្ដ ញ។ 

 ការធានារ៉ាបរ់ងេនៅេ្រកាម Health Net Cal MediConnect មានលក្ខណៈ្រគប្់រគានជ់ាការធានារ៉ាបរ់ង

សំខានអ់ប្បបរមា (MEC)។ វាបំេពញេទៅតាមលក្ខខណ្ឌ ត្រមូវៃនការទទួលខុស្រតូវរមួរបស់បុគ្គលមា្ន កេ់នៅេ្រកាម

ច្បោបៃ់នការការពារអ្នកជំងឺ និងច្បោបែ់ថទាែំដលមានតៃម្លសមរម្យ (ACA)។ សូមចូលេមលីេគហទំពរ័

អំពីេសវាកម្ម្របាកចំ់ណូលៃផ្ទក្នុង (IRS) តាមអាសយដា្ឋ ន  

www.irs.gov/Affordable-Care-Act/Individuals-and-Families  ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថមអំពី

លក្ខខណ្ឌ ត្រមូវៃនការទទួលខុស្រតូវរមួរបស់បុគ្គលមា្ន ក់ៗ ស្រមាប ់MEC។  

 

http://www.irs.gov/Affordable-Care-Act/Individuals-and-Families


េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect  

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 7 ? 

 

ជំពូកទី 1៖ ការចាបេ់ផ្តមីជាសមាជកិ  

េសចក្តីេផ្តីម 

ជំពូកេនះរមួមានពត័ម៌ានអំពី Health Net Cal MediConnect ែដលជាគេ្រមាងសុខភាព្រគបដណ្ត បេ់លីេសវាកម្ម 

Medicare និង Medi-Cal ទាងំអស់ និងសមាជិកភាពរបស់េលាកអ្នក។ ជំពូកេនះក្៏របាបេ់លាកអ្នកអំពីអ្វីែដល 

្រតូវរពឹំងទុក និងពត័ម៌ានេផ្សងេទៀតែដលេលាកអ្នកនឹងទទួលបានពី Health Net Cal MediConnect។ ពាក្យគន្លឹះ 
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េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជិក។ 
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A. សូមសា្វ គមនម៍កកាន ់Health Net Cal MediConnect 

Health Net Cal MediConnect គឺជាគេ្រមាងមយួរបស់ Cal MediConnect។ គេ្រមាង Cal MediConnect Plan 

គឺជាអង្គភាពមយួែដលរមួមានេវជ្ជបណ្ឌិ ត មន្ទីរេពទ្យ ឱសថសា្ថ ន េសវា និងការគា្ំរទរយៈយូរអែង្វង អ្នកផ្តល់

េសវាសុខភាពែផ្នកឥរយិាបថ និងអ្នកផ្តល់េសវាេផ្សងៗេទៀត។ គេ្រមាងេនះកម៏ានអ្នកស្រមបស្រមួលការែថទា ំ

និង្រកុមការងារែថទាេំដីម្បជួីយ ដល់េលាកអ្នកក្នុងការ្រគប្់រគងអ្នកផ្តល់េសវា និងេសវាកម្មរបស់េលាកអ្នកទាងំអស់។ 

ពួកេគេធ្វីការរមួគា្ន េដីម្បផី្តល់ការែថទាែំដលេលាកអ្នក្រតូវការ។ 

Health Net Cal MediConnect ្រតូវបានអនុមត័េដាយរដ្ឋ California និងមជ្ឈមណ្ឌ លស្រមាបេ់សវាកម្ម Medicare & 

Medicaid (CMS) េដីម្បផី្តល់ជូនេលាកអ្នកនូវេសវាកម្មនានាែដលជាែផ្នកមយួរបស់ Cal MediConnect។ 

Cal MediConnect គឺជាកម្មវធីិសាកល្បង ែដល្រតូវបានតាមដានរមួគា្ន េដាយរដ្ឋ California និងរដា្ឋ ភបិាលសហពន័្ធ 

េដីម្បផី្តល់ការែថទា្ំរបេសីរជាងមុន ដល់្របជាពលរដ្ឋ ែដលមានទាងំ Medicare និង Medi-Cal។ 

េនៅេ្រកាមការបងា្ហ ញេនះ រដ្ឋ និងរដា្ឋ ភបិាលរបស់សហពន័្ធចងេ់ធ្វីេតស្តពិេសាធនស៍ាកល្បងវធីិថ្មីេដីម្បែីកលម្អឲ្យ 

្របេសីរេឡីងនូវរេបៀបែដលេលាកអ្នកទទួលបានេសវាកម្ម Medicare និង Medi-Cal របស់េលាកអ្នក។ 

បទពិេសាធនែ៍ដលេលាកអ្នកអាចេជឿជាកប់ាន 

េលាកអ្នកបានចុះេឈា្ម ះេនៅក្នុងគេ្រមាងសុខភាពមយួែដលេលាកអ្នកអាចេជឿជាកប់ាន។  

Health Net ជួយ ្របជាជនជាងមយួលាននាក ់ែដលមាន Medicare និង Medi-Cal េអាយទទួលបានេសវានានា 

ែដលពួកេគ្រតូវការ។ េយីងខ្ញុ ំជួយ តាមរយៈការផ្តល់លទ្ធភាព្របេសីរជាងមុនេអាយេលាកអ្នកទទួលបានអត្ថ្របេយាជន ៍

និងេសវានានាពី Medicare និង Medi-Cal របស់េលាកអ្នក បូករមួនឹងផល្របេយាជនេ៍ផ្សងេទៀតជាេ្រចីន៖ 

• េយីងខ្ញុ ំមានេមាទនភាពចំេពាះខ្លួនឯង្រតងចំ់ណុចផ្តល់នូវេសវាកម្មអតិថិជនដល៏្អឥតេខា្ច ះ ្របការេនះ្រតូវបាន 

េធ្វីឲ្យសេ្រមចបានេដាយ ផ្តល់នូវការយកចិត្តទុកដាកែ់ដលមានលក្ខណៈេផា្ត តជាវជិ្ជមាន លក្ខណៈត្រមូវតាម 

បុគ្គលចំេពាះេលាកអ្នកក្នុងនាមជាសមាជិករបស់េយីងខ្ញុ ំ។ បុគ្គលិកេសវាបេ្រមសីមាជិក្របកបេដាយការបណ្តុ ះ 

បណា្ត លរបស់េយីងខ្ញុ ំ នឹងមនិទុកេលាកអ្នកឲ្យរងច់ាេំឡីយ េហីយអាចផ្តល់ជំនួយេ្រជាមែ្រជងពហុភាសាេដាយ 

មនិចាបំាចេ់្របី្របាស់េសវាកម្មអ្នកបកែ្របភាសាេនាះេឡីយ។ េយីងខ្ញុ ំនឹងផ្តល់ជូនេលាកអ្នកនូវក្រមតិ 

«អ្នកេមលីែថ» ៃនេសវាកម្មេនៅក្នុង ការជួយ េលាកអ្នកែស្វងរកអត្ថ្របេយាជនដូ៍ចែដលេយីងខ្ញុ ំេធ្វីចំេពាះ្រកុម 
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្រគួសារេយីងខ្ញុ ំផា្ទ ល់ែដរ ្របការេនះនឹងរក ចេម្លយីតបយ៉ាងឆាបរ់ហ័សែដលេលាកអ្នក្រតូវការេដីម្បទីទួលបាន 

ការែថទា។ំ 

• េយីងខ្ញុ ំបានកសាងបណា្ត ញ្របកបេដាយគុណភាពខ្ពស់ៃនេវជ្ជបណ្ឌិ តអស់រយៈេពលជិត 25 ឆា្ន មំកេហីយ។ 

េវជ្ជបណ្ឌិ ត និងអ្នកឯកេទសេនៅក្នុងបណា្ត ញ Cal MediConnect េយីងខ្ញុ ំ េធ្វីការរមួគា្ន េនៅក្នុង Medical 

Groups េដីម្បេីធ្វីឲ្យ្របាកដថា េលាកអ្នកទទួលបានការែថទាែំដលេលាកអ្នក្រតូវការ េនៅេពលេលាកអ្នក 

្រតូវការវា។  

• សហគមនរ៍បស់េលាកអ្នកជាសហគមនរ៍បស់េយីងខ្ញុ ំ – េយីងខ្ញុ ំជា្រកុមហុ៊នមយួ ែដលមាន្របភពេចញពីភាគ 

ខាងត្បងូៃនរដ្ឋ California េហតុេនះេហីយនិេយាជិតរបស់េយីងខ្ញុ ំរស់េនៅទីកែន្លងែដលេលាកអ្នករស់េនៅ។ 

េយីងខ្ញុ ំគា្ំរទដល់សហគមនក៍្នុងមូលដា្ឋ នរបស់េយីងជាមយួ៖ 

– ការពិនិត្យសុខភាពេនៅក្នុងកម្មវធីិសុខភាព និងមជ្ឈមណ្ឌ លសហគមនក៍្នុងមូលដា្ឋ ន។ 

– ចូលរមួថា្ន កអ់បរ់ពីំសុខភាពេដាយឥតគិតៃថ្ល 

B. ពត័ម៌ានអំពី Medicareand MediCal  

B1. កម្មវធិី Medicare 

Medicare គឺជាកម្មវធីិធានារ៉ាបរ់ងសុខភាពរបស់សហពន័្ធស្រមាប៖់ 

• ពលរដ្ឋែដលមានអាយុ 65 ឆា្ន  ំឬេ្រចីនជាងេនះ 

• ពលរដ្ឋមយួចំនួនែដលមានអាយុេ្រកាម 65 ឆា្ន  ំនិងមានពិការភាព និង 

• ពលរដ្ឋែដលមានជំងឺត្រមងេនាម (ខូច្រកេលៀន) ដំណាកក់ាលចុងេ្រកាយ។ 

B2. MediCal 

Medi-Cal គឺជាេឈា្ម ះកម្មវធីិ Medicaid របស់រដ្ឋ California។ Medi-Cal ្រតូវបានដំេណីរការេដាយរដ្ឋ េហីយ្រតូវបាន

បង្់របាកេ់ដាយរដ្ឋ និងរដា្ឋ ភបិាលសហពន័្ធ។ កម្មវធីិ Medi-Cal ជួយ ដល់្របជាជន ែដលមាន្របាកចំ់ណូលនិងធនធាន

មានក្រមតិក្នុងការបងៃ់ថ្លេសវាកម្ម និងការគា្ំរទរយៈេពលយូរអែង្វង (LTSS) ្រពមទាងំការចំណាយែផ្នកេវជ្ជសា្រស្ត។ 

កម្មវធីិេនះធានារ៉ាបរ់ងេលីេសវាបែន្ថម និងឱសថែដលមនិ្រតូវបានធានារ៉ាបរ់ងេដាយកម្មវធីិ Medicare។  



េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 1៖ ការចាបេ់ផ្តីមជាសមាជិក 

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 11 ? 

 

រដ្ឋនីមយួៗសេ្រមច៖ 

• អ្វី្រតូវរាបជ់ា្របាកចំ់ណូល និងធនធាន 

• អ្នកណាែដលមានលក្ខណសម្បត្តិ្រគប្់រគាន ់

• េតីេសវាអ្វី្រតូវបានធានារ៉ាបរ់ង និង  

• ៃថ្លចំណាយស្រមាបេ់សវានានា។  

រដ្ឋទាងំេនាះអាចសេ្រមចេតីេតី្រតូវដំេណីរការកម្មវធីិរបស់ខ្លួនដូចេម្តចេដាយ្រតូវអនុវត្តតាមច្បោបស់ហពន័្ធ។ 

កម្មវធីិ Medicare និងរដ្ឋ California បានអនុមត័េលី Health Net Cal MediConnect។ អ្នកអាចទទួលយកេសវា 

Medicare និង Medi-Cal តាមរយៈគេ្រមាងរបស់េយីងខ្ញុ ំ ដរាបណា៖ 

• េយីងខ្ញុ ំេ្រជីសេរសីផ្តល់គេ្រមាងជូនេលាកអ្នក និង 

• Medicare និងរដ្ឋ California អនុពាា្្្ណ្ញ តឲ្យេយីងបន្តផ្តល់ជូនែផនការេនះ។ 

េបីេទាះបីជាគេ្រមាងរបស់េយីងខ្ញុ ំឈបដំ់េណីរការនាេពលអនាគត សិទ្ធិទទួលបានេសវា Medicare និង Medi-Cal 

នឹងមនិ្រតូវបានបះ៉ពាល់េឡីយ។ 

C. អត្ថ្របេយាជនៃ៍នគេ្រមាងេនះ 

ឥឡូវេនះេលាកអ្នកទទួលបានេសវាែដល Medicare និង Medi-Cal បានធានារ៉ាបរ់ងពី Health Net Cal MediConnect 

រមួទាងំឱសថតាមេវជ្ជបពាា្ជ ។ េលាកអ្នកនឹងមនិបងៃ់ថ្លេ្រកៅបែន្ថមេទេដីម្បចូីលរមួេនៅក្នុងគេ្រមាងេនះ។ 

Health Net Cal MediConnect នឹងជួយ ឲ្យអត្ថ្របេយាជន ៍Medicare និង Medi-Cal េធ្វីការរមួគា្ន  និងដំេណីរការេទៅ 

កានែ់ត្របេសីរជាងមុនស្រមាបេ់លាកអ្នក។ គុណសម្បត្តិមយួចំនួនរមួមាន៖ 

• េលាកអ្នកអាចេធ្វីការជាមយួេ្រគាងសុខភាពមយួស្រមាបត់្រមូវការធានារ៉ាបរ់ងសុខភាពរបស់េលាកអ្នកទាងំអស់។ 

• េលាកអ្នកនឹងមាន្រកុមែថទាមំយួែដលេលាកអ្នកជួយ បេង្កីតេឡីង។ ្រកុមែថទារំបស់េលាកអ្នក 

អាចរមួមានេលាកអ្នកផា្ទ ល់, អ្នកែថទារំបស់េលាកអ្នក, េវជ្ជបណ្ឌិ ត, គិលានុបដា្ឋ ក, អ្នកពិេ្រគាះេយាបល់, 

ឬអ្នកជំនាញខាងែផ្នកសុខភាពេផ្សងេទៀត។ 



េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 1៖ ការចាបេ់ផ្តីមជាសមាជិក 

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 12 ? 

 

• េលាកអ្នកនឹងមានលទ្ធភាពទទួលបានអ្នកស្រមបស្រមួលការែថទាមំា្ន ក។់ េនះគឺជាបុគ្គល ែដលេធ្វីការជាមយួ 
េលាកអ្នក, ជាមយួ Health Net Cal MediConnect, និងជាមយួ្រកុមែថទារំបស់េលាកអ្នកេដីម្បជួីយ បេង្កីត 
គេ្រមាងែថទាមំយួ។ 

• េលាកអ្នកនឹងមានលទ្ធភាពដឹកនាកំារែថទារំបស់ខ្លួនអ្នកផា្ទ ល់ េ្រកាមការជួយ េ្រជាមែ្រជងពី្រកុមែថទារំបស់ 
េលាកអ្នក និងអ្នកស្រមបស្រមួលការែថទា។ំ 

• ្រកុមែថទា ំនិងអ្នកស្រមបស្រមួលការែថទា ំនឹងេធ្វីការជាមយួេលាកអ្នកេដីម្បបីេង្កីតគេ្រមាងែថទា ំ

ែដល្រតូវបានបេង្កីតេឡីងជាពិេសស តាមត្រមូវការសុខភាពរបស់េលាកអ្នក។ ្រកុមែថទា ំ

នឹងជួយ ស្រមបស្រមួលេសវាែដលេលាកអ្នក្រតូវការ។ េនះមាននយ័ថា ឧទាហរណ៍៖ 

o ្រកុមែថទារំបស់េលាកអ្នក នឹងធានាថាេវជ្ជបណ្ឌិ តរបស់អ្នកដឹងអំពីឱសថទាងំអស់ 

ែដលេលាកអ្នកកំពុងេ្របី ដូេច្នះពួកេគអាចធានាថា េលាកអ្នកកំពុងេ្របីឱសថ្រតឹម្រតូវ និង

ឈានេទៅកានប់ន្ថយផលបះ៉ពាល់ណាមយួ ែដលេលាកអ្នកអាចទទួលរងពីឱសថទាងំេនាះ។ 

o ្រកុមែថទារំបស់េលាកអ្នក នឹងធានាថាលទ្ធផលេតស្តរបស់េលាកអ្នក ្រតូវបានែចករែំលក

ជាមយួេវជ្ជបណ្ឌិ ត ទាងំអស់របស់េលាកអ្នក និងអ្នកផ្តល់េសវាេផ្សងេទៀត តាមភាពសម្រសប។ 

D. តំបនេ់សវារបស់ Health Net Cal MediConnect 

តំបនេ់សវារបស់េយីងខ្ញុ ំ រមួមានេខានធីេនះ េនៅក្នុងរដ្ឋ California៖ Los Angeles េដាយមានការេលីកែលងេលខកូដ 

តំបនដូ់ចតេទៅេនះ៖ 90704។ 

មានែត្របជាជនរស់េនៅក្នុងតំបនេ់សវារបស់េយីងខ្ញុ ំប៉ុេណា្ណ ះ ែដលអាចចូលរមួក្នុង Health Net Cal MediConnect។ 

្របសិនេបីេលាកអ្នកផា្ល ស់ទីលំេនៅេចញពីតំបនេ់សវារបស់េយីងខ្ញុ ំ េនាះេលាកអ្នកមនិអាចបន្តេ្របីគេ្រមាងេនះេទៀតបានេទ។ 

សូមេមលីជំពូក 8 សំរាបព់ត័ម៌ានបែន្ថមអំពីផលបះ៉ពាល់ៃនការចាកេចញពីតំបនេ់សវារបស់េយីងខ្លុ ំ។ 

អ្នក្រតូវទាកទ់ងេទៅកានបុ់គ្គលិកខាងកំណតសិ់ទ្ធិទទួលបាន្របចាេំខានធី ក្នុងមូលដា្ឋ នរបស់អ្នក។ 



េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 1៖ ការចាបេ់ផ្តីមជាសមាជិក 

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 13 ? 

 

េហៅទូរស័ព្ទ េលខឥតគិតៃថ្លក្នុងតំបន៖់ 

1-877-597-4777 

េលខឥតគិតៃថ្លទូទាងំរដ្ឋ៖ 

1-800-541-5555 

ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។  

ៃថ្ងចន្ទ-សុ្រក ពីេម៉ាង 8:00 ្រពឹក ដល់េម៉ាង 5:00 លា្ង ច េលីកែលងៃថ្ងឈបស់្រមាក 

TTY េលខឥតគិតៃថ្លក្នុងតំបន៖់ 

1-800-660-4026 

TTY ទូទាងំរដ្ឋ៖ 

711 (េសវាបពា្ជូ នសារបន្តជាតិ) 

េលខេនះគឺស្រមាបអ់្នកែដលមានបពាា្ហ ក្នុងការសា្ដ ប ់ឬនិយាយ។ 

េលាកអ្នកចាបំាច្់រតូវមានឧបករណ៍ទូរស័ព្ទពិេសសេដីម្បេីហៅេទៅកានេ់លខេនះ។ 

សរេសរសំបុ្រត សូមេយាងេទៅទំពរ័ស (White Pages) េ្រកាមេខានធីរដា្ឋ ភបិាលេខានធី (COUNTY 

GOVERNMENT) ៃនេសៀវេភៅទូរស័ព្ទរបស់េលាកអ្នក េដីម្បែីស្វងរកការយិាល័យបេ្រមី
េសវាសង្គមេនៅជិតអ្នកបំផុត។ 

េគហទំពរ័ http://dpss.lacounty.gov/programs.cfm 

E. អ្វីែដលេធ្វីឲ្យេលាកអ្នកមានសិទ្ធិកា្ល យជាសមាជិកគេ្រមាង 

េលាកអ្នកមានលក្ខណៈសម្បត្តិ្រគប្់រគានចូ់លរមួក្នុងគេ្រមាងរបស់េយីងខ្ញុ ំ ដរាបណាេលាកអ្នក៖ 

• រស់េនៅក្នុងតំបនេ់សវារបស់េយីងខ្ញុ ំ និង 

• មានអាយុ 21 ឆា្ន  ំឬេ្រចីនជាងេនះ េនៅេពលចុះេឈា្ម ះ និង  

http://dpss.lacounty.gov/programs.cfm


េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 1៖ ការចាបេ់ផ្តីមជាសមាជិក 

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 14 ? 

 

• មានទាងំ Medicare ែផ្នក A និង Medicare ែផ្នក B និង 

• បច្ចុប្បន្នកំពុងមានលក្ខណៈសម្បត្តិ្រគប្់រគានទ់ទួលបាន Medi-Cal និងកំពុងទទួលយកអត្ថ្របេយាជន ៍

Medi-Cal េពញេលញ រមួមាន៖ 

o បុគ្គលែដលបានចុះេឈា្ម ះក្នុងកម្មវធីិេសវាកម្មពហុេគាលបំណងស្រមាបម់នុស្សចាស់ (MSSP)។ 

o បុគ្គលែដលបំេពញតាមបទប្បពា្្្ណ្ញ តិ្តែចករែំលកការចំណាយ ដូចេរៀបរាបខ់ាងេ្រកាម៖ 

o េលាកអ្នកសា្ន កេ់នៅក្នុងមន្ទីរែថទាែំដល្រតូវែចករែំលកការចំណាយ និង 

o េលាកអ្នកចុះេឈា្ម ះក្នុង MSSP ែដល្រតូវែចករែំលកការចំណាយ។  

• ជាពលរដ្ឋសហរដ្ឋអាេមរកិ ឬមានវត្តមានេដាយ្រសបច្បោបេ់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាេមរកិ។ 

អាចនឹងមានវធិានស្តីពីវធិានមានសិទ្ធិទទួលបែន្ថមេនៅក្នុងេខានធី របស់េលាកអ្នក។ សូមទូរស័ព្ទេទៅកានេ់សវាសមាជិក 

ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម។ 

F. អ្វីែដល្រតូវរពឹំងទុកេនៅេពលេលាកអ្នកចូលរមួក្នុងគេ្រមាងជាេលីកដំបូង 

េនៅេពលេលាកអ្នកចូលរមួក្នុងគេ្រមាងេលីកដំបូង េលាកអ្នកនឹងទទួលបានការវាយតៃម្លអំពីហានិភយ័ែផ្នកសុខភាព 

(HRA) ក្នុងចេនា្ល ះ 45 និង 90 ៃថ្ង អា្រស័យេលីសភាពសុខភាពរបស់េលាកអ្នក (េពាលគឺហានិភយ័ខ្ពស់ ឬទាប) )។ 

េយីងខ្ញុ ំ្រតូវបានត្រមូវេអាយបំេពញ HRA ជូនេលាកអ្នក។ HRA េនះគឺជាមូលដា្ឋ នស្រមាបប់េង្កីតគេ្រមាងែថទាបុំគ្គល 

(Individual Care Plan, ICP) របស់េលាកអ្នក។ HRA នឹងដាកប់ពា្ចូ លសំណួរេដីម្បកំីណតអ់ត្តសពាា្្្ណ្ញ ណត្រមូវការ

េវជ្ជសា្រស្ត LTSS និងសុខភាពឥរយិាបថ និងត្រមូវការៃនការបំេពញមុខងារ។ 

េយីងខ្ញុ ំនឹងែស្វងរកេលាកអ្នកេដីម្បបំីេពញ HRA។ HRA អាច្រតូវបានបំេពញេដាយការមកជួបផា្ទ ល់, តាមទូរស័ព្ទ 

ឬសំបុ្រត។ 

េយីងខ្ញុ ំនឹងេផ្ញីពត័ម៌ានបែន្ថមស្តីពី HRA ជូនេលាកអ្នក។  



េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 1៖ ការចាបេ់ផ្តីមជាសមាជិក 

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 15 ? 

 

្របសិនេបី Health Net Cal MediConnect គឺជាគេ្រមាងថ្មីស្រមាបេ់លាកអ្នក េនាះេលាកអ្នកអាចបន្តជួបេវជ្ជបណ្ឌិ ត 

ែដលេលាកអ្នកកំពុងជួបនាេពលបច្ចុប្បន្ន ស្រមាបរ់យៈេពលជាកល់ាកម់យួ។ េលាកអ្នកអាចរក្ឞោអ្នកផ្តល់េសវានិងការ 

អនុពាា្្្ណ្ញ តឲ្យសិទ្ធិទទួលេសវាកម្មនាេពលបច្ចុប្បន្នរបស់េលាកអ្នក េនៅេពលេលាកអ្នកចុះេឈា្ម ះ បានក្នុងរយៈេពលរហូត 

ដល់េទៅ 12 ្របសិនេបីលក្ខខណ្ឌ ដូចតេទៅេនះទាងំអស់្រតូវបានបំេពញបាន៖ 

• េលាកអ្នក, តំណាងរបស់េលាកអ្នក, ឬអ្នកផ្តល់េសវារបស់េលាកអ្នក េធ្វីការេស្នីសំុផា្ទ ល់មកកានេ់យី់ងខ្ញុ ំេដីម្ប ី

បន្តជួបអ្នកផ្តល់េសវានាេពលបច្ចុប្បន្នរបស់េលាកអ្នក។ 

• េយីងខ្ញុ ំបានរកេឃីញថា េលាកអ្នកមានទំនាកទំ់នង្រសាបជ់ាមយួអ្នកផ្តល់េសវាែថទាសុំខភាពបឋម ឬឯកេទស 

េដាយមានការេលីកែលងមយួចំនួន។ េពលេយីងខ្ញុ ំនិយាយថា ទំនាកទំ់នងសម្ពន័្ធភាពមាន្រសាប ់

វាមាននយ័ថាេលាកអ្នកបានជួបជាមយួអ្នកផ្តល់េសវាេនៅេ្រកៅបណា្ត ញយ៉ាងេហាចណាស់មយួដងស្រមាប ់

ការេទៅជួបពិេ្រគាះមនិែមនសេ្រងា្គ ះបនា្ទ នក់្នុងអំឡុងេពល 12 ែខមុនកាលបរេិច្ឆទៃនការចុះេឈា្ម ះដំបូងរបស់ 

េលាកអ្នកេនៅក្នុងកម្មវធីិ Health Net Cal MediConnect។  

o េយីងខ្ញុ ំនឹងកំណតទំ់នាកទំ់នងែដលមាន្រសាបរ់បស់េលាកអ្នកេដាយការពិនិត្យេមលី

ពត័ម៌ានសុខភាពេលាកអ្នកែដលអាចមានស្រមាបេ់យីងខ្ញុ ំ ឬពត័ម៌ានែដលេលាកអ្នកផ្ដល់ឲ្យេយីងខ្ញុ ំ។ 

o េយីងខ្ញុ ំមានរយៈេពល 30 ៃថ្ង េដីម្បេីឆ្លីយតបេទៅនឹងសំេណីរបស់េលាកអ្នក។ េលាកអ្នកកអ៏ាចេស្នីេអា 

យេយីងខ្ញុ ំេធ្វីការសេ្រមចចិត្តឆាបជ់ាងេនះផងែដរ េដាយេយីងខ្ញុ ំនឹងេធ្វីការេឆ្លីយតបជាដាចខ់ាតក្នុងរយៈ 

េពល 15 ៃថ្ង។ 

o េលាកអ្នក ឬអ្នកផ្ដល់េសវាកម្មរបស់េលាកអ្នក្រតូវែតបងា្ហ ញឯកសារៃនទំនាកទំ់នងែដលមាន្រសាប ់

និងយល់្រពមេទៅនឹងលក្ខខណ្ឌ មយួចំនួនេនៅេពលេធ្វីការេស្នីសំុ។ 

កំណតស់មា្្គ ល់៖ សំេណីរេនះមនិអាច្រតូវបានេធ្វីេឡីងស្រមាបអ់្នកផ្តល់េសវាឧបករណ៍េវជ្ជសា្រស្តេ្របីបានយូរ (DME) 

មេធ្យោបាយេធ្វីដំេណីរ េសវាជំនួយដៃទេទៀត ឬេសវាមនិ្រតូវបានបពា្ចូ លក្នុង Cal MediConnect។  

បនា្ទ បពី់រយៈកាលៃនការែថទាជំាបន្ដេទៀតបានចប,់ េលាកអ្នកនឹង្រតូវជួបេវជ្ជបណ្ឌិ ត និងអ្នកផ្តល់េសវាដៃទេទៀតេនៅក្នុង

បណា្ត ញ Health Net Cal MediConnect ែដលជាសម្ពន័្ធសាខាជាមយួ្រកុមេវជ្ជសា្រស្តរបស់អ្នកផ្តល់េសវាែថទា ំ

សុខភាពបឋម េលីកែលងែតេយីងខ្ញុ ំបានេធ្វីកិច្ច្រពមេ្រពៀងជាមយួេវជ្ជបណ្ឌិ តេនៅេ្រកៅបណា្ត ញរបស់េលាកអ្នក។ 

អ្នកផ្តល់េសវាែថទាកំ្នុងបណា្ត ញ គឺជាអ្នកផ្តល់េសវាែថទាែំដលេធ្វីការជាមយួគេ្រមាងសុខភាព។ េនៅេពលេលាកអ្នកចុះ 

េឈា្ម ះក្នុងគេ្រមាងេយីងខ្ញុ ំ េលាកអ្នក្រតូវេ្រជីសេរសី្រកុមការងារេវជ្ជសា្រស្ដជាបកិ់ច្ចសន្យោពីបណា្ត ញរបស់េយីងខ្ញុ ំ។ 



េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 1៖ ការចាបេ់ផ្តីមជាសមាជិក 

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 16 ? 

 

េលាកអ្នកកនឹ៏ងេ្រជីសេរសី PCP មា្ន កពី់្រកុមការងារេវជ្ជសា្រស្ដជាបកិ់ច្ចសន្យោេនះផងែដរ។ ្របសិនេបីេលាកអ្នកមនិេ្រជីស 

េរសី្រកុមការងារេវជ្ជសា្រស្តនិង PCP ែដលជាបកិ់ច្ចសន្យោេទ េយីងខ្ញុ ំនឹងចាតត់ាងំជូនេលាកអ្នក។ សូមអានជំពូកទី 3 

ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថមស្តីពីការទទួលការែថទា។ំ 

G. ្រកុមែថទា ំនិងគេ្រមាងែថទារំបស់េលាកអ្នក 

G1. ្រកុមែថទា៖ំ 

េតីេលាកអ្នក្រតូវការជំនួយក្នុងការទទួលបានការែថទាែំដលេលាកអ្នក្រតូវការែដរឬេទ? ្រកុមែថទាអំាចជួយ េលាក

អ្នកបាន។ ្រកុមែថទាអំាចនឹងរមួមានេវជ្ជបណ្ឌិ តរបស់េលាកអ្នក អ្នកស្រមបស្រមួលការែថទា ំឬបុគ្គលែផ្នក

ែថទាសុំខភាពដៃទេទៀតែដលេលាកអ្នកេ្រជីសេរសី។ 

អ្នកស្រមបស្រមួលការែថទា ំគឺជាមនុស្សែដល្រតូវបានបណ្ដុ ះបណា្ដ លេដីម្បជួីយ េលាកអ្នក្រគប្់រគងការែថទាែំដលេលាក

អ្នក្រតូវការ។ េលាកអ្នកនឹងទទួលបានអ្នកស្រមបស្រមួលការែថទា ំេនៅេពលេលាកអ្នកចុះេឈា្ម ះេនៅក្នុង  

Health Net Cal MediConnect។ មនុស្សមា្ន កេ់នះកនឹ៏ងបពា្ជូ នេលាកអ្នកេទៅកានធ់នធានសហគមនផ៍ងែដរ ្របសិនេបី 

Health Net Cal MediConnect មនិផ្ដល់ជូនេសវាែដលេលាកអ្នក្រតូវការ។  

េលាកអ្នកអាចទូរស័ព្ទមកេយីងខ្ញុ ំ តាមរយៈេលខ 1-855-464-3571 (TTY:711) េដីម្បេស្នីសំុ្រកុមែថទា។ំ ចាបពី់េម៉ាង 

8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក 

េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាកអ្នកវញិេនៅៃថ្ង 

េធ្វីការបនា្ទ ប។់  

G2. គេ្រមាងែថទា៖ំ 

្រកុមែថទារំបស់េលាកអ្នកនឹងេធ្វីការជាមយួេលាកអ្នកេដីម្បគិីតេចញនូវគេ្រមាងែថទាមំយួ។ គេ្រមាងែថទា្ំរបាបេ់លាកអ្នក 

និងេវជ្ជបណ្ឌិ តរបស់េលាកអ្នកនូវេសវាកម្មអ្វីែដលេលាកអ្នក្រតូវការ និងរេបៀបែដលេលាកអ្នកនឹងទទួលបានពួកវា។ 

វារមួមានត្រមូវការេវជ្ជសា្រស្ត សុខភាពឥរយិាបថ និង LTSS (េសវាកម្មនិងជំនួយគា្ំរទរយៈេពលយូរអែង្វង)។ 

គេ្រមាងែថទារំបស់េលាកអ្នកនឹង្រតូវបានេធ្វីេឡីង្រគានែ់តស្រមាបេ់លាកអ្នក និងត្រមូវការរបស់េលាកអ្នកែតប៉ុេណា្ណ ះ។ 

គេ្រមាងែថទារំបស់េលាកអ្នកនឹងរមួមាន៖ 

• េគាលេដៅែថទារំបស់េលាកអ្នក។ 



េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 1៖ ការចាបេ់ផ្តីមជាសមាជិក 

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 17 ? 

 

• កាលវភិាគស្រមាបេ់ពលេវលាែដលេលាកអ្នកគួរទទួលបានេសវាកម្មែដលេលាកអ្នក្រតូវការ។ 

បនា្ទ បពី់ការវាយតៃម្លហានិភយ័សុខភាពរចួមក ្រកុមការងារែថទារំបស់េលាកអ្នកនឹងជួបជាមយួេលាកអ្នក។ 

ពួកេគនឹងនិយាយេទៅកានេ់លាកអ្នកអំពីេសវាកម្មែដលេលាកអ្នក្រតូវការ។ ពួកេគកអ៏ាច្របាបេ់លាកអ្នកអំពីេសវាកម្ម 

ណាមយួែដលេលាកអ្នកអាចនឹងគិតចងប់ាន។ គេ្រមាងែថទារំបស់េលាកអ្នកនឹងមានមូលដា្ឋ នែផ្អកេលីត្រមូវការ

របស់េលាកអ្នក។ ្រកុមែថទាសុំខភាពរបស់េលាកអ្នកនឹងេធ្វីការជាមយួេលាកអ្នកេដីម្បអីាបេ់ដតគេ្រមាងែថទារំបស់ 

េលាកអ្នកយ៉ាងេហាចណាស់េរៀងរាល់ឆា្ន ។ំ 

H. បុព្វលាភគេ្រមាង្របចាែំខ Health Net Cal MediConnect 

Health Net Cal MediConnect មនិមានបុព្វលាភគេ្រមាង្របចាែំខេទ។ 

I. េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជិក 

េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជិក េនះគឺជាែផ្នកមយួៃនកិច្ចសន្យោរវាងេយីងខ្ញុ ំ និងេលាកអ្នក។ េនះមាននយ័ថាេយីងខ្ញុ ំ

ចាបំាច្់រតូវអនុវត្តតាម្រគប ់វធិានទាងំអស់េនៅក្នុងឯកសារេនះ។ ្របសិនេបីេលាកអ្នកយល់ថាេយីងខ្ញុ ំបានេធ្វីអ្វីមយួផ្ទុយ

នឹង វធិានទាងំេនះ េលាកអ្នកអាចេធ្វីការប្ដឹងឧទ្ធរណ៍ ឬតវ៉ាចំេពាះសកម្មភាពរបស់េយីងខ្ញុ ំ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានស្តីពី  

រេបៀបប្ដឹងឧទ្ធរណ៍ សូមអានជំពូកទី 9 ឬេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់1-800-MEDICARE (1-800-633-4227)។ 

េលាកអ្នកអាចេស្នីសំុេសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជិកេដាយទូរស័ព្ទេទៅេសវាបេ្រមសីមាជិកតាមរយៈ 

1-855-464-3571។ េលាកអ្នកកអ៏ាចចូលេមលី េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជិក តាមរយៈ 

www.healthnet.com/calmediconnect ឬទាញយកវាពីេគហទំពរ័េនះ។ 

កិច្ចសន្យោេនះចូលជាធរមានេនៅក្នុងែខែដលេលាកអ្នកចុះេឈា្ម ះក្នុង Health Net Cal MediConnect  

េនៅចេនា្ល ះពីៃថ្ងទី 1 ែខមករា ឆា្ន  ំ2019 និងៃថ្ងទី 31 ែខធ្នូ ឆា្ន  ំ2019។ 

J. ពត័ម៌ានេផ្សងេទៀតែដលេលាកអ្នកនឹងទទួលបានពីេយីងខ្ញុ ំ 

េលាកអ្នកគួរទទួលបានបណ័្ណ សមា្គ ល់សមាជិក Health Net Cal MediConnect រចួេហីយ ពត័ម៌ានអំពីរេបៀបចូលេ្របី 

្របាស់បពា្ជ ីរាយេឈា្ម ះអ្នកផ្តល់េសវា និងឱសថសា្ថ ន និងពត័ម៌ានអំពីរេបៀបចូលេ្របីបពា្ជ ីឱសថែដលបានរ៉ាបរ់ង។ 

http://www.healthnet.com/calmediconnect


េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 1៖ ការចាបេ់ផ្តីមជាសមាជិក 

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 18 ? 

 

J1. បណ័្ណ សមា្្គ ល់សមាជិក Health Net Cal MediConnect របស់េលាកអ្នក 

េ្រកាមគេ្រមាងរបស់េយីងខ្ញុ ំ េលាកអ្នកនឹងមានបណ័្ណ មយួស្រមាបេ់សវា Medicare និង Medi-Cal របស់េលាកអ្នក 

រមួមានេសវា និងការគា្ំរទរយៈយូរអែង្វង េសវាសុខភាពឥរយិាបថជាកល់ាកម់យួចំនួន និងេវជ្ជបពាា្ជ ។ 

េលាកអ្នកចាបំាច្់រតូវបងា្ហ ញបណ័្ណ េនះ េនៅេពលែដលេលាកអ្នកទទួលយកេសវា ឬេវជ្ជបពាា្ជ ណាមយួ។ 

េនះគឺជាគំរបូណ័្ណ េដីម្បបីងា្ហ ញថាបណ័្ណ របស់េលាកអ្នកនឹងមានរបូរាងដូចេម្តច៖ 

 

 

 

 

 

្របសិនេបីបណ័្ណ  Cal MediConnect ្រតូវបានខូចខាត, បាត,់ ឬ្រតូវេគលួច សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់

េសវាបេ្រមសីមាជិកភា្ល ម េហីយេយីងខ្ញុ ំនឹងេផ្ញីកាតថ្មីជូនេលាកអ្នក។ េលាកអ្នកអាចទូរស័ព្ទមកកានេ់សវាបេ្រមី
សមាជិកតាមេលខ 1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន័្ធដល់ៃថ្ងសុ្រក។ 

េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ 

េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាកអ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ 

ដរាបណាេលាកអ្នកជាសមាជិកៃនគេ្រមាងរបស់េយីងខ្ញុ ំ េលាកអ្នកមនិចាបំាចេ់្របីបណ័្ណ  Medicare ពណ៌ ្រកហម ស  

និង េខៀវ ឬបណ័្ណ  Medi-Cal card របស់េលាកអ្នក េដីម្បទីទួលយកេសវានានាពី Cal MediConnect េឡីយ។ 

សូមរក្ឞោទុកបណ័្ណ ទាងំេនាះេនៅទីកែន្លងសុវត្ថិភាព ស្រមាបេ់្របីេនៅេពលែដលេលាកអ្នក្រតូវការនាេពលេ្រកាយ។ េបីេលាក

អ្នកបងា្ហ ញបណ័្ណ  Medicare របស់េលាកអ្នកជំនួសបណ័្ណ សមា្គ ល់សមាជិក Health Net Cal MediConnect របស់

េលាកអ្នក េនាះអ្នកផ្ដល់េសវាអាចនឹងេចញវកិ្កយប្រតជូន Medicare មនិែមនជូនគេ្រមាងេយីងខ្ញុ ំ េហីយ

េលាកអ្នកអាចនឹងទទួលបានវកិ្កយប្រតេនះ។ សូមេមលីជំពូកទី 7 េដីម្បេីមលីអ្វីែដល្រតូវេធ្វី េបីេលាកអ្នកទទួលបាន

វកិ្កយប្រតពីអ្នកផ្តល់េសវា។  

សូមចងចាថំា ស្រមាបេ់សវាសុខភាពផ្លូវចិត្តឯកេទសែដលេលាកអ្នកអាចនឹងទទួលបានពីគេ្រមាងសុខភាពផ្លូវចិត្តេខានធី 

(MHP) េលាកអ្នកនឹង្រតូវការបណ័្ណ  Medi-Cal របស់េលាកអ្នកេដីម្បទីទួលបានេសវាកម្មទាងំេនាះ។  



េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 1៖ ការចាបេ់ផ្តីមជាសមាជិក 

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 19 ? 

 

J2. បពា្ជ ីរាយេឈា្ម ះអ្នកផ្តល់េសវា និងឱសថសា្ថ ន 

បពា្ជ ីរាយេឈា្ម ះអ្នកផ្តល់េសវា និងឱសថសា្ថ ន គឺជាបពា្ជ ីរាយេឈា្ម ះអ្នកផ្តល់េសវា និងឱសថសា្ថ នក្នុងបណា្ត ញ  

Health Net Cal MediConnect។ េនៅេពលែដលេលាកអ្នកជាសមាជិកៃនគេ្រមាងរបស់េយីងខ្ញុ ំ 

េលាកអ្នកចាបំាច្់រតូវេ្របីអ្នកផ្តល់េសវាក្នុងបណា្ត ញ េដីម្បទីទួលបានេសវានានាែដល្រតូវបានធានារ៉ាបរ់ង។ 

មានការេលីកែលងមយួចំនួនេនៅេពលេលាកអ្នកចូលរមួជាមយួគេ្រមាងរបស់េយីង (សូមេមលីទំពរ័ 12)។ 

េលាកអ្នកអាចេស្នីសំុ បពា្ជ ីរាយេឈា្ម ះអ្នកផ្តល់េសវា និងឱសថសា្ថ ន េដាយទូរស័ព្ទេទៅេសវាសមាជិកតាមរយៈេលខ 

1-855-464-3571 (TTY: 711) ពីេម៉ាង 8 ្រពឹងដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន័្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 

េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទ គឺឥតគិតៃថ្ល។ េលាកអ្នកកអ៏ាចេមលី បពា្ជ ីរាយេឈា្ម ះអ្នកផ្តល់េសវា 

និងឱសថសា្ថ ន តាមេគហទំពរ័ www.healthnet.com/calmediconnect ឬទាញយកវាពីេគហទំពរ័េនះ។  

ទាងំេសវាអតិថិជន និងេគហទំពរ័អាចផ្តល់ឲ្យេលាកអ្នកនូវពត័ម៌ានថ្មីៗបំផុតអំពីការផា្ល ស់ប្តូរអ្នកផ្តល់េសវា និងឱសថ 

សា្ថ នរបស់េយីង។ បពា្ជ ីរាយេឈា្ម ះអ្នកឯកេទសែថទាសុំខភាព (ដូចជាេវជ្ជបណ្ឌិ ត គិលានុបដា្ឋ យិកានិងអ្នកចិត្តសា្រស្ត) 

ទីកែន្លង (ដូចជាមន្ទីរេពទ្យ ឬគ្លីនិក) និងអ្នកផ្តល់េសវាគា្ំរទ (ដូចជាអ្នកផ្តល់េសវាែថទាសុំខភាពតាមផ្ទះ 

និងសុខភាពមនុស្សេពញវយ័) ែដលេលាកអ្នកអាចេមលីេឃីញថាជាសមាជិក Health Net Cal MediConnect។ 

េយីងខ្ញុ ំករ៏ាយនាមឱសថសា្ថ នែដលេលាកអ្នកអាចនឹងេ្របី្របាស់េដីម្បទីទួលបានឱសថមានេវជ្ជបពាា្ជ របស់េលាក 

អ្នកផងែដរ។ ឱសថសា្ថ នែដលបានរាយេនៅក្នុងបពា្ជ ីរាយេឈា្ម ះរមួមាន ការលករ់ាយ ការបពាា្ជ ទិញតាមៃ្របសណីយ ៍

ការេ្របីឱសថេនៅផ្ទះ ការែថទារំយៈេពលែវង (LTC)។ 

និយមនយ័អ្នកផ្តល់េសវាក្នុងបណា្្ដ ញ 

• អ្នកផ្តល់េសវាក្នុងបណា្ត ញេយីងខ្ញុ ំរមួមាន៖ 

o េវជ្ជបណ្ឌិ ត គិលានុបដា្ឋ ក និងអ្នកវជិា្ជ ជីវៈែថទាសុំខភាពដៃទេទៀតែដលេលាកអ្នកអាចេទៅរកក្នុងនាម

ជាសមាជិកៃនគេ្រមាងរបស់េយីងខ្ញុ ំ។ 

o មន្ទីរព្យោបាល មន្ទីរេពទ្យ សា្ថ បន័ែថទា ំនិងកែន្លងដៃទេទៀតែដលផ្តល់េសវាសុខភាពេនៅក្នុងគេ្រមាង 

របស់េយីងខ្ញុ ំ និង 



េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 1៖ ការចាបេ់ផ្តីមជាសមាជិក 

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 20 ? 

 

o LTSS េសវាសុខភាពឥរយិាបថ ភា្ន កង់ារែថទាសុំខភាពតាមផ្ទះ អ្នកផ្គតផ់្គងប់រកិា្ខ រេវជ្ជសា្រស្តេ្របី

ជាបប់ានយូរ និងអ្នកដៃទេទៀតែដលផ្តល់របស់របរ និងេសវាកម្មែដលេលាកអ្នកទទួលបានតាម

រយៈកម្មវធីិ Medicare ឬ Medi-Cal។ 

អ្នកផ្តល់េសវាក្នុងបណា្ត ញ បានយល់្រពមទទួលយកការបង្់របាកពី់គេ្រមាងរបស់េយីងខ្ញុ ំ ជាការបង្់របាក្់រគបចំ់នួន 

ស្រមាបេ់សវាែដលស្ថិតេ្រកាមការធានារ៉ាបរ់ង។ 

និយមនយ័ឱសថសា្ថ នក្នុងបណា្ត ញ 

• ឱសថសា្ថ នក្នុងបណា្ត ញ គឺជាឱសថសា្ថ ន (ហាងលកឱ់សថ) ែដលបានយល់្រពមេចញឱសថតាម

េវជ្ជបពាា្ជ ជូនសមាជិកគេ្រមាងេយីងខ្ញុ ំ។ ចូរេ្របីបពា្ជ ីរាយេឈា្ម ះអ្នកផ្តល់េសវា និងឱសថសា្ថ ន េដីម្បែីស្វរងរក

ឱសថសា្ថ នក្នុងបណា្ត ញែដលេលាកអ្នកចងេ់្របី។ 

• េលីកែលងក្នុងករណីបនា្ទ ន ់េលាកអ្នក្រតូវែតបំេពញេវជ្ជបពាា្ជ េនៅឱសថសា្ថ នក្នុងបណា្ត ញណាមយួរបស់េយីងខ្ញុ ំ 

្របសិនេបីេលាកអ្នកចងឲ់្យគេ្រមាងេយីងខ្ញុ ំជួយ បង្់របាកឲ់្យ។ 

សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់សវាកម្មបេ្រមសីមាជិក តាមរយៈេលខ 1-855-464-3571 (TTY:711), ស្រមាបព់ត័ម៌ាន 

បែន្ថម។ ពីេម៉ាង 8 ្រពឹក ដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន័្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ 

និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាកអ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ 

ការេហៅទូរស័ព្ទគឺឥតគិតៃថ្ល។ ទាងំែផ្នកេសវាសមាជិក និងេគហទំពរ័ Health Net Cal MediConnect អាចផ្តល់ 

ពត័ម៌ានចុងេ្រកាយបំផុតដល់េលាកអ្នកអំពីការផា្ល ស់ប្តូរៃនអ្នកផ្តល់េសវានិងឱសថសា្ថ នក្នុងបណា្ត ញរបស់េយីងខ្ញុ ំ។ 

J3. បពា្ជ ីឱសថសិ្ថតេ្រកាមការធានារ៉ាបរ់ង 

គេ្រមាងេនះមានបពា្ជ ីឱសថសិ្ថតេ្រកាមការធានារ៉ាបរ់ង។ េយីងខ្ញុ ំេហៅវាេដាយខ្លីថា «បពា្ជ ីឱសថ»។ បពា្ជ ីេនះ 

្របាបពី់្របេភទឱសថមានេវជ្ជបពាា្ជ ែដល្រតូវបានធានារ៉ាបរ់ងេដាយ Health Net Cal MediConnect។ 

បពា្ជ ីឱសថេនះ ក្៏របាបេ់លាកអ្នកពីវធិាន ឬការដាកក់្រមតិេលីឱសថណាមយួ ដូចជាែដនកំណតៃ់នបរមិាណែដល 

េលាកអ្នកអាចទទួលបាន។ សូមអានជំពូកទី 5 ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថមស្តីពីវធិាន និងការដាកក់្រមតិទាងំេនះ។ 

េរៀងរាល់ឆា្ន េំយីងខ្ញុ ំនឹងេផ្ញីឲ្យេលាកអ្នកនូវពត័ម៌ានអំពីរេបៀបទទួលបាន បពា្ជ ីឱសថ ប៉ុែន្តការផា្ល ស់ប្តូរមយួចំនួនអាចេកីត 

េឡីងក្នុងឆា្ន នីំមយួៗ។ េដីម្បទីទួលបានពត័ម៌ានែដលបានេធ្វីបច្ចុប្បន្នចុងេ្រកាយ ថាេតីឱសថណា្រតូវបានធានារ៉ាបរ់ង 

សូមចូលេមលី www.healthnet.com/calmediconnect ឬទូរស័ព្ទមកេលខ 1-855-464-3571 (TTY: 711) 

http://www.healthnet.com/calmediconnect


េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 1៖ ការចាបេ់ផ្តីមជាសមាជិក 

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 21 ? 

 

ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន័្ធដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ 

និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាកអ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ 

ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ 

J4. ការពន្យល់ពីអត្ថ្របេយាជន ៍

េនៅេពលេលាកអ្នកេ្របីអត្ថ្របេយាជនឱ៍សថមានេវជ្ជបពាា្ជ  Part D របស់េលាកអ្នក េយីងខ្ញុ ំនឹងេផ្ញីរបាយការណ៍សេង្ខប 

មយួជូនេលាកអ្នក េដីម្បជួីយ េអាយេលាកអ្នកយល់ និងតាមដានការបង្់របាកស់្រមាបឱ់សថមានេវជ្ជបពាា្ជ ៃន Part D 

របស់េលាកអ្នក។ របាយការណ៍សេង្ខបេនះ ្រតូវបានេហៅថាជា ការពន្យល់អំពីអត្ថ្របេយាជន ៍(EOB)។ 

ការពន្យល់អំពីអត្ថ្របេយាជន ៍្របាបេ់លាកអ្នកនូវចំនួនសរបុែដលេលាកអ្នក ឬអ្នកដៃទេទៀតតំណាងឲ្យេលាកអ្នក 

បានចំណាយេនៅេលីឱសថមានេវជ្ជបពាា្ជ  Part D របស់េលាកអ្នក និងចំនួនសរបុែដលេយីងខ្ញុ ំបានបងៃ់ថ្លជូនស្រមាប ់

ឱសមានេវជ្ជបពាា្ជ  Part D នីមយួៗរបស់េលាកអ្នកេនៅក្នុងអំឡុងែខេនាះ។ ជំពូកទី 6 ផ្តល់ពត័ម៌ានបែន្ថមអំពី 

ការពន្យល់អំពីអត្ថ្របេយាជន ៍និងរេបៀបែដលវានឹងជួយ ដល់េលាកអ្នកក្នុងការតាមដានការធានារ៉ាបរ់ងេលី

ឱសថរបស់េលាកអ្នក។ 

ការពន្យល់អំពីអត្ថ្របេយាជន ៍កម៏ានផងែដរេនៅេពលេលាកអ្នកេស្នីសំុវា។ េដីម្បទីទួលបានឯកសារេនះ 

សូមទាកទ់ងែផ្នកេសវាបេ្រមសីមាជិក តាមរយៈេលខ 1-855-464-3571 (TTY:711) ពីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម់ាង 8 យប ់

ចាបពី់ៃថ្ងចន័្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារ

ទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាកអ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ 

K. រេបៀបរក្សោបច្ចុប្បន្នភាពកំណត្់រតាសមាជិកភាពរបស់េលាកអ្នក 

េលាកអ្នកអាចរក្ឞោបច្ចុប្បន្នភាពកំណត្់រតាសមាជិកភាពរបស់េលាកអ្នក តាមរយៈការជូនដំណឹងដល់េយីងខ្ញុ ំ 

េនៅេពលពត័ម៌ានរបស់េលាកអ្នកផា្ល ស់ប្តូរ។  

អ្នកផ្តល់េសវា និងឱសថសា្ថ នក្នុងបណា្ត ញៃនគេ្រមាង ចាបំាច្់រតូវមានពត័ម៌ាន្រតឹម្រតូវអំពីេលាកអ្នក។ 

ពួកេគេ្របីកំណត្់រតាសមាជិកភាពរបស់េលាកអ្នកេដីម្បដឹីងពីេសវា និងឱសថ ែដលេលាកអ្នកទទួលយក 

និងតៃម្លៃនេសវា និងឱសថទាងំេនះ។ អា្រស័យេហតុេនះ េលាកអ្នកចាបំាច្់រតូវជួយ ដល់េយីងខ្ញុ ំក្នុងការរក្ឞោបច្ចុប្បន្នភាព

ៃនពត័ម៌ានរបស់េលាកអ្នក។ 



េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 1៖ ការចាបេ់ផ្តីមជាសមាជិក 

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 22 ? 

 

សូមជូនដំណឹងដល់េយីងខ្ញុ ំអំពី៖ 

• ការផា្ល ស់ប្តូរេឈា្ម ះ អាសយដា្ឋ ន ឬេលខទូរស័ព្ទរបស់េលាកយអ្នក។ 

• ការផា្ល ស់ប្តូរេលីការធានារ៉ាបរ់ងសុខភាពេផ្សងេទៀតដូចជាពីនិេយាជក និេយាជកប្តីឬ្របពន្ធេលាកអ្នក 

ឬសំណងរបស់កម្មករ។ 

• ពាក្យបណ្តឹ ងទាមទារសំណងដូចជាការទាមទារពីេ្រគាះថា្ន ករ់ថយន្ត។ 

• ការទទួលបានការែថទាេំនៅផ្ទះ ឬមន្ទីរេពទ្យ។ 

• ែថទាេំនៅមន្ទីរេពទ្យ ឬបន្ទបស់េ្រងា្គ ះបនា្ទ ន។់ 

• ការផា្ល ស់ប្តូរេនៅចំេពាះអ្នកេមលីែថរបស់េលាកអ្នក (ឬនរណាមា្ន កែ់ដលទទួលខុស្រតូវចំេពាះេលាកអ្នក) 

• េលាកអ្នកគឺជាែផ្នកមយួ ឬកា្ល យជាែផ្នកមយួៃនការសិក្ឞោ្រសាវ្រជាវ្រសាវ្រជាវគ្លីនិក។ 

្របសិនេបីមានពត័ម៌ានណាមយួផា្ល ស់ប្តូរ សូម្របាបឲ់្យេយីងខ្ញុ ំឲ្យដឹងតាមរយៈការេហៅេទៅកានេ់សវាបេ្រមសីមាជិក 

តាមរយៈ 18554643571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន័្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។  

េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ 

េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាកអ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ 

េលាកអ្នកកអ៏ាចនឹងផា្ល ស់ប្ដូរអាសយដា្ឋ ន និង/ឬ េលខទូរស័ព្ទរបស់េលាកអ្នក តាមរយៈការចូលេទៅកាន ់

េគហទំពរ័របស់េយីងខ្ញុ ំ www.healthnet.com/calmediconnect ផងែដរ។ 

 K1. ឯកជនភាពពត័ម៌ានឯកជនភាពផា្ទ ល់ខ្លួន (PHI) 

ពត័ម៌ានក្នុងកំណត្់រតាសមាជិកភាពរបស់េលាកអ្នកអាចមានពត័ម៌ានសុខភាពផា្ទ ល់ខ្លួន (PHI)។ ច្បោបរ់ដ្ឋ និងសហពន័្ធ 

ត្រមូវឲ្យេយីងរក្ឞោទុក PHI របស់េលាកអ្នកជាលក្ខណៈឯកជន។ េយីង្រតូវ្របាកដថា PHI របស់េលាកអ្នក្រតូវបានការ 

ពារ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថមអំពីរេបៀបែដលេយីងការពារ PHI របស់អ្នកដូចេម្ដច សូមេមលី ជំពូកទី 8។ 

 

http://www.healthnet.com/calmediconnect


េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect 

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 23 ? 

 

ជំពូកទី 2៖ េលខទូរស័ព្ទ នងិធនធានសំខាន់ៗ   

េសចក្តីេផ្តីម 

ជំពូកេនះផ្តល់ឲ្យេលាកអ្នកនូវពត័ម៌ានទំនាកទំ់នងស្រមាបធ់នធានសំខាន់ៗ ែដលអាចជួយ េលាកអ្នកឲ្យេឆ្លីយសំណួររបស់

េលាកអ្នកអំពី Health Net Cal MediConnect និងអត្ថ្របេយាជនៃ៍នការែថទាសុំខភាពរបស់េលាកអ្នក។ 
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A. រេបៀបទាកទ់ងេសវាសមាជិក Health Net Cal MediConnect  

េហៅទូរស័ព្ទ 

 

1-855-464-3571 ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ 

មានបុគ្គលិកចាបំេ្រមកីារមា្ន កេ់នៅទីេនះេដីម្បនិីយាយជាមយួេលាកអ្នក ពីៃថ្ងចន័្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក 

ពីេម៉ាង 8:00 ្រពឹកដល់ 8:00 យប ់បនា្ទ បពី់េម៉ាងេធ្វីការ េនៅចុងសបា្ដ ហ៍និងៃថ្ងឈបសំ់រាក 

េលាកអ្នកអាចទុកជាសារបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាកអ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការ 

បនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ 

េយីងខ្ញុ ំមានផ្តល់ជូនេសវាបកែ្របេដាយឥតគិតៃថ្លស្រមាបេ់លាកអ្នកែដលមនិេចះនិយាយ

ភាសាអងេ់គ្លស។ 

TTY 711 (េសវាបពា្ជូ នសារបន្តជាតិ)។ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ 

េលខេនះគឺស្រមាបអ់្នកែដលមានបពាា្ហ ក្នុងការសា្ដ ប ់ឬនិយាយ។ 

េលាកអ្នកចាបំាច្់រតូវមានឧបករណ៍ទូរស័ព្ទពិេសសេដីម្បេីហៅេទៅកានេ់លខេនះ។  

ពីៃថ្ងចន័្ទដល់ៃថ្ងសុ្រកពីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់ 8:00 យប។់ មយួវញិេទៀត - រមួទាងំៃថ្ងេសៅរ ៍

ៃថ្ងអាទិត្យ និងៃថ្ងស្រមាករបស់សហពន័្ធេលាកអ្នកអាចទុកសារជាសេម្លងសុវត្ថិភាពបាន។ 

ទូរសារ 1-800-281-2999 ឬ 1-866-461-6876 

សរេសរសំបុ្រត Health Net Community Solutions, Inc. 

PO Box 10422 

Van Nuys, CA 91410-0422 

េគហទំពរ័ www.healthnet.com/calmediconnect 

 

A1. េពលណា្រតូវទាកទ់ងេទៅេសវាបេ្រមសីមាជកិ 

• សំណួរអំពីគេ្រមាង  

• សំណួរអំពីការទាមទារសំណង ការេចញវកិ្កយប្រតគិតៃថ្ល ឬបណ័្ណ សមា្គ ល់សមាជិក 

http://www.healthnet.com/calmediconnect
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• េសចក្តីសេ្រមចេលីការធានារ៉ាបរ់ងអំពីការែថទាសុំខភាពេលាកអ្នក 

o េសចក្តីសេ្រមចេលីការធានារ៉ាបរ់ងអំពីការែថទាសុំខភាពរបស់េលាកអ្នក គឺជាេសចក្តីសេ្រមចអំពី៖ 

– អត្ថ្របេយាជន ៍និងេសវាែដលមានការរ៉ាបរ់ងរបស់េលាកអ្នក ឬ 

– ចំនួនទឹក្របាកែ់ដលេយីងខ្ញុ ំនឹងបងស់្រមាបេ់សវាសុខភាពេលាកអ្នក។ 

o សូមទូរស័ព្ទមកកានេ់យីងខ្ញុ ំ ្របសិនេបីអ្នកមានសំណួរពីេសចក្តីសេ្រមចេលីការធានារ៉ាបរ់ងអំពីការែថទាំ

សុខភាពេលាកអ្នក។ 

o េដីម្បែីស្វងយល់បែន្ថមអំពីេសចក្ដីសេ្រមចេលីការធានារ៉ាបរ់ង សូមេមលីជំពូកទី 9។ 

• បណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍អំពីការែថទាសុំខភាពេលាកអ្នក 

o បណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍គឺជាវធីិផ្លូវការមយួក្នុងការេស្នីសំុឲ្យេយីងខ្ញុ ំពិនិត្យេឡីងវញិេលីេសចក្តីសេ្រមច ែដលេយីងបាន

េធ្វីេឡីងអំពីការធានារ៉ាបរ់ងរបស់េលាកអ្នក និងេស្នីសំុឲ្យេយីងខ្ញុ ំផា្ល ស់ប្តូរេសចក្តីសេ្រមចេនាះ ្របសិនេបី 

េលាកអ្នកគិតថា េយីងខ្ញុ ំមានកំហុសឆ្គង។   

o េដីម្បសិីក្ឞោបែន្ថមអំពីការប្តឹងឧទ្ធរណ៍ សូមេមលីជំពូកទី 9។ 

• បណ្តឹ ងតវ៉ាអំពីការែថទាសុំខភាពរបស់េលាកអ្នក 

o េលាកអ្នកអាចប្ដឹងតវ៉ាអំពីេយីង ឬអ្នកផ្តល់េសវាែថទាណំាមយួ (រមួទាងំអ្នកផ្តល់ េសវាែថទាកំ្នុងបណា្ត ញ 

ឬេ្រកៅបណា្ត ញ) អ្នកផ្តល់េសវាែថទាកំ្នុងបណា្ត ញ គឺជាអ្នកផ្តល់េសវាែថទាែំដលេធ្វីការជាមយួគេ្រមាង

សុខភាព។ េលាកអ្នកកអ៏ាចប្ដឹងតវ៉ាអំពីគុណភាពៃនការែថទាសុំខភាពែដលេលាកអ្នកទទួលបាន មកកាន់

េយីងខ្ញុ ំ ឬមកកានអ់ង្គភាពែកលម្អគុណភាព (សូមេមលីែផ្នក «F» )។ 

o េលាកអ្នកអាចទូរស័ព្ទមកកានេ់យីងខ្ញុ ំ េហីយពន្យល់ពីបណ្តឹ ងតវ៉ារបស់អ្នក។ សូមទូរស័ព្ទេទៅកានែ់ផ្នកេសវា

សមាជិកតាមរយៈេលខ 1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់

ពីៃថ្ងចន័្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារ

ទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានអ់្នកវញិេនៅៃថ្ង េធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទ គឺឥតគិតៃថ្ល។ 

o ្របសិនេបីបណ្តឹ ងតវ៉ាេលាកអ្នកគឺអំពីការសេ្រមចចិត្តេលីការរ៉ាបរ់ងអំពីការែថទាសុំខភាពរបស់េលាកអ្នក 

េលាកអ្នកអាចេធ្វីបណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍បាន (សូមេមលីែផ្នកខាងេលី)។ 



េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 2៖ េលខទូរស័ព្ទ នងិធនធានសំខាន់ៗ  

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 27 ? 

 

o េលាកអ្នកអាចេផ្ញីបណ្តឹ ងតវ៉ាអំពី Health Net Cal MediConnect េទៅកាន ់Medicare។ េលាកអ្នកអាច

េ្របី្របាស់ទ្រមងែ់បបបទតាមបណា្ដ ញអីុនធឺណិតេនៅ 

https://www.medicare.gov/MedicareComplaintForm/home.aspx។ ឬេលាកអ្នកអាចទូរស័ព្ទេទៅ 

1-800-MEDICARE(1-800-633-4227) េដីម្បេីស្នីសំុជំនួយ។ 

o េលាកអ្នកអាចដាកប់ណ្តឹ ងតវ៉ាអំពី Health Net Cal MediConnect េទៅកាន ់សូមទូរស័ព្ទេទៅកម្មវធីិ 

MediConnect Ombuds តាមរយៈេលខ 1-855-501-3077 (TTY: 711)។ 

o េដីម្បសិីក្ឞោបែន្ថមពីការដាកប់ណ្តឹ ងតវ៉ាទាកទ់ងនឹងការែថទាសុំខភាពរបស់េលាកអ្នក សូមេមលីជំពូកទី 9។ 

• េសចក្តីសេ្រមចេលីការធានារ៉ាបរ់ងឱសថរបស់េលាកអ្នក 

o េសចក្តីសេ្រមចេលីការធានារ៉ាបឱ់សថរបស់េលាកអ្នក គឺជាេសចក្តីសេ្រមចអំពី៖ 

– អត្ថ្របេយាជន ៍និងឱសថែដលបានរ៉ាបរ់ងរបស់អ្នក ឬ 

– ចំនួនទឹក្របាក ់ែដលេយីងនឹងបងស់្រមាបឱ់សថរបស់េលាកអ្នក។ 

o េនះ អនុវត្តចំេពាះឱសថ Part D របស់េលាកអ្នក ឱសថ្រតូវការេវជ្ជបពាា្ជ របស់ Medi-Cal និងឱសថមនិ្រតូវ

ការេវជ្ជបពាា្ជ របស់ Medi-Cal។ 

o ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថមស្ដីពីេសចក្តីសេ្រមចេលីការធានារ៉ាបរ់ងឱសថ្រតូវការេវជ្ជបពាា្ជ របស់េលាកអ្នក សូម

េមលីជំពូកទី 9។ 

• បណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍អំពីឱសថរបស់េលាកអ្នក 

o បណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍ គឺជាវធីិមយួក្នុងការេស្នីសំុឲ្យេយីងខ្ញុ ំផា្ល ស់ប្តូរេសចក្តីសេ្រមចេលីការធានារ៉ាបរ់ង។ 

o ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថមស្ដីពីវធីិដាកប់ណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍អំពីឱសថ្រតូវការេវជ្ជបពាា្ជ របស់េលាកអ្នកតាមទូរស័ព្ទ 

សូមទំនាកទំ់នងេសវាសមាជិក តាមរយៈេលខ 1-855-464-3571 (TTY:711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹក 

ដល់េម៉ាង 8 យប ់ចាបពី់ៃថ្ងចន័្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក 

េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាកអ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ 

ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ 

https://www.medicare.gov/MedicareComplaintForm/home.aspx


េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 2៖ េលខទូរស័ព្ទ នងិធនធានសំខាន់ៗ  

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 28 ? 

 

o ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថមស្ដីពីការដាកប់ណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍អំពីឱសថ្រតូវការេវជ្ជបពាា្ជ របស់អ្នក សូមេមលីជំពូកទី 9។ 

• បណ្តឹ ងតវ៉ាអំពីឱសថរបស់អ្នក 

o េលាកអ្នកអាចដាកប់ណ្ដឹ ងតវ៉ាអំពីេយីងខ្ញុ ំ ឬឱសថសា្ថ នណាមយួ។ េនះរមួបពា្ចូ លទាងំបណ្ដឹ ងតវ៉ាពីឱសថ

្រតូវការេវជ្ជបពាា្ជ របស់េលាកអ្នកផងែដរ។ 

o ្របសិនេបីការប្តឹងតវ៉ារបស់េលាកអ្នកេធ្វីេឡីងចំេពាះេសចក្តីសេ្រមចេលីការធានារ៉ាបរ់ង អំពីឱសថ្រតូវការ

េវជ្ជបពាា្ជ  េនាះេលាកអ្នកអាចប្ដឹងឧទ្ធរណ៍បាន។ (សូមេមលីែផ្នកខាងេលី។) 

o េលាកអ្នកអាចេផ្ញីបណ្តឹ ងតវ៉ាអំពី Health Net Cal MediConnect េទៅកាន ់Medicare។ េលាកអ្នកអាច

េ្របី្របាស់ទ្រមងែ់បបបទតាមបណា្ដ ញអីុនធឺណិតេនៅ 

https://www.medicare.gov/MedicareComplaintForm/home.aspx។ ឬេលាកអ្នកអាចទូរស័ព្ទេទៅ  

1-800-MEDICARE(1-800-633-4227) េដីម្បេីស្នីសំុជំនួយ។ 

o ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថមស្ដីពីការដាកប់ណ្តឹ ងតវ៉ាអំពីឱសថ្រតូវការេវជ្ជបពាា្ជ របស់េលាកអ្នក សូមេមលីជំពូកទី 9។  

• ការបង្់របាកស់្រមាបក់ារែថទាសុំខភាព ឬឱសថែដលេលាកអ្នកបានបង្់របាក ់រចួេហីយ 

o ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថមអំពីរេបៀបេស្នីសំុឲ្យេយីងបង្់របាកឲ់្យេលាកអ្នកវញិ ឬបងវ់កិ្កយប្រតែដលេលាក 

អ្នកទទួលបាន សូមេមលីជំពូកទី 7។ 

o ្របសិនេបីេលាកអ្នកេស្នីសំុឲ្យេយីងខ្ញុ ំបងវ់កិ្កយប្រត េហីយេយីងបដិេសធែផ្នកណាមយួៃនសំ

េណីរបស់េលាកអ្នកេនាះ េលាកអ្នកអាចប្តឹងឧទ្ធរណ៍េលីេសចក្តីសេ្រមចរបស់េយីង។ សូមេមលីជំពូកទី 9 

ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថមស្ដីពីបណ្ដឹ ងឧទ្ធរណ៍។ 

B. រេបៀបទាកទ់ងអ្នកស្រមបស្រមួលការែថទារំបស់េលាកអ្នក 

អ្នកស្រមបស្រមួលការែថទា ំគឺជាមនុស្សដសំ៏ខានម់ា្ន កែ់ដលេធ្វីការជាមយួេលាកអ្នក ជាមយួគេ្រមាងសុខភាព និងជា

មយួអ្នកផ្តល់េសវាែថទាសុំខភាពរបស់េលាកអ្នក េដីម្បធីានាឲ្យ្របាកដថា េលាកអ្នកទទួលបានការែថទាសុំខភាព

ែដលេលាកអ្នក្រតូវការ។ អ្នកស្រមបស្រមួលការែថទាមំា្ន កនឹ់ង្រតូវចាតត់ាងំស្រមាបេ់លាកអ្នក េនៅេពលែដលេលាកអ្នក

កា្ល យជាសមាជិកៃនគេ្រមាង។ អ្នកស្រមបស្រមួលែថទារំបស់េលាកអ្នកនឹងទាកទ់ងេលាកអ្នកេនៅេពលេលាកអ្នកចុះ 

េឈា្ម ះក្នុងគេ្រមាងរបស់េយីងខ្ញុ ំ។ 

https://www.medicare.gov/MedicareComplaintForm/home.aspx


េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 2៖ េលខទូរស័ព្ទ នងិធនធានសំខាន់ៗ  

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 29 ? 

 

 

េសវាបេ្រមសីមាជិកអាច្របាបេ់លាកអ្នកពីរេបៀបែដលេលាកអ្នកអាចទាកទ់ងអ្នកស្រមបស្រមួលែផ្នកែថទារំបស់េលាកអ្នក

បាន។ អ្នកស្រមបស្រមួលការែថទាជួំយ េរៀបចំដាកប់ពា្ចូ លគា្ន េសវាែថទាសុំខភាពេដីម្បបំីេពញឲ្យបានេទៅតាមត្រមូវការ

ៃនការែថទាសុំខភាពរបស់េលាកអ្នក។ ពួកេគេធ្វីការជាមយួេលាកអ្នកេដីម្បេីរៀបចំគេ្រមាងែថទារំបស់េលាកអ្នក។ 

ពួកេគជួយ េលាកអ្នកក្នុងការសេ្រមចេ្រជីសេរសី្រកុមែថទាសុំខភាពេលាកអ្នក។ អ្នកស្រមបស្រមួលការែថទាំ

របស់េលាកអ្នកផ្តល់ពត័ម៌ានែដលេលាកអ្នក្រតូវការេដីម្ប្ីរគប្់រគងការែថទាសុំខភាពរបស់េលាកអ្នក។ េនះ កនឹ៏ង

ជួយ េលាកអ្នកបេង្កីតជេ្រមសីែដល្រតឹម្រតូវស្រមាបេ់លាកអ្នកផងែដរ។ េលាកអ្នកអាចេហៅទូរសព្ទេទៅកានេ់សវាបេ្រម ី

សមាជិក្របសិនេបីេលាកអ្នក្រតូវការជំនួយក្នុងការទាកទ់ងជាមយួនឹងអ្នកស្រមបស្រមួលការែថទារំបស់េលាកអ្នក។ 

 

្របសិនេបីេលាកអ្នកចងផ់ា្ល ស់ប្តូរអ្នកស្រមបស្រមួលការែថទារំបស់េលាកអ្នក ឬមានសំណួរ បែន្ថមណាមយួ សូម

ទំនាកទំ់នងេលខទូរស័ព្ទខាងេ្រកាមេនះ។ 

េលាកអ្នកកអ៏ាចេហៅទូរស័ព្ទមកកានអ់្នកស្រមបស្រមួលការែថទារំបស់េលាកអ្នកផងែដរមុនេពលពួកេគទាកទ់ងេលាក 

អ្នក។ សូមេហៅទូរស័ព្ទមកកានេ់លខខាងេ្រកាមេហីយេស្នីសំុនិយាយេទៅ កានអ់្នកស្រមបស្រមួលការែថទារំបស់េលាក 

អ្នក។ 

 

េហៅទូរស័ព្ទ 

 

1-855-464-3571 ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ 

ចាបពី់ៃថ្ងចន័្ធដល់ៃថ្ងសុ្រក េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់បនា្ទ បពី់េម៉ាងេធ្វីការ 

េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ 

េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាកអ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទ គឺឥតគិតៃថ្ល 

េយីងខ្ញុ ំមានផ្តល់ជូនេសវាបកែ្របេដាយឥតគិតៃថ្លស្រមាបេ់លាកអ្នកែដលមនិេចះនិយាយ

ភាសាអងេ់គ្លស។ 



េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 2៖ េលខទូរស័ព្ទ នងិធនធានសំខាន់ៗ  

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 30 ? 

 

TTY 711 (េសវាបពា្ជូ នសារបន្តជាតិ)។ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។  

េលខេនះគឺស្រមាបអ់្នកែដលមានបពាា្ហ ក្នុងការសា្ដ ប ់ឬនិយាយ។ 

េលាកអ្នកចាបំាច្់រតូវមានឧបករណ៍ទូរស័ព្ទពិេសសេដីម្បេីហៅេទៅកានេ់លខេនះ។ 

ចាបពី់ៃថ្ងចន័្ធដល់ៃថ្ងសុ្រក េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់បនា្ទ បព់ីេម៉ាងេធ្វីការ 

េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ 

េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាកអ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺ

ឥតគិតៃថ្ល។ 

សរេសរសំបុ្រត Health Net Community Solutions, Inc. 

PO Box 10422 

Van Nuys, CA 91410-0422 

 

B1. េនៅេពលណា្រតូវទាកទ់ងអ្នកស្រមបស្រមួលរបស់េលាកអ្នក 

• សំណួរអំពីការែថទាសុំខភាពរបស់េលាកអ្នក 

• សំណួរអំពីការទទួលបានេសវាសុខភាពឥរយិាបថ (សុខភាពផ្លូវចិត្ត និងវបិត្ដិេ្របី្របាស់សារធាតុេញៀន)  

• សំណួរអំពីធេម្យោបាយេធ្វីដំេណីរ 

• សំណួរអំពីការផ្តល់េសវា និងជំនួយគា្ំរទរយៈេពលយូរអែង្វង (LTSS) )  

LTSS រមួមានេសវាមនុស្សេពញវយ័តាមសហគមន ៍(CBAS) កម្មវធីិេសវាកម្មពហុេគាលបំណងស្រមាបម់នុស្សចាស់ 

(MSSP) និង មន្ទីរែថទា ំ(Nursing Facilities) (NF)។ 

េពលខ្លះ េលាកអ្នកអាចទទួលជំនួយជាមយួនឹងត្រមូវការក្នុងការរស់េនៅ និងការែថទា ំសុខភាព្របចាៃំថ្ងរបស់អ្នក។ 

េលាកអ្នកអាចទទួលេសវាខាងេ្រកាមេនះ៖ 

• េសវាមនុស្សេពញវយ័តាមសហគមន ៍(CBAS) 

• កម្មវធីិេសវាកម្មពហុេគាលបំណងស្រមាបម់នុស្សចាស់ (MSSP) 

• ការែថទាេំដាយមន្ទីរជំនាញ 



េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 2៖ េលខទូរស័ព្ទ នងិធនធានសំខាន់ៗ  

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 31 ? 

 

• ការព្យោបាលេដាយចលនា 

• ការព្យោបាលសា្ត រសម្បទារាងកាយ 

• ការព្យោបាលវបិត្តិពាក្យសំដី 

• េសវាសង្គមេវជ្ជសា្រស្ត និង 

• ការែថទាសុំខភាពតាមផ្ទះ។ 

េសវាមនុស្សេពញវយ័តាមសហគមន ៍(CBAS)៖ 

សមាជិក Medi-Cal ែដលមានកំេសាយផ្លូវកាយ ផ្លូវចិត្ត ឬសង្គមែដលេកីត េឡីងបនា្ទ បព់ីអាយុ18 ឆា្ន  ំនិងែដលអាច

ទទួលអត្ថ្របេយាជនពី៍េសវាមនុស្សេពញវយ័តាមសហគមន ៍(CBAS) អាចមានសិទ្ធិទទួលបានេសវាេនះ។  

សមាជិកមានសិទ្ធិទទួលបាន្រតូវបំេពញលក្ខណៈវនិិច្ឆយ័ណាមយួដូចខាងេ្រកាម៖ 

• ត្រមូវការែដលសមល្មមនឹងបំេពញតាមក្រមតិៃនមន្ទីរែថទាកំ្រមតិ A (NF-A) ឬេលីសពីេនះ 

• ពិការភាពែផ្នកយល់ដឹងពីក្រមតិមធ្យម េទៅធ្ងនធ់្ងរ រមួទាងំជំងឺេភ្លចការចងចាពីំ ក្រមតិមធ្យម េទៅធ្ងនធ់្ងរ ឬជំងឺ

វេង្វងវងា្វ នេ់ផ្សងេទៀត 

• ពិការភាពែផ្នកលូតលាស់ 

ពិការភាពែផ្នកយល់ដឹងពីក្រមតិ្រសាល េទៅមធ្យម រមួទាងំជំងឺេភ្លចការចងចា ំឬជំងឺវេង្វងវងា្វ ន ់េហីយ្រតូវការជំនួយ ឬ

ការ្រគប្់រគងេលីសកម្មភាពពីរដូច ខាងេ្រកាម៖ 

o ងូតទឹក 

o េស្លៀកពាក ់

o បពា្ចុ កចំណីខ្លួនឯង 

o សម្អតិសមា្អ ងខ្លួន 

o ភាពរេំជីបរជួំល 

o បំលាស់ទី 

o ្រគប្់រគងការេ្របី្របាស់ឱសថ 

o អនាមយ័ 

ជំងឺផ្លូវចិត្តរាៃំរ ៉ឬរបសួខួរក្បោល និង្រតូវការជំនួយ ឬការ្រគប្់រគងេលីសកម្មភាព ពីរដូចខាងេ្រកាម៖ 

o ងូតទឹក o េស្លៀកពាក ់
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្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 32 ? 

 

o បពា្ចុ កចំណីខ្លួនឯង 

o សម្អតិសមា្អ ងខ្លួន 

o ភាពរេំជីបរជួំល 

o បំលាស់ទី 

្រគប្់រគងការេ្របី្របាស់ឱសថ ឬ្រតូវការជំនួយ ឬការ្រគប្់រគងេលីត្រមូវការ ណាមយួពីបពា្ជ ីសកម្មភាពខាងេលី និង

សកម្មភាពណាមយួខាងេ្រកាម៖ 

o អនាមយ័ 

o ការ្រគប្់រគង្របាកក់ាស 

o ការេ្របី្របាស់ធនធាន 

o ការេរៀបចំចំណីអាហារ 

o មេធ្យោបាយេធ្វីដំេណីរ 

• ក្តីរពឹំងសមេហតុផល ែដលថាេសវាបងា្ក រនឹងរក្ឞោ ឬេធ្វីឲ្យ្របេសីរដល់ក្រមតិ មុខងារបច្ចុប្បន្ន (ឧទាហរណ៍ 

ក្នុងករណីមានរបសួខួរក្បោលេដាយសារការ បះ៉ទង្គិចផ្លូវចិត្ដ ឬការឆ្លងេរាគ) 

• មានលទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការចុះេខ្ឞោយបែន្ថម និងទំនងជាអាចដាកេ់នៅក្នុងកែន្លង ែថទា ំ្របសិនេបីគា្ម នកម្មវធីិ 

CBAS (ឧទាហរណ៍ ក្នុងករណីមានដំុពកក្នុងខួរក្បោល ឬជំងឺវេង្វងវងា្វ នទ់ាកទ់ងនឹងេមេរាគេអដស៍) 

កម្មវធីិេសវាកម្មពហុេគាលបំណងស្រមាបម់នុស្សចាស់ (MSSP)៖ 

េដីម្បមីានលក្ខណៈសម្បត្តិទទួលបានកម្មវធីិេសវាកម្មពហុេគាលបំណងស្រមាបម់នុស្សចាស់ (MSSP) សមាជិក 

Medi-Cal ្រតូវបំេពញ្រគបល់ក្ខណៈវនិិច្ឆយ័ដូចខាង្រកម៖ 

• មានអាយុ 65 ឆា្ន  ំឬេលីសពីេនះ 

• មានបពាា្ជ កពី់ការស្ថិតេនៅក្នុងមន្ទីរែថទាជំំនាញ (SNF) 

• រស់េនៅេខានធីមយួែដលមានកម្មវធីិ MSSP និងស្ថិតេនៅក្នុងតំបនេ់សវាៃនកម្មវធីិ 

• សម្រសបស្រមាបេ់សវា្រគប្់រគងការែថទា។ំ 

• អាចទទួលបានេសវាក្នុងការក្រមតិតៃម្លរបស់ MSSP  
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្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 33 ? 

 

មន្ទីរែថទា ំ(NF)៖ 

សមាជិក្រតូវែត្រតូវការការែថទាែំផ្នកេវជ្ជសា្រស្តរយៈេពលែវងឬខ្លី 24 េម៉ាងេទៅតាមេវជ្ជបពាា្ជ របស់្រគូេពទ្យេដីម្បមីានសិទ្ធិ
ទទួលបានការែថទារំយៈេពលែវង (LTC) ឬេដីម្បចូីលមន្ទីរែថទាជំំនាញ (SNF)។ 

C. រេបៀបទាកទ់ងបណា្ត ញេហៅទូរស័ព្ទសំុ្របឹក្សោពីគិលានុប្បដា្ឋ ក 

ែខ្សទូរស័ព្ទផ្ដល់ឱវាទេដាយគិលានុបដា្ឋ កៃនកម្មវធីិ Health Net Cal MediConnect គឺជាេសវាកម្មែដលផ្តល់នូវការ 

បងា្ហ តប់ងា្ហ ញ និងឱវាទរបស់គិលានុបដា្ឋ កតាមទូរស័ព្ទេដាយឥតគិតៃថ្លពីអ្នកគ្លីនិកសា្រស្ត្របកបេដាយការបណ្តុ ះ 

បណា្ត លែដលមានេពញ 24 េម៉ាងក្នុងមយួៃថ្ង 7 ៃថ្ងក្នុងមយួសបា្ត ហ៍។ បណា្ត ញែខ្សទូរស័ព្ទសំុ្របឹក្ឞោពីគិលានុបដា្ឋ ក 

ផ្តល់នូវការវាយតៃម្លប៉ាន្់របមាណេលីការែថទាសុំខភាពផា្ទ ល់ភា្ល មៗេដីម្បជួីយ សមាជិកកំណតនូ់វក្រមតិៃនការែថទា ំ

ែដល្រតូវការេនៅេពលេនាះ។ អ្នកគ្លីនិកសា្រស្តបានផ្តល់ការពិេ្រគាះេយាបល់មយួទល់នឹងមយួ េឆ្លីយសំណួរសុខភាព 

និងការគា្ំរទែផ្នកេរាគសពាា្្្ណ្ញ ែដលផ្តល់អំណាចដល់សមាជិកេដីម្បេីធ្វីការសំេរចចិត្តេដាយភាពេជឿជាក ់

និង្រតឹម្រតូវេលីការែថទា ំនិងការព្យោបាលរបស់ពួកេគ។ សមាជិកអាចមានលទ្ធភាពចូលេ្របី្របាស់ែខ្សទូរស័ព្ទផ្ដល់ 

ឱវាទេដាយគិលានុបដា្ឋ កេដាយេហៅេលខេសវាសមាជិកៃនកម្មវធីិ Health Net Cal MediConnect 

ែដលមានេនៅេលីខ្នងបណ័្ណ សមា្គ ល់សមាជិករបស់ពួកេគ។ 

 

េហៅទូរស័ព្ទ 

 

1-855-464-3571 

ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ការផ្តល់ការបងា្ហ តប់េ្រងៀន និងឱវាទរបស់គិលា 

នុបដា្ឋ កពីសំណាកអ់្នកគ្លីនិកសា្រស្ត្របកបេដាយការបណ្តុ ះបណា្ត លគឺមានេពញ  

24 េម៉ាងក្នុងមយួៃថ្ង 7 ៃថ្ងក្នុងមយួសបា្ត ហ៍។ 

 

េយីងខ្ញុ ំមានផ្តល់ជូនេសវាបកែ្របេដាយឥតគិតៃថ្លស្រមាបេ់លាកអ្នកែដលមនិេចះនិយាយ

ភាសាអងេ់គ្លស។ 



េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 2៖ េលខទូរស័ព្ទ នងិធនធានសំខាន់ៗ  

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 34 ? 

 

TTY TTY:711 

ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។  

េលខេនះគឺស្រមាបអ់្នកែដលមានបពាា្ហ ក្នុងការសា្ដ ប ់ឬនិយាយ។ 

េលាកអ្នកចាបំាច្់រតូវមានឧបករណ៍ទូរស័ព្ទពិេសសេដីម្បេីហៅេទៅកានេ់លខេនះ។  

ការផ្តល់ការបងា្ហ តប់េ្រងៀន 

និងឱវាទរបស់គិលានុបដា្ឋ កពីសំណាកអ់្នកគ្លីនិកសា្រស្ត្របកបេដាយការបណ្តុ ះ

បណា្ត លគឺមានេពញ 24 េម៉ាងក្នុងមយួៃថ្ង 7 ៃថ្ងក្នុងមយួសបា្ត ហ៍។ 

 

C1. េនៅេពលណា្រតូវទាកទ់ងបណា្ត ញេហៅទូរស័ព្ទសំុ្របឹក្សោពគីិលានុបដា្ឋ ក  

• សំណួរអំពីការែថទាសុំខភាពរបស់េលាកអ្នក 

D. រេបៀបទាកទ់ងបណា្ត ញទូរស័ព្ទវបិត្តិសុខភាពឥរយិាបថ 

បណា្ត ញសុខភាព្រគប្់រគង (MHN) ្របតិបត្តិការបណា្ត ញទូរស័ព្ទវបិត្តិសុខភាពឥរយិាបថ 24/7 ស្រមាបស់មាជិកែដល 

្រតូវការជំនួយ្របេភទេនះ។ េនៅេពលណាមយួក្នុងអំឡុងេពលសមាជិកេហៅអាចេស្នីសំុនិយាយេទៅកានអ់្នកគ្លីនិកសា្រស្ត 

ែដលមានអាជា្ញ បណ័្ណ ែដលអាចជួយ ពួកេគក្នុងការទទួលបានេសវាែដលពួកេគ្រតូវការ។ សមាជិកនានាអាចេ្របីែខ្ស 

ទូរស័ព្ទេពលមានវបិត្តិេនះ េដាយេហៅេទៅេលខខាងេ្រកាម។  

 

េហៅទូរស័ព្ទ 

 

1-855-464-3571 ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ 

អ្នកគ្លីនិកសា្រស្តសុខភាពឥរយិាបថែដលមានអាជា្ញ បណ័្ណ  អាចរកបាន 24 េម៉ាងក្នុងមយួៃថ្ង 

7 ៃថ្ងក្នុងមយួសបា្ត ហ៍។  

េយីងខ្ញុ ំមានផ្តល់ជូនេសវាបកែ្របេដាយឥតគិតៃថ្លស្រមាបេ់លាកអ្នកែដលមនិេចះនិយាយ

ភាសាអងេ់គ្លស។ 



េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 2៖ េលខទូរស័ព្ទ នងិធនធានសំខាន់ៗ  

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 35 ? 

 

TTY 711 (េសវាបពា្ជូ នសារបន្តជាតិ)។ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។  

េលខេនះគឺស្រមាបអ់្នកែដលមានបពាា្ហ ក្នុងការសា្ដ ប ់ឬនិយាយ។ 

េលាកអ្នកចាបំាច្់រតូវមានឧបករណ៍ទូរស័ព្ទពិេសសេដីម្បេីហៅេទៅកានេ់លខេនះ។  

អ្នកគ្លីនិកសា្រស្តសុខភាពឥរយិាបថែដលមានអាជា្ញ បណ័្ណ  អាចរកបាន 24 េម៉ាងក្នុងមយួៃថ្ង 

7 ៃថ្ងក្នុងមយួសបា្ត ហ៍។ 

 

D1. េនៅេពលណា្រតូវទាកទ់ងបណា្ត ញទូរស័ព្ទវបិត្តិសុខភាពឥរយិាបថ 

• សំណួរអំពីេសវាសុខភាពផ្លូវចិត្ដ និងេសវាេ្របី្របាស់សារធាតុេញៀន 

កម្មវធីិ Health Net Cal MediConnect ផ្តល់ជូនេលាកអ្នកនូវពត័ម៌ានេវជ្ជសា្រស្ត និងដំបូនា្ម នរយៈេពល 24 េម៉ាង។ 

េនៅេពលែដលេលាកអ្នកេហៅទូរស័ព្ទ អ្នកឯកេទសសុខភាពឥរយិាបថរបស់េយីងខ្ញុ ំនឹងេឆ្លីយសំណួរទាកទ់ងនឹង

សុខុមាលភាពរបស់េលាកអ្នក។ ្របសិនេបីេលាកអ្នកមានត្រមូវការសុខភាពបនា្ទ ន ់ប៉ែុន្តមនិែមនជាការសេ្រងា្គ ះបនា្ទ ន់

េនាះ េលាកអ្នកអាចទូរស័ព្ទមកកានែ់ខ្សវបិត្តិសុខភាពឥរយិាបថរបស់េយីង 24 េម៉ាងក្នុងមយួៃថ្ង, 7 ៃថ្ងក្នុងមយួសបា្ត ហ៍ 

ស្រមាបសំ់ណួរេវជ្ជសា្រស្តទាកទ់ងនឹងសុខភាពផ្លូវចិត្ដ។  

ស្រមាបសំ់ណួរទាកទ់ងនឹងេសវាឯកេទសសុខភាពផ្លូវចិត្តៃនេខានធីរបស់េលាកអ្នក សូមេមលីទំពរ័ទី 35។ 

E. រេបៀបទាកទ់ងេទៅកានក់ម្មវធីិផ្តល់្របឹក្សោ និងគា្ំរទការធានារ៉ាបរ់ងសុខភាព (HICAP)  

កម្មវធីិគា្ំរទ និងការ្របឹក្ឞោេលីការធានារ៉ាបរ់ងសុខភាព (HICAP) ផ្តល់ការ្របឹក្ឞោេលីការធានារ៉ាបសុ់ខភាពេដាយឥតគិត

ៃថ្លដល់េលាកអ្នក ែដលមានកម្មវធីិ Medicare។ អ្នក្របឹក្ឞោេយាបល់របស់ HICAP អាចេឆ្លីយសំណួរេលាកអ្នក និង

ជួយ េលាកអ្នកឲ្យែស្វងយល់ពីអ្វីែដល្រតូវេធ្វីេដីម្បេីដាះ្រសាយបពាា្ហ របស់េលាកអ្នក។ HICAP មានអ្នក្របឹក្ឞោេយាបល់ 

ែដលបានបណ្តុ ះបណា្ត លេនៅ្រគបេ់ខានធី េហីយេសវាេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។  

HICAP មនិមានទំនាកទំ់នងនឹង្រកុមហុ៊នធានារ៉ាប ់ឬគេ្រមាងសុខភាពណាមយួេឡីយ។ 

 



េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 2៖ េលខទូរស័ព្ទ នងិធនធានសំខាន់ៗ  

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 36 ? 

 

េហៅទូរស័ព្ទ 1-213-383-4519 ឬ 1-800-824-0708 

ពីៃថ្ងចន័្ទ – សុ្រក េម៉ាង 9:00 ្រពឹក - 5:00 លា្ង ច 

TTY 711 (េសវាបពា្ជូ នសារបន្តជាតិ) 

េលខេនះគឺស្រមាបអ់្នកែដលមានបពាា្ហ ក្នុងការសា្ដ ប ់ឬនិយាយ។ 

េលាកអ្នកចាបំាច្់រតូវមានឧបករណ៍ទូរស័ព្ទពិេសសេដីម្បេីហៅេទៅកានេ់លខេនះ។ 

សរេសរសំបុ្រត មជ្ឈមណ្ឌ លស្រមាបសិ់ទ្ធិែថទាសុំខភាព (HICAP) 

520 S. Lafayette Park Place, Suite 214 

Los Angeles, CA 90057 

េគហទំពរ័ http://www.aging.ca.gov/HICAP/Contact_HICAP/County_List/  

 

E1. េនៅេពលណា្រតូវទាកទ់ងេទៅ HICAP 

• សំណួរអំពីគេ្រមាង Cal MediConnect របស់អ្នក  

o អ្នក្របឹក្ឞោរបស់ HICAP អាចេឆ្លីយសំណួររបស់េលាកអ្នកអំពីការផា្ល ស់ប្តូរេទៅគេ្រមាងថ្មី 

និងជួយ េលាកអ្នក 

– ែស្វងយល់សិទ្ធិរបស់េលាកអ្នក 

– ែស្វងយល់ពីជេ្រមសីគេ្រមាងរបស់េលាកអ្នក 

– ដាកប់ណ្តឹ ងតវ៉ាអំពីការែថទាសុំខ ឬការព្យោបាលភាពរបស់េលាកអ្នក 

– េដាះ្រសាយបពាា្ហ ជាមយួវកិ្កយប្រតរបស់េលាកអ្នក។ 

 

http://www.aging.ca.gov/HICAP/Contact_HICAP/County_List/


េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 2៖ េលខទូរស័ព្ទ នងិធនធានសំខាន់ៗ

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 37 ? 

 

F. រេបៀបទំនាកទំ់នងអង្្គភាពែកលម្អគុណភាព (QIO)

រដ្ឋរបស់េយីងមានអង្គភាពមយួេហៅថា Livanta។ អង្គភាពេនះ គឺជា្រកុមេវជ្ជបណ្ឌិ ត និងអ្នកជំនាញែថទាសុំខភាព

ដៃទេទៀត ែដលជួយ ែកលម្អគុណភាពែថទាសុំខភាពស្រមាបអ់្នកេនៅក្នុងកម្មវធីិ Medicare។ Livanta មនិមានទំនាក់

ទំនងនឹងគេ្រមាងរបស់េយីងខ្ញុ ំេឡីយ។ 

េហៅទូរស័ព្ទ 1-877-588-1123

ពីៃថ្ងចន័្ទ - សុ្រក៖ 9:00 ្រពឹក - 5:00 លា្ង ច (េម៉ាងក្នុង្រសុក) 

(េសៅ-អាទិត្យ ស្រមាបែ់តបណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍ប៉ុេណា្ណ ះ)៖ េសៅ-អាទិត្យ េម៉ាង 11 ្រពឹក - 

3 រេសៀល (េម៉ាងក្នុង្រសុក)) 

មានេសវាជាសំេឡង 24 េម៉ាង 

TTY 1-855-887-6668

េលខេនះគឺស្រមាបអ់្នកែដលមានបពាា្ហ ក្នុងការសា្ដ ប ់ឬនិយាយ។ 

េលាកអ្នកចាបំាច្់រតូវមានឧបករណ៍ទូរស័ព្ទពិេសសេដីម្បេីហៅេទៅកានេ់លខេនះ។ 

ទូរសារ 
1-833-868-4063

សរេសរសំបុ្រត Livanta BFCC-QIO Program 

10820 Guilford Road, Suite 202 

Annapolis Junction, MD 20701

េគហទំពរ័ www.livantaqio.com

www.livantaqio.com


េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 2៖ េលខទូរស័ព្ទ នងិធនធានសំខាន់ៗ  

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 38 ? 

 

F1. េនៅេពលណា្រតូវទាកទ់ងេទៅ Livanta 

• សំណួរអំពីការែថទាសុំខភាពរបស់េលាកអ្នក 

o េលាកអ្នកអាចេធ្វីបណ្តឹ ងតវ៉ាពីការែថទាែំដលេលាកអ្នកបានទទួល ្របសិនេបី៖ 

– មានបពាា្ហ ជាមយួគុណភាពរែថទា ំ

– គិតថាការសា្ន កេ់នៅមន្ទីរេពទ្យរបស់េលាកអ្នក្រតូវបពា្ច បឆ់ាបេ់ពក ឬ 

– គិតថាេសវាែថទាសុំខភាពេនៅផ្ទះ មន្ទីរែថទាជំំនាញ មន្ទីរសា្ត រនីតិសម្បទាៃនការពិេ្រគាះជំងឺេ្រកៅ 

ទូលំទូលាយ (CORF) កំពុងបពា្ច បេ់លឿនេពក។  

G. រេបៀបទាកទ់ងកម្មវធីិ Medicare 

Medicare គឺជាកម្មវធីិធានារ៉ាបសុ់ខភាពសហពន័្ធស្រមាបអ់្នកែដលមានអាយុ 65ឆា្ន  ំឬេលីសពីេនះ ជនពិការអាយុេ្រកាម 

65 ឆា្ន  ំនិងអ្នកែដលមានជំងឺត្រមងេនាមដំណាកក់ាលចុងេ្រកាយ (ត្រមងេនាមែលងដំេណីរការជាអចិៃ្រន្តយែ៍ដលត្រមូវឲ្យ

លាងឈាម ឬប្ដូរត្រមងេនាម)។ 

ទីភា្ន កង់ារសហពន័្ធែដលទទួលបន្ទុកកម្មវធីិ Medicare គឺជាមជ្ឈមណ្ឌ លផ្តល់េសវា Medicare និង Medicaid ឬ 

CMS។ 

េហៅទូរស័ព្ទ 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) 

ការេហៅទូរស័ព្ទមកកានេ់លខេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល 24 េម៉ាងក្នុងមយួៃថ្ង 7 ៃថ្ងក្នុងមយួ

សបា្ត ហ៍។ 

TTY 1-877-486-2048។ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ 

េលខេនះគឺស្រមាបអ់្នកែដលមានបពាា្ហ ក្នុងការសា្ដ ប ់ឬនិយាយ។  

េលាកអ្នកចាបំាច្់រតូវមានឧបករណ៍ទូរស័ព្ទពិេសសេដីម្បេីហៅេទៅកានេ់លខេនះ។ 



េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 2៖ េលខទូរស័ព្ទ នងិធនធានសំខាន់ៗ  

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 39 ? 

 

េគហទំពរ័ http://www.medicare.gov  

េនះគឺជាេគហទំពរ័ផ្លូវការស្រមាប ់Medicare។ េគហទំពរ័េនះ ផ្តល់ជូនេលាកអ្នក  

នូវពត័ម៌ានថ្មីៗអំពី Medicare។ វាកម៏ានពត័ម៌ានស្ដីពីមន្ទីរេពទ្យ កែន្លងែថទា ំ្រគូេពទ្យ 

ទីភា្ន កង់ារសុខភាពតាម ផ្ទះ និងមន្ទីរលាងឈាមផងែដរ។ េគហទំពរ័េនះ រមួមាន

កូនេសៀវេភៅ ែដលអ្នកអាច្រពីនេដាយផា្ទ ល់េចញពីកំុព្យទូរ័របស់េលាកអ្នក។ 

េលាកអ្នកកអ៏ាចរកេឃីញេលខទំនាកទំ់នងកម្មវធីិ Medicare បានផងែដរេនៅក្នុងរដ្ឋ

របស់េលាកអ្នកេដាយេ្រជីសេរសីយក «Forms, Help & Resource» េហីយបនា្ទ បម់ក 

ចុចេលី «Phone numbers & websites»។ 

េគហទំពរ័ Medicare មានឧបករណ៍ដូចខាងេ្រកាមេនះ េដីម្បជីាជំនួយដល់េលាកអ្នក

ក្នុងការែស្វងរកគេ្រមាងេនៅក្នុងតំបនរ់បស់េលាកអ្នក៖ 

ែស្វងរកគេ្រមាង Medicare៖ ផ្តល់ជូនពត័ម៌ានផា្ទ ល់ខ្លួនអំពីគេ្រមាងេ្របី

ឱសថ្រតូវការេវជ្ជបពាា្ជ របស់ Medicare គេ្រមាងសុខភាព Medicare និង

េគាលនេយាបាយ Medigap (ការធានារ៉ាបប់ែន្ថមៃន Medicare) េនៅក្នុងតំបនរ់បស់

អ្នក។ េ្រជីសយក «Find health & drug plans»។ 

្របសិនេបីេលាកអ្នកមនិមានកំុព្យទូរ័េទ បណា្ណ ល័យក្នុងតំបន ់ឬមជ្ឈមណ្ឌ លចាស់ជរា

របស់េលាកអ្នកអាចជួយ េលាកអ្នកចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័េនះ េដាយេ្របី្របាស់កំុព្យរូទរ័

របស់ពួកេគ។ ឬេលាកអ្នកអាចទូរស័ព្ទេទៅ Medicare តាមេលខខាងេលីេហីយ្របាប ់

ពួកេគពីអ្វីែដលេលាកអ្នកកំពុងែស្វងរក។ ពួកេគនឹងែស្វងរកពត័ម៌ានេនៅេលីេគហទំពរ័ 

្រពីនវាេចញ េហីយេផ្ញីជូនេលាកអ្នក។ 

 

http://www.medicare.gov/


េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 2៖ េលខទូរស័ព្ទ នងិធនធានសំខាន់ៗ  

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 40 ? 

 

H. រេបៀបទាកទ់ងជេ្រមសីែថទាសុំខភាពកម្មវធីិ MediCal  

ជេ្រមសីែថទាសុំខភាព Medi-Cal អាចជួយ េលាកអ្នកបាន្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរអំពីការេ្រជីសេរសី គេ្រមាង 

Cal MediConnect ឬបពាា្ហ ចុះេឈា្ម ះេផ្សងៗេទៀត។ ស្រមាបក់ារ្របឹក្ឞោេយាបល់អំពីការធានារ៉ាបរ់ងសុខភាពេដាយ

ឥតគិតៃថ្លចំេពាះេលាកអ្នកែដលមានកម្មវធីិ Medicare (HICAP) សូមេមលីែផ្នក E។ 

 

េហៅទូរស័ព្ទ 1-844-580-7272 

តំណាងែផ្នកជេ្រមសីែថទាសុំខភាពបេ្រមកីារេនៅចេនា្ល ះេម៉ាង 8:00 ្រពឹក និងេម៉ាង 6:00 លា្ង ច 

ពីៃថ្ងចន្ទ ដល់ៃថ្ងសុ្រក។ 

TTY/TDD 1-800-430-7077 

េលខេនះគឺស្រមាបអ់្នកែដលមានបពាា្ហ ក្នុងការសា្ដ ប ់ឬនិយាយ។ 

េលាកអ្នកចាបំាច្់រតូវមានឧបករណ៍ទូរស័ព្ទពិេសសេដីម្បេីហៅេទៅកានេ់លខេនះ។ 

សរេសរសំបុ្រត California Department of Health Care Services 

ជេ្រមសីែថទាសុំខភាព៖ 

P.O. Box 989009 

West Sacramento, CA 95798-9850 

េគហទំពរ័ https://www.healthcareoptions.dhcs.ca.gov/ 

 

https://www.healthcareoptions.dhcs.ca.gov/


េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 2៖ េលខទូរស័ព្ទ នងិធនធានសំខាន់ៗ  

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 41 ? 

 

I. រេបៀបទាកទ់ងកម្មវធីិ Cal MediConnect Ombuds  

កម្មវធីិ Cal MediConnect Ombuds គឺជាអ្នកគាពំារក្នុងនាមជាតំណាងរបស់េលាកអ្នក។ ពួកេគអាចេឆ្លីយសំណួរ 

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានបពាា្ហ  ឬបណ្ដឹ ងតវ៉ាេហីយអាចជួយ េលាកអ្នកឲ្យយល់ពីអ្វីែដល្រតូវេធ្វី។ កម្មវធីិ  

Cal MediConnect Ombuds កអ៏ាចជួយ េលាកអ្នកជាមយួនឹងបពាា្ហ េសវាកម្ម ឬវកិ្កយប្រតផងែដរ។ កម្មវធីិ  

Cal MediConnect Ombuds មនិមានភា្ជ បជ់ាមយួគេ្រមាងររបស់េយីងខ្ញុ ំ ឬជាមយួ្រកុមហុ៊នធានារ៉ាបរ់ង 

ឬគេ្រមាងសុខភាពេទ។ េសវាទាងំេនាះមនិគិតៃថ្លេឡីយ។ 

េហៅទូរស័ព្ទ 1-855-501-3077 ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ 

ពីៃថ្ងចន័្ធ – សុ្រក េម៉ាង 9:00 ្រពឹកដល់េម៉ាង 5:00 លា្ង ច េលីកែលងៃថ្ងឈបស់្រមាក 

េនៅៃថ្ងពុធបិទពីេម៉ាង 2:00 - 4:00 រេសៀល 

TTY 711 

ពីៃថ្ងចន័្ធ – សុ្រក៖ េម៉ាង 9:00 ្រពឹកដល់េម៉ា 5:00 លា្ង ច េលីកែលងៃថ្ងឈបស់្រមាក 

េនៅៃថ្ងពុធបិទពីេម៉ាង 2:00 - 4:00 រេសៀល 

េលខេនះគឺស្រមាបអ់្នកែដលមានបពាា្ហ ក្នុងការសា្ដ ប ់ឬនិយាយ។ 

េលាកអ្នកចាបំាច្់រតូវមានឧបករណ៍ទូរស័ព្ទពិេសសេដីម្បេីហៅេទៅកានេ់លខេនះ។ 

សរេសរសំបុ្រត េសវា្រសបច្បោបតំ់បនេ់ខានធី Los Angeles 

c/o ៃនសម្ពន័្ធអ្នកេ្របីេសវាសុខភាព Los Angeles 

 
13327 Van Nuys Blvd. 
Pacoima, CA 91331-3099 
1104 E. Chevy Chase Drive 
Glendale, CA 91205 
9354 Telstar Avenue 
El Monte, CA 91731 

េគហទំពរ័ http://calduals.org/background/cci/archive/policy/cal-mediconnect-ombudsman/ 

 

http://calduals.org/background/cci/archive/policy/calmediconnectombudsman/


េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 2៖ េលខទូរស័ព្ទ នងិធនធានសំខាន់ៗ  

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 42 ? 

 

J. រេបៀបទាកទ់ងេសវាកម្មសង្្គមកិច្ចរបស់េខានធី 

្របសិនេបីេលាកអ្នក្រតូវការជំនួយអត្ថ្របេយាជនស៍្រមាបេ់សវាកម្មសង្គមកិច្ចេខានធីណាមយួែដលផ្ដល់ជំនួយ 

ក្នុងករណីែដលមាន សូមទំនាកទំ់នង្រកសួងសង្គមកិច្ចរបស់េខានធីក្នុងតំបនរ់បស់េលាកអ្នក 

 

េហៅទូរស័ព្ទ 1-866-613-3777 ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ 

ៃថ្ងចន្ទ-សុ្រក ពីេម៉ាង 8:00 ្រពឹក ដល់េម៉ាង 5:00 លា្ង ច េលីកែលងៃថ្ងឈបស់្រមាក 

TTY 711 (េសវាបពា្ជូ នសារបន្តជាតិ)  

េលខេនះគឺស្រមាបអ់្នកែដលមានបពាា្ហ ក្នុងការសា្ដ ប ់ឬនិយាយ។ 

េលាកអ្នកចាបំាច្់រតូវមានឧបករណ៍ទូរស័ព្ទពិេសសេដីម្បេីហៅេទៅកានេ់លខេនះ។ 

សរេសរសំបុ្រត សូមេយាងេទៅទំពរ័ស (White Pages) េ្រកាមេខានធីរដា្ឋ ភបិាលេខានធី (COUNTY 

GOVERNMENT) ៃនេសៀវេភៅទូរស័ព្ទរបស់េលាកអ្នក េដីម្បែីស្វងរកការយិាល័យបេ្រមី
េសវាសង្គមេនៅជិតអ្នកបំផុត។ 

េគហទំពរ័ http://dpss.lacounty.gov/programs.cfm 

 

http://dpss.lacounty.gov/programs.cfm


េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 2៖ េលខទូរស័ព្ទ នងិធនធានសំខាន់ៗ  

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 43 ? 

 

K. រេបៀបទាកទ់ងគេ្រមាងសុខភាពផ្លូវចិត្តឯកេទសៃនេខានធីរបស់េលាកអ្នក 

េសវាកម្មសុខភាពផ្លូវចិត្តឯកេទសៃនកម្មវធីិ Medi-Cal គឺមានស្រមាបេ់លាកអ្នកតាមរយៈគេ្រមាងសុខភាពផ្លូវចិត្ត 

(MHP) របស់េខានធី្របសិនេបីេលាកអ្នកបំេពញបាន្រគបល់ក្ខណៈវនិិច្ឆយ័ភាពចាបំាចែ់ផ្នកេវជ្ជសា្រស្ត។ 

េហៅទូរស័ព្ទ 

 

េលខទូរស័ព្ទបនា្ទ នៃ់ន្រកសួងសុខភាពផ្លូវចិត្ត (DMH) េខានធី Los Angeles៖  

1-800-854-7771 ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ 

24 េម៉ាងក្នុងមយួៃថ្ង, ្របាពីំរៃថ្ងក្នុងមយួសបា្ត ហ៍  

េយីងខ្ញុ ំមានផ្តល់ជូនេសវាបកែ្របេដាយឥតគិតៃថ្លស្រមាបេ់លាកអ្នកែដលមនិេចះនិយាយ

ភាសាអងេ់គ្លស។ 

TTY 711 (េសវាបពា្ជូ នសារបន្តជាតិ)។ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។  

េលខេនះគឺស្រមាបអ់្នកែដលមានបពាា្ហ ក្នុងការសា្ដ ប ់ឬនិយាយ។ 

េលាកអ្នកចាបំាច្់រតូវមានឧបករណ៍ទូរស័ព្ទពិេសសេដីម្បេីហៅេទៅកានេ់លខេនះ។  

24 េម៉ាងក្នុងមយួៃថ្ង, ្របាពីំរៃថ្ងក្នុងមយួសបា្ត ហ៍ 

 

K1. ទាកទ់ងគេ្រមាងសុខភាពផ្លូវចិត្តឯកេទសៃនេខានធីអំព៖ី 

• សំណួរអំពីេសវាសុខភាពឥរយិាបថែដលផ្តល់េដាយេខានធី 

ស្រមាបព់ត័ម៌ានសមា្ង តអំ់ពីសុខភាពផ្លូវចិត្ត េដាយឥតគិតៃថ្ល សូមទាកទ់ងអ្នកផ្តល់េសវា និងការ្របឹក្ឞោេយាបល់អំពីវបិត្តិ 

េនៅេពលណាកប៏ាន សូមេហៅទូរស័ព្ទមកកានែ់ខ្សទូរស័ព្ទរបស់្រកសួងសុខភាពផ្លូវចិត្ត Los Angeles។ 

 



េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 2៖ េលខទូរស័ព្ទ នងិធនធានសំខាន់ៗ  

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 44 ? 

 

L. រេបៀបទាកទ់ង្រកសួង្រគប្់រគងសុខាភបិាលរដ្ឋ California 

នាយកដា្ឋ ន្រគប្់រគងសុខាភបិាលរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា (DMHC, California Department of Managed Care) ទទួល

ខុស្រតូវក្នុងការដាកប់ពា្្្ណ្ញ ត្ដិេទៅេលីគេ្រមាងសុខភាពទាងំឡាយ។ មជ្ឈមណ្ឌ លជំនួយរបស់ DMHC អាចជួយ េលាកអ្នក

ក្នុងការដាកប់ណ្ដឹ ងតវ៉ា និងទាមទារេផ្សងៗ ចំេពាះគេ្រមាងសុខភាពរបស់េលាកអ្នកស្ដីពីេសវានានារបស់ Medi-Cal។ 

 

េហៅទូរស័ព្ទ 1-888-466-2219 

តំណាង DMHC គឺេនៅរងច់ាបំេ្រមេីលាកអ្នកចាបពី់េម៉ាង 8:00 ្រពឹកដល់េម៉ាង  

6:00 លា្ង ច ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ 

TDD/TTY TDD: 1-877-688-9891 

TTY: 711 (េសវាបពា្ជូ នសារបន្តជាតិ) 

េលខេនះគឺស្រមាបអ់្នកែដលមានបពាា្ហ ក្នុងការសា្ដ ប ់ឬនិយាយ។ 

េលាកអ្នកចាបំាច្់រតូវមានឧបករណ៍ទូរស័ព្ទពិេសសេដីម្បេីហៅេទៅកានេ់លខេនះ។ 

សរេសរសំបុ្រត មជ្ឈមណ្ឌ លជំនួយ 

្រកសួង្រគប្់រគងសុខាភបិាលរដ្ឋ California 

980 Ninth Street, Suite 500 

Sacramento, CA 95814-2725 

ទូរសារ 1-916-255-5241 

េគហទំពរ័ www.dmhc.ca.gov 

 

http://www.dmhc.ca.gov


េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 2៖ េលខទូរស័ព្ទ នងិធនធានសំខាន់ៗ  

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 45 ? 

 

M. ធនធានដៃទេទៀត 

ទីភា្ន កង់ារេសវាមនុស្សចាស់ក្នុងមូលដា្ឋ ន 

ទីភា្ន កង់ារេសវាមនុស្សចាស់ក្នុងមូលដា្ឋ នរបស់េលាកអ្នកអាចផ្តល់ពត័ម៌ានជូនអ្នក និងជួយ ស្រមបស្រមួលេសវា

ែដលមានស្រមាបម់នុស្សចាស់។  

េហៅទូរស័ព្ទ 1-888-202-4248 

1-213-738-2600 

ឬេនៅក្នុងេខានធី L.A ែតប៉ុេណា្ណ ះ៖ 

1-800-510-2020 

ពីៃថ្ងចន័្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក ពីេម៉ាង 8:00 ្រពឹកដល់េម៉ាង 5:00 លា្ង ច េលីកែលងែតៃថ្ងឈប ់

ស្រមាក។ 

TTY 711 (េសវាបពា្ជូ នសារបន្តជាតិ) 

សរេសរសំបុ្រត េសវាកម្មសហគមននិ៍ងមនុស្សចាស់ៃនេខានធី Los Angeles 

3333 Wilshire Blvd., Suite 400 

Los Angeles, CA 90010 

េគហទំពរ័ https://wdacs.lacounty.gov/programs/aaa/ 

 

នាយកដា្ឋ នេសវាែថទាសុំខភាព (DHCS) 

ក្នុងនាមជាសមាជិកមា្ន កៃ់នគេ្រមាងេយីងខ្ញុ ំ េលាកអ្នកមានសិទ្ធិទទួលបានទាងំកម្មវធីិ Medicare និង Medi-Cal 

(Medicaid)។ Medi-Cal (Medicaid) គឺជាកម្មវធីិរមួមយួរបស់រដា្ឋ ភបិាលសហពន័្ធ និងរដ្ឋ ែដលជួយ ដល់

ចំណាយែផ្នកេវជ្ជសា្រស្តស្រមាបម់នុស្សមយួចំនួន ែដលមានចំណូលទាប និងធនធានមានក្រមតិ។ ្របសិនេបីេលាក

អ្នកមានសំណួរអំពីជំនួយែដលេលាកអ្នកទទួលពីកម្មវធីិ Medi-Cal (Medicaid) សូមទំនាកទំ់នងនាយកដា្ឋ នេសវា

ែថទាសុំខភាព (DHCS)។ 

https://wdacs.lacounty.gov/programs/aaa/


េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 2៖ េលខទូរស័ព្ទ នងិធនធានសំខាន់ៗ  

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 46 ? 

 

េហៅទូរស័ព្ទ 1-888-452-8609 

ៃថ្ងចន្ទ – ៃថ្ងសុ្រក េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 5 លា្ង ច េលីកែលតៃថ្ងស្រមាក 

TTY 711 (េសវាបពា្ជូ នសារបន្តជាតិ) 

សរេសរសំបុ្រត ្រកសួងសុខាភបិាល 

PO Box 997413, MS 4400 

Sacramento, CA 95899-7413 

េគហទំពរ័ www.medi-cal.ca.gov 

 

សន្តិសុខសង្្គម 

សន្តិសុខសង្គមទទួលខុស្រតូវក្នុងការកំណតសិ់ទ្ធិទទួលបាន និង្រគប្់រគងការចុះេឈា្ម ះចូលកម្មវធីិ Medicare។ ពលរដ្ឋ

សហរដ្ឋអាេមរកិ ែដលមានអាយុ 65ឆា្ន  ំឬេលីសពីេនះ ឬែដលមានពិការភាព ឬជំងឺត្រមងេនាមដំណាកក់ាលចុងេ្រកាយ 

និងបំេពញតាមលក្ខខណ្ឌ មយួចំនួន គឺមានសិទ្ធិទទួលកម្មវធីិ Medicare។ ្របសិនេបីេលាកអ្នកទទួលបានការ្រតួតពិនិត្យ

ែផ្នកសន្តិសុខសង្គមរចួេហីយេនាះ ការចុះេឈា្ម ះចូលកម្មវធីិ Medicare គឺេធ្វីេឡីងេដាយស្វ័យ្របវត្តិ។ ្របសិនេបី

េលាកអ្នកមនិទានប់ានការ្រតួតពិនិត្យែផ្នកសន្តិសុខសង្គមេទ េលាកអ្នក្រតូវចុះេឈា្ម ះក្នុងកម្មវធីិ Medicare។ សន្តិសុខ

សង្គម្រគប្់រគងដំេណីរការចុះេឈា្ម ះស្រមាបក់ម្មវធីិ Medicare។ េដីម្បដីាកព់ាក្យសំុ Medicare េលាកអ្នកអាចទូរស័ព្ទ

មកកានស់ន្តិសុខសង្គម ឬអាចអេពា្ជ ីញមកកានក់ារយិាល័យសន្តិសុខសង្គមក្នុងតំបនរ់បស់អ្នក។ 

សន្តិសុខសង្គមកទ៏ទួលខុស្រតូវផងែដរេលីការកំណតពី់េលាកអ្នកណាែដល្រតូវបង្់របាកប់ែន្ថមស្រមាបក់ារធានារ៉ាបរ់ង

េទៅេលីឱសថ្រតូវការេវជ្ជបពាា្ជ  Part D េដាយសារពួកេគមានចំណូលខ្ពស់។ ្របសិនេបីេលាកអ្នកទទួលបាន

លិខិតពីសន្តិសុខសង្គមែដល្របាបេ់លាកអ្នកថា េលាកអ្នក្រតូវបង្់របាកប់ែន្ថម ឬមានសំណួរអំពីបរមិាណទឹក្របាក ់ឬ

្របសិនេបីចំណូលរបស់េលាកអ្នកធា្ល កចុ់ះ េដាយសារ្រពឹត្តិការណ៍េធ្វីឲ្យជីវតិមានការផា្ល ស់ប្តូរេនាះ េលាកអ្នកអាចទូរស័ព្ទ

មកកានស់ន្តិសុខសង្គមេដីម្បេីស្នីសំុការពិចារណាេឡីងវញិ។ 

្របសិនេបីេលាកអ្នកេរផី្ទះ ឬផា្ល ស់ប្តូរអាសយដា្ឋ នៃ្របសណីយរ៍បស់េលាកអ្នក វាសំខានណ់ាស់ែដលេលាកអ្នក

ទំនាកទំ់នងសន្តិសុខសង្គមេដីម្ប្ីរបាបពួ់កេគឲ្យដឹង។ 

http://www.medical.ca.gov


េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 2៖ េលខទូរស័ព្ទ នងិធនធានសំខាន់ៗ  

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 47 ? 

 

េហៅទូរស័ព្ទ 1-800-772-1213 

ការេហៅមកកានេ់លខេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ 

 

ពីៃថ្ងចន័្ទ - សុ្រក ពីេម៉ាង 8 ្រពឹក - 10 យប ់ៃថ្ងេសៅរ ៍ពីេម៉ាង 8 ្រពឹក - 8 យប។់ 

ៃថ្ងអាទិត្យ ពីេម៉ាង 11 ្រពឹក - 8:30 យប។់ 

TTY 1-877-486-2084 

 

េលខទូរស័ព្ទេនះ ត្រមូវឲ្យមានឧបករណ៍ទូរស័ព្ទពិេសស និងស្រមាបែ់តអ្នកែដលមានបពាា្ហ

ក្នុងការសា្ត ប ់ឬការនិយាយប៉ុេណា្ណ ះ។  

ការេហៅមកកានេ់លខេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ 

ពីៃថ្ងចន័្ទ - សុ្រក ពីេម៉ាង 8 ្រពឹក - 10 យប ់ៃថ្ងេសៅរ ៍ពីេម៉ាង 8 ្រពឹក - 8 យប។់ 

ៃថ្ងអាទិត្យ ពីេម៉ាង 11 ្រពឹក - 8:30 យប។់ 

េគហទំពរ័ http://www.socialsecurity.gov 

 

http://www.socialsecurity.gov


េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect 
 

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 48 ? 

 

ជំពូកទី 3៖ ការេ្របី្របាស់ការធានារ៉ាបរ់ងរបស់គេ្រមាងស្រមាបក់ារែថទាសុំខភាព

េលាកអ្នក និងេសវាធានារ៉ាបរ់ងេផ្សងេទៀត  

េសចក្តីេផ្តីម 

ជំពូកេនះមានលក្ខខណ្ឌ  និងវធិានជាកល់ាកែ់ដលេលាកអ្នក្រតូវដឹងេដីម្បទីទួលបានការែថទាសុំខភាព និងេសវាែដលបា 

បានធានារ៉ាបរ់ងដៃទេទៀតជាមយួនឹង Health Net Cal MediConnect។ វាក្៏របាបេ់លាកអ្នកអំពីអ្នកស្រមបស្រមួល 

ែថទារំបស់េលាកអ្នកពីរេបៀបទទួលបានការែថទាពីំអ្នកផ្តល់េសវាេផ្សងៗ និងក្នុងសា្ថ នភាពពិេសសមយួចំនួន 

(រមួទាងំពីអ្នកផ្តល់េសវាេ្រកៅបណា្ត ញ ឬឱសថសា្ថ ន) អ្វីែដល្រតូវេធ្វីេនៅេពលេលាកអ្នកទទួលបានវកិ្កយប្រតេដាយផា្ទ ល់ 

ស្រមាបេ់សវាែដលបានធានារ៉ាបរ់ងេដាយ គេ្រមាងរបស់េយីង និងវធិានស្រមាបក់ារេធ្វីជាមា្ច ស់ឧបករណ៍បរកិា្ខ រេពទ្យ 

េ្របីបានយូរ (DME)។ ពាក្យគន្លឹះ និងនិយមនយ័របស់ពាក្យទាងំេនះ េលចេឡីងតាមលំដាបអ់ក្សរ្រកមេនៅក្នុងជំពូក 

ចុងេ្រកាយៃនេសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជិក។  

តារាងមាតកិា 

A. ពត័ម៌ានអំពី «េសវា» «េសវា្រតូវបានធានារ៉ាបរ់ង» «អ្នកផ្តល់េសវា» និង «អ្នកផ្ដល់េសវាែថទាកំ្នុងបណា្ត ញ» .......... 51 

B. វធិានស្តីពីការទទួលបានការែថទាសុំខភាព សុខភាពឥរយិាបថ និងេសវានិងការគា្ំរទរយៈេពលែវង (LTSS) 

ែដលធានារ៉ាបរ់ងេដាយគេ្រមាងេនះ ............................................................................................................ 51 
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A. ពត័ម៌ានអំពី «េសវា» «េសវា្រតូវបានធានារ៉ាបរ់ង» «អ្នកផ្តល់េសវា» និង 

«អ្នកផ្្ដល់េសវាែថទាកំ្នុងបណា្ត ញ»  

េសវា គឺជាការែថទាសុំខភាព េសវានិងការគា្ំរទរយៈេពលែវង ការផ្គតផ់្គង ់េសវាសុខភាពផ្លូវចិត្ត ឱសថ្រតូវការ និងមនិ្រតូវ

ការេវជ្ជបពាា្ជ  បរកិា្ខ រ និងេសវាេផ្សងេទៀត។ េសវាែដលបានធានារ៉ាបរ់ង គឺជាេសវាណាមយួក្នុងចំេណាមេសវាទាងំេនះ 

ែដលគេ្រមាងេយីងបង្់របាកជូ់ន។ ការែថទាសុំខភាពែដលបានធានារ៉ាបរ់រង សុខភាពឥរយិាបថ និងេសវា 

និងការគា្ំរទរយៈយូរអែង្វង (LTSS) ្រតូវបានរាយេនៅក្នុងតារាងអត្ថ្របេយាជនេ៍នៅក្នុងជំពូកទី 4។ 

អ្នកផ្តល់េសវាែថទា ំគឺជាេវជ្ជបណ្ឌិ ត គិលានុបដា្ឋ ក និងបុគ្គលេផ្សងេទៀតែដលផ្តល់េសវា និងការែថទាសុំខភាពជូនេលាក

អ្នក។ ពាក្យ អ្នកផ្តល់េសវាែថទា ំរមួមានមន្ទីរេពទ្យ ភា្ន កង់ារសុខភាពតាមផ្ទះ គ្លីនីក និងកែន្លងេផ្សងេទៀតែដលផ្តល់ឲ្យ 

អ្នកនូវេសវាែថទាសុំខភាព េសវាសុខភាពឥរយិាបថ ឧបករណ៍េវជ្ជសា្រស្ត និងេសវានិងការគា្ំរទយូរអែង្វងមយួចំនួន 

(LTSS)។  

អ្នកផ្ដល់េសវាែថទាកំ្នុងបណា្ត ញ គឺជាអ្នកផ្ដល់េសវាែថទាែំដលេធ្វីការជាមយួគេ្រមាងសុខភាព។ អ្នកផ្ដល់េសវាែថទាំ

ទាងំេនះ បាន្រពមទទួល យកការបង្់របាករ់បស់េយីងជាការបង្់របាកេ់ពញេលញ។ អ្នកផ្ដល់េសវាែថទាកំ្នុងបណា្ត ញ

េចញវកិ្កយប្រតឲ្យេយីងេដាយផា្ទ ល់ ស្រមាបក់ារែថទាែំដលពួកេគផ្ដល់ជូនអ្នក។ េនៅេពលែដលេលាកអ្នកជួបពិេ្រគាះ

ជាមយួអ្នកផ្ដល់េសវាែថទាកំ្នុងបណា្ត ញ ជាធម្មតាអ្នកមនិបងអ់្វីស្រមាបេ់សវាែដលមានការរ៉ាបរ់ងេនាះេទ។ 

B. វធិានស្តីពីការទទលួបានការែថទាសុំខភាព សុខភាពឥរយិាបថ 

និងេសវានិងការគា្ំរទរយៈេពលែវង (LTSS) ែដលធានារ៉ាបរ់ងេដាយគេ្រមាងេនះ 

Health Net Cal MediConnect រ៉ាបរ់ងេលីការផ្តល់េសវាទាងំអស់ែដលធានារ៉ាបរ់ងេដាយ Medicare និង 

Medi-Cal។ រមួមានសុខភាពឥរយិាបថ េសវា និងការគា្ំរទរយៈេពលែវង (LTSS)។ 

Health Net Cal MediConnect ជាទូេទៅនឹងបង្់របាកស់្រមាបេ់សវាែថទាសុំខភាព េសវាសុខភាពឥរយិាបថ និង 

LTSS ែដលេលាកអ្នកទទួលបាន្របសិនេបីេលាកអ្នកេធ្វីតាមច្បោបរ់បស់គេ្រមាង។ េដីម្បមីានការរ៉ាបរ់ងពីគេ្រមាង៖ 

• ការែថទាសុំខភាពែដលអ្នកទទួល ្រតូវែតជាអត្ថ្របេយាជនរ៍បស់គេ្រមាងណាមយួ។ េនះមាននយ័ថា ការែថទាំ

េនាះ ្រតូវែតមានេនៅក្នុងតារាងអត្ថ្របេយាជនៃ៍នគេ្រមាង។ (តារាងគឺេនៅក្នុងជំពូកទី 4 ៃនេសៀវេភៅែណនាេំនះ)។ 



េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 3៖ ការេ្របី្របាស់ការធានារ៉ាបរ់ងរបស់គេ្រមាងស្រមាបក់ារ  
 ែថទាសុំខភាពេលាកអ្នក ន ិងេសវាធានារ៉ាបរ់ងេផ្សងេទៀត 

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 52 ? 

 

• ការែថទា្ំរតូវេធ្វីការកំណតជ់ាចាបំាចខ់ាងេវជ្ជសា្រស្ត។ េដាយភាពចាបំាចខ់ាងេវជ្ជសា្រស្តេយីងចងម់ាននយ័ 

ថាេលាកអ្នក្រតូវការេសវាេដីម្បទីបស់ា្ក តេ់រាគវនិិច្ឆយ័ ឬព្យោបាលជំងឺរបស់េលាកអ្នកឬេដីម្បរីក្ឞោសា្ថ នភាពសុខ 

ភាពបច្ចុប្បន្នរបស់េលាកអ្នក។ េនះរមួបពា្ចូ លទាងំការែថទា ំែដលេលាកអ្នកមនិចាបំាចចូ់លមន្ទីរេពទ្យ ឬ

មន្ទីរែថទា។ំ វាកម៏ាននយ័ផងែដរថា េសវា បរកិា្ខ រផ្គតផ់្គង ់ឬឱសថែដលបំេពញតាមបទដា្ឋ នអនុវត្ដែផ្នកេវជ្ជសា្រស្ត 

ែដលអាចទទួលយកបាន។ 

• ស្រមាបេ់សវាេវជ្ជសា្រស្ត អ្នក្រតូវែតមានបណា្ត ញមយួេហៅថា អ្នកផ្តល់េសវាែថទាសុំខភាពបឋម (PCP) 

ែដលបានបងា្គ បក់ារែថទា ំឬបាន្របាបអ់្នកេទៅជួបជាមយួេវជ្ជបណ្ឌិ តមយួេផ្សងេទៀត។ ក្នុងនាមជាសមាជិកមា្ន ក់

ៃនគេ្រមាង េលាកអ្នក្រតូវែតេ្រជីសេរសីអ្នកផ្ដល់េសវាក្នុងបណា្ត ញជា PCP របស់េលាកអ្នក។ 

o ក្នុងករណីជាេ្រចីន PCP បណា្ត ញរបស់េលាកអ្នក្រតូវែតផ្តល់ការយល់្រពមពីេលាកអ្នកមុនេពលេលាក 

អ្នកអាចេមលីេឃីញនរណាមា្ន កែ់ដលមនិែមនជា PCP របស់េលាកអ្នក ឬេ្របីអ្នកផ្តល់េសវាេផ្សងេទៀត 

េនៅក្នុងបណា្ត ញរបស់គេ្រមាងេនះ។ េនះេហៅថា ការបពា្ជូ នបន្ត។ ្របសិនេបីេលាកអ្នកមនិទទួលបាន 

ការយល់្រពមេនាះេទ Health Net Cal MediConnect អាចនឹងមនិធានារ៉ាបរ់ងេលីេសវានានាេឡីយ។ 

េលាកអ្នកមនិចាបំាច្់រតូវការបពា្ជូ នេទៅជួបអ្នកឯកេទសជាកល់ាកដូ់ចជាអ្នកឯកេទសខាងសុខភាព្រស្តីេទ។ 

េដីម្បែីស្វងយល់បែន្ថមអំពីការបពា្ជូ នសូមេមលីទំពរ័ទី 45។ 

o PCP ៃនគេ្រមាងេយីងខ្ញុ ំជាបស់ម្ពន័្ធជាសាខាជាមយួ្រកុមការងារេវជ្ជសា្រស្ត។ េនៅេពលេលាកអ្នកេ្រជីស 

េរសី PCP របស់េលាកអ្នក េលាកអ្នកកកំ៏ពុងេ្រជីសេរសី្រកុមការងារេវជ្ជសា្រស្តែដលជាបជ់ាសម្ពន័្ធសាខា

ជាមយួគា្ន ផងែដរ។ េនះមាននយ័ថា PCP របស់េលាកអ្នកនឹងកំពុងេធ្វីការបពា្ជូ នេលាកអ្នកបន្តេទៅកាន ់

អ្នកឯកេទស និងេសវាកម្មែដលមានសម្ពន័្ធភាពជាសាខា ជាមយួនឹង្រកុមការងារេវជ្ជសា្រស្តរបស់គាត ់

ផងែដរ។ ្រកុមការងារេវជ្ជសា្រស្ដ គឺជា្រកុម PCP ្រគូេពទ្យឯកេទស និងអ្នកផ្ដល់េសវាកម្មែថទាសុំខភាព 

ដៃទេទៀតែដលេធ្វីការងារជាមយួគា្ន េហីយ្រតូវបានចុះកិច្ចសន្យោេដីម្បេីធ្វីការងារជាមយួគេ្រមាងេយីងខ្ញុ ំ។។ 

o េលាកអ្នកមនិចាបំាច្់រតូវការការបពា្ជូ នពី PCP របស់េលាកអ្នកស្រមាបក់ារែថទាសំេ្រងា្គ ះបនា្ទ ន ់ឬ

ការែថទា្ំរតូវការបនា្ទ ន ់ឬេដីម្បជួីបជាមយួអ្នកផ្តល់េសវាសុខភាព្រស្តីេឡីយ។ េលាកអ្នកអាចទទួល

្របេភទែថទាេំផ្សងេទៀតេដាយមនិចាបំាចម់ានការបពា្ជូ នពី PCP របស់េលាកអ្នក។ េដីម្បែីស្វងយល់ 

បែន្ថមអំពីចំណុចេនះ សូមេមលីទំពរ័ទី 47។ 

o េដីម្បែីស្វងយល់បែន្ថមអំពីការេ្រជីសេរសី PCP សូមេមលីទំពរ័ទី 46។ 



េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 3៖ ការេ្របី្របាស់ការធានារ៉ាបរ់ងរបស់គេ្រមាងស្រមាបក់ារ  
 ែថទាសុំខភាពេលាកអ្នក ន ិងេសវាធានារ៉ាបរ់ងេផ្សងេទៀត 

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 53 ? 

 

• េលាកអ្នក្រតូវែតទទួលការែថទាពីំអ្នកផ្តល់េសវាកម្មៃនបណា្ត ញែដលជាបស់ម្ពន័្ធជាសាខាជាមយួនឹង

្រកុមការងារេវជ្ជសា្រស្តរបស់ PCP របស់េលាកអ្នក។ ជាធម្មតា គេ្រមាងនឹងមនិរ៉ាបរ់ងេលីការែថទាែំដលទទួល

ពីអ្នកផ្ដល់េសវា ែដលមនិេធ្វីការជាមយួគេ្រមាងសុខភាពនិង្រកុមការងារេវជ្ជសា្រស្តរបស់ PCP 

របស់េលាកអ្នកេនាះេឡីយ។ ខាងេ្រកាមេនះ គឺជាករណីមយួចំនួនេនៅេពលវធិានេនះ មនិអនុវត្ត៖ 

o គេ្រមាងរមួមានការែថទាសំេ្រងា្គ ះបនា្ទ ន ់ឬការែថទា្ំរតូវការបនា្ទ នព់ីអ្នកផ្ដល់េសវាេ្រកៅបណា្ត ញ។ 

េដីម្បែីស្វងយល់បែន្ថម និងេដីម្បដឹីងថាេតីការែថទាបំនា្ទ ន ់ឬភា្ល មៗចាបំាច្់រតូវការអ្វីខ្លះ សូមេមលីែផ្នក H 

ទំពរ័ទី 55។ 

o ្របសិនេបីេលាកអ្នក្រតូវការការែថទា ំែដលមានេនៅក្នុងគេ្រមាងរបស់េយីងខ្ញុ ំ េហីយអ្នកផ្ដល់េសវាក្នុង

បណា្ត ញមនិអាចផ្តល់ការែថទាជូំនេលាកអ្នកបាន េនាះេលាកអ្នកអាចទទួលការែថទាពីំអ្នកផ្ដល់េសវា

េ្រកៅបណា្ត ញ។ ្របសិនេបីេលាកអ្នក្រតូវបានមានត្រមូវឲ្យជួបជាមយួអ្នកផ្តល់េសវាកម្មេនៅេ្រកៅបណា្ត ញ 

េនាះនឹងទាមទារត្រមូវឲ្យមានការអនុពាា្្្ណ្ញ តផ្តល់សិទ្ធិជាមុន។ កាលណាការអនុពាា្្្ណ្ញ ត្រតូវបានឯកភាព 

យល់្រពម េលាកអ្នក អ្នកផ្តល់េសវាកម្មែដលេស្នីសំុនិងអ្នកផ្តល់េសវាកម្មែដលទទួលនឹង្រតូវបាន 

ជ្រមាបជូនដំណឹងអំពីការអនុពាា្្្ណ្ញ តឲ្យសិទ្ធិែដល្រតូវបានឯកភាពយល់្រពម។ េនៅក្នុងសា្ថ នភាពេនះ 

េយីងនឹងធានារ៉ាបេ់លីការែថទាេំដាយឥតគិតៃថ្លចំេពាះអ្នក។ េដីម្បែីស្វងយល់អំពីការទទួលបានការ 

យល់្រពមេដីម្បជួីបអ្នកផ្តល់េសវាេនៅខាងេ្រកៅបណា្ដ ញសូមេមលីែផ្នក D ទំពរ័ទី 49។ 

o គេ្រមាងធានារ៉ាបរ់ងេលីេសវាលាងត្រមងេនាម េពលេលាកអ្នកស្ថិតេនៅេ្រកៅតំបនេ់សវារបស់គេ្រមាង

រយៈេពលខ្លី។ េលាកអ្នកអាចទទួលបានេសវាទាងំេនះ េនៅតាមមន្ទីរលាងឈាមែដលបពាា្ជ ក់

ទទួលសា្គ ល់េដាយ Medicare។ 

o េនៅេពលេលាកអ្នកចូលរមួនឹងគេ្រមាងជាេលីកដំបូង េលាកអ្នកអាចេស្នីសំុបន្តជួបជាមយួអ្នកផ្តល់េសវា 

កម្មនាេពលបច្ចុប្បន្នរបស់េលាកអ្នកបាន។ េដាយមានករណីេលីកែលងមយួចំនួន េយីង្រតូវត្រមូវឲ្យ 

យល់្រពមសំេណីេនះ ្របសិនេបីេយីងអាចបពាា្ជ កថ់ាេលាកអ្នកមានទំនាកទំ់នងមាន្រសាបជ់ាមយួអ្នក 

ផ្តល់េសវា (សូមអានជំពូកទី 1 ទំពរ័ទី 12)។ ្របសិនេបីេយីងខ្ញុ ំយល់្រពមតាមការេស្នីសំុរបស់េលាកអ្នក 

េនាះេលាកអ្នកអាចបន្តជួបអ្នកផ្តល់េសវាកម្មែដលេលាកអ្នកជួបនាេពលេនះរហូតដល់ 12 ែខេដីម្បទីទួល 

េសវាកម្ម។ ក្នុងអំឡុងេពលេនាះ អ្នកស្រមបស្រមួលការែថទារំបស់េលាកអ្នកនឹងទាកទ់ងេលាកអ្នកេដីម្ប ី

ជួយ េលាកអ្នកឲ្យរកអ្នកផ្តល់េសវាកម្មេនៅក្នុងបណា្ត ញេយីងខ្ញុ ំែដលមានសម្ពន័្ធភាពជាសាខាជាមយួនឹង

្រកុមការងារេវជ្ជសា្រស្តរបស់ PCP របស់េលាកអ្នក។ បនា្ទ បពី់ 12 ែខមក េយីងខ្ញុ ំនឹងែលងរ៉ាបរ់ងេលីការ 

ែថទារំបស់េលាកអ្នកតេទៅេទៀតេហីយ្របសិនេបីេលាកអ្នកបន្តជួបអ្នកផ្តល់េសវាកម្មែដលមនិេនៅក្នុង 



េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 3៖ ការេ្របី្របាស់ការធានារ៉ាបរ់ងរបស់គេ្រមាងស្រមាបក់ារ  
 ែថទាសុំខភាពេលាកអ្នក ន ិងេសវាធានារ៉ាបរ់ងេផ្សងេទៀត 

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 54 ? 

 

បណា្ត ញេយីងខ្ញុ ំេហីយមនិជាបស់ម្ពន័្ធជាសាខាជាមយួនឹង្រកុមការងារេវជ្ជសា្រស្តរបស់ PCP របស់េលាក

អ្នក។  

C. ពត័ម៌ានអំពីអ្នកស្រមបស្រមួលការែថទារំបស់េលាកអ្នក 

C1. អ្វីេទៅជា អ្នកស្រមបស្រមួលការែថទា៖ំ  

អ្នកស្រមបស្រមួលការែថទា ំគឺជាមនុស្សដសំ៏ខានម់ា្ន កែ់ដលេធ្វីការជាមយួេលាកអ្នក ជាមយួគេ្រមាងសុខភាព និងជា

មយួអ្នកផ្តល់េសវាែថទាសុំខភាពរបស់េលាកអ្នក េដីម្បធីានាឲ្យ្របាកដថា េលាកអ្នកទទួលបានការែថទាសុំខភាព

ែដលេលាកអ្នក្រតូវការ។ អ្នកស្រមបស្រមួលការែថទាជួំយ េរៀបចំេសវាែថទាសុំខភាពរមួបពា្ចូ លគា្ន េដីម្បបំីេពញ

េទៅតាមត្រមូវការៃនការែថទាសុំខភាពរបស់អ្នក។ ពួកេគេធ្វីការជាមយួេលាកអ្នកេដីម្បេីរៀបចំគេ្រមាងែថទារំបស់

េលាកអ្នក។ ពួកេគជួយ េលាកអ្នកក្នុងការសេ្រមចេ្រជីសេរសី្រកុមែថទាសុំខភាពេលាកអ្នក។ អ្នកស្រមបស្រមួលការែថទាំ

របស់អ្នកផ្តល់ពត័ម៌ាន ែដល្រតូវការេដីម្ប្ីរគប្់រគងការែថទាសុំខភាពរបស់អ្នក។ េនះ កនឹ៏ងជួយ េលាក

អ្នកបេង្កីតជេ្រមសីែដល្រតឹម្រតូវស្រមាបេ់លាកអ្នកផងែដរ។ 

C2. វធិី ែដលេលាកអ្នកអាចទាកទ់ង អ្នកស្រមបស្រមួលរបស់េលាកអ្នក 

អ្នកស្រមបស្រមួលការែថទាមំា្ន កនឹ់ង្រតូវចាតត់ាងំស្រមាបេ់លាកអ្នក េនៅេពលែដលេលាកអ្នកកា្ល យជាសមាជិកៃន

គេ្រមាង។ អ្នកស្រមបស្រមួលែថទារំបស់េលាកអ្នកនឹងទាកទ់ងេលាកអ្នកេនៅេពលេលាកអ្នកចុះេឈា្ម ះក្នុងគេ្រមាងរបស់ 

េយីងខ្ញុ ំ។ េសវាបេ្រមសីមាជិកអាច្របាបេ់លាកអ្នកពីរេបៀបែដលេលាកអ្នកអាចទាកទ់ងអ្នកស្រមបស្រមួលែផ្នកែថទារំបស់ 

េលាកអ្នកបាន។ េលាកអ្នកអាចេហៅទូរសព្ទេទៅកានេ់សវាបេ្រមសីមាជិក្របសិនេបីេលាកអ្នក្រតូវការជំនួយក្នុងការទាកទ់ង 

ជាមយួនឹងអ្នកស្រមបស្រមួលការែថទារំបស់េលាកអ្នក។ 

C3. េតីេលាកអ្នកអាចផា្ល ស់ប្តូរអ្នកស្រមបស្រមួលការែថទារំបស់េលាកអ្នកេដាយរេបៀបណា 

្របសិនេបីេលាកអ្នកចងប់្តូរអ្នកស្រមបស្រមួលការែថទារំបស់េលាកកអ្នក សូមទំនាកទំ់នងេសវាបេ្រមសីមាជិក។  

 

្របសិនេបីេលាកអ្នក្រតូវការជំនួយបែន្ថមេទៀត សូមេហៅទូរស័ព្ទមកកានេ់សវាសមាជិកតាមរយៈេលខ 

1-855-464-3571 (TTY: 711) ពីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 

េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 

អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ 



េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 3៖ ការេ្របី្របាស់ការធានារ៉ាបរ់ងរបស់គេ្រមាងស្រមាបក់ារ  
 ែថទាសុំខភាពេលាកអ្នក ន ិងេសវាធានារ៉ាបរ់ងេផ្សងេទៀត 

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 55 ? 

 

D. ការែថទាពីំអ្នកផ្តល់េសវាែថទាបំឋម អ្នកជំនាញ អ្នកផ្តល់េសវាេវជ្ជសា្រស្តក្នុងបណា្ត ញេផ្សងៗ 

និងអ្នកផ្តល់េសវាេវជ្ជសា្រស្តេ្រកៅបណា្ត ញ 

D1. ការែថទាពំី អ្នកផ្តល់េសវាែថទាបំឋម  

េលាកអ្នក្រតូវែតេ្រជីសេរសីអ្នកផ្តល់េសវាែថទាសុំខភាពបឋម (PCP) េដីម្បផី្តល់ជូននិង្រគប្់រគងចាតែ់ចងការែថទារំបស់ 

េលាកអ្នក។ PCP ៃនគេ្រមាងេយីងខ្ញុ ំជាបស់ម្ពន័្ធជាសាខាជាមយួ្រកុមការងារេវជ្ជសា្រស្ត។ េនៅេពលេលាកអ្នកេ្រជីសេរសី 

PCP របស់េលាកអ្នក េលាកអ្នកកកំ៏ពុងេ្រជីសេរសី្រកុមការងារេវជ្ជសា្រស្ត ែដលជាបជ់ាសម្ពន័្ធសាខាជាមយួគា្ន ផងែដរ។ 

និយមនយ័ៃន «PCP» េហីយេតី PCP េធ្វីអ្វីខ្លះស្រមាបេ់លាកអ្នក 

េនៅេពលអ្នកកា្ល យជាសមាជិកមយួរបូៃនគេ្រមាងរបស់េយីងខ្ញុ ំ េលាកអ្នក្រតូវែតេ្រជីសេរសីអ្នកផ្តល់េសវាក្នុងបណា្ត ញ 

Health Net Cal MediConnect េដីម្បេីធ្វីជា PCP របស់េលាកអ្នក។ PCP អ្នកគឺជាេវជ្ជបណ្ឌិ តមយួរបូែដល្រតូវ 

នឹងលក្ខខណ្ឌ ត្រមូវរបស់រដ្ឋ េហីយ្រតូវបានបណ្តុ ះបណា្ត លេដីម្បផី្តល់ការែថទាែំផ្នកេវជ្ជសា្រស្តមូលដា្ឋ នជូនេលាកអ្នក។ 

ទាងំេនាះរមួមានេវជ្ជបណ្ឌិ តែដលផ្តល់ការែថទាែំផ្នកេវជ្ជសា្រស្តទូេទៅ និង/ឬ្របចា្ំរគួសារ េពទ្យជំនាញែផ្នកឱសថ 

ែដលផ្តល់ការែថទាេំវជ្ជសា្រស្តៃផ្ទក្នុង និង្រគូេពទ្យែផ្នកេរាគ្រស្តី ែដលផ្តល់ការែថទាសំ្រមាប្់រស្តី។  

េលាកអ្នកនឹងទទួលការែថទាសុំខភាពជា្របចា ំឬជាមូលដា្ឋ នភាគេ្រចីនពី PCP របស់េលាកអ្នក។ PCP របស់េលាក 

អ្នកកនឹ៏ងជួយ ្រគប្់រគងេសវាកម្មធានារ៉ាបរ់ងេផ្សងេទៀត ែដលេលាកអ្នកទទួលក្នុងនាមជាសមាជិកមា្ន កៃ់នគេ្រមាងរបស់ 

េយីងខ្ញុ ំផងែដរ។ េនះ រមួមាន៖ 

• ការពិនិត្យការំស្មីអិុច 

• ការេធ្វីេតស្តមន្ទីរពិេសាធន ៍

• ការព្យោបាល 

• ការែថទាពីំេវជ្ជបណ្ឌិ ត ែដលជា្រគូេពទ្យឯកេទស 

• ការចូលស្រមាកក្នុងមន្ទីរេពទ្យ និង  

• ការែថទាតំាមដានសុខភាព។ 



េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 3៖ ការេ្របី្របាស់ការធានារ៉ាបរ់ងរបស់គេ្រមាងស្រមាបក់ារ  
 ែថទាសុំខភាពេលាកអ្នក ន ិងេសវាធានារ៉ាបរ់ងេផ្សងេទៀត 

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 56 ? 

 

«ការស្រមបស្រមួល» េសវាធានារ៉ាបរ់ងរបស់េលាកអ្នករមួមាន៖ ការពិនិត្យ ឬការពិេ្រគាះជំងឺជាមយួអ្នកផ្តល់េសវាែថទាំ

គេ្រមាងេផ្សងេទៀត អំពីការែថទាសុំខភាព និងដំេណីរការព្យោបាល។ ្របសិនេបីេលាកអ្នក្រតូវការេសវា ឬបរកិា្ខ រ

ធានារ៉ាបរ់ង្របេភទជាកល់ាកម់យួចំនួន េលាកអ្នក្រតូវែតទទួលការយល់្រពមជាមុនពី PCP របស់េលាកអ្នក (ដូចជា 

ការបពា្ជូ នេលាកអ្នកេទៅរក្រគូេពទ្យឯកេទសណាមា្ន ក)់។ ស្រមាបេ់សវាកម្មជាកល់ាកម់យួចំនួន PCP របស់េលាកអ្នក្រតូវ

ការទទួលបានការអនុពាា្្្ណ្ញ តឲ្យសិទ្ធិជាមុន (ការឯកភាពជាមុន)។ ្របសិនេបីេសវាែដលេលាកអ្នក្រតូវការត្រមូវឲ្យមានការ

អនុពាា្្្ណ្ញ តជាមុនេនាះ PCP របស់េលាកអ្នកនឹងេស្នីសំុការអនុពាា្្្ណ្ញ តពីគេ្រមាងេយីងខ្ញុ ំ ឬ្រកុមការងារេវជ្ជសា្រស្តរបស់េលាក

អ្នក។ េដាយេហតុថា PCP របស់េលាកអ្នកនឹងផ្តល់ និងស្រមបស្រមួលការែថទាសុំខភាពរបស់េលាកអ្នក េនាះ

េលាកអ្នកគួរបពា្ជូ នកំណត្់រតាេវជ្ជសា្រស្ដពីមុនទាងំអស់របស់េលាកអ្នកេទៅការយិាល័យ PCP របស់េលាកអ្នក។ 

ដូចេយីងបានពន្យល់ខាងេលី ជាធម្មតា េលាកអ្នកនឹង្រតូវជួបពិេ្រគាះជាមយួ PCP អ្នកជាមុនស្រមាបត់្រមូវការែថទាំ

សុខភាពេទៀងទាតភ់ាគេ្រចីនរបស់េលាកអ្នក។  េនៅេពលែដល PCP របស់េលាកអ្នកគិតថា េលាកអ្នក្រតូវការការ 

ព្យោបាលឯកេទស ពួកេគនឹង្រតូវបពា្ចូ នេលាកអ្នក (ការឯកភាពជាមុន) េទៅកាន្់រគូេពទ្យឯកេទសៃនគេ្រមាង 

ឬអ្នកផ្តល់េសវាមយួចំនួនេផ្សងេទៀត។ មាន្របេភទេសវាធានារ៉ាបរ់ងមយួចំនួនប៉េុណា្ណ ះ ែដលេលាកអ្នកអាចទទួលបាន 

េដាយមនិចាបំាចម់ានការឯកភាពជាមុនពី PCP អ្នក ដូចការពន្យល់របស់េយីងខ្ញុ ំខាងេ្រកាមេនះ។  

សមាជិកមា្ន ក់ៗ មាន PCP មយួ។ PCP អាចជាមន្ទីរព្យោបាល។ ្រស្តីអាចេ្រជីសេរសី្រគូេពទ្យែផ្នកសម្ភព/េរាគ្រស្ដី 

(OB/GYN) ឬ មន្ទីរព្យោបាលេធ្វីែផនការ្រគួសារជា PCP របស់ពួកេគ។ 

 

េលាកអ្នកអាចនឹងេ្រជីសេរសីអ្នក្របកបវជិា្ជ ជីវៈេវជ្ជសា្រស្តមនិែមន្រគូេពទ្យជា PCP របស់េលាកអ្នកបាន។ 

អ្នក្របកបវជិា្ជ ជីវៈមនិែមនជា្រគូេពទ្យរមួមាន៖ ឆ្មប-គិលានុបដា្ឋ កែដលមានវពិាា្្្ណ្ញ បនប្័រត េពទ្យអនុេវជ្ជបណ្ឌិ តមានវពិាា្្្ណ្ញ បន 

ប្័រត និងជំនួយការ្រគូេពទ្យ។ េលាកអ្នកនឹង្រតូវបានភា្ជ បេ់ទៅកាន ់PCP ែដលេដីរតួនាទី្រគប្់រគង ប៉ែុន្តេលាកអ្នកនឹងបន្ត

ទទួលបានេសវាកម្មពីអ្នក្របកបវជិា្ជ ជីវៈមនិែមន្រគូេពទ្យែដល្រតូវបានេ្រជីសេរសីរបស់េលាកអ្នក។ េលាកអ្នក្រតូវបាន 

អនុពាា្្្ណ្ញ តឲ្យផា្ល ស់ប្តូរជេ្រមសីអ្នក្របកបវជិា្ជ ជីវៈែដលផ្តល់េសវាកម្មរបស់េលាកអ្នកេដាយផា្ល ស់ប្តូរ PCP ែដលេដីរតួនាទី

្រគប្់រគង។ បណ័្ណ សមា្គ ល់ខ្លួនរបស់េលាកអ្នកនឹង្រតូវបានេបាះពុម្ពេដាយមានេឈា្ម ះរបស់ PCP ែដលេដីរតួនាទីជាអ្នក 

្រគប្់រគង។ េលាកអ្នក្របែហលនឹងអាចមានអ្នកឯកេទសេដីរតួនាទីជា PCP របស់េលាកអ្នក។ អ្នកឯកេទស្រតូវែត 

មានឆន្ទៈនិងអាចផ្តល់នូវការែថទាែំដលេលាកអ្នក្រតូវការ។ 

 



េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 3៖ ការេ្របី្របាស់ការធានារ៉ាបរ់ងរបស់គេ្រមាងស្រមាបក់ារ  
 ែថទាសុំខភាពេលាកអ្នក ន ិងេសវាធានារ៉ាបរ់ងេផ្សងេទៀត 

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 57 ? 

 

ការេ្រជីសេរសីមណ្ឌ លសុខភាពសហពន័្ធ (FQHC) ឬគ្លីនិកសុខភាពជនបទ (RHC) ែដលមានលក្ខណៈ

សម្បត្តិ្រគប្់រគានេ់ធ្វីជា PCP របស់អ្នក  

FQHC ឬ RHC គឺជាមន្ទីរព្យោបាល េហីយអាចេធ្វីជា PCP របស់េលាកអ្នកបាន។ 

FQHCs និង RHCs គឺជាមណ្ឌ លសុខភាព ែដលផ្តល់េសវាែថទាបំឋម។ សូមទូរស័ព្ទមកកានេ់សវាសមាជិកេដីម្បសំុី

េឈា្ម ះ និងអាសយដា្ឋ នៃន FQHCs និង RHCs ែដលេធ្វីការជាមយួ Health Net Cal MediConnect ឬែស្វងរកេនៅ

ក្នុងបពា្ជ ីរាយេឈា្ម ះអ្នកផ្តល់េសវា និងឱសថសា្ថ ន។ 

ជេ្រមសីរបស់េលាកអ្នកចំេពាះ PCP 

េនៅេពលេលាកអ្នកចុះេឈា្ម ះក្នុងគេ្រមាងេយីងខ្ញុ ំ េលាកអ្នក្រតូវេ្រជីសេរសី្រកុមការងារេវជ្ជសា្រស្ដជាបកិ់ច្ចសន្យោពីបណា្ត ញ

របស់េយីងខ្ញុ ំ។ ្រកុមការងារេវជ្ជសា្រស្ដ គឺជា្រកុម PCP ្រគូេពទ្យឯកេទស និងអ្នកផ្ដល់េសវាែថទាសុំខភាពដៃទេទៀត 

ែដលេធ្វីការងារជាមយួគា្ន និង្រតូវបានចុះកិច្ចសន្យោឲ្យេធ្វីការជាមយួគេ្រមាងេយីងខ្ញុ ំ។ េលាកអ្នកកនឹ៏ងេ្រជីសេរសី PCP 

មា្ន កពី់្រកុមការងារេវជ្ជសា្រស្ដជាបកិ់ច្ចសន្យោេនះផងែដរ។ PCP ែដលេលាកអ្នកេ្រជីសេរសី្រតូវែតស្ថិតេនៅក្នុង

្រកុមការងារេវជ្ជសា្រស្ដមយួ ែដលស្ថិតក្នុងចមា្ង យ 30ម៉ាយល៍ ឬ 30នាទីពីកែន្លងែដលេលាកអ្នកេធ្វីការ ឬរស់េនៅ។ 

្រកុមការងារេវជ្ជសា្រស្ត (និង PCP និងមន្ទីរេពទ្យែដលជាសម្ពន័្ធសាខារបស់ពួកេគ) អាចរកេមលីេនៅក្នុង 

បពា្ជ ីរាយេឈា្ម ះអ្នកផ្តល់េសវា និងឱសថសា្ថ ន ឬេលាកអ្នកអាចនឹងចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័េយីងខ្ញុ ំតាមរយៈ 

www.healthnet.com/calmediconnect។ េដីម្បបីពាា្ជ កពី់វត្តមានរបស់អ្នកផ្តល់េសវា ឬេដីម្បសីាកសួរពត័ម៌ានអំពី 

PCP ជាកល់ាកម់យួ សូមទំនាកទំ់នងេសវាសមាជិក តាមរយៈេលខ 1-855-464-3571 (TTY:711) ចាបពី់េម៉ាង  

8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ចាបពី់ៃថ្ងចន្ធដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក 

េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាកអ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ  

គឺឥតគិតៃថ្ល។ 

 

្រកុមការងារេវជ្ជសា្រស្ត និង PCP នីមយួៗ្រតូវេធ្វីការបពា្ជូ នេទៅ្រគូេពទ្យឯកេទសៃនគេ្រមាងជាកល់ាក ់និងេ្របី្របាស់

មន្ទីរេពទ្យជាកល់ាកម់យួចំនួន េនៅក្នុងបណា្ត ញរបស់ពួកេគ។ ្របសិនេបីមាន្រគូេពទ្យឯកេទស ឬមន្ទីរេពទ្យរបស់គេ្រមាង

ជាកល់ាកម់យួែដលេលាកអ្នកចងេ់្របី្របាស់ ដំបូងេលាកអ្នក្រតូវ្របាកដថា ្រគូេពទ្យឯកេទស និងមន្ទីរេពទ្យស្ថិតេនៅក្នុង

្រកុមការងារេវជ្ជសា្រស្ត និងបណា្ត ញរបស់ PCP។ េឈា្ម ះ និងេលខទូរស័ព្ទការយិាល័យរបស់ PCP 

អ្នកមានេបាះពុម្ពេលីបណ័្ណ សមាជិកភាពរបស់េលាកអ្នក។  

 

http://www.healthnet.com/calmediconnect


េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 3៖ ការេ្របី្របាស់ការធានារ៉ាបរ់ងរបស់គេ្រមាងស្រមាបក់ារ  
 ែថទាសុំខភាពេលាកអ្នក ន ិងេសវាធានារ៉ាបរ់ងេផ្សងេទៀត 

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 58 ? 

 

្របសិនេបីេលាកអ្នកមនិេ្រជីសេរសី្រកុមការងារេវជ្ជសា្រស្ត ឬ PCP មា្ន កេ់ទ ឬ្របសិនេបីេលាកអ្នកេ្រជីសេរសី្រកុមការងារ

េវជ្ជសា្រស្ត ឬ PCP មយួែដលមនិមានេនៅក្នុងគេ្រមាងេនះ េយីងខ្ញុ ំនឹងចាតែ់ចងឲ្យេលាកអ្នកេដាយស្វ័យ្របវត្ដិនូវ

្រកុមការងារេវជ្ជសា្រស្ត និង PCP ែដលស្ថិតេនៅជិតផ្ទះេលាកអ្នក។ 

 

ស្រមាបព់ត័ម៌ានស្តីពីវធីិផា្ល ស់ប្តូរ PCP របស់េលាកអ្នក សូមេមលី «ការផា្ល ស់ប្តូរ PCP របស់េលាកអ្នក» ខាងេ្រកាម។ 
 

ជេ្រមសីេដីម្បផីា្ល ស់ប្តូរ PCP 

េលាកអ្នកអាចផា្ល ស់ប្តូរ PCP របស់េលាកអ្នកេដាយេហតុផលណាមយួេនៅេពលណាកប៏ាន។ ដូចគា្ន េនះផងែដរ PCP 

របស់េលាកអ្នកកអ៏ាចចាកេចញពីបណា្ត ញគេ្រមាងរបស់េយីងខ្ញុ ំ។ ្របសិនេបី PCP របស់េលាកអ្នកចាកេចញពីបណា្ត ញ 

គេ្រមាងរបស់េយីងខ្ញុ ំ េនាះេយីងខ្ញុ ំអាចជួយ េលាកអ្នករក PCP ថ្មីែដលស្ថិតេនៅក្នុងបណា្ត ញគេ្រមាងរបស់េយីងខ្ញុ ំ 

្របសិនេបីអ្នកផ្តល់េសវាេនាះបានចាកេចញពីបណា្ត ញរបស់េយីងខ្ញុ ំឥឡូវេនះ។  

សំេណីរបស់េលាកអ្នកនឹងអនុវត្តេនៅៃថ្ងទីមយួៃនែខបនា្ទ បពី់កាលបរេិច្ឆទៃនគេ្រមាងរបស់េយីងខ្ញុ ំទទួលបានសំេណី

របស់េលាកអ្នក។ េដីម្បផីា្ល ស់ប្តូរ PCP របស់េលាកអ្នក សូមទូរស័ព្ទេទៅេសវាសមាជិកតាមរយៈេលខ 

1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន័្ធដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 

េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 

អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទ គឺឥតគិតៃថ្ល ឬចូលេមលីេគហទំពរ័របស់េយីងតាមអាសយដា្ឋ ន 

www.healthnet.com/calmediconnect េដីម្បេីធ្វីការេស្នីសំុ។  

េនៅេពលែដលេលាកអ្នកទំនាកទំ់នងេយីងខ្ញុ ំ ្រតូវ្របាកដថា្របាបេ់យីងខ្ញុ ំឲ្យដឹង ្របសិនេបីេលាកអ្នកកំពុងជួបពិេ្រគាះ

ជាមយួ្រគូេពទ្យឯកេទស ឬកំពុងទទួលេសវាធានារ៉ាបរ់ងេផ្សងេទៀត ែដល្រតូវការការយល់្រពមពី PCP របស់េលាកអ្នក 

(ដូចជា េសវាសុខភាពតាមផ្ទះ និងបរកិា្ខ រេវជ្ជសា្រស្តេ្របីជាបប់ានយូរ)។ េសវាសមាជិកនឹងឲ្យអ្នកដឹងអំពីវធីិ 

ែដលេលាកអ្នកអាចបន្តទទួលបានេសវាែថទាឯំកេទស និងេសវាេផ្សងេទៀតែដលេលាកអ្នកបានទទួលេនៅេពលេលាក

អ្នកផា្ល ស់ប្តូរ PCP របស់េលាកអ្នក។ ពួកេគ កនឹ៏ងពិនិត្យេដីម្បឲី្យ្របាកដថា PCP ែដលេលាកអ្នកចងផ់ា្ល ស់ប្ដូរគឺ ទទួល

យកអ្នកជំងឺថ្មីៗ។ េសវាសមាជិកនឹងប្ដូរកំណត្់រតាសមាជិកភាពរបស់េលាកអ្នកេដីម្បបីងា្ហ ញេឈា្ម ះ PCP ថ្មីរបស់

េលាកអ្នក រចួ្របាបេ់លាកអ្នកពីេពលែដលការផា្ល ស់ប្ដូរេទៅកាន ់PCP ថ្មីនឹងចាបេ់ផ្ដីមអនុវត្ដ។ 

ពួកេគកនឹ៏ងេផ្ញីបណ័្ណ សមាជិកថ្មីជូនេលាកអ្នក ែដលបងា្ហ ញពីេឈា្ម ះ និងេលខទូរស័ព្ទរបស់ PCP ថ្មីេលាកអ្នកផងែដរ។ 

http://www.healthnet.com/calmediconnect


េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 3៖ ការេ្របី្របាស់ការធានារ៉ាបរ់ងរបស់គេ្រមាងស្រមាបក់ារ  
 ែថទាសុំខភាពេលាកអ្នក ន ិងេសវាធានារ៉ាបរ់ងេផ្សងេទៀត 

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 59 ? 

 

សូមចងចា ំPCP ៃនគេ្រមាងេយីងខ្ញុ ំមានសម្ពន័្ធភាពជាមយួសាខារបស់្រកុមការងារេវជ្ជសា្រស្ត។ 

្របសិនេបីេលាកអ្នកផា្ល ស់ប្តូរ PCP របស់េលាកអ្នក េលាកអ្នកកអ៏ាចនឹងកំពុងផា្ល ស់ប្តូរ្រកុមការងារេវជ្ជសា្រស្តផងែដរ។ 

េនៅេពលេលាកអ្នកេស្នីសំុការផា្ល ស់ប្តូរ ្រតូវ្របាកដថាបាន្របាបេ់សវាសមាជិកថា េតីេលាកអ្នកកំពុងជួបនឹងអ្នកឯកេទស 

ឬកកំ៏ពុងទទួលេសវាែដលមានធានារ៉ាបរ់ងដៃទេទៀតែដលទាមទារការយល់្រពមពី PCP របស់េលាកអ្នក។ 

េសវាសមាជិកនឹងជួយ ធានាឲ្យ្របាកដថាេលាកអ្នកអាចបន្តការែថទាឯំកេទសនិងេសវាកម្មេផ្សងេទៀតរបស់េលាកអ្នក េនៅ

េពលេលាកអ្នកផា្ល ស់ប្តូរ PCP របស់េលាកអ្នក។ 

េសវាែដលេលាកអ្នកអាចទទួលបានេដាយមនិបាចទ់ទួលការយល់្រពមជាមុនពីសំណាក ់PCP របស់េលាកអ្នក 

េនៅក្នុងករណីភាគេ្រចីន េលាកអ្នកចាបំាច្់រតូវមានការឯកភាពពី PCP របស់េលាកអ្នក មុនេពលជួបពិេ្រគាះជាមយួអ្នក

ផ្តល់េសវាេផ្សងេទៀត។ ការឯកភាពេនះ េហៅថា ការបពា្ជូ ន។ េលាកអ្នកអាចទទួលបានេសវានានា ដូចជាេសវា 

ែដលមានេរៀបរាបខ់ាងេ្រកាមេនះ េដាយគា្ម នការឯកភាពជាមុនពី PCP របស់េលាកអ្នក៖ 

• េសវាសេ្រងា្គ ះបនា្ទ នពី់អ្នកផ្តល់េសវាក្នុងបណា្ត ញ ឬអ្នកផ្តល់េសវាែថទាេំ្រកៅបណា្ត ញ។ 

• ការែថទា្ំរតូវការបនា្ទ នពី់អ្នកផ្តល់េសវាែថទាកំ្នុងបណា្ត ញ។ 

• ការែថទា្ំរតូវការបនា្ទ នពី់អ្នកផ្តល់េសវាែថទាេំ្រកៅបណា្ត ញ េនៅេពលេលាកអ្នកមនិអាចេទៅរកអ្នកផ្តល់េសវាែថទាំ

ក្នុងបណា្ត ញបាន (ឧទាហរណ៍ េនៅេពលអ្នកស្ថិតេនៅេ្រកៅតំបនេ់សវារបស់គេ្រមាង)។ 

• េសវាលាងឈាម ែដលេលាកអ្នកទទួលបានេនៅមន្ទីរលាងឈាមមានបពាា្ជ ក្់រតឹម្រតូវពី Medicare េនៅេពល

េលាកអ្នកស្ថិតេនៅេ្រកៅតំបនេ់សវារបស់គេ្រមាង។ (សូមទូរស័ព្ទមកកានេ់សវាសមាជិក មុនេពលែដល

អ្នកចាកេចញពីតំបនេ់សវា។ េយីងខ្ញុ ំអាចជួយ ឲ្យេលាកអ្នកទទួលបានេសវាលាងឈាម ខណៈេពលេលាកអ្នក

ស្ថិតេនៅឆា្ង យ)។ 

• ការចាកថ់ា្ន បំងា្ក រជំងឺផា្ត សាយ និងការចាកថ់ា្ន បំងា្ក រជំងឺរលាកទងសួត ដរាបណាេលាកអ្នកទទួលេសវាទាងំេនះពី

អ្នកផ្តល់េសវាែថទាកំ្នុងបណា្ត ញ។ 

• េសវាកម្មែថទាសុំខភាព្រស្តីជា្របចាេំទៀងទាត ់និងេសវាកម្មែផនការ្រគួសារ។ េនះរមួទាងំ េសវាពិនិត្យសុដន ់

ពិនិត្យម៉ាម៉ូ្រកាម (ពិនិត្យសុដនេ់ដាយការំស្មីអិុច) ពិនិត្យេកាសិកាមហារកីមាតស់្បនូ និងការពិនិត្យសររីាង្គបន្តពូជ

្រស្តី ដរាបណាេលាកអ្នកទទួលេសវាទាងំេនះពីអ្នកផ្តល់េសវាក្នុងបណា្ត ញ។ 

• េលីសពីេនះេទៅេទៀត ្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសិទ្ធិទទួលបានេសវាកម្មពីអ្នកផ្តល់េសវាសុខភាពជាជនជាតិ 

ឥណា្ឌ ែស្បក្រកហម េនាះេលាកអ្នកអាចនឹងជួបអ្នកផ្តល់េសវាកម្មទាងំេនះបានេដាយមនិចាបំាចម់ាន

ការបពា្ជូ នបន្ត។  



េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 3៖ ការេ្របី្របាស់ការធានារ៉ាបរ់ងរបស់គេ្រមាងស្រមាបក់ារ  
 ែថទាសុំខភាពេលាកអ្នក ន ិងេសវាធានារ៉ាបរ់ងេផ្សងេទៀត 

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 60 ? 

