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? Kung mayroon kayong mga tanong, pakitawagan ang L.A. Care Cal MediConnect Plan sa  
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Handbook ng Miyembro ng L.A. Care Cal MediConnect Plan 

Ang Coverage para sa inyong Kalusugan at Gamot sa ilalim ng 
L.A. Care Cal MediConnect Plan 

Panimula ng Handbook ng Miyembro 

Sinasabi sa inyo ng handbook na ito ang tungkol sa inyong saklaw sa ilalim ng L.A. Care Cal MediConnect Plan 
hanggang Disyembre 31, 2021. Ito ay nagpapaliwanag ng mga serbisyo ng pangangalagang pangkalusugan, kalusugan ng 
pag-uugali (sakit sa kalusugan ng isip at paggamit ng droga o alak), saklaw sa iniresetang gamot, at mga pangmatagalang 
serbisyo at suporta. Tumutulong ang Mga Pinapamahalaang Pangmatagalang Serbisyo at Suporta na manatili kayo sa 
bahay sa halip na pumunta sa isang nursing home o ospital. Lumalabas sa alphabetical na pagkakasunod-sunod ang 
mahahalagang salita at ang mga kahulugan ng mga ito sa huling kabanata ng Handbook ng Miyembro. 

Ito ay isang mahalagang legal na dokumento. Mangyaring itabi ito sa isang 
ligtas na lugar. 

Ang Cal MediConnect Plan na ito ay hinahandog ng L.A. Care Health Plan. Kapag sinabi ng Handbook ng Miyembro na 
ito na ,”kami “namin” or “amin” ang ibig sabihin nito ay L.A. Care Health Plan. Kapag sinabi nitong “ang plan” o “aming 
plan,” ang ibig sabihin nito ay L.A. Care MediConnect Plan. 

ATTENTION: If you speak English, language assistance services, free of charge, are available to you. 
Call 1-888-522-1298 (TTY: 711), 24 hours a day, 7 days a week, including holidays. Te call is free. 

ATENCIÓN: Si usted habla español, los servicios de asistencia con el idioma estarán disponibles para usted sin 
costo. Llame al 1-888-522-1298 (TTY: 711), las 24 horas del día, los 7 días de la semana, incluso los días festivos. 
La llamada es gratuita.

請注意：如果您說中文，您可免費獲得語言協助服務。請致電 1-888-522-1298
（TTY：711），服務時間為每週 7 天，每天 24 小時（包含假日）。這是免費電話。

XIN LƯU Ý: Nếu quý vị nói tiếng Việt, hiện có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí cho quý vị. Gọi 
1-888-522-1298 (TTY: 711), 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần, kể cả các ngày lễ. Cuộc gọi này miễn phí. 

알림: 한국어를 사용하실 경우 언어지원서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다 . 주 7 일, 하루 24 시간 
(공휴일 포함) 동안 이용 가능한 1-888-522-1298 (TTY: 711) 번으로 전화하십시오 . 통화료는 무료입니다 . 

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ Եթե խոսում եք հայերեն, լեզվական աջակցության ծառայությունները 
հասանելի են Ձեզ անվճար։ Զանգահարեք 1-888-522-1298 հեռախոսահամարով (TTY: 711), 
օրը 24 ժամ, շաբաթը 7 օր, ներառյալ տոնական օրերը։ Հեռախոսազանգն անվճար է: 

ВНИМАНИЕ! Если вы говорите по-русски, вы можете воспользоваться бесплатными услугами 
переводчика. Звоните по телефону 1-888-522-1298 (TTY: 711), круглосуточно, без выходных, 
включая праздничные дни. Звонок бесплатный. 

 1298-522-888-1 علىلصاتً. اانجمك، لرة وفتمة، ويغلالدة اعسمال ات دمخإن فة، يربعال للغةاثتتحد كنتاذإ:تنبيه
)71124 (TTY: ة.يانجمة مالكمال ذه ه الت. طعال ام أيك ذل ي فا مب وع، باألس ي ف ام أي 7و وم يال ي فة اعس 
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Handbook ng Miyembro ng L.A. Care Cal MediConnect Plan

注意事項：日本語のサービスを無料でご利用いただけます。 1-888-522-1298（ TTY: 711）まで
お電話ください。このサービスは年中無休（祝祭日を含む）でご利用いただけます。通話料は無料 です。 

່ ໍ 

ध्यान दें: अगर आप हि  े ैं  ु ें  े  ं  े ैं  ेंदी बोलत ि, तो मफत म भयाषया सिया्तया सवयाए, आपक ललए उपलब्ध िl अवकयाश क हदनों 
समे े े  े ें ु ैl त, हदन क 24 घंट, सप्याि क 7 हदन 1-888-522-1298 (TTY: 711) पर कॉल कर। कॉल लन:शलक ि 

ចំណាប់អារម្មណ៍ៈ ប�ើសិនអ្នកនិយាយភាសាខ្្ម ថរ បសវាជំនួយខាងភាសាឥតគិតថ្លៃ គឺមានសំរាប់អ្នក។ សូមទូរស័ព្ទៅបេ្ 

1-888-522-1298 (TTY: 711) បាន 24 បមាោងមួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃមួយអាទិតថ ថយ រួមទាំងថ្ងៃបុណយផង។ ការបៅគឺឥតបចញថ្លៃប�ើយ។ 

PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, magagamit mo ang mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang 
bayad. Tumawag sa 1-888-522-1298 (TTY: 711), 24 na oras sa isang araw, 7 araw sa isang linggo, kabilang ang 
mga piyesta opisyal. Libre ang pagtawag. 

โปรดทราบ: หากทา่นพูดภาษาไทย เรามบีรกิารชว่ยเหลอืดา้นภาษาใหค้ณุโดยไมเ่สยีคา่ใชจ้า่ย โปรดโทรฟรที ี่
หมายเลข 1-888-522-1298 (TTY: 711) ไดต้ลอด 24 ช่วัโมง ทกุวัน ไมเ่วน้วันหยดุ 

ກະລຸຸ ນາຟັັ ງ: ຖ້້ າວ່່ າ ທ່່ ານເວ່້  ້ າພາສາລຸາວ່, ມີ ີ ໍບໍ ິລຸ ການຊ່່ ວ່ຍເຫືຼື ອດ້້ ານພາສາໃຫຼື ທ່່ ານໂດ້ຍບໍ  ັ ຽຄ່່ າ. ໂທ່ຣ ເສ  ້� 
1-888-522-1298 (TTY: 711), ໄດ້້ ຕະຫືຼື ອດ້ 24 ຊ່ ວ່ໂມີງ, 7 ວັ່ ນຕ່ໍ ອາທິ່ ດ້, ລຸວ່ມີເຖິ້ ງ ວັ່ ນພັ ກຕ່ າງໆ. ເບໍ ີ່ ້ 

້ໂທ່ຣນ ີ ແມ່ີ ນບໍ ເສັ ຽຄ່່ າ. 

CEEB TOOM: Yog koj hais lus Hmoob, muaj kev pab txhais lus pub dawb rau koj, hu rau 1-888-522-1298 
(TTY: 711), 24 teev hauv ib hnub, 7 hnub hauv ib asthiv, suav nrog cov hnub so tib si. Qhov hu no yog hu dawb xwb. 

ਧਿਆਨ ਧਿਓ: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰ ਜਾਬੀ ਬੋਲਿੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਫਤ ਭਾਸਾ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਿ ਹਨ। ਛੁੱ ਟੀ ਵਾਲੇ ਧਿਨਾਂ ਸਮੇਤ 
24 ਘੰ ਟੇ, 7 ਧਿਨ 1-888-522-1298 (TTY: 711) ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।ਕਾਲ ਮੁਫਤ ਹੈ। 

Makukuha ninyo nang libre ang dokumentong ito sa ibang format, tulad ng malalaking letra, braille, at/o audio. 
Tumawag sa 1-888-522-1298 (TTY: 711), 24 na oras, 7 araw sa isang linggo, kabilang ang mga holiday. 
Libre ang pagtawag. 

່ ໍ 

Kung gusto ninyong makatanggap ng mga material, ngayon at sa hinaharap, sa isang wika maliban sa Ingles o sa 
isang alternatibong format, tawagan Mga Serbisyo sa Miyembro sa 1-888-522-1298 (TTY: 711), 24 na oras sa 
isang araw, 7 araw sa isang linggo, kasama ang mga holiday. Libre ang pagtawag. 

 24 ام متدر د يوانتی م دارد. رار قا مشار يتاخ در ان گراي ور طبان زبه نيزم در ک مک ات دمخد، ينکی مت بحصی ارسفان زبه بر اگه: وجت
 د.اشبی م ان گراي اس مت د. رييگب اس مت :TTY)711(1298-522-888-1 ا ب ل يطعت ای روزه ی تح ه، تفه روز 7 و روز ه انبشت اعس
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 Handbook ng Miyembro ng L.A. Care Cal MediConnect Plan 

Mga Pagtatatuwa ng Pananagutan 

• Ang L.A. Care Health Plan ay isang planong pangkalusugan na nakikipagkontrata sa parehong Medicare at 
Medi-Cal para magbigay ng mga benepisyo ng parehong programa sa mga nakatala. 

• Ang coverage sa ilalim ng L.A. Care Cal MediConnect Plan ay kwalipikadong coverage sa kalusugan na 
tinatawag na “pangunahing kinakailangang coverage.” Nakakatugon ito sa kinakailangan sa iniaatas na 
magkakatulad na responsibilidad ng bawat indibidwal ng Proteksyon sa Pasyente at Batas sa Abot-kayang 
Pangangalaga (Afordable Care Act, ACA). Puntahan ang website ng Internal Revenue Service (IRS) sa 
www.irs.gov/Afordable-Care-Act/Individuals-and-Families para sa higit pang impormasyon sa 
kinakailangang individual shared responsibility. 

Kung mayroon kayong mga tanong, pakitawagan ang L.A. Care Cal MediConnect Plan sa ? 1-888-522-1298 (TTY: 711), 24 na oras, 7 araw sa isang linggo, kasama ang mga holiday. 
Libre ang pagtawag. Para sa higit pang impormasyon, bisitahin ang www.calmediconnectla.org. 4 

http://www.irs.gov/Affordable-Care-Act/Individuals-and-Families
www.calmediconnectla.org
www.irs.gov/Affordable-Care-Act/Individuals-and-Families
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Panimula 
Ang kabanatang ito ay may kasamang impormasyon tungkol sa L.A. Care Cal MediConnect Plan, isang plan sa 
kalusugan na sinasakop ang lahat ng inyong serbisyo sa Medicare at Medi-Cal, at ang inyong pagiging miyembro 
rito. Sinasabi rin nito sa inyo kung ano ang aasahan at kung anong iba pang impormasyon ang makukuha ninyo 
mula sa L.A. Care Cal MediConnect Plan. Ang mga mahalagang salita at mga kahulugan ng mga ito ay makikita 
nang nakaayos ayon sa alpabeto sa huling kabanata ng Handbook ng Miyembro. 

Talaan ng mga Nilalaman 

A. Welcome sa L.A. Care Cal MediConnect Plan  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 

B. Impormasyon tungkol sa Medicare at Medi-Cal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
B1. Medicare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 

B2. Medi-Cal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 

C. Mga pakinabang sa planong ito. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 

D. Lugar ng serbisyo ng L.A. Care Cal MediConnect Plan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 

E. Paano kayo nagiging karapat-dapat na miyembro ng plano?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 

F. Ano ang dapat asahan sa una ninyong pagsali sa isang planong pangkalusugan . . . . . . . . . . . . . .  10 

G. Ang Inyong Pangkat sa Pangangalaga at Plano sa Pangangalaga. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 
G1. Pangkat sa Pangangalaga. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 

G2. Plano sa Pag-aalaga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 

H. Buwan-buwan na premium ng plano ng L.A. Care Cal MediConnect Plan  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 

I. Ang  Handbook ng Miyembro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 

J. Iba pang impormasyong makukuha ninyo mula sa amin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 
J1. Ang inyong ID Card ng Miyembro ng L.A. Care Cal MediConnect Plan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 

J2. Direktoryo ng Provider at Parmasya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 

J3. Listahan ng mga Saklaw na Gamot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 

J4. Ang Paliwanag ng Mga Benepisyo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 

K. Paano panatilihing pinakabago ang inyong rekord sa pagiging miyembro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 
K1. Pagkapribado ng personal na impormasyon ng kalusugan (PHI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 
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A. Welcome sa L.A. Care Cal MediConnect Plan 
Ang L.A. Care Cal MediConnect Plan ay isang Cal MediConnect Plan. Ang Cal MediConnect Plan ay isang 
organisasyon na binubuo ng mga doktor, ospital, parmasya, provider ng pangmatagalang serbisyo at suporta, provider 
ng kalusugan ng pag-uugali, at iba pang mga provider. Ito ay mayroon rin mga Tagapamahala ng Pangangalaga at 
mga pangkat sa pangangalaga upang makatulong sa inyo na pamahalaan ang lahat ng inyong mga provider at mga 
serbisyo. Lahat sila ay sama-samang nagtutulungan upang magbigay ng pangangalagang kailangan ninyo. 

Ang L.A. Care Cal MediConnect Plan ay inaprubahan ng Estado ng California at Mga Sentro para sa Mga 
Serbisyo ng Medicare at Medicaid (Centers for Medicare & Medicaid Services, CMS) upang magbigay ng mga 
serbisyo sa inyo bilang bahagi ng Cal MediConnect. 

Ang Cal MediConnect ay isang demonstrasyong programa na magkasamang sinusubaybayan ng California at ng 
pederal na pamahalaan upang magbigay ng mas mabuting pangangalaga para sa mga taong may Medicare at 
Medi-Cal. Sa ilalim ng demonstrasyong ito, ang estado at pederal na pamahalaan ay gustong sumubok ng mga 
bagong paraan upang pabutihin ang paraan ng pagkuha ninyo ng mga serbisyo ng Medicare at Medi-Cal. 

Ang L.A. Care Health Plan ay isang pampublikong entity na ang opisyal na pangalan ay ang Local Initiative 
Health Authority para sa Los Angeles County. Ang L.A. Care Health Plan ay isang nagsasariling, pampublikong 
pinamamahalaan na plano sa pangangalagang pangkalusugan, na lisensyado ng Estado ng California. Ang 
L.A. Care Health Plan ay nakikipagtulungan sa mga doktor, klinika, ospital, at ibang mga tagabigay ng serbisyo 
upang maghandog sa inyo ng may kalidad na mga serbisyo sa pangangalagang pangkalusugan. 

B. Impormasyon tungkol sa Medicare at Medi-Cal 

B1. Medicare 
Ang Medicare ay ang pederal na programa ng insurance kalusugan para sa: 

• Mga taong 65 taong gulang o mas matanda, 
• Ilang mga taong wala pang 65 taong gulang na may mga partikular na kapansanan at 
• Mga taong may huling-yugtong sakit sa bato (paghina ng bato). 

B2. Medi-Cal 
Medi-Cal ang pangalan ng programang Medicaid ng California. Ang Medi-Cal ay pinatatakbo ng estado at 
binabayaran ng pang-estado at pederal na pamahalaan. Ang Medi-Cal ay tumutulong sa mga taong may mga 
limitadong kita at mga mapagkukunan na mabayaran ang mga Pangmatagalang Serbisyo at Suporta (Long-Term 
Services and Supports, LTSS) at mga gastos na medikal. Ito ay sumasakop sa mga karagdagang serbisyo at gamot 
na hindi sinasakop ng Medicare. 

Ang bawat estado ay nagpapasya: 

• kung ano ang itinuturing na kita at mga mapagkukuhanan, 
• sino ang magiging kwalipikado, 
• ano-anong mga serbisyo ang sinasakop, at 
• ang gastos para sa mga serbisyo. 
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Maaaring magpasya ang mga estado kung paano patatakbuhin ang kanilang mga programa, basta't sinusunod ng 
mga ito ang mga pederal na patakaran. 

Inaprubahan ng Medicare at California ang L.A. Care Cal MediConnect Plan. Makakakuha kayo ng mga serbisyo 
ng Medicare at Medi-Cal sa pamamagitan ng aming plan hangga't: 

• Pinipili naming ihandog ang plan, at 
• Pinahihintulutan kami ng Medicare at ng Estado ng California na patuloy na ihandog ang plan na ito. 

Kahit na tumigil ang aming plan sa hinaharap, hindi maaapektuhan ang inyong pagiging karapat-dapat para sa mga 
serbisyo ng Medicare at Medi-Cal. 

C. Mga pakinabang sa planong ito 
Makukuha na ninyo ang lahat ng inyong saklaw na mga serbisyo ng Medicare at Medi-Cal mula sa 
L.A. Care Cal MediConnect Plan, kasama ang mga inireresetang gamot. Hind kayo magbabayad ng sobra 
para sumali sa planong pangkalusugan. 

Ang L.A. Care Cal MediConnect Plan ay tutulungang gumana nang mas mahusay ang inyong mga benepisyo sa 
Medicare at Medi-Cal nang magkakasama at gumana nang mas mahusay para sa inyo. Kabilang sa ilan sa mga 
pakinabang ang: 

• Maaari kayong makipagtulungan sa isang plan sa kalusugan para sa lahat ng inyong pangangailangan sa 
insurance sa kalusugan. 

• Magkakaroon kayo ng isang pangkat sa pangangalaga na katulong kayo sa pagbuo. Maaaring kabilang sa 
inyong pangkat sa pangangalaga ang inyong sarili, inyong tagapag-alaga, mga doktor, nars, tagapayo, o ibang 
mga propesyonal sa kalusugan. 

• Magkakaroon kayo ng access sa isang Tagapamahala ng Pangangalaga. Ito ay isang taong nakikipagtulungan sa inyo, 
sa L.A. Care Cal MediConnect Plan, at sa inyong pangkat sa pangangalaga upang tumulong na gumawa ng 
isang plano sa pangangalaga. 

• Magagawa ninyong pangasiwaan ang sarili ninyong pag-aalaga nang may tulong mula sa inyong pangkat sa 
pangangalaga at Tagapamahala ng Pangangalaga. 

• Ang pangkat sa pangangalaga at Tagapamahala ng Pangangalaga ay makikipagtulungan sa inyo 
upang makabuo ng isang plano sa pag-aalaga na tiyak na nilikha upang matugunan ang inyong mga 
pangangailangang pangkalusugan. Ang pangkat sa pangangalaga ay tutulong na pag-ugnayin ang mga serbisyo 
na kailangan ninyo. Ito ay nangangahulugang, halimbawa: 

° Titiyakin ng inyong pangkat sa pangangalaga na alam ng inyong doktor ang lahat ng iniinom ninyong 
gamot upang matiyak nila na iniinom ninyo ang mga tamang gamot, at mababawasan ng inyong mga 
doktor ang anumang hindi magandang epekto sa inyo mula sa mga gamot. 

° Titiyakin ng inyong pangkat sa pangangalaga na ang mga resulta ng inyong pagsusuri ay ibinabahagi sa lahat ng 
inyong mga doktor at iba pang provider, kung naaangkop ang mga ito. 
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D. Lugar ng serbisyo ng L.A. Care Cal MediConnect Plan 
Kasama sa aming lugar ng serbisyo ang lahat ng bahagi ng Los Angeles County, hindi kasama ang mga sumusunod 
na ZIP code: 90704. 

Ang mga tao lang na nakatira sa aming lugar ng serbisyo ang makakasali sa L.A. Care Cal MediConnect Plan. 

Kung lilipat kayo sa labas ng aming lugar ng serbisyo, hindi kayo maaaring manatili sa plano. Tingnan ang 
Kabanata 8 para sa higit pang impormasyon tungkol sa mga epekto ng paglipat sa labas ng aming lugar ng serbisyo. 
Kakailanganin ninyong makipag-ugnayan sa inyong lokal na manggagawa ng county sa pagiging karapat-dapat: 

Kagawaran ng Mga Pampublikong Serbisyong Panlipunan ng Los Angeles County 
(Los Angeles Department of Public Social Services, DPSS) 
(Programang Medi-Cal (Medicaid) ng California) 

TUMAWAG SA 1-877-597-4777 (Lunes-Biyernes, 8:00 AM - 5:00 PM) 

TTY 711 

SUMULAT SA Los Angeles County Department of Public Social Services 
12860 Crossroads Parkway South 
City of Industry, CA 91746 

Website: http://dpss.lacounty.gov 

E. Paano kayo nagiging karapat-dapat na miyembro ng plano? 
Kayo ay karapat-dapat para sa aming plano basta't kayo ay: 

• Nakatira sa aming lugar ng serbisyo, at 

• 21 taong gulang at mas matanda sa araw ng pagpapatala, at 

• Mayroon ng pareho ng Medicare Part A at Medicare Part B, at 

• Kasalukuyang nararapat para sa Medi-Cal, at 

• Isang mamamayan ng Estados Unidos o legal na nakatira sa Estados Unidos. 

Maaaring may mga karagdagang tuntunin sa pagiging karapat-dapat sa inyong county. Tawagan ang Member 
Services (Mga Serbisyo para sa Miyembro) para sa karagdagang impormasyon. 

http://dpss.lacounty.gov
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F. Ano ang dapat asahan sa una ninyong pagsali sa isang planong 
pangkalusugan 

Sa una ninyong pagsali sa plano, tatanggap kayo ng isang pagtatasa ng panganib sa kalusugan (Health Risk 
Assessment, HRA) sa loob ng unang 90 araw. 

Hinihiling sa amin na magkumpleto ng isang HRA para sa inyo. Ang HRA ay ang batayan para sa pagbuo ng 
inyong indibidwal na plano ng pag-aalaga (Individual Care Plan, ICP). Ang HRA ay may kasamang mga tanong 
upang matukoy ang inyong mga pangangailangang pangmedikal, MLTSS, at para sa kalusugan ng pag-uugali at 
kakayahang kumilos. 

Makikipag-ugnayan kami sa inyo upang kumpletuhin ang HRA. Ang HRA ay makukumpleto sa pamamagitan ng 
isang personal na pagbisita, tawag sa telepono, o koreo. 

Magpapadala kami sa inyo ng karagdagang impormasyon tungkol sa HRA na ito. 

Kung bago sa inyo ang L.A. Care Cal MediConnect Plan, maaaari ninyong ipagpatuloy ang pagpapatingin sa 
mga doktor na pinupuntahan ninyo sa ngayon para sa isang tiyak na takdang panahon Maaari ninyong mapanatili 
ang inyong mga kasalukuyang provider at mga pahintulot para sa serbisyo sa panahon ng magpatala kayo nang 
hanggang sa 12 buwan kung matutugunan ang lahat ng sumusunod na kondisyon: 

• Kayo, ang inyong kinatawan, o ang inyong provider ay gumawa ng direktang request sa amin para patuloy na 
magpatingin sa inyong kasalukuyang provider. 

• Mapapatunayan namin na dati na kayong nagpapatingin sa isang primary provider o provider ng espesyalidad 
na pangangalaga, na may ilang eksepsyon. Kapag sinabi naming dati nang kaugnayan, nangangahulugan itong 
nagpatingin kayo nang kahit isang beses sa isang provider na wala sa network para sa hindi pang-emergency 
pagpunta sa panahon ng 12 buwan bago ang petsa ng paunang pagpapatala sa L.A. Care Cal MediConnect Plan. 

° Tutukuyin namin kung may dati nang ugnayan sa pamamagitan sa inyong impormasyong pangkalusugan na 
makukuha namin o impormasyong pangkalusugan  ibibigay ninyo sa amin. 

° Kami ay may 30 araw upang sumagot sa inyong kahilingan. Maaari rin ninyong hilingin sa amin na 
gumawa ng mas mabilis na desisyon at dapat kaming sumagot sa loob ng 15 araw. 

° Kayo o ang inyong provider ay dapat magpakita ng dokumentasyon ng dati nang ugnayan at sumang-ayon 
sa mga partikular na tuntunin kapag kayo ay nagsagawa ng isang request. 

Tandaan: Ang kahilingang ito ay hindi magagawa para sa mga provider ng matibay na Kagamitang Medikal 
(Durable Medical Equipment, DME), transportasyon, iba pang pantulong na serbisyo, o mga serbisyo na hindi 
kasama sa ilalim ng Cal MediConnect. 

Pagkatapos ng panahon ng pagpapatuloy ng pangangalaga, kakailanganin ninyong magpatingin sa mga doktor at 
iba pang provider na nasa network ng L.A. Care Cal MediConnect Plan na nauugnay sa grupong medikal ng inyong 
provider ng pangunahing pangangalaga, maliban na kung gagawa kami ng kasunduan sa inyong doktor na wala sa 
network. Ang isang nasa network na provider ay isang provider na nakikipagtulungan sa planong pangkalusugan. 
Kapag pumili kayo ng provider ng pangunahing pangangalaga (Primary Care Provider, PCP), itatalaga kayo sa grupong 
medikal na nauugnay sa provider na iyon. Ang isang Provider ng pangunahing pangangalaga ay ang doktor o ibang 
provider na inyong unang pupuntahan para sa karamihan ng mga problema sa kalusugan. Ang grupong medikal ay 
isang samahan ng mga PCP at mga espesyalista na ginawa upang magbigay ng pinangangasiwaang mga serbisyo sa 
kalusugan. Tingnan ang Kabanata 3 para sa karagdagang impormasyon tungkol sa pagkuha ng pangangalaga. 
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G. Ang Inyong Pangkat sa Pangangalaga at Plano sa Pangangalaga 

G1. Pangkat sa Pangangalaga 
Kailangan ba ninyo ng tulong sa pagkuha ng pangangalagang kailangan ninyo? Ang isang pangkat sa pangangalaga 
ay makakatulong sa inyo. Ang isang pangkat sa pangangalaga ay maaaring kabilangan ng inyong doktor, 
Tagapamahala ng Pangangalaga, o ibang taong nagtatrabaho nang may kaugnayan sa kalusugan na pipiliin ninyo. 

Ang Tagapamahala ng Pangangalaga ay isang taong sinanay upang tulungan kayo na pamahalaan ang 
pangangalagang kailangan ninyo. Kukuha kayo ng Tagapamahala ng Pangangalaga kapag nagpatala kayo sa 
L.A. Care Cal MediConnect Plan. Irerekomenda rin kayo ng taong ito sa inyong mga mapagkukunan sa 
komunidad, kung hindi ibinibigay ng L.A. Care Cal MediConnect Plan ang mga serbisyong kailangan ninyo. 

Maaari ninyo kaming tawagan sa 1-888-522-1298 (TTY: 711), 24 na oras, 7 araw sa isang linggo, kasama ang mga 
holiday upang humiling ng pangkat ng pangangalaga. 

G2. Plano sa Pag-aalaga 
Ang inyong pangkat sa pangangalaga ay makikipagtulungan sa inyo upang gumawa ng isang plano sa 
pangangalaga. Ang plano sa pangangalaga ay nagsasabi sa inyo at sa inyong mga doktor kung anu-anong mga 
serbisyo ang kailangan ninyo, at kung paano ninyo makukuha ang mga ito. Kabilang dito ang inyong mga 
pangangailangang medikal, may kaugnayan sa kalusugan ng pag-uugali, at MLTSS. Ang inyong plano sa 
pangangalaga ay gagawin para lamang sa inyo at sa inyong mga pangangailangan. 

Kabilang sa inyong plano sa pag-aalaga ang: 

• Inyong mga hangarin sa pangangalagang pangkalusugan. 

• Isang takdang panahon kung kailan ninyo dapat matanggap ang mga serbisyong kailangan ninyo. 

Pagkatapos ng pagtatasa ng panganib sa inyong kalusugan, ang inyong pangkat na nag-aalaga ay makikipagkita sa 
inyo. Kakausapin nila kayo tungkol sa mga serbisyong kailangan ninyo. Masasabi rin nila sa inyo ang tungkol sa 
mga serbisyong maaaring gusto ninyong makuha. Ang inyong plano sa pangangalaga ay ibabatay sa inyong mga 
pangangailangan. Ang inyong pangkat na nag-aalaga ay makikipagtulungan sa inyo upang gawing napapanahon 
ang inyong plano sa pangangalaga nang taun-taon man lamang. 

H. Buwan-buwan na premium ng plano ng L.A. Care 
Cal MediConnect Plan 

Walang buwan-buwan na premium ng plano ang L.A. Care Cal MediConnect Plan. 

I. Ang Handbook ng Miyembro 
Ang Handbook ng Miyembro na ito ay bahagi ng aming kontrata sa inyo. Ang ibig sabihin nito na dapat natin 
sundin ang lahat ng mga panuntunan sa dokumentong ito. Kung sa palagay ninyo na nakagawa kami ng isang bagay na 
lumalabag sa mga panuntunan na ito, magagawa ninyong i-apela, o hamunin, ang aming aksyon. Para sa impormasyon 
tungkol sa kung paano umapela, tingnan ang Kabanata 9 o tumawag sa 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227). 
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Medi-Cal, kabilang ang mga pangmatagalang serbisyo at suporta, partikular na mga serbisyo sa kalusugan ng pag-
uugali, at mga reseta. Dapat ninyong ipakita ang card na ito kapag kumukuha kayo ng anumang mga serbisyo o 
gamot. Narito ang isang halimbawang card upang ipakita sa inyo ang magiging hitsura ng inyo: 

SAMPLE

 

 

 

Maaari kayong humingi ng Handbook ng Miyembro sa pamamagitan ng pagtawag sa Mga Serbisyo sa Miyembro sa 
1-888-522-1298 (TTY: 711), 24 na oras, 7 araw sa isang linggo, kasama ang mga holiday. Makikita rin ninyo ang 
Handbook ng Miyembro sa www.calmediconnectla.org o mada-download ito mula sa website na ito. 

May bisa ang kontrata para sa buwang nakatala kayo sa L.A. Care Cal MediConnect Plan sa pagitan ng Enero 1, 2021 
at Disyembre 31, 2021. 

J. Iba pang impormasyon na makukuha ninyo mula sa amin 
Dapat nakakuha na kayo ng ID Card sa Pagiging Miyembro ng L.A. Care Cal MediConnect Plan, impormasyon 
kung paano maa-access ang Direktoryo ng Tagabigay ng Serbisyo at Parmasya, at impormasyon tungkol sa kung 
paano maa-access ang Listahan ng Mga Sakop na Gamot. 

J1. Ang Inyong ID Card sa Pagiging Miyembro ng L.A. Care Cal MediConnect Plan 
Sa ilalim ng aming plano, kayo ay magkakaroon ng isang card para sa inyong mga serbisyo ng Medicare at 

SAMPLE

http://www.calmediconnectla.org
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Kung ang inyong Cal MediConnect card ay nasira, nawala, o ninakaw, tawagan agad ang Mga Serbisyo sa 
Miyembro at magpapadala kami sa inyo ng isang bagong card. Maaari ninyong tawagan ang Mga Serbisyo sa 
Miyembro sa 1-888-522-1298 (TTY: 711), 24 na oras, 7 araw sa isang linggo, kasama ang mga holiday. 

Hangga't miyembro kayo ng aming plano, hindi ninyo kailangang gamitin ang inyong pula, puti, at asul na 
Medicare card o ang inyong Medi-Cal card upang makakuha ng mga serbisyo ng Cal MediConnect. Itago ang 
mga card na iyon sa isang ligtas na lugar, kung sakaling kailanganin ninyo ang mga ito sa ibang pagkakataon. 
Kung ipapakita ninyo ang inyong Medicare card sa halip na ang inyong ID Card sa Pagiging Miyembro ng 
L.A. Care Cal MediConnect Plan, maaaring singilin ng provider ang Medicare sa halip na ang aming plano, at 
maaari kayong makatanggap ng bayarin. Tingnan ang Kabanata 7 upang makita kung ano ang gagawin kung 
makakatanggap kayo ng bayarin mula sa isang provider. 

Mangyaring tandaan, para sa mga espesyalidad na serbisyo sa kalusugan ng isip na maaari ninyong matanggap 
mula sa plano sa kalusugan ng isip (Mental Health Plan, MHP) ng county, kakailanganin ninyo ang inyong 
Medi-Cal card upang ma-access ang mga serbisyong iyon. 

J2. Direktoryo ng provider at Parmasya 
Nakalista sa Direktoryo ng provider at Parmasya ang mga provider at parmasya sa network ng L.A. Care 
Cal MediConnect Plan. Habang kayo ay isang miyembro ng aming plano, dapat ninyong gamitin ang mga nasa 
network na provider upang makuha ang mga saklaw na serbisyo. Ma ilang pagbubukod noong una kayong sumali 
sa aming plano (tingnan ang Kabanata 3, pahina 44). 

Maaari kayong humingi ng Direktoryo ng Provider at Parmasya sa pamamagitan ng pagtawag sa Mga Serbisyo sa 
Miyembro sa 1-888-522-1298 (TTY: 711), 24 na oras, 7 araw sa isang linggo, kasama ang mga holiday Makikita 
rin ninyo ang Direktoryo ng Provider at Parmasya sa www.calmediconnectla.org o mada-download ito mula sa 
website na ito. 

Inililista ng Direktoryo ang mga propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan (tulad ng mga doktor, mga 
practitioner na nars, at mga pyschologist), mga pasilidad (tulad ng mga ospital o mga klinika), at mga provider ng 
suporta (tulad ng mga providervng Pang-umagang Serbisyo sa Kalusugan ng Nasa Hustong Gulang at Kalusugan sa 
Tahanan) kung saan kayo maaaring magpatingin bilang miyembro ng L.A. Care Cal MediConnect Plan. Inililista rin 
namin ang mga parmasya na maaari ninyong gamitin upang makuha ang inyong mga iniresetang gamot. Makipag-
ugnayan sa Mga Serbisyo sa Miyembro para sa impormasyon tungkol sa mga nasa network na provider, tulad ng 
pangalan, address, mga numero ng telepono, mga propesyonal na kwalipikasyon, pinagkakadalubhasaan, pinasukang 
pangmedikal na paaralan, pagkumpleto ng residency, at katayuan ng pagkakaroon ng sertipikasyon sa board. 

Kahulugan ng mga provider na nasa network 

• Kabilang sa mga nasa network na provider ng L.A. Care Cal MediConnect Plan ang: 

° Mga doktor, nars, at ibang mga propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan na maaari ninyong 
puntahan bilang miyembro ng aming plano; 

° Mga klinika, ospital, nursing facility, at ibang mga lugar na nagbibigay ng mga serbisyong pangkalusugan sa 
aming plano; at 

° MLTSS, mga serbisyo para sa kalusugan ng pag-uugali, mga ahensiya ng kalusugan sa bahay, mga supplier 
ng matibay na kagamitang medikal at i ba pang nagbibigay ng mga produkto at serbisyo na nakukuha 
ninyo sa Medicare o Medi-Cal. 

http://www.calmediconnectla.org
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Ang mga nasa network na provider ay sumang-ayon na tumanggap ng bayad mula sa aming plano para sa mga 
saklaw na serbisyo bilang buong bayad. 

Kahulugan ng mga parmasyang nasa network 

• Ang mga parmasyang nasa network ay mga parmasya (mga botika) na pumayag na punan ng gamot ang 
mga reseta para sa mga miyembro ng aming plano. Gamitin ang Direktoryo ng Provider at Parmasya upang 
mahanap ang parmasyang nasa network na gusto ninyong gamitin. 

• Maliban sa isang emergency, dapat ninyong punan ng gamot ang inyong reseta sa isa sa aming mga 
parmasyang nasa network kung gusto ninyong tumulong ang aming plano na magbayad para sa mga ito. 

Tawagan ang Mga Serbisyo ng Miyembro sa 1-888-522-1298 (TTY: 711), 24 na oras, 7 araw sa isang linggo, 
kasama ang mga holiday para sa higit pang impormasyon. Ang parehong Mga Serbisyo sa Miyembro at ang 
website ng L.A. Care Cal MediConnect Plan ay makakapagbigay sa inyo ng pinakabagong impormasyon tungkol 
sa mga pagbabago sa aming mga nasa network na parmasya at provider. 

J3. Listahan ng Mga Saklaw na Gamot 
Ang plano ay may Listahan ng Mga Saklaw na Gamot. Tinatawag namin itong “Listahan ng Gamot” kung pinaikli. 
Sinasabi nito kung anong mga inireresetang gamot ang sinasaklaw ng L.A. Care Cal MediConnect Plan. 

Sinasabi rin sa inyo ng Listahan ng Gamot kung may mga panuntunan o paghihigpit sa anumang mga 
gamot, tulad ng isang limitasyon sa dami na makukuha ninyo. Tingnan ang Kabanata 5 para sa karagdagang 
impormasyon tungkol sa mga tuntunin at mga paghihigpit na ito. 

Bawat taon, padadalhan namin kayo ng impormasyon tungkol sa kung paano maa-access ang Listahan ng Gamot, 
ngunit may ilang mga pagbabago na maaaring mangyari sa taon. Para makuha ang pinakabagong impormasyon 
kung aling mga gamot ang sinasakop, bisitahin ang www.calmediconnectla.org o tumawag sa 1-888-522-1298 
(TTY: 711), 24 na oras sa isang araw, 7 araw sa isang linggo, kasama ang mga holiday. 

J4. Ang Paliwanag ng mga Benepisyo 
Kapag ginamit ninyo ang inyong mga benepisyo sa iniresetang gamot ng Part D, padadalhan namin kayo ng isang 
buod na ulat upang tulungan kayong maintindihan at masubaybayan ang mga pagbabayad para sa inyong Part D 
na mga inireresetang gamot. Itong buod na ulat ay tinatawag na Paliwanag ng mga Benepisyo (Explanation of 
Benefts, EOB). 

Sinasabi sa inyo ng EOB ang kabuuang halaga na nagastos ninyo o ng iba sa ngalan ninyo sa inyong Part D na 
mga inireresetang gamot at ang kabuuang halagang ibinayad namin para sa bawat isa ng inyong Part D na mga 
inireresetang gamot sa buwang iyon. Ang EOB ay may karagdagan pang impormasyon tungkol sa mga iniinom 
ninyong mga gamot. Ang Kabanata 6 ay nagbibigay ng higit pang impormasyon tungkol sa EOB at kung paano 
ito makakatulong na masubaybayan ang inyong saklaw na gamot. 

Makukuha rin ang EOB kapag humingi kayo. Para makakuha ng kopya, mangyaring tawagan ang Mga Serbisyo sa 
Miyembro sa 1-888-522-1298 (TTY: 711), 24 na oras sa isang araw, 7 araw sa isang linggo, kasama ang mga holiday. 

www.calmediconnectla.org
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K. Paano panatilihing pinakabago ang inyong rekord sa pagiging 
miyembro 

Mapapanatili ninyong pinakabago ang inyong rekord sa pagiging miyembro sa pamamagitan ng pagsasabi sa amin 
kapag nagbago ang inyong impormasyon. 

Ang mga nasa network na provider at parmasya ng plano ay kailangang magkaroon ng tamang impormasyon 
na tungkol sa inyo. Ginagamit nila ang inyong rekord sa pagiging miyembro para malaman anong mga 
serbisyo at mga gamot ang nakukuha ninyo at magkano ang babayaran ninyo. Dahil dito, nakapahalagang 
tulungan ninyo kami na mapanatiling nasasapanahon ang iyong impormasyon. 

Sabihin sa amin ang mga sumusunod: 

• Mga pagbabago sa inyong pangalan, address o numero ng inyong telepono. 
• Ang mga pagbabago sa anumang iba pang saklaw ng insurance sa kalusugan, tulad ng mula sa inyong 

employer, employer ng inyong asawa, o bayad-pinsala sa mga manggagawa. 
• Anumang mga claim ng pananagutan, tulad ng mga claim mula sa isang aksidente sa sasakyan. 
• Pagpasok sa isang nursing home o ospital. 
• Pangangalaga sa isang ospital o emergency room. 
• Mga pagbabago sa inyong caregiver (o sinumang responsable para sa inyo) 
• Bahagi kayo o magiging bahagi kayo ng isang klinikal na pananaliksik na pag-aaral. 

Kung magbabago ang aliman sa impormasyon, mangyaring sabihin sa amin sa pamamagitan ng pagtawag sa 
Mga Serbisyo sa Miiyembro sa 1-888-522-1298 (TTY: 711), 24 na oras sa isang araw, 7 araw sa isang linggo, 
kasama ang mga holiday. 

Maaari rin kayong gumawa ng mga pagbabago sa impormasyon gamit ang inyong online na L.A. Care Connect 
account. Ang L.A. Care Connect ay isang online account na magagamit ng mga miyembro ng Cal MediConnect 
members na nagpaehistro. Maaari kayong magparehistro at i-access ang  inyong L.A. Care Connect account sa 
pamamagitan ng pagbisita sa www.calmediconnectla.org. Pagkatapos magparehistro, maaari kayong mag-sign in 
para magawa ang mga sumusunod: 

• Tignan ang inyong pagiging karapat-dapat at mga benepisyo 

• Hilingin, tignan, at/o i-print ang inyong ID card 

• Baguhin ang inyong Doktor o Grupong Medikal 

• Pamahalaan ang inyong mga gamot, tingnan ang inyong mga nakaraang gamot, maghanap ng parmasya, 
at i-access ang lahat ng iba pang Mga benepisyo sa Parmasya 

• Lumahok sa mga programa para manatiling walang sakit 

www.calmediconnectla.org
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K1. Pagkapribado ng personal na impormasyon ng kalusugan (PHI) 
Ang impormasyon na nasa inyong rekord ng pagiging miyembro ay maaaring may kasamang personal na 
impormasyon ng kalusugan (Personal Health Information, PHI). Hinihiling ng mga batas ng estado at pederal na 
panatilihin naming pribado ang inyong PHI. Tinitiyak naming pinoprotektahan ang inyong PHI. Para sa higit 
pang mga detalye kung paano namin pinoprotektahan ang inyong PHI, tingnan ang Kabanata 8. 



 
 

Kabanata 2 

Mga mahalagang 
numero ng telepono 

at mapagkukunan 
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Panimula 

Binibigyan kayo ng kabanatang ito ng impormasyon sa pakikipag-ugnayan para sa mahahalagang 
mapagkukuhanan ng tulong at impormasyon na makakatulong sa inyong masagot ang inyong mga tanong 
tungkol sa L.A. Care Cal MediConnect Plan at sa mga benepisyo ninyo sa pangangalagang pangkalusugan. 
Magagamit din ninyo ang ckabanatang ito upang makakuha ng impormasyon tungkol sa kung paano makikipag-
ugnayan sa inyong Tagapamahala ng Pangangalaga at iba pa na maaaring magtanggol sa ngalan ninyo. Lumalabas 
sa alphabetical na pagkakasunod-sunod ang mahahalagang salita at ang mga kahulugan ng mga ito sa huling 
kabanata ng Handbook ng Miyembro. 
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A. Paano makikipag-ugnayan sa Mga Serbisyo ng Miyembro ng 
L.A. Care Cal MediConnect Plan 

TUMAWAG SA 1-888-522-1298 This call is free. 
24 oras sa isang araw, 7 araw sa isang linggo, kabilang ang mga holiday. Makukuha ninyo 
nang libre ang impormasyong ito sa iba pang format, tulad ng malalaking letra, braille at/o 
audio sa pamamagitan ng pagtawag sa numerong nasa itaas. 
Mayroon kaming mga libreng serbisyo ng interpreter para sa mga taong hindi 
nagsasalita ng Ingles. 

TTY 711 Libre ang pagtawag na ito. 
Ang numerong ito ay para sa mga taong may mga problema sa pandinig o pagsasalita. 
Kayo ay dapat na may espesyal na kagamitang pantelepono upang matawagan ito. 
24 na oras sa isang araw, 7 araw sa isang linggo, kabilang ang mga holiday. 

FAX 1-213-438-5712 

SUMULAT SA L.A. Care Cal MediConnect Plan 
Attn: Member Services Department 
1055 West 7th Street 
Los Angeles, CA 90017 

WEBSITE www.calmediconnectla.org 

A1. Kailan makikipag-ugnayan sa Mga Serbisyo sa Miyembro 
• Mga katanungan tungkol sa plano 

• Mga tanong tungkol sa mga paghahabol, pagsingil o mga ID Card ng Miyembro 

• Mga pagpapasya sa saklaw tungkol sa inyong pangangalagang pangkalusugan 

° Ang isang desisyon sa coverage tungkol sa inyong pangangalagang pangkalusugan ay isang desisyon 
tungkol sa: 

– Inyong mga benepisyo at mga saklaw na serbisyo, o 

– Ang halagang babayaran namin para sa inyong mga serbisyong pangkalusugan. 

° Tawagan kami kung kayo ay may mga tanong tungkol sa desisyon sa saklaw na tungkol sa inyong 
pangangalagang pangkalusugan. 

° Upang malaman pa ang tungkol sa mga desisyon sa saklaw, tingnan ang Kabanata 9. 

• Mga apela tungkol sa inyong pangangalagang pangkalusugan 

° Ang apela ay isang pormal na paraan ng paghiling sa amin na suriin ang isang desisyon na ginawa namin 
tungkol sa pagsakop sa inyo at paghiling sa amin na baguhin ito kung sa palagay ninyo ay nagkamali kami. 

° Upang malaman pa ang tungkol sa paggawa ng apela, tignan ang Kabanata 9. 

www.calmediconnectla.org
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• Mga reklamo tungkol sa inyong pangangalagang pangkalusugan 

° Makakagawa kayo ng reklamo tungkol sa amin o alinmang provider (kabilang ang wala sa network o nasa 
network na provider). Ang nasa network na provider ay isang provider na nakikipagtulungan sa planong 
pangkalusugan. Makakagawa rin kayo ng reklamo tungkol sa kalidad ng pangangalaga na natanggap ninyo 
mula sa amin sa Organisasyon ng Pagpapahusay ng Kalidad (tingnan ang Seksyon F sa ibaba). 

° Matatawagan ninyo kami at ipaliwanag ang inyong reklamo. Tawagan ang Mga Serbisyo sa Miyembro sa 
1-888-522-1298 (TTY: 711), 24 na oras sa isang araw, 7 araw sa isang linggo, kasama ang mga holiday. 

° Kung ang inyong reklamo ay tungkol sa desisyon sa saklaw tungkol sa inyong pangangalagang 
pangkalusugan, maaari kayong gumawa ng apela (tingnan ang seksyon na nasa itaas). 

° Maaari kayong magpadala ng reklamo tungkol sa L.A. Care Cal MediConnect Plan sa Medicare. 
Magagamit ninyo ang isang online na form sa www.medicare.gov/MedicareComplaintForm/home.aspx. 
O makakatawag kayo sa 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) upang humingi ng tulong. 

° Maaari kayong magreklamo tungkol sa L.A. Care Cal MediConnect Plan sa Ombuds Program ng 
Cal MediConnect sa pamamagitan ng pagtawag sa 1-855-501-3077 (TTY: 1-855-874-7914). 

° Upang malaman pa ang tungkol sa pagrereklamo tungkol sa inyong pangangalagang pangkalusugan, 
tingnan ang Kabanata 9. 

• Mga pagpapasya sa saklaw tungkol sa inyong mga gamot 

° Ang isang pagpapasya sa saklaw tungkol sa inyong mga gamot ay isang desisyon tungkol sa: 
– Inyong mga benepisyo at mga saklaw na gamot, o 

– Ang halagang babayaran namin para sa inyong mga gamot. 

° Inilalapat ito sa inyong mga gamot ng Part D, mga iniresetang gamot ng Medi-Cal, at mga gamot ng 
Medi-Cal na hindi kailangan ng reseta. 

° Para sa karagdagan sa mga desisyon sa saklaw tungkol sa inyong mga iniresetang gamot, tingnan ang 
Kabanata 9. 

• Mga apela tungkol sa inyong mga gamot 

° Ang apela ay isang paraan upang hilingin sa amin na baguhin ang isang pagpapasya sa saklaw. 

° Kung gusto ninyong iapela ang isang pagpapasya sa saklaw para sa anumang gamot (Medi-Cal o Part D), 
pakitawagan ang L.A. Care Cal MediConnect Plan sa 1-888-522-1298 (TTY: 711), 24 oras sa isang araw, 
7 araw sa isang linggo, kasama ang mga holiday. Libre ang pagtawag. Para sa karagdagang impormasyon, 
pumunta sa www.calmediconnectla.org. Ang mga gamot ng Medi-Cal ay may tanda ng asterisk (*) sa 
Listahan ng mga Sakop na Gamot ng L.A. Care Cal MediConnect. 

Para sa higit pa tungkol sa paggawa ng apela tungkol sa inyong mga iniresetang gamot, tingnan ang Kabanata 9. 

• Mga reklamo tungkol sa inyong mga gamot 

° Makakagawa kayo ng reklamo tungkol sa amin o sa alinmang parmasya. Kabilang dito ang reklamo tungkol sa 
inyong mga iniresetang gamot. 

° Kung ang inyong reklamo ay tungkol sa isang desisyon sa saklaw na tungkol sa inyong mga inireresetang 
gamot, makakagawa kayo ng apela. (Tingnan ang seksyon na nasa itaas.) 

www.medicare.gov/MedicareComplaintForm/home.aspx
www.calmediconnectla.org
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° Maaari kayong magpadala ng reklamo tungkol sa L.A. Care Cal MediConnect Plan sa Medicare. 
Magagamit ninyo ang isang online na form sa www.medicare.gov/MedicareComplaintForm/home.aspx. 
O makakatawag kayo sa 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) upang humingi ng tulong. 

° Para sa higit pa tungkol sa pagrereklamo tungkol sa inyong mga inirreesetang gamot, tingnan ang 
Kabanata 9. 

• Pagbabayad para sa pangangalagang pangkalusugan o mga gamot na nabayaran na ninyo 

° Para sa higit pa kung paano hihilingin sa aming bayaran kayo, o upang bayaran ang natanggap ninyong 
bayarin, tignan ang Kabanata 7. 

° Kung hihilingin ninyo sa aming bayaran ang bayarin at tatanggihan namin ang anumang bahagi ng inyong 
kahilingan, maaari ninyong iapela ang aming desisyon. Tingnan ang Kabanata 9, para sa karagdagang 
impormasyon tungkol sa mga apela. 

B. Paano makikipag-ugnayan sa inyong Tagapamahala ng 
Pangangalaga 

Ano ang isang Tagapamahala ng Pangangalaga? 

° Ang Tagapamahala ng Pangangalaga ay isang nars o propesyonal sa kalusugan na makikilala ninyo at 
nauunawaan ang inyong mga pangangailangan sa kalusugan. Ang inyong Tagapamahala ng Pangangalaga 
nagtutulungan sa isang pangkat na kasama kayo, ang inyong (mga) doktor, caregiver, at iba pang kasali 
sa inyong pangangalagang pangkalusugan. Tinatasa ng Tagapamahala ng Pangangalaga kung anong mga 
serbisyo ang kailangan ninyo, gumagawa ng plano sa pag-aalaga na kasama kayo upang matukoy ang 
mga serbisyong kailangan  ninyo, pinangangasiwaan ang mga serbisyo sa inyo, at nangangamusta upang 
malaman ang mga bagay-bagay. 

Maaari kayong makipag-ugnayan sa Tagapamahala ng Pangangalaga upang tumulong sa pagsagot ng mga tanong 
at hanapin ang mga tamang mapagkukunan upang matiyak na mananatili kayong malusog hangga't maaari. 

Paano makikipag-ugnayan sa inyong Tagapamahala ng Pangangalaga? 

• Maaari kayong makipag-ugnayan sa Mga Serbisyong Miyembro sa mga nakalistang numero sa ibaba. 
Ikokonekta nila kayo sa departmento ng Care Coordination/Care Management. 

Paano ninyo mapapalitan ang inyong Tagapamahala ng Pangangalaga? 

• Makipag-ugnayan sa Mga Serbisyo sa Miyembro sa 1-888-522-1298 (TTY: 711) 24 na oras sa isang araw, 
7 araw sa isang linggo, kasama ang mga holiday. 

1-888-522-1298 Libre ang ang tawag na ito. 
24 oras sa isang araw, 7 araw sa isang linggo, kabilang ang mga holiday. Makukuha ninyo 
nang libre ang impormasyong ito sa iba pang format, tulad ng malalaking letra, braille at/o 
audio sa pamamagitan ng pagtawag sa numerong nasa itaas. 
Mayroon kaming mga libreng serbisyo ng interpreter para sa mga taong hindi 
nagsasalita ng Ingles. 

TUMAWAG SA 

www.medicare.gov/MedicareComplaintForm/home.aspx
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TTY 711 Libre ang pagtawag na ito. 
Ang numerong ito ay para sa mga taong may mga problema sa pandinig o pagsasalita. 
Kayo ay dapat na may espesyal na kagamitang pantelepono upang matawagan ito. 
24 na oras sa isang araw, 7 araw sa isang linggo, kasama ang mga holiday. 

FAX 1-213-438-5712 

SUMULAT SA L.A. Care Cal MediConnect Plan 
Attn: Member Services Department 
1055 West 7th Street 
Los Angeles, CA 90017 

WEBSITE www.calmediconnectla.org 

B1. Kailan makikipag-ugnayan sa inyong Tagapamahala ng Pangangalaga 
• Mga tanong tungkol sa inyong pangangalagang pangkalusugan 

• Mga tanong tungkol sa pagkuha ng mga serbisyo sa kalusugan ng pag-uugali (kalusugan ng isip at karamdaman 
sa pang-aabuso sa droga o alak) 

• Mga tanong tungkol sa transportasyon 

• Mga tanong tungkol sa mga pangmatagalang serbisyo at suporta (Long-Term Services and Supports, LTSS) 
Kabilang sa Mga pinapamahalaang pangmatagalang serbisyo at suporta (Managed Long-Term Services and 
Support, MLTSS) Mga Serbisyo sa Komunidad na para sa Nasa Hustong Gulang (Community-Based Adult 
Services, CBAS), Mga Programang Nagbibigay ng Maraming Serbisyo sa Matanda (Multipurpose Senior Service 
Programs, MSSP), Pangmatagalang Pangangalaga (Long Term Care, LTC), Mga Pansuportang Serbisyo sa 
Tahanan (In-Home Supportive Services, IHSS) at mga Nursing Facility (NF). 

Ang mga miyembro ay dapat makatugon sa mga partikular na kinakailangan sa pagiging karapat-dapat upang 
maging kwalipikado para sa bawat isa sa mga programang ito. Tumawag sa Departamento ng MLTSS ng L.A. Care 
Cal MediConnect Plan sa 1-855-427-1223 (TTY: 711), Lunes – Biyernes, 8 a.m. hanggang 5 p.m., hindi kasama 
ang mga holiday, para sa karagdagang impormasyon sa mga kinakailangan sa pagiging karapat-dapat. 

Minsan, makakakuha kayo ng tulong sa inyong pang-araw-araw na mga pangangailangan sa pangangalagang 
pangkalusugan at paninirahan. 

Maaari ninyong makuha ang mga serbisyong ito: 

• Mga Serbisyong Nasa Komunidad para sa mga nasa Tamang Gulang (CBAS), 

• Mga Programang Nagbibigay ng Maraming Serbisyo sa Matanda (MSSP) 

• Pangmatagalang Pangangalaga (LTC) sa isang nursing facility 

• Physical therapy, 

• Terapy upang makabalik sa trabaho, 
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• Terapy para sa pagsasalita, 

• Mga medikal na serbisyong panlipunan, at 

• Mga Pansuportang Serbisyo sa Tahanan (IHSS): 

C. Paano makikipag-ugnayan sa Linya para sa Payo ng Nars 
Maaari ninyo tawagan ang Linya para sa Payo ng Nars 24 na oras sa isang araw, 7 araw para sa anumang tanong na 
kaugnay sa kalusugan. Kung mayroon kang mga partikular na tanong tungkol sa kasalukuyang paggamot, dapat 
mong tawagan ang opisina ng inyong doktor. Hindi pinapalitan ng linya para sa payo ng nars ang opisina ng 
inyong doktor. 