 

• េសវាែផនការ្រគួសារពីអ្នកផ្ដល់េសវាែថទាកំ្នុងបណា្ដ ញ និងេ្រកៅបណា្ដ ញ។ 

• ការែថទាមូំលដា្ឋ នមុនស្រមាល េសវាកម្មជំងឺឆ្លងតាមផ្លូវេភទ និងការេធ្វីេតស្តពិនិត្យរកេមេរាគ HIV។ 

D2. ការែថទាពំីអ្នកឯកេទស និងអ្នកផ្តល់េសវាក្នុងបណា្ត ញេផ្សងៗ 

្រគូេពទ្យឯកេទស គឺជាេវជ្ជបណ្ឌិ តែដលផ្តល់ការែថទាសុំខភាពស្រមាបជំ់ងឺជាកល់ាកម់យួ ឬែផ្នកណាមយួៃនរាងកាយ។ 

្រគូេពទ្យឯកេទសមានេ្រចីន្របេភទ។ ខាងេ្រកាមេនះ គឺជាឧទាហរណ៍មយួចំនួន៖ 

• ការែថទាេំដាយ្រគូេពទ្យែផ្នកជំងឺមហារកីស្រមាបអ់្នកជំងឺមហារកី។ 

• ែថទាេំដាយ្រគូេពទ្យែផ្នកជំងឺេបះដូងស្រមាបអ់្នកជំងឺេបះដូង។ 

• ែថទាេំដាយ្រគូេពទ្យែផ្នកជំងឺឆ្អឹងស្រមាបអ់្នកជំងឺមានបពាា្ហ ឆ្អឹង សនា្ល ក ់ឬបពាា្ហ សាចដំុ់។ 

េដីម្បឲី្យេលាកអ្នកអាចជួបពិេ្រគាះជាមយួ្រគូេពទ្យឯកេទស ជាធម្មតា េលាកអ្នកចាបំាច្់រតូវមានការឯកភាពជាមុនពី PCP 

របស់េលាកអ្នក (េនះេហៅថា «ការបពា្ជូ ន» េទៅកាន្់រគូេពទ្យឯកេទស)។ វាសំខានែ់ដល្រតូវទទួលបានការបពា្ជូ ន 

(ការឯកភាពជាមុន) ពី PCP របស់េលាកអ្នក មុនេពលែដលេលាកអ្នកជួបពិេ្រគាះជាមយួ្រគូេពទ្យឯកេទសក្នុងគេ្រមាង 

ឬអ្នកផ្តល់េសវាែថទាជំាកល់ាកេ់ផ្សងេទៀត (មានករណីេលីកែលងមយួចំនួន ក្នុងេនាះរមួមាន៖ ការែថទាសុំខភាព្រស្តី
ជា្របចា)ំ។ ្របសិនេបីេលាកអ្នកមនិមានការបពា្ជូ ន (ការឯកភាពជាមុន) មុនេពលែដលេលាកអ្នកទទួលបានេសវាពី

្រគូេពទ្យឯកេទស េនាះេលាកអ្នកអាច្រតូវបង្់របាកស់្រមាបេ់សវាទាងំេនះេដាយខ្លួនឯង។ 

 

្របសិនេបី្រគូេពទ្យឯកេទសចងឲ់្យេលាកអ្នក្រតឡបម់ករកការែថទាបំែន្ថម សូមពិនិត្យឲ្យ្របាកដជាមុនថា ការបពា្ជូ ន 

(ការឯកភាពជាមុន) ែដលេលាកអ្នកបានទទួលពី PCP អ្នកស្រមាបក់ារជួបពិេ្រគាះេលីកដំបូងរមួមាន ការជួបពិេ្រគាះ

បែន្ថមេទៀតស្រមាប្់រគូេពទ្យឯកេទស។ 

 

្រកុមការងារេវជ្ជសា្រស្ត និង PCP នីមយួៗ្រតូវេធ្វីការបពា្ជូ នេទៅ្រគូេពទ្យឯកេទសៃនគេ្រមាងជាកល់ាក ់និងេ្របី្របាស់

មន្ទីរេពទ្យជាកល់ាកម់យួចំនួន េនៅក្នុងបណា្ត ញរបស់ពួកេគ។ េនះមាននយ័ថា ្រកុមការងារេវជ្ជសា្រស្ត និង PCP 

ែដលេលាកអ្នកេ្រជីសេរសីអាចកំណតពី់្រគូេពទ្យឯកេទស និងមន្ទីរេពទ្យែដលេលាកអ្នកអាចនឹងេ្របី្របាស់។ 

្របសិនេបីមាន្រគូេពទ្យឯកេទស ឬមន្ទីរេពទ្យជាកល់ាក ់ែដលេលាកអ្នកចងេ់្របី្របាស់ សូមពិនិត្យេមលីថាេតី្រកុម 

ការេវជ្ជសា្រស្ត ឬ PCP របស់េលាកអ្នក េ្របី្របាស់្រគូេពទ្យឯកេទស ឬមន្ទីរេពទ្យេនាះឬយ៉ាងណា។ ជាទូេទៅ 

េលាកអ្នកអាចផា្ល ស់ប្តូរ PCP េនៅេពលណាកប៏ាន ្របសិនេបីេលាកអ្នកចងជួ់បពិេ្រគាះជាមយួ្រគូេពទ្យឯកេទសៃនគេ្រមាង 



េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 3៖ ការេ្របី្របាស់ការធានារ៉ាបរ់ងរបស់គេ្រមាងស្រមាបក់ារ  
 ែថទាសុំខភាពេលាកអ្នក ន ិងេសវាធានារ៉ាបរ់ងេផ្សងេទៀត 

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 61 ? 

 

ឬេទៅកានម់ន្ទីរេពទ្យែដល PCP បច្ចុប្បន្នរបស់េលាកអ្នកមនិអាចបពា្ជូ នេលាកអ្នកេទៅបាន។ េនៅក្នុងជំពូកេ្រកាម 

«ការផា្ល ស់ប្តូរ PCP របស់េលាកអ្នក» េយីងខ្ញុ ំ្របាបេ់លាកអ្នកអំពីវធីិផា្ល ស់ប្តូរ PCP របស់េលាកអ្នក។ 

 

្របេភទេសវាខ្លះត្រមូវឲ្យមានការឯកភាពជាមុន ពីគេ្រមាងរបស់េយីងខ្ញុ ំ ឬពី្រកុមការងារេវជ្ជសា្រស្តរបស់េលាកអ្នក 

(េនះេហៅថា ការទទួល «ការអនុពាា្្្ណ្ញ តជាមុន»)។ ការអនុពាា្្្ណ្ញ តជាមុន គឺជាដំេណីរការទទួលបាន

ការឯកភាពមុនេពលែដលេលាកអ្នកទទួលបានេសវាជាកល់ាកម់យួចំនួន។ ្របសិនេបីេសវាែដលេលាកអ្នក្រតូវការេនាះ 

ត្រមូវឲ្យមានការអនុពាា្្្ណ្ញ តជាមុន PCP របស់េលាកអ្នក ឬអ្នកផ្តល់េសវាែថទាកំ្នុងបណា្ត ញេផ្សងេទៀត នឹងេស្នីសំុការ

អនុពាា្្្ណ្ញ តពីគេ្រមាងេយីងខ្ញុ ំ ឬ្រកុមការងារេវជ្ជសា្រស្តរបស់េលាកអ្នក។ សំេណីេនះ នឹង្រតូវបាន្រតួតពិនិត្យ េហីយ

េសចក្តីសេ្រមច (ការកំណតរ់បស់អង្គភាព) នឹង្រតូវេផ្ញីជូនេលាកអ្នក និងអ្នកផ្ដល់េសវាែថទារំបស់េលាកអ្នក។ សូមេមលី

តារាងអត្ថ្របេយាជនេ៍នៅក្នុងជំពូកទី 4 ៃនកូនេសៀវេភៅេនះស្រមាបេ់សវាជាកល់ាកែ់ដល្រតូវការការអនុពាា្្្ណ្ញ តជាមុន។ 

D3. េតី្រតូវេធ្វអី្វីេនៅេពលអ្នកផ្តល់េសវាចាកេចញពីគេ្រមាងរបស់េយីងខ្ញុ ំ? 

អ្នកផ្តល់េសវាែថទាកំ្នុងបណា្ត ញែដលេលាកអ្នកកំពុងេ្របី្របាស់អាចនឹងចាកេចញពីគេ្រមាងរបស់េយីងខ្ញុ ំ។ ្របសិនេបីអ្នក

ផ្ដល់េសវាែថទារំបស់េលាកអ្នក ពិតជាចាកេចញពីគេ្រមាងរបស់េយីងខ្ញុ ំ េនាះេលាកអ្នកមានសិទ្ធិ និងការការពារជាកល់ាក់

មយួចំនួនដូចខាងេ្រកាម៖ 

• េទាះបីជាអ្នកផ្ដល់េសវាែថទាកំ្នុងបណា្ដ ញរបស់េយីងខ្ញុ ំ អាចនឹងផា្ល ស់ប្ដូរក្នុងឆា្ន េំនះ េយីងខ្ញុ ំ្រតូវផ្ដល់ជូនេលាកអ្នក

នូវលទ្ធភាពេទៅជួបអ្នកផ្ដល់េសវាែដលមានលក្ខណៈសម្បត្តិ្រគប្់រគាន ់េដាយគា្ម នការអាកខ់ាន។ 

•  េយីងខ្ញុ ំនឹងខិតខំ្របឹងែ្របងឲ្យអស់ពីចិត្ត េដីម្បផី្តល់ជូនេលាកអ្នកនូវេសចក្តីជូនដំណឹងយ៉ាងតិច 30 េដីម្បឲី្យ 

េលាកអ្នកមានេពលេ្រជីសេរសីអ្នកផ្តល់េសវាថ្មី។ 

• េយីងខ្ញុ ំនឹងជួយ េលាកអ្នកេ្រជីសេរសីអ្នកផ្ដល់េសវាែដលមានលក្ខណៈសម្បត្តិ្រគប្់រគានថ់្មីមា្ន ក ់េដីម្បបីន្ដ្រគប្់រគង

ត្រមូវការែថទាសុំខភាពរបស់េលាកអ្នក។ 

• ្របសិនេបីេលាកអ្នកកំពុងឆ្លងកាតក់ារព្យោបាលេវជ្ជសា្រស្ត េលាកអ្នកមានសិទ្ធិសាកសួរ េហីយេយីងខ្ញុ ំនឹងេធ្វីការ 

ជាមយួេលាកអ្នកេដីម្បធីានាថាការព្យោបាលែដលចាបំាចែ់ផ្នកេវជ្ជសា្រស្តែដលេលាកអ្នកកំពុងទទួលមនិ្រតូវបាន 

បងា្អ ក។់ 



េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 3៖ ការេ្របី្របាស់ការធានារ៉ាបរ់ងរបស់គេ្រមាងស្រមាបក់ារ  
 ែថទាសុំខភាពេលាកអ្នក ន ិងេសវាធានារ៉ាបរ់ងេផ្សងេទៀត 

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 62 ? 

 

• ្របសិនេបីអ្នកេជឿជាកថ់ា េយីងខ្ញុ ំមនិបានផា្ល ស់ប្ដូរអ្នកផ្ដល់េសវាែថទាពីំមុនរបស់អ្នក េដាយអ្នកផ្ដល់េសវា

ែថទាែំដលមានលក្ខណៈសម្បត្តិ្រគប្់រគានម់ា្ន ក ់ឬថាការែថទារំបស់េលាកអ្នក មនិ្រតូវបាន្រគប្់រគងេដាយ

សម្រសប េលាកអ្នកមានសិទ្ធិដាកព់ាក្យបណ្ដឹ ងឧទ្ធរណ៍ ចំេពាះេសចក្ដីសេ្រមចរបស់េយីងខ្ញុ ំ។ 

្របសិនេបីេលាកអ្នកដឹងថាអ្នកផ្ដល់េសវាែថទាណំាមា្ន ករ់បស់េយីងខ្ញុ ំនឹងចាកេចញពីគេ្រមាងេយីងខ្ញុ ំ សូមទាកទ់ងេយីងខ្ញុ ំ 

េដីម្បេីយីងខ្ញុ ំអាចជួយ អ្នកក្នុងការែស្វងរកអ្នកផ្ដល់េសវាែថទាថំ្មីមា្ន ក ់និង្រគប្់រគងការែថទារំបស់េលាកអ្នក។ ស្រមាប ់

ជំនួយ សូមទាកទ់ងមកកានេ់សវាសមាជិកតាមរយៈេលខ 1-855-464-3571 (TTY: 711) ពីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 

8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារ

ទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាកអ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ 

D4. រេបៀបទទួលបានការែថទាពំីអ្នកផ្តល់េសវាេនៅេ្រកៅបណា្ត ញ 

្របសិនេបីមាន្របេភទេសវាជាកល់ាកម់យួចំនួនែដលេលាកអ្នក្រតូវការ េហីយេសវាេនាះមនិមានេនៅក្នុងបណា្ត ញ

គេ្រមាងេយីងខ្ញុ ំ េនាះេលាកអ្នក្រតូវទទួលបានការអនុពាា្្្ណ្ញ តជាមុន (ការឯកភាពជាមុន)។ PCP របស់េលាកអ្នក

នឹងេស្នីសំុការអនុពាា្្្ណ្ញ តជាមុនពីគេ្រមាងរបស់េយីងខ្ញុ ំ ឬ្រកុម ការងារេវជ្ជសា្រស្តរបស់េលាកអ្នក។ 

វាជាេរឿងសំខានណ់ាស់ ែដល្រតូវទទួលការឯកភាពជាមុន មុនេពលេលាកអ្នកជួបពិេ្រគាះជាមយួអ្នកផ្តល់

េសវាកម្មែថទាេំ្រកៅបណា្ត ញ ឬទទួលេសវាកម្មេ្រកៅបណា្ត ញរបស់េយីងខ្ញុ ំ (េលីកែលងែតក្នុងករណីសេ្រងា្គ ះបនា្ទ ន ់និងការ

ែថទាែំដល្រតូវការជាបនា្ទ ន ់េសវាកម្មែផនការ្រគួសារ និងេសវាកម្មលាងឈាម ែដលេលាកអ្នកទទួលេនៅមន្ទីរលាងឈាម

ែដល្រតូវបានបពាា្ជ កទ់ទួលសា្គ ល់េដាយ Medicare ក្នុងេពលេលាកអ្នកស្ថិតេនៅេ្រកៅតំបនេ់សវាកម្មៃនគេ្រមាងជា

បេណា្ត ះអាសន្ន)។ ្របសិនេបីេលាកអ្នកមនិទទួលបានការឯកភាពជាមុនេទ េលាកអ្នកអាច្រតូវបង្់របាកស់្រមាប់

េសវាទាងំេនាះេដាយខ្លួនឯង។ 

ស្រមាបព់ត័ម៌ានស្តីពីការធានារ៉ាបេ់លីការែថទាសំេ្រងា្គ ះបនា្ទ ន ់និងការែថទាបំនា្ទ នេ់នៅេ្រកៅបណា្ដ ញេនាះ សូមេមលីែផ្នក H 

េនៅក្នុងជំពូកេនះ។ 

្របសិនេបីអ្នកេទៅជួបអ្នកផ្តល់េសវាេ្រកៅបណា្ត ញ អ្នកផ្តល់េសវា្រតូវមានសិទ្ធិចូលរមួក្នុង Medicare និង/ឬ Medi-Cal។ 

• េយីងមនិអាចបងៃ់ថ្លអ្នកផ្តល់េសវាែដលមនិមានសិទ្ធិចូលរមួក្នុង Medicare និង/ឬ Medi-Cal បានេទ។ 

• ្របសិនេបីេលាកអ្នកេទៅរកអ្នកផ្តល់េសវាែថទាែំដលមនិមានសិទ្ធិចូលរមួក្នុង Medicare េនាះ 

អ្នក្រតូវែតបងៃ់ថ្លេពញនូវេសវាែដលអ្នកទទួល។ 



េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 3៖ ការេ្របី្របាស់ការធានារ៉ាបរ់ងរបស់គេ្រមាងស្រមាបក់ារ  
 ែថទាសុំខភាពេលាកអ្នក ន ិងេសវាធានារ៉ាបរ់ងេផ្សងេទៀត 

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 63 ? 

 

• អ្នកផ្តល់េសវាែថទា្ំរតូវែត្របាបអ់្នក ្របសិនេបីពួកេគគា្ម នសិទ្ធិចូលរមួេនៅក្នុង Medicare។ 

E. រេបៀបទទលួបានេសវាកម្មនិងជំនួយគា្ំរទរយៈេពលយូរអែង្វង (LTSS) 

េសវាកម្ម និងជំនួយគា្ំរទរយៈេពលយូរអែង្វង (LTSS) រមួមានេសវាមនុស្សេពញវយ័តាមសហគមន ៍(CBAS), 

កម្មវធីិេសវាកម្មពហុេគាលបំណងស្រមាបម់នុស្សចាស់ (MSSP) និងមន្ទីរែថទា ំ(NF)។ េសវាទាងំេនះ អាចផ្ដល់ជូនេនៅ

តាមផ្ទះរបស់េលាកអ្នក សហគមន ៍ឬេនៅក្នុងមន្ទីរែថទា។ំ ្របេភទេផ្សងៗៃន LTSS មានេរៀបរាបដូ់ចខាងេ្រកាម៖ 

• េសវាមនុស្សេពញវយ័តាមសហគមន ៍(CBAS)៖ កម្មវធីិេសវាកម្មែដលមានមូលដា្ឋ នេនៅសា្ថ បន័ែបបពិេ្រគាះ 

ជំងឺេ្រកៅែដលនាមំកជូននូវការែថទាឯំកេទស េសវាកម្មសង្គមកិច្ច ការព្យោបាលសា្ត រសម្បទារាងកាយ 

និងការព្យោបាលវបិត្តិក្នុងការនិយាយស្តីការែថទាខំ្លួន ការបណ្តុ ះបណា្ត ល និងជំនួយគា្ំរទដល់្រកុម្រគួសារ/

អ្នកកំដរេមលីែថទា ំេសវាកម្មអាហារបូត្ថម្ភ មេធ្យោបាយេធ្វីដំេណីរនិងេសវាកម្មដៃទេទៀត ្របសិនេបីេលាកអ្នក 

បំេពញបាន្រគបេ់ទៅតាមលក្ខណៈវនិិច្ឆយ័ភាពមានសិទ្ធិទទួលែដលកំពុងអនុវត្តន។៍ 

• កម្មវធីិេសវាកម្មពហុេគាលបំណងស្រមាបម់នុស្សចាស់ (MSSP)៖ កម្មវធីិពិេសសជាកល់ាកចំ់េពាះែតរដ្ឋ 

California ែដលផ្តល់េសវាកម្មតាមផ្ទះ និងសហគមន(៍HCBS) េទៅដល់អតិថិជនចាស់ទនេ់ខ្ឞោយែដលអាច 

បពាា្ជ កទ់ទួលសា្គ ល់បានស្រមាបក់ារដាកចូ់លេទៅក្នុងសា្ថ បន័ែថទាបំ៉ុែន្ត្របាថា្ន ចងស់្ថិតេនៅក្នុងសហគមន។៍ 

o បុគ្គលមានសិទ្ធិទទួលបាន Medi-Cal ែដលមានអាយុ 65 ឆា្ន  ំឬេលីសពីេនះ ែដលមានពិការភាពអាច 

មានលក្ខណៈសម្បត្តិ្រគប្់រគានស់្រមាបក់ម្មវធីិេនះ។ កម្មវធីិេនះគឺជាជេ្រមសីេផ្សងជំនួសឲ្យការដាកឲ់្យ 

ចូលេនៅក្នុងសា្ថ បន័ែថទា។ំ 

o េសវាកម្ម MSSP អាចនឹងរមួបពា្ចូ ល ប៉ុែន្តមនិកំណត្់រតឹមែត៖ មជ្ឈមណ្ឌ ល ែថទា/ំជំនួយ 

គាពំារេពលៃថ្ងស្រមាបម់នុស្សេពញវយ័ ជំនួយែផ្នកទីសា្ន កអ់ា្រស័យដូចជាការស្រមបស្រមួលផ្លូវកាយ  

និងបរធិានជំនួយ ជំនួយែថទាផំា្ទ ល់ខ្លួននិងកិច្ចការផ្ទះ ការ្រតួតពិនិត្យេមលីេដីម្បកីារពារបងា្ក រ 

ការ្រគប្់រគងចាតែ់ចងការែថទានិំងេសវាកម្ម្របេភទដៃទេទៀត។ 

• មន្ទីរែថទា ំ(NF)៖ មន្ទីរែថទាមំយួែដលផ្តល់ការែថទាដំល់េលាកអ្នក ែដលមនិអាចរស់េនៅ្របកបេដាយសុវត្ថិភាព

េនៅតាមផ្ទះ ប៉ុែន្តមនិចាបំាចស់្ថិតេនៅក្នុងមន្ទីរេពទ្យ។ 

អ្នកស្រមបស្រមួលការែថទាសុំខភាពរបស់អ្នក នឹងជួយ អ្នកឲ្យយល់អំពីកម្មវធីិនីមយួៗ។ េដីម្បែីស្វងយល់បែន្ថមអំពី

កម្មវធីិណាមយួ សូមទំនាកទំ់នងេសវាសមាជិកតាមរយៈេលខ 1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង  



េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 3៖ ការេ្របី្របាស់ការធានារ៉ាបរ់ងរបស់គេ្រមាងស្រមាបក់ារ  
 ែថទាសុំខភាពេលាកអ្នក ន ិងេសវាធានារ៉ាបរ់ងេផ្សងេទៀត 

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 64 ? 

 

8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក 

េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាកអ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ  

គឺឥតគិតៃថ្ល។ 

F. វធីិេដីម្បទីទលួបានេសវាសុខភាពឥរយិាបថ (សុខភាពផ្លូវចិត្ត និង បពាា្ហ េសពេ្រគឿងេញៀន) 

េលាកអ្នកនឹងទទួលបានេសវាសុខភាពឥរយិាបថែដលមានលក្ខណៈចាបំាចែ់ផ្នកេវជ្ជសា្រស្ដែដលរ៉ាបរ់ងេដាយកម្មវធីិ 

Medicare និង Medi-Cal។ Health Net Cal MediConnect ផ្តល់េសវាសុខភាពឥរយិាបថែដលរ៉ាបរ់ងេដាយ 

Medicare។ េសវាសុខភាពឥរយិាបថែដលរ៉ាបរ់ងេដាយ Medi-Cal មនិ្រតូវបានផ្ដល់េដាយ  

Health Net Cal MediConnect េឡីយ ប៉ុែន្តនឹងមានស្រមាបស់មាជិកែដលមានសិទ្ធិទទួលរបស់  

Health Net Cal MediConnect តាមរយៈ្រកសួងសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់េខានធី និង្រកសួងសុខាភបិាលសាធារណៈ 

េខានធី Los Angeles (ការ្រគប្់រគង និងការទបស់ា្ក តក់ារេ្របី្របាស់ េ្រគឿងេញៀន ) (DPH/SAPC) (ADS)។ 

F1. េតេីសវាសុខភាពឥរយិាបថអ្វីខ្លះរបស់ MediCal ្រតូវបានផ្តល់ជូនេនៅេ្រកៅ  

Health Net Cal MediConnect តាមរយៈ្រកសួងសុខភាពផ្លូវចតិ្ត (DMH) េខានធី Los Angeles  
និង្រកសួងសុខាភបិាលសាធារណៈេខានធី Los Angeles (ការ្រគប្់រគង និងទបស់ា្ក តក់ារ

េ្របី្របាស់សារធាតុេញៀន) (DPH/SAPC)? 

េសវាកម្មសុខភាពផ្លូវចិត្តឯកេទសរបស់ Medi-Cal មានស្រមាបេ់លាកអ្នក តាមរយៈគេ្រមាងសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់

េខានធី (MHP) ្របសិនេបីេលាកអ្នកបំេពញបាន្រគបត់ាមលក្ខណៈវនិិច្ឆយ័ៃនភាពចាបំាចែ់ផ្នកេវជ្ជសា្រស្តរបស់េសវាកម្ម

សុខភាពផ្លូវចិត្តឯកេទសរបស់ Medi-Cal។ េសវាកម្មសុខភាពផ្លូវចិត្តឯកេទសរបស់ Medi-Cal ្រតូវបានផ្តល់ជូនេដាយ 

តាមរយៈ្រកសួងសុខភាពផ្លូវចិត្ត (DMH) េខានធី Los Angeles និង្រកសួងសុខាភបិាលសាធារណៈេខានធី Los 

Angeles (ការ្រគប្់រគង និងការទបស់ា្ក តក់ារេ្របី្របាស់សារធាតុេញៀន)(DPH/SAPC រមួមាន៖ 

• េសវាសុខភាពផ្លូវចិត្ត (ការវាយតៃម្ល ការព្យោបាល ការសា្ត រនីតិសម្បទា ជាបស់ាចស់ារេលាហិត និងការអភវិឌ្ឍន៍

គេ្រមាង) 

• េសវាគា្ំរទការេ្របីឱសថ 

• ការព្យោបាលក្រមតិធ្ងនេ់ពញមយួៃថ្ង 

• ការសា្ដ រនីតិសម្បទាេពញមយួៃថ្ង 

• ការអន្ដរាគមនែ៍ផ្នកវបិត្ដិ 



េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 3៖ ការេ្របី្របាស់ការធានារ៉ាបរ់ងរបស់គេ្រមាងស្រមាបក់ារ  
 ែថទាសុំខភាពេលាកអ្នក ន ិងេសវាធានារ៉ាបរ់ងេផ្សងេទៀត 

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 65 ? 

 

• ការេធ្វីេស្ថរភាពនីយកម្មវបិត្តិ 

• េសវាកម្មព្យោបាលេនៅមណ្ឌ លស្រមាបម់នុស្សេពញវយ័ 

• េសវាព្យោបាលអ្នកមានវបិត្ដិផ្លូវចិត្តេនៅតាមមណ្ឌ ល 

• េសវាមន្ទីរែថទាពំ្យោបាលអ្នកមានជំងឺវកិលចរតិ 

• េសវាព្យោបាលជំងឺវកិលចរតិែបបពិេ្រគាះជំងឺក្នុងមន្ទីរេពទ្យ  

• ការ្រគប្់រគងករណីេគាលេដៅ 

េសវាផ្តល់ឱសថរបស់ Medi-Cal មានស្រមាបេ់លាកអ្នកតាមរយៈ្រកសួងសុខាភបិាលសាធារណៈេខានធី Los 

Angeles (ការ្រគប្់រគង និងទបស់ា្ក តក់ារេ្របី្របាស់សារធាតុេញៀន) (DPH/SAPC) ្របសិនេបីេលាកអ្នកបំេពញតាម

លក្ខណៈវនិិច្ឆយ័ៃនភាពចាបំាចែ់ផ្នកេវជ្ជសា្រស្តរបស់ឱសថ Medi-Cal។ េសវាផ្ដល់ឱសថរបស់ Medi-Cal ផ្តល់េដាយ

្រកសួងសុខាភបិាលសាធារណៈេខានធី Los Angeles (ការ្រគប្់រគង និងការទបស់ា្ក តក់ារេ្របី្របាស់សារធាតុេញៀន) 

(DPH/SAPC) រមួមាន៖ 

• េសវាព្យោបាលក្រមតិធ្ងនែ់បបពិេ្រគាះជំងឺេ្រកៅ 

• េសវាព្យោបាលេនៅតាមេគហដា្ឋ ន 

• េសវាផ្តល់ឱសថស្រមាបក់ារព្យោបាលែបបពិេ្រគាះជំងឺេ្រកៅេដាយឥតគិតៃថ្ល 

• េសវាព្យោបាលសារធាតុណាកូទីន 

• េសវាកម្មព្យោបាលការេញៀនសារធាតុអាេភៀនេដាយឱសថ ណាល់្រទិចសូន 

បែន្ថមេទៅនឹងេសវាឱសថរបស់ Medi-Cal ដូចបានេរៀបរាបខ់ាងេលី េលាកអ្នកអាចទទួលបានេសវាបន្ឞោបជាតិពុលក្នុង

រាងកាយែបបពិេ្រគាះជំងឺក្នុងេពទ្យេដាយស្ម័្រគចិត្ត ្របសិនេលាកអ្នកបំេពញនូវលក្ខណៈវនិិច្ឆយ័ៃនភាពចាបំាចែ់ផ្នក

េវជ្ជសា្រស្ត។ 

េលាកអ្នកកនឹ៏ងទទួលបានេសវាសុខភាពឥរយិាបថែដលមានលក្ខណៈចាបំាចែ់ផ្នកេវជ្ជសា្រស្ត ែដលធានារ៉ាបេ់ដាយ 

Medicare និង្រគប្់រគងេដាយបណា្ត ញសុខភាពផ្លូវចិត្ត Health Net Cal MediConnect ផងែដរ។ េសវាសុខភាព

ឥរយិាបថរមួមាន ប៉ែុន្តមនិក្រមតិ្រតឹមែត៖  

• េសវាពិេ្រគាះជំងឺេ្រកៅ៖ អន្ដរាគមនេ៍លីអ្នកមានវបិត្ដិផ្លូវចិត្តេ្រកៅមន្ទីរេពទ្យ ការវាយតៃម្ល និងព្យោបាលរយៈេពលខ្លី 

ការព្យោបាលឯកេទសរយៈេពលែវង និងការែថទាសំា្ដ រនីតិសម្បទាណាមយួែដលទាកទ់ងនឹងវបិត្ដិេ្របី្របាស់ 

សារធាតុេញៀន។  



េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 3៖ ការេ្របី្របាស់ការធានារ៉ាបរ់ងរបស់គេ្រមាងស្រមាបក់ារ  
 ែថទាសុំខភាពេលាកអ្នក ន ិងេសវាធានារ៉ាបរ់ងេផ្សងេទៀត 

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 66 ? 

 

• េសវា និងបរកិា្ខ រផ្គតផ់្គងព់្យោបាលេនៅក្នុងមន្ទីរេពទ្យ៖ ការសា្ន កេ់នៅក្នុងបន្ទបម់យួមានែ្រគពីរ ឬេ្រចីន រមួទាងំ

អង្គភាពព្យោលពិេសស បរកិា្ខ រផ្គតផ់្គង ់និងេសវាបនា្ទ បប់ន្ស ំែដលជាធម្មតាផ្តល់េដាយមន្ទីរែថទា។ំ 

• ក្រមតិែបបពិេ្រគាះជំងឺក្នុង និងជេ្រមសីេផ្សងៃនការែថទា៖ំ េសវាកម្មផ្តល់ការស្រមាកេពទ្យេដាយអេន្លី 

និងេសវាកម្មែបបពិេ្រគាះជំងឺេ្រកៅ្រគប្់រជុងេ្រជាយេនៅសា្ថ បន័ែដល្រតូវបានបពាា្ជ កទ់ទួលសា្គ ល់េដាយ 

Medicare។ 

• ការបន្ឞោបជាតិពុលក្នុងរាងកាយ៖ េសវាស្រមាកក្នុងមន្ទីរេពទ្យ ស្រមាបស់ា្ថ នភាពបន្ឞោបជាតិពុលធ្ងនធ់្ងរ  

និងការព្យោបាលសា្ថ នភាពធ្ងនធ់្ងរែផ្នកេវជ្ជសា្រស្ត ទាកទ់ងនឹងវបិត្ដិេ្របី្របាស់សារធាតុេញៀន។ 

• េសវាសេ្រងា្គ ះបនា្ទ ន៖់ ការពិនិត្យរកជំងឺ និងវាយតៃម្លេដីម្បកំីណត ់ថាេតីពិតជាមានសា្ថ នភាពេវជ្ជសា្រស្តៃនការ

សេ្រងា្គ ះបនា្ទ នែ់ផ្នកវកិលចរតិឬយ៉ាងណា និងការែថទាពំ្យោបាលែដលចាបំាចេ់ដីម្បសី្រមាល ឬលុបបំបាត ់

សា្ថ នភាពេវជ្ជសា្រស្ដៃនការសេ្រងា្គ ះបនា្ទ នែ់ផ្នកវកិលចរតិេនះ។ 

ស្រមាបព់ត័ម៌ានស្ដីពីអ្នកផ្តល់េសវាែថទា ំសូមេមលីបពា្ជ ីេឈា្ម ះឱសថសា្ថ ន និងអ្នកផ្តល់េសវាែថទារំបស់េលាកអ្នក។ 

េលាកអ្នកកអ៏ាចទំនាកទំ់នងេសវាបេ្រមសីមាជិក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 1-855-464-3571 

(TTY: 711 ពី ចាបពី់េម៉ាង 8 ដល់ 8 យប ់ពីៃថ្ងចន័្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ 

និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាកអ្នកវញិេនៅក្នុងៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ 

ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ឬចូលេមលីេគហទំពរ័របស់េយីងខ្ញុ ំតាមអាសយដា្ឋ ន 

www.healthnet.com/calmediconnect។ 

 

ការកំណត ់និងការមនិរាបប់ពា្ចូ លេសវាសុខភាពឥរយិាបថ 

ស្រមាបប់ពា្ជ ីស្តីពីការកំណត ់និងការមនិរាបប់ពា្ចូ លេសវាសុខភាពឥរយិាបថ សូមេមលីជំពូកទី 4 ែផ្នក F៖ អត្ថ្របេយាជន ៍

ែដលមនិ្រតូវបានធានារ៉ាបរ់ងេដាយ Health Net Cal MediConnect Medicare ឬ Medi-Cal។  

ដំេណីរការែដលេ្របី្របាស់េដីម្បកំីណតពី់ភាពចាបំាចែ់ផ្នកេវជ្ជសា្រស្តស្រមាបេ់សវាសុខភាពឥរយិាបថ 

គេ្រមាង្រតូវែតអនុពាា្្្ណ្ញ តឲ្យមានការធានារ៉ាបរ់ងេលីបរកិា្ខ រផ្គតផ់្គង ់និងេសវាសុខភាពឥរយិាបថជាកល់ាកម់យួចំនួន។ 

ស្រមាបព់ត័ម៌ានលម្អតិស្តីពីេសវានានាែដលត្រមូវឲ្យមានការអនុពាា្្្ណ្ញ តជាមុន សូមេមលីជំពូកទី 4។ េដីម្បទីទួល

ការអនុពាា្្្ណ្ញ តស្រមាបេ់សវាទាងំេនះ េលាកអ្នក្រតូវទូរស័ព្ទមកកានេ់សវាបេ្រមសីមាជិក Health Net Cal MediConnect 

តាមរយៈេលខ 1-855-464-3571 (TTY: 711), ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ 

http://www.healthnet.com/calmediconnect


េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 3៖ ការេ្របី្របាស់ការធានារ៉ាបរ់ងរបស់គេ្រមាងស្រមាបក់ារ  
 ែថទាសុំខភាពេលាកអ្នក និងេសវាធានារ៉ាបរ់ងេផ្សងេទៀត 

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 67 ? 

 

េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅ 

កានេ់លាកអ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ គេ្រមាងនឹងបពា្ជូ នេលាកអ្នកេទៅកាន់

អ្នកជំនាញែផ្នកសុខភាពផ្លូវចិត្តជាបកិ់ច្ចសន្យោែដលស្ថិតេនៅជិតេលាកអ្នក ែដលេគនឹងវាយតៃម្លេលាកអ្នក េដីម្ប ី
កំណតថ់ាេតីេលាកអ្នក្រតូវការការព្យោបាលបែន្ថម ឬយ៉ាងណា។ ្របសិនេបីេលាកអ្នក្រតូវការការព្យោបាល េនាះអ្នកជំនាញ

ែផ្នកសុខភាពផ្លូវចិត្តជាបកិ់ច្ចសន្យោេនាះ នឹងបេង្កីតគេ្រមាងព្យោបាលមយួ េហីយបពា្ជូ នគេ្រមាងេនាះេទៅកាន ់Health Net 

េដីម្បពិីនិត្យ។ េសវានានាែដលមានេនៅក្នុងគេ្រមាងព្យោបាល នឹង្រតូវរ៉ាបរ់ងេនៅេពលអនុពាា្្្ណ្ញ តេដាយគេ្រមាងសុខភាព។ 

្របសិនេបីគេ្រមាងសុខភាពមនិផ្តល់ការឯកភាពេលីគេ្រមាងព្យោបាលេនាះេទ គា្ម នេសវា និងបរកិា្ខ រផ្គតផ់្គងប់ែន្ថមណា

នឹង្រតូវបានរ៉ាបរ់ងស្រមាបស់ា្ថ នភាព េនាះេឡីយ។ ប៉ែុន្តគេ្រមាងអាចបពា្ជូ នេលាកអ្នក េទៅកាន្់រកសួងសុខភាពផ្លូវចិត្ត

របស់េខានធី េដីម្បជួីយ េលាកអ្នកឲ្យទទួលបានការែថទាសុំខភាព ែដលេលាកអ្នក្រតូវការ។ 

នីតិវធីិបពា្ជូ នរវាង Health Net Cal MediConnect និងទី្រកុង Los Angeles៖ ្រកសួងេខានធីសុខភាពផ្លូវចិត្ត (DMH) 

និង្រកសួងេខានធីសុខាភបិាលសាធារណៈៃនេខានធី Los Angeles (ការទបស់ា្ក ត ់និងការការពារេលីការេ្របី្របាស់សារ 

ធាតុញាណ) (DPH/SAPC) 

ការបពា្ជូ នេទៅរកេសវាសុខភាពឥរយិាបថ Health Net Cal MediConnect អាចេធ្វីេឡីងពី្របភពជាេ្រចីន រមួមាន៖ 

អ្នកផ្តល់េសវាសុខភាពឥរយិាបថរបស់េខានធី អ្នក្រគប្់រគងករណីេខានធី PCP សមាជិក និង្រកុម្រគួសាររបស់ពួកេគ។ 

្របភពៃនការបពា្ជូ នបន្តទាងំេនះ អាចទំនាកទំ់នង Health Net Cal MediConnect បានេដាយការេហៅទូរស័ព្ទ

មកកានេ់លខែដលមានេនៅេលីបណ័្ណ សមា្គ ល់សមាជិករបស់េលាកអ្នក។ Health Net នឹងបពាា្ជ កអំ់ពីសិទ្ធិទទួលបាន 

េហីយអនុពាា្្្ណ្ញ តឲ្យផ្តល់េសវាេនៅេពលសម្រសប។  

Health Net នឹងេធ្វីការជាមយួេខានធី Los Angeles េដីម្បផី្ដល់ការបពា្ជូ នបន្ត និងការស្រមបស្រមួល

ការែថទាដំស៏ម្រសបស្រមាបេ់លាកអ្នក។ 

ការបពា្ជូ នេទៅរកេសវាឯកេទសសុខភាពផ្លូវចិត្តេខានធី និង/ឬ េសវាព្យោបាលេ្រគឿង្រសវងឹ/ថា្ន េំញៀន អាចេធ្វីេឡីងេដាយ

ខ្លួនអ្នកផា្ទ ល់។  

េសវាស្រមបស្រមួលការែថទារំមួមាន៖ ការស្រមបស្រមួលេសវារវាង PCPs, អ្នកផ្តល់េសវាសុខភាពផ្លូវចិត្ដរបស់េខានធី, 

អ្នក្រគប្់រគងករណីេខានធី, េលាកអ្នក, និង្រគួសារ ឬអ្នកែថទារំបស់េលាកអ្នកតាមលក្ខណៈសម្រសប។  



េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 3៖ ការេ្របី្របាស់ការធានារ៉ាបរ់ងរបស់គេ្រមាងស្រមាបក់ារ  
 ែថទាសុំខភាពេលាកអ្នក ន ិងេសវាធានារ៉ាបរ់ងេផ្សងេទៀត 

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 68 ? 

 

េតី្រតូវេធ្វីដូចេម្តច ្របសិនេបីេលាកអ្នកមានបពាា្ហ  ឬបណ្្ដឹ ងតវ៉ាអំពីេសវាសុខភាពឥរយិាបថ  

អត្ថ្របេយាជនែ៍ដលមានែចងក្នុងែផ្នកេនះ អនុេលាមេទៅនឹងដំេណីរការបណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍ ដូចគា្ន នឹងអត្ថ្របេយាជន៍

េផ្សងេទៀត។ សូមេមលីជំពូកទី 9៖ េតី្រតូវេធ្វីអ្វី្របសិនេបីេលាកអ្នកមានបពាា្ហ  ឬមានពាក្យបណ្តឹ ង (េសចក្ដីសេ្រមច

េលីការធានារ៉ាបរ់ង បណ្ដឹ ងឧទ្ធរណ៍ ពាក្យបណ្ដឹ ង) ស្រមាបព់ត័ម៌ានអំពីការដាកព់ាក្យបណ្តឹ ង។ 

ការែថទាជំាបន្្ដេទៀតស្រមាបស់មាជិកទាងំឡាយណាែដលកំពុងទទួលបានេសវាសុខភាពឥរយិាបថ 

្របសិនេបីេលាកអ្នកកំពុងទទួលេសវាសុខភាពឥរយិាបថ េនាះេលាកអ្នកអាចេស្នីសំុបន្ដជួបជាមយួអ្នកផ្តល់េសវាែថទាំ

របស់េលាកអ្នក។ េយីងខ្ញុ ំត្រមូវឲ្យផ្តល់ការយល់្រពមេលីសំេណីេនះ ្របសិនេបីេលាកអ្នកអាចបងា្ហ ញពីទំនាកទំ់នងែដល

មាន្រសាបជ់ាមយួអ្នកផ្តល់េសវាែថទារំបស់េលាកអ្នកក្នុងរយៈេពល 12 ែខមុនេពលចុះេឈា្ម ះ។ ្របសិនេបីសំេណី 

របស់េលាកអ្នក្រតូវបានឯកភាព េនាះេលាកអ្នកអាចបន្តជួបអ្នកផ្តល់េសវាែថទារំហូតដល់ 12 ែខ។ េ្រកាយរយៈេពល  

12 ែខដំបូង េយីងខ្ញុ ំអាចនឹងែលងផ្តល់ការធានារ៉ាបរ់ងេលីការែថទារំបស់េលាកអ្នក ្របសិនេបីេលាកអ្នកបន្តជួប

អ្នកផ្តល់េសវាែថទាេំ្រកៅបណា្ត ញ។ ស្រមាបជំ់នួយក្នុងការេស្នីសំុរបស់េលាកអ្នក សូមទូរស័ព្ទមកកានេ់សវាបេ្រមសីមាជិក 

Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 1-855-464-3571 (TTY: 711) ពីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់ 8 យប ់

ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ 

េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាកអ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ 

G. រេបៀបទទលួបានេសវាកម្មដឹកជពា្ជូ ន 

Health Net Cal MediConnect កំពុងសហការជាៃដគូជាមយួ LogistiCare Solutions, LLC (LogistiCare) 

េដីម្បផី្តល់េសវាដឹកជពា្ជូ នេវជ្ជសា្រស្ដមនិែមនសេ្រងា្គ ះបនា្ទ ន ់(NEMT) និងេសវាដឹកជពា្ជូ នមនិែមនេវជ្ជសា្រស្ត (NMT) 

ដល់សមាជិក Health Net ែដលបានចុះេឈា្ម ះក្នុងគេ្រមាង Cal MediConnect។  

 

ការដឹកជពា្ជូ នែផ្នកេវជ្ជសា្រស្្ដមនិមានលក្ខណៈសេ្រងា្្គ ះបនា្ទ ន ់(NEMT) 

ការដឹកជពា្ជូ នេវជ្ជសា្រស្ដមនិែមនសេ្រងា្គ ះបនា្ទ នែ់ដលចាបំាចេ់ដីម្បទីទួលបានេសវាេវជ្ជសា្រស្ដែដលមានការធានារ៉ាបរ់ង  

និងអា្រស័យេលីេវជ្ជបពាា្ជ ជាលាយលក្ខណ៍របស់្រគូេពទ្យ ទន្តេពទ្យ ឬបាទាេពទ្យ េហីយេនៅេពលែដលសា្ថ នភាពេវជ្ជ

សា្រស្តនិងផ្លូវកាយរបស់អ្នកទទួលមនិអនុពាា្្្ណ្ញ តឲ្យអ្នកទទួលេនាះេធ្វីដំេណីរេដាយរថយន្ត្រកុង, រថយន្តដឹកអ្នកដំេណីរ, 

រថយន្តតាកសីុ់ ឬទ្រមងេ់ផ្សងដៃទេទៀតៃនការដឹកជពា្ជូ នសាធារណៈ ឬឯកជនេនាះេឡីយ។ 

 



េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 3៖ ការេ្របី្របាស់ការធានារ៉ាបរ់ងរបស់គេ្រមាងស្រមាបក់ារ  
 ែថទាសុំខភាពេលាកអ្នក ន ិងេសវាធានារ៉ាបរ់ងេផ្សងេទៀត 

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 69 ? 

 

ការដឹកជពា្ជូ នមនិមានលក្ខណៈេវជ្ជសា្រស្ត (NMT) 

 

NMT រមួមានការដឹកជពា្ជូ នេទៅរកេសវាេវជ្ជសា្រស្ដ តាមរយៈរថយន្តដឹកអ្នកដំេណីរ តាកសីុ់ ឬមេធ្យោបាយ

ដឹកជពា្ជូ នសាធារណៈ/ឯកជន ែដលផ្ដល់ជូនេដាយបុគ្គលទាងំឡាយ ែដលមនិបានចុះេឈា្ម ះជាអ្នកផ្ដល់េសវារបស់ 

Medi-Cal។  

 

ការដឹកជពា្ជូ ន NMT មនិរមួបពា្ចូ ល ការដឹកជពា្ជូ នសមាជិកទាងំឡាយណា ែដលឈ ឺរងរបសួ េងីបពីឈ ឺេខ្ឞោយកមា្ល ងំ 

ឬបាតប់ងស់មត្ថភាពេដាយរថយន្តសេ្រងា្គ ះបនា្ទ ន ់រថយន្តដឹកជពា្ជូ នែដលមានេយាងេលីកេឡីង ឬរថយន្ដដឹកជពា្ជូ ន

រេទះជនពិការេនាះេឡីយ។ 

 

អត្ថ្របេយាជនក៍ារដឹកជពា្ជូ ន NMT រមួមាន៖ 

 

• ការេធ្វីដំេណីរេទៅមកេដាយគា្ម នកំណតស់្រមាបស់មាជិកមា្ន ក់ៗ ក្នុងមយួឆា្ន ្ំរបតិទិនេដាយមនិគិតកៃ្រម 

• េសវាេផ្ទរពីឡានមយួេទៅឡានមយួេទៀត  

• ការដឹកជពា្ជូ នតាមតាកសីុ់ រថយន្តស្តងដ់ារដឹកអ្នកដំេណីរ រថយន្ដតូច  

• េសវាេទៅមកពីការណាតជួ់ប្រគូេពទ្យ ឬពីលំេនៅដា្ឋ ន  

• មនិកំណតច់មា្ង យម៉ាយល៍ក្នុងតំបនេ់សវា 

• រមួទាងំសមាជិក្រគួសារ ឬអ្នកែថទាមំា្ន កេ់នៅេពលេធ្វីដំេណីរ េដាយមនិគិតៃថ្លបែន្ថម 

• េលាកអ្នកអាចសំុឲ្យអ្នកេបីកបរឈបេ់នៅឱសថសា្ថ ន កែន្លងផ្តល់េសវាវទិ្យសុា្រស្ដ ឬមន្ទីរពិេសាធន៍

េពលេធ្វីដំេណីរពីការយិាល័យ្រគូេពទ្យ (មនិរាបជ់ាការេធ្វីដំេណីរដាចេ់ដាយែឡកេឡីយ) 

 

េដីម្បេីស្នីសំុេសវាដឹកជពា្ជូ នែដលបានេរៀបរាបខ់ាងេលី សូមទំនាកទំ់នងេសវាបេ្រមសីមាជិក  

Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 1-855-464-3571 (TTY: 711) ពីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់

ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ 

េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាកអ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ 

 



េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 3៖ ការេ្របី្របាស់ការធានារ៉ាបរ់ងរបស់គេ្រមាងស្រមាបក់ារ  
 ែថទាសុំខភាពេលាកអ្នក ន ិងេសវាធានារ៉ាបរ់ងេផ្សងេទៀត 

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 70 ? 

 

សំេណីមេធ្យោបាយេធ្វីដំេណីរ្រតូវែតដាកជូ់នជាមុនឲ្យបាន្របាពំីរៃថ្ងៃនៃថ្ងេធ្វីការស្រមាបទ់ាងំការដឹកជពា្ជូ នែផ្នកេវជ្ជសា្រស្ដ

មនិមានលក្ខណៈសេ្រងា្គ ះបនា្ទ ន ់និងការដឹកជពា្ជូ នមនិមានលក្ខណៈេវជ្ជសា្រស្ដ។ 

 

្របសិនេបីេលាកអ្នក្រតូវការេរៀបចំេសវាេដាយមានការជូនដំណឹងក្នុងរយៈេពលខ្លី េនាះការេស្នីសំុទាងំេនះនឹង្រតូវបាន 

ពិចារណាេទៅតាមករណីនីមយួៗេហីយនឹងអា្រស័យេលីសភាពៃនការណាតជួ់ប េពលែដលការណាតជួ់បស្រមាប ់

េសវាេវជ្ជសា្រស្ត្រតូវបានេរៀបចំេហីយភាពអាចរកបានៃនធនធានមេធ្យោបាយេធ្វីដំេណីរ។ 

H. រេបៀបទទលួេសវាែដលមានធានារ៉ាបរ់ងេនៅេពលេលាកអ្នកមានករណីសេ្រងា្្គ ះបនា្ទ ន ់

ឬត្រមូវការបនា្ទ នៃ់នការែថទា ំឬក្នុងអំឡុងេពលមានេ្រគាះមហន្តរាយ 

H1. ការែថទាេំនៅេពលេលាកអ្នកមានការសេ្រងា្្គ ះបនា្ទ នែ់ផ្នកេវជ្ជសា្រស្ត 

និយមនយ័ៃនការសេ្រងា្្គ ះបនា្ទ នែ់ផ្នកេវជ្ជសា្រស្ត 

ការសេ្រងា្គ ះបនា្ទ នែ់ផ្នកេវជ្ជសា្រស្ដ គឺជាសា្ថ នភាពេវជ្ជសា្រស្ដែដលមានេរាគសពាា្្្ណ្ញ ដូចជា ឈចុឺកចាបខ់ា្ល ងំ ឬរងរបសួ

ធ្ងនធ់្ងរ។ សា្ថ នភាពេនាះគឺធ្ងនធ់្ងរយ៉ាងខា្ល ងំ្រតងថ់ា ្របសិនេបីមនិបានទទួលការយកចិត្តទុកដាកែ់ផ្នកេវជ្ជសា្រស្តភា្ល មៗេទ 

េលាកអ្នក ឬនរណាមា្ន កក់េ៏ដាយែដលមានចំេណះដឹងមធ្យមអំពីសុខភាព និងេវជ្ជសា្រស្តអាចរពឹំងទុកថាវានឹងនាមំកនូវ៖ 

• ហានិភយ័ធ្ងនធ់្ងរចំេពាះសុខភាពអ្នក ឬចំេពាះសុខភាពកូនេនៅក្នុងៃផ្ទរបស់អ្នក ឬ 

• ការខូចខាតធ្ងនធ់្ងរចំេពាះមុខងាររាងកាយ ឬ 

• មុខងារៃនសររីាង្គ ឬចំែណកណាមយួៃនរាងកាយដំេណីរការខុស្រប្រកតីធ្ងនធ់្ងរ ឬ 

• ក្នុងករណី្រស្តីមានៃផ្ទេពាះ ែដលកំពុងឈេឺពាះសំរាលកូន េនៅេពលែដល៖ 

o មានេពលេវលាមនិ្រគប្់រគានេ់ដីម្បេីផ្ទរអ្នកយ៉ាងមានសុវត្ថិភាពេទៅកានម់ន្ទីរេពទ្យមយួេផ្សងេទៀតមុន 

េពលស្រមាលកូន។ 

o ការេផ្ទរេទៅកានម់ន្ទីរេពទ្យមយួេផ្សងេទៀតអាចនឹងដាកក់ារគ្រមាមកំែហងចំេពាះសុខភាព ឬ 

សុវត្ថិភាពរបស់អ្នក ឬរបស់កូនមនិទានេ់កីតរបស់អ្នក។ 



េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 3៖ ការេ្របី្របាស់ការធានារ៉ាបរ់ងរបស់គេ្រមាងស្រមាបក់ារ  
 ែថទាសុំខភាពេលាកអ្នក និងេសវាធានារ៉ាបរ់ងេផ្សងេទៀត 

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 71 ? 

 

េតី្រតូវេធ្វីដូចេម្តច េបីសិនជាេលាកអ្នកមានការសេ្រងា្្គ ះបនា្ទ នែ់ផ្នកេវជ្ជសា្រស្ត? 

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានការសេ្រងា្គ ះបនា្ទ នែ់ផ្នកេវជ្ជសា្រស្ដ៖ 

• រកជំនួយកានែ់តឆាបត់ាមែតអាចេធ្វីបាន។ ទូរស័ព្ទេទៅេលខ 911 ឬេទៅកានប់ន្ទបស់េ្រងា្គ ះបនា្ទ ន ់ឬមន្ទីរេពទ្យ

ែដលស្ថិតេនៅជិតបំផុត។ ទូរស័ព្ទេហៅរថយន្តសេ្រងា្គ ះបនា្ទ នក់្នុងករណីែដលេលាកអ្នក្រតូវការវា។ 

េលាកអ្នកមនិចាបំាចទ់ទួលការឯកភាព ឬការបពា្ជួ នជាមុនពី PCP របស់េលាកអ្នកេឡីយ។ 

• េលាកអ្នក្រតូវេធ្វីឲ្យ្របាកដថាេលាកអ្នកបាន្របាបគ់េ្រមាងេយីងខ្ញុ ំអំពីករណីសេ្រងា្្គ ះបនា្ទ នរ់បស់េលាកអ្នក 

ឲ្យបានឆាបត់ាមែដលអាចេធ្វីេទៅបាន។ េយីងខ្ញុ ំ្រតូវតាមដានបន្ដេលីការែថទាសំេ្រងា្គ ះបនា្ទ នរ់បស់េលាកអ្នក។ 

េលាកអ្នក ឬនរណាមា្ន កេ់ផ្សងេទៀត គួរេហៅទូរស័ព្ទេដីម្ប្ីរបាបេ់យីងខ្ញុ ំអំពីការែថទាកំរណីសេ្រងា្គ ះបនា្ទ នរ់បស់ 

េលាកអ្នក តាមធម្មតាក្នុងរយៈេពល 48 េម៉ាង។ យ៉ាងេនះក្តី េលាកអ្នកនឹងមនិបាច្់រតូវបងៃ់ថ្លស្រមាបេ់ស 

វាសេ្រងា្គ ះបនា្ទ នេ់ដាយសារែតការយឺតយ៉ាវេនៅក្នុងការ្របាបេ់យីងខ្ញុ ំេនាះេឡីយ។ សូមទាកទ់ងមកកានេ់សវា 

បេ្រមសីមាជិកតាមរយៈេលខ 1-855-464-3571 (TTY: 711) ពីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់

ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារ

ទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាកអ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ 

េសវាែដលបានធានារ៉ាបរ់ងេនៅក្នុងករណីសេ្រងា្្គ ះបនា្ទ នែ់ផ្នកេវជ្ជសា្រស្ត? 

េលាកអ្នកអាចនឹងទទួលបានការែថទាកំរណីសេ្រងា្គ ះបនា្ទ នែ់ដលមានការធានារ៉ាបរ់ងេនៅេពលណាកេ៏ដាយ 

ែដលេលាកអ្នក្រតូវការវា េនៅ្រគបទី់កែន្លងេនៅក្នុងសហរដ្ឋអាេមរកិ ឬទឹកដីរបស់្របេទសេនះ។ ្របសិនេបីេលាកអ្នក្រតូវការ

រថយន្តគិលានសេ្រងា្គ ះេដីម្បេីទៅកានប់ន្ទបស់េ្រងា្គ ះបនា្ទ ន ់េនាះគេ្រមាងេយីងខ្ញុ ំមានរ៉ាបរ់ងជូន។ េដីម្បសិីក្ឞោបែន្ថម 

សូមេមលីតារាងអត្ថ្របេយាជន ៍េនៅក្នុងជំពូកទី4។ 

េលាកអ្នកអាចនឹងទទួលបានការែថទាេំវជ្ជសា្រស្តែបបសេ្រងា្គ ះបនា្ទ នែ់ដលមានការធានារ៉ាបរ់ងេនៅខាងេ្រកៅសហរដ្ឋ 

អាេមរកិបាន។ អត្ថ្របេយាជនេ៍នះ្រតូវបានក្រមតិកំណត្់រតឹម $50,000 ក្នុងមយួឆា្ន ។ំ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម  

សូមេមលី «ការធានារ៉ាបរ់ងបនា្ទ ន/់ភា្ល មៗទូទាងំពិភពេលាក» េនៅក្នុងតារាងអត្ថ្របេយាជន ៍ជំពូកទី 4 ៃនេសៀវេភៅេនះ 

ឬទាកទ់ងេសវាអតិថិជនតាមរយៈ 1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់

ពីៃថ្ងចន័្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ បនា្ទ បពី់េម៉ាងខាងេលី េនៅចុងសបា្ត ហ៍ និងេនៅៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចបន្សល់ទុកសារ 

ែដលមានសុវត្ថិភាពបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាកអ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ  

គឺឥតគិតៃថ្ល។ 



េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 3៖ ការេ្របី្របាស់ការធានារ៉ាបរ់ងរបស់គេ្រមាងស្រមាបក់ារ  
 ែថទាសុំខភាពេលាកអ្នក ន ិងេសវាធានារ៉ាបរ់ងេផ្សងេទៀត 

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 72 ? 

 

បនា្ទ បពី់ការសេ្រងា្គ ះបនា្ទ នច់បស់ព្វ្រគប ់េលាកអ្នកនឹង្រតូវការការែថទាតំាមដានបន្តេដីម្បឲី្យ្របាកដថា េលាកអ្នកបាន

្របេសីរ្រគានេ់បីេហីយ។ ការែថទាតំាមដានបន្តរបស់េលាកអ្នក នឹង្រតូវធានារ៉ាបរ់ងេដាយេយីងខ្ញុ ំ។ ្របសិនេបីេលាក 

អ្នកទទួលការែថទាសំេ្រងា្គ ះបនា្ទ នពី់ អ្នកផ្តល់េសវាែថទាេំ្រកៅបណា្ត ញ េនាះេយីងខ្ញុ ំនឹងព្យោយាមរកអ្នកផ្តល់េសវាែថទាកំ្នុង

បណា្ត ញេដីម្ប្ីរគប្់រគងការែថទារំបស់អ្នកឲ្យបានឆាបត់ាមែតអាចេធ្វីេទៅបាន។ 

ការទទួលការែថទាសំេ្រងា្្គ ះបនា្ទ ន ់េបីសិនជាវាមនិែមនជាករណីសេ្រងា្្គ ះបនា្ទ ន ់

េនៅេពលខ្លះវាមានការលំបាកេដីម្បដឹីងថាេតីេលាកអ្នកមានករណីសេ្រងា្គ ះបនា្ទ នែ់ផ្នកេវជ្ជសា្រស្ត ឬែផ្នកសុខភាពឥរយិាបថ 

ឬកអ៏ត។់ េលាកអ្នកអាចចូលេទៅទទួលការែថទាសំេ្រងា្គ ះបនា្ទ ន ់និង្រតូវេវជ្ជបណ្ឌិ ត្របាបថ់ាវាមនិែមនជាករណីសេ្រងា្គ ះ 

បនា្ទ នេ់ទ។ ដរាបណាេលាកអ្នកគិតេដាយសមេហតុផលថា សុខភាពរបស់េលាកអ្នកស្ថិតក្នុងសភាពេ្រគាះថា្ន កធ់្ងនធ់្ងរ 

េនាះ េយីងខ្ញុ ំនឹងរ៉ាបរ់ងេលីការែថទារំបស់េលាកអ្នក។  

ប៉ែុន្តបនា្ទ បពី់េវជ្ជបណ្ឌិ តនិយាយថា វាមនិែមន ជាករណីសេ្រងា្គ ះបនា្ទ នេ់នាះ េយីងខ្ញុ ំនឹងរ៉ាបរ់ងេលីការែថទាបំែន្ថម 

លុះ្រតាែត៖ 

• េលាកអ្នកេទៅរកអ្នកផ្តល់េសវាែថទាកំ្នុងបណា្ត ញ ឬ 

• ការែថទាបំែន្ថម ែដលអ្នកទទួល្រតូវបានចាតទុ់កថាជា «ការែថទា្ំរតូវការបនា្ទ ន»់ េហីយេលាកអ្នកេគារពតាម

វធិានេដីម្បទីទួលបានការែថទាេំនះ។ (សូមេមលីែផ្នកបនា្ទ ប។់ ) 

H2. ការែថទា្ំរតូវការបនា្ទ ន ់

និយមនយ័ៃនការែថទា្ំរតូវការបនា្ទ ន ់ 

ការែថទា្ំរតូវការបនា្ទ ន ់គឺជាការែថទាែំដលេលាកអ្នកទទួលស្រមាបជំ់ងឺ របសួភា្ល មៗ ឬសា្ថ នភាពេកីតេឡីងតក្់រកហល់ 

ែដលមនិែមនជាការសេ្រងា្គ ះបនា្ទ ន ់ប៉ែុន្ត្រតូវការការែថទាភំា្ល មៗ។ ឧទាហរណ៍ េលាកអ្នកអាចនឹងលាបជំ់ងឺេឡីងវញិ 

េហីយ្រតូវការព្យោបាលវា។ 

ការែថទាែំដល្រតូវការបនា្ទ ន ់េនៅេពលែដលេលាកអ្នកស្ថិតេនៅក្នុងតំបនេ់សវារបស់គេ្រមាង 

ក្នុងសា្ថ នភាពភាគេ្រចីន េយីងខ្ញុ ំនឹងរ៉ាបរ់ងេលីការែថទាែំដល្រតូវការបនា្ទ នលុ់ះ្រតាែត៖  

• េលាកអ្នកទទួលការែថទាេំនះ ពីអ្នកផ្តល់េសវាែថទាកំ្នុងបណា្ត ញ និង  

• េលាកអ្នកេគារពតាមវធិានេផ្សងេទៀត ែដលបានេរៀបរាបក់្នុងជំពូកេនះ។ 



េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 3៖ ការេ្របី្របាស់ការធានារ៉ាបរ់ងរបស់គេ្រមាងស្រមាបក់ារ  
 ែថទាសុំខភាពេលាកអ្នក ន ិងេសវាធានារ៉ាបរ់ងេផ្សងេទៀត 

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 73 ? 

 

ប៉ែុន្ត្របសិនេបីេលាកអ្នកមនិអាចេទៅរកអ្នកផ្តល់េសវាែថទាកំ្នុងបណា្ត ញបាន េនាះេយីងខ្ញុ ំនឹងរ៉ាបរ់ងេលីការែថទា្ំរតូវការ

បនា្ទ ន ់ែដលេលាកអ្នកទទួលពីអ្នកផ្តល់េសវាែថទាេំ្រកៅបណា្ត ញ។ 

ក្នុងសា្ថ នភាពសេ្រងា្គ ះបនា្ទ នធ់្ងនធ់្ងរ៖ សូមទូរស័ព្ទមកកានេ់លខ «911» ឬេទៅកានម់ន្ទីរេពទ្យែដលេនៅជិតេលាកអ្នកបំផុត។ 

្របសិនេបីសា្ថ នភាពរបស់េលាកអ្នកមនិសូវធ្ងនធ់្ងរ៖ សូមទូរស័ព្ទេទៅកាន ់PCP ឬ្រកុមការងារេវជ្ជសា្រស្តរបស់េលាកអ្នក 

ឬ្របសិនេបីេលាកអ្នកមនិអាចទូរស័ព្ទេទៅពួកេគបាន ឬេលាកអ្នក្រតូវការការែថទាែំផ្នកេវជ្ជសា្រស្ដភា្ល មៗ សូមេទៅកាន់

មណ្ឌ លេវជ្ជសា្រស្ដ មណ្ឌ លែថទាបំនា្ទ ន ់ឬមន្ទីរេពទ្យែដលស្ថិតេនៅជិតបំផុត។ 

្របសិនេបីេលាកអ្នកមនិ្របាកដថាេតីជាសា្ថ នភាពសេ្រងា្គ ះបនា្ទ ន ់ឬយ៉ាងណា េនាះេលាកអ្នកអាចទូរស័ព្ទសំុជំនួយពី

្រកុមការងារេវជ្ជសា្រស្ត ឬ PCP របស់េលាកអ្នក។ 

្រកុមការងារេវជ្ជសា្រស្តរបស់េលាកអ្នករងច់ាទំទួលទូរស័ព្ទរបស់េលាកអ្នក 24 េម៉ាងក្នុងមយួៃថ្ង, ្របាពីំរៃថ្ងក្នុងមយួសបា្ត ហ៍ 

ទាកទ់ងេទៅនឹងការែថទាសុំខភាព ែដលេលាកអ្នកេជឿថា្រតូវការភា្ល មៗ។ ពួកេគនឹងវាយតៃម្លសា្ថ នភាពរបស់េលាកអ្នក 

េហីយែណនាេំលាកអ្នកអំពីទីកែន្លងែដល្រតូវេទៅរកការែថទាែំដលេលាកអ្នក្រតូវការ។ 

្របសិនេបីេលាកអ្នកមនិ្របាកដ ថាេតីេលាកអ្នកមានការែថទាបំនា្ទ ន ់ឬ្រតូវការការែថទាភំា្ល មៗឬអត ់េនាះសូមទំនាកទំ់នង 

េសវាអតិថិជនតាមរយៈេលខ 1-855-464-3571 (TTY: 711) េដីម្បទីាកទ់ងេទៅេសវា្របឹក្ឞោេយាបល់គិលានុប្បដា្ឋ ក។ 

ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈប ់

ស្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាកអ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទ

េនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ក្នុងនាមជាសមាជិក Health Net Cal MediConnect េលាកអ្នកមានលទ្ធភាពចូលេ្របី្របាស់េស 

វាសេ្រងា្គ ះបនា្ទ នជួ់រមុខនិងពិនិត្យរកជំងឺ 24 េម៉ាងក្នុងមយួៃថ្ង 7 ៃថ្ងក្នុងមយួសបា្ត ហ៍។ 

ការែថទា្ំរតូវការបនា្ទ ន ់េនៅេពលេលាកអ្នកស្ថិតេនៅេ្រកៅតំបនេ់សវារបស់គេ្រមាង 

េនៅេពលេលាកអ្នកស្ថិតេនៅេ្រកៅតំបនេ់សវារបស់គេ្រមាង េលាកអ្នក្របែហលជាមនិអាចទទួលការែថទាពីំអ្នកផ្តល់េស 

វាែថទាកំ្នុងបណា្ត ញបានេទ។ េនៅក្នុងករណីេនះ គេ្រមាងេយីងខ្ញុ ំនឹងរ៉ាបរ់ងេលីការែថទា្ំរតូវការបនា្ទ ន ់ែដលេលាកអ្នក

ទទួលបានពីអ្នកផ្តល់េសវាែថទាណំាមយួ។ 

េសវាែដល្រតូវការជាបនា្ទ នែ់ដល្រតូវបានទទួលេនៅខាងេ្រកៅសហរដ្ឋអាេមរកិអាចនឹង្រតូវបានចាតទុ់កថាជាករណីសេ្រងា្គ ះ

បនា្ទ នេ់នៅេ្រកាមអត្ថ្របេយាជនធ៍ានារ៉ាបរ់ងករណីសេ្រងា្គ ះបនា្ទ ន/់ករណីបនា្ទ នទូ់ទាងំពិភពេលាក។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម 

សូមេមលី «ការធានារ៉ាបរ់ងក្នុងករណីសេ្រងា្គ ះបនា្ទ ន/់ករណីបនា្ទ នទូ់ទាងំពិភពេលាក» េនៅក្នុងតារាងអត្ថ្របេយាជន៍

េនៅក្នុងជំពូក 4 ៃនកូនេសៀវេភៅេនះ។ 



េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 3៖ ការេ្របី្របាស់ការធានារ៉ាបរ់ងរបស់គេ្រមាងស្រមាបក់ារ  
 ែថទាសុំខភាពេលាកអ្នក ន ិងេសវាធានារ៉ាបរ់ងេផ្សងេទៀត 

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 74 ? 

 

H3 ការែថទាអំំឡុងេពលមានេ្រគាះមហន្តរាយ 

្របសិនេបីអភបិាលរដ្ឋរបស់េលាកអ្នក រដ្ឋេលខាធិការសហរដ្ឋអាេមរកិៃនេសវាសុខាភបិាលនិងមនុស្ស ឬ្របធានាធិបតី 

ៃនសហរដ្ឋអាេមរកិ្របកាសភាពមហន្តរាយ ឬភាពអាសន្នេនៅក្នុងតំបនភូ់មសិា្រស្តេលាកអ្នក េនាះេលាកអ្នកេនៅែត

មានសិទ្ធិទទួលបានការែថទាពីំគេ្រមាង Health Net Cal MediConnect ដែដល។ 

សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័េយីងខ្ញុ ំស្រមាបព់ត័ម៌ានស្តីពីរេបៀបទទួលបានការែថទាែំដល្រតូវការក្នុងអំឡុងេ្រគាះ 

មហន្តរាយែដល្រតូវបាន្របកាសេហីយ៖ www.healthnet.com/calmediconnect។  

ក្នុងអំឡុងេ្រគាះមហន្តរាយែដលបាន្របកាស ្របសិនេបីេលាកអ្នកមនិអាចេ្របី្របាស់អ្នកផ្តល់េសវាែថទាកំ្នុងបណា្ត ញ 

បានេទ េយីងខ្ញុ ំនឹងអនុពាា្្្ណ្ញ តេលាកអ្នកឲ្យទទួលការែថទាពីំអ្នកផ្តល់េសវា ែថទាេំ្រកៅបណា្ត ញេដាយេលាកអ្នកមនិេចញ 

ៃថ្លអ្វីទាងំអស់។ ្របសិនេបីេលាកអ្នកមនិអាចេ្របី្របាស់ឱសថសា្ថ នៃនបណា្ត ញបានេទេនៅក្នុងអំឡុងៃនេ្រគាះ 

មហន្តរាយែដលបាន្របកាស េលាកអ្នកនឹងអាច្រតូវបានផ្តល់ឱសថមានេវជ្ជបពាា្ជ របស់េលាកអ្នកេនៅឱសថសា្ថ នេ្រកៅ

បណា្ត ញបាន។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមេមលីជំពូកទី 5។ 

I. េតី្រតូវេធ្វីដូចេម្តច ្របសិនេបីេលាកអ្នក្រតូវបានគិតៃថ្លេដាយផា្ទ ល់ស្រមាបេ់សវាែដល្រតូវបាន 

ធានារ៉ាបរ់ងេដាយគេ្រមាងរបស់េយីងខ្ញុ ំ 

្របសិនេបីអ្នកផ្តល់េសវាែថទាេំចញវកិ្កយប្រតគិតៃថ្លពីេលាកអ្នកជំនួសឲ្យការេផ្ញីវាេទៅកានគ់េ្រមាងវញិ េនាះេលាកអ្នកគួរេស្នី 

សំុេយីងខ្ញុ ំឲ្យបង ់ភាគចំែណកចូលរមួរបស់េយីងខ្ញុ ំ េនៅក្នុងវកិ្កយប្រតេនាះ។ 

េលាកអ្នកមនិគួរបងវ់កិ្កយប្រតេនាះេដាយខ្លួនឯងេឡីយ។ ្របសិនេបេីលាកអ្នកពិតជាបងេ់ហីយែមន 

េនាះគេ្រមាង្របែហលនឹងមនិអាចទូទាតស់ងេលាកអ្នកវញិេនាះេឡយី។ 

្របសិនេបីេលាកអ្នកបានបងៃ់ថ្លស្រមាបេ់សវាែដលមានធានារ៉ាបរ់ងរបស់េលាកអ្នក ឬ ្របសិនេបីេលាកអ្នកទទួលបាន 

វកិ្កយប្រតស្រមាបត់ៃម្លេពញៃន េសវាេវជ្ជសា្រស្តែដលមានធានារ៉ាបរ់ង សូមេមលី ជំពូកទី 7 េដីម្បសិីក្ឞោែស្វងយល់នូវ 

អ្វីែដល្រតូវេធ្វី។ 

I1. អ្វែីដល្រតវូេធ្វី្របសិនេបេីសវាមនិ្រតូវបានធានារ៉ាបរ់ងេដាយគេ្រមាងរបស់េយងី 

Health Net Cal MediConnect ធានារ៉ាបរ់ងេលីេសវាទាងំអស់៖ 

• ែដល្រតូវបានសេ្រមចថាចាបំាចត់ាមែផ្នកេវជ្ជសា្រស្ដ និង 

http://www.healthnet.com/calmediconnect%E1%9F%94


េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 3៖ ការេ្របី្របាស់ការធានារ៉ាបរ់ងរបស់គេ្រមាងស្រមាបក់ារ  
 ែថទាសុំខភាពេលាកអ្នក ន ិងេសវាធានារ៉ាបរ់ងេផ្សងេទៀត 

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 75 ? 

 

• ែដលមានក្នុងតារាងអត្ថ្របេយាជនរ៍បស់គេ្រមាង (សូមេមលីជំពូកទី 4) និង 

• ែដលេលាកអ្នកទទួលបានេដាយអនុវត្ដតាមវធិានៃនគេ្រមាងដូចខាងេ្រកាម។ 

 ្របសិនេបីេលាកអ្នកទទួលេសវាែដលមនិបានរ៉ាបរ់ងេដាយគេ្រមាងរបស់េយីងខ្ញុ ំ េលាកអ្នក្រតូវបងៃ់ថ្លេសវាេពញេដាយ

ខ្លួនឯង។ 

្របសិនេបីេលាកអ្នកចងដឹ់ងថាេតីេយីងខ្ញុ ំបងេ់សវា ឬការែថទាេំវជ្ជសា្រស្ដណាមយួ េនាះេលាកអ្នកមានសិទ្ធិសាកសួរ

េយីងខ្ញុ ំ។ េលាកអ្នកកម៏ានសិទ្ធិេស្នីសំុ្របការេនះជាលាយលក្ខណ៍អក្សរផងែដរ។ ្របសិនេបីេយីងខ្ញុ ំនិយាយថា មនិបង់

េសវារបស់េលាកអ្នក េនាះេលាកអ្នក មានសិទ្ធិប្តឹងឧទ្ធរណ៍ចំេពាះេសចក្តីសេ្រមចរបស់េយីងខ្ញុ ំ។ 

ជំពូកទី 9 ពន្យល់ពីអ្វីែដល្រតូវេធ្វី ្របសិនេបីេលាកអ្នកចងឲ់្យេយីងខ្ញុ ំរ៉ាបរ់ងេលីបរកិា្ខ រ ឬេសវាេវជ្ជសា្រស្ត។ ជំពូកេនះ  

កនឹ៏ង្របាបេ់លាកអ្នកផងែដរនូវវធីិប្ដឹងឧទ្ធរណ៍ចំេពាះេសចក្តីសេ្រមចេលីការធានារ៉ាបរ់ងរបស់េយីងខ្ញុ ំ។ េលាកអ្នក 

កអ៏ាចទូរស័ព្ទេទៅកានេ់សវាបេ្រមសីមាជិកេដីម្បសិីក្ឞោបែន្ថមអំពីសិទ្ធិប្តឹងឧទ្ធរណ៍របស់េលាកអ្នកផងែដរ។ 

េយីងខ្ញុ ំនឹងបងៃ់ថ្លេសវាខ្លះៗ រហូតដល់ចំនួនកំណតជ់ាកល់ាកម់យួ។ ្របសិនេបីេលាកអ្នកេលីសពីចំនួនកំណត ់

េនាះេលាកអ្នកនឹង្រតូវបងៃ់ថ្លេពញេដីម្បទីទួលបាន្របេភទេសវាបែន្ថម។ សូមទូរស័ព្ទមកកានេ់សវាសមាជិក 

េដីម្បែីស្វងយល់ពីចំនួនកំណត ់និងពីក្រមតិែដលជិតដល់ចំនួនកំណត។់ 

J. ការធានារ៉ាបរ់ងៃនេសវាែថទាសុំខភាព េនៅេពលេលាកអ្នកស្ថិតេនៅក្នុងការសិក្សោ្រសាវ្រជាវ 

ែបបគ្លីនិក? 

J1. និយមនយ័ៃនការសិក្សោ្រសាវ្រជាវែបបគ្លីនិក 

ការសិក្ឞោ្រសាវ្រជាវែផ្នកគ្លីនិក (អាចេហៅបានថា ការពិេសាធនែ៍ផ្នកគ្លីនិក) គឺជាដំេណីរការមយួែដលេវជ្ជបណ្ឌិ តេធ្វី
ពិេសាធនេ៍លី្របេភទែថទាសុំខភាព ឬឱសថថ្មីៗ។ េវជ្ជបណ្ឌិ តេស្នីសំុអ្នកស្ម័្រគចិត្តជួយ ដល់ការសិក្ឞោេនះ។ ្របេភទ

ៃនការសិក្ឞោេនះ ជួយ ឲ្យេវជ្ជបណ្ឌិ តសេ្រមចថាេតី្របេភទៃនការែថទា ំសុខភាព ឬឱសថថ្មីេនះ មានដំេណីរការ និង

មានសុវត្ថិភាពឬេទ។ 

េនៅេពល Medicare ឯកភាពេលីការសិក្ឞោ្រសាវ្រជាវែដលេលាកអ្នកចងចូ់លរមួ មានមនុស្សែដលេធ្វីការេនៅក្នុងការ

សិក្ឞោ្រសាវ្រជាវេនះនឹងទាកទ់ងមកកានេ់លាកអ្នក។ បុគ្គលេនាះ នឹង្របាបអ់្នកអំពីការសិក្ឞោ្រសាវ្រជាវ េហីយពិនិត្យ

ថាេតីេលាកអ្នកមានលក្ខណៈសម្បត្តិចូលរមួឬអត។់ េលាកអ្នកអាចចូលរមួក្នុងការសិក្ឞោ្រសាវ្រជាវេនះបាន 



េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 3៖ ការេ្របី្របាស់ការធានារ៉ាបរ់ងរបស់គេ្រមាងស្រមាបក់ារ  
 ែថទាសុំខភាពេលាកអ្នក ន ិងេសវាធានារ៉ាបរ់ងេផ្សងេទៀត 

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 76 ? 

 

លុះ្រតាែតេលាកអ្នកបំេពញនូវលក្ខខណ្ឌ ត្រមូវនានា។ េលាកអ្នក ក្៏រតូវែតយល់ និងទទួលសា្គ ល់នូវអ្វីែដលេលាក 

អ្នក្រតូវេធ្វីស្រមាបក់ារសិក្ឞោ្រសាវ្រជាវេនះផងែដរ។ 

ខណៈេពលេលាកអ្នកចូលរមួក្នុងការសិក្ឞោ្រសាវ្រជាវេនះ េលាកអ្នកេនៅែតអាចស្ថិតេនៅក្នុងគេ្រមាងេយីងខ្ញុ ំបានដែដល។ 

រេបៀបេនាះេលាកអ្នកេនៅបន្តទទួលការែថទាពីំគេ្រមាងេយីងខ្ញុ ំែដលមនិទាកទ់ងនឹងការសិក្ឞោ្រសាវ្រជាវេនះ។ 

្របសិនេបីេលាកអ្នកចងចូ់លរមួក្នុងការសិក្ឞោ្រសាវ្រជាវែផ្នកគ្លីនិក ែដលឯកភាពេដាយ Medicare េលាកអ្នកមនិចាបំាច ់

ទទួលការយល់្រពមពីេយីងខ្ញុ ំ ឬពីអ្នកផ្តល់េសវាែថទាបំឋមរបស់េលាកអ្នកេឡីយ។ អ្នកផ្តល់េសវាែថទា ំែដលផ្តល់ការ 

ែថទាដំល់េលាកអ្នក ែដលជាែផ្នកមយួៃនការសិក្ឞោ្រសាវ្រជាវេនះ មនិចាបំាចជ់ាអ្នកផ្តល់េសវាែថទាកំ្នុងបណា្ត ញេឡីយ។ 

េលាកអ្នកចាបំាច្់រតូវ្របាបេ់យីងខ្ញុ ំ មុនេពលែដលេលាកអ្នកចាបេ់ផ្តីមចូលរមួក្នុងការសិក្សោ្រសាវ្រជាវែផ្នកគ្លីនិក។ 

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានបំណងចងចូ់លរមួក្នុងការសិក្ឞោ្រសាវ្រជាវែផ្នកគ្លីនិក េលាកអ្នក ឬអ្នកស្រមបស្រមួលការែថទាំ

របស់េលាកអ្នកគប្បទំីនាកទំ់នងមកកានេ់សវាសមាជិកេដីម្បឲី្យេយីងខ្ញុ ំដឹងថា េលាកអ្នកនឹងចូលរមួក្នុងការពិេសាធន ៍

ែផ្នកគ្លីនិក។ 

J2. ការបងៃ់ថ្លេសវា េនៅេពលេលាកអ្នកស្ថិតេនៅក្នុងការសិក្សោ្រសាវ្រជាវែបបគ្លីនិក 

្របសិនេបីអ្នកស្ម័្រគចិត្តស្រមាបក់ារសិក្ឞោ្រសាវ្រជាវគ្លីនិកែដល Medicare ឯកភាពយល់្រពម េនាះេលាកអ្នកនឹង 

មនិបងៃ់ថ្លអ្វីទាងំអស់ស្រមាបេ់សវាែដល្រតូវបានរ៉ាបរ់ងេនៅេ្រកាមការសិក្ឞោេហីយ Medicare នឹងបងៃ់ថ្លស្រមាបេ់សវា

ែដល្រតូវបានរ៉ាបរ់ងេនៅេ្រកាមការសិក្ឞោកដូ៏ចជាតៃម្លចំណាយេទៀងទាតជ់ា្របចាែំដលពាកព់ន័្ធជាមយួការែថទារំបស់

េលាកអ្នក។ េពលណាេលាកអ្នកចូលរមួេនៅក្នុងការសិក្ឞោ្រសាវ្រជាវែដល Medicare ឯកភាពយល់្រពម េលាកអ្នក្រតូវ 

បានរ៉ាបរ់ងស្រមាបសឹ់ង្រគបប់រកិា្ខ រ និងេសវាទាងំអស់ែដលេលាកអ្នកទទួលបានជាែផ្នកមយួៃនការសិក្ឞោ។ េនះ រមួមាន៖ 

• បន្ទប ់និងអាហារស្រមាបក់ារស្រមាកក្នុងមន្ទីរេពទ្យែដល Medicare នឹងបងជូ់ន េទាះបីជាេលាកអ្នកមនិចូលរមួ  

ក្នុងការសិក្ឞោ្រសាវ្រជាវេនះ កេ៏ដាយ។ 

• ការវះកាត ់ឬទ្រមងក់ារេវជ្ជសា្រស្តេផ្សងេទៀតែដលជាែផ្នកមយួៃនការសិក្ឞោ្រសាវ្រជាវេនះ។ 

• ការព្យោបាលេលីផលបះ៉ពាល់បនា្ទ បប់ន្ស ំនិងបពាា្ហ ស្មុគសា្ម ញនានាៃនការែថទាថំ្មី។ 

្របសិនេបីេលាកអ្នកចូលរមួក្នុងការសិក្ឞោមយួែដល Medicare មនិបានឯកភាព េនាះេលាកអ្នកនឹង្រតូវបងៃ់ថ្លណាមយួ

ស្រមាបក់ារចូលរមួការសិក្ឞោ្រសាវ្រជាវេនះ។ 



េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 3៖ ការេ្របី្របាស់ការធានារ៉ាបរ់ងរបស់គេ្រមាងស្រមាបក់ារ  
 ែថទាសុំខភាពេលាកអ្នក ន ិងេសវាធានារ៉ាបរ់ងេផ្សងេទៀត 

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 77 ? 

 

J3. ការែស្វងយល់បែន្ថម អំពីការសិក្សោ្រសាវ្រជាវែបបគ្លីនិក 

េលាកអ្នកអាចសិក្ឞោបែន្ថមអំពីការចូលរមួក្នុងការសិក្ឞោ្រសាវ្រជាវែបបគ្លីនិកេដាយអាន «Medicare & ការសិក្ឞោ្រសាវ្រជាវ 

ែបបគ្លីនិក» េនៅេលីេគហទំពរ័ Medicare៖ (http://www.medicare.gov/publications/pubs/pdf/02226.pdf)។ 

េលាកអ្នកកអ៏ាចទូរស័ព្ទផងែដរមកកាន ់1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) 24 េម៉ាងក្នុងមយួៃថ្ង 7 ៃថ្ងក្នុង 

មយួសបា្ត ហ៍។ អ្នកេ្របី្របាស់ TTY គួរេហៅេទៅកានេ់លខ 1-877-486-2048។ 

K. រេបៀបែដលេសវាែថទាសុំខភាពរបស់េលាកអ្នក្រតូវបានធានារ៉ាបរ់ង េនៅេពលេលាកអ្នកទទួល 

ការែថទាេំនៅក្នុងមណ្ឌ លែថទាសុំខភាពតាមែបបសាសនាែដលគា្ម នលក្ខណៈេវជ្ជសា្រស្ត 

K1. និយមនយ័ៃនមណ្ឌ លែថទាសុំខភាពតាមែបបសាសនាែដលគា្ម នលក្ខណៈេវជ្ជសា្រស្ត 

មណ្ឌ លែថទាសុំខភាពតាមែបបសាសនាែដលគា្ម នលក្ខណៈេវជ្ជសា្រស្ត គឺជាទីកែន្លងមយួែដលផ្តល់ការែថទាសុំខភាព 

ែដលជាធម្មតា េលាកអ្នកទទួលេនៅក្នុងមន្ទីរេពទ្យ ឬេនៅក្នុងមន្ទីរែថទាេំដាយជំនាញ។ ្របសិនេបីការទទួលការែថទាេំនៅ 

ក្នុងមន្ទីរេពទ្យ ឬមន្ទីរែថទាជំំនាញ គឺជាការ្របឆាងំនឹងជំេនឿសាសនារបស់េលាកអ្នក េយីងខ្ញុ ំនឹងរ៉ាបរ់ងេលីការែថទាេំនៅ

ក្នុងមណ្ឌ លែថទាសុំខភាពតាមែបបសាសនា ែដលគា្ម នលក្ខណៈេវជ្ជសា្រស្ត។ 

េលាកអ្នកអាចេ្រជីសេរសីទទួលការែថទាសុំខភាពបាន្រគបេ់ពលេដាយមូលេហតុណាមយួ។ អត្ថ្របេយាជនេ៍នះ  

គឺស្រមាបែ់តេសវាែថទាកំ្នុងមន្ទីរេពទ្យ Medicare Part A ប៉ុេណា្ណ ះ (េសវាែថទាសុំខភាពមនិតាមែបបេវជ្ជសា្រស្ត)។ 

Medicare នឹងបងែ់តេសវាែថទាសុំខភាព មនិតាមែបបេវជ្ជសា្រស្ត ែដលផ្តល់េដាយមណ្ឌ លែថទាសុំខភាពតាម 

ែបបសាសនាែដលគា្ម នលក្ខណៈេវជ្ជសា្រស្តប៉ុេណា្ណ ះ។ 

K2 ការទទលួបានការែថទាពំីសា្ថ បន័ែថទាសុំខភាពែបបសាសនាមនិែមនេវជ្ជសា្រស្ត 

េដីម្បទីទួលការែថទាពីំមណ្ឌ លែថទាសុំខភាពតាមែបបសាសនាែដលគា្ម នលក្ខណៈេវជ្ជសា្រស្ត េលាកអ្នក្រតូវែតចុះហត្ថ 

េលខាេលីឯកសារផ្លូវច្បោបម់យួែដលឯកសារេនាះសរេសរថា េលាកអ្នកជំទាស់នឹងការទទួលយកការព្យោបាលតាមែបប

េវជ្ជសា្រស្តែដល «្រតូវបានរាបប់ពា្ចូ ល»។ 

• ការព្យោបាលេវជ្ជសា្រស្តែដល «្រតូវបានរ៉ាបប់ពា្ចូ ល» គឺជាការែថទាណំាមយួែដលស្ម័្រគចិត្ត និងមនិត្រមូវ 

េដាយច្បោបស់ហពន័្ធ ច្បោបរ់ដ្ឋ ឬច្បោបមូ់លដា្ឋ ន។ 

• ការព្យោបាលេវជ្ជសា្រស្តែដល «មនិរមួបពា្ចូ ល» គឺជាការែថទាណំាមយួែដលមនិស្ម័្រគចិត្ត និងត្រមូវ េដាយច្បោប់

សហពន័្ធ ច្បោបរ់ដ្ឋ ឬច្បោបមូ់លដា្ឋ ន។ 

https://www.medicare.gov/Pubs/pdf/02226-Medicare-and-Clinical-Research-Studies.pdf


េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 3៖ ការេ្របី្របាស់ការធានារ៉ាបរ់ងរបស់គេ្រមាងស្រមាបក់ារ  
 ែថទាសុំខភាពេលាកអ្នក ន ិងេសវាធានារ៉ាបរ់ងេផ្សងេទៀត 

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 78 ? 

 

េដីម្បទីទួលការរ៉ាបរ់ងពីគេ្រមាងរបស់េយីងខ្ញុ ំ ការែថទាែំដលេលាកអ្នកទទួលពីមណ្ឌ លែថទាសុំខភាពតាមែបប

សាសនាែដលគា្ម នលក្ខណៈេវជ្ជសា្រស្ត្រតូវែតបំេពញនូវលក្ខខណ្ឌ ដូចខាងេ្រកាម៖ 

• សមា្ភ រៈបរកិា្ខ រែដលផ្តល់ការែថទា្ំរតូវែតមានការបពាា្ជ កពី់ Medicare។ 

• ការធានារ៉ាបរ់ងេលីេសវារបស់គេ្រមាងេយីងខ្ញុ ំ្រតូវបានក្រមតិចំេពាះការែថទាកំ្នុងលក្ខណៈមនិែមនសាសនា។ 

• ្របសិនេបីេលាកអ្នកទទួលេសវាែដលផ្ដល់ជូនេលាកអ្នកេដាយមណ្ឌ លេនះ េនៅក្នុងមន្ទីរែថទាមំយួេនាះ 

លក្ខខណ្ឌ ខាងេ្រកាមនឹង្រតូវអនុវត្ដ៖ 

o េលាកអ្នក្រតូវែតមានសា្ថ នភាពសុខភាព ែដលអនុពាា្្្ណ្ញ តឲ្យេលាកអ្នកទទួលេសវាធានារ៉ាបរ់ងស្រមាប់

ការែថទាសុំខភាពេនៅក្នុងមន្ទីរេពទ្យ ឬការែថទាជំំនាញេនៅក្នុងមន្ទីរែថទា។ំ 

o េលាកអ្នក្រតូវែតទទួលការឯកភាពពីេយីងខ្ញុ ំ មុនេពលែដលេលាកអ្នក្រតូវបានអនុពាា្្្ណ្ញ តឲ្យចូល

ស្រមាកក្នុងមណ្ឌ លេនាះ េបីមនិដូេចា្ន ះេទ ការស្រមាករបស់េលាកអ្នកមនិ្រតូវបានរ៉ាបរ់ងេឡីយ។ 

មានការធានារ៉ាបរ់ងឥតមានកំណតស់្រមាបអ់ត្ថ្របេយាជនេ៍នះ ដរាបណាេលាកអ្នកបំេពញបាន្រគបេ់ទៅតាមលក្ខខណ្ឌ  

ទាមទារ ត្រមូវខាងេលី។ 

L. បរកិា្ខ រេវជ្ជសា្រស្្ដេ្របីជាបប់ានយូរ (DME) 

L1. DME ក្នុងនាមជាសមាជិកមា្ន កៃ់នគេ្រមាងរបស់េយីងខ្ញុ  ំ

DME មាននយ័ថាជាទំនិញជាកល់ាកម់យួចំនួន ែដល្រតូវបានបពាា្ជ ទិញេដាយអ្នកផ្តល់េសវាែថទាសំ្រមាបេ់្របី្របាស់េនៅ 

េគហដា្ឋ នផា្ទ ល់របស់េលាកអ្នក។ ឧទាហរណ៍ៃនទំនិញទាងំេនះមានដូចជា េកៅអីរញុ េឈឆីា្ព ម្រចត ់្របពន័្ធពូកែដលេ្របី 

ថាមពល ការផ្គតផ់្គងស់្រមាបជំ់ងឺទឹកេនាមែផ្អម ែ្រគមន្ទីរេពទ្យែដល្រតូវបានបពាា្ជ ទិញេដាយអ្នកផ្តល់េសវាែថទាសំ្រមាប ់

េ្របីេនៅេគហដា្ឋ ន ឧបករណ៍បូម (intravenous (IV) infusion pumps) ឧបករណ៍បេង្កីតពាក្យសម្ត ីបរកិា្ខ រនិងការផ្គត ់

ផ្គងអុ់កសីុែសន ឧបករណ៍លម្អតិឲ្យផង ់(Nebulizer) និងេជីងទបស់្រមាបេ់ដីរ។ 

េលាកអ្នកជានិច្ចកាលនឹងកានក់ាបប់រកិា្ខ រទាងំេនះ ដូចជា៖ អវយវៈសិប្បនិម្មតិ។ 



េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 3៖ ការេ្របី្របាស់ការធានារ៉ាបរ់ងរបស់គេ្រមាងស្រមាបក់ារ  
 ែថទាសុំខភាពេលាកអ្នក ន ិងេសវាធានារ៉ាបរ់ងេផ្សងេទៀត 

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 79 ? 

 

េនៅក្នុងែផ្នកេនះ េយីងខ្ញុ ំពិភាក្ឞោអំពី DME ែដលេលាកអ្នក្រតូវែតជួល។ ក្នុងនាមជាសមាជិកមា្ន កៃ់នគេ្រមាងេយីងខ្ញុ ំ 

េលាកអ្នកអាចទទួលបានកម្មសិទ្ធិេលី DME ដរាបណាវាមានភាពចាបំាចែ់ផ្នកេវជ្ជសា្រស្ត េហីយេលាកអ្នក្រតូវការ

បរកិា្ខ រេនាះស្រមាបរ់យៈេពលយូរអែង្វង។ េលីសពីេនះ បរកិា្ខ រេនាះ្រតូវមានការអនុពាា្្្ណ្ញ ត េរៀបចំ និងស្រមបស្រមួលពី 

PCP របស់េលាកអ្នក ្រកុមការងារេវជ្ជសា្រស្ត និង/ឬ Health Net។ ទូរស័ព្ទេទៅេសវាបេ្រមសីមាជិក  

Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 1-855-464-3571 (TTY: 711), េដីម្បែីស្វងយល់អំពីត្រមូវការជួល 

ឬភាពជាមា្ច ស់ៃនឧបករណ៍េវជ្ជសា្រស្ដយូរអែង្វង និងឯកសារែដលេលាកអ្នក្រតូវផ្តល់។ ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង  

8 យប ់ពីៃថ្ងចន័្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារ

ទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាកអ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ 

េនៅក្នុងសា្ថ នភាពមយួចំនួន េយីងខ្ញុ ំនឹងេផ្ទរភាពជាមា្ច ស់កម្មសិទ្ធិេទៅេលីបរកិា្ខ រ DME េទៅឲ្យេលាកអ្នក។ ទូរស័ព្ទេទៅេសវា 

បេ្រមសីមាជិកេដីម្បែីស្វងយល់អំពីលក្ខខណ្ឌ ត្រមូវែដលេលាកអ្នក្រតូវបំេពញ និង្រកដាសសា្ន មែដលេលាកអ្នក្រតូវការផ្ដល់។ 

េបីេលាកអ្នកទាមទារភាពជាមា្ច ស់កម្មសិទ្ធិេទៅេលីបរកិា្ខ រេវជ្ជសា្រស្តេ្របីជាបប់ានយូរ ខណៈែដលេលាកអ្នកជាសមាជិក 

ៃនគេ្រមាងរបស់េយីងខ្ញុ ំេហីយបរកិា្ខ រត្រមូវឲ្យមានការែថទា ំេពលេនាះេលាកអ្នកផ្ដល់េសវា្រតូវបានអនុពាា្្្ណ្ញ តឲ្យេចញ 

វកិ្កយប្រតេទៅេលីៃថ្លៃនការជួសជុល។ 

L2. ភាពជាមា្ច ស់កម្មសិទ្ធិរបស់ DME េនៅេពលេលាកអ្នកប្តូរេទៅ Original Medicare ឬ medicare 

Advantage 

េនៅក្នុងកម្មវធីិ Original Medicare បុគ្គលែដលជួល DME ្របេភទជាកល់ាក ់កានក់ាបវ់ាបនា្ទ បពី់រយៈេពល 13 ែខ។ 

េនៅក្នុងគេ្រមាង Medicare Advantage គេ្រមាងអាចកំណតចំ់នួនែខែដលបុគ្គល្រតូវែតជួល DME ្របេភទជាកល់ាក ់

មុននឹងពួកេគអាចកានក់ាបវ់ាបាន។ 

កំណតស់មា្្គ ល់៖ េលាកអ្នកអាចរកេមលីនិយមនយ័ៃនគេ្រមាង Original Medicare និង Medicare Advantage 

េនៅក្នុងជំពូកទី 12។ េលាកអ្នកកអ៏ាចរកពត័ម៌ានបែន្ថមអំពីគេ្រមាងទាងំេនះេនៅក្នុងេសៀវេភៅែណនា ំMedicare & You 

2019 បានផងែដរ។ េបីសិនជាេលាកអ្នកមនិមានកូនេសៀវេភៅេនះេទ េលាកអ្នកអាចទទួលវាបានតាមេគហទំពរ័ 

Medicare ែដលមានអាសយដា្ឋ ន (http://www.medicare.gov) ឬ េដាយទូរស័ព្ទេទៅ 1-800-MEDICARE 

(1-800-633-4227), 24 េម៉ាងក្នុងមយួៃថ្ង 7 ៃថ្ងក្នុងមយួសបា្ត ហ៍។ អ្នកេ្របី្របាស់ TTY គួរទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លខ 

1-877-486-2048។  

http://www.medicare.gov/


េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 3៖ ការេ្របី្របាស់ការធានារ៉ាបរ់ងរបស់គេ្រមាងស្រមាបក់ារ  
 ែថទាសុំខភាពេលាកអ្នក និងេសវាធានារ៉ាបរ់ងេផ្សងេទៀត 

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 80 ? 

 

េលាកអ្នកនឹង្រតូវេធ្វីការបងៃ់ថ្លចំនួន 13 ដងជាប់ៗ គា្ន េ្រកាមគេ្រមាង Original Medicare ឬេលាកអ្នកនឹង្រតូវេធ្វី 

ការបងៃ់ថ្លមយួចំនួនជាប់ៗ គា្ន ែដលកំណតេ់ដាយគេ្រមាង Medicare Advantage េដីម្បកីានក់ាបប់រកិា្ខ រ DME 

េបីសិនជា៖ 

• េលាកអ្នកមនិទានប់ានកា្ល យជាមា្ច ស់កម្មសិទ្ធិេលីបរកិា្ខ រ DME េនាះេទ ខណៈេពលេលាកអ្នកស្ថិតេនៅក្នុង

គេ្រមាងរបស់េយីងខ្ញុ ំ និង  

• េលាកអ្នកចាកេចញពីគេ្រមាងរបស់េយីងខ្ញុ ំ េហីយទទួលបានអត្ថ្របេយាជន ៍Medicare របស់េលាកអ្នកេនៅ 

េ្រកៅគេ្រមាងសុខភាពណាមយួេនៅក្នុងកម្មវធីិ Original Medicare ឬគេ្រមាង Medicare Advantage។  

្របសិនេបីេលាកអ្នកបានេធ្វីការទូទាត្់របាកស់្រមាបមុ់ខទំនិញ DME េនៅេ្រកាម Original Medicare ឬគេ្រមាង 

Medicare Advantage មុនេពលែដលេលាកអ្នកចូលរមួក្នុងគេ្រមាងរបស់េយីងខ្ញុ ំ េនាះការចំណាយរបស់ Original 

Medicare ឬ Medicare Advantage ទាងំអស់េនាះមនិរាបប់ពា្ចូ ល ថាជាការចំណាយែដលេលាកអ្នក្រតូវេធ្វី 

បនា្ទ បពី់ការចាកេចញពីគេ្រមាងរបស់េយីងខ្ញុ ំេឡីយ។ 

• េលាកអ្នកនឹង្រតូវេធ្វីការបងៃ់ថ្លចំនួន 13 ដងជាប់ៗ គា្ន េ្រកាមកម្មវធីិ Original Medicare ឬបងៃ់ថ្លក្នុងចំនួន 

មយួជាប់ៗ គា្ន ែដលកំណតេ់ដាយគេ្រមាង Medicare Advantage េដីម្បកីានក់ាបប់រកិា្ខ រ DME។ 

• គា្ម នការេលីកែលងចំេពាះករណីេនះ េនៅេពលែដលេលាកអ្នក្រតឡបម់កកានក់ម្មវធីិ Original Medicare 

ឬគេ្រមាង Medicare Advantage វញិេទ។ 



េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect  

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 81 ? 

 

ជំពូកទី 4៖ តារាងអត្ថ្របេយាជន ៍ 

េសចក្តីេផ្តីម 

ជំពូកេនះ្របាបេ់លាកអ្នកអំពីេសវាែដល Health Net Cal MediConnect ធានារ៉ាបរ់ង និងការរតឹបន្តឹង ឬ 

ការដាកក់្រមតិេលីេសវាទាងំេនាះ។ វាក្៏របាបេ់លាកអ្នកអំពីអត្ថ្របេយាជនែ៍ដលមនិ្រតូវបានធានារ៉ាបរ់ងេ្រកាមគេ្រមាង 

របស់េយីងខ្ញុ ំផងែដរ។ ពាក្យគន្លឹះ និងនិយមនយ័របស់ពាក្យទាងំេនះ េលចេឡីងតាមលំដាបអ់ក្សរ្រកមេនៅក្នុងជំពូក 

ចុងេ្រកាយៃនេសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជិក។  

តារាងមាតកិា 

A. េសវាែដលបានធានារ៉ាបរ់ងរបស់េលាកអ្នក .............................................................................................. 82 

B. ច្បោប្់របឆាងំនឹងអ្នកផ្តល់េសវាែថទាែំដលគិតៃថ្លេសវាពីេលាកអ្នក ................................................................. 82 

C. តារាងអត្ថ្របេយាជនរ៍បស់គេ្រមាងេយីងខ្ញុ ំ ............................................................................................... 83 
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េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 4៖ តារាងអត្ថ្របេយាជន ៍

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 82 ? 

 

A. េសវាែដលបានធានារ៉ាបរ់ងរបស់េលាកអ្នក 

ជំពូកេនះ ្របាបេ់លាកអ្នកថាេតីេសវាអ្វីខ្លះ ែដលគេ្រមាងរបស់េយីងខ្ញុ ំបងៃ់ថ្លជូន។ េលាកអ្នកអាចែស្វងយល់ផងែដរអំពី

េសវាែដលមនិ្រតូវបានធានារ៉ាបរ់ង។ ពត៌ម័ានស្តីពីអត្ថ្របេយាជនឱ៍សថ គឺមានេនៅក្នុងជំពូកទី 5។ ជំពូកេនះ កប៏ាន

ពន្យល់ផងែដរនូវលក្ខខណ្ឌ កំណតេ់នៅេលីេសវាមយួចំនួន។ 

េដាយសារេលាកអ្នកបានទទួលជំនួយពី Medi-Cal េលាកអ្នកមនិបងៃ់ថ្លអ្វីទាងំអស់ស្រមាបេ់សវាែដលមានការធានារ៉ាប់

រងរបស់េលាកអ្នក ដរាបណាេលាកអ្នកេគារពតាមវធិាននានារបស់គេ្រមាង។ សូមេមលីជំពូកទី 3 ស្រមាបព់ត័ម៌ានលម្អតិ 

អំពីវធិាននានារបស់គេ្រមាងធានារ៉ាបរ់ង។ 

្របសិនេបីេលាកអ្នក្រតូវការជំនួយក្នុងការយល់ដឹងថាេសវាអ្វីែដល្រតូវបានធានារ៉ាបរ់ង សូមទូរស័ព្ទេទៅកានអ់្នក

ស្រមបស្រមួលែថទារំបស់េលាកអ្នកនិង/ឬ ែផ្នកេសវាបេ្រមសីមាជិក តាមរយៈេលខ 1-855-464-3571 (TTY:711), 

ពីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់ 8 យប ់ពីៃថ្ងចន័្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក 

េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាកអ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ  

គឺឥតគិតៃថ្ល។  

B. ច្បោប្់របឆាងំនឹងអ្នកផ្តល់េសវាែថទាែំដលគិតៃថ្លេសវាពីេលាកអ្នក 

េយីងខ្ញុ ំមនិអនុពាា្្្ណ្ញ តឲ្យអ្នកផ្តល់េសវាគេ្រមាងេយីងខ្ញុ ំេចញវកិ្កយប្រតគិតៃថ្លពីេលាកអ្នកស្រមាបេ់សវាែដល្រតូវបាន 

ធានារ៉ាបរ់ងេនាះេឡីយ។ េយីងខ្ញុ ំបងៃ់ថ្លជូនអ្នកផ្តល់េសវាកម្មេយីងខ្ញុ ំេដាយផា្ទ ល់ េហីយេយីងខ្ញុ ំការពារេលាកអ្នក

ពីរាល់ការគិតកៃ្រមណាមយួ។ ចំណុចេនះ គឺជាការពិតេបីេទាះបីជា េយីងខ្ញុ ំបងៃ់ថ្លជូនអ្នកផ្តល់េសវាែថទាតិំចជាងេលាក

អ្នកផ្តល់េសវាែថទាគិំតៃថ្លេសវាកេ៏ដាយ។ 

េលាកអ្នកមនិគួរទទួលបានវកិ្កយប្រតពីអ្នកផ្តល់េសវាែថទាសំ្រមាបេ់សវាែដលមានធានារ៉ាបរ់ងេនាះេឡីយ។ 

្របសិនេបីេលាកអ្នកពិតជាបានទទួលវកិ្កយប្រតែមន សូមេមលី ជំពូកទី 7 ឬេហៅទូរស័ព្ទមកកានេ់សវាបេ្រមសីមាជិក។ 



េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 4៖ តារាងអត្ថ្របេយាជន ៍

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 83 ? 

 

C.  តារាងអត្ថ្របេយាជនរ៍បស់គេ្រមាងេយីងខ្ញុ ំ 

តារាងអត្ថ្របេយាជនេ៍នះ ្របាបេ់លាកអ្នកថាេតីេសវាមយួណាែដលគេ្រមាងបងៃ់ថ្លជូន។ វាបានរាយនាម្របេភទ

េសវាតាមលំដាបេ់រៀងព្យពា្ជ នៈ និងែថមទាងំពន្យល់ពីេសវាែដល្រតូវបានធានារ៉ាបរ់ង។  

េយីងខ្ញុ ំនឹងបងៃ់ថ្លស្រមាបេ់សវាែដលមានេនៅក្នុងតារាងអត្ថ្របេយាជនែ៍តប៉េុណា្ណ ះ េនៅេពលែដលបំេពញបានតាមវធិាន

ដូចតេទៅេនះ។ េលាកអ្នកមនិបងៃ់ថ្លអ្វីេឡីយស្រមាបេ់សវាែដលមានរាយនាមេនៅក្នុងតារាងអត្ថ្របេយាជន ៍ដរាបណា

េលាកអ្នកបំេពញបាន្រគបត់ាមលក្ខខណ្ឌ ទាមទារត្រមូវៃនការធានារ៉ាបរ់ង ែដលបានេរៀបរាបខ់ាងេ្រកាម។ 

• េសវាែដលធានារ៉ាបរ់ងេដាយគេ្រមាង Medicare និង Medi-Cal របស់េលាកអ្នក្រតូវែតផ្តល់ជូនេទៅតាមវធិាន 

ែដលកំណតេ់ឡីងេដាយគេ្រមាង Medicare និង Medi-Cal។ 

• េសវា (រមួមានេសវាែថទាេំវជ្ជសា្រស្ត េសវាសុខភាពឥរយិាបថ និងេសវាទាកទ់ងការេ្របី្របាស់ថា្ន េំញៀន 

េសវានិងជំនួយគា្ំរទរយៈេពលយូរអែង្វង េ្រគឿងផ្គតផ់្គង ់បរកិា្ខ រនិងឱសថ) ្រតូវែតមានភាពចាបំាចែ់ផ្នកេវជ្ជសា្រស្ត។ 

ភាពចាបំាចែ់ផ្នកេវជ្ជសា្រស្តមាននយ័ថា េលាកអ្នក្រតូវការេសវាកម្ម េដីម្បបីងា្ក រ េធ្វីេរាគវនិិច្ឆយ័ ឬព្យោបាលសា្ថ ន 

ភាពេវជ្ជសា្រស្ត។ ឬេដីម្បែីថទាសំា្ថ នភាពសុខភាពបច្ចុប្បន្នរបស់េលាកអ្នក។ េនះរមួបពា្ចូ លទាងំការែថទា ំ

ែដលេលាកអ្នកមនិចាបំាចចូ់លមន្ទីរេពទ្យ ឬមន្ទីរែថទា។ំ វាកម៏ាននយ័ផងែដរថា េសវា បរកិា្ខ រផ្គតផ់្គង ់ឬ

ឱសថែដលបំេពញតាមបទដា្ឋ នអនុវត្ដែផ្នកេវជ្ជសា្រស្ត ែដលអាចទទួលយកបាន។ េសវាមយួ 

ចាបំាចត់ាមលក្ខណៈេវជ្ជសា្រស្ត េនៅេពលែដលវាសមេហតុផល និងចាបំាចេ់ដីម្បកីារពារអាយុជីវតិ 

េដីម្បបីងា្ក រជំងឺសំខាន់ៗ  ឬពិការភាពធ្ងនធ់្ងរ ឬេដីម្បបីន្ថយការឈចឺាបធ់្ងនធ់្ងរ។ 

• េលាកអ្នកទទួលការែថទារំបស់អ្នកពីអ្នកផ្តល់េសវាែថទាកំ្នុងបណា្ត ញ។ អ្នកផ្តល់េសវាែថទាកំ្នុងបណា្ត ញ 

គឺជាអ្នកផ្តល់េសវាែថទាែំដលេធ្វីការជាមយួេយីងខ្ញុ ំ។ េនៅេស្ទីរ្រគបក់រណីទាងំអស់ េយីងខ្ញុ ំនឹងមនិបងៃ់ថ្លេលី

ការែថទាែំដលេលាកអ្នកទទួលពីអ្នកផ្តល់េសវាេ្រកៅបណា្ត ញេឡីយ។ ជំពូកទី 3 មានពត៌ម័ានបែន្ថមស្តីពី

ការេ្របី្របាស់អ្នកផ្តល់េសវាែថទាកំ្នុង និងេ្រកៅបណា្ត ញ។ 

• េលាកអ្នកមានអ្នកផ្តល់េសវាែថទាបំឋម (PCP) ឬ្រកុមែថទាែំដលកំពុងផ្តល់ជូន និង្រគប្់រគងការែថទាំ

របស់េលាកអ្នក។ េនៅក្នុងករណីភាគេ្រចីន PCP របស់េលាកអ្នក្រតូវបានផ្តល់ការឯកភាពដល់េលាកអ្នក 

មុននឹងេលាកអ្នកអាចជួបអ្នកេផ្សងែដលមនិែមនជា PCP របស់អ្នក ឬទទួលេសវាពីអ្នកផ្តល់េសវាែថទាេំផ្សង 

េទៀតេនៅក្នុងបណា្ត ញរបស់គេ្រមាង។ េនះេហៅថា ការបពា្ជូ នបន្ត។ ជំពូកទី 3 មានពត៌ម័ានបែន្ថមស្តីពី

ការទទួលបានការបពា្ជូ ន និងពន្យល់ពីេពលណាែដលអ្នកមនិ្រតូវការការបពា្ជូ ន។ 



េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 4៖ តារាងអត្ថ្របេយាជន ៍

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 84 ? 

 

• េលាកអ្នក្រតូវែតទទួលការែថទាពីំអ្នកផ្តល់េសវាែថទាែំដលជាសម្ពន័្ធសាខាជាមយួ្រកុមការងារេវជ្ជសា្រស្តរបស់ 

PCP េលាកអ្នក។ សូមេមលីជំពូកទី 3 ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម។ 

• េសវាកម្មមយួចំនួនៃនេសវាែដល្រតូវបានរាយនាមេនៅក្នុងតារាងអត្ថ្របេយាជន្៍រតូវបានធានារ៉ាបរ់ង ែតក្នុងករណី

ែដលេវជ្ជបណ្ឌិ ត ឬអ្នកផ្តល់េសវាែថទាេំទៀតក្នុងបណា្ត ញរបស់េលាកអ្នកទទួលបានការឯកភាពជពីេយីងខ្ញុ ំែត 

ប៉ុេណា្ណ ះ។ េនះេហៅថាការអនុពាា្្្ណ្ញ តជាមុន។ េសវាែដលបានធានារ៉ាបរ់ងែដល្រតូវការការអនុពាា្្្ណ្ញ តជាមុន្រតូវ 

បានសមា្គ ល់េដាយអក្សរេ្រទតេនៅក្នុងតារាងអត្ថ្របេយាជន។៍  

រាល់េសវាែថទាលំក្ខណៈបងា្ក រទាងំអស់ គឺឥតគិតៃថ្ល។ អ្នកនឹងេឃីញរបូែផ្លេប៉ាមេនះ  េនៅជាបនឹ់ងេសវា

កម្មែថទាលំក្ខណៈបងា្ក រេនៅក្នុងតារាងអត្ថ្របេយាជន។៍ 

D. តារាងអត្ថ្របេយាជន ៍

េសវាែដលគេ្រមាងេយីងខ្ញុបំងៃ់ថ្លជូន 

 
ការ្រតួតពិនិត្យរកជំងឺរកីសរៃសអាកែទេពាះ 

េយីងខ្ញុ ំនឹងបងៃ់ថ្លជូនមយួេលីកស្រមាបក់ារពិនិត្យរកជំងឺេដាយេអកូសា្រស្តស្រមាបេ់លាកអ្នក្របឈមនឹង

ហានិភយ័។ គេ្រមាងធានារ៉ាបរ់ងែតការពិនិត្យរកជំងឺេនះប៉ុេណា្ណ ះ ្របសិនេបីេលាកអ្នកមានកតា្ត ហានិ

ភយ័ជាកល់ាកខ់្លះៗ និង្របសិនេបីេលាកអ្នកទទួលបានការបពា្ជូ នបន្តស្រមាបក់ារពិនិត្យេនះពី្រគូេពទ្យ 

ជំនួយការ្រគូេពទ្យ េពទ្យអនុេវជ្ជបណ្ឌិ ត ឬគិលានុបដា្ឋ កឯកេទសគ្លីនិកសា្រស្តែតប៉ុេណា្ណ ះ។ 

ការអនុពាា្ណ្ញ តជាមុន (ការឯកភាពជាមុន) អាចនឹង្រតូវការេដីម្បទីទួលបានការធានារ៉ាបរ់ង េលីកែលងែតក្នុងករណី

សេ្រងា្គ ះបនា្ទ ន។់ 

 ការចាកម់្ជុលវទិ្យោសា្រស្្ដ 

េយីងខ្ញុ ំនឹងបងៃ់ថ្លជូនស្រមាបេ់សវាចាកម់្ជុលវទិ្យោសា្រស្តែបបពិេ្រគាះជំងឺេ្រកៅរហូតដល់ពីរដងក្នុងរយៈ 

េពលមយួែខ្រប្រកតីទិនណាមយួកប៏ាន ឬកានែ់តញឹកញាបជ់ាងេនះ្របសិនេបីការចាកម់្ជុលវទិ្យោសា្រស្ត

ទាងំេនះចាបំាចែ់ផ្នកេវជ្ជសា្រស្ត។ 



េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 4៖ តារាងអត្ថ្របេយាជន ៍

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 85 ? 

 

េសវាែដលគេ្រមាងេយីងខ្ញុបំងៃ់ថ្លជូន 

 
ការ្រតួតពិនិត្យរកជំងឺ និងការ្របឹក្សោេយាបល់ចំេពាះការេ្របីេ្រគឿង្រសវងឹខុស្រប្រកតី 

េយីងខ្ញុ ំនឹងបងៃ់ថ្លជូនស្រមាបក់ារ្រតួតពិនិត្យរកការេ្របី្របាស់េ្រគឿង្រសវងឹខុស ្រប្រកតី(SBIRT) មយួេលីក

ស្រមាបម់នុស្សេពញវយ័ ែដលេ្របី្របាស់េ្រគឿង្រសវងឹខុស្រប្រកតី ប៉ែុន្តមនិែមនេញៀនេ្រគឿង្រសវងឹេឡីយ។  

េនះ បូករមួទាងំ្រស្ដីមានគភ៌ផងែដរ។ 

្របសិនេបីេលាកអ្នក្រតួតពិនិត្យរកេឃីញថា វជិ្ជមានស្រមាបក់ារេ្របី្របាស់េ្រគឿង្រសវងឹខុស្រប្រកតីែមនេនាះ 

េលាកអ្នកអាចទទួលបាននូវការជួប្របឹក្ឞោេយាបល់មយួទល់នឹងមយួេដាយសេង្ខបៗ រហូតដល់បនួេលីក 

ក្នុងមយួឆា្ន ំៗ  (្របសិនេបីេលាកអ្នកមានលទ្ធភាព េហីយមានសា្ម រតីភ្លសឺា្វ ង អំឡុងេពលៃនការ្របឹក្ឞោេយាបល់) 

ជាមយួអ្នកផ្តល់េសវាែថទាបំឋម ឬ្រគូេពទ្យែដលមានលក្ខណៈសម្បត្តិ្រគប្់រគានេ់នៅក្នុងបរបិទែថទាបំឋម។ 

 េសវារថយន្្ដសេ្រងា្្គ ះ 

េសវារថយន្តសេ្រងា្គ ះែដលបានធានារ៉ាបរ់ងមានដូចជា េនៅេលីដី យន្តេហាះ ឧទ្ធមា្ភ ច្រក េសវារថយន្តសេ្រងា្គ ះ។ 

រថយន្ដសេ្រងា្គ ះនឹងដឹកនាអំ្នកេទៅកានក់ែន្លងជិតបំផុត ែដលអាចផ្តល់ការែថទាដំល់េលាកអ្នកបាន។  

សា្ថ នភាពរបស់អ្នក្រតូវែតមានសភាពធ្ងនធ់្ងរសមល្មម្រគប្់រគានែ់ដលថាវធីិដៃទេទៀតក្នុងការេទៅកានក់ែន្លងែថទាំ

អាចនឹង្របថុយ្របថានជីវតិ ឬសុខភាពរបស់េលាកអ្នក។ េសវារថយន្ដសេ្រងា្គ ះស្រមាបក់រណីេផ្សងដៃទេទៀត្រតូវ

ែតឯកភាពេដាយេយីងខ្ញុ ំ។ 

ក្នុងករណីែដលមនិែមនជាសា្ថ នភាពសេ្រងា្គ ះបនា្ទ ន ់េយីងខ្ញុ ំអាចនឹងបងៃ់ថ្លស្រមាបរ់ថយន្ដគិលានសេ្រងា្គ ះ។ 

សា្ថ នភាពេលាកអ្នក្រតូវែតធ្ងនធ់្ងរសមល្មម្រគប្់រគានែ់ដលថាវធីិដៃទេទៀតក្នុងការេទៅកានក់ែន្លងែថទាអំាច្របថុយ

ជីវតិ ឬសុខភាពេលាកអ្នក។  

ការអនុពាា្ណ្ញ តជាមុន (ការឯកភាពជាមុន) អាចនឹង្រតូវការេដីម្បទីទួលបានការធានារ៉ាបរ់ង េលីកែលងែតក្នុងករណី

សេ្រងា្គ ះបនា្ទ ន។់ 



េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 4៖ តារាងអត្ថ្របេយាជន ៍

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 86 ? 

 

េសវាែដលគេ្រមាងេយីងខ្ញុបំងៃ់ថ្លជូន 

 
ការជួបពិេ្រគាះសុខុមាលភាព្របចាឆំា្ន  ំ

េលាកអ្នកអាចទទួលបានការ្រតួតពិនិត្យសុខភាព្របចាឆំា្ន ។ំ េនះ គឺេដីម្បបីេង្កីត ឬេធ្វីបច្ចុប្បន្នភាពេលី

គេ្រមាងែថទាបំងា្ក រសុខភាព េដាយែផ្អកេលីកតា្ត ហានិភយ័នាេពលបច្ចុប្បន្នរបស់េលាកអ្នក។ េយីងខ្ញុ ំនឹងបងៃ់ថ្ល

ជូនស្រមាបេ់សវាេនះ ចំនួនមយួដងេរៀងរាល់ 12 ែខម្តង។ 

 
ការវាស់ែវងម៉ាស់ឆ្អឹង 

េយីងខ្ញុ ំនឹងបងៃ់ថ្លជូន ស្រមាបទ់្រមងក់ារជាកល់ាកម់យួចំនួនស្រមាបស់មាជិកែដលមានលក្ខណៈសម្បត្តិ
្រគប្់រគាន ់(តាមធម្មតាគឺជាបុគ្គលណាមា្ន កែ់ដល្របឈមនឹងការបាតប់ងម៉់ាស់ឆ្អឹង ឬជំងឺឆ្អឹងពុកេស្តីង)។ 

ទ្រមងក់ារទាងំេនះ កំណតអ់ត្តសពាា្្្ណ្ញ ណម៉ាស់ឆ្អឹង ែស្វងរកការបាតប់ងឆ់្អឹង ឬែស្វងរកឲ្យេឃីញនូវគុណភាពឆ្អឹង។ 

េយីងខ្ញុ ំនឹងបងៃ់ថ្លជូនស្រមាបេ់សវាេនះ មយួដងេរៀងរាល់ 24 ែខ ឬកានែ់តញឹកញាបជ់ាងេនះ ្របសិនេបីវាមាន

ភាពចាបំាចែ់ផ្នកេវជ្ជសា្រស្ត។ េយីងខ្ញុ ំនឹងបងៃ់ថ្លជូនផងែដរស្រមាបេ់វជ្ជបណ្ឌិ តឲ្យពិនិត្យេមលី និងផ្ដល់េយាបល់ពី

លទ្ធផល។ 

េលាកអ្នកគួរពិភាក្ឞោជាមយួអ្នកផ្តល់េសវាែថទារំបស់េលាកអ្នកនិងទទួលបានការបពា្ជូ នបន្ត។ 

ការអនុពាា្ណ្ញ តជាមុន (ការឯកភាពជាមុន) អាចនឹង្រតូវការេដីម្បទីទួលបានការធានារ៉ាបរ់ង េលីកែលងែតក្នុងករណី

សេ្រងា្គ ះបនា្ទ ន។់ 

 
ការ្រតួតពិនិត្យរាវរកជំងឺមហារកីសុដន ់(ការថតពិនិត្យសុដន)់ 

េយីងខ្ញុ ំនឹងបងៃ់ថ្លជូនស្រមាបេ់សវាដូចខាងេ្រកាម៖ 

• ការថតសុដនស់្រមាបជ់ាពត៌ម័ានបែង្អកចំនួនមយួដងេនៅចេនា្ល ះអាយុ 35 និង 39 ឆា្ន ។ំ 

• ការថតសុដនរ់ាវរកបពាា្ហ ម្ដង េរៀងរាល់ 12 ែខ ស្រមាបន់ារអីាយុ 40 ឆា្ន  ំនិងេលីសពីេនះ។ 

• ការពិនិត្យសុដនែ់បបគ្លីនិកសា្រស្តម្ដង េរៀងរាល់ 24 ែខ។ 



េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 4៖ តារាងអត្ថ្របេយាជន ៍

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 87 ? 

 

េសវាែដលគេ្រមាងេយីងខ្ញុបំងៃ់ថ្លជូន 

 
េសវាសា្ត រលទ្ធភាពពលកម្មេបះដូង 

េយីងខ្ញុ ំនឹងបងៃ់ថ្លជូនស្រមាបេ់សវាសា្ត រលទ្ធភាពពលកម្មេបះដូង ដូចជាលំហាត្់របាណ, ការអបរ់សុំខភាព  

និងការ្របឹក្ឞោេយាបល់។ សមាជិក្រតូវែតមាន្រគបល់ក្ខខណ្ឌ មយួចំនួន ជាមយួនឹងការបពា្ជូ នរបស់េវជ្ជបណ្ឌិ ត។ 

េយីងខ្ញុ ំ កធ៏ានារ៉ាបរ់ងផងែដរនូវកម្មវធីិសា្ត រលទ្ធភាពពលកម្មេបះដូងែបប្របពល ែដលកានែ់តមានសភាពខា្ល ងំកា្ល  

ជាងកម្មវធីិសា្ត រលទ្ធភាពពលកម្មេបះដូងេទៅេទៀត។ 

េលាកអ្នកគួរពិភាក្សោជាមយួអ្នកផ្តល់េសវាែថទារំបស់េលាកអ្នកេដីម្បទីទួលបានការបពា្ជូ នបន្ត។  

ការអនុពាា្ណ្ញ តជាមុន (ការឯកភាពជាមុន) អាចនឹង្រតូវការេដីម្បទីទួលបានការធានារ៉ាបរ់ង េលីកែលងែតក្នុងករណី

សេ្រងា្គ ះបនា្ទ ន។់ 

 
ការជួបពិេ្រគាះេដីម្បកីាតប់ន្ថយហានិភយ័ជំងឺេបះដូងសរៃសឈាម (េបះដូង) (ការព្យោបាលស្រមាបជំ់ងឺេបះដូង) 

េយីងខ្ញុ ំបងៃ់ថ្លជូនស្រមាបក់ារជួបពិេ្រគាះមយួដងក្នុងមយួឆា្ន ជំាមយួអ្នកផ្តល់េសវាែថទាសុំខភាពបឋមរបស់េលាក

អ្នកេដីម្បជួីយ បន្ថយហានិភយ័ជំងឺេបះដូងរបស់េលាកអ្នក។ ក្នុងអំឡុងការជួបពិេ្រគាះេនះ េវជ្ជបណ្ឌិ តអ្នកអាច

នឹង៖  

• ពិភាក្ឞោពីការេ្របី្របាស់ថា្ន អំាស្ពីរនី, 

• ពិនិត្យសំពាធឈាមអ្នក និង/ឬ 

• ផ្ដល់ដំបូនា្ម នឲ្យអ្នកេដីម្បធីានាថា អ្នកបរេិភាគរបបអាហារបានល្អ។ 



េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 4៖ តារាងអត្ថ្របេយាជន ៍

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 88 ? 

 

េសវាែដលគេ្រមាងេយីងខ្ញុបំងៃ់ថ្លជូន 

 
ការេធ្វីេតស្្ដរកជំងឺេបះដូងសរៃសឈាម 

េយីងខ្ញុ ំនឹងបងៃ់ថ្លជូនស្រមាបេ់ធ្វីេតស្ដឈាមរកេមលីជំងឺេបះដូងសរៃសឈាមមយួដងេរៀងរាល់្របាឆំា្ន  ំ(60 ែខ)។ 

េធ្វីេតស្ដឈាមទាងំេនះកពិ៏និត្យរកេមលីផងែដរនូវវកិារៈ េដាយសារែតហានិភយ័ខ្ពស់ៃនជំងឺេបះដូង។ 

េលាកអ្នកគួរពិភាក្សោជាមយួអ្នកផ្តល់េសវាែថទារំបស់េលាកអ្នកេដីម្បទីទួលបានការបពា្ជូ នបន្ត។ 

ការអនុពាា្ណ្ញ តជាមុន (ការឯកភាពជាមុន) អាចនឹង្រតូវការេដីម្បទីទួលបានការធានារ៉ាបរ់ង េលីកែលងែតក្នុង

ករណីសេ្រងា្គ ះបនា្ទ ន។់ 

 
ការពិនិត្យរាវរកជំងឺមហារកីមាតស់្បនូ និងទា្វ រមាស 

េយីងខ្ញុ ំនឹងបងៃ់ថ្លជូនស្រមាបេ់សវាដូចខាងេ្រកាម៖ 

• ស្រមាប្់រស្ដី្រគបរ់បូ៖ ការេធ្វីេតស្ដពិនិត្យេកាសិកាមាតស់្បនូ និងការពិនិត្យអាង្រតគាកមយួដងេរៀងរាល់  

24 ែខម្ដង 

• ស្រមាប្់រស្តីែដលមានហានិភយ័ខ្ពស់ែដលអាចេកីតជំងឺមហារកីមាតស់្បនូ ឬទា្វ រមាស៖ 

ការេធ្វីេតស្តពិនិត្យេកាសិកាមាតស់្បនូមយួដងេរៀងរាល់ 12 ែខម្តង 

• ស្រមាប្់រស្ដីែដលមានមានការេធ្វីេតស្ដពិនិត្យេកាសិកាមាតស់្បនូខុសពី្រប្រកតី ក្នុងរយៈេពល 3 ឆា្ន ចុំង 

េ្រកាយ េហីយស្ថិតេនៅក្នុងវយ័មានកូន៖ ការេធ្វីេតស្ដពិនិត្យេកាសិកាមាតស់្បនូមយួដងេរៀងរាល់ 12 ែខម្ដង 

 េសវាព្យោបាលចាបស់រៃស 

េយីងខ្ញុ ំនឹងបងៃ់ថ្លជូនស្រមាបេ់សវាដូចខាងេ្រកាម៖ 

• ការពតតំ់រងឆ់្អឹងខ្នងឲ្យ្រតូវតាមគន្លងវញិ 

េលាកអ្នកគួរពិភាក្សោជាមយួអ្នកផ្តល់េសវាែថទារំបស់េលាកអ្នកេដីម្បទីទួលបានការបពា្ជូ នបន្ត។ 

ការអនុពាា្ណ្ញ តជាមុន (ការឯកភាពជាមុន) អាចនឹង្រតូវការេដីម្បទីទួលបានការធានារ៉ាបរ់ង េលីកែលងែតក្នុង

ករណីសេ្រងា្គ ះបនា្ទ ន។់ 



េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 4៖ តារាងអត្ថ្របេយាជន ៍

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 89 ? 

 

េសវាែដលគេ្រមាងេយីងខ្ញុបំងៃ់ថ្លជូន 

 
ការពិនិត្យរាវរកជំងឺមហារកីេពាះេវៀនធំ 

ស្រមាបម់នុស្សអាយុ 50 ឆា្ន និំងេលីសពីេនះ េយីងខ្ញុ ំនឹងបងៃ់ថ្លជូនស្រមាបេ់សវាដូចតេទៅេនះ៖ 

• ការឆ្លុះកំណាតេ់ពាះេវៀនធំែក្បរទា្វ រលាមកេដាយេ្របីឧបករណ៍ឆ្លុះទនប់តែ់បន(ឬការថតវទិ្យសុា្រស្តេពាះេវៀនធំ 

េដាយការសុលបពា្ចូ លសារធាតុបារ្៉យមូតាមទា្វ រលាមក) េនៅេរៀងរាល់ 48 ែខម្តង 

• កេធ្វីេតស្ដរកឈាមក្នុងលាមកេរៀងរាល់ 12 ែខម្តង 

• កេធ្វីេតស្ដរកឈាមក្នុងលាមក ឬការេធ្វីេតស្តអង្គបដិបក្ខ្របាណ-គីមសីា្រស្តេលីលាមកែដលមានមូល 
ដា្ឋ នេលីសារធាតុ Guaiacum េរៀងរាល់ 12 ែខម្តង 

• ការពិនិត្យរកជំងឺេពាះេវៀនធំ-ចុងេពាះេវៀនធំេដាយមានមូលដា្ឋ នេលី DNA េរៀងរាល់ 3 ឆា្ន មំ្តង  

• ការឆ្លុះេពាះេវៀនធំេរៀងរាល់ដបឆ់ា្ន មំ្តង (ប៉ុែន្តមនិែមនក្នុងអំឡុង 48 ែខៃនការឆ្លុះកំណាតេ់ពាះេវៀនធំែក្បរទា្វ  

លាមកេដីម្បពិីនិត្យរកជំងឺេនាះេឡីយ)។ 

• ការឆ្លុះេពាះេវៀនធំ (ឬការថតវទិ្យសុា្រស្តេពាះេវៀនធំ េដាយការសុលបពា្ចូ លសារធាតុបារ្៉យមូតាមទា្វ រ 

លាមកឺ)ស្រមាបអ់្នកែដលមានហានិភយ័ខ្ពស់្របឈមនឹងជំងឺមហារកីេពាះេវៀនធំ-ចុងេពាះេវៀនធំ  

េរៀងរាល់ 24 ែខម្តង 

េលាកអ្នកគួរពិភាក្ឞោជាមយួអ្នកផ្តល់េសវាែថទារំបស់េលាកអ្នកនិងទទួលបានការបពា្ជូ នបន្ត។ 

ការអនុពាា្ណ្ញ តជាមុន (ការឯកភាពជាមុន) អាចនឹង្រតូវការេដីម្បទីទួលបានការធានារ៉ាបរ់ង េលីកែលងែតក្នុង

ករណីសេ្រងា្គ ះបនា្ទ ន។់ 



េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 4៖ តារាងអត្ថ្របេយាជន ៍

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 90 ? 

 

េសវាែដលគេ្រមាងេយីងខ្ញុបំងៃ់ថ្លជូន 

 េសវាមនុស្សេពញវយ័តាមសហគមន ៍(CBAS) 

CBAS គឺជាកម្មវធីិេសវាែបបពិេ្រគាះជំងឺេ្រកៅែដលមានមូលដា្ឋ នេនៅមន្ទីរែថទាែំដលមនុស្សមកចូលរមួេទៅតាម 

កាលវភិាគកំណត។់ វាផ្ដល់ការែថទាេំវជ្ជសា្រស្ត្របកបេដាយជំនាញ, េសវាសង្គមកិច្ច, ការព្យោបាល (រមួមានការ

ព្យោបាលសា្ត រលទ្ធភាពពលកម្ម, ការព្យោបាលេដាយចលនា និងការព្យោបាលវបិត្តិពាក្យសំដី), ការែថទាផំា្ទ ល់ខ្លួន, 

ការបណ្តុ ះបណា្ត ល និងការគា្ំរទ្រគួសារ/អ្នកែថទា,ំ េសវាអាហារបូត្ថម្ភ, ការដឹកជពា្ជូ ន និងេសវាេផ្សងដៃទេទៀត។ 

េយីងខ្ញុ ំនឹងបងៃ់ថ្លជូនស្រមាប ់CBAS ្របសិនេបីអ្នកបំេពញតាម្រគបល់ក្ខណៈវនិិច្ឆយ័ៃនសិទ្ធិទទួលបាន។ 

កំណតស់មា្គ ល់៖ ្របសិនេបីមន្ទីរែថទា ំCBAS មនិអាចរកបានេទេនាះ េយីងខ្ញុ ំអាចផ្តល់េសវាកម្មទាងំេនះ 

ដាចេ់ដាយែឡកពីគា្ន ។ 

ការអនុពាា្ណ្ញ តជាមុន (ការឯកភាពជាមុន) អាចនឹង្រតូវការេដីម្បទីទួលបានការធានារ៉ាបរ់ង េលីកែលងែតក្នុងករណី

សេ្រងា្គ ះបនា្ទ ន។់ 



េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 4៖ តារាងអត្ថ្របេយាជន ៍

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 91 ? 

 

េសវាែដលគេ្រមាងេយីងខ្ញុបំងៃ់ថ្លជូន 

 
ការ្របឹក្សោេយាបល់េដីម្បផីា្ត ចប់ារឬីផា្ត ចក់ារេ្របី្របាស់ថា្ន ជំក ់

្របសិនេបីេលាកអ្នកេ្របី្របាស់ថា្ន ជំក ់ប៉ែុន្តមនិមានសពាា្្្ណ្ញ និងេរាគសពាា្្្ណ្ញ ៃនជំងឺទាកទ់ងនឹងថា្ន ជំកេ់ទ 

េហីយចងឬ់្រតូវការបពា្ឈប៖់  

• េយីងខ្ញុ ំនឹងបងៃ់ថ្លជូនស្រមាបក់ារព្យោយាមប៉ុនបង៉បពា្ឈបចំ់នួនពីរេលីកេនៅក្នុងរយៈេពល 12 ែខជាេសវា

បងា្ក រជំងឺ។ េសវាេនះ មនិគិតៃថ្លស្រមាបេ់លាកអ្នក។ ការព្យោយាមប៉ុនបង៉ឈបនី់មយួៗរមួបពា្ចូ លការ 

ជួបពិេ្រគាះផ្តល់្របឹក្ឞោេយាបល់តទល់មុខគា្ន រហូតដល់បនួដង។ 

្របសិនេបីេលាកអ្នកេ្របី្របាស់ថា្ន ជំក ់េហីយ្រតូវបានេធ្វីេរាគវនិិច្ឆយ័ថាមានជំងឺទាកទ់ងនឹងថា្ន ជំក ់ឬកំពុង

េ្របី្របាស់ឱសថែដលអាចនឹងរងបះ៉ពាល់េដាយថា្ន ជំកេ់នាះ៖  

• េយីងខ្ញុ ំនឹងបងៃ់ថ្លជូនស្រមាបក់ារ្របឹក្ឞោេយាបល់េលីការប៉ុនបង៉បពា្ឈបចំ់នួន 2ដងេនៅក្នុងរយៈកាល  

12 ែខ។ ការ្របឹក្ឞោេយាបល់ពីការប៉ុនបង៉នីមយួៗ រមួមានរហូតដល់ការជួបពិេ្រគាះទល់មុខគា្ន ចំនួនបនួដង។ 

្របសិនេបីអ្នកមានគភ ៌អ្នកអាចនឹងទទួលបានការ្របឹក្ឞោេយាបល់ផា្ត ចថ់ា្ន ជំកេ់ដាយឥតកំណត ់េដាយមានការ

អនុពាា្្្ណ្ញ តឲ្យសិទ្ធិជាមុន។  

េលាកអ្នកគួរពិភាក្សោជាមយួអ្នកផ្តល់េសវាែថទារំបស់េលាកអ្នកេដីម្បទីទួលបានការបពា្ជូ នបន្ត។ 

ការអនុពាា្ណ្ញ តជាមុន (ការឯកភាពជាមុន) អាចនឹង្រតូវការេដីម្បទីទួលបានការធានារ៉ាបរ់ង េលីកែលងែតក្នុង

ករណីសេ្រងា្គ ះបនា្ទ ន។់ 

 េសវាែថទាេំធ្មញ 

េសវាែថទាេំធ្មញជាកល់ាកម់យួចំនួន មានដូចជាការសមា្អ ត ការបំេពញ និងការពាក្់រកាសេធ្មញ 

គឺមានតាមរយៈកម្មវធីិ Medi-Cal Dental។ សូមេមលីែផ្នក E ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថមអំពីអត្ថ្របេយាជនេ៍នះ។  



េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 4៖ តារាងអត្ថ្របេយាជន ៍

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 92 ? 

 

េសវាែដលគេ្រមាងេយីងខ្ញុបំងៃ់ថ្លជូន 

 
ការពិនិត្យរកជំងឺធា្ល កទឹ់កចិត្ត 

េយីងខ្ញុ ំនឹងបងៃ់ថ្លជូនស្រមាបក់ារពិនិត្យរកជំងឺធា្ល កទឹ់កចិត្តមយួដងេរៀងរាល់ឆា្ន ។ំ ការពិនិត្យរាវរក្រតូវែតេធ្វីេឡីង

េនៅក្នុងសា្ថ បន័ែថទាបំឋម ែដលអាចផ្តល់ការព្យោបាលតាមដានបន្ត និងការបពា្ជូ ន។ 

 
ការពិនិត្យរាវរកជំងឺទឹកេនាមែផ្អម 

េយីងខ្ញុ ំនឹងបងៃ់ថ្លជូនស្រមាបក់ារពិនិត្យរកជំងឺេនះ (រមួមានការវភិាគកំរតិជាតិស្ករក្នុងឈាមេពលមនិទាន់

បរេិភាគអាហារ) ្របសិនេបីេលាកអ្នកមានកតា្ត ណាមយួក្នុងចំេណាមកតា្ត ហានិភយ័ដូចតេទៅេនះ៖ 

• សំពាធឈាមខ្ពស់ (េលីសសំពាធឈាម) 

• ្របវត្តិមានកំរតិជាតិកូេឡេស្តរ ៉លូ និង្រទីគ្លីេសរតីខុសពីធម្មតា (ជាតិខា្ល ញ់ក្នុងឈាមមនិធម្មតា) 

• ភាពធាត្់រជុល 

• ្របវត្តិមានជាតិស្ករក្នុងឈាមខ្ពស់ (ជាតិគ្លុយកូស) 

ការេធ្វីេតស្ដពិនិត្យរកជំងឺអាចនឹង្រតូវបានធានារ៉ាបរ់ងេនៅក្នុងករណីមយួចំនួនេផ្សងេទៀត ដូចជា ្របសិនេបី

អ្នកេលីសទំងន ់និងមាន្របវត្តិ្រគួសារមានជំងឺទឹកេនាមែផ្អម។ 

អា្រស័យេលីលទ្ធផលេធ្វីេតស្ដ អ្នកអាចនឹងមានលក្ខណៈសម្បត្តិ្រគប្់រគានស់្រមាបក់ារពិនិត្យរកជំងឺទឹកេនាម 

ែផ្អមរហូតដល់ពីរេលីកេនៅេរៀងរាល់ 12 ែខម្តង។ 

េលាកអ្នកគួរពិភាក្សោជាមយួអ្នកផ្តល់េសវាែថទារំបស់េលាកអ្នកេដីម្បទីទួលបានការបពា្ជូ នបន្ត។ 

ការអនុពាា្ណ្ញ តជាមុន (ការឯកភាពជាមុន) អាចនឹង្រតូវការេដីម្បទីទួលបានការធានារ៉ាបរ់ង េលីកែលងែតក្នុង

ករណីសេ្រងា្គ ះបនា្ទ ន។់ 



េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 4៖ តារាងអត្ថ្របេយាជន ៍

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 93 ? 

 

េសវាែដលគេ្រមាងេយីងខ្ញុបំងៃ់ថ្លជូន 

 
ការបណ្តុ ះបណា្ត ល េសវា និងេ្រគឿងផ្្គតផ់្្គងស់្រមាបក់ារ្រគប្់រគងជំងឺទឹកេនាមែផ្អមេដាយខ្លួនឯង 

េយីងខ្ញុ ំនឹងបងៃ់ថ្លជូនស្រមាបេ់សវាខាងេ្រកាមស្រមាបអ់្នកទាងំឡាយណាែដលមានជំងឺទឹកេនាមែផ្អម  

(មនិថាពួកេគេ្របី្របាស់ថា្ន អំាងំសុ៊យលីន ឬអត)់៖ 

• េ្រគឿងបរកិា្ខ រេដីម្ប្ីរតួតពិនិត្យជាតិគ្លុយកូសក្នុងឈាមរបស់អ្នករមួមាន ដូចតេទៅ៖ 

o ម៉ាសីុន្រតួតពិនិត្យជាតិគ្លុយកូសក្នុងឈាម 

o បន្ទះពិនិត្យជាតិគ្លុយកូសក្នុងឈាម 

o កូនកាបិំតេជាះឈាម និងម្ជុលជួសឈាម 

o សូលុយស្យងុ្រគប្់រគងជាតិគ្លុយកូសស្រមាប្់រតួតពិនិត្យភាពសុ្រកិតៃនបន្ទះពិនិត្យ 

និង្របដាបពិ់និត្យគ្លុយកូសក្នុងឈាម។ 

o េ្រគឿងផ្គតផ់្គងេ់ដីម្ប្ីរតួតពិនិត្យតាមដានជាតិគ្លុយកូសក្នុងឈាមរបស់

េលាកអ្នកអាចនឹង្រតូវបានដាកក់្រមតិកំណតយ់កែតេ្រគឿងផ្គតផ់្គងទ់ាងំឡាយណាមក

ពី្រកុមហុ៊នផលិតែដលេគេ្រជីសេរសីែតប៉ុេណា្ណ ះ។ PCP របស់េលាកអ្នកនឹងជួយ េរៀបចំ ឬ

ស្រមបស្រមួលេសវាែដល្រតូវបានរ៉ាបរ់ងេនាះ។ 

• ស្រមាបអ់្នកជំងឺទឹកេនាមែផ្អមែដលអាចមានជំងឺ្របអបេ់ជីងធ្ងនធ់្ងរមកពីជំងឺទឹកេនាមែផ្អមេនាះ េយីងខ្ញុ ំ

នឹងបងៃ់ថ្លស្រមាបេ់សវាដូចខាងេ្រកាម៖ 

o ែស្បកេជីងព្យោបាលែដលចាកពុ់ម្ពត្រមូវតាមបុគ្គលមា្ន ក់ៗ ចំនួនមយួគូរ 

(រមួទាងំសន្ទះ្រទនាបប់ាតេជីង) រមួទាងំការៃលត្រមូវឲ្យ្រតូវល្មម និងសន្ទះ្រទនាប់

បាតេជីងេ្រកៅបែន្ថមពីរគូរេទៀតក្នុងមយួឆា្ន ្ំរប្រកតីទិននីមយួៗ ឬ 

o ែស្បកេជីងជេ្រមៅេ្រជៅមយួគូរ រមួមានការៃលត្រមូវឲ្យល្មម និងសន្ទះ្រទនាបប់ាតេជីងចំនួនបីគូរ 

េរៀងរាល់ឆា្ន នីំមយួៗ (មនិបូកបពា្ចូ លសន្ទះ្រទនាបប់ាតេជីងដកេចញចូលបានែដលមនិត្រមូវ 

តាមទំហំេជីងែដល្រតូវបានផ្តល់ជូនជាមយួែស្បកេជីងេនាះេឡីយ) 

អត្ថ្របេយាជនេ៍នះ្រតូវបានបន្តេទៅទំពរ័បនា្ទ ប ់



េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 4៖ តារាងអត្ថ្របេយាជន ៍

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 94 ? 

 

េសវាែដលគេ្រមាងេយីងខ្ញុបំងៃ់ថ្លជូន 

 ការបណ្តុ ះបណា្ត ល េសវា និងេ្រគឿងផ្្គតផ់្្គងស់្រមាបក់ារ្រគប្់រគងជំងឺទឹកេនាមែផ្អមេដាយខ្លួនឯង (ត) 

• េយីងខ្ញុ ំនឹងបងៃ់ថ្លស្រមាបក់ារបណ្តុ ះបណា្ត លេដីម្បជួីយ េលាកអ្នកក្នុងការ្រគប្់រគងជំងឺទឹកេនាមែផ្អមេនៅ

ក្នុងករណីមយួចំនួន។ េដីម្បែីស្វងយល់បែន្ថមេទៀត សូមទាកទ់ងេសវាបេ្រមសីមាជិក។ 

េលាកអ្នកគួរពិភាក្សោជាមយួអ្នកផ្តល់េសវាែថទារំបស់េលាកអ្នកេដីម្បទីទួលបានការបពា្ជូ នបន្ត។ 

ការអនុពាា្ណ្ញ តជាមុន (ការឯកភាពជាមុន) អាចនឹង្រតូវការេដីម្បទីទួលបានការធានារ៉ាបរ់ង េលីកែលងែតក្នុង

ករណីសេ្រងា្គ ះបនា្ទ ន។់ 

 បរកិា្ខ រេវជ្ជសា្រស្តេ្របីជាបប់ានយូរ (DME) និងេ្រគឿងផ្្គតផ់្្គងែ់ដលពាកព់ន័្ធ 

(ស្រមាបនិ់យមនយ័ៃន «បរកិា្ខ រេវជ្ជសា្រស្តេ្របីជាបប់ានយូរ (DME)» សូមេមលីជំពូកទី12 ៃនេសៀវេភៅែណនាំ

េនះ)។ 

បរកិា្ខ រែដល្រតូវបានធានារ៉ាបរ់ងមានដូចខាងេ្រកាម៖ 

• ឧបករណ៍ដូចតេទៅេនះ្រតូវបានធានារ៉ាបរ់ង៖ 

• េឈឆីា្ព ប 

• ្របពន័្ធពូកេដីរេដាយថាមពលអគ្គីសនី 

• េ្រគឿងផ្គតផ់្គងស់្រមាបជំ់ងឺទឹកេនាមែផ្អម 

• ែ្រគេពទ្យែដល្រតូវបានេចញេវជ្ជបពាា្ជ េដាយអ្នកផ្តល់េសវាែថទាសំ្រមាបេ់្របី្របាស់េនៅផ្ទះ 

• ម៉ាសីុនស្រមាបកំ់ណតក់្រមតិតំណកេ់សរ ៉មូ 

•  បរធិានជំនួយបេង្កីតសេម្លងនិយាយ 

• បរកិា្ខ រនិងេ្រគឿងផ្គតផ់្គងស់្រមាបេ់្របីជាមយួអុកសីុែសន 

អត្ថ្របេយាជនេ៍នះ្រតូវបានបន្តេទៅទំពរ័បនា្ទ ប ់



េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 4៖ តារាងអត្ថ្របេយាជន ៍

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 95 ? 

 

េសវាែដលគេ្រមាងេយីងខ្ញុបំងៃ់ថ្លជូន 

 បរកិា្ខ រេវជ្ជសា្រស្តេ្របីជាបប់ានយូរ (DME) និងេ្រគឿងផ្្គតផ់្្គងែ់ដលពាកព់ន័្ធ (ត) 

• បំពងប់ាញ់ទឹកថា្ន ចូំលសួត 

• េឈ្ីរចត ់

ឧបករណ៍េផ្សងេទៀតអាចនឹង្រតូវបានធានារ៉ាបរ់ង។ 

េយីងខ្ញុ ំនឹងបងៃ់ថ្លជូនស្រមាបរ់ាល់្រគបប់រកិា្ខ រេវជ្ជសា្រស្តេ្របីជាបប់ានយូរ (DME) ែដលចាបំាចែ់ផ្នកេវជ្ជសា្រស្ត 

ទាងំអស់ែដលគេ្រមាង Medicare និង Medi-Cal តាមធម្មតាបងៃ់ថ្លជូន។ ្របសិនេបីអ្នកផ្គតផ់្គងរ់បស់េយីងខ្ញុ ំ

េនៅក្នុងតំបនអ់្នកមនិមានម៉ាកយីេហា ឬេរាងច្រកផលិតពិេសសជាកល់ាកណ់ាមយួេទ អ្នកអាចនឹងសួរពួកេគ 

ថាេតីពួកេគអាចបពាា្ជ ទិញឧបករណ៍េនះជាពិេសស ស្រមាបេ់លាកអ្នកបានែដរេទ។  

សូមទាកទ់ងេទៅកានេ់សវាបេ្រមសីមាជិកេដីម្បជួីយ េលាកអ្នកេនៅក្នុងការែស្វងរកទីតាងំអ្នកផ្គតផ់្គងម់យួេផ្សង 

េទៀតែដលអាចនឹងមានបរកិា្ខ រពិេសសជាកល់ាកម់យួ។  

ឧបករណ៍េវជ្ជសា្រស្ដេ្របីេ្របីជាបប់ានយូរែដលមនិធានារ៉ាបរ់ងេ្រកាមកម្មវធីិ Medicare ស្រមាបេ់្របី្របាស់

េនៅេ្រកៅផ្ទះ ក្៏រតូវបានធានារ៉ាបរ់ងផងែដរ។ េលាកអ្នកគួរពិភាក្សោជាមយួអ្នកផ្តល់េសវាែថទារំបស់េលាកអ្នកេដីម្ប ី
ទទួលបានការបពា្ជូ នបន្ត។ 

ការអនុពាា្ណ្ញ តជាមុន (ការឯកភាពទុកជាមុន) អាចនឹង្រតូវការេដីម្បទីទួលបានការធានារ៉ាបរ់ង 

េលីកែលងែតក្នុងករណីសេ្រងា្គ ះបនា្ទ ន។់ 

 ការែថទាសំេ្រងា្្គ ះបនា្ទ ន ់

ការែថទាសំេ្រងា្គ ះបនា្ទ ន ់មាននយ័ថា េសវាែដល៖ 

• ផ្តល់េដាយអ្នកផ្តល់េសវាែថទាែំដលបានបណ្តុ ះបណា្ត លេដីម្បផី្តល់េសវាសេ្រងា្គ ះបនា្ទ ន ់និង 

• ចាបំាចេ់ដីម្បពី្យោបាលសា្ថ នភាពសេ្រងា្គ ះបនា្ទ នែ់ផ្នកេវជ្ជសា្រស្ត។ 

អត្ថ្របេយាជនេ៍នះ្រតូវបានបន្តេទៅទំពរ័បនា្ទ ប ់



េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 4៖ តារាងអត្ថ្របេយាជន ៍

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 96 ? 

 

េសវាែដលគេ្រមាងេយីងខ្ញុបំងៃ់ថ្លជូន 

 ការែថទាសំេ្រងា្្គ ះបនា្ទ ន ់(ត) 

សា្ថ នភាពសេ្រងា្គ ះបនា្ទ នែ់ផ្នកេវជ្ជសា្រស្តគឺជាសា្ថ នភាពេវជ្ជសា្រស្តែដលមានការឈចឺាបខ់ា្ល ងំឬរបសួធ្ងនធ់្ងរ។  

សា្ថ នភាពេនាះគឺធ្ងនធ់្ងរយ៉ាងខា្ល ងំែដលថា ្របសិនវាមនិបានទទួលការយកចិត្តទុកដាកែ់ផ្នកេវជ្ជសា្រស្តភា្ល មៗេទ 

នរណាមា្ន កក់េ៏ដាយែដលមានចំេណះដឹងមធ្យមអំពីសុខភាពនិងេវជ្ជសា្រស្តអាចរពឹំងទុកថាវានឹងនាមំកនូវ៖ 

• ហានិភយ័ធ្ងនធ់្ងរចំេពាះសុខភាពអ្នក ឬចំេពាះសុខភាពកូនេនៅក្នុងៃផ្ទរបស់អ្នក ឬ  

• ការខូចខាតធ្ងនធ់្ងរចំេពាះមុខងាររាងកាយ ឬ 

• មុខងារៃនសររីាង្គ ឬចំែណកណាមយួៃនរាងកាយដំេណីរការខុស្រប្រកតីធ្ងនធ់្ងរ ឬ 

• ក្នុងករណី្រស្តីមានៃផ្ទេពាះ ែដលកំពុងឈេឺពាះសំរាលកូន េនៅេពលែដល៖ 

o មានេពលេវលាមនិ្រគប្់រគានេ់ដីម្បេីផ្ទរអ្នកយ៉ាងមានសុវត្ថិភាពេទៅកានម់ន្ទីរេពទ្យមយួេផ្សង 

េទៀតមុនេពលស្រមាលកូន។ 

o ការេផ្ទរេទៅកានម់ន្ទីរេពទ្យមយួេផ្សងេទៀតអាចនឹងដាកក់ារគ្រមាមកំែហងចំេពាះសុខភាព 

ឬសុវត្ថិភាពរបស់អ្នក ឬរបស់កូនមនិទានេ់កីតរបស់អ្នក។ 

្របសិនេបីេលាកអ្នកទទួលបានការែថទាសំេ្រងា្គ ះបនា្ទ នេ់នៅមន្ទីរេពទ្យេ្រកៅបណា្ត ញ េហីយ្រតូវការការ

ែថទាសំំរាកេពទ្យបនា្ទ បពី់សា្ថ នភាពសេ្រងា្គ ះបនា្ទ នរ់បស់េលាកអ្នក្រតូវបានរក្ឞោឲ្យមានេស្ថរភាព 

េនាះេលាកអ្នក្រតូវែតវលិ្រតលបេ់ទៅកានម់ន្ទីរេពទ្យេនៅក្នុងបណា្ត ញវញិស្រមាបក់ារែថទារំបស់េលាកអ្នកេដីម្បបីន្ត

ទទួលបានការបងៃ់ថ្លជូន។ េលាកអ្នកអាចសា្ន កេ់នៅក្នុងមន្ទីរេពទ្យេ្រកៅបណា្ត ញស្រមាបក់ារែថទាសំំរាកេពទ្យ

របស់េលាកអ្នកបានែតក្នុងករណីែដលគេ្រមាងរបស់េលាកអ្នកឯកភាពការសា្ន កេ់នៅរបស់េលាកអ្នកែតប៉ុេណា្ណ ះ។ 

• ការធានារ៉ាបរ់ងេនៅក្នុងសហរដ្ឋអាេមរកិ។  

 

ស្រមាបក់ារធានារ៉ាបរ់ងេនៅេ្រកៅសហរដ្ឋអាេមរកិ សូមេមលី «ការធានារ៉ាបរ់ង េលីករណីសេ្រងា្គ ះបនា្ទ ន/់្របញាប ់

ទូទាងំពិភពេលាក» ខាងេ្រកាមេនៅក្នុងតារាងអត្ថ្របេយាជនេ៍នះ។ សហរដ្ឋអាេមរកិមាននយ័ថារដ្ឋទាងំ 50 

មណ្ឌ លៃន Columbia, Puerto Rico, the Virgin Islands, Guam, the Northern Mariana Islands និង 

American Samoa។ 



េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 4៖ តារាងអត្ថ្របេយាជន ៍

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 97 ? 

 

េសវាែដលគេ្រមាងេយីងខ្ញុបំងៃ់ថ្លជូន 

 េសវាែផនការ្រគួសារ 

ច្បោបអ់នុពាា្្្ណ្ញ តឲ្យអ្នកេ្រជីសេរសីអ្នកផ្តល់េសវាែថទាណំាមយួ ស្រមាបេ់សវាែផនការ្រគួសារមយួចំនួន។ េនះ

មាននយ័ថាេវជ្ជបណ្ឌិ ត, មន្ទីរព្យោបាល, មន្ទីរេពទ្យ, ឱសថសា្ថ ន ឬការយិាល័យែផនការ្រគួសារណាមយួកប៏ាន។ 

េយីងខ្ញុ ំនឹងបងៃ់ថ្លជូនស្រមាបេ់សវាដូចខាងេ្រកាម៖ 

• ការពិនិត្យស្រមាបែ់ផនការ្រគួសារ និងការព្យោបាលេវជ្ជសា្រស្ត 

• ការេធ្វីេតស្ដវភិាគរកេរាគវនិិច្ឆយ័ និងវភិាគេនៅមន្ទីរពិេសាធនស៍្រមាបែ់ផនការ្រគួសារ 

• វធីិសា្រស្តែផនការ្រគួសារ (កងដាកក់្នុងស្បនូ កងបង្កបេ់្រកាមែស្បក ថា្ន ចំាក ់្រគាបថ់ា្ន ពំន្យោរកំេណីត 

បន្ទះបិទពន្យោរកំេណីតឬកងពន្យោរកំេណីតស៊កក្នុងទា្វ រមាស) 

• បរកិា្ខ រផ្គតផ់្គងែ់ផនការ្រគួសារេដាយមានេវជ្ជបពាា្ជ  (េ្រសាមអនាមយ័ េអប៉ុងពន្យោរកំេណីត ទឹកពពុះសំលាប់

េមជីវតិេឈា្ម ល សន្ទះរលាយេស្តីងពន្យោរកំេណីត ែពង្រគបមាតស់្បនូពន្យោរកំេណីត គំរបមកួ្រគបមាតស់្បនូ) 

• ការ្របឹក្ឞោេយាបល់ និងការេធ្វីេរាគវនិិច្ឆយ័េទៅេលីភាពអារ និងេសវាពាកព់ន័្ធ 

• ការផ្តល់្របឹក្ឞោ ការេធ្វីេតស្តពិនិត្យ និងការព្យោបាលស្រមាបជំ់ងឺឆ្លងតាមផ្លូវេភទ (STIs) 

• ការផ្តល់្របឹក្ឞោនិងការេធ្វីេតស្តវភិាគរកេមេរាគ HIV និងជំងឺ AIDs និងសភាពជំងឺែដលពាកព់ន័្ធនឹងេមេរាគ 

HIV ដៃទេទៀត 

• ការពន្យោរកំេណីតជាអចិៃ្រន្តយ ៍(េលាកអ្នក្រតូវែតមានអាយុ 21 ឆា្ន ឬំេលីសពីេនះេដីម្បេី្រជីសេរសីវធីិសា្រស្ត 

ែផនការ្រគួសារេនះ។ េលាកអ្នក្រតូវែតចុះហត្ថេលខាេលីទ្រមងែ់បបបទយល់្រពមក្នុងការមនិឲ្យមានកូនរបស់ 

សហពន័្ធយ៉ាងេហាចណាស់ 30 ៃថ្ង ប៉ុែន្តមនិេលីសពី 180 ៃថ្ងមុនកាលបរេិច្ឆទៃនការវះកាត)់។ 

• ការ្របឹក្ឞោេយាបល់ែផ្នកេសេនទិច 

អត្ថ្របេយាជនេ៍នះ្រតូវបានបន្តេទៅទំពរ័បនា្ទ ប ់



េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 4៖ តារាងអត្ថ្របេយាជន ៍

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 98 ? 

 

េសវាែដលគេ្រមាងេយីងខ្ញុបំងៃ់ថ្លជូន 

 េសវាែផនការ្រគួសារ (ត) 

េយីងខ្ញុ ំកនឹ៏ងបងៃ់ថ្លផងែដរ ស្រមាបេ់សវាកម្មែផនការ្រគួសារមយួចំនួនេផ្សងេទៀត។ យ៉ាងេនះក្តី េលាកអ្នក្រតូវែត

ជួបអ្នកផ្តល់េសវាែថទាកំ្នុងបណា្ត ញអ្នកផ្តល់េសវាែថទាេំយីងខ្ញុ ំ ស្រមាបេ់សវាដូចខាងេ្រកាម៖ 

• ការព្យោបាលស្រមាបស់ា្ថ នភាពអារគា្ម នកូនែបបេវជ្ជសា្រស្ដ (េសវាេនះ មនិរមួបពា្ចូ លវធីិសិប្បនិមិ្មតេដីម្បេីធ្វី
ឲ្យមានគភេ៌ឡីយ)។ 

• ការព្យោបាលជំងឺេអដស៍ និងសា្ថ នភាពសុខភាពេផ្សងេទៀតទាកទ់ងនឹងេមេរាគេអដស៍ 

• ការេធ្វីវភិាគជាតិពិន្ធុ 

 
កម្មវធីិអបរ់សុំខភាព និងសុខុមាលភាព 

េយីងខ្ញុ ំផ្តល់ជូននូវកម្មវធីិជាេ្រចីន ែដលេផា្ត តេលីសា្ថ នភាពសុខភាពជាកល់ាកម់យួចំនួន។ កម្មវធីិទាងំេនះ 

រមួមាន៖ 

• ថា្ន កអ់បរ់សុំខភាព 

• ថា្ន កអ់បរ់ពីំអាហារបូត្ថម្ភ 

• ការផា្ត ចប់ារនិីងការផា្ត ចក់ារេ្របី្របាស់ថា្ន ជំកនិ់ង 

• បណា្ត ញទូរស័ព្ទពិេ្រគាះេយាបល់នឹងគិលានុបដា្ឋ ក 

ការអនុពាា្ណ្ញ តជាមុន (ការឯកភាពជាមុន) អាចនឹង្រតូវការេដីម្បទីទួលបានការធានារ៉ាបរ់ង េលីកែលងែតក្នុង

ករណីសេ្រងា្គ ះបនា្ទ ន។់  



េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 4៖ តារាងអត្ថ្របេយាជន ៍

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 99 ? 

 

េសវាែដលគេ្រមាងេយីងខ្ញុបំងៃ់ថ្លជូន 

 េសវាពិនិត្យ្រតេចៀក 

េយីងខ្ញុ ំបងៃ់ថ្លជូនស្រមាបក់ារេធ្វីពិេសាធនេ៍លី្រតេចៀក និងលំនឹងែដលេធ្វីេដាយអ្នកផ្តល់េសវារបស់េលាកអ្នក។ 

ការេធ្វីេតស្តវភិាគេនះ្របាបអ់្នកថាេតីេលាកអ្នក្រតូវការការព្យោបាលែផ្នកេវជ្ជសា្រស្តែដរឬអត។់ េសវាទាងំេនះ្រតូវ

បានធានារ៉ាបរ់ងជាការែថទាែំបបពិេ្រគាះជំងឺេ្រកៅ េនៅេពលេលាកអ្នកទទួលការព្យោបាលេនះពី្រគូេពទ្យ, ្រគូេពទ្យ

ជំនាញេសាតសា្រស្ត ឬអ្នកផ្តល់េសវាែដលមានលក្ខណៈសម្បត្តិ្រគប្់រគានដ់ៃទេទៀត។ 

ការអនុពាា្ណ្ញ តជាមុន (ការឯកភាពជាមុន) អាចនឹង្រតូវការេដីម្បទីទួលបានការធានារ៉ាបរ់ង េលីកែលងែតក្នុង

ករណីសេ្រងា្គ ះបនា្ទ ន។់ 

េយីងខ្ញុ ំនឹងបងៃ់ថ្លជូនផងែដរស្រមាបឧ់បករណ៍ជំនួយក្នុងការសា្ត ប ់រមួមាន៖ 

• ឧបករណ៍ពាក្់រតេចៀកស្រមាប្់រសូបសំេលង េ្រគឿងផ្គតផ់្គង ់និងឧបករណ៍ស៊កក្នុង្រតេចៀក 

• ការជួសជុលែដលមានតំៃលេលីសពី $25 ក្នុងការជួសជុលមយួដង 

• ថ្មពិលមយួឈុតដំបូង 

• ការជួបពិេ្រគាះចំនួន្របាមំយួដង ស្រមាបក់ារបណ្តុ ះបណា្ត ល, ការែកកុន និងការតំរវូបរកិា្ខ រឲ្យ្រតូវល្មម

ជាមយួអ្នកផ្គតផ់្គងែ់តមយួ បនា្ទ បពី់អ្នកទទួលបានឧបករណ៍ជំនួយក្នុងការសា្ត ប។់ 

• ការជួលក្នុងរយៈេពលសាកល្បងៃនឧបករណ៍ជំនួយក្នុងការសា្ត ប ់

តំៃលេសវាៃនអត្ថ្របេយាជនឧ៍បករណ៍ជំនួយក្នុងការសា្ត ប ់រមួមានពន្ធអាករៃនការលក ់្រតូវបានកំហិត្រតឹម 

$1,510 ក្នុងមយួឆា្ន សំារេពីពន្ធ(ឆា្ន សំារេពីពន្ធចាបេ់ផ្តីមពីែខកក្កដារហូតដល់ែខមថុិនាៃនឆា្ន បំនា្ទ ប)់។ 

្របសិនេបីអ្នកមានគភ ៌ឬសា្ន កេ់នៅក្នុងមន្ទីរែថទា ំេនាះ អត្ថ្របេយាជនអ៍តិបរមាចំនួន $1,510 មនិអនុវត្តេលីអ្នក

េឡីយ។ ការប្តូរជំនួសថ្មីៃនឧបករណ៍ជំនួយការសា្ត បែ់ដលបាតប់ង ់្រតូវេគលួចឬខូចខាតេដាយសារែតកាលៈ 

េទសៈេលីសហួសពីការ្រគប្់រគងរបស់េលាកអ្នកមនិ្រតូវបានបូកបពា្ចូ លេនៅក្នុងចំនួនអត្ថ្របេយាជនអ៍តិបរមា 

ែដលមានចំនួន $ 1510 េឡីយ។ 

េលាកអ្នកគួរពិភាក្សោជាមយួអ្នកផ្តល់េសវាែថទារំបស់េលាកអ្នកេដីម្បទីទួលបានការបពា្ជូ នបន្ត។ 



េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 4៖ តារាងអត្ថ្របេយាជន ៍

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 100 ? 

 

េសវាែដលគេ្រមាងេយីងខ្ញុបំងៃ់ថ្លជូន 

 
ការពិនិត្យរាវរកេមេរាគេអដស៍ (វរីសុ HIV) 

េយីងខ្ញុ ំបងៃ់ថ្លេលីការពិនិត្យរាវរកេមេរាគេអដស៍េរៀងរាល់ 12 ែខម្តង ស្រមាបេ់លាកអ្នកែដល៖ 

• េស្នីសំុេធ្វីការវភិាគរាវរកេមេរាគេអដស៍ ឬ 

• កំពុង្របឈមខ្ពស់នឹងការចម្លងេមេរាគេអដស៍។  

ស្រមាប្់រស្តីមានគភ ៌េយីងខ្ញុ ំបងៃ់ថ្លស្រមាបក់ារពិនិត្យរកេមេរាគ េអដស៍ រហូតដល់ចំនួនបីដង ក្នុងអំឡុងេពល

មានគភ។៌ 

 ការែថទាេំដាយទីភា្ន កង់ារសុខភាពតាមផ្ទះ 

មុនេពលេលាកអ្នកអាចទទួលបានេសវាសុខភាពតាមផ្ទះ េវជ្ជបណ្ឌិ ត្រតូវ្របាបេ់យីងខ្ញុ ំថា េលាកអ្នក្រតូវការេសវា

េនះ េហីយការែថទាសុំខភាពេនះ ្រតូវែតផ្តល់ជូនេដាយទីភា្ន កង់ារសុខភាពតាមផ្ទះ។ 

េយីងខ្ញុ ំនឹងបងៃ់ថ្លជូនស្រមាបេ់សវាដូចតេទៅេនះ េហីយ្របែហលជាេសវាដៃទេទៀតែដលមនិមានរាយេឈា្ម ះ

េនៅទីេនះ៖ 

• េសវាែថទាជំំងឺជំនាញនិងជំនួយការសុខភាពតាមផ្ទះេ្រកៅេម៉ាងនិងម្តងមា្ក លតាមែដល្រតូវការ 

(េដីម្ប្ីរតូវបានរ៉ាបរ់ងេនៅេ្រកាមអត្ថ្របេយាជនក៍ារែថទាសុំខភាពតាមផ្ទះ េសវាែថទាជំំនាញនិង

ជំនួយែថទាសុំខភាពតាមផ្ទះរមួបពា្ចូ លគា្ន របស់េលាកអ្នក្រតូវែតតិចជាង 8 េម៉ាងក្នុងមយួៃថ្ងនិង  

35 េម៉ាងក្នុងមយួសបា្ត ហ៍)។ 

• ការព្យោបាលេដាយចលនា ការព្យោបាលសា្ត រលទ្ធភាពពលកម្ម និងការព្យោបាលេលីការនិយាយស្តី 

• េសវាសង្គមកិច្ច និងេវជ្ជសា្រស្ត 

• សមា្ភ រៈ និងបរកិា្ខ រេវជ្ជសា្រស្ត 

ការអនុពាា្ណ្ញ តជាមុន (ការឯកភាពជាមុន) អាចនឹង្រតូវការេដីម្បទីទួលបានការធានារ៉ាបរ់ង េលីកែលងែតក្នុង

ករណីសេ្រងា្គ ះបនា្ទ ន។់ 



េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 4៖ តារាងអត្ថ្របេយាជន ៍

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 101 ? 

 

េសវាែដលគេ្រមាងេយីងខ្ញុបំងៃ់ថ្លជូន 

 ការែថទាេំនៅដំណាកក់ាលចុងេ្រកាយ 

េលាកអ្នកអាចទទួលបានការែថទាពីំកម្មវធីិែថទាដំំណាកក់ាលចុងេ្រកាយណាមយួែដលេចញវពិាា្្្ណ្ញ បនប្រត

បពាា្ជ កេ់ដាយកម្មវធីិ Medicare។  េលាកអ្នកមានសិទ្ធិេបាះេឆា្ន តេ្រជីសេរសីមន្ទីរព្យោបាលជំងឺដំណាក់

កាលចុងេ្រកាយ ្របសិនេបីអ្នកផ្តល់េសវាកម្ម និងនាយកេវជ្ជសា្រស្តមន្ទីរព្យោបាលជំងឺដំណាកក់ាលចុង 

េ្រកាយរបស់េលាកអ្នកកំណតថ់ាេជាគវាសនាជំងឺរបស់េលាកអ្នកដល់ដំណាកក់ាលចុងេ្រកាយេហីយ។ 

េនះមាននយ័ថា េលាកអ្នកមានជំងឺដំណាកក់ាលចុងេ្រកាយ េហីយ្រតូវបានរពឹំងថាមានេពលេវលា្រតឹមែត 

្របាមំយួែខ ឬតិចជាងេនះប៉ុេណា្ណ ះេដីម្បរីស់េនៅ។ េវជ្ជបណ្ឌិ តៃនការែថទាដំំណាកក់ាលចុងេ្រកាយរបស់េលាកអ្នក 

អាចជាអ្នកផ្តល់េសវាែថទាកំ្នុងបណា្ត ញ ឬអ្នកផ្តល់េសវាែថទាេំ្រកៅបណា្ត ញ។ 

គេ្រមាងនឹងបងៃ់ថ្លជូនស្រមាបអ់្វីដូចតេទៅេនះក្នុងខណៈេលាកអ្នកកំពុងែតទទួលេសវាមន្ទីរព្យោបាលជំងឺដំណាក ់

កាលចុងេ្រកាយ:  

• ឱសថស្រមាបព់្យោបាលបំបាតេ់រាគសពាា្្្ណ្ញ  និងការឈចឺាប ់

• ការែថទាឆំា្ល ស់េវនរយៈេពលខ្លីស្រមាបសំ់រាលបន្ទុកសមាជិក្រគួសារ 

• ការែថទាតំាមផ្ទះ 

េសវាមន្ទីរព្យោបាលជំងឺដំណាកក់ាលចុងេ្រកាយនិងេសវាែដលរ៉ាបរ់ងេដាយ Medicare Part A ឬ B 

្រតូវបានេចញវកិ្កយប្រតគិតៃថ្លពី Medicare។  

• សូមេមលីែផ្នក E ៃនជំពូកេនះស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម។ 

អត្ថ្របេយាជនេ៍នះ្រតូវបានបន្តេទៅទំពរ័បនា្ទ ប ់



េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 4៖ តារាងអត្ថ្របេយាជន ៍

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 102 ? 