TUMAWAG SA 1-800-249-3619 Libre ang tawag na ito. 
24 na oras sa isang araw, 7 araw sa isang linggo, kasama ang mga holiday. Makukuha ninyo 
nang libre ang impormasyong ito sa iba pang format, tulad ng malalaking letra, braille at/o 
audio sa pamamagitan ng pagtawag sa numerong nasa itaas. 
Mayroon kaming mga libreng serbisyo ng interpreter para sa mga taong hindi 
nagsasalita ng Ingles. 

TTY 711 Libre ang tawag na ito. 
Ang numerong ito ay para sa mga taong may mga problema sa pandinig o pagsasalita. 
Kayo ay dapat na may espesyal na kagamitang pantelepono upang matawagan ito. 
24 na oras sa isang araw, 7 araw sa isang linggo, kasama ang mga holiday. 

C1. Kailan makikipag-ugnayan sa Matatawagang Linya para sa Payo ng Nars 
• Mga tanong tungkol sa inyong pangangalagang pangkalusugan 

Ang aming mga nars ay mga sinanay na propesyonal na makakapagbigay ng naaangkop na impormasyong 
pangkalusugan, edukasyon at payo, kasama ang pagtulong sa inyo na makakuha ng agaran o pang-emergency na 
antas ng pangangalaga. 
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D. Paano makipag-ugnayan sa Linya ng Telepono para sa Serbisyo 
para sa Kalusugan ng Pag-uugali 

TUMAWAG SA 1-877-344-2858 Libre ang tawag na ito. 
24 na oras sa isang araw, 7 araw sa isang linggo, kasama ang mga holiday. 
Mayroon kaming mga libreng serbisyo ng interpreter para sa mga taong hindi 
nagsasalita ng Ingles. 

TTY 1-800-735-2929 Libre ang tawag na ito. 
Ang numerong ito ay para sa mga taong may mga problema sa pandinig o pagsasalita. 
Kayo ay dapat na may espesyal na kagamitang pantelepono upang matawagan ito. 
24 na oras sa isang araw, 7 araw sa isang linggo, kasama ang mga holiday. 

D1. Kailan makikipag-ugnayan sa Linya ng Telepono para sa Serbisyo para sa 
Kalusugan ng Pag-uugali 

• Mga tanong tungkol sa mga serbisyo sa kalusugan ng pag-uugali at pag-abuso sa droga o alak 
Ang L.A. Care Cal MediConnect ay binibigyan kayo ng access sa medikal na impormasyon at payo nang 
24 na oras sa isang araw, 7 araw sa isang linggo. Kapag tumawag kayo, sasagutin ng aming mga espesyalista sa 
Kalusugan ng Pag-uugali ang inyong mga tanong na may kaugnayan sa pagiging walang sakit. Kung mayroon 
kayong agarang pangangailangan sa kalusugan ngunit hindi isang emergency, maaari ninyong tawagan ang aming 
Linya ng Telepono para sa Serbisyo para sa Kalusugan ng Pag-uugali 24 na oras sa isang arawy, 7 araw sa isang 
linggo para sas mga klinikal na tanong ng pag-uugali. 

Para sa mga tanong tungkol sa mga natatanging serbisyo ng inyong county para sa mga espesyalidad na serbisyo sa 
kalusugan ng isip, pumunta sa pahina 30. 

E. Paano makikipag-ugnayan sa Programang Pagpapayo at 
Pagtataguyod sa Insurance sa Kalusugan (HICAP) 

Ang Programa ng Pagpapayo at Pagtataguyod ng Insurance sa Kalusugan (Health Insurance Counseling and 
Advocacy Program, HICAP) ay nagbibigay ng libreng pagpapayo sa insurance sa kalusugan sa mga taong may 
Medicare. Ang mga tagapayo ng HICAP ay maaaring sagutin ang inyong mga tanong at tumulong sa inyo na 
maunawaan kung ano ang dapat gawin upang mapamahalaan ang inyong problema. Ang HICAP ay may mga 
sinanay na tagapayo sa bawat county, at ang mga serbisyo ay libre. 

Ang HICAP ay walang kaugnayan sa alinmang kumpanya ng insurance sa kalusugan o plan sa kalusugan. 
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TUMAWAG SA 1-800-824-0780 (sa L.A. County, libre ang tawag) o 
1-213-383-4519 (hindi libre ang tawag)  
8:00 a.m. hanggang 4:30 p.m., Lunes hanggang Biyernes 

TTY 711 Libre ang tawag. 
Ang numerong ito ay para sa mga taong may mga problema sa pandinig o pagsasalita. 
Kayo ay dapat na may espesyal na kagamitang pantelepono upang matawagan ito. 

SUMULAT SA Health Insurance counseling and Advocacy Program (HICAP) 
530 South Lafayette Park Place, Suite 214 
Los Angeles, CA 90017 

WEBSITE www.cahealthadvocates.org/HICAP/ 

E1. Kailan makikipag-ugnayan sa HICAP 
• Mga tanong tungkol sa inyong planong Cal MediConnect o iba pang tanong sa Medicare 

° Maaaring sagutin ng mga tagapayo ng HICAP ang inyong mga tanong tungkol sa paglipat sa bagong plano 
at tutulungan kang: 

– maintindihan ang inyong mga karapatan, 
– maintindihan ang inyong mga pagpipiliang plano, 
– magreklamo tungkol sa inyong pangangalagang pangkalusugan o paggamot, at 

– ayusin ang mga problema sa inyong mga bayarin. 

F. Paano makikipag-ugnayan sa Organisasyon ng Pagpapahusay ng 
Kalidad (QIO) 

Ang ating estado ay mayroong organisasyong tinatawag na Organisasyon ng Pagpapaganda ng Kalidad na Nakatuon 
sa Pangangalaga ng Pamilya at Benepisyaryo ng Medicare ng Livanta (Benefciary and Family Centered Care Quality 
Improvement Organization, BFCC-QIO). Ito ay grupo ng mga doktor at iba pang propesyonal sa pangangalagang 
pangkalusugan na tumutulong upang mapaganda ang kalidad ng pangangalaga para sa mga taong may Medicare. Ang 
Organisasyon ng Pagpapaganda ng Kalidad na Nakatuon sa Pangangalaga ng Pamilya at Benepisyaryo ng Medicare 
ng Livanta (BFCC-QIO) ay hindi konektado sa aming plano. 

TUMAWAG SA 1-877-588-1123 
Lunes-Biyernes, 9 a.m. – 5 p.m. 
Sabado-Linggo, 8 a.m. – 2 p.m. 

TTY 1-855-889-6668 
Ang numerong ito ay para sa mga taong may mga problema sa pandinig o pagsasalita. 
Kayo ay dapat na may espesyal na kagamitang pantelepono upang matawagan ito. 

www.cahealthadvocates.org/HICAP/
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SUMULAT SA Livanta 
BFCC-QIO Program 
10820 Guilford Rd., Suite 202 
Annapolis Junction, MD 20701 

WEBSITE www.livantaqio.com 

F1. Kailan makikipag-ugnayan sa Livanta BFCC-QIO 
• Mga tanong tungkol sa inyong pangangalagang pangkalusugan 

° Maaari kang magreklamo tungkol sa natatanggap ninyo kung: 
– may problema kayo sa kalidad ng pangangalaga, 
– sa palagay ninyo ay masyadong maagang matatapos ang pamamalagi ninyo sa ospital, o 

– sa palagay ninyo ay masyadong maagang matatapos ang inyong mga serbisyo sa pangangalagang 
pangkalusugan sa tahanan, pangangalaga sa Pasilidad ng Sanay na Pag-aalaga o pasilidad para 
sa komprehensibong rehabilitasyon sa hindi mamamalagi sa ospital (Comprehensive Outpatient 
Rehabilitation Facility, CORF). 

G. Paano makikipag-ugnayan sa Medicare 
Ang Medicare ay ang pederal na programa ng insurance sa kalusugan para sa mga taong 65 taong gulang o mas matanda, 
ilang taong wala pang 65 taong gulang na may mga kapansanan, at mga taong may huling-yugtong sakit sa bato 
(permanenteng paghina ng bato na nangangailangan ng dialysis o transplant ng bato). 

Ang pederal na ahensiya na namamahala sa Medicare ay ang Mga Sentro para sa mga Serbisyo ng Medicare at 
Medicaid (Centers for Medicare & Medicaid Services), o CMS. 

TUMAWAG SA 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) 
Ang mga tawag sa numerong ito ay libre, 24 na oras sa isang araw, 7 araw sa isang 
linggo, kasama ang mga holiday. 

TTY 1-877-486-2048 Libre ang tawag na ito. 
Ang numerong ito ay para sa mga taong may mga problema sa pandinig o pagsasalita. 
Ikaw ay dapat na may espesyal na kagamitang pantelepono upang matawagan ito. 
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www.medicare.gov WEBSITE 
Ito ang opisyal na website para sa Medicare. Ito ay nagbibigay sa inyo ng nasasapanahong 
impormasyon tungkol sa Medicare. Ito ay mayroon ding impormasyon tungkol sa mga 
ospital, nursing home, doktor, ahensiya ng kalusugan sa bahay, at pasilidad para sa dialysis. 
Ito ay may mga booklet na mapi-print ninyo mula sa inyong computer. Makakahanap 
din kayo ng mga makokontak sa Medicare sa inyong state sa pamamagitan ng pagpili sa 
“Forms, Help & Resources” (Mga Form, Tulong at Mga Mapagkukunan) at pagkatapos ay 
pag-click sa “Phone numbers & websites” (Mga numero ng telepono at website). 
Ang website ng Medicare ay may sumusunod na tool upang makatulong sa inyo na 
humanap ng mga plan sa inyong lugar: 

Tagahanap ng Medicare Plan (Medicare Plan Finder): Nagbibigay ng pang-
indibidwal na impormasyon tungkol sa mga plano iniresetang gamot ng Medicare, mga 
planong pangkalusugan ng Medicare, at mga Medigap policy (Medicare Supplement 
Insurance) sa inyong lugar. Piliin ang “Find plans (Maghanap ng mga plano).” 

Kung wala kayong computer, ang aklatan o center para sa matanda sa inyong lugar ay 
maaaring makatulong sa inyo na puntahan ang website na ito gamit ang computer nito. 
O, maaari mong tawagan ang Medicare sa numerong nasa itaas at sabihin sa kanila kung 
ano ang hinahanap ninyo. Hahanapin nila ang impormasyon sa website, ipi-print ito, at 
ipapadala sa inyo. 

H. Paano makipag-ugnayan sa Medi-Cal Health Care Options 
Ang Medi-Cal Health Care Options ay makakatulong sa inyo kung ikaw ay may mga tanong tungkol sa pagpili ng 
Cal MediConnect Plan o iba pang mga isyu sa pagpap-enroll. 

TUMAWAG SA 1-844-580-7272 
Makakausap ang mga kinatawan ng Health Care Options sa pagitan ng mga oras na 
8:00 a.m. at 6:00 p.m., Lunes hanggang Biyernes. 

TTY 1-800-430-7077 
Ang numerong ito ay para sa mga taong may mga problema sa pandinig o pagsasalita. 
Kayo ay dapat na may espesyal na kagamitang pantelepono upang matawagan ito. 

SUMULAT SA California Department of Health Care Services 
Health Care Options 
P.O. Box 989009 
West Sacramento, CA 95798-9850 

WEBSITE www.healthcareoptions.dhcs.ca.gov 

www.medicare.gov
www.healthcareoptions.dhcs.ca.gov
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I. Paano makikipag-ugnayan sa Cal MediConnect Ombuds Program 
Ang Cal MediConnect Ombuds Program ay nagtatrabaho bilang tagapagtanggol sa ngalan ninyo. Maaari nilang 
sagutin ang mga tanong kung mayroon kayong problema o reklamo at matutulungan kayong maintindihan kung 
ano ang dapat gawin. Ang Cal MediConnect Ombuds Program ay matutulungan din kayo sa mga problema sa 
serbisyo o pagsingil. Ang Cal MediConnect Ombuds Program ay walang kaugnayan sa aming plano o sa anumang 
kumpanya ng insurance o planong pangkalusugan. Libre ang kanilang mga serbisyo. 

TUMAWAG SA 1-855-501-3077 Libre ang tawag na ito. 
Lunes hangang Biyernes, 9 a.m. hanggang 5 p.m. 

TTY 1-888-804-3536 
Ang numerong ito ay para sa mga taong may mga problema sa pandinig o pagsasalita. 
Kayo ay dapat na may espesyal na kagamitang pantelepono upang matawagan ito. 

SUMULAT SA Cal MediConnect Ombudsman 
Neighborhood Legal Services of Los Angeles County 
13327 Van Nuys Blvd. 
Pacoima, CA 91131 

WEBSITE www.nisla.org 

J. Paano makikipag-ugnayan sa Mga Serbisyong Panlipunan ng County 
Kung kailangan ninyo ng tulong sa inyong mga benepisyo para sa Mga Pansuportang Serbisyo sa Tahanan (IHSS), 
Supplemental Security Income (SSI), Kalusugan sa Isip o pag-abuso sa droga o alak, makipag-ugnayan sa inyong 
lokal na Kagawaran ng Mga Serbisyong Panlipunan ng County. 

TUMAWAG SA 1-866-613-3777 Libre ang tawag na ito. 
Lunes hanggang Biyernes, hindi kasam ang mga holiday, 7:30 a.m. hanggan 5:30 p.m. 
Ang Center para sa Serbisyo sa customer, (Customer Service Center, CSC) ay “nag-iisang 
dapag kontakin” na kasalukuyang nagbibigay ng mga serbisyo sa 33 Opisina ng Distrito para 
sa mga sumusunod na tulong na programa at mga wika: CalWORKs, CalFresh, Medi-Cal 
at General Relief, na nagbbiigay ng mga serbisiyo sa Armenian, Cambodian, Ingles, Spanish, 
Vietnamese, Chinese, Farsi, Tagalog, Russian at Korean. 

TTY 711 Libre ang tawag na ito.  
Ang numerong ito ay para sa mga taong may mga problema sa pandinig o pagsasalita. 
Kayo ay dapat na may espesyal na kagamitang pantelepono upang matawagan ito. 

www.nlsla.org
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EMAIL Los Angeles County Department of Public Social Services 
12860 Crossroads Parkway South 
City of Industry, CA 91746 

WEBSITE http://dpss.lacounty.gov 

K. Paano makikipag-ugnayan sa inyong Plano sa Espesyalidad na 
Kalusugan ng Isip ng County 
Mga espesyalidad na serbisyo sa kalusugan ng isip ay makukuha ninyp sa pamamagitan ng plano sa kalusugan ng isip 
(Mental Health Plan, MHP) ng county kung natutugunan ninyo ang mga pamantayan sa medikal na kinakailangan. 

TUMAWAG SA 1-800-845-7771 Libre ang tawag ang ito. 
24 na oras sa isang araw, 7 araw sa isang linggo, kasama ang mga holiday. 
Mayroon kaming mga libreng serbisyo ng interpreter para sa mga taong hindi 
nagsasalita ng Ingles. 

TTY 711 Libre ang pagtawag na ito. 
Ang numerong ito ay para sa mga taong may mga problema sa pandinig o pagsasalita. 
Kayo ay dapat na may espesyal na kagamitang pantelepono upang matawagan ito. 
24 na oras sa isang araw, 7 araw sa isang linggo, kasama ang mga holiday. 

K1. Tawagan ang plano ng county para sa kalusugan ng isip na nangangailangan ng 
natatanging serbisyo tungkol sa: 

• Mga tanong tungkol sa mga serbisyo sa kalusugan ng isip na ibinibigay ng county 

• Kagawaran ng Kalusugan ng Isip ng Los Angeles County ay nagbibigay ng mga espesyalidad na serbisyo sa 
kalusugan ng isip kabilang ang mga serbisyo sa kalusugan ng isip para sa outpatient, pang-umagang paggamot, 
masusing pamamagitan at pagpapatatag ng krisis, pamamahala ng kaso na nakatuon sa partikular na grupo o 
indibiduwal, screening, pantahanang paggamot para sa nasa hustong gulang at pantahanang paggamot para sa krisis. 
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L. Paano makikipag-ugnayan sa Kagawaran ng Pinamamahalaang 
Pangangalagang Pangkalusugan ng California 

Ang Kagawaran ng Pinamamahalagang Pangangalagang Pangkalusugan ng California (California Departament of 
Managed Health Care, DMHC) ay responsable sa pagkontrol ng mga planong pangkalusugan. Ang DMHC Help 
Center ay matutulungan kayo sa mga apela at reklamo laban sa inyong planong pangkalusugan tungkol sa mga 
serbisyo ng Medi-Cal. 

TUMAWAG SA 1-888-466-2219 
Ang mga kinatawan ng DMHC ay makakausap sa pagitan ng mga oras na 8:00 a.m. 
at 6:00 p.m., Lunes hanggang Biyernes. 

TTY 1-877-688-9891 
Ang numerong ito ay para sa mga taong may mga problema sa pandinig o pagsasalita. 
Kayo ay dapat na may espesyal na kagamitang pantelepono upang matawagan ito. 

SUMULAT SA Help Center 
California Department of Managed Health Care 
980 Ninth Street, Suite 500 
Sacramento, CA 95814-2725 

FAX 1-916-255-5241 

WEBSITE www.dmhc.ca.gov 

M. Iba pang mga mapagkukunan 

Kagawaran ng Pampublikong Kalusugan/Pagpigil at Pagkontrol ng Pang-aabuso sa 
Droga o Alak ng L.A. County 
Ang karagdagang mga paggamot sa sakit sa paggamit ng droga o alak ay makukuha sa pamamagitan ng Kagawaran ng 
Pampublikong Kalusugan/Pagpigil at Pagkontrol ng Pang-aabuso sa Droga o Alak ng L.A. County. Kasama sa pangkat 
na ito ang mga benepisyo sa rehabilitasyon sa pangangalaga sa umaga, pang-indibidwal at panggrupong pagpapayo 
sa outpatient at mga pantahanang serbisyo sa mga panahong malapit sa panganganak o pagkatapos manganak. 
Makipag-ugnayan sa Linya ng Telepono sa Kalusugan ng Pag-uugali ng aming L.A. Care Cal MediConnect Plan sa 
1-877-344-2858 (TTY: 1-800-735-2929) para sa mga rekomendasyon at mga pag-uugnay. 

www.dmhc.ca.gov
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Paano makikipag-ugnayan sa Kagawaran ng Rehabilitasyon 
Ang Kagawaran ng Rehabilitasyon ay tumutulong sa mga taong may kapansanan sa mga lugar ng trabaho sa 
pamamagitan ng pagbibigay ng mga serbisyo para sa bokasyonal na rehabilitasyon, pagsasanay, at paglalagay sa trabaho. 
TUMAWAG SA: 1-800-952-5544 (TTY: 1-844-729-2800) 

SUMULAT SA: Department of Rehabilitation 
P.O. Box 944222 
Sacramento, CA 94244-2220 

WEBSITE: www.dor.ca.gov 

Paano makikipag-ugnayan sa mga Center ng Malayang Pamumuhay (Independent Living 
Centers, ILC) 
Ang mga ILC ay mga organisasyong nagbibigay ng mga serbisyo na nagpapahintulot sa mga indibiduwal na may 
mga kapansanan na mamuhay at magtrabaho nang malaya  sa kanilang mga komunidad. Kasama sa mga serbisyo 
ang mga pagrerekomenda ng attendant, pagtataguyod, pagpapayo sa grupo, at impormasyon na may kaugnayan sa 
pabahay at transportasyon. Ang pitong Center ng Malayang Pamumuhay (mga ILC) sa Los Angeles County ay: 

Mga Komunidad na Aktibong Namumuhay nang Hindi Umaasa at Malaya 
(Communities Actively Living Independent and Free, CALIF) 
TUMAWAG SA: 1-213-627-0477 

TTY: 1-213-623-9502 

FAX: 1-213-627-0535 

SUMULAT SA: Communities Actively Living Independent & Free (CALIF) 
634 South Spring Street, 2nd Floor 
Los Angeles, CA 90014 

WEBSITE: https://califilc1.wixsite.com/ 

Center ng Mga Mapagkukunan para sa May Kapansanan (Disabled Resources Center, DRC) 
TUMAWAG SA: 1-562-427-1000 

TTY: 1-562-427-1366 

FAX: 1-562-427-2027 

SUMULAT SA: 2750 E. Spring Street, Ste. #100 
Long Beach, CA 90806 

WEBSITE: www.drcinc.org 

www.dor.ca.gov
https://califilc1.wixsite.com/califnew
www.drcinc.org


Handbook ng Miyembro ng L.A. Care Cal MediConnect Plan Kabanata 2 Mga mahalagang numero ng  
telepono at mapagkukunan

33 

? Kung mayroon kayong mga tanong, pakitawagan ang L.A. Care Cal MediConnect Plan sa 
1-888-522-1298 (TTY: 711), 24 na oras, 7 araw sa isang linggo, kasama ang mga holiday.
Libre ang pagtawag. Para sa higit pang impormasyon, bisitahin ang www.calmediconnectla.org.

 

 

 

 

   

 

 

 

   
 

 

 

  

 

 

   
 

   
 

 

Center para sa Malayang Pamumuhay sa Katimugang California (Independent Living Center 
of Southern California, ILCSC) 
TUMAWAG SA: 1-877-452-4227 o 1-818-785-6934 

TTY: 1-818-785-7097 

MAG-EMAIL SA: ilcsc@ilcsc.org 

SUMULAT SA: 14407 Gilmore Street, #101 
Van Nuys, CA 91401 

WEBSITE: www.ilcsc.org 

Center ng Serbisyo para sa Malayang Pamumuhay (Service Center for Independent Life, SCIL) 
TUMAWAG SA 1-800-491-6722; opisina ng Claremont: 1-909-621-6722 

TTY: 1-909-445-0726 

SUMULAT SA: SCIL Claremont Office 
107 S. Spring Street 
Claremont, CA 91711; or 

WEBSITE: www.scil-ilc.org 

Mga Serbisyo ng Mapagkukunan para sa Malayang Pamumuhay sa Katimugang California 
(Southern California Resource Services for Independent Living, SCRS-IL) 
TUMAWAG SA: Opisina ng Downey: 1-562-862-6531; opisina ng Pasadena: 1-626-587-5010 

TTY: 1-562-869-0931 

FAX: opisina ng Downey: 1-562-923-5274; opisina ng Pasadena: 1-626-714-7068 

SUMULAT SA: Downey Office 
7831 Quill Drive, Ste. D 
Downey, CA 90242 
Pasadena Office 
2023 Lincoln Ave. 
Pasadena, CA 91103 

WEBSITE: www.scrs-ilc.org 

www.ilcsc.org
https://scil-ilc.org
http://www.scrs-ilc.org
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Paano makikipag-ugnayan sa mga Regional Center 
Ang mga Regional Center ay nagbibigay ng mga programa at pinangangasiwaan ang mga serbisyo para sa mga 
taong may mga kapansanan sa paglaki. Ang California ay may 21 regional center na may mahigit sa 40 opisina 
na matatagpuan sa buong state na naglilingkod sa mga taong may kapansanan at ang kanilang mga pamilya. Para 
ma-access ang direktoryo ng Mga Regional Center, pumunta sa website na nakalista sa ibaba. 
TUMAWAG SA: 1-916-654-1690 

TTY: 1-916-654-2054 

SUMULAT SA: 1600 9th Street 
P.O. Box 944202 
Sacramento, CA 94244-2020 

WEBSITE: www.dds.ca.gov 

Paano makikipag-ugnayan sa Konseho ng mga Serbisyo para sa Personal na Tulong 
(Personal Assistance Services Council, PASC) 
Ang PASC ay ang pampublikong awtoridad para sa Mga Pansuportang Mga Serbisyo sa Tahanan (In-Home 
Supportive Services, IHSS) sa L.A. County. Ang PASC ay nagbibigay ng mga serbisyo upang pahusayin ang kalidad 
ng buhay para sa lahat ng mga taong tumatanggap at nagbibigay ng IHSS, kabilang ang tulong sa paghahanap ng 
manggagawa sa pangangalaga sa bahay, pansamantalang tulong sa manggagawa sa pangangalaga sa bahay, at mga 
pagkakataon sa pagsasanay para sa mga tumatanggap ng IHSS at mga manggagawa sa pangangalaga sa bahay. 
TUMAWAG SA: 1-877-565-4477 

TTY: 1-626-737-7512 

FAX: 1-818-206-8000 

WEBSITE: www.pascla.org 

Paano makikipag-ugnayan sa Ahensiya sa Lugar para sa Matanda (Area Agency on Aging, AAA) 
Ang Area Agencies on Aging (mga AAA) ay nagbibigay ng iba't ibang mga serbisyo sa mas matandang nasa 
hustong gulang kabilang ang mga pagrekomenda sa mga serbisyo sa loob ng bahay at sa komunidad, pabahay, 
mga pagkaing inihahatid sa bahay, pangangalaga ukol sa pahinga, pagpapayo sa Medicare/Medi-Cal, tulong sa 
buwis, transportasyon, muling pagbibigay ng katiyakan sa pamamagitan ng telepono, pamamahala ng kaso, 
pang-umagang pangangalaga sa nasa hustong gulang, tulong na pambatas, at iba pang mga serbisyo sa 
pangmatagalang pangangalaga. 

Mga Serbisyo sa Komunidad at Matatanda ng L.A. County 
TUMAWAG SA: 1-800-510-2020 

SUMULAT SA: 3175 West 6th Street 
Los Angeles, CA 90020 

MAG-EMAIL SA: Info@CSS.lacounty.gov 

WEBSITE: http://css.lacounty.gov 

www.dds.ca.gov
www.pascla.org
Info@CSS.lacounty.gov
http://css.lacounty.gov
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Ang Kagawaran para sa Matanda ng Lungsod ng Los Angeles ay mayroong sarili nitong AAA 
para sa mga residenteng nakatira sa mga ZIP code ng lungsod ng Los Angeles. 
TUMAWAG SA: 1-213-482-7252 o 1-800-510-2020 

FAX: 1-213-482-7256 

SUMULAT SA: 221 N.  Figueroa St., Ste. 500 
Los Angeles, CA 90012 

MAG-EMAIL SA: age.webinfo@lacity.org 

WEBSITE: www.aging.lacity.org 

age.webinfo@lacity.org
aging.lacity.org
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Panimula 
Ang kabanatang ito ay mayroong mga partikular na salita at panuntunan na kailangan mong malaman upang 
makakuha ng pangangalagang pangkalusugan at iba pang mga saklaw na serbisyo sa L.A. Care Cal MediConnect Plan. 
Sinasabi rin nito sa inyo ang tungkol sa inyong tagapamahala ng pangangalaga, paano makakakuha ng pangangalaga 
mula sa iba't ibang uri ng mga provider at sa ilalim ng espesyal na pangyayari (kabilang ang mula sa wala sa network na 
mga provider), ano ang dapat gawin kapag direkta kayong siningil para sa mga serbisyong saklaw ng aming plano, at 
ang mga patakaran para sa pagmamay-ari ng Matibay na Kagamitang Medikal (Durable Medical Equipment, DME). 
Lumalabas sa alphabetical na pagkakasunod-sunod ang mahahalagang salita at ang mga kahulugan ng mga ito sa 
huling kabanata ng Handbook ng Miyembro. 

Talaan ng mga Nilalaman 

A. Impormasyon tungkol sa “mga serbisyo,” “mga sakop na serbisyo,” 
“mga tagabigay ng serbisyo,” at “nasa network na mga provider ng serbisyo”................................40 

B. Mga panuntunan sa pagkuha ng inyong pangangalagang pangkalusugan, kalusugan sa pag-uugali, 
at pinamamahalaang mga pangmatagalang serbisyo at suporta (MLTSS) na saklaw na plano...........40 

C. Impormasyon tungkol sa inyong Tagapamahala ng Pangangalaga....................................................42 

C1. Ano ang Tagapamahala ng Pangangalaga ......................................................................................................................... 42 

C2. Paano kayo makikipag-ugnayan sa inyong Tagapamahala ng Pangangalaga .................................................... 42 

C3. Paano ninyo mapapalitan ang iyong Tagapamahala ng Pangangalaga................................................................. 42 

D. Pangangalaga mula sa mga provider ng pangunahing pangangalaga, mga espesyalista, iba pang 
nasa network na provider na pangmedikal, at mga wala sa network na provider na pangmedikal ... 42 

D1. Pangangalaga mula sa provider ng pangunahing pangangalaga............................................................................ 42 

D2. Pangangalaga mula sa mga espesyalista at iba pang nasa network na provider............................................... 45 

D3. Ano ang dapat gawin kapag umalis sa aming plano ang isang provider .............................................................. 45 

D4. Paano makakatanggap ng pangangalaga mula sa wala sa network na mga provider....................................46 

E. Paano makakuha ng pinamamahalaang mga pangmatagalang serbisyo at suporta (MLTSS) .........47 

F. Paano makakakuha ng mga serbisyo sa kalusugan sa pag-uugali (sakit kalusugan ng 
isip at pag-abuso sa droga o alak) ...........................................................................................................48 

F1. Anu-ano mga serbisyo sa kalusugan sa pag-uugali ng Medi-Cal ang ibinibigay nang wala sa 
L.A. Care Cal MediConnect Plan sa pamamagitan ng Kagarawan ng Kalusugan ng Isip ng 
Los Angeles County o ang Kagawaran ng Kalusugan ng Publiko ng Los Angeles County para 
sa Pang-aabuso, Pag-iwas at Pagkontrol sa Pag-abuso sa Droga o Alak .................................................................48 
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A. Impormasyon tungkol sa “mga serbisyo,” “mga saklaw na 
serbisyo,” “mga provider,” at “mga provider na nasa network” 

Ang mga serbisyo ay pangangalagang pangkalusugan, mga pangmatagalang serbisyo at suporta, mga supply, 
mga serbisyo sa kalusugan sa pag-uugali, gamot and mga over-the-counter na gamot, kagamitan at iba pang mga 
serbisyo. Ang mga saklaw na serbisyo ay alinman sa mga serbisyong ito na binabayaran ng aming plan. Ang 
saklaw na pangangalagang pangkalusugan, kalusugan sa pag-uugali, at mga pangmatagalang serbisyo at suporta 
(Managed Long-Term Services and Supports, MLTSS) ay nakalista sa Tsart ng mga Benepisyo sa Kabanata 4. 

Ang mga provider ay mga doktor, nars, at iba pang taong nagbibigay ng inyong mga serbisyo at pangangalaga. 
Kabilang rin sa salitang mga provider ang mga ospital, mga ahensiya ng kalusugan sa bahay, mga klinika, at iba 
pang lugar na nagbibigay sa inyo ng mga serbisyo sa pangangalagang pangkalusugan, mga serbisyo sa kalusugan sa 
pag-uugali, kagamitang pangmedikal, at ilang pangmatagalang serbisyo at suporta (MLTSS). 

Ang nasa network na mga provider ay mga provider na nagtatrabaho sa plan sa kalusugan. Ang mga provider na 
ito ay sumang-ayon na tanggapin ang aming bayad bilang buong pagbabayad. Direkta kaming sinisingil ng mga 
nasa network na provider para sa pangangalagang ibinibigay nila sa inyo. Kapag nagpapatingin ka sa isang nasa 
network na provider, karaniwang wala kang binabayaran para sa mga sakop na serbisyo. 

B. Mga panuntunan sa pagkuha ng inyong pangangalagang 
pangkalusugan, kalusugan sa pag-uugali, at mga pangmatagalang 
serbisyo at suporta (MLTSS) na saklaw ng plano 

Ang L.A. Care Cal MediConnect Plan ay sumasaklaw sa lahat ng serbisyong sakop ng Medicare at Medi-Cal. 
Kabilang dito ang kalusugan sa pag-uugali at mga pangmatagalang serbisyo at suporta (Long-Term Services and 
Supports, LTSS). 

Karaniwang babayaran ng L.A. Care Cal MediConnect Plan ang mga serbisyo sa pangangalagang pangkalusugan, mga 
serbisyo sa kalusugan sa pag-uugali, at ang MLTSS na natatanggap ninyo kung susundin ninyo ang mga panuntunan 
ng plano. Para masaklaw ng aming plano: 

• Ang pangangalagang natatanggap ninyo ay dapat na isang benepisyo ng plano. Ito ay nangangahulugan na 
kasama dapat ito sa Tsart ng mga Benepisyo ng plano. (Ang tsart ay nasa Kabanata 4 ng handbook na ito). 

• Ang pangangalaga ay dapat matukoy na medikal na kinakailangan. Sa pamamagitan ng pangangailangang 
medikal, ang ibig naming sabihin ay kailangan ninyo ng mga serbisyo upang pigilan, suriin o gamutin ang inyong 
kondisyon o upang panatilihin ang kasalukuyang kalagayan ng inyong kalusugan. Kabilang dito ang pangangalaga 
na pumipigil sa pagpunta ninyo sa isang ospital o nursing home. Ito ay nangangahulugan din na ang mga serbisyo, 
supply, o gamot ay nakakatugon sa mga tinatanggap na pamantayan ng medikal na kasanayan. 

• Para sa mga serbisyong medikal, kayo dapat ay may provider ng pangunahing pangangalaga na nasa 
network (Primary Care Provider, PCP) na nag-order ng pangangalaga o nagsabi sa inyo na magpatingin sa 
ibang doktor. Bilang isang miyembro ng plano, dapat kayong pumili ng isang nasa network na provider upang 
maging inyong PCP. 

° Sa karamihan ng mga kaso, ang inyong nasa network na PCP o ang aming plano ay dapat bigyan kayo 
ng pag-apruba bago kayo magpatingin sa isang tao na hindi ninyo PCP o gumamit ng iba pang provider 
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na nasa network ng plano. Ito ay tinatawag na rekomendasyon. Kung hindi kayo kukuha ng pag-apruba, 
maaaring hindi sakupin ng L.A. Care Cal MediConnect Plan ang mga serbisyo. Hindi ninyo kailangan 
ng rekomendasyon upang magpatingin sa ilang partikular na espesyalista, tulad ng mga espesyalista sa 
kalusugan ng mga babae. Upang alamin pa ang tungkol sa mga rekomendasyon, tingnan ang pahina 44. 

° Ang mga PCP ng aming plano ay kaanib ng mga medikal na grupo. Kapag pipili kayo ng inyong PCP, 
kayo ay pipili rin ng may kaugnayang grupong medikal. Nangangahulugan ito na irerekomenda kayo 
ng inyong PCP sa mga espesyalista at serbisyo na may kaugnayan sa kanyang grupong medikal. Ang 
grupong medikal ay isang samahan ng mga PCP at mga espesyalista na binuo upang magbigay ng mga 
pinangangasiwaang serbisyo sa pangangalagang pangkalusugan. 

° Hindi ninyo kailangan ng pagrekomenda mula sa inyong PCP para sa emerhensiyang pangangalaga o 
apurahang kinakailangang pangangalaga o upang magpatingin sa isang tagapagkaloob ng kalusugan ng 
babae. Makakakuha kayo ng iba pang uri ng pangangalaga nang hindi kailangan ang rekomendasyon mula 
sa inyong PCP. Upang alamin pa ang tungkol dito, tingnan ang pahina 44. 

° Upang alamin pa ang tungkol sa pagpili ng PCP, tingnan ang pahina 44. 

• Dapat kayong kumuha ng pangangalaga mula sa mga nasa network na provider na kaugnay sa grupong 
medikal ng inyong PCP. Karaniwan, hindi sasaklawin ng plano ang pangangalaga mula sa isang provider na 
hindi nagtatrabaho sa planong pangkalusugan o sa grupong medikal ng inyong PCP. Narito ang ilang kaso 
kung kailan hindi naaangkop ang patakarang ito: 

° Ang plano ay sinasaklaw ang emergency o apurahang kailangang pag-aalaga mula sa wala sa network 
na provider. Upang alamin pa at upang makita kung ano ang ibig sabihin ng emergency o apurahang 
kailangang pag-aalaga, tingnan ang Seksyon H, pahina 50. 

° Kung kailangan ninyo ng pangangalaga na saklaw ng aming plano at ang aming mga provider na nasa 
network ay hindi ito maibigay sa inyo, maaari mong makuha ang pangangalaga mula sa provider na wala 
sa network. Dapat kumuha ng mga pahintulot mula sa L.A. Care Cal MediConnect Plan bago humingi 
ng nasabing pangangalaga. Sa ganitong sitwasyon, sasaklawin namin ang pangangalaga nang wala kang 
babayaran. Upang malaman ang tungkol sa pagkuha ng pag-apruba upang magpatingin sa isang wala sa 
network na provider, tignan ang Seksyon D, pahina 42. 

° Sinasaklaw ng plano ang mga serbisyo ng dialysis ng bato kapag kayo ay wala sa lugar ng serbisyo ng plano 
para sa maikling panahon. Maaari ninyong makuha ang mga serbisyong ito sa isang pasilidad ng dialysis na 
sertipikado ng Medicare. 

° Sa unang pagkakataong sumali kayo sa plano, maaari ninyong hilinging patuloy na magpatingin sa inyong 
mga kasalukuyang provider. May ilang eksepsyon, kailangan naming aprubahan ang kahilingang ito kung 
mapapatunayan naming nagkaroon kayo dati ng kaugnayan sa mga provider (tingnan ang Kabanata 1, 
pahina 9). Kung aaprubahan namin ang inyong request, maaari kang patuloy na magpatingin sa mga 
provider kung kanino ka nagpapatingin sa ngayon nang hanggang 12 buwan para sa mga serbisyo. Sa 
panahong iyon, ang inyong Tagapamahala ng Pangangalaga ay makikipag-ugnayan sa inyo upang tulungan 
kayo na makahanap ng mga provider sa aming network na kasapi ng may kaugnayan sa grupong medikal ng 
PCP. Pagkaraan ng 12 buwan, hindi na namin sasaklawin ang inyong pangangalaga kung ipagpapatuloy 
ninyo ang pagpapatingin sa mga provider na wala sa aming network at hindi natatrabaho sa medikal na 
grupo ng inyong PCP. 
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C. Impormasyon tungkol sa inyong Tagapamahala ng Pangangalaga 

C1. Ano ang Tagapamahala ng Pangangalaga 
Ang Tagapamahala ng Pangangalaga ay isang nars o propesyonal sa kalusugan na kikilala sa inyo at uunawain 
ang inyong mga pangangailangan sa kalusugan. Ang taong ito ay maaaring nasa opisina ng inyong doktor o nasa 
L.A. Care Health Plan. Ang Tagapamahala ng Pangangalaga ay nagtutulungan sa isang grupo na kasama ka, ang 
inyong (mga) doktor, caregiver, at iba pang kasali sa inyong pangangalagang pangkalusugan. 

Makikipagtulungan sa inyo ang inyong Tagapamahala ng Pangangalaga upang: 

• Suriin ang inyong mga pangangailangan sa pangangalagang pangkalusugan 

• Planuhin ang inyong pangangalaga nang kasama ka at ang inyong Pangkat sa Pangangalaga 

• Lumika ng inyong Indibiduwal na Plano sa Pag-aalaga na nakatuon sa inyong mga pangangailangan at inyong 
mga gusto 

• Pangasiwaan ang inyong mga serbisyo 

• Makipag-ugnayan sa inyo at sa inyong mga provider 

• Mag-follow up upang kumustahin kayo at gumawa ng mga pagbabago kung kailangan 

C2. Paano kayo makikipag-ugnayan sa inyong Tagapamahala ng Pangangalaga 
Makipag-ugnayan sa Mga Serbisyo sa Miyembro sa 1-888-522-1298 (TTY: 711), 24 na oras, 7 araw sa isang 
linggo, kasama ang mga holiday. 

C3. Paano ninyo mapapalitan ang iyong Tagapamahala ng Pangangalaga 
Makipag-ugnayan sa Mga Serbisyo sa Miyembro sa 1-888-522-1298 (TTY: 711), 24 na oras, 7 araw sa isang 
linggo, kasama ang mga holiday. 

D. Pangangalaga mula sa mga provider ng pangunahing 
pangangalaga, mga espesyalista, ibang mga medikal na provider 
na nasa network, at mga medikal na provider na wala sa network 

D1. Pangangalaga mula sa provider ng pangunahing pangangalaga 
Dapat kang pumili ng isang provider ng pangunahing pangangalaga (PCP) upang ibigay at pamahalaan ang 
inyong pangangalaga. Ang mga PCP ng aming plano ay kasali sa mga grupong medikal. Kapag pipili ka ng inyong 
PCP, ikaw ay pipili rin ng kasali na medikal na grupo. 

Kahulugan ng “PCP,” at ang ginagawa ng PCP para sa inyo 

Kapag naging miyembro kayo ng aming plano, dapat kayong pumili ng isang nasa network na provider upang 
maging PCP ninyo. Ang inyong PCP ay maaaring isang internist, manggagamot na pampamilya, pangkalahatang 
manggagamot, o OB-GYN na doktor na tumutugon sa mga kinakailangan ng Estado at sinanay upang magbigay 
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sa inyo ng pangunahing pangangalangang medikal. Makukuha ninyo ang inyong pangkaraniwan o pangunahing 
pangangalaga mula sa inyong PCP. Maaari rin ninyong piliin ang isang Pederal na Kuwalipikadong Sentro ng Kalusugan 
(Federally Qualified Health Center, FQHC) bilang inyong PCP. Ang mga FQHC ay mga sentrong pangkalusugan na 
matatagpuan sa mga lugar na hindi marami ang mga provider ng serbisyo sa pangangalagang pangkalusugan. 

Iuugnay ng inyong PCP ang iba pang saklaw na serbisyo na natatanggap ninyo bilang miyembro ng aming plan. 
Halimbawa, upang magpatingin sa isang espesyalista, maaaring kailanganin munang irekomenda kayo ng inyong 
PCP sa isang espesyalista (tinatawag itong “rekomendasyon” sa isang espesyalista). Kabilang sa mga halimbawa ng 
mga natatanging serbisyo na kailangan ng rekomendasyon ang: 

• Mga X-ray 

• Mga pagsusuri sa laboratoryo 

• Mga therapy 

• Pangangalaga mula sa mga doktor na mga espesyalista 

• Pagpasok sa ospital 

• Pansubaybay na pangangalaga 

Ang isang Pederal na Kuwalipikadong Sentro ng Kalusugan (FQHC) ay isang klinika at maaaring maging inyong 
PCP. Ang mga FQHC ay kumukuha ng pera sa pederal na pamahalaan dahil ang mga ito ay matatagpuan sa mga 
lugar na walang gaanong mga serbisyo sa pangangalagang pangkalusugan. Tawagan ang L.A. Care Cal MediConnect Plan 
para sa mga pangalan at address ng mga FQHC na nakikipagtulungan sa L.A. Care Cal MediConnect Plan o 
tingnan sa direktoryo ng provider. 

• Kabilang sa “pangangasiwa” ng inyong mga serbisyo ang pagsangguni sa ibang mga provider ng plano 
tungkol sa inyong pangangalaga. Kung kailangan ninyo ng mga partikular na uri ng mga saklaw na serbisyo 
o supply, dapat munang kumuha kayo ng pag-apruba mula sa inyong PCP (tulad ng pagbibigay sa inyo ng 
rekomendasyon upang magpatingin sa isang espesyalista). Sa ilang mga kaso, kakailanganin ng inyong PCP na 
kumuha ng paunang pahintulot (maagang pag-apruba) mula sa amin. Dahil ang inyong PCP ay magbibigay 
at pangangasiwaan ang inyong pangangalagang medikal, dapat ninyong ipadala ang lahat ng inyong mga 
nakaraang rekord na medikal sa opisina ng inyong PCP. 

Ang inyong pagpili ng PCP 

Maaari kang kumuha ng mga serbisyo mula sa sinumang provider na nasa network namin at tumatanggap ng mga 
bagong miyembro. 

Una, kailangan ninyong pumili ng PCP. Maaari kayong magkaroon ng espesyalistang kikilos bilang inyong PCP. 
Ang isang espesyalista ay isang doktor na nagbibigay ng mga serbisyo sa pangangalagang pangkalusugan para sa 
isang partikular na sakit o bahagi ng katawan. Maaari kayong pumili ng isang espesyalista bilang inyong PCP kung 
ang doktor na iyon ay nakalista bilang isang PCP sa direktoryo ng provider. 

• Pumili ng PCP na pagpapatingin kayo ngayon, o 
º na inirekomenda ng isang taong pinagkakatiwalaan ninyo, o 
º na ang mga tanggapan ay madali ninyong mapupuntahan. 
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º Kung gusto ninyo ng tulong sa pagpili ng isang PCP, mangyaring tawagan ang Mga Serbisyo sa 
Miyembro sa 1-888-522-1298 (TTY: 711), 24 na oras, 7 araw sa isang linggo, kasama ng mga holiday. 
Libre ang pagtawag. O, pumunta sa www.calmediconnectla.org. 

Kung mayroon kayong mga tanong tungkol sa kung babayaran namin ang anumang serbisyo o pangangalagang 
medikal na gusto o kailangan ninyo, tawagan ang Mga Serbisyo sa Miyembro upang magtanong bago kayo 
kumuha ng serbisyo o pangangalaga. 

Kung pipili kayo ng PCP na kasali sa isang medikal na grupo, at mayroong partikular na espesyalista o ospital 
na gusto mong gamitin, mahalagang malaman kung ang mga ito ay kasali sa medikal na grupo ng inyong PCP. 
Maaari mong tingnan sa Direktoryo ng Provider at Parmasya, o hilingin sa Mga Serbisyo sa Miyembro ng 
L.A. Care Cal MediConnect Plan na alamin kung ang PCP na gusto ninyo ay gumagawa ng mga rekomendasyon 
sa espesyalistang iyon o ginagamit ang ospital na iyon. 

Opsyon upang palitan ang inyong PCP 

Maaari ninyong palitan ang inyong PCP para sa anumang dahilan, sa anumang oras. Maaari rin umalis sa network ng 
aming plan ang inyong PCP. Kung aalis ang inyong PCP sa aming network ng plano, makakatulong kami sa inyo na 
makahanap ng bagong PCP na nasa aming network ng plan kung aalis sa aming network PCP na mayroon ka ngayon. 

Tawagan ang Mga Serbisyo sa Miyembro upang palitan ang inyong PCP. Kung aabisuhan ninyo ang Mga Serbisyo 
sa Miyembro tungkol sa inyong request para magpalit ng PCP bago ang ika-20 araw ng buwan, magkakabisa ang 
pagpapalit sa unang araw ng kasunod na buwan. Beberipikahin ng Mga Serbisyo sa Miyembro na ang inyong PCP 
na pinili ninyo ay tumatanggap ng mga bagong pasyente. Babaguhin ng Mga Serbisyo sa Miyembro ang inyong 
rekord sa pagiging miyembro upang ipakita ang pangalan ng inyong bagong PCP, at sasabihin sa inyo kung kailan 
magkakabisa ang paglipat sa inyong bagong PCP. Ang Mga Serbisyo sa Miyembro ay magpapadala rin sa inyo ng 
isang bagong card ng pagiging miyembro na nagpapakita ng pangalan at numero ng telepono ng inyong bagong PCP. 

Ang mga PCP ng aming plano ay kasali sa mga medikal na grupo. Kung papalitan mo ang inyong PCP, maaaring 
ninyong baguhin rin ang mga medikal grupo. Kapag hihiling kayo ng pagbabago, siguruhing sasabihin sa Mga 
Serbisyo sa Miyembro kung kayo ay magpapatingin sa isang espesyalista o tatanggap ng iba pang saklaw na serbisyo na 
nangangailangan ng pag-apruba ng PCP. Ang Mga Serbisyo sa Miyembro ay tutulong na tiyakin na maipagpapatuloy 
ninyo ang may espesyalidad na pangangalaga na nakukuha ninyo kapag pinalitan ninyo ang inyong PCP. 

Mga serbisyong makukuha ninyo nang hindi muna kukuha ng pag-apruba mula sa inyong PCP 

Sa karamihan ng mga kaso, kakailanganin ninyo ng pag-apruba mula sa inyong PCP bago magpatingin sa iba 
pang mga tagabigay ng serbisyo. Ang pag-aprubang ito ay tinatawag na rekomendasyon. Makakakuha kayo ng 
mga serbisyo tulad ng mga nakalista sa ibaba nang hindi muna kukuha ng pag-apruba mula sa inyong PCP: 

• Mga serbisyong pang-emergency mula sa nasa network na mga provider o wala sa network na mga provider. 

• Apurahang kailangang pag-aalaga mula sa mga nasa network na provider. 

• Apurahang kailangang pag-aalaga mula sa mga provider na wala sa network kapag hindi ka makapunta sa mga 
provider na nasa network (halimbawa, kapag kayo ay wala sa lugar ng serbisyo ng plano). 

• Mga serbisyo ng dialysis ng bato na nakukuha ninyo sa isang sertipikado-ng-Medicare na pasilidad ng dialysis 
kapag kayo ay na wala sa lugar ng serbisyo ng plano. (Mangyaring tawagan ang Mga Serbisyo sa Miyembro bago 
kayo umalis sa lugar ng serbisyo. Makakatulong kami sa inyo na makakuha ng dialysis habang wala kayo.) 

www.calmediconnectla.org
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• Mga iniksiyon ukol sa trangkaso, mga bakuna sa Hepatitis B, at mga bakuna sa pulmonya sa kondisyon na 
kinukuha ninyo ang mga ito mula sa isang provider na nasa network. 

• Mga pangkaraniwang pangangalagang pangkalusugan ng mga babae at mga serbisyo sa pagpaplano ng pamilya. 
Kabilang dito ang mga iksamen ng suso, mga mammogram screening (mga x-ray ng suso), Pap test, at iksamen 
ng balakang sa kondisyon na kinukuha ninyo ang mga ito mula sa isang nasa network na provider. 

• Bilang karagdagan, kung karapat-dapat kayong makatanggap ng mga serbisyo mula sa mga Indian na provider 
na pangkalusugan, maaari kang magpatingin sa mga provide na ito nang walang rekomendasyon. 

D2. Pangangalaga mula sa mga espesyalsita at iba pang mga provider na nasa network 
Ang isang espesyalista ay isang doktor na nagbibigay ng pangangalagang pangkalusugan para sa isang partikular na 
sakit o bahagi ng katawan. Maraming uri ng mga espesyalista. Narito ang ilang halimbawa: 

• Mga oncologist ang nag-aalaga sa mga pasyenteng may kanser. 

• Ang mga Cardiologist  ay nangangalaga ng mga pasyenteng may mga problema sa puso. 

• Ang mga Orthopedist ay nangangalaga ng mga pasyenteng may mga problema sa buto, kasu-kasuan, o kalamnan. 

Ang inyong provider ay maaaring magbigay sa inyo ng rekomendasyon upang magpatingin sa isang espesyalista 
na nasa network o partikular na ibang mga provider kapag ito ay medikal na kinakailangan para panatilihin ang 
inyong magandang kalusugan. Para sa ilang uri ng mga rekomendasyon, ang inyong provider ay maaaring kailangang 
kumuha ng maagang pag-apruba mula sa inyong grupong medikal o mula sa L.A. Care Cal MediConnect Plan. 
Ito ay tinatawag na pagkuha na “paunang pahintulot”. 

Napakahalagang kumuha ng paunang pahintulot bago kayo magpatingin sa isang espesyalista o partikular na ibang 
mga provider. May ilang mga eksepsiyon, kabilang ang pangkaraniwang pangangalaga ng kalusugan ng mga babae 
na ipinaliwanag namin sa seksyon sa itaas. 

Kung wala kayong paunang pahintulot bago kayo kumuha ng mga serbisyo mula sa isang espesyalista o partikular 
na ibang mga provider maaaring kailanganing kayo mismo ang magbayad para sa mga serbisyong ito. 

Kung ang espesyalista o partikular na ibang provider ay gusto kayong bumalik para sa higit pang pangangalaga, 
itanong muna upang matiyak na ang paunang pahintulot na kinuha ninyo sa unang pagbisita ay sumasaklaw sa 
higit pang pagbisita. 

Kung may mga partikular na espesyalista na gusto ninyong gamitin, alamin kung ang inyong PCP ay nagpapadala 
ng mga pasyente sa mga espesyalistang ito. Pakibasa ang Kabanata 4, para sa impormasyon tungkol sa kung aling 
mga serbisyo ang nangangailangan ng paunang pahintulot. 

D3. Ano ang dapat gawin kapag umalis sa aming plano ang isang provider 
Ang isang provider na nasa network na ginagamit ninyo ay maaaring umalis sa aming plano. Kung ang isa sa 
inyong mga provider ay umalis sa inyong plano, kayo ay may mga partikular na karapatan at proteksiyon na 
nakabuod sa ibaba: 

• Kahit na ang aming network ng mga provider ay maaaring magbago sa taon, dapat naming bigyan kayo ng 
hindi maaantalang daan sa mga kwalipikadong provider. 
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• Magsusumikap kami nang may mabuting hangarin na bigyan kayo ng abiso sa loob ng kahit 30 araw para 
magkaroon kayo ng panahon upang pumili ng bagong provider ng serbisyo. 

• Tutulungan namin kayong pumili ng bagong kuwalipikadong provider upang ipagpatuloy ang pamamahala sa 
inyong mga pangangailangan sa pangangalagang pangkalusugan. 

• Kung kayo ay sumasailalim sa paggamot na medikal, mayroon kayong karapatang humiling, at makikipagtulungan 
kami sa inyo upang tiyakin, na ang medikal na kinakailangang paggamot na tinatanggap ninyo ay hindi maaantala. 

• Kung kayo ay naniniwala na hindi namin pinalitan ang inyong dating provider ng isang kwalipikadong provider 
o na ang inyong pangangalaga ay hindi pinamamahalaan nang naaangkop, mayroon kayong karapatang 
magsampa ng apela sa aming desisyon. 

Kung malalaman ninyo na ang isa sa inyong mga provider ay aalis sa aming plano, mangyaring makipag-ugnayan sa 
amin upang matulungan kayo sa paghahanap ng isang bagong provider at sa pamamahala sa inyong pangangalaga. 
Tumawag sa Mga Serbisyo ng Miyembro sa 1-888-522-1298 (TTY: 711), 24 na oras, 7 araw sa isang linggo, kasama 
ang mga holiday. Libre ang pagtawag. 

D4. Paano makakakuha ng pangangalaga mula sa wala sa network na mga provider 
Kapag natukoy ang isang partikular na serbisyong medikal na pangangailangang medikal upang matiyak ang 
pagpapatuloy ng pangangalaga at wala ang partikular na serbisyong medikal sa nasa network na provider 
ng pangangalagang pangkalusugan, tutukuyin ng L.A. Care Cal MediConnect Plan o ng grupong medikal 
ng miyembro ang naaangkop na wala sa network na provider na makakapagbigay ng serbisyong medikal. 
Magpapatupad ang L.A. Care Cal MediConnect Plan o ang grupong medikal ng espesyal na kontrata sa natukoy 
na wala sa network na provider. 

Kung bago kayo sa L.A. Care at nasa aktibong serbisyo ng plano sa paggamot o tumatanggap ng mga 
serbisyo mula sa wala sa network na provider ng L.A. Care Cal MediConnect, magpapatupad ang L.A. Care 
Cal MediConnect Plan o ang grupong medikal ng espesyal na kontrata sa natukoy na wala sa network na provider. 
May mga partikular na limitasyon. Tawagan ang Mga Serbisyo sa Miyembro sa 1-888-522-1298 (TTY: 711), 
24 na oras, 7 araw sa isang linggo, kasama ang mga holiday. 

Kung pupunta kayo sa wala sa network na provider, ang provider ay dapat karapat-dapat na lumahok sa Medicare 
at/o Medi-Cal. 

• Hindi namin maaaring bayaran ang isang provider na hindi karapat-dapat lumahok sa Medicare and/or Medi-Cal. 

• Kung pupunta kayo sa isang provider na hindi karapat-dapat lumahok sa Medicare, dapat ninyong bayran ang 
buong halaga ng mga serbisyong kinukuha ninyo. 