 

េសវាែដលគេ្រមាងេយីងខ្ញុបំងៃ់ថ្លជូន 

 ការែថទាជំំងឺដំណាកក់ាលចុងេ្រកាយ (ត) 

ស្រមាបេ់សវាែដលធានារ៉ាបរ់ងេដាយគេ្រមាង Health Net Cal MediConnect ប៉ុែន្តមនិ្រតូវបាន ធានារ៉ាបរ់ង

េដាយ Medicare Part A ឬ B៖  

• Health Net Cal MediConnect នឹងធានារ៉ាបរ់ងេលីេសវាែដលរ៉ាបរ់ងេដាយគេ្រមាងែដលមនិធានារ៉ាបរ់ង

េនៅេ្រកាម Medicare Part A ឬ B។ គេ្រមាងនឹងធានារ៉ាបរ់ងេលីេសវា មនិថាវាមានទាកទ់ង

នឹងេជាគវាសនាជំងឺដំណាកក់ាលចុងេ្រកាយរបស់េលាកអ្នកឬអតេ់នាះេឡីយ។ េលាកអ្នកមនិបងអ់្វីេឡីយ

ស្រមាបេ់សវាទាងំេនះ។ 

ស្រមាបឱ់សថែដលអាចនឹង្រតូវបានរ៉ាបរ់ងេដាយអត្ថ្របេយាជន ៍Medicare Part D ៃនកម្មវធីិ  
Health Net Cal MediConnect៖ 

• ឱសថមនិធា្ល ប្់រតូវបានធានារ៉ាបរ់ងេដាយការែថទាដំំណាកក់ាលចុងេ្រកាយ និងគេ្រមាងរបស់េយីងខ្ញុ ំក្នុង

េពលែតមយួេឡីយ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមេមលីជំពូកទី 5។ 

កំណតស់មា្្គ ល់៖ ្របសិនេបីេលាកអ្នក្រតូវការការែថទាមំនិែមនដំណាកក់ាលចុងេ្រកាយ េនាះេលាកអ្នកគួរេហៅ

ទូរស័ព្ទេទៅកានអ់្នកស្រមបស្រមួលរបស់េលាកអ្នក េដីម្បេីរៀបចំេសវាេនាះ។ ការែថទាមំនិែមនេនៅមន្ទីរព្យោបាល

ដំណាកក់ាលចុងេ្រកាយ គឺជាការែថទា ំែដលមនិទាកទ់ងនឹងេជាគវាសនាជំងឺដំណាកក់ាលចុងេ្រកាយ។ 

គេ្រមាងរបស់េយីងខ្ញុ ំធានារ៉ាបរ់ងេលីេសវាពិេ្រគាះេយាបល់េលីការែថទាដំំណាកក់ាលចុងេ្រកាយ (ែតមយួដង

ប៉េុណា្ណ ះ) ស្រមាបអ់្នកជំងឺដំណាកក់ាលចុងេ្រកាយ ែដលមនិេ្រជីសេរសីយកអត្ថ្របេយាជនែ៍ថទាដំំណាកក់ាល

ចុងេ្រកាយ។ 

ការអនុពាា្ណ្ញ តជាមុន (ការឯកភាពជាមុន) អាចនឹង្រតូវការេដីម្បទីទួលបានការធានារ៉ាបរ់ង េលីកែលងែតក្នុងករណី

សេ្រងា្គ ះបនា្ទ ន។់ 



េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 4៖ តារាងអត្ថ្របេយាជន ៍

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 103 ? 

 

េសវាែដលគេ្រមាងេយីងខ្ញុបំងៃ់ថ្លជូន 

 
ការចាកថ់ា្ន បំងា្ក រ 

េយីងខ្ញុ ំនឹងបងៃ់ថ្លជូនស្រមាបេ់សវាដូចខាងេ្រកាម៖ 

• ថា្ន បំងា្ក រជំងឺរលាកសួត 

• ថា្ន បំងា្ក រ្រគុនផា្ត សាយ្របេភទចាក,់ ម្តងជាេរៀងរាល់ឆា្ន ,ំ េនៅរដូវស្លឹកេឈ្ីរជុះ ឬរដូវរងារ 

• ថា្ន បំងា្ក រជំងឺរលាកេថ្លីម្របេភទ B ្របសិនេបីេលាកអ្នក្របឈមហានិភយ័ខ្ពស់ ឬមធ្យមចំេពាះការឆ្លងជំងឺ

រលាកេថ្លីម្របេភទ B 

• ថា្ន បំងា្ក រដៃទេទៀត្របសិនេបីេលាកអ្នក្របឈមនឹងហានិភយ័ េហីយថា្ន បំងា្ក រទាងំេនាះបំេពញបានតាមវធិាន

ធានារ៉ាបរ់ងៃនកម្មវធីិ Medicare Part B។ 

េយីងខ្ញុ ំនឹងបងៃ់ថ្លជូនស្រមាបថ់ា្ន បំងា្ក រដៃទេទៀត ែដលបំេពញបានតាមវធិានធានារ៉ាបរ់ងៃនកម្មវធីិ Medicare 

Part D។ សូមអានជំពូកទី6 េដីម្បែីស្វងយល់បែន្ថម។ 

ការផ្តល់សិទ្ធិអនុពាា្ណ្ញ តជាមុន (ការឯកភាពជាមុន) មនិ្រតូវការេឡីយស្រមាបថ់ា្ន បំងា្ក រជំងឺរលាកសួត 

ឬថា្ន បំងា្ក រជំងឺផា្ត សាយ្របេភទចាក។់  

េលាកអ្នកគួរពិភាក្សោជាមយួអ្នកផ្តល់េសវាែថទារំបស់េលាកអ្នកេដីម្បទីទួលបានការបពា្ជូ នស្រមាបថ់ា្ន បំងា្ក រ

ជំងឺរលាកេថ្លីម្របេភទ B ឬថា្ន បំងា្ក រដៃទេទៀត។ 

ការអនុពាា្ណ្ញ តជាមុន (ការឯកភាពជាមុន) អាចនឹង្រតូវការេដីម្បទីទួលបានការធានារ៉ាបរ់ង េលីកែលងែតក្នុង

ករណីសេ្រងា្គ ះបនា្ទ ន ់ស្រមាបថ់ា្ន បំងា្ក រជំងឺរលាកេថ្លីម្របេភទ B ឬថា្ន បំងា្ក រដៃទេទៀត។ 



េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 4៖ តារាងអត្ថ្របេយាជន ៍

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 104 ? 

 

េសវាែដលគេ្រមាងេយីងខ្ញុបំងៃ់ថ្លជូន 

 ការែថទាសំំរាកក្នុងមន្ទីរេពទ្យ 

េយីងខ្ញុ ំនឹងបងៃ់ថ្លជូនស្រមាបេ់សវាដូចតេទៅេនះ េហីយ្របែហលជាេសវាដៃទេទៀតែដលមនិមានរាយេឈា្ម ះ

េនៅទីេនះ៖ 

• បន្ទបព់ាកក់ណា្ត លឯកជន (ឬបន្ទបឯ់កជន្របសិនេបីវាមានភាពចាបំាចែ់ផ្នកេវជ្ជសា្រស្ត) 

• អាហាររមួមាន របបអាហារពិេសស 

• េសវាែថទាទូំេទៅ 

• ចំណាយៃនែផ្នកែថទាពិំេសស ដូចជាែផ្នកែថទា្ំរគប្់រជុងេ្រជាយ ឬែផ្នកែថទាជំំងឺសរៃសឈាមេបះដូង 

• ថា្ន េំពទ្យ និងឱសថេផ្សងៗ 

• ការេធ្វីេតស្ដេនៅមន្ទីរពិេសាធន ៍

• េសវាថតការំស្មីអិុច និងេសវាវទិ្យសុា្រស្តដៃទេទៀត 

• េ្រគឿងផ្គតផ់្គងក់ារវះកាត ់និងេវជ្ជសា្រស្តចាបំាច ់

• ឧបករណ៍នានាដូចជា េកៅអីរេទះរញុ 

• េសវាបន្ទបវ់ះកាត ់និងបន្ទបេ់្រកាយសណ្តំ  

• ការព្យោបាលេដាយចលនា ការព្យោបាលសា្ត រលទ្ធភាពពលកម្ម និងការព្យោបាលវបិត្តិពាក្យសំដី 

• េសវាព្យោបាលការេ្របី្របាស់សារធាតុេញៀនែបបស្រមាកក្នុងមន្ទីរេពទ្យ 

• ក្នុងករណីមយួចំនួន ្របេភទៃនការផ្ំឞោសររីាង្គដូចខាងេ្រកាម៖ ការផ្ំឞោកពា្ច កែ់ភ្នក តំរងេនាម តំរងេនាម/

លំែពង េបះដូង េថ្លីម សួត េបះដូង/សួត ខួរឆ្អឹងខ្នង េកាសិកាេដីម និងេពាះេវៀន/សររីាង្គក្នុង្របេហាងេពាះ។ 

អត្ថ្របេយាជនេ៍នះ្រតូវបានបន្តេទៅទំពរ័បនា្ទ ប ់

 



េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 4៖ តារាងអត្ថ្របេយាជន ៍

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 105 ? 

 

េសវាែដលគេ្រមាងេយីងខ្ញុបំងៃ់ថ្លជូន 

 ការែថទាសំំរាកក្នុងមន្ទីរេពទ្យ (ត) 

្របសិនេបីេលាកអ្នក្រតូវការផ្ំឞោសររីាង្គ មជ្ឈមណ្ឌ លផ្ំឞោសររីាង្គែដល្រតូវបានអនុមត័េដាយ Medicare 

នឹងេធ្វីការ្រតួតពិនិត្យេឡីងវញិនូវករណីរបស់េលាកអ្នក េហីយសេ្រមចថា េតីេលាកអ្នកជាេបក្ខជនស្រមាបក់ារ 

ផ្ំឞោសររីាង្គែដរឬេទ។ អ្នកផ្តល់ការប្តូរសររីាង្គអាចេនៅក្នុងតំបន ់ឬេនៅខាងេ្រកៅតំបនេ់សវា។ ្របសិនេបីេលាកអ្នកផ្ដល់

េសវាែថទាែំផ្នកផ្ំឞោសររីាង្គេនៅក្នុងតំបនេ់សវា នឹងយល់្រពមទទួលយកអ្រតាបងៃ់ថ្លរបស់ Medicare េពលេនាះ 

េលាកអ្នកនឹងទទួលបានេសវាកម្មផ្ំឞោសររីាង្គរបស់េលាកអ្នកេនៅក្នុងតំបនមូ់លដា្ឋ ន ឬ េនៅេ្រកៅលំនាៃំនការែថទា ំ

ស្រមាបស់្រមាបស់ហគមនរ៍បស់េលាកអ្នក។ េបីសិនជា Health Net Cal MediConnect ផ្តល់េសវាែថទា ំ

ែផ្នកផ្ំឞោសររីាង្គេនៅេ្រកៅលំនាៃំនការែថទាសំ្រមាបស់ហគមនរ៍បស់េលាកអ្នក េហីយេលាកអ្នកេ្រជីសេរសីទទួល 

ការផ្ំឞោសររីាង្គរបស់េលាកអ្នកេនៅទីេនាះ េយីងខ្ញុ ំនឹងេរៀបចំ ឬបងៃ់ថ្លស្រមាបក់ារសា្ន កេ់នៅ និងៃថ្លេធ្វីដំេណីរស្រមាប ់

េលាកអ្នក និងមនុស្សមា្ន កេ់ផ្សងេទៀត។ 

• ឈាម រមួមានការរក្ឞោទុក និងការ្រគប្់រគង  

• េសវា្រគូេពទ្យព្យោបាល 

េលាកអ្នក្រតូវែតទទួលបានការឯកភាពពីគេ្រមាង េដីម្បបីន្តទទួលបានការែថទាសំំរាកេនៅមន្ទីរេពទ្យេ្រកៅបណា្ត ញ 

បនា្ទ បពី់សា្ថ នភាពសេ្រងា្គ ះបនា្ទ នរ់បស់អ្នក អាច្រគប្់រគងបានេហីយ។ 

េលាកអ្នកគួរពិភាក្សោជាមយួអ្នកផ្តល់េសវាែថទារំបស់េលាកអ្នកេដីម្បទីទួលបានការបពា្ជូ នបន្ត។ 

ការអនុពាា្ណ្ញ តជាមុន (ការឯកភាពជាមុន) អាចនឹង្រតូវការេដីម្បទីទួលបានការធានារ៉ាបរ់ង េលីកែលងែតក្នុង

ករណីសេ្រងា្គ ះបនា្ទ ន។់ 



េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 4៖ តារាងអត្ថ្របេយាជន ៍

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 106 ? 

 

េសវាែដលគេ្រមាងេយីងខ្ញុបំងៃ់ថ្លជូន 

 ការែថទាសុំខភាពផ្លូវចិត្តែបបពិេ្រគាះជំងឺក្នុង 

េយីងខ្ញុ ំនឹងបងៃ់ថ្លជូនស្រមាបេ់សវាែថទាសុំខភាពផ្លូវចិត្តែដល្រតូវការនូវការសំណាកក់្នុងមន្ទីរេពទ្យ។ 

• ្របសិនេបីេលាកអ្នក្រតូវការេសវាសំរាកេពទ្យេនៅក្នុងមន្ទីរេពទ្យវកិលចរតិឯករាជ្យ េយីងខ្ញុ ំនឹងបងៃ់ថ្លស្រមាប ់

190 ៃថ្ងដំបូង។ បនា្ទ បម់ក ទីភា្ន កង់ារសុខភាពផ្លូវចិត្តៃនេខានធីក្នុងមូលដា្ឋ ន នឹងបងៃ់ថ្លេសវាសំរាកេពទ្យ

ែផ្នកវកិលចរតិ ែដលមានភាពចាបំាចែ់ផ្នកេវជ្ជសា្រស្ត។ ការផ្តល់សិទ្ធិអនុពាា្្្ណ្ញ តស្រមាបក់ារែថទាេំលីសពី  

190 ៃថ្ង នឹង្រតូវបានស្រមបស្រមួលជាមយួទីភា្ន កង់ារសុខភាពផ្លូវចិត្តៃនេខានធីក្នុងមូលដា្ឋ ន។  

o ែដនកំណត ់190 ៃថ្ងមនិអនុវត្ដចំេពាះេសវាសុខភាពផ្លូវចិត្ដែបបស្រមាកក្នុងមន្ទីរេពទ្យែដលផ្ដល់េដាយ

ែផ្នកវកិលចរតិៃនមន្ទីរេពទ្យទូេទៅេឡីយ។ 

• ្របសិនេបីេលាកអ្នកមានអាយុ 65 ឆា្ន  ំឬេលីសពីេនះ េយីងខ្ញុ ំនឹងបងៃ់ថ្លេសវានានាែដលេលាកអ្នកទទួល

បានក្នុងវទិ្យោសា្ថ នជំងឺផ្លូវចិត្ត (IMD)។ េលាកអ្នកគួរពិភាក្សោជាមយួអ្នកផ្តល់េសវាែថទារំបស់េលាកអ្នកេដីម្ប ី
ទទួលបានការបពា្ជូ នបន្ត។ 

ការអនុពាា្ណ្ញ តជាមុន (ការឯកភាពជាមុន) អាចនឹង្រតូវការេដីម្បទីទួលបានការធានារ៉ាបរ់ង េលីកែលងែតក្នុង

ករណីសេ្រងា្គ ះបនា្ទ ន។់ 



េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 4៖ តារាងអត្ថ្របេយាជន ៍

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 107 ? 

 

េសវាែដលគេ្រមាងេយីងខ្ញុបំងៃ់ថ្លជូន 

 ការសា្ន កេ់នៅែបបពិេ្រគាះជំងឺក្នុង៖ េសវាែដល្រតូវបានធានារ៉ាបរ់ងេនៅក្នុងមន្ទីរេពទ្យឬេនៅក្នុងមន្ទីរែថទាជំំនាញ 

(SNF) ក្នុងអំឡុងការសា្ន កេ់នៅែបបពិេ្រគាះជំងឺក្នុងែដលមនិ្រតូវបានធានារ៉ាបរ់ង 

្របសិនេបីការសា្ន កេ់នៅមន្ទីរេពទ្យរបស់េលាកអ្នក មនិមានេហតុផលសមរម្យ េហីយមនិចាបំាច ់
េនាះេយីងខ្ញុ ំនឹងមនិអាចទូទាតជូ់នេលាកអ្នកបានេឡីយ។ 

ប៉ែុន្ដេនៅក្នុងករណីមយួចំនួន េយីងខ្ញុ ំនឹងបងៃ់ថ្លជូនស្រមាបេ់សវា ែដលេលាកអ្នកទទួលបានខណៈែដលេលាកអ្នក
ស្ថិតេនៅក្នុងមន្ទីរេពទ្យ ឬមន្ទីរែថទា។ំ េដីម្បែីស្វងយល់បែន្ថមេទៀត សូមទាកទ់ងេសវាបេ្រមសីមាជិក។ 

េយីងខ្ញុ ំនឹងបងៃ់ថ្លជូនស្រមាបេ់សវាដូចតេទៅេនះ េហីយ្របែហលជាេសវាដៃទេទៀតែដលមនិមានរាយេឈា្ម ះេនៅទីេនះ៖ 

• េសវាេវជ្ជបណ្ឌិ ត 

• ការេធ្វីេតស្ដរកេរាគវនិិច្ឆយ័ដូចជា ការេធ្វីេតស្ដេនៅមន្ទីរពិេសាធន ៍

• ការថតការំស្មីអិុច, ការព្យោបាលេដាយសារធាតុរ៉ាដ្យមូនិងការព្យោបាលេដាយធាតុគីមអីុីសូតូប រមួទាងំសមា្ភ រៈ 
និងេសវារបស់េលាកអ្នកបេច្ចកេទស 

• ការរុរំបសួវះកាត ់

• រណប រណបចាកពុ់ម្ព និងឧបករណ៍េផ្សងេទៀតែដលេ្របី្របាស់ស្រមាបក់ារបាកឆ់្អឹង និងការភា្ល តឆ់្អឹង 

• សររីាង្គសិប្បនិមិ្មត និងឧបករណ៍ជំនួយទបតំ់រងឆ់្អឹង េ្រកៅពីឧបករណ៍ែផ្នកទន្តសា្រស្ត រមួមានការផា្ល ស់ប្តូរថ្មី ឬ
ការជួសជុលឧបករណ៍ទាងំេនាះ។ ទាងំអស់េនះ គឺជាឧបករណ៍ែដល៖ 

o ប្តូរជំនួសសររីាង្គកាយខាងក្នុងមយួចំែណក ឬទាងំមូល (រមួមានជាលិកាេពញេលញ) ឬ 

o ប្តូរជំនួសមុខងារទាងំមូល ឬមយួចំែណកៃនសររីាង្គកាយខាងក្នុងែដលមនិដំេណីរការ ឬដំេណីរការ
ខុស្រប្រកតី។ 

• ឧបករណ៍រុទំបេ់ជីង ៃដ ខ្នង និងកពា្ច ឹងក ែខ្ស្រកវ៉ាត្់រទ ចន្ទល់ែខ្វង និងេជីង ៃដ និងែភ្នកសិប្បនិមតិ្ត។ 
េនះរមួបពា្ចូ លទាងំការៃលតំរវូ ការជួសជុល និងការប្តូរថ្មីជំនួសែដល្រតូវការចាបំាចេ់ដាយសារែតការបាកែ់បក 
ការសឹកេរចរលិ ការបាតប់ង ់ឬការផា្ល ស់ប្តូរេលីសា្ថ នភាពអ្នកជំងឺ។ 

• ការព្យោបាលេដាយចលនា ការព្យោបាលវបិត្តិពាក្យសំដី និងការព្យោបាលសា្ត រលទ្ធភាពពលកម្ម។ 

ការអនុពាា្ណ្ញ តជាមុន (ការឯកភាពជាមុន) អាចនឹង្រតូវការេដីម្បទីទួលបានការធានារ៉ាបរ់ង េលីកែលងែតក្នុង
ករណីសេ្រងា្គ ះបនា្ទ ន។់ 



េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 4៖ តារាងអត្ថ្របេយាជន ៍

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 108 ? 

 

េសវាែដលគេ្រមាងេយីងខ្ញុបំងៃ់ថ្លជូន 

 បរកិា្ខ រ និងេសវាជំងឺតំរងេនាម 

េយីងខ្ញុ ំនឹងបងៃ់ថ្លជូនស្រមាបេ់សវាដូចខាងេ្រកាម៖ 

• េសវាអបរ់ពីំជំងឺតំរងេនាម េដីម្បបីេ្រងៀនពីការែថទាតំំរងេនាម និងជួយ សមាជិកឲ្យេធ្វីការសំេរចចិត្ត្រតឹម្រតូវពី

ការែថទារំបស់ពូកេគ។ េលាកអ្នក្រតូវែតមានជំងឺតំរងេនាមរុាៃំរដំ៉ណាកក់ាលទី IV េហីយេវជ្ជបណ្ឌិ ត

េលាកអ្នក្រតូវែតបពា្ជូ នេលាកអ្នក។ េយីងខ្ញុ ំនឹងធានារ៉ាបរ់ងេលីេសវាអបរ់ពីំជំងឺតំរងេនាមរហូតដល់ 

្របាមំយួវគ្គ។ 

• ការព្យោបាលលាងឈាមែបបពិេ្រគាះជំងឺេ្រកៅ រមួមានការព្យោបាលេដាយលាងឈាមេនៅេពលែដលស្ថិត

េនៅេ្រកៅតំបនេ់សវាជាបេណា្ត ះអាសន្ន ដូចបានពន្យល់េនៅក្នុងជំពូកទី 3។  

• ការព្យោបាលលាងឈាមែបបសំរាកេពទ្យ ្របសិនេបីអ្នក្រតូវបានទទួលឲ្យចូលស្រមាកក្នុងមន្ទីរេពទ្យស្រមាប់

ការែថទាពិំេសស។ 

• ការបណ្តុ ះបណា្ត លពីការលាងឈាមេដាយខ្លួនឯង រមួមានការបណ្តុ ះបណា្ត លស្រមាបអ់្នក និង

នរណាមា្ន កែ់ដលជួយ េលាកអ្នកក្នុងការព្យោបាលេដាយលាងឈាមេនៅផ្ទះរបស់េលាកអ្នក។ 

• ឧបករណ៍ និងេ្រគឿងផ្គតផ់្គងស់្រមាបក់ារលាងឈាមេនៅផ្ទះ 

• េសវាគា្ំរទេនៅផ្ទះមយួចំនួន ដូចជាការចុះជួបចាបំាចេ់ដាយបុគ្គលិកែផ្នកលាងឈាមែដលមានការ

បណ្តុ ះបណា្ត លេដីម្ប្ីរតួតពិនិត្យេលីការលាងឈាមេនៅផ្ទះរបស់េលាកអ្នក, េដីម្បជួីយ ក្នុងេពលសេ្រងា្គ ះ

បនា្ទ ន,់ និងេដីម្បជួីយ ្រតួតពិនិត្យឧបករណ៍លាងឈាម និងការផ្គតផ់្គងទឹ់កេ្របី្របាស់របស់េលាកអ្នក។ 

េលាកអ្នកគួរពិភាក្ឞោជាមយួអ្នកផ្តល់េសវាែថទារំបស់េលាកអ្នកនិងទទួលបានការបពា្ជូ នបន្ត។ 

ការអនុពាា្ណ្ញ តជាមុន (ការឯកភាពជាមុន) អាចនឹង្រតូវការេដីម្បទីទួលបានការធានារ៉ាបរ់ង េលីកែលងែតក្នុង

ករណី 

ការសេ្រងា្គ ះបនា្ទ ន ់ឬក្នុងករណីែដលេលាកអ្នក្រតូវការលាងឈាមេនៅេ្រកៅតំបនេ់សវារបស់គេ្រមាងេលាកអ្នក។ 

អត្ថ្របេយាជនឱ៍សថេនៅក្នុង Medicare Part B របស់េលាកអ្នកបងៃ់ថ្លេលីឱសថមយួចំនួនស្រមាបក់ារលាង

ឈាម។ ស្រមាបព់ត៌ម័ាន សូមេមលីេនៅក្នុង «ឱសថទាមទារេវជ្ជបពាា្ជ  Medicare Part B» េនៅក្នុងតារាងេនះ។ 



េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 4៖ តារាងអត្ថ្របេយាជន ៍

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 109 ? 

 

េសវាែដលគេ្រមាងេយីងខ្ញុបំងៃ់ថ្លជូន 

 
ការពិនិត្យរកជំងឺមហារកីសួត 

គេ្រមាងនឹងបងៃ់ថ្លជូនស្រមាបក់ារពិនិត្យរកជំងឺមហារកីសួតេរៀងរាល់ 12 ែខម្តង្របសិនេបីេលាកអ្នក៖ 

• មានអាយុ 55-80 ឆា្ន  ំនិង 

• មានការផ្តល់្របឹក្ឞោនិងការជួបពិេ្រគាះេដីម្បេីធ្វីការសេ្រមចចិត្តរមួគា្ន ជាមយួេវជ្ជបណ្ឌិ តេលាកអ្នកឬ 

អ្នកផ្តល់េសវាែថទាែំដលមានលក្ខណៈសម្បត្តិ្រគប្់រគានដ់ៃទេទៀត, និង 

• បានជកប់ារយ៉ីាងេហាចណាស់ 1 កពា្ច បក់្នុងមយួៃថ្ងអស់រយៈេពល 30 ឆា្ន េំដាយគា្ម នសពាា្្្ណ្ញ និងេរាគសពាា្្្ណ្ញ  

ៃនជំងឺមហារកីសួតឬជកប់ារេីពលេនះឬបានឈបក់្នុងរង្វងរ់យៈេពល 15 ឆា្ន ។ំ 

បនា្ទ បពី់ការពិនិត្យរកជំងឺេលីកទីមយួ គេ្រមាងនឹងបងៃ់ថ្លជូនស្រមាបក់ារពិនិត្យរកជំងឺមយួេផ្សងេទៀតេនៅេរៀង 

រាល់ឆា្ន នីំមយួៗជាមយួនឹងេវជ្ជបពាា្ជ ជាលាយល័ក្ខណ៍អក្សរពីេវជ្ជបណ្ឌិ តឬអ្នកផ្តល់េសវាែថទាែំដលមានលក្ខណៈ 

សម្បត្តិ្រគប្់រគានដ់ៃទេទៀតរបស់េលាកអ្នក។  

 អត្ថ្របេយាជនអ៍ាហារ  

គេ្រមាងរបស់េយីងខ្ញុ ំរ៉ាបរ់ងេទៅេលី៖ 

• អាហាររហូតដល់ (2) េពលក្នុងមយួៃថ្ង្រតូវបានបពា្ជូ នេទៅដល់ផ្ទះ រហូតដល់ 14 ៃថ្ងេ្រកាយេពលេចញពីមន្ទីរ 

េពទ្យ ឬមន្ទីរែថទាជំំនាញ 

• អាហារនានា្រតូវែតមានេវជ្ជសា្រស្តចាបំាច ់និងបពាា្ជ េដាយ្រគូេពទ្យ ឬអ្នកបណ្តុ ះបណា្ត លែដលមនិែមនជា 

្រគូេពទ្យ 

ទាកទ់ងេទៅេសវាបេ្រមសីមាជិកេដីម្បេីរៀបចំេពលេវលាបពា្ជូ នអាហារ។ េលខទូរស័ព្ទមានេនៅេលីគ្រមបខាង 

េ្រកាយៃនកូនេសៀវេភៅេនះ។ 

ការអនុពាា្ណ្ញ តជាមុន (ការឯកភាពជាមុន) អាច្រតូវបានទាមទារស្រមាបក់ារធានារ៉ាបរ់ង េលីកែលងែតក្នុងករណី 

សេ្រងា្គ ះបនា្ទ ន ់



េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 4៖ តារាងអត្ថ្របេយាជន ៍

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 110 ? 

 

េសវាែដលគេ្រមាងេយីងខ្ញុបំងៃ់ថ្លជូន 

 
ការព្យោបាលេដាយអាហារបូត្ថម្ភេវជ្ជសា្រស្ត 

អត្ថ្របេយាជនេ៍នះ គឺស្រមាបអ់្នកមានជំងឺទឹកេនាមែផ្អម ឬជំងឺតំរងេនាមេដាយគា្ម នការលាងឈាម។ វាក៏

ស្រមាបេ់្រកាយេពលេធ្វីការផ្ំឞោតំរងេនាមផងែដរ េនៅេពលែដល  ្រតូវបានបពា្ជូ ន េដាយេវជ្ជបណ្ឌិ ត

របស់េលាកអ្នក។ 

េយីងខ្ញុ ំនឹងបងៃ់ថ្លជូនស្រមាបេ់សវា្របឹក្ឞោេយាបល់មយួទល់នឹងមយួ ែដលមានរយៈេពលបីេម៉ាងក្នុងអំឡុង

ឆា្ន ដំំបូង ែដលេលាកអ្នកទទួលេសវាកម្មព្យោបាលេដាយអាហារបូត្ថម្ភេវជ្ជសា្រស្តេ្រកាម Medicare។ (េនះ 

រមួមានគេ្រមាងរបស់េយីងខ្ញុ ំ, គេ្រមាង Medicare Advantage ណាមយួេផ្សងេទៀត ឬកម្មវធីិ Medicare)។ 

េយីងខ្ញុ ំបងៃ់ថ្លជូនស្រមាបេ់សវា្របឹក្ឞោេយាបល់មយួទល់នឹងមយួ ែដលមានរយៈេពលពីរេម៉ាងជាេរៀងរាល់ឆា្ន ំ

បនា្ទ បពី់េពលេនាះមក។ ្របសិនេបីសា្ថ នភាព, ការព្យោបាល ឬការេធ្វីេរាគវនិិច្ឆយ័របស់េលាកអ្នកផា្ល ស់ប្តូរ 

េលាកអ្នកអាចទទួលបានចំនួនេម៉ាងព្យោបាលកានែ់តេ្រចីនែថមេទៀត េដាយមានការបពា្ជូ នពីេវជ្ជបណ្ឌិ ត។ 

េវជ្ជបណ្ឌិ ត្រតូវែតេចញេវជ្ជបពាា្ជ ចំេពាះេសវាទាងំេនះ និងេធ្វីការបពា្ជូ នជាថ្មីជាេរៀងរាល់ឆា្ន  ំ្របសិនេបីការព្យោបាល

របស់អ្នក្រតូវការស្រមាបឆ់ា្ន ្ំរបតិទិនបនា្ទ ប។់ 

េលាកអ្នកគួរពិភាក្ឞោជាមយួអ្នកផ្តល់េសវាែថទារំបស់េលាកអ្នកនិងទទួលបានការបពា្ជូ នបន្ត។ 

ការអនុពាា្ណ្ញ តជាមុន (ការឯកភាពជាមុន) អាចនឹង្រតូវការេដីម្បទីទួលបានការធានារ៉ាបរ់ង េលីកែលងែតក្នុង

ករណីសេ្រងា្គ ះបនា្ទ ន។់ 

 
កម្មវធីិបងា្ក រជំងឺទឹកេនាមែផ្អមរបស់កម្មវធីិ Medicare (MDPP) 

គេ្រមាងនឹងបងៃ់ថ្លេលីេសវា MDPP។ MDPP្រតូវបានេរៀបចំេឡីងេដីម្បជួីយ ឲ្យអ្នកបេង្កីនឥរយិាបថែដលមានសុខ 

ភាពល្អ។ វាផ្តល់ការបណ្តុ ះបណា្ត លែដលមាន្របេយាជនេ៍នៅក្នុង៖ 

• ការផា្ល ស់ប្តូររបបអាហាររយៈេពលយូរអែង្វង និង 

• ការបេង្កីនសកម្មភាពរាងកាយ និង  

• វធីិរក្ឞោការស្រមកទម្ងន ់និងែបបែផនជីវតិែដលមានសុខភាពល្អ។ 



េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 4៖ តារាងអត្ថ្របេយាជន ៍

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 111 ? 

 

េសវាែដលគេ្រមាងេយីងខ្ញុបំងៃ់ថ្លជូន 

 ឱសថ្រតូវការេវជ្ជបពាា្ជ  Medicare Part B 

ឱសថទាងំេនះ្រតូវបានធានារ៉ាបរ់ងេនៅេ្រកាម Medicare Part B។ Health Net Cal MediConnect 

នឹងបងៃ់ថ្លឱសថដូចខាងេ្រកាម៖  

• ឱសថែដលជាធម្មតា េលាកអ្នកមនិបានេ្របីេដាយខ្លួនឯង និង្រតូវបានចាក ់ឬបពា្ចូ លក្នុងសរៃសឈាម 

ក្នុងេពលែដលេលាកអ្នកកំពុងទទួលេសវាពីេវជ្ជបណ្ឌិ ត, ការពិេ្រគាះជំងឺេ្រកៅមន្ទីរេពទ្យ ឬពីមណ្ឌ លសល្យកម្ម

កំរតិ្រសាល។  

• ឱសថែដលអ្នកេ្របី េដាយេ្របី្របាស់បរកិា្ខ រេវជ្ជសា្រស្តេ្របីបានយូរ (ដូចជាម៉ាសីុនស្ពុង) ែដល្រតូវបាន

អនុពាា្្្ណ្ញ តេដាយគេ្រមាង។ 

• ឱសថកំណកឈាមែដលអ្នកេ្របីេដាយខ្លួនឯង េដាយការចាក្់របសិនេបីេលាកអ្នកមានជំងឺឈាមកក។ 

• ឱសថស្រមាបប់ង្អនស់កម្មភាព្របពន័្ធភាពសំុា ្របសិនេបីអ្នកបានចុះេឈា្ម ះេនៅក្នុង Medicare Part A 

េនៅេពលែដលមានការផ្ំឞោសររីាង្គ។ 

• ឱសថស្រមាបព់្យោបាលជំងឺពុកឆ្អឹងែដលេ្របីេដាយការចាក។់ ឱសថទាងំេនះ ្រតូវបានបងៃ់ថ្លជូន ្របសិន

េបីេលាកអ្នកេចញពីផ្ទះមនិរចួ មានការបាកឆ់្អឹងែដលេវជ្ជបណ្ឌិ តបពាា្ជ កថ់ា ទាកទ់ងនឹងការពុកឆ្អឹងេ្រកាយ

េពលអស់រដូវ េហីយមនិអាចចាកថ់ា្ន េំដាយខ្លួនឯងបាន។ 

• សារធាតុអងទី់ែហ្សន 

• ឱសថ្របឆាងំជំងឺមហារកី្របេភទេលប និងថា្ន បំំបាតក់្អួតជាកល់ាកម់យួចំនួន។ 

• ឱសថជាកល់ាកស់្រមាបក់ារលាងឈាមេនៅផ្ទះ មានដូចជាេហប៉ារនី ថា្ន បំន្ឞោបស្រមាបេ់ហប៉ារនី 

(េនៅេពលចាបំាចែ់ដលែបបេវជ្ជសា្រស្ត) ថា្ន សំ្ពឹកធម្មតា និងភា្ន កង់ារជ្រមុញការផលិតេកាសិកា្រកហម 

(ដូចជា®, Procrit®, Epoetin Alfa, Aranesp®, ឬ Darbepoetin Alfa) 

• ្របូេតអីុនក្លូប៊ុយលីនែដលបពា្ចូ លតាមសរៃសឈាម (IV immune globulin) ស្រមាបក់ារព្យោបាលេនៅផ្ទះនូវ

ជំងឺកង្វះភាពសំុាបឋម។ 

អត្ថ្របេយាជនេ៍នះ្រតូវបានបន្តេទៅទំពរ័បនា្ទ ប ់



េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 4៖ តារាងអត្ថ្របេយាជន ៍

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 112 ? 

 

េសវាែដលគេ្រមាងេយីងខ្ញុបំងៃ់ថ្លជូន 

 ឱសថ្រតូវការេវជ្ជបពាា្ជ  Medicare Part B (ត) 

➡ ជំពូកទី 5 ពន្យល់ពីអត្ថ្របេយាជនៃ៍នឱសថ្រតូវការេវជ្ជបពាា្ជ ស្រមាបក់ារពិេ្រគាះជំងឺខាងេ្រកៅ។ វាពន្យល់

នូវវធិានែដលេលាកអ្នក្រតូវែតអនុវត្ដតាមេដីម្បឲី្យេវជ្ជបពាា្ជ េនាះ្រតូវបានធានារ៉ាបរ់ង។ 

➡ ជំពូកទី 6 ពន្យល់ពីអ្វីែដលេលាកអ្នកបងស់្រមាបឱ់សថ្រតូវការេវជ្ជបពាា្ជ ែបបពិេ្រគាះជំងឺេ្រកៅ តាមរយៈ

គេ្រមាងរបស់េយីងខ្ញុ ំ។ 

ការអនុពាា្ណ្ញ តជាមុន (ការឯកភាពទុកជាមុន) អាចនឹង្រតូវការេដីម្បទីទួលបានការធានារ៉ាបរ់ង 

េលីកែលងែតក្នុងករណីសេ្រងា្គ ះបនា្ទ ន។់ 



េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 4៖ តារាងអត្ថ្របេយាជន ៍

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 113 ? 

 

េសវាែដលគេ្រមាងេយីងខ្ញុបំងៃ់ថ្លជូន 

 កម្មវធីិេសវាពហុេគាលបំណងស្រមាបម់នុស្សចាស់ (MSSP)  

MSSP គឺជាកម្មវធីិ្រគប្់រគងករណីជំងឺ ែដលផ្តល់េសវាតាមផ្ទះ និងតាមសហគមន ៍(HCBS) េទៅកានបុ់គ្គលែដល

មានសិទ្ធិទទួលបាន Medi-Cal។  

េដីម្បមីានសិទ្ធិទទួលបាន េលាកអ្នក្រតូវែតមានអាយុ 65 ឆា្ន  ំឬេលីសពីេនះ, រស់េនៅក្នុងតំបនេ់សវា, អាចឲ្យ

េគបំេរេីសវាបានេនៅក្នុងែដនកំហិតៃថ្លរបស់ MSSP, សម្រសបស្រមាបេ់សវា្រគប្់រគងករណីជំងឺ, កំពុងមានសិទ្ធិ
ទទួលបាន Medi-Cal, េហីយ្រតូវបានបពាា្ជ ក ់ឬែដលអាចបពាា្ជ កស់្រមាបក់ារដាកេ់នៅក្នុងមន្ទីរែថទា។ំ  

េសវា MSSP រមួមាន៖ 

• មណ្ឌ លែថទាមំនុស្សេពញវយ័េពលៃថ្ង/មណ្ឌ លគាពំារ 

• ជំនួយែផ្នកការសា្ន កេ់នៅ 

• ជំនួយែថទាផំា្ទ ល់ខ្លួន និងការងារ្របចាៃំថ្ង 

• ការ្រគប្់រគងេដីម្បតីាមេមលីការពារ 

• ការ្រគប្់រគងការែថទា ំ

• េសវាផ្តល់ការែថទាជំំនួសេដីម្បជួីយ សំរាលសមាជិក្រគួសារែថទាអំ្នកជំងឺ 

• មេធ្យោបាយេធ្វីដំេណីរ 

• េសវាម្ហូបអាហារ 

• េសវាកម្មសង្គមកិច្ច 

• េសវាកម្មគមនាគមន ៍

អត្ថ្របេយាជនេ៍នះ ្រតូវបានធានារ៉ាបរ់ងរហូតដល់ចំនួនទឹក្របាក ់$4,285 ក្នុងមយួឆា្ន ។ំ  

ការអនុពាា្ណ្ញ តជាមុន (ការឯកភាពជាមុន) អាចនឹង្រតូវការេដីម្បទីទួលបានការធានារ៉ាបរ់ង េលីកែលងែតក្នុងករណី

សេ្រងា្គ ះបនា្ទ ន។់ 



េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 4៖ តារាងអត្ថ្របេយាជន ៍

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 114 ? 

 

េសវាែដលគេ្រមាងេយីងខ្ញុបំងៃ់ថ្លជូន 

 ការដឹកជពា្ជូ នេវជ្ជសា្រស្តស្រមាបក់រណីមនិែមនសេ្រងា្្គ ះបនា្ទ ន ់

អត្ថ្របេយាជនេ៍នះអនុពាា្្្ណ្ញ តឲ្យមានមេធ្យោបាយេធ្វីដំេណីរ ដម៏ាន្របសិទ្ធិភាពសមនឹងតៃម្លបំផុតេហីយ

អាចរកេ្របី្របាស់បាន។ េនះអាចរមួមាន៖ េសវារថយន្ដសេ្រងា្គ ះ រថយន្តែដលមានែ្រគែស្នង រថយន្តែដលមាន

េកៅអីរេទះរញុ និងមេធ្យោបាយដឹកជពា្ជូ នែបបេវជ្ជសា្រស្ត។ 

ទ្រមងៃ់នការដឹកជពា្ជូ នេនះ ្រតូវបានផ្តល់សិទ្ធិអនុពាា្្្ណ្ញ តេនៅេពល៖  

• ចាបំាច្់រតូវទទួលេសវាេវជ្ជសា្រស្ដែដលមានការធានារ៉ាបរ់ង និងេដាយមានេវជ្ជបពាា្ជ ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ

របស់្រគូេពទ្យ ទន្ដេពទ្យ ឬបាទាេពទ្យ េហីយសា្ថ នភាពេវជ្ជសា្រស្តនិង/ឬផ្លូវកាយរបស់េលាកអ្នក 

មនិអនុពាា្្្ណ្ញ តឲ្យេលាកអ្នកអាចេធ្វីដំេណីរេដាយរថយន្ត្រកុង រថយន្តដឹកអ្នកដំេណីរ រថយន្តតាកសីុ់ ឬទ្រមង់

េផ្សងដៃទេទៀតៃនការដឹកជពា្ជូ នសាធារណៈ ឬឯកជន និង 

• ការដឹកជពា្ជូ ន គឺ្រតូវការចាបំាចស់្រមាបេ់គាលបំណងេដីម្បទីទួលបានការែថទាេំវជ្ជសា្រស្តចាបំាច។់ 

អា្រស័យេលីេសវា វាអាចនឹង្រតូវការការអនុពាា្្្ណ្ញ តឲ្យសិទ្ធិជាមុន។ 

េដីម្បេីស្នីសំុេសវាដឹកជពា្ជូ នែដលបានេរៀបរាបខ់ាងេលី សូមទំនាកទំ់នងេសវាបេ្រមសីមាជិក  

Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 1-855-464-3571 (TTY: 711) ពីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង  

8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញី
សារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាកអ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ 

សំេណីមេធ្យោបាយេធ្វីដំេណីរ្រតូវែតដាកជូ់នជាមុនឲ្យបាន្របាពំីរៃថ្ងៃនៃថ្ងេធ្វីការស្រមាបទ់ាងំការដឹកជពា្ជូ ន

ែផ្នកេវជ្ជសា្រស្ដមនិមានលក្ខណៈសេ្រងា្គ ះបនា្ទ ន ់និងការដឹកជពា្ជូ នមនិមានលក្ខណៈេវជ្ជសា្រស្ដ។ 

 

្របសិនេបីេលាកអ្នក្រតូវការេរៀបចំេសវាេដាយមានការជូនដំណឹងក្នុងរយៈេពលខ្លី េនាះការេស្នីសំុទាងំេនះនឹង 

្រតូវបានពិចារណាេទៅតាមករណីនីមយួៗេហីយនឹងអា្រស័យេលីសភាពៃនការណាតជួ់ប េពលែដលការណាត ់

ជួបស្រមាបេ់សវាេវជ្ជសា្រស្ត្រតូវបានេរៀបចំេហីយភាពអាចរកបានៃនធនធានមេធ្យោបាយេធ្វីដំេណីរ។ 

 

LogistiCare នឹងស្រមបស្រមួលការទទួលបានេវជ្ជបពាា្ជ  (ទ្រមងែ់បបបទអះអាងបពាា្ជ ករ់បស់្រគូេពទ្យ) 

ពីអ្នកផ្តល់េសវាែថទារំបស់េលាកអ្នក។ 



េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 4៖ តារាងអត្ថ្របេយាជន ៍

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 115 ? 

 

េសវាែដលគេ្រមាងេយីងខ្ញុបំងៃ់ថ្លជូន 

 ការដឹកជពា្ជូ នមនិែមនេវជ្ជសា្រស្ត 

អត្ថ្របេយាជនេ៍នះ អនុពាា្្្ណ្ញ តស្រមាបដឹ់កជពា្ជូ នេទៅកានេ់សវាេវជ្ជសា្រស្ត េដាយរថយន្តដឹកអ្នកដំេណីរ, រថយន្ត

តាកសីុ់ ឬទ្រមងេ់ផ្សងេទៀតៃនមេធ្យោបាយដឹកជពា្ជូ នសាធារណៈ/ឯកជន។ 

 

អត្ថ្របេយាជនេ៍នះ មនិដាកកំ់ណតេ់លីអត្ថ្របេយាជនក៍ារដឹកជពា្ជូ នេវជ្ជសា្រស្តមនិែមនសេ្រងា្គ ះបនា្ទ នរ់បស់េលាក

អ្នកេនាះេឡីយ។  

សូមេយាងេទៅកានជំ់ពូកទី 3 ែផ្នក G ស្រមាបព់ត៌ម័ានបែន្ថមស្តីពីេសវាកម្មដឹកជពា្ជូ ន។ 

េដីម្បេីស្នីសំុេសវាដឹកជពា្ជូ នែដលបានេរៀបរាបខ់ាងេលី សូមទំនាកទំ់នងេសវាបេ្រមសីមាជិក  

Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 1-855-464-3571 (TTY: 711) ពីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង  

8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញី
សារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាកអ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។  

 

សំេណីមេធ្យោបាយេធ្វីដំេណីរ្រតូវែតដាកជូ់នជាមុនឲ្យបាន្របាពីំរៃថ្ងៃនៃថ្ងេធ្វីការស្រមាបទ់ាងំការដឹកជពា្ជូ ន

ែផ្នកេវជ្ជសា្រស្ដមនិមានលក្ខណៈសេ្រងា្គ ះបនា្ទ ន ់និងការដឹកជពា្ជូ នមនិមានលក្ខណៈេវជ្ជសា្រស្ដ។ 

 

្របសិនេបីេលាកអ្នក្រតូវការេរៀបចំេសវាេដាយមានការជូនដំណឹងក្នុងរយៈេពលខ្លី េនាះការេស្នីសំុទាងំេនះនឹង 

្រតូវបានពិចារណាេទៅតាមករណីនីមយួៗេហីយនឹងអា្រស័យេលីសភាពៃនការណាតជួ់ប េពលែដលការណាត ់

ជួបស្រមាបេ់សវាេវជ្ជសា្រស្ត្រតូវបានេរៀបចំេហីយភាពអាចរកបានៃនធនធានមេធ្យោបាយេធ្វីដំេណីរ។ 

 

LogistiCare នឹងស្រមបស្រមួលការទទួលបានេវជ្ជបពាា្ជ  (ទ្រមងែ់បបបទអះអាងបពាា្ជ ករ់បស់្រគូេពទ្យ) 

ពីអ្នកផ្តល់េសវាែថទារំបស់េលាកអ្នក។ 



េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 4៖ តារាងអត្ថ្របេយាជន ៍

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 116 ? 

 

េសវាែដលគេ្រមាងេយីងខ្ញុបំងៃ់ថ្លជូន 

 ការែថទាេំនៅមន្ទីរែថទា ំ 

មន្ទីរែថទា ំ(NF) គឺជាទីកែន្លងែដលផ្តល់ការែថទាសំ្រមាបេ់លាក អ្នក ែដលមនិអាចទទួលបានការែថទាេំនៅផ្ទះ 

ប៉ែុន្តែដលមនិចាបំាចសំ់រាកេនៅក្នុងមន្ទីរេពទ្យ។ 

េសវាែដលេយីងខ្ញុ ំ នឹងបងៃ់ថ្លជូនរមួមានដូចតេទៅ ែតមនិកំហិត្រតឹមែត៖  

• បន្ទបព់ាកក់ណា្ត លឯកជន (ឬបន្ទបឯ់កជន្របសិនេបីវាមានភាពចាបំាចែ់ផ្នកេវជ្ជសា្រស្ត) 

• អាហាររមួមាន របបអាហារពិេសស 

• េសវាែថទា ំ

• ការព្យោបាលេដាយចលនា ការព្យោបាលសា្ត រលទ្ធភាពពលកម្ម និងការព្យោបាលេលីការនិយាយស្តី 

• ឱសថែដលផ្តល់ជូនេលាកអ្នកជាែផ្នកមយួៃនគេ្រមាងែថទារំបស់េលាកអ្នក។  (េនះ រមួមានសារធាតុ

ែដលមានវត្តមាន្រសាបពី់ធម្មជាតិេនៅក្នុងរាងកាយរបស់េលាកអ្នកដូចជា កតា្ត កំណកឈាម)។ 

• ឈាម រមួមានការរក្ឞោទុក និងការ្រគប្់រគង 

• េ្រគឿងផ្គតផ់្គងែ់ផ្នកេវជ្ជសា្រស្ត និងការវះកាតែ់ដល្រតូវផ្តល់ជូនជាទូេទៅេដាយមន្ទីរែថទា ំ

• ការេធ្វីេតស្ដក្នុងមន្ទីរពិេសាធន ៍ែដលជាទូេទៅផ្តល់ជូនេដាយមន្ទីរែថទា ំ

• េសវាថតការំស្មីអិុច និងេសវាវទិ្យសុា្រស្តដៃទេផ្សងេទៀតែដលជាទូេទៅផ្តល់ជូនេដាយមន្ទីរែថទា ំ

• ការេ្របី្របាស់បរកិា្ខ រដូចជា េកៅអីរេទះរញុែដលជាទូេទៅផ្តល់ជូនេដាយមន្ទីរែថទា ំ

• េសវា្រគូេពទ្យ/បុគ្គលិកឯកេទសជំនាញ 

• បរកិា្ខ រេវជ្ជសា្រស្ដេ្របីជាបប់ានយូរ 

• េសវាែថទាេំធ្មញ រមួមានទាងំ្រកាស់េធ្មញសិប្បនិមតិ្ត 

អត្ថ្របេយាជនេ៍នះ្រតូវបានបន្តេទៅទំពរ័បនា្ទ ប ់



េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 4៖ តារាងអត្ថ្របេយាជន ៍

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 117 ? 

 

េសវាែដលគេ្រមាងេយីងខ្ញុបំងៃ់ថ្លជូន 

 ការែថទាេំនៅមន្ទីរែថទា ំ(ត) 

• ការចាកម់្ជុលវទិ្យោសា្រស្ដ 

• អត្ថ្របេយាជនក៍ារែថទាែំភ្នក 

• ឧបករណ៍ជំនួយក្នុងការសា្ដ ប ់

• ការពិនិត្យ្រតេចៀក 

• ការែថទាេំដាយចាបស់រៃស 

• េសវាបាទាវជិា្ជ សា្រស្ដ 

តាមធម្មតា េលាកអ្នកនឹងទទួលបានការែថទារំបស់េលាកអ្នកពីមន្ទីរែថទាកំ្នុងបណា្ត ញ។ ប៉ែុន្ដេលាកអ្នក្របែហល

នឹងអាចទទួលបានការែថទារំបស់េលាកអ្នកពីមន្ទីរែថទាមំនិេនៅក្នុងបណា្ត ញេយីងខ្ញុ ំ។ េលាកអ្នកអាចទទួលបាន

ការែថទាពីំទីកែន្លងដូចខាងេ្រកាម ្របសិនេបីពួកេគទទួលយកចំនួន្របាករ់បស់គេ្រមាងេយីងខ្ញុ ំជាការបងទូ់ទាត៖់ 

• កែន្លងែថទា ំឬសហគមនែ៍ថទាបំន្ដដល់មនុស្សចាស់ចូលនិវត្តន ៍ែដលេលាកអ្នកកំពុងសា្ន កេ់នៅ

មុនេពលេលាកអ្នកេទៅកានម់ន្ទីរេពទ្យ (ដរាបណាវាផ្តល់ការែថទារំបស់មន្ទីរែថទា)ំ។ 

• មន្ទីរែថទាែំដលប្តីឬ្របពន្ធេលាកអ្នកកំពុងសា្ន កេ់នៅ េពលែដលេលាកអ្នកចាកេចញពីមន្ទីរេពទ្យ។ 

េលាកអ្នកគួរពិភាក្ឞោជាមយួអ្នកផ្តល់េសវាែថទារំបស់េលាកអ្នកនិងទទួលបានការបពា្ជូ នបន្ត។ 

ការអនុពាា្ណ្ញ តជាមុន (ការឯកភាពជាមុន) អាចនឹង្រតូវការេដីម្បទីទួលបានការធានារ៉ាបរ់ង េលីកែលងែតក្នុង

ករណីសេ្រងា្គ ះបនា្ទ ន។់ 

 គា្ម នេវជ្ជបពាា្ជ  (OTC) 

េលាកអ្នកបងៃ់ថ្លសហចំណាយ $0 ស្រមាបថ់ា្ន  ំOTC ែដលបានធានារ៉ាបរ់ង និងែដលមានតាមរយៈេស 

វាបពាា្ជ ទិញតាមៃ្របសណីយរ៍បស់េយីងខ្ញុ ំ។ គេ្រមាងធានារ៉ាបរ់ងរហូតដល់ %55 ក្នុងមយួ្រតីមាស្របតិទិន។ 

សមតុល្យែដលមនិបានេ្របីេនៅចុង្រតីមាសនីមយួៗនឹង្រតូវបានបាតប់ង។់ 



េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 4៖ តារាងអត្ថ្របេយាជន ៍

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 118 ? 

 

េសវាែដលគេ្រមាងេយីងខ្ញុបំងៃ់ថ្លជូន 

 
ការពិនិត្យរកបពាា្ហ ធាត្់រជុល និងការព្យោបាលេដីម្បបីន្ថយទំងន ់

្របសិនេបី េលាកអ្នកមានសន្ទស្សនទ៍ម្ងនខ់្លួនចំនួន 30 ឬេលីសពីេនះ េយីងខ្ញុ ំនឹងបងៃ់ថ្លជូនស្រមាប់

ការ្របឹក្ឞោេយាបល់ េដីម្បជួីយ េលាកអ្នកឲ្យ្រសកទំងន។់ េលាកអ្នក្រតូវែតទទួលបានការ្របឹក្ឞោេយាបល់េនៅក្នុង

សា្ថ បន័ែថទាបំឋម។ ការេធ្វីែបបេនះ វាអាច្រតូវបាន្រគប្់រគងេដាយគេ្រមាងបងា្ក រេពញេលញរបស់េលាកអ្នក។ 

សូមពិភាក្ឞោជាមយួអ្នកផ្តល់េសវាែថទាសុំខភាពបឋមរបស់េលាកអ្នក េដីម្បែីស្វងយល់បែន្ថម។ 

 ការេធ្វីេតស្្ដវនិិច្្ឆយ័ និងេសវានិងេ្រគឿងផ្្គតផ់្្គងែ់បបពិេ្រគាះជំងឺេ្រកៅ 

េយីងខ្ញុ ំនឹងបងៃ់ថ្លជូនស្រមាបេ់សវាដូចតេទៅេនះ េហីយ្របែហលជាេសវាដៃទេទៀតែដលមនិមានរាយេឈា្ម ះ

េនៅទីេនះ៖ 

• ការថតការំស្មីអិុច 

• ការព្យោបាលេដាយវទិ្យសុកម្ម (េដាយរ៉ាដ្យមូនិងធាតុអីុសូតូប) រមួមានសំភារៈនិងេ្រគឿងផ្គតផ់្គងស់្រមាប់

អ្នកបេច្ចកេទស។ 

• េ្រគឿងផ្គតផ់្គងក់ារវះកាត ់ដូចជាេ្រគឿងរុរំបសួ 

• រណប រណបចាកពុ់ម្ព និងឧបករណ៍េផ្សងេទៀតែដលេ្របី្របាស់ស្រមាបក់ារបាកឆ់្អឹង និងការភា្ល តឆ់្អឹង 

• ការេធ្វីេតស្ដេនៅមន្ទីរពិេសាធន ៍

• ឈាម រមួមានការរក្ឞោទុក និងការ្រគប្់រគង 

• ការេធ្វីេតស្ដរកេរាគវនិិច្ឆយ័ែបបពិេ្រគាះជំងឺេ្រកៅដៃទេផ្សងេទៀត (រមួមានការេធ្វីេតស្ដស្មុ្រគសា្ម ញ ដូចជា CT, 

MRI, MRA, SPECT)។ 

េលាកអ្នកគួរពិភាក្ឞោជាមយួអ្នកផ្តល់េសវាែថទារំបស់េលាកអ្នកនិងទទួលបានការបពា្ជូ នបន្ត។ 

ការអនុពាា្ណ្ញ តជាមុន (ការឯកភាពជាមុន) អាចនឹង្រតូវការេដីម្បទីទួលបានការធានារ៉ាបរ់ង េលីកែលងែតក្នុង

ករណីសេ្រងា្គ ះបនា្ទ ន។់ 



េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 4៖ តារាងអត្ថ្របេយាជន ៍

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 119 ? 

 

េសវាែដលគេ្រមាងេយីងខ្ញុបំងៃ់ថ្លជូន 

 េសវាពិេ្រគាះជំងឺេ្រកៅេនៅមន្ទីរេពទ្យ 

េយីងខ្ញុ ំបងៃ់ថ្លជូនស្រមាបេ់សវាែដលចាបំាចត់ាមែបបេវជ្ជសា្រស្ត ែដលេលាកអ្នកទទួលេនៅក្នុងែផ្នកពិេ្រគាះ 

ជំងឺខាងេ្រកៅរបស់មន្ទីរេពទ្យ ស្រមាបក់ារវនិិច្ឆយ័េរាគ ឬការព្យោបាលជំងឺ ឬរបសួ។ 

េយីងខ្ញុ ំនឹងបងៃ់ថ្លជូនស្រមាបេ់សវាដូចតេទៅេនះ េហីយ្របែហលជាេសវាដៃទេទៀតែដលមនិមានរាយេឈា្ម ះ

េនៅទីេនះ៖ 

• េសវាក្នុងែផ្នកសេ្រងា្គ ះបនា្ទ ន ់ឬមន្ទីរព្យោបាលែបបពិេ្រគាះជំងឺេ្រកៅ ដូចជាេសវា្រតួតពិនិត្យតាមដានសា្ថ នភាព

ជំងឺ ឬការវះកាតែ់បបពិេ្រគាះជំងឺេ្រកៅ 

• ការេធ្វីេតស្ដេនៅក្នុងមន្ទីរពិេសាធន ៍និងការេធ្វីេតស្ដរកេរាគវនិិច្ឆយ័ ែដលេចញវកិ្កយប្រតគិតៃថ្លេដាយមន្ទីរេពទ្យ 

• ការែថទាសុំខភាពផ្លូវចិត្ត រមួមានការែថទាេំនៅក្នុងកម្មវធីិសំរាកេពទ្យមនិេពញេលញ ្របសិនេបីេវជ្ជបណ្ឌិ ត

បពាា្ជ កថ់ា ការព្យោបាលចូលសំរាកេពទ្យគឺចាបំាច ់េដាយគា្ម នវា។ 

• េសវាថតការំស្មីអិុច និងេសវាវទិ្យសុា្រស្តដៃទេទៀត ែដលេចញវកិ្កយប្រតគិតៃថ្លេដាយមន្ទីរេពទ្យ 

• េ្រគឿងផ្គតផ់្គងេ់វជ្ជសា្រស្ត ដូចជារណប និងរណបចាកពុ់ម្ព 

• ការពិនិត្យរកជំងឺ និងេសវាបងា្ក រជំងឺែដល្រតូវបានរាយនាមេនៅពាសេពញតារាងអត្ថ្របេយាជន ៍

• ឱសថមយួចំនួន ែដលេលាកអ្នកមនិអាចេ្របីេដាយខ្លួនឯងបាន។ 

េលាកអ្នកគួរពិភាក្សោជាមយួអ្នកផ្តល់េសវាែថទារំបស់េលាកអ្នកនិងទទួលបានការបពា្ជូ នបន្ត។ 

ការអនុពាា្ណ្ញ តជាមុន (ការឯកភាពជាមុន) អាចនឹង្រតូវការេដីម្បទីទួលបានការធានារ៉ាបរ់ង េលីកែលងែតក្នុង

ករណីសេ្រងា្គ ះបនា្ទ ន។់ 



េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 4៖ តារាងអត្ថ្របេយាជន ៍

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 120 ? 

 

េសវាែដលគេ្រមាងេយីងខ្ញុបំងៃ់ថ្លជូន 

 ការែថទាសុំខភាពផ្លូវចិត្តែបបពិេ្រគាះជំងឺេ្រកៅ 

េយីងខ្ញុ ំនឹងបងៃ់ថ្លជូនស្រមាបេ់សវាកម្មសុខភាពផ្លូវចិត្តែដលផ្តល់ជូនេដាយ៖ 

• េវជ្ជបណ្ឌិ ត ឬ្រគូេពទ្យវកិលចរតិ ែដលមានអាជា្ញ បណ័្ណ ពីរដ្ឋ 

• ្រគូេពទ្យែផ្នកចិត្តសា្រស្តគ្លីនិកសា្រស្ត 

• បុគ្គលិកសង្គមកិច្ចជំនាញគ្លីនិកសា្រស្ត 

• គិលានុបដា្ឋ កឯកេទសគ្លីនិកសា្រស្ត 

• េពទ្យអនុេវជ្ជបណ្ឌិ ត 

• ជំនួយការ្រគួេពទ្យ 

• បុគ្គលិកអាជីពែផ្នកែថទាសុំខភាពផ្លូវចិត្ត ែដលមានលក្ខណៈសម្បត្តិ្រគប្់រគានរ់បស់កម្មវធីិ Medicare 
ដៃទេទៀតណាមយួដូចែដលអនុពាា្្្ណ្ញ តេនៅេ្រកាមច្បោបរ់ដ្ឋែដលចូលជាធរមាន។ 

េយីងខ្ញុ ំនឹងបងៃ់ថ្លជូនស្រមាបេ់សវាដូចតេទៅេនះ េហីយ្របែហលជាេសវាដៃទេទៀតែដលមនិមានរាយេឈា្ម ះេនៅទីេនះ៖ 

• េសវាមន្ទីរព្យោបាល  

• ការព្យោបាលេពលៃថ្ង  

• េសវាសា្ត រសម្បទាផ្លូវចិត្ត-សង្គម  

• កម្មវធីិស្រមាកេពទ្យមនិេពញេលញ/កម្មវធីិែបបពិេ្រគាះជំងឺេ្រកៅ្រគប្់រជុងេ្រជាយ 

• ការព្យោបាល និងការវាយតំៃលែផ្នកសុខភាពផ្លូវចិត្តជា្រកុម និងបុគ្គល 

• ការេធ្វីេតស្ដែផ្នកចិត្តសា្រស្តេនៅេពលែដល្រតូវបានបពាា្ជ កថ់ាចាបំាចែ់ផ្នកេវជ្ជសា្រស្តេដីម្បវីាយតំៃលពីលទ្ធផល
សុខភាពផ្លូវចិត្ត 

• េសវាពិេ្រគាះជំងឺេ្រកៅ ស្រមាបេ់គាលបំណង្រតួតពិនិត្យតាមដានការព្យោបាលេដាយឱសថ 

• េសវាមន្ទីរពិេសាធនែ៍បបពិេ្រគាះជំងឺេ្រកៅ ឱសថ េ្រគឿងផ្គតផ់្គងនិ់ងថា្ន បំំបន៉សុខភាព 

• ការ្របឹក្ឞោជំងឺវកិលចរតិ 

ការអនុពាា្ណ្ញ តជាមុន (ការឯកភាពជាមុន) អាចនឹង្រតូវការេដីម្បទីទួលបានការធានារ៉ាបរ់ង េលីកែលងែតក្នុង
ករណីសេ្រងា្គ ះបនា្ទ ន។់ 



េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 4៖ តារាងអត្ថ្របេយាជន ៍

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 121 ? 

 

េសវាែដលគេ្រមាងេយីងខ្ញុបំងៃ់ថ្លជូន 

 េសវកម្មសា្ត រសម្បទាែបបពិេ្រគាះជំងឺេ្រកៅ 

េយីងខ្ញុ ំនឹងបងៃ់ថ្លស្រមាបក់ារព្យោបាលេដាយចលនា, ការព្យោបាលសា្ត រលទ្ធភាពពលកម្ម និងការព្យោបាលការ 

និយាយស្តី។ 

េលាកអ្នកអាចទទួលបានេសវាសា្ត រសម្បទាែបបពិេ្រគាះជំងឺេ្រកៅ ពីែផ្នកពិេ្រគាះជំងឺេ្រកៅរបស់មន្ទីរេពទ្យ, 

ការយិាល័យអ្នកព្យោបាលឯករាជ្យ, សា្ថ បន័សា្ត រសម្បទាែបបពិេ្រគាះជំងឺេ្រកៅដទូ៏លំទូលាយ (CORFs)  

និងសា្ថ បន័ដៃទេផ្សងេទៀត។ 

េលាកអ្នកគួរពិភាក្ឞោជាមយួអ្នកផ្តល់េសវាែថទារំបស់េលាកអ្នកនិងទទួលបានការបពា្ជូ នបន្ត។  

ការអនុពាា្ណ្ញ តជាមុន (ការឯកភាពជាមុន) អាចនឹង្រតូវការេដីម្បទីទួលបានការធានារ៉ាបរ់ង េលីកែលងែតក្នុងករណី

សេ្រងា្គ ះបនា្ទ ន។់ 

 េសវាពិេ្រគាះជំងឺេ្រកៅស្រមាបក់ារេ្របី្របាស់សារធាតុេញៀន 

េយីងខ្ញុ ំនឹងបងៃ់ថ្លជូនស្រមាបេ់សវាដូចតេទៅេនះ េហីយ្របែហលជាេសវាដៃទេទៀតែដលមនិមានរាយេឈា្ម ះ

េនៅទីេនះ៖ 

• ការ្រតួតពិនិត្យរកជំងឺ និងការ្របឹក្ឞោេយាបល់ចំេពាះការេ្របីេ្រគឿង្រសវងឹខុស្រប្រកតី 

• ការព្យោបាលការេ្របី្របាស់ថា្ន េំញៀន 

• ការ្របឹក្ឞោេយាបល់ជា្រកុម ឬជាបុគ្គល េដាយអ្នកជំនាញគ្លីនិកសា្រស្តែដលមានគុណសម្បត្តិ្រគប្់រគាន ់

• ការព្យោបាលបន្ឞោបការេញៀនសារធាតុេញៀនក្រមតិេ្រកាម្រសួច្រសាវ េនៅក្នុងកម្មវធីិព្យោបាលការេញៀន

េនៅក្នុងមណ្ឌ លព្យោបាល 

• េសវាែផ្នកេ្រគឿង្រសវងឹ និង/ឬថា្ន េំញៀនេនៅក្នុងមណ្ឌ លព្យោបាលែបបពិេ្រគាះជំងឺេ្រកៅ្រគប្់រជុងេ្រជាយ 

• ការព្យោបាលេដាយឱសថ Naltrexone (vivitrol)។ 

ការអនុពាា្ណ្ញ តជាមុន (ការឯកភាពជាមុន) អាចនឹង្រតូវការេដីម្បទីទួលបានការធានារ៉ាបរ់ង េលីកែលងែតក្នុង

ករណីសេ្រងា្គ ះបនា្ទ ន។់ 



េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 4៖ តារាងអត្ថ្របេយាជន ៍

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 122 ? 

 

េសវាែដលគេ្រមាងេយីងខ្ញុបំងៃ់ថ្លជូន 

 ការវះកាតែ់បបពិេ្រគាះជំងឺេ្រកៅ 

េយីងខ្ញុ ំនឹងបងៃ់ថ្លជូនស្រមាបក់ារវះកាត ់និងេសវាែបបពិេ្រគាះជំងឺេ្រកៅេនៅែផ្នកពិេ្រគាះជំងឺេ្រកៅៃនមន្ទីរេពទ្យ និងេនៅ

មណ្ឌ លវះកាតម់និសំរាកេពទ្យ។ 

េលាកអ្នកគួរពិភាក្ឞោជាមយួអ្នកផ្តល់េសវាែថទារំបស់េលាកអ្នកនិងទទួលបានការបពា្ជូ នបន្ត។  

ការអនុពាា្ណ្ញ តជាមុន (ការឯកភាពជាមុន) អាចនឹង្រតូវការេដីម្បទីទួលបានការធានារ៉ាបរ់ង េលីកែលងែតក្នុងករណី

សេ្រងា្គ ះបនា្ទ ន។់ 

 េសវាសំរាកព្យោបាលក្នុងមន្ទីរេពទ្យមនិេពញេលញ 

ការសំរាកព្យោបាលក្នុងមន្ទីរេពទ្យមនិេពញេលញ គឺជាកម្មវធីិែដលមានរចនាសម្ពន័្ធមយួក្នុងការព្យោបាលវកិលចរតិ

សកម្ម។ វា្រតូវបានផ្តល់ជូនជាេសវាែបបពិេ្រគាះជំងឺេ្រកៅៃនមន្ទីរេពទ្យ ឬេដាយមណ្ឌ លសុខភាពពិេ្រគាះជំងឺផ្លូវចិត្ត

្របចាសំហគមន។៍ វាមានលក្ខណៈធ្ងនធ់្ងរជាងការែថទាែំដលេលាកអ្នកទទួលបានេនៅក្នុងការយិាល័យេវជ្ជបណ្ឌិ ត 

ឬអ្នកព្យោបាលរបស់េលាកអ្នក។ វា វាអាចជួយ បងា្ក រេលាកអ្នកមនិឲ្យសា្ន កេ់នៅក្នុងមន្ទីរេពទ្យ។ 

កំណតស់មា្្គ ល់៖ េដាយសារែតគា្ម នមណ្ឌ លសុខភាពផ្លូវចិត្ត្របចាសំហគមនេ៍នៅក្នុងបណា្ត ញេយីងខ្ញុ ំេនាះ 

េយីងខ្ញុ ំធានារ៉ាបរ់ងេលីការចូលសំរាកព្យោបាលក្នុងមន្ទីរេពទ្យមនិេពញេលញែតេនៅក្នុងបរបិទ

ែបបពិេ្រគាះជំងឺេ្រកៅប៉ុេណា្ណ ះ។ 

ការអនុពាា្ណ្ញ តជាមុន (ការឯកភាពជាមុន) អាចនឹង្រតូវការេដីម្បទីទួលបានការធានារ៉ាបរ់ង េលីកែលងែតក្នុង

ករណីសេ្រងា្គ ះបនា្ទ ន។់ 



េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 4៖ តារាងអត្ថ្របេយាជន ៍

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 123 ? 

 

េសវាែដលគេ្រមាងេយីងខ្ញុបំងៃ់ថ្លជូន 

 េសវា្រគូេពទ្យ/អ្នកផ្តល់េសវាែថទា ំរមួមានការជួបពិេ្រគាះេនៅការយិាល័យេវជ្ជបណ្ឌិ ត 

េយីងខ្ញុ ំនឹងបងៃ់ថ្លជូនស្រមាបេ់សវាដូចខាងេ្រកាម៖ 

• ការែថទាសុំខភាព ឬការវះកាតែ់ដលមានភាពចាបំាចែ់ផ្នកេវជ្ជសា្រស្តផ្តល់ជូនេនៅតាមកែន្លងដូចជា៖ 

o ការយិាល័យរបស់្រគូេពទ្យ 

o មណ្ឌ លវះកាតម់និសំរាកេពទ្យែដលមានការបពាា្ជ កទ់ទួលសា្គ ល់ 

o ែផ្នកពិេ្រគាះជំងឺេ្រកៅៃនមន្ទីរេពទ្យ 

• ការពិេ្រគាះជំងឺ ការេធ្វីេរាគវនិិច្ឆយ័ និងការព្យោបាលេដាយ្រគូេពទ្យឯកេទស 

• ការពិនិត្យ្រតេចៀក និងលំនឹងមូលដា្ឋ នែដល្រតូវបានផ្តល់ជូនេដាយអ្នកផ្តល់េសវាែថទាសុំខភាពបឋម 

របស់េលាកអ្នក្របសិនេបីេវជ្ជបណ្ឌិ តេលាកអ្នកេចញេវជ្ជបពាា្ជ វា េដីម្បេីមលីថាេតីេលាកអ្នក្រតូវការការ 

ព្យោបាលែដរឬេទ។ 

• ជេ្រមសីទីពីរផ្្ដល់េដាយអ្នកផ្តល់េសវាែថទាកំ្នុងបណា្ត ញមយួេផ្សងេទៀត មុនេពលនីតិវធីិេវជ្ជសា្រស្តចាបេ់ផ្ដីម 

• ការែថទាេំធ្មញមនិមានលក្ខណៈជា្របចា។ំ េសវាែដល្រតូវបានធានារ៉ាបរ់ង្រតូវបានក្រមតិ្រតឹមែត៖ 

o ការវះកាតថ់ា្គ ម ឬរចនាសម័្ពន្ធពាកព់ន័្ធ 

o ការព្យោបាលែកកុនការបាកឆ់្អឹងថា្គ ម ឬឆ្អឹងមុខ 

o ការដកេធ្មញមុនការព្យោបាលេដាយវទិ្យសុា្រស្តេទៅេលីជំងឺមហារកី 

o េសវាែដលនឹង្រតូវបានធានារ៉ាបរ់ងេនៅេពល្រតូវបានផ្តល់ជូនេដាយ្រគូេពទ្យ 

េលាកអ្នកគួរពិភាក្សោជាមយួអ្នកផ្តល់េសវាែថទារំបស់េលាកអ្នកេដីម្បទីទួលបានការបពា្ជូ នេទៅជួប្រគូេពទ្យ

ឯកេទស។ 

ការអនុពាា្ណ្ញ តជាមុន (ការឯកភាពជាមុន) អាចនឹង្រតូវការេដីម្បទីទួលបានការធានារ៉ាបរ់ង េលីកែលងែតក្នុងករណី

សេ្រងា្គ ះបនា្ទ ន។់ 



េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 4៖ តារាងអត្ថ្របេយាជន ៍

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 124 ? 

 

េសវាែដលគេ្រមាងេយីងខ្ញុបំងៃ់ថ្លជូន 

 េសវាបាទាវជិា្ជ សា្រស្្ដ 

េយីងខ្ញុ ំនឹងបងៃ់ថ្លជូនស្រមាបេ់សវាដូចខាងេ្រកាម៖ 

• ការវនិិច្ឆយ័េរាគ និងការព្យោបាលរបសួ និងជំងឺ្របអបេ់ជីងែបបេវជ្ជសា្រស្ត ឬែបបវះកាត ់(ដូចជាដូចជា

ជំងឺ្រកញ៉ង្់រមាមេជីង ឬែកងេជីងមានខា្ន យឆ្អឹង) 

• ការែថទា្ំរបអបេ់ជីងជា្របចាសំ្រមាបស់មាជិកែដលមានសា្ថ នភាពែដលអាចបះ៉ពាល់ដល់េជីងដូចជា 

ជំងឺទឹកេនាមែផ្អម 

ការែថទា្ំរបអបេ់ជីងជាេទៀងទាតប់ែន្ថមេទៀតែដល្រតូវបានដាកក់្រមតិ្រតឹមែតការជួបពិេ្រគាះចំនួនែត  

12 េលីកក្នុងមយួឆា្ន ែំដលរមួមានការកាតែ់ផ្លឬែស្បក្រកិនេចញ និងការត្រមមឹ ការកាតឬ់្រចិប្រកចក។ 

េលាកអ្នកគួរែតពិេ្រគាះជាមយួអ្នកផ្្ដល់េសវារបស់េលាកអ្នក និងទទួលយកការបពា្ជូ នបន្ត 

 
ការពិនិត្យេដីម្បរីកជំងឺមហារកី្រកេពញ្របួសា្ត ត 

ស្រមាបបុ់រសអាយុ 50 ឆា្ន  ំនិងេលីសពីេនះ េយីងខ្ញុ ំនឹងបងៃ់ថ្លជូនស្រមាបេ់សវាខាងេ្រកាម េរៀងរាល់12 ែខម្តង៖ 

• ការពិនិត្យទា្វ រលាមកតាមែបបឌីជីថល 

• ការេធ្វីេតស្ដអងទី់ែសនជាកល់ាកេ់ទៅេលី្រកេពញ្របូសា្ត ត (PSA) 

េលាកអ្នកគួរពិភាក្ឞោជាមយួអ្នកផ្តល់េសវាែថទារំបស់េលាកអ្នកនិងទទួលបានការបពា្ជូ នបន្ត។ 

ការអនុពាា្ណ្ញ តជាមុន (ការឯកភាពជាមុន) អាចនឹង្រតូវការេដីម្បទីទួលបានការធានារ៉ាបរ់ង េលីកែលងែតក្នុង

ករណីសេ្រងា្គ ះបនា្ទ ន។់ 



េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 4៖ តារាងអត្ថ្របេយាជន ៍

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 125 ? 

 

េសវាែដលគេ្រមាងេយីងខ្ញុបំងៃ់ថ្លជូន 

 សររីាង្្គសិប្បនិមតិ្ត និងេ្រគឿងផ្្គតផ់្្គងព់ាកព់ន័្ធ 

សររីាង្គសិប្បនិមតិ្ត ជំនួសែផ្នកៃនរាងកាយមយួែផ្នក ឬែផ្នកទាងំមូល ៃនរាងកាយ ឬមុខងារមយួែផ្នក ឬទាងំមូល។ 

េយីងខ្ញុ ំនឹងបងៃ់ថ្លជូនស្រមាបេ់្រគឿងបរធិានសររីាង្គសិប្បនិមិ្មតខាងេ្រកាម និងេ្រគឿងបរធិានដៃទេផ្សងេទៀតែដល

មនិមានរាយេឈា្ម ះេនៅទីេនះ៖ 

• េស្បោង្រតងលាមកស្រមាបអ់្នកជំងឺវះេចាះ្របេហាងេលីេពាះជំនួសទា្វ រលាមក និងបរកិា្ខ រពាកព់ន័្ធនឹង

ការវះេបីកេពាះេវៀនធំ 

• ឧបករណ៍េភា្ញ ចត្រមូវចរន្តអគ្គីសនីេបះដូង 

• ឧបករណ៍រុទំប្់រទ្រទងស់ររីាង្គ 

• ែស្បកេជីងសិប្បនិមតិ្ត 

• ៃដ ឬេជីងសិប្បនិមតិ្ត 

• សុដនសិ់ប្បនិមតិ្ត (រមួមានអាវ្រទនាបវ់ះកាតប់នា្ទ បពី់ការវះកាតសុ់ដន)់ 

• ែ្រកម និងេខាកន្ទបស្រមាបក់ារបេនា្ទ របងែ់ដលមនិអាច្រគប្់រគងបាន 

េយីងខ្ញុ ំនឹងបងៃ់ថ្លជូនផងែដរ ស្រមាបេ់្រគឿងផ្គតផ់្គងម់យួចំនួនទាកទ់ងនឹងសររីាង្គសិប្បនិមតិ្ត។ េយីងខ្ញុ ំនឹង

បងៃ់ថ្លជូនផងែដរ េដីម្បេីធ្វីការជួសជុល ឬប្តូរសររីាង្គសិប្បនិមតិ្តថ្មី។ 

េយីងខ្ញុ ំផ្តល់ជូននូវការធានារ៉ាបរ់ងមយួចំនួន បនា្ទ បពី់ការបកែភ្នកេឡីងបាយ ឬការវះកាតជំ់ងឺែភ្នកេឡីងបាយ។ 

សូមេមលី «ការែថទាែំភ្នក» េពលេ្រកាយមកេទៀតេនៅក្នុងែផ្នកេនះស្រមាបព់ត៌ម័ានលម្អតិ។ 

េលាកអ្នកគួរពិភាក្សោជាមយួអ្នកផ្តល់េសវាែថទារំបស់េលាកអ្នកេដីម្បទីទួលបានការបពា្ជូ នស្រមាបែ់្រកម 

និងេខាកន្ទប ស្រមាបក់ារបេនា្ទ របងែ់ដលមនិអាច្រគប្់រគងបាន 

ការអនុពាា្ណ្ញ តជាមុន (ការឯកភាពជាមុន) អាចនឹង្រតូវការេដីម្បទីទួលបានការធានារ៉ាបរ់ង េលីកែលងែតក្នុង

ករណីសេ្រងា្គ ះបនា្ទ ន។់ 



េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 4៖ តារាងអត្ថ្របេយាជន ៍

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 126 ? 

 

េសវាែដលគេ្រមាងេយីងខ្ញុបំងៃ់ថ្លជូន 

 េសវាសា្ត រសម្បទាសួត 

េយីងខ្ញុ ំនឹងបងៃ់ថ្លជូនស្រមាបក់ម្មវធីិសា្ត រសម្បទាសួតដល់សមាជិក ែដលមានជំងឺផ្លូវដេង្ហីមបង្កឲ្យស្ទះផ្លូវដេង្ហីមរុាៃំរ ៉

(COPD) ពីកំរតិមធ្យមរហូតដល់កំរតិធ្ងនធ់្ងរខា្ល ងំ។ េលាកអ្នក្រតូវែតមានការបពា្ជូ នស្រមាបក់ារសា្ត រសម្បទាសួតពី

េវជ្ជបណ្ឌិ ត ឬអ្នកផ្តល់េសវាែថទាែំដលបានព្យោបាលជំងឺ COPD។  

េយីងខ្ញុ ំនឹងបងៃ់ថ្លស្រមាបេ់សវាផ្លូវដេង្ហីម ដល់អ្នកជំងឺែដលពឹងអា្រស័យេលីម៉ាសីុនសបដ់េង្ហីមសិប្បនិមិ្មត។  

ការអនុពាា្ណ្ញ តជាមុន (ការឯកភាពជាមុន) អាចនឹង្រតូវការេដីម្បទីទួលបានការធានារ៉ាបរ់ង េលីកែលងែតក្នុង

ករណីសេ្រងា្គ ះបនា្ទ ន។់ 

 
ការពិនិត្យរកជំងឺ និងការផ្តល់្របឹក្សោជំងឺឆ្លងតាមផ្លូវេភទ (STIs) 

េយីងខ្ញុ ំនឹងបងៃ់ថ្លជូនស្រមាបក់ារពិនិត្យរកជំងឺបង្កេដាយេមេរាគ Chlamydia, ជំងឺ្របេមះ, ជំងឺសា្វ យ និងរលាក

េថ្លីម្របេភទ B។ ការពិនិត្យរកទាងំេនះ ្រតូវបានធានារ៉ាបរ់ងស្រមាប្់រស្តីមានគភ ៌និងស្រមាបម់នុស្សមយួចំនួន

ែដល្របឈមកំរតិខ្ពស់នឹងហានិភយ័ជំងឺ STI។ អ្នកផ្តល់េសវាែថទាសុំខភាពបឋម្រតូវែតេចញេវជ្ជបពាា្ជ

ស្រមាបក់ារេធ្វីេតស្ដពិនិត្យរកជំងឺ។ េយីងខ្ញុ ំធានារ៉ាបរ់ងេលីការេធ្វីេតស្ដពិនិត្យរកជំងឺទាងំេនះ េរៀងរាល់12 ែខម្តង ឬ

េនៅេពលជាកល់ាកណ់ាមយួក្នុងអំឡុងេពលមានគភ។៌ 

េយីងខ្ញុ ំ កនឹ៏ងបងៃ់ថ្លផងែដរស្រមាបវ់គ្គជួប្របឹក្ឞោេយាបល់ែផ្នកអាកប្បកិរយិាេដាយផា្ទ ល់ទល់មុខដខ៏ា្ល ងំកា្ល

រហូតដល់ពីរដងរាល់ឆា្ន សំ្រមាបម់នុស្សេពញវយ័សកម្មផ្លូវេភទ ែដល្របឈមខ្ពស់នឹងហានិភយ័ STI។ 

រាល់ជំនួបនីមយួៗអាចនឹងមានរយៈេពលពី 20 េទៅ 30 នាទី។  េយីងខ្ញុ ំនឹងបងៃ់ថ្លស្រមាបក់ារជួប្របឹក្ឞោេយាបល់

ទាងំេនះជាេសវាបងា្ក រ ែតក្នុងករណីែដលវា្រតូវបានផ្តល់ជូនេដាយ អ្នកផ្តល់េសវាែថទា ំសុខភាពបឋមប៉ុេណា្ណ ះ។ 

ជំនួបេនះ្រតូវែតេនៅក្នុងមជ្ឈដា្ឋ នែថទាបំឋម ដូចជាេនៅតាមការយិាល័យេវជ្ជបណ្ឌិ តជាេដីម។ 



េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 4៖ តារាងអត្ថ្របេយាជន ៍

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 127 ? 

 

េសវាែដលគេ្រមាងេយីងខ្ញុបំងៃ់ថ្លជូន 

 ការែថទាកំ្នុងមន្ទីរែថទាជំំនាញ (SNF)៖ 

េយីងខ្ញុ ំនឹងបងៃ់ថ្លជូនស្រមាបេ់សវាដូចតេទៅេនះ េហីយ្របែហលជាេសវាដៃទេទៀតែដលមនិមានរាយេឈា្ម ះេនៅទីេនះ៖  

• បន្ទបព់ាកក់ណា្ត លឯកជន ឬបន្ទបឯ់កជន្របសិនេបីវាមានភាពចាបំាចែ់ផ្នកេវជ្ជសា្រស្ត 

• អាហាររមួមាន របបអាហារពិេសស 

• េសវាែថទា ំ

• ការព្យោបាលេដាយចលនា ការព្យោបាលសា្ត រលទ្ធភាពពលកម្ម និងការព្យោបាលេលីការនិយាយស្តី 

• ឱសថែដលេលាកអ្នកទទួលបានជាចំែណកមយួៃនគេ្រមាងែថទារំបស់េលាកអ្នក រមួមានសារធាតុែដល
មានេនៅក្នុងរាងកាយរបស់េលាកអ្នកពីធម្មជាតិ ដូចជាកតា្ត កំណកឈាម 

• ឈាម រមួមានការរក្ឞោទុក និងការ្រគប្់រគង  

• េ្រគឿងបរកិា្ខ រេវជ្ជសា្រស្ត និងការវះកាតែ់ដលផ្តល់ជូនេដាយមន្ទីរែថទា ំ

• ការេធ្វីេតស្ដេនៅក្នុងមន្ទីរពិេសាធនែ៍ដលផ្តល់ជូនេដាយមន្ទីរែថទា ំ

• េសវាថតការំស្មីអិុច និងេសវាវទិ្យសុា្រស្តដៃទេទៀត ែដលផ្តល់ជូនេដាយមន្ទីរែថទា ំ

• ឧបករណ៍េ្របី្របាស់ ដូចជាេកៅអីរេទះរញុ ែដលជាធម្មតា ្រតូវបានផ្តល់ជូនេដាយមន្ទីរែថទា ំ

• េសវា្រគូេពទ្យ/អ្នកផ្តល់េសវាែថទា ំ

តាមធម្មតា េលាកអ្នកនឹងទទួលបានការែថទារំបស់េលាកអ្នកពីមន្ទីរែថទាកំ្នុងបណា្ត ញ។ ប៉ែុន្ដេលាកអ្នក្របែហល
នឹងអាចទទួលបានការែថទារំបស់េលាកអ្នកពីមន្ទីរែថទាមំនិេនៅក្នុងបណា្ត ញេយីងខ្ញុ ំ។ េលាកអ្នកអាចទទួលបាន
ការែថទាពីំទីកែន្លងដូចខាងេ្រកាម ្របសិនេបីពួកេគទទួលយកចំនួន្របាករ់បស់គេ្រមាងេយីងខ្ញុ ំជាការបងទូ់ទាត៖់ 

• មណ្ឌ លែថទា ំឬមណ្ឌ លសហគមនែ៍ថទាជំាបប់ន្ដស្រមាបអ់្នកចូលនិវត្តន ៍ែដលេលាកអ្នកអាចសា្ន កេ់នៅមុន
េពលេលាកអ្នកេទៅកានម់ន្ទីរេពទ្យ (ដរាបណាវាផ្តល់ការែថទាដូំចក្នុងមន្ទីរែថទា)ំ 

• មន្ទីរែថទាែំដលប្តី ឬ្របពន្ធេលាកអ្នកសា្ន កេ់នៅ េពលេលាកអ្នកចាកេចញពីមន្ទីរេពទ្យ 

េលាកអ្នកគួរពិភាក្សោជាមយួអ្នកផ្តល់េសវាែថទារំបស់េលាកអ្នកេដីម្បទីទួលបានការបពា្ជូ នបន្ត។ 

ការអនុពាា្ណ្ញ តជាមុន (ការឯកភាពជាមុន) អាចនឹង្រតូវការេដីម្បទីទួលបានការធានារ៉ាបរ់ង េលីកែលងែតក្នុង
ករណីសេ្រងា្គ ះបនា្ទ ន។់ 



េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 4៖ តារាងអត្ថ្របេយាជន ៍

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 128 ? 

 

េសវាែដលគេ្រមាងេយីងខ្ញុបំងៃ់ថ្លជូន 

 ការព្យោបាលលំហាត្់របាណែដលមានការ្រគប្់រគង (SET) 

គេ្រមាងនឹងបងៃ់ថ្លេសវា SET ស្រមាបស់មាជិកែដលមានជំងឺសរៃសឈាម្រកហម (PAD) ែដលមានការែណនា ំ

ស្រមាបជំ់ងឺ PAD ពី្រគូេពទ្យែដលទទួលបន្ទុកការព្យោបាលជំងឺ PAD។ គេ្រមាងនឹងបងៃ់ថ្លស្រមាប៖់  

• រហូតដល់ 36 វគ្គក្នុងអំឡុងរយៈេពល 12 សបា្ត ហ៍ េបីសិនជាេឆ្លីយតបតាមលក្ខខណ្ឌ ត្រមូវការរបស់ SET 

ទាងំអស់  

• 36 វគ្គបែន្ថមេទៀតេទៅតាមេពលេវលា េបីសិនជា្រតូវបានកំណតថ់ាចាបំាចត់ាមែបបេវជ្ជសា្រស្តេដាយ 

អ្នកផ្តល់េសវាែថទាសុំខភាព  

 

កម្មវធីិ SET ្រតូវែត៖ 

• កម្មវធីិហ្វឹកហាតលំ់ហាត្់របាណព្យោបាលជាវគ្គរយៈេពល 30-60 នាទី ស្រមាប ់PAD ស្រមាបស់មាជិក 

ែដលមានការរមលួ្រកេពីេដាយសារចរាចរឈាមេខ្ឞោយ (ដំេណីរខ្ចក)  

• េនៅក្នុងបរបិទការពិេ្រគាះជំងឺេ្រកៅេនៅមន្ទីរេពទ្យ ឬេនៅការយិាល័យ្រគូេពទ្យ  

• ផ្តល់ជូនេដាយបុគ្គលិកមានជំនាញ ែដលេធ្វីឲ្យ្របាកដថាអត្ថ្របេយាជនគឺ៍េលីសពីការេ្រគាះថា្ន ក ់

និងែដលបានបណ្តុ ះបណា្ត លេនៅក្នុងការព្យោបាលលំហាត្់របាណស្រមាប ់PAD  

• េ្រកាមការ្រគប្់រគងេដាយផា្ទ ល់របស់្រគូេពទ្យ ជំនួយការ្រគូេពទ្យ ឬគិលានុបដា្ឋ យិកាអនុវត្ត/ 

អ្នកជំនាញគិលានុបដា្ឋ យិកាគ្លីនិកទាងំក្នុងតិចនិកគា្ំរទជីវតិមូលដា្ឋ ន និងក្រមតិខ្ពស់។ 



េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 4៖ តារាងអត្ថ្របេយាជន ៍

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 129 ? 

 

េសវាែដលគេ្រមាងេយីងខ្ញុបំងៃ់ថ្លជូន 

 ការែថទាបំនា្ទ ន ់

ការែថទាបំនា្ទ ន ់គឺជាការែថទាផំ្តល់ជូនេដីម្បពី្យោបាល៖ 

• ករណីមនិែមនសេ្រងា្គ ះបនា្ទ នែ់ដលទាមទារ្រតូវការការែថទាេំវជ្ជសា្រស្តភា្ល មៗ ឬ 

• ជំងឺែផ្នកេវជ្ជសា្រស្តទានហ់ន ់ឬ  

• របសួសា្ន ម ឬ 

• សា្ថ នភាពែដល្រតូវការការែថទាភំា្ល មៗ។ 

្របសិនេបីេលាកអ្នក្រតូវការការែថទាបំនា្ទ ន ់េលាកអ្នកគួរព្យោយាមទទួលការែថទាេំនះ ពីអ្នកផ្តល់េសវាក្នុង

បណា្ត ញជាមុនសិន។ ប៉ុែន្ដេលាកអ្នកអាចេ្របី្របាស់អ្នកផ្តល់េសវាេ្រកៅបណា្ត ញ េនៅេពលេលាកអ្នក

មនិអាចទទួលបានអ្នកផ្តល់េសវាក្នុងបណា្ត ញបាន។ 

ការែថទាែំដល្រតូវការជាបនា្ទ នែ់ដល្រតូវបានទទួលេនៅខាងេ្រកៅសហរដ្ឋអាេមរកិអាចនឹង្រតូវបានចាតទុ់កថាជា 

ករណីសេ្រងា្គ ះបនា្ទ នេ់នៅេ្រកាមអត្ថ្របេយាជនរ៉៍ាបរ់ងករណីសេ្រងា្គ ះបនា្ទ ន/់ករណីបនា្ទ នេ់នៅទូទាងំពិភពេលាក។ 

ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមេមលី «ការរ៉ាបរ់ងករណីសេ្រងា្គ ះបនា្ទ ន/់ករណីបនា្ទ នេ់នៅទូទាងំពិភពេលាក» 

េនៅក្នុងតារាងអត្ថ្របេយាជនេ៍នះខាងេ្រកាម។ 



េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 4៖ តារាងអត្ថ្របេយាជន ៍

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 130 ? 

 

េសវាែដលគេ្រមាងេយីងខ្ញុបំងៃ់ថ្លជូន 

 ការែថទាែំភ្នក 

េយីងខ្ញុ ំនឹងបងៃ់ថ្លជូនស្រមាបេ់សវាដូចខាងេ្រកាម៖ 

• ការពិនិត្យែភ្នកជា្របចាចំំនួនមយួដងជាេរៀងរាល់ឆា្ន  ំនិង 

• រហូតដល់ $ 250 ស្រមាបែ់វន៉តា (សុ៊មតាមស្ដងដ់ារ និងមនិតាមស្ដងដ់ារ និងកពា្ច កែ់វន៉តាែដលផ្តល់

ការេមលីេឃីញមយួែបប កពា្ច កែ់វន៉តាែដលមានកំណំុពន្លឺពីរែបប កពា្ច កែ់វន៉តាែដលមានកំណំុពន្លឺបី 

ែបប្របេភទសាមពា្្្ណ្ញ  ឬកពា្ច កឡ់ងទី់) េនៅេរៀងរាល់ពីរឆា្ន មំ្តង*,**, ឬ 

• រហូតដល់ចំនួន $250 ស្រមាបក់ពា្ច កព់ាកក់្នុងែភ្នកតាមការេ្រជីសេរសី ការែកកុន និងការវាយតៃម្ល

េនៅេរៀងរាល់ពីរឆា្ន មំ្តង*, **, ***។ 

• ការពិនិត្យែភ្នកេមលីេឃីញេខ្ឞោយ (រហូតដល់បនួដងក្នុងមយួឆា្ន )ំ**** 

• ឧបករណ៍ជំនួយែភ្នកេមលីេឃីញេខ្ឞោយ**** 

* គិតចាបពី់កាលបរេិច្ឆទៃនការផ្តល់េសវា/ការជាវ អត្ថ្របេយាជនេ៍្រចីនឆា្ន  ំអាចនឹងមនិមានផ្ដល់ជូនក្នុងឆា្ន បំន្ត

បនា្ទ បេ់ឡីយ។ 

** េលាកអ្នកទទួលខុស្រតូវ 100% េទៅេលីសមតុល្យែដលេនៅេសសសល់ណាមយួែដលេលីសពីចំនួន 

អនុពាា្្្ណ្ញ ត $250។ 

*** ែកវកពា្ច កព់ាកក់្នុងែភ្នក ការែកកុនៃលតំរវូ និងការវាយតៃម្លែដលចាបំាចខ់ាងែផ្នកែថទាែំភ្នក្រតូវបានបង់

ៃថ្លជូនេពញៃថ្លេនៅេរៀងរាល់ពីរឆា្ន មំ្តង។ 

**** ការធានារ៉ាបរ់ងែដល្រតូវបានដាកក់្រមតិែតចំេពាះ្រស្ដីមានគភ ៌ឬអ្នកទាងំឡាយណាែដលសា្ន កេ់នៅ

មន្ទីរែថទាជំំនាញ េនៅេពលបំេពញបានេទៅតាមលក្ខណៈវនិិច្ឆយ័ៃនការេធ្វីេរាគវនិិច្ឆយ័និងេវជ្ជបពាា្ជ ។  

េសវាែដល្រតូវបានធានារ៉ាបរ់ងរមួមាន៖ 

ការពិនិត្យ៖ ការវាយតៃម្លេដាយវជិា្ជ ជីវៈ ការែកកុនៃលតំរវូឧបករណ៍ជំនួយែភ្នកេមលីេឃីញេខ្ឞោយ និងការ្រតួត

ពិនិត្យជាបន្ដបនា្ទ ប ់្របសិនេបីសម្រសប រមួទាងំការែថទាតំាមដានបន្ដរយៈេពល្របាមំយួែខ។ 

អត្ថ្របេយាជនេ៍នះ្រតូវបានបន្តេទៅទំពរ័បនា្ទ ប ់



េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 4៖ តារាងអត្ថ្របេយាជន ៍

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 131 ? 

 

េសវាែដលគេ្រមាងេយីងខ្ញុបំងៃ់ថ្លជូន 

 ការែថទាគំំេហីញ (ត) 

សមា្ភ រៈជំនួយែភ្នកេមលីេឃីញេខ្ឞោយរមួមាន៖ 

• ឧបករណ៍ជំនួយែភ្នកេមលីេឃីញេខ្ឞោយែដលកាននឹ់ងៃដ និងឧបករណ៍ពាកជ់ាជំនួយេផ្សងៗេទៀតែដល

មនិែមនជាែវន៉តា។ 

• ឧបករណ៍ពាកជ់ាជំនួយកេម្ឞោយគំេហីញ ែដលជាែវន៉តាមានកពា្ច កបំ់ពាកប់ែន្ថមមា្ខ ង 

• ្របពន័្ធែកវយឹត និងកពា្ច កែ់កវសមាសេផ្សងៗេទៀត រមួទាងំែកវយឺតគំេហីញឆា្ង យ, ែកវយឹតគំេហីញជិត 

និង្របពន័្ធកពា្ច កែ់កវសមាស    

េសវាេវជ្ជសា្រស្តទាកទ់ងនឹងែភ្នក៖  

េលាកអ្នកគួរពិភាក្ឞោជាមយួអ្នកផ្តល់េសវាែថទារំបស់េលាកអ្នកេហីយទទួលបានការបពា្ជូ នបន្តស្រមាបក់ារ

ពិនិត្យែភ្នកែដល្រតូវបានធានារ៉ាបរ់ងេដាយ Medicare។  

េសវាេវជ្ជសា្រស្តទាកទ់ងនឹងែភ្នក្រតូវបានផ្តល់ជូន ឬេរៀបចំេដាយ PCP របស់េលាកអ្នក។ េយីងខ្ញុ ំនឹងបងៃ់ថ្លជូន

សសសសសយយយយយយយយយយយ្រមាបេ់សវាកម្មេវជ្ជបណ្ឌិ តែផ្នកពិេ្រគាះជំងឺេ្រកៅ ស្រមាបក់ារ

េធ្វីេរាគវនិិច្ឆយ័ និងការព្យោបាលជំងឺ និងរបសួនានាៃនែភ្នក។ ឧទាហរណ៍ ចំណុចេនះរមួមានការពិនិត្យែភ្នក 

្របចាឆំា្ន សំ្រមាបជំ់ងឺេរទីនែភ្នកបណា្ត លមកពីជំងឺទឹកេនាមែផ្អមស្រមាបអ់្នកជំងឺទឹកេនាមែផ្អមនិង

ការព្យោបាលស្រមាបជ់ំងឺថមថយខូចចំណុចេលឿងៃនបាតែភ្នកទាកទ់ងនឹងការវវិត្តនភ៍ាពចាស់។  

ស្រមាបអ់្នកែដល្របឈមខ្ពស់នឹងហានិភយ័ជំងឺទឹកដកក់្នុងែភ្នក េយីងខ្ញុ ំនឹងបងៃ់ថ្លស្រមាបក់ារពិនិត្យរកជំងឺទឹក

ដកក់្នុងែភ្នកចំនួនមយួដងេរៀងរាល់ឆា្ន ។ំ អ្នកែដល្របឈមខ្ពស់នឹងហានិភយ័ជំងឺទឹកដកក់្នុងែភ្នករមួមាន៖ 

• អ្នកមាន្របវត្តិ្រកុម្រគួសារមានជំងឺទឹកដកក់្នុងែភ្នក 

• អ្នកមានជំងឺទឺកេនាមែផ្អម 

• ជនជាតិអាេមរកិេដីមកំេណីតអា្រហ្វិកែដលមានវយ័ 50 ឆា្ន និំងចាស់ជាងេនះ 

• ជនជាតិអាេមរកិេដីមកំេណីតេអស្បោញ៉ែដលមានអាយុ 65 ឆា្ន ឬំចាស់ជាងេនះ 

អត្ថ្របេយាជនេ៍នះ្រតូវបានបន្តេទៅទំពរ័បនា្ទ ប ់



េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 4៖ តារាងអត្ថ្របេយាជន ៍

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 132 ? 

 

េសវាែដលគេ្រមាងេយីងខ្ញុបំងៃ់ថ្លជូន 

 ការែថទាគំំេហីញ (ត) 

េយីងខ្ញុ ំនឹងបងៃ់ថ្លស្រមាបែ់វន៉តាមយួ ឬកពា្ច កព់ាកក់្នុងែភ្នកមយួគូ បនា្ទ បពី់ការវះកាតជំ់ងឺែភ្នកេឡីងបាយ

នីមយួៗរចួ េនៅេពលែដលេវជ្ជបណ្ឌិ តេធ្វីការស៊កបពា្ចូ លកពា្ច កែ់កវែភ្នកសិប្បនិមិ្មតដាកក់្នុងែភ្នក។ 

(្របសិនេបីេលាកអ្នកមានការវះកាតជំ់ងឺែភ្នកេឡីងបាយចំនួនពីរដង េដាយែឡកពីគា្ន  េលាកអ្នក្រតូវែតទទួល

បានែវន៉តាមយួគូបនា្ទ បពី់ការវះកាតនី់មយួៗ។ េលាកអ្នកមនិអាចទទួលបានែវន៉តាចំនួនពីរគូេឡីយ បនា្ទ ប់

ពីការវះកាតេ់លីកទីពីរ េបីេទាះបីជាេលាកអ្នកមនិបានទទួលបានែវន៉តាចំនួនមយួគូបនា្ទ បពី់

ការវះកាតេ់លីកទីមយួកេ៏ដាយ)។ េយីងខ្ញុ ំនឹងបងៃ់ថ្លជូនផងែដរស្រមាបក់ពា្ច កែ់កសំរលួការេមលី សុ៊ម និងការ

ប្ដូរថ្មីជូន ្របសិនេបីេលាកអ្នក្រតូវការវាបនា្ទ បពី់បកែភ្នកេឡីងបាយេចញ េដាយគា្ម នការដាកក់ពា្ច កែ់កវែភ្នក

សិប្បនិមិ្មតក្នុង្រគាបែ់ភ្នករចួ។ 

រេបៀបេ្របី្របាស់អត្ថ្របេយាជនទ៍ាកទ់ងនឹងការែថទាែំភ្នករបស់េលាកអ្នក 

គេ្រមាងេនះផ្តល់ជូនការធានារ៉ាបរ់ងស្រមាបក់ារពិនិត្យែភ្នក្របចាឆំា្ន និំងចក្ខុភណ័្ឌ េរៀងរាល់ 24 ែខម្តង។ 

អ្នកនឹងទទួលបានការពិនិត្យគំេហីញ្របចាឆំា្ន រំបស់អ្នក (េដីម្បកំីណតពី់ភាព្រតូវការស្រមាបច់ក្ខុភណ័្ឌ ែដល្រតឹម្រតូវ) 

និងចក្ខុភណ័្ឌ តាមរយៈអ្នកផ្តល់េសវាចក្ខុែដលចូលរមួ មនិែមនតាមរយៈ្រកុមេវជ្ជសា្រស្តរបស់អ្នកេឡីយ។ 

េធ្វីការេរៀបចំស្រមាបក់ារពិនិត្យែភ្នកជា្របចាឆំា្ន រំបស់េលាកអ្នកជាមយួនឹងអ្នកផ្តល់េសវាែដលចូលរមួជាមយួ

គេ្រមាង។ េដីម្បរីកទីតាងំអ្នកផ្តល់េសវាែថទាែំភ្នកែដលចូលរមួជាមយួគេ្រមាង សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់ស 

វាបេ្រមសីមាជិករបស់ Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 1-855-464-3571 (TTY: 711) 

ពីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ 

និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាកអ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វី 

ការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ឬ េលាកអ្នកអាចែស្វងរកេមលីេលខទំនាកទំ់នង

មយួក្នុងអីុនធឺណិតតាមរយៈេគហទំពរ័ www.healthnet.com/calmediconnect។  

អត្ថ្របេយាជនេ៍នះ្រតូវបានបន្តេទៅទំពរ័បនា្ទ ប ់

http://www.healthnet.com/calmediconnect


េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 4៖ តារាងអត្ថ្របេយាជន ៍

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 133 ? 

 

េសវាែដលគេ្រមាងេយីងខ្ញុបំងៃ់ថ្លជូន 

 ការែថទាគំំេហីញ (ត) 

េលាកអ្នកអាចជាវចក្ខុភណ័្ឌ ពីអ្នកផ្តល់េសវាែថទាែំដលេធ្វីការពិនិត្យេលាកអ្នក ឬពីបពា្ជ ីរាយនាមៃនអ្នក

ផ្តល់េសវាចក្ខុភណ័្ឌ ែដលចូលរមួជាមយួគេ្រមាងេនៅក្នុងតំបនេ់សវារបស់េលាកអ្នក។ ចក្ខុភណ័្ឌ ែដលផ្គតផ់្គងេ់ដាយ

អ្នកផ្តល់េសវាែថទាេំ្រកៅពីអ្នកផ្តល់េសវាែថទាែំដលចូលរមួជាមយួគេ្រមាង មនិ្រតូវបានធានារ៉ាបរ់ងជូនេឡីយ។ 

េដីម្បែីស្វងរកទីតាងំអ្នកផ្តល់េសវាែថទាចំក្ខុភណ័្ឌ ែដលចូលរមួ សូមទូរស័ព្ទេទៅេសវាបេ្រមសីមាជិករបស់  

Health Net Cal MediConnect 1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់

ពីៃថ្ងចន័្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារ

ទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាកអ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ 

ឬេលាកអ្នកអាចែស្វងរកេមលីេលខទំនាកទំ់នងមយួក្នុងអិុនេធីណិតតាមរយៈេគហទំពរ័ 

www.healthnet.com/calmediconnect។  

េលាកអ្នកនឹងទទួលខុស្រតូវចំេពាះការបងៃ់ថ្លេលីេសវា ែដលមនិ្រតូវបានធានារ៉ាបរ់ង ដូចជា បរមិាណណាមយួ

ែដលេលីសពីចំនួនអនុពាា្្្ណ្ញ តស្រមាបច់ក្ខុភណ័្ឌ របស់េលាកអ្នក ឬជំេរសីកពា្ច កស់្រមាបេ់គាលេដៅតុបែតង

សំអិតសំអាង ដូចជាភា្ន សការពារការេឡីងឆ្កូត កពា្ច កៃ់លតំរវូការេមលីេឃីញបតែ់បន កពា្ច កព់ណ៍េ្រពឿងៗ។ល។ 

ការបងៃ់ថ្ល ែដលេលាកអ្នកបានេធ្វីស្រមាបេ់សវាែដលគា្ម នការធានារ៉ាបរ់ងទាងំេនះនឹង្រតូវេធ្វីេឡីងេដាយផា្ទ ល់េទៅ

កានអ់្នកផ្តល់េសវាែថទាែំផ្នកចក្ខុភណ័្ឌ ែដលចូលរមួនឹងគេ្រមាងេយីងខ្ញុ ំរបស់េលាកអ្នក។ 

េនាះគឺអ្វី្រគបយ៉់ាងែដលេលាកអ្នក្រតូវេធ្វីេដីម្បទីទួលបាននូវការពិនិត្យែភ្នក្របចាឆំា្ន រំបស់េលាកអ្នក និងែវន៉តា 

ឬកពា្ច កព់ាកក់្នុងែភ្នកថ្មីរបស់េលាកអ្នក។  

ស្រមាបប់ពា្ជ ីៃនការមនិរាបប់ពា្ចូ លេ្រគឿងចក្ខុភណ័្ឌ  និងការពិនិត្យែភ្នកេទៀងទាតជ់ា្របចា ំសូមេមលីែផ្នក F 

េ្រកាយមកេទៀតេនៅក្នុងជំពូកេនះ។ 

http://www.healthnet.com/calmediconnect


េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 4៖ តារាងអត្ថ្របេយាជន ៍

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 134 ? 

 

េសវាែដលគេ្រមាងេយីងខ្ញុបំងៃ់ថ្លជូន 

 
ការជួបពិេ្រគាះលក្ខណៈបងា្ក រជំងឺ «Welcome to Medicare» 

េយីងខ្ញុ ំធានារ៉ាបរ់ងេលីការជួបពិេ្រគាះលក្ខណៈបងា្ក រជំងឺ «Welcome to Medicare» ចំនួនមយួេលីក។ 

ការជួបពិេ្រគាះេនះ រមួមាន៖  

• ការពិនិត្យេមលីសុខភាពរបស់េលាកអ្នកេឡីងវញិ 

• ការអបរ់ ំនិងការ្របឹក្ឞោេយាបល់អំពីេសវាកម្មបងា្ក រជំងឺែដលេលាកអ្នក្រតូវការ (រមួមានការពិនិត្យរកជំងឺ  

និងការចាកថ់ា្ន បំងា្ក រ) និង 

• ការបពា្ជូ នស្រមាបក់ារែថទាដំៃទេផ្សងេទៀត ្របសិនេបីេលាកអ្នក្រតូវការវា។ 

សមា្្គ ល់៖ េយីងខ្ញុ ំធានារ៉ាបរ់ងេលីការជួបពិេ្រគាះលក្ខណៈបងា្ក រ «Welcome to Medicare» ែតក្នុងអំឡុងេពល 

12 ែខដំបូងែដលេលាកអ្នកមានអត្ថ្របេយាជន ៍Medicare Part B ប៉ុេណា្ណ ះ។ េនៅេពលេលាកអ្នកេធ្វីការ

ណាតជួ់ប សូម្របាបក់ារយិាល័យេវជ្ជបណ្ឌិ តរបស់េលាកអ្នកថា េលាកអ្នកចងកំ់ណតេ់ពលជួបពិេ្រគាះលក្ខណៈ

បងា្ក រ « Welcome to Medicare»។ 



េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 4៖ តារាងអត្ថ្របេយាជន ៍

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 135 ? 

 

េសវាែដលគេ្រមាងេយីងខ្ញុបំងៃ់ថ្លជូន 

 ការរ៉ាបរ់ងែបបសេ្រងា្្គ ះបនា្ទ ន/់បនា្ទ នទូ់ទាងំពិភពេលាក  

 

ការរ៉ាបរ់ងែបបសេ្រងា្គ ះបនា្ទ ន/់បនា្ទ នទូ់ទាងំពិភពេលាក ្រតូវបានកំណតថ់ាការែថទាបំនា្ទ ន ់ការសេ្រងា្គ ះបនា្ទ ន ់

និងការែថទាេំ្រកាយេ្រកាយការេធ្វីេស្ថរភាពនីយកម្ម ែដលបានទទួលេនៅខាងេ្រកៅសហរដ្ឋអាេមរកិ។  

• ្រតូវបានដាកក់្រមតិកំណតចំ់េពាះែតេសវាែដលនឹង្រតូវបានចាតថ់ា្ន កថ់ាជាការែថទាកំរណីសេ្រងា្គ ះបនា្ទ ន ់

ការែថទាែំដល្រតូវការជាបនា្ទ ន ់ឬការែថទាេំ្រកាយការេធ្វីេស្ថរភាពនីយកម្ម្របសិនេបីវា្រតូវបានផ្តល់ជូន 

េនៅក្នុងសហរដ្ឋអាេមរកិ។1  

• េសវារថយន្តសេ្រងា្គ ះ្រតូវបានរ៉ាបរ់ងេនៅក្នុងសា្ថ នភាពែដលការទទួលបានបន្ទបស់េ្រងា្គ ះបនា្ទ នេ់នៅក្នុងវធីិ 

ដៃទណាមយួអាចនឹងេធ្វីឲ្យមានេ្រគាះថា្ន កដ់ល់សុខភាពេលាកអ្នក។ 

• ពន្ធអាករ និងកៃ្រមឈ្នួលបរេទស (រមួមានប៉ុែន្តមនិកំណត្់រតឹមែតកៃ្រមឈ្នួលការប្តូររបិូយបណ័្ណ  

ឬ្របតិបត្តិការរបិូយបណ័្ណ ) មនិ្រតូវបានរ៉ាបរ់ងេនាះេឡីយ។ 

មានក្រមតិកំណត្់របចាឆំា្ន ចំំនួន $50,000 ស្រមាបក់ាររ៉ាបរ់ងែបបសេ្រងា្គ ះបនា្ទ ន/់ទានហ់នទូ់ទាងំពិភពេលាក។ 

សហរដ្ឋអាេមរកិមាននយ័ថារដ្ឋទាងំ 50 មណ្ឌ លៃន Columbia, Puerto Rico, the Virgin Islands, Guam, 

the Northern Mariana Islands និង American Samoa។ 

 



េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 4៖ តារាងអត្ថ្របេយាជន ៍

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 136 ? 

 

E. អត្ថ្របេយាជនែ៍ដលបានធានារ៉ាបរ់ងេនៅេ្រកៅ Health Net Cal MediConnect 

េសវាដូចតេទៅេនះមនិ្រតូវបានរ៉ាបរ់ងេដាយ Health Net Cal MediConnect េឡីយប៉ុែន្តមានតាមរយៈ Medicare ឬ 

Medi-Cal។ 

E1. អន្តរកាលសហគមនរ៍ដ្ឋ California (CCT) 

កម្មវធីិអន្តរកាលសហគមន ៍California (CCT) េ្របី្របាស់អង្គភាពនាមុំខេដីម្បជួីយ ឲ្យេលាកអ្នកទទួល Medi-Cal 

ែដលមានគុណសម្បត្តិ្រគប្់រគាន ់និងែដលបានរស់េនៅក្នុងេនៅក្នុងមន្ទីរេពទ្យ ឬមណ្ឌ លែថទារំយៈេពលយ៉ាងតិច  

90 ៃថ្ងជាបគ់ា្ន េដីម្បេីធ្វីការផា្ល ស់ប្តូរ្រតឡបេ់ទៅ និងរស់េនៅេដាយសុវត្ថិភាពេនៅក្នុងសហគមន។៍ េសវាស្រមបស្រមួល 

អន្តរកាលមូលនិធិកម្មវធីិ CCT ក្នុងអំឡុងរយៈកាលមុនអន្តរកាលនិងក្នុងរយៈេពល 365 ៃថ្ងេ្រកាយអន្តរកាលេដីម្ប ី

ជួយ អតា្ថ គាហកក្នុងការផា្ល ស់េទៅកានប់របិទសហគមនវ៍ញិ។ 

េលាកអ្នកអាចទទួលេសវាស្រមបស្រមួលអន្តរកាលពីអង្គភាពនាមុំខក្នុងែផ្នក CCT ណាមយួកប៏ានែដលបេ្រមជូីន 

េខានធីែដលេលាកអ្នករស់េនៅ។ េលាកអ្នកអាចរកបានបពា្ជ ីរាយនាមអង្គភាពនាមុំខ CCT និងេខានធីែដល

ពួកេគបេ្រមេីនៅេលីេគហទំពរ័របស់នាយកដា្ឋ នេសវាែថទាសុំខភាពេនៅអាស័យដា្ឋ ន៖ 

http://www.dhcs.ca.gov/services/ltc/Pages/CCT.aspx។ 

ស្រមាបេ់សវាស្រមបស្រមួលអន្តរកាល CCT៖  

Medi-Cal នឹងបងៃ់ថ្លស្រមាបេ់សវាស្រមបស្រមួលអន្តរកាល។ េលាកអ្នកមនិបងអ់្វីេឡីយស្រមាបេ់សវាទាងំេនះ។ 

ស្រមាបេ់សវាែដលមនិទាកទ់ងេទៅនឹងអន្តរកាល CCT របស់េលាកអ្នក៖ 

អ្នកផ្តល់េសវាែថទានឹំងេចញវកិ្កយប្រតគិតៃថ្លពី Health Net Cal MediConnect ស្រមាបេ់សវារបស់េលាកអ្នក។ 

Health Net Cal MediConnect នឹងបងៃ់ថ្លជូនស្រមាបេ់សវេលានងេតរមែដល្រតូវបានផ្តល់ជូនបនា្ទ បពី់អន្តរ 

កាលរបស់េលាកអ្នក៖ េលាកអ្នកមនិបងអ់្វីេឡីយស្រមាបេ់សវាទាងំេនះ។ 

ក្នុងខណៈែដលេលាកអ្នកកំពុងទទួលបានេសវាស្រមបស្រមួលអន្តរកាល CCT េនាះ Health Net Cal MediConnect 

នឹងបងៃ់ថ្លស្រមាបេ់សវាែដល្រតូវបានរាយនាមេនៅក្នុងតារាងអត្ថ្របេយាជនេ៍នៅក្នុងែផ្នក D ៃនជំពូកេនះ។  

http://www.dhcs.ca.gov/services/ltc/Pages/CCT.aspx


េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 4៖ តារាងអត្ថ្របេយាជន ៍

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 137 ? 

 

គា្ម នការផា្ល ស់ប្តូរេនៅេលីអត្ថ្របេយាជនក៍ាររ៉ាបរ់ងឱសថៃនកម្មវធីិ Health Net Cal MediConnect េឡីយ៖ 

ឱសថែដលមនិ្រតូវបានរ៉ាបរ់ងេដាយកម្មវធីិ CCT។ េលាកអ្នកនឹងបន្តទទួលបានអត្ថ្របេយាជនឱ៍សថតាមធម្មតារបស់

េលាកអ្នកតាមរយៈ Health Net Cal MediConnect។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមេមលីជំពូកទី 5។ 

កំណតស់មា្្គ ល់៖ ្របសិនេបីេលាកអ្នក្រតូវការការែថទាអំន្តរកាលមនិែមន CCTេលាក គួរែតេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់

អ្នកស្រមបស្រមួលការែថទារំបស់េលាកអ្នកេដីម្បេីរៀបចំេសវាេនាះ។ ការែថទាអំន្តរកាលមនិែមន CCT គឺជាការែថទា ំ

ែដលមនិទាកទ់ងនឹងេទៅនឹងអន្តរកាលរបស់េលាកអ្នកពី្រគឹះសា្ថ ន/មន្ទីរែថទា។ំ េដីម្បទីាកទ់ងអ្នកស្រមបស្រមួល 

របស់េលាកអ្នក សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 1-855-464-3571  

(TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ 

និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាកអ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ 

ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ 

E2. កម្មវធិីែថទាេំធ្មញ MediCal  

េសវាកម្មែថទាេំធ្មញមយួចំនួនមានតាមរយៈកម្មវធីិែថទាេំធ្មញ Medi-Cal។ (Denti-Cal)។ ឧទាហរណ៍៖ 

េសវាកម្មដូចខាងេ្រកាម៖ 

• ការពិនិត្យេលីកដំបូង, ការំស្មីអិុច, ការសមា្អ ត និងការព្យោបាលេដាយភ្លុយអរ 

• ការបះ៉េធ្មញ និងេ្រសាបេធ្មញ 

• ការព្យោបាលឬសេធ្មញ 

• ្រកាសេធ្មញ, ការែកត្រមូវ, ការជួសជុល, និងែកត្រមូវ 

អត្ថ្របេយាជនែ៍ថទាេំធ្មញគឺមានេនៅក្នុងកម្មវធីិគិត្របាកស់្រមាបេ់សវាកម្ម Denti-Cal។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម 

ឬ្របសិនេបីេលាកអ្នក្រតូវការជំនួយក្នុងការែស្វងរក្រគូេពទ្យេធ្មញែដលទទួល Denti-Cal សូមទាកទ់ងបណា្ត ញ

ទូរស័ព្ទេសវាអតិថិជន តាមរយៈេលខ 1-800-322-6384 (អ្នកេ្របី្របាស់ TTY សូមេហៅមកកានេ់លខ 

1-800-735-2922)។ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ អ្នកតំណាងកម្មវធីិ Denti-Cal អាចជួយ េលាកអ្នក 

ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់ 5 លា្ង ច ពីៃថ្ងចន័្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េលាកអ្នកអាចចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ Denti-Cal 

https://www.denti-cal.ca.gov/ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម។ 

https://www.denti-cal.ca.gov/


េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 4៖ តារាងអត្ថ្របេយាជន ៍

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 138 ? 

 

បែន្ថមពីេលីកម្មវធីិគិត្របាកស់្រមាបេ់សវាកម្ម Denti-Cal េលាកអ្នកអាចនឹងទទួលបាននូវអត្ថ្របេយាជនែ៍ថទាេំធ្មញ 

តាមរយៈគេ្រមាងែថទាេំធ្មញេដាយមានការ្រគប្់រគង។ គេ្រមាងែថទាេំធ្មញេដាយមានការ្រគប្់រគងមានេនៅក្នុងេខានធី  

Los Angeles។ ្របសិនេបីេលាកអ្នកចងប់ានពត័ម៌ានបែន្ថមអំពីគេ្រមាងធានារ៉ាបរ់ងែថទាេំធ្មញ ្រតូវការជំនួយេនៅក្នុង 

ការកំណតអ់ត្តសពាា្្្ណ្ញ ណគេ្រមាងធានារ៉ាបរ់ងែថទាេំធ្មញរបស់េលាកអ្នក ឬចងផ់ា្ល ស់ប្តូរគេ្រមាងធានារ៉ាបរ់ងែថទាេំធ្មញ 

សូមទាកទ់ងេទៅកានែ់ផ្នកជេ្រមសីែថទាសុំខភាព តាមរយៈេលខ 1-844-580-7272 (អ្នកេ្របី្របាស់ TTY/TDD 

េហៅេទៅេលខ 1-800-430-7077) ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក ពីេម៉ាង 8:00 ្រពឹកដល់េម៉ាង 6:00 លា្ង ច។ 

ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ 

E3. ការែថទាេំនៅដំណាកក់ាលចុងេ្រកាយ 

េលាកអ្នកអាចទទួលបានការែថទាពីំកម្មវធីិែថទាដំំណាកក់ាលចុងេ្រកាយណាមយួែដលេចញវពិាា្្្ណ្ញ បនប្រតបពាា្ជ កេ់ដាយ

កម្មវធីិ Medicare។  េលាកអ្នកមានសិទ្ធិេបាះេឆា្ន តេ្រជីសេរសីមន្ទីរព្យោបាលជំងឺដំណាកក់ាលចុងេ្រកាយ 

្របសិនេបីអ្នកផ្តល់េសវាកម្ម និងនាយកេវជ្ជសា្រស្តមន្ទីរព្យោបាលជំងឺដំណាកក់ាលចុងេ្រកាយរបស់េលាកអ្នកកំណតថ់ា

េជាគវាសនាជំងឺរបស់េលាកអ្នកដល់ដំណាកក់ាលចុងេ្រកាយេហីយ។ េនះមាននយ័ថា េលាកអ្នកមានជំងឺដំណាក ់

កាលចុងេ្រកាយ េហីយ្រតូវបានរពឹំងថាមានេពលេវលា្រតឹមែត្របាមំយួែខ ឬតិចជាងេនះប៉េុណា្ណ ះេដីម្បរីស់េនៅ។ 

េវជ្ជបណ្ឌិ តៃនការែថទាដំំណាកក់ាលចុងេ្រកាយរបស់េលាកអ្នក អាចជាអ្នកផ្តល់េសវាែថទាកំ្នុងបណា្ត ញ 

ឬអ្នកផ្តល់េសវាែថទាេំ្រកៅបណា្ត ញ។ 

សូមេមលីតារាងអត្ថ្របេយាជនេ៍នៅក្នុងែផ្នក D ៃនជំពូកេនះស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថមអំពីអ្វីែដល  

Health Net Cal MediConnect បងៃ់ថ្លជូនក្នុងខណៈែដលេលាកអ្នកកំពុងទទួលេសវាកម្មែថទាំ

េនៅមន្ទីរព្យោបាលដំណាកក់ាលចុងេ្រកាយ។  

ស្រមាបេ់សវាកម្មមន្ទីរព្យោបាលជំងឺដំណាកក់ាលចុងេ្រកាយ និងេសវាកម្មែដល្រតូវបានរ៉ាបរ់ងេដាយ Medicare Part A 

ឬ B ែដលទាកទ់ងនឹងេជាគវាសនាជំងឺដំណាកក់ាលចុងេ្រកាយរបស់េលាកអ្នក៖  

• អ្នកផ្ដល់េសវាែថទាដំំណាកក់ាលចុងេ្រកាយនឹងេចញវកិ្កយប្រតឲ្យ Medicare ស្រមាបេ់សវានានារបស់េលាកអ្នក។ 

Medicare នឹងបងៃ់ថ្លស្រមាបេ់សវាកម្មែថទាេំនៅមន្ទីរព្យោបាលជំងឺដំណាកក់ាលចុងេ្រកាយែដលទាកទ់ងនឹង 

េជាគវាសនាជំងឺដល់ដំណាកក់ាលចុងេ្រកាយរបស់េលាកអ្នក។ េលាកអ្នកមនិបងអ់្វីេឡីយស្រមាបេ់សវាទាងំេនះ។ 



េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 4៖ តារាងអត្ថ្របេយាជន ៍

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 139 ? 

 

ស្រមាបេ់សវាកម្មែដល្រតូវបានរ៉ាបរ់ងេដាយ Medicare Part A ឬ B ែដលមនិទាកទ់ងនឹងេជាគវាសនាជំងឺដល់ 

ដំណាកក់ាលចុងេ្រកាយរបស់េលាកអ្នក (េលីកែលងែតការែថទាែំបបសេ្រងា្្គ ះបនា្ទ ន ់ឬការែថទាែំដល្រតូវការជាបនា្ទ នែ់ត

ប៉េុណា្ណ ះ): 

• អ្នកផ្តល់េសវានឹងេចញវកិ្កយប្រតឲ្យ Medicare ស្រមាបេ់សវារបស់េលាកអ្នក។ Medicare នឹងបងៃ់ថ្លជូន

ស្រមាបេ់សវាែដលធានារ៉ាបរ់ងេដាយ Medicare Part A ឬ B។ េលាកអ្នកមនិបងអ់្វីេឡីយស្រមាបេ់សវាទាងំេនះ។ 

ស្រមាបឱ់សថែដលអាចនឹង្រតូវបានរ៉ាបរ់ងេដាយអត្ថ្របេយាជន ៍Medicare Part D ៃនកម្មវធីិ  
Health Net Cal MediConnect៖ 

• ឱសថមនិធា្ល ប្់រតូវបានធានារ៉ាបរ់ងេដាយការែថទាដំំណាកក់ាលចុងេ្រកាយ និងគេ្រមាងរបស់េយីងខ្ញុ ំក្នុងេពលែត

មយួេឡីយ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមេមលីជំពូកទី 5។ 

កំណតស់មា្គ ល់៖ ្របសិនេបីេលាកអ្នក្រតូវការការែថទាមំនិែមនដំណាកក់ាលចុងេ្រកាយ េនាះេលាកអ្នកគួរេហៅទូរស័ព្ទេទៅ

កានអ់្នកស្រមបស្រមួលរបស់េលាកអ្នក េដីម្បេីរៀបចំេសវាេនាះ។ ការែថទាមំនិែមនេនៅមន្ទីរព្យោបាលដំណាកក់ាលចុង

េ្រកាយ គឺជាការែថទា ំែដលមនិទាកទ់ងនឹងេជាគវាសនាជំងឺដំណាកក់ាលចុងេ្រកាយ។ េដីម្បទីាកទ់ងអ្នកស្រមប 

ស្រមួលរបស់េលាកអ្នក សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 

1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 

េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 

អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។  

F. អត្ថ្របេយាជនម៍និបានរ៉ាបរ់ងេដាយគេ្រមាង Health Net Cal MediConnect, 

Medicare, ឬ MediCal 

ែផ្នកេនះ្របាបេ់លាកអ្នកពីអត្ថ្របេយាជន្៍របេភទណាខ្លះែដលមនិ្រតូវបានរមួបពា្ចូ លេដាយគេ្រមាង។ ្រតូវបានេលីកែលង 

មាននយ័ថា េយីងខ្ញុ ំមនិបងៃ់ថ្លជូនស្រមាបអ់ត្ថ្របេយាជនទ៍ាងំេនះេឡីយ។ កម្មវធីិ Medicare និង Medi-Cal 

នឹងមនិបងៃ់ថ្លជូនស្រមាបអ់ត្ថ្របេយាជនទ៍ាងំេនះដូចគា្ន ។ 

បពា្ជ ីរាយនាមខាងេ្រកាមេនះេរៀបរាបព់ីេសវាកម្ម និងបរកិា្ខ រមយួចំនួនែដលមនិ្រតូវបានធានារ៉ាបរ់ងេដាយេយីងខ្ញុ ំ 

មនិថាស្ថិតេ្រកាមលក្ខខណ្ឌ ណាមយួ េហីយបរកិា្ខ រមយួចំនួនែដលមនិ្រតូវបានរមួបពា្ចូ លេដាយេយីងខ្ញុ ំ 

ែតេនៅក្នុងករណីមយួចំនួនប៉ុេណា្ណ ះ។  



េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 4៖ តារាងអត្ថ្របេយាជន ៍

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 140 ? 

 

េយីងខ្ញុ ំនឹងមនិបងៃ់ថ្លជូនស្រមាបអ់ត្ថ្របេយាជនេ៍វជ្ជសា្រស្តែដល្រតូវបានផាតេ់ចាលដូចមានរាយនាមេនៅក្នុងែផ្នកេនះ 

(ឬេនៅកែន្លងេផ្សងណាមយួេនៅក្នុងេសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជិកេនះេឡីយ) េលីកែលងែតេនៅេ្រកាមលក្ខខណ្ឌ  

ជាកល់ាកែ់ដល្រតូវបានរាយនាមេរៀបរាបែ់តប៉ុេណា្ណ ះ។ ្របសិនេបីេលាកអ្នកគិតថា េយីងខ្ញុ ំគួរែតបងៃ់ថ្លជូនស្រមាបេ់សវា 

ែដលមនិ្រតូវបានធានារ៉ាបរ់ង េនាះេលាកអ្នកអាចដាកប់ណ្ដឹ ងឧទ្ធរណ៍។ ស្រមាបព់ត៌ម័ានអំពីការដាកព់ាក្យបណ្ដឹ ង

ឧទ្ធរណ៍ សូមេមលីជំពូកទី 9។ 

បែន្ថមពីេលីការមនិរមួបពា្ចូ ល ឬការដាកក់្រមតិកំណតណ់ាមយួែដល្រតូវបានេរៀបរាបេ់នៅក្នុងតារាងអត្ថ្របេយាជន ៍បរកិា្ខ រ 

និងេសវាកម្មដូចតេទៅេនះមនិ្រតូវបានរ៉ាបរ់ងេដាយគេ្រមាងេយីងខ្ញុ ំេឡីយ៖ 

 

• េសវាកម្មែដលមនិ្រតូវបានចាតទុ់កថា «សម

េហតុផល និងមានភាពចាបំាចែ់ផ្នកេវជ្ជសា្រស្ត» 

េទៅតាមស្ដងដ់ារកម្មវធីិ Medicare និង 

Medi-Cal លុះ្រតាែតេសវាទាងំេនះ 

មានរាយេឈា្ម ះេដាយគេ្រមាងេយីងខ្ញុ ំថា  

ជាេសវាធានារ៉ាបរ់ង។ 

• ការព្យោបាល បរកិា្ខ រ និងឱសថ

េវជ្ជសា្រស្តែបបពិេសាធន ៍និងការវះកាត ់

លុះ្រតាែត្រតូវបានធានារ៉ាបរ់ងេដាយកម្មវធីិ 

Medicare ឬេនៅេ្រកាមការសិក្ឞោ្រសាវ្រជាវ

គ្លីនិកសា្រស្តែដលអនុមត័េដាយកម្មវធីិ 

Medicare ឬ េដាយគេ្រមាងេយីងខ្ញុ ំ។ 

សូេមេមលីជំពូក 3, ទំពរ័ 59, 

ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថមេលីការសិក្ឞោ្រសាវ្រជាវ

គ្លីនិក។ ការព្យោបាល និងបរកិា្ខ រពិេសាធនស៍ាក

ល្បង គឺជាអ្វីទាងំឡាយណាែដលមនិ្រតូវបាន

ទទួលសា្គ ល់ជាទូេទៅេដាយសហគមន៍

េវជ្ជសា្រស្ត។ 

• ការព្យោបាលវះកាតស់្រមាបភ់ាពធាត្់រជុល, 

េលីកែលងែតេនៅេពលចាបំាចត់ាមនយ័េវជ្ជសា

្រស្ត េហីយ Medicare ចំណាយេលីវា។ 

• បន្ទបឯ់កជនេនៅក្នុងមន្ទីរេពទ្យ, 

េលីកែលងែតេនៅេពលចាបំាច។់ 

• គិលានុបដា្ឋ កសំរាបេ់មលីែថទាឯំកជន។ 

• បរកិា្ខ រផា្ទ ល់ខ្លួនេនៅក្នុងបន្ទបរ់បស់េលាកអ្នកេនៅ

ឯមន្ទីរេពទ្យ ឬមន្ទីរែថទាដូំចជាទូរស័ព្ទ ឬ 

ទូរទស្សន។៍ 

• ការែថទាេំពញេម៉ាងេនៅក្នុងផ្ទះរបស់េលាកអ្នក។ 

• តៃម្លែដលគិតេដាយសាចញ់ាតិ 

ឬសមាជិកផា្ទ ល់ៃន្រគួសាររបស់េលាកអ្នក។ 

• ការេ្រជីសេរសី ឬនីតិវធីិេលីកកម្ពស់េដាយ 

ស្ម័្រគចិត្ត ឬេសវាកម្ម (រមួទាងំការស្រមកទម្ងន,់ 

បណ្តុ ះសក,់ បេង្កីន្របសិទ្ធិភាពផ្លូវេភទ, បេង្កីន 

្របសិទ្ធិភាពអត្តពលិក, េគាលបំណងេ្រគឿង 

សំអាង, ការ្របឆាងំភាពចាស់ និងបេង្កីន 



េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 4៖ តារាងអត្ថ្របេយាជន ៍

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 141 ? 

 

្របសិទ្ធិភាពផ្លូវចិត្ត) េលីកែលងែតេនៅេពល 

ចាបំាច។់ 

• ការវះកាតែ់កសម្ផស្ស ឬការែកកុនក្នុងេគាល

បំណងសំអិតសំអាងដៃទេទៀត េលីកែលងែត

វា្រតូវការចាបំាច ់េដាយសារែតរបសួ

េដាយៃចដន្យ ឬេដីម្បេីធ្វីឲ្យកានែ់ត្របេសីរេឡីង

នូវចំែណករាងកាយ ែដលមានរាងសណា្ឋ ន

មនិសមគួរ។ ប៉ុែន្ដេយីងខ្ញុ ំនឹងបងៃ់ថ្លជូន

សំរាបក់ារបះ៉ប៉ូវែកកុនសុដនឲ់្យដូចេដីម

េឡីងវញិ បនា្ទ បព់ីការវះកាតសុ់ដន ់និង

សំរាបព់្យោបាលសុដនម់ា្ខ ងេទៀត េដីម្បេីធ្វីឲ្យវា

សមគា្ន ។ 

• ការែថទាែំបបចាបស់រៃស េ្រកៅពីការចាបត់ 

ែ្រមត្រមងឆ់្អឹងខ្នងេដាយៃដែដល្រសបេទៅនឹង 

េគាលការណ៍ែណនាៃំនការធានារ៉ាបរ់ង។ 

• ែស្បកេជីងសំរាបអ់្នកមានេជីងសិប្បនិម្មតិ 

លុះ្រតាែត ែស្បកេជីងជាចំែណកមយួៃន

ឧបករណ៍រុទំប្់រទ្រទងេ់ជីង េហីយ្រតូវបាន

បូកបពា្ចូ លេនៅក្នុងតំៃលៃនឧបករណ៍រុទំប់

្រទ្រទងេ់ជីងរចួេហីយ ឬែស្បកេជីងេនាះ  

គឺសំរាបអ់្នកែដលមានជំងឺ្របអបេ់ជីង

ែដលបណា្ដ លមកពីជំងឺទឺកេនាមែផ្អម។ 

• ឧបករណ៍ជំនួយ្រទ្រទង្់របអបេ់ជីង េលីក

ែលងែតែស្បកេជីងសំរាបអ់្នកមានេជីងសិប្ប

និម្មតិ ឬែស្បកេជីងព្យោបាលសំរាបអ់្នកមាន 

ជំងឺ្របអបេ់ជីងែដលបណា្ដ លមកពីជំងឺទឹក 

េនាមែផ្អម។ 

• ទំរងក់ារែកែ្របផា្ល ស់ប្តូរការបពា្ឈបកំ់េណីតឲ្យ 

្រតលបដូ់ចេដីមវញិនិងេ្រគឿងផ្គតផ់្គងព់ន្យោរ 

កំេណីតែដលមនិ្រតូវការេវជ្ជបពាា្ជ ។ 

• េសវាកម្មព្យោបាលែបបធម្មជាតិ (ការេ្របី្របាស់ 

ការព្យោបាលែបបធម្មជាតិ ឬែបបជំនួស)។ 

• េសវាកម្មែដលផ្តល់ជូនេទៅកានអ់តីតយុទ្ធជន

េនៅក្នុងសា្ថ បន័កិច្ចការអតីតយុទ្ធជន 

(Veterans Affairs, VA)។ យ៉ាងេនះក្តី 

េពលអតីតយុទ្ធជនទទួលបានេសវាកម្មសេ្រងា្គ ះ

បនា្ទ នេ់នៅឯមន្ទីរេពទ្យ VA េហីយការរមួចំែណក 

ចំណាយេទៅេលី VA គឺេ្រចីន ជាងការរមួ 

ចំែណកៃថ្លចំណាយេនៅេ្រកាមគេ្រមាងរបស់

េយីងខ្ញុ ំេនាះ េយីងនឹងទូទាតស់ងចំនួនែដល 

េលីសខុសគា្ន េនាះដល់អតីតយុទ្ធជនវញិ។ 

េលាកអ្នកេនៅែតទទួលខុស្រតូវ

ចំេពាះចំនួនទឹក្របាកក់្នុងចំែណកៃនការ

ចំណាយរបស់េលាកអ្នកដែដល។ 

• ការេធ្វីេតស្ដពិេសាធន ៍និងការព្យោបាលែដល្រតូវ

បានេចញបពាា្ជ េដាយតុលាការ េលីកែលង

ែតវាមានភាពចាបំាចែ់ផ្នកេវជ្ជសា្រស្ត 

េហីយេនៅក្នុងការជួបពិេ្រគាះ ែដល្រតូវបាន 

អនុពាា្្្ណ្ញ តេនៅេ្រកាមកិច្ចសន្យោរបស់គេ្រមាង។ 

• ការព្យោបាលេនៅមណ្ឌ លព្យោបាលសា្ត រសម្បទាផ្លូវ

ចិត្ត។ អត្ថ្របេយាជនេ៍នះ អាចនឹងមានេនៅេ្រកាមអត្ថ

្របេយាជនសុ៍ខភាពផ្លូវចិត្តឯកេទសរបស់េខានធី។ 
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• េសវាកម្មជំនួយបនា្ទ បប់ន្ស ំដូចជាេសវាកម្មសា្ត រ

សម្បទាែផ្នកវជិា្ជ ជីវៈ និងេសវាសា្ត រសម្បទាដៃទេទៀត 

(អត្ថ្របេយាជនេ៍នះ អាចនឹងមានេនៅេ្រកាមអត្ថ

្របេយាជនសុ៍ខភាពផ្លូវចិត្តឯកេទសរបស់េខានធី) 

និងេសវាកម្មអាហារបូត្ថម្ភ។ 

• ការេធ្វីេតស្តែផ្នកចិត្ដសា្រស្ដ និងការេធ្វីេតស្ដេលី 

្របពន័្ធ្របសាទ េលីកែលងែត្រតូវបាន

េធ្វីេឡីងេដាយអ្នកចិត្តសា្រស្តែដលមានអាជា្ញ បណ័្ណ

សំរាបជំ់នួយេនៅក្នុងការេរៀបែផនការព្យោបាល រមួ

មានការ្រគប្់រគងឱសថ ឬការបពាា្ជ កឲ់្យច្បោស់ពីេរាគ

វនិិច្ឆយ័ និងការេលីកែលងជាកល់ាកនូ់វ

ការសាកល្បងែផ្នកអបរ់,ំ សិក្ឞោធិការ និងសមត្ថភាព

សំេរចបាន, ការពិេសាធនែ៍ផ្នកចិត្តសា្រស្តទាកទ់ង

នឹងសា្ថ នភាពេវជ្ជសា្រស្ត ឬេដីម្បកំីណតពី់ភាព

េ្រតៀមរចួរាល់សំរាបក់ារវះកាត ់និងរបាយការណ៍

កំុព្យទូរ័េដាយស្វ័យ្របវត្ដិ។ 

• ការខូចខាតចំេពាះមន្ទីរេពទ្យ ឬមន្ទីរែថទាំ

ែដលបង្កេឡីងេដាយសារេលាកអ្នក។ 

• ការព្យោបាលជីវ្របតិកិរយិា ឬការព្យោបាល

តាមវធីិសណ្តំ ។ 

• ការពិនិត្យេកាសិកា្របសាទេដាយការេភា្ញ ចម៉ាេញ៉ទិច 

(TMS)។ 

• កូដ V ដូចបានេរៀបរាបេ់នៅក្នុង DSM 5។ 

• េសវានានាែដលចាតទុ់កថា មានលក្ខណៈពិេសាធន ៍

ឬសេង្កតេដាយ Health Net។ 

• េសវាកម្ម ែដលទទួលបានេនៅេ្រកៅរដ្ឋបឋមអ្នក

សា្ន កេ់នៅ េលីកែលងែតេនៅក្នុងករណីែដលមាន

េសវាកម្មសេ្រងា្គ ះបនា្ទ ន ់េហីយេបីមនិដូេចា្ន ះេទ  

្រតូវបានអនុពាា្្្ណ្ញ តេដាយកម្មវធីិ Health Net។ 

• ការព្យោបាលេដាយឆកនឹ់ងចរន្តអគ្គីសនី (ECT) 

េលីកែលងែត្រតូវបាន អនុពាា្្្ណ្ញ តេដាយកម្មវធីិ 

Health Net។ 

• ការែថទាេំធ្មញជាេទៀងទាតម់ានដូចជាការសមា្អ ត 

េធ្មញ ការបះ៉្របេហាងេធ្មញ ឬ្រកាសេធ្មញសិប្ប 

និម្មតិេពញទាងំមូល។ េទាះយ៉ាងណា 

េសវាែថទាេំធ្មញជាកល់ាកម់យួចំនួនរមួទាងំេធ្មញ

សិប្បនិម្មតិេពញ្រកាស់ទាងំមូលនឹង្រតូវផ្ដល់ជូន 

េដាយកម្មវធីិ Denti-Cal របស់រដ្ឋ។ ស្រមាប ់

ពត័ម៌ានបែន្ថម សូមេមលី «េសវាែថទាេំធ្មញ» 

េនៅក្នុងតារាងអត្ថ្របេយាជន។៍ 



េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 4៖ តារាងអត្ថ្របេយាជន ៍
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ការេលីកែលងៃនអត្ថ្របេយាជនធ៍ម្មតាជា្របចាែំផ្នកគំេហីញ និងចក្ខុភណ័្ឌ  ែដលមនិបានធានារ៉ាបរ់ងេដាយគេ្រមាង 

Medicare៖

• ការវះកាត ់Radial keratotomy, និង 

LASIK។ សូមទាកទ់ងគេ្រមាងស្រមាប ់

ពត័ម៌ានអំពីការបពា្ចុ ះតៃម្លស្រមាបនី់តិវធីិ 

LASIK។ 

• ការពិនិត្យរកបពាា្ហ មនិធម្មតាៃនែភ្នក ឬ

លំហាតគំ់េហីញ និងការពិនិត្យបែន្ថម

ទាងំឡាយែដលពាកព់ន័្ធ។  

• ការព្យោបាលទាកទ់ងនឹងលំងាកពន្លឺេលី

កពា្ច កែ់ភ្នក (CRT)។ 

• ការព្យោបាលកពា្ច កែ់ភ្នកឲ្យធម្មតាវញិ  

(ទំរងក់ារែដលេ្របីកពា្ច កព់ាកក់្នុងែភ្នក េដីម្ប ី
ផា្ល ស់ប្តូររាងសណា្ឋ នៃនកពា្ច កែ់ភ្នក េដីម្ប ី
កាតប់ន្ថយជំងឺែភ្នកម៉្ញូប)។ 

• ការែកកុនកពា្ច កព់ាកក់្នុងែភ្នក បនា្ទ បពី់

ផុតរយៈេពលែកកុនតំរវូដំបូង (90 ៃថ្ង)។ 

• កពា្ច ករ់ាប កពា្ច កព់ាកក់្នុងែភ្នក (កពា្ច កែ់ដល

មានកំែណលំងាកៃនពន្លឺតិចជាង + .50 

ឌីយ៉ូបែទរ)។ 

• ែវន៉តាចំនួនពីរគូ ជំនួសឲ្យែវន៉តាមយួែដល

មានកំនំុពន្លឺពីរ។ 

• ចក្ខុភណ័្ឌ  និងែវន៉តាការពារពន្លឺ្រពះអាទិត្យ 

ែដលមនិមានេវជ្ជបពាា្ជ  

• ការបែន្ថមកពា្ច ក ់

• ការផា្ល ស់ប្ដូរកពា្ច កែ់វន៉តា និងសុ៊មេនៅេ្រកាម

គេ្រមាងេនះ ែដលបានបាតប់ង ់ឬែបកបាក ់

េលីកែលងែតេនៅចេនា្ល ះេពលធម្មតា 

ែដលេសវាមានផ្ដល់ជូន។ 

• ការព្យោបាលេដាយការវះកាតែ់ភ្នក 

ឬតាមែបបេវជ្ជសា្រស្ត (សំរាបក់ារព្យោបាល

វះកាតែ់ដលមានការធានារ៉ាបរ់ង សូមេមលី

តារាងអត្ថ្របេយាជនខ៍ាងេលីេនៅក្នុង

ជំពូកេនះ)។ 

• ការព្យោបាលែកសំរលួែភ្នកក្នុងលក្ខណៈ 

ជាការពិេសាធន។៍ 

• កពា្ច ករ់ាបេស្មីពាកក់្នុងែភ្នក េដីម្បផីា្ល ស់ប្តូរ

ពណ៌ែភ្នកស្រមាបជ់ាការលម្អ។ 

• តំៃលសំរាបេ់សវា និង/ឬ សំភារៈ

ែដលេលីសពី្របាកឧ់បត្ថម្ភអត្ថ្របេយាជន៍

របស់គេ្រមាង។ 

• កពា្ច កព់ាកក់្នុងែភ្នកែដលមានពណ៌ែបប

សិល្បៈ។ 

• ការៃលតំរវូកពា្ច កព់ាកក់្នុងែភ្នក ការដុសខាត ់

ឬការសំអាត។ 

• ការជួបពិេ្រគាះេនៅការយិាល័យបែន្ថមេទៀត

ទាកទ់ងនឹងេរាគសា្រស្ត បណា្ត លមកពីការ

េ្របីកពា្ច កព់ាកក់្នុងែភ្នក។ 
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• កិច្ច្រពមេ្រពៀងេសវាកម្ម ឬ

េគាលនេយាបាយធានារ៉ាបរ់ងេលី

កពា្ច កព់ាកក់្នុងែភ្នក។ 

• េសវា ឬេ្រគឿងផ្គតផ់្គងទ់ាកទ់ងនឹងែភ្នក 

ែដល្រតូវបានផ្តល់ជូនេដាយអ្នកផ្តល់

េសវាកម្មណាមយួ េ្រកៅពីអ្នកផ្តល់េសវាកម្ម

ែដលចូលរមួក្នុងគេ្រមាង។ 

• ឱសថ្រតូវការេវជ្ជបពាា្ជ ែបបពិេ្រគាះជំងឺេ្រកៅ 

ឬឱសថមនិ្រតូវការេវជ្ជបពាា្ជ  មនិ្រតូវ

បានធានារ៉ាបរ់ង ជាែផ្នកមយួៃនអត្ថ

្របេយាជនែ៍ថទាែំភ្នករបស់េលាកអ្នក

េឡីយ។ សូមេមលីតារាង

អត្ថ្របេយាជនខ៍ាងេលីេនៅក្នុងជំពូកេនះ 

ឬក្នុងជំពូកទី 5 និងទី 6 សំរាបព់ត៌ម័ាន

បែន្ថមអំពីឱសថ្រតូវការេវជ្ជបពាា្ជ ែបប

ពិេ្រគាះជំងឺេ្រកៅេនៅេ្រកាមអត្ថ្របេយាជន៍

ឱសថ្រតូវការេវជ្ជបពាា្ជ  ឬែបបេវជ្ជសា្រស្ដ

របស់អ្នក។  

• ឧបករណ៍ជំនួយការេមលី (េ្រកៅពីែវន៉តា ឬ 

កពា្ច កព់ាកក់្នុងែភ្នក) ឬឧបករណ៍ជំនួយការ 

េមលីេឃីញេខ្ឞោយដូចបានេរៀបរាប្់រតួសៗ

េនៅក្នុងតារាងអត្ថ្របេយាជនពី៍មុនេនៅក្នុងជំ

ពូកេនះ។ 

• ចក្ខុភណ័្ឌ ែកសំរលួការេមលីែដលទាមទារ

េដាយនិេយាជកជាលក្ខខណ្ឌ មយួៃនការងារ 

និងជាចក្ខុភណ័្ឌ សុវត្ថិភាព លុះ្រតាែត

្រតូវបានធានារ៉ាបរ់ងជាកល់ាកេ់នៅេ្រកាម

គេ្រមាង។ 

• េសវា ឬសមា្ភ រៈែថទាែំភ្នកផ្តល់ជូនេដាយ

គេ្រមាងអត្ថ្របេយាជនជ៍ា្រកុមមយួេផ្សង

េទៀតែដលផ្តល់ការែថទាែំភ្នក។  

• េសវាែថទាែំភ្នកែដលបានបងា្ហ ញជូនបនា្ទ ប់

ពីការធានារ៉ាបរ់ងរបស់េលាកអ្នកបានបពា្ច ប ់

េលីកែលងែតមានការបងា្គ បប់ពាា្ជ ឲ្យមានកា

រទិញសមា្ភ រៈមុនការធានារ៉ាបរ់ងែដលបាន 

បពា្ច ប្់រតូវបានផ្ដល់ជូន េហីយេសវា

កម្មែដលបានបងា្ហ ញដល់េលាកអ្នកគឺស្ថិត

េនៅក្នុងរយៈេពល 31 ៃថ្ងគិតចាបពី់ៃថ្ងេចញ 

បពាា្ជ ដូចេនះ។ 

• េសវាែថទាែំភ្នកែដលផ្តល់ជូនេទៅតាមច្បោប់

សំណងរបស់បុគ្គលិក (Workers’ 

Compensation) ឬច្បោប្់រសេដៀងគា្ន េនះ 

ឬែដលត្រមូវេដាយភា្ន កង់ារ ឬកម្មវធីិណា

មយួៃនរដា្ឋ ភបិាល មនិថាជាសហពន័្ធ រដ្ឋ  

ឬសា្ថ បន័រងណាមយួេឡីយ។ 

• េសវាែថទាែំភ្នក និង/ឬ សមា្ភ រៈ

ែដលមនិបានបពាា្ជ កេ់នៅក្នុង

េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជិកេនះ។ 
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ជំពូកទី 5៖ ការទទួលបានឱសថមានេវជ្ជបពាា្ជ ែបបពេិ្រគាះជងំឺេ្រកៅរបស់េលាក 

អ្នកតាមរយៈ គេ្រមាង  

េសចក្តីេផ្តីម 

ជំពូកេនះពន្យល់អំពីវធិាននានាស្រមាបក់ារទទួលបានឱសថមានេវជ្ជបពាា្ជ ែបបពិេ្រគាះជំងឺេ្រកៅរបស់េលាកអ្នកតាមរយៈ 

គេ្រមាង។ ឱសថទាងំេនះ គឺជាឱសថែដលអ្នកផ្តល់េសវាែថទារំបស់េលាកអ្នកេធ្វីការបពាា្ជ ទិញជូនេលាកអ្នក ែដលេលាក

អ្នកទទួលបានពីឱសថសា្ថ ន ឬេដាយការបពាា្ជ ទិញតាមៃ្របសណីយ។៍ ឱសថទាងំេនះ រមួមានឱសថែដល្រតូវបានធានា

រ៉ាបរ់ងេ្រកាម Medicare Part D និង Medi-Cal។ ជំពូកទី 6 នឹង្របាបពី់អ្វីែដលអ្នក្រតូវបងស់្រមាបឱ់សថទាងំេនះ។ 

ពាក្យគន្លឹះ និងនិយមនយ័របស់ពាក្យទាងំេនះ េលចេឡីងតាមលំដាបអ់ក្សរ្រកមេនៅក្នុងជំពូកចុងេ្រកាយៃន 

េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជិក។ 

Health Net Cal MediConnect កធ៏ានារ៉ាបរ់ងេលីឱសថដូចខាងេ្រកាមេនះផងែដរ េទាះបីជាឱសថទាងំេនះ មនិ្រតូវ

បានេលីកយកមកពិភាក្ឞោេនៅក្នុងជំពូកេនះកេ៏ដាយ៖ 

• ឱសថែដលធានារ៉ាបរ់ងេដាយ Medicare Part A។ ទាងំេនះរមួមានឱសថមយួចំនួនែដលផ្តល់ជូនេលាកអ្នក 

េនៅេពលែដលេលាកអ្នកស្រមាកព្យោបាលេនៅក្នុងមន្ទីរេពទ្យ ឬមន្ទីរែថទា។ំ 

• ឱសថែដលធានារ៉ាបរ់ងេដាយ Medicare Part B។ ទាងំេនះរមួមានឱសថព្យោបាលេដាយេ្របីជាតិគីមី
មយួចំនួន ថា្ន ចំាកម់យួចំនួនែដលផ្តល់ជូនេលាកអ្នកេនៅេពលេលាកអ្នកជួបពិេ្រគាះជាមយួេវជ្ជបណ្ឌិ ត ឬអ្នកផ្តល់

េសវាែថទាេំផ្សងេទៀតេនៅក្នុងការយិាល័យ និងឱសថែដលផ្តល់ជូនេលាកអ្នកេនៅគ្លីនិកលាងឈាម។ េដីម្បែីស្វង

យល់បែន្ថមអំពីឱសថែដលធានារ៉ាបរ់ងេ្រកាម Medicare Part B សូមេមលីតារាងអត្ថ្របេយាជនេ៍នៅក្នុង

ជំពូកទី 4។ 



េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 5៖ ការទទួលបានឱសថមានេវជ្ជបពាា្ជ ែបប 
ពិេ្រគាះជំងឺេ្រកៅរបស់េលាកអ្នកតាមរយៈ គេ្រមាង  

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 146 ? 

 

វធិានស្រមាបក់ារធានារ៉ាបរ់ងឱសថលក្ខណៈពិេ្រគាះជងំឺេ្រកៅរបស់គេ្រមាង 

ជាទូេទៅ េយីងខ្ញុ ំនឹងធានារ៉ាបរ់ងេលីឱសថរបស់េលាកអ្នក ដរាបណាេលាកអ្នកអនុវត្តតាមវធិាននានាេនៅក្នុងែផ្នកេនះ។ 

1. េលាកអ្នក្រតូវេអាយេវជ្ជបណ្ឌិ ត ឬអ្នកផ្តល់េសវាែថទាេំផ្សងេទៀតេនៅក្នុងបណា្ដ ញរបស់េយីងេចញេវជ្ជបពាា្ជ

ជូនេលាកអ្នក។ បុគ្គលេនះ ជាេរឿយៗគឺជាអ្នកផ្តល់ការែថទាសុំខភាពបឋម (PCP) របស់េលាកអ្នក។ វាកអ៏ាចជា

អ្នកផ្ដល់េសវាែថទាកំ្នុងបណា្ដ ញេផ្សងមយួេទៀតផងែដរ ្របសិនេបីអ្នកផ្តល់ការែថទាបំឋមរបស់េលាកអ្នក បាន

បពា្ជូ នេលាកអ្នកេអាយមកទទួលការែថទា។ំ  

2. ជាទូេទៅ េលាកអ្នក្រតូវេ្របីឱសថសា្ថ នក្នុងបណា្ត ញេដីម្បទីទួលបានការផ្គតផ់្គងឱ់សថតាមេវជ្ជបពាា្ជ របស់េលាក 

អ្នក។ 

3. ឱសថ្រតូវការេវជ្ជបពាា្ជ របស់េលាកអ្នក្រតូវែតស្ថិតក្នុងបពា្ជ ីឱសថធានារ៉ាបរ់ងរបស់គេ្រមាង។ េយីងខ្ញុ ំេហៅវាេដាយ 

ខ្លីថា «បពា្ជ ីឱសថ»។ 

• ្របសិនេបីឱសថមនិស្ថិតក្នុងបពា្ជ ីឱសថេទ េយីងខ្ញុ ំអាចនឹងធានារ៉ាបរ់ងជូន ស្រមាបក់រណីេលីកែលង។  

• សូមេមលីជំពូកទី 9 េដីម្បេីរៀនអំពីការេស្នីសំុករណីេលីកែលង។ 

4. ឱសថរបស់េលាកអ្នក្រតូវេ្របីស្រមាបក់ារបពាា្ជ កែ់ដលបានទទួលសា្គ ល់ែបបេវជ្ជសា្រស្្ដ។ េនះ មាននយ័ថា

ការេ្របីឱសថេនះ ្រតូវបានឯកភាពេដាយរដ្ឋបាលចំណីអាហារ និងឱសថ (Food and Drug Administration) 

ឬគា្ំរទេដាយឯកសារេយាងជាកល់ាកម់យួចំនួន។ ស្រមាបឱ់សថែដលធានារ៉ាបរ់ងេដាយ Medi-Cal 

េនះមាននយ័ថា ការេ្របី្របាស់ឱសថគឺចាបំាច ់និងសមេហតុផលេដីម្បកីារពារអាយុជីវតិ ទបស់ា្ក តជំ់ងឺ ឬពិការ

ភាពធំដំុ ឬេដីម្បកីាតប់ន្ថយការឈចឺាបធ់្ងនធ់្ងរតាមរយៈការេធ្វីេរាគវនិិច្ឆយ័ ឬការព្យោបាលជំងឺ េរាគ ឬករ៏បសួ។ 



េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 5៖ ការទទួលបានឱសថមានេវជ្ជបពាា្ជ ែបប 
ពិេ្រគាះជំងឺេ្រកៅរបស់េលាកអ្នកតាមរយៈ គេ្រមាង  

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 147 ? 
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្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
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www.healthnet.com/calmediconnect។ 148 ? 
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េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 5៖ ការទទួលបានឱសថមានេវជ្ជបពាា្ជ ែបប 
ពិេ្រគាះជំងឺេ្រកៅរបស់េលាកអ្នកតាមរយៈ គេ្រមាង  

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 149 ? 

 

A. ការទទួលបានការផ្្គតផ់្្គងប់េំពញតាមេវជ្ជបពាា្ជ របស់េលាកអ្នក 

A1. បំេពញេវជ្ជបពាា្ជ របស់អ្នកេនៅតាមឱសថសា្ថ នបណា្ត ញ 

ក្នុងករណីភាគេ្រចីន, េយីងខ្ញុ ំនឹងបង្់របាកែ់តស្រមាបេ់វជ្ជបពាា្ជ ក្នុងករណីែដល្រតូវបានផ្គតផ់្គងេ់នៅឱសថសា្ថ នណាមយួក្នុង

បណា្ត ញរបស់េយីងខ្ញុ ំប៉ុេណា្ណ ះ។ ឱសថសា្ថ នក្នុងបណា្ត ញ គឺជាហាងលកឱ់សថែដលបានយល់្រពមផ្គតផ់្គងឱ់សថតាម

េវជ្ជបពាា្ជ ជូនដល់សមាជិកគេ្រមាងរបស់េយីង។ េលាកអ្នកអាចេទៅកានឱ់សថសា្ថ នក្នុងបណា្ត ញេយីងខ្ញុ ំណាមយួកប៏ាន។ 

េដីម្បែីស្វងរកឱសថសា្ថ នក្នុងបណា្ត ញ េនាះេលាកអ្នកអាចរកេមលីេនៅក្នុងបពា្ជ ីរាយេឈា្ម ះអ្នកផ្តល់េសវាែថទា ំនិង

ឱសថសា្ថ ន ចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័េយីងខ្ញុ ំ ឬទំនាកទំ់នងែផ្នកេសវាសមាជិក។ 

A2. េ្របអីត្តសពាា្ណ្ញ ណបណ័្ណ សមាជិករបស់េលាកអ្នកេនៅេពលែដលេលាកអ្នកបំេពញេវជ្ជបពាា្ជ  

េដីម្បផី្គតផ់្គងេ់វជ្ជបពាា្ជ របស់េលាកអ្នក, សូមបងា្ហ ញបណ័្ណ សមា្្គ ល់សមាជិករបស់អ្នក េនៅឱសថសា្ថ នក្នុងបណា្ត ញ

របស់េលាកអ្នក។ ឱសថសា្ថ នក្នុងបណា្ត ញនឹងេចញវកិ្កយប្រតជូនេយីងខ្ញុ ំ ស្រមាប ់ចំែណកៃនចំណាយេលីឱសថ្រតូវការ

េវជ្ជបពាា្ជ ែដល្រតូវបានធានារ៉ាបរ់ងរបស់េលាកអ្នក។ េលាកអ្នកចាបំាច្់រតូវបងចំ់ែណកផា្ទ ល់ខ្លួនេទៅេអាយឱសថសា្ថ ន

េនៅេពលអ្នកមកយកេវជ្ជបពាា្ជ ឱសថរបស់េលាកអ្នក។ 

្របសិនេបីេលាកអ្នកមនិមានបណ័្ណ សមា្គ ល់សមាជិកជាបខ់្លួន េនៅេពលេលាកអ្នកមកទទួលការផ្គតផ់្គងបំ់េពញេវជ្ជបពាា្ជ  

របស់េលាកអ្នក សូមេស្នីឱសថសា្ថ នឲ្យេហៅទូរស័ព្ទមកេយីងខ្ញុ ំេដីម្បទីទួលបានពត័ម៌ានចាបំាច។់ 

្របសិនេបីឱសថសា្ថ នមនិអាចទទួលបានពត័ម៌ានចាបំាចេ់ទ េនាះ េលាកអ្នកអាចនឹង្រតូវបងៃ់ថ្លេពញស្រមាបឱ់សថ

តាមេវជ្ជបពាា្ជ េនៅេពលែដលេលាកអ្នកមកយកវា។ បនា្ទ បម់កេលាកអ្នកអាចេស្នីសំុេយីងខ្ញុ ំបងៃ់ថ្លសងអ្នកវញិស្រមាបភ់ាគ

ចំែណកចូលរមួចំណាយរបស់េយីងខ្ញុ ំ។ ្របសិនេបីេលាកអ្នកមនិអាចបងៃ់ថ្លឱសថេទេនាះ សូមទំនាកទំ់នងេសវា

បេ្រមសីមាជិកភា្ល មៗ។ េយីងខ្ញុ ំនឹងេធ្វីអ្វីៗែដលអាចជួយ េលាកអ្នកបាន។ 

• េដីម្បែីស្វងយល់អំពីរេបៀបេស្នីេអាយេយីងខ្ញុ ំបង្់របាកជូ់នេលាកអ្នកវញិ សូមអានជំពូកទី 7។ 

• ្របសិនេបីេលាកអ្នក្រតូវការជំនួយក្នុងការផ្គតផ់្គងឱ់សថតាមេវជ្ជបពាា្ជ  េនាះេលាកអ្នកអាចទំនាកទំ់នងមកកាន់

ែផ្នកេសវាបេ្រមសីមាជិក  



េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 5៖ ការទទួលបានឱសថមានេវជ្ជបពាា្ជ ែបប 
ពិេ្រគាះជំងឺេ្រកៅរបស់េលាកអ្នកតាមរយៈ គេ្រមាង  

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 150 ? 

 

A3. េតី្រតូវេធ្វយ៉ីាងណា ្របសិនេបីេលាកអ្នកប្តូរេទៅកានប់ណា្ត ញឱសថសា្ថ នេផ្សងេទៀត 

្របសិនេបីេលាកអ្នកប្តូរឱសថសា្ថ ន េហីយចងទ់ទួលបានការផ្គតផ់្គងឱ់សថេឡីងវញិតាមេវជ្ជបពាា្ជ  េនាះេលាកអ្នកអាច 

េស្នីសំុេអាយអ្នកផ្តល់េសវាេចញេវជ្ជបពាា្ជ ថ្មី ឬេស្នីេអាយឱសថសា្ថ នេផ្ទរេវជ្ជបពាា្ជ  េទៅកានឱ់សថសា្ថ នថ្មី។ 

្របសិនេបីេលាកអ្នក្រតូវការជំនួយេដីម្បបី្តូរឱសថសា្ថ នក្នុងបណា្ត ញ េនាះេលាកអ្នកអាចទំនាកទំ់នងែផ្នកេសវាបេ្រមី
សមាជិក  

A4. េតី្រតូវេធ្វយ៉ីាងណា្របសិនេបីឱសថសា្ថ នែដលេលាកអ្នកេ្រប្ីរបាស់ ចាកេចញពីបណា្ត ញ 

្របសិនេបីឱសថសា្ថ នែដលេលាកអ្នកេ្របីចាកេចញពីបណា្ត ញគេ្រមាង េនាះេលាកអ្នក្រតូវែស្វងរកឱសថសា្ថ នក្នុង

បណា្ត ញថ្មីមយួ។ 

េដីម្បែីស្វងរកឱសថសា្ថ នក្នុងបណា្ត ញថ្មី េនាះេលាកអ្នកអាចរកេមលីេនៅក្នុងបពា្ជ ីរាយេឈា្ម ះអ្នកផ្តល់េសវា 

និងឱសថសា្ថ ន ឬចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័េយីងខ្ញុ ំ ឬទាកទ់ងែផ្នកេសវាអតិថិជន។ 

A5. េ្របឱីសថសា្ថ នឯកេទស 

មានេពលខ្លះ េវជ្ជបពាា្ជ របស់េលាកអ្នក្រតូវែតផ្គតផ់្គងេ់នៅឱសថសា្ថ នឯកេទស។ ឱសថសា្ថ នឯកេទស រមួមាន៖ 

• ឱសថសា្ថ នែដលផ្គតផ់្គងឱ់សថស្រមាបក់ារព្យោបាលេដាយការព្យរួេសរ ៉មូតាមផ្ទះ។  

• ឱសថសា្ថ នែដលផ្គតផ់្គងឱ់សថជូនអ្នកសា្ន កេ់នៅក្នុងមន្ទីរែថទារំយៈេពលែវងដូចជា មណ្ឌ លែថទា។ំ 

o ជាទូេទៅ ទីកែន្លងែថទារំយៈេពលែវង មានឱសថសា្ថ នខ្លួនឯង។ ្របសិនេបីេលាកអ្នកជាជនសំណាកេ់នៅ 

ក្នុងសា្ថ បន័ែថទារំយៈេពលែវង េនាះេយីងខ្ញុ ំ្រតូវែតេធ្វីឲ្យ្របាកដថាេលាកអ្នកអាចទទួលបានឱសថែដល 

េលាកអ្នក្រតូវការេនៅឯឱសថសា្ថ នៃនសា្ថ បន័េនាះ។ 

o ្របសិនេបីឱសថសា្ថ នក្នុងសា្ថ បន័ែថទារំយៈេពលែវងរបស់េលាកអ្នកមនិស្ថិតក្នុងបណា្ត ញេយីងខ្ញុ ំ 

ឬអ្នកមានការពិបាកក្នុងការទទួលបានអត្ថ្របេយាជនែ៍ផ្នកឱសថរបស់អ្នកេនៅក្នុងសា្ថ បន័ែថទារំយៈេពលែវង 

សូមទាកទ់ងែផ្នកេសវាបេ្រមសីមាជិក។  

• ឱសថសា្ថ នែដលបេ្រមឲី្យកម្មវធីិសុខភាពជនជាតិេដីមអាេមរកិេនៅទី្រកុង/កុលសម្ពន្ធ/េសវាសុខភាពជនជាតិេដីម

អាេមរកិ (Indian Health Service/Tribal/Urban Indian Health Program)។ េលីកែលងករណីបនា្ទ ន ់

មានែតជនជាតិអាេមរកិេដីម ឬជនជាតិេដីម អាឡាសា្ក  ប៉េុណា្ណ ះ ែដលអាចេ្របីឱសថសា្ថ នទាងំេនះបាន។  



េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 5៖ ការទទួលបានឱសថមានេវជ្ជបពាា្ជ ែបប 
ពិេ្រគាះជំងឺេ្រកៅរបស់េលាកអ្នកតាមរយៈ គេ្រមាង  

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 151 ? 

 

• ឱសថសា្ថ នែដលផ្គតផ់្គងឱ់សថ្រតូវការការចាតែ់ចង និងការែណនាពិំេសសស្រមាបក់ារេ្របី្របាស់។ 

េដីម្បែីស្វងរកឱសថសា្ថ នឯកេទស អ្នកអាចរកេមលីេនៅក្នុងបពា្ជ ីរាយេឈា្ម ះអ្នកផ្តល់េសវាែថទា ំនិងឱសថសា្ថ ន ចូលេទៅ

កានេ់គហទំពរ័េយីងខ្ញុ ំ ឬទំនាកទំ់នងែផ្នកេសវាសមាជិក។ 

A6. េ្របេីសវាកម្មបពាា្ជ ទញិតាមៃ្របសណីយ ៍េដីម្បទីទួលបានឱសថសា្ថ នរបស់េលាកអ្នក? 