• Dapat sabihin sa inyo ng mga provider kung sila ay hindi karapat-dapat lumahok sa Medicare. 
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E. Paano makakakuha ng pinamamahalaang mga pangmatagalang 
serbisyo at suporta (MLTSS) 

Mga pinapamahalaang pangmatagalang serbisyo at suporta (MLTSS) ay binubuo ng Mga Serbisyong nasa 
Komunidad para sa mga Nasa Tamang Gulang (Community Based Adult Services, CBAS), Programa ng Mga 
Serbisyo sa Matanda na Maraming Layunin (Multipurpose Senior Services Program, MSSP), Mga Pansuportang 
Mga Serbisyo sa Tahanan (In-Home Supportive Services, IHSS) at Pangmatagalang na Pangangalaga (Long Term 
Care, LTC) Mga Nursing Facility (NF) Ang mga serbisyo ay maaaring gawin sa inyong bahay, komunidad, o sa 
isang pasilidad. Ang iba't ibang uri ng MLTSS ay inilarawan sa ibaba: 

• Mga Serbisyong nasa Komunidad para sa mga Nasa Tamang Gulang (CBAS): Programa ng serbisyo 
sa pasilidadna outpatient na naghahatid ng may kasanayang pangangalaga, mga panlipunang serbisyo, 
occupational therapy at therapy sa pagsasalita, personal na pangangalaga, pagsasanay at suporta para sa pamilya/ 
tagapag-alaga, mga serbisyo sa nutrisyon, transportasyon, at iba pang mga serbisyo kung natutugunan ninyo ang 
naaangkop na mga pamantayan ng pagiging karapat-dapat. 

• Programa ng Mga Serbisyo sa Matanda na Maraming Layunin (MSSP): Ang programa na partikular sa 
California na nagbibigay ng Mga Serbisyo sa Tahanan at Komunidad (Home and Community-Based Services, 
HCBS) sa matatandang kliyente na maaaring sertipikahan para ilagay sa isang nursing facility ngunit nais 
manatili sa komunidad. 

° Ang karapat-dapat sa Medi-Cal na mga indibidwal na 65 taong gulang o mas matanda na may kapansanan 
ay maaaring maging kwalipikado para sa programang ito. Ang programang ito ay isang alternatibo sa 
paglalagay sa nursing facility. 

° Kabilang sa serbisyo ng MSSP ang ngunit hindi limitado sa: Pang-umagang Pangangalaga sa Nasa Tamang 
Gulang/Sentro ng Suporta, tulong sa pabahay tulad ng mga pag-akma ng katawan at mga pantulong 
na kagamitan, tulong sa pang-araw-araw na gawain at personal na pangangalaga, nagpoprotektang 
pangangasiwa, pamamahala ng pangangalaga, at iba pang mga uri ng serbisyo.. 

• Programa ng Pansuportang Mga Serbisyo sa Tahanan (IHSS): Ang Programa ng Pansuportang Mga Serbisyo 
sa Tahanan (IHSS) ay tinutulungan ang mga matanda ang bulag at mga taong may mga kapansanan upang ligtas 
na manatili sa kanilang mga sariling tahanan kapag hindi nila magawang ganap na maalagaan ang kanilang mga 
sarili o mapamahalaan ang mga karaniwang gawain sa bahay. Hinihikayat ng IHSS ang pagiging hindi umaasa 
kung kailangan at bibigyan ang mga consumer ng tulong sa mga aktibidad sa pang-araw-araw na pamumuhay. 

° Ang IHSS ay maaaring kabilangan, ngunit hindi limitado sa: Paghahanda ng pagkain, paglalaba, 
pamimili ng grocery, mga serbisyo para sa personal na pangangalaga tulad ng tulong sa paggalaw / mga 
paglipat, pagligo, pagsama sa mga medikal na appointment, mga serbisyo ng paramedikal at pagbabantay 
bilang proteksyon para sa mga tumatanggap na mayroong kapansanan sa pag-iisip. 

• Pangmatagalang Pangangalaga (LTC) Pasilidad ng Pangangalaga (Nursing Facility, NF): Ang pasilidad 
na nagbibigay ng pangangalaga para sa mga taong hindi maaaring mamuhay nang ligtas sa tahanan ngunit 
hindi kailangang tumigil sa ospital. 

Ang inyong Tagapamahala ng Pangangalaga ay tutulong sa inyo na maunawaan ang bawat programa. Upang 
malaman pa ang tungkol sa alinman sa mga programang ito, makipag-ugnayan sa Mga Serbisyo sa Miyembro sa 
1-888-522-1298 (TTY: 711), 24 na oras, 7 araw sa isang, kasama ang mga holiday at ikokonekta kayo sa pangkat 
ng MLTSS. 
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F. Paano makakakuha ng mga serbisyo sa kalusugan sa pag-uugali 
(sakit sa kalusugan ng isip at pag-abuso sa paggamit sa droga o alak) 

Magkakaroon kayo ng access sa mga serbisyo sa kalusugan ng isip na pangangailangang medikal at na saklaw ng 
Medicare at Medi-Cal. Ang L.A. Care Cal MediConnect Plan ay nagbibigay ng access sa mga serbisyo sa kalusugan 
sa pag-uugali na saklaw ng Medicare. Ang mga serbisyo sa kalusugan sa pag-uugali na saklaw ng- ng Medical ay hindi 
ibinibigay ng L.A. Care Cal MediConnect Plan ngunit maaaring makuha ng mga karapat-dapat na miyembro ng 
sa pamamagitan ng Kagawaran ng Kalusugan ng Isip ng Los Angeles County (Los Angeles County Department of 
Mental Health, DMH) at ng Kagawaran ng Kalusugan ng Publiko ng Los Angeles County (Pag-iwas at Pagkontrol sa 
Karamdaman sa Pag-abuso sa Droga o Alak) (Substance Use Disorder Prevention & Control) DPH/SAPC). 

Magkakaroon din kayo ng access sa mga serbisyo sa kalusugan sa pag-uugali na pangangailangang medikal na 
saklaw ng Medicare at ibinigay sa pamamagitan ng provider ng Kalusugan ng Isip ng L.A. Care Cal MediConnect, 
Beacon Health Options. Kabilang sa mga serbisyo sa kalusugan sa pag-uugali ang ngunit hindi limitado sa: 

• Mga serbisyo sa hindi mamamalagi sa ospital: Pamamagitan sa krisis ng hindi mamamalagi sa ospital, 
panandaliang pagsusuri at therapy, mas mahabang panahon na may espesyalidad na therapy at anumang 
pangangalaga para sa rehabilitasyon na may kaugnayan sa Karamdaman sa Paggamit ng Alak o Droga. 

F1. Anu-ano mga serbisyo sa kalusugan sa pag-uugali ng Medi-Cal ang ibinibigay nang wala 
sa L.A. Care Cal MediConnect Plan tsa pamamagitan ng Kagarawan ng Kalusugan ng Isip 
ng Los Angeles County o ang Kagawaran ng Kalusugan ng Publiko ng Los Angeles County 
para sa Pang-aabuso, Pag-iwas at Pagkontrol sa Pag-abuso sa Droga o Alak. 

Ang mga espesyalidad na serbisyo sa kalusugan ng isip ng Medi-Cal ay makukuha ninyo sa pamamagitan ng 
planong pangkalusugan ng isip (Mental Health Plan, MHP) kung natutugunan ninyo ang pamantayan ng 
Medi-Cal sa medikal na pangangailangan ng mga espesyalidad na serbisyo sa kalusugan ng isip. Kabilang sa mga 
may espesyalidad na serbisyo sa kalusugan ng isip ng Medi-Cal ay ibinibigay ng Kagawaran ng Kalusugan ng Isip 
ng Los Angeles County (Department of Mental Health, DMH) ang: 

• Mga serbisyo sa kalusugan ng isip (pagtatasa, therapy, rehabilitasyon, kolateral, at pagbuo ng plano) 

• Mga serbisyo para sa suporta sa gamot 

• Masusing paggamot sa umaga 

• Rehabilitasyon sa umaga 

• Pamamagitan sa krisis 

• Pagpapatatag sa krisis 

• Mga pantahanang serbisyo ng paggamot sa nasa tamang gulang 

• Mga pantahanang serbisyo ng paggamot para sa krisis 

• Mga serbisyo ng pasilidad para sa kalusugan ng isip 

• Mga serbisyo ng ospital sa isip para sa inpatient 

• Pamamahala ng kaso na nakatuon sa partikular na grupo o indibiduwal 
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Makakakuha kayo ng mga serbisyo ng Gamot ng Medi-Cal sa pamamagitan ng Kagawaran ng Kalusugan ng 
Publiko ng Los Angeles County para sa Pag-abuso, Pagpigil at Pagkontrol ng Droga o Alak, kung natutugunan 
ninyo ang mga pamantayan ng Drug Medi-Cal para sa pangangailangang medikal. Kabilang sa mga serbisyo ng 
Gamot ng Medical ng Kagawaran ng Kalusugan ng Publiko ng Los Angeles County para sa Pag-abuso, Pagpigil at 
Pagkontrol ng Droga o Alak ang: 

• Masusing mga serbisyo ng paggamot sa outpatient 

• Mga pantahanang serbisyo ng paggamot 

• Mga serbisyo sa outpatient para hindi gumamit ng droga 

• Mga serbsiyo ng paggamot para sa narkotiko 

• Mga serbisyong naltrexone para sa pag-asa sa opioid 

Bilang karagdagan sa mga serbisyo ng Gamot ng Medi-Cal na nakalista sa itaas, maaari kayong makakuha ng 
access ng mga serbisyo sa boluntaryong pag-aalis ng lason sa pasyenteng nananatili sa ospital kung natutugunan 
ninyo ang mga pamantayan sa medikal na pangangailangan. 

Kung natutugunan ninyo ang mga pamantayan sa medikal na pangangailangan para sa espesyalidad na mga 
serbisyo sa kalusugan ng isip sa Los Angeles County DMH at/o para sa mga serbisyo sa Gamot ng Medi-Cal sa 
Los Angeles County DPH/SAPC, ang L.A. Care Cal MediConnect Plan ay mag-uugnay at mangangasiwa sa inyong 
pangangalaga sa kaukulang ahensiya. Patuloy na titiyakin ng L.A. Care Cal MediConnect Plan ang pagsasama ng 
pagpaplano ng pangangalaga sa inyong mga provider ng pangunahing pangangalaga at kalusugan sa pag-uugali. 

G. Paano makakuha ang mga serbisyo sa transportasyon 
Bilang miyembro ng L.A. Care Cal MediConnect Plan, makakakuha kayo ng transportasyon papunta sa mga serbisyo 
at lokasyon na aprubado ng L.A. Care nang walang bayad. Nakikipagtulungan ang L.A. Care sa inyong doktor upang 
tulungan kayong mag-iskedyul ng transportasyong kailangan ninyo upang makapunta at manggaling sa inyong mga 
saklaw na serbisyo ng L.A. Care Cal MediConnect. Ang pag-iiskedyul ay maaaring mangailangan ng request ng 
provider at pag-apruba ng L.A. Care. Tawagan ang Mga Serbisyo sa Miyembro ng Cal L.A. Care Cal MediConnect 
sa 1-888-522-1298 (TTY: 711), 24 na oras, 7 araw sa isang linggo, kasama ang mga holiday, upang alamin pa ang 
tungkol sa inyong mga opsyon sa transportasyon at paano magpapa-iskedyul na masasakyan. 

Kabilang sa mga serbisyo ng transportasyon na makukuha ng mga miyembro ng L.A. Care Cal MediConnect ang: 

• Pangmedikal na transportasyon na hindi pang-emergency (Kailangan ng Form para sa Statement ng 
Pagpapatunay ng Doktor) 

Kabilang dito ang: ambulansiya, litter van, mga serbisyo ng pang-medikal na transportasyon para sa 
wheelchair van, at pakikipag-ugnayan sa para sasakyan. 
Aaprubahan ang transportasyon kapag: 

° Ang inyong kondisyong medikal at/o pisikal ay hindi kayo pinahihintulutang magbiyahe sa pamamagitan 
ng bus, pampasaherong sasakyan, taxicab, o iba pang anyo ng pampubliko o pribadong transportasyon, at 

° Ang transportasyon ay kinakailangan para sa layunin ng pagkuha ng kinakailangang pangangalagang medikal. 
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• Hindi medikal na transportasyon (Hindi Kailangan ng Form para sa Statement ng Pagpapatunay 
ng Doktor) 

Ang benepisyong ito ay nagpapahintulot ng transportasyon sa mga serbisyong medikal sa pamamagitan ng 
sasakyang pampasahero, taksi, o ibang mga anyo ng pampubliko/pribadong transportasyon. 

• Magkakaroon kayo ng access sa walang limitasyong balikang pagbibiyahe. 

• Ang benepisyong ito ay hindi naglilimita sa inyong benepisyo sa hindi pang-emergency na medikal na 
transportasyon. 

MAHALAGA: Para sa mga pang-emergency na serbisyo ng transportasyon, tumawag sal 911. Ang mga 
pang-emergency na serbisyo ng transportasyon o paghahatid gamit ang ambulansiya sa pamamagitan ng “911” 
na sistema na pang-emergency na pagtugon ay sasaklawin sa isang medikal na emergency. 

H. Paano makakakuha ng mga saklaw na serbisyo kapag kayo ay 
may isang medikal na emergency o kailangang-kailangan ng 
pangangalaga, o sa panahon ng isang sakuna. 

H1. Pangangalaga kapag mayroon kayong medikal na emergency 
Kahulugan ng medikal na emergency 

Ang medikal na emergency ay isang medikal na kondisyon na mayroong mga sintomas tulad ng matinding 
pananakit o malubhang pinsala. Masyadong malubha ang kondisyon na kung hindi ito mapapaggamot kaagad, 
kayo o ang sinumang may karaniwang kaalaman sa kalusugan at medisina ay aasahang magreresulta ito sa: 

• Malubhang panganib sa inyong kalusugan o sa inyong hindi pa naipapanganak na sanggol; o 

• Malubhang pinsala sa mga pagganap ng katawan; o 

• Malubhang paghina ng anumang organ o bahagi ng katawan; o 

• Sa kaso ng buntis na babae na humihilab ang tiyan, kapag: 

° walang sapat na oras upang ligtas na ilipat kayo sa ibang ospital bago manganak. 

° ang paglipat sa ibang ospital ay maaaring magdulot ng banta sa kalusugan o kaligtasan ninyo o ng inyong 
hindi pa naipapanganak na sanggol. 

Ano ang dapat gawin kapag mayroon kayong medikal na emergency 

Kung kayo ay may medikal na emergency: 

• Humingi ng tulong sa pinakamabilis na paraang magagawa. Tumawag sa 911 o pumunta sa pinakamalapit 
na emergency room o ospital. Tumawag ng ambulansiya kung kailangan ninyo ito. Hindi ninyo kailangang 
kumuha muna ng pag-apruba o rekomendasyon mula sa inyon PCP. 

• Sa lalong madaling panahon, tiyakin na sabihin sa ang aming plano ang tungkol sa inyong emergency. 
Kailangan naming gumawa ng kasunod na hakbang sa inyong emerhensiyang pangangalaga. Kayo, ang inyong 
Tagapamahala ng Pangangalaga o ibang tao ay dapat tumawag upang sabihin sa amin ang tungkol sa inyong 
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pang-emergency na pangangalaga, karaniwan sa loob ng 48 oras. Gayunpaman, hindi ninyo kakailanganing 
magbayad para sa mga emerhensiyang serbisyo dahil sa pagkaantala sa pagsasabi sa amin. Tumawag sa mga 
Serbisyo ng miyembro ng L.A. Care Cal MediConnect Plan sa 1-888-522-1298 (TTY: 711), 24 na oras, 
7 araw sa isang linggo, kasama ang mga holiday. 

Mga saklaw na serbisyo sa isang medikal na emergency 

Maaari kayong kumuha ng emerhensiyang pangangalaga tuwing kailangan ninyo ito, kahit saan sa United States o 
sa mga teritoryo nito. Kung kailangan ninyo ng ambulansiya upang makarating sa emergency room, sinasaklaw ito 
ng aming plano. Upang malaman pa, tingnan ang Tsart ng mga Benepisyo sa Kabanata 4. 

Ang L.A. Care Cal MediConnect Plan ay naghahandog ng pang-emergency na coverage sa buong mundo kahit 
saanman sa mundo. Babayaran namin hanggang $10,000 isa mga gastos na pang-emergency / apurahan. Upang 
malaman pa, tingnan ang Tsart ng mga Benepisyo sa Kabanata 4. 

Pagkatapos ng emerhensiya, maaaring kailanganin ninyo ng follow-up na pangangalaga upang matiyak na 
bubuti kayo. Ang inyong kasunod na pangangalaga ay sasaklawin namin. Kung kukunin ninyo ang inyong 
pang-emergency na pangangalaga mula sa mga wala sa network na na mga provider, sisikapin namin na mailipat 
ito sa mga nasa network na provider sa lalong madaling panahon. 

Pagkuha ng pang-emergency na pangangalaga kung hindi ito isang emergency 

Minsan mahirap malaman kung mayroon kayong medikal na emergency o emergency sa kalusugan sa pag-uugali. 
Maaari kayong pumasok para sa isang pang-emergency na pangangalaga at sasabihin ng doktor na hindi talaga 
ito isang emergency. Hanggang makatwiran ninyong ipinapalagay na ang inyong kalusugan ay nasa seryosong 
panganib, sasaklawin namin ang pangangalaga sa inyo. 

Gayunpaman, pagkatapos sabihin ng doktor na ito ay hindi isang emerhensiya, sasaklawin lamang namin ang 
inyong karagdagang pangangalaga kung: 

• Pupunta kayo sa isang nasa network na provider, o 

• Ang karagdagang pangangalaga na makukuha ninyo ay itinuturing na “apurahang kailangang pag-aalaga” at 
sinusunod ninyo ang mga patakaran para sa pagkuha ng pangangalagang ito. (Tingnan ang susunod na seksyon.) 

H2. Apurahang kinakailangang pag-aalaga 
Kahulugan ng apurahang kailangang pag-aalaga 

Ang apurahang kailangang pag-aalaga ay pangangalaga na nakukuha ninyo para sa biglaang karamdaman, 
pinsala, o kondisyon na hindi isang emergency ngunit kailangan kaagad ng pangangalaga. Halimbawa, maaaring 
nagkaroon kayo ng pagtindi ng isang kasalukuyang kondisyon at kailangang gamutin ito. 

Apurahang kailangang pag-aalaga kapag kayo ay nasa lugar ng serbisyo ng plano 

Sa karamihan ng mga kalagayan, sasaklawin lamang namin ang apurahang kinakailangang pangangalaga kung: 

• Kinuha ninyo ang pangangalagang ito mula sa isang nasa network na provider, at 

• Sinusunod ninyo ang iba pang patakaran na inilarawan sa kabanatang ito. 

Gayunpaman, kung hindi kayo makakapunta sa isang na nasa network na provider, sasaklawin namin ang 
kailangang-kailangang pangangalaga na makukuha ninyo mula sa wala sa network na provider. 
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Paano makakakuha ng apurahang kailangang pag-aalaga 

• Tawagan ang inyong PCP. Maaari ninyong kausapin ang isang operator na sumasagot sa mga tawag para sa 
tanggapan ng inyong PCP kapag sarado. 

• Hilingin na makausap ang inyong PCP o ang doktor na matatawagan. Ang iba pang doktor ay maaaring 
sumagot sa inyong tawag kung wala ang inyong PCP. Ang isang doktor ay nakahandang sumagot sa telepono 
24 na oras, 7 araw sa isang linggo, kasama ang mga holiday. 

• Sabihin sa kanila ang tungkol sa inyong kondisyon at sundin ang kanilang mga tagubilin. 

• Tawagan ang Linya para sa Payo ng Nars sa 1-800-249-3619 (TTY: 711), 24 na oras, 7 araw sa isang linggo, 
kasama ang mga holiday upang tulungan kayong maghanap ng urgent care center na malapit sa inyo. 

Maaari kayong tumanggap ng mga serbisyo ng apurahang kailangang pag-aalaga na ibinibigay sa parehong 
araw. Hindi ito dapat lumampas ng 48 oras mula sa oras na tumawag kayo upang mag-request ng appointment 
upang makakuha ng mga serbisyo sa apurahang kailangang pag-aalaga mula sa inyong PCP. Kung wala kayo sa 
Los Angeles County, hindii ninyo kailangang tawagan ang inyong PCP o kumuha ng paunang pahintulot bago 
kumuha ng mga serbisyo para sa apurahang kailangang pag-aalaga. Tiyakin na sinabi ninyo sa inyong PCP ang 
tungkol sa pangangalagang ito. Maaaring mangailangan kayo ng follow-up na pangangalaga mula sa inyong PCP. 

Ang sumusunod ay ang mga pamantayan sa appointment para sa pagkuha ng iba pang mga uri ng mga appointment: 

• Karaniwang appointment sa Doktor ng Pangunahing Pangangalaga (PCP) sa loob ng 10 araw ng araw 

• Karaniwang mga physical examination ng PCP sa loob ng 30 araw sa kalendaryo. 

• Ang agarang appointment para sa Espesyalitang Doktor sa Pangangalaga (Specialist Care Physician, SCP) 
na nangangailangan ng paunang pahintulot sa loob ng 96 na oras. 

• Karaniwang appointment ng SCP sa loob ng 15 araw. 
Kailangang-kailangang pag-aalaga kapag kayo ay wala sa lugar ng serbisyo ng plano 

Kapag kayo ay wala sa lugar ng serbisyo ng plano, maaaring hindi kayo makakuha ng pangangalaga mula sa isang 
na nasa network na provider. Sa gayong kaso, sasaklawin ng aming plano ang kailangang-kailangang pangangalaga 
na makukuha ninyo mula sa alinmang provider. 

Ang L.A. Care Cal MediConnect Plan ay naghahandog ng agarang saklaw sa buong mundo kahit saan sa labas ng 
Estados Unidos. Babayaran namin ang hanggang $10,000 sa pinagsamang mga gastos na pang-emergency/apurahan. 
Upang alamin pa, tingnan ang Tsart ng mga Benepisyo sa Kabanata 4. Hindi sinasaklaw ng aming plano ang 
anumang iba pang hindi pang-emergency na pangangalaga na nakukuha ninyo sa labas ng Estados Unidos. 

H3. Pangangalaga sa panahon ng sakuna 
Kung ang Gobernador ng inyong estado, ang Kalihim ng Kalusugan at mga Serbisyong Pantao ng Estado, 
o ang Presidente ng Estados Unidos ay nagdeklara ng state of disaster o emergency sa inyong lugar, kayo ay 
karapat-dapat pa rin sa pangangalaga mula sa L.A. Care Cal MediConnect Plan. 

Mangayring bisitahin ang aming website para sa impormasyon kung paano makakuha ng kinakailangang 
pangangalaga sa panahong ng idineklarang sakuna: www.calmediconnectla.org. 

www.calmediconnectla.org
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Sa panahon ng isang idineklarang sakuna, kung hindi kayo makagamit ng isang nasa network na provider, 
pahihintulutan namin kayo na kumuha ng pangangalaga mula sa wala sa network na provider nang wala kayong 
gastos. Kung hindi kayo makakagamit ng isang parmasyang nasa network sa panahon ng isang idineklarang 
sakuna, magagawa ninyong papunan ng gamot ang inyong mga iniresetang gamot sa isang wala sa network na 
parmasya. Mangyaring tingnan ang Kabanata 5 para sa higit pang impormasyon. 

I. Ano ang dapat gawin kung direkta kayong sisingilin para sa mga 
serbisyong saklaw ng aming plano 

Kung ang isang provider ay nagpadala sa inyo ng bayarin sa halip na ipadala ito sa plano, dapat ninyong hilingin sa 
amin na bayaran ang bill singil. 

Hindi dapat na kayo mismo ang magbayad ng singil. Kung gagawin ninyo ito, maaaring hindi kayo 
bayaran ng plano. 

Ang mga serbisyong medikal na sinasaklaw ng inyong mga benepisyo ng planong pangkalusugan o nakatanggap 
kayo ng isang singil para sa mga saklaw ng serbisyong medikal, tingnan ang Kabanata 7 upang malaman kung ano 
ang dapat gawin 

I1. Ano ang dapat gawin kung ang mga serbisyo ay hindi sinasakop ng aming plano 
Ang L.A. Care Cal MediConnect Plan ay sinasakop ang lahat ng serbisyo: 

• Na natutukoy na medikal na kinakailangan, at 

• Na nakalista sa Tsart ng mga Benepisyo ng plano (tingnan ang Kabanata 4), at 

• Na nakukuha ninyo sa pamamagitan ng pagsunod sa mga patakaran ng plano. 

Kung makakakuha kayo ng mga serbisyong hindi saklaw ng aming plano, dapat ninyong bayaran ang 
buong halaga. 

Kung gusto ninyong malaman kung babayaran namin ang anumang serbisyong medikal o pangangalaga, may karapatan 
kayong magtanong sa amin. Kayo ay may karapatan ding hingin ito sa pamamagitan ng sulat Kung sasabihin namin na 
hindi namin babayaran ang mga serbisyo sa inyo, may karapatan kayong iapela ang aming desisyon. 

Ipinapaliwanag ng Kabanata 9 ang dapat gawin kung gusto niyong sakupin namin ang isang item o serbisyong 
medikal. Sinasabi nito sa inyo kung paano dapat iapela ang aming pagpapasya sa saklaw. Maaari ring tawagan 
ninyo ang Mga Serbisyo sa Miyembro upang malaman pa ang tungkol sa inyong mga karapatan sa apela. 

Babayaran namin ang ilang mga serbisyo hanggang sa isang partikular na limitasyon. Kung lalampas kayo sa 
limitasyon, kailangang bayaran ninyo ang buong halaga upang makakuha ng higit pang ganoong uri ng serbisyo. 
Tawagan ang Mga Serbisyo sa Miyembro upang malaman ang mga limitasyon at gaano kalapit na kayo sa pag-abot 
sa mga ito. 
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J. Saklaw ng mga serbisiiyo sa pangangalagang pangkalusugan 
kapag kayo ay nasa isang klinikal na pananaliksik na pag-aaral 

J1. Kahulugan ng isang klinikal na pananaliksik na pag-aaral 
Ang isang klinikal na pananaliksik na pag-aaral (tinatawag ding klinikal na pagsubok) ay isang paraan na sinusubukan 
ng mga doktor ang mga bagong uri ng pangangalagang pangkalusugan o gamot. Kumuha sila ng mga boluntaryo 
upang tumulong sa pag-aaral. Ang ganitong uri ng pag-aaral ay tumutulong sa mga doktor na magpasiya kung ang 
isang uri ng pangangalagang pangkalusugan o gamot ay mabisa at kung ito ay ligtas. 

Kapag inaprubahan ng Medicare ang isang pag-aaral na gusto ninyong salihan, ang isang taong nagtatrabaho sa 
pag-aaral ay makikipag-ugnayan sa inyo. Sasabihin sa inyo ng taong iyon ang tungkol sa pag-aaral at titingnan 
kung kayo ay kwalipikadong sumali roon. Maaari kayong sumali sa pag-aaral hanggang nakakatugon kayo sa mga 
kinakailangang kondisyon. Dapat na naiintindihan at tinatanggap ninyo rin ang dapat ninyong gawin sa pag-aaral. 

Habang kayo ay nasa pag-aaral, maaari kayong manatiling nakatala sa aming plano. Sa ganoong paraan patuloy 
kayong tatanggap ng pangangalaga mula sa aming plano na walang kaugnayan sa pag-aaral. 

Kung gusto ninyong lumahok sa isang klinikal na pananaliksik na pag-aaral na aprubado ng Medicare, hindi ninyo 
kailangang kumuha ng pag-apruba mula sa amin o sa inyong provider ng pangunahing pangangalaga. Ang mga provider 
na nagbibigay sa inyo ng pangangalaga bilang bahagi ng pag-aaral ay hindi kailangang nasa network na mga provider. 

Kailangan ninyong sabihin sa amin bago kayo magsimula sa paglahok sa isang klinikal na pananaliksik 
na pag-aaral. 

Kung balak ninyong sumali sa isang klinikal na pananaliksik na pag-aaral, kayo o ang inyong Tagapamahala ng 
Pangangalaga ay dapat makipag-ugnayan sa Mga Serbisyo sa Miyembro upang ipaalam sa amin na sasali kayo sa 
isang klinikal na pagsubok. 

J2. Pagbabayad para sa mga serbisyo kapag kayo ay nasa isang klinikal na pananalisik na 
pag-aaral 

Kung kayo ay nagboboluntaryo para sa isang klinikal na pananaliksik na pag-aaral na aaprubahan ng Medicare, 
wala kayong babayaran para sa mga serbisyong sinasaklaw sa ilalim ng pag-aaral at Medicare ang magbabayad 
para sa mga serbisyong sinasakop sa ilalim ng pag-aaral gayundin ang mga pangkaraniwang gastos na nauugnay 
sa inyong pangangalaga. Kapag lumahok kayo sa isang klinikal na pananaliksik na pag-aaral na inaprubahan ng 
Medicare, kayo ay saklaw para sa karamihan ng mga item at serbisyo na natatanggap ninyo bilang bahagi ng 
pag-aaral. Kabilang dito ang: 

• Silid at pagkain para sa pananatili sa isang ospital na babayaran ng Medicare kahit na hindi kayo kasali sa 
pag-aaral. 

• Isang pag-opera o ibang pamamaraang medikal na bahagi ng pananaliksik na pag-aaral. 

• Paggamot sa anumang mga hindi magandang epekto at kumplikasyon ng bagong pangangalaga. 

Kung bahagi kayo ng pag-aaral na hindi aprubado ng Medicare, kailangan ninyong bayaran ang anumang gastos 
para sa pagiging kasali sa pag-aaral. 
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J3. Lubos pang alamin ang tungkol sa mga klinikal na pananaliksik na pag-aaral 
Maaari ninyong alamin pa ang tungkol sa pagsali sa isang klinikal na pananaliksik na pag-aaral sa pamamagitan ng 
pagbabasa sa “Medicare & Clinical Research Studies” sawebsite ng Medicare 
(www.medicare.gov/Pubs/pdf/02226-Medicare-and-Clinical-Research-Studies.pdf). Makakatawag din kayo 
sa 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227), 24 na oras, 7 araw sa isang linggo. Ang mga gumagamit ng TTY ay 
dapat tumawag sa 1-877-486-2048. 

K. Paano sinasaklaw ang inyong mga serbisyo sa pangangalagang 
pangkalusugan kapag nakakakuha kayo ng pangangalaga sa isang 
panrelihiyon institusyon para sa hindi pang-medikal na 
pangangalagang pangkalusugan 

K1. Kahulugan ng isang panrelihiyong institusyon na para sa hindi pang-medikal na 
pangangalagang pangkalusugan 

Ang panrelihiyong institusyon para sa hindi pang-medikal na pangangalagang pangkalusugan ay isang lugar na 
nagbibigay ng pangangalaga na karaniwang nakukuha ninyo sa isang ospital o pasilidad ng sanay na pag-aalaga. 
Kung ang pagkuha ng pangangalaga sa isang ospital o pasilidad ng sanay na pag-aalaga ay laban sa inyong mga 
paniniwalang panrelihiyon, sasaklawin namin ang pangangalaga sa isang panrelihiyong institusyon para sa hindi 
pang-medikal na pangangalagang pangkalusugan. 

Maaari ninyong piliin na kumuha ng pangangalagang pangkalusugan anumang oras para sa anumang dahilan. 
Ang benepisyong ito ay para lamang sa Medicare Part A na mga serbisyo sa pasyenteng mamamalagi sa ospital 
(hindi pang-medikal na mga serbisyong pangangalagang pangkalusugan). Ang Medicare ay magbabayad lamang 
para sa di-medikal na mga serbisyong pangangalagang pangkalusugan na ibinibigay ng panrelihiyong institusyon 
para sa hindi pang-medikal na pangangalagang pangkalusugan. 

K2. Pagkuha ng pangangalaga mula sa isang panrelihiyong institusyon na hindi pangmedikal 
na pangangalagang pangkalusugan 

Upang makakuha ng pangangalaga mula sa isang panrelihiyong institusyon para sa hindi pangmedikal na 
pangangalagang pangkalusugan, dapat kayong pumirma sa isang legal na dokumento na nagsasabi na kayo ay 
tumututol na makakuha ng medikal na paggamot na “hindi tinatanggap.” 

• “Anghindi tinatanggap na” paggamot na medikal ay anumang pangangalaga na boluntaryo hindi iniaatas ng 
anumang pederal, estado, o lokal na batas. 

• Ang “tinatanggap” na paggamot na medikal ay anumang pangangalaga na hindi boluntaryo at hinihiling sa 
ilalim ng batas ng pederal, estado o lokal. 

Upang masakop ng aming plano, ang pangangalagang nakukuha ninyo mula sa isang panrelihiyong institusyon para 
sa hindi pang-medikal na pangangalagang pangkalusugan ay dapat makatugon sa mga sumusunod na kondisyon: 

• Ang pasilidad na nagbibigay ng pangangalaga ay dapat sertipikado ng Medicare. 

• Ang pagsakop ng aming plano sa mga serbisyo ay limitado sa mga hindi panrelihiyong aspeto ng pangangalaga. 

http://www.medicare.gov/Pubs/pdf/02226-Medicare-and-Clinical-Research-Studies.pdf
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• Kung nakakatanggap kayo ng mga serbisyo mula sa institusyong ito na ibinibigay sa inyo sa isang pasilidad, 
naaangkop ang mga sumusunod: 

° Kayo dapat ay mayroong medikal na kondisyon na magpapahintulot sa inyo na makatanggap ng mga saklaw 
na serbisyo para sa pangangalaga sa mamamalagi sa ospital o pangangalaga ng pasilidad ng sanay na pag-aalaga. 

° Dapat kayong kumuha ng pag-apruba mula sa amin bago kayo tanggapin sa pasilidad o kung hindi, hindi 
sasaklawin ang inyong pamamalagi. 

Para sa mga mamamalagi sa ospital na inpatient, ang mga limitasyon ng pagsaklaw ng Medicare ay hindi 
naaangkop kung ang ospital ay nasa network ng planong pangkalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, 
tingnan ang Tsart ng mga Benepisyo sa Kabanata 4. 

L. Matibay na kagamitang medikal (DME) 

L1. DME bilang miyembro ng aming plano 
Ang Matibay na kagamitang medikal (Durable medical equipment, DME) ay nangangahulugan sa partikular na 
mga item na inutos ng provider para gamitin sa sarili ninyong tahanan. Ang mga halimbawa ng mga item na ito ay 
ang mga wheelchair,saklay, de-kuryente/mekanikal na mga sistema ng kutson, mga supply para sa diyabetiko, mga 
kama ng ospital na in-order ng provider para gamitin sa tahanan, mga intravenous (IV) infusion pump, mga device 
para makapagsalita, kagamitan at mga supply para sa oxygen, mga nebulizer, at mga walker. 

Kayo ay palaging magmamay-ari ng mga partikular na item, tulad ng mga prostetiko. 

Sa seksyong ito, tinatalakay namin ang DME na dapat ninyong arkilahin. Bilang miyembro ng L.A. Care 
Cal MediConnect Plan, karaniwan ay hindi kayo magmamay-ari ng DME, gaano man katagal ninyong 
arkilahin ito. 

Sa mga partikular na sitwasyon, ililipat namin sa inyo ang pagmamay-ari ng DME item. Tawagan ang Mga 
Serbisyo sa Miyembro upang malaman ang tungkol sa mga kinakailangan na dapat ninyong matugunan at ang 
mga dokumentong kailangan ninyong ibigay. 

Kung ang inyong DME ay hindi sinasaklaw ng Medicare, maaari itong saklawin ng Medi-Cal kung 
pangangailangang medikal. Tawagan ang Mga Serbisyo sa Miyembro upang malaman pa ang tungkol sa DME na 
sinasakop ng Medi-Cal. 

L2. Pagmamay-ari ng DME kapag kayo ay lumipat sa Original Medicare o Medicare Advantage 
Sa Original Medicare na programa, ang mga taong umaarkila ng mga partikular na uri ng DME ay nagiging 
pagmamay-ari ito pagkatapos ng 13 buwan. Sa planong Medicare Advantage, maaaring itakda ng plano ang bilang 
ng buwan na dapat arkilahin ng mga tao ang partikular na mga uri ng DME bago maging may-ari ng mga ito. 

Tandaan: Maaari ninyong mahanap ang mga kahulugan ng mga Original Medicare at Medicare Advantage Plan 
sa Kabanata 12. Mahahanap din ninyo ang karagdagang impormasyon tungkol sa mga ito sa Medicare & You 2021 
Handbook. Kung wala kayong kopya ng booklet na ito, maaari ninyong makuha ito sa website ng 
(www.medicare.gov) o sa pamamagitan ng pagtawag sa 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227), 24 na oras, 
7 araw sa isang linggo. Ang mga gumagamit ng TTY ay dapat tumawag sa 1-877-486-2048. 

http://www.medicare.gov
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Kakailanganin ninyong gumawa ng 13 sunud-sunod na pagbabayad sa ilalim ng Original Medicare, o kaya ay 
kakailanganin ninyong gumawa ng ilang sunud-sunod na pagbabayad na itinakda ng Medicare Advantage plan, 
upang maging pagmamay-ari ang DME item kung: 

• Hindi kayo naging may-ari ng DME item habang kayo ay nasa plano namin, at 

• Aalis kayo sa aming plano at kukunin ninyo ang inyong mga benepisyo sa Medicare na wala sa anumang plano 
sa kalusugan sa Original Medicare na programa o isang plano ng Medicare Advantage. 

Kung gumawa kayo ng mga pagbabayad para sa DME item sa ilalim ng Original Medicare o ng isang Medicare 
Advantage plan bago kayo sumali sa aming plano, ng mga pagbabayad sa Original Medicare o Medicare Advantage 
ay hindi ibinibilang sa mga pagbabayad na kailangan mong gawin pagkatapos sumali sa aming plano. 

• Kakailanganin ninyong gumawa ng 13 bagong sunud-sunod na pagbabayad sa ilalim ng Original Medicare o ng 
ilang bagong sunud-sunod na pagbabayad na itinakda ng Medicare Advantage plan upang maging may-ari ng 
DME item. 

• Walang mga eksepsyon sa kasong ito kapag bumalik kayo sa Original Medicare o sa isang plano 
Medicare Advantage. 

L3. Mga benepisyo ng oxygen equipment bilang isang miyembro ng aming plano 
Kung kwalipikado kayo para sa oxygen equipment na saklaw ng Medicare at kayo ay isang miyembro ng aming 
plano, sasaklawin namin ang mga sumusunod: 

• Pag-arkila ng oxygen equipment 

• Paghahatid ng oxygen at mga oxygen content 

• Tubing at mga kaugnay na accesory para sa paghahatid ng oxygen at mga oxygen content 

• Maintenance at mga pagsasaayos ng oxygen equipment 

Dapat ibalik ang oxygen equipment sa may-ari kapag hindi na ito pangangailangan medikal o kung aalis kayo sa 
aming plano. 

L4. Oxygen equipment kapag lumipat kayo sa Original Medicare o Medicare Advantage 
Kapag pangangailangan medikal ang oxygen at kung aalis kayo sa aming plano at liliipat sa Original Medicare, 
aarkilahin ninyo ito mula sa supplier nang 36 na buwan. Ang inyong buwan-buwan na pagbabayad ng pag-arkila ay 
sinasaklaw ang oxygen equipment at mga supply at serbisyo na nakalista sa itaas. 

Kung pangangailangan medikal ang oxygen equipment pagkatapos ninyong arkilahin ito ang 36 na buwan: 

• dapat ibigay ng inyong supplier ang oxygen equipment, mga supply, at serbisyo para sa isa pang 24 na buwan. 

• dapat magbigay ang inyong supplier ng oxygen equipment at mga supply nang hanggang sa 5 taon kung 
pangangailangan medikal. 

Kung ang oxygen equipment pangangailangan medikal pa rin sa pagtatapos ng 5 taong panahon: 

• hindi na kailangang ibigay ito ng inyong supplier, at maaari ninyong piliin na kumuha ng kapalit na equipment 
mula sa anumang supplier. 
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• magsisimula ang bagong 5 taong panahon. 

• aarkilahin ninyo mula sa isang supplier nangr 36 na buwan. 

• dapat ibigay ng inyong supplier ang oxygen equipment, mga supply, at serbisyo para sa isa pang 24 na buwan. 

• magsisimula ang bagong cycle kada 5 taon hangga't pangangailan medikal ang oxygen equipment. 

Kapag pangangailan medikal ang oxygen equipment at aalis kayo sa aming plano at lilipat sa plano ng 
Medicare Advantage, sasaklawin ng plano ang kahit anumang sinasaklaw ng Original Medicare. Maaari ninyong 
tanungin ang inyong plano ng Medicare Advantage anong oxygen equipment at mga supply ang sinasaklaw nito at 
magkano ang gagastusin ninyo. 



 
 

Kabanata 4 

Tsart ng mga 
Benepisyo 
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Panimula 
Sinasabi sa inyo ng kabanatang ito ang tungkol sa mga serbisyo na sinasaklaw ng L.A. Care Cal MediConnect Plan 
at anumang paghihigpit o limitasyon sa mga serbisyong iyon. Sinasabi rin nito sa inyo ang tungkol sa mga 
benepisyong hindi sinasaklaw ng aming plano. Ang mga mahalagang salita at mga kahulugan ng mga ito ay 
makikita nang nakaayos ayon sa alpabeto sa huling kabanata ng Handbook ng Miyembro. 
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A. Ang inyong mga saklaw na serbisyo 
Sinasabi sa inyo ng kabanatang ito kung anong mga serbisyo ang binabayaran ng L.A. Care Cal MediConnect Plan. 
Malalaman din ninyo ang tungkol sa mga serbisyong hindi sinsaklaw. Ang impormasyon tungkol sa mga benepisyo 
para sa gamot ay nasa Kabanata 5. Ang kabanatang ito ay nagpapaliwanag din ng mga limitasyon sa ilang serbisyo. 

Dahil nakakakuha kayo ng tulong mula sa Medi-Cal, wala kayong babayaran para sa inyong mga sakop na serbisyo 
basta't sinusunod ninyo ang mga patakaran ng plano. Tingnan ang Kabanata 3 para sa mga detalye tungkol sa mga 
patakaran ng plano. 

Kung kailangan ninyo ng tulong sa pag-unawa sa kung anong mga serbisyo ang sinasaklaw, tawagan ang inyong Mga 
Serbisyo sa Miyembro sa 1-888-522-1298 (TTY: 711), 24 na oras sa isang araw, 7 araw sa isang linggo, kasama ang 
mga holiday. 

B. Mga panuntunan laban sa mga provider na naniningil sa inyo para 
sa mga serbisyo 

Hindi namin pinapayagan ang mga provider ng L.A. Care Cal MediConnect Plan na singilin kayo para sa mga 
saklaw na serbisyo. Binabayaran namin ang aming mga provider nang direkta, at pinoprotektahan kayo laban sa 
anumang mga singil. Ito ay totoo kahit na binabayaran namin ang provider ng mas mababa kaysa sa sinisingil ng 
provider para sa isang serbisyo. 

Hindi kayo dapat tumanggap ng singil mula sa isang provider para sa mga saklaw na serbisyo. Kung 
makakatanggap kayo nito, tingnan ang Kabanata 7 o tawagan ang Mga Serbisyo sa Miyembro. 

C. Ang Tsart ng mga Benepisyo ng aming plano 
Sinasabi sa inyo ng Tsart ng mga Benepisyo kung aling mga serbisyo ang binabayaran ng plano. Nililista nito ang 
mga kategorya ng mga serbisyo nang nakaayos sa alpabeto at ipinapaliwanag ang mga saklaw na serbisyo. 

Babayaran lamang namin ang mga serbisyong nakalista sa Tsart ng mga Benepisyo kapag natutugunan 
ang mga sumusunod na panuntunan. Wala kayong babayaran para sa mga serbisiyong nakalista sa Tsart ng mga 
Benepisyo basta't natutugunan ninyo ang mga kinakailangan sa saklaw na inilarawan sa ibaba. 

• Ang inyong mga saklaw na mga serbisyo ng Medicare at Medi-Cal ay dapat ibigay nang alinsunod sa mga 
panunutunan na itinakda ng Medicare at Medi-Cal. 

• Ang mga serbisyo (kabilang ang pangangalagang medikal, mga serbisyo sa kalusugan ng pag-uugali at 
pagkakagumon s droga o alak, mga pangmatagalang serbisyo at suporta, mga supply, kagamitan, at mga gamot) 
ay dapat na pangangailangang medikal. Ang pangangailangang medikal ay nangangahulugan na kailangan 
ninyo ang mga serbisyo upang pigilan, suriin o gamutin ang isang medikal na kondisyon o upang panatilihin 
ang kasalukuyang kalagayan ng inyong kalusugan. Kabilang dito ang pangangalaga na pumipigil sa pagpunta 
ninyo sa isang ospital o nursing home. Ito ay nangangahulugan din na ang mga serbisyo, supply, o gamot ay 
nakakatugon sa mga tinatanggap na pamantayan ng gawaing medikal. Ang isang serbisyo ay pangangailangang 
medikal kapag ito ay makatwiran at kinakailangan upang protektahan ang buhay, upang iwasan ang matinding 
karamdaman o matinding kapansanan, o upang mapaginhawa ang matinding pananakit. 
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• Nakukuha ninyo ang pangangalagang ito mula sa isang provider na nasa network. Ang isang provider na nasa 
network ay isang provider na nakikipagtulungan sa amin. Sa karamihan ng mga kaso, hindi kami magbabayad 
para sa pangangalagang natatanggap ninyo mula sa provider na wala sa network. Ang Kabanata 3 ay may 
karagdagang impormasyon tungkol sa paggamit ng mga provider nasa network at wala sa network. 

• Mayroon kayong provider ng pangunahing pangangalaga (Primary Care Provider, PCP) o isang pangkat sa 
pangangalaga na nagbibigay at namamahala ng inyong pangangalaga. 

• Dapat kayong kumuha ng pangangalaga mula sa mga provider na kasapi sa grupong medikal ng inyong PCP. 
Tingnan ang Kabanata 3 para sa higit pang impormasyon. 

• Ang ilan sa mga serbisyong nakalista sa Tsart ng mga Benepisyo ay sinasaklaw lamang kung ang inyong doktor 
o ibang nasa network na provider ay kumuha muna ng pag-apruba mula sa amin. Ito ay tinatawag na paunang 
pahintulot. Ang mga saklaw na serbisyo na kailangan muna ang paunang pahintulot ay minamarkan sa mga 
Tsart ng Benepisyo: sa pamamagitan ng asterisk (*). 

• Ang lahat ng serbisyo para sa pag-iwas sa sakit ay libre. Makikita ninyo ang mansanas na ito  sa tabi ng 
mga serbisyo sa pag-iwas sa sakit sa Tsart ng mga Benepisyo. 

• Ang mga serbisyo ng Care Plan Optional (CPO) ay maaaring makuha sa inyong Plano sa Pangangalaga 
para sa Indibiduwal (Individualized Care Plan). Ang mga serbisyong ito ay binibigyan kayo ng higit pang 
tulong sa tahanan, tulad ng mga pagkain, tulong para sa inyo o inyong caregiver, o mga shower grab bar at 
rampa. Matutulungan kayo ng mga serbisyong ito na mamuhay na mas malaya ngunit hindi pinapalitan 
ang mga pangmatagalang serbisyo at suporta (Managed Long-Term Services and Supports, MLTSS) na 
pinapahintulutan makuha ninyo sa Medi-Cal. Mga halimbawa ng mga serbisyo ng CPO na ibinibigay ng 
L.A. Care Cal MediConnect Plan sa nakalipas kasama ang: Sistema sa Pagtugon sa Personal na Emergency 
(Personal Emergency Response System, PERS), mga kaunting pagbabago o pagsasaayos para sa kaligtasan 
sa tahanan, mga pagkaing hinahatid sa tahanan at mga serbisyo para sa personal na pangangalaga. Kung 
kailangan ninyo ng tulong o gustong malaman kung paano matutulungan kayo ng mga serbisyo ng CPO, 
kontakin ang inyong Tagapamahala ng Pangangalaga. 
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D. Ang Tsart ng mga Benepisyo 

MGA SERBISYO NA BINABAYARAN NG AMING PLANO ANG DAPAT NINYONG BAYARAN 

Pagsusuri para sa abdominal aortic aneurysm 
Magbabayad kami nang isang beses para sa ultrasound screening ng mga taong nasa 
panganib. Sinasaklaw lamang ng plano ang screening na ito kung mayroon kayong partikular 
na mga sanhi ng panganib at kung makakakuha kayo ng rekomendasyon para rito mula sa 
inyong doktor, assistant ng doktor, nars na practitioner, o pangklinikang nars na espesyalista. 

$0 

Acupuncture 
Babayaran namin ang hanggang dalawang serbisyo ng acupuncture para sa outpatient sa 
alinmang isang buwan sa kalendaryo,  o nang mas madalas kung pangangailangang medikal. 
Babayaran din namin ang hanggang pagpunta para sa acupuncture sa loob ng 90 araw kung 
mayroon kayong hindi gumagaling na pananakit sa ibabang bahagi ng likod, na tinutukoy bilang: 
• tumatagal ng 12 linggo o mas matagal; 
• hindi partikular (nang walang systemic cause na maaaring matukoy, tulad ng hindi nauugnay sa 

metastatic, namamaga o nakakahawang sakit); 
• hindi nauugnay sa operasyon; at 
• hindi nauugnay sa pagbubuntis. 
Dagdag pa, babayaran namin ang karagdagang 8 session ng acupuncture para sa hindi 
gumagaling na pananakit sa ibabang bahagi ng likod kung magpapakita kayo na pagbuti. 
Maaaring hindi kayo nang mahigit sa 20 acupuncture na paggamot hindi gumagaling na 
pananakit sa ibabang bahagi ng likod bawat taon. 
Dapat itigil ang mga acupuncture na paggamot para sa hindi gumagaling na pananakit sa 
ibabang bahagi ng likod kung kayo ay hindi gumagaling o mas lumalala kayo. 

$0 

Screening at pagpapayo sa labis na pag-inom ng alak 
Magbabayad kami para sa isang screening at pagpapayo sa labis na pag-inom ng alak 
(Screening, Brief Intervention and Referral to Treatment, SBIRT) (Alcohol Misuse Screening and 
Counseling, AMSC) para sa mga nasa hustong gulang na labis na umiinom ng alak ngunit hindi 
umaasa sa alak. Kabilang dito ang mga buntis na babae. 
Kung kayo ay nasuring positibo para sa labis na pag-inom ng alak, makakakuha kayo 
ng hanggang apat na maikli, harapang sesyon ng pagpapayo bawat taon (kung kayo ay 
may kakayahan at alerto sa panahon ng pagpapayo) sa isang kwalipikadong provider ng 
pangunahing pangangalaga o practitioner sa isang setting ng pangunahing pangangalaga. 

$0 
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MGA SERBISYO NA BINABAYARAN NG AMING PLANO ANG DAPAT NINYONG BAYARAN 

Mga serbisyo ng ambulansiya 
Kabilang sa mga saklaw na serbisyo ng ambulansiya ang sa lupa, fixed-wing (tulad ng mga eroplano), 
at rotary-wing (tulad ng mga helicopter) na mga serbisyo ng ambulansiya. Ang ambulansiya ay 
magdadala sa inyo sa pinakamalapit na lugar na makakapagbigay sa inyo ng pangangalaga. 
Ang inyong kondisyon ay dapat sapat na malubha na ang iba pang paraan ng pagpunta sa lugar 
ng pangangalaga ay maaaring maging mapanganib sa inyong buhay o kalusugan. Ang mga 
serbisyo ng ambulansiya para sa ibang mga kaso ay dapat aprubahan namin. 
Sa mga kaso na hindi mga emerhensiya, kami ay maaaring magbayad para sa ambulansiya. 
Ang inyong kondisyon ay dapat sapat na malubha na ang iba pang paraan ng pagpunta sa 
lugar ng pangangalaga ay maaaring maging mapanganib sa inyong buhay o kalusugan. 

$0 

Taunang pagpapatingin ng walang sakit 
Makakakuha kayo ng taunang pagpapatingin (checkup). Ito ay upang gumawa o isapanahon 
ang isang plano para sa pag-iwas sa sakit na batay sa inyong mga kasalukuyang sanhi ng 
panganib. Magbabayad kami para dito isang beses bawat 12 buwan. 

$0 

Pagsukat ng mineral na nilalaman ng buto 
Magbabayad kami para sa mga partikular na pamamaraan para sa mga miyembrong 
kwalipikado (karaniwan, isang nanganganib na mawalan ng mineral na nilalaman ng buto 
o nanganganib sa osteoporosis). Ang mga pamamaraang ito ay tumutukoy sa mineral na 
nilalaman ng buto, hinahanap ang nawalang buto, inaalam ang kalidad ng buto. 
Magbabayad kami para sa mga serbisyo nang isang beses bawat 24 na buwan, o mas madalas 
kung ang mga ito ay pangangailangang medikal. Magbabayad din kami para sa isang doktor 
upang tumingin at magkomento sa mga resulta. 

$0 

Screening para sa kanser sa suso (mga mammogram) 
Magbabayad kami para sa mga sumusunod na serbisyo: 
• Isang baseline mammogram sa pagitan ng mga edad na 35 at 39 
• Isang screening na mammogram bawat 12 buwan para sa mga babae na may edad na 40 at 

mas matanda pa 
• Mga klinikal na eksamen ng suso bawat 24 na buwan 

$0 

Mga serbisyo ng cardiac (puso) rehabilitation* 
Magbabayad kami para sa mga serbisyo ng rehabilitasyon ng puso tulad ng ehersisyo, 
edukasyon, at pagpapayo. Kailangang matugunan ng mga miyembro ang mga partikular na 
kondisyon nang may rekomendasyon o utos ng doktor. 
Sinasaklaw din namin ang mga masusing programa ng rehabilitasyon ng puso, na mas matindi 
kaysa mga programa ng rehabilitasyon ng puso. 
Kailangan ninyong makipag-usap sa inyong provider at kumuha ng rekomendasyon 

$0 
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MGA SERBISYO NA BINABAYARAN NG AMING PLANO ANG DAPAT NINYONG BAYARAN 

Pagpapatingin para sa pagbawas ng panganib sa sakit sa puso 
(therapy para sa sakit sa puso)* 
Nagbabayad kami para sa isang pagpapatingin sa isang taon, o higit pa kung kinakailangan 
medikal, sa inyong provider ng pangunahing pangangalaga para bawasan ang inyong panganib 
para sa sakit sa puso. Sa panahon ng pagbisita nang walang sakit ang inyong doktor ay maaaring: 
• Talakayin ang paggamit ng aspirin, 
• Tingnan ang inyong presyon ng dugo, at/o 
• Magbigay sa inyo ng mga tip upang matiyak na kayo ay maayos na kumakain. 
Kailangan ninyong makipag-usap sa inyong provider at kumuha ng rekomendasyon. 

$0 

Pagsusuri ukol sa sakit sa puso* 
Nagbabayad kami para sa mga pagsusuri ng dugo para sa sakit sa puso nang isang beses 
tuwing limang taon (60 buwan). Ang mga pagsusuri ng dugo na ito ay maaari ring tignan ang 
mga depekto dahil sa mataas na panganib na magkaroon ng sakit sa puso. 
Kailangan ninyong makipag-usap sa inyong provider at kumuha ng rekomendasyon. 