ស្រមាបឱ់សថជាកល់ាកម់យួចំនួន េលាកអ្នកអាចេ្របីេសវាបពាា្ជ ទិញតាមៃ្របសណីយក៍្នុងបណា្ត ញរបស់គេ្រមាង។ 

ជាទូេទៅ ឱសថែដលអាចរកបានតាមរយៈការបពាា្ជ ទិញតាមៃ្របសណីយ ៍គឺជាឱសថែដលេលាកអ្នក្រតូវេ្របី្របាស់យ៉ាង 

េទៀងទាតជ់ា្របចាសំ្រមាបស់ា្ថ នភាពេវជ្ជសា្រស្តរយៈេពលយូរអែង្វង ឬរុាៃំរ។៉ ឱសថែដលអាចរកបានតាមរយៈេសវា 

បពាា្ជ ទិញតាមៃ្របសណីយៃ៍នគេ្រមាងររបស់េយីងខ្ញុ ំ្រតូវបានសមា្គ ល់ជាឱសថបពាា្ជ ទិញតាមៃ្របសណីយ ៍(MO) 

េនៅក្នុងបពា្ជ ីឱសថសា្ថ នរបស់េយីងខ្ញុ ំ។ 

េសវាបពាា្ជ ទិញតាមៃ្របសណីយរ៍បស់គេ្រមាងេយីងខ្ញុ ំអនុពាា្្្ណ្ញ ត ឲ្យេលាកអ្នកបពាា្ជ ទិញការផ្គតផ់្គងឱ់សថ រហូតដល់  

90 ៃថ្ង។ ការផ្គតផ់្គងឱ់សថរយៈេពល 90 ៃថ្ងមានៃថ្លសហចំណាយដូចគា្ន នឹងការផ្គតផ់្គងរ់យៈេពលមយួែខែដរ។ 

បំេពញេវជ្ជបពាា្ជ របស់ខ្ញុ ំតាមៃ្របសណីយ ៍

េដីម្បទីទួល យកទ្រមង ់និង ពត័ម៌ានអំពីការទទួលយកឱសថមានេវជ្ជបពាា្ជ តាមៃ្របសណីយ ៍សូមចូលេទៅកានេ់គ 

ហទំពរ័ េយីងខ្ញុ ំ www.healthnet.com/calmediconnect ឬទាកទ់ង ែផ្នកេសវាបេ្រមសីមាជិក (េលខទូរស័ព្ទមានេនៅ

ខាងេ្រកាមទំពរ័េនះ) ស្រមាបជំ់នួយ។  

ជាធម្មតា ការទិញឱសថមានេវជ្ជបពាា្ជ តាមៃ្របសណីយនឹ៍ងមកដល់េលាកអ្នកក្នុងរយៈេពល 10 ៃថ្ង។ ្របសិនេបីការបពាា្ជ  

ទិញតាមៃ្របសណីយរ៍បស់េលាកអ្នក ្រតូវបានពន្យោរ សូមេហៅេទៅកានេ់សវាបេ្រមសីមាជិក (េលខទូរស័ព្ទមានេនៅែផ្នក 

ខាងេ្រកាមៃនទំពរ័េនះ) េដីម្បទីទួលបានជំនួយ។ 

ដំេណីរការបពាា្ជ ទិញតាមៃ្របសណីយ ៍

េសវាបពាា្ជ ទិញតាមៃ្របសណីយម៍ាននីតិវធីិេផ្សងៗគា្ន ស្រមាបេ់វជ្ជបពាា្ជ ថ្មីែដលទទួលបានពីេលាកអ្នក េវជ្ជបពាា្ជ ថ្មីែដល 

ទទួលបានេដាយផា្ទ ល់ពីការយិាល័យរបស់អ្នកផ្តល់េសវាេលាកអ្នក េហីយបំេពញេឡីងវញិេលីការទិញឱសថមានេវជ្ជ 

បពាា្ជ តាមៃ្របសណីយរ៍បស់េលាកអ្នក៖ 

http://www.healthnet.com/calmediconnect


េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 5៖ ការទទួលបានឱសថមានេវជ្ជបពាា្ជ ែបប 
ពិេ្រគាះជំងឺេ្រកៅរបស់េលាកអ្នកតាមរយៈ គេ្រមាង  

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 152 ? 

 

1. េវជ្ជបពាា្ជ ថ្មីៗែដលឱសថសា្ថ នទទួលបានពីេលាកអ្នក 

ឱសថសា្ថ ននឹងផ្គតផ់្គងបំ់េពញ និងដឹកជពា្ជូ នេដាយស្វ័យ្របវត្ដិនូវេវជ្ជបពាា្ជ ថ្មីៗែដលខ្លួនទទួលបានពីេលាកអ្នក។ 

2. េវជ្ជបពាា្ជ ថ្មីៗ ែដលឱសថសា្ថ នទទួលបានេដាយផា្ទ ល់ពីការយិាល័យអ្នកផ្្ដល់េសវារបស់េលាកអ្នក 

េ្រកាយពីឱសថសា្ថ នទទួលបានេវជ្ជបពាា្ជ មយួពីអ្នកផ្ដល់េសវាែថទាសុំខភាព ឱសថសា្ថ នេនាះនឹងទំនាកទំ់នងេលាក

អ្នកេដីម្បដឹីងថា េតីេលាកអ្នកចងប់ានការបំេពញឱសថភា្ល មៗ ឬេនៅេពលេ្រកាយ។ 

• េនះនឹងផ្ដល់ឱកាសដល់េលាកអ្នកក្នុងការេធ្វីឲ្យ្របាកដថា ឱសថសា្ថ ននឹងបពា្ជូ នថា្ន ្ំរតឹម្រតូវ (រមួមានក្រមតិជាតិថា្ន  ំ

បរមិាណ និងទ្រមង)់ េហីយ្របសិនេបីចាបំាច ់អនុពាា្្្ណ្ញ តឲ្យេលាកអ្នកបពា្ឈប ់ឬពន្យោរេពលការបពាា្ជ ទិញេនាះ 

មុននឹងេលាកអ្នក្រតូវបានេចញវកិ្កយប្រតគិតៃថ្លេហីយ ការបពាា្ជ ទិញេនាះ្រតូវបានដឹកជពា្ជូ នមកដល់។ 

• វាជាការសំខានណ់ាស់ែដលេលាកអ្នក្រតូវេឆ្លីយតបរាល់េពល ែដលឱសថសា្ថ នទំនាកទំ់នងេដីម្ប្ីរបាបឲ់្យពួកេគ

ដឹងពីអ្វីែដល្រតូវេធ្វីជាមយួនឹងេវជ្ជបពាា្ជ ថ្មីេនាះ និងបងា្ក រការពន្យោរេពលណាមយួក្នុងការដឹកជពា្ជូ ន។ 

3. ការបំេពញេឡីងវញិេទៅតាមេវជ្ជបពាា្ជ ែដលបពាា្ជ ទិញតាមៃ្របសណីយ ៍

ស្រមាបក់ារបំេពញឱសថរបស់េលាកអ្នកេឡីងវញិ មានជេ្រមសីេដីម្បចុីះេឈា្ម ះស្រមាបក់ម្មវធីិបំេពញេឡីងវញិេដាយ 

ស្វ័យ្របវត្តិ។ េនៅេ្រកាមកម្មវធីិេនះ េយីងខ្ញុ ំនឹងចាបេ់ផ្តីមដំេណីរការការបំេពញេឡីងវញិេដាយស្វ័យ្របវត្តិេនៅេពលែដល 

កំណត្់រតារបស់េយីងខ្ញុ ំបងា្ហ ញថាេលាកអ្នកជិតអស់ ឱសថេ្របី្របាស់េហីយ។  

• ឱសថសា្ថ ននឹងទាកទ់ងមកេលាកអ្នកមុននឹងបពា្ជូ នការបំេពញេឡីងវញិនីមយួៗេដីម្បធីានាថាេលាកអ្នក្រតូវការ

ឱសថបែន្ថមេទៀត េហីយេលាកអ្នកអាចេបាះបងក់ារបំេពញេឡីងវញិែដលបានកំណតេ់ពល ្របសិនេបីេលាកអ្នក 
មានឱសថ្រគប្់រគាន ់ឬ្របសិនេបីឱសថរបស់េលាកអ្នកបានផា្ល ស់ប្តូរ។  

• ្របសិនេបីេលាកអ្នកេ្រជីសេរសីមនិេ្របីកម្មវធីិបំេពញេឡីងវញិេដាយស្វ័យ្របវត្តិរបស់េយីងខ្ញុ ំេនាះេទ សូមទាកទ់ង 
ឱសថសា្ថ នរបស់េលាកអ្នករយៈេពល 14 ៃថ្ងមុនេពលេលាកអ្នកគិតថាឱសថមានេនៅក្នុងៃដនឹងអស់ 

េហីយេដីម្ប្ីរបាកដថាការបពាា្ជ ទិញបនា្ទ បរ់បស់េលាកអ្នក្រតូវបានដឹកជពា្ជូ នេទៅឲ្យេលាកអ្នកទានេ់ពលេវលា។ 

េដីម្បចីាកេចញពី កម្មវធីិ របស់េយីងែដលេរៀបចំការបំេពញេឡីងវញិតាមៃ្របសណីយេ៍ដាយស្វ័យ្របវត្តិ សូមទាកទ់ង 

មកេយីងខ្ញុ ំ តាមរយៈការេហៅេទៅកានេ់សវាបេ្រមសីមាជិក ឬឱសថសា្ថ នបពាា្ជ ទិញតាមៃ្របសណីយរ៍បស់េលាកអ្នក៖ 

CVS Caremark: 1-888-624-1139 

Homescripts: 1-888-239-7690 



េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 5៖ ការទទួលបានឱសថមានេវជ្ជបពាា្ជ ែបប 
ពិេ្រគាះជំងឺេ្រកៅរបស់េលាកអ្នកតាមរយៈ គេ្រមាង  

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 153 ? 

 

ដូចេនះ ឱសថសា្ថ នអាចទាកទ់ងេលាកអ្នកេដីម្បបីពាា្ជ កពី់ការបពាា្ជ ទិញរបស់េលាកអ្នកមុនេពលដឹកជពា្ជូ ន។ 

សូម្របាកដថា ឱសថសា្ថ នដឹងពីវធីិល្អបំផុតេដីម្បទីាកទ់ងេលាកអ្នក។ េលាកអ្នកគួរែតេផ្ទៀងផា្ទ តព់ត័ម៌ានទំនាកទំ់នង 

របស់េលាកអ្នករាល់េពលែដលេលាកអ្នកបពាា្ជ ទិញេនៅេពលេលាកអ្នកចុះេឈា្ម ះចូលេទៅក្នុងកម្មវធីិបំេពញេឡីងវញិេដាយ

ស្វ័យ្របវត្តិ ឬ្របសិនេបីពត័ម៌ានទំនាកទំ់នងរបស់េលាកអ្នកផា្ល ស់ប្តូរ។  

A7. ការទទលួការផ្្គតផ់្្គងឱ់សថរយៈេពលែវង 

េលាកអ្នកអាចទទួលបានការផ្គតផ់្គងឱ់សថេ្របី្របាស់ជា្របចារំយៈេពលែវងែដលមានក្នុងបពា្ជ ីឱសថរបស់េយីងខ្ញុ ំ។ 

ឱសថេ្របី្របាស់ជា្របចាគឺំជាឱសថែដលេលាកអ្នកេ្របីជា្របចា ំស្រមាបស់ា្ថ នភាពជំងឺរុាៃំរ ៉ឬរយៈេពលែវង។ េនៅេពល

េលាកអ្នកទទួលបានការផ្គតផ់្គងឱ់សថរយៈេពលែវង េនាះ ៃថ្លសហចំណាយរបស់េលាកអ្នកអាចមានចំនួនទាបជាងមុន។  

ឱសថសា្ថ នក្នុងបណា្ត ញមយួចំនួនអនុពាា្្្ណ្ញ តេអាយេលាកអ្នកទទួលបានការផ្គតផ់្គងឱ់សថេ្របី្របាស់ជា្របចារំយៈេពល

ែវង។ ការផ្គតផ់្គងឱ់សថរយៈេពល 90 ៃថ្ងមានៃថ្លសហចំណាយដូចគា្ន នឹងការផ្គតផ់្គងរ់យៈេពលមយួែខែដរ។ 

បពា្ជ ីរាយេឈា្ម ះអ្នកផ្តល់េសវាែថទា ំនិងឱសថសា្ថ ន ្របាបេ់លាកអ្នកេអាយដឹងពីឱសថសា្ថ នណាមយួែដលអាចផ្តល់ការ

ផ្គតផ់្គងឱ់សថេ្របី្របាស់ជា្របចារំយៈេពលែវង ជូនេលាកអ្នក។ េលាកអ្នក កអ៏ាចទូរស័ព្ទេទៅកានែ់ផ្នកេសវាបេ្រមសីមាជិក

ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម។ 

ស្រមាប្់របេភទឱសថមយួចំនួន េលាកអ្នក អាចេ្របី្របាស់េសវាបពាា្ជ ទិញតាមសំបុ្រតរបស់គេ្រមាងេដីម្បទីទួលការ 

ផ្គតផ់្គងរ់យៈេពលយូរអែង្វងៃនឱសថែថទានំានា។ សូមអានែផ្នកខាងេលីេដីម្បែីស្វងយល់អំពីេសវាបពាា្ជ ទិញតាម

ៃ្របសណីយ។៍ 

A8. ការេ្របី្របាស់ឱសថសា្ថ នែដលមនិមានេនៅក្នុងបណា្ត ញរបស់គេ្រមាង 

ជាទូេទៅ េយីងខ្ញុ ំបងៃ់ថ្លឱសថែដល្រតូវបានផ្គតផ់្គងេ់នៅឱសថសា្ថ នេ្រកៅបណា្ត ញែតក្នុងករណីែដលេលាកអ្នកមនិអាចេ្របី

ឱសថសា្ថ នក្នុងបណា្ត ញប៉ុេណា្ណ ះ។ េយីងខ្ញុ ំមានឱសថសា្ថ នក្នុងបណា្ត ញេនៅេ្រកៅតំបនេ់សវាេយីងខ្ញុ ំ ែដលេលាកអ្នកអាច

ទទួលបានការផ្គតផ់្គងឱ់សថតាមេវជ្ជបពាា្ជ របស់េលាកអ្នក ក្នុងនាមជាសមាជិកមា្ន កៃ់នគេ្រមាងរបស់េយីងខ្ញុ ំ។ 

េយីងខ្ញុ ំនឹងបងៃ់ថ្លេវជ្ជបពាា្ជ ែដល្រតូវបានផ្គតផ់្គងឱ់សថេនៅឱសថសា្ថ នេ្រកៅបណា្ត ញក្នុងករណីដូចខាងេ្រកាម៖ 

• ្របសិនេបីេលាកអ្នកមនិអាចទទួលបានឱសថស្រមាបរ់យៈេពលែវងជាង 30 ៃថ្ង និង 

• ្របសិនេបីគា្ម នឱសថសា្ថ នក្នុងបណា្ត ញេនៅជិតេលាកអ្នក និងេបីកដំេណីរការ ឬ 



េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 5៖ ការទទួលបានឱសថមានេវជ្ជបពាា្ជ ែបប 
ពិេ្រគាះជំងឺេ្រកៅរបស់េលាកអ្នកតាមរយៈ គេ្រមាង  

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 154 ? 

 

• ្របសិនេបីេលាកអ្នក្រតូវការឱសថែដលេលាកអ្នកមនិអាចទទួលបានពីឱសថសា្ថ នក្នុងបណា្ត ញែដល

េនៅជិតេលាកអ្នក ឬ 

• ្របសិនេបីេលាកអ្នក្រតូវការឱសថស្រមាបក់ារសេ្រងា្គ ះបនា្ទ ន ់ឬការែថទាសុំខភាពបនា្ទ ន ់ឬ 

• ្របសិនេបីេលាកអ្នកចាបំាច្់រតូវចាកេចញពីផ្ទះ េដាយសារេ្រគាះមហន្តរាយសហពន័្ធ ឬករណីសេ្រងា្គ ះបនា្ទ នជ់ា 

សាធារណៈេផ្សងេទៀត។ 

ក្នុងករណីទាងំេនះ សូម្រតួតពិនិត្យជាមយួែផ្នកេសវាបេ្រមសីមាជិក ជាមុនេដីម្បដឹីងថាមានឱសថសា្ថ នក្នុង

បណា្ត ញេនៅែក្បរេលាកអ្នកែដរឬេទ។ 

A9. បង្់របាកឲ់្យេលាកអ្នកវញិ្របសិនេបីេលាកអ្នកបងៃ់ថ្លេវជ្ជបពាា្ជ  

្របសិនេបីេលាកអ្នកចាបំាច្់រតូវេ្របីឱសថសា្ថ នេ្រកៅបណា្ត ញ ជាទូេទៅ េលាកអ្នក្រតូវបងៃ់ថ្លេពញជំនួសេអាយ

ការបងៃ់ថ្លសហចំណាយ េនៅេពលេលាកអ្នកទទួលយកឱសថតាមេវជ្ជបពាា្ជ ។ េលាកអ្នកអាចេស្នីេអាយេយីងខ្ញុ ំបង់

្របាកជូ់នេលាកអ្នកវញិស្រមាបចំ់ែណកៃនការចំណាយរបស់េយីងខ្ញុ ំ។ 

េដីម្បែីស្វងយល់បែន្ថម សូមអានជំពូកទី7។ 

B. បពា្ជ ីឱសថរបស់គេ្រមាង 

េយីងខ្ញុ ំមានបពា្ជ ីឱសថធានារ៉ាបរ់ង។ េយីងខ្ញុ ំេហៅវាេដាយខ្លីថា «បពា្ជ ីឱសថ»។ 

ឱសថក្នុងបពា្ជ ីឱសថេនះ ្រតូវបានេ្រជីសេរសីេដាយេយីងខ្ញុ ំេ្រកាមជំនួយរបស់្រកុមេវជ្ជបណ្ឌិ ត និងឱសថការ។ី 

បពា្ជ ីឱសថេនះ ក្៏របាបេ់អាយេលាកអ្នកដឹងផងែដរ អំពីវធិានណាមយួែដលេលាកអ្នក្រតូវេគារពតាមេដីម្ប ី
ទទួលបានឱសថរបស់េលាកអ្នក។ 

ជាទូេទៅ េយីងខ្ញុ ំនឹងបងៃ់ថ្លឱសថែដលស្ថិតក្នុងបពា្ជ ីរាយេឈា្ម ះឱសថរបស់គេ្រមាង ដរាបណាេលាកអ្នកេគារព

តាមវធិានែដល្រតូវបាន ពន្យល់ក្នុងជំពូកេនះ។ 



េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 5៖ ការទទួលបានឱសថមានេវជ្ជបពាា្ជ ែបប 
ពិេ្រគាះជំងឺេ្រកៅរបស់េលាកអ្នកតាមរយៈ គេ្រមាង  

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 155 ? 

 

B1. ឱសថេនៅក្នុងបពា្ជ ីឱសថ 

បពា្ជ ីឱសថរមួមានឱសថែដលធានារ៉ាបរ់ងេ្រកាមឱសថ Medicare Part D និងឱសថតាមេវជ្ជបពាា្ជ មយួចំនួន ្រពមទាងំ 

ឱសថគា្ម នេវជ្ជបពាា្ជ  (OTC) និងផលិតផលែដលធានារ៉ាបរ់ងេ្រកាមអត្ថ្របេយាជន ៍Medi-Cal របស់េលាកអ្នក។ 

បពា្ជ ីឱសថរមួមាន ទាងំឱសថមានម៉ាកយីេហានិងឱសថគា្ម នម៉ាកយីេហា។ ឱសថគា្ម នម៉ាកយីេហាមានធាតុផ្សសំកម្ម

ដូចគា្ន េទៅនឹងឱសថមានម៉ាកយីេហាែដរ។ ជាទូេទៅ ឱសថទាងំេនះមាន្របសិទ្ធភាពដូចគា្ន នឹងឱសថមានម៉ាកយីេហាែដរ 

េហីយជាធម្មតាមានតៃម្លេថាកជាង។  

គេ្រមាងរបស់េយីងខ្ញុ ំកធ៏ានារ៉ាបរ់ងេលីឱសថ និងផលិតផល OTC មយួចំនួន។ ឱសថ OTC មយួចំនួនមានតៃម្លតិច 

ជាងឱសថតាមេវជ្ជបពាា្ជ េហីយមាន្របសិទ្ធភាពដូចគា្ន ។ សំរាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមទូរស័ព្ទេទៅែផ្នកេសវាបេ្រមសីមាជិក។  

B2. រេបៀបែស្វងរកឱសថេនៅក្នុងបពា្ជ ីឱសថ 

េដីម្បដឹីងថាឱសថែដលេលាកអ្នក្រតូវេ្របីស្ថិតក្នុងបពា្ជ ីឱសថ េលាកអ្នកអាច៖ 

• ចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័របស់គេ្រមាង www.healthnet.com/calmediconnect។ បពា្ជ ីឱសថ

េលីេគហទំពរ័ែតងែតជាបពា្ជ ីចុងេ្រកាយេគបំផុត។ 

• សូមទូរស័ព្ទេទៅកានែ់ផ្នកេសវាបេ្រមសីមាជិក េដីម្បដឹីងថាឱសថមយួស្ថិតក្នុងបពា្ជ ីឱសថែដរឬេទ ឬ

េស្នីសំុច្បោបច់ម្លងៃនបពា្ជ ីេនាះែតម្តង។ 

B3. ឱសថែដលមនិមានេនៅក្នុងបពា្ជ ីឱសថ 

េយីងខ្ញុ ំមនិធានារ៉ាបរ់ងេលីឱសថ្រតូវការេវជ្ជបពាា្ជ ទាងំអស់េនាះេទ។ ឱសថមយួចំនួនមនិស្ថិតក្នុងបពា្ជ ីឱសថពីេ្រពាះច្បោប់

មនិអនុពាា្្្ណ្ញ តេអាយេយីងខ្ញុ ំេធ្វីដូេចា្ន ះ។ ក្នុងករណីេផ្សងេទៀត េយីងខ្ញុ ំបានសេ្រមចចិត្តមនិដាកប់ពា្ចូ លឱសថមយួចំនួន

ចូលក្នុងបពា្ជ ីឱសថ។ 

Health Net Cal MediConnect នឹងមនិបងៃ់ថ្លឱសថែដល្រតូវបានរាយេឈា្ម ះក្នុងែផ្នកេនះេទ។ ឱសថទាងំេនះ  

េហៅថា ឱសថមនិ្រតូវបានរាបប់ពា្ចូ ល។ ្របសិនេបីេលាកអ្នកទទួលបានេវជ្ជបពាា្ជ ែដលមានឱសថមនិ្រតូវបានរាបប់ពា្ចូ ល 

េលាកអ្នកចាបំាច្់រតូវបង្់របាកេ់ដាយខ្លួនឯង។ ្របសិនេបីេលាកអ្នកយល់ថា េយីងខ្ញុ ំគប្បបីងៃ់ថ្លឱសថមនិ្រតូវបាន

រាបប់ពា្ចូ ល េដាយសារែតករណីរបស់េលាកអ្នក េនាះេលាកអ្នកអាចេធ្វីការប្ដឹងឧទ្ធរណ៍បាន។ (េដីម្បែីស្វងយល់ពីរេបៀប

ដាកព់ាក្យបណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍ សូមអានជំពូកទី 9។) 



េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 5៖ ការទទួលបានឱសថមានេវជ្ជបពាា្ជ ែបប 
ពិេ្រគាះជំងឺេ្រកៅរបស់េលាកអ្នកតាមរយៈ គេ្រមាង  

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 156 ? 

 

ខាងេ្រកាមេនះ គឺជាវធិានទូេទៅបី ស្រមាបឱ់សថមនិ្រតូវបានរាបប់ពា្ចូ ល៖ 

1. ការធានារ៉ាបរ់ងេលីឱសថខាងេ្រកៅរបស់គេ្រមាងេយីងខ្ញុ ំ (ែដលរមួបពា្ចូ លទាងំឱសថ Part D និង Medi-Cal) 

មនិអាចបងៃ់ថ្លឱសថែដល្រតូវបានធានារ៉ាបរ់ងេនៅេ្រកាម Medicare Part A ឬ Part B េទ។ ឱសថែដលធានារ៉ាបរ់ង 

េ្រកាម Medicare Part A ឬ Part B ្រតូវបានធានារ៉ាបរ់ងេដាយ Health Net Cal MediConnect េដាយឥតគិតៃថ្ល 

ប៉ុែន្តឱសថទាងំេនាះមនិ្រតូវបានេគចាតទុ់កថាជាែផ្នកមយួៃនអត្ថ្របេយាជនឱ៍សថតាមេវជ្ជបពាា្ជ ពិេ្រគាះជំងឺេ្រកៅរបស់

េលាកអ្នកេឡីយ។ 

2. គេ្រមាងេយីងខ្ញុ ំមនិអាចរ៉ាបរ់ងបងៃ់ថ្លឱសថែដលទិញេនៅេ្រកៅសហរដ្ឋអាេមរកិ និងែដនដីរបស់សហរដ្ឋអាេមរកិេឡីយ។ 

3. ការេ្របីឱសថ្រតូវែត្រតូវបានអនុមត័េដាយរដ្ឋបាលចំណីអាហារ និងឱសថ (FDA) ឬ្រតូវបានគា្ំរទេដាយេសៀវេភៅ 

េយាងជាកល់ាកម់យួចំនួនេដីម្បពី្យោបាលជំងឺរបស់េលាកអ្នក។ េវជ្ជបណ្ឌិ តរបស់េលាកអ្នកអាចនឹងេចញឱសថ

មយួចំនួនេដីម្បពី្យោបាលសា្ថ នភាពជំងឺរបស់េលាកអ្នក េទាះបីជាវាមនិ្រតូវបានឯកភាពេអាយព្យោបាលសា្ថ នភាពជំងឺ

របស់េលាកអ្នកកេ៏ដាយ។ ករណីេនះ្រតូវបានេគេហៅថា ជាការេ្របី្របាស់េដាយគា្ម នការអនុពាា្្្ណ្ញ ត។ ជាទូេទៅ 

គេ្រមាងេយីងខ្ញុ ំមនិធានារ៉ាបរ់ងេលីឱសថេនៅេពលែដលឱសថទាងំេនះ ្រតូវបានេចញេវជ្ជបពាា្ជ ស្រមាបក់ារេ្របី្របាស់

េដាយគា្ម នការអនុពាា្្្ណ្ញ ត។ 

ជាងេនះេទៅេទៀត េយាងតាមច្បោប ់្របេភទឱសថែដលរាយេឈា្ម ះខាងេ្រកាមមនិ្រតូវបានធានារ៉ាបរ់ងេដាយ Medicare ឬ 

Medi-Cal េទ។  

• ឱសថេ្របីេដីម្បបីេង្កីនសមត្ថភាពបន្តពូជ 

• ឱសថេ្របីេដីម្បេីគាលបំណងែកសម្ផស្ស ឬេដីម្បបីេង្កីនការលូតលាស់ៃនសក ់

• ឱសថេ្របីស្រមាបក់ារព្យោបាលជំងឺអសមត្ថភាពផ្លូវេភទ/លិង្គមនិអាចេឡីងរងឹ ដូចជា Viagra®, Cialis®, 

Levitra®, ឬ Caverject® 

• ឱសថស្រមាបក់ារពិេ្រគាះជំងឺេ្រកៅ េនៅេពល្រកុមហុ៊នផលិតឱសថ្របាបថ់ា េលាកអ្នក្រតូវេធ្វីេតស្ត ឬទទួល

យកេសវាែដលផ្ដល់ជូនេដាយពួកេគែតប៉ុេណា្ណ ះ 



េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 5៖ ការទទួលបានឱសថមានេវជ្ជបពាា្ជ ែបប 
ពិេ្រគាះជំងឺេ្រកៅរបស់េលាកអ្នកតាមរយៈ គេ្រមាង  

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 157 ? 

 

B4. ក្រមតិចំែណកចណំាយៃនបពា្ជ ីឱសថ 

• ឱសថនីមយួៗេនៅក្នុងបពា្ជ ីឱសថរបស់េយីងខ្ញុ ំ គឺស្ថិតក្នុងក្រមតិណាមយួៃនក្រមតិចំែណកចំណាយទាងំ 3។ 

ក្រមតិគឺជា្របេភទ្រកុមៃនឱសថែដលមាន្របេភទដូចគា្ន  (ឧទាហរណ៍ ឱសថមានម៉ាកយីេយា ឱសថគា្ម នម៉ាក 

យីេហា ឬឱសថគា្ម នេវជ្ជបពាា្ជ  (OTC))។ ឱសថក្រមតិទី 1 មានៃថ្លសហចំណាយទាប។ ឱសថទាងំេនះ គឺជា

ឱសថគា្ម នម៉ាកយីេហា។ ៃថ្លសហចំណាយនឹងមានចំនួនចាបពី់ $0.00 ដល់ $3.40។ េនះ អា្រស័យេលីក្រមតិៃន

ការធានារ៉ាបរ់ង Medi-Cal របស់េលាកអ្នក។ 

• ឱសថក្រមតិទី 2 មានៃថ្លសហចំណាយខ្ពស់ជាង។ ឱសថទាងំេនះ គឺជាឱសថមានម៉ាកយីេហា។ 

ៃថ្លសហចំណាយនឹងមានចំនួនចាបពី់ $0.00 ដល់ $8.50។ េនះ អា្រស័យេលីក្រមតិៃនការធានារ៉ាបរ់ង 

Medi-Cal របស់េលាកអ្នក។ 

• ឱសថក្រមតិទី 3 មានសហចំណាយចំនួន $0.00។ ឱសថទាងំេនះ គឺជាឱសថ្រតូវការេវជ្ជបពាា្ជ  និងឱសថ OTC 

ែដល Medi-Cal ធានារ៉ាបរ់ង។ 

េដីម្បែីស្វងយល់ពីក្រមតិចំែណកចំណាយៃនឱសថរបស់េលាកអ្នក សូមេមលីក្នុងបពា្ជ ីឱសថរបស់េយីងខ្ញុ ំ។ 

ជំពូកទី 6 នឹង្របាបពី់ចំនួនទឹក្របាកែ់ដលេលាកអ្នក្រតូវបងស់្រមាបក់្រមតិចំែណកចំណាយនីមយួៗ។ 

C. ែដនកំណតេ់លីឱសថមយួចំនួន 

ស្រមាបឱ់សថ្រតូវការេវជ្ជបពាា្ជ មយួចំនួន វធិានពិេសសបានកំណតេ់លីរេបៀប និងេពលែដលគេ្រមាង្រតូវធានារ៉ាបរ់ង។ 

ជាទូេទៅ វធិានេយីងខ្ញុ ំេលីកទឹកចិត្តេអាយេលាកអ្នកទទួលយកឱសថែដល្រតូវនឹងសា្ថ នភាពសុខភាពរបស់េលាកអ្នក  

និងមានសុវត្ថិភាព និង្របសិទ្ធភាព។ េនៅេពលឱសថមានសុវត្ថិភាពក្នុងតៃម្លេថាក មាន្របសិទ្ធភាពដូចគា្ន នឹងឱសថមាន

តៃម្លៃថ្ល េនាះេយីងខ្ញុ ំរពឹំងថា អ្នកផ្តល់េសវាែថទារំបស់េលាកអ្នកនឹងេ្របីឱសថមានតៃម្លេថាក។ 

្របសិនេបីមានវធិានពិេសសណាមយួចំេពាះឱសថរបស់អ្នក ជាទូេទៅ វាមាននយ័ថា អ្នក ឬអ្នកផ្តល់េសវាែថទាអំ្នកនឹង

្រតូវចាតវ់ធិានការបែន្ថម េដីម្បេីអាយេយីងខ្ញុ ំធានារ៉ាបរ់ងេលីឱសថេនាះ។ ឧទាហរណ៍ អ្នកផ្តល់េសវាែថទារំបស់េលាកអ្នក

អាចនឹង្របាបេ់យីងខ្ញុ ំពីការេធ្វីេរាគវនិិច្ឆយ័របស់េលាកអ្នក ឬផ្តល់លទ្ធផលេតស្តឈាមជាមុន។ ្របសិនេបីេលាកអ្នក 

ឬអ្នកផ្តល់េសវាែថទាេំលាកអ្នកយល់ថា វធិានេយីងខ្ញុ ំមនិគប្បអីនុវត្តចំេពាះសា្ថ នភាពរបស់េលាកអ្នក េនាះេលាកអ្នក

គប្បេីស្នីេអាយេយីងខ្ញុ ំផ្តល់ការេលីកែលង។ េយីងខ្ញុ ំអាច ឬមនិអាចយល់្រពមេអាយេលាកអ្នកេ្របីឱសថ េដាយគា្ម នការ

ចាតវ់ធិានការបែន្ថមេនាះ។ 



េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 5៖ ការទទួលបានឱសថមានេវជ្ជបពាា្ជ ែបប 
ពិេ្រគាះជំងឺេ្រកៅរបស់េលាកអ្នកតាមរយៈ គេ្រមាង  

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 158 ? 

 

េដីម្បែីស្វងយល់បែន្ថមអំពីការេស្នីសំុការេលីកែលង សូមអានជំពូកទី 9។ 

1. ការដាកក់្រមតិកំណតេ់លីការេ្របី្របាស់ឱសថមានម៉ាកយីេហាេនៅេពលទ្រមងគ់ា្ម នម៉ាកយីេហាកម៏ានែដរ 

ជាទូេទៅ ឱសថគា្ម នម៉ាកយីេហាមាន្របសិទ្ធភាពដូចគា្ន េទៅនឹងឱសថមានម៉ាកយីេហាែដរ េហីយតាមធម្មតាមាន 

តៃម្លទាបជាង។ ក្នុងករណីភាគេ្រចីន, ្របសិនេបី មានទ្រមងៃ់នឱសថគា្ម នម៉ាកយីេហាចំេពាះឱសថមានម៉ាកយីេយា 

េនាះឱសថសា្ថ នក្នុងបណា្ត ញេយីងខ្ញុ ំនឹងផ្តល់ជូនឱសថទូេទៅដល់េលាកអ្នក។  

• តាមធម្មតា េយីងខ្ញុ ំនឹងមនិបងៃ់ថ្លស្រមាបឱ់សថមានម៉ាកយីេហាេទ េនៅេពលមានទ្រមងឱ់សថគា្ម នម៉ាកយីេហា។ 

• យ៉ាងេនះក្តី ្របសិនេបីអ្នកផ្តល់េសវាកម្មរបស់េលាកអ្នក បាន្របាបេ់យីងខ្ញុ ំពីេហតុផលេវជ្ជសា្រស្តែដលថាឱសថ

គា្ម នម៉ាកយីេហានឹងគា្ម ន្របសិទ្ធភាពស្រមាបេ់លាកអ្នក េនាះេយីងខ្ញុ ំនឹងធានារ៉ាបរ់ងេលីឱសថមានម៉ាកយីេហា។ 

• ៃថ្លសហចំណាយេលាកអ្នកអាចនឹងកានែ់តខ្ពស់ស្រមាបឱ់សថមានម៉ាកយីេហាជាងៃថ្លសហចំណាយស្រមាប ់

ឱសថគា្ម នម៉ាកយីេហា។ 

2. ការទទួលបានការឯកភាពជាមុនពីគេ្រមាង 

ស្រមាបឱ់សថមយួចំនួន េលាកអ្នក ឬេវជ្ជបណ្ឌិ តរបស់េលាកអ្នក្រតូវែតទទួលបានការឯកភាពពីគេ្រមាង  

Health Net Cal MediConnect ជាមុនសិន មុនេពលេលាកអ្នកទទួលបានការផ្គតផ់្គងបំ់េពញឱសថតាមេវជ្ជបពាា្ជ

របស់េលាកអ្នក។ ្របសិនេបីេលាកអ្នកមនិទទួលបានការឯកភាពេទេនាះ គេ្រមាង Health Net Cal MediConnect 

មនិអាចធានារ៉ាបរ់ងេលីឱសថបានេឡីយ។ 

3. សាកេ្របីឱសថេផ្សងេទៀតសិន 

ជាទូេទៅ េយីងខ្ញុ ំចងេ់អាយេលាកអ្នកសាកល្បងឱសថមានតៃម្លទាបជាមុនសិន (ែដលជាេរឿយៗមាន្របសិទ្ធភាព 

ដូចគា្ន ) មុនេពលេយីងខ្ញុ ំធានារ៉ាបរ់ងេលីឱសថែដលៃថ្លជាង។ ឧទាហរណ៍ ្របសិនេបីឱសថ A និងឱសថ B 

ព្យោបាលជំងឺដូចគា្ន  េហីយឱសថ A េថាកជាងឱសថ B េយីងខ្ញុ ំអាចនឹងត្រមូវេអាយេលាកអ្នកេ្របីឱសថ A សិន។ 

្របសិនេបីឱសថ A គា្ម ន្របសិទ្ធភាព េយីងខ្ញុ ំនឹងបងៃ់ថ្លឱសថ B ជូនេលាកអ្នក។ ករណីេនះេហៅថាការព្យោបាលជា

ដំណាកក់ាល។ 



េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 5៖ ការទទួលបានឱសថមានេវជ្ជបពាា្ជ ែបប 
ពិេ្រគាះជំងឺេ្រកៅរបស់េលាកអ្នកតាមរយៈ គេ្រមាង  

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 159 ? 

 

4. ការក្រមតិកំណតប់រមិាណ 

ស្រមាបឱ់សថមយួចំនួន េយីងខ្ញុ ំកំណតប់រមិាណឱសថែដលេលាកអ្នកអាចមាន។ ្របការេនះ្រតូវបានេហៅថា 

ការក្រមតិកំណតប់រមិាណ។ ឧទាហរណ៍ េយីងខ្ញុ ំអាចនឹងដាកក់្រមតិកំណតឱ់សថចំនួនប៉ុនា្ម នែដល

េលាកអ្នកអាចទទួលបានរាល់េពលែដលេលាកអ្នកទទួលការផ្គតផ់្គងបំ់េពញេវជ្ជបពាា្ជ របស់េលាកអ្នក។ 

េដីម្បែីស្វងយល់ថាេតីវធិានណាមយួៃនវធិានខាងេលីអនុវត្តចំេពាះឱសថែដលេលាកអ្នកេ្របី ឬចងេ់្របីេនាះ សូមែឆកេមលី  

បពា្ជ ីឱសថ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានចុងេ្រកាយបំផុត សូមទូរស័ព្ទេទៅកានែ់ផ្នកេសវាបេ្រមសីមាជិក ឬចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័

េយីងខ្ញុ ំ តាមរយៈ www.healthnet.com/calmediconnect។ 

D. មូលេហតុែដលឱសថរបស់េលាកអ្នកមនិ្រតូវបានធានារ៉ាបរ់ង 

េយីងខ្ញុ ំព្យោយាមេធ្វីេអាយការធានារ៉ាបរ់ងេទៅេលីឱសថរបស់េលាកអ្នកដំេណីរការេទៅល្អ្របេសីរស្រមាបេ់លាកអ្នក ប៉ែុន្ត

មានេពលខ្លះ ឱសថមយួអាចមនិ្រតូវបានធានារ៉ាបរ់ងតាមរេបៀបែដលេលាកអ្នកចងប់ានេនាះេឡីយ។ ឧទាហរណ៍៖ 

• ឱសថែដលេលាកអ្នកចងេ់្របីមនិ្រតូវបានធានារ៉ាបរ់ងេដាយគេ្រមាងេយីងខ្ញុ ំ។ ឱសថេនះ អាចមនិស្ថិតក្នុងបពា្ជ ី
ឱសថ។ ទ្រមងឱ់សថគា្ម នម៉ាកយីេហាអាច្រតូវបានធានារ៉ាបរ់ង ប៉ែុន្តឱសថមានម៉ាកយីេហាែដលេលាកអ្នកចង់

េ្របីមនិ្រតូវបានធានារ៉ាបរ់ងេទៅវញិ។ ឱសថេនះ អាចជាឱសថថ្មី េហីយេយីងខ្ញុ ំមនិទានប់ាន្រតួតពិនិត្យសុវត្ថិភាព 

និង្របសិទ្ធភាពរបស់វា។ 

• ឱសថ្រតូវបានធានារ៉ាបរ់ង ប៉ុែន្តមានវធិាន ឬែដនកំណតពិ់េសសៗចំេពាះការធានារ៉ាបរ់ងេលីឱសថេនាះ។ ដូច

បានពន្យល់ក្នុងែផ្នកខាងេលី ឱសថមយួចំនួនែដលធានារ៉ាបរ់ងេដាយគេ្រមាងេយីងខ្ញុ ំ មានវធិានែដលកំណត់

ការេ្របី។ ក្នុងករណីមយួចំនួន េលាកអ្នក ឬអ្នកេចញេវជ្ជបពាា្ជ របស់េលាកអ្នកអាចនឹងេស្នីសំុេយីងខ្ញុ ំេអាយ

េលីកែលងចំេពាះវធិានណាមយួ។ 

មានេរឿងរ៉ាវែដលេលាកអ្នកអាចេធ្វីបាន្របសិនេបីឱសថមនិ្រតូវបានធានារ៉ាបរ់ងតាមរេបៀបែដលេលាកអ្នកចងប់ាន។ 

D1. ទទួលបានការផ្្គតផ់្្គងប់េណា្ត ះអាសន្ន 

ក្នុងករណីខ្លះ េយីងខ្ញុ ំអាចផ្តល់ការផ្គតផ់្គងឱ់សថជាបេណា្ត ះអាសន្នដល់េលាកអ្នក េនៅេពលឱសថេនាះមនិស្ថិតក្នុងបពា្ជ ី
ឱសថ ឬេនៅេពលែដលវាមានែដនកំណតត់ាមរេបៀបមយួចំនួន។ េនះ ផ្ដល់េពលេអាយេលាកអ្នកពិភាក្ឞោជាមយួអ្នកផ្តល់

េសវាែថទារំបស់េលាកអ្នក អំពីការទទួលបានឱសថមយួេផ្សងេទៀត ឬេស្នីសំុេអាយេយីងខ្ញុ ំធានារ៉ាបរ់ងេលីឱសថេនាះ។ 



េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 5៖ ការទទួលបានឱសថមានេវជ្ជបពាា្ជ ែបប 
ពិេ្រគាះជំងឺេ្រកៅរបស់េលាកអ្នកតាមរយៈ គេ្រមាង  

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 160 ? 

 

េដីម្បទីទួលបានការផ្្គតផ់្្គងឱ់សថជាបេណា្ត ះអាសន្ន េលាកអ្នក្រតូវបំេពញតាមវធិានទាងំពីរខាងេ្រកាម៖ 

1. ឱសថែដលេលាកអ្នកកំពុងេ្របី្របាស់៖ 

• ែលងស្ថិតក្នុងបពា្ជ ីឱសថរបស់េយីងខ្ញុ ំ ឬ 

• មនិែដលមានេនៅក្នុងបពា្ជ ីឱសថរបស់េយីងខ្ញុ ំេឡីយ ឬ 

• េពលេនះ្រតូវបានដាកក់្រមតិកំណតត់ាមរេបៀបមយួចំនួន។ 

2. េលាកអ្នក្រតូវស្ថិតក្នុងសា្ថ នភាពណាមយួខាងេ្រកាម៖ 

• េលាកអ្នកេនៅក្នុងគេ្រមាងកាលពីឆា្ន មុំន។ 

o េយីងខ្ញុ ំនឹងធានារ៉ាបរ់ងេលីការផ្គតផ់្គងជ់ាបេណា្ត ះអាសន្នៃនឱសថ ក្នុងអំឡុងេពល 90 ៃថ្ងដំបូងតាមឆា្ន ំ

្របតិទិន។ 

o ការផ្គតផ់្គងប់េណា្ត ះអាសន្នេនះនឹងមានរហូតដល់េទៅ 30 ៃថ្ងេនៅឱសថេនៅឱសថសា្ថ នលករ់ាយ 

និងរហូតដល់េទៅ 31 ៃថ្ងេនៅឱសថសា្ថ នែថទាសុំខភាពរយៈេពលយូរ។ 

o ្របសិនេបីេវជ្ជបពាា្ជ របស់េលាកអ្នក្រតូវបានសរេសរស្រមាបរ់យៈេពលពីរបីៃថ្ង េនាះេយីងខ្ញុ ំនឹងអនុពាា្្្ណ្ញ តឲ្យ 

មានការផ្គតផ់្គងឱ់សថជាេ្រចីនរហូតដល់ 30 ៃថ្ងជាអតិបរមា េលាកអ្នក្រតូវែតបំេពញេវជ្ជបពាា្ជ េនៅតាម 

ឱសថសា្ថ នក្នុងបណា្ត ញ។ 

o ឱសថសា្ថ នែថទារំយៈេពលយូរអែង្វងអាចផ្តល់ឱសថតាមេវជ្ជបពាា្ជ របស់េលាកអ្នកក្នុងបរមិាណតិចតួចក្នុ
ងេពលមយួេដីម្បកីារពារការេ្របីខ្ជះខា្ជ យ។ 

• េលាកអ្នកគឺជាសមាជិកថ្មីក្នុងគេ្រមាងរបស់េយីងខ្ញុ ំ 

o េយីងខ្ញុ ំនឹងធានារ៉ាបរ់ងេលីការផ្គតផ់្គងជ់ាបេណា្ត ះអាសន្នៃនឱសថរបស់េលាកអ្នកក្នុងអំឡុងេពល 90 ៃថ្ង 

ដំបូងៃនសមាជិកភាពរបស់អ្នកេនៅក្នុងគេ្រមាងេនះ។ 

o ការផ្គតផ់្គងប់េណា្ត ះអាសន្នេនះនឹងមានរហូតដល់េទៅ 30 ៃថ្ងេនៅឱសថេនៅឱសថសា្ថ នលករ់ាយ 

និងរហូតដល់េទៅ 31 ៃថ្ងេនៅឱសថសា្ថ នែថទាសុំខភាពរយៈេពលយូរ។  



េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 5៖ ការទទួលបានឱសថមានេវជ្ជបពាា្ជ ែបប 
ពិេ្រគាះជំងឺេ្រកៅរបស់េលាកអ្នកតាមរយៈ គេ្រមាង  

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 161 ? 

 

o ្របសិនេបីេវជ្ជបពាា្ជ របស់េលាកអ្នក្រតូវបានសរេសរក្នុងរយៈេពលពីរបីៃថ្ង េនាះេយីងខ្ញុ ំនឹងអនុពាា្្្ណ្ញ តឲ្យ 

មានការផ្គតផ់្គងឱ់សថជាេ្រចីនរហូតដល់ 30 ៃថ្ងជាអតិបរមា។ េលាកអ្នក្រតូវែតបំេពញឱសថតាម

េវជ្ជបពាា្ជ េនៅឱសថសា្ថ នក្នុងបណា្ត ញ។ 

o ឱសថសា្ថ នែថទារំយៈេពលយូរអែង្វងអាចផ្តល់ឱសថតាមេវជ្ជបពាា្ជ របស់េលាកអ្នកក្នុងបរមិាណតិចតួចក្នុ
ងេពលមយួេដីម្បកីារពារការេ្របីខ្ជះខា្ជ យ។ 

• អ្នកស្ថិតក្នុងគេ្រមាងអស់រយៈេពលេលីសពី 90ៃថ្ង េហីយរស់េនៅក្នុងេវជ្ជសា្ថ នែថទារំយៈេពលែវង ្រពមទាងំ្រតូវការ

ការផ្គតផ់្គងឱ់សថភា្ល មៗ។ 

o េយីងខ្ញុ ំនឹងរ៉ាបរ់ងេលីការផ្គតផ់្គងរ់យៈេពល 31 ៃថ្ង ចំនួនែតម្ដង ឬតិចជាងេនះ្របសិនេបីេវជ្ជបពាា្ជ របស់អ្នក

្រតូវបានសរេសរស្រមាបរ់យៈេពលខ្លីជាងេនះ។ េនះគឺជាការបែន្ថមេទៅេលីការផ្គតផ់្គងប់េណា្ត ះអាសន្ន 

ខាងេលី។ 

ការផា្ល ស់ប្តូរក្រមតិៃនការែថទា ំ

្របសិនេបីក្រមតិៃនការែថទារំបស់េលាកអ្នកផា្ល ស់ប្តូរ េនាះេយីងខ្ញុ ំនឹងធានារ៉ាបរ់ងេលីការផ្គតផ់្គងឱ់សថបេណា្ត ះអាសន្ន 

របស់េលាកអ្នក។ ការផា្ល ស់ប្តូរក្រមតិៃនការែថទាេំកីតេឡីងបានេនៅេពលែដលេលាកអ្នក្រតូវបានចាកេចញពីមន្ទីរេពទ្យ។ 

វាកេ៏កីតេឡីងេនៅេពលេលាកអ្នកផា្ល ស់ប្តូរេទៅឬមកពីកែន្លងែថទាសុំខភាពរយៈេពលយូរផងែដរ។ 

• ្របសិនេបីេលាកអ្នកផា្ល ស់ប្តូរទីលំេនៅពីកែន្លងែថទា ំឬមន្ទីររែថទាយំៈេពលយូរ េហីយ្រតូវការការផ្គតផ់្គងប់េណា្ត ះ 
អាសន្ន េនាះេយីងខ្ញុ ំនឹងរ៉ាបរ់ងេលីការផ្គតផ់្គងរ់យៈេពល 30 ៃថ្ងចំនួនមយួដង។ ្របសិនេបីេវជ្ជបពាា្ជ របស់េលាកអ្នក 
្រតូវបានសរេសរក្នុងរយៈេពលពីរបីៃថ្ង 

េនាះេយីងខ្ញុ ំនឹងអនុពាា្ណ្ញ តឲ្យមានការបំេពញេឡីងវញិេដីម្បផី្តល់ឱសថសរបុរហូតដល់ 30 ៃថ្ង។ 

• ្របសិនេបីេលាកអ្នកផា្ល ស់ប្តូរទីលំេនៅពីកែន្លងែថទាឬំមន្ទីរែថទារំយៈេពលយូរ េហីយ្រតូវការការផ្គតផ់្គងប់េណា្ត ះអាសន្ន 

េនាះេយីងខ្ញុ ំនឹងធានារ៉ាបរ់ងេលីការផ្គតផ់្គងប់េណា្ត ះអាសន្នរយៈេពល 31 ៃថ្ងចំនួនមយួដង។ ្របសិនេបីេវជ្ជបពាា្ជ របស់ 
េលាកអ្នក្រតូវបានសរេសរក្នុងរយៈេពលពីរបីៃថ្ង េនាះេយីងខ្ញុ ំនឹងអនុពាា្ណ្ញ តឲ្យមានការបំេពញេឡីងវញិេដីម្បផី្តល់ឱសថ 
រហូតដល់ 31 ៃថ្ង។ 

o េដីម្បេីស្នីសំុការផ្គតផ់្គងឱ់សថជាបេណា្ត ះអាសន្ន សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានែ់ផ្នកេសវាបេ្រមសីមាជិក។ 



េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 5៖ ការទទួលបានឱសថមានេវជ្ជបពាា្ជ ែបប 
ពិេ្រគាះជំងឺេ្រកៅរបស់េលាកអ្នកតាមរយៈ គេ្រមាង  

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 162 ? 

 

េនៅេពលេលាកអ្នកទទួលបានការផ្គតផ់្គងឱ់សថជាបេណា្ត ះអាសន្ន េនាះេលាកអ្នកគប្បពិីភាក្ឞោជាមយួអ្នកផ្តល់េសវាែថទាំ

របស់េលាកអ្នកេដីម្បសីេ្រមចពីអ្វីែដល្រតូវេធ្វីេនៅេពលអស់ឱសថ។ ខាងេ្រកាមេនះ គឺជាជេ្រមសីរបស់េលាកអ្នក៖ 

• េលាកអ្នកអាចប្តូរេទៅេ្របីឱសថមយួេផ្សងេទៀត។ 

វាអាចមានឱសថមយួេផ្សងេទៀតែដលធានារ៉ាបរ់ងេដាយគេ្រមាងេយីងខ្ញុ ំេហីយសម្រសបស្រមាបេ់លាកអ្នក។ 

េលាកអ្នកអាចេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានែ់ផ្នកេសវាសមាជិក េដីម្បេីស្នីសំុបពា្ជ ីឱសថធានារ៉ាបរ់ងែដលព្យោបាលសា្ថ នភាព

ជំងឺែតមយួ។ បពា្ជ ីេនះ អាចជួយ អ្នកផ្តល់េសវាែថទាេំលាកអ្នកក្នុងការែស្វងរកឱសថធានារ៉ាបរ់ងែដលសម្រសប

ស្រមាបេ់លាកអ្នក។ 

ឬ 

• េលាកអ្នកអាចេស្នីសំុការេលីកែលង។ 

េលាកអ្នក និងអ្នកផ្តល់េសវាែថទារំបស់េលាកអ្នកអាចេស្នីសំុេអាយេយីងខ្ញុ ំផ្តល់ការេលីកែលង។ ឧទាហរណ៍ 

េលាកអ្នកអាចេស្នីេអាយេយីងខ្ញុ ំធានារ៉ាបរ់ងេលីឱសថ េទាះបីជាឱសថេនាះ មនិស្ថិតក្នុងបពា្ជ ីឱសថកេ៏ដាយ។ 

ឬេលាកអ្នកអាចេស្នីេអាយេយីងខ្ញុ ំធានារ៉ាបរ់ងេលីឱសថេដាយគា្ម នែដនកំណត។់ ្របសិនេបីអ្នកផ្តល់

េសវាែថទារំបស់េលាកអ្នក្របាបថ់ា េលាកអ្នកមានមូលេហតុសុខភាពសម្រសបេដីម្បទីទួលបានការេលីកែលង 

េនាះពួកេគអាចជួយ េលាកអ្នកក្នុងការេស្នីសំុការេលីកែលង។ 

េដីម្បែីស្វងយល់បែន្ថមអំពីសំេណីសំុការេលីកែលង សូមអានជំពូកទី 9  

្របសិនេបីេលាកអ្នក្រតូវការជំនួយក្នុងការេស្នីសំុការេលីកែលង េនាះេលាកអ្នកអាចទំនាកទំ់នងែផ្នកេសវាអតិថិជន។ 

E. ការផា្ល ស់ប្តូរការធានារ៉ាបរ់ងស្រមាបឱ់សថរបស់េលាកអ្នក 

ការផា្ល ស់ប្តូរការធានារ៉ាបរ់ងឱសថភាគេ្រចីនេកីតេឡីងេនៅៃថ្ងទី 1 ែខមករា ប៉ុែន្តេយីងអាចបែន្ថម ឬដកឱសថេចញពីបពា្ជ ី 

ឱសថក្នុងអំឡុងឆា្ន េំនាះ។ េយីងខ្ញុ ំកអ៏ាចផា្ល ស់ប្តូរវធិានការច្បោបអំ់ពីឱសថរបស់េយីងខ្ញុ ំ។ ឧទាហរណ៍េយីងអាច៖ 

• សេ្រមចចិត្តថា្រតូវការ ឬមនិ្រតូវការការយល់្រពមជាមុនស្រមាបឱ់សថ។ (ការយល់្រពមជាមុនគឺជាការ 

អនុពាា្្្ណ្ញ តពី Health Net Cal MediConnect មុនេពលេលាកអ្នកអាចទទួលបានឱសថ។) 

• បែន្ថមឱសថនានាពីេ្រពាះឱសថថ្មីៗ រមួមានឱសថគា្ម នម៉ាកយីេហាអាចរកទិញបាន ឬរដា្ឋ ភបិាលបានឯកភាព

េលីការេ្របី្របាស់ថ្មីស្រមាបឱ់សថែដលមាន្រសាប។់ 



េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 5៖ ការទទួលបានឱសថមានេវជ្ជបពាា្ជ ែបប 
ពិេ្រគាះជំងឺេ្រកៅរបស់េលាកអ្នកតាមរយៈ គេ្រមាង  

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 163 ? 

 

• បែន្ថម ឬប្តូរបរមិាណឱសថែដលេលាកអ្នកអាចទទួលបាន (េហៅថាការក្រមតិកំណតប់រមិាណ)។  

• បែន្ថម ឬផា្ល ស់ប្តូរការរតឹបន្តឹងការព្យោបាលជាជំហានេលីឱសថ។ (ការព្យោបាលជាជំហានមាននយ័ថា 

េលាកអ្នក្រតូវែតព្យោយាមេ្របីឱសថមយួមុនេពលេយីងខ្ញុ ំនឹងរ៉ាបរ់ងេលីឱសថេផ្សងេទៀត។) 

ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថមអំពីវធិានការឱសថទាងំេនះ សូមេមលីែផ្នក C េនៅេដីមជំពូកេនះ។ 

្របសិនេបីេលាកអ្នកកំពុងេ្របីឱសថែដល្រតូវបានេគធានារ៉ាបរ់ងេនៅេដីមឆា្ន  ំេនាះេយីងខ្ញុ ំនឹងមនិដកេចញ 

ឬប្តូរការធានារ៉ាបរ់ងឱសថេនាះក្នុងអំឡុងេពលេសសសល់ៃនឆា្ន េំនាះេទេលីកែលងែត៖ 

• ឱសថថ្មី មានតៃម្លេថាកជាង ែដលមានភា្ជ បម់កជាមយួនូវឱសថែដលមានេនៅេលីបពា្ជ ីឱសថឥឡូវេនះ ឬ 

• េយីងខ្ញុ ំបានសិក្ឞោថាឱសថេនាះមនិមានសុវត្ថិភាព ឬ  

• ឱសថ្រតូវបានដកេចញពីទីផ្ឞោរ 

េដីម្បបីានពត័ម៌ានបែន្ថមេទៅេលីអ្វីែដលេកីតេឡីងេនៅេពលមានការផា្ល ស់ប្តូរបពា្ជ ីឱសថ េនាះេលាកអ្នកែតងែតអាច៖ 

• តាមដានពត័ម៌ានថ្មីៗអំពីបពា្ជ ីឱសថតាមេគហទំពរ័ www.healthnet.com/calmediconnect ឬ 

• ទំនាកទំ់នងមកេសវាបេ្រមសីមាជិកេដីម្បពិីនិត្យបពា្ជ ីឱសថចុងេ្រកាយ តាមរយៈេលខ 1-855-464-3571 

(TTY: 711) ពីេម៉ាង 8 ្រពឹក ដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន័្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ 

និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាកអ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការ 

បនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ 

ការផា្ល ស់ប្តូរបពា្ជ ីឱសថមយួចំនួននឹងេកីតេឡីងភា្ល មៗ។ ឧទាហរណ៍៖ 

• ឱសថគា្ម នម៉ាកយីេហាថ្មីមយួអាចមានវញិ។ េពលខ្លះ ឱសថថ្មីនិងេថាកជាងមុនមាន្របសិទ្ធភាពដូចឱសថក្នុង 

បពា្ជ ីឱសថឥឡូវេនះ។ េនៅេពលែដលេរឿងេនះេកីតេឡីង េយីងខ្ញុ ំអាចដកឱសថបច្ចុប្បន្ន ប៉ុែន្តការចំណាយរបស់ 

េលាកអ្នកស្រមាបឱ់សថថ្មីនឹងេនៅដែដល ឬអាចទាបជាងមុន  

េនៅេពលេយីងខ្ញុ ំបែន្ថមឱសថគា្ម នម៉ាកយីេហាថ្មីៗ េនាះេយីងខ្ញុ ំកអ៏ាចសេ្រមចចិត្តរក្ឞោទុកឱសថបច្ចុប្បន្នេនៅ 

េលីបពា្ជ ី ប៉ែុន្ត្រតូវផា្ល ស់ប្តូរវធិានការធានារ៉ាបរ់ង ឬែដនកំណត។់ 



េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 5៖ ការទទួលបានឱសថមានេវជ្ជបពាា្ជ ែបប 
ពិេ្រគាះជំងឺេ្រកៅរបស់េលាកអ្នកតាមរយៈ គេ្រមាង  

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 164 ? 

 

o េយីង្របែហលជាមនិ្របាបអ់្នកមុនេពលេយីងេធ្វីការផា្ល ស់ប្តូរេនះេទ ប៉ុែន្តេយីងនឹងេផ្ញីឲ្យអ្នកនូវពត័ម៌ានអំពី 

ការផា្ល ស់ប្តូរជាកល់ាកឬ់ការផា្ល ស់ប្តូរែដលេយីងបានេធ្វីពីមុនមក។ 

o េលាកអ្នក ឬអ្នកផ្តល់េសវាកម្មរបស់េលាកអ្នកអាចេស្នីសំុ «ការេលីកែលង» ពីការផា្ល ស់ប្តូរទាងំេនះបាន។ 

េយីងខ្ញុ ំនឹងេផ្ញីការជូនដំណឹងជាមយួនឹងជំហានែដលេលាកអ្នកអាចអនុវត្តេដីម្បយីកេទៅេស្នីសំុករណីេលីក

ែលង។ សូមេមលីជំពូកទី 9 ៃនេសៀវេភៅែណនាេំនះស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថមអំពីករណីេលីកែលង។ 

• ឱសថ្រតូវបានដកេចញពីទីផ្សោរ។ ្របសិនេបីរដ្ឋបាលចំណីអាហារ និងឱសថ (FDA) និយាយថាឱសថែដល 

េលាកអ្នកេ្របីមនិមានសុវត្ថិភាព ឬអ្នកផលិតឱសថ្រតូវលុបឱសថេចាលពីទីផ្ឞោរ េនាះេយីងនឹងដកវាេចញពីបពា្ជ ី 

ឱសថ។ ្របសិនេបីេលាកអ្នកទទួលទានឱសថ េយីងនឹងឲ្យេលាកអ្នកដឹងអំពីវា។  

េយីងខ្ញុ ំអាចេធ្វីការផា្ល ស់ប្តូរេផ្សងៗេទៀតែដលបះ៉ពាល់ដល់ឱសថែដលេលាកអ្នកេ្របី្របាស់។ េយីងនឹង្របាបេ់លាកអ្នកជា 

មុនអំពីការផា្ល ស់ប្តូរេផ្សងៗេទៅេលីបពា្ជ ីឱសថ។ ការផា្ល ស់ប្តូរេនះអាចេកីតេឡីង ្របសិនេបី៖ 

• FDA ផ្តល់ការែណនាថំ្មី ឬមានការែណនាគំ្លីនិកថ្មីអំពីឱសថ។  

• េយីងខ្ញុ ំបែន្ថមឱសថគា្ម នម៉ាកយីេហាថ្មីស្រមាបទី់ផ្ឞោរ និង 

o ផា្ល ស់ប្តូរឱសថមានម៉ាកយីេហាែដលកំពុងមានេនៅក្នុងបពា្ជ ីឱសថ ឬ  

o ផា្ល ស់ប្តូរវធិានការ ឬការកំណតធ់ានារ៉ាបរ់ងស្រមាបឱ់សថែដលមានម៉ាកយីេហា។ 

េនៅេពលការផា្ល ស់ប្តូរទាងំេនះេកីតេឡីង េយីងខ្ញុ ំនឹង្របាបេ់លាកអ្នកយ៉ាងេហាចណាស់ 30 ៃថ្ងមុនេពលេយីងផា្ល ស់ប្តូរបពា្ជ ី 

ឱសថ ឬេនៅេពលេលាកអ្នកេស្នីសំុការផ្គតផ់្គងេ់ឡីងវញិ។ េនះនឹងផ្តល់រយៈេពលឲ្យេលាកអ្នកនិយាយជាមយួេវជ្ជបណ្ឌិ ត 

េលាកអ្នក ឬអ្នកេចញេវជ្ជបពាា្ជ េផ្សងេទៀត។ គាត ់ឬនាងអាចជួយ េលាកអ្នកក្នុងការសេ្រមចចិត្តថាេតីមានឱសថសា្ថ ន 

្រសេដៀងគា្ន េនៅេលីបពា្ជ ីឱសថែដលេលាកអ្នកអាចជំនួសវញិ ឬថាេតី្រតូវេស្នីសំុករណីេលីកែលងែដរឬេទ។ បនា្ទ បម់ក 

េលាកអ្នកអាច៖ 

• ទទួលការផ្គតផ់្គងឱ់សថចំនួន 30-ៃថ្ងមុនេពលមានការផា្ល ស់ប្តូរេទៅេលីបពា្ជ ីឱសថែដលបានេធ្វីេឡីងេនាះ ឬ 

• េស្នីសំុករណីេលីកែលងស្រមាបក់ារផា្ល ស់ប្តូរទាងំេនះ។ េដីម្បែីស្វងយល់បែន្ថមអំពីការេស្នីសំុការេលីកែលង  

សូមអានជំពូកទី 9។ 

 



េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 5៖ ការទទួលបានឱសថមានេវជ្ជបពាា្ជ ែបប 
ពិេ្រគាះជំងឺេ្រកៅរបស់េលាកអ្នកតាមរយៈ គេ្រមាង  

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 165 ? 

 

F. ការធានារ៉ាបរ់ងេលីឱសថក្នុងករណីពេិសស 

F1. ្របសិនេបីេលាកអ្នកកពុំងស្ថិតក្នុងមន្ទីរេពទ្យ ឬមន្ទីរែថទាជំនំាញែដលធានារ៉ាបរ់ងេដាយគេ្រមាងេយីងខ្ញុ  ំ

្របសិនេបីេលាកអ្នក្រតូវបានចូលស្រមាកេនៅមន្ទីរេពទ្យ ឬមន្ទីរែថទាជំំនាញែដលធានារ៉ាបរ់ងេដាយគេ្រមាងេយីងខ្ញុ ំ 

ជាទូេទៅ េយីងខ្ញុ ំនឹងធានារ៉ាបរ់ងេលីៃថ្លឱសថតាមេវជ្ជបពាា្ជ របស់េលាកអ្នក ក្នុងអំឡុងេពលសា្ន កេ់នៅេនាះ។ េលាកអ្នក

មនិចាបំាច្់រតូវបងៃ់ថ្លសហចំណាយេឡីយ។ េនៅេពលែដលេលាកអ្នកចាកេចញពីមន្ទីរេពទ្យ ឬមន្ទីរែថទាជំំនាញ េយីងខ្ញុ ំ

នឹងធានារ៉ាបរ់ងេលីឱសថរបស់េលាកអ្នក ដរាបណាឱសថទាងំេនាះ បំេពញតាមវធិានទាងំអស់ស្រមាបក់ារធានារ៉ាបរ់ង

របស់េយីងខ្ញុ ំ។ 

េដីម្បែីស្វងយល់បែន្ថមអំពីការធានារ៉ាបរ់ងឱសថ និងពីអ្វីែដលេលាកអ្នក្រតូវបង ់សូមេមលីជំពូកទី 6។ 

F2. ្របសិនេបីេលាកអ្នកកពុំងស្ថិតក្នុងមន្ទីរែថទារំយៈេពលែវង 

តាមធម្មតា មន្ទីរែថទារំយៈេពលែវង ដូចជាមណ្ឌ លែថទា ំមានឱសថសា្ថ នផា្ទ ល់ខ្លួន ឬឱសថសា្ថ នែដលផ្គតផ់្គងឱ់សថ

ដល់អ្នកសា្ន កេ់នៅទាងំអស់របស់ខ្លួន។ ្របសិនេបីេលាកអ្នកកំពុងសា្ន កេ់នៅក្នុងមន្ទីរែថទារំយៈេពលែវង េនាះេលាកអ្នកអាច

ទទួលយកឱសថតាមេវជ្ជបពាា្ជ េនៅឱសថសា្ថ នៃនមន្ទីរេនាះ ្របសិនេបីវាជាែផ្នកមយួៃនបណា្ត ញេយីងខ្ញុ ំ។ 

សូមពិនិត្យេមលីបពា្ជ ីរាយេឈា្ម ះអ្នកផ្តល់េសវាែថទា ំនិងឱសថសា្ថ ន េដីម្បែីស្វងយល់ ថាេតីឱសថសា្ថ នេនៅមន្ទីរែថទាំ

រយៈេពលែវងរបស់េលាកអ្នក គឺជាែផ្នកមយួៃនបណា្ត ញរបស់េយីងខ្ញុ ំែដរឬេទ។ ្របសិនេបីមនិែមន ឬ្របសិនេបីេលាក

អ្នក្រតូវការពត័ម៌ានបែន្ថម សូមទាកទ់ងែផ្នកេសវាបេ្រមសីមាជិក។ 

F3. ្របសិនេបីេលាកអ្នកស្ថិតេនៅក្នុងកម្មវធិីែថទាដំណំាកក់ាលចុងេ្រកាយែដលបានបពាា្ជ កទ់ទួលសា្្គ ល់េដាយ 

Medicare  

ឱសថមនិធា្ល ប្់រតូវបានធានារ៉ាបរ់ងេដាយការែថទាដំំណាកក់ាលចុងេ្រកាយ និងគេ្រមាងរបស់េយីងខ្ញុ ំក្នុងេពលែតមយួ

េឡីយ។ 

• ្របសិនេបីេលាកអ្នក្រតូវបានចុះេឈា្ម ះេនៅក្នុងមន្ទីរព្យោបាលជំងឺដំណាកក់ាលចុងេ្រកាយរបស់ Medicare េហីយ

្រតូវការឱសថបំបាតក់ារឈចឺាប ់ឱសថបំបាតច់េងា្អ រ ឱសថបពា្ចុ ះលាមក ឬ្របឆាងំការថបអ់ារម្មណ៍ែដលមនិ្រតូវ

បានធានារ៉ាបរ់ងេដាយមន្ទីរព្យោបាលជំងឺដំណាកក់ាលចុងេ្រកាយរបស់េលាកអ្នក េដាយសារែតវាមនិទាកទ់ង

នឹងជំងឺដំណាកក់ាលចុងេ្រកាយ និងសា្ថ នភាពពាកព់ន័្ធរបស់េលាកអ្នក េនាះគេ្រមាងេយីងខ្ញុ ំ្រតូវែតទទួលការជូន



េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 5៖ ការទទួលបានឱសថមានេវជ្ជបពាា្ជ ែបប 
ពិេ្រគាះជំងឺេ្រកៅរបស់េលាកអ្នកតាមរយៈ គេ្រមាង  

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 166 ? 

 

ដំណឹងពីអ្នកេចញេវជ្ជបពាា្ជ  ឬអ្នកផ្ដល់េសវាែថទាៃំនមន្ទីរព្យោបាលជំងឺដំណាកក់ាលចុងេ្រកាយរបស់េលាកអ្នក

ថា ឱសថេនាះមនិពាកព់ន័្ធ មុនេពលែដលគេ្រមាងេយីងអាចធានារ៉ាបរ់ងឱសថេនាះបាន។ 

• េដីម្បបីងា្ក រការយឺតយ៉ាវក្នុងការទទួលបានឱសថមនិពាកព់ន័្ធណាមយួែដលគួរ្រតូវបានធានារ៉ាបរ់ងេដាយ

គេ្រមាងេយីងខ្ញុ ំ េនាះេលាកអ្នកអាចេស្នីសំុឲ្យអ្នកផ្ដល់េសវាមន្ទីរព្យោបាលជំងឺដំណាកក់ាលចុងេ្រកាយ ឬអ្នក

េចញេវជ្ជបពាា្ជ របស់េលាកអ្នកឲ្យធានា្របាកដថាេយីងបានទទួលការជូនដំណឹងែដលថាឱសថេនាះមនិពាកព់ន័្ធ 

មុនេពលែដលេលាកអ្នកេស្នីសំុឲ្យឱសថសា្ថ នផ្គតផ់្គងឱ់សថេទៅតាមេវជ្ជបពាា្ជ របស់េលាកអ្នក។ 

្របសិនេបីេលាកអ្នកចាកេចញពីមន្ទីរែថទាដំំណាកក់ាលចុងេ្រកាយ គេ្រមាងេយីងខ្ញុ ំគួរែតធានារ៉ាបរ់ងេលីឱសថទាងំអស់

របស់េលាកអ្នក។ េដីម្បបីងា្ក រការយឺតយ៉ាវណាមយួេនៅឱសថសា្ថ នេនៅេពលែដលអត្ថ្របេយាជនៃ៍នការែថទាដំំណាកក់ាល

ចុងេ្រកាយ Medicare របស់េលាកអ្នកបពា្ច ប ់េនាះេលាកអ្នកគួរយកឯកសារេទៅកានឱ់សថសា្ថ នេដីម្បបីពាា្ជ កថ់ា 

េលាកអ្នកបានចាកេចញពីការែថទាដំំណាកក់ាលចុងេ្រកាយេហីយ។ សូមេមលីែផ្នកមុនៗៃនជំពូកេនះ ែដលនិយាយអំពី

វធិាននានាស្រមាបទ់ទួលបានការធានារ៉ាបរ់ងឱសថេ្រកាម Part D។ 

េដីម្បសិីក្ឞោបែន្ថមអំពីអត្ថ្របេយាជនៃ៍នការែថទាដំំណាកក់ាលចុងេ្រកាយ សូមេមលីជំពូកទី 4។ 

G.  កម្មវធិីស្តីពីសុវត្ថភិាពឱសថ និងការ្រគប្់រគងឱសថ 

G1. កម្មវធិសី្រមាបជ់ួយ សមាជិកឲ្យេ្របី្របាស់ឱសថ្របកបេដាយសុវត្ថិភាព 

រាល់េពលែដលេលាកអ្នកទទួលការផ្គតផ់្គងឱ់សថតាមេវជ្ជបពាា្ជ  េនាះេយីងខ្ញុ ំនឹងែស្វងរកបពាា្ហ ែដលអាចេកីត

មានដូចជាកំហុសឆ្គងឱសថ ឬឱសថែដល៖ 

• មនិចាបំាច្់រតូវការេ្រពាះថាេលាកអ្នកកំពុងេ្របីឱសថដៃទេទៀតែដលមាន្របសិទ្ធភាពដូចគា្ន  

• មនិមានសុវត្ថិភាពស្រមាបអ់ាយុ ឬេភទរបស់េលាកអ្នក 

• អាចេធ្វីឲ្យេលាកអ្នកេ្រគាះថា្ន ក ់្របសិនេបីេលាកអ្នកទទួលទានក្នុងេពលែតមយួ 

• ផ្សពីំវត្ថុធាតុែដលេលាកអ្នកអាែឡសីុជាមយួ 

្របសិនេបីេយីងខ្ញុ ំរកេឃីញបពាា្ហ ែដលអាចមានេនៅក្នុងការេ្របីឱសថតាមេវជ្ជបពាា្ជ របស់េលាកអ្នក េនាះេយីងខ្ញុ ំនឹងេធ្វីការ

ជាមយួអ្នកផ្តល់េសវាែថទារំបស់េលាកអ្នកេដីម្បែីកត្រមូវបពាា្ហ េនះ។ 



េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 5៖ ការទទួលបានឱសថមានេវជ្ជបពាា្ជ ែបប 
ពិេ្រគាះជំងឺេ្រកៅរបស់េលាកអ្នកតាមរយៈ គេ្រមាង  

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 167 ? 

 

G2. កម្មវធិេីដីម្បជីួយ ដល់សមាជិកក្នុងការ្រគប្់រគងឱសថរបស់ពកួេគ 

្របសិនេបីេលាកអ្នកេ្របីឱសថស្រមាបស់ា្ថ នភាពេវជ្ជសា្រស្ដេផ្សងៗគា្ន  េនាះេលាកអ្នកអាចនឹងមានសិទ្ធិទទួលបាន

េសវានានា េដាយឥតគិតៃថ្លស្រមាបេ់លាកអ្នក តាមរយៈកម្មវធីិ្រគប្់រគងការព្យោបាលេដាយឱសថ (MTM)។ កម្មវធីិេនះ 

ជួយ េលាកអ្នក និងអ្នកផ្ដល់េសវាែថទាេំលាកអ្នកេដីម្បឲី្យ្របាកដថាឱសថរបស់េលាកអ្នកកំពុងែតមាន្របសិទ្ធិភាពេដីម្បែីក 

លម្អសុខភាពេលាកអ្នកឲ្យកានែ់ត្របេសីរេឡីង។ ឱសថការ ីឬអ្នកវជិា្ជ ជីវៈែផ្នកសុខភាពេផ្សងេទៀតនឹងផ្ដល់ជូនេលាកអ្នក

នូវការ្រតួតពិនិត្យយ៉ាងទូលំទូលាយេលីឱសថ្រគបមុ់ខរបស់េលាកអ្នក េហីយពិភាក្ឞោជាមយួេលាកអ្នកអំពី៖  

• រេបៀបទទួលបានអត្ថ្របេយាជនេ៍្រចីនបំផុតពីឱសថែដលេលាកអ្នកេ្របី 

• រាល់កង្វល់ណាមយួែដលេលាកអ្នកមានដូចជា ៃថ្លចំណាយេលីការេ្របីឱសថ និង្របតិកម្មឱសថ 

• រេបៀបដ្៏របេសីរបំផុតក្នុងការេ្របីឱសថរបស់េលាកអ្នក 

• រាល់សំណួរ ឬបពាា្ហ ណាមយួែដលេលាកអ្នកមានចំេពាះឱសថ្រតូវការេវជ្ជបពាា្ជ  និងមនិ្រតូវការេវជ្ជបពាា្ជ

របស់េលាកអ្នក 

េលាកអ្នកនឹងទទួលបានការសេង្ខបជាលាយលក្ខណ៍អក្សរអំពីការពិភាក្ឞោេនះ។ ការសេង្ខបមានែផនការសកម្មភាពស្ដីពី

ការេ្របីឱសថែដលែណនាពីំអ្វីែដលេលាកអ្នកអាចេធ្វី េដីម្បអីាចេ្របី្របាស់ឱសថេលាកអ្នកឲ្យបានល្អបំផុត។ េលាកអ្នកក៏

នឹងទទួលបានបពា្ជ ីឱសថផា្ទ ល់ខ្លួនែដលនឹងបពា្ចូ លនូវឱសថទាងំឡាយណាែដលេលាកអ្នកកំពុងេ្របី្របាស់ និងពី

មូលេហតុែដលេលាកអ្នកេ្របីឱសថទាងំេនះ។  

វាជាការ្របេសីរក្នុងការកំណតេ់ពលណាតជួ់បេដីម្ប្ីរតួតពិនិត្យឱសថរបស់េលាកអ្នក មុនការជួបពិេ្រគាះ «សុខុមាលភាព» 

្របចាឆំា្ន រំបស់េលាកអ្នក េដីម្បឲី្យេលាកអ្នកអាចនិយាយជាមយួេវជ្ជបណ្ឌិ តេលាកអ្នកអំពីែផនការសកម្មភាព និងបពា្ជ ី
ឱសថរបស់េលាកអ្នក។  សូមយកែផនការសកម្មភាព និងបពា្ជ ីឱសថរបស់េលាកអ្នកមកជាមយួេនៅេពលជួបពិេ្រគាះ ឬ

េនៅរាល់េពលែដលេលាកអ្នកពិភាក្ឞោជាមយួេវជ្ជបណ្ឌិ ត ឱសថការ ីនិងអ្នកផ្ដល់េសវាកម្មសុខភាពដៃទេផ្សងេទៀតរបស់

េលាកអ្នក។ ដូចគា្ន ផងែដរ សូមយកបពា្ជ ីឱសថរបស់េលាកអ្នកមកជាមយួ ្របសិនេបីេលាកអ្នកេទៅកានម់ន្ទីរេពទ្យ ឬបន្ទប់

សេ្រងា្គ ះបនា្ទ ន។់ 

កម្មវធីិ្រគប្់រគងការព្យោបាលេដាយការេ្របីឱសថគឺ មានលក្ខណៈស្ម័្រគចិត្ត និងឥតគិតៃថ្លស្រមាបស់មាជិកែដលមាន

លក្ខណៈសម្បត្ដិ្រគប្់រគាន។់ ្របសិនេបីេយីងខ្ញុ ំមានកម្មវធីិែដលសម្រសបនឹងត្រមូវការរបស់េលាកអ្នក េនាះេយីងខ្ញុ ំនឹងចុះ

េឈា្ម ះអ្នកចូលក្នុងកម្មវធីិេនះ េហីយេផ្ញីពត័ម៌ានជូនេលាកអ្នក។ ្របសិនេបីេលាកអ្នកមនិចងចូ់លរមួក្នុងកម្មវធីិេនះ សូមជូន

ដំណឹងដល់េយីងខ្ញុ ំ េនាះេយីងខ្ញុ ំនឹងដកេឈា្ម ះេលាកអ្នកេចញពីកម្មវធីី។ 



េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 5៖ ការទទួលបានឱសថមានេវជ្ជបពាា្ជ ែបប 
ពិេ្រគាះជំងឺេ្រកៅរបស់េលាកអ្នកតាមរយៈ គេ្រមាង  

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 168 ? 

 

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរណាមយួអំពីកម្មវធីិទាងំេនះ សូមទំនាកទំ់នងែផ្នកេសវាអតិថិជន។ 

G3. កម្មវធិ្ីរគប្់រគងឱសថេដីម្បជីួយ សមាជិកេដាយេ្របីឱសថអូភអីយ័ េដាយសុវត្ថិភាព 

Health Net Cal MediConnect មានកម្មវធីិមយួែដលអាចជួយ សមាជិកេដាយេ្របីឱសថអូភអីយ័ែដលមានេវជ្ជបពាា្ជ  

របស់ពួកេគ ឬឱសថដៃទេទៀតែដល្រតូវបានេគរេំលាភបំពានជាញឹកញាប។់ កម្មវធីិេនះ្រតូវបានេគេហៅថាជាកម្មវធីិ 

្រគប្់រគងឱសថ (DMP)។  

្របសិនេបីេលាកអ្នកេ្របីឱសថអូភអីយ័ែដលេលាកអ្នកទទួលបានពី្រគូេពទ្យឬឱសថសា្ថ នជាេ្រចីន េយីងខ្ញុ ំអាចនិយាយ 

ជាមយួ្រគូេពទ្យរបស់េលាកអ្នកេដីម្ប្ីរបាកដថាការេ្របី្របាស់របស់េលាកអ្នកគឺសម្រសប និងចាបំាចខ់ាងេវជ្ជសា្រស្ត 

ច្បោស់លាស់។ ការេធ្វីការជាមយួេវជ្ជបណ្ឌិ តរបស់េលាកអ្នក ្របសិនេបីេយីងខ្ញុ ំសេ្រមចចិត្តថាេលាកអ្នក្របឈមនឹង 

ការេ្របីខុសឬេ្របីបំពានៃនឱសថអូភអីយ័ េនាះេយីងខ្ញុ ំអាចកំណតពី់រេបៀបែដលេលាកអ្នកអាចទទួលបានឱសថ 

ទាងំេនាះ។ ការកំណតក់្រមតិអាចរមួបពា្ចូ ល៖ 

• ត្រមូវឲ្យេលាកអ្នកទទួលបានេវជ្ជបពាា្ជ ទាងំអស់ស្រមាបឱ់សថទាងំេនាះពីឱសថសា្ថ នមយួ និង/ឬ ពីេវជ្ជបណ្ឌិ តមយួ 

• ការកំណតប់រមិាណឱសថទាងំេនាះែដលេយីងអាចធានារ៉ាបរ់ងស្រមាបេ់លាកអ្នក 

្របសិនេបីេយីងខ្ញុ ំសេ្រមចថាមានក្រមតិមយួឬេ្រចីនគួរែតអនុវត្តចំេពាះេលាកអ្នក េនាះេយីងខ្ញុ ំនឹងេផ្ញីលិខិតមយួជាមុន។ 

លិខិតេនះនឹងពន្យល់អំពីការកំណតក់្រមតិែដលេយីងខ្ញុ ំគិតថាគួរអនុវត្ត។  

េលាកអ្នកនឹងមានឱកាស្របាបេ់យីងខ្ញុ ំថាេតីេវជ្ជបណ្ឌិ ត ឬឱសថសា្ថ នមយួណាែដលេលាកអ្នកចងេ់្របី្របាស់។ 

្របសិនេបីេលាកអ្នកគិតថាេយីងខ្ញុ ំមានកំហុស េលាកអ្នកមនិយល់្រសបថាេលាកអ្នកកំពុងស្ថិតក្នុងហានិភយ័ៃនការ 

េ្របី្របាស់ឱសថតាមេវជ្ជបពាា្ជ រេំលាភបំពាន ឬេលាកអ្នកមនិយល់្រសបនឹងការកំណតក់្រមតិ េនាះ េលាកអ្នកនិងអ្នកេចញ 

េវជ្ជបពាា្ជ របស់េលាកអ្នកអាចដាកព់ាក្យបណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍បាន។ (េដីម្បែីស្វងយល់ពីរេបៀបដាកព់ាក្យបណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍ 

សូមអានជំពូកទី 9។) 

DMP មនិអនុវត្តេលីេលាកអ្នក ្របសិនេបីេលាកអ្នក៖ 

• មានបពាា្ហ សុខភាពមយួចំនួន ដូចជាជម្ងមឺហារកី ឬ 

• កំពុងមានការែថទាតំាមេគហដា្ឋ ន ឬ  

• រស់េនៅក្នុងមណ្ឌ លែថទាសុំខភាពរយៈេពលយូរ។ 



េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect 

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 169 ? 

 

ជំពូកទី 6៖ អ្វីែដលេលាកអ្នក្រតូវបងស់្រមាបឱ់សថ្រតូវការេវជ្ជបពាា្ជ ៃនកម្មវធិី 

Medicare និង MediCal របស់េលាកអ្នក  

េសចក្តេីផ្តមី 

ជំពូកេនះ ្របាបពី់អ្វីែដលេលាកអ្នក្រតូវបងស់្រមាបឱ់សថ្រតូវការេវជ្ជបពាា្ជ ែបបពិេ្រគាះជំងឺេ្រកៅរបស់េលាកអ្នក។ ពាក្យថា 

«ឱសថ» េយីងខ្ញុ ំមាននយ័សេមៅ្ដ េទៅេលី៖ 

• ឱសថ្រតូវការេវជ្ជបពាា្ជ  Medicare Part D, និង 

• ឱសថនិងបរកិា្ខ រែដល្រតូវបានធានារ៉ាបរ់ងេនៅេ្រកាមកម្មវធីិ Medi-Cal, និង 

• ឱសថ និងបរកិា្ខ រែដល្រតូវបានធានារ៉ាបរ់ងេដាយគេ្រមាងក្នុងនាមជាអត្ថ្របេយាជនប៍ែន្ថម។ 

េដាយសារេលាកអ្នកមានសិទ្ធិចូលរមួកម្មវធីិ Medi-Cal េនាះេលាកអ្នកនឹងទទួលបាន «ជំនួយបែន្ថម» ពីកម្មវធីិ 

Medicare េដីម្បជួីយ បងៃ់ថ្លឱសថ្រតូវការេវជ្ជបពាា្ជ ៃនកម្មវធីិ Medicare Part D របស់េលាកអ្នក។ 

 

ជំនួយបែន្ថម គឺជាកម្មវធីិ Medicare ែដលជួយ ដល់េលាកអ្នកែដលមាន្របាកចំ់ណូលមានក្រមតិ និងធនធានតិចតួច 

បន្ថយការចំណាយេលីឱសថតាមេវជ្ជបពាា្ជ របស់ Medicare Part D ដូចជាៃថ្លបុព្វលាភធានារ៉ាបរ់ង ទឹក្របាកធ់ានា 

និងៃថ្លសហចំណាយជាេដីម។ ជំនួយបែន្ថម ក្៏រតូវបានេហៅម្យោង៉េទៀតែដរថា «្របាកឧ់បត្ថម្ភស្រមាបអ់្នកមានចំណូល

ទាប» ឬ «LIS»។  
 

ពាក្យគន្លឹះសំខាន់ៗ  និងនិយមនយ័របស់ពួកវាមានេនៅតាមលំដាបអ់ក្ខរ្រកមក្នុងជំពូកចុងេ្រកាយៃន 

េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជិក។ 

េដីម្បយីល់ដឹងបែន្ថមពីឱសថ្រតូវការេវជ្ជបពាា្ជ  េនាះអ្នកអាចេមលីេនៅក្នុងកែន្លងទាងំេនះ៖ 

• បពា្ជ ីឱសថែដល្រតូវបានធានារ៉ាបរ់ងរបស់េយីង។ 

o េយីងខ្ញុ ំេហៅបពា្ជ ីេនះថា «បពា្ជ ីឱសថ»។ បពា្ជ ីេនះ្របាបេ់លាកអ្នកនូវ៖ 

– ឱសថណាមយួែដលេយីងខ្ញុ ំបងៃ់ថ្លជូន 



េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 6៖ អ្វីែដលេលាកអ្នក្រតូវបងស់្រមាបឱ់សថ្រតូវការេវជ្ជបពាា្ជ  
ៃនកម្មវធិី Medicare និង Medi-Cal របស់េលាកអ្នក 

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 170 ? 

 

– ក្រមតិចំែណកបងៃ់ថ្លទាងំ 3 ណាមយួែដលឱសថនីមយួៗស្ថិតេនៅ 

– ថាេតីមានការដាកកំ់ហិតណាមយួែដរឬេទ េទៅេលីឱសថ 

o ្របសិនេបីេលាកអ្នក្រតូវការបពា្ជ ីឱសថចម្លងមយួច្បោប ់សូមទូរស័ព្ទេទៅកានេ់សវាបេ្រមសីមាជិក។  

េលាកអ្នកកអ៏ាចែស្វងរកបពា្ជ ីឱសថបានផងែដរេនៅេលីេគហទំពរ័េយីងខ្ញុ ំតាមរយៈ 

www.healthnet.com/calmediconnect។ បពា្ជ ីឱសថេនៅេលីេគហទំពរ័ គឺជានិច្ចកាលចុងេ្រកាយបំផុត។ 

• ជំពូកទី 5 ៃនេសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជិកេនះ។ 

o ជំពូកទី 5 ្របាបពី់រេបៀបទទួលបានឱសថ្រតូវការេវជ្ជបពាា្ជ ែបបពិេ្រគាះជំងឺេ្រកៅរបស់េលាកអ្នក

តាមរយៈគេ្រមាងរបស់េយីងខ្ញុ ំ។ 

o វាមានវធិាននានាែដលេលាកអ្នក្រតូវអនុវត្ដតាម។ វាក្៏របាបផ់ងែដរពី្របេភទណាមយួៃនឱសថ្រតូវការ

េវជ្ជបពាា្ជ េនះ ែដល មនិ្រតូវបានធានារ៉ាបរ់ងេដាយគេ្រមាងរបស់េយីងខ្ញុ ំ។ 

• បពា្ជ ីេឈា្ម ះឱសថសា្ថ ន និងអ្នកផ្តល់េសវាែថទារំបស់េយីង។ 

o េស្ទីរ្រគបក់រណីទាងំអស់ េលាកអ្នក្រតូវែតេ្របី្របាស់ឱសថសា្ថ នក្នុងបណា្ត ញេដីម្បទីទួលបានឱសថ

ែដល្រតូវបានធានារ៉ាបរ់ងរបស់េលាកអ្នក។ ឱសថសា្ថ នក្នុងបណា្ត ញ គឺឱសថសា្ថ នែដលបានឯកភាព

េធ្វីការជាមយួេយីងខ្ញុ ំ។ 

o បពា្ជ ីេឈា្ម ះឱសថសា្ថ ន និងអ្នកផ្តល់េសវាែថទា ំមានបពា្ជ ីរាយនាមឱសថសា្ថ នក្នុងបណា្ត ញ។ េលាកអ្នក

អាចអានបែន្ថមអំពីឱសថសា្ថ នក្នុងបណា្ត ញ េនៅក្នុងជំពូកទី 5។ 

http://www.healthnet.com/calmediconnect


េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 6៖ អ្វីែដលេលាកអ្នក្រតូវបងស់្រមាបឱ់សថ្រតូវការេវជ្ជបពាា្ជ  
ៃនកម្មវធិី Medicare និង Medi-Cal របស់េលាកអ្នក 

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 171 ? 
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េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 6៖ អ្វីែដលេលាកអ្នក្រតូវបងស់្រមាបឱ់សថ្រតូវការេវជ្ជបពាា្ជ  
ៃនកម្មវធិី Medicare និង Medi-Cal របស់េលាកអ្នក 

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 172 ? 

 

A. ការពន្យល់ពីអត្ថ្របេយាជន ៍(EOB) 

គេ្រមាងេយីងខ្ញុ ំតាមដានេទៅេលីឱសថ្រតូវការេវជ្ជបពាា្ជ របស់េលាកអ្នក។ េយីងខ្ញុ ំតាមដានេលីតៃម្លពីរ្របេភទ៖ 

• តៃម្លេចញពីេហាេប៉ៅផា្ទ ល់របស់េលាកអ្នក។ េនះគឺជាចំនួនទឹក្របាកែ់ដលេលាកអ្នកឬអ្នកេផ្សងេទៀតតាងនាម 

ជំនួសឲ្យេលាកអ្នក បងៃ់ថ្លស្រមាបេ់វជ្ជបពាា្ជ របស់េលាកអ្នក។ 

• តៃម្លសរបុៃនឱសថរបស់េលាកអ្នក។ េនះគឺជាចំនួនទឹក្របាកែ់ដលេលាកអ្នក ឬអ្នកេផ្សងែដលតាងនាមជំនួស 

ឲ្យេលាកអ្នក បងៃ់ថ្លសំរាបេ់វជ្ជបពាា្ជ របស់េលាកអ្នក បូករមួនឹងចំនួនទឹក្របាកែ់ដលេយីងខ្ញុ ំបង។់ 

េនៅេពលេលាកអ្នកទទួលបានឱសថ្រតូវការេវជ្ជបពាា្ជ តាមរយៈគេ្រមាងរបស់េយីងខ្ញុ ំ េនាះេយីងខ្ញុ ំេផ្ញីជូនអ្នកនូវ

របាយការណ៍មយួេហៅថា ការពន្យល់អំពីអត្ថ្របេយាជន។៍ េយីងខ្ញុ ំេហៅវាកាតថ់ា EOB។ EOB រមួមាន៖ 

• ពត៌ម័ានស្រមាបែ់ខេនាះ។ របាយការណ៍េនះ ្របាបអ់្នកពីឱសថ្រតូវការេវជ្ជបពាា្ជ ណាមយួែដលេលាកអ្នកបាន

ទទួល។ វាបងា្ហ ញពីតៃម្លឱសថសរបុ, អ្វីែដលេយីងខ្ញុ ំបងៃ់ថ្លជូន និងអ្វីែដលេលាកអ្នក និងអ្នកេផ្សងបងៃ់ថ្ល

ស្រមាបអ់្វីែដលេលាកអ្នកបានបង។់ 

• ពត៌ម័ាន «តាងំពីេដីមឆា្ន រំហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ន»។ េនះគឺជាតៃម្លឱសថសរបុរបស់េលាកអ្នក និងការបងៃ់ថ្ល

សរបុែដលបានេធ្វីេឡីងចាបត់ាងំពីៃថ្ងទី 01 ែខមករា។ 

េយីងខ្ញុ ំផ្តល់ជូននូវការធានារ៉ាបរ់ងេលីឱសថែដលមនិបានធានារ៉ាបរ់ងេនៅេ្រកាមកម្មវធីិ Medicare។ 

• ការបងៃ់ថ្លស្រមាបឱ់សថទាងំេនះ នឹងមនិរាបប់ពា្ចូ លេទៅក្នុងតៃម្លសរបុេចញពីេហាេប៉ៅផា្ទ ល់របស់េលាកអ្នក

េឡីយ។ 

• េដីម្បែីស្វងយល់ថាេតីឱសថណាមយួែដលគេ្រមាងរបស់េយីងខ្ញុ ំធានារ៉ាបរ់ងជូន សូមេមលីបពា្ជ ីឱសថ។ 

B. រេបៀបតាមដានតៃម្លៃនឱសថរបស់េលាកអ្នក 

េដីម្បតីាមដានតៃម្លឱសថរបស់េលាកអ្នក និងការបង្់របាកែ់ដលេលាកអ្នកបានេធ្វី េយីងខ្ញុ ំេ្របី្របាស់នូវកំណត្់រតាែដល

េយីងខ្ញុ ំទទួលបានពីេលាកអ្នក និងពីឱសថសា្ថ នរបស់េលាកអ្នក។ ខាងេ្រកាមេនះ គឺជាវធីិែដលេលាកអ្នកអាចជួយ 

េយីងខ្ញុ ំបាន៖ 
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្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 173 ? 

 

1. េ្របី្របាស់បណ័្ណ សមា្្គ ល់សមាជិករបស់េលាកអ្នក។ 

សូមបងា្ហ ញបណ័្ណ សមា្គ ល់សមាជិករបស់េលាកអ្នករាល់េពលែដលេលាកអ្នកឲ្យេគផ្គតផ់្គងបំ់េពញតាមេវជ្ជបពាា្ជ របស់ 

េលាកអ្នក។ េនះ នឹងជួយ េយីងខ្ញុ ំឲ្យដឹងពីការផ្គតផ់្គងឱ់សថតាមេវជ្ជបពាា្ជ  និងអ្វីែដលេលាកអ្នកបង។់ 

2. ្រតូវ្របាកដថា េយីងខ្ញុ ំមានពត៌ម័ានែដលេយីងខ្ញុ ំ្រតូវការ។ 

ឲ្យេយីងខ្ញុ ំនូវបងា្ក នៃ់ដឱសថែដលេលាកអ្នកបានបងៃ់ថ្លរចួមយួច្បោប។់ អ្នកអាចេស្នីសំុេយីងខ្ញុ ំឲ្យបង្់របាកជូ់នេលាកអ្នកវញិ

ស្រមាបចំ់ែណកៃនការបងៃ់ថ្លឱសថរបស់េយីង។ 

ខាងេ្រកាមេនះ គឺជាសា្ថ នភាពខ្លះៗែដលេលាកអ្នកគប្បឲី្យេយីងខ្ញុ ំនូវបងា្ក នៃ់ដរបស់េលាកអ្នកមយួច្បោប៖់ 

• េនៅេពលេលាកអ្នកទិញឱសថែដល្រតូវបានធានារ៉ាបរ់ងេនៅឯឱសថសា្ថ នក្នុងបណា្ត ញ ក្នុងតំៃលពិេសស ឬ 

េ្របី្របាស់បណ័្ណ បពា្ចុ ះតំៃលែដលមនិែមនជាែផ្នកមយួៃនអត្ថ្របេយាជនរ៍បស់គេ្រមាងេយីងខ្ញុ ំ 

• េនៅេពលេលាកអ្នកបងៃ់ថ្លសហចំណាយស្រមាបឱ់សថែដលេលាកអ្នកទទួលបានេនៅេ្រកាមកម្មវធីិជំនួយ

ដល់អ្នកជំងឺរបស់្រកុមហុ៊នផលិតឱសថ។ 

• េនៅេពលេលាកអ្នកទិញឱសថែដល្រតូវបានធានារ៉ាបរ់ងេនៅឱសថសា្ថ នេ្រកៅបណា្ត ញ។ 

• េនៅេពលេលាកអ្នកបងៃ់ថ្លេពញស្រមាបឱ់សថែដល្រតូវបានធានារ៉ាបរ់ង។ 

េដីម្បសិីក្ឞោពីវធីិេស្នីសំុេយីងខ្ញុ ំឲ្យបង្់របាកជូ់នអ្នកវញិស្រមាបចំ់ែណកៃនតៃម្ល ឱសថរបស់េយីងខ្ញុ ំ សូមេមលីជំពូកទី 7។ 

3. េផ្ញីជូនេយីងខ្ញុ ំនូវពត៌ម័ានអំពីការបង្់របាកែ់ដលអ្នកេផ្សងបានបងស់្រមាបេ់លាកអ្នក។ 

ការបង្់របាកែ់ដលេធ្វីេឡីងេដាយអ្នកេផ្សង និងអង្គភាពមយួចំនួន ករ៏ាបប់ពា្ចូ លជាការបង្់របាកេ់ចញពីេហាេប៉ៅផា្ទ ល់របស់

េលាកអ្នកផងែដរ។ ឧទាហរណ៍ ការបង្់របាកែ់ដលេធ្វីេឡីងេដាយកម្មវធីិជំនួយឱសថសំរាបអ់្នកេកីតជំងឺេអដស៍, េសវាកម្ម

សុខាភបិាលជនជាតិេដីមអាេមរកិ និងអង្គការសប្បរុសធម៌េស្ទីរែតទាងំអស់ រាបប់ពា្ចូ លជាការបង្់របាកេ់ចញពី

េហាេប៉ៅផា្ទ ល់របស់េលាកអ្នក។ ចំណុចេនះ អាចជួយ េលាកអ្នកឲ្យមានលក្ខណៈសម្បត្តិ្រគប្់រគានស់្រមាបក់ារធានារ៉ាបរ់ង

េលីេ្រគាះមហន្ដរាយ។ េនៅេពលេលាកអ្នកឈានដល់ដំណាកក់ាលធានារ៉ាបរ់ងេលីេ្រគាះមហន្ដរាយ េនាះ  

Health Net Cal MediConnect បង្់របាកជូ់នទាងំអស់ស្រមាបត់ៃម្លឱសថក្នុង Part D របស់េលាកអ្នក ស្រមាប់

រយៈេពលេពញមយួឆា្ន ។ំ 



េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 6៖ អ្វីែដលេលាកអ្នក្រតូវបងស់្រមាបឱ់សថ្រតូវការេវជ្ជបពាា្ជ  
ៃនកម្មវធិី Medicare និង Medi-Cal របស់េលាកអ្នក 

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 174 ? 

 

4. ែឆកពិនិត្យេមលីរបាយការណ៍ែដលេយីងខ្ញុ ំេផ្ញីជូនេលាកអ្នក។ 

េនៅេពលេលាកអ្នកទទួលបានការពន្យល់អំពីអត្ថ្របេយាជនត៍ាមលិខិត សូម្របាកដថា វាមានភាពេពញេលញ និង

្រតឹម្រតូវ។ ្របសិនេបីេលាកអ្នកគិតថា វាមនិ្រតឹម្រតូវ ឬបាតពី់របាយការណ៍ ឬ្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំនួរណាមយួ 

សូមទូរស័ព្ទេទៅកានេ់សវាបេ្រមសីមាជិក។ ្រតូវ្របាកដថា បានរក្ឞោទុករបាយការណ៍ទាងំេនះ។ ពួកវាជាកំណត្់រតាដ៏

សំខានម់យួៃនការចំណាយេលីឱសថរបស់េលាកអ្នក។ 

C. ដំណាកក់ាលបង្់របាកេ់លីឱសថស្រមាបឱ់សថ Medicare Part D 

ដំណាកក់ាលបង្់របាកម់ានពីរស្រមាបក់ារធានារ៉ាបរ់ងេលីឱសថ្រតូវការេវជ្ជបពាា្ជ ៃនកម្មវធីិ Medicare Part D 

របស់េលាកអ្នកេនៅេ្រកាម Health Net Cal MediConnect។ ចំនួនទឹក្របាកែ់ដលេលាកអ្នកបងអ់ា្រស័យេលីដំណាក់

កាលណាមយួែដលេលាកអ្នកស្ថិតេនៅ ក្នុងេពលែដលេលាកអ្នកទទួលបានការផ្គតផ់្គង ់ឬផ្គតផ់្គងេ់ឡីងវញិនូវឱសថតាម

េវជ្ជបពាា្ជ របស់េលាកអ្នក។ ខាងេ្រកាមេនះ គឺជាដំណាកក់ាលទាងំពីរ៖ 

ដំណាកក់ាលទី 1៖ ដំណាកក់ាលធានារ៉ាបរ់ងដំបូង 
ដំណាកក់ាលទី 2៖ ដំណាកក់ាលធានារ៉ាបរ់ងេលី

េ្រគាះមហន្ដរាយ 

េនៅក្នុងដំណាកក់ាលេនះ េយីងខ្ញុ ំបងែ់ផ្នកណាមយួេលី

ៃថ្លឱសថេលាកអ្នក េហីយេលាកអ្នកបង្់របាកស់្រមាប់

ចំែណករបស់េលាកអ្នក។ ចំែណករបស់េលាកអ្នក

្រតូវបានេគេហៅថា ៃថ្លសហចំណាយ។ 

េលាកអ្នកចាបេ់ផ្ដីមេនៅក្នុងដំណាកក់ាលេនះ 

េនៅេពលែដលេលាកអ្នកទទួលបានការផ្គត់

ផ្គងឱ់សថតាមេវជ្ជបពាា្ជ ដំបូងរបស់េលាកអ្នកេនៅក្នុង

ឆា្ន េំនាះ។ 

េនៅក្នុងដំណាកក់ាលេនះ េយីងខ្ញុ ំបង្់របាកទ់ាងំអស់

េលីៃថ្លឱសថរបស់េលាកអ្នករហូតដល់ៃថ្ង ទី31 ែខធ្នូ 

ឆា្ន  ំ2019។ 

េលាកអ្នកចាបេ់ផ្តីមដំណាកក់ាលេនះ 

េនៅេពលែដលេលាកអ្នកបានបងចំ់នួនជាកល់ាកៃ់ន

ៃថ្លចំណាយេចញពីេហាេប៉ៅផា្ទ ល់។ 

 



េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 6៖ អ្វីែដលេលាកអ្នក្រតូវបងស់្រមាបឱ់សថ្រតូវការេវជ្ជបពាា្ជ  
ៃនកម្មវធិី Medicare និង Medi-Cal របស់េលាកអ្នក 

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 175 ? 

 

D. ដំណាកក់ាលទី 1៖ ដំណាកក់ាលធានារ៉ាបរ់ងដំបូង  

េនៅក្នុងដំណាកក់ាលធានារ៉ាបរ់ងដំបូង េយីងខ្ញុ ំបងេ់លីចំែណកៃនតៃម្លឱសថ្រតូវការេវជ្ជបពាា្ជ ែដល្រតូវបានធានារ៉ាបរ់ង

របស់េលាកអ្នក េហីយេលាកអ្នកបងចំ់ែណករបស់េលាកអ្នក។ ចំែណករបស់េលាកអ្នក្រតូវបានេគេហៅថា 

ៃថ្លសហចំណាយ។ ៃថ្លសហចំណាយអា្រស័យេលីក្រមតិចំែណកការចូលរមួបងៃ់ថ្លណាមយួែដលឱសថេនាះស្ថិតេនៅ  

និងកែន្លងែដលេលាកអ្នកទទួលឱសថេនាះ។ 

ក្រមតិៃនការចូលរមួចំែណកបងៃ់ថ្ល គឺជា្រកុមឱសថែដលមានៃថ្លសហចំណាយដូចគា្ន ។ ឱសថទាងំអស់េនៅក្នុងគេ្រមាង  

បពា្ជ ីឱសថ គឺមយួក្នុងចំេណាមក្រមតិចំែណកចំណាយទាងំបី។ េដីម្បែីស្វងរកក្រមតិចំែណកចូលរមួបងៃ់ថ្លស្រមាបឱ់សថ

របស់េលាកអ្នក េនាះេលាកអ្នកអាចេមលីេនៅក្នុងបពា្ជ ីឱសថ។ 

• ឱសថក្រមតិទី 1 មានៃថ្លសហចំណាយមធ្យម។ ឱសថទាងំេនះ គឺជាឱសថគា្ម នម៉ាកយីេហា។ 

ៃថ្លសហចំណាយ គឺចាបពី់ $0.00 ដល់ $3.40, អា្រស័យេលី្របាកចំ់ណូលរបស់េលាកអ្នក។ 

• ឱសថក្រមតិទី 2 មានៃថ្លសហចំណាយខ្ពស់។ ឱសថទាងំេនះ គឺជាឱសថមានម៉ាកយីេហា។ 

ៃថ្លសហចំណាយ គឺចាបពី់ $0.00 ដល់ $8.50, អា្រស័យេលី្របាកចំ់ណូលរបស់េលាកអ្នក 

• ឱសថក្រមតិទី 3 មានសំណងទាបជាងេគ។ វាជាឱសថមានេវជ្ជបពាា្ជ  និងឱសថគា្ម នេវជ្ជបពាា្ជ  (OTC) 

ែដលធានារ៉ាបរ់ងេដាយ Medi-Cal។ ៃថ្លសហចំណាយគឺ $0។  

D1. ជេ្រមសីនានាៃនឱសថសា្ថ នរបស់េលាកអ្នក 

បរមិាណែដលេលាកអ្នកបងេ់លីឱសថអា្រស័យេលី ថាេតីេលាកអ្នកទទួលបានឱសថពី៖ 

• ឱសថសា្ថ នក្នុងបណា្ត ញ, ឬ 

• ឱសថសា្ថ នេ្រកៅបណា្ត ញ។ 

េនៅក្នុងករណីដក៏្រម េយីងខ្ញុ ំធានារ៉ាបរ់ងេលីការផ្គតផ់្គងឱ់សថតាមេវជ្ជបពាា្ជ េនៅឱសថសា្ថ នេ្រកៅបណា្ត ញ។ សូមេមលី

ជំពូកទី 5 េដីម្បែីស្វងយល់ពីេពលែដលេយីងេធ្វីែបបេនះ។ 

េដីម្បយីល់ដឹងបែន្ថមពីជេ្រមសីៃនឱសថសា្ថ នទាងំេនះ សូមេមលីជំពូកទី 5 េនៅក្នុងេសៀវេភៅែណនាេំនះ និងេនៅក្នុងបពា្ជ ី
េឈា្ម ះឱសថសា្ថ ន និងអ្នកផ្តល់េសវាែថទារំបស់េយីងខ្ញុ ំ។ 



េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 6៖ អ្វីែដលេលាកអ្នក្រតូវបងស់្រមាបឱ់សថ្រតូវការេវជ្ជបពាា្ជ  
ៃនកម្មវធិី Medicare និង Medi-Cal របស់េលាកអ្នក 

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 176 ? 

 

D2. ការទទលួការផ្្គតផ់្្គងឱ់សថរយៈេពលែវង 

ស្រមាបឱ់សថមយួចំនួន េលាកអ្នកអាចទទួលបានការផ្គតផ់្គងរ់យៈេពលែវង (ែដល្រតូវបានេគេហៅផងែដរថា «ការផ្គតផ់្គង់

អូសបនា្ល យ») េនៅេពលេលាកអ្នកបំេពញការផ្គតផ់្គងឱ់សថតាមេវជ្ជបពាា្ជ របស់េលាកអ្នក។ ការផ្គតផ់្គងរ់យៈេពលែវង 

គឺការផ្គតផ់្គងរ់ហូតដល់េទៅ 90 ៃថ្ង។ វាមានតំៃលដូចគា្ន នឹងការផ្គតផ់្គងរ់យៈេពលមយួែខែដរ។ 

សំរាបេ់សចក្តីលំអិតស្តីពីកែន្លង និងវធីិទទួលបានការផ្គតផ់្គងឱ់សថរយៈេពលែវង សូមេមលីជំពូកទី 5 ឬបពា្ជ ីេឈា្ម ះ

ឱសថសា្ថ ន និងអ្នកផ្តល់េសវាែថទា។ំ 

D3. អ្វីែដលេលាកអ្នកបង ់

េនៅក្នុងដំណាកក់ាលធានារ៉ាបរ់ងដំបូង េលាកអ្នកអាចនឹងបងៃ់ថ្លសហចំណាយេនៅរាល់េពលេលាកអ្នកបំេពញការផ្គតផ់្គង់

ឱសថតាមេវជ្ជបពាា្ជ របស់េលាកអ្នក។ ្របសិនេបីឱសថែដល្រតូវបានធានារ៉ាបរ់ងរបស់េលាកអ្នកមានតំៃលតិចជាង

ៃថ្លសហចំណាយ េនាះេលាកអ្នកនឹងបងៃ់ថ្លទាបជាង។ 

េលាកអ្នកអាចទំនាកទំ់នងេសវាកម្មសមាជិក េដីម្បែីស្វងយល់បែន្ថមថាេតីៃថ្លសហចំណាយរបស់េលាកអ្នក

ប៉ុនា្ម នស្រមាបឱ់សថែដល្រតូវបានធានារ៉ាបរ់ងណាមយួ។ 



េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 6៖ អ្វីែដលេលាកអ្នក្រតូវបងស់្រមាបឱ់សថ្រតូវការេវជ្ជបពាា្ជ  
ៃនកម្មវធិី Medicare និង Medi-Cal របស់េលាកអ្នក 

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 177 ? 

 

ចំែណកែដលេលាកអ្នក្រតូវបង ់េនៅេពលេលាកអ្នកទទួលបានការផ្្គតផ់្្គងរ់យៈេពលមយួែខ ឬរយៈេពលែវង នូវឱសថ

្រតូវការេវជ្ជបពាា្ជ ែដល្រតូវបានធានារ៉ាបរ់ងពី៖ 

  ឱសថសា្ថ នក្នុង

បណា្ត ញ 

ការផ្គតផ់្គងរ់យៈ

េពលមយួែខ 

ឬរហូតដល់  

90 ៃថ្ង 

េសវាកម្មបពាា្ជ ទិ

ញតាមៃ្របសណី

យរ៍បស់គេ្រមាង 

ការផ្គតផ់្គងរ់យៈ

េពលមយួែខ 

ឬរហូតដល់  

90 ៃថ្ង 

ឱសថសា្ថ នែថទាំ

រយៈេពលែវងក្នុង

ណា្ត ញ 

ការផ្គតផ់្គងរ់ហូត

ដល់ 31 ៃថ្ង 

ឱសថសា្ថ នេ្រកៅប

ណា្ត ញ 

ការផ្គតផ់្គងរ់ហូត

ដល់ 30 ៃថ្ង។ 

ការធានារ៉ាបរ់ង  

គឺកំណតចំ់េពាះ

ករណីជាកល់ាក់

មយួចំនួន។ សូម

េមលីជំពូកទី 5 

ស្រមាបព់ត័ម៌ាន

លម្អតិ។ 

ចំែណកបងៃ់ថ្ល  

ក្រមតិទី 1 

(ឱសថ

គា្ម នម៉ាកយីេហា  

Part D) 

$0.00 េទៅ $3.40 

េនះ អា្រស័យេលី

ក្រមតិៃនការ

ធានារ៉ាបរ់ង 

Medi-Cal 

របស់េលាកអ្នក។ 

$0.00 េទៅ $3.40 

េនះ អា្រស័យេលី

ក្រមតិៃនការ

ធានារ៉ាបរ់ង 

Medi-Cal 

របស់េលាកអ្នក។ 

$0.00 េទៅ $3.40 

េនះ អា្រស័យេលី

ក្រមតិៃនការ

ធានារ៉ាបរ់ង 

Medi-Cal 

របស់េលាកអ្នក។ 

$0.00 េទៅ $3.40 

េនះ អា្រស័យេលី

ក្រមតិៃនការ

ធានារ៉ាបរ់ង 

Medi-Cal 

របស់េលាកអ្នក។ 



េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 6៖ អ្វីែដលេលាកអ្នក្រតូវបងស់្រមាបឱ់សថ្រតូវការេវជ្ជបពាា្ជ  
ៃនកម្មវធិី Medicare និង Medi-Cal របស់េលាកអ្នក 

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 178 ? 

 

  ឱសថសា្ថ នក្នុង

បណា្ត ញ 

ការផ្គតផ់្គងរ់យៈ

េពលមយួែខ 

ឬរហូតដល់  

90 ៃថ្ង 

េសវាកម្មបពាា្ជ ទិ

ញតាមៃ្របសណី

យរ៍បស់គេ្រមាង 

ការផ្គតផ់្គងរ់យៈ

េពលមយួែខ 

ឬរហូតដល់  

90 ៃថ្ង 

ឱសថសា្ថ នែថទាំ

រយៈេពលែវងក្នុង

ណា្ត ញ 

ការផ្គតផ់្គងរ់ហូត

ដល់ 31 ៃថ្ង 

ឱសថសា្ថ នេ្រកៅប

ណា្ត ញ 

ការផ្គតផ់្គងរ់ហូត

ដល់ 30 ៃថ្ង។ 

ការធានារ៉ាបរ់ង  

គឺកំណតចំ់េពាះ

ករណីជាកល់ាក់

មយួចំនួន។ សូម

េមលីជំពូកទី 5 

ស្រមាបព់ត័ម៌ាន

លម្អតិ។ 

ចំែណកបងៃ់ថ្ល  

ក្រមតិទី 2 

(ឱសថមានេឈា្ម ះ

ពាណិជ្ជកម្ម Part D) 

$0.00 េទៅ $8.50 

េនះ អា្រស័យេលី

ក្រមតិៃនការ

ធានារ៉ាបរ់ង 

Medi-Cal 

របស់េលាកអ្នក។ 

$0.00 េទៅ $8.50 

េនះ អា្រស័យេលី

ក្រមតិៃនការ

ធានារ៉ាបរ់ង 

Medi-Cal 

របស់េលាកអ្នក។ 

$0.00 េទៅ $8.50 

េនះ អា្រស័យេលី

ក្រមតិៃនការ

ធានារ៉ាបរ់ង 

Medi-Cal 

របស់េលាកអ្នក។ 

$0.00 េទៅ $8.50 

េនះ អា្រស័យេលី

ក្រមតិៃនការ

ធានារ៉ាបរ់ង 

Medi-Cal 

របស់េលាកអ្នក។ 

ចំែណកបងៃ់ថ្ល  

ក្រមតិទី 3 

(ឱសថ្រតូវការ

េវជ្ជបពាា្ជ  និងឱសថ 

OTC ែដល 

Medi-Cal 

ធានារ៉ាបរ់ង) 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

 



េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 6៖ អ្វីែដលេលាកអ្នក្រតូវបងស់្រមាបឱ់សថ្រតូវការេវជ្ជបពាា្ជ  
ៃនកម្មវធិី Medicare និង Medi-Cal របស់េលាកអ្នក 

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 179 ? 

 

ស្រមាបព់ត៌ម័ានស្តីពីឱសថសា្ថ នណាមយួែដលអាចផ្តល់ជូនេលាកអ្នកនូវការផ្គតផ់្គងរ់យៈេពលែវង សូមេមលីបពា្ជ ីេឈា្ម ះ

ឱសថសា្ថ ន និងអ្នកផ្តល់េសវាែថទារំបស់េយីងខ្ញុ ំ។ 

D4. ទីបពា្ចបៃ់នដំណាកក់ាលធានារ៉ាបរ់ងដំបូង 

ដំណាកក់ាលធានារ៉ាបរ់ងដំបូងចបេ់នៅេពលៃថ្លចំណាយេចញពីេហាេប៉ៅផា្ទ ល់សរបុរបស់េលាកអ្នកឈានដល់ចំនួន 

$5,000។ េនៅចំណុចេនាះ ដំណាកក់ាលធានារ៉ាបរ់ងេលីេ្រគាះមហន្ដរាយនឹងចាបេ់ផ្តីម។ េយីងខ្ញុ ំធានារ៉ាបរ់ងេលីតំៃល

ឱសថទាងំអស់របស់េលាកអ្នកចាបពី់េពលេនាះ រហូតដល់ដំណាចឆ់ា្ន ។ំ 

របាយការណ៍ពន្យល់ពីអត្ថ្របេយាជនរ៍បស់េលាកអ្នកនឹងជួយ េលាកអ្នកតាមដានពីចំនួនែដលេលាកអ្នកបានបងៃ់ថ្ល 

ស្រមាបឱ់សថរបស់េលាកអ្នកក្នុងកំឡុងេពលមយួឆា្ន េំនាះ។ េយីងខ្ញុ ំនឹងឲ្យេលាកអ្នកបានដឹង ្របសិនេបីេលាកអ្នកឈាន

ដល់ចំនួនែដនកំណត ់$5,000 េហីយ។ មនុស្សជាេ្រចីនមនិឈានដល់ចំនួនកំណតេ់នះេឡីយ ក្នុងរយៈេពលមយួឆា្ន ។ំ 

E. ដំណាកក់ាលទី 2៖ ដំណាកក់ាលធានារ៉ាបរ់ងេលីេ្រគាះមហន្្ដរាយ  

េនៅេពលេលាកអ្នកឈានដល់ចំនួនែដនកំណតៃ់នការចំណាយ្របាកព់ីេហាេប៉ៅផា្ទ ល់ចំនួន $5,000 ស្រមាបឱ់សថ្រតូវការ

េវជ្ជបពាា្ជ របស់េលាកអ្នកេហីយ ដំណាកក់ាលធានារ៉ាបរ់ងេលីេ្រគាះមហន្ដរាយនឹងចាបេ់ផ្តីម។ េលាកអ្នកនឹងស្ថិតេនៅក្នុង

ដំណាកក់ាលធានារ៉ាបរ់ងេលីេ្រគាះមហន្ដរាយ រហូតដល់ដំណាចឆ់ា្ន ្ំរបតិទិន។ េនៅក្នុងដំណាកក់ាលេនះ គេ្រមាងនឹង

បងៃ់ថ្លចំណាយទាងំអស់ស្រមាបឱ់សថ Medicare របស់េលាកអ្នក។ 

F. ឱសថរបស់េលាកអ្នក្រតូវគិតៃថ្ល ្របសិនេបីេវជ្ជបណ្ឌិ តេលាកអ្នកេចញេវជ្ជបពាា្ជ ការផ្្គតផ់្្គង់

តិចជាងមយួែខេពញ  

ក្នុងករណីខ្លះ េលាកអ្នកបងៃ់ថ្លសហចំណាយេដីម្បធីានាេទៅេលីការផ្គតផ់្គងម់យួែខេពញៃនឱសថែដល្រតូវបានធានា 

រ៉ាបរ់ង។ ប៉ែុន្ត េវជ្ជបណ្ឌិ តេលាកអ្នកអាចេចញេវជ្ជបពាា្ជ ក្នុងចំនួនតិចជាងការផ្គតផ់្គងរ់យៈេពលមយួែខបាន។ 

• អាចនឹងមានេពលខ្លះែដលេលាកអ្នកចងសំុ់ឲ្យេវជ្ជបណ្ឌិ តេលាកអ្នកេចញេវជ្ជបពាា្ជ ការផ្គតផ់្គងឱ់សថតិចជាង

មយួែខ (ឧទាហរណ៍ េពលេលាកអ្នកកំពុងសាកល្បងឱសថជាេលីកដំបូងែដល្រតូវបានេគសា្គ ល់ថាមានឥទ្ធិ
ពលបនា្ទ បប់ន្សធំ្ងនធ់្ងរ)។ 



េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 6៖ អ្វីែដលេលាកអ្នក្រតូវបងស់្រមាបឱ់សថ្រតូវការេវជ្ជបពាា្ជ  
ៃនកម្មវធិី Medicare និង Medi-Cal របស់េលាកអ្នក 

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 180 ? 

 

• ្របសិនេបីេវជ្ជបណ្ឌិ តេលាកអ្នកយល់្រសប េនាះេលាកអ្នកមនិចាបំាច្់រតូវបងៃ់ថ្លស្រមាបក់ារផ្គតផ់្គង់ឱ់សថ

ចំនួនេពញមយួែខស្រមាបឱ់សថជាកល់ាកម់យួចំនួនេនាះេឡីយ។  

េនៅេពលេលាកអ្នកទទួលបានការផ្គតផ់្គងឱ់សថតិចជាងរយៈេពលមយួែខ េនាះៃថ្លសហចំណាយេលាកអ្នកនឹងែផ្អកេលី

ចំនួនៃថ្ងែដលេលាកអ្នកទទួលបានឱសថ។ េយីងខ្ញុ ំនឹងគណនាចំនួនទឹក្របាកែ់ដលេលាកអ្នកបងក់្នុងមយួៃថ្ង ស្រមាប់

ឱសថរបស់េលាកអ្នក (គឺ «អ្រតាចំែណកចំណាយ្របចាៃំថ្ង») េហីយគុណវានឹងចំនួនៃថ្ងែដលេលាកអ្នកទទួលបាន

ឱសថ។  

• េនះគឺជាឧទាហរណ៍៖ ឧបមាថា ៃថ្លសហចំណាយឱសថរបស់េលាកអ្នកស្រមាបក់ារផ្គតផ់្គងរ់យៈេពលេពញ

មយួែខ (ការផ្គតផ់្គងរ់យៈេពល 30 ៃថ្ង) គឺ $1.25។ េនះគឺមាននយ័ថាចំនួនទឹក្របាកែ់ដលេលាកអ្នក្រតូវបង ់

ស្រមាបឱ់សថរបស់េលាកអ្នកតិចជាង $0.04 ក្នុងមយួៃថ្ង។ ្របសិនេបីេលាកអ្នកទទួលបានការផ្គតផ់្គង ់

ឱសថរយៈេពល 7 ៃថ្ង េនាះ ការទូទាតរ់បស់េលាកអ្នកនឹងតិចជាង $.04 ក្នុងមយួៃថ្ងគុណនឹង 7 ៃថ្ង 

ស្រមាបក់ារបង្់របាកស់របុ គឺចំនួន $0.29។  

ចំែណកចូលរមួបង្់របចាៃំថ្ងអនុពាា្្្ណ្ញ តេលាកអ្នកឲ្យធានាបានថា ឱសថមាន្របសិទ្ធភាពចំេពាះេលាកអ្នក មុនេពលេលាក

អ្នក្រតូវបងក់ារផ្គតផ់្គងរ់យៈេពលមយួែខេពញ។ េលាកអ្នកកអ៏ាចេស្នីសំុអ្នកផ្តល់េសវាែថទារំបស់េលាកអ្នកឲ្យេចញេវជ្ជ 

បពាា្ជ ឱសថក្នុងចំនួនតិចជាងបរមិាណផ្គតផ់្គងេ់ពញមយួែខផងែដរ ្របសិនេបី្របការេនះនឹងជួយ េលាកអ្នកឲ្យេរៀបគេ្រមាង

បានកានែ់ត្របេសីរ ថាេពលណាែដល្រតូវទទួលការផ្គតផ់្គងបំ់េពញឱសថេលាកអ្នកេឡីងវញិ និងេធ្វីដំេណីរកានែ់តតិច 

ជាងមុនេទៅកានឱ់សថសា្ថ ន។ ចំនួនែដលេលាកអ្នកបងៃ់ថ្លនឹងអា្រស័យេលីការផ្គតផ់្គងក់្នុងចំនួនៃថ្ងែដល

េលាកអ្នកទទួល។ 

G. ជំនយួបងៃ់ថ្លេលីេវជ្ជបពាា្ជ សំរាបអ់្នកផ្ទុកេមេរាគេអដស៍/ជំងឺេអដស៍  

G1. អ្វីជាកម្មវធិីជំនួយឱសថ AIDS (ADAP) 

កម្មវធីិជំនួយែផ្នកឱសថស្រមាបអ់្នកផ្ទុកជំងឺេអដស៍ (ADAP) ជួយ ធានាថា បុគ្គលមានផ្ទុកេមេរាគេអដស៍/ជំងឺេអដស៍

ែដលមានសិទ្ធិទទួលបាន មានលទ្ធភាពទទួលបានឱសថ្របឆាងំជំងឺេអដស៍ែដលជួយ េ្រសាច្រសងជី់វតិ។ ឱសថ្រតូវការ

េវជ្ជបពាា្ជ  Medicare Part D ែបបពិេ្រគាះជំងឺេ្រកៅែដល្រតូវបានធានារ៉ាបរ់ងផងែដរេដាយ ADAP មានលក្ខណៈសម្បតិ្ត

្រគប្់រគានស់្រមាបជំ់នួយរមួចំែណកបងៃ់ថ្លេវជ្ជបពាា្ជ  តាមរយៈ្រកសួងសុខាភបិាលសាធារណៈរដ្ឋ California, 

ការយិាល័យជំងឺេអដស៍ស្រមាបបុ់គ្គលចុះេឈា្ម ះេនៅក្នុងកម្មវធីិ ADAP។ 



េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 6៖ អ្វីែដលេលាកអ្នក្រតូវបងស់្រមាបឱ់សថ្រតូវការេវជ្ជបពាា្ជ  
ៃនកម្មវធិី Medicare និង Medi-Cal របស់េលាកអ្នក 

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 181 ? 

 

G2. េតី្រតវូេធ្វអី្វី ្របសិនេបេីលាកអ្នកមនិ្រតូវបានចុះេឈា្ម ះចូលក្នុង ADAP? 

ស្រមាបព់ត័ម៌ានអំពីលក្ខណៈវនិិច្ឆយ័សិទ្ធិទទួលបាន ឱសថែដល្រតូវបានធានារ៉ាបរ់ង ឬរេបៀបចុះេឈា្ម ះចូលក្នុង កម្មវធីិ 

សូមទូស័ព្ទេទៅេលខ 1-844-421-7050 ឬចូលេទៅេគហទំពរ័ ADAP តាមរយៈ 

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DOA/Pages/OA_adap_eligibility.aspx។  

G3. េតីេលាកអ្នក្រតូវេធ្វីដូចេម្តច ្របសិនេបីេលាកអ្នកបានចុះេឈា្ម ះចូលក្នុងកម្មវធិី ADAP រចួរាល់េហីយេនាះ 

កម្មវធីិ ADAP អាចបន្តផ្តល់ដល់អតិថិជន ADAP នូវជំនួយក្នុងការចូលរមួចំែណកបងៃ់ថ្លឱសថ្រតូវការេវជ្ជបពាា្ជ ៃន 

Medicare Part D ស្រមាបឱ់សថេនៅក្នុងេសៀវេភៅឱសថ ADAP។ េដីម្បឲី្យ្របាកដថាេលាកអ្នកបន្តទទួលបានជំនួយ

េនះ សូមជូនដំណឹងដល់បុគ្គលិកចុះេឈា្ម ះៃនកម្មវធីិ ADAP ក្នុងតំបនរ់បស់េលាកអ្នក អំពីការផា្ល ស់ប្តូរណាមយួេលី

េលខបណ័្ណ ធានារ៉ាបរ់ង ឬេឈា្ម ះគេ្រមាង Medicare Part D របស់េលាកអ្នក។ ្របសិនេបីេលាកអ្នក្រតូវការជំនួយ 

ែស្វងរកកែន្លងចុះេឈា្ម ះ ADAP និង/ឬ បុគ្គលិកចុះេឈា្ម ះចូល សូមទូរស័ព្ទេទៅេលខ 1-844-421-7050 

ឬចូលេទៅេគហទំពរ័ែដលបានរាយខាងេលី។ 

H. ការចាកថ់ា្ន បំងា្ក រ 

េយីងខ្ញុ ំធានារ៉ាបរ់ងេលីថា្ន បំងា្ក រេនៅក្នុងកម្មវធីិ Medicare Part D។ មានពីរែផ្នកៃនការធានារ៉ាបរ់ងេលីការផ្តល់ថា្ន បំងា្ក រ 

របស់កម្មវធីិ Medicare Part D៖ 

1. ែផ្នកទីមយួៃនការធានារ៉ាបរ់ង គឺស្រមាបតំ់ៃលថា្ន បំងា្ក រខ្លួនវាផា្ទ ល់ែតម្តង។ ថា្ន បំងា្ក រ គឺជាឱសថ្រតូវការេវជ្ជបពាា្ជ ។ 

2. ែផ្នកទីពីរៃនការធានារ៉ាបរ់ង គឺស្រមាបតំ់ៃលក្នុងការផ្តល់ការចាកថ់ា្ន បំងា្ក រដល់េលាកអ្នក។ ឧទាហរណ៍ េពលខ្លះេលាក 

អ្នកអាចនឹងទទួលថា្ន បំងា្ក រជាថា្ន ចំាកែ់ដល្រតូវបានផ្តល់ជូនេលាកអ្នកេដាយេវជ្ជបណ្ឌិ តរបស់េលាកអ្នក។ 

H1. អ្វីែដលេលាកអ្នក្រតូវដឹងមុនេពលែដលេលាកអ្នកទទួលបានការផ្តល់ថា្ន បំងា្ក រ 

េយីងខ្ញុ ំសូមែណនាឲំ្យេលាកអ្នកទូរស័ព្ទមកកានេ់យីងខ្ញុ ំជាមុនសិន តាមរយៈេសវាកម្មបេ្រមសីមាជិកេនៅេពលណា

ែដលេលាកអ្នកមានគេ្រមាងចងទ់ទួលថា្ន បំងា្ក រ។ 

• េយីងខ្ញុ ំអាច្របាបេ់លាកអ្នកអំពីរេបៀបែដលការផ្តល់ថា្ន បំងា្ក ររបស់េលាកអ្នក្រតូវបានធានារ៉ាបរ់ងេដាយគេ្រមាង

េយីងខ្ញុ ំ និងពន្យល់ពីចំែណកបងៃ់ថ្លរបស់េលាកអ្នក។ 

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DOA/Pages/OA_adap_eligibility.aspx


េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 6៖ អ្វីែដលេលាកអ្នក្រតូវបងស់្រមាបឱ់សថ្រតូវការេវជ្ជបពាា្ជ  
ៃនកម្មវធិី Medicare និង Medi-Cal របស់េលាកអ្នក 

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 182 ? 

 

• េយីងខ្ញុ ំអាច្របាបេ់លាកអ្នកពីរេបៀបរក្ឞោចំណាយរបស់េលាកអ្នកឲ្យេនៅទាប េដាយេ្របី្របាស់ឱសថសា្ថ ន និង

អ្នកផ្តល់េសវាកម្មក្នុងបណា្ត ញ។ ឱសថសា្ថ នក្នុងបណា្ត ញ គឺឱសថសា្ថ នែដលបាន្រពមេ្រពៀងេធី្វការជាមយួ

គេ្រមាងេយីងខ្ញុ ំ។ អ្នកផ្តល់េសវាែថទាកំ្នុងបណា្ត ញ គឺជាអ្នកផ្តល់េសវាែថទាែំដលេធ្វីការជាមយួគេ្រមាង

សុខភាព។ អ្នកផ្តល់េសវាកម្មែថទាកំ្នុងបណា្ត ញគួរែតេធ្វីការជាមយួកម្មវធីិ Health Net Cal MediConnect 

េដីម្បធីានាថាេលាកអ្នកមនិបានចំណាយបងជ់ាមុនស្រមាបថ់ា្ន បំងា្ក រ Part D េនាះេឡីយ។ 

H2. អ្វីែដលេលាកអ្នក្រតូវបងស់្រមាបក់ារចាកថ់ា្ន បំងា្ក រ Medicare Part D 

អ្វីែដលេលាកអ្នកបងស់្រមាបក់ារចាកថ់ា្ន បំងា្ក រអា្រស័យេលី្របេភទៃនថា្ន បំងា្ក រ (េតីេលាកអ្នកកំពុងទទួលថា្ន បំងា្ក រអ្វី)។ 

• ថា្ន បំងា្ក រមយួចំនួន្រតូវបានចាតទុ់កថា ជាអត្ថ្របេយាជនសុ៍ខភាពជាជាងឱសថ។ ថា្ន បំងា្ក រទាងំេនះ ្រតូវ

បានធានារ៉ាបរ់ងេដាយឥតគិតៃថ្លស្រមាបេ់លាកអ្នក។ េដីម្បយីល់ដឹងបែន្ថមពីការធានារ៉ាបរ់ងេលីថា្ន បំងា្ក

រទាងំេនះ សូមេមលីតារាងអត្ថ្របេយាជនេ៍នៅក្នុងជំពូកទី4។ 

• ថា្ន បំងា្ក រដៃទេទៀត្រតូវបានចាតទុ់កថាជាឱសថៃនកម្មវធីិ Medicare Part D។ េលាកអ្នកអាចែស្វងរក

ថា្ន បំងា្ក រទាងំេនះ េនៅក្នុងបពា្ជ ីឱសថរបស់គេ្រមាង។ េលាកអ្នកអាចនឹង្រតូវៃថ្លបងស់ហចំណាយ

ស្រមាបថ់ា្ន បំងា្ក រក្នុងកម្មវធីិ Medicare Part D។ 

ខាងេ្រកាមេនះ គឺជាវធីិទូេទៅបីយ៉ាងែដលេលាកអ្នកអាចនឹងទទួលថា្ន បំងា្ក រ Medicare Part D។ 

1. េលាកអ្នកទិញថា្ន បំងា្ក រេនៅក្នុងកម្មវធីិ Medicare Part D េនៅតាមឱសថសា្ថ នក្នុងបណា្ត ញ េហីយទទួលការចាកថ់ា្ន ំ

បងា្ក ររបស់េលាកអ្នក េនៅឱសថសា្ថ នេនាះ។ 

• អ្នកនឹងបងស់ហការទូទាត ់ស្រមាបថ់ា្ន បំងា្ក រ។ 

2. អ្នកទទួលការផ្តល់ថា្ន បំងា្ក រក្នុងកម្មវធីិ Medicare Part D េនៅការយិាល័យេវជ្ជបណ្ឌិ តអ្នក េហីយេវជ្ជបណ្ឌិ តអ្នក

ចាកថ់ា្ន បំងា្ក រេនាះឲ្យអ្នក។ 

• េលាកអ្នកនឹងបងៃ់ថ្លសហចំណាយ ជូនេវជ្ជបណ្ឌិ តស្រមាបថ់ា្ន បំងា្ក រ។  

• គេ្រមាងេយីងខ្ញុ ំនឹងបងៃ់ថ្លស្រមាបត់ៃម្លក្នុងការចាកថ់ា្ន បំងា្ក រ។ 

• ការយិាល័យរបស់េវជ្ជបណ្ឌិ ត គួរទំនាកទំ់នងមកគេ្រមាងេយីងខ្ញុ ំក្នុងសា្ថ នភាពេនះ េដីម្បឲី្យេយីងខ្ញុ ំ្របាកដថា 

ពួកេគដឹងថា េលាកអ្នក្រតូវបងែ់ត ៃថ្លសហចំណាយ ស្រមាបថ់ា្ន បំងា្ក រប៉ុេណា្ណ ះ។ 



េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 6៖ អ្វីែដលេលាកអ្នក្រតូវបងស់្រមាបឱ់សថ្រតូវការេវជ្ជបពាា្ជ  
ៃនកម្មវធិី Medicare និង Medi-Cal របស់េលាកអ្នក 

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 183 ? 

 

3. េលាកអ្នកទទួលថា្ន បំងា្ក រក្នុងកម្មវធីិ Medicare Part D េនាះេនៅតាមឱសថសា្ថ ន េហីយយកវាេទៅកានក់ារយិាល័យ

េវជ្ជបណ្ឌិ តេលាកអ្នកេដីម្បចីាកថ់ា្ន បំងា្ក រ។ 

• េលាកអ្នកនឹងបង ់ៃថ្លសហចំណាយស្រមាបថ់ា្ន បំងា្ក រេនាះ។ 

• គេ្រមាងេយីងខ្ញុ ំនឹងបងៃ់ថ្លស្រមាបត់ៃម្លក្នុងការចាកថ់ា្ន បំងា្ក រ។ 

 



េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect 

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 184 ? 

 

ជំពូកទី 7៖ េស្នីសំុឱ្យេយីងបងវ់កិ្កយប្រតរមួរបស់េយីងែដលេលាកអ្នក 

បានទទួលស្រមាបេ់សវាកម្ម ឬឱសថែដល្រតវូបានធានារ៉ាបរ់ង  

េសចក្តីេផ្តីម 

ក្នុងជំពូកេនះនឹង្របាបេ់លាកអ្នកពីរេបៀប និងេពលណា្រតូវេផ្ញីវកិ្កយប្រតឲ្យេយីងខ្ញុ ំេដីម្បេីស្នីសំុការទូទាត។់ 

វាក្៏របាបេ់លាកអ្នកអំពីរេបៀបេធ្វីបណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍្របសិនេបីេលាកអ្នកមនិយល់្រពមជាមយួនឹងេសចក្តីសេ្រមចពីការធានារ៉ា

បរ់ងមយួេនះ។ ពាក្យគន្លឹះ និងនិយមនយ័របស់ពាក្យទាងំេនះ េលចេឡីងតាមលំដាបអ់ក្សរ្រកមេនៅក្នុងជំពូកចុងេ្រកាយៃន 

េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជិក។ 

តារាងមាតកិា 

A. េស្នីសំុេយីងខ្ញុ ំេដីម្បបីងៃ់ថ្លស្រមាបេ់សវាកម្ម និងឱសថរបស់េលាកអ្នក ......................................................... 185 

B. ការេផ្ញីសំេណីរស្រមាបក់ារទូទាត់ .........................................................................................................  188 

C. ការសេ្រមចេលីការធានារ៉ាបរ់ង៖ .......................................................................................................... 190 

D. បណ្ដឹ ងឧទ្ធរណ៍ ................................................................................................................................ 191 

 



េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 7៖ េស្នីសំុឱ្យេយីងបងវ់កិ្កយប្រតរមួរបស់េយីងែដលេលាកអ្នក 
បានទទួលស្រមាបេ់សវាកម្ម ឬឱសថែដល្រតូវបានធានារ៉ាបរ់ង 

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 185 ? 

 

A. េស្នីសំុេយីងខ្ញុ ំេដីម្បបីងៃ់ថ្លស្រមាបេ់សវាកម្ម និងឱសថរបស់េលាកអ្នក 

អ្នកផ្ដល់េសវាែថទាកំ្នុងបណា្ដ ញរបស់េយីងខ្ញុ ំ្រតូវែតេចញវកិ្កយប្រតគិតៃថ្លពីគេ្រមាងស្រមាបេ់សវាកម្ម និងឱសថមានធានា

រ៉ាបរ់ងែដលេលាកអ្នកបានទទួលរចួេហីយ។ អ្នកផ្តល់េសវាែថទាកំ្នុងបណា្ត ញ គឺជាអ្នកផ្តល់េសវាែថទាែំដលេធ្វីការជាមយួ

គេ្រមាងសុខភាព។ 

្របសិនេបីេលាកអ្នកទទួលបានវកិ្កយប្រតស្រមាប ់តៃម្លេពញៃនេសវាកម្មែថទាសុំខភាពឬឱសថ សូមេផ្ញីវកិ្កយប្រតេនាះ

មកកានេ់យីងខ្ញុ ំ។ េដីម្បេីផ្ញីវកិ្កយប្រតមកកានេ់យីងខ្ញុ ំ សូមេមលីទំពរ័ទី 143។ 

• ្របសិនេបីេសវាកម្មឬឱសថទាងំេនាះ្រតូវបានធានារ៉ាបរ់ង េនាះេយីងខ្ញុ ំនឹងបង្់របាកជូ់នអ្នកផ្ដល់េសវាកម្ម

េដាយផា្ទ ល់។ 

• ្របសិនេបីេសវាកម្ម ឬឱសថ្រតូវបានធានារ៉ាបរ់ងេហីយេលាកអ្នកបានបងៃ់ថ្លេលីសពីចំែណកចូលរមួបង ់

ៃថ្លចំណាយរបស់េលាកអ្នកស្រមាបេ់សវាកម្មឬឱសថ; េនាះវាជាសិទ្ធិរបស់េលាកអ្នកេដីម្បទីទួលបានទឹក 

្របាកសំ់ណងវញិ។ 

• ្របសិនេបីេសវា ឬឱសថមនិ្រតូវបានធានារ៉ាបរ់ងេទ េនាះេយីងខ្ញុ ំនឹងជ្រមាបជូនេលាកអ្នកឲ្យបានដឹង។ 

សូមទាកទ់ងមកកានេ់សវាបេ្រមសីមាជិក ្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរណាមយួ។ ្របសិនេបីេលាកអ្នកមនិដឹងថា 

េលាកអ្នកគួរបង្់របាកស់្រមាបអ់្វីខ្លះេទ ឬ្របសិនេបីេលាកអ្នកទទួលបានវកិ្កយប្រត េហីយមនិដឹងថា្រតូវេធ្វីយ៉ាងដូចេម្ដច

ចំេពាះវកិ្កយប្រតេនាះ េយីងខ្ញុ ំអាចជួយ េលាកអ្នកបាន។ េលាកអ្នកកអ៏ាចទូរស័ព្ទមកកានេ់យីងខ្ញុ ំ ្របសិនេបីេលាកអ្នកចង់

្របាបេ់យីងខ្ញុ ំនូវពត័ម៌ានអំពីសំេណីសំុបង្់របាកែ់ដលេលាកអ្នកបានេផ្ញីមកកានេ់យីងខ្ញុ ំរចួេហីយ។ 

េនះគឺជាឧទាហរណ៍អំពីេពលេវលាែដលេលាកអ្នកអាចនឹង្រតូវេស្នីសំុេយីងខ្ញុ ំឲ្យបង្់របាកជូ់នេលាកអ្នកវញិ ឬបងវ់កិ្កយប្រត

ែដលេលាកអ្នកបានទទួល៖ 

1. េពលែដលេលាកអ្នកទទួលការែថទាសុំខភាពសេ្រងា្្គ ះបនា្ទ ន ់ឬែដល្រតូវការបនា្ទ នពី់អ្នកផ្្ដល់េសវាកម្មេនៅេ្រកៅបណា្្ដ ញ 

េលាកអ្នកគួរេស្នីសំុឲ្យអ្នកផ្ដល់េសវាកម្មេចញវកិ្កយប្រតគិត្របាកពី់េយីងខ្ញុ ំ។ 

• ្របសិនេបីេលាកអ្នកបងៃ់ថ្លេពញទាងំអស់េនៅេពលែដលេលាកអ្នកទទួលការែថទា ំសូមេស្នីសំុឲ្យេយីងខ្ញុ ំ

បងៃ់ថ្លសងេលាកអ្នកវញិ។ សូមេផ្ញីវកិ្កយប្រត និងភស្តុតាងៃនការបងៃ់ថ្លទូទាតណ់ាមយួែដលេលាកអ្នកបាន 

េធ្វីមកកានេ់យីងខ្ញុ ំ។ 



េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 7៖ េស្នីសំុឱ្យេយីងបងវ់កិ្កយប្រតរមួរបស់េយីងែដលេលាកអ្នក 
បានទទួលស្រមាបេ់សវាកម្ម ឬឱសថែដល្រតូវបានធានារ៉ាបរ់ង 

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 186 ? 

 

• េលាកអ្នកអាចយកវកិ្កយប្រតពីអ្នកផ្ដល់េសវាែថទា ំេដាយេស្នីសំុការបង្់របាកែ់ដលេលាកអ្នកគិតថា េលាក

អ្នកមនិជំពាក។់ សូមេផ្ញីវកិ្កយប្រត និងភស្តុតាងៃនការបងៃ់ថ្លទូទាតណ់ាមយួែដលេលាកអ្នកបានេធ្វីមកកាន ់

េយីងខ្ញុ ំ។ 

o ្របសិនេបីអ្នកផ្ដល់េសវាែថទាគំប្បទីទួលបាន្របាកេ់នាះ េយីងខ្ញុ ំនឹងបង្់របាកជូ់នអ្នកផ្ដល់េសវាែថទាេំនាះ

េដាយផា្ទ ល់។ 

o ្របសិនេបីេលាកអ្នកបានបងៃ់ថ្លស្រមាបេ់សវាកម្មរចួេហីយ េយីងខ្ញុ ំនឹងបងៃ់ថ្លសងេលាកអ្នកវញិ។ 

2. េពលែដលអ្នកផ្្ដល់េសវាកម្មក្នុងបណា្្ដ ញេផ្ញីវកិ្កយប្រតជូនេលាកអ្នក 

អ្នកផ្ដល់េសវាកម្មក្នុងបណា្ដ ញ្រតូវែតេចញវកិ្កយប្រតគិតៃថ្លជូនេយីងខ្ញុ ំជានិច្ច។ សូមបងា្ហ ញបណ័្ណ សមា្គ ល់សមាជិក 

Health Net Cal MediConnect របស់េលាកអ្នក េពលេលាកអ្នកទទួលបានេសវាកម្ម ឬេវជ្ជបពាា្ជ ណាមយួ។ 

ការេចញវកិយប្រតគិតៃថ្លមនិ្រតឹម្រតូវ/មនិសម្រសប េកីតមានេឡីងេនៅេពលែដលអ្នកផ្តល់េសវាកម្ម (ដូចជាេវជ្ជបណ្ឌិ ត 

ឬមន្ទីរេពទ្យ) េចញវកិ្កយប្រតគិតៃថ្លពីេលាកអ្នកេលីសពីចំនួនចូលរមួចំែណកេចញៃថ្លរបស់គេ្រមាងស្រមាបេ់សវាកម្ម 

េនាះ។ សូមទំនាកទំ់នងមកកានេ់សវាកម្មបេ្រមសីមាជិក ្របសិនេបីេលាកអ្នកទទួលបានវកិ្កយប្រតណាមយួ 

• ពីេ្រពាះ HealthNet Cal MediConnect បងៃ់ថ្លេសវាទាងំ្រសុងស្រមាបេ់សវាកម្មរបស់េលាកអ្នក 

េនាះេលាកអ្នកមនិទទួលខុស្រតូវចំេពាះការចំណាយណាមយួេឡីយ។ អ្នកផ្តល់េសវាែថទាមំនិគួរេចញ 

វកិយ័ប្័រតគិតៃថ្លអ្វីមយួឲ្យេលាកអ្នកស្រមាបេ់សវាកម្មទាងំេនះេនាះេឡីយ។  

• េនៅេពលណាែដលអ្នកទទួលវកិ្កយប្រតពីអ្នកផ្ដល់េសវាកម្មក្នុងបណា្ដ ញ សូមេផ្ញីវកិ្កយប្រតេនាះមកកាន ់

េយីងខ្ញុ ំ។ េយីងខ្ញុ ំនឹងទាកទ់ងេទៅកានអ់្នកផ្ដល់េសវាែថទាេំដាយផា្ទ ល់ និងចាតែ់ចងេដាះ្រសាយបពាា្ហ េនាះ។ 

• ្របសិនេបីេលាកអ្នកបានបងៃ់ថ្លវកិ្កយប្រតេដាយអ្នកផ្ដល់េសវាកម្មក្នុងបណា្ដ ញរចួេហីយ សូមេផ្ញីវកិ្កយប្រត 

និងភស្តុតាងៃនការបងៃ់ថ្លណាមយួែដលេលាកអ្នកបានេធ្វីមកកានេ់យីងខ្ញុ ំ។ េយីងខ្ញុ ំនឹងបង្់របាកជូ់នេលាក

អ្នកវញិ ស្រមាបេ់សវាកម្មែដល្រតូវបានធានារ៉ាបរ់ងរបស់េលាកអ្នក។ 



េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 7៖ េស្នីសំុឱ្យេយីងបងវ់កិ្កយប្រតរមួរបស់េយីងែដលេលាកអ្នក 
បានទទួលស្រមាបេ់សវាកម្ម ឬឱសថែដល្រតូវបានធានារ៉ាបរ់ង 

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 187 ? 

 

3. ្របសិនេបីេលាកអ្នកេ្របី្របាស់ឱសថសា្ថ នេនៅេ្រកៅបណា្្ដ ញ េដីម្បទីទួលការផ្្គតផ់្្គងឱ់សថតាមេវជ្ជបពាា្ជ  

្របសិនេបីេលាកអ្នកេទៅកានឱ់សថសា្ថ នេនៅេ្រកៅបណា្ដ ញណាមយួ េលាកអ្នកនឹង្រតូវបង្់របាកេ់ពញតាមេវជ្ជបពាា្ជ

េលាកអ្នក។ 

• ក្នុងករណីដក៏្រមមយួចំនួន េយីងនឹងរ៉ាបរ់ងេលីការផ្គតផ់្គងឱ់សថតាមេវជ្ជបពាា្ជ េនៅឱសថសា្ថ នេ្រកៅបណា្ដ ញ។ 

សូមេផ្ញីសំេណៅច្បោបប់ងា្ក នៃ់ដបង្់របាករ់បស់េលាកអ្នកមយួច្បោបម់កកានេ់យីងខ្ញុ ំ េនៅេពលែដលេលាកអ្នក

េស្នីសំុឲ្យេយីងខ្ញុ ំបង្់របាកជូ់នេលាកអ្នកវញិ ស្រមាបចំ់ែណកែដលេយីងខ្ញុ ំ្រតូវបង។់  

• សូមអានជំពូកទី 5 េដីម្បែីស្វងយល់បែន្ថមពីឱសថសា្ថ នេនៅេ្រកៅបណា្ដ ញនានា។ 

4. េនៅេពលែដលេលាកអ្នកបងៃ់ថ្លេសវាេពញេលញស្រមាបេ់វជ្ជបពាា្ជ មយួេដាយសារែតេលាកអ្នកមនិមានបណ័្ណ

សមា្្គ ល់សមាជិករបស់េលាកអ្នក េនៅជាបខ់្លួន 

្របសិនេបីេលាកអ្នកមនិបានយកបណ័្ណ សមា្គ ល់សមាជិករបស់េលាកអ្នកតាមខ្លួនេទ េនាះេលាកអ្នកអាចេស្នីសំុឲ្យ

ឱសថសា្ថ នទូរស័ព្ទមកកានេ់យីងខ្ញុ ំ ឬកឲ៏្យែស្វងរកពត័ម៌ានចុះេឈា្ម ះក្នុងគេ្រមាងរបស់េលាកអ្នក។  

• ្របសិនេបីឱសថសា្ថ នមនិអាចទទួលបានពត័ម៌ានែដលពួកេគ្រតូវការភា្ល មៗេនាះេទ េលាកអ្នកអាច្រតូវបង់

ៃថ្លេពញស្រមាបឱ់សថផ្គតផ់្គងត់ាមេវជ្ជបពាា្ជ របស់េលាកអ្នក។ 

• សូមេផ្ញីសំេណៅច្បោបប់ងា្ក នៃ់ដបង្់របាករ់បស់េលាកអ្នកមយួច្បោបម់កកានេ់យីងខ្ញុ ំ េនៅេពលែដលេលាកអ្នក

េស្នីសំុឲ្យេយីងខ្ញុ ំបង្់របាកជូ់នេលាកអ្នកវញិ ស្រមាបចំ់ែណកែដលេយីងខ្ញុ ំ្រតូវបង។់ 

5. ្របសិនេបីេលាកអ្នកបងៃ់ថ្លេពញស្រមាបក់ារផ្្គតផ់្្គងឱ់សថតាមេវជ្ជបពាា្ជ ែដលមនិ្រតូវបានធានារ៉ាបរ់ង 

េលាកអ្នកអាចនឹងបងៃ់ថ្លេពញស្រមាបក់ារផ្គតផ់្គងឱ់សថតាមេវជ្ជបពាា្ជ  េដាយសារឱសថេនាះមនិ្រតូវបានធានារ៉ាបរ់ង។ 

• ឱសថេនាះអាចនឹងមនិស្ថិតក្នុង បពា្ជ ីឱសថែដល្រតូវបានធានារ៉ាបរ់ង (បពា្ជ ីឱសថ) របស់េយីងខ្ញុ ំ ឬវាអាច

មានការត្រមូវ ឬការរតិត្បតិែដលេលាកអ្នកមនិបានដឹង ឬមនិគិតថា គួរអនុវត្តចំេពាះេលាកអ្នក។ ្របសិន

េបីេលាកអ្នកសេ្រមចចិត្តទទួលយកឱសថេនាះ េលាកអ្នកអាចនឹង្រតូវបងៃ់ថ្លឱសថេនាះេពញ។ 

o ្របសិនេបីេលាកអ្នកមនិបងៃ់ថ្លឱសថេនាះ ប៉ែុន្តគិតថាវា្រតូវបានធានារ៉ាបរ់ង េលាកអ្នកអាចេស្នីសំុការ

សេ្រមចេលីការធានារ៉ាបរ់ង (សូមេមលីជំពូកទី 9)។ 



េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 7៖ េស្នីសំុឱ្យេយីងបងវ់កិ្កយប្រតរមួរបស់េយីងែដលេលាកអ្នក 
បានទទួលស្រមាបេ់សវាកម្ម ឬឱសថែដល្រតូវបានធានារ៉ាបរ់ង 

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 188 ? 

 

o ្របសិនេបីេលាកអ្នក និងេវជ្ជបណ្ឌិ តរបស់េលាកអ្នក ឬអ្នកេចញេវជ្ជបពាា្ជ េផ្សងេទៀតយល់ថា េលាកអ្នក្រតូវ

ការឱសថេនាះភា្ល មៗ េនាះេលាកអ្នកអាចេស្នីសំុេសចក្ដីសេ្រមចរហ័សពីការធានារ៉ាបរ់ង (សូមេមលី

ជំពូកទី 9)។ 

• សូមេផ្ញីបងា្ក នៃ់ដបង្់របាកថ់តចម្លងរបស់េលាកអ្នកមយួច្បោបម់កកានេ់យីងខ្ញុ ំ េនៅេពលែដលេលាកអ្នកេស្នីសំុ

ឲ្យេយីងខ្ញុ ំបង្់របាកជូ់នេលាកអ្នកវញិ។ ក្នុងករណីមយួចំនួន េយីងខ្ញុ ំអាចនឹង្រតូវការពត័ម៌ានបែន្ថមពី

េវជ្ជបណ្ឌិ ត ឬអ្នកេចញេវជ្ជបពាា្ជ េផ្សងេទៀតរបស់េលាកអ្នកេដីម្បបីង្់របាកជូ់នេលាកអ្នកវញិនូវចំែណកែដល

េយីង្រតូវបងស់្រមាបៃ់ថ្លឱសថ។ 

េនៅេពលេលាកអ្នកេផ្ញីសំេណីបង្់របាកម់កកានេ់យីងខ្ញុ ំ េយីងខ្ញុ ំនឹងពិនិត្យសំេណីរបស់េលាកអ្នក េហីយសេ្រមចចិត្ត

ថាេតីេសវា ឬឱសថេនាះគួរធានារ៉ាបរ់ងែដរឬេទ។ េនះេហៅថាការេធ្វី «េសចក្ដីសេ្រមចេលីការធានារ៉ាបរ់ង»។ ្របសិនេបី

េយីងសេ្រមចថាវាគួរែតធានារ៉ាបរ់ងេនាះ េយីងខ្ញុ ំនឹងបង្់របាកស់្រមាបចំ់ែណកៃថ្លេសវា ឬឱសថរបស់េយីងខ្ញុ ំ។ 

្របសិនេបីេយីងបដិេសធសំេណីសំុបង្់របាករ់បស់េលាកអ្នក េនាះេលាកអ្នកអាចដាកព់ាក្យបណ្ដឹ ងឧទ្ធរណ៍េលី

េសចក្ដីសេ្រមចរបស់េយីងខ្ញុ ំ។ 

េដីម្បែីស្វងយល់ពីវធីិដាកព់ាក្យបណ្ដឹ ងឧទ្ធរណ៍ សូមេមលីជំពូកទី 9។ 

B. ការេផ្ញីសំេណីរស្រមាបក់ារទូទាត ់

សូមេផ្ញីវកិ្កយប្រតរបស់េលាកអ្នក និងភស្តុតាងៃនការបង្់របាកណ់ាមយួែដលេលាកអ្នកបានេធ្វីមកកានេ់យីងខ្ញុ ំ។ 

ភស្តុតាងៃនការបង្់របាកអ់ាចជាមូលប្បទានប្រតថតចម្លងែដលេលាកអ្នកបានសរេសរ ឬបងា្ក នៃ់ដបង្់របាកេ់ចញេដាយ

អ្នកផ្ដល់េសវាកម្ម។ វាជាការ្របេសីរែដលអ្នកថតចម្លងវកិ្កយប្រត និងបងា្ក នៃ់ដបង្់របាកទុ់កស្រមាបជ់ាឯកសារផា្ទ ល់ខ្លួន។  

េលាកអ្នកអាចេស្នីសំុជំនួយពីអ្នកស្រមបស្រមួលែថទារំបស់េលាកអ្នក។ 

េដីម្បឲី្យ្របាកដថា េលាកអ្នកនឹងផ្ដល់ពត័ម៌ានទាងំឡាយណាែដលេយីង្រតូវការេដីម្បេីធ្វីេសចក្ដីសេ្រមច េនាះេលាកអ្នក

អាចបំេពញទ្រមងែ់បបបទទាមទាររបស់េយីងខ្ញុ ំក្នុងការេស្នីសំុការបង្់របាក។់ 

• េលាកអ្នកមនិចាបំាចេ់្របី្របាស់ទ្រមងែ់បបបទេនះេឡីយ ប៉ែុន្ដវានឹងជួយ េយីងខ្ញុ ំេដីម្បដំីេណីរការពត័ម៌ាន

កានែ់តឆាបរ់ហ័ស។ 



េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 7៖ េស្នីសំុឱ្យេយីងបងវ់កិ្កយប្រតរមួរបស់េយីងែដលេលាកអ្នក 
បានទទួលស្រមាបេ់សវាកម្ម ឬឱសថែដល្រតូវបានធានារ៉ាបរ់ង 

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 189 ? 

 

• េលាកអ្នកអាចទទួលបានទ្រមងែ់បបបទមយួច្បោបេ់នៅេលីេគហទំពរ័របស់េយីង 

(www.healthnet.com/calmediconnect), ឬេលាកអ្នកអាចទូរស័ព្ទមកកានេ់សវាបេ្រមសីមាជិក េហីយ

េស្នីសំុទ្រមងែ់បបបទេនះ។ 

សូមេផ្ញីសំេណីសំុបង្់របាកម់កជាមយួនឹងវកិ្កយប្រត ឬបងា្ក នៃ់ដណាមយួ មកកានេ់យីងខ្ញុ ំតាមរយៈអាសយដា្ឋ នខាង

េ្រកាមេនះ៖ 

អាសយដា្ឋ នស្រមាបក់ារទាមទារែផ្នកេវជ្ជសា្រស្ដ៖ 

ស្រមាប ់Cal MediConnect៖ 

Health Net Community Solutions, Inc. 

P.O. Box 9030 

Farmington, MO 63640-9030 

អាសយដា្ឋ នស្រមាបក់ារទាមទារសំណងែផ្នកឱសថសា្ថ ន៖ 

Health Net Community Solutions, Inc. 

ជូនចំេពាះ៖ ការទាមទារសំណងែផ្នកឱសថសា្ថ ន 

PO Box 419069 

Rancho Cordova, CA 95741-9069 

េលាកអ្នក្រតូវែតដាកព់ាក្យទាមទារសំណងរបស់េលាកអ្នកមកកានេ់យីងខ្ញុ ំ ក្នុងរយៈេពលមយួឆា្ន ្ំរបតិទិន (ស្រមាបក់ារ

ទាមទារសំណងែផ្នកេវជ្ជសា្រស្្ដ) និងេនៅក្នុងរយៈេពលបីឆា្ន  ំ(ស្រមាបក់ារទាមទារសំណងែផ្នកឱសថ)គិតចាបពី់កាល

បរេិច្្ឆទែដលេលាកអ្នកបានទទួលេសវាកម្ម បរកិា្ខ រ ឬឱសថ។ 



េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 7៖ េស្នីសំុឱ្យេយីងបងវ់កិ្កយប្រតរមួរបស់េយីងែដលេលាកអ្នក 
បានទទួលស្រមាបេ់សវាកម្ម ឬឱសថែដល្រតូវបានធានារ៉ាបរ់ង 

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 190 ? 

 

C. ការសេ្រមចេលីការធានារ៉ាបរ់ង៖ 

េនៅេពលែដលេយីងខ្ញុ ំទទួលបានសំេណីសំុបង្់របាករ់បស់េលាកអ្នក េយីងខ្ញុ ំនឹងេធ្វីេសចក្្ដីសេ្រមចេលីការធានារ៉ាបរ់ង។ 

េនះមាននយ័ថា េយីងខ្ញុ ំនឹងសេ្រមចថាេតីការែថទាសុំខភាព ឬឱសថរបស់េលាកអ្នក្រតូវបានធានារ៉ាបរ់ងេដាយគេ្រមាង

េយីងខ្ញុ ំែដរឬេទ។ េយីងខ្ញុ ំកនឹ៏ងេធ្វីេសចក្ដីសេ្រមចពីចំនួនទឹក្របាកែ់ដលេលាកអ្នក្រតូវបងស់្រមាប ់ការែថទាសុំខភាព 

ឬឱសថផងែដរ ្របសិនេបីមាន។ 

• េយីងខ្ញុ ំនឹងឲ្យេលាកអ្នកដឹង ្របសិនេបីេយីងខ្ញុ ំ្រតូវការពត័ម៌ានបែន្ថមពីេលាកអ្នក។ 

• ្របសិនេបីេយីងខ្ញុ ំសេ្រមចថាការែថទាសុំខភាព ឬឱសថេនាះ្រតូវបានធានារ៉ាបរ់ង េហីយេលាកអ្នកបាន

អនុវត្តតាមវធិានទាងំឡាយស្រមាបក់ារទទួលបានេសវាកម្ម ឬឱសថេនាះ េយីងខ្ញុ ំនឹងបងចំ់ែណកែដល

េយីងខ្ញុ ំ្រតូវបងស់្រមាបវ់ា។ ្របសិនេបីេលាកអ្នកបានបងៃ់ថ្លេសវា ឬឱសថរចួេហីយ េយីងខ្ញុ ំនឹងេផ្ញី
មូលប្បទានប្រតជូនេលាកអ្នកស្រមាបចំ់ែណកែដលេយីងខ្ញុ ំ្រតូវបង។់ ្របសិនេបីេលាកអ្នកមនិទានប់ាន

បងៃ់ថ្លេសវា ឬឱសថេទ េនាះេយីងខ្ញុ ំនឹងបង្់របាកជូ់នអ្នកផ្ដល់េសវាែថទាេំដាយផា្ទ ល់។ 

ជំពូកទី 3 ពន្យល់ពីវធិានេដីម្បទីទួលេសវាកម្មែដល្រតូវបានធានារ៉ាបរ់ងរបស់េលាកអ្នក។ ជំពូកទី 5 ពន្យល់ពី

វធិាននានាេដីម្បទីទួលបានឱសថទាមទារេវជ្ជបពាា្ជ  Medicare Part D ែដល្រតូវបានធានារ៉ាបរ់ងរបស់េលាកអ្នក។ 

• ្របសិនេបីេយីងខ្ញុ ំសេ្រមចមនិបង ់ចំែណក្រតូវបងរ់បស់េយីងខ្ញុ ំេលីតៃម្លៃនេសវាកម្ម ឬឱសថ េនាះេយីងខ្ញុ ំនឹង

េផ្ញីជូនេលាកអ្នកនូវលិខិតមយួច្បោបេ់ដីម្បពីន្យល់ពីមូលេហតុែដលេយីងខ្ញុ ំសេ្រមចដូេចា្ន ះ។ លិខិតេនះ កនឹ៏ង

ពន្យល់ផងែដរអំពីសិទ្ធិរបស់េលាកអ្នកក្នុងការដាកព់ាក្យបណ្ដឹ ងឧទ្ធរណ៍។ 

• េដីម្បែីស្វងយល់បែន្ថមអំពីេសចក្ដីសេ្រមចេលីការធានារ៉ាបរ់ង សូមេមលីជំពូកទី 9។ 



េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 7៖ េស្នីសំុឱ្យេយីងបងវ់កិ្កយប្រតរមួរបស់េយីងែដលេលាកអ្នក 
បានទទួលស្រមាបេ់សវាកម្ម ឬឱសថែដល្រតូវបានធានារ៉ាបរ់ង 

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 191 ? 

 

D. បណ្្ដឹ ងឧទ្ធរណ៍ 

្របសិនេបីេលាកអ្នកគិតថា េយីងខ្ញុ ំមានកំហុសេលីការបដិេសធសំេណីសំុបង្់របាករ់បស់េលាកអ្នក េនាះេលាកអ្នកអាច

េស្នីសំុឲ្យេយីងខ្ញុ ំផា្ល ស់ប្ដូរការសេ្រមចចិត្តរបស់េយីងខ្ញុ ំបាន។ េនះគឺេហៅថាការដាកព់ាក្យបណ្ដឹ ងឧទ្ធរណ៍។ េលាកអ្នក

កអ៏ាចដាកព់ាក្យបណ្ដឹ ងឧទ្ធរណ៍ផងែដរ ្របសិនេបីេលាកអ្នកមនិយល់្រសបនឹងចំនួនទឹក្របាកែ់ដលេយីងខ្ញុ ំបងជូ់ន។ 

ដំេណីរការដាកព់ាក្យបណ្ដឹ ងឧទ្ធរណ៍ គឺជាដំេណីរការផ្លូវការមយួ េដាយមាននីតិវធីិលម្អតិ និងកាលកំណតេ់ពលសំខាន់ៗ ។ 

េដីម្បែីស្វងយល់បែន្ថមអំពីបណ្ដឹ ងឧទ្ធរណ៍ សូមេមលីជំពូកទី 9។ 

• ្របសិនេបីេលាកអ្នកចងដ់ាកព់ាក្យបណ្ដឹ ងឧទ្ទរណ៍អំពីការទទួលបានការបង្់របាកជូ់នវញិស្រមាបេ់សវា

ែថទាសុំខភាព សូមេមលីទំពរ័ទី 192។ 

• ្របសិនេបីេលាកអ្នកចងដ់ាកព់ាក្យបណ្តឹ ងឧទ្ទរណ៍អំពីការទទួលបានការបង្់របាកជូ់នវញិស្រមាបឱ់សថ  

សូមេមលីទំពរ័ទី 192។ 

 



េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect 

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 192 ? 

 

ជំពូកទី 8៖ សិទ្ធិ នងិទនួំលខុស្រតវូរបស់េលាកអ្នក  

េសចក្តីេផ្តីម 

ក្នុងជំពូកេនះរមួបពា្ចូ លទាងំសិទ្ធិ និងទំទួលខុស្រតូវរបស់េលាកអ្នកក្នុងនាមជាសមាជិកៃនែផនការរបស់េយីងខ្ញុ ំ។  

េយីងខ្ញុ ំ្រតូវែតផ្តល់កិត្តិយសដល់សិទ្ធិរបស់េលាកអ្នក។ ពាក្យគន្លឹះ និងនិយមនយ័របស់ពាក្យទាងំេនះ 

េលចេឡីងតាមលំដាបអ់ក្សរ្រកមេនៅក្នុងជំពូកចុងេ្រកាយៃនេសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជិក។ 

តារាងមាតិកា 

A. សិទ្ធិរបស់េលាកអ្នកេដីម្បទីទួលបានពត័ម៌ានតាមរេបៀបែដលបំេពញត្រមូវការរបស់េលាកអ្នក ........................... 194 
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្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 194 ? 

 

A. សិទ្ធិរបស់េលាកអ្នកេដីម្បទីទួលបានពត័ម៌ានតាមរេបៀបែដលបំេពញត្រមូវការរបស់េលាកអ្នក 

េយីងខ្ញុ ំ្រតូវែត្របាបេ់លាកអ្នកអំពីអត្ថ្របេយាជនន៍ានាៃនគេ្រមាង និងសិទ្ធិរបស់េលាកអ្នកតាមរេបៀបែដលេលាកអ្នកអាច
យល់បាន។ េយីងខ្ញុ ំ្រតូវែត្របាបេ់លាកអ្នកអំពីសិទ្ធិនានារបស់េលាកអ្នកជាេរៀងរាល់ឆា្ន  ំែដលេលាកអ្នកស្ថិតេនៅក្នុង
គេ្រមាងរបស់េយីងខ្ញុ ំ។ 

• េដីម្បទីទួលបានពត័ម៌ានតាមរេបៀបែដលេលាកអ្នកអាចយល់បាន សូមទូរស័ព្ទេទៅកានេ់សវាបេ្រមសីមាជិក។ 
គេ្រមាងរបស់េយីងខ្ញុ ំមានមនុស្សែដលអាចេឆ្លីយសំណួរនានារបស់េលាកអ្នកបានជាភាសាេផ្សងៗ។ 

• គេ្រមាងរបស់េយីងខ្ញុ ំកអ៏ាចផ្ដល់ជូនេលាកអ្នកនូវឯកសារ ជាភាសាេផ្សងេទៀតេ្រកៅពីភាសាអងេ់គ្លសផងែដរ 
េនៅក្នុងទ្រមងដូ់ចជាអក្សរពុម្ពធំៗ អក្សរស្រមាបជ់នពិការែភ្នក ឬជាសំេឡង។្របសិនេបីេលាកអ្នកចងឲ់្យ  
Health Net Cal MediConnect េផ្ញីជូនេលាកអ្នកនូវឯកសារស្រមាបស់មាជិកជា្របចាតំេទៅមុខេទៀតជា 
ទ្រមងេ់ផ្សងដៃទេទៀតេនាះ ដូចជាអក្សរស្រមាបជ់នពិការែភ្នក ឬជាអក្សរេបាះពុម្ពធំ ឬជាភាសាេ្រកៅពីភាសា 
អងេ់គ្លស សូមទាកទ់ងេសវាបេ្រមសីមាជិក។ សូម្របាបេ់សវាបេ្រមសីមាជិកថាេលាកអ្នកចងដ់ាកសំ់េណីអ 
ចិៃ្រន្តយេ៍ដីម្បទីទួលបានឯកសារស្រមាបស់មាជិករបស់េលាកអ្នកជាទ្រមង ់ឬភាសាមយួេផ្សងេទៀត។  

េលាកអ្នកកអ៏ាចទទួលបានេសៀវេភៅែណនាសំមាជិកេនះជាភាសាដូចខាងេ្រកាមេដាយឥតគិតៃថ្លផងែដរ 
េដាយ្រគានែ់តទូរស័ព្ទេទៅកានេ់សវាបេ្រមសីមាជិកតាមេលខ 1-855-464-3571 (TTY: 711) ពីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 
8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារ
ទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាកអ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។  

o ភាសាអារ៉ាប ់

o ភាសាអាេមនី  

o ភាសាែខ្មរ 

o ភាសាចិន 

o ភាសាហា្វ សីុ 

o ភាសាកូេរ ៉

o ភាសារសុ្សុ ី

o ភាសាេអស្បោញ៉ 

o ភាសាកាតាឡុក 

o ភាសាេវៀតណាម 
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Մենք պետք է տեղեկացնենք ձեզ ծրագրի նպաստների և ձեր իրավունքների մասին ձեզ 
հասկանալի ձևով: Մենք պետք է տեղեկացնենք ձեզ ձեր իրավունքների մասին յուրաքանչյուր 
տարի, քանի դեռ դուք մեր ծրագրի անդամ եք: 

Ձեզ հասկանալի ձևով տեղեկություն ստանալու համար զանգահարեք Անդամների սպասարկում: 
Մեր ծրագիրը մարդիկ ունի, ովքեր կարող են հարցերի պատասխանել տարբեր լեզուներով:  

Մեր ծրագիրը կարող է նաև ձեզ նյութեր տրամադրել անգլերենից բացի այլ լեզուներով և այլ 
ձևաչափերով, ինչպիսիք են՝ խոշոռ տառատեսակը, Բրեյլը կամ ձայնագրությունը: Եթե 
ցանկանում եք խնդրել Health Net Cal MediConnectին, որ ձեզ միշտ ուղարկեն անդամի 
տեղեկատվական նյութերն այլընտրանքային ձևաչափով, ինչպես օրինակ՝ Բրեյլը կամ խոշոռ 
տառատեսակը, կամ անգլերենից բացի այլ լեզվով, խնդրում ենք դիմել Անդամների 
սպասարկում: Ասացեք Անդամների սպասարկմանը, որ ցանկանում եք մշտական խնդրանք 
ներկայացնել, որ միշտ ստանաք ձեր նյութերն այլ ձևաչափով կամ լեզվով:  

Կարող եք նաև անվճար ստանալ այս տեղեկագիրքը հետևյալ լեզուներով՝ զանգահարելով 
Անդամների սպասարկում՝ 18554643571 հեռախոսահամարով (TTY՝ 711), երկուշաբթիից 
ուրբաթ օրերին, ժամը 8:00 a.m.ից 8:00 p.mը: 

o Արաբերեն  

o Հայերեն  

o Կամբոջերեն 

o Չինարեն 

o Պարսկերեն 

o Կորեերեն 

o Ռուսերեն 

o Իսպաներեն 

o Տագալոգ 

o Վիետնամերեն 

Եթե խնդիրներ ունեք մեր ծրագրի մասին տեղեկություններ ստանալու հարցում լեզվի կամ 
հաշմանդամության պատճառով, ու ցանկանում եք բողոք ներկայացնել, զանգահարեք 
Medicare`1800MEDICARE (18006334227) հեռախոսահամարով: Կարող եք զանգահարել օրը 
24 ժամ, շաբաթը յոթ օր: TTY օգտագործողները պետք է զանգահարեն 18774862048 
հեռախոսահամարով: MediCalին բողոք ներկայացնելու մասին լրացուցիչ տեղեկությունների 
համար խնդրում ենք դինել Անդամների սպասարկում՝ 18554643571 հեռախոսահամարով 
(TTY՝ 711), երկուշաբթիից ուրբաթ օրերին, ժամը 8:00 a.m.ից 8:00 p.mը: 
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我們必須透過您能夠瞭解的方式告知您計畫的各項福利以及您的權利。在您參加本計畫期間，我們

必須每年均告知您有關您的權利。 

如欲透過您能夠瞭解的方式取得資訊，請致電與會員服務部聯絡。本計畫備有可使用不同語言為您解

答疑問的工作人員。  

本計畫也可為您提供英文以外之其他語言版本以及如大字版、點字版或語音版等格式的資料。如果您

想請 Health Net Cal MediConnect 持續寄其他格式（如點字版或大字版）或英文以外之其他語言版

本的會員資料給您，請與會員服務部聯絡。請告知會員服務部您想提出長期申請，以取得其他格式

或語言版本的會員資料。  

您也可以免費取得本手冊的下列語言版本，您僅需於週一至週五上午 8:00 至晚上 8:00 致電 
1-855-464-3571（TTY：711）與會員服務部聯絡即可。  

o 阿拉伯文  

o 亞美尼亞文  

o 柬埔寨文 

o 中文 

o 波斯文 

o 韓文 

o 俄文 

o 西班牙文 

o 塔加拉文 

o 越南語 

如果您因為語言問題或殘障而無法透過本計畫取得資訊而您想提出投訴，請致電 1-800-MEDICARE 
(1-800-633-4227) 與 Medicare 聯絡。您每週七天，每天 24 小時均可致電。聽障專線使用者請致

電 1-877-486-2048。如需有關向 Medi-Cal 提出投訴的資訊，請於週一至週五上午 8:00 至晚上 
8:00 致電 1-855-464-3571（TTY：711）與會員服務部聯絡。 
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당사는 반드시 귀하께서 이해하실 수 있는 방법으로 보험 플랜의 혜택 및 귀하의 권리를 알려드려야 
합니다. 또한 귀하께서 당사의 보험 플랜에 계속해 가입해 있는 한 매년 반드시 귀하의 권리를 공지해 
드려야 합니다. 

귀하께서 이해하실 수 있는 방법으로 정보를 얻으시려면 회원서비스부로 전화해 주십시오. 여러 다른 
언어로 질문에 답변해 드릴 수 있는 직원들이 근무하고 있습니다.  

당사 플랜은 영어 이외의 다른 언어 및 대형 인쇄체, 점자 혹은 오디어 형식으로된 자료도 제공해 드릴 
수 있습니다. Health Net Cal MediConnect로 하여금 항상 회원 정보 자료를 점자, 대형 인쇄체, 
혹은 영어 이외의 다른 언어로 된 대체 형식으로 우송해 드리길 원하시면 회원서비스부로 연락해 
주십시오. 회원 정보 자료를 항상 대체 형식 또는 다른 언어로 받기 위한 지속 요청을 신청하고자 
한다고 회원서비스부 담당자에게 밝혀주십시오. 

주중(월-금) 오전 8:00시에서 오후 8:00시 사이에 회원서비스부에 1-855-464-3571 (TTY: 711)번으로 
전화하여 본 안내서를 다음 언어로 받아보실 수도 있습니다. 

o 아라비아어  

o 아르메니아어  

o 캄보디아어 

o 중국어 

o 페르시아어 

o 한국어 

o 러시아어 

o 스페인어 

o 타갈로그어 

o 베트남어 

언어 문제 또는 장애로 인해 당사 보험 플랜으로부터 정보를 얻는데 곤란을 겪고 있어 불만을 
제기하고 싶으시면 Medicare 1-800-MEDICARE(1-800-633-4227)로 전화해 주십시오. 연중무휴 
24시간 항시 전화하실 수 있습니다. TTY 사용자는 1-877-486-2048번으로 전화하십시오. 
Medi-Cal에 불만을 제기하는 것에 대해 좀 더 알고 싶으시면 주중(월-금) 오전 8:00시에서 오후 
8:00시 사이에 회원서비스부에 1-855-464-3571 (TTY: 711)번으로 전화해 주십시오. 
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Об обслуживании, покрываемом планом, и о ваших правах мы должны сообщать вам в 
понятной вам форме. Пока вы остаетесь участником нашего плана, мы должны каждый год 
сообщать вам о ваших правах. 

Для того чтобы получать эти сведения в удобной для вас форме, позвоните в наш отдел 
обслуживания. В нашем плане работают люди, которые могут отвечать на вопросы 
участников плана, говорящих на разных языках.  

Кроме того, вы можете получить материалы нашего плана в переводе на другие языки или в 
других формах, например в виде аудиозаписи или напечатанными крупным шрифтом или 
шрифтом Брайля. Если вы хотите, чтобы план Health Net Cal MediConnect всегда 
присылал вам свои материалы в переводе на другие языки или в других формах, 
например в виде аудиозаписи или напечатанными крупным шрифтом или шрифтом 
Брайля, обратитесь в наш отдел обслуживания. Ответившему сотруднику отдела 
скажите, что вы хотите обратиться с просьбой (standing request) о том, чтобы 
материалы и письма вам всегда присылали в альтернативной форме или в переводе на 
выбранный вами язык.  

Телефон нашего отдела обслуживания 18554643571 (TTY: 711), линия работает с 
понедельника по пятницу с 8:00 утра до 8:00 вечера. Позвоните по этому телефону, и вам 
бесплатно пришлют этот справочник в переводе на выбранный вами язык из следующего 
списка:  

o Арабский.  
o Армянский.  
o Кхмерский. 
o Китайский. 
o Фарси. 
o Корейский. 
o Русский. 
o Испанский. 
o Тагальский. 
o Вьетнамский. 

Если изза инвалидности или недостаточного знания английского языка вам трудно 
разбираться в информации, которую мы вам сообщаем, вы можете подать жалобу в 
программу Medicare. Телефон программы Medicare 1800MEDICARE (18006334227). 
Звонить в программу Medicare можно круглосуточно и без выходных. Если вы пользуетесь 
линией TTY, звоните по телефону 18774862048. Если вы хотите узнать о том, как подать 
жалобу в программу MediCal, позвоните в наш отдел обслуживания, телефон 
1-855-464-3571 (TTY: 711). Линия работает с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00. 
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Le explicaremos los beneficios de su plan y sus derechos de una manera que usted pueda 
comprender. Haremos esto cada año de cobertura de nuestro plan. 

Para obtener información de una manera que usted pueda comprender, llame al Departamento de 
Servicios al Afiliado. Nuestro plan cuenta con personas que pueden responder a sus preguntas 
en varios idiomas.  

También podemos proporcionarle material en otros idiomas, además del inglés, y en distintos 
formatos como en braille, en audio o en letra grande. Si desea que 
Health Net Cal MediConnect siempre le envíe los materiales informativos para afiliados en otros 
formatos, como en braille o en letra grande, o en un idioma que no sea inglés, comuníquese con 
el Departamento de Servicios al Afiliado. Dígale al representante que desea realizar una solicitud 
permanente para que siempre le envíen los materiales informativos para afiliados en otro formato 
o idioma.  

También puede obtener este manual en forma gratuita en los siguientes idiomas llamando al 
Departamento de Servicios al Afiliado al 1-855-464-3571 (TTY: 711), de lunes a viernes, de 
8:00 a. m. a 8:00 p. m: 

o Árabe  

o Armenio  

o Camboyano 

o Chino 

o Farsi 

o Coreano 

o Ruso 

o Español 

o Tagalo 

o Vietnamita 

Si tiene dificultades para obtener información de parte de nuestro plan por problemas relacionados 
con el idioma o con una discapacidad y desea presentar una queja, comuníquese con Medicare, 
al 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227). Puede llamar las 24 horas del día, los 7 días de la 
semana. Los usuarios de TTY deben llamar al 1-877-486-2048. Si desea información sobre cómo 
presentar una queja ante Medi-Cal, comuníquese con el Departamento de Servicios al Afiliado al 
1-855-464-3571 (TTY: 711), de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 8:00 p. m. 
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Dapat naming sabihin sa iyo ang tungkol sa mga benepisyo sa plan at ang iyong mga karapatan 
sa isang paraan na maiintindihan mo. Dapat naming sabihin sa iyo ang tungkol sa iyong mga 
karapatan bawat taon na nasa plan ka namin. 

Para makakuha ng impormasyon sa isang paraan na maiintindihan mo, tawagan ang Member 
Services (Mga Serbisyo sa Miyembro). Ang aming plan ay mayroong mga tao na makakasagot 
sa iyong mga tanong sa iba’t ibang mga wika.  

Mabibigyan ka rin ng aming plan ng mga materyales na nasa mga wika maliban sa Ingles at nasa 
mga format tulad ng malalaking letra, braille, o audio. Kung gusto mong hilingin sa Health Net Cal 
MediConnect na patuloy kang padalhan ng mga materyales para sa miyembro na nasa iba pang 
mga format, tulad ng braille o malalaking letra, o nang nasa wika maliban sa Ingles, mangyaring 
makipag-ugnayan sa Member Services. Sabihin sa Member Services na gusto mong maglagay 
ng patuloy na kahilingan para palaging makakuha ng mga materyales na nasa altenatibong 
format o wika.  

Maaari mo ring makuha ang handbook na ito sa mga sumusunod na wika nang libre sa 
pamamagitan lang ng pagtawag sa Member Services sa 1-855-464-3571 (TTY: 711), Lunes 
hanggang Biyernes, 8:00 a.m.- 8:00 p.m: 

o Arabic  

o Armenian  

o Cambodian 

o Chinese 

o Farsi 

o Korean 

o Russian 

o Espanyol 

o Tagalog 

o Vietnamese 

Kung nagkakaproblema kang makakuha ng impormasyon mula sa aming plan dahil sa mga 
problema sa wika o isang kapansanan at gusto mong maghain ng reklamo, tawagan ang 
Medicare sa 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227). Maaari kang tumawag nang 24 na oras sa 
isang araw, pitong araw sa isang linggo. Dapat tawagan ng mga gumagamit ng TTY ang 
1-877-486-2048. Para sa impormasyon sa paghahain ng reklamo sa Medi-Cal, mangyaring 
makipag-ugnayan sa Member Services sa 1-855-464-3571 (TTY: 711), Lunes hanggang 
Biyernes, 8:00 a.m. hanggang 8:00 p.m. 
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Chúng tôi phải cho quý vị biết về các phúc lợi trong chương trình và quyền của quý vị theo cách 
mà quý vị có thể hiểu được. Chúng tôi phải cho quý vị biết về các quyền của quý vị vào mỗi năm 
mà quý vị tham gia chương trình của chúng tôi. 

Để nhận thông tin theo cách thức quý vị có thể hiểu được, hãy gọi cho bộ phận Dịch Vụ Thành Viên. 
Chương trình của chúng tôi có những người có thể trả lời các câu hỏi của quý vị bằng các ngôn 
ngữ khác nhau.  

Chương trình của chúng tôi cũng cung cấp cho quý vị tài liệu bằng các ngôn ngữ khác ngoài tiếng 
Anh và ở các định dạng như bản in khổ lớn, chữ nổi braille, hoặc bản âm thanh. Nếu quý vị muốn 
Health Net Cal MediConnect phải liên tục gửi cho quý vị các tài liệu dành cho thành viên bằng 
định dạng khác, như chữ nổi braille hoặc bản in khổ lớn hoặc bằng ngôn ngữ khác ngoài tiếng 
Anh, vui lòng liên lạc với bộ phận Dịch Vụ Thành Viên. Cho bộ phận Dịch Vụ Thành Viên biết quý 
vị muốn yêu cầu lâu dài rằng quý vị phải luôn nhận được tài liệu của quý vị bằng định dạng hoặc 
ngôn ngữ khác.  

Quý vị cũng có thể nhận sổ tay này miễn phí bằng các ngôn ngữ dưới đây chỉ cần gọi đến bộ phận 
Dịch Vụ Thành Viên theo số 1-855-464-3571 (TTY: 711), Thứ Hai đến hết Thứ Sáu, 8 giờ sáng 
đến 8 giờ tối: 

o Tiếng Ả Rập  

o Tiếng Ác-mê-ni-a  

o Tiếng Campuchia 

o Tiếng Trung 

o Tiếng Ba Tư 

o Tiếng Hàn 

o Tiếng Nga 

o Tiếng Tây Ban Nha 

o Tiếng Tagalog 

o Tiếng Việt 

Nếu quý vị đang gặp khó khăn với việc tiếp nhận thông tin từ chương trình của chúng tôi do các vấn 
đề về ngôn ngữ hoặc do khuyết tật và quý vị muốn nộp đơn khiếu nại, hãy gọi cho Medicare theo 
số 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227). Quý vị có thể gọi 24 giờ một ngày, bảy ngày một tuần. 
Người dùng TTY cần gọi số 18774862048. Để biết thông tin về cách nộp đơn khiếu nại cho 
Medi-Cal, vui lòng liên lạc bộ phận Dịch Vụ Thành Viên theo số điện thoại 1-855-464-3571 
(TTY: 711), Thứ Hai đến hết Thứ Sáu, 8 giờ sáng đến 8 giờ tối. 



េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 8៖ សិទ្ធិ និងទនួំលខុស្រតូវរបស់េលាកអ្នក 

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 205 ? 

 

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានបពាា្ហ ទទួលយកពត័ម៌ានពីគេ្រមាងរបស់េយីងខ្ញុ ំពីេ្រពាះែតបពាា្ហ ភាសា ឬពិការភាព 

េហីយេលាកអ្នកចងដ់ាកប់ណ្តឹ ងតវ៉ា េនាះសូមទូរស័ព្ទេទៅ Medicare តាមរយៈេលខ 1-800-MEDICARE 

(1-800-633-4227)។ េលាកអ្នកអាចេហៅទូរស័ព្ទ 24 េម៉ាងក្នុងមយួៃថ្ង ្របាពីំរៃថ្ងក្នុងមយួសបា្ដ ហ៍។ អ្នកេ្របី្របាស់ 

TTY គួរេហៅេទៅកានេ់លខ 1-877-486-2048។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានស្តីអំពីការដាកព់ាក្យបណ្តឹ ងជាមយួ Medi-Cal 

សូមទាកទ់ងមកកានេ់សវាបេ្រមសីមាជិកតាមរយៈេលខ 1-855-464-3571 (TTY: 711) ពីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 

យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារ

ទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាកអ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ 

 



េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 8៖ សិទ្ធិ និងទនួំលខុស្រតូវរបស់េលាកអ្នក 

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 206 ? 

 

B. ការទទួលខុស្រតូវរបស់េយីងខ្ញុ ំេដីម្បពី្យោបាលេលាកអ្នកេដាយក្តីេគារពយុត្តិធម ៌

និងេសចក្តីៃថ្លថ្នូរ្រគបេ់ពលេវលា  

េយីងខ្ញុ ំ្រតូវែតេគារពតាមច្បោបែ់ដលការពារេលាកអ្នកពីការេរសីេអីង ឬការការព្យោបាលេដាយអយុត្ដិធម ៌មនិេស្មីភាព។ 

េយីងខ្ញុ ំមនិេរសីេអីងចំេពាះសមាជិកនានាេដាយ្របការណាណាមយួដូចខាងេ្រកាមេនះ៖ 

• អាយុ 

• បណ្ដឹ ងឧទ្ធរណ៍ 

• អាកប្បកិរយិា 

• បទពិេសាធនៃ៍នការទាមទារ 

• ជាតិពន្ធុ 

• ភស្ដុតាងៃនការទទួលបានធានារ៉ាបរ់ង 

• េយនឌរ័ 

• ពត័ម៌ានេសេនទិច 

• ទីតាងំភូមសិា្រស្ដេនៅក្នុងតំបនផ់្ដល់េសវា 

• សា្ថ នភាពសុខភាព 

• ្របវត្ដិជំងឺ 

• សមត្ថភាពផ្លូវចិត្ដ 

• ពិការភាពរាងកាយ ឬផ្លូវចិត្ដ 

• ្របភពកំេណីត 

• ជាតិសាសន ៍

• ការទទួលការែថទាសុំខភាព 

• សាសនា 

• េភទ 

• ទំេនារផ្លូវេភទ 

• ការេ្របី្របាស់េសវាកម្ម 

េនៅេ្រកាមវធិានៃនគេ្រមាងរបស់េយីងខ្ញុ ំ េលាកអ្នកមានសិទ្ធិរចួផុតពីទ្រមងណ់ាមយួៃនការដាកកំ់ហិតេលីរាងកាយ ឬការ

ដាកឲ់្យេនៅដាចពី់េគេដាយេ្របី្របាស់មេធ្យោបាយបង្ខិតបង្ខំ ជ្រមុញ ដាកវ់និយ័ ត្រមូវតាមចិត្ដ ឬជាការសងសឹក។ 

េយីងខ្ញុ ំមនិអាចបដិេសធេសវាកម្មនានាចំេពាះេលាកអ្នក ឬដាកេ់ទាសេលាកអ្នកេដាយសារែតការអនុវត្តនសិ៍ទ្ធិ
របស់េលាកអ្នកេនាះេឡីយ។ 

• ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម ឬ្របសិនេបីេលាកអ្នកមានក្ដីកង្វល់អំពីការេរសីេអីង ឬការព្យោបាលេដាយអយុត្ដិធម ៌ 

សូមទូរស័ព្ទមកកាន ់ការយិាល័យស្រមាបសិ់ទ្ធិសីុវលិ របស់្រកសួងសុខាភបិាល និងមនុស្សសា្រស្តតាម

រយៈេលខ 1-800-368-1019 (TDD 1-800-537-7697)។ េលាកអ្នកកអ៏ាចចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 

http://www.hhs.gov/ocr ផងែដរស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម។ 

http://www.hhs.gov/ocr


េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 8៖ សិទ្ធិ និងទនួំលខុស្រតូវរបស់េលាកអ្នក 

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 207 ? 

 

• េលាកអ្នកកអ៏ាចទូរស័ព្ទមកកានក់ារយិាល័យសិទ្ធិសីុវលិមូលដា្ឋ នរបស់េលាកអ្នកផងែដរ។ 

ការយិាល័យសិទ្ធិសីុវលិ 

នាយកដា្ឋ នេសវាសុខភាព និងមនុស្ស ៃនសហរដ្ឋអាេមរកិ 

90 7th Street, Suite 4-100 

San Francisco, CA 94103 

េលខទូរស័ព្ទគឺ 1-800-368-1019 

ទូរសារ 1-202-619-3818 

TDD 1-800-537-7697 

• ្របសិនេបីេលាកអ្នកពិការ និង្រតូវការជំនួយេដីម្បទីទួលបានការែថទា ំឬអ្នកផ្ដល់េសវា សូមទូរស័ព្ទ

មកកានេ់សវាបេ្រមសីមាជិក។ ្របសិនេបីេលាកអ្នកមានបណ្ដឹ ងតវ៉ា ដូចជា បពាា្ហ ជាមយួការទទួលបានរេទះរញុ 

េនាះេសវាបេ្រមសីមាជិកអាចជួយ បាន។ 

C. ការទទួលខុស្រតូវរបស់េយីងខ្ញុ ំគឺ ធានាថាេលាកអ្នកទទលួបាននូវេសវាកម្ម 

និងឱសថែដល្រតូវបានធានាទានេ់ពលេវលា 

្របសិនេបីេលាកអ្នកមនិអាចទទួលបានការណាតជួ់បទានេ់ពលេវលាេដីម្បទីទួលេសវាកម្មែដលមានការធានារ៉ាបរ់ង 

េហីយេវជ្ជបណ្ឌិ តរបស់េលាកអ្នកមនិគិតថាេលាកអ្នកអាចរងច់ាបំានយូរជាងេនះស្រមាបក់ារណាតជួ់ប េនាះេលាកអ្នក

អាចេហៅទូរស័ព្ទមកកានេ់សវាបេ្រមសីមាជិក Health Net Cal MediConnect  តាមរយៈេលខ 1-855-464-3571 

(TTY: 711) ពីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ 

និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាកអ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ 

ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្លេហីយពួកេគអាចជួយ េលាកអ្នកបាន។ ្របសិនេបីេលាកអ្នកមនិអាចទទួលបានេសវា

កម្មនានា េនៅក្នុងចំនួនេពលេវលាសម្រសបេទ េយីងខ្ញុ ំ្រតូវែតបង្់របាកស់្រមាបក់ារែថទាេំ្រកៅបណា្ដ ញ។  

ក្នុងនាមជាសមាជិកមា្ន កៃ់នគេ្រមាងរបស់េយីងខ្ញុ ំ៖ 

• េលាកអ្នកមានសិទ្ធិេ្រជីសេរសីអ្នកផ្ដល់ការែថទាសុំខភាពបឋម (PCP) មា្ន កេ់នៅក្នុងបណា្ដ ញេយីងខ្ញុ ំ។ 

អ្នកផ្តល់េសវាែថទាកំ្នុងបណា្ត ញ គឺជាអ្នកផ្តល់េសវាែថទាែំដលេធ្វីការជាមយួេយីងខ្ញុ ំ។ 

េលាកអ្នកអាចែស្វងរកពត័ម៌ានបែន្ថមអំពីការេ្រជីសេរសី PCP េនៅក្នុងជំពូកទី 3 



េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 8៖ សិទ្ធិ និងទនួំលខុស្រតូវរបស់េលាកអ្នក 

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 208 ? 

 

o េហៅេទៅេសវាបេ្រមសីមាជិក ឬេមលីេនៅក្នុងបពា្ជ ីអ្នកផ្តល់ និងឱសថសា្ថ ន េដីម្បែីស្វងយល់បែន្ថម 

អំពីបណា្ត ញអ្នកផ្តល់េសវាែថទា ំនិងេវជ្ជបណ្ឌិ តែដលកំពុងទទួលយកអ្នកជម្ងថឺ្មីៗ។ 

• ្រស្តីមានសិទ្ធិេទៅរកអ្នកឯកេទសខាងសុខភាពរបស់្រស្តីេដាយមនិចាបំាចប់ពា្ជូ នបន្ត។ 

ការបពា្ជូ នបន្តគឺជាការអនុមត័ពី PCP របស់េលាកអ្នកេដីម្បរីកេមលីនរណាមា្ន កែ់ដលមនិែមនជា PCP 

របស់េលាកអ្នក។ 

• េលាកអ្នកមានសិទ្ធិទទួលបានេសវាកម្មនានាែដល្រតូវបានធានារ៉ាបរ់ង ពីអ្នកផ្ដល់េសវាែថទាកំ្នុងបណា្ដ ញ 

េនៅក្នុងអំឡុងចំនួនេពលេវលាសម្រសប។ 

o េនះ រមួមានសិទ្ធិទទួលបានេសវាកម្មទានេ់ពលេវលាពី្រគូេពទ្យឯកេទសនានា។ 

• េលាកអ្នកមានសិទ្ធិទទួលបានេសវាកម្ម ឬការែថទាសំេ្រងា្គ ះបនា្ទ ន ់ែដល្រតូវការបនា្ទ នេ់ដាយមនិចាបំាចម់ាន

ការឯកភាពជាមុន។ 

• េលាកអ្នកមានសិទ្ធិទទួលបានការផ្គតផ់្គងឱ់សថរបស់េលាកអ្នកេទៅតាមេវជ្ជបពាា្ជ  េនៅឱសថសា្ថ នក្នុង

បណា្ដ ញណាមយួរបស់េយីងខ្ញុ ំេដាយគា្ម នការពន្យោរេពលយូរ។ 

• េលាកអ្នកមានសិទ្ធិដឹងពីេពលែដលេលាកអ្នកអាចជួបពិេ្រគាះជាមយួអ្នកផ្ដល់េសវាេ្រកៅបណា្ដ ញណា

មា្ន កប់ាន។ េដីម្បែីស្វងយល់អំពីអ្នកផ្ដល់េសវាេ្រកៅបណា្ដ ញ សូមេមលីជំពូកទី3។ 

• េនៅេពលែដលេលាកអ្នកចូលរមួក្នុងគេ្រមាងេយីងខ្ញុ ំជាេលីកដំបូង េលាកអ្នកមានសិទ្ធិរក្ឞោទុកអ្នកផ្ដល់

េសវាកម្មបច្ចុប្បន្នរបស់េលាកអ្នក និងការអនុពាា្្្ណ្ញ តទទួលេសវារហូតដល់ 12 ែខ ្របសិនេបី្រគបេ់ទៅតាម 

លក្ខខណ្ឌ ជាកល់ាកម់យួចំនួនបាន។ េដីម្បែីស្វងយល់បែន្ថម អំពីការបន្ដជួបអ្នកផ្ដល់េសវាែថទារំបស់េលាក

អ្នក និងការអនុពាា្្្ណ្ញ តទទួលេសវា សូមេមលីជំពូកទី 1។ 

• េលាកអ្នកមានសិទិ្ធទទួលបានការែថទាែំដលដឹកនាបំងា្គ បខ់្លួនឯង េដាយមានជំនួយពី្រកុមែថទា ំនិង

អ្នកស្រមបស្រមួលការែថទារំបស់េលាកអ្នក។ 

ជំពូកទី 9 ្របាបពី់អ្វីែដលេលាកអ្នកអាចេធ្វីបាន ្របសិនេបីេលាកអ្នកគិតថា េលាកអ្នកមនិទទួលបានេសវាកម្ម ឬឱសថ

របស់េលាកអ្នកេនៅក្នុងអំឡុងចំនួនេពលេវលាសម្រសបេទេនាះ។ ជំពូកទី 9 ក្៏របាបេ់លាកអ្នកពីអ្វីែដលេលាកអ្នកអាចេធ្វី
ផងែដរ ្របសិនេបីេយីងខ្ញុ ំបានបដិេសធការធានារ៉ាបរ់ងស្រមាបេ់សវាកម្ម ឬឱសថរបស់េលាកអ្នក េហីយេលាកអ្នកមនិ

យល់្រសបនឹងេសចក្ដីស្រមចរបស់េយីងខ្ញុ ំ។ 



េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 8៖ សិទ្ធិ និងទនួំលខុស្រតូវរបស់េលាកអ្នក 

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 209 ? 

 

D. ការទទួលខុស្រតូវរបស់េយីងខ្ញុ ំេដីម្បកីារពារពត័ម៌ានអំពីសុខភាពផា្ទ ល់ខ្លួនរបស់េលាកអ្នក 

(PHI) 

េយីងខ្ញុ ំការពារពត័ម៌ានសុខភាពផា្ទ ល់ខ្លួនរបស់េលាកអ្នក (PHI) តាមការេស្នីសំុពីច្បោបស់ហពន័្ធ និងរដ្ឋ។ 

PHI របស់េលាកអ្នករមួបពា្ចូ លទាងំពត័ម៌ានែដលេលាកអ្នកបានផ្តល់ឲ្យេយីងខ្ញុ ំេនៅេពលេលាកអ្នកបានចុះេឈា្ម ះក្នុង 

គេ្រមាងេនះ។ វាករ៏មួមាន កំណត្់រតាេវជ្ជសា្រស្ដរបស់េលាកអ្នក និងពត័ម៌ានេវជ្ជសា្រស្ដ និងសុខភាពេផ្សងេទៀតផងែដរ។ 

េលាកអ្នកមានសិទ្ធិទទួលបានពត័ម៌ាន និងេដីម្ប្ីរគប្់រគងរេបៀបេ្របី្របាស់ PHI របស់ខ្លួន។ េយីងខ្ញុ ំផ្តល់េសចក្តីជូន 

ដំណឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរែដល្របាបេ់លាកអ្នកអំពីសិទ្ធិទាងំេនះ េហីយពន្យល់ផងែដរពីរេបៀបែដលេយីងខ្ញុ ំការពារ 

ឯកជនភាពៃន PHI របស់េលាកអ្នក។ ការជូនដំណឹងេនះ េហៅថា «ការជូនដំណឹងពីការអនុវត្ដឯកជនភាព»។ 

D1. វធិីែដលេយីងខ្ញុ ំការពារ PHI របស់េលាកអ្នក 

េយីងខ្ញុ ំ្របាកដថា មនុស្សែដលគា្ម នការអនុពាា្្្ណ្ញ ត មនិេមលី ឬផា្ល ស់ប្ដូរកំណត្់រតារបស់េលាកអ្នកេឡីយ។ 

ក្នុងសា្ថ នភាពភាគេ្រចីន េយីងខ្ញុ ំមនិផ្តល់ PHI របស់េលាកអ្នកេទៅកានអ់្នកែដលមនិែថទា ំឬបង្់របាកស់្រមាបក់ារែថទាំ

េលាកអ្នកេឡីយ។ ្របសិនេបីេយីងខ្ញុ ំផ្ដល់ពត័ម៌ានែមន េនាះេយីងខ្ញុ ំត្រមូវឲ្យទទួលការអនុពាា្្្ណ្ញ តជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ

ពីេលាកអ្នកជាមុនសិន។ ការអនុពាា្្្ណ្ញ តជាលាយលក្ខណ៍អក្សរអាចផ្ដល់ជូនេដាយេលាកអ្នក ឬេដាយនរណាមា្ន កែ់ដល

មានអំណាចែផ្នកច្បោប ់ក្នុងការសេ្រមចចិត្ដជំនួសេលាកអ្នក។ 

មានករណីមយួចំនួន េនៅេពលែដលេយីងខ្ញុ ំមនិចាបំាច្់រតូវទទួលការអនុពាា្្្ណ្ញ តជាលាយលក្ខណ៍អក្សររបស់េលាកអ្នក

ជាមុន។ ករណីេលីកែលងទាងំេនះ ្រតូវបានអនុពាា្្្ណ្ញ ត ឬត្រមូវេដាយច្បោប។់ 

• េយីងខ្ញុ ំចាបំាចត់្រមូវឲ្យបេពា្ច ញ PHI េទៅភា្ន កង់ាររដា្ឋ ភបិាលែដលកំពុងពិនិត្យេមលីគុណភាពៃនការែថទារំបស់ 

េយីងខ្ញុ ំ។ 

• េយីងខ្ញុ ំចាបំាច្់រតូវបេពា្ច ញពត័ម៌ានសុខភាព េដាយដីការបងា្គ បរ់បស់តុលាការ។ 

• េយីងខ្ញុ ំចាបំាច្់រតូវផ្តល់ Medicare PHI របស់េលាកអ្នក្របសិនេបី Medicare េចញផ្ឞោយ PHI របស់េលាក

អ្នកស្រមាបក់ារ្រសាវ្រជាវ ឬការេ្របី្របាស់េផ្សងេទៀត នឹង្រតូវបានេធ្វីេឡីងេយាងេទៅតាមច្បោបស់ហពន័្ធ។ 

្របសិនេបីេយីងខ្ញុ ំែចករែំលកពត័ម៌ានរបស់េលាកអ្នកជាមយួ Medi-Cal វាកនឹ៏ង្រតូវបានេធ្វីេឡីងផងែដរ 

េដាយេយាងេទៅតាមច្បោបស់ហពន័្ធ និងច្បោបរ់បស់រដ្ឋ។ 



េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 8៖ សិទ្ធិ និងទនួំលខុស្រតូវរបស់េលាកអ្នក 

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 210 ? 

 

D2. េលាកអ្នកមានសិទ្ធិេមលីកំណត្់រតាេវជ្ជសា្រស្្ដរបស់េលាកអ្នក 

• េលាកអ្នកមានសិទ្ធិេមលីកំណត្់រតាេវជ្ជសា្រស្ដរបស់ខ្លួន និងទទួលបានសំេណៅច្បោបកំ់ណត្់រតារបស់េលាកអ្នក

មយួច្បោប។់ េយីងខ្ញុ ំ្រតូវបានអនុពាា្្្ណ្ញ តឲ្យគិតៃថ្លថតចម្លងកំណត្់រតាេវជ្ជសា្រស្ដរបស់េលាកអ្នក។ 

• េលាកអ្នកមានសិទ្ធិេស្នីសំុឲ្យេយីងខ្ញុ ំេធ្វីបច្ចុប្បន្នភាព ឬែកត្រមូវកំណត្់រតាេវជ្ជសា្រស្ដរបស់េលាកអ្នក។ ្របសិនេបី

អ្នកេស្នីសំុេយីងខ្ញុ ំឲ្យេធ្វីែបបេនះេនាះ េយីងខ្ញុ ំនឹងេធ្វីការជាមយួអ្នកផ្ដល់េសវាែថទាសុំខភាពរបស់េលាកអ្នក េដីម្ប ី
សេ្រមចថាេតីការផា្ល ស់ប្ដូរនានាគួរែតេធ្វីេឡីង ឬយ៉ាងណា។ 

• េលាកអ្នកមានសិទ្ធិដឹងអំពី និងរេបៀបែដល PHI របស់អ្នក្រតូវបានែចករែំលកជាមយួអ្នកដៃទ។ 

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានចម្ងល់ឬការ្រពួយបារម្ភអំពីភាពឯកជនៃន PHI របស់ខ្លួនសូមទូរស័ព្ទេទៅកានេ់សវាបេ្រមសីមាជិក។  

េសចក្តីជូនដំណឹងអំពីការអនុវត្តនេ៍គាលការណ៍ឯកជនភាព្រតូវបានរាយនាមេនៅក្នុងជំពូកទី 11 ែផ្នកទី I។ 

E. ការទទួលខុស្រតូវរបស់េយីងខ្ញុ ំក្នុងការផ្តល់ពត័ម៌ានអំពីគេ្រមាងរបស់េយីងខ្ញុ ំ 

អ្នកផ្តល់េសវាបណា្ត ញរបស់េយីងខ្ញុ ំ និងេសវាកម្មរ៉ាបរ់ងរបស់េលាកអ្នក 

ក្នុងនាមជាសមាជិកមា្ន ករ់បស់ Health Net Cal MediConnect េលាកអ្នកមានសិទ្ធិទទួលពត័ម៌ានពីេយីងខ្ញុ ំ។ ្របសិន

េបីេលាកអ្នកមនិេចះនិយាយភាសាអងេ់គ្លសេទ េយីងខ្ញុ ំមានេសវាកម្មបកែ្រប េដីម្បេីឆ្លីយនូវរាល់សំណួរណាមយួែដល

េលាកអ្នកអាចមានអំពីគេ្រមាងសុខភាពរបស់េយីងខ្ញុ ំ។ េដីម្បទីទួលបានអ្នកបកែ្រប សូមទូរស័ព្ទមកេលខ 

1-855-464-3571 (TTY: 711) ពីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់ 8 យប ់ចាបពី់ៃថ្ងចន័្ទ ដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 

េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 

អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ េនះ គឺជាេសវាឥតគិតៃថ្លស្រមាបេ់លាកអ្នក។ េលាកអ្នក កអ៏ាចទទួលបានេសៀវេភៅែណនាំ

េនះ េដាយឥតគិតៃថ្លជាភាសាេផ្សងៗដូចខាងេ្រកាម៖ 

• ភាសាអារ៉ាប ់

• ភាសាអាេមនី 

• ភាសាែខ្មរ 

• ភាសាចិន 



េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 8៖ សិទ្ធិ និងទនួំលខុស្រតូវរបស់េលាកអ្នក 

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 211 ? 

 

• ភាសាហា្វ សីុ 

• ភាសាកូេរ ៉

• ភាសារសុ្ស ី

• ភាសាេអស្បោញ៉ 

• ភាសាតាកាឡក 

• ភាសាេវៀតណាម 

េយីងខ្ញុ ំកអ៏ាចផ្តល់ពត័ម៌ានជូនេលាកអ្នកជាអក្សរេបាះពុម្ពធំៗ អក្សរស្រមាបជ់នពិការែភ្នក ឬជាសំេឡងផងែដរ។  

្របសិនេបីេលាកអ្នកចងប់ានពត័ម៌ានអំពីចំណុចណាមយួខាងេ្រកាម សូមេហៅទូរសព្ទេ័ទៅកានេ់សវាបេ្រមសីមាជិក: 

• រេបៀបេ្រជីសេរសីឬផា្ល ស់ប្តូរគេ្រមាង 

• គេ្រមាងរបស់េយីងខ្ញុ ំរមួមាន: 

o ពត័ម៌ានហិរពា្្្ណ្ញ វត្ថុ 

o េតីេយីងខ្ញុ ំ្រតូវបានវាយតៃម្លដាកពិ់ន្ទុេដាយសមាជិកគេ្រមាងយ៉ាងដូចេម្តច 

o ចំនួនបណ្ដឹ ងឧទ្ធរណ៍ែដលដាកេ់ដាយសមាជិក 

o រេបៀបក្នុងការចាកេចញពីគេ្រមាងរបស់េយីងខ្ញុ ំ 

• អ្នកផ្តល់េសវាែថទាកំ្នុងបណា្ត ញ និងឱសថសា្ថ នក្នុងបណា្ត ញរបស់េយីងខ្ញុ ំរមួមាន៖ 

o រេបៀបេ្រជីសេរសី ឬផា្ល ស់ប្ដូរអ្នកផ្ដល់េសវាកម្មែថទាសុំខភាពបឋម 

o លក្ខណៈសម្បត្តិរបស់អ្នកផ្តល់េសវា និងឱសថសា្ថ នរបស់េយីងខ្ញុ ំ 

o រេបៀបែដលេយីងខ្ញុ ំបងៃ់ថ្លអ្នកផ្តល់េសែថទាកំ្នុងបណា្ត ញរបស់េយីងខ្ញុ ំ 

• េសវាកម្ម និងឱសថែដល្រតូវបានធានារ៉ាបរ់ង និងអំពីច្បោបែ់ដលេលាកអ្នក្រតូវែតអនុវត្ត រមួទាងំ: 

o េសវាកម្ម និងឱសថែដល្រតូវបានធានារ៉ាបរ់ងេដាយគេ្រមាងេយីងខ្ញុ ំ 



េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 8៖ សិទ្ធិ និងទនួំលខុស្រតូវរបស់េលាកអ្នក 

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 212 ? 

 

o ែដនកំណតស់្រមាបក់ារធានារ៉ាបរ់ង និងឱសថរបស់េលាកអ្នក 

o វធិាននានាែដលេលាកអ្នក្រតូវែតអនុវត្ដតាម េដីម្បទីទួលបានេសវាកម្មនិងឱសថែដល្រតូវបាន

ការធានារ៉ាបរ់ង 

• េហតុអ្វីបានជាអ្វីមយួមនិ្រតូវបានធានារ៉ាបរ់ង និងអ្វីែដលេលាកអ្នកអាចេធ្វីបានអំពីវា រមួទាងំការសួរេយីងខ្ញុ ំអំពី: 

o សរេសរជាលាយលក្ខណ៍អក្សរថាេហតុអ្វីបានជាអ្វីមយួមនិ្រតូវបានធានារ៉ាបរ់ង 

o ផា្ល ស់ប្តូរនូវការសេ្រមចចិត្តែដលេយីងខ្ញុ ំបានេធ្វីេហីយ 

o បង្់របាកេ់ទៅេលីវកិយ័ប្័រតែដលេលាកអ្នកមាន 

F. អសមត្ថភាពរបស់អ្នកផ្តល់េសវាែថទាកំ្នុងបណា្ត ញេដីម្បេីចញវកិ្កយប្រតឲ្យេលាកអ្នកផា្ទ ល់ 

េវជ្ជបណ្ឌិ ត មន្ទីរេពទ្យ និងអ្នកផ្ដល់េសវាេផ្សងេទៀតេនៅក្នុងបណា្ដ ញេយីងខ្ញុ ំ មនិអាចេធ្វីឲ្យេលាកអ្នកបងៃ់ថ្លស្រមាប់

េសវាកម្មែដល្រតូវបានធានារ៉ាបរ់ងេនាះេឡីយ។ ពួកេគ កម៏និអាចគិត្របាកពី់េលាកអ្នក ្របសិនេបីេយីងខ្ញុ ំបង្់របាក់

តិចជាងអ្វីែដលេលាកអ្នកផ្ដល់េសវាកម្មគិត្របាកេ់នាះែដរ។ េដីម្បែីស្វងយល់់ពីអ្វីែដល្រតូវេធ្វី ្របសិនេបីអ្នកផ្ដល់េសវា

ែថទាកំ្នុងបណា្ដ ញព្យោយាមគិត្របាកពី់េលាកអ្នកស្រមាបេ់សវាកម្មែដល្រតូវបានធានារ៉ាបរ់ង សូមេមលីជំពូកទី 7។ 

G. សិទ្ធិរបស់េលាកអ្នកេដីម្បចីាកេចញពី គេ្រមាង Cal MediConnect របស់ េយីងខ្ញុ ំ។ 

គា្ម ននរណាមា្ន កអ់ាចបង្ខំឲ្យេលាកអ្នកបន្ដេនៅក្នុងគេ្រមាងេយីងខ្ញុ ំបានេឡីយ ្របសិនេបីេលាកអ្នកមនិចងេ់នាះ។ 

• េលាកអ្នកមានសិទ្ធិទទួលបានេសវាកម្មែថទាសុំខភាពរបស់េលាកអ្នកេស្ទីរែតទាងំអស់ តាមរយៈ  

Original Medicare ឬ គេ្រមាង Medicare Advantage។ 

• េលាកអ្នកអាចទទួលបានអត្ថ្របេយាជនឱ៍សថ្រតូវការេវជ្ជបពាា្ជ  Medicare Part D របស់អ្នក ពីគេ្រមាង

ឱសថ្រតូវការេវជ្ជបពាា្ជ  ឬពីគេ្រមាង Medicare Advantage។ អត្ថ្របេយាជន ៍Medi-Cal 

របស់េលាកអ្នកនឹងបន្តផ្ដល់ជូន តាមរយៈ Health Net Community Solutions, Inc. 

លុះ្រតាែតេលាកអ្នកេ្រជីសេរសីគេ្រមាងេផ្សងេទៀតែដលមានេនៅក្នុងេខានធីេនះ។  

• សូមេមលីជំពូក 10 សំរាបព់ត័ម៌ានបែន្ថមអំពីថាេតីេពលណាេលាកអ្នកអាចចូលរមួក្នុងគេ្រមាងថ្មីៃនឱសថ 

Medicare Advantage ឬឱសថតាមេវជ្ជបពាា្ជ ។ 



េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 8៖ សិទ្ធិ និងទនួំលខុស្រតូវរបស់េលាកអ្នក 

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 213 ? 

 

H.  សិទ្ធិរបស់េលាកអ្នកក្នុងការសេ្រមចចិត្តអំពីការែថទាសុំខភាពរបស់ខ្លួន 

H1. សិទ្ធិរបស់េលាកអ្នកេដីម្បដីងឹអំពីជេ្រមសីៃនការព្យោបាលរបស់េលាកអ្នក និងការេធ្វីការសេ្រមចចិត្តអពំីការ 

ែថទាសុំខភាពរបស់ខ្លួន 

េលាកអ្នកមានសិទ្ធិទទួលបានពត័ម៌ានេពញេលញ ពីេវជ្ជបណ្ឌិ តអ្នក និងអ្នកផ្ដល់េសវាកម្មែថទាសុំខភាពេផ្សងេទៀត

េនៅេពលេលាកអ្នកទទួលេសវាកម្មនានា។ អ្នកផ្ដល់េសវាកម្មរបស់េលាកអ្នក្រតូវពន្យល់ពីសភាពជំងឺ 

និងជេ្រមសីការព្យោបាលរបស់េលាកអ្នកេនៅក្នុងរេបៀបមយួែដលេលាកអ្នកអាចយល់បាន។ េលាកអ្នកមានសិទ្ធិេដីម្ប៖ី 

• ដឹងពីជេ្រមសីរបស់េលាកអ្នក។ េលាកអ្នកមានសិទ្ធិដឹងពី្របេភទៃនការព្យោបាលទាងំអស់។ 

• ដឹងពីការ្របឈមនានា។ េលាកអ្នកមានសិទ្ធិដឹងពីការ្របឈមណាមយួែដលពាកព់ន័្ធ។ េគ្រតូវ្របាបអ់្នកជាមុន 

្របសិនេបីេសវា ឬការព្យោបាលណាមយួ គឺជាែផ្នកៃនការពិេសាធន្៍រសាវ្រជាវ។ េលាកអ្នកមានសិទ្ធិបដិេសធ

ការព្យោបាលលក្ខណៈពិេសាធនេ៍នះ។ 

• ទទួលគំនិតទី ២។ េលាកអ្នកមានសិទ្ធិជួបពិេ្រគាះជាមយួេវជ្ជបណ្ឌិ តមយួេផ្សងេទៀត មុនេពលសេ្រមចចិត្ដេលីការ

ព្យោបាល។ 

• និយាយថា «េទ។» េលាកអ្នកមានសិទ្ធិបដិេសធការព្យោបាលណាមយួបាន។ េនះ រមួមានសិទ្ធិក្នុងការចាកេចញ

ពី មន្ទីរេពទ្យ ឬមន្ទីរេវជ្ជសា្រស្ដដៃទេផ្សងេទៀត េបីេទាះបីជាេវជ្ជបណ្ឌិ តរបស់េលាកអ្នកឲ្យឱវាទេលាកអ្នកមនិឲ្យ

ចាកេចញកេ៏ដាយ។ េលាកអ្នកកម៏ានសិទ្ធិឈបេ់្របីឱសថែដល្រតូវបានេចញេវជ្ជបពាា្ជ ឲ្យអ្នកផងែដរ។ ្របសិនេបី

អ្នកបដិេសធការព្យោបាល ឬឈបេ់្របីឱសថេចញេវជ្ជបពាា្ជ  អ្នកនឹងមនិ្រតូវដកេចញពីគេ្រមាងេយីងខ្ញុ ំេឡីយ។ 

ប៉ែុន្ដ្របសិនេបីអ្នកបដិេសធការព្យោបាល ឬឈបេ់្របីឱសថេនាះ េលាកអ្នកទទួលយកទំនួលខុស្រតូវេពញេលញ

ចំេពាះអ្វីែដលេកីតេឡីងមកេលីរបូអ្នក។ 

• សំុឲ្យេយីងខ្ញុ ំពន្យល់ពីមូលេហតុែដលអ្នកផ្តល់េសវាមយួបានបដិេសធការែថទា។ំ េលាកអ្នកមានសិទ្ធិទទួលបាន

ការពន្យល់ពីេយីងខ្ញុ ំ ្របសិនេបីអ្នកផ្ដល់េសវាែថទាបំដិេសធការែថទាែំដលអ្នកេជឿជាកថ់ា អ្នកគប្បទីទួលបាន។ 

• សំុឲ្យេយីងខ្ញុ ំរ៉ាបរ់ងេលីេសវាកម្ម ឬឱសថែដល្រតូវបានបដិេសធ ឬមនិ្រតូវបានរ៉ាបរ់ង។ េនះេហៅថាការេធ្វីេសចក្ដី
សេ្រមចេលីការធានារ៉ាបរ់ង។ ជំពូកទី9 ្របាបពី់វធីិេស្នីសំុគេ្រមាងេដីម្បេីធ្វីការសេ្រមចេលីការធានារ៉ាបរ់ង។ 



េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 8៖ សិទ្ធិ និងទនួំលខុស្រតូវរបស់េលាកអ្នក 

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 214 ? 

 

H2. សិទ្ធិរបស់េលាកអ្នកក្នុងការនិយាយអ្វីែដលេលាកអ្នកចងឲ់្យេកតីេឡីង្របសិនេបេីលាកអ្នកមនិអាចេធ្វីការ 

សេ្រមចចិត្តែថទាសុំខភាពេដាយខ្លួនឯង 

េពលខ្លះ មនុស្សមនិអាចេធ្វីការសេ្រមចចិត្តពីការែថទាសុំខភាពស្រមាបខ់្លួនពួកេគបានេឡីយ។ មុននឹងករណីេនះ 

េកីតេឡីងចំេពាះេលាកអ្នក អ្នកអាច៖ 

• បំេពញែបបបទជាលាយលក្ខណ៍អក្សរេដីម្បផី្្ដល់សិទ្ធិឲ្យនរណាមា្ន កក់្នុងការសេ្រមចេលីការែថទាសុំខភាពជំនួស

េលាកអ្នក។ 

• ផ្្ដល់ការែណនាជំាលាយលក្ខណ៍អក្សរដល់េវជ្ជបណ្ឌិ តេលាកអ្នក អំពីវធីិែដលេលាកអ្នកចងឲ់្យពួកេគចាតែ់ចង

ការែថទាសុំខភាពរបស់េលាកអ្នក ្របសិនេបីអ្នកមនិអាចេធ្វីការសេ្រមចឲ្យខ្លួនឯង។ 

ឯកសារច្បោបែ់ដលអ្នកអាចេ្របីេដីម្បផី្ដល់ការែណនារំបស់អ្នក េហៅថា ការែណនាជំាមុន។ ការែណនាជំាមុនមានេ្រចីន

្របេភទ និងមានេឈា្ម ះខុសៗគា្ន ។ ឧទាហរណ៍ខាងេ្រកាម គឺជាពាក្យបណា្្ដ ំេពលេនៅរស់ និងជាលិខិត្របគល់សិទ្ធិ
អំណាចស្រមាបក់ារែថទាសុំខភាព។ 

អ្នកមនិចាបំាចេ់្របី្របាស់ការែណនាជំាមុនេនាះេទ ប៉ែុន្ដអ្នកអាចេ្របី្របាស់វាបាន ្របសិនេបីអ្នកចងេ់ធ្វីេនាះ។ 

ខាងេ្រកាមេនះ គឺជាអ្វីែដលេលាកអ្នក្រតូវអនុវត្តតាម៖ 

• យកទ្រមងែ់បបបទ។ េលាកអ្នកអាចយកទ្រមងែ់បបបទពីេវជ្ជបណ្ឌិ ត េមធាវ ីភា្ន កង់ារេសវាកម្មផ្លូវច្បោបឬ់ 

បុគ្គលិកសង្គមកិច្ចរបស់េលាកអ្នក អង្គភាពែដលផ្តល់ដល់មនុស្សនូវពត័ម៌ានអំពីកម្មវធីិ Medicare ឬ 

Medi-Cal ដូចជា HICAP (កម្មវធីិគា្ំរទការធានារ៉ាបរ់ងសុខភាពនិង្របឹក្ឞោេយាបល់) 
កអ៏ាចនឹងមានទ្រមងែ់បបបទេសចក្ដីបងា្គ បជ់ាមុនផងែដរ។  

• បំេពញ រចួចុះហត្ថេលខាេលីទ្រមងែ់បបបទេនះ។ ទ្រមងែ់បបបទេនះ គឺជាឯកសារច្បោប។់ 

េលាកអ្នកគួរែតពិចារណារកេមធាវឲី្យជួយ េរៀបចំវា។ 

• ផ្្ដល់ឯកសារថតចម្លង េទៅមនុស្សែដល្រតូវដឹងអំពីវា។ េលាកអ្នកគួរផ្ដល់ទ្រមងែ់បបបទមយួច្បោប ់ដល់

េវជ្ជបណ្ឌិ តអ្នក។ េលាកអ្នក កគួ៏រែតផ្ដល់មយួច្បោប ់ដល់បុគ្គលែដលអ្នកដាកេ់ឈា្ម ះជាមនុស្សមា្ន ក ់េដីម្បេីធ្វីការ

សេ្រមចចិត្ដជំនួសេលាកអ្នក។ េលាកអ្នកកអ៏ាចនឹងចងផ់្ដល់ច្បោបច់ម្លងេនះដល់មតិ្ដភក័្ដិជិតស្និទ្ធ ឬសមាជិក

្រគួសារផងែដរ។ ្រតូវ្របាកដថា ច្បោបថ់តចម្លងមយួច្បោប្់រតូវបានរក្ឞោទុកេនៅផ្ទះ។ 



េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 8៖ សិទ្ធិ និងទនួំលខុស្រតូវរបស់េលាកអ្នក 

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 215 ? 

 

• ្របសិនេបីេលាកអ្នក្រតូវចូលស្រមាកក្នុងមន្ទីរេពទ្យ េហីយេលាកអ្នកមានការែណនាជំាមុនេដាយមាន

ចុះហត្ថេលខាេនាះ សូមយកវាមយួច្បោបេ់ទៅមន្ទីរេពទ្យ។ 

o មន្ទីរេពទ្យនឹងសាកសួរអ្នកថាេតី េលាកអ្នកមានែបបបទែណនាជំាមុនែដលមានចុះហត្ថេលខាឬអត ់ 

េហីយថាេតីេលាកអ្នកមានយកវាមកជាមយួេទ។ 

o ្របសិនេបីេលាកអ្នកមនិបានចុះហត្ថេលខាេលីទ្រមងែ់បបបទេសចក្ដីបងា្គ បជ់ាមុនេទ 

មន្ទីរេពទ្យមានទ្រមងែ់បបបទ េហីយនឹងសួរថាេតីអ្នកចងចុ់ះហត្ថេលខាឬអត។់ 

្រតូវចងចាថំា វាជាជេ្រមសីរបស់េលាកអ្នក ក្នុងការបំេពញេសចក្តីបងា្គ បជ់ាមុនឬអតេ់នាះ។ 

H3 អ្វីែដល្រតូវេធ្វ ី្របសិនេបីការែណនារំបស់េលាកអ្នកមនិ្រតូវបានអនុវត្្ដតាម 

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានការែណនាជំាមុនែដលមានចុះហត្ថេលខា េហីយេលាកអ្នកេជឿជាកថ់ា េវជ្ជបណ្ឌិ ត ឬមន្ទីរេពទ្យ

មនិបានអនុវត្ដ តាមការែណនាេំនៅក្នុងឯកសារេនះ េលាកអ្នកអាចដាកព់ាក្យបណ្ដឹ ងជាមយួការយិាល័យសិទ្ធិពលរដ្ឋក្នុង

មូលដា្ឋ នរបស់អ្នកបាន។ 

ការយិាល័យសិទ្ធិសីុវលិ 

្រកសួងសុខាភបិាល និងមនុស្សសា្រស្តសហរដ្ឋអាេមរកិ 

90 7th Street, Suite 4-100 

San Francisco, CA 94103 

េលខទូរស័ព្ទគឺ 1-800-368-1019 (TDD: 1-800-537-7697)  

I. សិទ្ធិរបស់េលាកអ្នកក្នុងការេធ្វីពាក្យបណ្តឹ ងេហីយសំុឲ្យេយីងខ្ញុ ំេធ្វីការពិចារណាេឡីងវញិអំពី

ការសេ្រមចចិត្តែដលេយីងខ្ញុ ំបានេធ្វី 

ជំពូកទី 9 ្របាបពី់អ្វីែដលអ្នកអាចេធ្វីបាន ្របសិនេបីអ្នកមានបពាា្ហ  ឬកង្វល់ណាមយួអំពីេសវាកម្មឬការែថទាែំដល

មានការធានារ៉ាបរ់ងរបស់អ្នក។ ឧទាហរណ៍ អ្នកអាចេស្នីសំុឲ្យេយីងខ្ញុ ំេធ្វីការសេ្រមចេលីការធានារ៉ាបរ់ង ដាកប់ណ្ដឹ ង

ឧទ្ធរណ៍េដីម្បផីា្ល ស់ប្ដូរការសេ្រមចេលីការធានារ៉ាបរ់ង ឬប្ដឹងតវ៉ា។ 



េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 8៖ សិទ្ធិ និងទនួំលខុស្រតូវរបស់េលាកអ្នក 

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 216 ? 

 

េលាកអ្នកមានសិទ្ធិទទួលបានពត័ម៌ានអំពីបណ្ដឹ ងឧទ្ធរណ៍ និងការប្ដឹងតវ៉ាែដលសមាជិកេផ្សងេទៀតបានេធ្វីេឡីងចំេពាះ

គេ្រមាងរបស់េយីងខ្ញុ ំ។ េដីម្បទីទួលបានពត័ម៌ានេនះ សូមទូរស័ព្ទមកកានេ់សវាកម្មសមាជិក។ 

I1. អ្វែីដល្រតវូេធ្វី ្របសិនេបីេលាកអ្នកេជឿជាកថ់ា េលាកអ្នកកំពុងរងការ្រប្រពតឹ្្ដចំេពាះេដាយអយុត្្ដិធម ៌ឬសិទ្ធិ
របស់េលាកអ្នកមនិ្រតូវបានេគេគារព 

្របសិនេបីេលាកអ្នកេជឿថា េលាកអ្នក្រតូវបាន្រប្រពឹត្តេដាយអយុត្តិធម ៌— េហីយវាមនិែមនជាការេរសីេអីងចំេពាះ 

េហតុផលនានាែដលមានក្នុងទំពរ័ 151 — េនាះេលាកអ្នកអាចទទួលបានជំនួយតាមវធីិទាងំេនះេដាយទូរស័ព្ទេទៅ៖ 

• េសវាសមាជិក 

• កម្មវធីិតសូ៊មតិ និងផ្តល់្របឹក្ឞោការធានារ៉ាបរ់ងសុខភាព(HICAP)៖) ស្រមាបព់ត័ម៌ានលម្អតិអំពីអង្គភាពេនះ  

និងពីរេបៀបទំនាកទំ់នងអង្គភាពេនះ សូមេមលីជំពូកទី 2។ 

• កម្មវធីិ Cal MediConnect Ombuds។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានលម្អតិអំពីអង្គភាពេនះ និងពីរេបៀបទំនាកទំ់នង

អង្គភាពេនះ សូមេមលីជំពូកទី 2។ 

• Medicare តាមេលខ 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) 24 េម៉ាងក្នុងមយួៃថ្ង 

្របាពីំរៃថ្ងក្នុងមយួសបា្ត ហ៍។ អ្នកេ្របី្របាស់ TTY គួរេហៅេទៅកានេ់លខ 1-877-486-2048។ 

I2. រេបៀបេដមី្បទីទួលបានពត័ម៌ានបែន្ថមអំពីសិទ្ធិរបស់េលាកអ្នក 

វាមានរេបៀបេ្រចីនយ៉ាងេដីម្បទីទួលបានពត័ម៌ានបែន្ថមអំពីសិទ្ធិរបស់អ្នក៖ 

• សូមទូរស័ព្ទេទៅេសវាសមាជិក។ 

• េហៅទូរស័ព្ទេទៅកម្មវធីិផ្តល់្របឹក្ឞោអំពីការធានារ៉ាបរ់ងសុខភាព និងកម្មវធីិតសូ៊មតិក្នុង្រសុក (HICAP) 

របស់េលាកអ្នក។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានលម្អតិអំពីអង្គភាពេនះ និងពីរេបៀបទំនាកទំ់នងអង្គភាពេនះ សូមេមលី 

ជំពូកទី 2។ 

• េហៅទូរស័ព្ទេទៅកម្មវធីិ Cal MediConnect Ombuds។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានលម្អតិអំពីអង្គភាពេនះ និងពី

រេបៀបទំនាកទំ់នងអង្គភាពេនះ សូមេមលីជំពូកទី 2។ 



េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 8៖ សិទ្ធិ និងទនួំលខុស្រតូវរបស់េលាកអ្នក 

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 217 ? 

 

• ទាកទ់ងេទៅ Medicare។ 

o ចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ Medicare េដីម្បអីាន ឬទាញយក «សិទ្ធិ និងការការពាររបស់ Medicare។» 

https://www.medicare.gov/Pubs/pdf/11534-Medicare-Rights-and-Protections.pdf) ឬ 

o េហៅទូរស័ព្ទេទៅេលខ 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) 24 េម៉ាងក្នុងមយួៃថ្ង 7 ៃថ្ង  

មយួសបា្ដ ហ៍។ អ្នកេ្របី្របាស់ TTY គួរេហៅេទៅកានេ់លខ 1-877-486-2048។ 

J. េលាកអ្នកមានសិទ្ធិផ្តល់េយាបល់អំពី សិទ្ធិជាសមាជិកនិងេគាលនេយាបាយទទលួខុស 

្រតូវរបស់េយីងខ្ញុ ំ 

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ ឬការ្រពួយបារម្ភអំពីសិទ្ធិ និងការទទួលខុស្រតូវ ឬ្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណូមពរ

នានាេដីម្បែីកលម្អេគាលនេយាបាយសិទ្ធិជាសមាជិក សូមែចករែំលកគំនិតរបស់េលាកអ្នកជាមយួេយីងខ្ញុ ំេដាយទាកទ់ង 

េសវាបេ្រមសីមាជិកតាមរយៈេលខ 1-855-464-3571 (TTY: 711) ពី េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់ 8 យប ់ពីៃថ្ងចន័្ទ ដល់ៃថ្ង

សុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ 

េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាកអ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ 

K. ការវាយតៃម្លបេច្ចកវទិ្យោ ថ្មីៗ និងមាន្រសាប ់

បេច្ចកវជិា្ជ ថ្មីៗរមួាននីតិវធីិអនុវត្តន ៍ឱសថ ផលិតផលជីវសា្រស្តឬឧបករណ៍ថ្មីៗែដល្រតូវបានបេង្កីតេឡីងេដីម្បពី្យោបាល 

ជំងឺឬលក្ខខណ្ឌ ជាកល់ាកឬ់ជាការេ្របីកម្មវធីិថ្មីៗ ៃននីតិវធីិអនុវត្តន ៍ែដលមាន្រសាប ់ឱសថ ផលិតផលំជីវសា្រស្ត 

និងឧបករណ៍េផ្សងៗ។ គេ្រមាងរបស់េយីងខ្ញុ ំអនុវត្តតាមការកំណតក់ារធានារ៉ាបរ់ងេនៅថា្ន កជ់ាតិ និងមូលដា្ឋ នរបស់ 

Medicare េនៅេពលែដលអាចអនុវត្តបាន។ 

 

ក្នុងករណីពំុមានការសេ្រមចចុងេ្រកាយស្តីពីការធានារ៉ាបរ់ងរបស់ Medicare េនាះគេ្រមាងរបស់េយីងខ្ញុ ំវាយតៃម្ល

បេច្ចកវទិ្យោថ្មីឬការអនុវត្តថ្មីៃនបេច្ចកវទិ្យោែដលមាន្រសាបេ់ដីម្បបីពា្ចូ លក្នុងអត្ថ្របេយាជនែ៍ដលអាចអនុវត្តបាន 

េដីម្បធីានាថាសមាជិកអាចទទួលបាននូវការែថរក្ឞោ្របកបេដាយសុវត្ថិភាព និង្របសិទ្ធភាព េដាយេធ្វីការវាយតំៃល 

យ៉ាងសំខានេ់លីឯកសារេវជ្ជសា្រស្តែដលបានចុះផ្ឞោយថ្មីៗពីការពិនិត្យពិចយ័រមួទាងំការពិនិត្យេឡីងវញិតាមែបប្របពន័្ធ 

ការពិេសាធន្៍រគប្់រគងេដាយៃចដន្យ ការសិក្ឞោជា្រកុម ការសិក្ឞោ្រគប្់រគងេលីករណី្រសាវ្រជាវ ការេធ្វីេរាគវនិិច្ឆយ័ែដល 

មានលទ្ធផលគួរឲ្យកតស់មា្គ ល់ ែដលបងា្ហ ញពីសុវត្ថិភាព និង្របសិទ្ធភាព និងការពិនិត្យេឡីងវញិនូវេគាលការណ៍ែណនា ំ

https://www.medicare.gov/Pubs/pdf/11534-Medicare-Rights-and-Protections.pdf
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្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
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ែផ្អកេលីភស្តុតាង ែដល បានបេង្កីតេឡីងេដាយអង្គការជាតិ និងអាជា្ញ ធរ ែដល្រតូវបានទទួលសា្គ ល់។ 

គេ្រមាងរបស់េយីងខ្ញុ ំកពិ៏ចារណានូវមតិេយាបល់ការផ្តល់អនុសាសន ៍និងការវាយតៃម្លផងែដរេដាយេវជ្ជបណ្ឌិ ត

កំពុងអនុវត្ត សមាគមេវជ្ជសា្រស្តែដលទទួលសា្គ ល់ជាទូេទៅទូទាងំ្របេទស រមួទាងំអង្គការជំនាញឯកេទស្រគូេពទ្យ 

្រកុមមតិឯកភាព ឬអង្គការវាយតៃម្លបេច្ចកវទិ្យោ្រសាវ្រជាវ ឬបេច្ចកវទិ្យោែដលទទួលសា្គ ល់ជាលក្ខណៈជាតិរបាយការណ៍ 

និងការេបាះពុម្ពផ្ឞោយរបស់ភា្ន កង់ាររដា្ឋ ភបិាល (ឧទាហរណ៍ដូចជា អាហារ និងឱសថ រដ្ឋបាល \ [FDA], 

មជ្ឈមណ្ឌ ល្រគប្់រគងជំងឺ [CDC], វទិ្យោសា្ថ នជាតិសុខភាព [NIH]) ជាេដីម។  

L. ការទទួលខុស្រតូវរបស់េលាកអ្នកក្នុងនាមជាសមាជិកគេ្រមាង 

ក្នុងនាមជាសមាជិកមា្ន ករ់បស់គេ្រមាង អ្នកមានទំនួលខុស្រតូវេធ្វីអ្វីែដល្រតូវបានរាយនាមខាងេ្រកាមេនះ។ ្របសិនេបីអ្នក

មានសំណួរណាមយួ សូមទូរស័ព្ទមកកានេ់សវាកម្មសមាជិក។ 

• សូមអានេសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជិក េដីម្បែីស្វងយល់ពីអ្វីែដលធានារ៉ាបរ់ង និងពីលក្ខខណ្ឌ ែដលអ្នក្រតូវ

អនុវត្តតាម េដីម្បទីទួលេសវា និងឱសថែដលមានការធានារ៉ាបរ់ង។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានលម្អតិអំពីៈ 

o េសវាែដលទទួលបានការរ៉ាបរ់ង សូមេមលីជំពូកទី 3 និងទី 4។ ជំពូកទាងំេនះ ្របាបអ់្នកពីអ្វី
ែដល្រតូវបានធានារ៉ាបរ់ង ពីអ្វីែដលមនិ្រតូវបានធានារ៉ាបរ់ង ពីវធិានអ្វីែដលេលាកអ្នក្រតូវអនុវត្ដតាម  

និងអ្វីែដលអ្នក្រតូវបង្់របាក។់ 

o ឱសថែដល្រតូវបានរ៉ាបរ់ង សូមេមលីជំពូក 5 និង 6។ 

• ្របាបេ់យីងខ្ញុ ំអំពីការធានារ៉ាបរ់ងេលីឱសថ្រតូវការេវជ្ជបពាា្ជ  ឬសុខភាពណាមយួេផ្សងេទៀតែដលេលាកអ្នកមាន។ 

េយីងខ្ញុ ំ្រតូវបានទាមទារត្រមូវឲ្យេធ្វីឲ្យ្របាកដថា េលាកអ្នកកំពុងេ្របី្របាស់ជេ្រមសីការធានារ៉ាបរ់ងទាងំអស់របស់

អ្នក េនៅេពលែដលេលាកអ្នកទទួលបានការែថទាសុំខភាព។ សូមទូរស័ព្ទមកកានេ់សវាបេ្រមសីមាជិក 

្របសិនេបីអ្នកមានការធានារ៉ាបរ់ងដៃទេផ្សងេទៀត។ 

• ្របាបេ់វជ្ជបណ្ឌិ តអ្នក និងអ្នកផ្្ដល់េសវាែថទាសុំខភាពេផ្សងេទៀតថា េលាកអ្នក្រតូវបានចុះេឈា្ម ះេនៅក្នុងគេ្រមាង

របស់េយីងខ្ញុ ំ។ សូមបងា្ហ ញបណ័្ណ សមា្គ ល់សមាជិករបស់េលាកអ្នក េនៅេពលែដលេលាកអ្នកទទួលេសវាកម្មឬ

ឱសថ។ 
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្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
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• ជួយ េវជ្ជបណ្ឌិ តអ្នក និងអ្នកផ្ដល់េសវាែថទាសុំខភាពេផ្សងេទៀត ក្នុងការផ្ដល់ជូនអ្នកនូវការែថទាដំល៏្អបំផុត។ 

o ផ្ដល់ជូនពួកេគនូវពត័ម៌ានែដលពួកេគ្រតូវការអំពីេលាកអ្នក និងសុខភាពេលាកអ្នក។ ែស្វងយល់ឲ្យកានែ់ត

េ្រចីនែដលអាចរចួ អំពីបពាា្ហ សុខភាពរបស់េលាកអ្នក។ អនុវត្ដតាមគេ្រមាង និងការែណនាពីំការព្យោបាល

ែដលេលាកអ្នក និងអ្នកផ្ដល់េសវាែថទារំបស់េលាកអ្នកឯកភាពគា្ន ។ 

o ្រតូវ្របាកដថា េវជ្ជបណ្ឌិ តអ្នក និងអ្នកផ្ដល់េសវាែថទាេំផ្សងេទៀតដឹងអំពីឱសថទាងំឡាយ ែដលេលាកអ្នក

កំពុងេ្របី្របាស់។ េនះ រមួមានឱសថ្រតូវការេវជ្ជបពាា្ជ  ឱសថមនិ្រតូវការេវជ្ជបពាា្ជ  វតីាមនី និងសារធាតុ

បំេពញបែន្ថម។ 

o ្របសិនេបីអ្នកមានសំណួរណាមយួ ្រតូវ្របាកដថា សួរ។ េវជ្ជបណ្ឌិ តអ្នក និងអ្នកផ្ដល់េសវាែថទាេំផ្សងេទៀត 

្រតូវពន្យល់អ្វីតាមវធីិែដលេលាកអ្នកអាចយល់បាន។ ្របសិនេបីអ្នកសួរសំណួរ េហីយអ្នកមនិយល់

ពីចេម្លយីេនាះ សូមសួរវាម្ដងេទៀត។ 

• ្រតូវពិចារណា។ េយីងខ្ញុ ំរពឹំងថា ្រគបស់មាជិករបស់េយីងខ្ញុ ំេគារពតាមសិទ្ធិអ្នកជំងឺេផ្សងៗ។ េយីងខ្ញុ ំ ករ៏ពឹំងថា

េលាកអ្នកបងា្ហ ញ ការេគារពេនៅក្នុងការយិាល័យរបស់េវជ្ជបណ្ឌិ តអ្នក មន្ទីរេពទ្យ និងការយិាល័យអ្នកផ្ដល់េសវា

ែថទាេំផ្សងេទៀត។ 

• បង្់របាកចំ់េពាះអ្វីែដលអ្នកជំពាក។់ ក្នុងនាមជាសមាជិកមា្ន ក ់អ្នក្រតូវទទួលខុស្រតូវេលីការបង្់របាកទ់ាងំេនះ 

o បុព្វលាភការធានារ៉ាបរ់ងរបស់ Medicare Part A និង Medicare Part B។ ស្រមាបស់មាជិក  

Health Net Cal MediConnect ភាគេ្រចីនេស្ទីរទាងំអស់ Medi-Cal បងៃ់ថ្លស្រមាបបុ់ព្វលាភ

ធានារ៉ាបរ់ង Part A និង Part B របស់េលាកអ្នក។ 

o ្របសិនេបីេលាកអ្នកមានការចូលរមួចំែណកក្នុងការបងៃ់ថ្លចំណាយជាមយួនឹងកម្មវធីិ Medi-Cal 

េលាកអ្នកនឹងទទួលខុស្រតូវចំេពាះការបងៃ់ថ្លចំនួនភាគចំែណកចូលរមួបងៃ់ថ្លចំណាយរបស់អ្នកមុនេពល 

Health Net Cal MediConnect នឹងបងៃ់ថ្លស្រមាបេ់សវាកម្មែដលមានធានារ៉ាបរ់ងៃនកម្មវធីិ Medi-Cal 

របស់េលាកអ្នក។ 

o ស្រមាបឱ់សថមយួចំនួនៃនឱសថែដល្រតូវបានធានារ៉ាបរ់ងេដាយគេ្រមាងអ្នក អ្នក្រតូវបងភ់ាគចំែណក

ចូលរមួចំែណកបងចំ់ណាយរបស់េលាកអ្នកេនៅេពលអ្នកទទួលបានឱសថ។ េនះនឹងជាៃថ្លសហចំណាយ 

(ចំនួនេថរ)ជំពូកទី 6 ្របាបអ់្នកពីអ្វីែដលអ្នក្រតូវបងស់្រមាបឱ់សថរបស់េលាកអ្នក។ 



េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 8៖ សិទ្ធិ និងទនួំលខុស្រតូវរបស់េលាកអ្នក 

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 220 ? 

 

o ្របសិនេបីេលាកអ្នកទទួលបានេសវាកម្មឬឱសថណាមយួ ែដលមនិ្រតូវបានរ៉ាបរ់ងេដាយគេ្រមាងេយីងខ្ញុ ំ 

េលាកអ្នក្រតូវបងេ់ពញៃថ្ល។ 

o ្របសិនេបីេលាកអ្នកមនិយល់្រសបនឹងការសេ្រមចរបស់េយីងខ្ញុ ំ ក្នុងការមនិធានារ៉ាបរ់ងេលីេសវា ឬឱសថ

ណាមយួេនាះ េលាកអ្នកអាចប្ដឹងឧទ្ធរណ៍។ សូមេមលីជំពូកទី 9 េដីម្បែីស្វងយល់ពីវធីិដាកព់ាក្យប្ដឹង

ឧទ្ធរណ៍។ 

• ្របាបេ់យីងខ្ញុ ំ្របសិនេបីេលាកអ្នកផា្ល ស់ប្្ដូរទីលំេនៅ។ ្របសិនេបីអ្នកចងផ់ា្ល ស់ប្ដូរទីលំេនៅ វាសំខានណ់ាស់ែដល្រតូវ

្របាបេ់យីងខ្ញុ ំភា្ល មៗ។ សូមទូរស័ព្ទេទៅេសវាសមាជិក។ 

o ្របសិនេបីេលាកអ្នកផា្ល ស់ទីលំេនៅេចញពីតំបនេ់សវារបស់េយីងខ្ញុ ំ េនាះេលាកអ្នកមនិអាចបន្ត

េ្របីគេ្រមាងេនះេទៀតបានេទ។ មានែត្របជាជនរស់េនៅក្នុងតំបនេ់សវាកម្មរបស់េយីងខ្ញុ ំប៉ុេណា្ណ ះ េទីបអាច

ទទួលបានកម្មវធីិ Health Net Cal MediConnect Health Net Cal MediConnect។ ជំពូកទី 1 

្របាបអំ់ពីតំបនផ់្ដល់េសវារបស់េយីងខ្ញុ ំ។ េយីងខ្ញុ ំអាចជួយ អ្នកគិតគូរ មនិថាអ្នកផា្ល ស់ប្ដូរទីលំេនៅេទៅ

េ្រកៅតំបនផ់្ដល់េសវារបស់េយីងខ្ញុ ំកេ៏ដាយ។ ក្នុងអំឡុងេពលចុះេឈា្ម ះពិេសស អ្នកអាចផា្ល ស់ប្ដូរេទៅ 

Original Medicare ឬចុះេឈា្ម ះេនៅក្នុងគេ្រមាងសុខភាព Medicare ឬគេ្រមាងឱសថ្រតូវការេវជ្ជបពាា្ជ  

េនៅក្នុងទីតាងំថ្មីរបស់អ្នក។ េយីងខ្ញុ ំអាចឲ្យេលាកអ្នកដឹង ្របសិនេបីេយីងខ្ញុ ំមានគេ្រមាងណាមយួ េនៅក្នុង

តំបនថ់្មីរបស់េលាកអ្នក។  

o ដូចគា្ន េនះែដរ ្រតូវ្របាកដថាបានឲ្យ Medicare និង Medi-Cal ឲ្យដឹងពីអាសយដា្ឋ នថ្មីរបស់េលាកអ្នក 

េនៅេពលែដលអ្នកផា្ល ស់ប្ដូរទីលំេនៅ។ េមលីជំពូកទី2 ស្រមាបេ់លខទូរស័ព្ទរបស់ Medicare និង 

Medi-Cal។ 

o ្របសិនេបីអ្នកផា្ល ស់ប្្ដូរទីលំេនៅេនៅក្នុងតំបនេ់សវារបស់េយីងខ្ញុ ំ េយីងខ្ញុ ំេនៅែត្រតូវដឹងផងែដរ។  

េយីងខ្ញុ ំ្រតូវរក្ឞោកំណត្់រតាសមាជិកភាពរបស់េលាកអ្នក ឲ្យមានបច្ចុប្បន្នភាព េហីយដឹងពីរេបៀបក្នុងការ

ទំនាកទំ់នងេលាកអ្នក។ 

• សូមទូរស័ព្ទមកកានេ់សវាសមាជិកស្រមាបជំ់នួយ ្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ ឬកង្វល់នានា។ 



េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 9៖ េតី្រតូវេធ្វីអ្វី្របសិនេបីេលាកអ្នកមានបពាា្ហ  ឬបណ្ដឹ ងតវ៉ា 
 (េសចក្ដីសេ្រមចេលីការធានារ៉ាបរ់ង បណ្ដឹ ងឧទ្ធរណ៍ បណ្ដឹ ងតវ៉ា) 

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 221 ? 

 

ជំពូកទី 9៖ េត្ីរតវូេធ្វីអ្វ្ីរបសិនេបីេលាកអ្នកមានបពាា្ហ  ឬបណ្្ដឹ ងតវ៉ា  

(េសចក្្ដសីេ្រមចេលីការធានារ៉ាបរ់ង បណ្្ដឹ ងឧទ្ធរណ៍ បណ្្ដឹ ងតវ៉ា)  

េតកី្នុងជពូំកេនះមានអ្វីខ្លះ? 

ជំពូកេនះ មានពត័ម៌ានអំពីសិទ្ធិរបស់េលាកអ្នក។ សូមអានជំពូកេនះ េដីម្បែីស្វងយល់ថា្រតូវេធ្វីអ្វី្របសិនេបី៖ 

• េលាកអ្នកមានបពាា្ហ ជាមយួ ឬបណ្តឹ ងតវ៉ាអំពីគេ្រមាងរបស់េលាកអ្នក។ 

• អ្នក្រតូវការេសវា បរកិា្ខ រ ឬឱសថែដលគេ្រមាងរបស់េលាកអ្នកបានបពាា្ជ កថ់ា នឹងមនិបង្់របាក។់ 

• េលាកអ្នកមនិ្រសបជាមយួនឹងការសេ្រមចចិត្តែដលគេ្រមាងរបស់េលាកអ្នកបានេធ្វីេឡីងអំពីការែថទាេំលាកអ្នក។  

• េលាកអ្នកគិតថា េសវាែដល្រតូវបានធានារ៉ាបរ់ងរបស់េលាកអ្នកនឹងបពា្ច បឆ់ាបេ់ពក។ 

• េលាកអ្នកមានបពាា្ហ  ឬបណ្តឹ ងតវ៉ាជាមយួនឹងេសវា និងការគា្ំរទរយៈេពលយូរអែង្វងរបស់េលាកអ្នក ែដលរមួមាន 

កម្មវធីិេសវាកម្មពហុេគាលបំណងស្រមាបម់នុស្សចាស់ (MSSP) េសវាមនុស្សេពញវយ័តាមសហគមន ៍(CBAS) 

និងេសវាមន្ទីរែថទា ំ(NF)។ 

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានបពាា្ហ  ឬក្តីកង្វល់ េនាះេលាកអ្នក្រគានែ់តអានែផ្នកនានាៃនជំពូកេនះែដលមាន្របសិទ្ធិភាពចំេពាះ

សា្ថ នភាពរបស់េលាកអ្នក។ ជំពូកេនះ ្រតូវែបងែចកជាែផ្នកេផ្សងៗ េដីម្បជួីយ អ្នកងាយ្រសួលែស្វងរកនូវអ្វីែដលអ្នកកំពុង

ែស្វងរក។ 

្របសិនេបេីលាកអ្នកកំពុង្របឈមនឹងបពាា្ហ ជាមយួសុខភាព ឬេសវានិង
ការគា្ំរទរយៈេពលយូរអែង្វងរបស់េលាកអ្នក 

េលាកអ្នកគួរទទួលការែថទាសុំខភាព ឱសថ ្រពមទាងំេសវានិងការគា្ំរទរយៈេពលយូរអែង្វងរបស់េលាកអ្នក ែដល

េវជ្ជបណ្ឌិ ត និងអ្នកផ្តល់េសវាែថទាេំផ្សងេទៀតកំណតថ់ាចាបំាចស់្រមាបក់ារែថទារំបស់េលាកអ្នកក្នុងនាមជាែផ្នកមយួៃន
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េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 9៖ េតី្រតូវេធ្វីអ្វី្របសិនេបីេលាកអ្នកមានបពាា្ហ  ឬបណ្ដឹ ងតវ៉ា 
 (េសចក្ដីសេ្រមចេលីការធានារ៉ាបរ់ង បណ្ដឹ ងឧទ្ធរណ៍ បណ្ដឹ ងតវ៉ា) 

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 224 ? 

 

• ែផ្នកទី 8.4៖ ចុះ្របសិនេបីេលាកអ្នកខកខានកាលកំណតេ់ពលស្រមាបេ់ធ្វីបណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍ ក្រមតិទី 1 

របស់េលាកអ្នកវញិ? ......................................................................................................................... 288 

ែផ្នកទី 9៖ ការនាយំកបណ្ដឹ ងឧទ្ធរណ៍របស់េលាកអ្នកេទៅហួសពីក្រមតិទី 2 ....................................................... 291 

• ែផ្នកទី 9.1៖ ជំហានបនា្ទ បស់្រមាបេ់សវាកម្ម និងបរកិា្ខ រ Medicare ..................................................... 291 

• ែផ្នកទី 9.2៖ ជំហានបនា្ទ បស់្រមាបេ់សវាកម្ម និងបរកិា្ខ រ Medi-Cal ..................................................... 292 

ែផ្នកទី 10៖ រេបៀបេធ្វីបណ្តឹ ងតវ៉ា ............................................................................................................... 293 

• ែផ្នកទី 10.1៖ បណ្តឹ ងតវ៉ាៃផ្ទក្នុង ................................................................................................... 295 

• ែផ្នកទី 10.2៖ បណ្តឹ ងតវ៉ាខាងេ្រកៅ ................................................................................................ 297 



េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 9៖ េតី្រតូវេធ្វីអ្វី្របសិនេបីេលាកអ្នកមានបពាា្ហ  ឬបណ្ដឹ ងតវ៉ា 
 (េសចក្ដីសេ្រមចេលីការធានារ៉ាបរ់ង បណ្ដឹ ងឧទ្ធរណ៍ បណ្ដឹ ងតវ៉ា) 

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 225 ? 

 

ែផ្នកទី 1៖ េសចក្តេីផ្តីម 

• ែផ្នកទី 1.1៖ េតី្រតូវេធ្វីអ្វី ្របសិនេបីេលាកអ្នកមានបពាា្ហ   

ជំពូកេនះ នឹង្របាបេ់លាកអ្នកអំពីអ្វីែដល្រតូវេធ្វី ្របសិនេបីេលាកអ្នកមានបពាា្ហ ជាមយួគេ្រមាងរបស់អ្នក ឬជាមយួេសវា 

ឬការបង្់របាករ់បស់េលាកអ្នក។ Medicare និង Medi-Cal បានអនុមត័យល់្រពមេលីដំេណីរការទាងំេនះ។ 

ដំេណីរការនីមយួៗមានបណ្តុ ំ ៃនវធិាន នីតិវធីិ និងកាលកំណត ់ែដលេយីងខ្ញុ ំ និងអ្នក្រតូវេគារពតាម។ 

• ែផ្នកទី 1.2៖ េតីវាក្យស័ព្ទច្បោបជ់ាអ្វី? 

មានពាក្យច្បោបពិ់បាកមយួចំនួនេនៅក្នុងវធិាន និងកាលកំណតេ់នៅក្នុងជំពូកេនះ។ ពាក្យច្បោបភ់ាគេ្រចីនអាចនឹងពិបាក

យល់ េហតុេនះេយីងខ្ញុ ំេ្របី្របាស់ពាក្យសាមពា្្្ណ្ញ ជំនួសឲ្យពាក្យច្បោបម់យួចំនួន។ េយីងខ្ញុ ំេ្របី្របាស់អក្សរកាតឲ់្យតិចបំផុត

តាមែដលអាចេធ្វីបាន។ 

ឧទាហរណ៍ េយីងខ្ញុ ំនឹងនិយាយថា៖ 

• «េធ្វីការប្ដឹងតវ៉ា» ជាជាង «ដាកព់ាក្យបណ្តឹ ងសារទុក្ខ» 

• «េសចក្តីសេ្រមចចិត្តរ៉ាបរ់ង» ជាជាង «ការេប្តជា្ញ ចិត្តរបស់អង្គការ» «ការកំណតអ់ត្ថ្របេយាជន»៍ ឬ «ការកំណត់

ពីហានិភយ័» «ការកំណតក់ារធានារ៉ាបរ់ង» 

• «េសចក្តីសេ្រមចេលីការធានារ៉ាបរ់ងឆាបរ់ហ័ស» ជាជាង «ការកំណតប់នា្ទ ន»់ 

ការយល់ដឹងអំពីពាក្យច្បោបប់ាន្រតឹម្រតូវអាចជួយ អ្នកេធ្វីការ្របា្រស័យទំនាកទំ់នងបានកានែ់តច្បោស់ ដូេច្នះេហីយបានជា

េយីងខ្ញុ ំផ្តល់ពាក្យច្បោបទ់ាងំេនាះផងែដរ។ 



េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 9៖ េតី្រតូវេធ្វីអ្វី្របសិនេបីេលាកអ្នកមានបពាា្ហ  ឬបណ្ដឹ ងតវ៉ា 
 (េសចក្ដីសេ្រមចេលីការធានារ៉ាបរ់ង បណ្ដឹ ងឧទ្ធរណ៍ បណ្ដឹ ងតវ៉ា) 

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 226 ? 

 

ែផ្នកទី 2៖ េត្ីរតវូទូរស័ព្ទសំុជនួំយេនៅកែន្លងណា 

• ែផ្នកទី 2.1៖ េតី្រតូវទទលួពត័ម៌ាន និងជំនួយបែន្ថមេនៅកែន្លងណា 

ជួនកាល វាអាចគួរឲ្យភាន្់រចឡំក្នុងការចាបេ់ផ្តីម ឬអនុវត្តតាមដំេណីរការស្រមាបេ់ដាះ្រសាយបពាា្ហ ។ 

េនះអាចជាការពិតណាស់ ្របសិនេបីអ្នកមានអាម្មណ៍មនិ្រសួល ឬមានថាមពលមានក្រមតិ។ េពលេផ្សងេទៀត 

អ្នកអាចនឹងមនិដឹងថាអ្នក្រតូវចាតវ់ធិានការបនា្ទ បេ់ទៀតេនាះេឡីយ។ 

េលាកអ្នកអាចទទួលជំនយួពីកម្មវធិ ីCal MediConnect Ombuds 

្របសិនេបីេលាកអ្នក្រតូវការជំនួយ េលាកអ្នកអាចទូរស័ព្ទេទៅកម្មវធីិ Cal MediConnect Ombuds បានជានិច្ច។  

កម្មវធីិ Cal MediConnect Ombuds គឺជាកម្មវធីិអ្នកផ្តល់សំណងែដលអាចេឆ្លីយសំណួររបស់េលាកអ្នក 

និងជួយ អ្នកឲ្យយល់ពីអ្វីែដល្រតូវេធ្វីេដីម្បេីដាះ្រសាយបពាា្ហ របស់អ្នក។ កម្មវធីិ Cal MediConnect Ombuds 

មនិមានទំនាកទំ់នងជាមយួេយីងខ្ញុ ំ ឬ្រកុមហុ៊នធានារ៉ាបរ់ង ឬគេ្រមាងសុខភាពណាមយួេឡីយ។ ពួកេគអាចជួយ  

អ្នកឲ្យយល់ពីនីតិវធីិណាមយួែដល្រតូវេ្របី។ េលខទូរស័ព្ទស្រមាបក់ម្មវធីិ Cal MediConnect Ombuds គឺ 

1-888-452-8609 (TTY: 1-855-847-7914)។ េសវាទាងំេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ សូមេមលីជំពូក 2 ែផ្នកទី 1 

េដីម្បទីទួលបានពត័ម៌ានបែន្ថមស្តីពីកម្មវធីិអ្នកទទួលបាន។ 

េលាកអ្នកអាចទទួលបានជំនួយពីកម្មវធិី្របឹក្សោេយាបល់ និងគា្ំរទការធានារ៉ាបរ់ងសុខភាព 

េលាកអ្នកកអ៏ាចទូរស័ព្ទេទៅកម្មវធីិ្របឹក្ឞោេយាបល់ និងគា្ំរទការធានារ៉ាបរ់ងសុខភាព (HICAP) ផងែដរ។ អ្នក្របឹក្ឞោ 

េយាបល់របស់ HICAP អាចេឆ្លីយសំណួរេលាកអ្នក និងជួយ េលាកអ្នកឲ្យែស្វងយល់ពីអ្វីែដល្រតូវេធ្វីេដីម្បេីដាះ្រសាយ 

បពាា្ហ របស់េលាកអ្នក។ HICAP មនិមានទាកទ់ងនឹងេយីងខ្ញុ ំ ឬជាមយួ្រកុមហុ៊នធានារ៉ាបរ់ង ឬគេ្រមាងសុខភាពណាមយួ

េឡីយ។ HICAP មានអ្នក្របឹក្ឞោេយាបល់ែដលបានបណ្តុ ះបណា្ត លេនៅ្រគបេ់ខានធី េហីយេសវាេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ 

េលខទូរស័ព្ទរបស់ HICAP គឺ 1-800-824-0780។ 

ការទទួលបានជំនួយពី Medicare 

អ្នកអាចទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Medicare េដាយផា្ទ ល់ស្រមាបក់ារជួយ េដាះ្រសាយបពាា្ហ ។ ខាងេ្រកាមេនះ គឺជាវធីិពីរយ៉ាង

េដីម្បទីទួលបានជំនួយ ពី Medicare៖ 

• ទូរស័ព្ទេទៅេលខ 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227), 24 េម៉ាងក្នុងមយួៃថ្ង, 7ៃថ្ងក្នុងមយួសបា្ត ហ៍។  

TTY: 1-877-486-2048។ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ 



េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 9៖ េតី្រតូវេធ្វីអ្វី្របសិនេបីេលាកអ្នកមានបពាា្ហ  ឬបណ្ដឹ ងតវ៉ា 
 (េសចក្ដីសេ្រមចេលីការធានារ៉ាបរ់ង បណ្ដឹ ងឧទ្ធរណ៍ បណ្ដឹ ងតវ៉ា) 

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 227 ? 

 

• ទស្សនាេគហទំពរ័របស់ តាមរយៈ http://www.medicare.gov។ 

េលាកអ្នកអាចទទួលបានជំនួយពីនាយកដា្ឋ ន្រគប្់រគងសុខាភបិាលរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា 

កថាខណ្ឌ ខាងេ្រកាមេនះ គឺត្រមូវឲ្យបងា្ហ ញេ្រកាមែផ្នក1368.02(b) ៃនច្បោបស់្ដីពីសុខភាព និងសុវត្ថិភាពរដ្ឋ 

Carlifornia។ ក្នុងកថាខណ្ឌ េនះ វាក្យសព្ទ «បណ្ដឹ ងសារទុក្ខ» មាននយ័ថា បណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍ ឬបណ្តឹ ងតវ៉ាអំពីេសវា 

Medi-Cal គេ្រមាងសុខភាពរបស់អ្នក ឬអ្នកផ្តល់េសវារបស់េលាកអ្នក។ 

នាយកដា្ឋ នែថទាសុំខភាពេដាយមានការ្រគប្់រគងរបស់រដ្ឋ California (California Department of Managed 

Health Care) ទទួលខុស្រតូវេចញច្បោប្់រគប្់រគងគេ្រមាងេសវាែថទាសុំខភាព។ ្របសិនេបីអ្នកមានបណ្តឹ ងសារទុក្ខ 

ចំេពាះគេ្រមាងសុខភាពរបស់េលាកអ្នក េលាកអ្នកគប្បទូីរស័ព្ទមកគេ្រមាងសុខភាពរបស់េលាកអ្នកជាមុនសិន តាមរយៈ

េលខ 1-855-464-3571 (TTY:711) ចាបពី់េម៉ាង 8្រពឹក ដល់េម៉ាង 8 យប ់េរៀងរាល់ៃថ្ងចន្ទដ័ល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាង

េធ្វីការ េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 

អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះគឺេដាយឥតគិតៃថ្ល និងេ្របីដំេណីរការៃនការជំទាស់របស់គេ្រមាងសុខភាព 

របស់េលាកអ្នកមុននឹងទាកទ់ងនាយកដា្ឋ ន។ ការេ្របី្របាស់នីតិវធីិបណ្ដឹ ងសារទុក្ខេនះ មនិរារាងំដល់សិទ្ធិ្រសបច្បោប ់

ទាងំឡាយ ឬដំេណាះ្រសាយែដលអាចមានស្រមាបអ់្នកេឡីយ។ ្របសិនេបីេលាកអ្នក្រតូវការជំនួយស្រមាបក់ារដាក ់

បណ្តឹ ងសារទុក្ខពាកព់ន័្ធនឹងករណីបនា្ទ ន ់បណ្តឹ ងសារទុក្ខែដលគេ្រមាងសុខភាពរបស់អ្នកមនិបានេដាះ្រសាយជូនអ្នក

េដាយេពញចិត្ត ឬបណ្តឹ ងសារទុក្ខែដលមនិទានប់ានេដាះ្រសាយក្នុងអំឡុងេពលេលីសពី 30 ៃថ្ង េនាះេលាកអ្នកអាច

ទូរស័ព្ទេទៅនាយដា្ឋ នេនះេដីម្បេីស្នីរសំុជំនួយបាន។ េលាកអ្នកកអ៏ាចមានសិទ្ធិទទួលបានការ្រតួតពិនិត្យេមលីេឡីង 

វញិែផ្នកេវជ្ជសា្រស្ដេដាយឯករាជ្យ (IMR) ផងែដរ។ ្របសិនេបីអ្នកមានសិទ្ធិទទួលបាន IMR េនាះដំេណីរការ IMR  

នឹងេធ្វីការ្រតួតពិនិត្យេឡីងវញិេដាយឥតលេម្អៀងេទៅេលីេសចក្តីសេ្រមចែផ្នកេវជ្ជសា្រស្តែដលបានេធ្វីេឡីងេដាយគេ្រមាង

សុខភាពទាកទ់ងនឹងភាពចាបំាចែ់ផ្នកេវជ្ជសា្រស្តៃនេសវា ឬវធីិព្យោបាលែដលបានេស្នីសំុ េសចក្តីសេ្រមចេលីការធានា

រ៉ាបរ់ង ស្រមាបវ់ធីិព្យោបាលែដលមានលក្ខណៈពិេសាធន ៍ឬតាមដាន និងជេមា្ល ះៃនការបង្់របាកស់្រមាបេ់សវាសេ្រងា្គ ះ 

បនា្ទ ន ់ឬ េសវាេវជ្ជសា្រស្ដបនា្ទ ន។់ នាយកដា្ឋ នេនះ កម៏ានេលខទូរស័ព្ទឥតគិតៃថ្ល (1888HMO2219) និងែខ្ស

ទូរស័ព្ទ TDD (18776889891) ស្រមាបស់មាជិកែដលពិបាកក្នុងការសា្ដ ប ់និងនិយាយ។ 

េគហទំពរ័តាមអីុនធឺណិតរបស់្រកសួង (http://www.hmohelp.ca.gov) មានទ្រមងែ់បបបទពាក្យបណ្ដឹ ងតវ៉ា 

ទ្រមងែ់បបបទពាក្យេស្នីសំុ IMR និងេសចក្ដីែណនាេំនៅេលីបណា្ដ ញ។ 

http://www.medicare.gov/


េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 9៖ េតី្រតូវេធ្វីអ្វី្របសិនេបីេលាកអ្នកមានបពាា្ហ  ឬបណ្ដឹ ងតវ៉ា 
 (េសចក្ដីសេ្រមចេលីការធានារ៉ាបរ់ង បណ្ដឹ ងឧទ្ធរណ៍ បណ្ដឹ ងតវ៉ា) 

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 228 ? 

 

ែផ្នកទី 3៖ បពាា្ហ ទាកទ់ងនងឹអត្ថ្របេយាជនរ៍បស់េលាកអ្នក 

• ែផ្នកទី 3.1៖ េតីអ្នកគរួេ្របី្របាស់ដំេណីរការស្រមាបេ់សចក្តីសេ្រមចធានារ៉ាបរ់ង 

និងបណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍ែដរឬេទ? ឬេលាកអ្នកចងេ់ធ្វីពាក្យបណ្តឹ ង? 

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានបពាា្ហ  ឬក្តីកង្វល់ េនាះេលាកអ្នក្រគានែ់តអានែផ្នកនានាៃនជំពូកេនះែដលមាន្របសិទ្ធិភាពចំេពាះ

សា្ថ នភាពរបស់េលាកអ្នក។ តារាងខាងេ្រកាមេនះនឹងជួយ អ្នកឲ្យែស្វងរកែផ្នកែដល្រតឹម្រតូវៃនជំពូកេនះពាកព់ន័្ធនឹងបពាា្ហ  

ឬបណ្តឹ ង។ 

េតីបពាា្ហ  ឬកង្វល់របស់េលាកអ្នកពាកព់ន័្ធនឹងអត្ថ្របេយាជន ៍ឬពាកព់ន័្ធនឹងការធានារ៉ាបរ់ងរបស់េលាកអ្នក? 

(េនះរមួបពា្ចូ លទាងំបពាា្ហ ពាកព់ន័្ធនឹងការែថទាសុំខភាពជាកល់ាក ់េសវានិងការគា្ំរទរយៈេពលែវង 

ឬឱសថ្រតូវការេវជ្ជបពាា្ជ ្រតូវបានធានារ៉ាបរ់ងឬអត ់វធីិែដលឱសថទាងំេនះ្រតូវបានធានារ៉ាបរ់ង និង

បពាា្ហ ពាកព់ន័្ធនឹងការបង្់របាកស់្រមាបក់ារែថទាសុំខភាព ឬឱសថ្រតូវការេវជ្ជបពាា្ជ ។)  

បាទ/ចាស។  

បពាា្ហ របស់ខ្ញុពំាកព់ន័្ធនឹង  

អត្ថ្របេយាជន ៍ឬការធានារ៉ាបរង។ 

សូមេទៅ ែផ្នកទី 4 «េសចក្តីសេ្រមចចិត្តេលីការ 

ធានារ៉ាបរ់ង និងបណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍» េនៅទំពរ័ទី 176។ 

េទ។  

បពាា្ហ របស់ខ្ញុមំនិពាកព់ន័្ធនឹង  

អត្ថ្របេយាជន ៍ឬការធានារ៉ាបរង។ 

សូមរលំងេទៅែផ្នកទី 10៖ «រេបៀបដាកប់ណ្តឹ ង។» 

េនៅទំពរ័ទី 222។  



េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 9៖ េតី្រតូវេធ្វីអ្វី្របសិនេបីេលាកអ្នកមានបពាា្ហ  ឬបណ្ដឹ ងតវ៉ា 
 (េសចក្ដីសេ្រមចេលីការធានារ៉ាបរ់ង បណ្ដឹ ងឧទ្ធរណ៍ បណ្ដឹ ងតវ៉ា) 

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 229 ? 

 

ែផ្នកទី 4៖ េសចក្តសីេ្រមចេលីការធានារ៉ាបរ់ង និងបណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍ 

• ែផ្នកទី 4.1៖ ការបងា្ហ ញអំពីេសចក្តីសេ្រមចេលីការធានារ៉ាបរ់ង និងបណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍  

ដំេណីរការក្នុងការេស្នីសំុេសចក្តីសេ្រមចធានារ៉ាបរ់ង និងេធ្វីបណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍ េដាះ្រសាយបពាា្ហ ពាកព់ន័្ធនឹងអត្ថ្របេយាជន ៍

និងការធានារ៉ាបរ់ងរបស់េលាកអ្នក។ វារមួបពា្ចូ លផងែដរនូវបពាា្ហ ជាមយួនឹងការបង្់របាក។់ េលាកអ្នកមនិទទួលខុស្រតូវ 

ចំេពាះការចំណាយ Medicare េទេលីកែលងែតបងរ់មួគា្ន តាម Part D។  

អ្វីជាេសចក្តសីេ្រមចេលីការធានារ៉ាបរ់ង? 

 េសចក្តីសេ្រមចធានារ៉ាបរ់ង គឺជាេសចក្តីសេ្រមចដំបូងែដលេយីងខ្ញុ ំេធ្វីេឡីងអំពីអត្ថ្របេយាជន ៍និងការធានារ៉ាបរ់ង

របស់អ្នក ឬអំពីចំនួនទឹក្របាកែ់ដលេយីងខ្ញុ ំនឹងបងស់្រមាបេ់សវាេវជ្ជសា្រស្ត បរកិា្ខ រ ឬឱសថរបស់េលាកអ្នក។ េយីងខ្ញុ ំ

នឹងេធ្វីេសចក្តីសេ្រមចធានារ៉ាបរ់ង េនៅេពលែដលេយីងខ្ញុ ំសេ្រមចថាអ្វីនឹង្រតូវបានធានារ៉ាបរ់ងស្រមាបអ់្នក 

េហីយេយីងខ្ញុ ំ្រតូវបង្់របាកប់៉ុនា្ម ន។ 

្របសិនេបីអ្នក ឬេវជ្ជបណ្ឌិ តរបស់អ្នកមនិ្របាកដថាេសវា បរកិា្ខ រ ឬឱសថ ្រតូវបានធានារ៉ាបរ់ងេដាយ Medicare ឬ 

Medi-Cal េទ អ្នក ឬេវជ្ជបណ្ឌិ តរបស់អ្នកអាចេស្នីសំុេសចក្តីសេ្រមចធានារ៉ាបរ់ង មុនេពលែដលេវជ្ជបណ្ឌិ តផ្តល់េសវា 

សមា្ភ រៈ ឬឱសថ។  

េតីបណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍ ជាអ្វី? 

បណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍ គឺជាមេធ្យោបាយផ្លូវការក្នុងការេស្នីសំុឲ្យេយីងខ្ញុ ំពិនិត្យេឡីងវញិនូវេសចក្តីសេ្រមច និង

ផា្ល ស់ប្តូរេសចក្តីសេ្រមច្របសិនអ្នកគិតថាេយីងខ្ញុ ំបានេធ្វីខុស។ ឧទាហរណ៍ េយីងខ្ញុ ំអាចសេ្រមចថា េសវាកម្ម បរកិា្ខ រ 

ឬឱសថ ែដលអ្នកចងប់ាន មនិ្រតូវបានធានារ៉ាបរ់ង ឬែលង្រតូវបានធានារ៉ាបរ់ងេដាយ Medicare ឬ Medi-Cal។ 

្របសិនេបីេលាកអ្នក ឬេវជ្ជបណ្ឌិ តរបស់អ្នកមនិសុខចិត្តចំេពាះេសចក្តីសេ្រមចរបស់េយីងខ្ញុ ំ អ្នកអាចប្តឹងឧទ្ធរណ៍បាន។ 



េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 9៖ េតី្រតូវេធ្វីអ្វី្របសិនេបីេលាកអ្នកមានបពាា្ហ  ឬបណ្ដឹ ងតវ៉ា 
 (េសចក្ដីសេ្រមចេលីការធានារ៉ាបរ់ង បណ្ដឹ ងឧទ្ធរណ៍ បណ្ដឹ ងតវ៉ា) 

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 230 ? 

 

• ែផ្នកទី 4.2៖ ការទទួលបានជំនួយជាមយួនឹងេសចក្តីសេ្រមចធានារ៉ាបរ់ង និងបណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍ 

េតីខ្ញុ ំអាចទូរស័ព្ទេទៅអ្នកណាេដីម្បឲី្យជួយ េស្នីសំុេសចក្តីសេ្រមចធានារ៉ាបរ់ង ឬេធ្វីបណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍? 

េលាកអ្នកអាចសាកសួរេទៅកានម់នុស្សទាងំេនះេដីម្បសំុីជំនួយ៖  

• ទូរស័ព្ទមកកានែ់ផ្នកេសវាបេ្រមសីមាជិករបស់េយីងខ្ញុ ំតាមរយៈេលខ 1-855-464-3571 (TTY: 711) 

ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ 

និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាកអ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វី 

ការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ 

• ទូរស័ព្ទេទៅកានក់ម្មវធីិ Cal MediConnect Ombuds េដីម្បទីទួលបានជំនួយេដាយឥតគិតៃថ្ល។ កម្មវធីិ  

Cal MediConnect Ombuds ជួយ្របជាជនែដលចុះេឈា្ម ះេនៅក្នុង Cal MediConnect ជាមយួនឹងបពាា្ហ េសវា 

ឬការេចញវកិ្កយប្រត។ េលខទូរស័ព្ទ 1-888-452-8609។ 

• ទូរស័ព្ទេទៅកាន ់កម្មវធីិពិេ្រគាះេយាបល់និងតាមដានការធានារ៉ាបរ់ងសុខភាព (HICAP) េដីម្បទីទួលបាន

ជំនួយេដាយឥតគិតៃថ្ល។ HICAP គឺជាសា្ថ បន័ឯករាជ្យ។ វាមនិទាកទ់ងជាមយួនឹងគេ្រមាងេនះេទ។ េលខទូរស័ព្ទ 

1-800-824-0780។ 

• សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅមជ្ឈមណ្ឌ លជំនួយ (Help Center) របស់្រកសួងែថទាសុំខភាពែដលមានការ្រគប្់រគងៃន

រដ្ឋកាលីហ្វញ៉ា (DMHC, California Department of Managed Care) េដីម្បទីទួលបានជំនួយេដាយឥតគិត

ៃថ្ល។ DMHC ទទួលខុស្រតូវ្រគប្់រគងឬេធ្វីនិយត័កម្មគេ្រមាងសុខភាពទាងំឡាយ។ DMHC ជួយ អ្នកទាងំឡាយ

ណា ែដលបានចុះេឈា្ម ះក្នុងកម្មវធីិ Cal MediConnect ក្នុងការដាកព់ាក្យបណ្ដឹ ងឧទ្ធរណ៍ស្ដីពីេសវានានារបស់ 

Medi-Cal ឬបពាា្ហ វកិ្កយប្រត។ េលខទូរស័ព្ទគឺ 1-888-466-2219។ អ្នកែដលថ្លង ់ពិបាកសា្ដ ប ់ឬពិបាកនិយាយ 

អាចេហៅមកេលខទូរស័ព្ទ TDD េដាយឥតគិតៃថ្លតាមរយៈេលខ 1-877-688-9891។  

• និយាយជាមយួេវជ្ជបណ្ឌិ ត ឬអ្នកផ្តល់េសវាសុខភាពេផ្សងេទៀតរបស់អ្នក។ េវជ្ជបណ្ឌិ ត ឬអ្នកផ្តល់េសវាសុខភាព

េផ្សងេទៀតរបស់អ្នកអាចេស្នីសំុេសចក្តីសេ្រមចធានារ៉ាបរ់ង ឬបណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍ជំនួសអ្នកបាន។ 

• និយាយេទៅកាន ់មតិ្តភក្តិ ឬសមាជិក្រគួសារ េហីយេស្នីឲ្យគាតេ់ធ្វីជំនួសអ្នក។ េលាកអ្នកអាចឲ្យបុគ្គល

េផ្សងេធ្វីជំនួសអ្នកក្នុងឋានៈជា «អ្នកតំណាង» េដីម្បេីស្នីសំុេសចក្តីសេ្រមចធានារ៉ាបរ់ង ឬេធ្វីបណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍។ 

o េបីេលាកអ្នកចងឲ់្យមតិ្តភក្តិ សាចញ់ាតិ ឬបុគ្គលេផ្សងេធ្វីជាអ្នកតំណាងរបស់េលាកអ្នក 

សូមទូរស័ព្ទេទៅកាន ់េសវាសមាជិក េហីយេស្នីសំុទ្រមងែ់បបបទ «ចាតត់ាងំអ្នកតំណាង»។ 



េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 9៖ េតី្រតូវេធ្វីអ្វី្របសិនេបីេលាកអ្នកមានបពាា្ហ  ឬបណ្ដឹ ងតវ៉ា 
 (េសចក្ដីសេ្រមចេលីការធានារ៉ាបរ់ង បណ្ដឹ ងឧទ្ធរណ៍ បណ្ដឹ ងតវ៉ា) 

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 231 ? 

 

អ្នកអាចទទួលបានទ្រមងែ់បបបទេនះ ពីេគហទំពរ័របស់ Medicare េនៅ 

https://www.cms.gov/Medicare/CMS-Forms/CMS-Forms/downloads/cms1696.pdf  

ឬេនៅេលីេគហទំពរ័របស់េយីងខ្ញុ ំ តាមរយៈ 

https://www.healthnet.com/portal/shopping/content/iwc/shopping/medicare/duals/ 

appeals_and_grievances.action។ ទ្រមងែ់បបបទេនះផ្តល់ការអនុពាា្្្ណ្ញ តដល់មនុស្សេនាះ 

ឲ្យមានសិទ្ធិេដីរតួនាទីជំនួសអ្នកបាន។ េលាកអ្នក្រតូវផ្តល់ឲ្យេយីងខ្ញុ ំនូវច្បោបច់ម្លងៃនទ្រមងែ់បបបទ 

ែដលមានចុះហត្ថេលខា។ 

• េលាកអ្នកកម៏ានសិទ្ធិក្នុងការេស្នីសំុឲ្យេមធាវ ីេធ្វីជំនួសអ្នកបានែដរ។ េលាកអ្នកអាចទូរស័ព្ទេទៅេមធាវផីា្ទ ល់

របស់េលាកអ្នក ឬអាចទទួលបានេឈា្ម ះរបស់េមធាវពីីគណៈេមធាវ្ីរបចាតំំបន ់ឬពីេសវាបពា្ជូ នេផ្សងៗ។ 

្រកុមអ្នកច្បោបខ់្លះនឹងផ្តល់េសវាច្បោបឲ់្យអ្នកេដាយឥតគិតៃថ្ល ្របសិនេបីេលាកអ្នកមានលក្ខណៈសម្បត្តិ្រគប្់រគាន។់ 

្របសិនេបីេលាកអ្នកចងឲ់្យេមធាវតំីណាងអ្នក េលាកអ្នក្រតូវបំេពញទ្រមងែ់បបបទចាតត់ាងំអ្នកតំណាង។ 

o េទាះជាយ៉ាងណាកេ៏ដាយ េលាកអ្នកមនិចាបំាចម់ានេមធាវ ីជាអ្នកេស្នីសំុេសចក្តីសេ្រមចធានារ៉ាបរ់ង 

ឬេធ្វីបណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍កប៏ាន។ 

• ែផ្នកទី 4.3៖ ែផ្នកមយួណាៃនជំពូកេនះនឹងជួយ អ្នកបាន? 

មានសា្ថ នភាពេផ្សងៗគា្ន ចំនួនបនួែដលពាកព់ន័្ធនឹងេសចក្តីសេ្រមចធានារ៉ាបរ់ង និងបណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍។ សា្ថ នភាពនីមយួៗ 

មានវធិាន និងៃថ្ងផុតកំណតេ់ផ្សងៗគា្ន ។ េយីងខ្ញុ ំែបងែចកជំពូកេនះជាែផ្នកេផ្សងៗខុសៗគា្ន  េដីម្បជួីយ អ្នកឲ្យរកេឃីញ 

វធិានែដលអ្នក្រតូវការេដីម្បអីនុវត្តតាម។ េលាកអ្នក្រគានែ់តអានែផ្នកែដលអនុវត្តចំេពាះបពាា្ហ របស់អ្នកែតប៉ុេណា្ណ ះ។ 

• ែផ្នកទី 5 េនៅទំពរ័ទី 179 ផ្តល់នូវពត័ម៌ានដល់េលាកអ្នក ្របសិនេបីេលាកអ្នកមានបពាា្ហ ពាកព់ន័្ធនឹងេសវា  

បរកិា្ខ រ និងឱសថ (ប៉ុែន្តមនិែមនឱសថ Part D)។  ឧទាហរណ៍ េ្របី្របាស់ែផ្នកេនះ្របសិនេបី៖ 

o អ្នកមនិបានទទួលការែថទាេំវជ្ជសា្រស្តែដលអ្នកចងប់ាន េហីយអ្នកេជឿជាកថ់ាគេ្រមាងេយីងខ្ញុ ំរ៉ាបរ់ង 

េលីការែថទាេំនះ។ 

o េយីងខ្ញុ ំមនិឯកភាពយល់្រពមេលីេសវា បរកិា្ខ រ ឬឱសថែដលេវជ្ជបណ្ឌិ តរបស់អ្នកចងឲ់្យអ្នក 

េហីយអ្នកេជឿជាកថ់ាការែថទាេំនះគួរែត្រតូវបានធានារ៉ាបរ់ងេនាះេឡីយ។ 

https://www.cms.gov/Medicare/CMS-Forms/CMS-Forms/downloads/cms1696.pdf


េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 9៖ េតី្រតូវេធ្វីអ្វី្របសិនេបីេលាកអ្នកមានបពាា្ហ  ឬបណ្ដឹ ងតវ៉ា 
 (េសចក្ដីសេ្រមចេលីការធានារ៉ាបរ់ង បណ្ដឹ ងឧទ្ធរណ៍ បណ្ដឹ ងតវ៉ា) 

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 232 ? 

 

– កំណតស់មា្្គ ល់៖ សូមេ្របី្របាស់ែតែផ្នកទី 5 ប៉េុណា្ណ ះ ្របសិនេបីឱសថទាងំេនះមនិ្រតូវបានរ៉ាបរ់ងេដាយ 

Part D។ ឱសថេនៅក្នុងបពា្ជ ីរាយនាមឱសថែដលមានធានារ៉ាបរ់ងែដលមានពាក្យ «NT» មនិ្រតូវបាន 
ធានារ៉ាបរ់ងេដាយ Part D េឡីយ។ សូមេមលីែផ្នកទី 6 េនៅទំពរ័ទី 195 ស្រមាបប់ណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍ឱសថ 

Part D។ 

o េលាកអ្នកបានទទួលការែថទា ំឬេសវាេវជ្ជសា្រស្ត ែដលេលាកអ្នកគិតថាគួរែត្រតូវបានធានារ៉ាបរ់ង 

ប៉ុែន្តេយីងខ្ញុ ំមនិបានបង្់របាកស់្រមាបក់ារែថទាេំនះ។ 

o េលាកអ្នកបានទទួល និងបង្់របាកស់្រមាបេ់សវា ឬបរកិា្ខ រេវជ្ជសា្រស្ត ែដលអ្នកគិតថា្រតូវបានធានា 

រ៉ាបរ់ង េហីយអ្នកចងេ់ស្នីសំុឲ្យេយីងខ្ញុ ំបង្់របាកេ់នាះសងអ្នកវញិ។  

o េលាកអ្នក្រតូវបានេគ្របាបថ់ាការធានារ៉ាបរ់ងចំេពាះការែថទាសុំខភាពែដលអ្នកកំពុងទទួលបាននឹង្រតូវ 

កាតប់ន្ថយ ឬបពា្ឈប ់េហីយេលាកអ្នកមនិយល់្រសបចំេពាះការសេ្រមចចិត្តរបស់េយីងខ្ញុ ំ។  

– កំណតស់មា្្គ ល់៖ ្របសិនេបីការធានារ៉ាបរ់ងែដលនឹង្រតូវបពា្ឈបគឺ់ស្រមាបក់ារែថទាំ

ក្នុងមន្ទីរេពទ្យ ការែថទាសុំខភាពតាមផ្ទះ ការែថទាកំ្នុងេវជ្ជសា្ថ នែថទាជំំនាញ ឬេសវាេវជ្ជសា្ថ ន

សា្ត រសម្បទារបស់អ្នកជំងឺែដលមានទំនុកចិត្ត (CORF) េលាកអ្នក្រតូវអានែផ្នកេផ្សងេទៀត 

ៃនជំពូកេនះ េដាយសារែតវធិានពិេសស្រតូវបានអនុវត្តចំេពាះការែថទា្ំរបេភទេនះ។ 

សូមេមលីែផ្នកទី 7 និងទី 8 េនៅទំពរ័ទី 199 និង 205។ 

• ែផ្នកទី 6 េនៅទំពរ័ទី 195 ផ្តល់ដល់េលាកអ្នកនូវពត័ម៌ានអំពីឱសថ Part D។ ឧទាហរណ៍ េ្របី្របាស់ែផ្នកេនះ 

្របសិនេបី៖ 

o អ្នកចងេ់ស្នីសំុេយីងខ្ញុ ំេធ្វីការេលីកែលងេដីម្បធីានារ៉ាបរ់ងេទៅេលីឱសថ Part D ែដលមនិមាន

េនៅក្នុងបពា្ជ ីឱសថែដល្រតូវបានធានារ៉ាបរ់ងរបស់េយីងខ្ញុ ំ (បពា្ជ ីឱសថ)។ 

o អ្នកចងេ់ស្នីសំុឲ្យេយីងខ្ញុ ំេលីកែលងការក្រមតិេលីបរមិាណឱសថែដលអ្នកអាចទទួល។ 

o អ្នកចងេ់ស្នីសំុឲ្យេយីងខ្ញុ ំធានារ៉ាបរ់ងេទៅេលីឱសថែដលទាមទារឲ្យមានការអនុពាា្្្ណ្ញ តជាមុន។  

o េយីងខ្ញុ ំមនិបានអនុពាា្្្ណ្ញ តេទៅតាមសំេណី ឬការេលីកែលងរបស់អ្នក េហីយអ្នកឬេវជ្ជបណ្ឌិ ត

របស់េលាកអ្នក ឬអ្នកផ្តល់េសវាែថទាសុំខភាពេផ្សងេទៀត គិតថាេយីងខ្ញុ ំគួរែតមាន។ 



េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 9៖ េតី្រតូវេធ្វីអ្វី្របសិនេបីេលាកអ្នកមានបពាា្ហ  ឬបណ្ដឹ ងតវ៉ា 
 (េសចក្ដីសេ្រមចេលីការធានារ៉ាបរ់ង បណ្ដឹ ងឧទ្ធរណ៍ បណ្ដឹ ងតវ៉ា) 

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 233 ? 

 

o អ្នកេស្នីសំុឲ្យេយីងខ្ញុ ំបង្់របាកេ់លីឱសថ្រតូវការេវជ្ជបពាា្ជ  ែដលអ្នកបានទិញរចួេហីយ។ (េនះនឹង

េស្នីសំុេសចក្តីសេ្រមចធានារ៉ាបរ់ងេលីការបង្់របាក)់។ 

• ែផ្នកទី 7 េនៅទំពរ័ទី 208 ផ្តល់ឲ្យេលាកអ្នកនូវពត័ម៌ានអំពីរេបៀប េស្នីសំុេយីងខ្ញុ ំឲ្យធានារ៉ាបរ់ងេលីការស្រមាកែបប 

ពិេ្រគាះជំងឺក្នុងេនៅមន្ទីរេពទ្យឲ្យបានកានែ់តយូរជាងមុន ្របសិនេបីេលាកអ្នកគិតថាេវជ្ជបណ្ឌិ តឲ្យេលាកអ្នកេចញ 

ពីមន្ទីរេពទ្យឆាបរ់ហ័សេពក។ េ្របី្របាស់ែផ្នកេនះ្របសិនេបី៖ 

o អ្នកេនៅក្នុងមន្ទីរេពទ្យ េហីយគិតថាេវជ្ជបណ្ឌិ តបានេស្នីឲ្យអ្នកេចញពីមន្ទីរេពទ្យឆាបរ់ហ័សេពក។ 

• ែផ្នកទី 8 េនៅទំពរ័ទី 214 ផ្តល់ឲ្យេលាកអ្នកនូវពត័ម៌ាន ្របសិនេបីេលាកអ្នកគិតថាការែថទាសុំខភាពេនៅផ្ទះ 

ការែថទាេំនៅមន្ទីរែថទាជំំនាញ និងេសវាសា្ថ បន័សា្ត រនីតិសម្បទាែបបពិេ្រគាះជំងឺេ្រកៅដទូ៏លំទូលាយ្រគប់

្រជុងេ្រជាយ (CORF) របស់េលាកអ្នកនឹង្រតូវបពា្ច បឆ់ាបរ់ហ័សេពក។ 

្របសិនេបីអ្នកមនិ្របាកដថាែផ្នកមយួណាែដលអ្នកគួរេ្របីសូមេហៅេទៅកានេ់សវាបេ្រមសីមាជិកតាមេលខ  

18554643571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន័្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 

េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 

អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។  

្របសិនេបីេលាកអ្នក្រតូវការជំនួយ ឬពត័ម៌ានេផ្សងៗសូមទូរស័ព្ទមកកម្មវធីិ Cal MediConnect Ombuds តាមេលខ 

18884528609។ 

ែផ្នកទី 5៖ បពាា្ហ ពាកព់ន័្ធនងឹេសវាេសវាកម្ម បរកិា្ខ រ នងិឱសថ (មនិែមនឱសថ 
Part D) 

• ែផ្នកទី 5.1៖ េតីេ្របី្របាស់ែផ្នកេនះេនៅេពលណា 

ែផ្នកេនះនិយាយអំពីអ្វីែដល្រតូវេធ្វី្របសិនេបីអ្នកមានបពាា្ហ ជាមយួនឹងផល្របេយាជនរ៍បស់អ្នកពាកព់ន័្ធនឹងេវជ្ជសា្រស្ត 

និងសា្ថ នភាពសុខភាព ្រពមទាងំការគា្ំរទនិងេសវារយៈេពលែវង (LTSS)។ េលាកអ្នកអាចេ្របី្របាស់ែផ្នកេនះស្រមាប់

បពាា្ហ ពាកព់ន័្ធនឹងឱសថែដលមនិ្រតូវបានធានារ៉ាបរ់ងេដាយ Part D។ ឱសថេនៅក្នុងបពា្ជ ីឱសថែដល្រតូវបានធានារ៉ាបរ់ង

ែដលមានពាក្យ «NT» មនិ្រតូវបានធានារ៉ាបរ់ងេដាយ Part D េឡីយ។ េ្របី្របាស់ែផ្នកទី 6 េនះស្រមាបប់ណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍ 

េទៅនឹងឱសថេនៅ Part D។ 



េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 9៖ េតី្រតូវេធ្វីអ្វី្របសិនេបីេលាកអ្នកមានបពាា្ហ  ឬបណ្ដឹ ងតវ៉ា 
 (េសចក្ដីសេ្រមចេលីការធានារ៉ាបរ់ង បណ្ដឹ ងឧទ្ធរណ៍ បណ្ដឹ ងតវ៉ា) 

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 234 ? 

 

ែផ្នកេនះ្របាបពី់អ្វីែដលអ្នកអាចេធ្វី ្របសិនេបីេលាកអ្នកស្ថិតក្នុងសា្ថ នភាពណាមយួដូចខាងេ្រកាម៖ 

1. េលាកអ្នកគិតថាេយីងខ្ញុ ំធានារ៉ាបរ់ងេលីេសវាកម្មេវជ្ជសា្រស្ត េសវាកម្មសុខភាពឥរយិាបថ ឬេសវា 

និងការគា្ំរទយូរអែង្វង (LTSS) ែដលអ្នក្រតវូការ ប៉ែុន្តអ្នកមនិបានទទួល។ 

អ្វីែដលេលាកអ្នកអាចេធ្វី៖ េលាកអ្នកអាចេស្នីសំុេយីងខ្ញុ ំឲ្យេធ្វី េសចក្តីសេ្រមចចិត្តេលីការធានារ៉ាបរ់ង។ 

សូមេទៅកានែ់ផ្នកទី 5.2 េនៅទំពរ័ទី 180 ស្រមាបព់ត័ម៌ានអំពីការេស្នីសំុេសចក្តីសេ្រមចចិត្តេលីការធានា 

រ៉ាបរ់ង។  

2. េយីងខ្ញុ ំមនិឯកភាពការែថទាែំដលេវជ្ជបណ្ឌិ តអ្នកចងផ់្តល់ ដល់អ្នក េហីយអ្នកគតិថាវាគួរែត្រតូវបាន

រ៉ាបរ់ង។ 

អ្វីែដលេលាកអ្នកអាចេធ្វី៖ េលាកអ្នកអាចប្តឹងឧទ្ធរណ៍េទៅនឹងេសចក្តីសេ្រមចរបស់េយីងខ្ញុ ំែដលមនិឯក 

ភាពចំេពាះការែថទាសុំខភាពេនះ។ សូមេទៅកានែ់ផ្នកទី 5.3 េនៅទំពរ័ទី 182 ស្រមាបព់ត័ម៌ានស្តីអំពីការ 

ដាកប់ណ្តឹ ងឧទ្ទរណ៍។ 

3. េលាកអ្នកទទលួបានេសវាកម្មឬបរកិា្ខ រែដេលាកអ្នកគតិថាេយីងខ្ញុធំានារ៉ាបរ់ង ប៉ុែន្តេយងីខ្ញុ ំនងឹមនិបងៃ់ថ្ល

ជូនេទ។ 

អ្វីែដលេលាកអ្នកអាចេធ្វី៖ េលាកអ្នកអាច បណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍ជំទាស់េសចក្តីសេ្រមចចិត្តមនិបងទូ់ទាត់

របស់េយីងខ្ញុ។ំ សូមេទៅកានែ់ផ្នកទី 5.3 េនៅទំពរ័ទី 182 ស្រមាបព់ត័ម៌ានស្តីអំពីការដាកប់ណ្តឹ ង

ឧទ្ទរណ៍។ 

4. អ្នកបានទទលួនិងបងៃ់ថ្លេសវាឬវត្ថុែដលអ្នកគិតថា្រតូវបានរ៉ាបរ់ងេហីយអ្នកចងឲ់្យេយីងខ្ញុ ំសងអ្នក 

វញិស្រមាបេ់សវាកម្មឬវត្ថុ។ 

អ្វីែដលេលាកអ្នកអាចេធ្វី៖ េលាកអ្នកអាចេស្នីសំុឲ្យេយីងខ្ញុ ំបង្់របាកជូ់នេលាកអ្នកវញិ។ សូមេទៅកាន ់

ែផ្នកទី 5.5 េនៅទំពរ័ទី 192 ស្រមាបព់ត័ម៌ានស្តីអំពីការេស្នីសំុគេ្រមាងឲ្យេធ្វីការបងៃ់ថ្លទូទាត។់ 



េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 9៖ េតី្រតូវេធ្វីអ្វី្របសិនេបីេលាកអ្នកមានបពាា្ហ  ឬបណ្ដឹ ងតវ៉ា 
 (េសចក្ដីសេ្រមចេលីការធានារ៉ាបរ់ង បណ្ដឹ ងឧទ្ធរណ៍ បណ្ដឹ ងតវ៉ា) 

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 235 ? 

 

5. េយីងខ្ញុ ំកាតប់ន្ថយ ឬបពា្ឈបក់ារធានារ៉ាបរ់ងរបស់េលាកអ្នកស្រមាបេ់សវាកម្មមយួចំនួន 

េហីយអ្នកមនិយល់្រសបជាមយួេសចក្តសីេ្រមចចិត្តរបស់េយីងខ្ញុ ំ។ 

អ្វីែដលេលាកអ្នកអាចេធ្វី៖ អ្នកអាចេធ្វីបណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍េទៅនឹងេសចក្តីសេ្រមចចិត្ត របស់េយីងខ្ញុ ំ ក្នុងការ

កាតប់ន្ថយ ឬបពា្ឈបេ់សវាកម្ម។ សូមេទៅកានែ់ផ្នកទី 5.3 េនៅទំពរ័ទី 182 ស្រមាបព់ត័ម៌ានស្តីអំពីការ 

ដាកប់ណ្តឹ ងឧទ្ទរណ៍។ 

កំណតស់មា្គ ល់៖ វធិានពិេសស្រតូអនុវត្ត ្របសិនេបីការធានារ៉ាបរ់ងែដល នឹង្រតូវបពា្ឈបជ់ាការ

ែថទាសុំខភាពេនៅមន្ទីរេពទ្យ ការែថទាសុំខភាពេនៅផ្ទះ ការែថទាេំនៅេវជ្ជសា្ថ នែថទាជំំនាញ ឬេសវា

េវជ្ជសា្ថ នសា្ត រសម្បទារបស់អ្នកជំងឺែដលមានទំនុកចិត្ត (CORF)។ សូមអានែផ្នកទី 7 ឬទី 8 េនៅទំពរ័ទី 

208 និងទំពរ័ទី 214េដីម្បែីស្វងយល់បែន្ថម។ 

• ែផ្នកទី 5.2៖ ការេស្នីសំុេសចក្តីសេ្រមចធានារ៉ាបរ់ង 

េតី្រតូវេធ្វីដូចេម្តចេដីម្បេីស្នីសំុេសចក្តីសេ្រមចេលីការធានារ៉ាបរ់ង េដីម្បទីទួលបាននូវេសវាេវជ្ជសា្រស្ត សុខភាពឥរយិាបថ 

ឬេសវា និងការគា្ំរទរយៈេពលែវងមយួចំនួន (េសវា MSSP, CBAS, ឬ NF)   

េដីម្បេីស្នីសំុេសចក្តីសេ្រមចធានារ៉ាបរ់ង សូមទូរស័ព្ទ សរេសរ ឬទូរសារមកេយីងខ្ញុ ំ ឬេស្នីសំុឲ្យអ្នកតំណាង 

ឬេវជ្ជបណ្ឌិ តរបស់អ្នកេស្នីសំុេសចក្តីសេ្រមចពីេយីងខ្ញុ ំ។  

• េលាកអ្នកអាចទូរស័ព្ទមកេយីងខ្ញុ ំ តាមរយៈេលខ៖ 1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង  

8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន័្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក 

េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាកអ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទ

េនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។  

• េលាកអ្នកអាចទូរសារមកេយីងខ្ញុ ំតាមរយៈេលខ៖ 1-800-281-2999 

• េលាកអ្នកអាចសរេសរមកកានេ់យីងខ្ញុ ំតាមរយៈ៖  

Health Net Community Solutions, Inc. 

P.O. Box 10422 

Van Nuys, CA 91410-0422 

 



េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 9៖ េតី្រតូវេធ្វីអ្វី្របសិនេបីេលាកអ្នកមានបពាា្ហ  ឬបណ្ដឹ ងតវ៉ា 
 (េសចក្ដីសេ្រមចេលីការធានារ៉ាបរ់ង បណ្ដឹ ងឧទ្ធរណ៍ បណ្ដឹ ងតវ៉ា) 

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 236 ? 

 

េតី្រតូវចំណាយរយៈេពលប៉ុនា្ម នេដីម្បទីទួលបានេសចក្តីសេ្រមចធានារ៉ាបរ់ង? 

ជាធម្មតាវា្រតូវការរយៈេពល 14 ៃថ្ង្របតិទិន បនា្ទ បពី់អ្នកបានេស្នីសំុ។ ្របសិនេបីេយីងខ្ញុ ំមនិបានផ្តល់ឲ្យអ្នកនូវេសចក្តី
សេ្រមចរបស់េយីងខ្ញុ ំក្នុងរយៈេពល 14 ៃថ្ង្របតិទិនេទ អ្នកអាចប្តឹងឧទ្ធរណ៍បាន។ 

េពលខ្លះ េយីងខ្ញុ ំ្រតូវការេពលេវលាបែន្ថម េហីយេយីងខ្ញុ ំនឹងេផ្ញីលិខិត្របាបអ់្នកថាេយីងខ្ញុ ំ្រតូវការេពលេវលា 14 ៃថ្ង្របតិទិន 
បែន្ថមេទៀត។ លិខិតេនះនឹងពន្យល់ពីមូលេហតុ្រតូវការេពលេវលាបែន្ថម។ 

េតីខ្ញុ ំអាចទទួលបានេសចក្តីសេ្រមចធានារ៉ាបរ់ងកានែ់តឆាបរ់ហ័សជាងេនះបានេទ? 

បាទ/ចាស។ ្របសិនេបីអ្នក្រតូវការការេឆ្លីយតបឆាបរ់ហ័សជាងេនះ េដាយសារែតសុខភាពរបស់អ្នក សូមេស្នីសំុេយីងខ្ញុ ំ

ឲ្យេធ្វី «េសចក្តីសេ្រមចធានារ៉ាបរ់ងឆាបរ់ហ័ស។» ្របសិនេបីេយីងខ្ញុ ំឯកភាពចំេពាះសំេណី េយីងខ្ញុ ំនឹងជូនដំណឹងអ្នក

អំពីេសចក្តីសេ្រមចរបស់េយីងខ្ញុ ំក្នុងរយៈេពល 72 េម៉ាង។  

េទាះជាយ៉ាងណាកេ៏ដាយ េពលខ្លះេយីងខ្ញុ ំ្រតូវការេពលេវលាបែន្ថម េហីយេយីងខ្ញុ ំនឹងេផ្ញីលិខិត្របាបអ់្នកថាេយីងខ្ញុ ំ

្រតូវការេពលេវលា 14 ៃថ្ង្របតិទិនបែន្ថមេទៀត។ លិខិតេនះនឹងពន្យល់ពីមូលេហតុ្រតូវការេពលេវលាបែន្ថម។ 

 

 

ការេស្នីសំុេសចក្តីសេ្រមចធានារ៉ាបរ់ងឆាបរ់ហ័ស៖  

• ្របសិនេបីេលាកអ្នកេស្នីសំុេសចក្តីសេ្រមចធានារ៉ាបរ់ងឆាបរ់ហ័ស សូមចាបេ់ផ្តីមេដាយទូរស័ព្ទ 

ឬទូរសារមកគេ្រមាងេយីងខ្ញុ ំេដីម្បេីស្នីសំុការធានារ៉ាបរ់ងេលីការែថទាសុំខភាពែដលអ្នកចងប់ាន។  

• អ្នកអាចទូរស័ព្ទមកេយីងខ្ញុ ំ តាមរយៈេលខ 1-855-464-3571 (TTY:711) ចាបពី់េម៉ាង 8្រពឹក  

រហូតដល់ 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដ័ល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក 

េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាកអ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ 

ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល ឬេផ្ញីទូរសារមកេយីងខ្ញុ ំតាមេលខ 1-800-281-2999។ 

ស្រមាបព់ត័ម៌ានលម្អតិអំពីវធីិទំនាកទំ់នងមកេយីងខ្ញុ ំ សូមេទៅកានជំ់ពូកទី 2។ 

• អ្នកអាចឲ្យេវជ្ជបណ្ឌិ តរបស់េលាកអ្នក ឬអ្នកតំណាងរបស់េលាកអ្នកទូរស័ព្ទមកេយីងខ្ញុ ំកប៏ាន។ 

 
វាក្យស័ព្ទច្បោបស់្រមាប ់«េសចក្តីសេ្រមចធានារ៉ាបរ់ងឆាបរ់ហ័ស» មាននយ័ថា «ការសេ្រមចបនា្ទ ន»់  

 

 



េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 9៖ េតី្រតូវេធ្វីអ្វី្របសិនេបីេលាកអ្នកមានបពាា្ហ  ឬបណ្ដឹ ងតវ៉ា 
 (េសចក្ដីសេ្រមចេលីការធានារ៉ាបរ់ង បណ្ដឹ ងឧទ្ធរណ៍ បណ្ដឹ ងតវ៉ា) 

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 237 ? 

 

ទាងំេនះគឺជាវធិានស្រមាបេ់ស្នីសំុេសចក្តីសេ្រមចធានារ៉ាបរ់ងឆាបរ់ហ័ស៖ 

អ្នក្រតូវបំេពញលក្ខខណ្ឌ ត្រមូវដូចខាងេ្រកាម េដីម្បទីទួលបានេសចក្តីសេ្រមចធានារ៉ាបរ់ងឆាបរ់ហ័ស៖ 

1. អ្នកអាចទទួលបានេសចក្តីសេ្រមចធានារ៉ាបរ់ងឆាបរ់ហ័ស ែតក្នុងករណី ្របសិនេបីអ្នកេស្នីសំុការធានា

រ៉ាបរ់ងស្រមាបក់ារែថទាសុំខភាព ឬបរកិា្ខ រ ែដលេលាកអ្នកមនិទានប់ានទទួលែតប៉ុេណា្ណ ះ។ (េលាកអ្នកមនិអាច 

ទទួលបានេសចក្តីសេ្រមចធានារ៉ាបរ់ងឆាបរ់ហ័សបានេទ ្របសិនេបីសំេណីរបស់អ្នកគឺអំពីការបង្់របាកស់្រមាប់

ការែថទាសុំខភាព ឬស្រមាបប់រកិា្ខ រែដលអ្នកទទួលបានរចួេហីយ)។ 

2. អ្នកអាចទទួលបានេសចក្តីសេ្រមចធានារ៉ាបរ់ងឆាបរ់ហ័ស ែតក្នុងករណី ្របសិនេបីរយៈេពលផុតកំណតស់្្ដងដ់ារ 

14 ៃថ្ង្របតិទិនអាចនាឲំ្យមានេ្រគាះថា្ន កធ់្ងនធ់្ងរដល់សុខភាពរបស់អ្នក ឬេធ្វីឲ្យបះ៉ពាល់ដល់សមត្ថភាពបំេពញ

មុខងាររបស់អ្នកែតប៉ុេណា្ណ ះ។ 

• ្របសិនេបីេវជ្ជបណ្ឌិ តរបស់េលាកអ្នកនិយាយថាអ្នក្រតូវការេសចក្តីសេ្រមចធានារ៉ាបរ់ងឆាបរ់ហ័ស េយីងខ្ញុ ំនឹង

្របគល់ឲ្យអ្នកេដាយស្វ័យ្របវត្តិ។ 

• ្របសិនេបីេលាកអ្នកេស្នីសំុេសចក្តីសេ្រមចធានារ៉ាបរងឆាបរ់ហ័ស េដាយគា្ម នការគា្ំរទពីេវជ្ជបណ្ឌិ តរបស់អ្នក 

េយីងខ្ញុ ំនឹងសេ្រមចថាេតីអ្នកនឹងទទួលបានេសចក្តីសេ្រមចធានារ៉ាបរ់ងឆាបរ់ហ័សឬអត។់ 

o ្របសិនេបីេយីងខ្ញុ ំសេ្រមចថាសុខភាពរបស់អ្នកមនិបំេពញតាមលក្ខខណ្ឌ ត្រមូវស្រមាបេ់សចក្តីសេ្រមច 
ធានារ៉ាបរ់ងឆាបរ់ហ័សេទ េយីងខ្ញុ ំនឹងេផ្ញីលិខិតជូនអ្នក។ េយីងខ្ញុ ំកនឹ៏ងេ្របី្របាស់រយៈេពលផុតកំណត ់
ធម្មតា 14 ៃថ្ង្របតិទិនជំនួសវញិ។ 

o លិខិតេនះនឹង្របាបអ់្នកថា ្របសិនេបីេវជ្ជបណ្ឌិ តរបស់េលាកអ្នកេស្នីសំុេសចក្តីសេ្រមចធានារ៉ាបរ់ង

ឆាបរ់ហ័ស េយីងខ្ញុ ំនឹងផ្តល់េសចក្តីសេ្រមចធានារ៉ាបរ់ងឆាបរ់ហ័សេដាយស្វ័យ្របវត្តិ។  

o លិខិតេនះកនឹ៏ង្របាបផ់ងែដរពីរេបៀបែដលេលាកអ្នកអាចដាកព់ាក្យ «បណ្តឹ ងឆាបរ់ហ័ស» ពាកព់ន័្ធនឹង 
េសចក្តីសេ្រមចរបស់េយីងខ្ញុ ំក្នុងការផ្តល់នូវេសចក្តីសេ្រមចធានារ៉ាបរ់ងស្ដងដ់ារ ជំនួសឲ្យេសចក្តីសេ្រមច 
ធានារ៉ាបរ់ងឆាបរ់ហ័ស ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថមស្តីពីដំេណីរការស្រមាបក់ារេធ្វីបណ្ដឹ ង រមួទាងំបណ្ដឹ ង 
រហ័ស សូមេមលីែផ្នកទី 10 េនៅទំពរ័ទី 224។ 



េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 9៖ េតី្រតូវេធ្វីអ្វី្របសិនេបីេលាកអ្នកមានបពាា្ហ  ឬបណ្ដឹ ងតវ៉ា 
 (េសចក្ដីសេ្រមចេលីការធានារ៉ាបរ់ង បណ្ដឹ ងឧទ្ធរណ៍ បណ្ដឹ ងតវ៉ា) 

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 238 ? 

 

្របសិនេបីេសចក្តីសេ្រមចធានារ៉ាបរ់ងគ ឺបាន េតីេនៅេពលណាែដលខ្ញុ ំទទួលបានេសវា ឬសមា្ភ រៈ? 

េលាកអ្នកនឹង្រតូវបានេគឯកភាពយល់្រពម (្រតូវបានផ្តល់ការអនុពាា្្្ណ្ញ តឲ្យសិទ្ធិជាមុន)ឲ្យទទួលេសវាកម្មឬបរកិា្ខ រេនៅក្នុង 

រង្វងរ់យៈេពល 14 ៃថ្ង្រប្រកតីទិន (ស្រមាបេ់សចក្តីសេ្រមចចិត្តេលីការរ៉ាបរ់ងស្ដងដ់ារ) ឬរយៈេពល 72 េម៉ាង (ស្រមាប់

េសចក្តីសេ្រមចចិត្តេលីការរ៉ាបរ់ងឆាបរ់ហ័ស) គិតចាបពី់េពលែដលអ្នកបានេស្នីសំុ។ ្របសិនេបីេយីងខ្ញុ ំបែន្ថមេពលក្នុងការ 

េធ្វីេសចក្តីសេ្រមចេលីការធានារ៉ាបរ់ង េយីងខ្ញុ ំនឹងឯកភាពយល់្រពមចំេពាះការធានារ៉ាបរ់ងេនៅ្រតឹមចុងបពា្ច បរ់យៈ

េពលបែន្ថមេនាះ។ 

្របសិនេបីេសចក្តីសេ្រមចធានារ៉ាបរ់ងគេឺទ េតីខ្ញុ ំដងឹយ៉ាងដូចេម្តច?  

្របសិនេបីចេម្លយីគឺ េទ េយីងខ្ញុ ំនឹងេផ្ញីលិខិតជ្រមាបេលាកអ្នកអំពីមូលេហតុែដលសេ្រមចថា េទ។ 

• ្របសិនេបីេយីងខ្ញុ ំនិយាយថា េទ េលាកអ្នកមានសិទ្ធិក្នុងការេស្នីសំុឲ្យេយីងខ្ញុ ំផា្ល ស់ប្តូរេសចក្តីសេ្រមចចិត្តេនះ 

បាន េដាយេធ្វីបណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍។ ការេធ្វីបណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍មាននយ័ថាេស្នីសំុឲ្យេយីងខ្ញុ ំពិនិត្យេឡីងវញិនូវ

េសចក្តីសេ្រមចែដលបានបដិេសធការធានារ៉ាបរ់ង។  

• ្របសិនេបីអ្នកសេ្រមចចិត្តថាប្តឹងឧទ្ធរណ៍ មាននយ័ថាអ្នកកំពុងែតដំេណីរការេទៅក្រមតិទី 1 ៃនដំេណីរការ 

បណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍ (សូមេមលីែផ្នកបនា្ទ បស់្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម)។ 

 



េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 9៖ េតី្រតូវេធ្វីអ្វី្របសិនេបីេលាកអ្នកមានបពាា្ហ  ឬបណ្ដឹ ងតវ៉ា 
 (េសចក្ដីសេ្រមចេលីការធានារ៉ាបរ់ង បណ្ដឹ ងឧទ្ធរណ៍ បណ្ដឹ ងតវ៉ា) 

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 239 ? 

 

• ែផ្នកទី 5.3៖ បណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍ក្រមតិទី 1 ស្រមាបេ់សវា សមា្ភ រៈ និងឱសថ 

(មនិែមនឱសថេនៅ Part D) 

េតីបណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍ ជាអ្វី? 

បណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍ គឺជាមេធ្យោបាយផ្លូវការក្នុងការេស្នីសំុឲ្យ 

េយីងខ្ញុ ំពិនិត្យេឡីងវញិនូវេសចក្តីសេ្រមច និងផា្ល ស់ប្តូ 

រេសចក្តីសេ្រមច្របសិនអ្នកគិតថាេយីងខ្ញុ ំបានេធ្វីខុស។ 

្របសិនេបីអ្នក ឬេវជ្ជបណ្ឌិ តរបស់េលាកអ្នក ឬអ្នកផ្តល់េស 

វាសុខភាពេផ្សងេទៀត មនិយល់្រសបនឹងេសចក្តីសេ្រមច 

របស់េយីងខ្ញុ ំ អ្នកអាចប្តឹងឧទ្ធរណ៍។  

ក្នុងករណីភាគេ្រចីន អ្នក្រតូវចាបេ់ផ្តីមបណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍របស់ 

អ្នកេនៅក្រមតិទី 1។ ្របសិនេបីអ្នកមនិចងប់្តឹងឧទ្ធរណ៍ជា 

មុនចំេពាះគេ្រមាងស្រមាបេ់សវា Medi-Cal ក្នុងករណី 

ពិេសស េលាកអ្នកអាចេស្នីសំុឲ្យមានការពិនិត្យេឡីងវញិ 

ែផ្នកេវជ្ជសា្រស្តេដាយឯករាជ្យ។ សូមេទៅកានទំ់ពរ័ទី 178 

ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម។ 

្របសិនេបីេលាកអ្នក្រតូវការជំនួយក្នុងអំឡុងេពល 

បណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍ េនាះេលាកអ្នកអាចទូរស័ព្ទេទៅកម្មវធីិ  

Cal MediConnect Ombuds តាមេលខ 

1-888-452-8609 េនាះកម្មវធីិ Cal MediConnect 

Ombuds មនិមានទំនាកទំ់នងជាមយួេយីងខ្ញុ ំ 

ឬជាមយួ្រកុមហុ៊នធានារ៉ាបរ់ង ឬគេ្រមាងសុខភាពណា 

មយួេឡីយ។ 

សេង្ខប៖ វធីិេធ្វីបណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍ក្រមតិទី 1 

េលាកអ្នក ឬេវជ្ជបណ្ឌិ តអ្នកឬតំណាងរបស់អ្នកអាច 
ដាកក់ារេស្នីសំុរបស់អ្នកជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ 
េហីយេផ្ញីតាមៃ្របសណីយឬ៍តាមទូរសារមកេយីងខ្ញុ ំ។ 
អ្នកកអ៏ាចនឹងេស្នីសំុបណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍េដាយ
ទូរស័ព្ទមកេយីងខ្ញុ ំផងែដរ។ 

• េស្នីសំុក្នុងរយៈេពល 60 ៃថ្ងតាម្របតិទិន
គិតចាបពី់ៃថ្ងសេ្រមចចិត្តែដលេលាកអ្នក
កំពុងប្ដឹងឧទ្ធរណ៍។ ្របសិនេបីេលាកអ្នកខក 
ខានហួសកាលកំណតេ់នះ េដាយមានមូល
េហតុ្រតឹម្រតូវ េនាះេលាកអ្នកេនៅែតអាចប្តឹង
ឧទ្ធរណ៍បាន (សូមេមលីទំពរ័ទី 176)។  

• ្របសិនេបីេលាកអ្នកេធ្វីបណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍ 
េ្រពាះេយីងខ្ញុ ំបាន្របាបេ់លាកអ្នកថា 
េសវាែដលេលាកអ្នកបានទទួលនាេពលេនះ
នឹង្រតូវបានផា្ល ស់ប្តូរ ឬបពា្ឈប ់េនាះេលាក 
អ្នកមានេពលពីរបីៃថ្ងក្នុងការប្តឹងឧទ្ធរណ៍ 
្របសិនេបីេលាកអ្នកចងប់ន្តទទួលបានេសវា
កម្មេនាះក្នុងខណៈែដលបណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍រប
ស់េលាកអ្នកកំពុងដំេណីរការ។ 
(សូមេមលីទំពរ័ទី 174)។ 

• បន្តអានែផ្នកេនះេដីម្បសិីក្ឞោែស្វងយល់បែន្ថ
មអំពីកាលដល់កំណតអ់្វីែដលអនុវត្តន ៍
ចំេពាះបណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍របស់េលាកអ្នក។ 



េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 9៖ េតី្រតូវេធ្វីអ្វី្របសិនេបីេលាកអ្នកមានបពាា្ហ  ឬបណ្ដឹ ងតវ៉ា 
 (េសចក្ដីសេ្រមចេលីការធានារ៉ាបរ់ង បណ្ដឹ ងឧទ្ធរណ៍ បណ្ដឹ ងតវ៉ា) 

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 240 ? 

 

េតីអ្វីជាបណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍ក្រមតិទី 1? 

បណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍ក្រមតិទី 1 គឺជាបណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍ដំបូងេគេទៅនឹងគេ្រមាងរបស់េយីងខ្ញុ ំ។ េយីងខ្ញុ ំនឹងពិនិត្យេឡីងវញិនូវេស 

ចក្តីសេ្រមចធានារ៉ាបរ់ង េដីម្បេីមលីថាេតីវា្រតឹម្រតូវ ឬអត។់ អ្នកពិនិត្យេឡីងវញិ គឺជាបុគ្គលែដលមនិបានេចញេសចក្តី 

សេ្រមចធានារ៉ាបរ់ងេដីម។ េនៅេពលែដលេយីងខ្ញុ ំពិនិត្យេឡីងវញិចបេ់ហីយ េយីងខ្ញុ ំនឹងផ្តល់េសចក្តីសេ្រមច

ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរេទៅឲ្យអ្នក។ 

បនា្ទ បពី់េពលែដលេយីងខ្ញុ ំពិនិត្យេឡីងវញិេហីយ ្របសិនេបីេយីងខ្ញុ ំ្របាបអ់្នកថាេសវា ឬសមា្ភ រៈ មនិ្រតូវបានធានារ៉ាបរ់ង 

ករណីរបស់អ្នកអាចបន្តេទៅបណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍ក្រមតិទី 2។  

េតីខ្ញុ ំ្រតូវេធ្វីបណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍ក្រមតិ 1 យ៉ាងដូចេម្តច? 

• េដីម្បចីាបេ់ផ្តីមេធ្វីបណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍ អ្នក េវជ្ជបណ្ឌិ តរបស់អ្នក ឬអ្នកផ្តល់េសវាែថទាសុំខភាពេផ្សងេទៀត 

ឬអ្នកតំណាងរបស់អ្នក្រតូវទាកទ់ងមកេយីងខ្ញុ ំ។ េលាកអ្នកអាចទូរស័ព្ទមកកានេ់យីងខ្ញុ ំតាមរយៈេលខ 

1-855-464-3571 (TTY: 711) ពីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 

េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 

អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានលម្អតិបែន្ថមអំពីរេបៀបទាកទ់ង 

មកេយីងខ្ញុ ំស្រមាបប់ណ្ដឹ ងឧទ្ធរណ៍ សូមេមលីជំពូកទី 2 

• អ្នកអាចេស្នីសំុ «បណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍ស្ដងដ់ារ» ឬ «បណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍ឆាបរ់ហ័ស» មកេយីងខ្ញុ ំ។ 

• ្របសិនេបីអ្នកនឹងេស្នីសំុបណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍ធម្មតា ឬបណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍ឆាបរ់ហ័ស សូមេធ្វីបណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍ជា

លាយលក្ខណ៍អក្សរ ឬទូរស័ព្ទមកេយីងខ្ញុ ំ។  

o អ្នកអាចដាកសំ់េណីជាលាយលក្ខណ៍អក្សរេទៅកានអ់ាសយដា្ឋ នដូចខាងេ្រកាម៖ 

 Health Net Community Solutions, Inc.  

P.O. Box 10422 

Van Nuys, CA 91410-0422 

o េលាកអ្នកអាចដាកសំ់េណីរបស់អ្នក តាមរយៈអិុនេធីេណត៖ 

https://www.healthnet.com/portal/member/content/iwc/member/unprotected/health_plan/ 
content/file_ag_duals.action 



េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 9៖ េតី្រតូវេធ្វីអ្វី្របសិនេបីេលាកអ្នកមានបពាា្ហ  ឬបណ្ដឹ ងតវ៉ា 
 (េសចក្ដីសេ្រមចេលីការធានារ៉ាបរ់ង បណ្ដឹ ងឧទ្ធរណ៍ បណ្ដឹ ងតវ៉ា) 

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 241 ? 

 

 
វាក្យសព្ទច្បោបស់្រមាប ់«បណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍ឆាបរ់ហ័ស» គឺ «ការពិចារណាេឡីងវញិបនា្ទ ន។់» 

o េលាកអ្នកអាចេស្នីសំុបណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍ផងែដរ េដាយទូរស័ព្ទមកេយីងខ្ញុ ំតាមរយៈេលខ 1-855-464-3571 

(TTY:711), ពីចាបពី់េម៉ាង 8 ដល់ 8 យប ់ពីៃថ្ងចន័្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ 

និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាកអ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការ 
បនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។  

• អ្នកនឹងទទួលបានលិខិតមយួពីេយីងខ្ញុ ំ ក្នុងរយៈេពល 5 ៃថ្ង្របតិទិន បនា្ទ បពី់ទទួលបានបណ្ដឹ ងតវ៉ា 

ឬឧទ្ធរណ៍របស់អ្នក េដាយជ្រមាបអ្នកឲ្យដឹងថាេយីងខ្ញុ ំទទួលបានបណ្ដឹ ងេនាះេហីយ។ 

េតីអ្នកេផ្សងអាចេធ្វីបណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍ជំនសួខ្ញុ ំបានេទ?  

បាទ/ចាស។ េវជ្ជបណ្ឌិ តរបស់េលាកអ្នក ឬអ្នកផ្តល់េសវាែថទាសុំខភាពេផ្សងៗេទៀត អាចេធ្វីបណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍ជំនួស

អ្នកបាន។ អ្នកេផ្សងេ្រកៅពីេវជ្ជបណ្ឌិ តរបស់អ្នក ឬអ្នកផ្តល់េសវាែថទាសុំខភាពេផ្សងេទៀត កអ៏ាចេធ្វីបណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍ជំនួស 

អ្នកបានែដរ ប៉ុែន្តជាដំបូង្រតូវបំេពញទ្រមង ់ែបបបទចាតត់ាងំអ្នកតំណាងជាមុនសិន។ ទ្រមងែ់បបបទេនះនឹងផ្តល់ការ 

អនុពាា្្្ណ្ញ តឲ្យអ្នកេផ្សងេធ្វីសកម្មភាពជំនួស អ្នក បាន។  

េដីម្បទីទួលបានទ្រមងៃ់នការែតងតាងំតំណាងសូមេហៅេទៅកានេ់សវាបេ្រមសីមាជិកនិងេស្នីសំុមយួឬេមលីេគហទំពរ័របស់ 

Medicare តាម  https://www.cms.gov/Medicare/CMS-Forms/CMS-Forms/downloads/ cms1696.pdf  

ឬេវបសាយរបស់េយីងខ្ញុ ំតាមរយៈ https://www.healthnet.com/portal/shopping/content/iwc/shopping/ 

medicare/duals/appeals_and_grievances.action  

្របសិនេបីបណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍េចញមកពីនរណាមា្ន ក់េ់្រកៅពីអ្នក ឬេវជ្ជបណ្ឌិ តឬអ្នកផ្តល់េសវាសុខភាពេផ្សងេទៀតរបស់អ្នក 

េយីងខ្ញុ ំ្រតូវទទួលបាននូវទ្រមងែ់បបបទចាតត់ាងំអ្នកតំណាងែដលបំេពញរចួ មុនេពលែដលេយីងខ្ញុ ំអាច

ពិនិត្យេសីេរេីឡីងវញិ បណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍បាន។ 

https://www.cms.gov/Medicare/CMS%C2%ADForms/CMS%C2%ADForms/downloads/%20cms1696.pdf


េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 9៖ េតី្រតូវេធ្វីអ្វី្របសិនេបីេលាកអ្នកមានបពាា្ហ  ឬបណ្ដឹ ងតវ៉ា 
 (េសចក្ដីសេ្រមចេលីការធានារ៉ាបរ់ង បណ្ដឹ ងឧទ្ធរណ៍ បណ្ដឹ ងតវ៉ា) 

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 242 ? 

 

េតីខ្ញុ ំមានេពលេធ្វីបណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍រយៈេពលប៉ុនា្ម នៃថ្ង? 

អ្នក្រតូវែតេស្នីសំុបណ្ដឹ ងឧទ្ធរណ៍ក្នុងរយៈេពល 60 ៃថ្ងតាម្របតិទិន គិតចាបពី់កាលបរេិច្ឆទេនៅេលីលិខិតែដលេយីងខ្ញុ ំ

បានេផ្ញី េដីម្ប្ីរបាបេ់លាកអ្នកអំពីេសចក្ដីសេ្រមចរបស់េយីងខ្ញុ ំ។  

្របសិនអ្នកខកខានក្នុងរយៈេពលផុតកំណតេ់នះ េហីយអ្នកមានមូលេហតុ្រតឹម្រតូវក្នុងការខកខាន េយីងខ្ញុ ំអាចផ្តល់រយៈ

េពលបែន្ថមេទៀតេដីម្បេីធ្វីបណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍របស់េលាកអ្នក។ ឧទារហណ៍ៃនមូលេហតុ្រតឹម្រតូវ៖ អ្នកមានជំងឺធ្ងនធ់្ងរ 

ឬេយីងខ្ញុ ំបានផ្តល់ពត័ម៌ានខុសអំពីៃថ្ងផុតកំណតស់្រមាបេ់ស្នីសំុបណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍។ 

កំណតស់មា្្គ ល់៖ ្របសិនេបីអ្នកេធ្វីបណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍េ្រពាះេយីងខ្ញុ ំបាន្របាបអ់្នកថាេសវាកម្មែដលអ្នកបានទទួលនាេពលេនះ 

នឹង្រតូវបានផា្ល ស់ប្តូរ ឬបពា្ឈប ់អ្នកមានេពលេវលាពីរបីៃថ្ងក្នុងការប្តឺងឧទ្ធរណ៍ ្របសិនេបីអ្នកចងប់ន្តទទួលបានេសវាកម្ម 

េនាះក្នុងខណៈែដលបណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍របស់អ្នកកំពុងដំេណីរការ។ សូមអាន «េតីអត្ថ្របេយាជនខ៍្ញុ ំនឹងេនៅបន្តែដរឬេទ 

េនៅក្នុងអំឡុងបណ្តឹ ងឧទ្ទរណ៍ក្រមតិទី 1» េនៅទំពរ័ 186 ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម។ 

េតីខ្ញុ ំអាចទទលួបានច្បោបច់ម្លងឯកសារសំណំុេរឿងរបស់ខ្ញុ ំបាន ែដរឬេទ? 

បាទ/ចាស។ េស្នីសំុឲ្យេយីងខ្ញុ ំថតចម្លងេដាយទូរស័ព្ទេទៅេសវាបេ្រមសីមាជិកេនៅឯេលខ 1-855-464-3571  

(TTY: 711) ពី ចាបពី់េម៉ាង 8 ដល់ 8 យប ់ពីៃថ្ងចន័្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ 

និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាកអ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ 

ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។  

េតីេវជ្ជបណ្ឌិ តរបស់ខ្ញុ ំអាចផ្តល់ពត័ម៌ានបែន្ថមអំពីបណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍របស់ខ្ញុ ំេទៅអ្នកបានែដរឬេទ? 

បាន េលាកអ្នក និងេវជ្ជបណ្ឌិ តរបស់អ្នកអាចផ្តល់ពត័ម៌ានបែន្ថមមកេយីងខ្ញុ ំ េដីម្បគីា្ំរទបណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍របស់េលាកអ្នក។ 

េតីគេ្រមាងនងឹេធ្វីេសចក្តសីេ្រមចេលីបណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍យ៉ាងដូចេម្តច?  

េយីងខ្ញុ ំនឹងពិនិត្យយ៉ាង្របុង្របយត័្នបំផុតចំេពាះរាល់ពត័ម៌ានអំពីសំេណីសំុការធានារ៉ាបរងេទៅេលី ការែថទាេំវជ្ជសា្រស្ត

របស់អ្នក។ បនា្ទ បម់ក េយីងខ្ញុ ំពិនិត្យេដីម្បេីមលីថាេតីេយីងខ្ញុ ំអនុវត្តតាម្រគបវ់ធិានទាងំអស់េហីយឬេនៅ េនៅេពល

ែដលេយីងខ្ញុ ំនិយាយថា េទ ចំេពាះសំេណីរបស់អ្នក។ អ្នក្រតួតពិនិត្យគឺជា នរណាមា្ន កេ់ដលមនិបានេធ្វីការសេ្រមចចិត្ដ

ដំបូងេគ 

្របសិនេបីេយីងខ្ញុ ំ្រតូវការពត័ម៌ានបែន្ថម េយីងខ្ញុ ំនឹងសាកសួរអ្នក ឬេវជ្ជបណ្ឌិ តរបស់េលាកអ្នក។  



េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 9៖ េតី្រតូវេធ្វីអ្វី្របសិនេបីេលាកអ្នកមានបពាា្ហ  ឬបណ្ដឹ ងតវ៉ា 
 (េសចក្ដីសេ្រមចេលីការធានារ៉ាបរ់ង បណ្ដឹ ងឧទ្ធរណ៍ បណ្ដឹ ងតវ៉ា) 

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 243 ? 

 

េតីេនៅេពលណាែដលខ្ញុបំានទទួលេសចក្តីសេ្រមចអំពីបណ្្ដឹ ងឧទ្ធរណ៍ «ស្្ដងដ់ារ» ? 

េយីងខ្ញុ ំនឹងផ្តល់ចេម្លយីក្នុងរយៈេពល 30 ៃថ្ង្របតិទិន បនា្ទ បពី់េយីងខ្ញុ ំបានទទួលបណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍របស់េលាកអ្នក។ 

េយីងខ្ញុ ំនឹងេចញេសចក្តីសេ្រមចេលឿនជាងេនះ ្របសិនេបីសា្ថ នភាពសុខភាពរបស់អ្នកត្រមូវ។  

• េទាះជាយ៉ាងេនះកេ៏ដាយ ្របសិនេបីអ្នកេស្នីសំុរយៈេពលបែន្ថម ឬ្របសិនេបីេយីងខ្ញុ ំ្រតូវការ្របមូលពត័ម៌ានបែន្ថម 

េយីងខ្ញុ ំអាចចំណាយេពលរហូតដល់ 14 ៃថ្ង្របតិទិនបែន្ថមេទៀត។ ្របសិនេបីេយីងខ្ញុ ំសេ្រមចចិត្តេ្របីរយៈេពល 

បែន្ថមេដីម្បេីធ្វីេសចក្តីសេ្រមចចិត្ត េយីងខ្ញុ ំនឹងេផ្ញីលិខិតជូនអ្នកេដីម្បពីន្យល់ថាេហតុអ្វីេយីងខ្ញុ ំ្រតូវការេពល

បែន្ថមេទៀត។ 

• ្របសិនេបីអ្នកេជឿជាកថ់ាេយីងខ្ញុ ំមនិគួរបែន្ថមរយៈេពលេទ អ្នកអាចេធ្វី «បណ្តឹ ងឆាបរ់ហ័ស» េទៅនឹងេសចក្តីសេ្រមច

របស់េយីងខ្ញុ ំែដលបានបែន្ថមរយៈេពល។ េនៅេពលែដលអ្នកេធ្វីបណ្តឹ ងឆាបរ់ហ័ស េយីងខ្ញុ ំនឹងផ្តល់ចេម្លយីេទៅនឹង

បណ្តឹ ងរបស់អ្នកក្នុងរយៈេពល 24 េម៉ាង។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថមអំពីដំេណីរការស្រមាបេ់ធ្វីបណ្តឹ ង រមួបពា្ចូ ល

ទាងំបណ្តឹ ងរហ័ស សូមេមលីែផ្នកទី 10 េនៅទំពរ័ទី 222។  

• ្របសិនេបីេយីងខ្ញុ ំមនិផ្តល់ចេម្លយីចំេពាះបណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍របស់អ្នកក្នុងរយៈេពល 30 ៃថ្ង្របតិទិន ឬេនៅចុងបពា្ច ប់

រយៈេពលបែន្ថមេទ (្របសិនេបីេយីងខ្ញុ ំេ្របី្របាស់រយៈេពលបែន្ថម) េយីងខ្ញុ ំនឹងបពា្ជូ នករណីរបស់អ្នកេដាយ 

ស្វ័យ្របវត្តិេទៅកានក់្រមតិ 2 ៃនដំេណីរការបណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍ ្របសិនេបីបពាា្ហ របស់អ្នកពាកព់ន័្ធនឹងការធានារ៉ាប់

រងេសវា ឬបរកិា្ខ រ Medicare។ េលាកអ្នកនឹង្រតូវបានជូនដំណឹងេនៅេពលករណីេនះេកីតេឡីង។ 

្របសិនេបីបពាា្ហ របស់អ្នកពាកព់ន័្ធនឹងការធានារ៉ាបរ់ងេលីេសវា ឬបរកិា្ខ រ Medi-Cal អ្នកនឹង្រតូវេធ្វី
បណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍ក្រមតិ 2 េដាយខ្លួនឯង។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថមអំពីដំេណីរការៃនបណ្តឹ ងឧទ្ទរណ៍ក្រមតិ 2 

សូមេទៅកានែ់ផ្នកទី 5.4 េនៅទំពរ័ទី 187។ 

្របសិនេបីចេម្លយីរបស់េយីងខ្ញុ ំគឺ បាន ចំេពាះមយួែផ្នក ឬទាងំអស់ៃនអ្វីែដលអ្នកបានេស្នីសំុ េយីងខ្ញុ ំនឹងអនុពាា្្្ណ្ញ ត ឬ

ផ្តល់ការធានារ៉ាបរ់ងក្នុងរយៈេពល 30 ៃថ្ង្របតិទិនបនា្ទ បពី់េយីងខ្ញុ ំបានទទួលបណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍របស់អ្នក។ 

្របសិនេបីចេម្លយីរបស់េយីងខ្ញុ ំគឺ េទ ចំេពាះមយួែផ្នក ឬទាងំអស់ៃនអ្វីែដលអ្នកបានេស្នី េយីងខ្ញុ ំនឹងេផ្ញីលិខិតេទៅអ្នក។ 

្របសិនេបីបពាា្ហ របស់េលាកអ្នកពាកព់ន័្ធនឹងការធានារ៉ាបរ់ងៃន េសវា ឬបរកិា្ខ រ Medicare លិខិតេនាះនឹង

្របាបេ់លាកអ្នកថាេយីងខ្ញុ ំបានេផ្ញីករណីរបស់េលាកអ្នកេទៅសា្ថ បន័្រតួតពិនិត្យេឡីងវញីឯករាជ្យ ស្រមាបប់ណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍

ក្រមតិ 2។ ្របសិនេបីបពាា្ហ របស់េលាកអ្នកពាកព់ន័្ធនឹងការរ៉ាបរ់ងេលីេសវា ឬបរកិា្ខ រ Medi-Cal លិខិតេនាះ

នឹង្របាបអ់្នកពីរេបៀបេធ្វីបណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍ក្រមតិ 2 េដាយខ្លួនអ្នក។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថមអំពីដំេណីរការៃនបណ្តឹ ងឧទ្ទ 
រណ៍ក្រមតិ 2 សូមេទៅកានែ់ផ្នកទី 5.4 េនៅទំពរ័ទី 187។ 



េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 9៖ េតី្រតូវេធ្វីអ្វី្របសិនេបីេលាកអ្នកមានបពាា្ហ  ឬបណ្ដឹ ងតវ៉ា 
 (េសចក្ដីសេ្រមចេលីការធានារ៉ាបរ់ង បណ្ដឹ ងឧទ្ធរណ៍ បណ្ដឹ ងតវ៉ា) 

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 244 ? 

 

េតីេនៅេពលណាេទីបខ្ញុនំងឹបានលឺដណឹំងអំពីេសចក្តីសេ្រមចរបស់ បណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍«ឆាបរ់ហ័ស»? 