$0 

Screening ukol sa kanser sa cervix at ari ng babae 
Magbabayad kami para sa mga sumusunod na serbisyo: 
• Para sa lahat ng babae: Mga Pap test at mga pagsusuri ng balakang nang isang beses tuwing 

24 na buwan 
• Para sa mga babaeng mataas ang panganib ng kanser sa cervix o sa ari: isang Pap test tuwing 

12 buwan 
• Para sa mga babaeng nagkaroon ng hindi normal na Pap test sa loob ng nakaraang 3 taon at nasa 

edad na maaaring mag-anak: isang Pap test tuwing 12 buwan 
• Para sa mga babaeng edad 30-65: isang human papillomavirus (HPV) testing o Pap plus HPV 

testing tuwing 5 taon 

$0 

Mga serbisyo para sa chiropractic* 
Magbabayad kami para sa mga sumusunod na serbisyo: 
• Mga pag-aakma sa gulugod upang iwasto ang pagkakahanay 
Tandaan: Babayaran ninyo ang lahat ng gastos para sa anumang iba pang serbisyo o pagsusuri 
na inutos ng isangchiropractor (kasama ang mga X-ray at therapy na masahe). 
Kailangan ninyong makipag-usap sa inyong provider at kumuha ng rekomendasyon. 

$0 
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MGA SERBISYO NA BINABAYARAN NG AMING PLANO ANG DAPAT NINYONG BAYARAN 

Screening ukol sa kanser sa colon at puwit 
Para sa mga taong may edad na 50 at mas matanda, magbabayad kami para sa mga 
sumusunod na serbisyo: 
• Naiaakmang sigmoidoscopy (o screening gamit ang barium enema) tuwing 48 buwan 
• Fecal occult blood test, tuwing 12 buwan 
• Fecal occult blood test batay sa Guaiac o fecal immunochemical test, tuwing 12 buwan 
• Screening sa colon at puwit batay sa DNA, tuwing 3 taon 
• Colonoscopy tuwing sampung taon (ngunit hindi sa loob ng 48 buwan ng isang sigmoidoscopy 

na screening) 
• Colonoscopy (o screening barium enema) para sa mga taong nasa mataas na panganib para sa 

kanser sa colon at puwit, tuwing 24 na buwan. 

$0 

Mga Serbisyo sa Komunidad para sa Nasa Hustong Gulang (Community Based 
Adult Services, CBAS)* 
Ang CBAS ay isang programa ds serbisyo ng pasilidad para sa outpatient kung saan ang mga 
tao ay dumadalo alinsunod sa isang iskedyul. Ito ay nagbibigay ito ng may kasanayan na 
pangangalaga, mga serbisyong panlipunan, mga therapy (kabilang ang occupational,pisikal, at 
para sa pagsasalita), personal na pangangalaga, pagsasanay at suporta sa pamilya/caregiver, mga 
serbisyo ng nutrisyon. transportasyon, at iba pang mga serbisyo. Magbabayad kami para sa CBAS 
kung matutugunan ninyo ang mga pamantayan sa pagiging karapat-dapat. 
Tandaan: Kung hindi magagamit ang pasilidad ng CBAS, maaari naming ibigay nang 
nakahiwalay ang mga serbisyong ito. 

$0 

Pagpapayo upang itigil ang paninigarilyo o paggamit ng tabako 
Kung gumagamit kayo ng tabako, walang mga palatandaan o sintomas ng sakit na may 
kaugnayan sa tabako, o gusto o kailangang tumigil: 
• Magbabayad kami para sa dalawang pagtatangkang tumigil sa isang 12-buwang panahon bilang 

isang serbisyo para sa pagpigil. Ito ay isang libreng serbisyo para sa inyo. Kabilang sa bawat 
pagsubok na tumigil ang hanggang apat na pagbisita nang walang para sa harapang pagpapayo. 

Kung gumagamit kayo ng tabako at nasuring may sakit na may kaugnayan sa tabako o umiinom 
ng gamot na maaaring maapektuhan ng tabako: 
• Babayaran namin ang dalawang pagpapayo para sa pagsubok na tumigil sa loob ng 12 buwang 

panahon. Kabilang sa bawat sa pagpapayo sa pagsubok ang hanggang apat na harapang pagbisita. 
Kung kayo ay buntis, maaari kayong makakuha ng walang limitasyong pagpapayo para sa pagtigil 
sa tabako nang may paunang pahintulot. 

$0 
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MGA SERBISYO NA BINABAYARAN NG AMING PLANO ANG DAPAT NINYONG BAYARAN 

Mga serbisyo sa ngipin 
Ang mga partikular na serbisyo sa ngipin, kasama ang mga paglilinis, pasta, at mga pustiso, 
ay makukuha sa Programa sa Ngipin ng Medi-Cal. Tingnan ang Seksyon E para sa higit pang 
impormasyon tungkol sa benepisyong ito. 
Ang mga miyembro ng Cal MediConnect Plan ay nararapat tumanggap ng mga Benepisyo sa 
Ngipin mula sa Medi-Cal Dental. Kasama sa mga serbisyong iyon iang mga bagay tulad ng mga 
pagsusuri ng ngipin, paglilinis, peridontics, mga crown na naproseso sa laboratoryo, mga root 
canal sa mga ngipin na nasa likurang bahagi, at mga hindi buong pustiso na may kasamang mga 
pag-a-adjust, mga pagsasaayos, at pagpapantay. 
Magbibigay ang Medi-Cal Dental ng hanggang sa $1,800 sa mga saklaw na serbisyo bawat 
taon at maaaring mas marami kung kinakailangan medikal o kung kayo ay nakatira sa isang 
nursing facility. Para sa mga tanong tungkol sa inyong saklaw o tulong maghanap ng Dentista 
sa Medi-Cal sa inyong lugar tumawag sa 1-800-322-6384 or TTY: 1-800-735-2922 o bisitahin 
ang www.denti-cal.ca.gov. 

$0 

Medicare-Covered Comprehensive Dental $0 

Screening para sa depression 
Magbabayad kami para sa isang screening para sa depression bawat taon. Ang screening ay 
dapat gawin sa isang setting na nasa pangunahing pangangalaga na makakapagbigay ng 
kasunod na paggamot at mga rekomendasyon. 

$0 

Screening para sa diyabetis* 
Magbabayad kami para sa screening na ito (kabilang ang mga pagsusuri ng asukal sa dugo nang 
hindi kakain) kung mayroon kayo ng alinman sa mga sumusunod na dahilan ng panganib: 
• Mataas na presyon ng dugo (altapresyon) 
• Kasaysayan ng hindi normal na kolesterol at mga lebel ng triglyceride (dyslipidemia) 
• Labis na katabaan 
• Kasaysayan ng mataas na asukal sa dugo (glucose) 
Ang mga pagsusuri ay maaaring saklaw sa ilang ibang mga kaso, tulad ng kung kayo ay labis 
na mataba at ang pamilya ay may kasaysayan ng diyabetis. 
Depende sa mga resulta ng pagsusuri, maaaring maging kwalipikado kayo para sa hanggang 
dalawang screening para sa diyabetis tuwing 12 buwan. 

$0 

http://www.denti-cal.ca.gov/
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MGA SERBISYO NA BINABAYARAN NG AMING PLANO ANG DAPAT NINYONG BAYARAN 

Pagsasanay, mga serbisyo, at mga supply para sa sariling pamamahala 
ng diyabetis* 
Magbabayad kami para sa mga sumusunod na serbisyo para sa lahat ng mga tao na may 
diyabetis (gumagamit man sila ng insulin o hindi): 
• Mga supply upang subaybayan ang glucose sa inyong dugo, kabilang ang mga sumusunod: 

– Isang monitor ng glucose sa dugo 
– Mga test strip para sa glucose sa dugo 
– Mga gamit para sa lancet at mga lancet 
– Mga solusyon para sa pagkontrol ng glucose para sa pagsusuri ng kawastuhan ng mga test 

strip at mga monitor 
• Para sa mga taong may diyabetis na may malalang sakit sa paa ng diyabetiko, magbabayad kami 

para sa mga sumusunod: 
– Isang pares ng therapeutic na pasadyang hinulmang mga sapatos bilang (kabilang ang mga insert), 

kabilang ang pagsusukat, at dalawang esktrang pares ng insert bawat taon ng kalendaryo, o 
– Isang pares ng malalim na sapatos, kabilang ang pagsusukat at tatlong pares ng insert bawat 

taon (hindi kasama ang hindi pinasadyang mga insert na may kasamang ganoong sapatos) 
• Magbabayad kami para sa pagsasanay upang matulungan kayong pamahalaan ang inyong diyabetis, 

sa ilang mga kaso. Upang malaman pa, makipag-ugnayan sa Mga Serbisyo sa Miyembro. 
Ang mga miyembrong may Diyabetis ay karapat-dapat para sa programang L.A. Cares About 
Diabetes®. Ito ay isang libreng programa upang tulungan ang mga miyembro na kontrolin ang 
kanilang diyabetis, kabilang ang: 

– Mga materyal sa kalusugan na para sa diyabetis 
– Mga klase tungkol sa diyabetis para sa inyo at sa inyong pamilya 
– Mga nars upang: 

° Turuan kayong malaman kung paano kontrolin ang mga lebel ng asukal sa dugo 

° Suriin ang inyong mga gamot sa diyabetis 

° Gabayan kayo sa malusog na pagkain 

° Magbigay ng mga tip para sa pakikipag-usap sa inyong doktor tungkol sa diyabetis 
Kailangan ninyong makipag-usap sa inyong provider at kumuha ng rekomendasyon. 

$0 
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MGA SERBISYO NA BINABAYARAN NG AMING PLANO ANG DAPAT NINYONG BAYARAN 

Matibay na kagamitang medikal (Durable medical equipment, DME) at mga 
may kaugnayang supply* 
(Para sa isang kahulugan ng “Matibay na kagamitang medikal (DME),” tingnan ang 
Kabanata 12 ng handbook na ito.) 
Sinasaklaw ang mga sumusunod na item: 
• Mga wheelchair 
• Mga saklay 
• Mga sistema ng kutson na de-kuryente o mekanikal 
• Dry pressure pad para sa mattress 
• Mga supply para sa diyabetiko 
• Mga kama sa ospital na in-order ng isang provider para gamitin sa tahanan 
• Mga Intravenous (IV) infusion pump at pole 
• Enteral pump at mga supply 
• Mga device para makapagsalita 
• Oxygen equipment at mga supply 
• Mga nebulizer 
• Mga walker 
• Karaniwang curved na hawakan o quad na baston at mga pamalit na supply 
• Cervical traction (sa pintuan) 
• Bone stimulator 
• Kagamitan para sa pangangalaga ng dialysis 
Ang ibang mga item ay maaaring saklawin. 
Kailangan ninyong makipag-usap sa inyong provider at kumuha ng rekomendasyon para sa 
mga item ng DME na ginagamit sa labas ng tahanan. 
Magbabayad kami para sa lahat ng DME na pangangailangan medikal na karaniwang binabayaran 
ng Medicare at Medi-Cal. Kung ang aming supplier sa inyong lugar ay hindi nagdadala ng isang 
partikular na brand o tagagawa, maaari ninyong hilingin sa kanila kung kung maaari silang 
espesyal na mag-order para sa inyo. 

$0 
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MGA SERBISYO NA BINABAYARAN NG AMING PLANO ANG DAPAT NINYONG BAYARAN 

Pang-emergency na pangangalaga 
Ang pang-emergency na pangangalaga ay nangangahulugang mga serbisyo na: 
• Ibinibigay ng isang provider na sinanay upang magbigay ng mga pang-emergency na serbisyo, at 
• Kailangan upang gamutin ang isang medikal na emerhensiya. 
Ang medikal na emerhensiya ay isang kondisyong medikal na may kasamang matinding kirot o 
seryosong pinsala sa katawan. Napakalubha ng kondisyon na kung hindi kaagad magpapaggamot, 
ang sinumang may karaniwang kaalaman sa kalusugan at medisina ay inaasahan itong magresulta sa: 
• Malubhang panganib sa inyong kalusugan o sa inyong hindi pa naipapanganak na sanggol; o 
• Malubhang pinsala sa mga pagganap ng katawan; o 
• Malubhang paghina ng anumang organ o bahagi ng katawan; o 
• Sa kaso ng buntis na babae na humihilab ang tiyan, kapag: 

– Walang sapat na oras upang ligtas na ilipat kayo sa ibang ospital bago manganak. 
– Ang paglipat sa ibang ospital ay maaaring magdulot ng banta sa kalusugan o kaligtasan ninyo o 

ng inyong hindi pa naipapanganak na sanggol. 
Kung tumatanggap kayo ng pang-emergency na pangangalaga sa isang wala sa network na ospital 
at kailangan ng pangangalaga para sa inpatient pagkatapos mapatatag ang inyong emergency, dapat 
kayong bumalik sa isang nasa network na ospital para patuloy na bayaran ang pangangalaga sa inyo. 
Magagawa lamang ninyong manatili sa wala sa network na ospital para sa inyong pangangalaga na 
kailangang mamalagi sa ospital kung aaprubahan ng plano ang inyong pamamalagi. 
Sinasaklaw ang mga pang-emergency at kailangang-kailangang na mga serbisyo sa buong 
mundo kahit walang paunang pahintulot. Sasaklawin namin ang hanggang $10,000 na mga 
gastos bawat taon sa kalendaryo. Makipag-ugnayan sa Mga Serbisyo sa Miyembro para sa 
karagdagang impormasyon. 

$0 
Kung tumatanggap kayo ng 
pang-emergency na 
pangangalaga sa isang wala sa 
network na ospital at kailangan ng 
pangangalaga para sa inpatient 
pagkatapos mapatatag ang 
inyong emergency, dapat kayong 
bumalik sa isang nasa network na 
ospital para patuloy na bayaran ang 
pangangalaga sa inyo. Magagawa 
lamang ninyong manatili sa wala 
sa network na ospital para sa iyong 
pangangalaga na inpatient kung 
aaprubahan ng plano ang inyong 
pamamalagi. 



Handbook ng Miyembro ng L.A. Care Cal MediConnect Plan Kabanata 4 Tsart ng mga Benepisyo

71 

? Kung mayroon kayong mga tanong, pakitawagan ang L.A. Care Cal MediConnect Plan sa  
1-888-522-1298 (TTY: 711), 24 na oras, 7 araw sa isang linggo, kasama ang mga holiday.  
Libre ang pagtawag. Para sa higit pang impormasyon, bisitahin ang www.calmediconnectla.org.

 
 
 

 
 
  

 
 

 

 

 

 
 

MGA SERBISYO NA BINABAYARAN NG AMING PLANO ANG DAPAT NINYONG BAYARAN 

Mga serbisyo para sa pagpaplano ng pamilya 
Pinahihintulutan kayo ng batas na pumili ng sinumang provider para sa mga partikular 
na serbisyo para sa pagpaplano ng pamilya. Ito ay nangangahulugan sa sinumang doktor, 
alinmang klinika, ospital, parmasya o opisina para sa pagpaplano ng pamilya. 
Magbabayad kami para sa mga sumusunod na serbisyo: 
• Eksamen at paggamot na medikal ukol sa pagpaplano ng pamilya 
• Laboratoryo at mga diyagnostikong pagsusuri ukol sa pagpaplano ng pamilya 
• Mga paraan ng pagpaplano ng pamilya (IUD, mga implant, mga iniksiyon, mga pildoras sa 

pagkontrol ng pagbubuntis, patch, o ring) 
• Mga supply sa pagpaplano ng pamilya na may reseta (condom, sponge, foam, flm, diaphragm, cap) 
• Pagpapayo at pagsusuri ng pagkabaog, at mga may kaugnayang serbisyo 
• Paggamot, pagsusuri, at paggamot para sa mga impeksiyong naihahawa sa paraang sekswal 

(mga STI) 
• Pagpapayo at pagsusuri para sa HIV at AIDS, at iba pang mga kondisyon na may kaugnayan sa HIV 
• Permanenteng Pagpigil sa Pagbubuntis (Kayo dapat ay nasa edad na 21 o mas matanda pa 

upang piliin ang paraang ito ng pagpaplano ng pamilya. Dapat pumirma kayo sa isang pederal 
na form ng pahintulot para sa sterilization nang hindi bababa sa 30 araw, ngunit hindi hihigit sa 
180 araw bago ang petsa ng pag-opera.) 

• Pagpapayo tungkol sa henetiko 
Magbabayad din kami para sa ilang mga serbisyo sa pagpaplano ng pamilya. Gayunpaman, 
dapat kayong magpatingin sa isang provider na kasama sa aming network ng provider para sa 
mga sumusunod na serbisyo: 
• Paggamot para sa mga medikal na kondisyon ng pagkabaog (Hindi kasama sa serbisyong ito ang 

mga artipisyal na paraan upang mabuntis.) 
• Paggamot para sa AIDS at iba pang mga kondisyon na may kaugnayan sa HIV 
• Pagsusuri ng henetiko 

$0 
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MGA SERBISYO NA BINABAYARAN NG AMING PLANO ANG DAPAT NINYONG BAYARAN 

Mga programa ng edukasyon sa kalusugan at pananatiling malusog 
Naghahandog kami ng maraming programa na nakatuon sa mga partikular na kondisyon ng 
kalusugan. Kabilang sa mga ito ang: 
• Mga klase sa Edukasyon sa Kalusugan; 
• Mga klase sa Edukasyon sa Nutrisyon; 
• Pagtigil ng Paninigarilyo at Paggamit ng Tabako; at 
• Hotline ng Nars 
• Ang mga pang-grupong appointment at mga workshop sa pagpapanatili ng kalusugan sa iba't 

ibang paksa na kabilang ang nutrisyon, pag-iwas na mahulog, osteoporosis, kalusugan ng puso, 
ehersisyo ng matanda, pangangalaga para sa isang mahal sa buhay na may dementia, hika, at 
nalalapit na diyabetis. 

• Indibidwal na pagpapayo sa telepono mula sa isang sertipikadong tagasanay na pangkalusugan. 
• Therapy tungkol sa Pang-medikal na Nutrisyon sa pamamagitan ng isang Rehistradong Dietician 

(sa pagrerekomenda ng PCP) 
• Mga materyales tungkol sa edukasyon sa kalusugan na nasa mga wika at format na madaling 

mabasa, kabilang ang malalaking letra. 
• Nagbibigay ng access ang SilverSneakers Fitness Beneft sa mga lokasyon ng physical ftness sa buong 

bansa. Kabilang sa mga klase ng physical ftness na idiniseyo para sa lahat ng antas ng physical ftness 
at pinanguhan ng mga certifed instructor; gabay sa physical ftness  mula sa kawani ng physical 
ftness staf at mga online na mapagkukunan (direktoryo, mga artikulo, video at marami pa). 

$0 

Mga serbisyo sa pandinig* 
Nagbabayad kami para sa mga pagsusuri ng pandinig at balanse na ginagawa ng inyong 
provider. Sinasabi sa inyo ng mga pagsusuring ito kung kailangan ninyo ng medikal na 
paggamot. Ang mga ito ay sinasalaw bilang pangangalaga bilang outpatient kapag kinukuha 
ninyo ang mga ito mula sa isang doktor, audiologist, o iba pang kwalipikadong provider. 
Kailangan ang paunang pahintulot at rekomendasyon para sa mga pagsusuri ng pandinig na 
saklaw ng Medicare. 
Kung kayo ay buntis o nakatira sa isang nursing facility, magbabayad din kami para sa mga hearing 
aid, kabilang ang: 
• Mga molde, supply, at mga insert 
• Mga pag-aayos na nagkakahalaga ng mahigit sa $25 bawat pag-aayos 
• Inisyal na set ng mga baterya 
• Anim na pagpunta para sa pagsasanay, pag-a-adjust, at pagsukat sa pamamagitan ng parehong 

vendor pagkatapos ninyong makuha ang hearing aid 
• Pagsubok na panahon ng arkila ng mga hearing aid 
Mga hearing aid 
Ang benepisyo ng hearing aid ay $1,510 tuwing taon ng pananalapi (Hulyo 1-Hunyo 30) at 
kabilang ang mga molde, pagbabago ng mga supply at accessory. 
Kailangan ninyong makipag-usap sa inyong provider at kumuha ng rekomendasyon. 

$0 
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MGA SERBISYO NA BINABAYARAN NG AMING PLANO ANG DAPAT NINYONG BAYARAN 

Screening para sa HIV 
Binabayaran namin ang isang screening para sa HIV tuwing 12 buwan para sa mga tao na: 
• Humihingi ng screening na pagsusuri ng HIV, o 
• Nasa lumaking panganib para sa impeksiyon ng HIV. 
Para sa mga babae na buntis, nagbabayad kami para sa hanggang tatlong screening na pagsusuri 
ng HIV sa panahon ng pagbubuntis. 

$0 

Mga pagkaing hinahatid sa bahay 
Kailangan ninyong makipag-usap sa inyong provider at kumuha ng rekomendasyon. 

$0 copay para sa 2 pagkaing 
hinahatid sa tahanan kada araw ng 
hanggang sa 14 na araw kasunod 
ng paglabas (ang mga pagkain ay 
dapat pangangailangan medikal at 
inutos ng doktor o practitioner). 
$0 copay ara sa paghahatid ng 
pagkain kung kailangan ninyo ng 
tulong na nakatira sa tahanan. 

Pangangalaga ng ahensiya sa kalusugan sa tahanan* 
Bago kayo makakuha ng mga serbisyo ng pangangalaga sa bahay, dapat sabihin sa amin ng 
doktor na kailangan ninyo ang mga ito, at ang mga ito ay dapat ibigay ng isang ahensiya ng 
kalusugan sa tahanan. 
Magbabayad kami para sa mga sumusunod na serbisyo, at maaaring para sa iba pang mga 
serbisyo na hindi nakalista rito: 
• Part-time o patigil-tigil na mga serbisyo para sa may kasanayang pangangalaga at aide para 

sa kalusugan sa tahanan (Sasaklawin bilang benepisyo ng pangangalagang pangkalusugan sa 
tahanan, ang inyong pinagsamang mga serbisyo para sa may kasanayang pangangalaga at aide 
para sa kalusugan sa tahanan ay dapat magkaroon ng kabuuan na mas kaunti sa 8 araw bawat 
araw at 35 oras bawat linggo.) 

• Physical therapy, occupational therapy at therapy sa pananalita 
• Mga serbisyong medikal at panlipunan 
• Mga kagamitan at supply na pang-medikal 
Kailangan ninyong makipag-usap sa inyong provider at kumuha ng rekomendasyon. 

$0 
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MGA SERBISYO NA BINABAYARAN NG AMING PLANO ANG DAPAT NINYONG BAYARAN 

Home infusion therapy 
Magbabayad ang plano para sa home infusion therapy, na tinutukoy bilang mga gamot o 
biological substance na ibinibigay sa ugat o inilalagay sa ilalim ng balat at ibinibigay sa inyo sa 
tahanan. Kinakailangan ang mga sumusunod para isagawa ang home infusion: 
• Ang gamot o biological substance, tulad ng antiviral o immune globulin; 
• Kagamitan tulad ng pump; at 
• Mga supply, tulad ng tubing o isang catheter. 
Sasaklawin ng plano ang mga serbisyo ng home infusion na kasama ngunit hindi limitado sa: 
• Mga serbisyo ng propesyonal, kabilang ang mga serbisyo ng pangangalaga, na ibinibigay alinsunod 

sa inyong plano sa pangangalaga; 
• Hindi na kasama sa benepisyo ng DME ang pagsasanay at edukasyon ng miyembro; 
• Remote na pagsubaybay; at 
• Mga serbisyo sa pagsubaybay para sa mga probisyon ng home infusion therapy at home infusion 

na mga gamot na ibinibigay ng isang kwalipikadong supllier ng home infusion therapy. 

$0 

Pangangalaga ng hospice* 
Makakakuha kayo ng pangangalaga mula sa alinmang programa ng hospice na sertipikado 
ng Medicare. May karapatan kayong pumili ng hospice kung malalaman ng inyong provider 
at medikal na direktor ng hospice na kayo ay may prognosis na nagtataning sa buhay. 
Nangangahulugan ito na mayroon kayong sakit na nagtataning sa buhay at inaasahang 
mabuhay ng anim na buwan o mas kaunti. Ang inyong doktor ng hospice ay maaaring isang 
nasa network na tagabigay ng serbisyo o isang wala sa network na provider. 
Ang plano ay magbabayad para sa mga sumusunod habang kayo ay tumatanggap ng mga 
serbisyo ng hospice: 
• Mga gamot upang gamutin ang mga sintomas at pananakit 
• Pansamantalang pangangalaga upang magpahinga ang tagapag-alaga 
• Pangangalaga sa bahay 

$0 
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MGA SERBISYO NA BINABAYARAN NG AMING PLANO ANG DAPAT NINYONG BAYARAN 

Ang mga serbisyo ng hospice at mga serbisyong sinasakop ng Medicare Part A o B ay 
sinisingil sa Medicare. 
• Tingnan ang Seksyon F ng kabanatang ito para sa higit pang impormasyon. 
Para sa mga saklaw na serbisyo ng L.A. Care Cal MediConnect Plan ngunit hindi 
sinasaklaw ng Medicare Part A o B: 
• Sasaklawin ng L.A. Care Cal MediConnect Plan ang mga serbisyong sinasaklaw ng plano na hindi 

sinasaklaw sa ilalim ng Medicare Part A o B. Sasaklawin ng plano ang mga serbisyo ang mga 
ito man ay may kaugnayan o wala sa inyong prognosis na nagtataning sa buhay. Wala kayong 
babayaran para sa mga serbisyong ito. 

Para sa mga gamot na maaaring saklaw ng benepisyo ng Medicare Part D ng 
L.A. Care Cal MediConnect Plan: 
• Ang mga gamot ay hindi kailanman sinasaklaw ng parehong hospice at ng aming plano nang 

magkasabay. Para sa higit pang impormasyon, mangyaring tingnan ang Kabanata Chapter 5. 
Tandaan: Kung kailangan ninyo ng pangangalaga na hindi mula sa hospice, dapat ninyong 
tawagan ang inyong Tagapamahala ng Pangangalaga upang ayusin ang mga serbisyo. Ang 
pangangalaga na hindi mula sa hospice ay pangangalaga na walang kaugnayan sa inyong 
sakit na nagtataning sa buhay. Makipag-ugnayan sa Mga Serbisyo sa Miyembro at ikokonekta 
kayo sa Namamahala ng Pangangalaga. Pwede kayong makipag-ugnayan sa Mga Serbisyo sa 
Miyembro sa 1-888-522-1298 (TTY: 711), 24 na oras sa isang araw, 7 araw sa isang linggo, 
kasama ang mga holiday. 
Sinasaklaw ng aming plano ang mga serbisyo sa pagkonsulta sa hospice (isang beses lamang) 
para sa isang taong may sakit at may taning ang buhay na hindi pinili ang benepisyo ng hospice. 

Mga pagbabakuna 
Magbabayad kami para sa mga sumusunod na serbisyo: 
• Bakuna sa pulmonya 
• Mga bakuna para sa trangkaso, isang beses bawat panahon ng trangkaso sa taglagas at 

taglamig, na may karagdagang bakuna para sa trangkaso kung pangangailangan medikal 
• Bakuna laban sa Hepatitis B kung kayo ay nasa mataas o katamtamang panganib na 

magkaroon ng hepatitis B 
• Iba pang mga bakuna kung kayo ay nasa panganib at nakakatugon ang mga ito sa mga 

tuntunin sa pagsaklaw ng Medicare Part B 
Magbabayad kami para sa iba pang mga bakuna na nakakatugon sa mga tuntunin sa 
pagsaklaw ng Medicare Part D. Basahin ang Kabanata 6 upang malaman pa. 
Magbabayad din kami para sa lahat ng bakuna para sa mga nasa hustong gulang bilang 
inirerekomenda ng Tagapayong Komite para sa mga Kasanayan sa Pagbabakuna (Advisory 
Committee on Immunization Practices, ACIP). 