្របសិនេបីេលាកអ្នកេស្នីសំុបណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍ឆាបរ់ហ័ស េយីងខ្ញុ ំនឹងផ្តល់ចេម្លយីក្នុងរយៈេពល 72 េម៉ាង បនា្ទ បព់ី
េពលែដលេយីងខ្ញុ ំបានទទួលបណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍របស់អ្នក។ េយីងខ្ញុ ំនឹងផ្តល់ចេម្លយីឆាបជ់ាងេនះ ្របសិនេបីសុខភាព 

របស់អ្នកត្រមូវឲ្យេយីងខ្ញុ ំេធ្វីដូេច្នះ។  

• េទាះជាយ៉ាងេនះកេ៏ដាយ ្របសិនេបីអ្នកេស្នីសំុរយៈេពលបែន្ថម ឬ្របសិនេបីេយីងខ្ញុ ំ្រតូវការ្របមូលពត័ម៌ានបែន្ថម 

េយីងខ្ញុ ំអាចចំណាយេពលរហូតដល់ 14 ៃថ្ង្របតិទិនបែន្ថមេទៀត។ ្របសិនេបីេយីងខ្ញុ ំសេ្រមចចិត្តេ្របីរយៈេពល 

បែន្ថមេដីម្បេីធ្វីេសចក្តីសេ្រមចចិត្ត េយីងខ្ញុ ំនឹងេផ្ញីលិខិតជូនអ្នកេដីម្បពីន្យល់ថាេហតុអ្វីេយីងខ្ញុ ំ្រតូវការេពល

បែន្ថមេទៀត។ 

• ្របសិនេបីអ្នកេជឿជាកថ់ាេយីងខ្ញុ ំមនិគួរបែន្ថមរយៈេពលេទ អ្នកអាចេធ្វី «បណ្តឹ ងឆាបរ់ហ័ស» េទៅនឹងេសចក្តីសេ្រមច

របស់េយីងខ្ញុ ំែដលបានបែន្ថមរយៈេពល។ េនៅេពលែដលអ្នកេធ្វីបណ្តឹ ងឆាបរ់ហ័ស េយីងខ្ញុ ំនឹងផ្តល់ចេម្លយីេទៅនឹង

បណ្តឹ ងរបស់អ្នកក្នុងរយៈេពល 24 េម៉ាង។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថមអំពីដំេណីរការស្រមាបេ់ធ្វីបណ្តឹ ង រមួបពា្ចូ ល

ទាងំបណ្តឹ ងរហ័ស សូមេមលីែផ្នកទី 10 េនៅទំពរ័ទី 222។ 

• ្របសិនេបីេយីងខ្ញុ ំមនិផ្តល់ចេម្លយីេទៅនឹងបណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍របស់អ្នកក្នុងរយៈេពល 72 េម៉ាង ឬេនៅចុងបពា្ច ប់

រយៈេពលបែន្ថម (្របសិនេបីេយីងខ្ញុ ំេ្របីរយៈេពលបែន្ថម) េយីងខ្ញុ ំនឹងបពា្ជូ នករណីរបស់អ្នកេដាយស្វ័យ្របវត្តិ
េទៅដំេណីរការបណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍ក្រមតិ 2 ្របសិនេបីបពាា្ហ របស់អ្នកពាកព់ន័្ធនឹងការរ៉ាបរ់ងេលីេសវា ឬបរកិា្ខ រ 

Medicare។ េលាកអ្នកនឹង្រតូវបានជូនដំណឹងេនៅេពលករណីេនះេកីតេឡីង។ ្របសិនេបីបពាា្ហ របស់អ្នក

ពាកព់ន័្ធនឹងការធានារ៉ាបរ់ងេលីេសវា ឬបរកិា្ខ រ Medi-Cal អ្នកនឹង្រតូវេធ្វីបណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍ក្រមតិ 2 េដាយខ្លួនឯង។ 

ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថមអំពីដំេណីរការៃនបណ្តឹ ងឧទ្ទរណ៍ក្រមតិ 2 សូមេទៅកានែ់ផ្នកទី 5.4 េនៅទំពរ័ទី 187។ 

្របសិនេបីចេម្លយីរបស់េយីងខ្ញុ ំគឺ បាន ចំេពាះមយួែផ្នក ឬទាងំអស់ៃនអ្វីែដលអ្នកបានេស្នីសំុ េយីងខ្ញុ ំ្រតូវែតអនុពាា្្្ណ្ញ ត ឬ

ផ្តល់ការធានារ៉ាបរ់ងក្នុងរយៈេពល 72 េម៉ាង បនា្ទ បពី់េយីងខ្ញុ ំបានទទួលបណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍របស់េលាកអ្នក។  

្របសិនេបីចេម្លយីរបស់េយីងខ្ញុ ំគឺ េទ ចំេពាះមយួែផ្នក ឬទាងំអស់ៃនអ្វីែដលអ្នកបានេស្នី េយីងខ្ញុ ំនឹងេផ្ញីលិខិតេទៅអ្នក។ 

្របសិនេបីបពាា្ហ របស់េលាកអ្នកពាកព់ន័្ធនឹងការធានារ៉ាបរ់ងៃន េសវា ឬបរកិា្ខ រ Medicare លិខិតេនាះនឹង

្របាបេ់លាកអ្នកថាេយីងខ្ញុ ំបានេផ្ញីករណីរបស់េលាកអ្នកេទៅសា្ថ បន័្រតួតពិនិត្យេឡីងវញីឯករាជ្យ ស្រមាបប់ណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍

ក្រមតិ 2។ ្របសិនេបីបពាា្ហ របស់េលាកអ្នកពាកព់ន័្ធនឹងការរ៉ាបរ់ងេលីេសវា ឬបរកិា្ខ រ Medi-Cal លិខិតេនាះ

នឹង្របាបអ់្នកពីរេបៀបេធ្វីបណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍ក្រមតិ 2 េដាយខ្លួនអ្នក។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថមអំពីដំេណីរការៃនបណ្តឹ ង 
ឧទ្ទរណ៍ក្រមតិ 2 សូមេទៅកានែ់ផ្នកទី 5.4 េនៅទំពរ័ទី 154។ 



េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 9៖ េតី្រតូវេធ្វីអ្វី្របសិនេបីេលាកអ្នកមានបពាា្ហ  ឬបណ្ដឹ ងតវ៉ា 
 (េសចក្ដីសេ្រមចេលីការធានារ៉ាបរ់ង បណ្ដឹ ងឧទ្ធរណ៍ បណ្ដឹ ងតវ៉ា) 

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 245 ? 

 

េតីអត្ថ្របេយាជនរ៍បស់ខ្ញុបំន្តក្នុងអំឡុងេពលៃនបណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍ក្រមតិ 1 ែដរឬេទ? 

្របសិនេបីេយីងខ្ញុ ំសេ្រមចចិត្តផា្ល ស់ប្តូរឬបពា្ឈបក់ារធានារ៉ាបរ់ងស្រមាបេ់សវាកម្ម ឬបរកិា្ខ រែដល្រតូវបានឯកភាពកាលពីមុន 

េយីងខ្ញុ ំនឹងេផ្ញីលិខិតជូនអ្នកមុនេពលចាតចំ់ណាតក់ារ។ ្របសិនេបីអ្នកមនិយល់្រសបជាមយួចំណាតក់ារេនះ អ្នកអាចដាក ់

ពាក្យបណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍ក្រមតិ 1 េហីយេស្នីសំុេយីងខ្ញុ ំឲ្យបន្តអត្ថ្របេយាជនស៍្រមាបេ់សវាកម្ម ឬបរកិា្ខ ររបស់អ្នកបាន។ 

េលាកអ្នក ្រតូវែត េធ្វីការេស្នីសំុេនៅៃថ្ង ឬមុនេពលេ្រកាយេគៃនកាលដល់កំណតដូ់ចតេទៅេនះេដីម្បបីន្តអត្ថ្របេយាជន ៍

របស់អ្នក: 

• ក្នុងរយៈេពល 10 ៃថ្ងគិតចាបពី់កាលបរេិច្ឆទេផ្ញីេសចក្ដីជូនដំណឹងតាមៃ្របសណីយអំ៍ពីចំណាតក់ារ ឬ 

• កាលបរេិច្ឆទែដល្រតូវបានប្រមុងឲ្យចូលជាធរមានៃនចំណាតក់ារ។ 

្របសិនេបីេលាកអ្នកបំេពញបានតាមកាលដល់កំណតេ់នះ អ្នកអាចបន្តទទួល េសវាកម្ម ឬបរកិា្ខ រែដលកំពុងជាបជ់េមា្ល ះ 

ក្នុងខណៈែដលបណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍របស់អ្នកកំពុងដំេណីរការ។្របសិនេបីអត្ថ្របេយាជនរ៍បស់េលាកអ្នក្រតូវបានបន្ត 

េហីយលទ្ធផលចុងេ្រកាយៃនបណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍យល់្រសបតាមចំណាតក់ាររបស់េយីងខ្ញុ ំ េនាះេយីងខ្ញុ ំអាចនឹងទាញ

្រតលបម់កវញិនូវតៃម្លចំណាយេសវាកម្ម ឬបរកិា្ខ រែដល្រតូវបានផ្តល់ជូនដល់េលាកអ្នក ក្នុងេពលែដលបណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍ 

កំពុងរងច់ាេំសចក្តីសេ្រមច។ 

• ែផ្នកទី 5.4៖ បណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍ក្រមតិទី 2 ស្រមាបេ់សវា សមា្ភ រៈ និងឱសថ (មនិែមនឱសថ 

Part D) 

្របសិនេបីគេ្រមាងនិយាយថា េទ េនៅក្រមតិ 1 េតីមានអ្វីេកតីេឡីងបនា្ទ ប?់ 

្របសិនេបីេយីងខ្ញុ ំនិយាយថា េទ ចំេពាះមយួែផ្នក ឬទាងំអស់ៃន បណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍ក្រមតិទ 1 របស់េលាកអ្នក េយីងខ្ញុ ំនឹង

េផ្ញីលិខិតេទៅេលាកអ្នក។ លិខិតេនះនឹង្របាបអ់្នកថាេតីេសវា ឬបរកិា្ខ រ ្រតូវបានធានារ៉ាបរ់ង េដាយ Medicare ឬ 

Medi-cal ែដរឬេទ។ 

• ្របសិនេបីបពាា្ហ របស់អ្នកពាកព់ន័្ធនឹងេសវា ឬបរកិា្ខ រៃន Medicare េយីងខ្ញុ ំនឹងេផ្ញីករណីរបស់អ្នកេដាយស្វ័យ្របវត្តិ
េទៅក្រមតិ 2 ៃនដំេណីរការបណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍ បនា្ទ បពី់េពលែដលបណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍ក្រមតិ1 ្រតូវបានបពា្ច បភ់ា្ល ម។  

• ្របសិនេបីបពាា្ហ របស់អ្នកពាកព់ន័្ធនឹងេសវា ឬបរកិា្ខ រៃន Medi-Cal េលាកអ្នកអាចដាកព់ាក្យប្តឹងឧទ្ធរណ៍ក្រមតិ 2 

េដាយខ្លួនអ្នក។ លិខិតេនះនឹង្របាបអ់្នកអំពីវធីិែដល្រតូវេធ្វីដូេច្នះ។ ពត័ម៌ានទាងំេនាះមានដូចខាងេ្រកាម។ 



េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 9៖ េតី្រតូវេធ្វីអ្វី្របសិនេបីេលាកអ្នកមានបពាា្ហ  ឬបណ្ដឹ ងតវ៉ា 
 (េសចក្ដីសេ្រមចេលីការធានារ៉ាបរ់ង បណ្ដឹ ងឧទ្ធរណ៍ បណ្ដឹ ងតវ៉ា) 

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 246 ? 

 

េតីអ្វីេទៅជាបណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍ក្រមតិ 2? 

បណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍ក្រមតិ 2 គឺជាការអំពាវនាវទី 2 ែដល្រតូវបានេធ្វីេឡីងេដាយអង្គការឯករាជ្យែដលមនិមានជាបទ់ាកទ់ង 

នឹងគេ្រមាងរបស់េយីងខ្ញុ ំ។ 

បពាា្ហ របស់ខ្ញុគំឺពាកព់ន័្ធនងឹេសវា ឬបរកិា្ខ រៃន MediCal។ េតីខ្ញុ ំ្រតូវេធ្វបីណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍ក្រមតិទី 2 យ៉ាងដូចេម្តច? 

មានវធីិសា្រស្តពីរយ៉ាងក្នុងការេធ្វីបណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍ក្រមតិទី 2 ស្រមាបេ់សវា និងបរកិា្ខ រៃន Medi-Cal គឺ៖ (1) កការពិនិត្យ 

េឡីងវញិែផ្នកេវជ្ជសា្រស្តេដាយឯករាជ្យ (IMR) ឬ (2) សវនាការយុត្តិធមថ៌ា្ន ករ់ដ្ឋ។  

(1) ការពិនិត្យេឡីងវញិែផ្នកេវជ្ជសា្រស្តេដាយឯករាជ្យ (IMR)  

េលាកអ្នកអាចេស្នីសំុការពិនិត្យេឡីងវញិែផ្នកេវជ្ជសា្រស្តេដាយឯករាជ្យ (IMR, Independent Medical Review) 

ពីមជ្ឈមណ្ឌ លជំនួយេនៅ្រកសួង្រគប្់រគងសុខាភបិាលរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា (DMHC)។ IMR មានផ្ដល់ជូនស្រមាបេ់សវា 

ឬបរកិា្ខ រណាែដលធានារ៉ាបរ់ងេដាយ Medi-Cal ែដលមានលក្ខណៈជាេវជ្ជសា្រស្ត។ IMR គឺជាការ្រតួតពិនិត្យេឡីងវញិ

េទៅេលីករណីររបស់េលាកអ្នក េដាយេវជ្ជបណ្ឌិ តែដលមនិស្ថិតេនៅក្នុងគេ្រមាងេយីងខ្ញុ ំ។ ្របសិនេបី IMR ្រតូវបានសេ្រមច

េដាយឈរខាងអ្នកេនាះ េយីងខ្ញុ ំ្រតូវផ្ដល់ជូនអ្នកនូវេសវា ឬបរកិា្ខ រែដលេលាកអ្នកបានេស្នីសំុ។ េលាកអ្នកមនិចំណាយ

អ្វីេឡីយេលី IMR។ 

អ្នកអាចដាកព់ាក្យេស្នីសំុ IMR ្របសិនេបីគេ្រមាងេយីងខ្ញុ៖ំ 

• បដិេសធ ផា្ល ស់ប្ដូរ ឬពន្យោរេពលការព្យោបាល ឬេសវាណាមយួរបស់ Medi-Cal េដាយសារគេ្រមាងកំណត់

ថាវាមនិមានលក្ខណៈចាបំាចែ់ផ្នកេវជ្ជសា្រស្ត។ 

• នឹងមនិធានារ៉ាបរ់ងការព្យោបាលរបស់ Medi-Cal ែដលមានលក្ខណៈពិេសាធន ៍ឬតាមដានស្រមាប់

សា្ថ នភាពេវជ្ជសា្រស្តធ្ងនធ់្ងរេឡីយ។ 

• នឹងមនិបងៃ់ថ្លស្រមាបេ់សវានានារបស់ Medi-Cal ែដលមានលក្ខណៈ្របញាប ់ឬសេ្រងា្គ ះបនា្ទ នែ់ដលអ្នក

បានទទួលរចួេហីយ។  

• មនិបានេដាះ្រសាយបណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍ក្រមតិទី 1 ចំេពាះេសវា Medi-Cal ក្នុងរយៈេពល 30 ៃថ្ង

្របតិទិនស្រមាបប់ណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍ស្ដងដ់ារ ឬ 72 េម៉ាងស្រមាបប់ណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍ឆាបរ់ហ័ស។ 

អ្នកអាចេស្នីសំុ IMR ្របសិនេបីេលាកអ្នកកប៏ានេស្នីសំុសវនាការយុត្តិធមថ៌ា្ន ករ់ដ្ឋ ប៉ែុន្ដមនិែមន ្របសិនេបីអ្នកបាន

ឈានដល់សវនាការយុត្តិធមថ៌ា្ន ករ់ដ្ឋ រចួេហីយចំេពាះបពាា្ហ ដែដលេនះេទ។ 



េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 9៖ េតី្រតូវេធ្វីអ្វី្របសិនេបីេលាកអ្នកមានបពាា្ហ  ឬបណ្ដឹ ងតវ៉ា 
 (េសចក្ដីសេ្រមចេលីការធានារ៉ាបរ់ង បណ្ដឹ ងឧទ្ធរណ៍ បណ្ដឹ ងតវ៉ា) 

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 247 ? 

 

េនៅក្នុងករណីភាគេ្រចីន អ្នក្រតូវដាកប់ណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍ជាមយួេយីងខ្ញុ ំ មុនេពលេស្នីសំុ IMR។ សូមេមលីទំពរ័ 182 

ស្រមាបព់ត័ម៌ានអំពីដំេណីរការបណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍ក្រមតិទី 1 របស់េយីង។ ្របសិនេបីអ្នកមនិយល់្រសបជាមយួេសចក្តី 

សេ្រមចចិត្តេយីងខ្ញុ ំេទ អ្នកអាចេស្នីសំុ IMR ពីមជ្ឈមណ្ឌ លជំនួយ DMHC។  

្របសិនេបីការព្យោបាលរបស់អ្នក្រតូវបានបដិេសធេដាយសារែតវាមានលក្ខណៈដកពិេសាធនស៍ាកល្បង ឬេសីុបអេង្កត 

តាមដាន អ្នកមនិចាបំាចចូ់លរមួក្នុងដំេណីរការបណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍េយីងខ្ញុ ំេឡីយ មុនេពលអ្នកដាកព់ាក្យសំុ IMR។  

្របសិនេបីបពាា្ហ របស់អ្នកជាបនា្ទ នឬ់ពាកព់ន័្ធនឹងការគំរាមកំែហងភា្ល មៗនិងធ្ងនធ់្ងរដល់សុខភាពអ្នកអ្នកអាចនាវំាេទៅរកការ

យកចិត្តទុកដាកភ់ា្ល មៗរបស់ DMHC។ DMHC អាចនឹងមនិត្រមូវឲ្យអ្នកអនុវត្តតាមការប្តឹងឧទ្ធរណ៍ដំបូងរបស់េយីងខ្ញុ ំ 

េដាយែផ្អកេលីការពិតៃនករណីរបស់អ្នក។ 

អ្នក្រតូវែតដាកព់ាក្យសំុ IMR ក្នុងរយៈេពល 6 ែខ បនា្ទ បពី់េពលែដលេយីងខ្ញុ ំេផ្ញីេសចក្តីសេ្រមចជាលាយលក្ខអក្សរ

អំពីបណ្តឹ ងរបស់អ្នក។ DMHC អាចទទួលយកពាក្យសំុរបស់េលាកអ្នកបនា្ទ បពី់ 6 ែខេដាយេហតុផលល្អដូចជាអ្នកមាន 

សា្ថ នភាពសុខភាពែដលរារាងំអ្នកពីការេស្នីសំុ IMR 6 ែខឬអ្នកមនិបានទទួលការជូនដំណឹង្រគប្់រគានពី់េយីងខ្ញុ ំអំពី 

ដំេណីរការ IMR។  

េដីម្បេីស្នីសំុ IMR៖ 

• បំេពញែបបបទពាក្យេស្នីសំុពិនិត្យសុខភាព / ពិរេុទា្ធ ះឯករាជ្យែដលអាចរកបានេនៅ: 

https://www.dmhc.ca.gov/fileacomplaint/submitanindependentmedicalreviewcomplaintform.aspx 

ឬទូរស័ព្ទេទៅមជ្ឈមណ្ឌ លជំនួយ DMHC តាមេលខ 1-888-466-2219។ អ្នកេ្របី្របាស់ TDD 

សូមទូរស័ព្ទេទៅ 1-877-688-9891 

• ្របសិនេបីេលាកអ្នកមាន សូមភា្ជ បម់កជាមយួនូវលិខិតថតចម្លង ឬឯកសារេផ្សងេទៀតពាកព់ន័្ធនឹងេសវា 

ឬបរកិា្ខ រែដលេយីងខ្ញុ ំបានបដិេសធ។ ទាងំេនះអាចពេន្លឿនដំេណីរការ IMR។ សូមេផ្ញីឯកសារថតចម្លង 

មនិែមនច្បោបេ់ដីម។ មជ្ឈមណ្ឌ លជំនួយមនិផ្តល់ឯកសារ្រតឡបេ់ទៅវញិេទ។  

• សូមបំេពញទ្រមងព់ាក្យសំុជំនួយការែដល្រតូវបានផ្ដល់សិទ្ធិ(Authorized Assistant Form) ្របសិនេបីនរណា

មា្ន កនឹ់ងជួយ អ្នកក្នុងដំេណីរការ IMR របស់អ្នក។ អ្នកអាចទទួលបានទ្រមងែ់បបបទេនះតាមេគហទំពរ័ 

http://www.dmhc.ca.gov/Portals/0/FileAComplaint/IMRForms/20160 AAF English.pdf។ 

ឬេហៅទូរស័ព្ទេទៅមជ្ឈមណ្ឌ លជំនួយការងាររបស់នាយកដា្ឋ នេលខ 1-888-466-2219។ អ្នកេ្របី្របាស់ TDD 

សូមទូរស័ព្ទេទៅ 1-877-688-9891 

https://www.dmhc.ca.gov/fileacomplaint/submitanindependentmedicalreviewcomplaintform.aspx


េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 9៖ េតី្រតូវេធ្វីអ្វី្របសិនេបីេលាកអ្នកមានបពាា្ហ  ឬបណ្ដឹ ងតវ៉ា 
 (េសចក្ដីសេ្រមចេលីការធានារ៉ាបរ់ង បណ្ដឹ ងឧទ្ធរណ៍ បណ្ដឹ ងតវ៉ា) 

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 248 ? 

 

• សូមេផ្ញី ឬទូរសារទ្រមងព់ាក្យនានារបស់អ្នក ្រពមទាងំឯកសារភា្ជ បេ់ផ្សងេទៅកាន៖់  

មជ្ឈមណ្ឌ លជំនួយ 

្រកសួង្រគប្់រគងសុខាភបិាលរដ្ឋ California 

980 Ninth Street, Suite 500 

Sacramento, CA 95814-2725 

ទូរសារ: 916-255-5241 

 

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានលក្ខណៈសម្បត្តិ្រគប្់រគានស់្រមាប ់IMR DMHC នឹងពិនិត្យករណីរបស់េលាកអ្នកេហីយេផ្ញី 

លិខិតមយួច្បោបក់្នុងរយៈេពល 7 ៃថ្ង ៃនៃថ្ង្របតិទិនែដល្របាបអ់្នកថាអ្នកមានលក្ខណៈ្រគប្់រគានស់្រមាប ់IMR។ 

បនា្ទ បពី់ការេស្នីសំុនិងឯកសារគា្ំរទរបស់អ្នក្រតូវបានទទួលពីគេ្រមាងរបស់អ្នកការសេ្រមចចិត្ត IMR នឹង្រតូវបានេធ្វីេឡីង 

ក្នុងរយៈេពល 30 ៃថ្ងៃនៃថ្ង្របតិទិន។ េលាកអ្នកគួរែតទទួលការសេ្រមចចិត្ត IMR ក្នុងរយៈេពល 45 ៃថ្ងៃនៃថ្ង្របតិទិនៃន 

ការដាកព់ាក្យេស្នីសំុ។  

្របសិនេបីករណីរបស់េលាកអ្នកជាបនា្ទ នេ់ហីយេលាកអ្នកមានលក្ខណៈសម្បត្តិ្រគប្់រគានស់្រមាប ់IMR DMHC 

នឹងពិនិត្យករណីរបស់អ្នកេហីយេផ្ញីលិខិតមយួច្បោបក់្នុងរយៈេពល 2 ៃថ្ងៃនៃថ្ង្របតិទិនែដល្របាបអ់្នកថាអ្នកមានលក្ខណៈ 

្រគប្់រគានស់្រមាប ់IMR។ បនា្ទ បពី់ការេស្នីសំុនិងឯកសារគា្ំរទរបស់អ្នក្រតូវបានទទួលពីគេ្រមាងរបស់អ្នកការសេ្រមចចិត្ត 

IMR នឹង្រតូវបានេធ្វីេឡីងក្នុងរយៈេពល 3 ៃថ្ងៃនៃថ្ង្របតិទិន។ អ្នកគួរែតទទួលការសំេរចចិត្ត IMR ក្នុងរយៈេពល 7 

ៃថ្ងៃនៃថ្ង្របតិទិនៃនការដាកព់ាក្យេស្នីសំុ។ 

្របសិនេបីេលាកអ្នកមនិេពញចិត្តជាមយួលទ្ធផលៃន IMR អ្នកអាចេស្នីសំុសវនាការយុត្តិធមថ៌ា្ន ករ់ដ្ឋបាន។ 

្របសិនេបី DMHC សេ្រមចថា ករណីរបស់េលាកអ្នកគឺមនិមានសិទ្ធិទទួលបាន IMR, DMHC 

នឹងពិនិត្យេមលីករណីរបស់អ្នកេឡីងវញិតាមរយៈដំេណីរការបណ្ដឹ ងអតិថិជន្របចា។ំ 

(2) សវនាការយុត្តិធមថ៌ា្ន ករ់ដ្ឋ 

េលាកអ្នកអាចេស្នីសំុសវនាការយុត្តិធមថ៌ា្ន ករ់ដ្ឋស្រមាបេ់សវាកម្ម និងបរកិា្ខ រែដលធានារ៉ាបរ់ងេដាយ Medi-Cal។ 

្របសិនេបីេវជ្ជបណ្ឌិ ត ឬអ្នកផ្ដល់េសវាេផ្សងេទៀតេស្នីសំុេសវាកម្ម ឬបរកិា្ខ រែដលេយីងខ្ញុ ំនឹងមនិឯកភាពយល់្រពម 

ឬេយីងខ្ញុ ំនឹងមនិបន្តបងៃ់ថ្លស្រមាបេ់សវាកម្ម ឬបរកិា្ខ រែដលអ្នកទទួលបានរចួេហីយ េហីយេយីងខ្ញុ ំនិយាយថា េទ 

ចំេពាះបណ្ដឹ ងឧទ្ធរណ៍ក្រមតិទី 1 របស់េលាកអ្នក មានសិទ្ធិេស្នីសំុសវនាការយុត្តិធមថ៌ា្ន ករ់ដ្ឋបាន។ 



េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 9៖ េតី្រតូវេធ្វីអ្វី្របសិនេបីេលាកអ្នកមានបពាា្ហ  ឬបណ្ដឹ ងតវ៉ា 
 (េសចក្ដីសេ្រមចេលីការធានារ៉ាបរ់ង បណ្ដឹ ងឧទ្ធរណ៍ បណ្ដឹ ងតវ៉ា) 

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 249 ? 

 

ក្នុងករណីភាគេ្រចីន េលាកអ្នកមានរយៈេពល 120 ៃថ្ងេដីម្បេីស្នីសំុសវនាការយុត្តិធមថ៌ា្ន ករ់ដ្ឋ បនា្ទ បពី់េគេផ្ញីេសចក្ដីជូន 

ដំណឹងអំពី «សិទ្ធិេស្នីសំុសវនាការរបស់អ្នក» ជូនដល់េលាកអ្នក។ 

កំណតស់មា្្គ ល់៖ ្របសិនេបីេលាកអ្នកេស្នីសំុសវនាការយុត្តិធម៌ថា្ន ករ់ដ្ឋេដាយសារែតេយីងខ្ញុ ំ្របាបអ់្នកថា

េសវាកម្មែដលអ្នកទទួលនាេពលេនះនឹង្រតូវបានផា្ល ស់ប្តូរឬបពា្ឈបេ់លាកអ្នកមានេពលពីរបីៃថ្ងេដីម្បដីាកប់ពា្ជូ នសំេណីរប

ស់េលាកអ្នក្របសិនេបីអ្នកចងប់ន្តទទួលបានេសវាកម្មេនាះក្នុងខណៈែដលសវនាការយុត្តិធមថ៌ា្ន ករ់ដ្ឋរបស់អ្នកកំ

ពុងរងច់ាកំារសេ្រមច។ សូមអាន «េតីអត្ថ្របេយាជនខ៍្ញុ ំនឹងេនៅបន្តែដរឬេទ េនៅក្នុងអំឡុងបណ្តឹ ងឧទ្ទរណ៍ក្រមតិទី 2» 

េនៅទំពរ័ 191 ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម។ 

មានមេធ្យោបាយពីរយ៉ាងេដីម្បេីស្នីសំុសវនាការយុត្តិធមថ៌ា្ន ករ់ដ្ឋ៖ 

1. េលាកអ្នកអាចបំេពញ «សំេណីសំុសវនាការយុត្តិធមថ៌ា្ន ករ់ដ្ឋ» េនៅខាងេ្រកាយៃនេសចក្តីជូនដំណឹង

អំពីចំណាតក់ារ។ េលាកអ្នកអាចផ្តល់ពត័ម៌ានទាងំអស់ែដលបានេស្នីសំុដូចជាេឈា្ម ះេពញ អាសយដា្ឋ ន 

េលខទូរស័ព្ទ េឈា្ម ះគេ្រមាងរបស់អ្នក ឬេខានធី ែដលចាតវ់ធិានការចំេពាះអ្នក កម្មវធីិជំនួយែដលពាកព់ន័្ធ 

្រពមទាងំមូលេហតុលម្អតិថាេហតុអ្វីបានជាអ្នកចងឲ់្យមានសវនាការ។ បនា្ទ បម់កអ្នកអាចដាកព់ាក្យេស្នីសំុ 

របស់អ្នកតាមវធីិណាមយួខាងេ្រកាម៖ 

• កានន់ាយកដា្ឋ នសុខុមាលភាពៃនេខានធី ែដលមានអាសយដា្ឋ នដូចបានបងា្ហ ញេនៅក្នុងេសចក្តីជូន 

ដំណឹង។  

• េទៅកានន់ាយកដា្ឋ នេសវាសង្គមេនៅរដ្ឋ California (California Department of Social Services)៖ 

State Hearings Division  

P.O. Box 944243, Mail Station 9-17-37  

Sacramento, CA 94244-2430  

• េទៅកានែ់ផ្នកសវនាការយុត្តិធមថ៌ា្ន ករ់ដ្ឋតាមទូរសារេលខ 916-651-5210 ឬ 916-651-2789។ 

2. អ្នកអាចទូរស័ព្ទេទៅកាន្់រកសួងសង្គមកិច្ចរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាតាមេលខ 1-800-952-5253។ អ្នកេ្របី្របាស់ TDD 

គួរែតទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លខ 1-800-952-8349។ ្របសិនេបីអ្នកសេ្រមចចិត្តេស្នីសំុសវនាការយុត្តិធម៌ថា្ន ករ់ដ្ឋ 

តាមរយៈទូរស័ព្ទ អ្នកគួរដឹងថាបណា្ត ញទូរស័ព្ទគឺរវល់ណាស់។ 



េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 9៖ េតី្រតូវេធ្វីអ្វី្របសិនេបីេលាកអ្នកមានបពាា្ហ  ឬបណ្ដឹ ងតវ៉ា 
 (េសចក្ដីសេ្រមចេលីការធានារ៉ាបរ់ង បណ្ដឹ ងឧទ្ធរណ៍ បណ្ដឹ ងតវ៉ា) 

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 250 ? 

 

បពាា្ហ របស់ខ្ញុ ំគឺពាកព់ន័្ធនឹងេសវា ឬបរកិា្ខ រៃន Medicare។ េតីនឹងមានអ្វីេកីតេឡីងេនៅបណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍ក្រមតិទី 2? 

សា្ថ បន័្រតូតពិនិត្យេឡីងវញិេដាយឯករាជ្យ(IRE)នឹង្រតួតពិនិត្យេសីេរេីឡីងវញិេដាយ្របុង្របយត័្នេទៅេលីេសចក្តីសេ្រមច 

ក្រមតិទី 1 េហីយសេ្រមចថាគួរែតផា្ល ស់ប្តូរ ឬអត។់ 

• េលាកអ្នកមនិត្រមូវឲ្យេស្នីសំុបណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍ក្រមតិទី 2 េទ។ េយីងខ្ញុ ំនឹងេផ្ញីការបដិេសធេដាយស្វ័យ្របវត្តិ 

(ទាងំមូល ឬមយួែផ្នក) េទៅកាន ់IRE។ េលាកអ្នកនឹង្រតូវបានជូនដំណឹងេនៅេពលករណីេនះេកីតេឡីង។  

• IRE ្រតូវបានជួលេដាយ Medicare េហយីមនិ្រតូវបានភា្ជ បជ់ាមយួ គេ្រមាងេនះេទ។  

• េលាកអ្នកអាចេស្នីសំុថតចំលងឯកសាររបស់េលាកអ្នកេដាយទូរស័ព្ទេទៅេសវាអតិថិជន  

1-855-464-3571 (TTY: 711 ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ 

េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ 

េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាកអ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។  

IRE ្រតូវផ្តល់ចេម្លយីជូនអ្នកចំេពាះបណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍ក្រមតិទី 2 របស់អ្នកក្នុងរយៈេពល 30 ៃថ្ងបនា្ទ បពី់េពលែដលវាទទួល 
បានបណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍របស់អ្នក។ វធិានេនះអនុវត្ត ្របសិនេបីអ្នកេផ្ញីបណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍របស់អ្នកមុនេពលែដលអ្នកទទួលបាន 
េសវា ឬបរកិា្ខ រេវជ្ជសា្រស្ត។ 

• េទាះជាយ៉ាងណាកេ៏ដាយ ្របសិនេបី IRE ្រតូវការ្របមូលពត័ម៌ានបែន្ថមេទៀតែដលអាច 

ចំេណញដល់អ្នក វាអាច្រតូវការេពលរហូតដល់ 14 ៃថ្ង្របតិទិនបែន្ថម។ ្របសិនេបី IRE 

្រតូវការរយៈេពលបែន្ថមេទៀតេដីម្បេីចញេសចក្តីសេ្រមច សា្ថ បន័នឹង្របាបអ់្នកតាមរយៈលិខិត។ 

្របសិនេបីបានដាក ់«បណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍ឆាបរ់ហ័ស» េនៅក្រមតិទី 1 េលាកអ្នកនឹងមានបណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍ឆាបរ់ហ័ស 

ក្រមតិទី 2 េដាយស្វ័យ្របវត្តិ។ IRE ្រតូវផ្តល់ចេម្លយីឲ្យអ្នកក្នុងរយៈេពល 72 េម៉ាង បនា្ទ បពី់ទទួលបានបណ្តឹ ង

ឧទ្ធរណ៍របស់េលាកអ្នក។ 

• េទាះជាយ៉ាងណាកេ៏ដាយ ្របសិនេបី IRE ្រតូវការ្របមូលពត័ម៌ានបែន្ថមេទៀតែដលអាច 

ចំេណញដល់អ្នក វាអាច្រតូវការេពលរហូតដល់ 14 ៃថ្ង្របតិទិនបែន្ថម។ ្របសិនេបី IRE 

្រតូវការរយៈេពលបែន្ថមេទៀតេដីម្បេីចញេសចក្តីសេ្រមច សា្ថ បន័នឹង្របាបអ់្នកតាមរយៈលិខិត។ 



េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 9៖ េតី្រតូវេធ្វីអ្វី្របសិនេបីេលាកអ្នកមានបពាា្ហ  ឬបណ្ដឹ ងតវ៉ា 
 (េសចក្ដីសេ្រមចេលីការធានារ៉ាបរ់ង បណ្ដឹ ងឧទ្ធរណ៍ បណ្ដឹ ងតវ៉ា) 

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 251 ? 

 

េតីអត្ថ្របេយាជនរ៍បស់ខ្ញុបំន្តក្នុងរយៈេពលៃនបណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍ក្រមតិទី 2 ែដរឬេទ? 

្របសិនេបីបពាា្ហ របស់េលាកអ្នកពាកព់ន័្ធនឹងេសវា ឬបរកិា្ខ រែដលធានារ៉ាបរ់ងេដាយ Medicare អត្ថ្របេយាជន៍

របស់អ្នកចំេពាះេសវា ឬបរកិា្ខ រេនាះនឹងមនិ បន្តេនៅក្នុងអំឡុងេពលៃនដំេណីរការបណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍ក្រមតិទី 2 ជាមយួនឹង

សា្ថ បន័ពិនិត្យេឡីងវញិេដាយឯករាជ្យេឡីយ។ 

្របសិនេបីបពាា្ហ របស់េលាកអ្នកទាកទ់ងនឹងេសវាកម្ម ឬបរកិា្ខ រែដល្រតូវបានធានារ៉ាបរ់ងេដាយកម្មវធីិ Medi-Cal េហីយ

េលាកអ្នកេស្នីសំុសវនាការយុត្តិធមថ៌ា្ន ករ់ដ្ឋ អត្ថ្របេយាជន ៍Medi-Cal របស់េលាកអ្នកស្រមាបេ់សវាកម្ម ឬបរកិា្ខ រេនាះ

អាចបន្តរហូតដល់េសចក្ដីសេ្រមចចិត្តេទៅេលីសវនាការ។ េលាកអ្នក្រតូវែតេស្នីសំុសវនាការេនៅចំ ឬមុន កាលបរេិច្ឆទខាង

េ្រកាយៃនកាលបរេិច្ឆទដូចតេទៅេនះ េដីម្បបីន្ត អត្ថ្របេយាជនរ៍បស់អ្នក៖  

• ក្នុងរយៈេពល 10 ៃថ្ងគិតចាបពី់ៃថ្ងេផ្ញីេសចក្ដីជូនដំណឹងរបស់េយីងខ្ញុ ំតាមៃ្របសណីយ ៍េទៅកានេ់លាកអ្នកេដីម្ប ី

្របាបអ់្នកថា ការកំណតអ់ត្ថ្របេយាជនធំ៍ដំុ (ការសេ្រមចចិត្តេលីបណ្ដឹ ងឧទ្ធរណ៍ក្រមតិទី 1) ្រតូវបានេធ្វីេឡីង ឬ 

• កាលបរេិច្ឆទែដល្រតូវបានប្រមុងឲ្យចូលជាធរមានៃនចំណាតក់ារ។ 

្របសិនេបីអ្នកបំេពញបានេទៅតាមកាលដល់កំណតេ់នះ េលាកអ្នកអាចបន្តទទួលបាននូវេសវាកម្ម ឬបរកិា្ខ ែរលកំពុងជាប ់

ជេមា្ល ះេនះរហូតដល់េសចក្តីសេ្រមចៃនសវនាការ្រតូវបានេធ្វីេឡីង។ ្របសិនេបីអត្ថ្របេយាជនរ៍បស់េលាកអ្នក្រតូវបានបន្ត 

េហីយលទ្ធផលចុងេ្រកាយៃនបណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍យល់្រសបតាមចំណាតក់ាររបស់េយីងខ្ញុ ំ េនាះេយីងខ្ញុ ំអាចនឹងទាញ

្រតលបម់កវញិនូវតៃម្លចំណាយេសវាកម្ម ឬបរកិា្ខ រែដល្រតូវបានផ្តល់ជូនដល់េលាកអ្នកក្នុងេពលែដលបណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍ 

កំពុងរងច់ាេំសចក្តីសេ្រមច។ 

េតីខ្ញុ ំនងឹទទលួបានពត័ម៌ានអំពីេសចក្តីសេ្រមចយ៉ាងដូចេម្តច? 

្របសិនេបីបណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍ក្រមតិទី 2 របស់អ្នកគឺជាការពិនិត្យេឡីងវញិ , ែផ្នកេវជ្ជសា្រស្តេដាយឯករាជ្យេនាះ 

្រកសួង្រគប្់រគងសុខាភបិាលនឹងេផ្ញីលិខិតមយួេទៅកានអ់្នក េដាយពន្យល់អំពីេសចក្តីសេ្រមចែដល្រតូវបានេធ្វីេឡីងេដាយ

េវជ្ជបណ្ឌិ តទាងំឡាយែដលបានពិនិត្យេមលីករណីរបស់អ្នកេឡីងវញិ។ 

• ្របសិនេបីេសចក្តីសេ្រមចពិនិត្យេវជ្ជសា្រស្តេឡីងវញិេដាយឯករាជ្យគឺ បាន ចំេពាះមយួែផ្នក ឬទាងំអស់

ៃនអ្វីែដលអ្នកបានេស្នីសំុ េយីងខ្ញុ ំ្រតូវែតផ្តល់េសវា ឬព្យោបាល។ 

• ្របសិនេបីេសចក្តីសេ្រមចៃនសវនាការយុត្តិធមថ៌ា្ន ករ់ដ្ឋគឺ មនិបាន ចំេពាះមយួែផ្នក ឬទាងំអស់ៃនអ្វី
ែដលអ្នកបានេស្នីសំុ មាននយ័ថាពួកេគយល់្រពមេទៅនឹងេសចក្តីសេ្រមចក្រមតិទី 1។ អ្នកេនៅែតអាចទទួលបាន

សវនាការយុត្តិធមថ៌ា្ន ករ់ដ្ឋដែដល។ សូមេទៅកានទំ់ពរ័ទី 189 ស្រមាបព់ត័ម៌ានអំពីការេស្នីសំុសវនាការថា្ន ករ់ដ្ឋ។ 



េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 9៖ េតី្រតូវេធ្វីអ្វី្របសិនេបីេលាកអ្នកមានបពាា្ហ  ឬបណ្ដឹ ងតវ៉ា 
 (េសចក្ដីសេ្រមចេលីការធានារ៉ាបរ់ង បណ្ដឹ ងឧទ្ធរណ៍ បណ្ដឹ ងតវ៉ា) 

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 252 ? 

 

េបីសិនបណ្ដឹ ងឧទ្ធរណ៍ក្រមតិទី 2 របស់អ្នកគឺជាសវនាការយុត្តិធមថ៌ា្ន ករ់ដ្ឋ ្រកសួងេសវាសង្គមកិច្ចរដ្ឋ California 

នឹងេផ្ញីលិខិតមយួច្បោបែ់ដលពន្យល់អំពីការសេ្រមចចិត្តរបស់ខ្លួនជូនដល់អ្នក។ 

• ្របសិនេបីេសចក្តីសេ្រមចៃនសវនាការយុត្តិធមថ៌ា្ន ករ់ដ្ឋគឺ បាន ចំេពាះែផ្នកខ្លះ ឬទាងំអស់ៃនការេស្នីសំុរបស់អ្នក 

េយីងខ្ញុ ំ្រតូវែតអនុវត្តតាមេសចក្តីសេ្រមចេនាះ។ េយីងខ្ញុ ំ្រតូវែតបំេពញសកម្មភាពែដលបានេរៀបរាបក់្នុងរយៈេពល 

30 ៃថ្ង្របតិទិន បនា្ទ បពី់ៃថ្ងែដលេយីងខ្ញុ ំបានទទួលច្បោបច់ម្លងៃនេសចក្តីសេ្រមចេនាះ។ 

• ្របសិនេបីេសចក្តីសេ្រមចៃនសវនាការយុត្តិធមថ៌ា្ន ករ់ដ្ឋគឺ មនិបាន ចំេពាះមយួែផ្នក ឬទាងំអស់ៃនអ្វី
ែដលអ្នកបានេស្នីសំុ មាននយ័ថាពួកេគយល់្រពមេទៅនឹងេសចក្តីសេ្រមចក្រមតិទី 1។ េយីងខ្ញុ ំអាចបពា្ឈបជំ់នួយ

ក្នុងអំឡុងេពលរងច់ានំានាែដលអ្នកកំពុងទទួល។  

្របសិនេបីបណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍ក្រមតិទី 2 របស់អ្នកបានេទៅដល់ អង្គភាព្រតួតពិនិត្យេឡីងវញិឯករាជ្យរបស់ Medicare 

អង្គភាពេនាះនឹងេផ្ញីលិខិតេទៅអ្នកពន្យល់អ្នកអំពីេសចក្តីសេ្រមចរបស់េគ។  

• ្របសិនេបី IRE និយាយថា យល់្រពម ចំេពាះមយួែផ្នក ឬទាងំអស់ៃនអ្វីែដលអ្នកបានេស្នីសំុេនៅក្នុងបណ្តឹ ង 
ឧទ្ធរណ៍ស្ដងដ់ាររបស់អ្នក េយីងខ្ញុ ំ្រតូវែតអនុពាា្្្ណ្ញ តឲ្យមានការធានារ៉ាបរ់ងេលីការែថទាេំវជ្ជសា្រស្តក្នុងរយៈេពល  
72 េម៉ាង ឬផ្តល់ឲ្យអ្នកនូវេសវា ឬបរកិា្ខ រក្នុងរយៈេពល 14 ៃថ្ង្របតិទិនចាបពី់ៃថ្ងែដលេយីងខ្ញុ ំទទួលបានេស 
ចក្តីសេ្រមចរបស់ IRE។ ្របសិនេបីេលាកអ្នកមានបណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍ឆាបរ់ហ័ស េយីងខ្ញុ ំ្រតូវែតអនុពាា្្្ណ្ញ តឲ្យ 
មានការធានារ៉ាបរ់ងការែថទាេំវជ្ជសា្រស្ត ឬផ្តល់ជូនអ្នកនូវេសវាកម្ម ឬបរកិា្ខ រេនាះក្នុងរយៈេពល 72 េម៉ាង 
គិតចាបពី់កាលបរេិច្ឆទែដលេយីងខ្ញុ ំទទួលបានេសចក្តីសេ្រមចចិត្តរបស់ IRE។  

• ្របសិនេបី IRE និយាយថា េទ ចំេពាះមយួែផ្នក ឬទាងំអស់ៃនអ្វីែដលអ្នកបានេស្នីសំុ វាមាននយ័ថា

ពួកេគយល់្រសបេទៅនឹងេសចក្តីសេ្រមចក្រមតិទី 1។ េគេហៅថា «ការតម្កល់េសចក្តីសេ្រមច។»  

វាក្៏រតូវបានេហៅផងែដរថាជា «ការ្រចានេចាលបណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍របស់េលាកអ្នក»។ 

្របសិនេបីេសចក្តីសេ្រមចគ ឺេទ ចំេពាះមយួែផ្នក ឬទាងំអស់ៃនអ្វែីដលអ្នកបានេស្នីសំុ េតីខ្ញុ ំអាចប្តឹងឧទ្ធរណ៍េផ្សង

េទៀតបានេទ? 

្របសិនេបីបណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍ក្រមតិទី 2 គឺជាការពិនិត្យេឡីងវញិែផ្នកេវជ្ជសា្រស្តេដាយឯករាជ្យ អ្នកអាចេស្នីសំុសវនាការ

យុត្តិធមថ៌ា្ន ករ់ដ្ឋ។ សូមេទៅកានទំ់ពរ័ទី 189 ស្រមាបព់ត័ម៌ានអំពីការេស្នីសំុសវនាការថា្ន ករ់ដ្ឋ។ 



េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 9៖ េតី្រតូវេធ្វីអ្វី្របសិនេបីេលាកអ្នកមានបពាា្ហ  ឬបណ្ដឹ ងតវ៉ា 
 (េសចក្ដីសេ្រមចេលីការធានារ៉ាបរ់ង បណ្ដឹ ងឧទ្ធរណ៍ បណ្ដឹ ងតវ៉ា) 

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 253 ? 

 

្របសិនេបីបណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍ក្រមតិ 2 គឺជាសវនាការយុត្តិធមថ៌ា្ន ករ់ដ្ឋ េលាកអ្នកអាចេស្នីសំុសវនាការម្តងេទៀតក្នុងរយៈេពល 

30 ៃថ្ងបនា្ទ បពី់អ្នកបានទទួលេសចក្តីសេ្រមច។ េលាកអ្នកអាចេស្នីសំុឲ្យពិនិត្យេឡីងវញិនូវការបដិេសធរបស់សវនាការ 

យុត្តិធមថ៌ា្ន ករ់ដ្ឋ េដាយដាកប់ណ្តឹ ងេទៅតុលាការជានខ់្ពស់ (អនុេលាមតាម្រកមនីតិវធីិរដ្ឋប្បេវណី ែផ្នក 1094.5) 

ក្នុងរយៈេពលមយួឆា្ន បំនា្ទ បពី់អ្នកទទួលបានេសចក្តីសេ្រមច។ េលាកអ្នកមនិអាចេស្នីសំុ IMR ្របសិនេបីអ្នកមានសវ 

នាការយុត្តិធមថ៌ា្ន ករ់ដ្ឋរចួេទៅេហីយចំេពាះបពាា្ហ ដូចគា្ន េនាះ។ 

្របសិនេបីបណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍ក្រមតិទី 2 របស់អ្នកបានេឡីងេទៅដល់អង្គភាព្រតួតពិនិត្យេឡីងវញិែផ្នកេវជ្ជសា្រស្ត (IRE)  

របស់ Medicare អ្នកអាចប្តឹងឧទ្ធរណ៍ម្តងេទៀតែតក្នុងករណី្របសិនេបីតៃម្លទឹក្របាកៃ់នេសវា ឬបរកិា្ខ រែដលអ្នកចង់

បានបំេពញបាន្រគបេ់ទៅនឹងចំនួនទឹក្របាកអ់ប្បបរមាជាកល់ាកម់យួប៉ុេណា្ណ ះ។ លិខិតែដលេលាកអ្នកទទួលបានពី IRE 

នឹងពន្យល់បែន្ថមអំពីសិទ្ធិក្នុងការប្តឹងឧទ្ធរណ៍ែដលអ្នកមាន។ 

សូមេមលីែផ្នកទី 9 េនៅទំពរ័ទី 221 ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថមអំពីក្រមតិេផ្សងបែន្ថមេទៀតៃនបណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍។ 

• ែផ្នកទី 5.5៖ បពាា្ហ ៃនការបង្់របាក ់

េយីងខ្ញុ ំមនិអនុពាា្្្ណ្ញ តឲ្យអ្នកផ្តល់េសវាែថទាេំយីងខ្ញុ ំេចញវកិ្កយប្រតគិតៃថ្លពីអ្នកស្រមាប ់េសវានិងសមា្ភ រៈែដល្រតូវបាន 

ធានារ៉ាបរ់ងេនាះេឡីយ។ ចំណុចេនះ គឺជាការពិតេបីេទាះបីជា េយីងខ្ញុ ំបងៃ់ថ្លជូនអ្នកផ្តល់េសវាែថទាតិំចជាងអ្នកផ្តល់

េសវាែថទាគិំតៃថ្លស្រមាបេ់សវា ឬបរកិា្ខ រែដលមានការធានារ៉ាបរ់ងកេ៏ដាយ។ េលាកអ្នកមនិ្រតូវបានត្រមូវឲ្យបងៃ់ថ្ល 

េទៅេលីវកិ្កយប្រតណាមយួជាដាចខ់ាត។ មានែតចំនួនទឹក្របាកែ់ដលេលាកអ្នក្រតូវបានេគេស្នីសំុឲ្យបង ់គឺៃថ្លសហ 

ចំណាយស្រមាបឱ់សថក្រមតិ 1 និង/ឬក្រមតិ 2 ប៉ុេណា្ណ ះ។  

្របសិនេបីេលាកអ្នកទទួលបានវកិ្កយប្រត ែដលេលីសពីៃថ្លសហចំណាយរបស់េលាកអ្នក ស្រមាប ់េសវាកម្ម និងបរកិា្ខ រ 

ែដលមានការធានារ៉ាបរ់ង សូមេផ្ញីវកិ្កយប្រតេនាះមកេយីងខ្ញុ ំ។ េលាកអ្នកមនិគួរបងវ់កិ្កយប្រតេនាះេដាយខ្លួនឯងេឡីយ។ 

េយីងខ្ញុ ំនឹងទាកទ់ងេទៅកានអ់្នកផ្ដល់េសវាែថទាេំដាយផា្ទ ល់ និងចាតែ់ចងេដាះ្រសាយបពាា្ហ េនាះ។ 

ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចាបេ់ផ្តីមេដាយអានជំពូកទី 7។ «ការេស្នីសំុេយីងខ្ញុ ំឲ្យបងៃ់ថ្ល ភាគចំែណកចូលរមួបងៃ់ថ្លរបស់ 
េយីងខ្ញុ ំៃនវកិ្កយប្រតែដលេលាកអ្នកទទួលបានស្រមាបេ់សវាកម្មឬ ឱសថែដល្រតូវបានរ៉ាបរ់ង»។ ជំពូកទី 7 ពិពណ៌នាអំពី 

សា្ថ នភាពែដលក្នុងេនាះេលាកអ្នកអាចនឹង្រតូវេស្នីសំុការសង្របាក្់រតឡបម់កវញិ ឬបង្់របាកៃ់ថ្លវកិ្កយប្រតែដលេលាកអ្នក 

បានទទួលពីេលាកអ្នកផ្តល់េសវា។ ជំពូកេនះក្៏របាបផ់ងែដរអំពីវធីិេផ្ញី្រកដាសសា្ន មែដលេស្នីសំុេយីងខ្ញុ ំេដីម្បបីង្់របាក។់  



េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 9៖ េតី្រតូវេធ្វីអ្វី្របសិនេបីេលាកអ្នកមានបពាា្ហ  ឬបណ្ដឹ ងតវ៉ា 
 (េសចក្ដីសេ្រមចេលីការធានារ៉ាបរ់ង បណ្ដឹ ងឧទ្ធរណ៍ បណ្ដឹ ងតវ៉ា) 

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 254 ? 

 

េតីខ្ញុ ំអាចេស្នីសំុេលាកអ្នកឲ្យបងៃ់ថ្លសងខ្ញុ ំវញិស្រមាបភ់ាគចំែណកចូលរមួបងៃ់ថ្លៃន េសវាកម្ម និងបរកិា្ខ រែដលខ្ញុ ំ

បានបង្់របាកេ់ហីយបានែដរឬេទ? 

សូមចងចា ំ្របសិនេបីេលាកអ្នកទទួលបានវកិ្កយប្រតែដលេលីសពីៃថ្លសហចំណាយទូទាតរ់បស់េលាកអ្នក ស្រមាបេ់ស 

វាកម្មនិងបរកិា្ខ រែដលមានធានារ៉ាបរ់ង េនាះេលាកអ្នកមនិគួរបងៃ់ថ្លវកិ្កយប្រតេដាយខ្លួនឯងេឡីយ។ ប៉ុែន្ត្របសិនេបីេលាក 

អ្នកពិតជាបានបងៃ់ថ្លវកិ្កយប្រតែមន េលាកអ្នកអាចទទួលបាន្របាកសំ់ណងមកវញិ្របសិនេបីេលាកអ្នកេគារពតាមវធិាន 

ស្រមាបទ់ទួលបានេសវាកម្មនិងបរកិា្ខ រ។ 

្របសិនេបីេលាកអ្នកនឹងេស្នីសំុការសង្របាកវ់ញិ េលាកអ្នកនឹងេស្នីសំុេសចក្តីសេ្រមចធានារ៉ាបរ់ង។ េយីងខ្ញុ ំនឹងពិនិត្យេមលី 

ថាេតីេសវា ឬបរកិា្ខ រែដលេលាកអ្នកបានបង្់របាករ់ចួេហីយ គឺជាេសវា ឬបរកិា្ខ រែដល្រតូវបានធានារ៉ាបរ់ង េហីយេយីងខ្ញុ ំនឹង 

ពិនិត្យេមលីថាេតីេលាកអ្នកបានអនុវត្តតាម្រគបវ់ធិានទាងំអស់េដីម្បេី្របី្របាស់ការធានារ៉ាបរ់ងរបស់េលាកអ្នកែដរឬេទ។  

• ្របសិនេបីេសវាកម្ម ឬបរកិា្ខ រែដលេលាកអ្នកបានបងៃ់ថ្លរចួ ្រតូវបានធានារ៉ាបរ់ង េហីយេលាកអ្នកបានអនុវត្ត 

េគារពតាម្រគបវ់ធិានទាងំអស់ េនាះេយីងខ្ញុ ំនឹងេផ្ញីឲ្យេលាកអ្នកនូវការបង្់របាកចំ់ណាយែដលជាចំែណកចូល 

រមួបងៃ់ថ្លរបស់េយីងខ្ញុ ំស្រមាបេ់សវា ឬបរកិា្ខ រក្នុងរយៈេពល 60 ៃថ្ងតាម្របតិទិន បនា្ទ បពី់េពលែដលេយីងខ្ញុ ំ 

បានទទួលសំេណីរបស់េលាកអ្នក។  

• ្របសិនេលាកអ្នកេនៅមនិទានប់ានបងៃ់ថ្លេសវាកម្មនិងបរកិា្ខ រ េយីងខ្ញុ ំនឹងេផ្ញីការបង្់របាកេ់ទៅកានេ់លាកអ្នក 

ផ្តល់េសវាផា្ទ ល់។ េនៅេពលែដលេយីងខ្ញុ ំេផ្ញីការបង្់របាក ់គឺមាននយ័ដូចជា ការេឆ្លីយថា យល់្រពម ចំេពាះ

សំេណីសំុរបស់េលាកអ្នកេលីេសចក្តីសេ្រមចចិត្តដូេចា្ន ះែដរ។ 

• ្របសិនេបីេសវា ឬបរកិា្ខ រមនិ្រតូវបានធានារ៉ាបរ់ង ឬកេ៏លាកអ្នកមនិអនុវត្តតាម្រគបវ់ធិានទាងំអស់េនាះេទ 

េយីងខ្ញុ ំនឹងេផ្ញីឲ្យេលាកអ្នកនូវលិខិតែដល្របាបេ់លាកអ្នកថាេយីងខ្ញុ ំនឹងមនិបង្់របាកចំ់េពាះេសវា ឬបរកិា្ខ រេទ 

្រពមទាងំបពាា្ជ កអំ់ពីមូលេហតុផងែដរ។  

ចុះ្របសិនេបីេយីងខ្ញុ ំនិយាយថាេយីងខ្ញុនំឹងមនិបងៃ់ថ្លវញិ? 

្របសិនេបីេលាកអ្នកមនិយល់្រសបជាមយួនឹងេសចក្តីសេ្រមចរបស់េយីងខ្ញុ ំ េនាះេលាកអ្នកអាចេធ្វីបណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍។ 

សូមអនុវត្តតាមដំេណីរការបណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍ដូចែដលបានេរៀបរាបេ់នៅក្នុងែផ្នកទី 5.3 េនៅេលីទំពរ័ 182។ 

េនៅេពលែដលេលាកអ្នកអនុវត្តតាមការែណនាទំាងំេនះ សូមកតចំ់ណំាថា៖ 

• ្របសិនេបីេលាកអ្នកេធ្វីបណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍ចំេពាះការបង្់របាក្់រតឡបម់កវញិ េយីងខ្ញុ ំ្រតូវផ្តល់នូវចេម្លយីរបស់េយីង 

ខ្ញុកំ្នុងរយៈេពល 60 ៃថ្ងតាម្របតិទិន បនា្ទ បពី់េពលែដលេយីងខ្ញុ ំទទួលបានបណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍របស់េលាកអ្នក។  



េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 9៖ េតី្រតូវេធ្វីអ្វី្របសិនេបីេលាកអ្នកមានបពាា្ហ  ឬបណ្ដឹ ងតវ៉ា 
 (េសចក្ដីសេ្រមចេលីការធានារ៉ាបរ់ង បណ្ដឹ ងឧទ្ធរណ៍ បណ្ដឹ ងតវ៉ា) 

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 255 ? 

 

• ្របសិនេបីេលាកអ្នកកំពុងេស្នីសំុេយីងខ្ញុ ំឲ្យបងៃ់ថ្លទូទាតស់ងេលាកអ្នកវញិស្រមាបេ់សវាកម្ម ឬបរកិា្ខ រែដល 

េលាកអ្នកបានទទួល និងបានបង្់របាកេ់ដាយខ្លួនេលាកអ្នករចួេហីយ េនាះេលាកអ្នកមនិអាចេស្នីសំុបណ្តឹ ង 

ឧទ្ធរណ៍រហ័សបានេឡីយ។  

្របសិនេបីេយីងខ្ញុ ំេឆ្លីយថា េទ ចំេពាះបណ្តឹ ងឧទ្ទណ៍របស់េលាកអ្នក េហីយេសវា និងបរកិា្ខ រ តាមធម្មតា្រតូវបានធានា 

រ៉ាបរ់ងេដាយ Medicare េយីងខ្ញុ ំនឹងេផ្ញីបណ្តឹ ងរបស់េលាកអ្នកេដាយស្វ័យ្របវត្តិេទៅអង្គភាព្រតួតពិនិត្យេឡីងវញិេដាយ 

ឯករាជ្យ (IRE)។ េយីងខ្ញុ ំនឹងជូនដំណឹងេលាកអ្នកតាមរយៈលិខិត ្របសិនេបីវាេកីតេឡីង។ 

• ្របសិនេបី IRE ្រចានេចាលនូវេសចក្តីសេ្រមចរបស់េយីងខ្ញុ ំ េហីយនិយាយថាេយីងខ្ញុ ំគួរែតបង្់របាកេ់ទៅឲ្យ 

េលាកអ្នក េយីងខ្ញុ ំ្រតូវែតបង្់របាកេ់ទៅឲ្យេលាកអ្នក ឬេទៅឲ្យេលាកអ្នកផ្តល់េសវាសុខភាពក្នុងរយៈេពល  

30 ៃថ្ងតាម្របតិទិន។ ្របសិនេបីចេម្លយីេទៅនឹងបណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍របស់េលាកអ្នកគឺ យល់្រពម េនៅ្រគប ់

ដំណាកក់ាលៃនដំេណីរការបណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍បនា្ទ បពី់ក្រមតិទី 2 េនាះេយីងខ្ញុ ំ្រតូវែតេផ្ញីការបងៃ់ថ្លទូទាតែ់ដល 

េលាកអ្នកបានេស្នីសំុជូនេលាកអ្នក ឬជូនអ្នកផ្តល់េសវាែថទាកំ្នុងរយៈេពល 60 ៃថ្ងតាម្របតិទិន។ 

• ្របសិនេបី IRE និយាយថា េទ ចំេពាះបណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍របស់េលាកអ្នក មាននយ័ថាពួកេគ 

យល់្រពមចំេពាះេសចក្តីសេ្រមចរបស់េយីងខ្ញុ ំ មនិែមនសំេណីរបស់េលាកអ្នកេទ។ (េនះ្រតូវេហៅថា 

«តម្កល់េសចក្តីសេ្រមច។» វាក្៏រតូវេហៅផងែដរថា «ការ្រចានេចាលបណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍របស់េលាកអ្នក។») 

លិខិតែដលេលាកអ្នកទទួលបាននឹងពន្យល់បែន្ថមអំពីសិទ្ធិប្តឹងឧទ្ធរណ៍ែដលេលាកអ្នកអាចមាន។ 

េលាកអ្នកអាចប្តឹងឧទ្ធរណ៍ម្តងេទៀត ្របសិនតៃម្លសាច្់របាកៃ់នេសវា ឬបរកិា្ខ រែដលេលាកអ្នកចងប់ាន 

បំេពញបានតាមសាច្់របាកអ់ប្បបរមាមយួចំនួន។ សូមេមលីែផ្នកទី 9 េនៅទំពរ័ទី 221 

ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថមអំពីក្រមតិេផ្សងបែន្ថមេទៀតៃនបណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍។ 

្របសិនេបីេយីងខ្ញុ ំេឆ្លីយថា េទ ចំេពាះបណ្តឹ ងឧទ្ទរណ៍របស់េលាកអ្នក េហីយេសវា និងបរកិា្ខ រ គឺជាទូេទៅ 

្រតូវបានធានារ៉ាបរ់ងេដាយ Medi-Cal េនាះេលាកអ្នកអាចប្តឹងឧទ្ទរណ៍ក្រមតិទី 2 េដាយខ្លួនអ្នក (សូមេមលី ែផ្នកទី 5.4 

េនៅទំពរ័ទី 187)។ 



េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 9៖ េតី្រតូវេធ្វីអ្វី្របសិនេបីេលាកអ្នកមានបពាា្ហ  ឬបណ្ដឹ ងតវ៉ា 
 (េសចក្ដីសេ្រមចេលីការធានារ៉ាបរ់ង បណ្ដឹ ងឧទ្ធរណ៍ បណ្ដឹ ងតវ៉ា) 

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 256 ? 

 

ែផ្នកទី 6៖ ឱសថ Part D  

• ែផ្នកទី 6.1៖ េតី្រតូវេធ្វីយ៉ាងេមច៉ ្របសិនេបីេលាកអ្នកមានបពាា្ហ ក្នុងការទទួលបានឱសថ 

Part D ឬេលាកអ្នកចងឲ់្យេយីងខ្ញុ ំបង្់របាកជូ់នេលាកអ្នកវញិចំេពាះឱសថ Part D 

អត្ថ្របេយាជនរ៍បស់េលាកអ្នកក្នុងនាមជាសមាជិកមា្ន កៃ់នគេ្រមាងរបស់េយីងខ្ញុ ំ រមួមានការធានារ៉ាបរ់ងចំេពាះឱសថ

្រតូវការេវជ្ជបពាា្ជ ជាេ្រចីន។ ភាគេ្រចីនៃនឱសថទាងំេនះ គឺ «ឱសថ Part D»។ មានឱសថមយួចំនួនែដល Medicare 

Part D មនិធានារ៉ាបរ់ង ប៉ែុន្ត Medi-Cal អាចនឹងធានារ៉ាបរ់ង។ ែផ្នកេនះ គឺអនុវត្តចំេពាះែតបណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍ចំេពាះឱសថ 

Part D ប៉ុេណា្ណ ះ។  

បពា្ជ ីៃនឧសថែដលមានការធានារ៉ាបរ់ង (បពា្ជ ីឧសថ) រមួមានឱសថខ្លះ ែដលមានពាក្យ «NT»។ ឱសថទាងំេនះ មនិស្ថិត

េនៅក្នុងឱសថ Part D េឡីយ។ បណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍ ឬេសចក្តីសេ្រមចេលីការធានារ៉ាបរ់ងទាកទ់ងនឹងឱសថ ែដលមាន

និមតិ្តសពាា្្្ណ្ញ  «NT» អនុវត្តតាមដំេណីរការេនៅក្នុងែផ្នកទី 5 េនៅទំពរ័ទី 183។ 

 

េតីខ្ញុ ំអាចេស្នីសំុេសចក្តីសេ្រមចេលីការធានារ៉ាបរ់ង ឬេធ្វីបណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍ពាកព់ន័្ធនឹងឱសថ្រតូវការេវជ្ជបពាា្ជ   

Part D បានែដរឬេទ?  

បាទ/ចាស។ ខាងេ្រកាមេនះ គឺជាឧទាហរណ៍ស្ដីពីេសចក្តីសេ្រមចេលីការធានារ៉ាបរ់ង ែដលេលាកអ្នកអាចេស្នីសំុឲ្យ

េយីងខ្ញុ ំេធ្វីេឡីងចំេពាះ ឱសថ Part D៖ 

• េលាកអ្នកេស្នីសំុឲ្យេយីងខ្ញុ ំឲ្យេលីកែលងដូចជា៖ 

o ការេស្នីសំុេយីងខ្ញុ ំធានារ៉ាបរ់ងឱសថ Part D ែដលមនិស្ថិតក្នុងបពា្ជ ីឱសថែដល្រតូវបានធានារ៉ាបរ់ង 

(បពា្ជ ីឱសថ) របស់គេ្រមាង 

o ការេស្នីសំុេយីងខ្ញុ ំឲ្យេលីកែលងការក្រមតិេលីការធានារ៉ាបរ់ងស្រមាបឱ់សថរបស់គេ្រមាង (ដូចជាការ

ក្រមតិេទៅេលីចំនួនឱសថែដលេលាកអ្នកអាចទទួលបាន)  

• េលាកអ្នកេស្នីសំុេយីងខ្ញុ ំ្របសិនេបីឱសថ្រតូវបានធានារ៉ាបរ់ងស្រមាបេ់លាកអ្នក (ឧទាហរណ៍ េនៅេពលែដលឱសថ

របស់េលាកអ្នកស្ថិតេនៅក្នុងបពា្ជ ីឱសថៃនគេ្រមាង ប៉ុែន្តេយីងខ្ញុ ំត្រមូវឲ្យេលាកអ្នកទទួលបានការឯកភាពពីេយីងខ្ញុ ំ

ជាមុនសិន មុនេពល ែដលេយីងខ្ញុ ំធានារ៉ាបរ់ងជូនេលាកអ្នក)។ 



េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 9៖ េតី្រតូវេធ្វីអ្វី្របសិនេបីេលាកអ្នកមានបពាា្ហ  ឬបណ្ដឹ ងតវ៉ា 
 (េសចក្ដីសេ្រមចេលីការធានារ៉ាបរ់ង បណ្ដឹ ងឧទ្ធរណ៍ បណ្ដឹ ងតវ៉ា) 

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 257 ? 

 

កំណតស់មា្គ ល់៖ ្របសិនេបីឱសថសា្ថ ន្របាបេ់លាកអ្នកថាេវជ្ជបពាា្ជ ឱសថេលាកអ្នកមនិអាចផ្គតផ់្គងប់ាន េលាកអ្នក

នឹងទទួលបានការជូនដំណឹង ែដលពន្យល់េលាកអ្នកថា ្រតូវទាកទ់ងមកេយីងខ្ញុ ំយ៉ាងដូចេម្តច េដីម្បេីស្នីសំុេសចក្តីសេ្រមច

េលីការធានារ៉ាបរ់ង។  

• េលាកអ្នកអាចេស្នីសំុេយីងខ្ញុ ំឲ្យបង្់របាកស់្រមាបឱ់សថ្រតូវការេវជ្ជបពាា្ជ ែដលេលាកអ្នកបានទិញរចួេហីយ។ េនះ 

គឺជាការេស្នីសំុេសចក្តីសេ្រមចេលីការធានារ៉ាបរ់ងចំេពាះការបង្់របាក។់ 

្របសិនេបីេលាកអ្នកមនិយល់្រសបនឹងេសចក្តីសេ្រមចេលីការធានារ៉ាបរ់ងរបស់េយីងខ្ញុ ំ េនាះេលាកអ្នកអាចប្តឹងឧទ្ធរណ៍

ចំេពាះេសចក្តីសេ្រមចេនះបាន។ ែផ្នកេនះនឹង្របាបេ់លាកអ្នកពីរេបៀបេស្នីសំុេសចក្តីសេ្រមចេលីការធានារ៉ាបរ់ងនិងរេបៀប

េស្នីសំុបណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍។  

 

 
វាក្យសព្ទច្បោប ់ស្រមាបេ់សចក្តីសេ្រមចេលីការធានារ៉ាបរ់ងឱសថ Part D គឺជា «ការកំណតេ់លី

ការធានារ៉ាបរ់ង។»  



េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 9៖ េតី្រតូវេធ្វីអ្វី្របសិនេបីេលាកអ្នកមានបពាា្ហ  ឬបណ្ដឹ ងតវ៉ា 
 (េសចក្ដីសេ្រមចេលីការធានារ៉ាបរ់ង បណ្ដឹ ងឧទ្ធរណ៍ បណ្ដឹ ងតវ៉ា) 

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 258 ? 

 

សូមេ្របី្របាស់តារាងខាងេ្រកាមេនះ េដីម្បជួីយ េលាកអ្នកក្នុងការសេ្រមចថាែផ្នកណាមានពត័ម៌ានស្រមាបស់ា្ថ នភាព

របស់េលាកអ្នក៖ 

 

េតីេលាកអ្នកស្ថិតក្នុងសា្ថ នភាពណាមយួ

ក្នុងចំេណាមសា្ថ នភាពទាងំេនះ? 

េតីេលាកអ្នក្រតូវការឱសថ

ែដលមនិមានេនៅក្នុង

បពា្ជ ីឱសថរបស់េយីងខ្ញុ ំ 

ឬេលាកអ្នកចងឲ់្យេយីងខ្ញុ ំ

េលីកែលងេលីវធិាន ឬការ

ក្រមតិឱសថែដលេយីងខ្ញុ ំ

ធានារ៉ាបរ់ងែដរឬេទ? 

េលាកអ្នកអាចេស្នីសំុ

េយីងខ្ញុ ំឲ្យេធ្វីការេលីក

ែលង។  

(េនះ គឺជា្របេភទមយួ

ៃនេសចក្តីសេ្រមច

េលីការធានារ៉ាបរ់ង)។ 

ចាបេ់ផ្តីជាមយួែផ្នកទី 6.2 

េនៅទំពរ័ 197 

េហីយក្៏រតូវេមលីែផ្នកទី 

6.3 និង 6.4 េនៅទំពរ័ទី 

198 និង 199។ 

េតីេលាកអ្នកចងឲ់្យេយីងខ្ញុ ំ

រ៉ាបរ់ងេលីឱសថែដលមាន

េនៅក្នុងបពា្ជ ីឱសថរបស់

េយីងខ្ញុ ំ េហីយេលាកអ្នក

េជឿជាកថ់ា េលាកអ្នកបាន

បំេពញតាមវធិាន ឬ

ការក្រមតិ (ដូចជាការ

ទទួលបានការឯកភាពជា

មុន) ចំេពាះឱសថ

ែដលេលាកអ្នក្រតូវការែដរ

ឬេទ? 

េលាកអ្នកអាចេស្នីសំុេយីង

ខ្ញុ ំឲ្យេធ្វីេសចក្តីសេ្រមចេលី

ធានារ៉ាបរ់ង។ 

សូមរលំង

េទៅមុខេទៅកានែ់ផ្នកទី 6.4 

េនៅទំពរ័ទី 199។ 

េតីេលាកអ្នកចងឲ់្យេយីង

ខ្ញុ ំបង្់របាកជូ់ន

េលាកអ្នកវញិស្រមាប់

ឱសថែដលេលាកអ្នក

បានទទួល និងបានបង់

ៃថ្លេហីយែដរឬេទ? 

 

េលាកអ្នកអាចេស្នីសំុឲ្យ

េយីងខ្ញុ ំបង្់របាកជូ់ន

េលាកអ្នកវញិ។ 

(េនះ គឺជា្របេភទមយួ

ៃនេសចក្តីសេ្រមច

េលីការធានារ៉ាបរ់ង)។ 

សូមរលំង

េទៅមុខេទៅកានែ់ផ្នកទី 

6.4 េនៅទំពរ័ទី 199។ 

េតីេយីងខ្ញុ ំធា្ល បប់ាន

្របាបេ់លាកអ្នករចួមកេហី
យែដរឬេទថា េយីងខ្ញុ ំនឹង

មនិធានារ៉ាបរ់ង 

ឬបង្់របាកស់្រមាបឱ់សថ

តាមរេបៀបែដល

េលាកអ្នកចងឲ់្យវាមាន

ការធានារ៉ាបរ់ង ឬ

បង្់របាក?់ 

 

េលាកអ្នកអាចេធ្វី បណ្តឹ ង

ឧទ្ធរណ៍បាន។  

(េនះមាននយ័ថា 

េលាកអ្នក នឹងេស្នីសំុ

េយីងខ្ញុ ំឲ្យពិចារណា

េឡីងវញិ។)  

សូមរលំង

េទៅមុខេទៅកានែ់ផ្នកទី 6.5 

េនៅទំពរ័ទី 201។ 



េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 9៖ េតី្រតូវេធ្វីអ្វី្របសិនេបីេលាកអ្នកមានបពាា្ហ  ឬបណ្ដឹ ងតវ៉ា 
 (េសចក្ដីសេ្រមចេលីការធានារ៉ាបរ់ង បណ្ដឹ ងឧទ្ធរណ៍ បណ្ដឹ ងតវ៉ា) 

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 259 ? 

 

• ែផ្នកទី 6.2៖ េតីការេលីកែលងគឺជាអ្វី? 

ការេលីកែលង គឺជាការអនុពាា្្្ណ្ញ តឲ្យទទួលបានការធានារ៉ាបរ់ងេលីឱសថែដលជាធម្មតាមនិមានេនៅក្នុងបពា្ជ ីៃនឱសថ 

ែដលមានធានារ៉ាបរ់ងរបស់េយីងខ្ញុ ំ ឬេដីម្បេី្របី្របាស់ឱសថេដាយមនិចាបំាចម់ានវធិាន និងការក្រមតិកំណតជ់ាកល់ាក ់

មយួចំនួន។ ្របសិនេបីឱសថមនិមានេនៅក្នុងបពា្ជ ីៃនឱសថែដលមានធានារ៉ាបរ់ងរបស់េយីងខ្ញុ ំ ឬមនិ្រតូវបានធានារ៉ាបរ់ង

េទៅតាមរេបៀបែដលេលាកអ្នកចងប់ាន េលាកអ្នកអាចេស្នីសំុេយីងខ្ញុ ំេធ្វី «ការេលីកែលង។» 

េនៅេពលែដលេលាកអ្នកេស្នីសំុការេលីកែលង េវជ្ជបណ្ឌិ តរបស់េលាកអ្នក ឬអ្នកេចញេវជ្ជបពាា្ជ េផ្សងេទៀតនឹង្រតូវពន្យល់

អំពីមូលេហតុេវជ្ជសា្រស្តែដលេលាកអ្នក្រតូវការការេលីកែលង។  

ខាងេ្រកាមេនះ គឺជាឧទាហរណ៍ស្ដីពីការេលីកែលង ែដលេលាកអ្នក ឬេវជ្ជបណ្ឌិ តរបស់េលាកអ្នក ឬអ្នកេចញេវជ្ជបពាា្ជ

េផ្សងេទៀតអាចេស្នីសំុេយីងខ្ញុ ំឲ្យ៖ 

1. ធានារ៉ាបរ់ងេលីឱសថ Part D ែដលមនិស្ថិតក្នុងបពា្ជ ីឱសថ ែដល្រតូវធានារ៉ាបរ់ងរបស់េយីងខ្ញុ ំ (បពា្ជ ីឱសថ)។ 

 ្របសិនេបីេយីងខ្ញុ ំយល់្រពមេធ្វីការេលីកែលង និងធានារ៉ាបរ់ងេលីឱសថ ែដលមនិស្ថិតេនៅក្នុងបពា្ជ ីឱសថ 

េលាកអ្នកនឹង្រតូវបងៃ់ថ្លចំែណកៃនចំណាយ ែដលអនុវត្តចំេពាះឱសថក្នុងក្រមតិ 2 ស្រមាបឱ់សថមានម៉ាកយីេហា 

ឬក្រមតិ 1 ស្រមាបឱ់សថមានគា្ម នយីេហា។  

 េលាកអ្នកមនិអាចេស្នីសំុការេលីកែលងចំេពាះៃថ្លសហចំណាយទូទាត ់ឬបរមិាណធានារ៉ាបរ់ងរមួគា្ន  ែដលេយីងខ្ញុ ំ

ត្រមូវឲ្យេលាកអ្នកបងស់្រមាបឱ់សថេនាះេទ។ 

2. ការដកេចញការក្រមតិេទៅេលីការធានារ៉ាបរ់ងរបស់េយីងខ្ញុ ំ។ មានវធិាន ឬការក្រមតិបែន្ថមែដលអនុវត្តចំេពាះ

ឱសថមយួចំនួនេនៅក្នុងបពា្ជ ីឱសថរបស់េយីងខ្ញុ ំ (ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមេមលីជំពូកទី 5)។ 

• វធិាន និងការក្រមតិបែន្ថមេលីការធានារ៉ាបរ់ងស្រមាបឱ់សថជាកល់ាកម់យួចំនួនរមួមាន៖  

o ត្រមូវឲ្យេ្របី្របាស់ឱសថមានគា្ម នយីេហា ជំនួសឲ្យឱសថមានម៉ាកយីេហា។  

o ទទួលបានការឯកភាពពីគេ្រមាងមុនេពលែដលេយីងខ្ញុ ំនឹងយល់្រពមធានារ៉ាបរ់ងេលីឱសថស្រមាប់

េលាកអ្នក។ (ជួនកាល េគេហៅថា «ការអនុពាា្្្ណ្ញ តជាមុន។») 

o ត្រមូវឲ្យសាកល្បងឱសថេផ្សងជាមុនសិន មុនេពលែដលេយីងខ្ញុ ំយល់្រពមធានារ៉ាបរ់ងេលីឱសថ

ែដលេលាកអ្នកបានេស្នីសំុ។ (ជួនកាល េគេហៅថា «ការព្យោបាលតាមដំណាកក់ាល។») 



េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 9៖ េតី្រតូវេធ្វីអ្វី្របសិនេបីេលាកអ្នកមានបពាា្ហ  ឬបណ្ដឹ ងតវ៉ា 
 (េសចក្ដីសេ្រមចេលីការធានារ៉ាបរ់ង បណ្ដឹ ងឧទ្ធរណ៍ បណ្ដឹ ងតវ៉ា) 

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 260 ? 

 

o ការក្រមតិបរមិាណ។ ស្រមាបឱ់សថមយួចំនួន េយីងខ្ញុ ំកំណតប់រមិាណឱសថែដលេលាកអ្នកអាច

មាន។ 

• េបីេយីងខ្ញុ ំយល់្រពមេធ្វីការេលីកែលង េហីយលុបេចាលការក្រមតិចំេពាះេលាកអ្នក េនាះេលាកអ្នកេនៅែតអាចេស្នីសំុ

ការេលីកែលងេលីចំនួនៃថ្លសហចំណាយទូទាត ់ែដលេយីងខ្ញុ ំត្រមូវឲ្យេលាកអ្នកចំណាយេលីឱសថ។  

 

 

 

 

• ែផ្នកទី 6.3៖ េរឿងសំខានែ់ដល្រតូវដឹងអំពីការេស្នីសំុការេលីកែលង  

េវជ្ជបណ្ឌិ តរបស់េលាកអ្នក ឬេលាកអ្នកេចញេវជ្ជបពាា្ជ េផ្សងេទៀត្រតូវ្របាបេ់យីងខ្ញុ ំអំពីមូលេហតុេវជ្ជសា្រស្តនានា 

េវជ្ជបណ្ឌិ តរបស់េលាកអ្នក ឬអ្នកេចញេវជ្ជបពាា្ជ េផ្សងេទៀត្រតូវផ្តល់ឲ្យេយីងខ្ញុ ំនូវេសចក្តីែថ្លងការណ៍មយួែដលពន្យល់អំពី

មូលេហតុេវជ្ជសា្រស្ត េដីម្បេីស្នីសំុការេលីកែលង។ េសចក្តីសេ្រមចរបស់េយីងខ្ញុ ំអំពីការេលីកែលងនឹងកានែ់តឆាបរ់ហ័ស

្របសិនេបីេលាកអ្នកដាកប់ពា្ចូ លនូវពត័ម៌ានពីេវជ្ជបណ្ឌិ តរបស់េលាកអ្នក ឬអ្នកេចញេវជ្ជបពាា្ជ េផ្សងេទៀត េនៅេពលែដល

េលាកអ្នកេស្នីសំុការេលីកែលង។ 

ជាទូេទៅ បពា្ជ ីឱសថរបស់េយីងខ្ញុ ំរមួបពា្ចូ លនូវឱសថេ្រចីនជាងមយួ េដីម្បពី្យោបាលអាការ ជាកល់ាក។់ 

ទាងំេនះ្រតូវបានេគេហៅថា ឱសថ «ជំនួស»។ ្របសិនេបីឱសថជំនួសមាន្របសិទ្ធភាព ដូចគា្ន នឹងឱសថែដលេលាកអ្នក

បានេស្នីសំុ េហីយមនិបង្កឲ្យមានផលរខំានបនា្ទ បប់ន្ស ំឬបពាា្ហ សុខភាពបែន្ថមេនាះ ជាទូេទៅ េយីងខ្ញុ ំនឹងមនិឯកភាពេលី

ការេស្នីសំុការេលីកែលងរបស់េលាកអ្នកេឡីយ។ 

េយីងខ្ញុ ំនឹងេឆ្លីយថា បាន ឬ េទ ចំេពាះការេស្នីសំុការេលីកែលងរបស់េលាកអ្នក 

• ្របសិនេបីេយីងខ្ញុ ំេឆ្លីយថា បាន ចំេពាះការេស្នីសំុការេលីកែលងរបស់េលាកអ្នក េនាះការេលីកែលងេនាះ 

ជាទូេទៅនឹងបន្តរហូតដល់បពា្ច បឆ់ា្ន តំាម្របតិទិន។ េនះជាការពិត ដរាបណាេវជ្ជបណ្ឌិ តរបស់េលាកអ្នកបន្តេចញ

េវជ្ជបពាា្ជ ឲ្យេលាកអ្នក េហីយឱសថេនាះេនៅែតមានសុវត្ថិភាព និង្របសិទ្ធភាពក្នុងការព្យោបាលសា្ថ នភាពរបស់

េលាកអ្នក។ 

 
ពាក្យវាក្យសព្ទច្បោប ់ស្រមាបក់ារេស្នីសំុ ដកេចញនូវការដាកកំ់ហិតេលីការធានារ៉ាបរ់ងសំរាបឱ់សថជនួកាល 

្រតូវបានេគេហៅថាការេស្នីសំុ “ការេលីកែលងពីេសៀវេភៅឱសថ។” 



េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 9៖ េតី្រតូវេធ្វីអ្វី្របសិនេបីេលាកអ្នកមានបពាា្ហ  ឬបណ្ដឹ ងតវ៉ា 
 (េសចក្ដីសេ្រមចេលីការធានារ៉ាបរ់ង បណ្ដឹ ងឧទ្ធរណ៍ បណ្ដឹ ងតវ៉ា) 

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 261 ? 

 

សេង្ខប៖ វធីិេស្នីសំុេសចក្តីសេ្រមចេលីការធានារ៉ាបរ់ងស្រមាប់
ឱសថ ឬការបង្់របាក ់

ទូរស័ព្ទ សរេសរ ឬទូរសារមកេយីងខ្ញុ ំេដីម្បេីស្នីសំុ ឬេស្នីឲ្យេវជ្ជ 
បណ្ឌិ ត ឬតំណាងរបស់េលាកអ្នក ឬអ្នកេចញេវជ្ជបពាា្ជ េផ្សង 
េទៀតេស្នីសំុ។ េយីងខ្ញុ ំនឹងផ្តល់ចេម្លយីឲ្យេលាកអ្នកអំពី
េសចក្តីសេ្រមចេលីការធានារ៉ាបរ់ងស្តងដ់ារ ក្នុងរយៈេពល  
72 េម៉ាង។ េយីងខ្ញុ ំនឹងផ្តល់ចេម្លយីឲ្យេលាកអ្នកអំពីការបង់
្របាកជូ់នវញិស្រមាបឱ់សថ Part D ែដលេលាកអ្នកបានបង់
្របាករ់ចួ ក្នុងរយៈេពល 14 ៃថ្ងតាម្របតិទិន។ 

• ្របសិនេបីេលាកអ្នកេស្នីសំុការេលីកែលង សូមភា្ជ បម់ក
ជាមយួនូវេសចក្តីែថ្លងការណ៍ែដលគា្ំរទការេស្នីសំុ េចញ
េដាយេវជ្ជបណ្ឌិ តរបស់េលាកអ្នក ឬអ្នកេចញេវជ្ជបពាា្ជ
េផ្សងេទៀត។ 

• េលាកអ្នក ឬេវជ្ជបណ្ឌិ តរបស់េលាកអ្នក ឬអ្នកេចញេវជ្ជ 
បពាា្ជ េផ្សងេទៀតអាចេស្នីសំុេសចក្តីសេ្រមចឆាបរ់ហ័ស។ 
(ជាទូេទៅ េសចក្តីសេ្រមចឆាបរ់ហ័សនឹង្រតូវេចញក្នុង
រយៈេពល 24 េម៉ាង។) 

• សូមអានែផ្នកេនះ េដីម្បឲី្យ្របាកដថា េលាកអ្នកមានលក្ខ 
ណៈសម្បត្តិ្រគប្់រគានស់្រមាបប់ណ្ដឹ ងឧទ្ធរណ៍ឆាបរ់ហ័ស! 
សូមអានែផ្នកេនះផងែដរ េដីម្បរីកេមលីពត័ម៌ានអំពីកាល 
កំណតេ់ពលៃនេសចក្ដីសេ្រមច។ 

• ្របសិនេបីេយីងខ្ញុ ំនិយាយថា េទ ចំេពាះការេស្នីសំុការេលីកែលងរបស់េលាកអ្នកេនាះ េលាកអ្នកអាចេស្នីសំុឲ្យពិនិត្យ

េឡីងេលីេសចក្តីសេ្រមចរបស់េយីងខ្ញុ ំ េដាយេធ្វីបណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍។ ែផ្នកទី 6.5 េនៅទំពរ័ទី 203 ្របាបពី់រេបៀបដាក់

បណ្តឹ ងឧទ្ទរណ៍្របសិនេបីេយីងខ្ញុ ំនិយាយថាេទ។ 

ែផ្នកបនា្ទ ប ់្របាបេ់លាកអ្នកពីវធីិេស្នីសំុេសចក្តីសេ្រមចេលីការធានារ៉ាបរ់ង រមួបពា្ចូ លទាងំការេលីកែលង។ 

• ែផ្នកទី6.4៖ វធីិេស្នីសំុេសចក្តីសេ្រមចេលីការធានារ៉ាបរ់ងពាកព់ន័្ធនឹងឱសថ Part D ឬ

សំណងស្រមាបឱ់សថ Part D រមួបពា្ចូ លទាងំការេលីកែលង  

អ្វីែដល្រតូវេធ្វ ី

• េស្នីសំុ្របេភទៃនេសចក្តីសេ្រមចេលីការ

ធានារ៉ាបរ់ងែដលេលាកអ្នកចងប់ាន។ 

ទូរស័ព្ទ សរេសរលិខិត ឬទូរសារមក

េយីងខ្ញុ ំេដីម្បេីធ្វីការេស្នីសំុ។ េលាកអ្នក 

ឬតំណាងរបស់េលាកអ្នក ឬ 

េវជ្ជបណ្ឌិ តរបស់េលាកអ្នក (ឬអ្នកេចញ 

េវជ្ជបពាា្ជ េផ្សងេទៀត) អាចេស្នីសំុបាន។ 

េលាកអ្នកអាចទូរស័ព្ទមកកាន់

េយីងខ្ញុ ំតាមរយៈេលខ 

1-855-464-3571 (TTY: 711) 

ពីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់

ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 

េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈប ់

ស្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ 

េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាកអ្នកវញិ

េនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ 

គឺឥតគិតៃថ្ល។ 



េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 9៖ េតី្រតូវេធ្វីអ្វី្របសិនេបីេលាកអ្នកមានបពាា្ហ  ឬបណ្ដឹ ងតវ៉ា 
 (េសចក្ដីសេ្រមចេលីការធានារ៉ាបរ់ង បណ្ដឹ ងឧទ្ធរណ៍ បណ្ដឹ ងតវ៉ា) 

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 262 ? 

 

• េលាកអ្នក ឬេវជ្ជបណ្ឌិ តរបស់េលាកអ្នក (ឬអ្នកេចញេវជ្ជបពាា្ជ េផ្សងេទៀត) ឬបុគ្គលដៃទេផ្សងេទៀតែដលេដីរ

តួជំនួសេលាកអ្នក អាចេស្នីសំុេសចក្តីសេ្រមចេលីការធានារ៉ាបរ់ង។ េលាកអ្នក កអ៏ាចមានេមធាវតំីណាងឲ្យ

េលាកអ្នកផងែដរ។  

• សូមអានែផ្នកទី 4 េនៅទំពរ័ទី 177 េដីម្បែីស្វងយល់អំពីរេបៀបផ្ដល់ការអនុពាា្្្ណ្ញ តឲ្យ បុគ្គលេផ្សងេទៀតេធ្វីជាតំណាង 

របស់េលាកអ្នក។ 

• េលាកអ្នកមនិចាបំាចផ់្តល់ការអនុពាា្្្ណ្ញ តជាលាយលក្ខណ៍អក្សរេទៅេវជ្ជបណ្ឌិ តរបស់េលាកអ្នក ឬអ្នកេចញ

េវជ្ជបពាា្ជ េផ្សងេទៀត េដីម្បេីស្នីសំុេយីងខ្ញុ ំឲ្យេចញេសចក្តីសេ្រមចធានារ៉ាបរ់ងជំនួសេលាកអ្នកេទ។  

• ្របសិនេបីេលាកអ្នកចងេ់ស្នីសំុេយីងខ្ញុ ំឲ្យបង្់របាកជូ់នេលាកអ្នកវញិស្រមាបឱ់សថ សូមអានជំពូកទី 7 ៃន

េសៀវេភៅែណនាេំនះ។ ជំពូកទី7 េរៀបរាបអំ់ពីេពលេវលាែដលេលាកអ្នកអាចេស្នីសំុការបង្់របាកជូ់នវញិ។ 

ជំពូកេនះក្៏របាកផ់ងែដរអំពីរេបៀបេផ្ញី្រកដាសសា្ន មែដលេស្នីសំុឲ្យេយីងខ្ញុ ំបងស់ងចំែណកៃនការការចំណាយេទៅេលី

ឱសថ ែដលេលាកអ្នកបានបងរ់ចួ។ 

• ្របសិនេបីេលាកអ្នកេស្នីសំុការេលីកែលង សូមផ្តល់នូវ «េសចក្តីែថ្លងការណ៍គា្ំរទ។» េវជ្ជបណ្ឌិ តរបស់េលាកអ្នក 

ឬអ្នកេចញេវជ្ជបពាា្ជ េផ្សងេទៀត្រតូវផ្តល់ឲ្យេយីងខ្ញុ ំនូវមូលេហតុេវជ្ជសា្រស្តចំេពាះការេលីកែលងេលីឱសថ។ 

េយីងខ្ញុ ំេហៅថា «េសចក្តីែថ្លងការណ៍គា្ំរទ។» 

• េវជ្ជបណ្ឌិ តរបស់េលាកអ្នក ឬអ្នកេចញេវជ្ជបពាា្ជ េផ្សងេទៀត អាចទូរសារ ឬេផ្ញីេសចក្តីែថ្លងការណ៍មកកានេ់យីងខ្ញុ ំ។ 

ឬេវជ្ជបណ្ឌិ តរបស់េលាកអ្នក ឬអ្នកេចញេវជ្ជបពាា្ជ េផ្សងេទៀតអាច្របាបេ់យីងខ្ញុ ំតាមទូរស័ព្ទ េហីយទូរសារ ឬ 

េផ្ញីេសចក្តីែថ្លងការណ៍េនាះ។  

្របសិនេបីសុខភាពរបស់េលាកអ្នកត្រមវូ េលាកអ្នកអាចេស្នីសំុេយីងខ្ញុ ំឲ្យេចញ «េសចក្តសីេ្រមចធានារ៉ាបរ់ង

ឆាបរ់ហ័ស» 

េយីងខ្ញុ ំនឹងេ្របី្របាស់ «កាលកំណតេ់ពលស្ដងដ់ារ» េលីកែលងែតេយីងខ្ញុ ំយល់្រពមេ្របី្របាស់ «កាលកំណតេ់ពលឆាប ់

រហ័ស»។  

• េសចក្តីសេ្រមចេលីការធានារ៉ាបរ់ងស្្ដងដ់ារ មាននយ័ថា េយីងខ្ញុ ំនឹងផ្តល់ឲ្យេលាកអ្នកនូវចេម្លយីក្នុងរយៈេពល  

72 េម៉ាង បនា្ទ បពី់េពលែដលេយីងខ្ញុ ំទទួលបានេសចក្តីែថ្លងការណ៍របស់េវជ្ជបណ្ឌិ តេលាកអ្នក។  



េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 9៖ េតី្រតូវេធ្វីអ្វី្របសិនេបីេលាកអ្នកមានបពាា្ហ  ឬបណ្ដឹ ងតវ៉ា 
 (េសចក្ដីសេ្រមចេលីការធានារ៉ាបរ់ង បណ្ដឹ ងឧទ្ធរណ៍ បណ្ដឹ ងតវ៉ា) 

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 263 ? 

 

• េសចក្តីសេ្រមចេលីការធានារ៉ាបរ់ងឆាបរ់ហ័សមាននយ័ថាេយីងខ្ញុ ំនឹងផ្តល់ឲ្យេលាកអ្នកនូវចេម្លយីក្នុងរយៈេពល  

24 េម៉ាងបនា្ទ បពី់េយីងខ្ញុ ំ ទទួលបានេសចក្តីែថ្លងការណ៍របស់េវជ្ជបណ្ឌិ តេលាកអ្នក។ 

 

 

 

េលាកអ្នកអាចទទួលបានេសចក្តីសេ្រមចឆាបរ់ហ័សេទៅបាន លុះ្រតាែត េលាកអ្នកេស្នីសំុឱសថែដលេលាកអ្នក

មនិទានប់ានទទួល។ (េលាកអ្នកមនិអាចទទួលបានេសចក្តីសេ្រមចធានារ៉ាបរ់ងឆាបរ់ហ័សបានេទ ្របសិនេបី 

េលាកអ្នកេស្នីសំុេយីងខ្ញុ ំឲ្យបង្់របាកជូ់នេលាកអ្នកវញិចំេពាះឱសថែដលេលាកអ្នកបានទិញរចួេហីយេនាះ)។ 

េលាកអ្នកអាចទទួលបានេសចក្តីសេ្រមចេលីការធានារ៉ាបរ់ងឆាបរ់ហ័សេទៅបាន លុះ្រតាែតមានការេ្របី

្របាស់កាលកំណតេ់ពលស្តងដ់ារអាចនាឲំ្យមានេ្រគាះថា្ន កធ់្ងនធ់្ងរដល់សុខភាពរបស់េលាកអ្នក 

ឬបង្កការឈចឺាបេ់ទៅដល់សមត្ថភាពបំេពញមុខងាររបស់េលាកអ្នក។  

្របសិនេបីេវជ្ជបណ្ឌិ តរបស់េលាកអ្នក ឬអ្នកេចញេវជ្ជបពាា្ជ េផ្សតេទៀត្របាបេ់យីងខ្ញុ ំថាសុខភាពរបស់េលាកអ្នក 

ត្រមូវឲ្យមាន «េសចក្តីសេ្រមចេលីការធានារ៉ាបរ់ងឆាបរ់ហ័ស» េយីងខ្ញុ ំនឹងយល់្រពមផ្ដល់ឲ្យេលាកអ្នក

េដាយស្វ័យ្របវត្តិនូវេសចក្តីសេ្រមចេលីការធានារ៉ាបរ់ងឆាបរ់ហ័ស េហីយលិខិតនឹង្របាបេ់លាកអ្នកដូេចា្ន ះែដរ។ 

• ្របសិនេបីេលាកអ្នកេស្នីសំុេសចក្តីសេ្រមចេលីការធានារ៉ាបរ់ង ឆាបរ់ហ័សេដាយខ្លួនេលាកអ្នក 

(េដាយគា្ម នការគា្ំរទពីេវជ្ជបណ្ឌិ តេលាកអ្នក ឬអ្នកេចញេវជ្ជបពាា្ជ េផ្សងេទៀត) េយីងខ្ញុ ំនឹងសេ្រមចថាេតី 

េលាកអ្នកទទួលបានេសចក្តីសេ្រមចេលីការធានារ៉ាបរ់ង ឆាបរ់ហ័សែដរឬេទ។  

• ្របសិនេយីងខ្ញុ ំសេ្រមចថា សា្ថ នភាពេវជ្ជសា្រស្តរបស់េលាកអ្នកមនិបំេពញតាមលក្ខខណ្ឌ ត្រមូវេដីម្បទីទួល 

បានេសចក្តីសេ្រមចេលីការធានារ៉ាបរ់ងឆាបរ់ហ័សេទេនាះ េយីងខ្ញុ ំនឹងេ្របី្របាស់កាលកំណតេ់ពលស្តង ់

ដារជំនួសវញិ។ 

o េយីងខ្ញុ ំនឹងេផ្ញីជូនេលាកអ្នកនូវលិខិតមយួែដល្របាបេ់លាកអ្នកនូវចំណុចេនាះ។ លិខិតេនាះ 

នឹង្របាបេ់លាកអ្នកពីវធីិេធ្វីបណ្តឹ ងតវ៉ា េលីេសចក្តីសេ្រមចរបស់េយីងខ្ញុ ំក្នុងការផ្ដល់េសចក្តីសេ្រមច 
ស្ដងដ់ារជូនេលាកអ្នក។  

 
វាក្យសព្ទច្បោបស់្រមាប ់«េសចក្តីសេ្រមចេលីការធានារ៉ាបរ់ងឆាបរ់ហ័ស» គឺជា «ការកំណតេ់លីការធានារ៉ាបរ់ង

បនា្ទ ន។់» 

  



េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 9៖ េតី្រតូវេធ្វីអ្វី្របសិនេបីេលាកអ្នកមានបពាា្ហ  ឬបណ្ដឹ ងតវ៉ា 
 (េសចក្ដីសេ្រមចេលីការធានារ៉ាបរ់ង បណ្ដឹ ងឧទ្ធរណ៍ បណ្ដឹ ងតវ៉ា) 

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 264 ? 

 

o េលាកអ្នកអាចដាក ់«បណ្តឹ ងតវ៉ាឆាបរ់ហ័ស« េហីយទទួលបានការេឆ្លីយតបេទៅនឹង

បណ្តឹ ងតវ៉ារបស់េលាកអ្នកក្នុងរយៈេពល 24 េម៉ាង។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថមអំពីដំេណីរការ

ស្រមាបេ់ធ្វីបណ្តឹ ង រមួបពា្ចូ លទាងំបណ្តឹ ងរហ័ស សូមេមលីែផ្នកទី 10 េនៅទំពរ័ទី 222។ 

កាលកំណតេ់ពលស្រមាប ់«េសចក្តីសេ្រមចេលីការធានារ៉ាបរ់ងឆាបរ់ហ័ស» 

• ្របសិនេបីេយីងខ្ញុ ំេ្របី្របាស់កាលកំណតេ់ពលឆាបរ់ហ័ស េយីងខ្ញុ ំនឹងផ្តល់ចេម្លយីជូនេលាកអ្នកក្នុងរយៈេពល  

24 េម៉ាង។ េនះមាននយ័ថា ក្នុងរយៈេពល 24 េម៉ាង បនា្ទ បពី់េយីងខ្ញុ ំបានទទួលការេស្នីសំុរបស់េលាកអ្នក។ ឬ 

្របសិនេបីេលាកអ្នកេស្នីសំុការេលីកែលង រយៈេពល 24 េម៉ាងបនា្ទ បពី់េយីងខ្ញុ ំទទួលបានេសចក្តីែថ្លងការណ៍

របស់េវជ្ជបណ្ឌិ ត ឬអ្នកេចញេវជ្ជបពាា្ជ េផ្សងេទៀត ែដលគា្ំរទសំេណីរបស់េលាកអ្នក។ េយីងខ្ញុ ំនឹង

ផ្តល់ចេម្លយីឲ្យេលាកអ្នកយ៉ាងឆាបរ់ហ័ស ្របសិនេបីសុខភាពរបស់េលាកអ្នកត្រមូវឲ្យេយីងខ្ញុ ំេធ្វីដូេចា្ន ះ។  

• ្របសិនេបីេយីងខ្ញុ ំមនិអាចេធ្វីតាមកាលកំណតេ់ពលេនះេទ េយីងខ្ញុ ំនឹងេផ្ញីសំេណីរបស់េលាកអ្នកេទៅដំេណីរការ

បណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍ក្រមតិទី 2។ េនៅក្រមតិទី 2 សា្ថ បន័្រតួតពិនិត្យេឡីងវញិេដាយឯករាជ្យមយួនឹងពិនិត្យេឡីង

វញិនូវសំណូមពររបស់េលាកអ្នក។  

• ្របសិនេបីចេម្លយីរបស់េយីងខ្ញុ ំគឺ បាន ចំេពាះមយួែផ្នក ឬទាងំអស់ៃនអ្វីែដលេលាកអ្នកេស្នីសំុ េយីងខ្ញុ ំនឹង

ផ្ដល់ជូនេលាកអ្នកនូវេសចក្តីសេ្រមចេលីការធានារ៉ាបរ់ង ក្នុងរយៈេពល 24 េម៉ាងបនា្ទ បពី់េយីងខ្ញុ ំទទួល 
បានការេស្នីសំុ ឬេសចក្តីែថ្លងការណ៍របស់េវជ្ជបណ្ឌិ តរបស់េលាកអ្នក ឬអ្នកេចញេវជ្ជបពាា្ជ េផ្សងេទៀត 

ែដលគា្ំរទសំេណីរបស់េលាកអ្នក។ 

• ្របសិនេបីចេម្លរីបស់េយីងខ្ញុ ំគឺ េទ ចំេពាះមយួែផ្នក ឬទាងំមូលៃនអ្វីែដលេលាកអ្នកេស្នីសំុ េយីងខ្ញុ ំនឹងេផ្ញី 
លិខិតជូនេលាកអ្នក ែដលពន្យល់ពីមូលេហតុែដលេយីងខ្ញុ ំនិយាយថា េទ។ លិខិតកនឹ៏ង្របាបផ់ងែដរពី 
រេបៀបែដលេលាកអ្នកអាចេធ្វីបណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍ជំទាស់នឹងេសចក្តីសេ្រមចរបស់េយីងខ្ញុ ំែដរ។ 

កាលកំណតេ់ពលស្រមាប ់«េសចក្តីសេ្រមចេលីការធានារ៉ាបរ់ងស្តងដ់ារ» ស្រមាបឱ់សថែដលេលាកអ្នក 

មនិទានប់ានទទួល  

• ្របសិនេបីេយីងខ្ញុ ំកំពុងេ្របី្របាស់កាលកំណតេ់ពលស្តងដ់ារេយីងខ្ញុ ំ្រតូវែតផ្តល់ចេម្លយីេយីងខ្ញុ ំជូនេលាកអ្នកក្នុងរយៈ

េពល 72 េម៉ាងបនា្ទ បពី់េយីងខ្ញុ ំទទួលបានសំេណីរបស់េលាកអ្នក។ ឬ ្របសិនេបីេលាកអ្នកកំពុងេស្នីសំុការេលីក 

ែលង បនា្ទ បពី់េយីងខ្ញុ ំទទួលបានេសចក្តីែថ្លងការណ៍គា្ំរទរបស់េវជ្ជបណ្ឌិ ត ឬអ្នកេចញេវជ្ជបពាា្ជ របស់េលាកអ្នក។ 

េយីងខ្ញុ ំនឹងផ្តល់ចេម្លយីឲ្យេលាកអ្នកយ៉ាងឆាបរ់ហ័ស ្របសិនេបីសុខភាពរបស់េលាកអ្នកត្រមូវឲ្យេយីងខ្ញុ ំេធ្វីដូេចា្ន ះ។  



េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 9៖ េតី្រតូវេធ្វីអ្វី្របសិនេបីេលាកអ្នកមានបពាា្ហ  ឬបណ្ដឹ ងតវ៉ា 
 (េសចក្ដីសេ្រមចេលីការធានារ៉ាបរ់ង បណ្ដឹ ងឧទ្ធរណ៍ បណ្ដឹ ងតវ៉ា) 

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 265 ? 

 

• ្របសិនេបីេយីងខ្ញុ ំមនិអាចេធ្វីតាមកាលកំណតេ់ពលេនះ េយីងខ្ញុ ំនឹងេផ្ញីសំេណីរបស់េលាកអ្នក េទៅដំេណីរការ

បណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍ក្រមតិទី 2។ េនៅក្រមតិទី 2 អង្គភាព្រតួតពិនិត្យេឡីងវញិេដាយឯករាជ្យមយួនឹងេធ្វីការពិនិត្យ 

េឡីងវញិនូវសំេណីរបស់េលាកអ្នក។  

• ្របសិនេបីចេម្លយីរបស់េយីងខ្ញុ ំគឺ យល់្រពម ចំេពាះមយួែផ្នក ឬទាងំអស់ៃនអ្វីែដលេលាកអ្នកេស្នីសំុ 

េយីងខ្ញុ ំ្រតូវែតឯកភាពយល់្រពមឬផ្តល់ជូនេលាកអ្នកនូវការធានារ៉ាបរ់ងក្នុងរយៈេពល 72 េម៉ាង 
បនា្ទ បពី់េយីងខ្ញុ ំទទួលបានសំេណីរបស់េលាកអ្នក ឬ្របសិនេបីេលាកអ្នកេស្នីសំុការេលីកែលង 

បនា្ទ បពី់េយីងខ្ញុ ំបានទទួលេសចក្តីែថ្លងការណ៍គា្ំរទរបស់េវជ្ជបណ្ឌិ ត ឬអ្នកេចញេវជ្ជបពាា្ជ របស់េលាកអ្នក។  

• ្របសិនេបីចេម្លរីបស់េយីងខ្ញុ ំគឺ េទ ចំេពាះមយួែផ្នក ឬទាងំមូលៃនអ្វីែដលេលាកអ្នកេស្នីសំុ េយីងខ្ញុ ំនឹងេផ្ញី
លិខិតមយួច្បោបជូ់នេលាកអ្នក ែដលពន្យល់មូលេហតុែដលេយីងខ្ញុ ំបាននិយាយថា េទ។ លិខិតេនាះ 

កព៏ន្យល់ផងែដរអំពីវធីិែដលេលាកអ្នកអាចប្តឹងឧទ្ធរណ៍នឹងេសចក្តីសេ្រមចរបស់េយីងខ្ញុ ំ។ 

កាលកំណតេ់ពលស្រមាប ់«េសចក្តីសេ្រមចេលីការធានារ៉ាបរ់ងស្្ដងដ់ារ» ចេំពាះការបង្់របាកស់្រមាប់

ឱសថែដលេលាកអ្នកបានទិញរចួេហីយ 

• េយីងខ្ញុ ំ្រតូវផ្តល់ចេម្លយីរបស់េយីងខ្ញុ ំក្នុងរយៈេពល 14 ៃថ្ងតាម្របតិទិន បនា្ទ បពី់េយីងខ្ញុ ំទទួលបានសំេណី

របស់េលាកអ្នក។ 

• ្របសិនេបីេយីងខ្ញុ ំមនិអាចេធ្វីតាមកាលកំណតេ់ពលេនះេទ េយីងខ្ញុ ំនឹងេផ្ញីសំេណីរបស់េលាកអ្នកេទៅដំេណីរការ

បណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍ក្រមតិទី 2។ េនៅក្រមតិទី 2 អង្គភាព្រតួតពិនិត្យេឡីងវញិេដាយឯករាជ្យមយួនឹងេធ្វីការពិនិត្យ 

េឡីងវញិនូវសំេណីរបស់េលាកអ្នក។  

• ្របសិនចេម្លយីរបស់េយីងខ្ញុ ំគឺ បាន ចំេពាះមយួែផ្នក ឬទាងំអស់ៃនអ្វីែដលេលាកអ្នកេស្នីសំុ េយីងខ្ញុ ំនឹងបង់

្របាកជូ់នេលាកអ្នកក្នុងរយៈេពល 14 ៃថ្ងតាម្របតិទិន។ 

• ្របសិនេបីចេម្លរីបស់េយីងខ្ញុ ំគឺ េទ ចំេពាះមយួែផ្នក ឬទាងំមូលៃនអ្វីែដលេលាកអ្នកេស្នីសំុ េយីងខ្ញុ ំនឹងេផ្ញី 
លិខិតជូនេលាកអ្នក ែដលពន្យល់ពីមូលេហតុែដលេយីងខ្ញុ ំនិយាយថា េទ។ លិខិតកនឹ៏ង្របាបផ់ងែដរពី 
រេបៀបែដលេលាកអ្នកអាចេធ្វីបណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍ជំទាស់នឹងេសចក្តីសេ្រមចរបស់េយីងខ្ញុ ំែដរ។  



េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 9៖ េតី្រតូវេធ្វីអ្វី្របសិនេបីេលាកអ្នកមានបពាា្ហ  ឬបណ្ដឹ ងតវ៉ា 
 (េសចក្ដីសេ្រមចេលីការធានារ៉ាបរ់ង បណ្ដឹ ងឧទ្ធរណ៍ បណ្ដឹ ងតវ៉ា) 

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 266 ? 

 

• ែផ្នកទី 6.5៖ បណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍ក្រមតិទី 1 ស្រមាប ់Part D 

• េដីម្បចីាបេ់ផ្តីមបណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍របស់េលាកអ្នក 

េលាកអ្នក ឬេវជ្ជបណ្ឌិ តេលាកអ្នក ឬអ្នកេចញ

េវជ្ជបពាា្ជ េផ្សងេទៀត ឬតំណាងរបស់េលាកអ្នក 

្រតូវទំនាកទំ់នងមកេយីងខ្ញុ ំ។  

• ្របសិនេបីេលាកអ្នកេស្នីសំុបណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍ស្ដងដ់ារ 

េលាកអ្នកអាចេធ្វីបណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍របស់េលាកអ្នកេដា

យេផ្ញីសំេណីរបស់េលាកអ្នកជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ

។ េលាកអ្នកកអ៏ាចនឹងេស្នីសំុបណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍ 

េដាយទូរស័ព្ទមកេយីងខ្ញុ ំតាមរយៈ

1-855-464-3571 (TTY: 711) ពីេម៉ាង  

8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យបពី់ៃថ្ងចន្ទរហូតៃថ្ង សុ្រក។ 

េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ 

និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារ

ទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 

អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ  

គឺឥតគិតៃថ្ល។ 

• ្របសិនេបីេលាកអ្នកចងប់្តឹងឧទ្ធរណ៍ឆាបរ់ហ័ស 

េលាកអ្នកអាចេធ្វីបណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍ជា

លាយលក្ខណ៍អក្សរ ឬទូរស័ព្ទមកេយីងខ្ញុ ំ។  

សេង្ខប៖ វធីិេធ្វីបណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍ក្រមតិទី 1 

េលាកអ្នក ឬេវជ្ជបណ្ឌិ តេលាកអ្នក ឬេលាកអ្នក 
េចញេវជ្ជបពាា្ជ  ឬតំណាងរបស់េលាកអ្នកអាចដាក់
ការេស្នីសំុរបស់េលាកអ្នកជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ 
េហីយេផ្ញី ឬទូរសារមកេយីងខ្ញុ ំ។ អ្នកកអ៏ាចនឹង 
េស្នីសំុបណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍េដាយទូរស័ព្ទមក
េយីងខ្ញុ ំផងែដរ។ 

េស្នីសំុក្នុងរយៈេពល 60 ៃថ្ងតាម្របតិទិន
គិតចាបពី់ៃថ្ងសេ្រមចចិត្តែដលេលាកអ្នកកំពុងប្ដឹង
ឧទ្ធរណ៍។ ្របសិនេបីេលាកអ្នកខកខានចំេពាះ 
កាលកំណតេ់ពលេនះេដាយមានមូលេហតុ្រតឹម 
្រតូវ េលាកអ្នកេនៅែតអាចប្ដឹងឧទ្ធរណ៍បាន។  

េលាកអ្នក ឬេវជ្ជបណ្ឌិ តេលាកអ្នក ឬេលាកអ្នក 
េចញេវជ្ជបពាា្ជ េផ្សងេទៀត ឬតំណាងរបស់េលាក 
អ្នកអាចទូរស័ព្ទមកេយីងខ្ញុ ំេដីម្បេីស្នីសំុបណ្តឹ ង
ឧទ្ធរណ៍ឆាបរ់ហ័ស។ 

• សូមអានែផ្នកេនះ េដីម្បឲី្យ្របាកដថា 
េលាកអ្នកមានលក្ខណៈសម្បត្តិ្រគប្់រគាន់
ស្រមាបប់ណ្ដឹ ងឧទ្ធរណ៍ឆាបរ់ហ័ស! 
សូមអានែផ្នកេនះផងែដរ 
េដីម្បរីកេមលីពត័ម៌ានអំពីកាលកំណតេ់ព
លៃនេសចក្ដីសេ្រមច។  

 

 



េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 9៖ េតី្រតូវេធ្វីអ្វី្របសិនេបីេលាកអ្នកមានបពាា្ហ  ឬបណ្ដឹ ងតវ៉ា 
 (េសចក្ដីសេ្រមចេលីការធានារ៉ាបរ់ង បណ្ដឹ ងឧទ្ធរណ៍ បណ្ដឹ ងតវ៉ា) 

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 267 ? 

 

• សូមេធ្វីបណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍របស់េលាកអ្នកក្នុងរយៈេពល 60 ៃថ្ងតាម្របតិទិនបនា្ទ បពី់ៃថ្ងទទួលបានេសចក្តី
ជូនដំណឹងែដលេយីងខ្ញុ ំបានេផ្ញី្របាបេ់លាកអ្នកអំពីេសចក្តីសេ្រមចរបស់េយីងខ្ញុ ំខ្ញុ ំ។ ្របសិនេបីេលាកអ្នកខកខាន

កាលកំណតេ់ពលេនះ េហីយេលាកអ្នកមានមូលេហតុ្រតឹម្រតូវចំេពាះការខកខានេនះ េយីងខ្ញុ ំអាចផ្តល់

េពលបែន្ថមេទៀតឲ្យេលាកអ្នកក្នុងការេធ្វីបណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍។ ឧទាហរណ៍ មូលេហតុ្រតឹម្រតូវស្រមាបក់ារខកខាន

កាលកំណតេ់ពលគឺ្របសិនេបីេលាកអ្នកមានជំងឺធ្ងនធ់្ងរ ែដលេធ្វីឲ្យេលាកអ្នកមនិអាចទាកទ់ងេយីងខ្ញុ ំ 

ឬ្របសិនេបីេយីងខ្ញុ ំមនិបានផ្តល់ឲ្យេលាកអ្នកនូវពត័ម៌ាន្រតឹម្រតូវ ឬ្រគប្់រគានអំ់ពីកាលកំណតក់្នុងការ

េស្នីសំុបណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍។ 

 

 

 

• េលាកអ្នកមានសិទ្ធិេស្នីសំុេយីងខ្ញុ ំថតចម្លងពត័ម៌ានអំពីបណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍របស់េលាកអ្នក។ េដីម្បេីស្នីសំុច្បោបច់ម្លង 

សូមទូរស័ព្ទមកកានេ់សវាបេ្រមសីមាជិក តាមរយៈ 1-855-464-3571 (TTY: 711) ពីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 

8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញី
សារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាកអ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។  

្របសិនេបីេលាកអ្នកចងប់ាន េលាកអ្នក ឬេវជ្ជបណ្ឌិ តេលាកអ្នក ឬអ្នកេចញេវជ្ជបពាា្ជ េផ្សងេទៀតអាចផ្តល់

ឲ្យេយីងខ្ញុ ំនូវពត័ម៌ានបែន្ថម េដីម្បគីា្ំរទបណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍របស់េលាកអ្នក។ 

្របសិនេបីសុខភាពរបស់េលាកអ្នក្រតូវការវា សូមេស្នីសំុ «បណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍ឆាបរ់ហ័ស» 

• ្របសិនេបីេលាកអ្នកប្តឹងឧទ្ធរណ៍នឹងេសចក្តីសេ្រមចៃនគេ្រមាងរបស់េយីងខ្ញុ ំែដលបានេចញពាកព់ន័្ធនឹងឱសថែដ

លេលាកអ្នកមនិទានទ់ទួលបាន េលាកអ្នក និងេវជ្ជបណ្ឌិ តេលាកអ្នក ឬអ្នកេចញេវជ្ជបពាា្ជ េផ្សងេទៀត

្រតូវសេ្រមចថា េលាកអ្នក្រតូវការ «បណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍ឆាបរ់ហ័ស។» 

• លក្ខខណ្ឌ ត្រមូវស្រមាបទ់ទួលបាន «បណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍ឆាបរ់ហ័ស» គឺដូចគា្ន ចំេពាះលក្ខខណ្ឌ ក្នុងការទទួលបាន  

«េសចក្តីសេ្រមចចិត្តធានារ់ាបរ់ង» ក្នុងែផ្នកទី 6.4 េនៅទំពរ័ទី 199។  

 
វាក្យសព្ទច្បោបស់្រមាបប់ណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍ចំេពាះគេ្រមាងអំពីេសចក្តីសេ្រមចេលីការធានារ៉ាបរ់ងឱសថ  

Part D គឺ គេ្រមាង «ការកំណតេ់ឡីងវញិ។» 

 

 
វាក្យសព្ទច្បោបស់្រមាប ់«បណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍រហ័ស» គឺ «ការកំណតស់ារេឡីងវញិបនា្ទ ន។់»  



េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 9៖ េតី្រតូវេធ្វីអ្វី្របសិនេបីេលាកអ្នកមានបពាា្ហ  ឬបណ្ដឹ ងតវ៉ា 
 (េសចក្ដីសេ្រមចេលីការធានារ៉ាបរ់ង បណ្ដឹ ងឧទ្ធរណ៍ បណ្ដឹ ងតវ៉ា) 

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 268 ? 

 

គេ្រមាងរបស់េយីងខ្ញុ ំនឹងពនិិត្យេឡងីវញិនូវបណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍របស់េលាកអ្នក េហយីេចញេសចក្តីសេ្រមច 

ឲ្យេលាកអ្នក 

• េយីងខ្ញុ ំពិនិត្យេដាយ្របុង្របយត័្នម្តងេទៀតេលីពត័ម៌ានពាកព់ន័្ធនឹងការេស្នីសំុធានារ៉ាបរ់ងរបស់េលាកអ្នក។ េយីងខ្ញុ ំ 

ពិនិត្យេមលីថាេយីងខ្ញុ ំបានអនុវត្តតាម្រគបវ់ធិានទាងំអស់ែដរឬេទេនៅេពលែដលេយីងខ្ញុ ំនិយាយថាេទ ចំេពាះសំេណី

របស់េលាកអ្នក។ េយីងខ្ញុ ំអាចទាកទ់ងេលាកអ្នក ឬេវជ្ជបណ្ឌិ តេលាកអ្នក ឬអ្នកេចញេវជ្ជបពាា្ជ េផ្សងេទៀត េដីម្ប ី
ទទួលបានពត័ម៌ានបែន្ថម។ អ្នកពិនិត្យេឡីងវញិ គឺជាបុគ្គលែដលមនិបានេចញេសចក្តីសេ្រមចធានារ៉ាបរ់ងេដីម។ 

កាលកំណតេ់ពលស្រមាប ់«បណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍ឆាបរ់ហ័ស» 

• ្របសិនេបីេយីងខ្ញុ ំេ្របី្របាស់កាលកំណតេ់ពលឆាបរ់ហ័ស េយីងខ្ញុ ំនឹងផ្តល់ចេម្លយីឲ្យេលាកអ្នកក្នុងរយៈេពល  
72 េម៉ាង បនា្ទ បពី់េយីងខ្ញុ ំបានទទួលបណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍របស់េលាកអ្នក ឬឆាបជ់ាងេនះ ្របសិនេបីសុខភាព 
របស់េលាកអ្នកត្រមូវឲ្យេធ្វីែបបេនះ។  

• ្របសិនេបីេយីងខ្ញុ ំមនិផ្តល់ចេម្លយីជូនេលាកអ្នកក្នុងរយៈេពល 72 េម៉ាងេទ េយីងខ្ញុ ំនឹងេផ្ញីសំេណីរបស់េលាកអ្នក

េទៅកានក់្រមតិទី 2 ៃនដំេណីរការបណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍។ េនៅក្រមតិទី 2 អង្គភាព្រតួតពិនិត្យេឡីងវញិេដាយឯករាជ្យ 
មយួនឹងពិនិត្យេឡីងវញិនូវបណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍របស់េលាកអ្នក។  

• ្របសិនេបីចេម្លយីរបស់េយីងខ្ញុ ំគឺ បាន ចំេពាះមយួែផ្នក ឬទាងំអស់ៃនអ្វីែដលេលាកអ្នកេស្នីសំុ េយីងខ្ញុ ំនឹងផ្តល់ការ 
ធានរ៉ាបរ់ងេទៅេលាកអ្នកក្នុងរយៈេពល 72 េម៉ាងបនា្ទ បពី់េយីងខ្ញុ ំទទួលបានបណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍របស់េលាកអ្នក។  

• ្របសិនេបីចេម្លរីបស់េយីងខ្ញុ ំគឺ េទ ចំេពាះមយួែផ្នក ឬទាងំមូលៃនអ្វីែដលេលាកអ្នកេស្នីសំុ េយីងខ្ញុ ំនឹងេផ្ញីលិខិតជូន

េលាកអ្នក ែដលពន្យល់ពីមូលេហតុែដលេយីងខ្ញុ ំនិយាយថា េទ។  

កាលកំណតេ់ពលស្រមាប ់«បណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍ស្្ដងដ់ារ» 

• ្របសិនេបីេយីងខ្ញុ ំេ្របី្របាស់កាលកំណតេ់ពលស្ដងដ់ារ េយីងខ្ញុ ំនឹងផ្តល់ចេម្លយីេយីងខ្ញុ ំក្នុងរយៈេពល 7 ៃថ្ងតាម 

្របតិទិនបនា្ទ បពី់េយីងខ្ញុ ំទទួលបានបណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍របស់េលាកអ្នក ឬឆាបជ់ាងេនះ ្របសិនេបីសុខភាពរបស់េលាក 

អ្នកត្រមូវែបបេនះ។ េលីកែលងែតេលាកអ្នកកំពុង សំុឲ្យេយីងខ្ញុ ំបង្់របាកឲ់្យេលាកអ្នកស្រមាបឱ់សថែដលេលាក 

អ្នកបានទិញេហីយ។ ្របសិនជាេលាកអ្នកកំពុងសំុឲ្យេយីងខ្ញុ ំបង្់របាកឲ់្យេលាកអ្នកស្រមាបឱ់សថែដលេលាក 

អ្នកបានទិញេហីយ េយីងខ្ញុ ំនឹងផ្តល់ចេម្លយីក្នុងរយៈេពល 14 ៃថ្ងតាម្របតិទិន បនា្ទ បពី់េយីងខ្ញុ ំបាន

ទទួលបណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍របស់េលាកអ្នក។ ្របសិនេបីសុខភាពរបស់េលាកអ្នកត្រមូវែបបេនះ េលាកអ្នកគួរេស្នីសំុ 

«បណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍ឆាបរ់ហ័ស។» 



េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 9៖ េតី្រតូវេធ្វីអ្វី្របសិនេបីេលាកអ្នកមានបពាា្ហ  ឬបណ្ដឹ ងតវ៉ា 
 (េសចក្ដីសេ្រមចេលីការធានារ៉ាបរ់ង បណ្ដឹ ងឧទ្ធរណ៍ បណ្ដឹ ងតវ៉ា) 

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 269 ? 

 

• ្របសិនេបីេយីងខ្ញុ ំមនិឲ្យេលាកអ្នកេធ្វីការសេ្រមចចិត្តក្នុងរយៈេពល 7 ៃថ្ងតាម្របតិទិន ឬ 14 ៃថ្ង ្របសិនេបីេលាកអ្នក 

បានសំុឲ្យេយីងខ្ញុ ំបង្់របាកឲ់្យេលាកអ្នកស្រមាបឱ់សថែដលេលាកអ្នកបានទិញរចួេហីយេនាះេយីងខ្ញុ ំនឹងេផ្ញីសំេណីរ

បស់េលាកអ្នកេទៅក្រមតិ 2 ៃនដំេណីរការបណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍។ េនៅក្រមតិទី 2 អង្គភាព្រតួតពិនិត្យេឡីងវញិេដាយឯក 

រាជ្យមយួនឹងពិនិត្យេឡីងវញិនូវបណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍របស់េលាកអ្នក។  

• ្របសិនេបីចេម្លយីរបស់េយីងខ្ញុ ំគឺ បាន ចំេពាះមយួែផ្នក 

ឬទាងំអស់ៃនអ្វីែដលេលាកអ្នកេស្នីសំុ៖  

o ្របសិនេបីេយីងខ្ញុ ំឯកភាពេលីការេស្នីសំុ 

ធានារ៉ាបរ់ង េយីងខ្ញុ ំ្រតូវែតផ្តល់ការធានា

រ៉ាបរ់ងដល់េលាកអ្នកឲ្យបានេលឿន

តាមែដលសុខភាពរបស់េលាកអ្នកទាមទារ

ត្រមូវ ប៉ែុន្តមនិេលីសពី 7 ៃថ្ងតាម្របតិទិន 

បនា្ទ បពី់េយីងខ្ញុ ំបានទទួលបណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍

របស់េលាកអ្នកឬ 14 ៃថ្ង ្របសិនេបី 

េលាកអ្នកបានសំុឲ្យេយីងខ្ញុ ំបង្់របាកឲ់្យេលា

កអ្នកស្រមាបឱ់សថែដលេលាកអ្នកបានទិ

ញរចួេហីយ។  

o ្របសិនេបីេយីងខ្ញុ ំឯកភាពេលីសំេណីសំុ

បង្់របាកជូ់នេលាកអ្នកវញិស្រមាបឱ់សថ

ែដលបានទិញរចួេហីយ េយីងខ្ញុ ំនឹង

បង្់របាកជូ់នេលាកអ្នកក្នុងរយៈេពល 30 

ៃថ្ងតាម្របតិទិន បនា្ទ បពី់េយីងខ្ញុ ំទទួលបាន

សំេណីបណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍របស់េលាកអ្នក។ 

• ្របសិនេបីចេម្លយីរបស់េយីងខ្ញុ ំគឺ េទ ចំេពាះមយួែផ្នក 

ឬទាងំអស់ៃនអ្វីែដលេលាកអ្នកេស្នីសំុ េយីងខ្ញុ ំនឹងេផ្ញី
លិខិតពន្យល់ពីមូលេហតុែដលេយីងខ្ញុ ំនិយាយថា 

េទ។ 

សេង្ខប៖ វធីិេធ្វីបណ្្ដឹ ងឧទ្ធរណ៍ក្រមតិទី 2 

្របសិនេបីេលាកអ្នកចងឲ់្យអង្គភាព្រតួតពិនិត្យេឡី
ងវញិេដាយឯករាជ្យពិនិត្យេមលីករណីរបស់េលាក

អ្នកេឡីងវញិ ការេស្នីសំុបណ្ដឹ ងឧទ្ធរណ៍របស់

េលាកអ្នក្រតូវែតេធ្វីេឡីងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ។  

េស្នីសំុក្នុងរយៈេពល 60 ៃថ្ងតាម្របតិទិនគិតចាបពី់ 

ៃថ្ងសេ្រមចចិត្តែដលេលាកអ្នកកំពុងប្ដឹងឧទ្ធរណ៍។ 

្របសិនេបីេលាកអ្នកខកខានចំេពាះកាលកំណតេ់ព

លេនះេដាយមានមូលេហតុ្រតឹម្រតូវ េលាកអ្នកេនៅ 

ែតអាចប្ដឹងឧទ្ធរណ៍បាន។  

េលាកអ្នក េវជ្ជបណ្ឌិ តរបស់េលាកអ្នក ឬអ្នកេចញ 

េវជ្ជបពាា្ជ ដៃទេទៀត ឬតំណាងរបស់េលាកអ្នកអាច

េស្នីសំុបណ្ដឹ ងឧទ្ធរណ៍ក្រមតិទី 2 បាន។ 

សូមអានែផ្នកេនះ េដីម្បឲី្យ្របាកដថា េលាកអ្នក 

មានលក្ខណៈសម្បត្តិ្រគប្់រគានស់្រមាបប់ណ្ដឹ ង 

ឧទ្ធរណ៍ឆាបរ់ហ័ស! សូមអានែផ្នកេនះផងែដរ 

េដីម្បរីកេមលីពត័ម៌ានអំពីកាលកំណតេ់ពលៃន

េសចក្ដីសេ្រមច។  

 



េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 9៖ េតី្រតូវេធ្វីអ្វី្របសិនេបីេលាកអ្នកមានបពាា្ហ  ឬបណ្ដឹ ងតវ៉ា 
 (េសចក្ដីសេ្រមចេលីការធានារ៉ាបរ់ង បណ្ដឹ ងឧទ្ធរណ៍ បណ្ដឹ ងតវ៉ា) 

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 270 ? 

 

• ែផ្នកទី 6.6៖ បណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍ក្រមតិទី 2 ស្រមាបឱ់សថ Part D 

្របសិនេបីេយីងខ្ញុ ំនិយាយថា េទ ចំេពាះមយួែផ្នកឬទាងំ្រសុងៃនបណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍របស់េលាកអ្នក េលាកអ្នកអាចេ្រជីស

េរសីថាេតីទទួលយកេសចក្តីសេ្រមចេនះឬបន្តេធ្វីបណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍មយួេទៀត។ ្របសិនេបីេលាកអ្នកសេ្រមច

ថាបន្តេទៅបណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍ក្រមតិទី 2 អង្គភាព្រតួតពិនិត្យេឡីងវញិេដាយឯករាជ្យ (IRE) នឹងពិនិត្យេឡីងវញិនូវ

េសចក្តីសេ្រមចរបស់េយីងខ្ញុ ំ។ 

• ្របសិនេបីេលាកអ្នកចងឲ់្យអង្គភាពពិនិត្យេឡីងវញិេដាយឯករាជ្យ ពិនិត្យេឡីងវញិនូវករណីរបស់េលាកអ្នក 

ការេស្នីសំុបណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍របស់េលាកអ្នក្រតូវែតេធ្វីជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ។ លិខិតែដលេយីងខ្ញុ ំេផ្ញី
ពាកព់ន័្ធនឹងេសចក្តីសេ្រមចៃនបណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍ក្រមតិទី 1 នឹងពន្យល់ពីវធីិេស្នីសំុបណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍ក្រមតិទី 2។ 

• េពលេលាកអ្នកដាកប់ណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍េទៅកានស់ា្ថ បន័ពិនិត្យេឡីងវញិេដាយឯករាជ្យ (IRE) េយីងខ្ញុ ំនឹងេផ្ញីពួកេគ 

នូវពាក្យបណ្តឹ ងរបស់េលាកអ្នក។ េលាកអ្នកមានសិទ្ធិេស្នីសំុឲ្យេយីងខ្ញុ ំថតចម្លងសំណំុឯកសាររបស់េលាកអ្នក 

េដាយេហៅមកកានេ់សវាបេ្រមសីមាជិក តាមរយៈ 18554643571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់ 

េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន័្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាច

េផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាកអ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។  

• េលាកអ្នកមានសិទ្ធិផ្តល់ឲ្យ IRE នូវពត័ម៌ានេផ្សងេទៀតេដីម្បគីា្ំរទបណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍របស់េលាកអ្នក។ 

• IRE គឺជាអង្គភាពឯករាជ្យមយួែដល្រតូវបាន Medicare ជួល។ វាមនិមានទំនាកទំ់នងជាមយួនឹងគេ្រមាងេនះេទ 

េហីយវាកម៏និែមនជាភា្ន កង់ាររបស់រដា្ឋ ភបិាលែដរ។  

• អ្នកពិនិត្យេឡីងវញិេនៅ IRE នឹងពិនិត្យយ៉ាង្របុង្របយត័្នេលីពត័ម៌ានទាងំអស់ែដលទាកទ់ងនឹងបណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍

របស់េលាកអ្នក។ អង្គភាពេនះ នឹងេផ្ញីលិខិតជូនេលាកអ្នកេដីម្បពីន្យល់េលាកអ្នកអំពីេសចក្តីសេ្រមចរបស់ខ្លួន។ 

 

 

 

 

 
វាក្យសព្ទច្បោបស់្រមាបប់ណ្ដឹ ងឧទ្ធរណ៍ជំទាស់េទៅនឹង IRE អំពីឱសថ Part D គឺជា 

«ការពិចារណាេឡីងវញិ។» 

 



េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 9៖ េតី្រតូវេធ្វីអ្វី្របសិនេបីេលាកអ្នកមានបពាា្ហ  ឬបណ្ដឹ ងតវ៉ា 
 (េសចក្ដីសេ្រមចេលីការធានារ៉ាបរ់ង បណ្ដឹ ងឧទ្ធរណ៍ បណ្ដឹ ងតវ៉ា) 

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 271 ? 

 

កាលកំណតេ់ពលស្រមាប ់«បណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍ឆាបរ់ហ័ស» េនៅក្រមតិទី 2 

• ្របសិនេបីសុខភាពរបស់េលាកអ្នកទាមទារ្រតូវការវា សូមេស្នីសំុអង្គភាព្រតួតពិនិត្យេឡីងវញិេដាយឯករាជ្យនូវ 

«បណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍ឆាបរ់ហ័ស។» 

• ្របសិនេបី IRE យល់្រពមផ្ដល់ឲ្យេលាកអ្នកនូវ «បណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍ឆាបរ់ហ័ស» វា្រតូវផ្តល់ចេម្លយីចំេពាះបណ្តឹ ង

ឧទ្ធរណ៍ក្រមតិទី 2 របស់េលាកអ្នកក្នុងរយៈេពល 72 េម៉ាងបនា្ទ បពី់ទទួលបានការេស្នីសំុបណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍របស់

េលាកអ្នក។ 

• ្របសិនេបី IRE និយាយថាយល់្រពមចំេពាះមយួែផ្នក ឬទាងំអស់ៃនអ្វីែដលេលាកអ្នកេស្នីសំុ េយីងខ្ញុ ំ្រតូវអនុពាា្្្ណ្ញ ត 

ឬផ្តល់ឲ្យនូវការធានារ៉ាបរ់ងេលីឱសថជូនេលាកអ្នកក្នុងរយៈេពល 24 េម៉ាងបនា្ទ បពី់េយីងខ្ញុ ំទទួលបានេសចក្តី 

សេ្រមច។ 

កាលកំណតេ់ពលស្រមាប ់«បណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍ស្្ដងដ់ារ» េនៅក្រមតិទ ី2 

• ្របសិនេបីេលាកអ្នកមានបណ្ដឹ ងឧទ្ធរណ៍ស្ដងដ់ារេនៅក្រមតិទី 2 អង្គភាព្រតួតពិនិត្យេឡីងវញិេដាយឯករាជ្យ (IRE) 

្រតូវែតផ្ដល់ជូនេលាកអ្នកនូវចេម្លយីចំេពាះបណ្ដឹ ងឧទ្ធរណ៍ក្រមតិទី 2 របស់េលាកអ្នកក្នុងរយៈេពល 7 ៃថ្ងតាម 

្របតិទិន បនា្ទ បពី់អង្គភាពេនះទទួលបានបណ្ដឹ ងឧទ្ធរណ៍របស់េលាកអ្នក ឬ 14 ៃថ្ង្របសិនេបីេលាកអ្នកបានសំុឲ្យ 

េយីងខ្ញុ ំបង្់របាក ់ស្រមាបឱ់សថែដលេលាកអ្នកបានទិញរចួេហីយ។ 

• ្របសិនេបី IRE និយាយថាយល់្រពមចំេពាះមយួែផ្នក ឬទាងំអស់ៃនអ្វីែដលេលាកអ្នកេស្នីសំុ េនាះេយីងខ្ញុ ំ្រតូវ 

អនុពាា្្្ណ្ញ ត ឬផ្តល់ឲ្យនូវការធានារ៉ាបរ់ងេលីឱសថជូនេលាកអ្នកក្នុងរយៈេពល 72 េម៉ាងបនា្ទ បពី់េយីងខ្ញុ ំទទួលបាន 

េសចក្តីសេ្រមច។ 

• ្របសិនេបី IRE ឯកភាពេលីការេស្នីសំុឲ្យបង្់របាកជូ់នេលាកអ្នកវញិស្រមាបឱ់សថែដលេលាកអ្នកបានទិញរចួ 

េហីយ េយីងខ្ញុ ំនឹងបង្់របាកជូ់នេលាកអ្នកវញិក្នុងរយៈេពល 30 ៃថ្ងតាម្របតិទិនបនា្ទ បពី់េយីងខ្ញុ ំខ្ញុ ំទទួលបានេសចក្តី
សេ្រមច។ 

េតី្រតវូេធ្វអី្វី ្របសិនេបីអង្្គភាព្រតតួពនិតិ្យេឡីងវញិេដាយឯករាជ្យនិយាយថាេទចំេពាះបណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍ក្រមតិទី 2 

របស់េលាកអ្នក? 

េទ មាននយ័ថាអង្គភាព្រតួតពិនិត្យេឡីងវញិេដាយឯករាជ្យ (IRE) យល់្រពមេទៅនឹងេសចក្តីសេ្រមចរបស់េយីងខ្ញុ ំ

ខ្ញុ ំែដលមនិឯកភាពតាមសំេណីរបស់េលាកអ្នក។ េគេហៅថា «ការតម្កល់េសចក្តីសេ្រមច។» វាក្៏រតូវបានេហៅផងែដរថាជា 

«ការ្រចានេចាលបណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍របស់េលាកអ្នក»។ 



េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 9៖ េតី្រតូវេធ្វីអ្វី្របសិនេបីេលាកអ្នកមានបពាា្ហ  ឬបណ្ដឹ ងតវ៉ា 
 (េសចក្ដីសេ្រមចេលីការធានារ៉ាបរ់ង បណ្ដឹ ងឧទ្ធរណ៍ បណ្ដឹ ងតវ៉ា) 

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 272 ? 

 

្របសិនេបីេលាកអ្នកចងេ់ទៅកានក់្រមតិទី 3 ៃនដំេណីរការបណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍ ឱសថែដលេលាកអ្នកកំពុងេស្នីសំុ្រតូវែតបំេពញ 

បានេទៅនឹងតៃម្ល ទឹក្របាកអ់ប្បបរមា។ ្របសិនេបីទំហំទឹក្របាកតិ់ចជាងក្រមតិអប្បបរមា េលាកអ្នកមនិអាចប្តឹង

ឧទ្ធរណ៍តេទៅេទៀតបានេទ។ ្របសិនេបីទំហំទឹក្របាកម់ានក្រមតិខ្ពស់ល្មមសមរម្យ េនាះេលាកអ្នកអាចេស្នីសំុឲ្យ

មានបណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍ក្រមតិទី 3។ លិខិតែដលេលាកអ្នកទទួលបានពី IRE នឹង្របាបេ់លាកអ្នកនូវចំនួន

ទឹក្របាកែ់ដល្រតូវការេដីម្បបីន្តជាមយួដំេណីរការបណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍។  

ែផ្នកទី 7៖ ការេស្នីសំុឲ្យេយងីខ្ញុធំានារ៉ាបង់រងេលីការសា្ន កេ់នៅក្នុងមន្ទរីេពទ្យ

រយៈេពលែវងជាងមនុ 

េនៅេពលែដលេលាកអ្នក្រតូវបានអនុពាា្្្ណ្ញ តឲ្យស្រមាកេពទ្យ េលាកអ្នកមានសិទ្ធិទទួលបានេសវាមន្ទីរេពទ្យទាងំអស់ែដល

េយីងខ្ញុ ំធានារ៉ាបរ់ង ែដលចាបំាចស់្រមាបេ់ធ្វីេរាគវនិិច្ឆយ័ និងការព្យោបាលជំងឺ ឬរបសួរបស់េលាកអ្នក។  

ក្នុងអំឡុងេពលេលាកអ្នកស្រមាកេពទ្យែដល្រតូវបានធានារ៉ាបរ់ងរបស់េលាកអ្នក េវជ្ជបណ្ឌិ តរបស់េលាកអ្នក 

និងបុគ្គលិកមន្ទីរេពទ្យនឹងេធ្វីការជាមយួេលាកអ្នកេដីម្បេីរៀបចំេ្រតៀមស្រមាបៃ់ថ្ងែដលេលាកអ្នកចាកេចញពីមន្ទីរេពទ្យ។ 

ពួកេគនឹងជួយ េលាកអ្នកក្នុងការេរៀបចំការែថទាសុំខភាពទាងំឡាយែដលេលាកអ្នក្រតូវការបនា្ទ បពី់េលាកអ្នកចាកេចញពី

មន្ទីរេពទ្យ។ 

• ៃថ្ងែដលេលាកអ្នកចាកេចញពីមន្ទីរេពទ្យ្រតូវបានេហៅថា «ៃថ្ងេចញពីមន្ទីរេពទ្យ។» 

• េវជ្ជបណ្ឌិ តរបស់េលាកអ្នក ឬបុគ្គលិកមន្ទីរេពទ្យនឹង្របាបេ់លាកអ្នកអំពីៃថ្ងេចញពីមន្ទីរេពទ្យរបស់េលាកអ្នក។  

្របសិនេបីេលាកអ្នកគិតថា េលាកអ្នក្រតូវបានេគេស្នីសំុឲ្យេចញពីមន្ទីរេពទ្យឆាបរ់ហ័សេពក េលាកអ្នកអាចេស្នីសំុការ

ស្រមាកេពទ្យរយៈេពលែវងជាងេនះ។ ែផ្នកេនះ នឹង្របាបេ់លាកអ្នកអំពីវធីិេស្នីសំុ។ 

• ែផ្នកទី 7.1៖ ែស្វងយល់អំពីសិទ្ធិ Medicare របស់េលាកអ្នក 

ក្នុងរយៈេពលពីរៃថ្ងបនា្ទ បពី់ៃថ្ងែដលេលាកអ្នក្រតូវបានអនុពាា្្្ណ្ញ តឲ្យស្រមាកេពទ្យ េលាកអ្នកទទួលបន្ទុកករណី 

ឬគិលានុបដា្ឋ កនឹងផ្តល់ឲ្យេលាកអ្នកនូវេសចក្តីជូនដំណឹងែដល្រតូវបានេហៅថា «សារដសំ៏ខានម់កពីកម្មវធីិ Medicare 

អំពីសិទ្ធិរបស់េលាកអ្នក»។ ្របសិនេបីេលាកអ្នកមនិបានទទួលេសចក្តីជូនដំណឹងេនះេទ សូមសួររកវាពីនិេយាជិតរបស់

មន្ទីរេពទ្យ។ ្របសិនេបីេលាកអ្នក្រតូវការជំនួយ សូមទូរស័ព្ទេទៅេសវាបេ្រមសីមាជិក តាមរយៈ 18554643571 

(TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន័្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ 



េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 9៖ េតី្រតូវេធ្វីអ្វី្របសិនេបីេលាកអ្នកមានបពាា្ហ  ឬបណ្ដឹ ងតវ៉ា 
 (េសចក្ដីសេ្រមចេលីការធានារ៉ាបរ់ង បណ្ដឹ ងឧទ្ធរណ៍ បណ្ដឹ ងតវ៉ា) 

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 273 ? 

 

និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាកអ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ 

ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ េលាកអ្នកកអ៏ាចទូរស័ព្ទផងែដរមកកាន ់1-800-MEDICARE 

(1-800-633-4227) 24 េម៉ាងក្នុងមយួៃថ្ង 7 ៃថ្ងក្នុងមយួសបា្ត ហ៍។ អ្នកេ្របី្របាស់ TTY គួរេហៅេទៅកានេ់លខ 

1-877-486-2048។ 

សូមអានេសចក្តីជូនដំណឹងេនះេដាយ្របុង្របយត័្ននិងសួរសំណួរ្របសិនេបីេលាកអ្នកមនិយល់។ «សារដសំ៏ខាន»់ 

្របាបេ់លាកអ្នកអំពីសិទ្ធិរបស់េលាកអ្នកក្នុងនាមជាេលាកអ្នកជំងឺេដកេពទ្យ រមួមានសិទ្ធិរបស់េលាកអ្នកក្នុងការ៖ 

• ទទួលបានេសវាែដលមានការធានារ៉ាបរ់ងពី Medicare ក្នុងេពល និងេ្រកាយេពលស្រមាកេពទ្យ។ 

េលាកអ្នកមានសិទ្ធិដឹងអំពីេសវាទាងំេនះមានអ្វីខ្លះ េលាកអ្នកណាជាេលាកអ្នកបង្់របាក ់េហីយេលាកអ្នកអាច

ទទួលវាមកពីណា។ 

• កា្ល យជាចំែណកមយួៃនេសចក្តីសេ្រមចចិត្តណាមយួអំពី រយៈេពលៃនការស្រមាកេពទ្យរបស់េលាកអ្នក។  

• ដឹងអំពីកែន្លងែដល្រតូវរាយការណ៍នូវរាល់កង្វល់ណាមយួែដលេលាកអ្នកមានអំពីគុណភាពៃនការែថទារំបស់ 

េលាកអ្នកេនៅក្នុងមន្ទីរេពទ្យ។  

• ប្តឹងឧទ្ធរណ៍ ្របសិនេបីេលាកអ្នកគិតថា េលាកអ្នក្រតូវបានឲ្យចាកេចញពីមន្ទីរេពទ្យឆាបរ់ហ័សេពក។ 

េលាកអ្នក្រតូវចុះហត្ថេលខាេលីេសចក្តីជូនដំណឹងរបស់ Medicare េដីម្បបីងា្ហ ញថាេលាកអ្នកបានទទួល និងយល់

ដឹងអំពីសិទ្ធិរបស់េលាកអ្នក។ ការចុះហត្ថេលខាេលីេសចក្តីជូនដំណឹងមនិែមនមាននយ័ថាេលាកអ្នកយល់្រពម

ចំេពាះកាលបរេិច្ឆទេចញពីមន្ទីរេពទ្យែដលអាចនឹង្រតូវបាន្របាបេ់លាកអ្នកេដាយេវជ្ជបណ្ឌិ តរបស់េលាកអ្នក ឬបុគ្គលិក

របស់មន្ទីរេពទ្យេឡីយ។  

សូមរក្ឞោទុកច្បោបច់ម្លងៃនលិខិតជូនដំណឹងែដលេលាកអ្នកបានចុះហត្ថេលខា េដីម្បឲី្យេលាកអ្នកអាចនឹងមាន

ពត័ម៌ានេនៅក្នុងេនាះ ្របសិនេបីេលាកអ្នក្រតូវការវា។ 

• េដីម្បេីមលីឯកសារថតចម្លងៃនេសចក្តីជូនដំណឹងេនះជាមុន េលាកអ្នកអាចទូរស័ព្ទេទៅេសវាបេ្រមសីមាជិក 

តាមរយៈ 18554643571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន័្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ 

េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅ 

ទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាកអ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ េលាកអ្នកកអ៏ាច

ទូរស័ព្ទផងែដរមកកាន ់1-800 MEDICARE (1-800-633-4227) 24 េម៉ាងក្នុងមយួៃថ្ង 7 ៃថ្ងក្នុងមយួ

សបា្ត ហ៍។ អ្នកេ្របី្របាស់ TTY គួរេហៅេទៅកានេ់លខ 1-877-486-2048។ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ 



េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 9៖ េតី្រតូវេធ្វីអ្វី្របសិនេបីេលាកអ្នកមានបពាា្ហ  ឬបណ្ដឹ ងតវ៉ា 
 (េសចក្ដីសេ្រមចេលីការធានារ៉ាបរ់ង បណ្ដឹ ងឧទ្ធរណ៍ បណ្ដឹ ងតវ៉ា) 

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 274 ? 

 

• េលាកអ្នកកអ៏ាចេមលីការជូនដំណឹងេនៅេលី្របពន័្ធអីុនធឺណិតតាមរយៈ https://www.cms.gov/Medicare/ 
Medicare-General-Information/BNI/HospitalDischargeAppealNotices.html ។ 

• ្របសិនេបីេលាកអ្នក្រតូវការជំនួយ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់សវាបេ្រមសីមាជិក ឬគេ្រមាង Medicare 

តាមរយៈេលខែដល្រតូវបានរាយនាមេនៅខាងេលី។ 

• ែផ្នកទី 7.2៖ បណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍ក្រមតិទី 1 េដីម្បផីា្ល ស់ប្តូរៃថ្ងេចញពីមន្ទីរេពទ្យរបស់េលាកអ្នក 

្របសិនេបីេលាកអ្នកចងឲ់្យេយីងខ្ញុ ំធានារ៉ាបរ់ងេលីេសវាស្រមាបស់ា្ថ នភាពេលាកអ្នកជំងឺ្រតូវស្រមាកេពទ្យរបស់េលាកអ្នក

ស្រមាបរ់យៈេពលែវងជាងមុន េលាកអ្នក្រតូវេស្នីសំុបណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍។ អង្គភាពែកលម្អគុណភាពនឹងេធ្វីការពិនិត្យបណ្តឹ ង 

ឧទ្ធរណ៍ក្រមតិទី1 េដីម្បេីមលីថាេតីៃថ្ងេចញពីមន្ទីរេពទ្យែដលបានកំណតម់ានលក្ខណៈេវជ្ជសា្រស្តសម្រសប

ស្រមាបេ់លាកអ្នកឬអត។់ េនៅរដ្ឋ California អង្គភាពែកលម្អគុណភាព្រតូវបានេគេហៅថា Livanta។ 

េដីម្បបី្តឹងឧទ្ធរណ៍ជំទាស់ផា្ល ស់ប្តូរកាលបរេិច្ឆទេចញពីមន្ទីរេពទ្យរបស់េលាកអ្នក សូមទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Livanta តាមរយៈ៖ 

1-877-588-1123 (TTY: 1-855-887-6668)។ 

សូមទូរស័ព្ទជាបនា្ទ ន!់  

សូមទូរស័ព្ទេទៅកានអ់ង្គភាពែកលម្អគុណភាព មុនេពល ែដលេលាកអ្នកចាកេចញពីមន្ទីរេពទ្យ េហីយមនិឲ្យយូរ

ជាងកាលបរេិច្ឆទែដលេ្រគាងេចញពីមន្ទីរេពទ្យរបស់េលាកអ្នកេឡីយ។ «សារែដលមានសារៈសំខានពី់ Medicare  
អំពីសិទ្ធិរបស់េលាកអ្នក» មានពត័ម៌ានពីវធីិទាកទ់ងេទៅអង្គភាពែកលម្អគុណភាព។ 

• ្របសិនេបីេលាកអ្នកទូរស័ព្ទមុនេពលែដលេលាកអ្នក

ចាកេចញ េលាកអ្នក្រតូវបានអនុពាា្្្ណ្ញ តឲ្យសា្ន ក់

េនៅក្នុងមន្ទីរេពទ្យ បនា្ទ ប ់ពីៃថ្ងកំណត់

េចញពីមន្ទីរេពទ្យ េដាយគា្ម នបង្់របាកេ់ឡីយ 

ខណៈេពលែដលេលាកអ្នករងច់ាេំសចក្តី
សេ្រមចេលីបណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍របស់េលាកអ្នកពី

អង្គភាពែកលម្អគុណភាព។ 

សេង្ខប៖ រេបៀបេធ្វី បណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍ក្រមតិ 1 
េដីម្បផីា្ល ស់ប្តូរៃថ្ងេចញពីេពទ្យរបស់េលាកអ្នក 

ទូរស័ព្ទេទៅអង្គភាពែកលម្អគុណភាពចំេពាះរដ្ឋរបស់
េលាកអ្នកតាមរយៈេលខ 1-877-588-1123  
(TTY: 1-855-887-6668) និងេស្នីសំុេអាយមាន 
”ការ្រតួតពិនិត្យរហ័ស” ។  

ទូរស័ព្ទមុនេពលេលាកអ្នកចាកេចញពីមន្ទីរេពទ្យ 
និងមុនមេពលកាលបរេិច្ឆទចាកេចញពីមន្ទីរេពទ្យៃន
គេ្រមាងរបស់េលាកអ្នក។ 

 

 

https://www.cms.gov/Medicare/%0bMedicare%C2%ADGeneral%C2%ADInformation/BNI/HospitalDischargeAppealNotices.html
https://www.cms.gov/Medicare/%0bMedicare%C2%ADGeneral%C2%ADInformation/BNI/HospitalDischargeAppealNotices.html


េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 9៖ េតី្រតូវេធ្វីអ្វី្របសិនេបីេលាកអ្នកមានបពាា្ហ  ឬបណ្ដឹ ងតវ៉ា 
 (េសចក្ដីសេ្រមចេលីការធានារ៉ាបរ់ង បណ្ដឹ ងឧទ្ធរណ៍ បណ្ដឹ ងតវ៉ា) 

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 275 ? 

 

• ្របសិនេបីេលាកអ្នកមនិទូរស័ព្ទ េដីម្បបី្តឹងឧទ្ធរណ៍េទ េហីយេលាកអ្នកសេ្រមចសា្ន កេ់នៅក្នុងមន្ទីរេពទ្យបនា្ទ ប់

ពីៃថ្ងកំណតេ់ចញពីមន្ទីរេពទ្យ េលាកអ្នកអាច្រតូវបានត្រមូវឲ្យបង្់របាករ់ាល់ការចំណាយ ចំេពាះការ

ែថទាសុំខភាពែដលេលាកអ្នកបានទទួលក្នុងមន្ទីរេពទ្យ បនា្ទ បពី់ៃថ្ងកំណតេ់ចញពីមន្ទីរេពទ្យ។ 

• ្របសិនេបីេលាកអ្នកខកខានកាលកំណតេ់ពលក្នុងការទំនាកទំ់នងអង្គភាពែកលម្អគុណភាពអំពី  

បណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍របស់េលាកអ្នក េលាកអ្នកអាចេធ្វីបណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍េដាយផា្ទ ល់េទៅកានគ់េ្រមាងរបស់េយីងខ្ញុ ំ

ជំនួសវញិ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានលម្អតិ សូមេមលីែផ្នកទី 7.4 េនៅទំពរ័ទី 212។ 

• ្របសិនេបីអង្គភាពែកលម្អគុណភាពនឹងមនិដឹងលឺពីសំេណីរបស់េលាកអ្នកេដីម្បបីន្តការស្រមាកសា្ន កេ់នៅក្នុង 
មន្ទីរេពទ្យរបស់េលាកអ្នកេទ េលាកអ្នក្របែហលជាអាចនឹងេស្នីសំុ្រកសួង្រគប្់រគងសុខាភបិាលរដ្ឋ California 

(DMHC) ឲ្យេធ្វីការពិនិត្យេឡីងវញិែផ្នកេវជ្ជសា្រស្តេដាយឯករាជ្យ។ សូមេទៅកានែ់ផ្នកទី 5.4 េនៅទំពរ័ទី 187 

េដីម្បែីស្វងយល់ពីរេបៀបេស្នី DMHC ឲ្យ្រតួតពិនិត្យេឡីងវញិែផ្នកេវជ្ជ៦សា្រស្តេដាយឯករាជ្យ។ 

េយីងខ្ញុ ំចងេ់ធ្វីឲ្យ្របាកដថា េលាកអ្នកយល់ដឹងពីអ្វី ែដលេលាកអ្នក្រតូវេធ្វី េហីយៃថ្ងណាជាៃថ្ងផុតកំណត។់ 

• េស្នីសំុជំនួយ្របសិនេបីេលាកអ្នក្រតូវការ។ ្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ ឬ្រតូវការជំនួយេនៅេពលណាមយួ 

សូមទូរស័ព្ទមកកានេ់សវាបេ្រមសីមាជិកតាមរយៈ 1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់ 

េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក 

េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាកអ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទ

េនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ េលាកអ្នកកអ៏ាចទូរស័ព្ទេទៅកម្មវធីិ្របឹក្ឞោេយាបល់ និងផ្តល់ការែណនាអំំពីការធានារ៉ាបរ់ង 

េលីសុខភាព (HICAP) តាមរយៈេលខ 1-800-824-0780។ ឬេលាកអ្នកអាចទូរស័ព្ទេទៅកានក់ម្មវធីិ  

Cal MediConnect Ombuds តាមរយៈេលខ 1-855-501-3077។ 

េតីអង្្គភាពែកលម្អគុណភាព ជាអ្វី? 

វាគឺជា្រកុមេវជ្ជបណ្ឌិ ត និងេលាកអ្នកជំនាញែថទាសុំខភាពេផ្សងេទៀត ែដល្រតូវបានជួលេដាយរដា្ឋ ភបិាលសហពន័្ធ។ 

េលាកអ្នកជំនាញទាងំេនះ មនិែមនជាែផ្នកមយួៃនគេ្រមាងេយីងខ្ញុ ំេទ។ ពួកេគ្រតូវបានជួលេដាយ Medicare េដីម្បពិីនិត្យ 

និងជួយ ែកលម្អគុណភាពៃនការែថទាសុំខភាពរបស់្របជាជនជាមយួ Medicare។  



េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 9៖ េតី្រតូវេធ្វីអ្វី្របសិនេបីេលាកអ្នកមានបពាា្ហ  ឬបណ្ដឹ ងតវ៉ា 
 (េសចក្ដីសេ្រមចេលីការធានារ៉ាបរ់ង បណ្ដឹ ងឧទ្ធរណ៍ បណ្ដឹ ងតវ៉ា) 

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 276 ? 

 

េស្នីសំុ «ការ្រតួតពិនិត្យេឡងីវញិឆាបរ់ហ័ស» 

េលាកអ្នក្រតូវេស្នីសំុអង្គភាពែកលម្អគុណភាពនូវ «ការ្រតួតពិនិត្យេឡីងវញិឆាបរ់ហ័ស» ស្រមាបក់ារេចញពីមន្ទីរេពទ្យរបស់ 

េលាកអ្នក។ ការេស្នីសំុ «ការ្រតួតពិនិត្យេឡីងវញិឆាបរ់ហ័ស» មាននយ័ថា េលាកអ្នកកំពុងេស្នីសំុអង្គភាពែកលម្អគុណភាព 

ឲ្យេ្របី្របាស់កាលកំណតេ់ពលឆាបរ់ហ័សស្រមាបប់ណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍ ជំនួសឲ្យការេ្របី្របាស់កាលកំណតេ់ពលស្ដងដ់ារ។ 

 

 

េតីមានអ្វេីកីតេឡីងក្នុងអំឡុងការ្រតតួពិនតិ្យេឡីងវញិរហ័ស? 

• េលាកអ្នក្រតួតពិនិត្យេនៅអង្គភាពែកលម្អគុណភាពនឹងសាកសួរេលាកអ្នក ឬតំណាងរបស់េលាកអ្នកថាេហតុអ្វីបាន

ជាេលាកអ្នកគិតថាការធានារ៉ាបរ់ងគួរែតបន្ត េ្រកាយកំណតេ់ចញពីមន្ទីរេពទ្យ។ េលាកអ្នកមនិចាបំាចេ់រៀបចំអ្វី
ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរេទ ប៉ុែន្តេលាកអ្នកអាចេរៀបចំបាន ្របសិនេបីេលាកអ្នកមានបំណងចងេ់ធ្វី។  

• អ្នកពិនិត្យេឡីងវញិនឹងពិនិត្យេមលីកំណត្់រតាេវជ្ជសា្រស្តរបស់េលាកអ្នក និយាយជាមយួេវជ្ជបណ្ឌិ តរបស់េលាកអ្នក 

និងពិនិត្យេមលីរាល់ពត័ម៌ានទាងំអស់ែដលទាកទ់ងនឹងការស្រមាកេពទ្យរបស់េលាកអ្នក។  

• េនៅេពលៃថ្ង្រតងៃ់នៃថ្ងបនា្ទ បពី់េលាកអ្នក្រតួតពិនិត្យបាន្របាបេ់យីងខ្ញុ ំអំពីបណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍របស់េលាកអ្នក 

េលាកអ្នកនឹងទទួលបានលិខិតមយួែដលផ្តល់ឲ្យេលាកអ្នកនូវៃថ្ងកំណតេ់ចញពីមន្ទីរេពទ្យ។ លិខិតេនាះ 

ពន្យល់េលាកអ្នកពីមូលេហតុែដលេវជ្ជបណ្ឌិ ត មន្ទីរេពទ្យ ្រពមទាងំេយីងខ្ញុ ំគិតថា វាមានលក្ខណៈ

្រតឹម្រតូវែដលេលាកអ្នក្រតូវេចញពីមន្ទីរេពទ្យេនៅៃថ្ងេនាះ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 
ពាក្យវាក្យសព្ទច្បោប ់ស្រមាបព់ាក្យថា “ការ្រតួតពិនិត្យរហ័ស” គឺ “ការ្រតួតពិនិត្យភា្ល មៗ។” 

 
ពាក្យវាក្យសព្ទច្បោប ់ស្រមាប ់ការពន្យល់ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរេនះ្រតូវបានេហៅថា “េសចក្តីជូនដំណឹងលម្អតិស្តីពី 

ការចាកេចញពីមន្ទីរេពទ្យ។” េលាកអ្នកអាចទទួលបានគំរមូយួេដាយេហៅទូរស័ព្ទេទៅេសវាកម្មបេ្រមសីមាជិក 
តាមរយៈេលខ  1-855-464-3571 (TTY: 711) ពី េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទ ដល់ៃថ្ងសុ្រក។ 
េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទ 

េទៅកានេ់លាកអ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ េលាកអ្នកកអ៏ាចេហៅទូរស័ព្ទេទៅេលខ 1-800-MEDICARE  
(1-800-633-4227), 24 េម៉ាងក្នុងមយួៃថ្ង, 7 ៃថ្ងក្នុងមយួសបា្ត ហ៍។ អ្នកេ្របី្របាស់ TTY គួរេហៅេទៅេលខ  
1-877-486-2048 ។ ឬេលាកអ្នកអាចេមលីេសចក្តីជូនដំណឹងគំរតូាមអីុនធឺេណតេដាយចូលេទៅកាន ់

 

https://www.cms.gov/Medicare/Medicare-General-
 Information/BNI/HospitalDischargeAppealNotices.html 

https://www.cms.gov/Medicare/Medicare-General- Information/BNI/HospitalDischargeAppealNotices.html


េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 9៖ េតី្រតូវេធ្វីអ្វី្របសិនេបីេលាកអ្នកមានបពាា្ហ  ឬបណ្ដឹ ងតវ៉ា 
 (េសចក្ដីសេ្រមចេលីការធានារ៉ាបរ់ង បណ្ដឹ ងឧទ្ធរណ៍ បណ្ដឹ ងតវ៉ា) 

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 277 ? 

 

ចុះ្របសិនេបចីេម្លយីគឺយល់្រពមវញិ? 

• ្របសិនេបីអង្គភាពែកលម្អគុណភាពនិយាយថាយល់្រពមេទៅនឹង បណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍របស់េលាកអ្នក េនាះេយីងខ្ញុ ំ្រតូវ 

ែតបន្តធានារ៉ាបរ់ងចំេពាះេសវាមន្ទីរេពទ្យរបស់េលាកអ្នកក្នុងរយៈេពលយូរតាមែដលវាចាបំាចខ់ាង ែផ្នកេវជ្ជសា្រស្ត។  

ចុះ្របសិនេបចីេម្លយីគេឺទវញិ? 

• ្របសិនេបីអង្គភាពែកលម្អគុណភាពនិយាយថាេទ ចំេពាះបណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍របស់េលាកអ្នក េនាះពួកេគកំពុង 

និយាយថា កាលបរេិច្ឆទេចញពីមន្ទីរេពទ្យរបស់េលាកអ្នកគឺសមរម្យែផ្នកេវជ្ជសា្រស្ដេហីយ។ ្របសិនេបីករណីេនះ 

េកីតេឡីង ការធានារ៉ាបរ់ងរបស់េយីងខ្ញុ ំស្រមាបេ់សវាេលាកអ្នកជំងឺក្នុងមន្ទីរេពទ្យនឹង្រតូវបពា្ច បេ់នៅេពលៃថ្ង្រតង ់

ៃនៃថ្ងបនា្ទ ប ់ពីអង្គភាពែកលម្អគុណភាពផ្តល់ចេម្លយីជូនេលាកអ្នក។  

• ្របសិនេបីអង្គភាពែកលម្អគុណភាពនិយាយថា េទ េហីយេលាកអ្នកសេ្រមចចិត្តសា្ន កេ់នៅក្នុងមន្ទីរេពទ្យ 

េពលេនាះេលាកអ្នកអាចនឹង្រតូវែតបងៃ់ថ្លស្រមាបក់ារសា្ន កេ់នៅែដលបន្តរបស់េលាកអ្នកេនៅមន្ទីរេពទ្យេនាះ។ 

តៃម្លចំណាយស្រមាបក់ារែថទាេំនៅមន្ទីរេពទ្យែដលេលាកអ្នកអាចនឹង្រតូវែតបងៃ់ថ្លចាបេ់ផ្តីមេនៅៃថ្ង្រតងេ់នៅ 

ៃថ្ងបនា្ទ បពី់អង្គភាពែកលម្អគុណភាពផ្តល់ជូនេលាកអ្នកនូវចេម្លយីរបស់ខ្លួន។  

• ្របសិនេបីអង្គភាពែកលម្អគុណភាព្រចានេចាលបណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍របស់េលាកអ្នក េហីយេលាកអ្នកសា្ន កេ់នៅក្នុង

មន្ទីរេពទ្យបនា្ទ បពី់ៃថ្ងកំណតេ់ចញពីមន្ទីរេពទ្យ េលាកអ្នកអាចេធ្វីបណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍ក្រមតិទី 2 បាន។ 

• ែផ្នកទី 7.3៖ បណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍ក្រមតិទី 2 េដីម្បផីា្ល ស់ប្តូរៃថ្ងេចញពីមន្ទីរេពទ្យរបស់េលាកអ្នក 

្របសិនេបីអង្គភាពែកលម្អគុណភាពបាន្រចានេចាលបណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍របស់េលាកអ្នក េហីយ េលាកអ្នកសា្ន កេ់នៅក្នុង

មន្ទីរេពទ្យបនា្ទ បពី់ៃថ្ងកំណតេ់ចញពីមន្ទីរេពទ្យ េលាកអ្នកអាចេធ្វីបណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍ក្រមតិទី 2 បាន។ េលាកអ្នកនឹង្រតូវ

ទំនាកទំ់នងេទៅអង្គភាពែកលម្អគុណភាពម្តងេទៀត េហីយេស្នីសំុឲ្យមានការពិនិត្យេឡីងវញិម្តងេទៀត។ 

េស្នីសំុការពិនិត្យេឡីងវញិក្រមតិទី 2 ក្នុងរយៈេពល 60 ៃថ្ងតាម្របតិទិន បនា្ទ បពី់ៃថ្ងែដលអង្គភាពែកលម្អគុណភាព

និយាយថា េទ ចំេពាះបណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍ក្រមតិទី 1 របស់េលាកអ្នក។ េលាកអ្នកអាចេស្នីសំុការពិនិត្យេឡីងវញិេនះ 

្របសិនេបីេលាកអ្នកសា្ន កេ់នៅក្នុងមន្ទីរេពទ្យបនា្ទ បពី់ៃថ្ងែដលការធានារ៉ាបរ់ងេលីការែថទាសុំខភាពរបស់េលាកអ្នក្រតូវបាន

បពា្ច ប។់ 



េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 9៖ េតី្រតូវេធ្វីអ្វី្របសិនេបីេលាកអ្នកមានបពាា្ហ  ឬបណ្ដឹ ងតវ៉ា 
 (េសចក្ដីសេ្រមចេលីការធានារ៉ាបរ់ង បណ្ដឹ ងឧទ្ធរណ៍ បណ្ដឹ ងតវ៉ា) 

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 278 ? 

 

េនៅរដ្ឋ California អង្គភាពែកលម្អគុណភាព្រតូវបានេគេហៅថា Livanta។ េលាកអ្នកអាចទំនាកទំ់នង Livanta 

តាមរយៈេលខ៖ 18775881123 (TTY: 18558876668)។ 

• អ្នកពិនិត្យេឡីងវញិេនៅអង្គភាពែកលម្អគុណភាពនឹង

ពិនិត្យេដាយ្របុង្របយត័្នេលីរាល់ពត័ម៌ានទាងំឡាយ

ណាែដលទាកទ់ងនឹងបណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍របស់េលាកអ្នក។  

• ក្នុងរយៈេពល 14 ៃថ្ងតាម្របតិទិនបនា្ទ បពី់ទទួលបាន 

សំេណីររបស់េលាកអ្នកសំុឲ្យមានការ្រតួតពិនិត្យេឡីង 

វញិេលីកទីពីរ អ្នកពិនិត្យេឡីងវញិរបស់អង្គភាព

ែកលម្អគុណភាពនឹងេធ្វីេសចក្តីសេ្រមច។ 

េតីមានអ្វេីកីតេឡីង្របសិនេបីចេម្លយីគ ឺយល់្រពម? 

• េយីងខ្ញុ ំ្រតូវែតបង្់របាកជូ់នេលាកអ្នកវញិស្រមាបចំ់ែណកចូលរមួបងៃ់ថ្លរបស់េយីងខ្ញុ ំេលីការែថទាេំនៅមន្ទីរេពទ្យែដល 

េលាកអ្នកបានទទួលចាបពី់ៃថ្ង្រតងេ់នៅៃថ្ងបនា្ទ បពី់កាលបរេិច្ឆទៃនេសចក្តីសេ្រមចចិត្តបណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍ទីមយួរបស់

េលាកអ្នក។ េយីងខ្ញុ ំ្រតូវបន្តផ្តល់ការធានារ៉ាបរ់ងេលីការែថទាកំ្នុងមន្ទីរេពទ្យ របស់េលាកអ្នកេទៅតាម

ការចាបំាចៃ់នេសវាេនាះ។  

• េលាកអ្នក្រតូវបន្តបងចំ់ែណកៃនការចំណាយរបស់េលាកអ្នក េហីយការក្រមតិេលីការធានារ៉ាបរ់ងអាច្រតូវ

បានអនុវត្ត។  

េតីមានអ្វេីកីតេឡីង្របសិនេបីចេម្លយីគ ឺេទ? 

វាមាននយ័ថា អង្គភាពែកលម្អគុណភាពយល់្រសបនឹងេសចក្តីសេ្រមចក្រមតិទី 1 េហីយនឹងមនិផា្ល ស់ប្តូរវាេទ។ លិខិត

ែដលេលាកអ្នកទទួលបាននឹង្របាបេ់លាកអ្នកអំពីអ្វីែដលេលាកអ្នកអាចេធ្វី ្របសិនេបីេលាកអ្នកចងប់ន្តដំេណីរការបណ្តឹ ង

ឧទ្ធរណ៍។  

្របសិនេបីអង្គភាពែកលម្អគុណភាព្រចានេចាលបណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍ក្រមតិទី 2 របស់េលាកអ្នក េនាះេលាកអ្នកអាចនឹង្រតូវែត 

បងក់ារចំណាយេពញស្រមាបក់ារសា្ន កេ់នៅរបស់េលាកអ្នក បនា្ទ បពី់កាលបរេិច្ឆទេ្រគាងេចញពីមន្ទីរេពទ្យរបស់េលាកអ្នក។ 

េលាកអ្នកក្៏របែហលនឹងអាចេស្នីសំុពី DMHC នូវការ្រតួតពិនិត្យេឡីងវញីែផ្នកេវជ្ជសា្រស្តេដាយឯករាជ្យ េដីម្បបីន្តការ

ស្រមាកសា្ន កេ់នៅក្នុងមន្ទីរេពទ្យរបស់េលាកអ្នកផងែដរ។ សូមេទៅកានែ់ផ្នកទី 5.4 េនៅទំពរ័ទី 187 េដីម្បែីស្វងយល់ពីរេបៀប

េស្នី DMHC ឲ្យ្រតួតពិនិត្យេឡីងវញិែផ្នកេវជ្ជ៦សា្រស្តេដាយឯករាជ្យ។ 

សេង្ខប៖ វធីិេធ្វី បណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍ក្រមតិទី 2 េដីម្ប ី
ផា្ល ស់ប្តូរៃថ្ងេចញពីមន្ទីរេពទ្យរបស់េលាកអ្នក 

សូមទូរស័ព្ទេទៅអង្គភាពែកលម្អគុណភាពស្រមាប់
រដ្ឋរបស់េលាកអ្នកតាមរយៈ 1-877-588-1123 
(TTY: 1-855-887-6668) េហីយេស្នីសំុឲ្យ 
មានការ្រតួតពិនិត្យេឡីងវញិម្ដងេទៀត។  

 

 



េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 9៖ េតី្រតូវេធ្វីអ្វី្របសិនេបីេលាកអ្នកមានបពាា្ហ  ឬបណ្ដឹ ងតវ៉ា 
 (េសចក្ដីសេ្រមចេលីការធានារ៉ាបរ់ង បណ្ដឹ ងឧទ្ធរណ៍ បណ្ដឹ ងតវ៉ា) 

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 279 ? 

 

• ែផ្នកទី 7.4៖ េតីមានអ្វីេកីតេឡីង្របសិនេបីខ្ញុ ំខកខានកាលកំណតេ់ពលបណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍? 

្របសិនេបីេលាកអ្នកខកខានកាលកំណតេ់ពលេធ្វីបណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍ មានមេធ្យោបាយមយួេទៀតេដីម្បេីធ្វីបណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍ 

ក្រមតិទី1 និងក្រមតិទី 2 ែដល្រតូវបានេហៅថាបណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍ជំនួស។ ប៉ុែន្តបណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍ពីរក្រមតិដំបូងេនះគឺខុសគា្ន ។ 

បណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍ជំនួសក្រមតិទី 1 េដីម្បផីា្ល ស់ប្តូរៃថ្ងេចញពីមន្ទីរេពទ្យរបស់េលាកអ្នក 

្របសិនេបីេលាកអ្នកខកខានកាលកំណតេ់ពលេដីម្បទីាកទ់ងេទៅអង្គភាពែកលម្អគុណភាព េលាកអ្នកអាចេធ្វីបណ្តឹ ង

ឧទ្ធរណ៍មកកានេ់យីងខ្ញុ ំបាន េដាយេស្នីសំុ «ការ្រតួតពិនិត្យេឡីងវញិឆាបរ់ហ័ស»។ ការ្រតួតពិនិត្យេឡីងវញិឆាបរ់ហ័ស 

គឺជាបណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍ែដលេ្របី្របាស់កាលកំណតេ់ពលឆាបរ់ហ័ស ជំនួសឲ្យកាលកំណតេ់ពលស្ដងដ់ារ។  

• ខណៈេពលកំពុង្រតួតពិនិត្យេឡីងវញិេនះ េយីងខ្ញុ ំ

្រតួតពិនិត្យេមលី្រគបព់ត័ម៌ានទាងំអស់អំពីការសា្ន កេ់នៅ

ក្នុងមន្ទីរេពទ្យរបស់េលាកអ្នក។ េយីងខ្ញុ ំពិនិត្យេមលី

ថាេតីេសចក្តីសេ្រមចអំពីេពលែដលេលាកអ្នកគួរែត

េចញពីមន្ទីរេពទ្យមានលក្ខណៈ្រតឹម្រតូវ េហីយ

េគារពតាម្រគបវ់ធិានឬអត។់ 

• េយីងខ្ញុ ំនឹងេ្របី្របាស់កាលកំណតេ់ពលឆាបរ់ហ័សជំនួស

ឲ្យកាលកំណតេ់ពលស្តងដ់ារេដីម្បផី្តល់ចេម្លយីឱ្យេលាក 

អ្នកចំេពាះការ្រតួតពិនិត្យេឡីងវញិេនះ។ េនះមាននយ័ 

ថាេយីងខ្ញុ ំនឹងផ្តល់េសចក្តីសេ្រមចេយីងខ្ញុ ំជូនេលាកអ្នក

ក្នុងរយៈេពល 72 េម៉ាង បនា្ទ បពី់េលាកអ្នកេស្នីសំុ 

«ការ្រតួតពិនិត្យេឡីងវញិឆាបរ់ហ័ស។» 

• ្របសិនេបីេយីងខ្ញុ ំនិយាយថា បាន ចំេពាះការ្រតួតពិនិត្យេឡីងវញិឆាបរ់ហ័សរបស់េលាកអ្នក មាននយ័ថា 

េយីងខ្ញុ ំយល់្រសបថាេលាកអ្នកេនៅែត្រតូវការសា្ន កេ់នៅក្នុងមន្ទីរេពទ្យ បនា្ទ បពី់ៃថ្ងេចញពីមន្ទីរេពទ្យ។ េយីងខ្ញុ ំនឹងបន្ត

ធានារ៉ាបរ់ងេលីេសវាមន្ទីរេពទ្យេទៅតាមការចាបំាចៃ់នេសវា។  

• វាកម៏ាននយ័ផងែដរថា េយីងខ្ញុ ំយល់្រពមបង្់របាកជូ់នេលាកអ្នកវញិស្រមាបចំ់ែណកចូលរមួបងៃ់ថ្លរបស់េយីង 
ខ្ញុ ំេទៅេលីការចំណាយេលីការែថទាែំដលេលាកអ្នកទទួលបានចាបពី់កាលបរេិច្ឆទែដលេយីងខ្ញុ ំនិយាយថា ការ

ធានារ៉ាបរ់ងរបស់េលាកអ្នក្រតូវបានបពា្ច ប។់  

សេង្ខប៖ វធីិេធ្វីបណ្្ដឹ ងឧទ្ធរណ៍ជំនួសក្រមតិទី 1 

េហៅេទៅកានេ់សវាបេ្រមសីមាជិក 
របស់េយីងខ្ញុ ំពីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 
យបពី់ៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក 
េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េស្នីសំុ 
«ការ្រតួតពិនិត្យេឡីងវញិរហ័ស» 
អំពីៃថ្ងេចញពីមន្ទីរេពទ្យរបស់េលាកអ្នក។  

េយីងខ្ញុ ំនឹងផ្ដល់ជូនេលាកអ្នកនូវេសចក្ដីសេ្រមច
ចិត្តរបស់េយីងខ្ញុ ំក្នុងរយៈេពល 72 េម៉ាង។ 
 

 



េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 9៖ េតី្រតូវេធ្វីអ្វី្របសិនេបីេលាកអ្នកមានបពាា្ហ  ឬបណ្ដឹ ងតវ៉ា 
 (េសចក្ដីសេ្រមចេលីការធានារ៉ាបរ់ង បណ្ដឹ ងឧទ្ធរណ៍ បណ្ដឹ ងតវ៉ា) 

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 280 ? 

 

• ្របសិនេបីេយីងខ្ញុ ំនិយាយថា េទ ចំេពាះការពិនិត្យេឡីងវញិឆាបរ់ហ័សរបស់េលាកអ្នក េយីងខ្ញុ ំនិយាយថា ៃថ្ងកំណត ់

េចញពីមន្ទីរេពទ្យរបស់េលាកអ្នក គឺមានលក្ខណៈ េវជ្ជសា្រស្តសម្រសប។ ការធានារ៉ាបរ់ងេលីេសវាែថទាកំ្នុងមន្ទីរ 

េពទ្យរបស់េលាកអ្នក្រតូវបានបពា្ច បេ់នៅៃថ្ង ែដលេយីងខ្ញុ ំនិយាយថា ការធានារ៉ាបរ់ង្រតូវបានបពា្ច ប។់  

o ្របសិនេបីេលាកអ្នកសា្ន កេ់នៅក្នុងមន្ទីរេពទ្យ បនា្ទ ប ់ពីៃថ្ងកំណតេ់ចញពីមន្ទីរេពទ្យ េលាកអ្នកអាចនឹង្រតូវបង ់

េពញៃថ្ល ស្រមាបក់ារែថទាកំ្នុងមន្ទីរេពទ្យែដលេលាកអ្នកបាន ទទួលបនា្ទ បពី់ៃថ្ងកំណតេ់ចញពីមន្ទីរេពទ្យ។ 

េដីម្ប្ីរបាកដថា េយីងខ្ញុ ំបានអនុវត្តតាមវធិានទាងំអស់េនៅេពលែដលេយីងខ្ញុ ំនិយាយថា េទ ចំេពាះបណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍ឆាប់

រហ័សរបស់េលាកអ្នក េយីងខ្ញុ ំនឹងបពា្ជូ នបណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍របស់េលាកអ្នកេទៅកានអ់ង្គភាព្រតួតពិនិត្យេឡីងវញិេដាយ 

ឯករាជ្យ។ េនៅេពលែដលេយីងខ្ញុ ំេធ្វីដូចេនះ វាមាននយ័ថាករណីរបស់េលាកអ្នកនឹងបន្តេដាយស្វ័យ្របវត្តិ េទៅក្រមតិទី 2 

ៃនដំេណីរការបណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍។ 

 

 

 

បណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍ជំនួសក្រមតិទី 2 េដីម្បផីា្ល ស់ប្តូរៃថ្ងេចញពីមន្ទីរេពទ្យរបស់េលាកអ្នក 

េយីងខ្ញុ ំនឹងបពា្ជូ នពត័ម៌ានអំពីបណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍ក្រមតិទី 2 របស់េលាកអ្នកេទៅកានអ់ង្គភាព្រតួតពិនិត្យេឡីងវញិ

េដាយឯករាជ្យ (IRE) ក្នុងរយៈេពល 24 េម៉ាងគិតចាបពី់េពលែដលេយីងខ្ញុ ំេចញេសចក្តីសេ្រមចក្រមតិទី 1 

ជូនេលាកអ្នក។ ្របសិនេបីេលាកអ្នកគិតថាេយីងខ្ញុ ំមនិបំេពញតាមកាលកំណតេ់ពលេនះ ឬកាលកំណតេ់ពលេផ្សងេទៀត 

េលាកអ្នកអាចេធ្វីបណ្ដឹ ងតវ៉ាបាន។ ែផ្នកទី 10 េនៅទំពរ័ទី 222 ្របាបពី់រេបៀបដាកប់ណ្តឹ ង។ 

ក្នុងអំឡុងបណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍ក្រមតិទី 2 IRE ពិនិត្យេឡីងវញិេលីេសចក្តី
សេ្រមចែដលេយីងខ្ញុ ំបានេធ្វីេនៅេពលែដលេយីងខ្ញុ ំនិយាយថាេទ 

ចំេពាះ «ការ្រតួតពិនិត្យេឡីងវញិឆាបរ់ហ័ស» របស់េលាកអ្នក។ 

អង្គភាពេនះ សេ្រមចថាេតីេសចក្តីសេ្រមចរបស់េយីងខ្ញុ ំគួរែតផា្ល ស់ប្តូរ 

ឬមនិផា្ល ស់ប្តូរ។ 

• IRE េធ្វីការ «្រតួតពិនិត្យេឡីងវញិឆាបរ់ហ័ស» េលីបណ្តឹ ង

ឧទ្ធរណ៍របស់េលាកអ្នក។ អ្នកពិនិត្យេឡីងវញិតាមធម្មតាផ្ត 

ល់ចេម្លយីជូនេលាកអ្នក ក្នុងរយៈេពល 72 េម៉ាង។ 

សេង្ខប៖ វធីិេធ្វីបណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍បនា្ទ បប់ន្ស ំ
ក្រមតិទី 2 

េលាកអ្នកមនិចាបំាចេ់ធ្វីអ្វីេឡីយ។ 
គេ្រមាងនឹងេផ្ញីេដាយស្វ័យ្របវត្តិនូវបណ្ដឹ ង
ឧទ្ធរណ៍របស់េលាកអ្នកេទៅកានអ់ង្គភាព្រតួ
តពិនិត្យេឡីងវញិេដាយឯករាជ្យ។  
 

 

 

 
វាក្យសព្ទច្បោបស់្រមាប ់«ការ្រតួតពិនិត្យេឡីងវញិឆាបរ់ហ័ស» ឬ «បណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍ឆាបរ់ហ័ស» គឺ 
«បណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍បនា្ទ ន។់» 



េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 9៖ េតី្រតូវេធ្វីអ្វី្របសិនេបីេលាកអ្នកមានបពាា្ហ  ឬបណ្ដឹ ងតវ៉ា 
 (េសចក្ដីសេ្រមចេលីការធានារ៉ាបរ់ង បណ្ដឹ ងឧទ្ធរណ៍ បណ្ដឹ ងតវ៉ា) 

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 281 ? 

 

• IRE គឺជាអង្គភាពឯករាជ្យមយួែដល្រតូវបាន Medicare ជួល។ អង្គភាពេនះ មនិមានទំនាកទំ់នងជាមយួនឹង

គេ្រមាងរបស់េយីងខ្ញុ ំេទ េហីយវាកម៏និែមនជាភា្ន កង់ាររដា្ឋ ភបិាលែដរ។  

• អ្នកពិនិត្យេឡីងវញិេនៅ IRE នឹងពិនិត្យយ៉ាង្របុង្របយត័្នបំផុតចំេពាះរាល់ពត័ម៌ានទាងំអស់ែដលទាកទ់ងនឹង 

បណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍របស់េលាកអ្នកស្តីអំពីការេចញពីមន្ទីរេពទ្យរបស់េលាកអ្នក។  

• ្របសិនេបី IRE និយាយថាយល់្រពម ចំេពាះបណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍របស់េលាកអ្នក េពលេនាះេយីងខ្ញុ ំ្រតូវែតបង្់របាក ់

ជូនេលាកអ្នកវញិស្រមាបចំ់ែណកចូលរមួការចំណាយេលីការែថទាសុំខភាពេនៅមន្ទីរេពទ្យែដលេលាកអ្នកបាន 

ទទួល ចាបត់ាងំពីកាលបរេិច្ឆទេ្រគាងេចញពីមន្ទីរេពទ្យរបស់េលាកអ្នក។ េយីងខ្ញុ ំក្៏រតូវែតបន្តការធានារ៉ាបរ់ងរបស់ 

េយីងខ្ញុ ំេលីេសវាមន្ទីរេពទ្យរបស់េលាកអ្នក ក្នុងរយៈេពលយូរេទៅតាមែដលវាចាបំាចែ់ផ្នកេវជ្ជសា្រស្តផងែដរ។  

• ្របសិនេបី IRE និយាយថា េទ ចំេពាះបណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍របស់េលាកអ្នក វាមាននយ័ថាពួកេគយល់្រសបជាមយួ

េយីងខ្ញុ ំថាកាលបរេិច្ឆទេ្រគាងេចញពីមន្ទីរេពទ្យរបស់េលាកអ្នកមានលក្ខណៈេវជ្ជសា្រស្តសម្រសប។  

• លិខិតែដលេលាកអ្នកទទួលពី IRE នឹង្របាបេ់លាកអ្នក ពីអ្វីែដលេលាកអ្នកអាចេធ្វីបាន ្របសិនេបី

េលាកអ្នក្របាថា្ន ចងប់ន្តេទៅមុខេទៀតជាមយួដំេណីរការ្រតួតពិនិត្យេឡីងវញិ។ លិខិតេនាះ នឹងផ្តល់ឲ្យេលាកអ្នកនូវ

ពត័ម៌ានលម្អតិអំពីវធីិបន្តេទៅបណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍ក្រមតិទី 3 ែដល្រតូវកាតេ់សចក្តីេដាយេចៅ្រកម។  

េលាកអ្នកក្៏របែហលនឹងអាចេស្នីសំុពី DMHC នូវការ្រតួតពិនិត្យេឡីងវញីែផ្នកេវជ្ជសា្រស្តេដាយឯករាជ្យ េដីម្បបីន្ត

ការស្រមាកសា្ន កេ់នៅក្នុងមន្ទីរេពទ្យរបស់េលាកអ្នកផងែដរ។ សូមេទៅកានែ់ផ្នកទី 5.4 េនៅទំពរ័ទី 187 េដីម្បែីស្វង 

យល់ពីរេបៀបេស្នី DMHC ឲ្យ្រតួតពិនិត្យេឡីងវញិែផ្នកេវជ្ជ៦សា្រស្តេដាយឯករាជ្យ។ េលាកអ្នកអាចេស្នីសំុនូវការ 
្រតួតពិនិត្យេឡីងវញិែផ្នកេវជ្ជសា្រស្តេដាយឯករាជ្យបែន្ថមពីេលី ឬជំនួសឲ្យបណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍ក្រមតិទី 3។ 

ែផ្នកទី 8៖ េត្ីរតវូេធ្វអី្វី្របសិនេបីេលាកអ្នកគតិថាេសវាែថទាសុំខភាពេនៅតាមផ្ទះ 

ការែថទាេំនៅមន្ទីរែថទាជំនំាញ ឬមន្ទរីសា្ត រសម្បទាែបបពេិ្រគាះជងំឺេ្រកៅលក្ខណៈ
ទូលំទូលាយ (CORF) របស់េលាកអ្នកនងឹ្រតវូបានបពា្ចបឆ់ាប់ៗ  

ែផ្នកេនះនិយាយអំពី្របេភទៃនការែថទាដូំចតេទៅេនះែតប៉ុេណា្ណ ះ៖ 

• ការែថទាសុំខភាពតាមផ្ទះ។ 

• ការែថទាសុំខភាពជំនាញេនៅមន្ទីរែថទាជំំនាញ។  



េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 9៖ េតី្រតូវេធ្វីអ្វី្របសិនេបីេលាកអ្នកមានបពាា្ហ  ឬបណ្ដឹ ងតវ៉ា 
 (េសចក្ដីសេ្រមចេលីការធានារ៉ាបរ់ង បណ្ដឹ ងឧទ្ធរណ៍ បណ្ដឹ ងតវ៉ា) 

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 282 ? 

 

• ការែថទាសំា្ត រសម្បទាែដលេលាកអ្នកទទួលបានែបបពិេ្រគាះជំងឺេនៅេ្រកៅេនៅមន្ទីរសា្ត រសម្បទាែបប

ពិេ្រគាះជំងឺេ្រកៅលក្ខណៈទូលំទូលាយ (CORF) ែដលឯកភាពេដាយ Medicare។ ជាទូេទៅ មាននយ័ថា 

េលាកអ្នកទទួលបានការព្យោបាលជំងឺ ឬរបសួ ឬេលាកអ្នកកំពុងែតជាសះេស្បយីពីការវះកាតធ់្ងនធ់្ងរ។  

o ជាមយួនឹង្របេភទណាមយួៃនការែថទាទំាងំបីេនះ េលាកអ្នកមានសិទ្ធិទទួលបានេសវាធានារ៉ាបរ់ង

េទៅតាមអ្វីែដលេវជ្ជបណ្ឌិ តយល់ថា េលាកអ្នក្រតូវការ។  

o េនៅេពលែដលេយីងខ្ញុ ំសេ្រមចថាបពា្ឈបក់ារធានារ៉ាបរ់ងេទៅេលីេសវាទាងំអស់េនះ េយីងខ្ញុ ំ

្រតូវ្របាបេ់លាកអ្នកមុនេពលែដលេសវាទាងំេនះ្រតូវបានបពា្ច ប។់ េនៅេពលែដលការធានារ៉ាបរ់ង

របស់េលាកអ្នកេទៅេលីការែថទាសុំខភាពេនាះ្រតូវបានបពា្ច ប ់េយីងខ្ញុ ំនឹងឈបប់ងៃ់ថ្លការែថទាសុំខភាព

េលាកអ្នកេទៀតេហីយ។ 

្របសិនេបីេលាកអ្នកគិតថា េយីងខ្ញុ ំបពា្ច បក់ារធានារ៉ាបរ់ងេលីការែថទាសុំខភាពរបស់េលាកអ្នកឆាបេ់ពក េលាកអ្នកអាច 
ប្តឹងឧទ្ធរណ៍ចំេពាះេសចក្តីសេ្រមចរបស់េយីងខ្ញុ ំបាន។ ែផ្នកេនះ ្របាបេ់លាកអ្នកពីវធីិេស្នីសំុបណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍។ 

• ែផ្នកទី 8.1៖ េយីងខ្ញុ ំនឹង្របាបេ់លាកអ្នកជាមុនអំពីេពលែដលការធានារ៉ាបរ់ងរបស់េលាកអ្នក

្រតូវបពា្ច ប ់

េលាកអ្នកនឹងទទួលបានេសចក្តីជូនដំណឹងយ៉ាងេហាចណាស់ពីរៃថ្ងមុនេពលេយីងខ្ញុ ំបពា្ឈបប់ងៃ់ថ្លស្រមាបក់ារែថទារំបស់ 

េលាកអ្នក។ ការេនះ្រតូវបានេហៅថា «ការជូនដំណឹងពីការមនិធានារ៉ាបរ់ងរបស់ Medicare»។ 

• ការជូនដំណឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ្របាបេ់លាកអ្នកពីៃថ្ងែដលេយីងខ្ញុ ំឈបធ់ានារ៉ាបរ់ងេលីការែថទាំ

សុខភាពរបស់េលាកអ្នក។  

• ការជូនដំណឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរក្៏របាបេ់លាកអ្នកផងែដរពីវធីិប្តឹងឧទ្ធរណ៍េលីេសចក្តីសេ្រមចេនះ។ 

េលាកអ្នក ឬតំណាងរបស់េលាកអ្នក្រតូវចុះហត្ថេលខាេលីការជូនដំណឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរេដីម្បបីងា្ហ ញថា

េលាកអ្នកបានទទួលវា។ ការចុះហត្ថេលខាេលីវាមនិមាននយ័ថាេលាកអ្នកយល់្រសបជាមយួគេ្រមាងថាវាដល់េពល 
ឈបទ់ទួលបានការែថទាេំទេនាះេឡីយ។ 

េពលែដលការធានារ៉ាបរ់ងរបស់េលាកអ្នកចប ់េយីងខ្ញុ ំនឹងឈបប់ងៃ់ថ្លជូន។  



េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 9៖ េតី្រតូវេធ្វីអ្វី្របសិនេបីេលាកអ្នកមានបពាា្ហ  ឬបណ្ដឹ ងតវ៉ា 
 (េសចក្ដីសេ្រមចេលីការធានារ៉ាបរ់ង បណ្ដឹ ងឧទ្ធរណ៍ បណ្ដឹ ងតវ៉ា) 

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 283 ? 

 

• ែផ្នកទី 8.2៖ បណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍ក្រមតិទី 1 េដីម្បបីន្តការែថទាសុំខភាពរបស់េលាកអ្នក  

្របសិនេបីេលាកអ្នកគិតថា េយីងខ្ញុ ំបពា្ច បក់ារធានារ៉ាបរ់ងេលីការែថទាសុំខភាពរបស់េលាកអ្នកឆាបេ់ពក េលាកអ្នកអាច 

ប្តឹងឧទ្ធរណ៍ចំេពាះេសចក្តីសេ្រមចរបស់េយីងខ្ញុ ំបាន។ ែផ្នកេនះ ្របាបេ់លាកអ្នកពីវធីិេស្នីសំុបណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍។  

មុនេពលចាបេ់ផ្តីមបណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍របស់េលាកអ្នក សូមយល់អំពីអ្វីែដលេលាកអ្នក្រតូវេធ្វី និងពីអ្វីេទៅជាកាលកំណតេ់ពល។ 

• បំេពញតាមកាលកំណតេ់ពល។ កាលកំណតេ់ពល គឺសំខាន។់ ្រតូវ្របាកដថា េលាកអ្នកយល់ និងអនុវត្តតាម

កាលកំណតេ់ពលែដលអនុវត្តេលីអ្វីែដលេលាកអ្នក្រតូវេធ្វី។ វាកម៏ានកាលកំណតេ់ពលែដលគេ្រមាង

របស់េយីងខ្ញុ ំ្រតូវអនុវត្តតាមែដរ។ (្របសិនេបីេលាកេលាកអ្នកគិតថា េយីងខ្ញុ ំមនិបានបំេពញបានទាន់

តាមកាលកំណតេ់ពលរបស់េយីងខ្ញុ ំ េលាកអ្នកអាចដាកព់ាក្យបណ្ដឹ ងតវ៉ាបាន។ ែផ្នកទី 10 េនៅទំពរ័ 224 

្របាបេ់លាកអ្នកពីរេបៀបដាកព់ាក្យបណ្តឹ ង)។ 

• េស្នីសំុជំនួយ្របសិនេបីេលាកអ្នក្រតូវការ។ ្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ ឬ្រតូវការជំនួយេនៅេពល 
ណាមយួ សូមទូរស័ព្ទមកកានេ់សវាបេ្រមសីមាជិកតាមរយៈ 1-855-464-3571 (TTY: 711) 

ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ 

និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាកអ្នកវញិេនៅ 

ៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ឬទូរស័ព្ទេទៅកានក់ម្មវធីិជំនួយធានារ៉ាបរ់ងសុខ 

ភាពរដ្ឋរបស់េលាកអ្នកេនៅេលខ 1 (213) 383-4519 េនៅក្នុង L.A. េខានធី៖ 1-800-824-0780 

េនៅក្នុងេខានធី L.A.៖ TTY 1 (213) 251-7920។  

ក្នុងអំឡុងេពលបណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍ក្រមតិទី 1 អង្គភាព

ែកលម្អគុណភាពនឹង្រតួតពិនិត្យេឡីងវញិនូវ

បណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍របស់េលាកអ្នក េហីយសេ្រមចថាេតី

្រតូវផា្ល ស់ប្តូរេសចក្តីសេ្រមចរបស់េយីងខ្ញុ ំ ឬអត។់ េនៅរដ្ឋ 

California អង្គភាពែកលម្អគុណភាព្រតូវបានេគេហៅថា 

Livanta។ េលាកអ្នកអាចទំនាកទំ់នង Livanta 

តាមរយៈេលខ៖ 1-877-588-1123 

(TTY: 1-855-887-6668)។ ពត័ម៌ានអំពីការប្តឹង 

ឧទ្ធរណ៍ជំទាស់េទៅនឹងអង្គភាពែកលម្អគុណភាពកម៏ាន

េនៅក្នុង «េសចក្តីជូនដំណឹងអំពីការមនិធានារ៉ាបរ់ងរបស់ 

សេង្ខប៖ វធីិេធ្វីបណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍ក្រមតិទី 1 េដីម្បេីស្នីឲ្យ
គេ្រមាងបន្តការែថទាសុំខភាពរបស់េលាកអ្នក 

សូមទូរស័ព្ទេទៅកានអ់ង្គភាពែកលម្អគុណភាពស្រមាប ់
រដ្ឋរបស់េលាកអ្នកតាមរយៈេលខ 1-877-588-1123 
(TTY: 1-855-887-6668) េហីយេស្នីសំុ 
«បណ្ដឹ ងឧទ្ធរណ៍តាមដានរហ័ស។»  

សូមទូរស័ព្ទមុនេពលែដលេលាកអ្នកចាកេចញពីទីភា្ន
កង់ារ ឬមន្ទីរែថទាែំដលផ្ដល់ការែថទាសុំខភាពរបស់
េលាកេលាកអ្នក និងមុនកាលបរេិច្ឆទេចញពីទីេនាះ។ 

 



េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 9៖ េតី្រតូវេធ្វីអ្វី្របសិនេបីេលាកអ្នកមានបពាា្ហ  ឬបណ្ដឹ ងតវ៉ា 
 (េសចក្ដីសេ្រមចេលីការធានារ៉ាបរ់ង បណ្ដឹ ងឧទ្ធរណ៍ បណ្ដឹ ងតវ៉ា) 

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 284 ? 

 

Medicare»។ េនះគឺជាេសចក្តីជូនដំណឹងែដលេលាកអ្នកទទួលបានេនៅេពលេលាកអ្នក្រតូវបាន្របាបថ់ា 

េយីងខ្ញុ ំនឹងឈបធ់ានារ៉ាបរ់ងការែថទារំបស់េលាកអ្នក។ 

េតីអង្្គភាពែកលម្អគុណភាព ជាអ្វី?  

វាគឺជា្រកុមេវជ្ជបណ្ឌិ ត និងេលាកអ្នកជំនាញែថទាសុំខភាពេផ្សងេទៀត ែដល្រតូវបានជួលេដាយរដា្ឋ ភបិាលសហពន័្ធ។ 

េលាកអ្នកជំនាញទាងំេនះ មនិែមនជាែផ្នកមយួៃនគេ្រមាងេយីងខ្ញុ ំេទ។ ពួកេគ្រតូវបានជួលេដាយ Medicare េដីម្បពិីនិត្យ 

និងជួយ ែកលម្អគុណភាពៃនការែថទាសុំខភាពរបស់្របជាជនជាមយួ Medicare។  

េតីេលាកអ្នកគរួែតេស្នីសំុអ្វ?ី 

េស្នីសំុពីពួកេគនូវ «បណ្ដឹ ងឧទ្ធរណ៍តាមដានរហ័ស។» េនះគឺជាការ្រតួតពិនិត្យេឡីងវញិេដាយឯករាជ្យថាេតី វាសម្រសប

ែផ្នកេវជ្ជសា្រស្តែដរឬេទស្រមាបេ់យីងខ្ញុ ំក្នុងការបពា្ច បក់ារធានារ៉ាបរ់ងស្រមាបេ់សវាកម្មរបស់េលាកអ្នក។ 

េតីកាលកំណតស់្រមាបទ់នំាកទ់ំនងេទៅកានអ់ង្្គភាពេនះ េនៅេពលណា? 

• េលាកអ្នក្រតូវទាកទ់ងេទៅអង្គភាពែកលម្អគុណភាពមនិឲ្យហួសេពលៃថ្ង្រតងៃ់នៃថ្ង បនា្ទ បពី់េលាកអ្នកបានទទួល

េសចក្តីជូនដំណឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរែដល្របាបេ់លាកអ្នកពីេពលែដលេយីងខ្ញុ ំនឹងបពា្ឈបក់ារធានារ៉ាបរ់ងេលី

ការែថទាសុំខភាពរបស់េលាកអ្នក។ 

• ្របសិនេបីេលាកអ្នកខកខានកាលកំណតេ់ពលស្រមាបទ់ាកទ់ងេទៅអង្គភាពែកលម្អគុណភាពអំពីបណ្តឹ ង

របស់េលាកអ្នក េលាកអ្នកអាចេធ្វីបណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍េដាយផា្ទ ល់មកេយីងខ្ញុ ំជំនួសវញិបាន។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានលម្អតិ

អំពីវធីិេផ្សងេទៀតេនះក្នុងការដាកប់ណ្តឹ ងឧទ្ទរណ៍របស់អ្នក សូមេមលីែផ្នកទី 8.4 េនៅទំពរ័ទី 219។ 

• ្របសិនេបីអង្គភាពែកលម្អគុណភាពនឹងមនិទទួលសា្ត បដឹ់ងឭសំេណីសំុរបស់េលាកអ្នកេដីម្បបីន្តការធានារ៉ាបរ់ង 

េលីេសវាែថទាសុំខភាពរបស់េលាកអ្នក េលាកអ្នក្របែហលនឹងអាចេស្នីសំុ្រកសួង្រគប្់រគងសុខាភបិាលរដ្ឋ 

California (DMHC) ឲ្យ្រតួតពិនិត្យេឡីងវញិែផ្នកេវជ្ជសា្រស្តេដាយឯករាជ្យបាន។ សូមេទៅកានែ់ផ្នកទី 5.4 

េនៅទំពរ័ទី 187 េដីម្បែីស្វងយល់ពីរេបៀបេស្នីសំុ្រកសួងឲ្យ្រតួតពិនិត្យេឡីងវញិែផ្នកេវជ្ជសា្រស្តេដាយឯករាជ្យ។ 



េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 9៖ េតី្រតូវេធ្វីអ្វី្របសិនេបីេលាកអ្នកមានបពាា្ហ  ឬបណ្ដឹ ងតវ៉ា 
 (េសចក្ដីសេ្រមចេលីការធានារ៉ាបរ់ង បណ្ដឹ ងឧទ្ធរណ៍ បណ្ដឹ ងតវ៉ា) 

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 285 ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

េតីមានអ្វេីកីតេឡីងេនៅអំឡុងេពលមានការ្រតួតពិនិត្យេឡីងវញិេដាយអង្្គភាពែកលម្អគុណភាព? 

• អ្នកពិនិត្យេឡីងវញិេនៅអង្គភាពែកលម្អគុណភាពនឹងសាកសួរេលាកអ្នក ឬតំណាងរបស់េលាកអ្នកអំពីមូលេហតុ

ែដលេលាកអ្នកគិតថា ការធានារ៉ាបរ់ងេលីេសវាគួរបន្ត។ េលាកអ្នកមនិចាបំាចេ់រៀបចំអ្វីជាលាយលក្ខណ៍អក្សរេទ 

ប៉ែុន្តេលាកអ្នកអាចេរៀបចំបាន ្របសិនេបីេលាកអ្នកមានបំណងចងេ់ធ្វី។  

• េនៅេពលែដលេលាកអ្នកេស្នីសំុបណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍ គេ្រមាង្រតូវែតសរេសរលិខិតជូនេលាកអ្នក និងអង្គភាពែកលម្អ 

គុណភាពេដាយពន្យល់េហតុអ្វីបានជាេសវារបស់េលាកអ្នកគួរបពា្ច ប។់ 

• អ្នកពិនិត្យេឡីងវញិនឹងពិនិត្យេមលីឯកសារសុខភាពរបស់េលាកអ្នក និយាយជាមយួេវជ្ជបណ្ឌិ តរបស់េលាកអ្នក 

និងពិនិត្យេឡីងវញិផងែដរនូវពត័ម៌ាន ែដលគេ្រមាងរបស់េយីងខ្ញុ ំបានផ្ដល់ឲ្យពួកេគ។ 

• ក្នុងរយៈេពលមយួៃថ្ងេពញបនា្ទ បពី់ម្រន្តី្រតួតពិនិត្យបានទទួល្រគបព់ត័ម៌ានទាងំអស់ែដលពួកេគ្រតូវការ 

ពួកេគនឹង្របាបេ់លាកអ្នកអំពីេសចក្តីសេ្រមចរបស់ពួកេគ។ េលាកអ្នកនឹងទទួលបាន លិខិតមយួច្បោបែ់ដល 

ពន្យល់អំពីេសចក្តីសេ្រមចេនាះ។ 

 

 

 

 
ពាក្យវាក្យសព្ទច្បោប ់ស្រមាបក់ារជូនដំណឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរគឺ “ការជូនដំណឹងៃនការមនិធានា 

រ៉ាបរ់ងរបស់ Medicare។”  

េដីម្បទីទួលបានច្បោបច់ម្លងគំរ ូសូមទូរស័ព្ទេទៅេសវាបេ្រមសីមាជិកតាមរយៈេលខ 1-855-464-3571 

(TTY: 711) ពីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទ ដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ េរៀងរាល់ៃថ្ង 

ចុងសបា្្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ ការេហៅទូរស័ព្ទរបស់េលាកអ្នកនឹង 

្រតូវេហៅ្រតឡបម់កវញិ ក្នុងៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប ់ឬតាមរយៈ 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227),  

24 េម៉ាងក្នុងមយួៃថ្ង, 7 ៃថ្ងក្នុងមយួសបា្ត ហ៍។ អ្នកេ្របី្របាស់ TTY គួរេហៅេទៅេលខ 1-877-486-2048 ។ 

ឬេមលីច្បោបច់ម្លងតាមអីុនធឺេណត េដាយចូលេទៅកាន ់ 

https://www.cms.gov/Medicare/Medicare-General-Information/BNI/MAEDNotices.html 

 

 

 

 

 
ពាក្យវាក្យសព្ទច្បោប ់ស្រមាបលិ់ខិតពន្យល់អំពីមូលេហតុែដលេសវាកម្មរបស់េលាកអ្នក្រតូវចបគឺ់ 

“ការពន្យល់លម្អតិស្តីពីការមនិធានារ៉ាបរ់ង។” 

https://www.cms.gov/Medicare/Medicare-General-Information/BNI/MAEDNotices.html


េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 9៖ េតី្រតូវេធ្វីអ្វី្របសិនេបីេលាកអ្នកមានបពាា្ហ  ឬបណ្ដឹ ងតវ៉ា 
 (េសចក្ដីសេ្រមចេលីការធានារ៉ាបរ់ង បណ្ដឹ ងឧទ្ធរណ៍ បណ្ដឹ ងតវ៉ា) 

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 286 ? 

 

េតីមានអ្វេីកីតេឡីង្របសិនេបី អ្នកពិនិត្យេឡីងវញិនិយាយថា បាន? 

• ្របសិនេបីអ្នកពិនិត្យេឡីងវញិនិយាយថា បាន ចំេពាះបណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍របស់េលាកអ្នក បនា្ទ បម់ក េយីងខ្ញុ ំ

្រតូវបន្តផ្តល់ការធានារ៉ាបរ់ងេលីេសវារបស់េលាកអ្នកេទៅតាមការចាបំាចៃ់នេសវាទាងំេនាះ។  

េតីមានអ្វេីកីតេឡីង ្របសិនេបីអ្នកពិនិត្យេឡីងវញិនិយាយថា េទ? 

• ្របសិនេបីម្រន្តី្រតួតពិនិត្យេឡីងវញិនិយាយថា េទ ចំេពាះបណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍របស់េលាកអ្នក ការធានា

រ៉ាបរ់ងរបស់េលាកអ្នក្រតូវបពា្ច បេ់នៅៃថ្ងែដលេយីងខ្ញុ ំបាន្របាបេ់លាកអ្នក។ េយីងខ្ញុ ំនឹងឈបប់ង្់របាកចំ់ណាយ 

ែដលជាចំែណករបស់េយីងខ្ញុ ំចំេពាះការែថទាសុំខភាពេនះ។  

• ្របសិនេបីេលាកអ្នកសេ្រមចថាបន្តទទួលយកេសវាែថទាសុំខភាពេនៅផ្ទះេនៅមន្ទីរែថទាសុំខភាពជំនាញ ឬេនៅមន្ទីរ

សា្ត រសម្បទាែបបពិេ្រគាះជំងឺេ្រកៅលក្ខណៈទូលំទូលាយ (CORF) បនា្ទ បពី់ ៃថ្ងែដលការធានារ៉ាបរ់ងរបស់េលាកអ្នក

្រតូវបពា្ច ប ់េលាកអ្នក្រតូវបង្់របាកេ់ពញស្រមាបក់ារែថទាេំដាយខ្លួនឯង។ 

• ែផ្នកទី 8.3៖ បណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍ក្រមតិទី 2 េដីម្បបីន្តការែថទារំបស់េលាកអ្នក  

្របសិនេបីអង្គភាពែកលម្អគុណភាពនិយាយថា េទ ចំេពាះបណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍ េហីយេលាកអ្នកេ្រជីសេរសីបន្តទទួលបានការ

ែថទាសុំខភាពបនា្ទ បពី់ការធានារ៉ាបរ់ងេលីការែថទាសុំខភាពរបស់េលាកអ្នក្រតូវបានបពា្ច ប ់េលាកអ្នកអាចេធ្វីបណ្តឹ ង

ឧទ្ធរណ៍ក្រមតិទី 2 បាន។  

ក្នុងអំឡុងេពលៃនការេធ្វីបណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍ក្រមតិទី 2 អង្គភាពែកលម្អគុណភាពនឹងេធ្វីការ្រតួតពិនិត្យេមលីម្តងេទៀត 

េលីេសចក្តីសេ្រមចចិត្តែដលពួកេគបានេធ្វីេនៅក្រមតិទី 1។ ្របសិនេបីពួកេគនិយាយថាពួកេគយល់្រពមជាមយួ

នឹងេសចក្តីសេ្រមចក្រមតិទី 1 េលាកអ្នក្រតូវបងេ់ពញៃថ្លស្រមាបក់ារែថទាសុំខភាពេនៅផ្ទះ ការែថទាេំនៅមន្ទីរែថទាជំំនាញ 

ឬេសវាមន្ទីរសា្ត រសម្បទាែបបពិេ្រគាះជំងឺេ្រកៅលក្ខណៈទូលំទូលាយ (CORF) បនា្ទ បពី់ៃថ្ងែដលេយីងខ្ញុ ំនិយាយថា 

ការធានារ៉ាបរ់ងរបស់េលាកអ្នក្រតូវបពា្ច ប។់  



េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 9៖ េតី្រតូវេធ្វីអ្វី្របសិនេបីេលាកអ្នកមានបពាា្ហ  ឬបណ្ដឹ ងតវ៉ា 
 (េសចក្ដីសេ្រមចេលីការធានារ៉ាបរ់ង បណ្ដឹ ងឧទ្ធរណ៍ បណ្ដឹ ងតវ៉ា) 

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 287 ? 

 

េនៅរដ្ឋ California អង្គភាពែកលម្អគុណភាព្រតូវបាន 

េគេហៅថា Livanta។ េលាកអ្នកអាចទំនាកទំ់នង  

Livanta តាមរយៈេលខ៖ 1-877-588-1123  

(TTY: 1-855-887-6668)។ េស្នីសំុការពិនិត្យេឡីងវញិ 

ក្រមតិទី 2 ក្នុងរយៈេពល 60 ៃថ្ងតាម្របតិទិន បនា្ទ បពី់

ៃថ្ងែដលអង្គភាពែកលម្អគុណភាពនិយាយថា េទ 

ចំេពាះបណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍ក្រមតិទី 1 របស់េលាកអ្នក។ 

េលាកអ្នកអាចេស្នីសំុការពិនិត្យេឡីងវញិេនះបានែតក្នុងករណី

ែដលេលាកអ្នកបន្តទទួលបានការែថទាបំនា្ទ បក់ាលបរេិច្ឆទ

ែដលការធានារ៉ាបរ់ងរបស់េលាកអ្នក្រតូវបានបពា្ច ប។់ 

• អ្នកពិនិត្យេឡីងវញិេនៅអង្គភាពែកលម្អគុណភាពនឹង

ពិនិត្យេដាយ្របុង្របយត័្នេលីរាល់ពត័ម៌ានទាងំឡាយ

ណាែដលទាកទ់ងនឹងបណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍របស់េលាកអ្នក។  

• អង្គភាពែកលម្អគុណភាពនឹងេធ្វីេសចក្តីសេ្រមចរបស់ខ្លួនក្នុងរយៈេពល 14 ៃថ្ងតាម្របតិទិនបនា្ទ បពី់បានទទួល 

សំេណីសំុេធ្វីបណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍។ 

េតីមានអ្វេីកីតេឡីង ្របសិនេបីអង្្គភាព្រតតួពិនិត្យេឡីងវញិនិយាយថា បាន? 

• េយីងខ្ញុ ំនឹងបង្់របាកជូ់នេលាកអ្នកវញិស្រមាបចំ់ែណកចូលរមួបងៃ់ថ្លៃនចំណាយេលីការែថទាសុំខភាពែដល

េលាកអ្នកបានទទួល ចាបពី់េពលែដលេយីងខ្ញុ ំនិយាយថា ការធានារ៉ាបរ់ងេលាកអ្នក្រតូវបពា្ច ប។់ េយីងខ្ញុ ំ

្រតូវបន្តផ្តល់ការធានារ៉ាបរ់ងេលីការែថទាសុំខភាពរបស់េលាកអ្នកេទៅតាមការចាបំាចៃ់នេសវាេនាះ។ 

េតីមានអ្វេីកីតេឡីង ្របសិនេបីអង្្គភាព្រតតួពិនិត្យេឡីងវញិនិយាយថា េទ? 

• វាមាននយ័ថា ពួកេគយល់្រពមនឹងេសចក្តីសេ្រមចែដលពួកេគបានេចញេនៅក្រមតិទី1 េហីយមនិេធ្វីការផា្ល ស់ប្តូរ

េទ។  

• លិខិតែដលេលាកអ្នកទទួលបាននឹង្របាបេ់លាកអ្នកពីអ្វីែដល្រតូវេធ្វី ្របសិនេបីេលាកអ្នកចងប់ន្តដំេណីរការ្រតួត

ពិនិត្យេឡីងវញិេនះ។ លិខិតេនាះ នឹងផ្តល់ឲ្យេលាកអ្នកនូវពត័ម៌ានលម្អតិអំពីវធីិបន្តេទៅបណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍ក្រមតិទី 3 

ែដល្រតូវកាតេ់សចក្តីេដាយេចៅ្រកម។  

សេង្ខប៖ វធីិេធ្វីបណ្្ដឹ ងឧទ្ធរណ៍ក្រមតិទី 2 
េដីម្បតី្រមូវឲ្យគេ្រមាងផ្្ដល់ការធានារ៉ាបរ់ងេលីការ
ែថទាសុំខភាពរបស់េលាកអ្នកយូរជាងមុន 

សូមទូរស័ព្ទេទៅអង្គភាពែកលម្អគុណភាពស្រមាប់
រដ្ឋរបស់េលាកអ្នកតាមរយៈេលខ  
1-877-588-1123 (TTY: 1-855-887-6668) 
េហីយេស្នីសំុឲ្យមានការ្រតួតពិនិត្យេឡីងវញិម្ដង
េទៀត។  

សូមទូរស័ព្ទមុនេពលែដលេលាកអ្នកចាកេចញពី
ទីភា្ន កង់ារ ឬមន្ទីរែថទាែំដលផ្ដល់ការែថទាសុំខ 
ភាពរបស់េលាកអ្នក និងមុនកាលបរេិច្ឆទេចញ 
ពីទីេនាះ។ 

 



េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 9៖ េតី្រតូវេធ្វីអ្វី្របសិនេបីេលាកអ្នកមានបពាា្ហ  ឬបណ្ដឹ ងតវ៉ា 
 (េសចក្ដីសេ្រមចេលីការធានារ៉ាបរ់ង បណ្ដឹ ងឧទ្ធរណ៍ បណ្ដឹ ងតវ៉ា) 

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 288 ? 

 

• េលាកអ្នកក្៏របែហលនឹងអាចេស្នីេទៅកាន ់DMHC ផងែដរេដីម្បសំុីការ្រតួតពិនិត្យេឡីងវញិែផ្នកេវជ្ជសា្រស្តេដាយ 

ឯករាជ្យេដីម្បបីន្តការធានារ៉ាបរ់ងេលីេសវាកម្មែថទាសុំខភាពរបស់េលាកអ្នក។ សូមេទៅកានែ់ផ្នកទី 5.4 េនៅទំពរ័ទី 

187 េដីម្បែីស្វងយល់ពីរេបៀបេស្នី DMHC ឲ្យ្រតួតពិនិត្យេឡីងវញិែផ្នកេវជ្ជ៦សា្រស្តេដាយឯករាជ្យ។ េលាកអ្នកអាច 

េស្នីសំុនូវការ្រតួតពិនិត្យេឡីងវញិែផ្នកេវជ្ជសា្រស្តេដាយឯករាជ្យបែន្ថមពីេលី ឬជំនួសឲ្យបណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍ក្រមតិទី 3។ 

• ែផ្នកទី 8.4៖ ចុះ្របសិនេបីេលាកអ្នកខកខានកាលកំណតេ់ពលស្រមាបេ់ធ្វីបណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍ 

ក្រមតិទី 1 របស់េលាកអ្នកវញិ? 

្របសិនេបីេលាកអ្នកខកខានកាលកំណតេ់ពលេធ្វីបណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍ មានមេធ្យោបាយមយួេទៀតេដីម្បេីធ្វីបណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍ 

ក្រមតិទី1 និងក្រមតិទី 2 ែដល្រតូវបានេហៅថាបណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍ជំនួស។ ប៉ុែន្តបណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍ពីរក្រមតិដំបូងេនះគឺខុសគា្ន ។ 

បណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍ជំនួសក្រមតិទី 1 េដីម្បបីន្តការសា្ន កេ់នៅ 

របស់េលាកអ្នកែវងជាងមុន 

្របសិនេបីេលាកអ្នកខកខានកាលកំណតេ់ពលេដីម្បទីាកទ់ង

េទៅអង្គភាពែកលម្អគុណភាព េលាកអ្នកអាចេធ្វីបណ្តឹ ង

ឧទ្ធរណ៍មកកានេ់យីងខ្ញុ ំបាន េដាយេស្នីសំុ «ការ្រតួតពិនិត្យ

េឡីងវញិឆាបរ់ហ័ស»។ ការ្រតួតពិនិត្យេឡីងវញិឆាបរ់ហ័ស 

គឺជាបណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍ែដលេ្របី្របាស់កាលកំណតេ់ពល

ឆាបរ់ហ័ស ជំនួសឲ្យកាលកំណតេ់ពលស្ដងដ់ារ។ 

• ក្នុងអំឡុងេពល្រតួតពិនិត្យេឡីងវញិេនះ េយីងខ្ញុ ំ

ពិនិត្យេមលី្រគបព់ត័ម៌ានទាងំអស់អំពីការែថទា ំ

សុខភាពតាមផ្ទះ ការែថទាេំនៅមន្ទីរែថទាជំំនាញ ឬ

ការែថទាែំដលេលាកអ្នកកំពុងទទួលបានេនៅឯមន្ទីរសា្ត រ

សម្បទាែបបពិេ្រគាះជំងឺេ្រកៅលក្ខណៈទូលំទូលាយ 

(CORF) របស់េលាកអ្នក។ េយីងខ្ញុ ំពិនិត្យេមលីថាេតី 

េសចក្តីសេ្រមចអំពីេពលែដលេសវារបស់េលាកអ្នកគួរែត

បពា្ច ប ់មានលក្ខណៈយុត្ដិធម ៌េហីយេគារពតាម្រគបវ់ធិានឬអត។់ 

សេង្ខប៖ វធីិេធ្វីបណ្្ដឹ ងឧទ្ធរណ៍ជំនួសក្រមតិទី 1 

ទូរស័ព្ទមកកានេ់លខេសវាបេ្រមសីមាជិក 
ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 
យបពី់ៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក 
េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ 
េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន់
េលាកអ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប ់និងេស្នីសំុ 
«ការ្រតួតពិនិត្យេឡីងវញិរហ័សអំពីៃថ្ងេចញពីមន្ទីរ
េពទ្យរបស់េលាកអ្នក»  

េយីងខ្ញុ ំនឹងផ្ដល់ជូនេលាកអ្នកនូវេសចក្ដីសេ្រមចចិ
ត្តរបស់េយីងខ្ញុ ំក្នុងរយៈេពល 72 េម៉ាង។ 
 

 



េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 9៖ េតី្រតូវេធ្វីអ្វី្របសិនេបីេលាកអ្នកមានបពាា្ហ  ឬបណ្ដឹ ងតវ៉ា 
 (េសចក្ដីសេ្រមចេលីការធានារ៉ាបរ់ង បណ្ដឹ ងឧទ្ធរណ៍ បណ្ដឹ ងតវ៉ា) 

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 289 ? 

 

• េយីងខ្ញុ ំនឹងេ្របី្របាស់កាលកំណតេ់ពលឆាបរ់ហ័សជំនួសឲ្យកាលកំណតេ់ពលស្តងដ់ារេដីម្បផី្តល់ចេម្លយីឱ្យេលាក 

អ្នកចំេពាះការ្រតួតពិនិត្យេឡីងវញិេនះ។ េយីងខ្ញុ ំនឹងេចញេសចក្តីសេ្រមចក្នុងរយៈេពល 72 េម៉ាងបនា្ទ បពី់េលាកអ្នក

េស្នីសំុ «ការ្រតួតពិនិត្យេឡីងវញិឆាបរ់ហ័ស។» 

• ្របសិនេបីេយីងខ្ញុ ំនិយាយថា បាន ចំេពាះការ្រតួតពិនិត្យេឡីងវញិរបស់េលាកអ្នក មាននយ័ថា េយីងខ្ញុ ំយល់

្រពមបន្តការធានារ៉ាបរ់ងេលីេសវារបស់េលាកអ្នក ដរាបណាវាមានភាពចាបំាចែ់ផ្នកេវជ្ជសា្រស្ដ។  

• វាកម៏ាននយ័ផងែដរថា េយីងខ្ញុ ំយល់្រពមបង្់របាកជូ់នេលាកអ្នកវញិស្រមាបចំ់ែណកចូលរមួបងៃ់ថ្លរបស់េយីង 

ខ្ញុ ំេទៅេលីការចំណាយេលីការែថទាែំដលេលាកអ្នកទទួលបានចាបពី់កាលបរេិច្ឆទែដលេយីងខ្ញុ ំនិយាយថា ការ

ធានារ៉ាបរ់ងរបស់េលាកអ្នក្រតូវបានបពា្ច ប។់  

• ្របសិនេបីេយីងខ្ញុ ំនិយាយថា េទ ចំេពាះការ្រតួតពិនិត្យេឡីងវញិឆាបរ់ហ័សរបស់េលាកអ្នក េយីងខ្ញុ ំមាននយ័ថា 

ការបពា្ឈបេ់សវារបស់េលាកអ្នក គឺមានលក្ខណៈ្រតឹម្រតូវែផ្នកេវជ្ជសា្រស្ដ។ ការធានារ៉ាបរ់ងរបស់េលាកអ្នក

្រតូវបានបពា្ច បេ់នៅៃថ្ងែដលេយីងខ្ញុ ំនិយាយថា ការធានារ៉ាបរ់ង ្រតូវបានបពា្ច ប។់  

្របសិនេបីេលាកអ្នកបន្តទទួលេសវារបស់េលាកអ្នក បនា្ទ បពី់ៃថ្ងែដលេយីងខ្ញុ ំនិយាយថាវា្រតូវបពា្ឈប ់

េលាកអ្នកអាចនឹង្រតូវបងៃ់ថ្លេពញេលីេសវានានា។ 

េដីម្ប្ីរបាកដថា េយីងខ្ញុ ំបានអនុវត្តតាមវធិានទាងំអស់េនៅេពលែដលេយីងខ្ញុ ំនិយាយថា េទ ចំេពាះបណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍ឆាប់

រហ័សរបស់េលាកអ្នក េយីងខ្ញុ ំនឹងបពា្ជូ នបណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍របស់េលាកអ្នកេទៅកាន ់«អង្គភាព្រតួតពិនិត្យេឡីងវញិេដាយ 
ឯករាជ្យ។» េនៅេពលែដលេយីងខ្ញុ ំេធ្វីដូចេនះ វាមាននយ័ថាករណីរបស់េលាកអ្នកនឹងបន្តេដាយស្វ័យ្របវត្តិ េទៅក្រមតិទី 2 

ៃនដំេណីរការបណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍។ 

 

 

 

 
វាក្យសព្ទច្បោបស់្រមាប ់«ការ្រតួតពិនិត្យេឡីងវញិឆាបរ់ហ័ស» ឬ «បណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍ឆាបរ់ហ័ស» គឺ 

«បណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍បនា្ទ ន។់» 



េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 9៖ េតី្រតូវេធ្វីអ្វី្របសិនេបីេលាកអ្នកមានបពាា្ហ  ឬបណ្ដឹ ងតវ៉ា 
 (េសចក្ដីសេ្រមចេលីការធានារ៉ាបរ់ង បណ្ដឹ ងឧទ្ធរណ៍ បណ្ដឹ ងតវ៉ា) 

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 290 ? 

 

បណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍ជំនួសក្រមតិទី 2 េដីម្បបីន្តការែថទាសុំខភាពរបស់េលាកអ្នកែវងជាងមនុ 

េយីងខ្ញុ ំនឹងបពា្ជូ នពត័ម៌ានអំពីបណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍ក្រមតិទី 2 របស់េលាកអ្នកេទៅកានអ់ង្គភាព្រតួតពិនិត្យេឡីងវញិ

េដាយឯករាជ្យ (IRE) ក្នុងរយៈេពល 24 េម៉ាងគិតចាបពី់េពលែដលេយីងខ្ញុ ំេចញេសចក្តីសេ្រមចក្រមតិទី 1 

ជូនេលាកអ្នក។ ្របសិនេបីេលាកអ្នកគិតថាេយីងខ្ញុ ំមនិបំេពញតាមកាលកំណតេ់ពលេនះ ឬកាលកំណតេ់ពលេផ្សងេទៀត 

េលាកអ្នកអាចេធ្វីបណ្ដឹ ងតវ៉ាបាន។ ែផ្នកទី 10 េនៅទំពរ័ទី 222 ្របាបពី់រេបៀបដាកប់ណ្តឹ ង។ 

ក្នុងអំឡុងបណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍ក្រមតិទី 2 IRE ពិនិត្យេឡីងវញិេលី

េសចក្តីសេ្រមចែដលេយីងខ្ញុ ំបានេធ្វីេនៅេពលែដលេយីងខ្ញុ ំ

និយាយថាេទ ចំេពាះ «ការ្រតួតពិនិត្យេឡីងវញិឆាបរ់ហ័ស» 

របស់េលាកអ្នក។ អង្គភាពេនះ សេ្រមចថាេតីេសចក្តីសេ្រមច

របស់េយីងខ្ញុ ំគួរែតផា្ល ស់ប្តូរ ឬមនិផា្ល ស់ប្តូរ។ 

• IRE េធ្វីការ «្រតួតពិនិត្យេឡីងវញិឆាបរ់ហ័ស» េលីបណ្តឹ ង

ឧទ្ធរណ៍របស់េលាកអ្នក។ អ្នកពិនិត្យេឡីងវញិតាមធម្មតា 

ផ្តល់ចេម្លយីជូនេលាកអ្នក ក្នុងរយៈេពល 72 េម៉ាង។ 

• IRE គឺជាអង្គភាពឯករាជ្យមយួែដល្រតូវបាន Medicare 

ជួល។ អង្គភាពេនះ មនិមានទំនាកទំ់នងជាមយួនឹងគេ្រមាងរបស់េយីងខ្ញុ ំេទ េហីយវាកម៏និែមនជា

ភា្ន កង់ាររដា្ឋ ភបិាលែដរ។  

• អ្នកពិនិត្យេឡីងវញិេនៅ IRE នឹងពិនិត្យយ៉ាង្របុង្របយត័្នេលីពត័ម៌ានទាងំអស់ែដលទាកទ់ងនឹងបណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍

របស់េលាកអ្នក។  

• ្របសិនេបី IRE និយាយថា បាន ចំេពាះបណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍របស់េលាកអ្នក េពលេនាះេយីងខ្ញុ ំ្រតូវែតបង្់របាកជូ់នេលាក 

អ្នកវញិនូវចំែណកចូលរមួបងៃ់ថ្លរបស់េយីងខ្ញុ ំេលីចំណាយេលីការែថទា។ំ េយីងខ្ញុ ំក្៏រតូវែតបន្តការធានារ៉ាបរ់ងរបស់

េយីងខ្ញុ ំេលីេសវារបស់េលាកអ្នកផងែដរក្នុងរយៈេពលយូរតាមែដលវាចាបំាចែ់ផ្នកេវជ្ជសា្រស្ដ។  

• ្របសិនេបី IRE និយាយថា េទ ចំេពាះបណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍របស់េលាកអ្នក វាមាននយ័ថា ពួកេគយល់្រសបជាមយួ 

េយីងខ្ញុ ំថាការបពា្ឈបក់ារធានារ៉ាបរ់ងេលីេសវាេនាះគឺមានលក្ខណៈ្រតឹម្រតូវែផ្នកេវជ្ជសា្រស្ដេហីយ។ 

លិខិតែដលេលាកអ្នកទទួលពី IRE នឹង្របាបេ់លាកអ្នក ពីអ្វីែដលេលាកអ្នកអាចេធ្វីបាន ្របសិនេបីេលាកអ្នក្របាថា្ន ចង ់

បន្តេទៅមុខេទៀតជាមយួដំេណីរការ្រតួតពិនិត្យេឡីងវញិ។ លិខិតេនាះ នឹងផ្តល់ឲ្យេលាកអ្នកនូវពត័ម៌ានលម្អតិអំពី

វធីិេដីម្បបីន្តេទៅកានប់ណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍ក្រមតិទី 3 ែដល្រតូវបានចាតែ់ចងេដាះ្រសាយេដាយេចៅ្រកម។  

សេង្ខប៖ វធីិេធ្វីបណ្្ដឹ ងឧទ្ធរណ៍ក្រមតិទី 2 
េដីម្បទីាមទារឲ្យគេ្រមាងបន្តការែថទារំបស់
េលាកអ្នក 

េលាកអ្នកមនិចាបំាចេ់ធ្វីអ្វីេឡីយ។ 
គេ្រមាងនឹងេផ្ញីេដាយស្វ័យ្របវត្តិនូវបណ្ដឹ ងឧទ្ធរ
ណ៍របស់េលាកអ្នកេទៅកានអ់ង្គភាព្រតួតពិនិ
ត្យេឡីងវញិេដាយឯករាជ្យ។  
 

 

 



េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 9៖ េតី្រតូវេធ្វីអ្វី្របសិនេបីេលាកអ្នកមានបពាា្ហ  ឬបណ្ដឹ ងតវ៉ា 
 (េសចក្ដីសេ្រមចេលីការធានារ៉ាបរ់ង បណ្ដឹ ងឧទ្ធរណ៍ បណ្ដឹ ងតវ៉ា) 

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 291 ? 

 

េលាកអ្នកក្៏របែហលនឹងអាចេស្នីេទៅកាន ់DMHC ផងែដរេដីម្បសំុីការ្រតួតពិនិត្យេឡីងវញិែផ្នកេវជ្ជសា្រស្តេដាយឯករាជ្យ 

េដីម្បបីន្តការធានារ៉ាបរ់ងេលីេសវាកម្មែថទាសុំខភាពរបស់េលាកអ្នក។ សូមេទៅកានែ់ផ្នកទី 5.4 េនៅទំពរ័ទី 187 េដីម្បែីស្វង 

យល់ពីរេបៀបេស្នី DMHC ឲ្យ្រតួតពិនិត្យេឡីងវញិែផ្នកេវជ្ជ៦សា្រស្តេដាយឯករាជ្យ។ េលាកអ្នកអាចេស្នីសំុនូវការ្រតួត 

ពិនិត្យេឡីងវញិែផ្នកេវជ្ជសា្រស្តេដាយឯករាជ្យបែន្ថមពីេលី ឬជំនួសឲ្យបណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍ក្រមតិទី 3។ 

ែផ្នកទី 9៖ ការនាយំកបណ្្ដឹ ងឧទ្ធរណ៍របស់េលាកអ្នកេទៅហួសពីក្រមតិទី 2 

• ែផ្នកទី 9.1៖ ជំហានបនា្ទ បស់្រមាបេ់សវាកម្ម និងបរកិា្ខ រ Medicare 

្របសិនេបីេលាកអ្នកបានេធ្វីបណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍ក្រមតិទី1 និងក្រមតិទី2 ស្រមាបេ់សវា ឬបរកិា្ខ រ Medicare េហីយបណ្តឹ ង

ឧទ្ធរណ៍ទាងំពីរេនាះ ្រតូវបាន្រចានេចាល េលាកអ្នកអាចមានសិទ្ធិេធ្វីបណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍ក្រមតិបែន្ថមេទៀត។ 

លិខិតែដលេលាកអ្នកទទួលពីអង្គភាព្រតួតពិនិត្យេឡីងវញិេដាយឯករាជ្យ នឹង្របាបេ់លាកអ្នកអំពីអ្វីែដលេលាកអ្នក្រតូវេធ្វី 

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានបំណងចងប់ន្តកិច្ចដំេណីរការបណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍។ 

ក្រមតិទី 3 ៃនដំេណីរការបណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍ គឺជាសវនាការរបស់េចៅ្រកមនីតិរដ្ឋបាល (ALJ)។ អ្នកែដលេធ្វីការសេ្រមចចិត្ត 

េនៅក្នុងបណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍ក្រមតិ 3 គឺជា ALJ ឬអ្នកវនិិច្ឆយជាេមធាវ។ី ្របសិនេបីអ្នកចងឲ់្យ ALJ ឬអ្នកវនិិច្ឆយជាេមធាវ ី

េធ្វីការពិនិត្យបណ្តឹ ងរបស់េលាកអ្នកេនាះ បរកិា្ខ រឬេសវាេវជ្ជសា្រស្តែដលេលាកអ្នកកំពុងេស្នីសំុ្រតូវែតបំេពញតាមចំនួន 

ដុលា្ល រអប្បបរមា។ ្របសិនេបីទំហំទឹក្របាកដុ់លា្ល រតិចជាងក្រមតិអប្បបរមា េលាកអ្នកមនិអាចប្តឹងឧទ្ធរណ៍េទៀតេទ។ 

្របសិនេបីតៃម្ល្របាកដុ់លា្ល រមានក្រមតិខ្ពស់្រគប្់រគានេ់ហីយ េលាកអ្នកអាចេស្នីសំុ ALJ ឬអ្នកវនិិច្ឆយជាេមធាវេីដីម្ប ី

សា្ត បប់ណ្តឹ ង ឧទ្ធរណ៍របស់េលាកអ្នក។ 

្របសិនេបីេលាកអ្នកមនិយល់្រសបជាមយួការសេ្រមចចិត្តរបស់ ALJ ឬអ្នកវនិិច្ឆយជាេមធាវេីទេនាះ េលាកអ្នកអាចេទៅ 

្រកុម្របឹក្ឞោបណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍របស់ Medicare។ បនា្ទ បម់ក េលាកអ្នកអាចមានសិទ្ធិេស្នីសំុឲ្យតុលាការសហពន័្ធ

ពិនិត្យេមលីេលីបណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍របស់េលាកអ្នក។  

្របសិនេបីេលាកអ្នក្រតូវការជំនួយេនៅ្រគបដំ់ណាកក់ាលៃនដំេណីរការបណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍ េនាះេលាកអ្នកអាចទាកទ់ងកម្មវធីិ 

Cal MediConnect Ombuds តាមរយៈេលខ 1-888-452-8609។  



េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 9៖ េតី្រតូវេធ្វីអ្វី្របសិនេបីេលាកអ្នកមានបពាា្ហ  ឬបណ្ដឹ ងតវ៉ា 
 (េសចក្ដីសេ្រមចេលីការធានារ៉ាបរ់ង បណ្ដឹ ងឧទ្ធរណ៍ បណ្ដឹ ងតវ៉ា) 

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 292 ? 

 

• ែផ្នកទី 9.2៖ ជំហានបនា្ទ បស់្រមាបេ់សវាកម្ម និងបរកិា្ខ រ MediCal 

េលាកអ្នក កម៏ានសិទ្ធិប្តឹងឧទ្ធរណ៍បែន្ថមេទៀត ្របសិនេបីបណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍របស់េលាកអ្នកស្ដីពីេសវា ឬបរកិា្ខ រែដល្រតូវបាន

ធានារ៉ាបរ់ងេដាយ Medi-Cal។ ្របសិនេបីេលាកអ្នកមនិយល់្រសបនឹងេសចក្តីសេ្រមចរបស់សវនាការរដ្ឋ 

េហីយេលាកអ្នកចងឲ់្យេចៅ្រកមេផ្សងេទៀតពិនិត្យវាេឡីងវញិ េលាកអ្នកអាចនឹងេស្នីសំុសវនាការម្តងេទៀត និង/ឬេស្នីសំុ

ការពិនិត្យេឡីងវញិតាមផ្លូវតុលាការ។ 

េដីម្បេីស្នីសំុសវនការេឡីងវញិ សូមេផ្ញីសំេណី (លិខិត) ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរតាមៃ្របសណីយេទៅកាន៖់ 

អង្គភាពសវនាការេឡីងវញិ  

744 P Street, MS 19-37  

Sacramento, CA 95814  

លិខិតេនះ ្រតូវែតេផ្ញីក្នុងរយៈេពល 30 ៃថ្ងបនា្ទ បពី់ៃថ្ងែដលេលាកអ្នកទទួលបានេសចក្តីសេ្រមចរបស់េលាកអ្នក។ 

កាលកំណតេ់ពលេនះអាច្រតូវបានពន្យោរេពលរហូតដល់ 180 ៃថ្ង្របសិនេបីេលាកអ្នកមានេហតុផលល្អស្រមាបក់ារ 

យឺតយូរេនះ។  

េនៅក្នុងពាក្យេស្នីសំុសវនាការេឡីងវញិរបស់េលាកអ្នក សូមែថ្លងបពាា្ជ កពី់កាលបរេិច្ឆទែដលេលាកអ្នកទទួលបានេសចក្តី
សេ្រមចរបស់េលាកអ្នក និងមូលេហតុែដលសវនាការេឡីងវញិគួរ្រតូវបានផ្តល់ជូន។ ្របសិនេបីេលាកអ្នកចងប់ងា្ហ ញ

ភស្តុតាងបែន្ថម ចូរពិពណ៌នាអំពីភស្តុតាងបែន្ថមេនាះ េហីយពន្យល់មូលេហតុៃនការមនិបានបងា្ហ ញភស័្តុតាងេនាះពីមុន 

និងថាេតីភស្ដុតាងេនះ អាចផា្ល ស់ប្តូរេសចក្តីសេ្រមចយ៉ាងដូចេម្ដច។ េលាកអ្នកអាចនឹងទាកទ់ងេទៅកានេ់សវាែផ្នកច្បោប់

ស្រមាបជំ់នួយ។ 

េដីម្បេីស្នីសំុការ្រតួតពិនិត្យេឡីងវញិតាមផ្លូវតុលាការ េលាកអ្នក្រតូវដាកព់ាក្យេទៅតុលាការកំពូល (្រសបតាម្រកមនីតិវធីិ

រដ្ឋប្បេវណីែផ្នកទី 1094.5) ក្នុងរយៈេពលមយួឆា្ន  ំបនា្ទ បពី់ទទួលបានេសចក្ដីសេ្រមចរបស់េលាកអ្នក។ សូមដាកព់ាក្យប្តឹង

របស់េលាកអ្នក េទៅតុលាការកំពូលៃនេខានធីែដលមានេឈា្ម ះក្នុងេសចក្តីសេ្រមច។ េលាកអ្នកអាចដាកព់ាក្យប្តឹង េដាយ 

មនិចាបំាចេ់ស្នីសំុសវនាការេឡីងវញិេឡីយ។ មនិគិតៃថ្លដាកព់ាក្យប្តឹងេទ។ េលាកអ្នកអាចមានសិទ្ធិទទួលបានៃថ្លឈ្នួល

េមធាវ ីនិងការចំណាយេផ្សងៗសម្រសប ្របសិនេបីតុលាការេចញេសចក្តីសេ្រមចចុងេ្រកាយគា្ំរទដល់េលាកអ្នក។  

្របសិនេបីសវនាការេឡីងវញិ្រតូវបានេធ្វីេឡីង េហីយេលាកអ្នកមនិយល់្រសបនឹងេសចក្តីសេ្រមចែដលេចញ

ពីសវនាការេឡីងវញិេនាះ េលាកអ្នកអាចេស្នីសំុការពិនិត្យេឡីងវញិតាមផ្លូវតុលាការ ប៉ុែន្តេលាកអ្នកមនិអាចេស្នី
សំុសវនាការេឡីងវញិម្តងេទៀតបានេទ។ 



េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 9៖ េតី្រតូវេធ្វីអ្វី្របសិនេបីេលាកអ្នកមានបពាា្ហ  ឬបណ្ដឹ ងតវ៉ា 
 (េសចក្ដីសេ្រមចេលីការធានារ៉ាបរ់ង បណ្ដឹ ងឧទ្ធរណ៍ បណ្ដឹ ងតវ៉ា) 

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 293 ? 

 

ែផ្នកទី 10៖ រេបៀបេធ្វីបណ្តឹ ងតវ៉ា  

េតីបពាា្ហ ្របេភទអ្វីខ្លះែដលអាចេធ្វីបណ្តឹ ងតវ៉ាបាន? 

ដំេណីរការបណ្តឹ ងតវ៉ា្រតូវេ្របី្របាស់ស្រមាប្់របេភទមយួចំនួនៃនបពាា្ហ ែតប៉ុេណា្ណ ះ ដូចជាបពាា្ហ ពាកព់ន័្ធនឹងគុណភាពៃន 

ការែថទាសុំខភាព រយៈេពលរងច់ា ំនិងេសវាអតិថិជន។ ខាងេ្រកាមេនះ គឺជាឧទាហរណ៍ស្ដីពីបពាា្ហ ែដល្រតូវេដាះ្រសាយ

េដាយដំេណីរការបណ្តឹ ងតវ៉ា។ 

បណ្តឹ ងតវ៉ាអំពីគុណភាព 

• េលាកអ្នកមនិេពញចិត្តជាមយួនឹងគុណភាពៃនកា

រែថទាសុំខភាព ដូចជាការែថទាសុំខភាព

ែដលេលាកអ្នកទទួលបានេនៅក្នុងមន្ទីរេពទ្យ។ 

បណ្តឹ ងតវ៉ាអំពីឯកជនភាព 

• េលាកអ្នកគិតថា មានបុគ្គលេផ្សងមនិបាន 

េគារពសិទ្ធិឯកជនភាពរបស់េលាកអ្នក 

ឬែចករែំលកពត័ម៌ានរបស់េលាកអ្នក

ែដលេលាកអ្នកគិតថាជាការសមា្ង ត។់ 

បណ្តឹ ងតវ៉ាអំពីេសវាអតិថិជនមនិល្អ 

• បុគ្គលិក ឬេលាកអ្នកផ្តល់េសវាែថទាសុំខភាពមានចរតិគេ្រមាះគេ្រមយី ឬមនិេគារពេលាកអ្នក។ 

• បុគ្គលិក Health Net Cal MediConnect ្រប្រពឹត្ដចំេពាះេលាកអ្នកមនិល្អ។ 

• េលាកអ្នកគិតថា េលាកអ្នកកំពុង្រតូវបានជ្រមុញឲ្យេចញពីគេ្រមាង។ 

បណ្តឹ ងតវ៉ាអំពីលទ្ធភាពទទួលបានេសវាកម្ម 

• េលាកអ្នកមនិអាចេ្របី្របាស់េសវាែថទាសុំខភាព និងបរកិា្ខ រេនៅក្នុងការយិាល័យរបស់េវជ្ជបណ្ឌិ ត ឬេលាកអ្នក

ផ្តល់េសវាសុខភាព។ 

• េលាកអ្នកផ្តល់េសវាេលាកអ្នកមនិផ្តល់ដល់េលាកអ្នកនូវការស្រមបស្រមួលដស៏ម្រសបែដល

េលាកអ្នក្រតូវការដូចជា អ្នកបកែ្របភាសាកាយវកិារអាេមរកិជាេដីម។ 

សេង្ខប៖ រេបៀបេធ្វីបណ្តឹ ងតវ៉ា 

េលាកអ្នកអាចេធ្វីបណ្តឹ ងតវ៉ាៃផ្ទក្នុងបានជាមយួនឹងគ
េ្រមាងេយីងខ្ញុ ំនិង/ឬបណ្តឹ ងតវ៉ាខាងេ្រកៅជាមយួនឹងអង្គ 
ភាពែដលមនិមានទំនាកទំ់នងជាមយួគេ្រមាងេយីងខ្ញុ ំ។  

សូមទូរស័ព្ទេទៅេសវាបេ្រមសីមាជិក ឬ េផ្ញីលិខិតមក
េយីងខ្ញុ ំ េដីម្បេីធ្វីបណ្តឹ ងតវ៉ាៃផ្ទក្នុង។ 

មានអង្គភាពេផ្សងៗខុសៗគា្ន ែដលេដាះ្រសាយចាតែ់ចង
បណ្តឹ ងតវ៉ាខាងេ្រកៅ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម 
សូមអានែផ្នកទី 10.2 េនៅទំពរ័ទី 226។ 

 

 



េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 9៖ េតី្រតូវេធ្វីអ្វី្របសិនេបីេលាកអ្នកមានបពាា្ហ  ឬបណ្ដឹ ងតវ៉ា 
 (េសចក្ដីសេ្រមចេលីការធានារ៉ាបរ់ង បណ្ដឹ ងឧទ្ធរណ៍ បណ្ដឹ ងតវ៉ា) 

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 294 ? 

 

បណ្តឹ ងតវ៉ាអំពីេពលេវលារងច់ា ំ

• េលាកអ្នកកំពុងមានបពាា្ហ ក្នុងការណាតជួ់ប ឬរងច់ាយូំរេពកេដីម្បទីទួលបានការណាតជួ់ប។ 

• េលាកអ្នក្រតូវបានទុកឲ្យរងច់ារំយៈេពលយូរេដាយេវជ្ជបណ្ឌិ ត ឱសថការ ីឬេលាកអ្នកជំនាញសុខភាពេផ្សងេទៀត 

ឬេដាយេសវាបេ្រមសីមាជិក ឬបុគ្គលិករបស់គេ្រមាង។ 

បណ្តឹ ងតវ៉ាអំពីភាពសា្អ តមានអនាមយ័ 

• េលាកអ្នកគិតថាគ្លីនិក មន្ទីរេពទ្យ ឬការយិាល័យេវជ្ជបណ្ឌិ តមនិមានអនាមយ័។ 

បណ្តឹ ងតវ៉ាអំពីការមានលទ្ធភាពទទួលបាននូវេសវាកម្មភាសា 

• េវជ្ជបណ្ឌិ ត ឬេលាកអ្នកផ្តល់េសវាសុខភាពរបស់េលាកអ្នកមនិអាចផ្តល់ឲ្យេលាកអ្នកនូវេលាកអ្នកបកែ្របភាសា

ក្នុងេពលណាតជួ់បរបស់េលាកអ្នក។ 

បណ្តឹ ងតវ៉ាអំពីមេធ្យោបាយទំនាកទំ់នងពីេយីងខ្ញុ ំ 

• េលាកអ្នកគិតថាេយីងខ្ញុ ំខកខានមនិបានជូនដំណឹង ឬេផ្ញីលិខិតែដលេលាកអ្នកគួរែតទទួលបាន។ 

• េលាកអ្នកគិតថាពត័ម៌ានជាលាយលក្ខណ៍អក្សរែដលេយីងខ្ញុ ំេផ្ញីេទៅ មានការលំបាកេពកក្នុងការយល់។ 

បណ្តឹ ងតវ៉ាអំពីការេគារពេពលេវលាៃនចំណាតក់ាររបស់េយីងខ្ញុ ំ ពាកព់ន័្ធនឹងេសចក្តីសេ្រមចេលីការធានារ៉ាបរ់ង  

ឬបណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍ 

• េលាកអ្នកេជឿជាកថ់ា េយីងខ្ញុ ំមនិបានបំេពញតាមកាលកំណតេ់ពលក្នុងការេចញេសចក្តីសេ្រមចេលីការធានា

រ៉ាបរ់ង ឬេឆ្លីយតបនឹងបណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍របស់េលាកអ្នក។ 

• េលាកអ្នកេជឿជាកថ់ា បនា្ទ បពី់ទទួលបានេសចក្តីសេ្រមចេលីការធានារ៉ាបរ់ង ឬបណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍ែដលគា្ំរទដល់ 

េលាកអ្នក េហីយ េយីងខ្ញុ ំមនិអាចេគារពតាមកាលកំណតេ់ពលក្នុងការឯកភាព ឬផ្តល់េសវា ឬបង្់របាកជូ់ន

េលាកអ្នកវញិស្រមាបេ់សវាេវជ្ជសា្រស្តមយួចំនួន។ 

• េលាកអ្នកេជឿជាកថ់ាេយីងខ្ញុ ំមនិបានបពា្ជូ នករណីរបស់េលាកអ្នកេទៅអង្គភាព្រតួតពិនិត្យេឡីងវញិេដាយឯករាជ្យ

ទានេ់ពលេវលា។ 

 

 

 

 
វាក្យសព្ទច្បោបស់្រមាប ់«បណ្តឹ ងតវ៉ា» គឺ «បណ្តឹ ងសារទុក្ខ។» 

វាក្យសព្ទច្បោបស់្រមាប ់«ការេធ្វីបណ្តឹ ងតវ៉ា» គឺ «ការដាកប់ណ្តឹ ងសារទុក្ខ។» 



េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 9៖ េតី្រតូវេធ្វីអ្វី្របសិនេបីេលាកអ្នកមានបពាា្ហ  ឬបណ្ដឹ ងតវ៉ា 
 (េសចក្ដីសេ្រមចេលីការធានារ៉ាបរ់ង បណ្ដឹ ងឧទ្ធរណ៍ បណ្ដឹ ងតវ៉ា) 

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 295 ? 

 

េតីមាន្របេភទេផ្សងៗៃនបណ្តឹ ងតវ៉ាែដរឬេទ? 

បាទ/ចាស។ េលាកអ្នកអាចដាកប់ណ្ដឹ ងតវ៉ាៃផ្ទក្នុងឬបណ្តឹ ងតវ៉ាខាងេ្រកៅបាន។ បណ្តឹ ងតវ៉ាៃផ្ទក្នុង្រតូវបានដាកេ់ទៅកាន ់

និង្រតូវបាន្រតួតពិនិត្យេសីេរេីឡីងវញិេដាយគេ្រមាងេយីងខ្ញុ ំ។ បណ្តឹ ងតវ៉ាខាងេ្រកៅ្រតូវបានដាកព់ាក្យ និង្រតួតពិនិត្យេឡីង 

វញិេដាយអង្គភាពែដលមនិែមនជាសម្ពន័្ធសាខាជាមយួនឹងគេ្រមាងេយីងខ្ញុ ំ។ ្របសិនេបីេលាកអ្នក្រតូវការជំនួយក្នុងការេធ្វី 

បណ្តឹ ងតវ៉ាៃផ្ទក្នុង និង/ឬបណ្តឹ ងខាងេ្រកៅ េនាះេលាកអ្នកអាចទូរស័ព្ទេទៅកានក់ម្មវធីិ Cal MediConnect Ombuds 

តាមរយៈ 1-855-501-3077។ 

• ែផ្នកទី 10.1៖ បណ្តឹ ងតវ៉ាៃផ្ទក្នុង 

េដីម្បេីធ្វីបណ្ដឹ ងតវ៉ាៃផ្ទក្នុង សូមទូរស័ព្ទមកកានេ់សវាបេ្រមសីមាជិក  តាមរយៈ 1-855-464-3571 (TTY: 711) ពីេម៉ាង 

8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក 

េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាកអ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺ

ឥតគិតៃថ្ល។ េលាកអ្នកអាចេធ្វីបណ្ដឹ ងតវ៉ាបាន្រគបេ់ពល លុះ្រតាែតវាមនិទាកទ់ងនឹងឱសថ Part D។ បណ្ដឹ ងទាងំឡាយ

ណាែដលពាកព់ន័្ធនឹងឱសថ Part D ្រតូវែតេធ្វីេឡីង េនៅក្នុងរយៈេពល 60 ៃថ្ងតាម្របតិទិន បនា្ទ បពី់េលាកអ្នកមានបពាា្ហ

ែដលេលាកអ្នកចងប់្ដឹង។ 

• ្របសិនេបីមានអ្វីេផ្សងែដលេលាកអ្នក្រតូវការេធ្វី េសវាបេ្រមសីមាជិក នឹង្របាបេ់លាកអ្នក។  

• េលាកអ្នកកអ៏ាចសរេសរបណ្តឹ ងតវ៉ា េហីយេផ្ញីមកេយីងខ្ញុ ំផងែដរ។ ្របសិនេបីេលាកអ្នកដាកប់ណ្តឹ ងតវ៉ារបស់

េលាកអ្នកជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ េយីងខ្ញុ ំនឹងេឆ្លីយតបជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ។  

េយីងខ្ញុ ំ្រតូវែតផ្ដល់ដំណឹងដល់េលាកអ្នកអំពីេសចក្ដីសេ្រមចរបស់េយីងខ្ញុ ំចំេពាះបណ្ដឹ ងតវ៉ារបស់េលាកអ្នកឲ្យេលឿនតាម

ែដលករណីរបស់េលាកអ្នកត្រមូវឲ្យ អា្រស័យេលីសា្ថ នភាពសុខភាពរបស់េលាកអ្នក ប៉ែុន្តមនិយូរជាង 30 ៃថ្ងតាម្របតិទិន 

េ្រកាយពីទទួលបានបណ្ដឹ ងតវ៉ារបស់េលាកអ្នក។ ្របសិនេបីេយីងខ្ញុ ំ្រតូវការពត័ម៌ានបែន្ថម េហីយមនិមកេធ្វីការសេ្រមច 

ចិត្តក្នុងរយៈេពល 30 ៃថ្ង េយងីខ្ញុ ំនឹងជូនដំណឹងេលាកអ្នកជាលាយលក្ខណ៍អក្សរនិងផ្តល់នូវបច្ចុប្បន្នភាពពីសា្ថ នភាព 

និងេពលេវលាប៉ានស់ា្ម ន ែដលេលាកអ្នកទទួលបានចេម្លយី។ ឧទាហរណ៍េយីងខ្ញុ ំនឹងជូនដំណឹងេលាកអ្នកថា Medicare 

ទាកទ់ងនឹង បណ្តឹ ងសារទុក្ខអាច្រតូវបានពន្យោរេពលរហូតដល់ 14 ៃថ្ងតាម្របតិទិន។ ក្នុងករណីជាកល់ាកម់យួចំនួន 

េលាកអ្នកមានសិទ្ធិេស្នីសំុការ្រតួតពិនិត្យេឡីងវញិឆាបរ់ហ័សេលីបណ្ដឹ ងតវ៉ារបស់េលាកអ្នក។ េនះ េហៅថា ទ្រមងក់ារៃន 

«បណ្ដឹ ងតវ៉ាឆាបរ់ហ័ស»។ ក្នុងករណីជាកល់ាកម់យួចំនួន េលាកអ្នកមានសិទ្ធិេស្នីសំុការពិនិត្យេឡីងវញិឆាបរ់ហ័សេលី

បណ្ដឹ ងតវ៉ារបស់េលាកអ្នក ្របសិនេបីេលាកអ្នកមនិយល់្រសបជាមយួនឹងេសចក្តីសេ្រមចរបស់េយីងខ្ញុ ំ ក្នុងសា្ថ នភាពដូច

ខាងេ្រកាម៖ 



េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 9៖ េតី្រតូវេធ្វីអ្វី្របសិនេបីេលាកអ្នកមានបពាា្ហ  ឬបណ្ដឹ ងតវ៉ា 
 (េសចក្ដីសេ្រមចេលីការធានារ៉ាបរ់ង បណ្ដឹ ងឧទ្ធរណ៍ បណ្ដឹ ងតវ៉ា) 

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 296 ? 

 

 

o េយីងខ្ញុ ំបដិេសធសំេណីរបស់េលាកអ្នកចំេពាះការ្រតួតពិនិត្យេឡីងវញិឆាបរ់ហ័សេលីសំេណីសំុការែថទាំ

េវជ្ជសា្រស្ត ឬឱសថ Medicare Part D។ 

o េយីងខ្ញុ ំបដិេសធសំេណីរបស់េលាកអ្នកចំេពាះការ្រតួតពិនិត្យេឡីងវញិឆាបរ់ហ័ស េលីបណ្ដឹ ងឧទ្ធរណ៍

ចំេពាះេសវានានាែដល្រតូវបានបដិេសធ ឬឱសថ Medicare Part D។ 

o េយីងខ្ញុ ំសេ្រមចថា្រតូវការេពលបែន្ថមេទៀត េដីម្បពិីនិត្យេឡីងវញិនូវសំេណីរបស់េលាកអ្នកែដលេស្នីសំុ

ការែថទាេំវជ្ជសា្រស្ត។ 

o េយីងខ្ញុ ំសេ្រមចថា្រតូវការេពលបែន្ថមេទៀត េដីម្បពិីនិត្យេឡីងវញិនូវបណ្ដឹ ងឧទ្ធរណ៍ចំេពាះការែថទាេំវជ្ជ

សា្រស្ត ែដល្រតូវបានបដិេសធេនាះ។ 

o ្របសិនេបីេលាកអ្នកមានបពាា្ហ បនា្ទ ន ់ែដលពាកព់ន័្ធនឹងហានិភយ័ភា្ល មៗ និងធ្ងនធ់្ងរ ចំេពាះសុខ 

ភាពរបស់េលាកអ្នកេនាះ។ 

• បណ្ដឹ ងតវ៉ាទាងំឡាយណាែដលពាកព់ន័្ធនឹង Medicare Part D ្រតូវែតេធ្វីេឡីងេនៅក្នុងរយៈេពល 60 ៃថ្ងតាម 

្របតិទិន បនា្ទ បពី់េលាកអ្នកមានបពាា្ហ ែដលេលាកអ្នកចងដ់ាកប់ណ្ដឹ ងតវ៉ា។ រាល់្របេភទៃនបណ្តឹ ងតវ៉ាទាងំអស់ 

្រតូវដាកព់ាក្យជាមយួេយីងខ្ញុ ំឬេលាកអ្នកផ្តល់េសវា្រគបេ់ពលេវលា ចាបពី់ៃថ្ងេកីតឧបទ្ទវេហតុឬសកម្មភាព 

បានេកីតេឡីងែដលេធ្វីឲ្យេលាកអ្នកមនិេពញចិត្ត។ 

• ្របសិនេបីេយីងខ្ញុ ំមនិអាចេដាះ្រសាយបណ្ដឹ ងតវ៉ារបស់េលាកអ្នកេនៅក្នុងៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប ់េយីងខ្ញុ ំនឹងេផ្ញីជូន

េលាកអ្នកនូវលិខិតមយួច្បោបេ់នៅក្នុងរយៈេពល 5 ៃថ្ងតាម្របតិទិនគិតចាបពី់ៃថ្ងបានទទួលបណ្ដឹ ងរបស់េលាកអ្នក 

េដីម្បឲី្យេលាកអ្នកដឹងថា េយីងខ្ញុ ំបានទទួលបណ្ដឹ ងតវ៉ាេនះេហីយ។ 

្របសិនេបីេលាកអ្នកេធ្វីបណ្តឹ ងេដាយសារែតេយីងខ្ញុ ំបដិេសធការេស្នីសំុរបស់េលាកអ្នកចំេពាះ «េសចក្តីសេ្រមច

ធានារ៉ាបរ់ងឆាបរ់ហ័ស ឬ «បណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍ឆាបរ់ហ័ស» េនាះេយីងខ្ញុ ំនឹងផ្តល់ឲ្យេលាកអ្នកនូវ «បណ្តឹ ងតវ៉ាឆាប់

រហ័ស» និងេឆ្លីយតបេទៅនឹងបណ្តឹ ងតវ៉ារបស់េលាកអ្នកក្នុងរយៈេពល 24 េម៉ាង។ ្របសិនេបីេលាកអ្នកមានបពាា្ហ

បនា្ទ ន ់ែដលពាកព់ន័្ធនឹងហានិភយ័ភា្ល មៗ និងធ្ងនធ់្ងរ ចំេពាះសុខភាពរបស់េលាកអ្នកេនាះ េលាកអ្នកអាចេស្នីសំុ 

«បណ្តឹ ងតវ៉ាឆាបរ់ហ័ស» េហីយេយីងខ្ញុ ំនឹងេឆ្លីយតបក្នុងរយៈេពល 72 េម៉ាង។ 

 

 
 
វាក្យសព្ទច្បោបស់្រមាប ់«បណ្តឹ ងតវ៉ាឆាបរ់ហ័ស» គឺ «បណ្តឹ ងសារទុក្ខបនា្ទ ន។់» 



េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 9៖ េតី្រតូវេធ្វីអ្វី្របសិនេបីេលាកអ្នកមានបពាា្ហ  ឬបណ្ដឹ ងតវ៉ា 
 (េសចក្ដីសេ្រមចេលីការធានារ៉ាបរ់ង បណ្ដឹ ងឧទ្ធរណ៍ បណ្ដឹ ងតវ៉ា) 

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 297 ? 

 

្របសិនេបីអាច េយីងខ្ញុ ំនឹងេឆ្លីយតបេទៅេលាកអ្នកជាបនា្ទ ន។់ ្របសិនេបីេលាកអ្នកទូរស័ព្ទមកេយីងខ្ញុ ំេដីម្បបី្តឹង  

េយីងខ្ញុ ំអាចផ្តល់ចេម្លយីឲ្យេលាកអ្នកេនៅេពលទូរស័ព្ទេនាះែតម្តង។ ្របសិនេបីសា្ថ នភាពសុខភាពរបស់េលាកអ្នក

ត្រមូវឲ្យេយីងខ្ញុ ំេឆ្លីយតបឆាបរ់ហ័ស េយីងខ្ញុ ំនឹងេឆ្លីយតប។ 

• េយីងខ្ញុ ំេឆ្លីយតបបណ្តឹ ងតវ៉ាេស្ទីរទាងំអស់ក្នុងរយៈេពល 30 ៃថ្ងតាម្របតិទិន។ ្របសិនេបីេយីងខ្ញុ ំមនិេធ្វីេសចក្តី 

សេ្រមចចិត្តក្នុងរយៈេពល 30 ៃថ្ងតាម្របតិទិន េដាយសារែតេយីងខ្ញុ ំ្រតូវការពត័ម៌ានបែន្ថមេទៀត 

េយីងខ្ញុ ំនឹងជ្រមាបជូនេលាកអ្នកជាលាយល័ក្ខណ៍អក្សរ។ េយីងខ្ញុ ំកផ៏្ដល់ជូនការេធ្វីបច្ចុប្បន្នភាពអំពីសា្ថ នភាព 

និងេពលេវលាែដលបានប៉ាន្របមាណស្រមាបេ់លាកអ្នកេដីម្បទីទួលបានចេម្លយីផងែដរ។  

• ្របសិនេបីេលាកអ្នកេធ្វីបណ្តឹ ងេដាយសារែតេយីងខ្ញុ ំបដិេសធការេស្នីសំុរបស់េលាកអ្នកចំេពាះ «េសចក្តីសេ្រមច

ធានារ៉ាបរ់ងឆាបរ់ហ័ស ឬ «បណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍ឆាបរ់ហ័ស» េនាះេយីងខ្ញុ ំនឹងផ្តល់ឲ្យេលាកអ្នកនូវ «បណ្តឹ ងតវ៉ាឆាប់

រហ័ស» និងេឆ្លីយតបេទៅនឹងបណ្តឹ ងតវ៉ារបស់េលាកអ្នកក្នុងរយៈេពល 24 េម៉ាង។ 

• ្របសិនេបីេលាកអ្នកកំពុងេធ្វីបណ្តឹ ងេដាយសារែតេយីងខ្ញុ ំចំណាយេពលេវលាបែន្ថមេដីម្បេីធ្វីការសេ្រមចចិត្តេលីការ 

ធានារ៉ាបរ់ង ឬបណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍ េយីងខ្ញុ ំនឹងផ្តល់ជូនេលាកអ្នកេដាយស្វ័យ្របវត្តិនូវ «បណ្តឹ ងតវ៉ាឆាបរ់ហ័ស» 

េហីយេឆ្លីយតបេទៅនឹងបណ្តឹ ងរបស់េលាកអ្នកក្នុងរយៈេពល 24 េម៉ាង។ 

្របសិនេបីេយីងខ្ញុ ំមនិយល់្រសបជាមយួនឹងែផ្នកខ្លះ ឬទាងំអស់ៃនបណ្តឹ ងតវ៉ារបស់េលាកអ្នក េយីងខ្ញុ ំ

នឹង្របាបេ់លាកអ្នក េហីយផ្តល់ឲ្យេលាកអ្នកនូវេហតុផលរបស់េយីងខ្ញុ ំ។ េយីងខ្ញុ ំនឹងេឆ្លីយតបថា េយីងខ្ញុ ំយល់្រសប

ជាមយួនឹងបណ្តឹ ងតវ៉ា ឬអត។់ 

• ែផ្នកទី 10.2៖ បណ្តឹ ងតវ៉ាខាងេ្រកៅ 

េលាកអ្នកអាច្របាប ់Medicare អំពីបណ្តឹ ងតវ៉ារបស់េលាកអ្នក 

េលាកអ្នកកអ៏ាចេផ្ញីបណ្តឹ ងតវ៉ារបស់េលាកអ្នកេទៅ Medicare ផងែដរ។ ទ្រមងប់ណ្តឹ ងតវ៉ា Medicare មានេនៅ៖ 

https://www.medicare.gov/MedicareComplaintForm/home.aspx  

Medicare ពិនិត្យេមលីបណ្តឹ ងតវ៉ារបស់េលាកអ្នកយ៉ាងហ្មតច់ត ់េហីយេ្របី្របាស់ពត័ម៌ានេនះ េដីម្បជួីយ ែកលម្អ  

គុណភាពរបស់កម្មវធីិ Medicare។  

https://www.medicare.gov/MedicareComplaintForm/home.aspx


េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 9៖ េតី្រតូវេធ្វីអ្វី្របសិនេបីេលាកអ្នកមានបពាា្ហ  ឬបណ្ដឹ ងតវ៉ា 
 (េសចក្ដីសេ្រមចេលីការធានារ៉ាបរ់ង បណ្ដឹ ងឧទ្ធរណ៍ បណ្ដឹ ងតវ៉ា) 

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 298 ? 

 

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានពត័ម៌ាន្រតឡប ់ឬកង្វល់ណាមយួេផ្សងេទៀត ឬ្របសិនេបីេលាកអ្នកមានអារម្មណ៍ថា  

គេ្រមាងេនះមនិបានេឆ្លីយតបេទៅនឹង បពាា្ហ របស់េលាកអ្នក សូមទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លខ 1-800-MEDICARE 

(1-800-633-4227)។ េលាកអ្នកេ្របី្របាស់ TTY/TDD អាចទូរស័ព្ទេទៅេលខ 1-877-486-2048។  

ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ 

េលាកអ្នកអាច្របាប ់MediCal អំពីបណ្តឹ ងតវ៉ារបស់េលាកអ្នក 

កម្មវធីិ Cal MediConnect Ombuds កជួ៏យ េដាះ្រសាយបពាា្ហ ក្នុងជំហរអព្យោ្រកឹត្យ េដីម្បធីានាថាសមាជិករបស់េយីងខ្ញុ ំ

ទទួលបានេសវាែដលមានការធានារ៉ាបរ់ងែដលេយីងខ្ញុ ំ្រតូវែតផ្តល់ជូន។ កម្មវធីិ Cal MediConnect Ombuds 

មនិមានទំនាកទំ់នងជាមយួេយីងខ្ញុ ំ ឬ្រកុមហុ៊នធានារ៉ាបរ់ង ឬគេ្រមាងសុខភាពណាមយួេឡីយ។ 

េលខទូរស័ព្ទស្រមាបក់ម្មវធីិ Cal MediConnect Ombuds គឺ 1-855-501-3077។ េសវាទាងំេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ 

េលាកអ្នកអាច្របាប្់រកសួង្រគប្់រគងសុខាភបិាលរដ្ឋ California (DMHC) អំពបីណ្្ដឹ ងតវ៉ារបស់េលាកអ្នក 

នាយកដា្ឋ ន្រគប្់រគងសុខាភបិាលរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា (DMHC, California Department of Managed Care)  

ទទួលខុស្រតូវក្នុងការដាកប់ពា្្្ណ្ញ ត្ដិេទៅេលីគេ្រមាងសុខភាពទាងំឡាយ។ េលាកអ្នកអាចេហៅទូរស័ព្ទេទៅមណ្ឌ លជំនួយ 

(Help Center) របស់ DMHC ស្រមាបជំ់នួយក្នុងការដាកប់ណ្ដឹ ងតវ៉ាអំពីេសវានានារបស់ Medi-Cal។ 

េលាកអ្នកអាចទាកទ់ងេទៅ DMHC ្របសិនេបីេលាកអ្នក្រតូវការជំនួយក្នុងបណ្តឹ ងតវ៉ាទាកទ់ងនឹងបពាា្ហ បនា្ទ នឬ់បពាា្ហ  

ែដលពាកព់ន័្ធនឹងការគំរាមកំែហងភា្ល មៗនិងធ្ងនធ់្ងរដល់សុខភាពរបស់េលាកអ្នក េលាកអ្នកមនិយល់្រសបនឹងការសេ្រមច 

ចិត្តគេ្រមាងរបស់េយីងខ្ញុ ំអំពីបណ្តឹ ងតវ៉ារបស់េលាកអ្នកឬគេ្រមាងរបស់េយីងខ្ញុ ំែដលមនិបានេដាះ្រសាយបណ្តឹ ងតវ៉ារបស់

េលាកអ្នកបនា្ទ បពី់រយៈេពល 30 ៃថ្ងតាម្របតិទិន។ 

េលាកអ្នកអាចទទួលបានជំនួយពីមណ្ឌ លជំនួយតាមវធីិពីរយ៉ាង៖ 

• េហៅទូរស័ព្ទ1-888-466-2219។ បុគ្គលែដលថ្លងពិ់បាកសា្ត បឬ់និយាយបាន អាចេ្របីេលខទូរស័ព្ទ TYY 

េដាយឥតគិតៃថ្លេលខ 1-877-688-9891។ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ 

• ចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័របស់នាយកដា្ឋ នែថទាសុំខភាពែដលមានការ្រគប្់រគង 

(http://www.hmohelp.ca.gov)។ 

http://www.hmohelp.ca.gov)/


េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 9៖ េតី្រតូវេធ្វីអ្វី្របសិនេបីេលាកអ្នកមានបពាា្ហ  ឬបណ្ដឹ ងតវ៉ា 
 (េសចក្ដីសេ្រមចេលីការធានារ៉ាបរ់ង បណ្ដឹ ងឧទ្ធរណ៍ បណ្ដឹ ងតវ៉ា) 

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 299 ? 

 

េលាកអ្នកអាចដាកព់ាក្យបណ្្ដឹ ងតវ៉ាជាមយួនឹងការយិាល័យសិទ្ធិសីុវលិបាន។ 

េលាកអ្នកអាចដាកប់ណ្តឹ ងតវ៉ាមកកានក់ារយិាល័យស្រមាបសិ់ទ្ធិសីុវលិៃន្រកសួងសុខាភបិាល និងមនុស្សសា្រស្តបាន 

្របសិនេបីេលាកអ្នកគិតថា េលាកអ្នកមនិ្រតូវបាន្រប្រពឹត្ដចំេពាះេដាយយុត្ដិធម្៌រតឹម្រតូវេទេនាះ។ ឧទាហរណ៍ េលាកអ្នក

អាចដាកប់ណ្ដឹ ងតវ៉ាអំពីភាពមានលទ្ធភាពេចញចូលបានស្រមាបជ់នពិការឬជំនួយែផ្នកភាសាបាន។ 

េលខទូរស័ព្ទស្រមាបក់ារយិាល័យស្រមាបសិ់ទ្ធិសីុវលិគឺ 1-800-368-1019។ េលាកអ្នកេ្របី TYY គួរេហៅេទៅកានេ់លខ 

1-800-537-7697។ េលាកអ្នកកអ៏ាចចូលេទៅកាន ់https://www.hhs.gov/ocr/index.html ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម

ផងែដរ។  

េលាកអ្នកកអ៏ាចនឹងទាកទ់ងការយិាល័យ្របចាតំំបនស់្រមាបក់ារយិាល័យសិទ្ធិសីុវលិផងែដរតាមរយៈ៖ 

ការយិាល័យសិទ្ធិសីុវលិ 

នាយកដា្ឋ នេសវាសុខភាព និងមនុស្ស ៃនសហរដ្ឋអាេមរកិ 

90 7th Street, Suite 4-100 

San Francisco, CA 94103 

េលខទូរស័ព្ទគឺ 1-800-368-1019 

ទូរសារ 1-202-619-3818 

TDD 1-800-537-7697 

េលាកអ្នកកអ៏ាចនឹងមានសិទ្ធិផងែដរេនៅេ្រកាមច្បោបព់លរដ្ឋអាេមរកិែដលមានពិការភាព និងេនៅេ្រកាម ច្បោបសិ់ទ្ធិសីុវលិ 

Unruch។ េលាកអ្នកអាចទាកទ់ងកម្មវធីិ MediConnect Ombuds េដីម្បបីានជំនួយ។ េលខទូរស័ព្ទគឺ 

1-855-501-3077។ 

េលាកអ្នកអាចដាកព់ាក្យបណ្្ដឹ ងតវ៉ាជាមយួនឹងអង្្គភាពែកលម្អគុណភាពបាន 

េនៅេពលែដលបណ្តឹ ងតវ៉ារបស់េលាកអ្នកទាកទ់ងនឹងគុណភាពៃនការែថទា ំេលាកអ្នកកម៏ានជេ្រមសីពីរផងែដរ៖ 

• ្របសិនេបីេលាកអ្នកចងប់ាន េលាកអ្នកអាចេធ្វីបណ្តឹ ងតវ៉ាអំពីគុណភាពៃនការែថទាសុំខភាពេដាយផា្ទ ល់េទៅ

អង្គភាពែកលម្អគុណភាព (េដាយមនិចាបំាច ់េធ្វីបណ្តឹ ងមកេយីងខ្ញុ ំេទ)។  

• ឬ េលាកអ្នកអាចេធ្វីបណ្តឹ ងតវ៉ារបស់េលាកអ្នកមកេយីងខ្ញុ ំ និង េទៅកានអ់ង្គភាពែកលម្អគុណភាពផងែដរ។ 

្របសិនេបីេលាកអ្នកេធ្វីបណ្តឹ ងតវ៉ាេទៅអង្គភាពេនះ េយីងខ្ញុ ំនឹងេធ្វីការជាមយួពួកេគេដីម្បេីដាះ្រសាយ

បណ្តឹ ងតវ៉ារបស់េលាកអ្នក។ 

https://www.hhs.gov/ocr/index.html


េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 9៖ េតី្រតូវេធ្វីអ្វី្របសិនេបីេលាកអ្នកមានបពាា្ហ  ឬបណ្ដឹ ងតវ៉ា 
 (េសចក្ដីសេ្រមចេលីការធានារ៉ាបរ់ង បណ្ដឹ ងឧទ្ធរណ៍ បណ្ដឹ ងតវ៉ា) 

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 300 ? 

 

អង្គភាពែកលម្អគុណភាព គឺជា្រកុមេវជ្ជបណ្ឌិ តវជិា្ជ ជីវៈ និងេលាកអ្នកជំនាញែថទាសុំខភាពេផ្សងេទៀតែដល្រតូវបាន 

ជួលេដាយរដា្ឋ ភបិាលសហពន័្ធ េដីម្បពិីនិត្យ និងែកលម្អការែថទាែំដលផ្តល់ជូនេលាកអ្នកជំងឺរបស់ Medicare។ 

េដីម្បែីស្វងយល់បែន្ថមអំពីអង្គភាពេលីកកម្ពស់គុណភាព សូមេមលីជំពូកទី 2។ 

 

េនៅរដ្ឋ California អង្គភាពែកលម្អគុណភាព្រតូវបានេគេហៅថា Livanta។ េលខទូរស័ព្ទស្រមាប ់Livanta គឺ 

18775881123 (TTY: 18558876668)។ 



េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect 

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 301 ? 

 

ជំពូកទី 10៖ ការបពា្ច បស់មាជិកភាពរបស់េលាកអ្នកេនៅក្នុងគេ្រមាង 

Cal MediConnect  

េសចក្តីេផ្តីម 

េនៅក្នុងជំពូកេនះ ្របាបអំ់ពីរេបៀបែដលេលាកអ្នកអាចបពា្ច បស់មាជិកភាពេលាកអ្នកេនៅក្នុងគេ្រមាង Cal MediConnect 

របស់េយីងខ្ញុ ំ និងពីជេ្រមសីធានារ៉ាបរ់ងសុខភាពេលាកអ្នកេ្រកាយេពលែដលេលាកអ្នកចាកេចញពីគេ្រមាង។ 

្របសិនេបីេលាកអ្នកចាកេចញពីគេ្រមាងេយីងខ្ញុ ំ េលាកអ្នកនឹងេនៅែតស្ថិតេនៅក្នុងកម្មវធីិ Medicare និង Medi-Cal 

ដែដលដរាបណាេលាកអ្នកេនៅមានសិទ្ធិទទួលបាន។ ពាក្យគន្លឹះ និងនិយមនយ័របស់ពាក្យទាងំេនះ េលចេឡីងតាម 

លំដាបអ់ក្សរ្រកមេនៅក្នុងជំពូកចុងេ្រកាយៃនេសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជិក។ 

តារាងមាតកិា 
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េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 10៖ ការបពា្ច បស់មាជិកភាពរបស់េលាកអ្នកេនៅក្នុងគេ្រមាង  
Cal MediConnect 

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 302 ? 

 

H. េលាកអ្នកមានសិទ្ធិក្នុងការេធ្វីបណ្តឹ ង្របសិនេបីេយីងខ្ញុ ំបពា្ច បភ់ាពជាសមាជិករបស់េលាកអ្នកពី 

គេ្រមាងរបស់េយីងខ្ញុ ំ .............................................................................................................................. 313 
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េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 10៖ ការបពា្ច បស់មាជិកភាពរបស់េលាកអ្នកេនៅក្នុងគេ្រមាង  
Cal MediConnect 

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 303 ? 

 

A. េនៅេពលេលាកអ្នកអាចបពា្ច បស់មាជិកភាពរបស់េលាកអ្នកេនៅក្នុងគេ្រមាង 

Cal MediConnect របស់េយីងខ្ញុ ំ 

េលាកអ្នកអាចបពា្ច បស់មាជិកភាពរបស់េលាកអ្នកេនៅក្នុង Health Net Cal MediConnect េនៅេពលណាមយួកប៏ាន។  

សមាជិកភាពរបស់េលាកអ្នកនឹង្រតូវបពា្ច បេ់នៅៃថ្ងចុងេ្រកាយៃនែខែដលេយីងខ្ញុ ំទទួលបានសំេណីសំុរបស់េលាកអ្នក េដីម្ប ី
េធ្វីការផា្ល ស់ប្តូរគេ្រមាងេលាកអ្នក។ ឧទាហរណ៍ ្របសិនេបីេយីងខ្ញុ ំទទួលបានសំេណីសំុរបស់េលាកអ្នកេនៅៃថ្ងទី18 ែខ

មករា េនាះការធានារ៉ាបរ់ងរបស់េលាកអ្នកជាមយួគេ្រមាងេយីងខ្ញុ ំនឹង្រតូវបានបពា្ច បេ់នៅៃថ្ងទី31 ែខមករា។ ការធានា

រ៉ាបរ់ងថ្មីរបស់េលាកអ្នកនឹង្រតូវចាបេ់ផ្តីមេនៅៃថ្ងទីមយួៃនែខបនា្ទ ប ់(ៃថ្ងទី 1 ែខកុម្ភៈេនៅក្នុងឧទាហរណ៍េនះ)។  

េនៅេពលេលាកអ្នកបពា្ច បស់មាជិកភាពរបស់េលាកអ្នកេនៅក្នុងគេ្រមាងរបស់េលាកអ្នក េលាកអ្នកនឹង្រតូវបានចុះេឈា្ម ះក្នុង 

Medi-Cal ែដលបាន្រគប្់រគងគេ្រមាងែថទាសំ្រមាបជ់ាជេ្រមសីស្រមាបេ់លាកអ្នក ស្រមាបេ់សវាកម្ម Medi-Cal 

របស់េលាកអ្នក លុះ្រតាែតេលាកអ្នកេ្រជីសេរសីយកគេ្រមាង Cal MediConnect េផ្សងេទៀត។ េលាកអ្នកកអ៏ាចេ្រជីស

េរសីនូវជេ្រមសីៃនការចុះេឈា្ម ះេនៅក្នុង Medicare របស់េលាកអ្នកេនៅេពលែដលេលាកអ្នកបពា្ច បស់មាជិកភាពេលាក 

អ្នកេនៅក្នុងគេ្រមាងេយីងខ្ញុ ំ។ ្របសិនេបីេលាកអ្នកចាកេចញពីគេ្រមាងរបស់េយីងខ្ញុ ំ េលាកអ្នកអាចទទួលបានពត័ម៌ាន 

អំពីេលាកអ្នក៖  

• ជេ្រមសី Medicare េនៅក្នុងតារាងេនៅទំពរ័ទី 33។ 

• Medi-Cal េនៅទំពរ័ 234។ 

េលាកអ្នកអាចទទួលបានពត័ម៌ានបែន្ថមអំពីរេបៀបែដលេលាកអ្នកអាចបពា្ច បស់មាជិកភាពរបស់េលាកអ្នកេដាយការេហៅ

ទូរស័ព្ទមក៖ 

• េសវាបេ្រមសីមាជិកតាមរយៈ 1-855-464-3571 (TTY: 711) ពីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់ 8 ្រពឹក ចាបពី់ៃថ្ងចន័្ទដល់ 

ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ 

េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាកអ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ 

• ជេ្រមសីែថទាសុំខភាពតាមេលខ 1-844-580-7272 ពីៃថ្ងចន័្ទដល់ៃថ្ងសុ្រកចាបពី់េម៉ាង 8:00 ្រពឹកដល់េម៉ាង 

6:00 លា្ង ច។ អ្នកេ្របី TTY / TDD គួរទូរស័ព្ទេទៅេលខ 1-800-430-7077។  



េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 10៖ ការបពា្ច បស់មាជិកភាពរបស់េលាកអ្នកេនៅក្នុងគេ្រមាង  
Cal MediConnect 

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 304 ? 

 

• កម្មវធីិជំនួយធានារ៉ាបរ់ងសុខភាពរដ្ឋ (SHIP) កម្មវធីិ្របឹក្ឞោេយាបល់ និងផ្តល់ការែណនាអំំពីការធានារ៉ាបរ់ង 

េលីសុខភាព (HICAP) California តាមេលខ 1-800-824-0780 ពីៃថ្ងចន័្ទដល់ៃថ្ងសុ្រកពីេម៉ាង 8:00 ្រពឹក 

ដល់េម៉ាង 5:00 លា្ង ច។ សំរាបព់តម៌ានបែន្ថម ឬេដីម្បែីស្វងរកការយិាល័យ HICAP ក្នុងតំបនរ់បស់េលាកអ្នក 

សូមចូលេទៅ http://www.aging.ca.gov/HICAP/។ 

• កម្មវធីិ Cal MediConnect Ombuds តាមទូរស័ព្ទេលខ 1-888-452-8609 ពីៃថ្ងចន័្ទដល់ៃថ្ងសុ្រកចាបពី់ 

េម៉ាង 9:00 ្រពឹកដល់េម៉ាង 5:00 លា្ង ច។ អ្នកេ្របី TTY គួទូរស័ព្ទមកេលខ 1-855-847-7914។ 

• Medicare តាមេលខ 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) 24 េម៉ាងក្នុងមយួៃថ្ង ្របាពីំរៃថ្ងក្នុងមយួ 

សបា្ត ហ៍។ អ្នកេ្របី្របាស់ TTY គួរេហៅេទៅកានេ់លខ 1-877-486-2048។ 

កំណតស់មា្គ ល់៖ ចាបពី់ៃថ្ងទី 1 ែខមករាឆា្ន  ំ2019 ្របសិនេបីេលាកអ្នកស្ថិតេនៅក្នុងកម្មវធីិ្រគប្់រគងឱសថ 

េលាកអ្នក្របែហលជាមនិអាចចូលរមួក្នុងគេ្រមាងខុសគា្ន បានេទ។ សូមេមលីជំពូកទី 5 ស្រមាបព់ត័ម៌ានអំពីកម្ម 

វធីិ្រគប្់រគងឱសថ។ 

B. រេបៀបបពា្ច បស់មាជិកភាពរបស់េលាកអ្នកេនៅក្នុងគេ្រមាង Cal MediConnect 

របស់េយីងខ្ញុ ំ 

្របសិនេបីេលាកអ្នកសេ្រមចចិត្តបពា្ច បស់មាជិកភាពរបស់េលាកអ្នក សូមជូនដំណឹងេទៅ Medi-Cal ឬ Medicare  

ថាេលាកអ្នកចងច់ាកេចញពី Health Net Cal MediConnect៖ 

• ទូរស័ព្ទេទៅជេ្រមសីែថទាសុំខភាពតាមេលខ 1-844-580-7272 ពីៃថ្ងចន័្ទដល់ៃថ្ងសុ្រកចាបពី់េម៉ាង  

8:00 ្រពឹកដល់េម៉ាង 6:00 លា្ង ច។ អ្នកេ្របី TTY / TDD គួរទូរស័ព្ទេទៅេលខ 1-800-430-7077 ឬ 

• សូមទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Medicare តាមរយៈេលខ 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227), 24 េម៉ាងក្នុង

មយួៃថ្ង, ្របាពីំរៃថ្ងក្នុងមយួសបា្ដ ហ៍។ េលាកអ្នកេ្របី TTY / TDD (មនុស្សថ្លង ់ពិបាកសា្ត បឬ់និយាយ) 

គួរេហៅទូរស័ព្ទេទៅេលខ 1-877-486-2048។ េនៅេពលែដលេលាកអ្នកទូរស័ព្ទេទៅ 1-800-MEDICARE 

េលាកអ្នកកអ៏ាចេធ្វីការចុះេឈា្ម ះេនៅក្នុងគេ្រមាងសុខភាព ឬឱសថ Medicare មយួេផ្សងេទៀតបានផងែដរ។  

ពត័ម៌ានបែន្ថមស្ដីពីការទទួលេសវា Medicare របស់េលាកអ្នកេនៅេពលេលាកអ្នកចាកេចញពីគេ្រមាងេយីងខ្ញុ ំ  

គឺមានេនៅក្នុងតារាងេនៅទំពរ័ទី 222។ 

http://www.aging.ca.gov/HICAP/%E1%9F%94


េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 10៖ ការបពា្ច បស់មាជិកភាពរបស់េលាកអ្នកេនៅក្នុងគេ្រមាង  
Cal MediConnect 

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 305 ? 

 

C. រេបៀបចូលរមួគេ្រមាង Cal MediConnect េផ្សងៗេទៀត 

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានបំណងចងទ់ទួលបានអត្ថ្របេយាជន ៍Medicare និង Medi-Cal រមួគា្ន ពីគេ្រមាងែតមយួ 

េនាះេលាកអ្នកអាចចូលរមួេនៅក្នុងគេ្រមាងមយួេផ្សងេទៀតរបស់ Cal MediConnect។ 

េដីម្បចុីះេឈា្ម ះេនៅក្នុងគេ្រមាងមយួេផ្សងេទៀតរបស់ Cal MediConnect េលាកអ្នក្រតូវ៖  

• សូមទូរស័ព្ទេទៅកានែ់ផ្នកជេ្រមសីែថទាសុំខភាពតាមរយៈេលខ 1-844-580-7272 ចាបពី់ៃថ្ងចន័្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក 

ពីេម៉ាង 8:00 ្រពឹក ដល់េម៉ាង 6:00 លា្ង ច។ អ្នកេ្របី្របាស់ TTY/TDD គួរទូរស័ព្ទេទៅេលខ 

1-800-430-7077។ សូម្របាបពួ់កេគថា េលាកអ្នកចងច់ាកចញពីគេ្រមាង Health Net Cal MediConnect 

េហីយចងចូ់លរមួេនៅក្នុងគេ្រមាងមយួេផ្សងេទៀតរបស់ Cal MediConnect។ ្របសិនេបីេលាកអ្នកមនិ្របាកដថា 

េលាកអ្នកចងចូ់លរមួេនៅក្នុងគេ្រមាងមយួណា េនាះពួកេគអាច្របាបេ់លាកអ្នកពីគេ្រមាងដៃទេទៀត

ែដលស្ថិតេនៅក្នុងតំបនេ់លាកអ្នក។ 

  

D. េតីេធ្វីដូចេម្តចេដីម្បទីទួលបានេសវាកម្ម Medicare និង MediCalដាចេ់ដាយែឡកពីគា្ន  

្របសិនេបីេលាកអ្នកមនិចងចុ់ះេឈា្ម ះេនៅក្នុងគេ្រមាងេផ្សងេទៀតរបស់ Cal MediConnect បនា្ទ បពី់េលាកអ្នកចាកេចញពី 

Health Net Cal MediConnect េនាះេលាកអ្នកនឹង្រតូវ្រតឡបម់កទទួលេសវាកម្ម Medicare និង Medi-Cal របស់

េលាកអ្នកវញិដាចេ់ដាយែឡកពីគា្ន ។ 

D1 វធិីេដមី្បឲី្យេលាកអ្នកទទួលបានេសវាកម្ម Medicare របស់េលាកអ្នក 

េលាកអ្នកនឹងមានជេ្រមសីមយួអំពីវធីិែដលេលាកអ្នកទទួលបានអត្ថ្របេយាជន ៍Medicare របស់េលាកអ្នក។  

េលាកអ្នកមានជេ្រមសីបីយ៉ាង េដីម្បទីទួលបានេសវាកម្ម Medicare របស់េលាកអ្នក។ េដាយេ្រជីសេរសីនូវជេ្រមសីណាមយួ 

េលាកអ្នកនឹងបពា្ច បស់មាជិកភាពរបស់េលាកអ្នកេដាយស្វ័យ្របវត្តិេនៅក្នុងគេ្រមាង Cal MediConnect របស់េយីងខ្ញុ ំ។  



េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 10៖ ការបពា្ច បស់មាជិកភាពរបស់េលាកអ្នកេនៅក្នុងគេ្រមាង  
Cal MediConnect 

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 306 ? 

 

1. េលាកអ្នកអាចផា្ល ស់ប្តូរេទៅកាន៖់ 

គេ្រមាងសុខភាពរបស់ Medicare 

(ដូចជាគេ្រមាង Medicare Advantage) 

ឬ្របសិនេបីេលាកអ្នកមានត្រមូវការែនការបំេពញ

ការងារនិងការរស់េនៅក្នុងេសវាកម្ម

កម៏ានវធីិែថទាសំ្រមាបម់នុស្សចាស់ (PACE) 

ខាងេ្រកាមេនះ គឺជាអ្វីែដលេលាកអ្នក្រតូវអនុវត្តតាម៖ 

សូមទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Medicare តាមរយៈេលខ 

1-800-MEDICARE (1-800-633-4227),  
24 េម៉ាងក្នុងមយួៃថ្ង, ្របាពីំរៃថ្ងក្នុងមយួសបា្ដ ហ៍។  
អ្នកេ្របី្របាស់ TTY គួរទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លខ 

1-877-486-2048 េដីម្បចុីះេឈា្ម ះេនៅក្នុង

គេ្រមាងសុខភាពថ្មីរបស់ Medicare ែតប៉ុេណា្ណ ះ។ 

ស្រមាបសំ់ណួរអំពី PACE សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅ 
កានេ់លខ 1-855-921-PACE (7223)។ 

្របសិនេបីេលាកអ្នក្រតូវការជំនួយ ឬពត័ម៌ានបែន្ថម៖  

• សូមទូរស័ព្ទេទៅកម្មវធីិ្របឹក្ឞោេយាបល់ 

និងផ្តល់ការែណនាអំំពីការធានារ៉ាបរ់ងេលីសុខ

ភាព (HICAP) California តាមេលខ 

1-800-824-0780, ពីៃថ្ងចន័្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក 
ចាបពី់េម៉ាង 8:00 ្រពឹកដល់េម៉ាង 5:00 លា្ង ច។ 

ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម ឬេដីម្បែីស្វងរក 
ការយិាល័យ HICAP ក្នុងតំបនរ់បស់ 
េលាកអ្នក សូមចូលេទៅ 

http://www.aging.ca.gov/HICAP/។ 

េលាកអ្នកនឹង្រតូវបានលុបេឈា្ម ះេចញេដាយស្វ័យ

្របវត្តិពី Health Net Cal MediConnect េនៅេពល

ែដលការធានារ៉ាបរ់ងេនៅក្នុងគេ្រមាងថ្មីរបស់េលាកអ្នក

បានចាបេ់ផ្ដីម។ 

http://www.aging.ca.gov/HICAP/


េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 10៖ ការបពា្ច បស់មាជិកភាពរបស់េលាកអ្នកេនៅក្នុងគេ្រមាង  
Cal MediConnect 

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 307 ? 

 

2. េលាកអ្នកអាចផា្ល ស់ប្តូរេទៅកាន៖់ 

Original Medicare េដាយមាន 

គេ្រមាងឱសថ្រតូវការេវជ្ជបពាា្ជ  Medicare 

ដាចេ់ដាយែឡក  

ខាងេ្រកាមេនះ គឺជាអ្វីែដលេលាកអ្នក្រតូវអនុវត្តតាម៖ 

សូមទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Medicare តាមរយៈេលខ 

1-800-MEDICARE (1-800-633-4227),  

24 េម៉ាងក្នុងមយួៃថ្ង, ្របាពីំរៃថ្ងក្នុងមយួសបា្ដ ហ៍។  

អ្នកេ្របី្របាស់ TTY គួរេហៅេទៅកានេ់លខ 

1-877-486-2048។  

្របសិនេបីេលាកអ្នក្រតូវការជំនួយ ឬពត័ម៌ានបែន្ថម៖  

• សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានក់ម្មវធីិផ្តល់្របឹក្ឞោនិងតសូ៊ម

តិ ែផ្នកធានារ៉ាបរ់ងសុខភាពេនៅរដ្ឋ California 

(HICAP) េនៅ 1-800-824-0780, 

ពីៃថ្ងចន័្ទដល់ៃថ្ងសុ្រកចាបពី់េម៉ាង 8:00 ្រពឹកដល់ 

េម៉ាង 5:00 លា្ង ច។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម 

ឬេដីម្បែីស្វងរកការយិាល័យ HICAP 

ក្នុងតំបនរ់បស់េលាកអ្នក សូមចូលេទៅ  

http://www.aging.ca.gov/HICAP/។ 

េលាកអ្នកនឹង្រតូវបានលុបេឈា្ម ះេចញេដាយស្វ័យ

្របវត្តិពី Health Net Cal MediConnect េនៅេពល

ែដលការធានារ៉ាបរ់ង Original Medicare របស់

េលាកអ្នកបានចាបេ់ផ្ដីម។ 

http://www.aging.ca.gov/HICAP/


េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 10៖ ការបពា្ច បស់មាជិកភាពរបស់េលាកអ្នកេនៅក្នុងគេ្រមាង  
Cal MediConnect 

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 308 ? 

 

3. េលាកអ្នកអាចផា្ល ស់ប្តូរេទៅកាន៖់ 

Original Medicare េដាយគា្ម នគេ្រមាង

ឱសថ្រតូវការេវជ្ជបពាា្ជ  Medicare ដាច់

េដាយែឡកមយួ 

កំណតស់មា្គ ល់៖ ្របសិនេបីេលាកអ្នកផា្ល ស់ប្ដូរ

េទៅ Original Medicare េហីយមនិបានចុះ

េឈា្ម ះេនៅក្នុងគេ្រមាងឱសថ្រតូវការេវជ្ជបពាា្ជ  

Medicare ដាចេ់ដាយែឡក េនាះ Medicare 

អាចនឹងចុះេឈា្ម ះេលាកអ្នកេនៅក្នុងគេ្រមាង

ឱសថ លុះ្រតាែតេលាកអ្នក្របាប ់Medicare ថា 

េលាកអ្នកមនិចងចូ់លរមួេនៅក្នុងគេ្រមាងេនះ។  

េលាកអ្នកគប្បបីពា្ឈបក់ារធានារ៉ាបរ់ងេលីឱសថ

្រតូវការេវជ្ជបពាា្ជ  ែតក្នុងករណីែដលេលាកអ្នក

ទទួលការធានារ៉ាបរ់ងឱសថពីនិេយាជក 

សហជីព ឬពី្របភពេផ្សងេទៀត។ ្របសិនេបីអ្នក 

មានចម្ងល់ ថាេតីេលាកអ្នក្រតូវការការធានា 

រ៉ាបរ់ងេលីឱសថឬអត ់សូមទូរស័ព្ទមកកានក់ម្ម 

វធីិ្របឹក្ឞោេយាបល់ និងផ្តល់ការែណនាអំំពីការ 

ធានារ៉ាបរ់ងេលីសុខភាព (HICAP) កម្មវធីិ្របឹក្ឞោ 

េយាបល់ តាមេលខ 1-800-824-0780 

ចាបពី់ៃថ្ងចន័្ទដល់ៃថ្ងសុ្រកចាបពី់េម៉ាង  

8:00 ្រពឹកដល់េម៉ាង 5:00 លា្ង ច។ 

ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម ឬេដីម្បែីស្វងរក 

ការយិាល័យ HICAP ក្នុងតំបនរ់បស់ 

េលាកអ្នក សូមចូលេទៅ 

http://www.aging.ca.gov/HICAP/។ 

ខាងេ្រកាមេនះ គឺជាអ្វីែដលេលាកអ្នក្រតូវអនុវត្តតាម៖ 

សូមទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Medicare តាមរយៈេលខ 

1-800-MEDICARE (1-800-633-4227),  
24 េម៉ាងក្នុងមយួៃថ្ង, ្របាពីំរៃថ្ងក្នុងមយួសបា្ដ ហ៍។  
អ្នកេ្របី្របាស់ TTY គួរេហៅេទៅកានេ់លខ 

1-877-486-2048។ 

្របសិនេបីេលាកអ្នក្រតូវការជំនួយ ឬពត័ម៌ានបែន្ថម៖  

 សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានក់ម្មវធីិផ្តល់្របឹក្ឞោនិងត

សូ៊មតិ ែផ្នកធានារ៉ាបរ់ងសុខភាពេនៅរដ្ឋ 

California (HICAP) េនៅ 

1-800-824-0780, ពីៃថ្ងចន័្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក 
ចាបពី់េម៉ាង 8:00 ្រពឹកដល់េម៉ាង 5:00 លា្ង ច។ 

ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម ឬេដីម្បែីស្វងរក 
ការយិាល័យ HICAP ក្នុងតំបនរ់បស់ 
េលាកអ្នក សូមចូលេទៅ  

http://www.aging.ca.gov/HICAP/ ។ 

េលាកអ្នកនឹង្រតូវបានលុបេឈា្ម ះេចញេដាយស្វ័យ

្របវត្តិពី Health Net Cal MediConnect េនៅេពល

ែដលការធានារ៉ាបរ់ង Original Medicare របស់

េលាកអ្នកបានចាបេ់ផ្ដីម។ 

http://www.aging.ca.gov/HICAP/


េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 10៖ ការបពា្ច បស់មាជិកភាពរបស់េលាកអ្នកេនៅក្នុងគេ្រមាង  
Cal MediConnect 

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 309 ? 

 

D2. រេបៀបេដមី្បទីទួលបានេសវាកម្ម MediCal របស់េលាកអ្នក 

្របសិនេបីេលាកអ្នកចាកេចញពីគេ្រមាង Cal MediConnect របស់េលាកអ្នក េនាះេលាកអ្នកនឹង្រតូវបានចុះេឈា្ម ះក្នុង 

េសវាកម្ម Medi-Cal តាមរយៈ្រកុមហុ៊ន Health Net Community Solutions, Inc. លុះ្រតាែតេលាកអ្នកេ្រជីស 

េរសីគេ្រមាងែថទាែំដល្រតូវបាន្រគប្់រគងខុសៗគា្ន ៃនជេ្រមសីរបស់េលាកអ្នក។ េសវាកម្ម Medi-Cal របស់េលាកអ្នករមួ

បពា្ចូ លទាងំេសវា និងការគា្ំរទរយៈេពលែវង និងការែថទាសុំខភាពផ្លូវចិត្ដ។ 

េនៅេពលេលាកអ្នកសំុបពា្ច បជ់ាសមាជិកេនៅក្នុងគេ្រមាង Cal MediConnect របស់េយីងខ្ញុ ំ េលាកអ្នកនឹង្រតូវឲ្យ  

Health Care Options ដឹងពីគេ្រមាងែថរក្ឞោ Medi-Cal ែដលេលាកអ្នកចងចូ់លរមួ។ 

 សូមទូរស័ព្ទេទៅកានែ់ផ្នកជេ្រមសីែថទាសុំខភាពតាមរយៈេលខ 1-844-580-7272 ចាបពី់ៃថ្ងចន័្ទដល់

ៃថ្ងសុ្រក ពីេម៉ាង 8:00 ្រពឹក ដល់េម៉ាង 6:00 លា្ង ច។ អ្នកេ្របី្របាស់ TTY/TDD គួរទូរស័ព្ទេទៅេលខ 

1-800-430-7077។ ្របាបពួ់កេគថាេលាកអ្នកចងេ់ចញពីគេ្រមាង Health Net Cal MediConnect 

េហីយមកចូលរមួក្នុងគេ្រមាងែថទាែំដល្រគប្់រគងេដាយ Medi-Cal វញិ។ ្របសិនេបីេលាកអ្នកមនិ

្របាកដថា េលាកអ្នកចងចូ់លរមួេនៅក្នុងគេ្រមាងមយួណា េនាះពួកេគអាច្របាបេ់លាកអ្នកពីគេ្រមាងដៃទ

េទៀតែដលស្ថិតេនៅក្នុងតំបនេ់លាកអ្នក។ 

េនៅេពលែដលេលាកអ្នកបពា្ច បស់មាជិកភាពរបស់េលាកអ្នកជាមយួគេ្រមាង CalMediConnect របស់េយីងខ្ញុ ំ 

េនាះេលាកអ្នកនឹងទទួលបានបណ័្ណ សមា្គ ល់សមាជិកថ្មីមយួ េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជិក ថ្មីមយួនិងបពា្ជ ីេឈា្ម ះ 

អ្នកផ្តល់េសវាែថទានិំងឱសថសា្ថ នថ្មីមយួស្រមាបក់ារធានារ៉ាបរ់រង Medi-Cal របស់េលាកអ្នក។ 

E. បន្តទទលួបានេនៅេសវាេវជ្ជសា្រស្តនិងឱសថរបស់េលាកអ្នកតាមរយៈគេ្រមាងពកួេយីងខ្ញុ ំ 

រហូតដល់កាតសមាជិកេលាកអ្នក្រតូវបានបពា្ច ប ់

្របសិនេបីេលាកអ្នកចាកេចញពី Health Net Cal MediConnect េនាះ វាអាចនឹង្រតូវការេពលខ្លះ មុនេពលែដល

សមាជិកភាពរបស់េលាកអ្នកបពា្ច ប ់េហីយការធានារ៉ាបរ់ង Medicare និង Medi-Cal ថ្មីរបស់េលាកអ្នកចាប់

េផ្តីមដំេណីរការ។ សូមេមលីទំពរ័ទី 223 ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម។ ក្នុងអំឡុងេពលេនះ េលាកអ្នកនឹងបន្ដទទួល

បានការែថទាសុំខភាព និងឱសថេលាកអ្នកតាមរយៈគេ្រមាងរបស់េយីងខ្ញុ ំ។ 

• េលាកអ្នកគួរេ្របី្របាស់ឱសថសា្ថ នក្នុងបណា្្ដ ញរបស់េយីងខ្ញុ ំ េដីម្បទីទួលបានការផ្្គតផ់្្គងឱ់សថតាមេវជ្ជបពាា្ជ  

េលាកអ្នក។ ជាទូេទៅ ឱសថ្រតូវការេវជ្ជបពាា្ជ របស់េលាកអ្នក្រតូវបានរ៉ាបរ់ង ែតក្នុងករណីែដលវា្រតូវបានផ្គតផ់្គង់



េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 10៖ ការបពា្ច បស់មាជិកភាពរបស់េលាកអ្នកេនៅក្នុងគេ្រមាង  
Cal MediConnect 

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 310 ? 

 

េនៅតាមឱសថសា្ថ នក្នុងបណា្ដ ញែតប៉ុេណា្ណ ះរមួបពា្ចូ លទាងំតាមរយៈេសវាកម្មឱសថសា្ថ នែដលបពាា្ជ ទិញ 

តាមរយៈៃ្របសណីយរ៍បស់េយីងខ្ញុ ំផងែដរ។ 

• ្របសិនេបីេលាកអ្នកចូលស្រមាកក្នុងមន្ទីរេពទ្យចំៃថ្ងែដលបណ័្ណ សមាជិករបស់េលាកអ្នកផុតកំណត ់ៃថ្លសា្ន កេ់នៅ

ក្នុងមន្ទីរេពទ្យ ជាទូេទៅនឹង្រតូវបានធានារ៉ាបរ់ងេដាយគេ្រមាង Cal MediConnect របស់េយីងខ្ញុ ំ រហូតដល់េពល

ែដលេលាកអ្នកេចញពីមន្ទីរេពទ្យ។ ករណីេនះនឹងេកីតមានេឡីង េទាះបីជាការធានារ៉ាបរ់ងសុខភាពថ្មីរបស់

េលាកអ្នកចាបេ់ផ្តីម មុនេពលែដលេលាកអ្នកេចញពីមន្ទីរេពទ្យកេ៏ដាយ។ 

F. សា្ថ នភាពេផ្សងេទៀតេនៅេពលែដលកាតសមាជិកេលាកអ្នកេនៅក្នុងគេ្រមាង 

Cal MediConnect របស់េយីងខ្ញុ ំ បពា្ច ប។់ 

ខាងេ្រកាមេនះ គឺជាករណីេនៅេពលែដល Health Net Cal MediConnect ្រតូវែតបពា្ច បស់មាជិកភាពរបស់េលាកអ្នក

េនៅក្នុងគេ្រមាង៖ 

• ្របសិនេបីមានការផា្អ កនូវការធានារ៉ាបរ់ងៃន Medicare Part A និង Part B របស់េលាកអ្នក។ 

• ្របសិនេបីេលាកអ្នកែលងមានលក្ខណៈសម្បត្តិ្រគប្់រគានស់្រមាបក់ម្មវធីិ Medi-Cal តេទៅេទៀតេហីយ។ 

គេ្រមាងេយីងខ្ញុ ំ គឺស្រមាបេ់លាកអ្នកែដលមានលក្ខណៈសម្បត្តិ្រគប្់រគានស់្រមាបទ់ាងំកម្មវធីិ Medicare  

និង Medi-Cal។ រដ្ឋ California ឬ Medicare នឹងលុបេឈា្ម ះរបស់េលាកអ្នកេចញពីគេ្រមាង  

Health Net Cal MediConnect េហីយេលាកអ្នកនឹងវលិ្រតឡបេ់ទៅកានគ់េ្រមាង Original Medicare វញិ។ 

្របសិនេបីេលាកអ្នកទទួលបានជំនួយបែន្ថមេដីម្បបីងៃ់ថ្លឱសថ្រតូវការេវជ្ជបពាា្ជ  Medicare Part D របស់

េលាកអ្នក CMS នឹងចុះេឈា្ម ះេលាកអ្នកេដាយស្វ័យ្របវត្តិេទៅក្នុងគេ្រមាងឱសថ្រតូវការេវជ្ជបពាា្ជ របស់ 

Medicare។ ្របសិនេបីេលាកអ្នកមានលក្ខណៈសម្បត្តិ្រគប្់រគានម់្តងេទៀតស្រមាប ់Medi-Cal 

េហីយចងចុ់ះេឈា្ម ះចូលម្តងេទៀតេនៅក្នុង Health Net Cal MediConnect េនាះេលាកអ្នកចាបំាច្់រតូវ 

ទូរស័ព្ទេទៅជេ្រមសីែថទាសុំខភាពតាមទូរស័ព្ទេលខ 1-844-580-7272 ពីៃថ្ងចន័្ទដល់ៃថ្ងសុ្រកចាបពី់េម៉ាង 

8:00 ្រពឹករហូតដល់េម៉ាង 6:00 លា្ង ច អ្នកេ្របី TTY /TDD គួរទូរស័ព្ទេទៅេលខ 1-800-430-7077។  

សូម្របាបពួ់កេគថា េលាកអ្នកចងចូ់លរមួម្តងេទៀតក្នុងគេ្រមាង Health Net Cal MediConnect។ 

• ្របសិនេបីេលាកអ្នកផា្ល ស់ប្ដូរទីលំេនៅេទៅេ្រកៅតំបនេ់សវាកម្មរបស់េយីងខ្ញុ ំ។  



េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 10៖ ការបពា្ច បស់មាជិកភាពរបស់េលាកអ្នកេនៅក្នុងគេ្រមាង  
Cal MediConnect 

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 311 ? 

 

• ្របសិនេបីេលាកអ្នកេនៅេ្រកៅតំបនេ់សវាកម្មរបស់េយីងខ្ញុ ំក្នុងរយៈេពលេលីសពី្របាមំយួែខ។  

o ្របសិនេបីេលាកអ្នកផា្ល ស់ប្តូរទីលំេនៅ ឬេធ្វីដំេណីររយៈេពលយូរ េលាកអ្នក្រតូវេហៅទូរស័ព្ទេទៅ

កានេ់សវាកម្មបេ្រមសីមាជិកេដីម្បែីស្វងរកឲ្យេឃីញថាេតីទីកែន្លងែដលេលាកអ្នកផា្ល ស់ប្តូរទីលំេនៅ  

ឬេធ្វីដំេណីរេទៅកានេ់នាះ ស្ថិតេនៅក្នុងតំបនេ់សវាកម្មរបស់េយីងខ្ញុ ំែដរឬេទ។ 

• ្របសិនេបីេលាកអ្នកចូលពន្ធនាគារ ឬជាបគុ់កេដាយសារបទេល្មីសឧ្រកិដ្ឋ។ 

• ្របសិនេបីេលាកអ្នកកុហក ឬលាកទុ់កពត័ម៌ានអំពីការធានារ៉ាបរ់ងេផ្សងេទៀតែដលេលាកអ្នកមាន ចំេពាះឱសថ

្រតូវការេវជ្ជបពាា្ជ ។ 

• ្របសិនេបីេលាកអ្នកមនិែមនជាពលរដ្ឋអាេមរកិ ឬមនិមានវត្តមានេដាយ្រសបច្បោបេ់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាេមរកិ។ 

េលាកអ្នក្រតូវែតជាពលរដ្ឋអាេមរកិ ឬមានវត្តមានេដាយ្រសបច្បោបេ់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាេមរកិេដីម្បកីា្ល យជាសមាជិក 

ៃនគេ្រមាងេយីងខ្ញុ ំ។ មជ្ឈមណ្ឌ លស្រមាបេ់សវាកម្ម Medicare និង Medicaid នឹងជ្រមាបជូនដំណឹងេយីងខ្ញុ ំ 

្របសិនេបីេលាកអ្នកមនិមានសិទ្ធិស្ថិតេនៅជាសមាជិកេដាយែផ្អកេលីមូលដា្ឋ នេនះ។ េយីងខ្ញុ ំ្រតូវែតលុបេឈា្ម ះ 

េលាកអ្នកេចញ ្របសិនេបីេលាកអ្នកមនិបំេពញបាន្រគបត់ាមលក្ខខណ្ឌ ទាមទារត្រមូវេនះេទេនាះ។ 

្របសិនេបីេលាកអ្នកែលងមានលក្ខណៈសម្បត្តិ្រគប្់រគានស់្រមាបក់ម្មវធីិ Medi-Cal ឬសា្ថ នភាពេលាកអ្នកបានផា្ល ស់ 

ប្តូរែដលេធ្វីឲ្យេលាកអ្នកែលងមានសិទ្ធិទទួលបាន Cal MediConnect តេទៅេទៀត េលាកអ្នកអាចនឹងបន្តទទួល 

បានអត្ថ្របេយាជនេ៍លាកអ្នកពី Health Net Cal MediConnect ស្រមាបរ់យៈកាលពីរែខបែន្ថមេទៀត។ 

េពលេវលាបែន្ថមេនះនឹងអនុពាា្្្ណ្ញ តេលាកអ្នកឲ្យែកត្រមូវពត័ម៌ានអំពីភាពមានសិទ្ធិទទួលបានរបស់េលាកអ្នក្របសិនេបី 

េជឿជាកថ់ាេលាកអ្នកេនៅែតមានសិទ្ធិស័ក្តិសមដែដល។ េលាកអ្នកនឹងទទួលបានលិខិតពីេយីងខ្ញុ ំអំពីការផា្ល ស់ប្តូរេនៅ 

េលីភាពមានសិទ្ធិស័ក្តិសមរបស់េលាកអ្នកេដាយមានការែណនាេំដីម្បែីកត្រមូវពត័ម៌ានពីភាពមានសិទ្ធិស័ក្តិស 

មរបស់េលាកអ្នក។ 

• េដីម្បសី្ថិតេនៅជាសមាជិកៃន Health Net Cal MediConnect េលាកអ្នក្រតូវែតមានលក្ខណៈសម្បត្តិ្រគប ់

្រគានម់្តងេទៀតេនៅ្រតឹមៃថ្ងចុងេ្រកាយៃនរយៈេពលពីរែខេនាះ។ 

• េបីេលាកអ្នកមនិមានលក្ខណៈសម្បត្តិ្រគប្់រគានេ់នៅ្រតឹមចុងបពា្ច បៃ់នរយៈេពលពីរែខេនាះេទ េលាកអ្នកនឹង 

្រតូវបានេគលុបេឈា្ម ះេចញពី Health Net Cal MediConnect។  



េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 10៖ ការបពា្ច បស់មាជិកភាពរបស់េលាកអ្នកេនៅក្នុងគេ្រមាង  
Cal MediConnect 

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 312 ? 

 

ក្នុងករណីែដលេយីងខ្ញុ ំទទួលបានការអនុពាា្្្ណ្ញ តជាមុនពី Medicare និង Medi-Cal េយីងខ្ញុ ំកអ៏ាចឲ្យេលាកអ្នកចាកេចញ

ពីគេ្រមាងេយីងខ្ញុ ំស្រមាបមូ់លេហតុមយួចំនួនដូចខាងេ្រកាម៖ 

• ្របសិនេបីេលាកអ្នកមានេចតនាផ្តល់ពត័ម៌ានមនិពិត េនៅេពលែដលេលាកអ្នកចុះេឈា្ម ះចូលក្នុងគេ្រមាងរបស់

េយីងខ្ញុ ំ េហីយពត័ម៌ានែដលេលាកអ្នកបានផ្តល់ជូនេនាះ បះ៉ពាល់ដល់សិទ្ធទទួលបានរបស់េលាកអ្នកេនៅក្នុង

គេ្រមាងេយីងខ្ញុ ំ។ 

• ្របសិនេបីេលាកអ្នកេនៅែតបន្ត្រប្រពឹត្ដឥរយិាបថែដលរខំាន និងេធ្វីឲ្យពិបាកដល់េយីងខ្ញុ ំក្នុងការផ្តល់ការែថទាំ

េវជ្ជសា្រស្តស្រមាបេ់លាកអ្នក និងសមាជិកេផ្សងេទៀតេនៅក្នុងគេ្រមាងេយីងខ្ញុ ំ។ 

• ្របសិនេបីេលាកអ្នកបេណា្ត យឲ្យអ្នកណាមា្ន កេ់ទៀតេ្របី្របាស់បណ័្ណ សមា្គ ល់សមាជិករបស់េលាកអ្នកេដីម្បទីទួល

បានការែថទាេំវជ្ជសា្រស្ត។ 

o ្របសិនេបីេយីងខ្ញុ ំបពា្ច បស់មាជិកភាពរបស់េលាកអ្នក េដាយសារមូលេហតុេនះ Medicare 

អាចនឹងឲ្យអគ្គអធិការកិច្ចេធ្វីការេសីុបអេង្កតេទៅេលីករណីរបស់េលាកអ្នក។ 

G. បទបពាា្ជ ែដល្របឆាងំនឹងការសំុឲ្យេលាកអ្នកេចញពីគេ្រមាង Cal MediConnect 

របស់េយីងខ្ញុ ំចំេពាះេហតុផលែដលពាកព់ន័្ធនឹងសុខភាព ។ 

្របសិនេបីេលាកអ្នកយល់ថា េលាកអ្នក្រតូវបានេស្នីសំុឲ្យចាកេចញពីគេ្រមាងេយីងខ្ញុ ំ េដាយសារមូលេហតុទាកទ់ង

នឹងសុខភាពេនាះ េលាកអ្នកគប្បទូីរស័ព្ទេទៅកាន ់Medicare តាមរយៈេលខ 1-800-MEDICARE 

(1-800-633-4227)។  អ្នកេ្របី្របាស់ TTY គួរទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លខ 1-877-486-2048។  េលាកអ្នកអាចនឹង

ទូរស័ព្ទេទៅបាន 24 េម៉ាងក្នុងមយួៃថ្ង ្របាពីំរៃថ្ងក្នុងមយួសបា្ដ ហ៍។  

េលាកអ្នកកគួ៏រទូរស័ព្ទេទៅកម្មវធីិ Cal MediConnect Ombuds តាមរយៈេលខ 1-855-501-3077 ផងែដរ។ 

ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក ពីេម៉ាង 9:00 ្រពឹកដល់េម៉ាង 5:00 លា្ង ច។ អ្នកេ្របី្របាស់ TTY គួរេហៅេទៅកានេ់លខ 

1-855-847-7914។ 



េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 10៖ ការបពា្ច បស់មាជិកភាពរបស់េលាកអ្នកេនៅក្នុងគេ្រមាង  
Cal MediConnect 

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 313 ? 

 

H. េលាកអ្នកមានសិទ្ធិក្នុងការេធ្វីបណ្តឹ ង្របសិនេបីេយីងខ្ញុ ំបពា្ច បភ់ាពជាសមាជិករបស់េលាកអ្ន

កពីគេ្រមាងរបស់េយីងខ្ញុ ំ 

្របសិនេបីេយីងខ្ញុ ំបពា្ច បស់មាជិកភាពរបស់េលាកអ្នកេនៅក្នុងគេ្រមាង Cal MediConnect របស់េយីងខ្ញុ ំ, េយីងខ្ញុ ំ្រតូវែត

្របាបេ់លាកអ្នកពីមូលេហតុនានារបស់េយីងខ្ញុ ំជាលាយលក្ខណ៍អក្សរស្រមាបក់ារបពា្ច បស់មាជិកភាពេលាកអ្នក។ 

េយីងខ្ញុ ំក្៏រតូវពន្យល់ផងែដរពីរេបៀបែដលេលាកអ្នកអាចដាកព់ាក្យបណ្ដឹ ងសារទុក្ខ ឬពាក្យបណ្តឹ ងតវ៉ា អំពីការសេ្រមច

របស់េយីងខ្ញុ ំក្នុងការបពា្ច បស់មាជិកភាពេលាកអ្នក។ េលាកអ្នកកអ៏ាចេមលីជំពូកទី 9 ផងែដរស្រមាបព់ត័ម៌ានស្ដី
ពីរេបៀបដាកព់ាក្យបណ្ដឹ ង។ 

I. រេបៀបេដីម្បទីទលួបានពត័ម៌ានបែន្ថមអំពីការបពា្ច បស់មាជិកភាពៃនគេ្រមាងរបស់េលាកអ្នក 

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ ឬចងប់ានពត័ម៌ានបែន្ថមអំពីេពលែដលេយីងខ្ញុ ំអាចបពា្ច បស់មាជិកភាពរបស់

េលាកអ្នកេនាះ េលាកអ្នកអាច៖ 

• ទូរស័ព្ទមកកានែ់ផ្នកេសវាបេ្រមសីមាជិករបស់េយីងខ្ញុ ំតាមរយៈេលខ 1-855-464-3571 (TTY: 711) 

ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ 

និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាកអ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការ 

បនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ 

• េហៅទូរស័ព្ទេទៅជេ្រមសីែថទាសុំខភាពតាមេលខ 1-844-580-7272, ពីៃថ្ងចន័្ទដល់ៃថ្ងសុ្រកចាបពី់េម៉ាង  

8:00 ្រពឹកដល់េម៉ាង 6:00 លា្ង ច។ អ្នកេ្របី TTY គួរទូរស័ព្ទេទៅេលខ 1-800-430-7077។ 

• សូមទូរស័ព្ទេទៅកម្មវធីិ្របឹក្ឞោេយាបល់ និងផ្តល់ការែណនាអំំពីការធានារ៉ាបរ់ងេលីសុខភាព (HICAP) California 

តាមេលខ 1-800-824-0780, ពីៃថ្ងចន័្ទដល់ៃថ្ងសុ្រកពីេម៉ាង 8:00 ្រពឹកដល់េម៉ាង 5:00 លា្ង ច។ 

ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម ឬេដីម្បែីស្វងរកការយិាល័យ HICAP ក្នុងតំបនរ់បស់េលាកអ្នក សូមចូលេទៅ 

http://www.aging.ca.gov/HICAP/។ 

• ទូរស័ព្ទេទៅកម្មវធីិ Cal MediConnect Ombuds តាមរយៈេលខ 1-888-452-8609 ពីៃថ្ងចន័្ទដល់ៃថ្ង 

សុ្រកចាបពី់េម៉ាង 9:00 ្រពឹកដល់េម៉ាង 5:00 លា្ង ច។ អ្នកេ្របី TTY គួរទូរស័ព្ទេទៅេលខ 1-855-847-7914។ 

• សូមទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Medicare តាមរយៈេលខ 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227), 24 េម៉ាងក្នុង

មយួៃថ្ង, ្របាពីំរៃថ្ងក្នុងមយួសបា្ដ ហ៍។ អ្នកេ្របី្របាស់ TTY គួរេហៅេទៅកានេ់លខ 1-877-486-2048។ 

http://www.aging.ca.gov/HICAP/


េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 11៖ ការជូនដំណឹងតាមផ្លូវច្បោប ់

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 314 ? 

 

ជំពូកទី 11៖ ការជូនដណឹំងតាមផ្លូវច្បោប ់ 

េសចក្តីេផ្តីម 

ជំពូកេនះរមួមានេនៅ ផ្លូវច្បោបែ់ដល្រតូវអនុវត្តចំេពាះភាពជាសមាជិករបស់េលាកអ្នកេនៅក្នុង  

Health Net Cal MediConnect។ ពាក្យគន្លឹះ និងនិយមនយ័របស់ពាក្យទាងំេនះ េលចេឡីងតាមលំដាបអ់ក្សរ្រកម 

េនៅក្នុងជំពូកចុងេ្រកាយៃនេសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជិក។ 

តារាងមាតកិា 

A. េសចក្ដីជូនដំណឹងអំពីច្បោបន់ានា ........................................................................................................ 315 
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េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 11៖ ការជូនដំណឹងតាមផ្លូវច្បោប ់

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 315 ? 

 

A. េសចក្្ដីជូនដំណឹងអំពីច្បោបន់ានា 

ច្បោបជ់ាេ្រចីនអនុវត្ដចំេពាះេសៀវេភៅែណនាសំមាជិកេនះ។ ច្បោបទ់ាងំេនះ អាចនឹងបះ៉ពាល់ដល់សិទ្ធិ និង

ការទទួលខុស្រតូវរបស់េលាកអ្នក េទាះបីជាច្បោបទ់ាងំេនះ មនិ្រតូវបានបពា្ចូ ល ឬពន្យល់េនៅក្នុងេសៀវេភៅែណនាេំនះ 

កេ៏ដាយ។ ច្បោបចំ់បងៗែដលអនុវត្ដេនៅក្នុងេសៀវេភៅែណនាេំនះ គឺជាច្បោបស់ហពន័្ធអំពីកម្មវធីិ Medicare និង 

Medi-Cal។ ច្បោបរ់ដ្ឋ និងសហពន័្ធេផ្សងេទៀតអាចនឹងអនុវត្ដផងែដរ។ 

B. េសចក្្ដីជូនដំណឹងអំពីការមនិេរសីេអីង 

រាល់្រកុមហុ៊ន ឬទីភា្ន កង់ារែដលេធ្វីការជាមយួ Medicare និង Medi-Cal ្រតូវែតេគារពតាមច្បោប។់ 

េលាកអ្នកមនិអាច្រតូវបានេគ្រប្រពឹត្តេដាយខុសពីេគ េដាយសារែតអាយុ បទពិេសាធនក៍្នុងការទាមទារសំណង 

ពណ៌សម្បរុ លទ្ធិជំេនឿ ជនជាតិ តឹកតាងៃនភាពមានធានារ៉ាបរ់ង េយនឌរ័ ពត័ម៌ានេសេនទិច ទីតាងំភូមសិា្រស្ត 

សភាពសុខភាព ្របវត្តិេវជ្ជសា្រស្ត ពិការភាពផ្លូវកាយឬផ្លូវសតិបពាា្្្ណ្ញ  ជាតិកំេណីត ពូជអម្បរូ សាសនា ឬេភទេឡីយ។ 

្របសិនេបីេលាកអ្នកគិតថា េលាកអ្នកមនិ្រតូវបាន្រប្រពឹត្ដចំេពាះេដាយយុត្ដិធម្៌រតឹម្រតូវេដាយសារមូលេហតុណា

មយួៃនមូលេហតុទាងំេនះ សូមទូរស័ព្ទមកកានក់ារយិាល័យសិទ្ធិសីុវលិៃននាយកដា្ឋ នេសវាសុខាភបិាលនិងមនុស្ស 

តាមរយៈេលខ 1-800-368-1019។ អ្នកេ្របី្របាស់ TTY គួរេហៅមកេលខ 1-800-537-7697។ េលាកអ្នកកអ៏ាច

ចូលេទៅកាន ់http://www.hhs.gov/ocr ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថមផងែដរ។ 

េសចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការមនិមានការេរសីេអីងចំេពាះសុខភាព Net Cal MediConnect  

Health Net Community Solutions, Inc. (គេ្រមាង Health Net Cal MediConnect Plan (គេ្រមាង 

Medicare-Medicaid)) េគារពេទៅតាមច្បោបសិ់ទ្ធិសីុវលិសហពន្ធែដលអាចអនុវត្តបាន និងមនិេធ្វីការេរសីេអីង

េដាយែផ្អកេលីពូជសាសន ៍ពណ៌សម្បរុ េដីមកំេណីតជាតិ អាយុ ពិការភាព ឬេភទេឡីយ។ គេ្រមាង  

Health Net Cal MediConnect មនិផាតេ់ចាលមនុស្ស ឬ្រប្រពឹត្តចំេពាះពួកេគខុសៗគា្ន េដាយសារែតពូជសាសន ៍

ពណ៌សម្បរុ េដីមកំេណីតជាតិ អាយុ ពិការភាព ឬេភទ។  



េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 11៖ ការជូនដំណឹងតាមផ្លូវច្បោប ់

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 316 ? 

 

Health Net Cal MediConnect៖  

• ផ្ដល់ជំនួយ និងេសវាេដាយឥតគិតៃថ្លដល់ជនពិការេដីម្បេីធ្វីការ្របា្រស័យទាកទ់ងជាមយួេយីងខ្ញុ ំ្របកបេដាយ

្របសិទ្ធភាព ដូចជាផ្ដល់េលាកអ្នកបកែ្របភាសាសពាា្្្ណ្ញ ែដលមានគុណសម្បត្តិ្រគប្់រគាន ់និងពត័ម៌ានជាលាយ

លក្ខណ៍អក្សរជាទ្រមងេ់ផ្សងេទៀត (អក្សរេបាះពុម្ពធំៗ ទ្រមងេ់អឡិច្រតូនិកែដលអាចចូលេ្របីបាន 

និងទ្រមងេ់ផ្សងេទៀត)។  

• ផ្ដល់ជូនេសវាកម្មែផ្នកភាសាេដាយឥតគិតៃថ្លដល់អ្នកេ្របី្របាស់ភាសាេដីមកំេណីតមនិែមនជាភាសាអងេ់គ្លស 

ដូចជាផ្ដល់ជូនអ្នកបកែ្របែដលមានគុណសម្បត្តិ្រគប្់រគាន ់និងពត័ម៌ានែដលសរេសរជាភាសាេផ្សងេទៀត។  

្របសិនេបីេលាកអ្នក្រតូវការេសវាកម្មទាងំេនះសូមទាកទ់ងេទៅមជ្ឈមណ្ឌ លរបស់ Health Net Cal MediConnect 

តាមរយៈេលខ 1-855-464-3571 (ទី្រកុងឡូសេអនជឺលស៍) (ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់ 8 យប ់ពីៃថ្ងចន័្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក)។ 

េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់

េលាកអ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។  

េបីេលាកអ្នកេជឿថា គេ្រមាង Health Net Cal MediConnect មនិបានផ្តល់េសវាកម្មទាងំេនះ ឬេរសីេអីងក្នុងលក្ខណៈ

េផ្សងេទៀតេដាយែផ្អកេលីពូជសាសន ៍ពណ៌សម្បរុ េដីមកំេណីតជាតិ អាយុ ពិការភាព ឬេភទ េលាកអ្នកអាចដាក់

បណ្ដឹ ងសារទុក្ខតាមរយៈការេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លខខាងេលីេហីយ្របាប់េ់គថា េលាកអ្នក្រតូវការជំនួយក្នុងការេរៀបចំ 

ពាក្យបណ្តឹ ងសារទុក្ខ មជ្ឈមណ្ឌ លទំនាកទំ់នងអតិថិជនៃនគេ្រមាង Health Net Cal MediConnect មានេពលេវលា 

ជួយ េលាកអ្នកជានិច្ច។  

េលាកអ្នកកអ៏ាចដាកព់ាក្យបណ្តឹ ងសិទ្ធិសីុវលិផងែដរជាមយួនឹងនាយកដា្ឋ នេសវាកម្មសុខាភបិាល និងមនុស្សរបស់ 

សហរដ្ឋអាេមរកិ ការយិាល័យស្រមាបសិ់ទ្ធិសីុវលិជាលក្ខណៈេអឡិច្រតូនិចតាមរយៈេគហទំពរ័ពាក្យបណ្តឹ ង

ការយិាល័យស្រមាបសិ់ទ្ធិសីុវលិែដលអាចរកបានេនៅអាសយដា្ឋ ន https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf 

ឬេដាយការេផ្ញីសារ ឬេហៅទូរស័ព្ទតាមរយៈេលខ៖ ្រកសួងសុខាភបិាល និងេសវាកម្មមនុស្សៃនសហរដ្ឋអាេមរកិតាម 

អាសយដា្ឋ ន 200 Independence Avenue SW., Room 509F, HHH Building, Washington, DC 20201, 

1-800-368-1019, (TDD: 1-800-537-7697)។  

 

ពាក្យបណ្តឹ ងមានេនៅេលីេគហទំពរ័៖ http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html។ 

https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf
http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html


េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 11៖ ការជូនដំណឹងតាមផ្លូវច្បោប ់

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 317 ? 

 

C. េសចក្្ដីជូនដំណឹងអំពី Medicare ជាអ្នកបង្់របាកទី់ពីរ និង MediCal 

ជាអ្នកបង្់របាកចុ់ងេ្រកាយ 

ជួនកាល នរណាមា្ន កេ់ផ្សង្រតូវែតបង្់របាកមុ់ន ស្រមាបេ់សវាកម្មនានាែដលេយីងខ្ញុ ំផ្ដល់ជូនេលាកអ្នក។ ឧទាហរណ៍ 

្របសិនេបីេលាកអ្នកស្ថិតេនៅក្នុងឧប្បត្ដិេហតុរថយន្ដ ឬ្របសិនេបីេលាកអ្នកមានរបសួេនៅកែន្លងេធ្វីការ ការធានារ៉ាបរ់ង 

ឬសំណងបុគ្គលិក្រតូវែតបង្់របាកមុ់ន។ 

េយីងខ្ញុ ំមានសិទ្ធិ និងការទទួលខុស្រតូវក្នុងការ្របមូល្របាកស់្រមាបេ់សវា Medicare ែដលមានការរ៉ាបរ់ង ែដល 

Medicare មនិែមនជាអ្នកបងដំ់បូង។  

កម្មវធីិ Cal MediConnect អនុវត្ដតាមច្បោប ់និងបទបពា្្្ណ្ញ ត្ដិរដ្ឋ និងសហពន័្ធែដលទាកទ់ងនឹងការទទួលខុស្រតូវតាមផ្លូវ 

ច្បោបរ់បស់ភាគីទីបី ស្រមាបេ់សវាែថទាសុំខភាព ដល់អ្នកទទួលអត្ថ្របេយាជន។៍ េយីងខ្ញុ ំនឹងចាតវ់ធិានការសម្រសប 

ទាងំឡាយេដីម្បធីានាថា កម្មវធីិ Medi-Cal គឺជាអ្នកបង្់របាកចុ់ងេ្រកាយ។ 

D. ការទទួលខុស្រតូវរបស់ភាគីទីបី 

Health Net នឹងមនិេធ្វីការទាមទាណាេដីម្បទីាញយកមកវញិនូវតៃម្លៃនេសវាកម្មែដល្រតូវបានធានារ៉ាបរ់ងែដល្រតូវបាន 

ផ្តល់ជូនេទៅឲ្យសមាជិកេនៅេពល ែដលការទាសំណង្រតលបម់កវញិែបបេនាះេកីតពីសកម្មភាពែដលទាកទ់ងនឹងការ 

ទទួលខុស្រតូវចំេពាះការ្រប្រពឹត្តខុសរបស់ភាគីទីបី ឬការធានារ៉ាបរ់ងទំនួលខុស្រតូវេលីអ្នករងរបសួ រមួមាន្របាកសំ់ណង

េ្រគាះថា្ន កក់ារងារស្រមាបបុ់គ្គលិកនិងការធានារ៉ាបរ់ងេទៅេលីអ្នកេបីកយានយន្តែដលមនិមានធានារ៉ាបរ់ង។ ប៉ែុន្ត  

Health Net នឹងជូនដំណឹងេទៅ DHCS អំពីករណីែដល េកីតេឡីងែបបេនះ េហីយនឹងជួយ  DHCS ក្នុងការ

អនុវត្តនសិ៍ទ្ធិរបស់រដ្ឋ ក្នុងការទទួលបានសំណងពីការទូទាតៃ់ថ្លចំណាយែបបេនះ។ សមាជិកមានកាតព្វកិច្ចជួយ   

Health Net និង DHCS េនៅក្នុងេរឿងេនះ។ 

E. អ្នកចុះកិច្ចសន្យោឯករាជ្យ 

ទំនាកទំ់នងរវាង Health Net និងអ្នកផ្ដល់េសវាែថទាកំ្នុងបណា្ដ ញនីមយួៗ គឺជាទំនាកទំ់នងចុះកិច្ចសន្យោឯករាជ្យ។ 

អ្នកផ្ដល់េសវាែថទាែំដលបានចូលរមួមនិែមនជានិេយាជិត ឬភា្ន កង់ាររបស់ Health Net េហីយ Health Net 

និងនិេយាជិតណាមយួរបស់ Health Net មនិែមនជានិេយាជិត ឬភា្ន កង់ាររបស់អ្នកផ្ដល់េសវាែថទាែំដលបានចូលរមួ។ 



េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 11៖ ការជូនដំណឹងតាមផ្លូវច្បោប ់

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 318 ? 

 

គា្ម នករណីណាមយួែដល Health Net ្រតូវរ៉ាបរ់ងេលីការេធ្វស្របែហស ការ្រប្រពឹត្ដខុស ឬការមនិរាបប់ពា្ចូ លអ្នកចូលរមួ 

ឬអ្នកផ្ដល់េសវាែថទាសុំខភាពេផ្សងេទៀត។ ្រគូេពទ្យែដលបានចូលរមួ មនិែមន Health Net េនាះេឡយី ែដល្រតូវរក្ឞោ

ទំនាកទំ់នងរវាង្រគូេពទ្យ និងអ្នកជំងឺ ជាមយួសមាជិក។ Health Net មនិែមនជាអ្នកផ្ដល់េសវាែថទាេំឡីយ។ 

F. ការលួចបន្លំគេ្រមាងែថទាសុំខភាព 

ការលួចបន្លំគេ្រមាងែថទាសុំខភាព ្រតូវបានកំណតថ់ាជាការឆេបាក ឬែថ្លងេបាក្របាស់េដាយអ្នកផ្្ដល់េសវាែថទា ំ

សមាជិក និេយាជក ឬបុគ្្គលណាមយួែដលបន្លំេធ្វីជាពួកេគ។ វាជាបទឧ្រកិដ្ឋែដលអាចយកមកកាតេ់ទាសបាន។ 

បុគ្្គលណាមយួែដលចូលរមួេដាយឆន្ទះ ឬេដាយេចតនាេនៅក្នុងសកម្មភាព ែដលប៉ុនបង៉ឆេបាកគេ្រមាងែថទាសុំខភាព 

តាមរយៈការដាកព់ាក្យទាមទារែដលមានេសចក្្ដីរាយការណ៍មនិពិត ឬេបាក្របាស់គឺ មានេទាសពីការបន្លំ

ការធានារ៉ាបរ់ង។ 

្របសិនេបីេលាកអ្នកបារម្ភអំពីការគិត្របាកណ់ាមយួ ែដលមានេនៅក្នុងវកិ្កយប្រត ឬែបបបទពន្យល់ពីអត្ថ្របេយាជន ៍

ឬ្របសិនេបីេលាកអ្នកដឹង ឬសង្សយ័ពីសកម្មភាពខុសច្បោបណ់ាមយួ សូមទូរស័ព្ទមកែខ្សទូរស័ព្ទៃនការលួចបន្លំរបស់ 

គេ្រមាងេយីងខ្ញុ ំេដាយឥតគិតៃថ្ល តាមរយៈេលខ 1-800-977-3565។ ែខ្សទូរស័ព្ទៃនការលួចបន្លំ្របតិបត្ដិការ 24 េម៉ាង 

ក្នុងមយួៃថ្ង ្របាពីំរៃថ្ងក្នុងមយួសបា្ដ ហ៍។ រាល់ការេហៅទូរស័ព្ទនឹងរក្ឞោជាការសមា្ង តបំ់ផុត។ 

G. សា្ថ នភាពែដលហួសពីការ្រគប្់រគងរបស់ Health Net 

ក្នុងវសិាលភាពែដលមានេ្រគាះមហន្តរាយធម្មជាតិ ឬកាលៈេទសៈ្រគាអាសន្នែដលមន្ទីរព្យបាល ឬបុគ្គលិករបស់  

Health Net មនិមានលទ្ធភាពក្នុងការផ្តល់ឬេរៀបចំេសវាកម្ម ឬអត្ថ្របេយាជនន៍ានាែដលស្ថិតេនៅេ្រកាមេសៀវេភៅែណនា ំ

សមាជិកេនះបាន េនាះកាតព្វកិច្ចរបស់ Health Net េដីម្បផី្តល់នូវេសវាកម្ម ឬអត្ថ្របេយាជនែ៍បបេនះនឹង្រតូវបានកំណត ់

េទៅតាមត្រមូវការែដលថា Health Net េធ្វកិីច្ច្របឹងែ្របងយ៉ាងេសា្ម ះ្រតងក់្នុងការផ្តល់ ឬេរៀបចំឲ្យមានការផ្តល់េសវាកម្ម 

ឬអត្ថ្របេយាជនទ៍ាងំេនាះ េនៅក្នុងកែន្លងែដលអាចរកបានបច្ចុប្បន្នដូចជាមន្ទីរព្យោបាល ឬបុគ្គលិករបស់ខ្លួន។ 

H. ការជូនដំណឹងពីការអនុវត្្ដនឯ៍កជនភាព  

េសចក្្ដីជូនដំណឹងេនះ េរៀបរាបពី់រេបៀបែដលពត័ម៌ានេវជ្ជសា្រស្ត អំពីរបូេលាកអ្នកអាចនឹង្រតូវបានេ្របី្របាស់និងេបីក 

ទមា្ល យ និងពីរេបៀបែដលេលាកអ្នកអាចចូលេទៅេមលីពត័ម៌ានេនះ។ 

សូមពិនិត្យេឡីងវញិ េឡីងវញិេដាយ្របុង្របយត័្ន។     មាន្របសិទ្ធភាព08.14.2017 



េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 11៖ ការជូនដំណឹងតាមផ្លូវច្បោប ់

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 319 ? 

 

 

ករណីយកិច្ចរបស់អង្្គភាពេ្រកាមការធានារ៉ាបរ់ង៖ 

 

Health Net** (្រតូវបានេហៅថា «េយីងខ្ញុ ំ» ឬ «គេ្រមាង») គឺជាអង្គភាពេ្រកាមការធានារ៉ាបរ់ង ដូចែដលបានកំណត ់

និង្រគប្់រគងេនៅេ្រកាមច្បោបស់្តីពីគណេនយ្យភាព និងការធានារ៉ាបរ់ងសុខភាពចល័ត ឆា្ន  ំ1996 (HIPAA)។  

Health Net ្រតូវបានត្រមូវេដាយច្បោបឲ់្យរក្ឞោឯកជនភាពៃនពត័ម៌ានសុខភាពេ្រកាមការការពារ (PHI) របស់េលាកអ្នក 

ផ្តល់ជូនេលាកអ្នកនូវេសចក្តីជូនដំណឹងអំពីករណីយកិច្ចតាមផ្លូវច្បោបរ់បស់េយីងខ្ញុ ំ និងការអនុវត្តនឯ៍កជនភាពែដល 

ទាកទ់ងនឹងពត័ម៌ាន PHI របស់េលាកអ្នក ្រតូវេគារពតាមលក្ខខណ្ឌ ៃនេសចក្តីជូនដំណឹងែដលបច្ចុប្បន្នចូលជាធរមាន 

េហីយជូនដំណឹងដល់េលាកអ្នកក្នុងករណីមានការរេំលាភេលីពត័ម៌ាន PHI របស់េលាកអ្នក។ PHI គឺជាពត័ម៌ានអំពី 

េលាកអ្នក ែដលរមួមាន ពត័ម៌ាន្របជាសា្រស្ត ែដល្រតូវបានេ្របី្របាស់យ៉ាងសមេហតុផល េដីម្បកំីណត់

អត្ដសពាា្្្ណ្ញ ណេលាកអ្នក េហីយទាកទ់ងនឹងអាការ ឬសុខភាពផ្លូវចិត្ត ឬរាងកាយនាេពលអនាគត បច្ចុប្បន្ន 

និងអតីតកាលរបស់េលាកអ្នក ការផ្ដល់ការែថទាសុំខភាពជូនេលាកអ្នក ឬការបង្់របាកស់្រមាបក់ារែថទាេំនាះ។  

 

េសចក្តីជូនដំណឹងេនះេរៀបរាបអំ់ពីរេបៀបែដលេយីងខ្ញុ ំអាចេ្របី្របាស់ និងបេពា្ច ញពត័ម៌ាន PHI របស់េលាកអ្នក។ 

វាកព៏ណ៌នាអំពីសិទ្ធិរបស់េលាកអ្នកក្នុងការចូលេមលី ែកត្រមូវ និង្រគប្់រគងពត័ម៌ាន PHI របស់េលាកអ្នក 

និងរេបៀបអនុវត្តនសិ៍ទ្ធិទាងំេនាះផងែដរ។ ការេ្របី្របាស់ និងការបេពា្ច ញពត័ម៌ានទាងំអស់េផ្សងេទៀតអំពីពត័ម៌ាន PHI 

របស់េលាកអ្នកមនិ្រតូវបានេរៀបរាបេ់នៅក្នុងេសចក្ដីជូនដំណឹងេទ េហីយនឹង្រតូវេធ្វីេឡីងេដាយមានការអនុពាា្្្ណ្ញ ត 

ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរពីេលាកអ្នក។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

** េសចក្តីជូនដំណឹងពីការ្របតិបត្តិេនះអនុវត្តចំេពាះអ្នកចុះេឈា្ម ះេនៅក្នុងអង្្គភាពសុខភាពទាងំឡាយខាងេ្រកាម៖  

Health Net of California, Inc., Health Net Community Solutions, Inc., Health Net Health Plan ៃន 

Oregon, Inc., បណា្ត ញ្រគប្់រគងសុខភាព LLC និង្រកុមហុ៊នធានារ៉ាបរ់ងអាយុជីវតិែដលជាសាខា្រកុមហុ៊ន 

Health Net, Inc. និង Centene Corporation។ Health Net គឺជាេសវាកម្មែដលបានចុះបពា្ជ ីៃន Health Net, 

Inc។ រាល់សា្ល កសពាា្្្ណ្ញ / េសវាកម្មែដលបានកំណតេ់ផ្សងេទៀតគឺជា្រទព្យសម្បត្តិរបស់្រកុមហុ៊នពួកេគ។ 

រក្ឞោសិទ្ធិ្រគបយ៉់ាង។ 04/06/2018 

 



េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 11៖ ការជូនដំណឹងតាមផ្លូវច្បោប ់

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 320 ? 

 

Health Net រក្ឞោសិទ្ធិផា្ល ស់ប្ដូរេសចក្ដីជូនដំណឹងេនះ។ េយីងខ្ញុ ំរក្ឞោសិទ្ធិក្នុងការ្រតួតពិនិត្យេឡីងវញិឬផា្ល ស់ប្តូរេសចក្តីជូន 

ដំណឹងែដលមាន្របសិទ្ធភាពស្រមាប ់PHI របស់អ្នកែដលេយីងខ្ញុ ំមានរចួេហីយកដូ៏ចជា PHI ណាមយួរបស់អ្នកែដល

េយីងខ្ញុ ំទទួលបាននាេពលអនាគត។ Health Net នឹងេធ្វីការពិនិត្យែកស្រមួលេឡីងវញិនិងែចកចាយយ៉ាងរហ័សនូវេស 

ចក្តីជូនដំណឹងេនះេនៅេពលណាែដលមានការផា្ល ស់ប្តូរែផ្នកខ្លឹមសារឯកសារដូចខាងេ្រកាម៖ 

 

o ការេ្របី្របាស់និងការេបីកទមា្ល យពត័ម៌ាន 

o សិទ្ធិរបស់េលាកអ្នក 

o កាតព្វកិច្ចផ្លូវច្បោបរ់បស់េយីងខ្ញុ  ំ

o ការអនុវត្តនសិ៍ទ្ធិឯកជនេផ្សងេទៀតែដលបានបពាា្ជ កេ់នៅក្នុងេសចក្តីជូនដំណឹងេនះ 

 

េយីងខ្ញុ ំនឹងេធ្វីការផ្សព្វផ្ឞោយេសចក្ដីជូនដំណឹងែដលបានែកស្រមួលេនះ េនៅេលីេសៀវេភៅែណនារំបស់សមាជិក។  

 

ការការពារជាលក្ខណៈៃផ្ទក្នុងៃនការបេពា្ច ញពត័ម៌ាន PHI ផា្ទ ល់មាត ់ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ ឬេអឡិច្រតូនិក៖ 

Health Net ការពារពត័ម៌ាន PHI របស់េលាកអ្នក។ េយីងខ្ញុ ំមាននីតិវធីិឯកជនភាព និងសន្តិសុខ េដីម្បជួីយ េលាកអ្នក។ 

ទាងំេនះគឺជាវធីិមយួចំនួនែដលេយីងខ្ញុ ំការពារពត័ម៌ាន PHI របស់េលាកអ្នក។ 

 

• េយីងខ្ញុ ំបណ្ដុ ះបណា្ដ លបុគ្គលិករបស់េយីងខ្ញុ ំឲ្យអនុវត្តនត៍ាមនីតិវធីិឯកជនភាព និងសន្តិសុខទាងំេនះ។ 

• េយីងខ្ញុ ំត្រមូវឲ្យៃដគូរអាជីវកម្មរបស់េយីងខ្ញុ ំអនុវត្នត៍តាមនីតិវធីិឯកជនភាព និងសន្តិសុខទាងំេនះ។ 

េយីងខ្ញុ ំរក្ឞោការយិាល័យរបស់េយីងខ្ញុ ំឲ្យមានសុវត្ថិភាព។ 

• េយីងខ្ញុ ំនិយាយអំពីពត័ម៌ាន PHI របស់េលាកអ្នកស្រមាបែ់តេហតុផលអាជីវកម្មជាមយួមនុស្សែដល

្រតូវការដឹងែតប៉ុេណា្ណ ះ។ 

• េយីងខ្ញុ ំរក្ឞោពត័ម៌ាន PHI របស់េលាកអ្នកឲ្យមានសុវត្ថិភាព េនៅេពលេយីងខ្ញុ ំេផ្ញីពត័ម៌ានេនះ 

ឬរក្ឞោទុកពត័ម៌ានេនះជាទ្រមងេ់អឡិច្រតូនិក។ 

• េយីងខ្ញុ ំេ្របីបេច្ចកវទិ្យោ េដីម្បកីារពារកំុឲ្យមនុស្សែដលមនិ្រតឹម្រតូវចូលេ្របីពត័ម៌ាន PHI របស់េលាកអ្នក។ 

 



េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 11៖ ការជូនដំណឹងតាមផ្លូវច្បោប ់

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 321 ? 

 

ការេ្របី្របាស់ និងការបេពា្ច ញពត័ម៌ាន PHI របស់េលាកអ្នកេដាយមានការអនុពា្ណ្ញ ត៖ 

ខាងេ្រកាមេនះគឺជាបពា្ជ ីែដលេរៀបរាបព់ីរេបៀបែដលេយីងខ្ញុ ំអាចេ្របី្របាស់ ឬបេពា្ច ញពត័ម៌ាន PHI របស់េលាកអ្នកេដាយ 

គា្ម នការយល់្រពម ឬការអនុពាា្្្ណ្ញ តពីេលាកអ្នក៖ 

• ការព្យោបាល - េយីងខ្ញុ ំអាចេ្របី្របាស់ ឬបេពា្ច ញពត័ម៌ាន PHI របស់េលាកអ្នកេទៅឲ្យ្រគូេពទ្យ ឬអ្នកផ្តល់េសវា 

ែថទាែំថទាសុំខភាពេផ្សងេទៀតែដលផ្តល់ការព្យោបាលដល់េលាកអ្នកេដីម្បសី្រមបស្រមួលការព្យោបាលរបស់េលា

កអ្នកក្នុងចំេណាមអ្នកផ្តល់េសវាែថទា ំឬេដីម្បជួីយ េយីងខ្ញុ ំក្នុងការសេ្រមចចិត្តអំពីការអនុពាា្្្ណ្ញ តជាមុនទាកទ់ងនឹង 

អត្ថ្របេយាជនរ៍បស់េលាកអ្នក។  

• ការទូទាត្់របាក ់- េយីងខ្ញុ ំអាចេ្របី្របាស់ និងបេពា្ច ញពត័ម៌ាន PHI របស់េលាកអ្នកេដីម្បេីធ្វីការទូទាតៃ់ថ្លអត្ថ 

្របេយាជនស៍្រមាបេ់សវាែថទាសុំខភាពែដលផ្តល់ជូនដល់េលាកអ្នក។ េយីងខ្ញុ ំអាចបេពា្ច ញពត័ម៌ាន PHI 

របស់េលាកអ្នកេទៅគេ្រមាងសុខភាពមយួេផ្សងេទៀត អ្នកផ្តល់េសវាែថទា ំសុខភាពឬអង្គភាពេផ្សងេទៀតែដល 

ស្ថិតេនៅេ្រកាមច្បោបស់្តីពីសិទ្ធិឯកជនសហពន័្ធស្រមាបេ់គាលបំណងទូទាត្់របាករ់បស់ពួកេគ។ 

សកម្មភាពបង្់របាកអ់ាចរមួបពា្ចូ ល៖  

o ដំេណីរការទាមទារ្របាកសំ់ណង 

o ការកំណតល់ក្ខណៈសម្បត្តិ ឬការធានារ៉ាបរ់ង ស្រមាបក់ារទាមទារសំណង 

o ការេចញវកិយ័ប្័រតៃថ្លបុព្វលាភធានារ៉ាបរ់ង 

o ការពិនិត្យេឡីងវញិនូវេសវាកម្មស្រមាបត់្រមូវការេវជ្ជសា្រស្ត 

o ការអនុវត្តនក៍ារពិនិត្យេឡីងវញិធាតុៃនការទាមទារ្របាកសំ់ណង 

• ្របតិបត្តិការែថទាសុំខភាព - េយីងខ្ញុ ំអាចនឹងេ្របី្របាស់ និងបេពា្ច ញពត័ម៌ាន PHI របស់េលាកអ្នកេនៅក្នុងការ 
អនុវត្តន្៍របតិបត្តិការែថទាសុំខភាពរបស់េយីងខ្ញុ ំ។ សកម្មភាពទាងំេនះអាចរមួមាន៖ 

o ការផ្តល់េសវាអតិថិជន 

o េឆ្លីយតបនឹងពាក្យបណ្តឹ ងនិងបណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍ 

o ផ្តល់ការ្រគប្់រគងករណី និងការស្រមបស្រមួលការែថទា ំ

o ការេធ្វីការ្រតួតពិនិត្យែផ្នកេវជ្ជសា្រស្តៃនបណ្តឹ ងទាមទារសំណង និងសកម្មភាពវាយតៃម្ល 

និងែកលម្អគុណភាពេផ្សងេទៀត។ 

o សកម្មភាពែកលម្អ  



េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 11៖ ការជូនដំណឹងតាមផ្លូវច្បោប ់

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 322 ? 

 

ក្នុង្របតិបត្តិការែថទាសុំខភាពរបស់េយីងខ្ញុ ំ េយីងខ្ញុ ំខ្ញុ ំកអ៏ាចបេពា្ច ញពត័ម៌ាន PHI េទៅៃដគូពាណិជ្ជកម្ម។ 

េយីងខ្ញុ ំនឹងមានកិច្ច្រពមេ្រពៀងជាលាយល័ក្ខអក្សរ េដីម្បកីារពារ ឯកជនភាពរបស់ PHI របស់េលាកអ្នក 

ជាមយួៃដគូរពាណិជ្ជកម្មទាងំេនះ។ េយីងខ្ញុ ំអាចបេពា្ច ញពត័ម៌ាន PHI របស់េលាកអ្នកេទៅគេ្រមាងសុខភាព 

មយួេផ្សងេទៀត អ្នកផ្តល់េសវាែថទាែំថទាសុំខភាពឬអង្គភាពេផ្សងេទៀតែដលស្ថិតេនៅេ្រកាមច្បោបស់្តីពីសិទ្ធិឯក 

ជនសហពន័្ធ។ អង្គភាពេនះក្៏រតូវែតមានទំនាកទំ់នងជាមយួេលាកអ្នក ស្រមាប្់របតិបត្តិការែថទាសុំខភាព 

របស់ខ្លួនផងែដរ។ ្របការេនះរមួមាន៖  

o សកម្មភាពវាយតៃម្លនិងែកលម្អគុណភាព 

o ការពិនិត្យេឡីងវញិនូវសមត្ថភាពឬគុណសម្បត្តិៃនអ្នកជំនាញែផ្នកែថទាសុំខភាព 

o ការ្រគប្់រគងករណី និងស្រមបស្រមួលការែថទា ំ

o ការរកេមលី និងការទបស់ា្ក តក់ារលួចបន្លំ ការែថទាសុំខភាព 

• គេ្រមាងែថទាសុំខភាពជា្រកុម/ការបេពា្ច ញពត័ម៌ានដល់អ្នកឧត្ថម្ភគេ្រមាង – េយីងខ្ញុ ំអាចនឹងបេពា្ច ញពត័ម៌ាន 

សុខភាពែដល្រតូវបានការពាររបស់េលាកអ្នកដល់អ្នកឧត្ថម្ភគេ្រមាងសុខភាពជា្រកុម ដូចជានិេយាជក ឬ 

អង្គភាពេផ្សងេទៀតែដលកំពុងផ្ដល់កម្មវធីិែថទាសុំខភាពជូនេលាកអ្នក ្របសិនេបីអ្នកឧត្ថម្ភបានយល់្រពមេទៅ 

នឹងការដាកក់្រមតិមយួចំនួនេលីរេបៀបែដលវានឹង្រតូវេ្របី ឬបេពា្ច ញពត័ម៌ានសុខភាពែដល្រតូវបានការពារ 

(ដូចជាការយល់្រពមមនិេ្របីពត័ម៌ានែដល្រតូវបានការពារស្រមាបស់កម្មភាពឬការសេ្រមចចិត្តែដលទាកទ់ងនឹង

ការជួលបុគ្គលិក)។  

ការបេពា្ច ញពត័ម៌ាន PHI របស់េលាកអ្នកែដល្រតូវបានអនុពាា្ណ្ញ ត ឬែដល្រតូវបានត្រមូវឲ្យេធ្វីដៃទេទៀត៖ 

• សកម្មភាពៃរអងា្គ សមូលនិធិ  េយីងខ្ញុ ំអាចនឹងេ្របី្របាស់ ឬបេពា្ច ញពត័ម៌ាន PHI របស់េលាកអ្នកស្រមាប់

សកម្មភាពៃរអងា្គ សមូលនិធិ ដូចជាការៃរអងា្គ ស្របាក ់ស្រមាបមូ់លនិធិមនុស្សធម ៌ឬអង្គភាព្រសេដៀងេនះ  

េដីម្បជួីយ ផ្ដល់ហិរពា្្្ណ្ញ ប្បទានដល់សកម្មភាពរបស់ពួកេគ។ ្របសិនេយីងខ្ញុ ំ្រតូវែតទាកទ់ងេលាកអ្នកស្រមាប ់

សកម្មភាពៃរអងា្គ ស្របាកេ់នាះ េយីងខ្ញុ ំនឹងផ្ដល់ឱកាសឲ្យេលាកអ្នក ក្នុងការសេ្រមចចិត្ត មនិចូលរមួ ឬ ឈប់

ទទួលទំនាកទំ់នងែបបេនះេនៅេពលអនាគត។ 



េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 11៖ ការជូនដំណឹងតាមផ្លូវច្បោប ់

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 323 ? 

 

• េគាលបំណងធានា  េយីងខ្ញុ ំអាចនឹងេ្របី្របាស់ ឬបេពា្ច ញពត័ម៌ាន PHI របស់េលាកអ្នកក្នុងេគាលបំណងេដីម្ប ី

េធ្វីការធានា ដូចជាេដីម្បកំីណតអំ់ពីសំេណីរសំុឬការដាកព់ាក្យសំុការធានារ៉ាបរ់ង។ ្របសិនេបីេយីងខ្ញុ ំពិតជាេ្របី 

្របាស់ ឬបេពា្ច ញពត័ម៌ាន PHI របស់េលាកអ្នកស្រមាបេ់គាលបំណងធានាែមនេនាះ េយីងខ្ញុ ំ្រតូវបានហាម្របាម

មនិឲ្យេ្របី្របាស់ ឬបេពា្ច ញពត័ម៌ាន PHI របស់េលាកអ្នក ែដលជាពត័ម៌ានេសេនទិកេនៅក្នុងដំេណីរការធានា 

េនះេឡីយ។  

• ការរលឹំកអំពីការណាតជួ់ប /ជេ្រមសីេផ្សងៗៃនការព្យោបាល - េយីងខ្ញុ ំអាចនឹងេ្របី និងបេពា្ច ញពត័ម៌ាន PHI 

របស់េលាកអ្នកេដីម្បរីលឹំកេលាកអ្នកអំពីការណាតជួ់បស្រមាបក់ារព្យោបាល និងការែថទាែំផ្នកេវជ្ជសា្រស្តជាមយួ 

េយីងខ្ញុ ំ ឬេដីម្បផី្ដល់ជូនេលាកអ្នកនូវពត័ម៌ានែដលទាកទ់ងនឹងជេ្រមសីេផ្សងៗៃនការព្យោបាល ឬអត្ថ្របេយាជន ៍

និងេសវាកម្មែដលទាកទ់ងនឹងសុខភាពដៃទេទៀត ដូចជាពត័ម៌ានអំពីរេបៀបបពា្ឈបក់ារជកប់ារ ីឬស្រមកទម្ងន។់ 

• ដូចែដលត្រមូវតាមច្បោប ់- ្របសិនេបីច្បោបរ់ដ្ឋ សហពន័្ធនិង / ឬមូលដា្ឋ នត្រមូវឲ្យេ្របី្របាស់ ឬបេពា្ច ញពត័ម៌ាន 

PHI របស់េលាកអ្នក េយីងខ្ញុ ំអាចេ្របី្របាស់ ឬបេពា្ច ញពត័ម៌ាន PHI របស់េលាកអ្នកក្នុងក្រមតិែដលការ 

េ្របី្របាស់ ឬការបេពា្ច ញេនះ អនុវត្តនត៍ាមច្បោបេ់នះេហីយកំណតត់ាមលក្ខខណ្ឌ ៃនច្បោបេ់នះ។ 

េបីច្បោបឬ់បទបពា្្្ណ្ញ ត្តិពីរឬបីែដល្រគប្់រគងេលីការេ្របី្របាស់ដែដល ឬជេមា្ល ះៃនការបេពា្ច ញពត័ម៌ាន 

េយីងខ្ញុ ំនឹងអនុេលាមេទៅតាមច្បោប ់ឬបទប្បពា្្្ណ្ញ ត្តិតឹងរងឹខា្ល ងំ។ 

• សកម្មភាពសុខភាពជាសាធារណៈ - េយីងខ្ញុ ំអាចនឹងបេពា្ច ញពត័ម៌ាន PHI របស់េលាកអ្នកេទៅកានអ់ាជា្ញ ធរ 

សុខភាពសាធារណៈស្រមាបេ់គាលបំណងបងា្ក រ ឬ្រគប្់រគងជំងឺ របសួ ឬពិការភាព។ េយីងខ្ញុ ំអាចនឹងបេពា្ច ញ 

ពត័ម៌ាន PHI របស់េលាកអ្នកេទៅកានរ់ដ្ឋបាលឱសថ និងចំណីអាហារ (FDA) េដីម្បធីានាឲ្យបាននូវគុណភាព 

សុវត្ថិភាព ឬ្របសិទ្ធភាពៃនផលិតផល ឬេសវាកម្មេនៅេ្រកាមយុតា្ត ធិការរបស់ FDA។  

• ជនរងេ្រគាះៃនករណីបំពាន និងការេធ្វស្របែហស - េយីងខ្ញុ ំអាចបេពា្ច ញពត័ម៌ាន PHI របស់េលាកអ្នកេទៅ 

អាជា្ញ ធរដា្ឋ ភបិាលថា្ន កមូ់លដា្ឋ ន រដ្ឋ ឬសហពន័្ធេដាយរាបប់ពា្ចូ លទាងំេសវាសង្គមកិច្ច ឬទីភា្ន កង់ារផ្តល់េសវា 

ការពារែដលអនុពាា្្្ណ្ញ តេដាយច្បោប ់េដីម្បទីទួលបានរបាយការណ៍ទាងំេនះេបីេយីងខ្ញុ ំេជឿេដាយមានេហតុ 

ផល្រតឹម្រតូវអំពីករណីបំពាន ការេធ្វស្របែហសឬអំេពីហិង្ឞោក្នុង្រគួសារ។ 



េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 11៖ ការជូនដំណឹងតាមផ្លូវច្បោប ់

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 324 ? 

 

• នីតិវធីិតុលាការ និងរដ្ឋបាល - េយីងខ្ញុ ំអាចបេពា្ច ញពត័ម៌ាន PHI របស់េលាកអ្នកេនៅក្នុងនីតិវធីិតុលាការ 

និងរដ្ឋបាល។ េយីងខ្ញុ ំកអ៏ាចបងា្ហ ញវាក្នុងការេឆ្លីយតបេទៅនឹងចំណុចខាងេ្រកាម៖ 

o សាលដីកាតុលាការ 

o តុលាការរដបា្ឋ ល 

o ដីកាបងា្គ ប ់

o ដីកាេកាះេហៅ 

o លខតបងាប ិ ិ ្គ ់

o សំេណីរែឆកេឆរ 

o សំេណីរែផក្ន ច្បោប្រស់ េដៀងគា្ន  

• ការអនុវត្តនច៍្បោប ់- េយីងខ្ញុ ំអាចបេពា្ច ញពត័ម៌ាន PHI ពាកព់ន័្ធរបស់េលាកអ្នកេទៅកានស់ា្ថ បន័អនុវត្តនច៍្បោប ់

េនៅេពលែដលត្រមូវឲ្យេធ្វីដូេច្នះ។ ឧទាហរណ៍ ក្នុងការេឆ្លីយតបេទៅនឹង៖ 

o សាលដីកាតុលាការ 

o ដីកាបងា្គ បេ់ដាយតុលាការ 

o ដីកាបងា្គ ប ់

o ដីកាេកាះេហៅែដលេចញេដាយម្រន្តីតុលាការ 

o ដីកាបងា្គ បេ់ចញេដាយេចៅ្រកម  

េយីងខ្ញុ ំអាចនឹងបេពា្ច ញពត័ម៌ានែដលពាកព់ន័្ធនឹង PHI របស់េលាកអ្នកផងែដរេដីម្បកំីណតអ់ត្ត 
សពាា្្្ណ្ញ ណ ឬកំណតទី់តាងំៃនជនសង្សយ័ ជនេគចខ្លួន សាក្សសំីខានច់ាបំាច ់ឬមនុស្សែដលបាតខ់្លួន។ 

• អ្នកេធ្វីសពវភិាគ អ្នកពិនិត្យេវជ្ជសា្រស្ត និងអ្នកេរៀបចំពិធីបុណ្យសព - េយីងខ្ញុ ំអាចបេពា្ច ញពត័ម៌ាន PHI 

របស់អ្នកដល់អ្នកេធ្វីសពវភិាគ ឬអ្នកពិនិត្យេវជ្ជសា្រស្ត។ ជាឧទាហរណ៍ េនះអាចជាការចាបំាចេ់ដីម្បកំីណត ់

ពីមូលេហតុៃនការសា្ល ប។់ េយីងខ្ញុ ំអាចនឹងេបីកទមា្ល យ PHI របស់េលាកអ្នកេទៅកានន់ាយកចាតែ់ចងបុណ្យសព 

តាមែដលចាបំាច ់េដីម្បឲី្យពួកេគបំេពញតួនាទីរបស់ពួកេគ។ 



េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 11៖ ការជូនដំណឹងតាមផ្លូវច្បោប ់

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 325 ? 

 

• ការបរចិា្ច គសររីាង្គ ែភ្នកនិងជាលិកា  េយីងខ្ញុ ំអាចបេពា្ច ញពត័ម៌ាន PHI របស់េលាកអ្នកេទៅអង្គភាពលទ្ធ 

កម្មសីរាង្គ។ េយីងខ្ញុ ំកអ៏ាចបងា្ហ ញពត័ម៌ាន PHI របស់េលាកអ្នកេទៅអ្នកែដលេធ្វីការេនៅក្នុងែផ្នកលទ្ធកម្ម ធនាគារ 

ឬការផា្ល ស់ប្តូរសររីាង្គ៖ 

o ការបរចិា្ច គសររីាង្គ 

o ែភ្នក 

o ជាលិកា 

• ការគំរាមកំែហងដល់សុខភាព និងសុវត្ថិភាព - េយីងខ្ញុ ំអាចេ្របី្របាស់ ឬបេពា្ច ញពត័ម៌ាន PHI របស់េលាកអ្នក 

្របសិនេបីេយីងខ្ញុ ំេជឿជាកេ់ដាយសុទ្ធចិត្តថាការេ្របី្របាស់ ឬការបេពា្ច ញេនះគឺចាបំាចេ់ដីម្បបីងា្ក រ ឬបន្ថយការ 

គំរាមកំែហងធ្ងនធ់្ងរ ឬការគំរាមកំែហងែដលជិតនឹងេកីតេឡីងចំេពាះសុខភាព ឬសុវត្ថិភាពរបស់មនុស្ស ឬ 

សាធារណជន។ 

• មុខងាររបស់រដា្ឋ ភបិាលជំនាញឯកេទស - េបីេលាកអ្នកជាសមាជិកៃនកងកមា្ល ងំ្របដាបអ់ាវធុសហរដ្ឋអាេមរកិ 

េយីងខ្ញុ ំអាចបេពា្ច ញពត័ម៌ាន PHI របស់េលាកអ្នកដូចែដលត្រមូវេដាយអាជា្ញ ធរបពាា្ជ ការេយាធា។ 

េយីងខ្ញុ ំអាចនឹងបេពា្ច ញពត័ម៌ាន PHI របស់េលាកអ្នក៖ 

o េទៅកាន ់ម្រន្តីសហពន័្ធែដលមានសិទ្ធិអំណាច ស្រមាបស់ន្តិសុខជាតិ និងសកម្មភាព 

េសីុបការណ៍េផ្សងៗ។ 

o ្រកសួងការបរេទសសំរាបក់ារកំណតភ់ាព្រតឹម្រតូវែផ្នកេវជ្ជសា្រស្ត 

o ស្រមាបេ់សវាកម្មការពាររបស់្របធានឬេលាកអ្នកែដលទទួលសិទ្ធិអំណាចេផ្សងៗេទៀត 

• សំណងកម្មករ - េយីងខ្ញុ ំអាចបេពា្ច ញពត័ម៌ាន PHI របស់េលាកអ្នកេដីម្បអីនុវត្តនត៍ាមច្បោបទ់ាកទ់ងនឹងសំណង 

របស់កម្មករឬកម្មវធីិ្រសេដៀងគា្ន េផ្សងេទៀតែដលបេង្កីតេឡីងេដាយច្បោបេ់ដីម្បផី្តល់អត្ថ្របេយាជនស៍្រមាបក់រណីរ

ងរបសួឬជំងឺែដលទាកទ់ងនឹងការងារេដាយមនិពាកព់ន័្ធនឹងកំហុស។ 

• សា្ថ នភាពអាសន្ន – េយីងខ្ញុ ំអាចបេពា្ច ញ PHI របស់េលាកអ្នកក្នុងសា្ថ នភាពអាសន្ន ឬេបីេលាកអ្នកអសមត្ថភាព 

ឬមនិមានវត្តមាន េទៅកានស់មាជិក្រគួសារ មតិ្តភក័្តិជិតស្និទ្ធិ ទីភា្ន កង់ារសេ្រងា្គ ះេ្រគាះមហន្តរាយែដលមានសិទ្ធិ 

អនុពាា្្្ណ្ញ ត ឬបុគ្គលេផ្សងេទៀតែដលេលាកអ្នកបានកំណតអ់ត្តសពាា្្្ណ្ញ ណពីមុន។ េយីងខ្ញុ ំនឹងេ្របីការវនិិច្ឆយ័និងបទ 

ពិេសាធន្៍របកបេដាយវជិា្ជ ជីវៈេដីម្បកំីណតថ់ាេតីការបេពា្ច ញេនះគឺេដីម្បជីាឧត្តម្របេយាជនរ៍បស់េលាកអ្នកឬអត។់ 



េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 11៖ ការជូនដំណឹងតាមផ្លូវច្បោប ់

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 326 ? 

 

េបីការបេពា្ច ញេនះគឺេដីម្បជីាឧត្តម្របេយាជនរ៍បស់េលាកអ្នកេយីងខ្ញុ ំនឹងបេពា្ច ញែតពត័ម៌ាន PHI 

ែដលពាកព់ន័្ធេដាយផា្ទ ល់ដល់ការចូលរមួរបស់បុគ្គលេនះេនៅក្នុងការែថទាេំលាកអ្នក។ 

• អ្នកេទាស - ្របសិនេបីេលាកអ្នកជាអ្នកេទាសក្នុងសា្ថ បន័ែកែ្រប ឬេ្រកាមការ្រគប្់រគងរបស់ម្រន្តីអនុវត្តនច៍្បោប ់

េយីងខ្ញុ ំអាចនឹងបេពា្ច ញពត័ម៌ាន PHI របស់េលាកអ្នកេទៅសា្ថ បន័ែកែ្របឬម្រន្តីអនុវត្តនច៍្បោបែ់ដលពត័ម៌ានទាងំ 
េនាះចាបំាចស់្រមាបស់ា្ថ បន័េនះេដីម្បផី្តល់ជូនេលាកអ្នកនូវការែថទាសុំខភាព េដីម្បកីារពារសុខភាព ឬ 
សុវត្ថិភាពរបស់េលាកអ្នក ឬសុខភាពឬសុវត្ថិភាពរបស់អ្នកដៃទ ឬស្រមាបសុ់វត្ថិភាពនិងសន្តិសុខរបស់សា្ថ បន័ 
ែកត្រមូវ។ 

• ការ្រសាវ្រជាវ - េ្រកាមកាលៈេទសៈខ្លះ េយីងខ្ញុ ំអាចបេពា្ច ញពត័ម៌ាន PHI របស់េលាកអ្នកេទៅ្រកុមអ្នក្រសាវ្រជាវ 
េនៅេពលែដលការសិក្ឞោ្រសាវ្រជាវការព្យោបាលរបស់ពួកេគ្រតូវបានអនុមត័េហីយេនៅេពលែដលមានការអនុវត្ត 
នក៍ារការពារជាកល់ាកេ់ដីម្បធីានាសិទ្ធិឯកជននិងការការពារពត័ម៌ាន PHI របស់េលាកអ្នក។ 

ការេ្របី្របាស់ និងបេពា្ច ញពត័ម៌ាន PHI របស់េលាកអ្នកែដលត្រមូវទាមទារឲ្យមានការផ្តល់សិទ្ធិអនុពាា្ណ្ញ តជា 

លាយលក្ខណ៍អក្សររបស់េលាកអ្នក 

េយីងខ្ញុ ំ្រតូវបានទាមទារត្រមូវឲ្យមានការអនុពាា្្្ណ្ញ តជាលាយលក្ខណ៍អក្សររបស់េលាកអ្នក េដីម្បេី្របី្របាស់ ឬេបីកទមា្ល យ 

PHI របស់េលាកអ្នក េដាយមានការេលីកែលងដម៏ានក្រមតិ ស្រមាបមូ់លេហតុដូចខាងេ្រកាម៖  

ការលក ់PHI – េយីងខ្ញុ ំនឹងេស្នីសំុការអនុពាា្្្ណ្ញ តជាលាយលក្ខណ៍អក្សរពីេលាកអ្នកមុននឹងេយីងខ្ញុ ំេធ្វីការបេពា្ច ញពត័ម៌ាន 

ណាមយួែដល្រតូវបានចាតទុ់កថាជាការលកព់ត័ម៌ាន PHI របស់េលាកអ្នកមាននយ័ថាេយីងខ្ញុ ំទទួលបានសំណង 

ស្រមាបក់ារេពា្ច ញពត័ម៌ាន PHI តាមវធីិេនះ។ 

ការេធ្វីទីផ្សោរ – េយីងខ្ញុ ំនឹងេស្នីសំុការអនុពាា្្្ណ្ញ តជាលាយលក្ខណ៍អក្សរពីេលាកអ្នកេដីម្បេី្របី្របាស់ ឬបេពា្ច ញពត័ម៌ាន PHI 

របស់េលាកអ្នកស្រមាបេ់គាលបំណងការផ្សព្វផ្ឞោយទីផ្ឞោរេដាយមានការេលីកែលងមានកំណតដូ់ចជាេនៅេពលេយីង 

ខ្ញុ ំមានទំនាកទំ់នងផ្សព្វផ្ឞោយទីផ្ឞោរផា្ទ ល់ជាមយួេលាកអ្នកឬេនៅេពលែដលេយីងខ្ញុ ំផ្តល់ជូនអំេណាយផ្សព្វផ្ឞោយ

ែដលមានតៃម្លតិចតួច ។ 

កំណត្់រតាអំពីការព្យោបាលជំងឺផ្លូវចិត្ត - េយីងខ្ញុ ំនឹងេស្នីសំុ ការអនុពាា្្្ណ្ញ តជាលាយលក្ខណ៍អក្សររបស់េលាកអ្នក េដីម្បេី្របី 

្របាស់ និងបេពា្ច ញកំណត្់រតាណាមយួ អំពីការព្យោបាលជំងឺផ្លូវចិត្ត្ ែដលេយីងខ្ញុ ំមានេនៅក្នុងឯកសារ េដាយមានការេលីក 

ែលងមយួចំនួន ដូចជា ស្រមាបក់ារព្យោបាល ការបង្់របាក ់ឬមុខងារ្របតិបត្តិការែថទាសុំខភាពជាកល់ាកជ់ាេដីម។ 



េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 11៖ ការជូនដំណឹងតាមផ្លូវច្បោប ់

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 327 ? 

 

សិទ្ធិរបស់បុគ្្គល 

ខាងេ្រកាមគឺជាសិទ្ធរបស់េលាកអ្នកទាកទ់ងនឹងពត័ម៌ាន PHI របស់េលាកអ្នក។ េបីេលាកអ្នកចងេ់្របីសិទ្ធិណាមយួខាង 

េ្រកាមសូមទាកទ់ងមកេយីងខ្ញុ ំេដាយេ្របី្របាស់ពត័ម៌ានេនៅចុងបពា្ច បៃ់នេសចក្តីជូនដំណឹងេនះ។.  

• សិទ្ធិក្នុងការដកហូតការអនុពាា្ណ្ញ ត - េលាកអ្នកអាចដកហូតការអនុពា្្្ណ្ញ តរបស់េលាកអ្នកេនៅេពលណាកប៏ាន 

ការដកហូតការអនុពាា្្្ណ្ញ តរបស់េលាកអ្នក្រតូវែតេធ្វីេឡីងជាលាយល័ក្ខណ៍អក្សរ។ ការដកហូតេនះនឹងមាន្របសិទ្ធ 

ភាពភា្ល មេលីកែលងែតខណៈេពលែដលេយីងខ្ញុ ំបានចាតវ់ធិានការរចួេហីយែផ្អកេលីការអនុពាា្្្ណ្ញ តែដលេយីងខ្ញុ ំ

មានមុនេពលេយីងខ្ញុ ំទទួលបានលិខិតដកហូតជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ។ 

• សិទ្ធិក្នុងការេស្នីសំុរតឹបន្តឹង - េលាកអ្នកមានសិទ្ធិេស្នីសំុការរតឹបន្តឹងេលីការេ្របី្របាស់និងការបេពា្ច ញពត័ម៌ាន PHI 

របស់េលាកអ្នកស្រមាបក់ារព្យោបាល ការទូទាត ់ឬ្របតិបត្តិការែថទាសុំខភាពកដូ៏ចជាការបេពា្ច ញពត័ម៌ានេទៅ 

អ្នកែដលចូលរមួក្នុងការែថទាឬំការទូទាតៃ់ថ្លេសវាែថទារំបស់េលាកអ្នកដូចជាសមាជិក្រគួសារ ឬមតិ្តភក័្តិជិតស្និទ្ធ។ 

សំេណីរបស់េលាកអ្នកគួរបពាា្ជ កអំ់ពីការរតឹបន្តឹងែដលេលាកអ្នកកំពុងេស្នីសំុេហីយបពាា្ជ កថ់ាេតីការរតឹបន្តឹងេនះអនុ

វត្តនចំ៍េពាះអ្នកណាខ្លះ។ េយីងខ្ញុ ំមនិ្រតូវបានត្រមូវឲ្យយល់្រពមនឹងសំេណីេនះេទ។. ្របសិនេបីេយីងខ្ញុ ំយល់្រពម 

េយីងខ្ញុ ំនឹងអនុេលាមតាមសំេណីរសំុរតឹបន្តឹងរបស់េលាកអ្នកលុះ្រតាែតមានពត័ម៌ានចាបំាចេ់ដីម្បផី្តល់ជូនេលាកអ្នក

នូវការព្យោបាលសេ្រងា្គ ះបនា្ទ ន។់ េទាះជាយ៉ាងណាកេ៏ដាយេយីងខ្ញុ ំនឹងរតឹបន្តឹងការេ្របី្របាស់ឬការបេពា្ច ញពត័ម៌ាន 

PHI ស្រមាបក់ារទូទាតឬ់្របតិបត្តិការែថទាសុំខភាពេទៅគេ្រមាងសុខភាពេនៅេពលែដលេលាកអ្នកបានបងៃ់ថ្លេពញ 

េលីេសវាកម្មឬទំនិញេដាយេចញ្របាកពី់េហាេប៉ៅផា្ទ ល់ខ្លួន។ 

• សិទ្ធិក្នុងការេស្នីសំុការទំនាកទំ់នងសមា្ង ត ់- េលាកអ្នកមានសិទ្ធិេស្នីសំុឲ្យេយីងខ្ញុ ំទាកទ់ងជាមយួេលាកអ្នកអំពី 

ពត័ម៌ាន PHI របស់អ្នកតាមមេធ្យោបាយេផ្សង ឬេទៅទីតាងំេផ្សង។ សិទ្ធិេនះអនុវត្តនែ៍តេនៅក្នុងកាលៈេទសៈដូចខាង 

េ្រកាម៖ (1) ការទំនាកទំ់នងបងា្ហ ញពីពត័មានេវជ្ជសា្រស្តឬេឈា្ម ះនិងអាសយដា្ឋ នរបស់េលាកអ្នកផ្តល់េសវាែថទា ំ

ទាកទ់ងនឹងការទទួលេសវាកម្មសមា្ង តឬ់ (2) ការបងា្ហ ញពត័ម៌ានទាងំអស់ឬែផ្នកណាមយួៃនពត័ម៌ានេវជ្ជសា្រស្តឬ 

េឈា្ម ះនិងអាសយដា្ឋ នរបស់អ្នកផ្តល់េសវាែថទាអំាចបង្កេ្រគាះថា្ន កដ់ល់េលាកអ្នក្របសិនេបីវាមនិ្រតូវបានេផ្ញីរជូន

េដាយមេធ្យោបាយេផ្សង ឬេទៅទីតាងំេផ្សងេទៀត ែដលេលាកអ្នកចងប់ាន។ េលាកអ្នកមនិចាបំាចព់ន្យល់អំពីមូល 

េហតុៃនការេស្នីសំុរបស់េលាកអ្នកេទប៉ុែន្តសំេណីរបស់េលាកអ្នក្រតូវែតបពាា្ជ កយ៉់ាងច្បោស់ថាការទំនាកទំ់នងបងា្ហ

ញពត័ម៌ានេវជ្ជសា្រស្ត ឬេឈា្ម ះ និងអាសយដា្ឋ ន របស់េលាកអ្នកផ្តល់េសវាែថទាទំាកទ់ងនឹង ការទទួលបានេសវា 

សមា្ង ត ់ឬការបងា្ហ ញពត័ម៌ានទាងំអស់ ឬែផ្នកៃនពត័ម៌ានេវជ្ជសា្រស្ត េឈា្ម ះអ្នកផ្តល់េសវាែថទា ំនិងអាសយដា្ឋ ន 

អាចេធ្វីឲ្យេលាកអ្នកមានេ្រគាះថា្ន ក្់របសិនេបីមេធ្យោបាយទំនាកទំ់នងឬទីតាងំមនិ្រតូវបានផា្ល ស់ប្តូរ។ េយីងខ្ញុ ំ្រតូវែត 



េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 11៖ ការជូនដំណឹងតាមផ្លូវច្បោប ់

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 328 ? 

 

បំេពញតាមសំេណីរសំុរបស់េលាកអ្នក្របសិនេបីវាសមេហតុផល េហីយបពាា្ជ កអំ់ពីមេធ្យោបាយឬទីតាងំេផ្សង 

ែដលគួរែតផ្តល់ពត័ម៌ាន PHI របស់េលាកអ្នក។ 

• សិទ្ធិក្នុងការចូលេមលីនិងទទួលបានច្បោបច់ម្លងៃនពត័ម៌ាន PHI របស់េលាកអ្នក - េលាកអ្នកមានសិទ្ធិេដាយ 

មានការេលីកែលងមានកំណតេ់ដីម្បេីមលីឬទទួលបានច្បោបច់ម្លងៃនពត័ម៌ាន PHI របស់េលាកអ្នកែដលមានេនៅ 

ក្នុងសំណំុកំណត្់រតាែដលបានកំណត។់ េលាកអ្នកអាចេស្នីសំុឲ្យេយីងខ្ញុ ំផ្តល់ច្បោបច់ម្លងក្នុងទ្រមងេ់ផ្សងេ្រកៅពី 

ច្បោបច់ម្លង។ េយីងខ្ញុ ំនឹងេ្របី្របាស់ទ្រមងែ់ដលេលាកអ្នកេស្នីសំុលុះ្រតាែតេយីងខ្ញុ ំមនិអាចេធ្វីដូេច្នះបាន។ 

េលាកអ្នក្រតូវេធ្វីការេស្នីសំុជាលាយលក្ខណ៍អក្សរេដីម្បទីទួលបានសិទ្ធិចូលេមលីពត័ម៌ាន PHI របស់េលាកអ្នក។ 

្របសិនេបីេយីងខ្ញុ ំបដិេសធសំេណីរសំុរបស់េលាកអ្នក េយីងខ្ញុ ំនឹងផ្តល់ការពន្យល់ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរដល់េលាក 

អ្នកេហីយនឹង្របាបេ់លាកអ្នកថាេតីមូលេហតុៃនការបដិេសធអាច្រតូវបានពិនិត្យេឡីងវញិឬកអ៍តនិ់ង រេបៀបេស្នីសំុ 

ការពិនិត្យេឡីងវញិឬថាេតីការបដិេសធមនិអាច្រតូវបានពិនិត្យេឡីងវញិឬយ៉ាងណា។ 

• សិទ្ធិក្នុងការែកត្រមូវពត័ម៌ាន PHI របស់េលាកអ្នក  េលាកអ្នកមានសិទ្ធិេស្នីសំុឲ្យេយីងខ្ញុ ំែកត្រមូវឬផា្ល ស់ប្តូ 

រពត័ម៌ាន PHI របស់េលាកអ្នក្របសិនេបីេលាកអ្នកេជឿថាវាមានពត័ម៌ានមនិ្រតឹម្រតូវ។ សំេណីរបស់េលាកអ្នក 

្រតូវែតេធ្វីេឡីងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរេហីយ្រតូវពន្យល់ពីមូលេហតុែដលគួរែតែកត្រមូវពត័ម៌ានេនះ។ 

េយីងខ្ញុ ំអាចបដិេសធសំេណីរបស់េលាកអ្នកេដាយមានេហតុផលជាកល់ាកម់យួចំនួន ឧទាហរណ៍្របសិនេបីេយីង 

ខ្ញុ ំមនិបានបេង្កីតពត័ម៌ានែដលេលាកអ្នកចងឲ់្យែកត្រមូវ េហីយមានែតអ្នកបេង្កីតពត័ម៌ាន PHI អាចេធ្វីការែកត្រមូវ 

បាន។ ្របសិនេបីេយីងខ្ញុ ំបដិេសធការេស្នីសំុរបស់េលាកអ្នក េយីងខ្ញុ ំនឹងផ្តល់ការពន្យល់ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ 

ដល់េលាកអ្នក។ េលាកអ្នកអាចេឆ្លីយតបជាមយួនឹងលិខិតេឆ្លីយតបថា េលាកអ្នកមនិយល់្រពមចំេពាះការ 

សេ្រមចចិត្តរបស់េយីងខ្ញុ ំេហីយេយីងខ្ញុ ំនឹងភា្ជ បលិ់ខិតេឆ្លីយតបរបស់េលាកអ្នកអំពីពត័ម៌ាន PHI ែដលេលាកអ្នក 

េស្នីសំុឲ្យេយីងខ្ញុ ំែកត្រមូវ។ ្របសិនេបីេយីងខ្ញុ ំទទួលយកសំេណីរបស់េលាកអ្នកេដីម្បែីកត្រមូវពត័ម៌ានេនះ 

េយីងខ្ញុ ំនឹងខិតខំ្របឹងែ្របងេធ្វីយ៉ាងណាេដីម្បជូីនដំណឹងដល់អ្នកដៃទរមួទាងំមនុស្សែដលេលាកអ្នកចាតត់ាងំអំពីកា

រែកត្រមូវេនះ េហីយរមួបពា្ចូ លការផា្ល ស់ប្តូរេនះក្នុងការបេពា្ច ញពត័ម៌ានេនាះនាេពលអនាគត។ 

• សិទ្ធិក្នុងការទទួលបានបពា្ជ ីៃនការបេពា្ច ញពត័ម៌ាន  េលាកអ្នកមានសិទ្ធិទទួលបានបពា្ជ ីៃនករណីេផ្សងៗេនៅក្នុង 

រយៈេពល 6 ឆា្ន ចុំងេ្រកាយែដលេយីងខ្ញុ ំឬៃដគូអាជីវកម្មរបស់េយីងខ្ញុ ំបានបេពា្ច ញពត័ម៌ាន PHI របស់េលាកអ្នក។ 

េនះមនិអនុវត្តនចំ៍េពាះការបេពា្ច ញពត័ម៌ានស្រមាបេ់គាលបំណងៃនការព្យោបាល ការទូទាត ់្របតិបត្តិការែថទាសុំខ 

ភាពឬការបេពា្ច ញពត័ម៌ានែដលេលាកអ្នកបានផ្តល់សិទ្ធិអនុពាា្្្ណ្ញ តនិងសកម្មភាពមយួចំនួនេផ្សងេទៀត។ ្របសិនេបី 

េលាកអ្នកេស្នីសំុបពា្ជ ីេនះេលីសពីមយួដងក្នុងរយៈេពល 12 ែខ េយីងខ្ញុ ំអាចគិតៃថ្លេសវាសមរម្យេដាយែផ្អកេលី 



េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 11៖ ការជូនដំណឹងតាមផ្លូវច្បោប ់

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 329 ? 

 

ការចំណាយេដីម្បេីឆ្លីយតបេទៅនឹងសំេណីបែន្ថមទាងំេនះ។ េយីងខ្ញុ ំនឹងផ្តល់ជូនេលាកអ្នកនូវពត័ម៌ានបែន្ថម 

ស្តីពីៃថ្លេសវារបស់េយីងខ្ញុ ំេនៅេពលែដលេលាកអ្នកេស្នីសំុ។ 

• សិទ្ធិក្នុងការដាកព់ាក្យបណ្តឹ ង  ្របសិនេបីេលាកអ្នកមានអារម្មណ៍ថាសិទ្ធិឯកជនរបស់េលាកអ្នក្រតូវបានរេំលាភ 

បំពានឬេយីងខ្ញុ ំបានរេំលាភេលីការអនុវត្តនសិ៍ទ្ធិឯកជនរបស់េលាកអ្នក េលាកអ្នកអាចដាកព់ាក្យបណ្តឹ ងមកេយីង 

ខ្ញុ ំជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ ឬតាមរយៈទូរស័ព្ទេដាយេ្របីពត័ម៌ានទំនាកទំ់នងេនៅចុងបពា្ច បៃ់នេសចក្តីជូនដំណឹង 

េនះ។ ស្រមាបប់ណ្តឹ ងរបស់សមាជិក Medi-Cal សមាជិកអាចនឹងទាកទ់ងផងែដរេទៅកាន្់រកសួងេសវា

សុខាភបិាលរដ្ឋ California ែដល្រតូវបានរាយនាមេនៅក្នុងែផ្នកបនា្ទ បេ់នះ។  

េលាកអ្នកកអ៏ាចដាកព់ាក្យបណ្តឹ ងេទៅេលខាធិការ្រកសួង្រកសួងសុខាភបិាល និងមនុស្សជាតិសហរដ្ឋអាេមរកិតាម 

ការយិាល័យស្រមាបសិ់ទ្ធិពលរដ្ឋ តាមរយៈការេផ្ញីលិខិតេទៅកានអ់ាសយដា្ឋ ន 200 Independence Avenue, 

S.W., Washington, D.C. 20201 ឬទូរស័ព្ទេទៅេលខ 1-800-368-1019, (TTY: 1-866-788-4989) 

ឬចូលេមលីេគហទំពរ័ www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/complaints/។  

េយីងខ្ញុ ំនឹងមនិចាតចំ់ណាតក់ារណាមយួេទៅេលីេលាកអ្នកេដាយសារការដាកព់ាក្យបណ្តឹ ងេទ។ 

សិទ្ធិក្នុងការទទួលបានច្បោបច់ម្បងៃនេសចក្តីជូនដំណឹងេនះ  េលាកអ្នកអាចេស្នីសំុច្បោបច់ម្លងៃនេសចក្តីជូន 

ដំណឹងរបស់េយីងខ្ញុ ំេនៅេពលណាមយួកប៏ានេដាយេ្របីបពា្ជ ីពត័ម៌ានទំនាកទំ់នងេនៅចុងបពា្ច បៃ់នេសចក្តីជូនដំណឹ

ងេនះ។ ្របសិនេបីេលាកអ្នកទទួលបានេសចក្តីជូនដំណឹងេនះេនៅេលីេគហទំពរ័របស់េយីងខ្ញុ ំឬតាមរយៈសំបុ្រតេអ 

ឡិច្រតូនិក (អីុែមល៉)េលាកអ្នកកម៏ានសិទ្ធិេស្នីសំុច្បោបថ់តចម្លង្រកដាសផងែដរ។ 

http://www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/complaints/


េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 11៖ ការជូនដំណឹងតាមផ្លូវច្បោប ់

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 330 ? 

 

ពត័ម៌ានទំនាកទំ់នង 

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរណាមយួអំពីេសចក្តីជូនដំណឹងេនះ ការអនុវត្តនសិ៍ទ្ធិឯកជនរបស់េយីងខ្ញុ ំែដលទាកទ់ង 

នឹងពត័ម៌ាន PHI របស់េលាកអ្នកឬរេបៀបអនុវត្តនសិ៍ទ្ធិរបស់េលាកអ្នក េលាកអ្នកអាចទាកទ់ងមកេយីងខ្ញុ ំជា 

លាយលក្ខណ៍អក្សរឬតាមរយៈទូរស័ព្ទេដាយេ្របីពត័ម៌ានទំនាកទំ់នងែដលបានបងា្ហ ញខាងេ្រកាម។  

 

ៃនការយិាល័យសិទ្ធិឯកជនរបស់គេ្រមាង Health Net  េលខទូរស័ព្ទ៖ 18005220088 

ជូនចំេពាះ៖ ទូរសារម្រន្តីឯកជនភាព  Fax៖  1-818-676-8314 

P.O. Box 9103 អីុែមល៉៖  Privacy@healthnet.com 

Van Nuys, CA 9140 

  

ស្រមាបស់មាជិក Medi-Cal ែតប៉ុេណា្ណ ះ ្របសិនេបីេលាកអ្នកេជឿថាេយីងខ្ញុ ំមនិបានការពារឯកជនភាពរបស់ 

េលាកអ្នកេហីយ្របាថា្ន ចងេ់ធ្វីបណ្តឹ ង េលាកអ្នកអាចនឹងដាកប់ណ្តឹ ងបានេដាយេហៅទូរស័ព្ទ ឬសរេសរមកកាន៖់  

Privacy Officer 

c/o Office of Legal Services 

California Department of Health Care Services 

1501 Capitol Avenue, MS 0010 

P.O. Box 997413 

Sacramento, CA 95899-7413 

ទូរស័ព្ទ៖ 1-916-445-4646 or 1-866-866-0602 (TTY:TDD: 1-877-735-2929) 

អីុែមល៉៖ Privacyofficer@dhcs.ca.gov 

mailto:Privacy@healthnet.com
mailto://Privacyofficer@dhcs.ca.gov


េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 11៖ ការជូនដំណឹងតាមផ្លូវច្បោប ់

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 331 ? 

 

េសចក្តីជូនដំណឹងពីភាពឯកជនៃនពត័ម៌ានហិរពា្ណ្ញ វត្ថុ 

េសចក្តីជូនដំណឹងេនះពិពណ៌នាអំពីរេបៀប ែដលអាចេ្របី្របាស់ និងបេពា្ច ញ ពត័ម៌ានហិរពា្ណ្ញ វត្ថុ អំពីេលាកអ្នកេហីយនិង 

រេបៀបែដលេលាកអ្នកអាចចូលេមលីពត័ម៌ានេនះ។ សូមពិនិត្យេសចក្ដីជូនដំណឹងេនះេឡីងវញិេដាយ្របុង្របយត័្ន។ 

 

េយីងខ្ញុ ំេប្តជា្ញ យ៉ាងខា្ជ បខ់្ជួនក្នុងការរក្ឞោនូវការសមា្ង តព់ត័ម៌ានហិរពា្្្ណ្ញ វត្ថុផា្ទ ល់ខ្លួនរបស់េលាកអ្នក។ 

ស្រមាបេ់គាលបំណងៃនេសចក្តីជូនដំណឹងេនះ «ពត័ម៌ានហិរពា្្្ណ្ញ វត្ថុផា្ទ ល់ខ្លួន»មាននយ័ថាពត័ម៌ានអំពីអ្នកចុះេឈា្ម ះ 

និងអ្នកដាកព់ាក្យសំុការធានារ៉ាបរ់ងការែថទាសុំខភាពែដលផ្តល់អត្តសពាា្្្ណ្ញ ណបុគ្គល ែដលមនិអាចរកបានជាសាធា

រណៈេហីយ្រតូវបាន្របមូលយកពីបុគ្គល ឬ្រតូវបានទទួលបានេដាយមានទំនាកទំ់នងជាមយួនឹងការផ្តល់ការធានា 

រ៉ាបរ់ងការែថទាសុំខភាពេទៅឲ្យបុគ្គលេនាះ។ 

 

ពត័ម៌ានែដលេយីងខ្ញុ ំ្របមូល៖ េយីងខ្ញុ ំ្របមូលពត័ម៌ានហិរពា្្្ណ្ញ វត្ថុផា្ទ ល់ខ្លួនអំពីេលាកអ្នកពី្របភពដូចតេទៅេនះ៖ 

• ពត័ម៌ានែដលេយីងខ្ញុ ំទទួលបានពីេលាកអ្នកេនៅេលីពាក្យសំុឬទ្រមង់ែបបបទដៃទេទៀត ដូចជាេឈា្ម ះ 

អាសយដា្ឋ ន អាយុ ពត័ម៌ានេវជ្ជសា្រស្ត និងេលខេបឡាសន្តិសុខសង្គម។  

• ពត័ម៌ានអំពី្របតិបត្តិការរបស់េលាកអ្នកជាមយួេយីងខ្ញុ ំ ជាមយួសម្ពន័្ធសាខាេយីងខ្ញុ ំឬែផ្នកេផ្សងេទៀត 

ដូចជា្របវត្តិការបងៃ់ថ្លបុព្វលាភធានារ៉ាបរ់ងនិងការទាមទារសំណង និង  

• ពត័ម៌ានមកពីរបាយការណ៍អតិថិជន។  

ការបេពា្ច ញពត័ម៌ាន៖ េយីងខ្ញុ ំមនិបេពា្ច ញពត័ម៌ានហិរពា្្្ណ្ញ វត្ថុផា្ទ ល់ខ្លួនអំពីសមាជិករបស់េយីងខ្ញុ ំ 

ឬអតីតសមាជិករបស់េយីងខ្ញុ ំេទៅភាគីទីបីណាមយួេលីកែលងែតមានការត្រមូវឬអនុពាា្្្ណ្ញ តេដាយច្បោប។់ ឧទាហរណ៍ 

េនៅក្នុងែបបែផនៃនការអនុវត្តនព៍ាណិជ្ជកម្មទូេទៅរបស់េយីងខ្ញុ ំ តាមែដលច្បោបអ់នុពាា្្្ណ្ញ ត េយីងខ្ញុ ំអាចនឹង 

េបីកទមា្ល យពត័ម៌ានហិរពា្្្ណ្ញ វត្ថុផា្ទ ល់ខ្លួនែដលេយីងខ្ញុ ំ្របមូលបានអំពីេលាកអ្នក េដាយគា្ម នការអនុពាា្្្ណ្ញ តពីេលាកអ្នក 

េទៅឲ្យវទិ្យោសា្ថ ន្របេភទដូចតេទៅេនះ៖  

• េទៅកានស់ម្ពន័្ធសាខាសាជីវកម្មរបស់េយីងខ្ញុ ំ ដូចជា្រកុមហុ៊នធានារ៉ាបរ់ងដៃទេទៀត។  



េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 11៖ ការជូនដំណឹងតាមផ្លូវច្បោប ់

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 332 ? 

 

• េទៅកាន្់រកុមហុ៊នែដលមនិជាបស់ម្ពន័្ធសាខាស្រមាបេ់គាលបំណងអាជីវកម្ម្របចាៃំថ្ងរបស់េយីងខ្ញុ ំ 

ដូចជាេដីម្បដំីេណីរការ្របតិបត្តិការរបស់េយីងខ្ញុ ំ រក្ឞោនូវគណនីរបស់េលាកអ្នក ឬេឆ្លីយតបេទៅនឹងដីកា 

របពាា្ជ តុលាការនិងការេសីុបអេងត្ក ផូវ្ល ច្បោប។់ និង  

• េទៅកាន្់រកុមហុ៊នមនិជាបស់ម្ពន័្ធសាខាែដលផ្តល់េសវាកម្មជំនួសឲ្យេយីងខ្ញុ ំ រមួមានការេផ្ញី
ទំនាកទំ់នងពីការផ្សព្វផ្ឞោយពាណិជ្ជកម្មក្នុងនាមជាគេ្រមាងរបស់េយីងខ្ញុ ំ។  

ការលាកក់ារសមា្ង ត ់និងសុវត្ថិភាព៖ េយីងខ្ញុ ំរក្ឞោការពារសុវត្ថិភាពតាមវធីិរបូវន័្ត េអឡិច្រតូនិកនិងនីតិវធីិេដាយអនុេលាម 

តាមស្ដងដ់ាររបស់រដ្ឋនិងសហពន័្ធែដលចូលជាធរមានេដីម្បកីារពារពត័ម៌ានហិរពា្្្ណ្ញ វត្ថុផា្ទ ល់ខ្លួនរបស់េលាកអ្នកពីហានិភយ័

េផ្សងៗដូចជាការបាតប់ង ់ការបំផា្ល ញឬការេ្របី្របាស់ខុស។ វធិានការទាងំេនះរមួមានការការពារសុវត្ថិភាពកំុព្យទូរ័ 

ការការពារសុវត្ថិភាពឯកសារនិងអគារនិងការរតឹបន្តឹងេលីអ្នកណាែដលអាចចូលេមលីពត័ម៌ានហិរពា្្្ណ្ញ វត្ថុផា្ទ ល់ខ្លួនរបស់

េលាកអ្នក។ 

 

សំណួរអំពីការជូនដំណឹងេនះ៖ ្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរណាមយួ អំពីេសចក្តីជូនដំណឹងេនះ៖ 

សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លខេដាយឥតគិតៃថ្លែដលមានេនៅេលីខ្នងបណ័្ណ សមា្្គ ល់សមាជិករបស់េលាកអ្នក 

ឬទាកទ់ងេទៅកាន ់Health Net តាមរយៈេលខ 1-800-522-0088។ 



េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect 

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 333 ? 

 

ជំពូកទី 12៖ និយមនយ័ពាក្យសំខាន់ៗ   

េសចក្តីេផ្តីម 

ជំពូកេនះរមួបពា្ចូ លទាងំពាក្យគន្លឹះែដល្រតូវេ្របីេនៅក្នុងេសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជិករមួជាមយួនឹងនិយមនយ័។ 

លក្ខខណ្ឌ ែដល្រតូវបានរាយតាមលំដាបអ់ក្សរ។ ្របសិនេបីេលាកអ្នកមនិអាចែស្វងរកពាក្យឬ្របសិនេបីេលាកអ្នក្រតូវការ 

ពត័ម៌ានេ្រចីនែដលរមួបពា្ចូ លនីងនិយមនយ័សូមទាកទ់ងេសវាកម្មបេ្រមសីមាជិក។ 

 

សកម្មភាពនានាក្នុងការរស់េនៅ្របចាៃំថ្ង (ADL)៖ អ្វីែដលមនុស្សេធ្វីជា្របចា ំដូចជា ការបរេិភាគ ការេ្របី្របាស់

បង្គនអ់នាមយ័ ការេស្លៀកពាក ់ការងូតទឹក ឬការដុសេធ្មញជាេដីម។ 

ជំនយួក្នុងអំឡុងេពលរងច់ា៖ំ េលាកអ្នកអាចបន្តទទួលបានអត្ថ្របេយាជនរ៍បស់េលាកអ្នកេនៅេពលេលាកអ្នក 

កំពុងរងច់ាកំារសេ្រមចចិត្តអំពីបណ្តឹ ងក្រមតិទី 1 ឬសវនាការរដ្ឋ(សូមេមលីជំពូក 9 ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម)។  

ការបន្តទទួលបានធានារ៉ាបរ់ងេនះ ្រតូវបានេគេហៅថា «ជំនួយក្នុងអំឡុងេពលរងច់ា»ំ។ 

មណ្ឌ លវះកាតែ់កសម្ផស្ស៖ មន្ទីរែដលអាចផ្តល់ការវះកាតជ់នពិការ ដល់អ្នកជំងឺែដលមនិ្រតូវការស្រមាកព្យោបាលេនៅ

ក្នុងមន្ទីរេពទ្យ និងស្រមាបអ់្នកជំងឺែដលមនិ្រតូវការការព្យោបាលែដលេលីសពី 24េម៉ាង។  

បណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍៖ គឺជាវធីិមយួែដលេលាកអ្នកអាចតវ៉ានឹងសកម្មភាពរបស់េយីងខ្ញុ ំ ្របសិនេបីេលាកអ្នកគិតថា

េយីងខ្ញុ ំបាន្រប្រពឹត្តខុស។ េលាកអ្នកអាចេស្នីសំុេយីងខ្ញុ ំឲ្យផា្ល ស់ប្ដូរការសេ្រមចេលីធានារ៉ាបរ់ង តាមរយៈការប្ដឹងឧទ្ធរណ៍។ 

ជំពូកទី 9 ពន្យល់អំពីបណ្ដឹ ងឧទ្ធរណ៍ រមួទាងំវធីិដាកព់ាក្យបណ្ដឹ ងឧទ្ធរណ៍។ 

សុខភាពឥរយិាបថ៖ វាក្យសព្ទទាងំមូល គឺសំេដៅេលីសុខភាពផ្លូវចិត្ត និងវបិត្ដិេ្របី្របាស់សារធាតុេញៀន។ 

ឱសថមានម៉ាកយីេហា៖ ឱសថ្រតូវការេវជ្ជបពាា្ជ  ែដលបានផលិតនិងលកេ់ដាយ្រកុមហុ៊នែដលជាមា្ច ស់ក្នុងការផលិត

ឱសថ។  ឱសថមានេឈា្ម ះពាណិជ្ជកម្ម មានសារធាតុផ្សដូំចគា្ន េទៅនឹង្របេភទឱសថេ្របីទូេទៅែដរ។ ្របេភទឱសថគា្ម ន 

ម៉ាកយីេហា្រតូវបានផលិតនិងដាកល់កេ់ដាយ្រកុមហុ៊នឱសថេផ្សងេទៀត។ 



េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 12៖ និយមនយ័ពាក្យសំខាន់ៗ  

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 334 ? 

 

Cal MediConnect៖ គឺជាកម្មវធីិមយួែដលផ្តល់ជូនេលាកអ្នកនូវអត្ថ្របេយាជនទ៍ាងំ Medicare និង Medi-Cal 

ទាងំពីររមួគា្ន ក្នុងេពលែតមយួេនៅក្នុងគេ្រមាងសុខភាពមយួ។ េលាកអ្នកមានបណ័្ណ សមា្គ ល់សមាជិកមយួស្រមាប្់រគបអ់ត្ថ

្របេយាជនទ៍ាងំអស់របស់េលាកអ្នក។  

អ្នកស្រមបស្រមួលការែថទា៖ំ បុគ្គលដសំ៏ខានម់ា្ន កែ់ដលេធ្វីការជាមយួេលាកអ្នក ជាមយួគេ្រមាងសុខភាពេលាកអ្នក, 

និងជាមយួអ្នកផ្តល់េសវាែថទា ំេដីម្បធីានាថាេលាកអ្នកទទួលបាននូវការែថទាតំាមអ្វីែដលេលាកអ្នកចងប់ាន។  

គេ្រមាងែថទា៖ំ សូមេមលី «គេ្រមាងែថទាលំក្ខណៈបគុ្គល» 

េសវាកម្មបនា្ទ បប់ន្សៃំនគេ្រមាងែថទា ំ(េសវាកម្ម CPO)៖ គឺជាេសវាកម្មបែន្ថមេផ្សងៗែដលមនិសូវសំខានស់្ថិតេនៅ

េ្រកាមគេ្រមាងែថទាលំក្ខណៈបុគ្គល (ICP) របស់េលាកអ្នក។ េសវាកម្មទាងំអស់េនះ មនិែមនស្រមាបជំ់នួសេសវាកម្ម 

រយៈេពលយូរអែង្វងែដលេលាកអ្នក្រតូវបានអនុពាា្្្ណ្ញ តឲ្យទទួលបានេ្រកាម Medi-Cal េនាះេទ។ 

្រកុមែថទា៖ំ សូមអាន «្រកុមែថទាពំហុជំនាញ»។ 

ដំណាកក់ាលធានារ៉ាបរ់ងេ្រគាះមហន្្ដរាយ៖ ដំណាកក់ាលេនះ ស្ថិតក្នុងអត្ថ្របេយាជនឱ៍សថ Part D ែដលគេ្រមាង

បងរ់ាល់ចំណាយឱសថទាងំអស់ រហូតដល់ចុងឆា្ន ។ំ េលាកអ្នកចាបេ់ផ្តីមដំណាកក់ាលេនះេនៅេពលែដលេលាកអ្នកបាន 

ឈានដល់ចំនួនកំណតទឹ់ក្របាក ់$5,000 ស្រមាបឱ់សថេពទ្យតាមេវជ្ជបពាា្ជ របស់េលាកអ្នក។ 

មជ្ឈមណ្ឌ លស្រមាបេ់សវាកម្ម Medicare និង Medicaid (CMS)៖ ភា្ន កង់ារសហពន័្ធទទួលបន្ទុកេលីេសវា 

Medicare។ ជំពូកទី2 ពន្យល់ពីរេបៀបទំនាកទំ់នង CMS។ 

េសវាមនុស្សេពញវយ័តាមសហគមន ៍(CBAS)៖ កម្មវធីិផ្តល់ការែថទាដំល់អ្នកជំងឺេ្រកៅមន្ទីរផ្តល់នូវេសវាែថទា ំ

ពីអ្នកជំនាញេសវាសង្គមកិច្ច េសវាព្យោបាល េសវាែថទាខំ្លួនការបណ្តុ ះបណា្ត លអ្នកែថទា/ំ្រគួសារ េសវាអាហារបូត្ថម្ភ 

មេធ្យោបាយេធ្វីដំេណីរ និងេសវាកម្មេផ្សងៗេទៀតជូនដល់សមាជិកែដលមានសិទ្ធិទទួលបានែដលបំេពញតាមលក្ខខណ្ឌ  

ក្នុងការទទួលបានសិទ្ធិ។ 

បណ្្ដឹ ងតវ៉ា៖ គឺជាការែថ្លងការណ៍ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ ឬតាមរយៈពាក្យសំដី ែដលេលាកអ្នកមានបពាា្ហ  ឬកង្វល់

ណាមយួអំពីេសវាកម្ម និងការែថទាែំដលបានរ៉ាបរ់ងរបស់េលាកអ្នក។ េនះរមួបពា្ចូ លទាងំកង្វល់នានាទាកទ់ងនឹង

គុណភាពៃនការែថទារំបស់េលាកអ្នក អ្នកផ្ដល់េសវាែថទាកំ្នុងបណា្ដ ញេយីងខ្ញុ ំ ឬឱសថសា្ថ នក្នុងបណា្ដ ញេយីងខ្ញុ ំ។ 

េឈា្ម ះផ្លូវការស្រមាប ់«េធ្វីបណ្តឹ ងតវ៉ា» គឺ «ការដាកព់ាក្យបណ្ដឹ ងសារទុក្ខ»។ 
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្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 335 ? 

 

មន្ទីរសា្្ដ រនីតិសម្បទាែបបពិេ្រគាះជំងឺេ្រកៅលក្ខណៈទូលំទូលាយ (CORF)៖ មន្ទីរែដលផ្តល់េសវាកម្មសា្ត រនិតិ

សម្បទាបនា្ទ បពី់មានជំងឺ េ្រគាះថា្ន ក ់ឬការវះកាតសំ់ខានណ់ាមយួ។ ទីកែន្លងេនះ ផ្តល់ជូនេសវាកម្មជាេ្រចីនេទៀតដូចជា 

ការព្យោបាលេដាយចលនា េសវាសង្គមនិងេសវាចិត្តសា្រស្ត ការព្យោបាលផ្លូវដេង្ហីម ការព្យោបាលសា្ត រ សម្បទាការងារ 

ការព្យោបាលែកត្រមូវវបិត្ដិពាក្យសម្ដ ីនិងេសវាកម្មវាយតៃម្លបរយិាកាសក្នុងផ្ទះ។ 

ៃថ្លសហចំណាយ៖ តៃម្លជាកល់ាកណ់ាមយួែដលអ្នកបងេ់លីចំែណកចំណាយរបស់អ្នក េនៅ្រគបេ់ពលែដលអ្នកទទួល

បានឱសថ្រតូវការេវជ្ជបពាា្ជ ជាកល់ាកម់យួចំនួន។ ឧទាហរណ៍ អ្នកអាចនឹងបង្់របាកចំ់នួន $2 ឬ $5 ស្រមាប់

ឱសថ្រតូវការេវជ្ជបពាា្ជ ។ 

ចំែណកចូលរមួបង្់របាក៖់ បរមិាណែដលអ្នក្រតូវបងេ់នៅេពលែដលអ្នកទទួលបានេវជ្ជបពាា្ជ ជាកល់ាក។់ 

ក្រមតិចំែណកចំណាយ គឺជា្រកុមៃនឱសថ រមួបពា្ចូ លៃថ្លសហចំណាយ។ 

លំដាបថ់ា្ន កប់ងៃ់ថ្ល៖ គឺ្របេភទឱសថេផ្សងៗែដលមានៃថ្លសហចំណាយដូចគា្ន ។ រាល់ឱសថេនៅក្នុងបពា្ជ ីឱសថ 

(ែដល្រតូវបានេគសា្គ ល់ថាជាបពា្ជ ីឱសថ) គឺជាែផ្នកមយួក្នុងចំេណាម បី  ក្រមតិចំែណកចំណាយ។ 

ការសេ្រមចេលីការធានារ៉ាបរ់ង៖ គឺជាការសេ្រមចអំពីអត្ថ្របេយាជនែ៍ដលេយីងខ្ញុ ំធានារ៉ាបរ់ង។ េនះរមួមានការ

សេ្រមចេលីឱសថ និងេសវាកម្មែដលបានធានារ៉ាបរ់ង ឬបរមិាណទឹក្របាកែ់ដលេយីងខ្ញុ ំនឹងបងស់្រមាបេ់សវា

សុខភាពរបស់េលាកអ្នក។ ជំពូកទី 9 ពន្យល់អំពីរេបៀបេស្នីសំុេយីងខ្ញុ ំឲ្យេធ្វីការសេ្រមចេលីការធានារ៉ាបរ់ង។ 

ឱសថែដលមានការធានារ៉ាបរ់ង៖ ពាក្យែដលេយីងខ្ញុ ំេ្របីក្នុងនយ័ថា្រគបឱ់សថតាមេវជ្ជបពាា្ជ និងឱសថគា្ម នេវជ្ជបពាា្ជ  

(OTC) ែដល្រគប្់រគងេដាយគេ្រមាងរបស់េយីងខ្ញុ ំ។ 

េសវាែដលមានការធានារ៉ាបរ់ង៖ វាក្យសព្ទទូេទៅែដលេយីងខ្ញុ ំេ្របីេដីម្បសំីេដៅេលី្រគបក់ារែថទាសុំខភាព េសវាកម្ម 

និងការគា្ំរទរយៈេពលែវង បរកិា្ខ រផ្គតផ់្គង ់ឱសថ្រតូវការេវជ្ជបពាា្ជ និងមនិ្រតូវការេវជ្ជបពាា្ជ  សមា្ភ រៈបរកិា្ខ រ និងេសវាកម្មដៃទ

េផ្សងេទៀតែដលបានធានារ៉ាបរ់ងេដាយគេ្រមាងេយីងខ្ញុ ំ។ 

វគ្្គបណ្តុ ះបណា្ត លែផ្នកវប្បធម៖៌ ការបណ្តុ ះបណា្ត លែដលផ្តល់នូវការែណនាបំែន្ថមស្រមាបអ់្នកផ្តល់េសវាែថទា ំ

សុខភាពរបស់េយីងខ្ញុ ំែដលជួយ ពួកេគឲ្យយល់ច្បោស់អំពីគុណតៃម្លនិង្របវត្តិនិងជំេនឿរបស់េលាកអ្នកេដីម្បសី្រមបេសវាក

ម្មេដីម្បបំីេពញត្រមូវការែផ្នកសង្គមវប្បធមនិ៌ងភាសារបស់េលាកអ្នក។ 
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្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 336 ? 

 

អ្រតារមួចំែណកបងៃ់ថ្ល្របចាៃំថ្ង៖ អ្រតាែដលអាចអនុវត្តបានេនៅេពលែដលេវជ្ជបណ្ឌិ តេចញេវជ្ជបពាា្ជ តិចជាងការ

ផ្គតផ់្គងឱ់សថជាកល់ាកម់យួស្រមាបចំ់នួនេពញមយួែខស្រមាបេ់លាកអ្នក េហីយេលាកអ្នកត្រមូវឲ្យបងៃ់ថ្លសហចំណាយ។ 

អ្រតារមួចំែណកបងៃ់ថ្ល្របចាៃំថ្ងគឺជាៃថ្លសហចំណាយែដលែចកនឹងចំនួនៃថ្ង េនៅក្នុងការផ្គតផ់្គងរ់យៈេពលមយួែខ។ 

ឧទាហរណ៍មានដូចខាងេ្រកាម៖ ឧបមាថា ៃថ្លសហចំណាយឱសថរបស់េលាកអ្នកស្រមាបក់ារផ្គតផ់្គងរ់យៈេពលេពញ

មយួែខ (ការផ្គតផ់្គងរ់យៈេពល 30 ៃថ្ង) គឺ $1.25។ េនះគឺមាននយ័ថាចំនួនទឹក្របាកែ់ដលេលាកអ្នក្រតូវបងសំ់រាប ់

ឱសថរបស់េលាកអ្នកគឺតិចជាង $0.04 ដុលា្ល រក្នុងមយួៃថ្ង។ ្របសិនេបីេលាកអ្នកទទួលបាន រយៈេពល 7ៃថ្ង 

ក្នុងការផ្គតផ់្គងឱ់សថការទូទាតរ់បស់េលាកអ្នកនឹងតិចជាង $0.04 ដុលា្ល រក្នុងមយួៃថ្ងគុណនឹង 7 ៃថ្ង

ស្រមាបក់ារបង្់របាកស់របុចំនួន $0.29។ 

្រកសួងសុខាភបិាល (DHCS)៖ នាយកដា្ឋ នរដ្ឋេនៅក្នុងរដ្ឋ California ែដល្រគប្់រគងកម្មវធីិ Medicaid Program 

(សំេដៅេលី Medi-Cal េនៅក្នុងរដ្ឋ California) ជាទូេទៅសំេដៅេលី «រដ្ឋ» េនៅក្នុងេសៀវេភៅែណនាេំនះ។ 

្រកសួង្រគប្់រគងសុខាភបិាល (DMHC)៖ នាយកដា្ឋ នរដ្ឋក្នុងរដ្ឋ California ែដលទទួលខុស្រតូវ្រគប្់រគងគេ្រមាង

សុខភាពទាងំឡាយ។ DMHC ជួយ ្របជាជនក្នុងការដាកប់ណ្ដឹ ងឧទ្ធរណ៍ និងបណ្ដឹ ងតវ៉ាអំពីេសវារបស់ Medi-Cal។ 

DMHC កេ៏ធ្វីការ្រតួតពិនិត្យេឡីងវញិែផ្នកេវជ្ជសា្រស្តេដាយឯករាជ្យ (IMR) ផងែដរ។ 

ការលុបេឈា្ម ះេចញ៖ ជាដំេណីរការៃនការបពា្ច បស់មាជិកភាពរបស់េលាកអ្នកេនៅក្នុងគេ្រមាងរបស់េយីងខ្ញុ ំ។ ការលុប

េឈា្ម ះេចញ គឺអាចេធ្វីេឡីងេដាយស្ម័្រគចិត្ត (តាមជេ្រមសីរបស់េលាកអ្នកផា្ទ ល់) ឬមនិស្ម័្រគចិត្ត (មនិែមនជាជេ្រមសីរបស់

េលាកអ្នក)។ 

ក្រមតិឱសថ៖  ្រកុមឱសថែដលមានេលីបពា្ជ ីឱសថរបស់េយីងខ្ញុ ំ។ ឱសថទូេទៅ,ម៉ាកឱ់សថឬឱសថគា្ម នេវជ្ជបពាា្ជ  

(OTC) ឱសថគឺជាឧទាហរណ៍ៃនក្រមតិឱសថ។ រាល់ឱសថែដលមានក្នុងបពា្ជ ីឱសថែដលស្ថិតេ្រកាមការធានារ៉ាបរ់ង 

គឺស្ថិតក្នុងលំដាបម់យួក្នុងចំេណាមបីថា្ន ក។់ 

បរកិា្ខ រេវជ្ជសា្រស្្ដែដលេ្របីបានយូរ (DME)៖ បរកិា្ខ រមយួចំនួនែដលេវជ្ជបណ្ឌិ តបពាា្ជ ទិញស្រមាបេ់លាកអ្នកេដីម្បទុីក

េ្របី្របាស់េនៅផ្ទះ។ ឧទាហរណ៍ៃនបរកិា្ខ រទាងំេនះគឺមានរេទះរញុ េឈ្ីរចត ់្របពន័្ធពូកេដីរេដាយថាមពលអគ្គិសនី 

បរកិា្ខ រស្រមាបជំ់ងឺទឺកេនាមែផ្អម ែ្រគេពទ្យែដលបានបពាា្ជ ទិញេដាយអ្នកផ្ដល់េសវាែថទាសំ្រមាបក់ារេ្របី្របាស់េនៅក្នុងផ្ទះ 

ម៉ាសីុនស្នបប់ពា្ចូ លេសរ ៉មូ IV បរធិានជួយ បេង្កីតសំេឡង ឧបករណ៍ និងបរកិា្ខ រអុកសីុែសន បំពងហ់ឹត និងឈ់្រចតទ់ប ់

េដីរ។ 



េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 12៖ និយមនយ័ពាក្យសំខាន់ៗ  

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 337 ? 

 

ការសេ្រងា្្គ ះបនា្ទ ន៖់ ការសេ្រងា្គ ះបនា្ទ នែ់ផ្នកេវជ្ជសា្រស្តគឺេនៅេពលែដលេលាកអ្នកឬមនុស្សេផ្សងេទៀតែដលមានចំេណះ 

ដឹងជាមធ្យមអំពីសុខភាពនិងឱសថ េជឿថាេលាកអ្នកមានេរាគសពាា្្្ណ្ញ េវជ្ជសា្រស្ដែដល្រតូវការព្យោបាលភា្ល មេដីម្បកីារពារ 

មនិឲ្យសា្ល ប ់ការបាតប់ងែ់ផ្នកៃនរាងកាយឬការបាតប់ងមុ់ខងារៃនែផ្នករាងកាយណាមយួ។ េរាគសពាា្្្ណ្ញ េវជ្ជសា្រស្តអាចេធ្វី
ឲ្យមានរបសួធ្ងនធ់្ងរ ឬការឈចឺាបខ់ា្ល ងំ។ 

ការែថទាសំេ្រងា្្គ ះបនា្ទ ន៖់ គឺជាេសវាកម្មធានារ៉ាបរ់ងេផ្សងៗែដលបានផ្តល់ជូន េដាយអ្នកផ្តល់េសវាែថទាទំទួលការ

បណ្ដុ ះបណា្ដ ល េដីម្បផី្តល់ជូនេសវាសេ្រងា្គ ះបនា្ទ ន ់និង្រតូវការចាបំាចក់្នុងការព្យោបាលសា្ថ នភាពសុខភាពបនា្ទ នែ់ផ្នក

េវជ្ជសា្រស្ដ ឬសុខភាពផ្លូវចិត្ដ។ 

ការេលីកែលង៖ គឺជាការអនុពាា្្្ណ្ញ តេដីម្បទីទួលបានការធានារ៉ាបរ់ងស្រមាបឱ់សថែដលជាធម្មតា មនិ្រតូវបានរ៉ាបរ់ង ឬ

េដីម្បេី្របី្របាស់ឱសថេដាយគា្ម នបទបពាា្ជ  និងែដនកំណតជ់ាកល់ាក។់ 

ជំនយួបែន្ថម៖ កម្មវធីិ Medicare ែដលជួយ ដល់េលាកអ្នកែដលមាន្របាកចំ់ណូលនិងធនធានតិចតួចអាចកាតប់ន្ថយ 

ការចំណាយេលីឱសថតាមេវជ្ជបពាា្ជ របស់ Medicare Part D ដូចជាៃថ្លបុព្វលាភធានារ៉ាបរ់ង ទឹក្របាកធ់ានា និងៃថ្ល 

សហចំណាយ។ ជំនួយបែន្ថម ក្៏រតូវបានេហៅម្យោង៉េទៀតែដរថា «្របាកឧ់បត្ថម្ភស្រមាបអ់្នកមានចំណូលទាប» ឬ «LIS»។ 

ឱសថគា្ម នម៉ាកយីេហា៖ គឺជាឱសថ្រតូវការេវជ្ជបពាា្ជ ែដល្រតូវបានឯកភាពេដាយរដា្ឋ ភបិាលសហពន័្ធេដីម្បេី្របី្របាស់

ជំនួសឲ្យឱសថមានម៉ាកយីេហា។ ឱសថគា្ម នម៉ាកយីេហាមានសារធាតុផ្សសំកម្មដូចគា្ន េទៅនឹងឱសថមានម៉ាក

យីេហាែដរ។ ជាធម្មតា វាមានតៃម្លេថាកជាង និងមាន្របសិទ្ធភាពេស្ទីរែតដូចគា្ន នឹងឱសថមានម៉ាកយីេហា។ 

បណ្្ដឹ ងសារទុក្ខ៖ បណ្ដឹ ងតវ៉ាែដលេលាកអ្នកេធ្វីេឡីងេដីម្បបី្ដឹងពីេយីងខ្ញុ ំ ឬអ្នកផ្តល់េសវាែថទា ំឬឱសថសា្ថ នេនៅក្នុង

បណា្ដ ញណាមយួ។ ទាងំេនះ រមួមានបណ្ដឹ ងតវ៉ាអំពីគុណភាពៃនការែថទារំបស់េលាកអ្នក។ 

កម្មវធីិគា្ំរទ និងផ្តល់្របឹក្សោការធានារ៉ាបរ់ងសុខភាព(HICAP)៖ គឺជាកម្មវធីិមយួែដលផ្តល់ជូនពត័ម៌ាន និងការ

្របឹក្ឞោេយាបល់អំពី Medicare េដាយឥតគិតៃថ្ល និងេដាយពិត្របាកដ។ ជំពូកទី 2 ពន្យល់អំពីរេបៀបទំនាកទំ់នង 

HICAP។ 

គេ្រមាងសុខភាព៖ គឺជាអង្គភាពមយួែដលមានសមាសភាពដូចជា េវជ្ជបណ្ឌិ ត មន្ទីរេពទ្យ ឱសថសា្ថ ន អ្នកផ្តល់

េសវាែថទា ំេសវារយៈេពលែវង និងអ្នកផ្តល់េសវាែថទាដំៃទេផ្សងេទៀត។ អង្គភាពេនះ កម៏ានអ្នកស្រមបស្រមួលការែថទា ំ

េដីម្បជួីយ េលាកអ្នកេរៀបចំចាតែ់ចងអ្នកផ្តល់េសវាែថទា ំនិងេសវាកម្មទាងំឡាយរបស់េលាកអ្នក។ ពួកេគេធ្វីការរមួគា្ន  

េដីម្បផី្តល់ការែថទាែំដលេលាកអ្នក្រតូវការ។ 



េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 12៖ និយមនយ័ពាក្យសំខាន់ៗ  

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 338 ? 

 

ការវាយតៃម្លពីេ្រគាះថា្ន កសុ់ខភាព៖ គឺជាការ្រតួតពិនិត្យេឡីងវញិេលី្របវត្តិជំងឺ និងសា្ថ នភាពបច្ចុប្បន្នរបស់អ្នកជំងឺ។ 

វា្រតូវបានេ្របី្របាស់ េដីម្បវីាយតៃម្លពីសុខភាពរបស់អ្នកជំងឺ និងពីអាការែដលអាចផា្ល ស់ប្តូរេនៅេពលអនាគត។ 

អ្នកែថទាសុំខភាពតាមផ្ទះ៖ បុគ្គលផ្ដល់េសវាកម្មែដលមនិ្រតូវការជំនាញរបស់គិលានុបដា្ឋ ក ឬអ្នកព្យោបាលែដលមាន

អាជា្ញ បណ័្ណ េនាះេទ ដូចជា ជំនួយក្នុងការែថទាផំា្ទ ល់ខ្លួន (ដូចជា ការងូតទឹក ការេ្របី្របាស់បង្គនអ់នាមយ័ ការេស្លៀកពាក ់

ការហាត្់របាណតាមេវជ្ជបពាា្ជ )។ អ្នកែថទាសុំខភាពតាមផ្ទះពំុមានអាជា្ញ បណ័្ណ ែថទា ំឬផ្ដល់ការព្យោបាលេឡីយ។ 

ការែថទាដំំណាកក់ាលចុងេ្រកាយ៖ កម្មវធីិែថទា ំនិងគា្ំរទស្រមាបអ់្នកែដលមានជំងឺដំណាកក់ាលចុងេ្រកាយ 

េដីម្បជួីយ ពួកេគឲ្យរស់េនៅមានភាពកកេ់កៅ្ដ ។ ជំងឺឈានដល់ដំណាកក់ាលចុងេ្រកាយមាននយ័ថាបុគ្គលមា្ន កេ់នាះ

មានជំងឺដំណាកក់ាលចុងេ្រកាយ និងរពឹំងថារស់បាន្រតឹមែត្របាមំយួែខ ឬតិចជាងេនះ។ 

• អ្នកចុះេឈា្ម ះែដលមានជំងឺដំណាកក់ាលចុងេ្រកាយអាចមានសិទ្ធិេ្រជីសេរសីមន្ទីរែថទាដំំណាកក់ាលចុងេ្រកាយ

បាន។ 

• ្រកុមអ្នកវជិា្ជ ជីវៈ និងអ្នកផ្ដល់ការែថទាែំដលមានការបណ្ដុ ះបណា្ដ លជាពិេសសផ្ដល់ការែថទាសំ្រមាបបុ់គ្គល 

ទាងំមូល រមួមានទាងំត្រមូវការផ្លូវកាយ អារម្មណ៍ សង្គម និងវពិាា្្្ណ្ញ ណ។ 

• គេ្រមាង Health Net Cal MediConnect ្រតូវែតផ្ដល់ជូនេលាកអ្នកនូវបពា្ជ ីអ្នកផ្ដល់េសវាែថទាដំំណាកក់ាល

ចុងេ្រកាយេនៅក្នុងតំបនភូ់មសិា្រស្ដរបស់េលាកអ្នក។ 

ការេចញវកិ្កយប្រតមនិ្រតឹម្រតូវ/មនិសម្រសប៖សា្ថ នភាពមយួេនៅេពលែដលអ្នកផ្តល់េសវាែថទា ំ

(ដូចជាេវជ្ជបណ្ឌិ តឬមន្ទីរេពទ្យ) េចញវកិ្កយប្រតឲ្យេលាកអ្នកគិតេលីសចំនួនទឹក្របាកចំ់ែណកៃនការចំណាយក្នុងគេ្រមាង 

ស្រមាបៃ់ថ្លេសវាកម្ម។ សូមបងា្ហ ញបណ័្ណ សមា្គ ល់សមាជិក Health Net Cal MediConnect របស់េលាកអ្នក 

េពលេលាកអ្នកទទួលបានេសវាកម្ម ឬេវជ្ជបពាា្ជ ណាមយួ។ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់សវាកម្មបេ្រមសីមាជិក្របសិនេបី 

េលាកអ្នកទទួលបានវកិ្កយប្រតណាមយួែដលេលាកអ្នកមនិយល់។ 

េដាយសារែតគេ្រមាង Health Net Cal MediConnec បងៃ់ថ្លចំណាយទាងំអស់ស្រមាបេ់សវាកម្មរបស់េលាក 

អ្នកមនិជំពាកៃ់ថ្លចំែណកៃនការចំណាយណាមយួេទ។ អ្នកផ្តល់េសវាែថទាមំនិគួរេចញវកិយ័ប្័រតគិតៃថ្លអ្វីមយួឲ្យ 

េលាកអ្នកស្រមាបេ់សវាកម្មទាងំេនះេនាះេឡីយ។ 



េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 12៖ និយមនយ័ពាក្យសំខាន់ៗ  

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 339 ? 

 

ការ្រតួតពិនិត្យេឡីងវញិែផ្នកេវជ្ជសា្រស្្ដេដាយឯករាជ្យ (IMR)៖ ្របសិនេបីេយីងខ្ញុ ំបដិេសធសំេណីសំុេសវា ឬការ

ព្យោបាលែផ្នកេវជ្ជសា្រស្ដរបស់អ្នក, េលាកអ្នកអាចប្ដឹងឧទ្ធរណ៍អំពីេយីងខ្ញុ ំបាន។ ្របសិនេបីអ្នកមនិឯកភាពជាមយួនឹងការ 

សេ្រមចរបស់េយីងខ្ញុ ំ េហីយបពាា្ហ របស់េលាកអ្នកមានជាបទ់ាកទ់ងនឹងេសវាកម្ម Medi-Cal, េលាកអ្នកអាចេស្នីសំុ

នាយកដា្ឋ នែថទាសុំខភាពែដលមានការ្រគប្់រគងៃនរដ្ឋ California េដីម្បេីធ្វី IMR បាន។ IMR គឺជាការ្រតួតពិនិត្យេឡីង

វញិេទៅេលីករណីររបស់េលាកអ្នក េដាយេវជ្ជបណ្ឌិ តែដលមនិស្ថិតេនៅក្នុងគេ្រមាងេយីងខ្ញុ ំ។ ្របសិនេបី IMR េធ្វីការសេ្រមច

េទៅតាមការចងប់ានរបស់េលាកអ្នក, េយីងខ្ញុ ំ្រតូវែតផ្តល់ជូននូវេសវាកម្ម និងការព្យោបាលតាមសំេណីរបស់េលាកអ្នក។ 

េលាកអ្នកមនិចំណាយអ្វីេឡីយេលី IMR។ 

គេ្រមាងែថទាលំក្ខណៈបគុ្្គល (ICP ឬគេ្រមាងែថទា)ំ៖ គឺជាគេ្រមាងស្រមាបេ់សវាកម្មទាងំឡាយែដលេលាកអ្នក

នឹងទទួលបាន និងពីរេបៀបែដលេលាកអ្នកនឹងទទួលបានេសវាកម្មទាងំេនះ។ គេ្រមាងរបស់េលាកអ្នករមួមាន 

េសវាកម្មេវជ្ជសា្រស្ត េសវាកម្មសុខភាពផ្លូវចិត្ដ, និងេសវាកម្ម និងការគា្ំរទេសវារយៈេពលែវង។ 

ដំណាកក់ាលធានារ៉ាបរ់ងដំបូង៖ ដំណាកក់ាលមុនការចំណាយសរបុរបស់េលាកអ្នកេទៅេលីឱសថ Part D 

ឈានដល់ចំនួន$5,000 េនះរមួបពា្ចូ លទាងំចំនួនទឹក្របាកែ់ដលេលាកអ្នកបានបង ់ចំនួនែដលគេ្រមាងរបស់េយីង 

ខ្ញុ ំបានបងជំ់នួសេលាកអ្នក និង្របាកឧ់បត្ថម្ភស្រមាបអ់្នកមានចំណូលទាប។ េលាកអ្នកចាបេ់ផ្ដីមេនៅក្នុងដំណាកក់ាលេនះ 

េនៅេពលែដលេលាកអ្នកទទួលបានការផ្គតផ់្គងឱ់សថតាមេវជ្ជបពាា្ជ ដំបូងរបស់េលាកអ្នកេនៅក្នុងឆា្ន េំនាះ។ េនៅក្នុងដំណាក់

កាលេនះ គេ្រមាងបងម់យួចំែណកេលីឱសថរបស់េលាកអ្នក, េហីយេលាកអ្នកបងេ់លីចំែណករបស់េលាកអ្នក។ 

ជំងឺេនៅក្នុងមន្ទីរេពទ្យ៖ គឺវាក្យសព្ទែដល្រតូវបានេគេ្របី្របាស់េនៅេពលែដលេលាកអ្នកចូលស្រមាកជាផ្លូវការ ក្នុង

មន្ទីរេពទ្យស្រមាបេ់សវាកម្មេវជ្ជសា្រស្តជំនាញ។ ្របសិនេបីេលាកអ្នកមនិ្រតូវបានចូលស្រមាកជាផ្លូវការេទ, 

េលាកអ្នកេនៅែតអាចចាតទុ់កថាជាអ្នកជំងឺែដលស្រមាកព្យោបាលេនៅេ្រកៅមន្ទីរេពទ្យ ជាជាងអ្នកជំងឺែដលស្រមាកព្យោបាល

េនៅក្នុងមន្ទីរេពទ្យ េទាះបីជាេលាកអ្នកស្រមាកមយួយបក់េ៏ដាយ។ 

្រកុមែថទាពំហុជំនាញ (ICT ឬ្រកុមែថទា)ំ៖ គឺជា្រកុមែថទាមំយួែដលមានេវជ្ជបណ្ឌិ ត, គិលានុបដា្ឋ ក, អ្នក្របឹក្ឞោ

េយាបល់ ឬអ្នកជំនាញសុខភាពេផ្សងេទៀតែដលមានវត្តមានេនៅទីេនាះស្រមាបផ់្តល់ជូនការែថទាសុំខភាពែដលេលាកអ្នក

្រតូវការ។ ្រកុមែថទាសុំខភាពរបស់េលាកអ្នក កនឹ៏ងជួយ េលាកអ្នកបេង្កីតគេ្រមាងែថទាផំងែដរ។ 



េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 12៖ និយមនយ័ពាក្យសំខាន់ៗ  

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 340 ? 

 

បពា្ជ ីឱសថែដលមានការធានារ៉ាបរ់ង (បពា្ជ ីឱសថ)៖ បពា្ជ ីឱសថតាមេវជ្ជបពាា្ជ និងឱសថឱសថ (OTC) 

ែដល្រគប្់រគងតាមគេ្រមាង។ គេ្រមាងេ្រជីសេរ ីស់ឱសថែដលមានេនៅក្នុងបពា្ជ ីេនះ េដាយមានជំនួយពីេវជ្ជបណ្ឌិ ត និង

ឱសថការ។ី បពា្ជ ីឱសថ្របាបេ់លាកអ្នក្របសិនេបីមានែបបបទណាមយួ ែដលេលាកអ្នក្រតូវអនុវត្ដតាមេដីម្បបីានទទួល

ឱសថ។ េពលខ្លះ បពា្ជ ីឱសថ្រតូវបានេគេហៅថា «បពា្ជ ីេឈា្ម ះឱសថ។» 

េសវាកម្ម និងការគា្ំរទេសវារយៈេពលែវង (LTSS)៖ េសវា និងការគា្ំរទរយៈេពលែវង គឺជាេសវាែដលជួយ េធ្វីឲ្យ

លក្ខខណ្ឌ េវជ្ជសា្រស្តរយៈេពលែវងមានភាព្របេសីរេឡីង។ ភាគេ្រចីនៃនេសវាកម្មទាងំអស់េនះ អាចជួយ េលាកអ្នកឲ្យ

ស្រមាកេនៅផ្ទះ ដូេច្នះេលាកអ្នកមនិចាបំាចេ់ទៅមន្ទីរែថទា ំឬមន្ទីរេពទ្យេឡីយ។ LTSS រមួបពា្ចូ លទាងំកម្មវធីិេសវាកម្មពហុ 

េគាលបំណងស្រមាបម់នុស្សចាស់(MSSP) េសវាមនុស្សេពញវយ័េនៅតាមសហគមន ៍(CBAS) និងមន្ទីរែថទា/ំមន្ទីរែថទា ំ

ជំងឺមនិសូវ្រសួច្រសាវ (NF/SCF)។ 

្របាកឧ់បត្ថម្ភស្រមាបអ់្នកមានចំណូលទាប (LIS)៖ សូមអាន «ជំនួយបែន្ថម។» 

MediCal៖ េនះគឺជាេឈា្ម ះកម្មវធីិ Medicaid របស់រដ្ឋ California។ Medi-Cal ្រតូវបានដំេណីរការេដាយរដ្ឋ 

េហីយ្រតូវបានបង្់របាកេ់ដាយរដ្ឋ និងរដា្ឋ ភបិាលសហពន័្ធ។  

• កម្មវធីិេនះ ជួយ អ្នកែដលមានចំណូល និងធនធានមានកំណតក់្នុងការបងចំ់ណាយេលីេវជ្ជសា្រស្ដ និងេសវា 

និងការគា្ំរទរយៈេពលែវង។  

• វាបាន្រគបដណ្ត បេ់ទៅេលីេសវាកម្មបែន្ថមនិងឱសថមយួចំនួនែដលមនិបាន្រគប្់រគងេដាយ Medicare។  

• កម្មវធីិ Medicaid មានភាពខុសគា្ន ពីរដ្ឋមយួេទៅរដ្ឋមយួប៉ុែន្តៃថ្លេសវាែថទាសុំខភាពភាគេ្រចីន្រតូវបាន្រគប្់រគង 

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានលក្ខណៈ្រគប្់រគានស់្រមាប ់Medicare និង Medicaid។  

• សូមេមលីជំពូកទី 2 ស្រមាបព់ត័ម៌ានពីរេបៀបទំនាកទំ់នង Medi-Cal។ 

គេ្រមាង MediCal៖ គេ្រមាងែដលធានារ៉ាបរ់ងែតេទៅេលីអត្ថ្របេយាជន ៍Medi-Cal ដូចជា េសវាកម្ម និងការគា្ំរទ

រយៈេពលយូរអែង្វង បរកិា្ខ រេវជ្ជសា្រស្ត និងមេធ្យោបាយេធ្វីដំេណីរ។ អត្ថ្របេយាជន ៍Medicare គឺដាចេ់ដាយែឡកពីគា្ន ។ 

្រកុមេវជ្ជសា្រស្ត៖ ្រកុមៃន PCP ្រគូេពទ្យឯកេទស និងអ្នកផ្ដល់េសវាែថទាសុំខភាពដៃទេទៀតែដលេធ្វីការងារជាមយួគា្ន

បានចុះកិច្ចសន្យោជាមយួគា្ន េដីម្បេីធ្វីការជាមយួគេ្រមាងេយីងខ្ញុ ំ។ 



េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 12៖ និយមនយ័ពាក្យសំខាន់ៗ  

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 341 ? 

 

ភាពចាបំាចែ់ផ្នកេវជ្ជសា្រស្្ដ៖ េនះបានេរៀបរាបពី់េសវាកម្មការផ្គតផ់្គងឱ់សថឬឱសថែដលេលាកអ្នក្រតូវការេដីម្បបីងា្ក រ 

េរាគវនិិច្ឆយ័ឬព្យោបាលសា្ថ នភាពសុខភាពឬេដីម្បរីក្ឞោសា្ថ នភាពសុខភាពបច្ចុប្បន្នរបស់េលាកអ្នក។ េនះរមួបពា្ចូ លទាងំ

ការែថទា ំែដលេលាកអ្នកមនិចាបំាចចូ់លមន្ទីរេពទ្យ ឬមន្ទីរែថទា។ំ វាកម៏ាននយ័ផងែដរថា េសវា បរកិា្ខ រផ្គតផ់្គង ់ឬ

ឱសថែដលបំេពញតាមបទដា្ឋ នអនុវត្ដែផ្នកេវជ្ជសា្រស្ត ែដលអាចទទួលយកបាន។ «ភាពចាបំាចែ់ផ្នកេវជ្ជសា្រស្ដ» 

សំេដៅេលីេសវាមានការធានាទាងំឡាយែដលសម្រសប និងចាបំាចស់្រមាបក់ារពារអាយុជីវតិ បងា្ក រជំងឺធ្ងនធ់្ងរ ឬ 

ពិការភាពធ្ងនធ់្ងរ ឬស្រមាបប់ពា្ឈបក់ារឈចុឺកចាបធ់្ងនធ់្ងរ តាមរយៈការេធ្វីេរាគវនិិច្ឆយ័ ឬ ការព្យោបាលេរាគ ជំងឺ ឬ 

របសួសា្ន ម។ 

Medicare៖ កម្មវធីិធានារ៉ាបរ់ងសុខភាពស្រមាបអ់្នកមានអាយុ65ឆា្ន  ំឬេលីសពីេនះ មនុស្សពិការភាព

មយួចំនួនអាយុេ្រកាម 65ឆា្ន  ំនិងមនុស្ស ែដលមានជំងឺតំរងេនាមដំណាកក់ាលចុងេ្រកាយ (មុខងារតំរងេនាមមនិដំេណីរ

ការជាអចិៃ្រន្តយ ៍ែដល្រតូវការលាងឈាម ឬការផ្ំឞោសររីាង្គ)។ អ្នកស្ថិតេនៅក្នុង Medicare អាចទទួលបានការធានារ៉ាប់

រងសុខភាព Medicare របស់ពួកេគ តាមរយៈគេ្រមាង Original Medicare ឬគេ្រមាងែថទាសុំខភាពមានការ្រគប្់រគង 

(សូមអាន «គេ្រមាងសុខភាព»)។ 

គេ្រមាង Medicare Advantage៖ កម្មវធីិ Medicare មយួែដលេគសា្គ ល់ថាជា «Medicare ែផ្នក C» ឬ «គេ្រមាង 

MA» ែដលផ្តល់ជូនគេ្រមាងតាមរយៈ្រកុមហុ៊នឯកជន។ Medicare បងៃ់ថ្ល្រកុមហុ៊នទាងំេនះេដីម្បអីត្ថ្របេយាជន ៍

Medicare របស់េលាកអ្នក។ 

េសវាធានារ៉ាបរ់ងរបស់ Medicare៖ េសវានានាែដលធានារ៉ាបរ់ងេដាយ Medicare Part A និង Part B។ រាល់

គេ្រមាងសុខភាពទាងំអស់របស់ Medicare រមួទាងំគេ្រមាងរបស់េយីងខ្ញុ ំ, ្រតូវែតធានារ៉ាបរ់ងេលីេសវាកម្មទាងំឡាយ 

ណាែដលរ៉ាបរ់ងេដាយ Medicare Part A និង Part B។ 

អ្នកចុះេឈា្ម ះក្នុង MedicareMediCal (សិទ្ធទទួលេទ្វ)៖ គឺជាបុគ្គលែដលមានលក្ខណៈសម្បតិ្ត្រគប្់រគាន់

ស្រមាបក់ារធានារ៉ាបរ់ងេនៅក្នុង Medicare និង Medi-Cal។ អ្នកចុះេឈា្ម ះក្នុង Medicare-Medi-Cal កអ៏ាចេហៅម្យោង៉

េទៀតថា «អ្នកមានសិទ្ធិទទួលអត្ថ្របេយាជនេ៍ទ្វ»។ 

Medicare Part A៖ គីជាកម្មវធីិ Medicare រ៉ាបរ់ងភាគេ្រចីនេលីមន្ទីរេពទ្យែដលមានភាពចាបំាចែ់ផ្នកេវជ្ជសា្រស្ត មន្ទីរ

ែថទាជំំនាញ ការែថទាសុំខភាពេនៅផ្ទះ និងេនៅមន្ទីរេពទ្យដំណាកក់ាលចុងេ្រកាយ។ 



េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 12៖ និយមនយ័ពាក្យសំខាន់ៗ  

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 342 ? 

 

Medicare Part B៖ គឺជាកម្មវធីិ Medicare រ៉ាបរ់ងេលីេសវាកម្មេផ្សងៗ (ដូចជា ការេធ្វីេតស្ដេនៅក្នុងមន្ទីរពិេសាធន ៍

ការវះកាត ់និងការជួបពិេ្រគាះជាមយួេវជ្ជបណ្ឌិ ត) និងបរកិា្ខ រផ្គតផ់្គង ់(ដូចជា រេទះរញុ និងេឈ្ីរចត)់ ែដលមានភាពចាបំាច់

ែផ្នកេវជ្ជសា្រស្ត េដីម្បពី្យោបាលជំងឺ ឬសា្ថ នភាពជំងឺ។ Medicare Part B កធ៏ានារ៉ាបរ់ងេលីេសវាលក្ខណៈបងា្ក រ និង

ពិនិត្យរាវរកផងែដរ។ 

Medicare Part C៖ កម្មវធីិ Medicare ែដលអនុពាា្្្ណ្ញ តឲ្យ្រកុមហុ៊នធានារ៉ាបរ់ងសុខភាពឯកជនផ្តល់អត្ថ្របេយាជន ៍

Medicare តាមរយៈគេ្រមាង Medicare Advantage Plan។ 

Medicare Part D៖ កម្មវធីិអត្ថ្របេយាជនឱ៍សថ្រតូវការេវជ្ជបពាា្ជ  Medicare។ (េយីងខ្ញុ ំេហៅកម្មវធីិេនះ  

េដាយខ្លីថា «Part D»)។ Part D ធានារ៉ាបរ់ងេលីឱសថ្រតូវការេវជ្ជបពាា្ជ ែបបពិេ្រគាះជំងឺេ្រកៅ, ឱសថបងា្ក រ,  

និងបរកិា្ខ រផ្គតផ់្គងម់យួចំនួនេទៀតែដលមនិបានរ៉ាបរ់ងេដាយ Medicare Part A ឬ Part B ឬ Medi-Cal។  

Health Net Cal MediConnect រមួមាន Medicare Part D។ 

Medicare Part D៖ គឺជាឱសថែដលអាចធានារ៉ាបរ់ងបានេនៅក្នុង Medicare Part D។ សន្និបាតគេ្រមាងដក្របេភទ

ឱសថមយួចំនួន េចញពីការធានារ៉ាបរ់ងស្រមាបឱ់សថ Part D។ Medi-Cal អាចនឹងធានារ៉ាបរ់ងេទៅេលីឱសថទាងំ

េនះមយួចំនួន។ 

សមាជិក (សមាជិកៃនគេ្រមាងរបស់េយីងខ្ញុ ំ ឬសមាជិកគេ្រមាង)៖ គឺជាបុគ្គលេនៅក្នុង Medicare និង 

Medi-Cal ែដលមានលក្ខណៈសម្បត្តិទទួលបានេសវាធានារ៉ាបរង, ជាបុគ្គលែដលបានចុះេឈា្ម ះេនៅក្នុងគេ្រមាងរបស់

េយីងខ្ញុ ំ េហីយែដលការចុះេឈា្ម ះេនាះ ្រតូវបានបពាា្ជ កពី់មណ្ឌ លេសវា Medicare និង Medicaid (CMS) និងពីរដ្ឋ។ 

េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជិក និងពត័ម៌ាន្រតូវបងា្ហ ញ៖ ឯកសារេនះរមួជាមយួទ្រមងែ់បបបទចូលេរៀននិង 

ឯកសារភា្ជ បេ់ផ្សងេទៀតឬអ្នកជិះរយន្តែដលបានពន្យល់ពីការធានារ៉ាបរ់ងរបស់អ្នកែដលេយីងខ្ញុ ំ្រតូវេធ្វីសិទ្ធិរបស់អ្នកនិងអ្វី
ែដលអ្នក្រតូវេធ្វីជាសមាជិកៃនគេ្រមាងរបស់េយីងខ្ញុ ំ។ 

េសវាកម្មបេ្រមសីមាជិក៖ គឺជាែផ្នកមយួេនៅក្នុងគេ្រមាងរបស់េយីងខ្ញុ ំ ែដលទទួលខុស្រតូវចំេពាះការេឆ្លីយតបនឹង

សំណួររបស់េលាកអ្នកទាកទ់ងនឹងសមាជិកភាព អត្ថ្របេយាជន ៍បណ្ដឹ ងសារទុក្ខ និងបណ្ដឹ ងឧទ្ធរណ៍។ សូមេមលី 

ជំពូកទី 2 ស្រមាបព់ត័ម៌ានពីរេបៀបទំនាកទំ់នងេទៅេសវាកម្មបេ្រមសីមាជិក។ 



េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 12៖ និយមនយ័ពាក្យសំខាន់ៗ  

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 343 ? 

 

កម្មវធីិេសវាកម្មពហុេគាលបំណងស្រមាបម់នុស្សចាស់ (MSSP)៖ កម្មវធីិមយួែដលផ្តល់ជូនេសវាកម្មតាមផ្ទះ 

និងេនៅក្នុងសហគមន ៍(HCBS) ដល់បុគ្គលែដលមានសិទ្ធិទទួលបាន Medi-Cal ចាបពី់អាយុ 65 ឆា្ន  ំឬេលីសពីេនះ 

ែដលជាពិការភាពនិងជាជេ្រមសីេផ្សងេទៅនឹងការដាកឲ់្យស្ថិតេនៅក្នុងមន្ទីរែថទា។ំ 

ឱសថសា្ថ នក្នុងបណា្្ដ ញ៖ ឱសថសា្ថ ន (ហាងឱសថ) ែដលបានឯកភាពផ្គតផ់្គងឱ់សថតាមេវជ្ជបពាា្ជ ស្រមាប់

សមាជិកគេ្រមាងរបស់េយីងខ្ញុ ំ។ េយីងខ្ញុ ំេហៅវាថា «ឱសថសា្ថ នក្នុងបណា្ដ ញ» ពីេ្រពាះឱសថសា្ថ នទាងំេនាះបាន

យល់្រពមេធ្វីការជាមយួគេ្រមាងរបស់េយីងខ្ញុ ំ។ ក្នុងករណីភាគេ្រចីន េវជ្ជបពាា្ជ របស់េលាកអ្នក្រតូវបានធានារ៉ាបរ់ងែតេនៅ

ក្នុងករណីែដលេលាកអ្នកទទួលបានការផ្គតផ់្គងឱ់សថតាមេវជ្ជបពាា្ជ េនៅឱសថសា្ថ នក្នុងបណា្ដ ញណាមយួរបស់េយីងខ្ញុ ំ។ 

អ្នកផ្តល់េសវាែថទាកំ្នុងបណា្្ដ ញ៖ «អ្នកផ្ដល់េសវាែថទា»ំ គឺជាពាក្យទូេទៅែដលេយីងខ្ញុ ំេ្របីសំេដៅេលីេវជ្ជបណ្ឌិ ត 

គិលានុបដា្ឋ ក និងមនុស្សដៃទេទៀតែដលផ្តល់េសវាកម្ម និងការែថទាដំល់េលាកអ្នក។ ពាក្យេនះ ករ៏មួបពា្ចូ លផងែដរនូវ 

មន្ទីរេពទ្យ ទីភា្ន កង់ារសុខភាពតាមផ្ទះ មន្ទីរព្យោបាល និងកែន្លងេផ្សងេទៀតែដលផ្តល់េសវាែថទាសុំខភាព សមា្ភ រេវជ្ជសា្រស្ត 

និងេសវា និងការគា្ំរទរយៈេពលែវង។  

• ពួកេគមានអាជា្ញ បណ័្ណ  ឬបានបពាា្ជ កេ់ដាយ Medicare និងេដាយរដ្ឋក្នុងការផ្ដល់េសវាែថទាសុំខភាព។  

• េយីងខ្ញុ ំេហៅពួកេគថា «អ្នកផ្តល់េសវាែថទាកំ្នុងបណា្ដ ញ» េនៅេពលែដលពួកេគយល់្រពមេធ្វីការជាមយួគេ្រមាង 

សុខភាពេយីងខ្ញុ ំ េហីយទទួលយកការបង្់របាក ់និងមនិគិត្របាកប់ែន្ថមេលីអតិថិជនេនៅក្នុងគេ្រមាងរបស់េយីងខ្ញុ ំ

េនាះ។ 

• េនៅេពលែដលេលាកអ្នកជាសមាជិកៃនគេ្រមាងរបស់េយីងខ្ញុ ំ េលាកអ្នកចាបំាច្់រតូវេ្របីអ្នកផ្តល់េសវាក្នុងបណា្ត ញ 

េដីម្បទីទួលបានេសវានានាែដល្រតូវបានធានារ៉ាបរ់ង។ អ្នកផ្តល់េសវាែថទាកំ្នុងបណា្ដ ញ ក្៏រតូវបានេគឲ្យេឈា្ម ះថា 

«អ្នកផ្តល់េសវាែថទាកំ្នុងគេ្រមាង។» 

មន្ទីរ ឬមន្ទីរែថទា៖ំ គឺជាកែន្លងមយួែដលផ្តល់ការែថទាសុំខភាពស្រមាបអ់្នកែដលមនិអាចទទួលការែថទាសុំខភាពេនៅ

េគហដា្ឋ នបាន ប៉ុែន្តមនិ្រតូវការស្រមាកព្យោបាលេនៅក្នុងមន្ទីរេពទ្យ។ 

អ្នកទទលួពាក្យបណ្្ដឹ ង៖ ការយិាល័យេនៅក្នុងរដ្ឋរបស់េលាកអ្នកែដលេធ្វីការជាអ្នកតសូ៊មតិជំនួសឲ្យេលាកអ្នក។ 

ពួកេគអាចនិងេឆ្លីយសំណួរ្របសិនេបីេលាកអ្នកមានបពាា្ហ ឬបណ្តឹ ងតវ៉ានិងអាចជួយ េលាកអ្នកឲ្យយល់ពីអ្វីែដល្រតូវេធ្វី។ 

េសវាទទួលពាក្យបណ្ដឹ ង គឺឥតគិតៃថ្លេនាះេទ។ េលាកអ្នកអាចែស្វងរកពត័ម៌ានបែន្ថមអំពីកម្មវធីិ Cal MediConnect 

Ombuds េនៅក្នុងជំពូកទី 2 និងជំពូសទី 9 ៃនេសៀវេភៅៃដេនះ។ 



េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 12៖ និយមនយ័ពាក្យសំខាន់ៗ  

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 344 ? 

 

េសចក្្ដីសេ្រមចរបស់អង្្គភាព៖ គេ្រមាងបានបេង្កីតេសចក្ដីសេ្រមចរបស់អង្គភាពេនៅេពលែដលគេ្រមាង ឬអ្នកផ្តល់

េសវាែថទារំបស់ខ្លួនណាមា្ន ក ់េធ្វីការសេ្រមចថាេតីេសវាណា្រតូវបានធានារ៉ាបរ់ង ឬេលាកអ្នក្រតូវបង្់របាកស់្រមាបេ់សវា

ធានារ៉ាបរ់ងចំនួនប៉ុនា្ម ន។  េសចក្ដីសេ្រមចរបស់អង្គភាព្រតូវបានេគេហៅថា «ការសេ្រមចេលីការធានារ៉ាបរ់ង» េនៅក្នុង

េសៀវេភៅែណនាេំនះ។ ជំពូកទី 9 ពន្យល់អំពីរេបៀបេស្នីសំុេយីងខ្ញុ ំឲ្យេធ្វីការសេ្រមចេលីការធានារ៉ាបរ់ង។ 

Original Medicare (traditional Medicare ឬបង្់របាកេ់ដីម្បទីទួលបានេសវា Medicare)៖ Original 

Medicare ្រតូវបានផ្តល់ជូនេដាយរដា្ឋ ភបិាល។ េនៅក្នុង Original Medicare េសវា Medicare ្រតូវបានធានារ៉ាបរ់ង

េដាយការបង្់របាកដ់ល់េវជ្ជបណ្ឌិ ត មន្ទីរេពទ្យ និងអ្នកផ្តល់េសវាែថទាសុំខភាពេផ្សងេទៀត នូវបរមិាណែដលបានកំណត់

េដាយសន្និបាតគេ្រមាង។  

• េលាកអ្នកអាចជួបេវជ្ជបណ្ឌិ ត េទៅកានម់ន្ទីេពទ្យ ឬអ្នកផ្តល់េសវាែថទាសុំខភាពណាមយួែដលទទួលយក 

Medicare។ Original Medicare មានពីរែផ្នក៖ Part A (ការធានារ៉ាបរ់ងេនៅមន្ទីរេពទ្យ) និង Part B 

(ការធានារ៉ាបរ់ងេវជ្ជសា្រស្ដ)។  

• Original Medicare អាចរកបានេនៅ្រគបទី់កែន្លងេនៅក្នុងសហរដ្ឋអាេមរកិ។ 

• ្របសិនេបីេលាកអ្នកមនិចងចូ់លរមួេនៅក្នុងគេ្រមាងរបស់េយីងខ្ញុ ំេនាះ េលាកអ្នកអាចេ្រជីសេរសី Original 

Medicare។ 

ឱសថសា្ថ នេ្រកៅបណា្្ដ ញ៖ គឺជាឱសថសា្ថ នែដលមនិឯកភាពេធ្វីការជាមយួគេ្រមាងេយីងខ្ញុ ំក្នុងការស្រមបស្រមួល 

ឬផ្តល់ឱសថែដលបានធានារ៉ាបរ់ង េទៅដល់សមាជិកៃនគេ្រមាងរបស់េយីងខ្ញុ ំ។ ឱសថភាគេ្រចីនែដលេលាកអ្នកទទួល

បានពីឱសថសា្ថ នេ្រកៅបណា្ដ ញ គឺមនិ្រតូវបានធានារ៉ាបរ់ងេដាយគេ្រមាងរបស់េយីងខ្ញុ ំេនាះេទ េលីកែលងេនៅក្នុង

លក្ខខណ្ឌ ជាកល់ាកម់យួចំនួន។ 

អ្នកផ្តល់េសវាែថទាេំ្រកៅបណា្្ដ ញ ឬមន្ទីរែថទាេំ្រកៅបណា្្ដ ញ៖ អ្នកផ្តល់េសវាែថទាែំដលមនិ្រតូវបានជួល 

កានក់ាបជ់ាកម្មសិទ្ធិ ឬដំេណីរការ្របតិបត្តិេដាយគេ្រមាងេយីងខ្ញុ ំ និងមនិស្ថិតេនៅេ្រកាមកិច្ចសន្យោក្នុងការផ្ដល់

េសវាកម្មែដលមានការធានារ៉ាបរ់ងជូនសមាជិកៃនគេ្រមាងេយីងខ្ញុ ំ។ ជំពូកទី3 ពន្យល់អំពីអ្នកផ្តល់េសវាែថទា ំ 

ឬមន្ទីរែថទាេំ្រកៅបណា្ដ ញ។ 



េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 12៖ និយមនយ័ពាក្យសំខាន់ៗ  

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 345 ? 

 

ការចំណាយេចញពីេហាេប៉ៅ៖ ល័ក្ខខណ័្ឌ ទាមទារត្រមូវក្នុងការចូលរមួបងចំ់ណាយស្រមាបស់មាជិកេដីម្បបីងៃ់ថ្លេលី 

ភាគចំែណកៃនេសវា ឬឱសថែដលពួកេគទទួលបាន ក្៏រតូវបានេហៅផងែដរថាល័កក្ខខណ័្ឌ ទាមទារត្រមូវការៃនចំណាយ 

«េចញពីេហាេប៉ៅ»។ សូមេមលីនិយមនយ័របស់ពាក្យ «ចំែណកចំណាយ» ខាងេលី។ 

ឱសថែដលគា្ម នេវជ្ជបពាា្ជ  (OTC)៖ ឱសថគា្ម នេវជ្ជបពាា្ជ សំេដៅេទៅេលីឱសថ ឬឱសថតាមេវជ្ជសា្រស្តែដលបុគ្គល 

មា្ន កអ់ាចទិញបានេដាយគា្ម នការបពាា្ជ កពី់អ្នកឯកេទសែថទាសុំខភាព។ 

Part A៖ សូមេមលី »Medicare Part A។» 

Part B៖ សូមេមលី «Medicare Part B។» 

Part C៖ សូមេមលី «Medicare Part C។» 

Part D៖ សូមេមលី »Medicare Part D។» 

ឱសថ Part D៖ សូមេមលី «ឱសថ Medicare Part D។» 

ពត័ម៌ានសុខភាពផា្ទ ល់ខ្លួន (ក្៏រតូវបនេហៅថាពត័ម៌ានសុខភាពែដល្រតូវបានការពារ) (PHI)៖ ពត័ម៌ានអំពី 

េលាកអ្នកនិងសុខភាពរបស់េលាកអ្នកដូចជា េឈា្ម ះ អាសយដា្ឋ ន េលខសន្តិសុខសង្គម ការពិេ្រគាះជាមយួ្រគូេពទ្យ 

និង្របវត្តិេវជ្ជសា្រស្ត។ សូមេមលីេសចក្តីជូនដំណឹងស្តីអំពីការអនុវត្តភាពឯកជនរបស់ Health Net Cal MediConnect 

ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថមពីវធីិែដល Health Net Cal MediConnect ការពារ េ្របី និងបងា្ហ ញ PHI របស់េលាកអ្នក្រពម 

ទាងំសិទ្ធិរបស់អ្នកេដាយេគារពតាម PHI របស់េលាកអ្នក។ 

អ្នកផ្តល់េសវាែថទាសុំខភាពបឋម (PCP)៖ អ្នកផ្តល់េសវាែថទាសុំខភាពបឋមរបស់េលាកអ្នក គឺជាេវជ្ជបណ្ឌិ ត ឬ

អ្នកផ្តល់េសវាែថទាេំផ្សងេទៀត ែដលេលាកអ្នកជួបពិេ្រគាះជាេលីកដំបូង ស្រមាបប់ពាា្ហ សុខភាពភាគេ្រចីន។ ពួកេគ

េធ្វីឲ្យ្របាកដថា េលាកអ្នកទទួលបានការែថទាែំដលេលាកអ្នក្រតូវការ េដីម្បឲី្យមានសុខភាពល្អ។ 

• ពួកេគ កអ៏ាចនឹងនិយាយជាមយួេវជ្ជបណ្ឌិ ត ឬអ្នកផ្តល់េសវាែថទាសុំខភាពេផ្សងេទៀត អំពីការែថទាំ

របស់េលាកអ្នក និងបពា្ជូ នេលាកអ្នកេទៅកានអ់្នកទាងំេនាះផងែដរ។  

• េនៅក្នុងគេ្រមាងសុខភាព Medicare ជាេ្រចីន េលាកអ្នក្រតូវជួបពិេ្រគាះជាមយួអ្នកផ្តល់េសវាែថទាសុំខភាព 

បឋមរបស់េលាកអ្នក មុនេពលែដលេលាកអ្នកេទៅជួបអ្នកផ្តល់េសវាែថទាសុំខភាពណាមយួេផ្សងេទៀត។  



េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 12៖ និយមនយ័ពាក្យសំខាន់ៗ  

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 346 ? 

 

• សូមេមលីជំពូកទី 3 ស្រមាបព់ត័ម៌ានអំពីការទទួលបានការែថទាពីំអ្នកផ្តល់េសវាែថទាសុំខភាពបឋម។ 

ការអនុពាា្ណ្ញ តជាមុន៖ េលាកអ្នក្រតូវែតទទួលបានការអនុមត័ពី Health Net Cal MediConnect មុនេពលែដលេលាក 

អ្នកអាចទទួលបានេសវាកម្ម ឬឱសថជាកល់ាក ់ឬជួបអ្នកផ្តល់េសវាេ្រកៅបណា្ត ញ។ Health Net Cal MediConnect 

មនិអាច្រគប្រគងេលីេសវាឬឱសថ្របសិនេបីេលាកអ្នកមនិទទួលបានការអនុមត័។ 

េសវាេវជ្ជសា្រស្តក្នុងបណា្ដ ញមយួចំនួន្រតូវបានធានារ៉ាបរ់ងែតេនៅក្នុងករណីែដលេវជ្ជបណ្ឌិ តរបស់េលាកអ្នក ឬអ្នកផ្តល់

េសវាែថទាកំ្នុងបណា្ដ ញេផ្សងេទៀត ទទួលបានការអនុពាា្្្ណ្ញ តជាមុនពីគេ្រមាងរបស់េយីងខ្ញុ ំ។.  

• េសវាកម្មែដល្រតូវការការអនុពាា្្្ណ្ញ តជាមុនពីគេ្រមាងរបស់េយីងខ្ញុ ំ្រតូវបានសមា្គ ល់េនៅក្នុងគំនូសតាងៃនអត្ថ្របេយា

ជនេ៍នៅក្នុងជំពូកទី 4។ 

ឱសថមយួចនំួន្រតវូបានធានារ៉ាបរ់ង ែតេនៅក្នុងករណីែដលេលាកអ្នកទទួលបានការអនុពាា្្្ណ្ញ តជាមុនពីេយីងខ្ញុ។ំ 

• ឱសថែដល្រតូវបាន្រគប្់រគងែដល្រតូវការការអនុពាា្្្ណ្ញ តជាមុនពីគេ្រមាងរបស់េយីងខ្ញុ ំនិង្រតូវបានដាកក់្នុង 

បពា្ជ ីឱសថែដល្រតូវបានធានា។ 

កម្មវធីិគេ្រមាងែថទាសុំខភាព្រគបម់ុខស្រមាបម់នុស្សចាស់ (PACE)៖ គឺជាកម្មវធីិមយួែដលធានារ៉ាបរ់ងេលីអត្ថ

្របេយាជន ៍Medicare និង Medi-Cal រមួគា្ន ែតមយួស្រមាបអ់្នកមានអាយុ 55ឆា្ន  ំនិងេលីសពីេនះ ែដល្រតូវការការែថទាំ

សុខភាពក្រមតិខ្ពស់េដីម្បរីស់េនៅក្នុងផ្ទះ។ 

េ្រគឿងបរធិានសររីាង្្គសិប្បនិមិ្មត និងបរកិា្ខ រពាកព់ន័្ធ៖ ទាងំេនះគឺបរធិានែដលេវជ្ជបណ្ឌិ ត ឬអ្នកផ្តល់េសវាែថទា ំ

សុខភាពដៃទេទៀតរបស់អ្នកេចញេវជ្ជបពាា្ជ ។ បរកិា្ខ រែដល្រតូវបានធានារ៉ាបរ់ងរមួមានដូចជា ែតមនិកំណត្់រតឹមែត 

្របដាបរ់ុេំ្រសាបៃដ ខ្នង និងកពា្ច ឹងក អវយវៈសិប្បនិមតិ្ត ែភ្នកសិប្បនិមតិ្ត និងបរធិានែដល្រតូវការេដីម្បបី្តូរថ្មីជំនួសែផ្នក 

ឬមុខាងាររាងកាយខាងក្នុង រមួមានេ្រគឿផ្គតផ់្គងស់្រមាបក់ារវះកាតេ់ពាះេដីម្បបីេង្កីតរន្ធសិប្បនិមតិ្តនិងការព្យោបាលអាហារបូ

ត្ថម្ភបពា្ចូ លក្នុងេពាះេវៀននិងក្នុងសរៃស។ 

អង្្គភាពែកលម្អគុណភាព (QIO)៖ ្រកុមេវជ្ជបណ្ឌិ ត និងអ្នកជំនាញែថទាសុំខភាពេផ្សងេទៀត ែដលជួយ ែកលម្អគុណ

ភាពៃនការែថទាសំ្រមាបេ់លាកអ្នកែដលស្ថិតេនៅក្នុង Medicare។ ពួកេគទទួលបាន្របាកេ់បៀវត្សរ ៍ពីរដា្ឋ ភបិាលសហពន័្ធ 

េដីម្ប្ីរតួតពិនិត្យ និងែកលម្អការែថទាែំដលផ្ដល់ជូនអ្នកជំងឺ។ សូមេមលីេទៅជំពូកទី 2 ស្រមាបព់ត័ម៌ានអំពី

រេបៀបទំនាកទំ់នងេទៅ QIO ស្រមាបរ់ដ្ឋរបស់េលាកអ្នក។ 



េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 12៖ និយមនយ័ពាក្យសំខាន់ៗ  

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ 
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 347 ? 

 

ការកំណតប់រមិាណ៖ ការកំណតេ់ទៅេលីបរមិាណឱសថែដលេលាកអ្នកអាចទទួលបាន។ ក្រមតិដាកកំ់ណត់

អាចនឹងេធ្វីេឡីងេទៅេលីបរមិាណឱសថែដលេយីងខ្ញុ ំធានារ៉ាបរ់ងក្នុងមយួេវជ្ជបពាា្ជ ។ 

ការបពា្ជូ នបន្ត៖ ការបពា្ជូ នបន្តមាននយ័ថាអ្នកផ្តល់េសវាែថទាបំឋម (PCP) របស់េលាកអ្នកនិង្រតូវែតផ្តល់ការយល់ 

្រពមពីអ្នកមុនេពលែដលេលាកអ្នកអាចេឃីញនរណាមា្ន កែ់ដលមនិែមនជា PCP របស់េលាកអ្នក។ ្របសិនេបីេលាកអ្នក 

មនិទទួលបានការយល់្រពមេនាះេទ Health Net Cal MediConnect អាចនឹងមនិធានារ៉ាបរ់ងេលីេសវានានាេឡីយ។ 

េលាកអ្នកមនិ្រតូវការបពា្ជូ នបន្តេទេដីម្បេីមលីអ្នកឯកេទសជាកល់ាកម់យួចំនួនដូចជាអ្នកឯកេទសខាងសុខភាពរបស់្រស្តី។ 

េលាកអ្នកអាចែស្វងរកពត័ម៌ានបែន្ថមអំពីការបពា្ជូ នបន្តេនៅជំពូកទី 3 និងអំពីេសវាកម្មែដល្រតូវការបពា្ជូ នបន្តេនៅ 

ក្នុងជំពូកទី 4។ 

េសវាសា្្ដ រនិតិសម្បទា៖ ការព្យោបាលែដលេលាកអ្នកទទួលយកេដីម្បជួីយ េលាកអ្នកឲ្យជាសះេស្បយីពីជំងឺ េ្រគាះថា្ន ក ់

ឬការវះកាតសំ់ខានណ់ាមយួ។ សូមអានេទៅជំពូកទី4 េដីម្បែីស្វងយល់បែន្ថមអំពីេសវាសា្ដ រនិតិសម្បទា។ 

តំបនេ់សវា៖ ទីតាងំភូមសិា្រស្តែដលគេ្រមាងសុខភាពទទួលសា្គ ល់សមាជិក ្របសិនេបីមានការកំណតេ់លីសមាជិកភាព 

ែផ្អកេទៅេលីកែន្លងែដល្របជាជនរស់េនៅ។ ស្រមាបគ់េ្រមាងរបស់េយីងខ្ញុ ំែដលកំណតេ់ទៅេលីេវជ្ជបណ្ឌិ ត និងមន្ទីរេពទ្យ

ណាមយួែដលេលាកអ្នកអាចេ្របី្របាស់ ជាទូេទៅ វាគឺជាកែន្លងែដលេលាកអ្នកទទួលបានេសវា (មនិែមនសេ្រងា្គ ះបនា្ទ ន)់ 

ជា្របចា។ំ មានែត្របជាជនរស់េនៅក្នុងតំបនេ់សវាកម្មរបស់េយីងខ្ញុ ំប៉ុេណា្ណ ះ េទីបអាចទទួលបានកម្មវធីិ  
Health Net Cal MediConnect។ 

ចំែណកចំណាយ៖ គឺជាចំែណកៃនតៃម្លែថទាសុំខភាពរបស់េលាកអ្នក ែដលេលាកអ្នក្រតូវបងេ់រៀងរាល់ែខ មុនេពល

អត្ថ្របេយាជន ៍Cal MediConnect ចាបេ់ផ្តីមមាន្របសិទ្ធភាព។ បរមិាណចំែណកចំណាយរបស់េលាកអ្នកែ្រប្របួលេទៅ

តាមចំណូល និងធនធានរបស់េលាកអ្នក។  

មន្ទីរែថទាជំំនាញ (SNF)៖ មន្ទីរែថទាមំយួែដលមានបុគ្គលិក និងបរកិា្ខ រស្រមាបផ់្តល់ការែថទាដំជំ៏នាញ ក្នុងករណី

ជាេ្រចីន ផ្ដល់េសវាសា្ដ រនិតិសម្បទាជំនាញ និង េសវាសុខភាពពាកព់ន័្ធេផ្សងេទៀត េសវាកម្មសុខភាព។ 

ការែថទាកំ្នុងមន្ទីរែថទាជំំនាញ (SNF)៖ ការែថទាជំំនាញ និងេសវាសា្ដ រនិតិសម្បទាែដលផ្តល់ជូនជាបន្តបនា្ទ ប,់ 

ជាេរៀងរាល់ៃថ្ង, េនៅក្នុងមន្ទីរែថទាជំំនាញ។ ឧទាហរណ៍ៃនការែថទាកំ្នុងមន្ទីរែថទាជំំនាញរមួមាន ការព្យោបាលេដាយ

ចលនា ឬការចាកឱ់សថ (IV) តាមសរៃសែវន៉ែដលអាចផ្ដល់េដាយគិលានុបដា្ឋ កមានអាជា្ញ បណ័្ណ  ឬេវជ្ជបណ្ឌិ ត។ 



េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 12៖ និយមនយ័ពាក្យសំខាន់ៗ  

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 348 ? 

 

្រគូេពទ្យឯកេទស៖ េវជ្ជបណ្ឌិ តែដលផ្តល់ការែថទាសុំខភាពស្រមាប្់របេភទជំងឺជាកល់ាកណ់ាមយួ ឬែផ្នកណាមយួៃន

រាងកាយ។ 

សំេណីរសំុអចិៃ្រន្តយ៖៍ សំេណីរសំុេធ្វីេឡីងេដាយេលាកអ្នកេដីម្បទីទួលបានសមា្ភ រៈស្រមាបជូ់នដំណឹងសមា

ជិករបស់េលាកអ្នកេនៅក្នុងទ្រមងជ់ាកល់ាកម់យួ(ដូចជាទ្រមងពុ់ម្ពអក្សរធំ ឬទ្រមង ់PDF ែដលអាចចូលេមលីបាន) 

ឬភាសាេដាយគា្ម នសំេណីរសំុឬការេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានក់ម្មវធីិ Net Cal MediConnect។ សំេណីរសំុសុពលភាព 

ស្ថិតេនៅក្នុងកំណត្់រតារបស់េលាកអ្នករហូតទាល់ែតេលាកអ្នកេស្នីសំុផា្ល ស់ប្តូរ។ 

សវនាការរដ្ឋ៖ ្របសិនេបីេវជ្ជបណ្ឌិ តរបស់េលាកអ្នក ឬអ្នកផ្តល់េសវាែថទាដំៃទេទៀតេស្នីសំុេសវា Medi-Cal ែដល

េយីងខ្ញុ ំមនិឯកភាព ឬេយីងខ្ញុ ំនឹងមនិបន្តបង្់របាកេ់លីេសវា Medi-Cal ែដលេលាកអ្នកមាន្រសាបេ់ហីយេនាះ េលាកអ្នក

អាចេស្នីសំុសវនាការរដ្ឋបាន។ ្របសិនេបីសវនាការរដ្ឋបានសេ្រមចគា្ំរទេលាកអ្នក េយីងខ្ញុ ំ្រតូវែតផ្តល់ជូនេលាកអ្នក 

នូវេសវាកម្មែដលេលាកអ្នកបានេស្នីសំុ។ 

ការព្យោបាលតាមដំណាកក់ាល៖ គឺជាវធិានធានារ៉ាបរ់ងមយួែដលត្រមូវឲ្យេលាកអ្នកសាកល្បងនូវឱសថមយួេផ្សង

េទៀតជាមុនសិន មុនេពលែដលេយីងខ្ញុ ំធានារ៉ាបរងេលីឱសថែដលេលាកអ្នកបានេស្នីសំុ។ 

ចំណូលសន្តិសុខបែន្ថម (SSI)៖ គឺជាអត្ថ្របេយាជន្៍របចាែំខែដលទទួលបានពីសន្តិសុខសង្គមផ្តល់ឲ្យជនណាែដល

មានចំណូល និងធនធានមានក្រមតិ ែដលមានពិការភាព ពិការែភ្នក ឬមានអាយុ 65ឆា្ន  ំឬេលីសពីេនះ។ អត្ថ្របេយាជន៍

របស់ SSI គឺមនិដូចគា្ន នឹងអត្ថ្របេយាជនស៍ន្តិសុខសង្គមេឡីយ។ 

ការែថទាបំនា្ទ ន៖់ គឺជាការែថទាសុំខភាពែដលេលាកអ្នកទទួលបានស្រមាបជំ់ងឺទានហ់ន,់ របសួសា្ន ម, ឬ

សា្ថ នភាពែដល មនិែមនជាការសេ្រងា្គ ះបនា្ទ ន ់ប៉ុែន្ត្រតូវការការែថទាភំា្ល មៗ។ េលាកអ្នកអាចទទួលបានការែថទា្ំរតូវ

ការបនា្ទ នពី់ អ្នកផ្តល់េសវាែថទាេំ្រកៅបណា្ដ ញ េនៅេពលមនិអាចែស្វងរកអ្នកផ្ដល់េសវាែថទាកំ្នុងបណា្ដ ញបាន ឬេលាកអ្នក

មនិអាចេទៅជួបពួកេគបាន។ 



 
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 द: ्दद आप बोलत ह तो आपक ललए मफुत म भयाषया सहया्तया सवयाए उपलब्ध ह। 
1-855-464-3571 (Los Angeles), 1-855-464-3572 (San Diego) (TTY: 711). पर कॉल कर।.

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: توجه: اگر به زبان فارسی گفتگو می کنيد، تسهيالت زبانی بصورت رايگان برای شما فراهم می باشد. با 
.(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).
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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: ប្រយត្ន៖ ប្រសនជាអ្នកនយាយ ភាសាខ្មែរ, បសវាជនួយខ្កភាសា បោយមនគតឈល 
គអាចមានសរា្រ្របរអ្នក។ ចរ ទរសព្ទ 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 ਪਜਾਬੀ 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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េសៀវេភៅែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 12៖ និយមនយ័ពាក្យសំខាន់ៗ  

្របសិនេបីេលាកអ្នកមានសំណួរ សូមេហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈេលខ 
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ
េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក
អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន្ថម សូមចូលេទៅកានេ់គហទំពរ័ 
www.healthnet.com/calmediconnect។ 349 ? 

 

េសវាកម្មបេ្រមសីមាជិក Health Net Cal MediConnect 

េហៅទូរស័ព្ទ 1-855-464-3571

ការេហៅមកកានេ់លខេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។ មានបុគ្គលិក្របចាកំារេនៅទីេនះេដីម្ប ី

ពិេ្រគាះជាមយួេលាកអ្នកចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យបពី់ៃថ្ងចន្ទដល់ 

ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈបស់្រមាក 

េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាកអ្នកវញិ 

េនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់  

េសវាកម្មបេ្រមសីមាជិកកម៏ានេសវាកម្មអ្នកបកែ្របភាសាេដាយឥតគិតៃថ្លផងែដរ

ស្រមាបេ់លាកអ្នកមនិេចះនិយាយភាសាអងេ់គ្លស។ 

TTY 711 (េសវាបពា្ជូ នសារបន្តជាតិ)។ ការេហៅទូរស័ព្ទេនះ គឺឥតគិតៃថ្ល។

េលខទូរស័ព្ទេនះ ត្រមូវឲ្យមានឧបករណ៍ទូរស័ព្ទពិេសស និងស្រមាបែ់តអ្នកែដល

មានបពាា្ហ ក្នុងការសា្ត ប ់ឬការនិយាយប៉ុេណា្ណ ះ។ 

ការេហៅេទៅកានេ់លខេនះគឺ ឥតគិតៃថ្ល ចាបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យបពី់ 

ៃថ្ងចន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក។ េ្រកៅេម៉ាងេធ្វីការ េរៀងរាល់ៃថ្ងចុងសបា្ដ ហ៍ និងៃថ្ងឈប ់

ស្រមាក េលាកអ្នកអាចេផ្ញីសារទុកបាន។ េគនឹងេហៅទូរស័ព្ទេទៅកានេ់លាក 

អ្នកវញិេនៅៃថ្ងេធ្វីការបនា្ទ ប។់  

ទូរសារ 1-800-281-2999 ឬ 1-866-461-6876

សរេសរសំប្ុរត Health Net Community Solutions, Inc. 

PO Box 10422 

Van Nuys, CA 91410-0422 

េគហទំពរ័ www.healthnet.com/calmediconnect 

mailto:www.healthnet.com/calmediconnect
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	B. វិធានស្តីពីការទទួលបានការថែទាំសុខភាព សុខភាពឥរិយាបថ និងសេវានិងការគាំទ្ររយៈពេលវែង (LTSS) ដែលធានារ៉ាប់រងដោយគម្រោងនេះ
	C. ព័ត៌មានអំពីអ្នកសម្របសម្រួលការថែទាំរបស់លោកអ្នក
	C1. អ្វីទៅជា អ្នកសម្របសម្រួលការថែទាំ៖
	អ្នកសម្របសម្រួលការថែទាំ គឺជាមនុស្សដ៏សំខាន់ម្នាក់ដែលធ្វើការជាមួយលោកអ្នក ជាមួយគម្រោងសុខភាព និងជាមួយអ្នកផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាពរបស់លោកអ្នក ដើម្បីធានាឲ្យប្រាកដថា លោកអ្នកទទួលបានការថែទាំសុខភាពដែលលោកអ្នកត្រូវការ។ អ្នកសម្របសម្រួលការថែទាំ...
	C2. វិធី ដែលលោកអ្នកអាចទាក់ទង អ្នកសម្របសម្រួលរបស់លោកអ្នក
	C3. តើលោកអ្នកអាចផ្លាស់ប្តូរអ្នកសម្របសម្រួលការថែទាំរបស់លោកអ្នកដោយរបៀបណា

	D. ការថែទាំពីអ្នកផ្តល់សេវាថែទាំបឋម អ្នកជំនាញ អ្នកផ្តល់សេវាវេជ្ជសាស្ត្រក្នុងបណ្តាញផ្សេងៗ និងអ្នកផ្តល់សេវាវេជ្ជសាស្ត្រក្រៅបណ្តាញ
	D1. ការថែទាំពី អ្នកផ្តល់សេវាថែទាំបឋម
	និយមន័យនៃ «PCP» ហើយតើ PCP ធ្វើអ្វីខ្លះសម្រាប់លោកអ្នក

	ការជ្រើសរើសមណ្ឌលសុខភាពសហព័ន្ធ (FQHC) ឬគ្លីនិកសុខភាពជនបទ (RHC) ដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ធ្វើជា PCP របស់អ្នក
	FQHCs និង RHCs គឺជាមណ្ឌលសុខភាព ដែលផ្តល់សេវាថែទាំបឋម។ សូមទូរស័ព្ទមកកាន់សេវាសមាជិកដើម្បីសុំឈ្មោះ និងអាសយដ្ឋាននៃ FQHCs និង RHCs ដែលធ្វើការជាមួយ Health Net Cal MediConnect ឬស្វែងរកនៅក្នុងបញ្ជីរាយឈ្មោះអ្នកផ្តល់សេវា និងឱសថស្ថាន។
	ជម្រើសរបស់លោកអ្នកចំពោះ PCP
	សម្រាប់ព័ត៌មានស្តីពីវិធីផ្លាស់ប្តូរ PCP របស់លោកអ្នក សូមមើល «ការផ្លាស់ប្តូរ PCP របស់លោកអ្នក» ខាងក្រោម។
	ជម្រើសដើម្បីផ្លាស់ប្តូរ PCP
	សេវាដែលលោកអ្នកអាចទទួលបានដោយមិនបាច់ទទួលការយល់ព្រមជាមុនពីសំណាក់ PCP របស់លោកអ្នក

	D2. ការថែទាំពីអ្នកឯកទេស និងអ្នកផ្តល់សេវាក្នុងបណ្តាញផ្សេងៗ
	D3. តើត្រូវធ្វើអ្វីនៅពេលអ្នកផ្តល់សេវាចាកចេញពីគម្រោងរបស់យើងខ្ញុំ?
	D4. របៀបទទួលបានការថែទាំពីអ្នកផ្តល់សេវានៅក្រៅបណ្តាញ

	E. របៀបទទួលបានសេវាកម្មនិងជំនួយគាំទ្ររយៈពេលយូរអង្វែង (LTSS)
	F. វិធីដើម្បីទទួលបានសេវាសុខភាពឥរិយាបថ (សុខភាពផ្លូវចិត្ត និង បញ្ហាសេពគ្រឿងញៀន)
	F1. តើសេវាសុខភាពឥរិយាបថអ្វីខ្លះរបស់ MediCal ត្រូវបានផ្តល់ជូននៅក្រៅ  Health Net Cal MediConnect តាមរយៈក្រសួងសុខភាពផ្លូវចិត្ត (DMH) ខោនធី Los Angeles  និងក្រសួងសុខាភិបាលសាធារណៈខោនធី Los Angeles (ការគ្រប់គ្រង និងទប់ស្កាត់ការប្រើប្រាស់សារធាតុញៀន) (D...

	G. របៀបទទួលបានសេវាកម្មដឹកជញ្ជូន
	H. របៀបទទួលសេវាដែលមានធានារ៉ាប់រងនៅពេលលោកអ្នកមានករណីសង្គ្រោះបន្ទាន់ ឬតម្រូវការបន្ទាន់នៃការថែទាំ ឬក្នុងអំឡុងពេលមានគ្រោះមហន្តរាយ
	H1. ការថែទាំនៅពេលលោកអ្នកមានការសង្គ្រោះបន្ទាន់ផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រ
	និយមន័យនៃការសង្គ្រោះបន្ទាន់ផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រ
	តើត្រូវធ្វើដូចម្តេច បើសិនជាលោកអ្នកមានការសង្គ្រោះបន្ទាន់ផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រ?
	សេវាដែលបានធានារ៉ាប់រងនៅក្នុងករណីសង្គ្រោះបន្ទាន់ផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រ?
	ការទទួលការថែទាំសង្រ្គោះបន្ទាន់ បើសិនជាវាមិនមែនជាករណីសង្គ្រោះបន្ទាន់

	H2. ការថែទាំត្រូវការបន្ទាន់
	និយមន័យនៃការថែទាំត្រូវការបន្ទាន់
	ការថែទាំដែលត្រូវការបន្ទាន់ នៅពេលដែលលោកអ្នកស្ថិតនៅក្នុងតំបន់សេវារបស់គម្រោង
	ការថែទាំត្រូវការបន្ទាន់ នៅពេលលោកអ្នកស្ថិតនៅក្រៅតំបន់សេវារបស់គម្រោង
	សេវាដែលត្រូវការជាបន្ទាន់ដែលត្រូវបានទទួលនៅខាងក្រៅសហរដ្ឋអាមេរិកអាចនឹងត្រូវបានចាត់ទុកថាជាករណីសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅក្រោមអត្ថប្រយោជន៍ធានារ៉ាប់រងករណីសង្គ្រោះបន្ទាន់/ករណីបន្ទាន់ទូទាំងពិភពលោក។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមមើល «ការធានារ៉ាប់រងក្នុងករណីសង្គ្រោះបន្ទាន់...


	H3 ការថែទាំអំឡុងពេលមានគ្រោះមហន្តរាយ

	I. តើត្រូវធ្វើដូចម្តេច ប្រសិនបើលោកអ្នកត្រូវបានគិតថ្លៃដោយផ្ទាល់សម្រាប់សេវាដែលត្រូវបាន ធានារ៉ាប់រងដោយគម្រោងរបស់យើងខ្ញុំ
	I1. អ្វីដែលត្រូវធ្វើប្រសិនបើសេវាមិនត្រូវបានធានារ៉ាប់រងដោយគម្រោងរបស់យើង

	J. ការធានារ៉ាប់រងនៃសេវាថែទាំសុខភាព នៅពេលលោកអ្នកស្ថិតនៅក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវ បែបគ្លីនិក?
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	K. របៀបដែលសេវាថែទាំសុខភាពរបស់លោកអ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រង នៅពេលលោកអ្នកទទួល ការថែទាំនៅក្នុងមណ្ឌលថែទាំសុខភាពតាមបែបសាសនាដែលគ្មានលក្ខណៈវេជ្ជសាស្ត្រ
	K1. និយមន័យនៃមណ្ឌលថែទាំសុខភាពតាមបែបសាសនាដែលគ្មានលក្ខណៈវេជ្ជសាស្ត្រ
	K2 ការទទួលបានការថែទាំពីស្ថាប័នថែទាំសុខភាពបែបសាសនាមិនមែនវេជ្ជសាស្ត្រ
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	L2. ភាពជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិរបស់ DME នៅពេលលោកអ្នកប្តូរទៅ Original Medicare ឬ medicare Advantage
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	D. តារាងអត្ថប្រយោជន៍
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	សេវាដូចតទៅនេះមិនត្រូវបានរ៉ាប់រងដោយ Health Net Cal MediConnect ឡើយប៉ុន្តែមានតាមរយៈ Medicare ឬ MediCal។
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	E2. កម្មវិធីថែទាំធ្មេញ MediCal
	E3. ការថែទាំនៅដំណាក់កាលចុងក្រោយ

	F. អត្ថប្រយោជន៍មិនបានរ៉ាប់រងដោយគម្រោង Health Net Cal MediConnect, Medicare, ឬ MediCal
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	J. លោកអ្នកមានសិទ្ធិផ្តល់យោបល់អំពី សិទ្ធិជាសមាជិកនិងគោលនយោបាយទទួលខុស ត្រូវរបស់យើងខ្ញុំ
	K. ការវាយតម្លៃបច្ចេកវិទ្យា ថ្មីៗ និងមានស្រាប់
	L. ការទទួលខុសត្រូវរបស់លោកអ្នកក្នុងនាមជាសមាជិកគម្រោង
	តើក្នុងជំពូកនេះមានអ្វីខ្លះ?
	ប្រសិនបើលោកអ្នកកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាជាមួយសុខភាព ឬសេវានិងការគាំទ្ររយៈពេលយូរអង្វែងរបស់លោកអ្នក
	ផ្នែកទី 1៖ សេចក្តីផ្តើម
	 ផ្នែកទី 1.1៖ តើត្រូវធ្វើអ្វី ប្រសិនបើលោកអ្នកមានបញ្ហា
	 ផ្នែកទី 1.2៖ តើវាក្យស័ព្ទច្បាប់ជាអ្វី?

	ផ្នែកទី 2៖ តើត្រូវទូរស័ព្ទសុំជំនួយនៅកន្លែងណា
	 ផ្នែកទី 2.1៖ តើត្រូវទទួលព័ត៌មាន និងជំនួយបន្ថែមនៅកន្លែងណា
	លោកអ្នកអាចទទួលជំនួយពីកម្មវិធី Cal MediConnect Ombuds
	លោកអ្នកអាចទទួលបានជំនួយពីកម្មវិធីប្រឹក្សាយោបល់ និងគាំទ្រការធានារ៉ាប់រងសុខភាព
	ការទទួលបានជំនួយពី Medicare
	លោកអ្នកអាចទទួលបានជំនួយពីនាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងសុខាភិបាលរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា


	ផ្នែកទី 3៖ បញ្ហាទាក់ទងនឹងអត្ថប្រយោជន៍របស់លោកអ្នក
	 ផ្នែកទី 3.1៖ តើអ្នកគួរប្រើប្រាស់ដំណើរការសម្រាប់សេចក្តីសម្រេចធានារ៉ាប់រង និងបណ្តឹងឧទ្ធរណ៍ដែរឬទេ? ឬលោកអ្នកចង់ធ្វើពាក្យបណ្តឹង?

	ផ្នែកទី 4៖ សេចក្តីសម្រេចលើការធានារ៉ាប់រង និងបណ្តឹងឧទ្ធរណ៍
	 ផ្នែកទី 4.1៖ ការបង្ហាញអំពីសេចក្តីសម្រេចលើការធានារ៉ាប់រង និងបណ្តឹងឧទ្ធរណ៍
	អ្វីជាសេចក្តីសម្រេចលើការធានារ៉ាប់រង?
	តើបណ្តឹងឧទ្ធរណ៍ ជាអ្វី?

	 ផ្នែកទី 4.2៖ ការទទួលបានជំនួយជាមួយនឹងសេចក្តីសម្រេចធានារ៉ាប់រង និងបណ្តឹងឧទ្ធរណ៍
	តើខ្ញុំអាចទូរស័ព្ទទៅអ្នកណាដើម្បីឲ្យជួយស្នើសុំសេចក្តីសម្រេចធានារ៉ាប់រង ឬធ្វើបណ្តឹងឧទ្ធរណ៍?

	 ផ្នែកទី 4.3៖ ផ្នែកមួយណានៃជំពូកនេះនឹងជួយអ្នកបាន?

	ផ្នែកទី 5៖ បញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងសេវាសេវាកម្ម បរិក្ខារ និងឱសថ (មិនមែនឱសថ Part D)
	 ផ្នែកទី 5.1៖ តើប្រើប្រាស់ផ្នែកនេះនៅពេលណា
	1. លោកអ្នកគិតថាយើងខ្ញុំធានារ៉ាប់រងលើសេវាកម្មវេជ្ជសាស្ត្រ សេវាកម្មសុខភាពឥរិយាបថ ឬសេវា និងការគាំទ្រយូរអង្វែង (LTSS) ដែលអ្នកត្រូវការ ប៉ុន្តែអ្នកមិនបានទទួល។
	2. យើងខ្ញុំមិនឯកភាពការថែទាំដែលវេជ្ជបណ្ឌិតអ្នកចង់ផ្តល់ ដល់អ្នក ហើយអ្នកគិតថាវាគួរតែត្រូវបានរ៉ាប់រង។
	3. លោកអ្នកទទួលបានសេវាកម្មឬបរិក្ខារដែលោកអ្នកគិតថាយើងខ្ញុំធានារ៉ាប់រង ប៉ុន្តែយើងខ្ញុំនឹងមិនបង់ថ្លៃជូនទេ។
	4. អ្នកបានទទួលនិងបង់ថ្លៃសេវាឬវត្ថុដែលអ្នកគិតថាត្រូវបានរ៉ាប់រងហើយអ្នកចង់ឲ្យយើងខ្ញុំសងអ្នក វិញសម្រាប់សេវាកម្មឬវត្ថុ។
	5. យើងខ្ញុំកាត់បន្ថយ ឬបញ្ឈប់ការធានារ៉ាប់រងរបស់លោកអ្នកសម្រាប់សេវាកម្មមួយចំនួន ហើយអ្នកមិនយល់ស្របជាមួយសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់យើងខ្ញុំ។

	 ផ្នែកទី 5.2៖ ការស្នើសុំសេចក្តីសម្រេចធានារ៉ាប់រង
	តើត្រូវធ្វើដូចម្តេចដើម្បីស្នើសុំសេចក្តីសម្រេចលើការធានារ៉ាប់រង ដើម្បីទទួលបាននូវសេវាវេជ្ជសាស្ត្រ សុខភាពឥរិយាបថ ឬសេវា និងការគាំទ្ររយៈពេលវែងមួយចំនួន (សេវា MSSP, CBAS, ឬ NF) 
	ដើម្បីស្នើសុំសេចក្តីសម្រេចធានារ៉ាប់រង សូមទូរស័ព្ទ សរសេរ ឬទូរសារមកយើងខ្ញុំ ឬស្នើសុំឲ្យអ្នកតំណាង ឬវេជ្ជបណ្ឌិតរបស់អ្នកស្នើសុំសេចក្តីសម្រេចពីយើងខ្ញុំ។
	តើត្រូវចំណាយរយៈពេលប៉ុន្មានដើម្បីទទួលបានសេចក្តីសម្រេចធានារ៉ាប់រង?
	តើខ្ញុំអាចទទួលបានសេចក្តីសម្រេចធានារ៉ាប់រងកាន់តែឆាប់រហ័សជាងនេះបានទេ?
	ប្រសិនបើសេចក្តីសម្រេចធានារ៉ាប់រងគឺ បាន តើនៅពេលណាដែលខ្ញុំទទួលបានសេវា ឬសម្ភារៈ?
	ប្រសិនបើសេចក្តីសម្រេចធានារ៉ាប់រងគឺទេ តើខ្ញុំដឹងយ៉ាងដូចម្តេច?

	 ផ្នែកទី 5.3៖ បណ្តឹងឧទ្ធរណ៍កម្រិតទី 1 សម្រាប់សេវា សម្ភារៈ និងឱសថ (មិនមែនឱសថនៅ Part D)
	តើបណ្តឹងឧទ្ធរណ៍ ជាអ្វី?
	ប្រសិនបើលោកអ្នកត្រូវការជំនួយក្នុងអំឡុងពេល បណ្តឹងឧទ្ធរណ៍ នោះលោកអ្នកអាចទូរស័ព្ទទៅកម្មវិធី  Cal MediConnect Ombuds តាមលេខ 18884528609 នោះកម្មវិធី Cal MediConnect Ombuds មិនមានទំនាក់ទំនងជាមួយយើងខ្ញុំ ឬជាមួយក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង ឬគម្រោងសុខភាពណា មួយឡើយ។
	តើខ្ញុំត្រូវធ្វើបណ្តឹងឧទ្ធរណ៍កម្រិត 1 យ៉ាងដូចម្តេច?
	តើខ្ញុំមានពេលធ្វើបណ្តឹងឧទ្ធរណ៍រយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃ?
	តើខ្ញុំអាចទទួលបានច្បាប់ចម្លងឯកសារសំណុំរឿងរបស់ខ្ញុំបាន ដែរឬទេ?
	តើវេជ្ជបណ្ឌិតរបស់ខ្ញុំអាចផ្តល់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីបណ្តឹងឧទ្ធរណ៍របស់ខ្ញុំទៅអ្នកបានដែរឬទេ?
	តើគម្រោងនឹងធ្វើសេចក្តីសម្រេចលើបណ្តឹងឧទ្ធរណ៍យ៉ាងដូចម្តេច?
	តើនៅពេលណាដែលខ្ញុំបានទទួលសេចក្តីសម្រេចអំពីបណ្ដឹងឧទ្ធរណ៍ «ស្ដង់ដារ» ?
	តើនៅពេលណាទើបខ្ញុំនឹងបានលឺដំណឹងអំពីសេចក្តីសម្រេចរបស់ បណ្តឹងឧទ្ធរណ៍«ឆាប់រហ័ស»?
	តើអត្ថប្រយោជន៍របស់ខ្ញុំបន្តក្នុងអំឡុងពេលនៃបណ្តឹងឧទ្ធរណ៍កម្រិត 1 ដែរឬទេ?

	 ផ្នែកទី 5.4៖ បណ្តឹងឧទ្ធរណ៍កម្រិតទី 2 សម្រាប់សេវា សម្ភារៈ និងឱសថ (មិនមែនឱសថ Part D)
	ប្រសិនបើគម្រោងនិយាយថា ទេ នៅកម្រិត 1 តើមានអ្វីកើតឡើងបន្ទាប់?
	តើអ្វីទៅជាបណ្តឹងឧទ្ធរណ៍កម្រិត 2?
	បញ្ហារបស់ខ្ញុំគឺពាក់ព័ន្ធនឹងសេវា ឬបរិក្ខារនៃ MediCal។ តើខ្ញុំត្រូវធ្វើបណ្តឹងឧទ្ធរណ៍កម្រិតទី 2 យ៉ាងដូចម្តេច?
	បញ្ហារបស់ខ្ញុំគឺពាក់ព័ន្ធនឹងសេវា ឬបរិក្ខារនៃ Medicare។ តើនឹងមានអ្វីកើតឡើងនៅបណ្តឹងឧទ្ធរណ៍កម្រិតទី 2?
	តើអត្ថប្រយោជន៍របស់ខ្ញុំបន្តក្នុងរយៈពេលនៃបណ្តឹងឧទ្ធរណ៍កម្រិតទី 2 ដែរឬទេ?
	តើខ្ញុំនឹងទទួលបានព័ត៌មានអំពីសេចក្តីសម្រេចយ៉ាងដូចម្តេច?
	ប្រសិនបើសេចក្តីសម្រេចគឺ ទេ ចំពោះមួយផ្នែក ឬទាំងអស់នៃអ្វីដែលអ្នកបានស្នើសុំ តើខ្ញុំអាចប្តឹងឧទ្ធរណ៍ផ្សេងទៀតបានទេ?

	 ផ្នែកទី 5.5៖ បញ្ហានៃការបង់ប្រាក់
	តើខ្ញុំអាចស្នើសុំលោកអ្នកឲ្យបង់ថ្លៃសងខ្ញុំវិញសម្រាប់ភាគចំណែកចូលរួមបង់ថ្លៃនៃ សេវាកម្ម និងបរិក្ខារដែលខ្ញុំបានបង់ប្រាក់ហើយបានដែរឬទេ?
	ចុះប្រសិនបើយើងខ្ញុំនិយាយថាយើងខ្ញុំនឹងមិនបង់ថ្លៃវិញ?


	ផ្នែកទី 6៖ ឱសថ Part D
	 ផ្នែកទី 6.1៖ តើត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េច ប្រសិនបើលោកអ្នកមានបញ្ហាក្នុងការទទួលបានឱសថ Part D ឬលោកអ្នកចង់ឲ្យយើងខ្ញុំបង់ប្រាក់ជូនលោកអ្នកវិញចំពោះឱសថ Part D
	តើខ្ញុំអាចស្នើសុំសេចក្តីសម្រេចលើការធានារ៉ាប់រង ឬធ្វើបណ្តឹងឧទ្ធរណ៍ពាក់ព័ន្ធនឹងឱសថត្រូវការវេជ្ជបញ្ជា  Part D បានដែរឬទេ?

	 ផ្នែកទី 6.2៖ តើការលើកលែងគឺជាអ្វី?
	 ផ្នែកទី 6.3៖ រឿងសំខាន់ដែលត្រូវដឹងអំពីការស្នើសុំការលើកលែង
	វេជ្ជបណ្ឌិតរបស់លោកអ្នក ឬលោកអ្នកចេញវេជ្ជបញ្ជាផ្សេងទៀតត្រូវប្រាប់យើងខ្ញុំអំពីមូលហេតុវេជ្ជសាស្ត្រនានា
	យើងខ្ញុំនឹងឆ្លើយថា បាន ឬ ទេ ចំពោះការស្នើសុំការលើកលែងរបស់លោកអ្នក

	 ផ្នែកទី6.4៖ វិធីស្នើសុំសេចក្តីសម្រេចលើការធានារ៉ាប់រងពាក់ព័ន្ធនឹងឱសថ Part D ឬសំណងសម្រាប់ឱសថ Part D រួមបញ្ចូលទាំងការលើកលែង
	អ្វីដែលត្រូវធ្វើ
	ប្រសិនបើសុខភាពរបស់លោកអ្នកតម្រូវ លោកអ្នកអាចស្នើសុំយើងខ្ញុំឲ្យចេញ «សេចក្តីសម្រេចធានារ៉ាប់រងឆាប់រហ័ស»
	កាលកំណត់ពេលសម្រាប់ «សេចក្តីសម្រេចលើការធានារ៉ាប់រងឆាប់រហ័ស»
	កាលកំណត់ពេលសម្រាប់ «សេចក្តីសម្រេចលើការធានារ៉ាប់រងស្តង់ដារ» សម្រាប់ឱសថដែលលោកអ្នក មិនទាន់បានទទួល
	កាលកំណត់ពេលសម្រាប់ «សេចក្តីសម្រេចលើការធានារ៉ាប់រងស្ដង់ដារ» ចំពោះការបង់ប្រាក់សម្រាប់ឱសថដែលលោកអ្នកបានទិញរួចហើយ

	 ផ្នែកទី 6.5៖ បណ្តឹងឧទ្ធរណ៍កម្រិតទី 1 សម្រាប់ Part D
	ប្រសិនបើសុខភាពរបស់លោកអ្នកត្រូវការវា សូមស្នើសុំ «បណ្តឹងឧទ្ធរណ៍ឆាប់រហ័ស»
	គម្រោងរបស់យើងខ្ញុំនឹងពិនិត្យឡើងវិញនូវបណ្តឹងឧទ្ធរណ៍របស់លោកអ្នក ហើយចេញសេចក្តីសម្រេច ឲ្យលោកអ្នក
	កាលកំណត់ពេលសម្រាប់ «បណ្តឹងឧទ្ធរណ៍ឆាប់រហ័ស»
	កាលកំណត់ពេលសម្រាប់ «បណ្តឹងឧទ្ធរណ៍ស្ដង់ដារ»

	 ផ្នែកទី 6.6៖ បណ្តឹងឧទ្ធរណ៍កម្រិតទី 2 សម្រាប់ឱសថ Part D
	កាលកំណត់ពេលសម្រាប់ «បណ្តឹងឧទ្ធរណ៍ឆាប់រហ័ស» នៅកម្រិតទី 2
	កាលកំណត់ពេលសម្រាប់ «បណ្តឹងឧទ្ធរណ៍ស្ដង់ដារ» នៅកម្រិតទី 2
	តើត្រូវធ្វើអ្វី ប្រសិនបើអង្គភាពត្រួតពិនិត្យឡើងវិញដោយឯករាជ្យនិយាយថាទេចំពោះបណ្តឹងឧទ្ធរណ៍កម្រិតទី 2 របស់លោកអ្នក?


	ផ្នែកទី 7៖ ការស្នើសុំឲ្យយើងខ្ញុំធានារ៉ាប់ងរងលើការស្នាក់នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យរយៈពេលវែងជាងមុន
	 ផ្នែកទី 7.1៖ ស្វែងយល់អំពីសិទ្ធិ Medicare របស់លោកអ្នក
	 ផ្នែកទី 7.2៖ បណ្តឹងឧទ្ធរណ៍កម្រិតទី 1 ដើម្បីផ្លាស់ប្តូរថ្ងៃចេញពីមន្ទីរពេទ្យរបស់លោកអ្នក
	សូមទូរស័ព្ទជាបន្ទាន់!
	តើអង្គភាពកែលម្អគុណភាព ជាអ្វី?
	ស្នើសុំ «ការត្រួតពិនិត្យឡើងវិញឆាប់រហ័ស»
	តើមានអ្វីកើតឡើងក្នុងអំឡុងការត្រួតពិនិត្យឡើងវិញរហ័ស?
	ចុះប្រសិនបើចម្លើយគឺយល់ព្រមវិញ?
	ចុះប្រសិនបើចម្លើយគឺទេវិញ?

	 ផ្នែកទី 7.3៖ បណ្តឹងឧទ្ធរណ៍កម្រិតទី 2 ដើម្បីផ្លាស់ប្តូរថ្ងៃចេញពីមន្ទីរពេទ្យរបស់លោកអ្នក
	តើមានអ្វីកើតឡើងប្រសិនបើចម្លើយគឺ យល់ព្រម?
	តើមានអ្វីកើតឡើងប្រសិនបើចម្លើយគឺ ទេ?

	 ផ្នែកទី 7.4៖ តើមានអ្វីកើតឡើងប្រសិនបើខ្ញុំខកខានកាលកំណត់ពេលបណ្តឹងឧទ្ធរណ៍?
	បណ្តឹងឧទ្ធរណ៍ជំនួសកម្រិតទី 1 ដើម្បីផ្លាស់ប្តូរថ្ងៃចេញពីមន្ទីរពេទ្យរបស់លោកអ្នក
	បណ្តឹងឧទ្ធរណ៍ជំនួសកម្រិតទី 2 ដើម្បីផ្លាស់ប្តូរថ្ងៃចេញពីមន្ទីរពេទ្យរបស់លោកអ្នក


	ផ្នែកទី 8៖ តើត្រូវធ្វើអ្វីប្រសិនបើលោកអ្នកគិតថាសេវាថែទាំសុខភាពនៅតាមផ្ទះ ការថែទាំនៅមន្ទីរថែទាំជំនាញ ឬមន្ទីរស្តារសម្បទាបែបពិគ្រោះជំងឺក្រៅលក្ខណៈទូលំទូលាយ (CORF) របស់លោកអ្នកនឹងត្រូវបានបញ្ចប់ឆាប់ៗ
	 ផ្នែកទី 8.1៖ យើងខ្ញុំនឹងប្រាប់លោកអ្នកជាមុនអំពីពេលដែលការធានារ៉ាប់រងរបស់លោកអ្នកត្រូវបញ្ចប់
	 ផ្នែកទី 8.2៖ បណ្តឹងឧទ្ធរណ៍កម្រិតទី 1 ដើម្បីបន្តការថែទាំសុខភាពរបស់លោកអ្នក
	តើអង្គភាពកែលម្អគុណភាព ជាអ្វី?
	តើលោកអ្នកគួរតែស្នើសុំអ្វី?
	តើកាលកំណត់សម្រាប់ទំនាក់ទំនងទៅកាន់អង្គភាពនេះ នៅពេលណា?
	តើមានអ្វីកើតឡើងនៅអំឡុងពេលមានការត្រួតពិនិត្យឡើងវិញដោយអង្គភាពកែលម្អគុណភាព?
	តើមានអ្វីកើតឡើង ប្រសិនបើអ្នកពិនិត្យឡើងវិញនិយាយថា ទេ?

	 ផ្នែកទី 8.3៖ បណ្តឹងឧទ្ធរណ៍កម្រិតទី 2 ដើម្បីបន្តការថែទាំរបស់លោកអ្នក
	តើមានអ្វីកើតឡើង ប្រសិនបើអង្គភាពត្រួតពិនិត្យឡើងវិញនិយាយថា បាន?
	តើមានអ្វីកើតឡើង ប្រសិនបើអង្គភាពត្រួតពិនិត្យឡើងវិញនិយាយថា ទេ?

	 ផ្នែកទី 8.4៖ ចុះប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានកាលកំណត់ពេលសម្រាប់ធ្វើបណ្តឹងឧទ្ធរណ៍ កម្រិតទី 1 របស់លោកអ្នកវិញ?
	បណ្តឹងឧទ្ធរណ៍ជំនួសកម្រិតទី 1 ដើម្បីបន្តការស្នាក់នៅ របស់លោកអ្នកវែងជាងមុន
	បណ្តឹងឧទ្ធរណ៍ជំនួសកម្រិតទី 2 ដើម្បីបន្តការថែទាំសុខភាពរបស់លោកអ្នកវែងជាងមុន


	ផ្នែកទី 9៖ ការនាំយកបណ្ដឹងឧទ្ធរណ៍របស់លោកអ្នកទៅហួសពីកម្រិតទី 2
	 ផ្នែកទី 9.1៖ ជំហានបន្ទាប់សម្រាប់សេវាកម្ម និងបរិក្ខារ Medicare
	 ផ្នែកទី 9.2៖ ជំហានបន្ទាប់សម្រាប់សេវាកម្ម និងបរិក្ខារ MediCal

	ផ្នែកទី 10៖ របៀបធ្វើបណ្តឹងតវ៉ា
	តើបញ្ហាប្រភេទអ្វីខ្លះដែលអាចធ្វើបណ្តឹងតវ៉ាបាន?
	បណ្តឹងតវ៉ាអំពីសេវាអតិថិជនមិនល្អ
	បណ្តឹងតវ៉ាអំពីលទ្ធភាពទទួលបានសេវាកម្ម
	បណ្តឹងតវ៉ាអំពីពេលវេលារង់ចាំ
	បណ្តឹងតវ៉ាអំពីភាពស្អាតមានអនាម័យ
	បណ្តឹងតវ៉ាអំពីការមានលទ្ធភាពទទួលបាននូវសេវាកម្មភាសា
	បណ្តឹងតវ៉ាអំពីមធ្យោបាយទំនាក់ទំនងពីយើងខ្ញុំ
	បណ្តឹងតវ៉ាអំពីការគោរពពេលវេលានៃចំណាត់ការរបស់យើងខ្ញុំ ពាក់ព័ន្ធនឹងសេចក្តីសម្រេចលើការធានារ៉ាប់រង  ឬបណ្តឹងឧទ្ធរណ៍
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