$0 
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MGA SERBISYO NA BINABAYARAN NG AMING PLANO ANG DAPAT NINYONG BAYARAN 

Pangangalaga para sa inpatient* 
Magbabayad kami para sa mga sumusunod na serbisyo at iba pang mga serbisyo ng medikal na 
kinakailangan na hindi nakalista rito: 
• Semi-private na kwarto (o pribadong kwarto kung ito ay pangangailangan medikall) 
• Mga pagkain, kabilang ang mga espesyal na diyeta 
• Mga regular na serbisyo sa pag-aalaga 
• Mga halaga ng mga unit para sa espesyal na pangangalaga, tulad ng mga unit para sa masusing 

pangangalaga o pangangalaga ng puso 
• Mga gamot at mga paggamot 
• Mga pagsusuri sa laboratoryo 
• Mga X-ray at iba pang mga serbisyo ng radiology 
• Mga kailangang supply para sa pag-opera at pang-medikal 
• Mga kagamitan, tulad ng mga wheelchair 
• Mga serbisyo ng silid para sa pag-oopera at pagpapagaling 
• Physical therapy, occupational, at therapy para sa pagsasalita 
• Mga serbisyo sa pag-abuso sa droga o alak ng inpatient 
• Sa ilang mga kaso, ang mga sumusunod na uri ng transplant: may kaugnayan sa cornea, bato, 

bato/lapay, puso, atay, baga, puso/baga, bone marrow, stem cell, at may kaugnayan sa 
bituka/multivisceral. 

Kung kailangan ninyo ng isang transplant, susuriin ang inyong kaso ng isang transplant 
center na inaprubahan ng Medicare at magpapasiya kung kayo ay isang kandidato para sa 
isang transplant. Ang mga provider para sa transplant ay maaaring lokal o nasa labas ng 
lugar ng serbisyo. Kung papayag ang mga lokal na provider para sa transplant na tanggapin 
ang singil ng Medicare, makukuha ninyo ang inyong mga serbisyo ng transplant sa lugar 
o wala sa paraan ng pangangalaga para sa inyong komunidad. Kung nagbibigay ang 
L.A. Care Cal MediConnect Plan ng mga serbisyo wala sa paraan ng pangangalaga para sa 
aming komunidad at pipiliin ninyong makuha ang inyong transplant doon, aayusin namin o 
babayaran ang mga gastos para sa tutuluyan at pagbibiyahe para sa inyo at isa pang tao. 
• Dugo, kabilang ang pag-iimbak at pagbibigay 
• Mga serbisyo ng doktor 
Kailangan ninyong makipag-usap sa inyong provider at kumuha ng rekomendasyon. 

$0 
Dapat kayong kumuha ng 
pag-apruba mula sa plan upang 
patuloy na tumanggap ng 
pangangalaga para sa inpatient 
sa isang wala sa network na 
ospital pagkatapos makontrol 
ang inyong emergency. 
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MGA SERBISYO NA BINABAYARAN NG AMING PLANO ANG DAPAT NINYONG BAYARAN 

Pangangalaga ng kalusugan ng isip para sa inpatient* 
Magbabayad kami para sa mga serbisyo sa pangangalaga ng kalusugan ng isip na 
nangangailangan ng pamamalagi sa ospital. 
• Kung kailangan ninyo ng mga serbisyo para sa inpatient sa isang nagsasariling ospital pangkaisipan, 

magbaabyad kami para sa unang 190 araw. Pagkatapos noon, ang lokal na ahensiya ng kalusugan 
ng isip ng county ay magbabayad para sa mga serbisyo sa mamamalagi sa ospital para sa isip na 
pangangailangang medikal. Ang awtorisasyon para sa pangangalaga na mahigit sa 190 araw ay 
iuugnay sa lokal na ahensiya ng kalusugan ng isip ng county. 
– Ang 190-araw na limitasyon ay hindi naaangkop sa mga serbisyo sa kalusugan ng isip 

ng pasyenteng nananatili sa ospital na ibinibigay ng isang yunit ng sakit sa isip ng isang 
pangkalahatang ospital. 

• Kung kayo ay may edad na 65 taon o mas matanda, babayaran namin ang mga serbisyong natanggap 
ninyo sa isang Institusyon para sa Mga Sakit sa Isip (Institute for Mental Diseases, IMD). 

$0 

Pasyenteng nananatili sa ospital: Mga sakop na serbisyo sa isang ospital o 
pasilidad ng sanay na pag-aalaga (Skilled Nursing Facility, SNF) sa panahon ng 
hindi sakop na mananatili sa ospital* 
Kung ang inyong pananatili sa ospital ay hindi makatwiran at medikal na kinakailangan, hindi 
namin ito babayaran. 
Gayunpaman, sa mga partikular na sitwasyon kung saan ang pangangalaga sa inpatient ay hindi 
sinasalaw, maaaring magbayad pa rin kami para sa mga serbisyo na nakukuha ninyo habang nasa 
ospital o nursing facility. Upang malaman pa, makipag-ugnayan sa Mga Serbisyo sa Miyembro. 
Magbabayad kami para sa mga sumusunod na serbisyo, at maaaring para sa iba pang mga 
serbisyo na hindi nakalista rito: 
• Mga serbisyo ng doktor 
• Mga pagsusuring diyagnostiko, tulad ng mga pagsusuri sa laboratoryo 
• X-ray, radium, at isotope therapy, kabilang ang mga materyal at serbisyo ng tekniko 
• Mga bendahe sa pag-opera 
• Mga splint, cast, at iba pang mga device na ginagamit para sa mga bali at pagkawala sa lugar 
• Prosthetics at orthotics na kagamitan, bukod sa mga pang-ngipin, kabilang ang pagpapalit o 

pag-aayos ng mga nasabing kagamitan. Ang mga ito ay mga kagamitan na: 
– Nagpapalit ng lahat ng bahagi ng panloob ng bahagi ng katawan (kabilang ang magkakadikit 

na tisyu), o 
– Nagpapalit ng lahat o bahagi ng pagganap ng isang hindi gumagana o pumpalyang panloob na 

bahagi ng katawan. 
• Mga brace ng binti, braso, likod, at leeg, mga pansuporta, at artipisyal na mga binti, braso, 

at mata. Kabilang sa mga pag-a-adjust, pagsasaayos, at mga pamalit na kailangan dahil sa 
pagkasira, sobrang paggamit, pagkawala, o pagbabago sa kalagayan ng pasyente 

• Physical therapy, therapy para sa pagsasalita, at occupational therapy 

$0 
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MGA SERBISYO NA BINABAYARAN NG AMING PLANO ANG DAPAT NINYONG BAYARAN 

Mga serbisyo at supply sa sakit sa bato* 
Magbabayad kami para sa mga sumusunod na serbisyo: 
• Mga serbisyo para sa edukasyon sa sakit sa bato upang magturo ng pangangalaga sa bato at 

tulungan ang mga miyembro na gumawa ng mabubuting desisyon tungkol sa pangangalaga 
sa kanila. Kayo dapat ay may yugto IV na hindi gumagaling na sakit sa bato, at dapat kayong 
irekomenda ng inyong doktor. Sasaklawin namin ang hanggang anim na sesyon ng mga 
serbisyo para sa edukasyon sa sakit sa bato. 

• Mga paggamot na dialysis para sa outpatient, kabilang ang mga paggamot na dialysis kapag 
pansamantalang nasa labas ng lugar ng serbisyo, gaya ng ipinaliwanag sa Kabanata 3 

• Mga paggamot na dialysis para sa mamamalagi sa ospital kung kayo ay ipinasok bilang 
mamamalagi sa ospital para sa espesyal na pangangalaga 

• Pagsasanay para sa sariling dialysis, kabilang ang pagsasanay para sa inyo at sinumang 
tumutulong sa inyo sa inyong mga paggamot na dialysis sa bahay. Kailangan ninyong 
makipag-usap sa inyong provider at kumuha ng rekomendasyon. 

• Kagamitan at mga supply para sa dialysis sa bahay 
• Mga partikular na serbisyong suporta sa tahanan, tulad ng mga kailangang pagbisita ng mga 

sinanay na worker ng dialysis sa inyong bahay, upang tumulong sa mga emergecy, at upang 
tingnan ang inyong dialysis equipment at supply ng tubig. 

Ang inyong Medicare Part B na benepisyo sa gamot ay nagbabayad para sa ilang mga gamot 
para sa dialysis. Para sa impormasyon, mangyaring tingnan ang “Medicare Part B na mga 
inireresetang gamot” sa tsart na ito. 

$0 

Screening para sa kanser sa baga 
Magbabayad ang plano para sa screen para sa kanser sa baga tuwing 12 buwan kung kayo ay 
• Ay edad 55-80, at 
• Mayroong pagpapayo at pagbisita sa inyong doktor o iba pang kwalipikadong provider para sa 

magkabahaging paggawa ng desisyon at 
• Nanigarilyo ng kahit 1 pakete sa isang araw para sa 30 taon nang walang mga palatandaan o 

sintomas ng kanser sa baga o naninigarilyo ngayon o tumigil na sa loob ng nakaraang 15 taon. 
Pagkatapos ng unang screening, magbabayad ang plano para sa iba pang screening bawat 
taon nang may nakasulat na utos mula sa inyong doktor o iba pang kwalipikadong provider. 

$0 
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MGA SERBISYO NA BINABAYARAN NG AMING PLANO ANG DAPAT NINYONG BAYARAN 

Medikal na therapy para sa nutrisyon* 
Ang benepisyong ito ay para sa mga taong may diyabetis o sakit sa bato nang walang dialysis. 
Para rin ito sa pagkatapos ng transplant ng bato kapag inirekomenda o inutos ng inyong doktor. 
Magbabayad kami para sa tatlong oras na harapan na serbisyo ng pagpapayo sa inyong unang 
taon na natanggap ninyo ang mga serbisyo ng medikal na therapy para sa nutrisyon sa ilalim ng 
Medicare. (Kabilang rito ang aming plano, alinmang iba pang plano ng Medicare Advantage, o 
Medicare.) Maaari naming aprubahan ang karagdagang serbisyo kung pangangailangan medikal. 
Magbabayad kami para sa dalawang oras na harapan na serbisyo ng pagpapayo bawat taon 
pagkaraan noon. Kung magbabago ang inyong kondisyon, paggamot, o diyagnosis, maaari 
kayong makakuha ng mas maraming oras ng paggamot nang may rekomendasyon o utos ng 
doktor. Dapat irekomenda ng doktor ang mga serbisyong ito at i-renew ang rekomendasyon 
o utos bawat taon kung kailangan ang paggamot sa susunod na taon ng kalendaryo. Maaari 
naming aprubahan ang karagdagang serbisyo kung pangangailan medikal. 

$0 

Programa ng Medicare para sa Pag-iwas sa Diyabetis (Medicare Diabetes 
Prevention Program, MDPP)* 
Babayaran ng plano ang mga serbisyo ng MDPP. Ang MDPP ay dinisenyo upang tulungan 
kayong dagdagan ang malusog na gawi. Nagbibigay ito ng praktikal na pagsasanay sa: 
• pangmatagalang pagbabago sa pagkain, at 
• dinagdagang pisikal na aktibidad, at 
• mga paraan upang mapanatili ang pagbabawas ng timbang at malusog na pamumuhay. 
Kailangan ninyong makipag-usap sa inyong provider at kumuha ng rekomendasyon. 

$0 
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MGA SERBISYO NA BINABAYARAN NG AMING PLANO ANG DAPAT NINYONG BAYARAN 

Medicare Part B na mga inireresetang gamot* 
Ang mga gamot na ito ay sinasaklaw sa ilalim ng Part B ng Medicare. Babayaran ng 
L.A. Care Cal MediConnect Plan ang mga sumusunod na gamot: 
• Mga gamot na hindi ninyo karaniwang ibinibigay sa sarili at iniiniksiyon o ipinapasok habang 

kayo ay tumatanggap ng mga serbisyo ng doktor, hindi mamamalagi sa ospital, o mga serbisyo 
ng center para sa pag-oopera sa nakakalakad 

• mga gamot na iniinom ninyo gamit ang matibay na kagamitang medikal (tulad ng mga nebulizer) 
na pinahintulutan ng plano 

• Mga dahilan ng pamumuo ng dugo na ibinibigay ninyo sa sarili sa pamamagitan ng iniksiyon 
kung kayo ay may hemophilia 

• Immunosuppressive na mga gamot, kung kayo ay naka-enroll sa Medicare Part A sa panahon ng 
transplant ng bahagi ng katawan 

• Mga gamot sa osteoporosis na iniiniksiyon. Ang mga gamot na ito ay binabayaran kung kayo 
ay namamalagi sa bahay, may bali sa buto na pinatutunayan ng doktor na may kaugnayan sa 
osteoporosis pagkaraan ng pagtigil ng regla, at hindi ninyo kayang iiniksiyon sa sarili 

• Mga antigen 
• Mga partikular na gamot laban sa kanser at mga gamot laban sa nasusuka 
• Mga partikular na gamot para sa dialysis sa bahay, kabilang ang heparin, ang antidote para sa 

heparin (kapag pangangailangang medikal) (kapag pangangailangang medikal), mga anesthesia 
na ipinapahid sa ibabaw at mga erythropoiesis-stimulating agent (tulad ng Epogen®, Procrit®, 
Epoetin Alfa, Aranesp®, o Darbepoetin Alfa) 

• IV immune globulin para sa paggamot sa tahanan ng mga pangunahing sakit sa kakulangan ng 
panlaban sa sakit 

Dadalhin kayo ng sumusunod na link sa lsitahan ng mga gamot ng Part B na maaaring 
sasailalim sa step therapy: 
https://calmediconnectla.org/members/part-d-prescriptiondrugs. 
Sinasaklaw din namin ang ilang bakuna sa ilalim ng aming benepisyo ng inireresetang gamot ng 
Medicare Part B at Part D. 
Ipinapaliwanag ng Kabanata 5 ang benepisyo ng inireresetang gamot ng outpatient. Ito ay 
nagpapaliwanag ng mga panuntunan na dapat ninyong sundin upang masaklaw ang mga gamot. 
Ipinapaliwanag ng Kabanata 6 kung ano ang babayaran ninyo para sa inyong mga inireresetang 
gamot ng outpatient sa pamamagitan ng aming plano. 

$0 
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MGA SERBISYO NA BINABAYARAN NG AMING PLANO ANG DAPAT NINYONG BAYARAN 

Pang-medikal na transportasyon na hindi pang-emergency * 
Pinahihintulutan ng benepisyong ito ang transportasyon na pinakasulit at madaling makuha. Kabilang 
dito ang: ambulansiya, litter van, mga serbisyo ng pang-medikal na transportasyon para sa 
wheelchair van, at pakikipag-ugnayan sa para transit. 
Ang mga paraan ng transportasyon ay pinahihintulutan kapag: 
• Ang inyong kondisyong medikal at/o pisikal ay hindi kayo pinahihintulutang magbiyahe sa 

pamamagitan ng bus, pampasaherong sasakyan, taxicab, o iba pang paraan ng pampubliko o 
pribadong transportasyon, at 

• Ang transportasyon ay kinakailangan para sa layunin ng pagkuha ng kinakailangang 
pangangalagang medikal. 

Nakikipagtulungan ang L.A. Care sa inyong doktor upang tulungan kayong mag-iskedyul ng 
transportasyong kailangan ninyo upang makapunta at manggaling sa inyong mga saklaw 
na serbisyo ng L.A. Care Cal MediConnect. Ang pag-iiskedyul ay maaaring mangailangan ng 
request ng provider at pag-apruba ng L.A. Care. Tawagan ang Mga Serbisyo sa Miyembro ng 
Cal L.A. Care Cal MediConnect sa 1-888-522-1298 (TTY: 711), 24 na oras sa isang araw, 7 araw 
sa isang linggo, kasam ang mga holiday, upang alamin p ang tungkol sa inyong mga opsyon sa 
transportasyon at kung paano magpapaiskedyul ng masasakyan. 

$0 

Hindi medikal na transportasyon 
Ang benepisyong ito ay nagpapahintulot ng transportasyon sa mga serbisyong medikal sa 
pamamagitan ng sasakyang pampasahero, taksi, o ibang mga paraan ng pampubliko/pribadong 
transportasyon. 
Ang benepisyong ito ay hindi naglilimita sa inyong benepisyo sa hindi pang-emergency na 
medikal na transportasyon. 
Matutulungan kayo ng L.A. Care na mag-iskedyul ng transportasyon na kailangan ninyo para 
makapunta at manggaling inyong mga serbisyo na sinasaklaw ng L.A. Care Cal MediConnect Plan. 
Tawagan ang Mga Serbisyo sa Miyembro ng Cal L.A. Care Cal MediConnect sa 1-888-522-1298 
(TTY: 711), 24 na oras sa isang araw, 7 araw sa isang linggo, kasama ang mga holiday, upang 
alamin pa ang tungkol sa inyong mga opsyon sa transportasyon at kung paano magpapaiskedyul 
ng masasakyan. 
Kailangan ninyong makipag-usap sa inyong provider at kumuha ng rekomendasyon. 

$0 
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MGA SERBISYO NA BINABAYARAN NG AMING PLANO ANG DAPAT NINYONG BAYARAN 

Pangangalaga ng nursing facility* 
Ang nursing facility (NF) ay isang lugar na nagbibigay ng pangangalaga para sa mga taong 
hindi makakakuha ng pangangalaga sa bahay ngunit hindi kailangang maospital. 
Kabilang sa mga serbisyong babayaran namin ang, ngunit hindi limitado sa, mga sumusunod: 
• Semi-private na kwarto (o pribadong kwarto kung ito ay pangangailangan medikal) 
• Mga pagkain, kabilang ang mga espesyal na diyeta 
• Mga serbisyo ng pangangalaga 
• Physical therapy, occupational therapy, at therapy para sa pagsasalita 
• Respiratory therapy 
• Mga gamot na ibinibigay sa inyo bilang bahagi ng inyong plano sa pag-aalaga. (Kabilang dito ang 

mga substance na likas na nasa katawan, tulad ng mga dahilan sa pamumuo ng dugo.) 
• Dugo, kabilang ang pag-iimbak at pagbibigay 
• Mga supply na pang-medikal at para sa pag-oopera na karaniwang ibinibigay ng mga nursing 

facility 
• Mga pagsusuri sa laboratoryo na ibinibigay ng mga nursing facility 
• Mga X-ray at iba pang mga serbisyong para sa radiology na karaniwang ibinibigay ng mga 

nursing facility 
• Paggamit ng mga kagamitan, tulad ng mga wheelchair na karaniwang ibinibigay ng mga 

nursing facility 
• Mga serbisyo ng doktor/practitioner 
• Matibay na kagamitang pang-medikal 
• Mga serbisyong pangngipin, kabilang ang mga pustiso 
• Mga benepisyo sa paningin 
• Mga eksamen para sa pandinig 
• Pangangalagang may kaugnayan sa chiropractic 
• Mga serbisyo sa paa 
Karaniwang kukunin ninyo ang inyong pangangalaga mula sa mga pasilidad na nasa network. 
Gayunpaman, maaaring makuha ninyo ang inyong pangangalaga mula sa isang pasilidad na 
wala sa aming network. Makakakuha kayo ng pangangalaga mula sa mga sumusunod na lugar 
kung tatanggapin nila ang mga halaga ng pagbabayad ng aming plan: 
• Ang isang nursing home o komunidad sa pagreretiro para sa pagpapatuloy ng pangangalaga 

kung saan kayo nakatira bago kayo maospital (basta't ito ay nagbibigay ng pangangalaga ng 
nursing facility). 

• Isang nursing facility kung saan nakatira ang inyong asawa sa panahon na umalis kayo ng ospital. 
Kailangan ninyong makipag-usap sa inyong provider at kumuha ng rekomendasyon. 

$0 
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MGA SERBISYO NA BINABAYARAN NG AMING PLANO ANG DAPAT NINYONG BAYARAN

 Screening at therapy sa labis na katabaan upang panatilihing mababa 
ang timbang 
Kung kayo ay may body mass index na 30 o mahigit pa, magbabayad kami para sa pagpapayo 
upang matulungan kayong magbawas ng timbang. Dapat kayong kumuha ng pagpapayo 
na nasa ayos na pangunahing pangangalaga. Sa ganoong paraan, mapapamahalaan ito sa 
pamamagitan ng inyong buong plano para sa pag-iwas. Kausapin ang inyong tagabigay ng 
pangunahing pangangalaga upang malaman pa. 

$0 

Mga serbisyo ng programa sa paggamot gamit ang opioid* 
Magbabayad ang plano para sa mga sumusunod na serbisyo para gamutin ang sakit sa 
paggamit ng opioid: 
• Ang mga gamot na aprubado ng Food and Drug Administration (FDA) at, kung naaangkop, 

pamamahala at pagbibigay ng mga gamot na ito 
• Pagpapayo sa pag-abuso sa paggamit ng droga o alak 
• Therapy para sa indibiduwal at grupo 
• Pagsusuri para sa mga gamot o kemikal sa inyong katawan (pagsusuri ng lason sa katawan) 

$0 

Mga pagsusuring diyagnostiko para sa hindi mamamalagi sa ospital at mga 
serbisyo at supply na pang-therapy* 
Magbabayad kami para sa mga sumusunod na serbisyo at iba pang mga serbisyo ng 
pangangailangan medikal na hindi nakalista rito: 
• Mga X-ray 
• Radiation (radium at isotope) therapy, kabilang ang mga materyal at supply ng tekniko 
• Mga supply para sa pag-oopera, tulad ng mga gamot at bendahe 
• Mga splint, cast, at iba pang mga devince ginagamit para sa mga bali at pagkawala sa lugar 
• Mga pagsusuri sa laboratoryo 
• Dugo, kabilang ang pag-iimbak at pagbibigay 
• Iba pang mga pagsusuring diyagnostiko para sa outpatient 
Kailangan ang paunang pahintulot at rekomendasyon, maliban para sa mga 
pangdiyagnostikong pamamaraan at serbisyon kaugnay sa COVID-19. 

$0 
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MGA SERBISYO NA BINABAYARAN NG AMING PLANO ANG DAPAT NINYONG BAYARAN 

Mga serbisyo para sa outpatient* 
Nagbabayad kami para sa pangangailangan medikal na nakukuha ninyo sa outpatient 
department ng ospital para sa diyagnosis o paggamot ng isang sakit o pinsala, tulad ng: 
• Mga serbisyo sa isang departamento para sa emergency o klinika para sa outpatient, tulad ng mga 

serbisyo para sa operasyon ng outpatient o para sa obserbasyon 
– Tinutulungan ng mga serbisyo para sa obserbasyon ang inyong mga doktor kung kailangan 

ninyong ipapasok sa ospital bilang isang “inpatient.” 
– Minsan maaaring nasa ospital kayo nang magdamag at maaari pa ring isang “outpatient.” 
– Maaari kayong makakuha ng higit pang impormasyon tungkol sa pagiging isang inpatient o 

outpatient sa dokumento ng impormasyon na ito: 
www.medicare.gov/sites/default/fles/2018-09/11435-Are-You-an-Inpatient-
or-Outpatient.pdf 

• Mga pagsusuri sa laboratoryo at diyagnostiko na sinisingil ng ospital 
• Pangangalaga ng kalusugan ng isip, kabilang ang pangangalaga sa isang programa para sa 

bahagyang pagkakaospital, kung mapapatunayan ng doktor na kakailanganin ng paggamot na 
kailangang mamalagi sa ospital nang wala ito 

• Mga X-ray at iba pang serbisyo ng radiology na karaniwang sinisingil ng ospital 
• Mga supply na pangmedikal, tulad ng mga splint at cast 
• Mga screening para sa pag-iwas at mga serbisyong nakalista sa Tsart ng mga Benepisyo 
• Ilang mga gamot na hindi ninyo maibibigay sa sarili 
Kailangan ninyong makipag-usap sa inyong provider at kumuha ng rekomendasyon. 

$0 

https://www.medicare.gov/sites/default/files/2018-09/11435-Are-You-an-Inpatient-or-Outpatient.pdf
https://www.medicare.gov/sites/default/files/2018-09/11435-Are-You-an-Inpatient-or-Outpatient.pdf
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MGA SERBISYO NA BINABAYARAN NG AMING PLANO ANG DAPAT NINYONG BAYARAN 

Pangangalaga ng kalusugan ng isip ng hindi mamamalagi sa ospital* 
Magbabayad kami para sa mga serbisyo sa kalusugan ng isip na ibinibigay ng: 
• Psychiatrist o doktor na lisensyado sa state 
• Klinikal na psychologist 
• Klinkal na social worker 
• Klinikal na espesyalistang nars 
• Nars na practitioner 
• Assistant ng doktor 
• Sinumang ibang kuwalipikado-ng-Medicare na propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan 

ng isip gaya ng pinapayagan sa ilalim ng mga naaangkop na batas ng estado 
Magbabayad kami para sa mga sumusunod na serbisyo, at maaaring para sa iba pang mga 
serbisyo na hindi nakalista rito: 
• Mga serbisyo ng klinika 
• Pang-umagang paggamot– kapag natutugunan ninyo ang mga pamantayan ng pangangailangan 

medikal para sa mga serbisyo na may espesyalidad 
• Mga serbisyo para sa rehabilitasyong may kaugnayan sa isip at pag-uugali – kapag natutugnan 

ninyo ang mga pamantayan ng pangangailangan medikal para sa mga serbisyo na may 
espesyalidad sa kalusugan ng isip 

• Bahagyang pagkakaospital/Masusing mga programa para sa outpatient 
• Indibidwal at panggrupong pagsusuri at paggamot sa kalusugan ng isip 
• Pangkaisipang pagsusuri kapag napatunayan sa klinika na dapat suriin ang resulta ng 

kalusugan ng isip 
• Mga serbisyo para sa hindi mamamalagi sa ospital para sa mga layunin ng pagsubaybay sa 

therapy gamit ang gamot 
• Laboratoryo, mga gamot, mga supply at mga suplmento para sa outpatient 
• Pagkonsulta na may kaugnayan sa isip 
• Mga pagbisita sa isang propesyonal sa kalusugan ng isip sa pamamagitan ng paggamit ng 

telepono, electronic tablet o computer kapalit sa pagpunta sa klinika p opisina  

$0 

Mga serbisyo ng rehabilitasyon para sa outpatientl* 
Magbabayad kami para sa physical therapy, occupational therapy, at therapy para sa pagsasalita. 
Makakakuha kayo ng mga serbisyo para sa rehabilitasyon para sa outpatient mula sa mga 
departamento ng ospital para sa outpatient, mga nagsasariling opisina ng therapist, mga 
pasilidad para sa komprehensibong rehabilitasyon ng outpatient (comprehensive outpatient 
rehabilitation facilities, CORF), at iba pang mga pasilidad. 
Kailangan ninyong makiapg-usap sa inyong provider at kumuha ng rekomendasyon 

$0 
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MGA SERBISYO NA BINABAYARAN NG AMING PLANO ANG DAPAT NINYONG BAYARAN 

Mga serbisyo sa hindi mamamalagi sa ospital para sa pang-aabuso sa droga o alak* 
Magbabayad kami para sa mga sumusunod na serbisyo, at maaaring para sa iba pang mga 
serbisyo na hindi nakalista rito: 
• Pagsusuri at pagpapayo sa labis na pag-inom ng alak 
• Paggamot sa pang-aabuso sa droga 
• Panggrupo o indibdiwal na pagpapayo ng isang kuwalipikadong clinician 
• Subacute detoxifcation sa isang pantahanang programa para sa pagkagumon 
• Mga serbisyo sa alak at/o droga sa isang sentro para sa masusing paggamot na hindi kailangang 

mamalagi sa ospital 
• Extended release Naltrexone (vivitrol) na paggamot 

$0 

Pag-opera na hindi kailangang mamalagi sa ospital* 
Magbabayad kami para sa pag-opera at mga serbisyo sa outpatient sa mga pasilidad ng ospital 
para sa outpatient at mga center para sa pag-oopera ng nakakalakad. 
Kailangan ninyong makipag-usap sa inyong provider at kumuha ng rekomendasyon. 

$0 

Allowance para sa Over-The-Counter 
Makakakuha kayo ng $35 na buwan-buwan na allowance para bumili ng mga inaprubahang 
item sa pamamagitan ng paggamit ng inyong OTC Allowance Card sa mga sumusunod na 
lokasyon ng retail: Walmart, CVS, Kroger, Ralphs at Food for Less. Maaari rin kayong mag-order 
sa telepono o sa online para ipadala sa inyo sa koreo ang mga item. 

$0 

Mga serbisyo para sa bahagyang pagkakaospital* 
Ang bahagyang pagkakaospital ay isang nakabalangkas na programa ng aktibong paggamot 
sa isip. Ibinibigay ito bilang serbisyo ng ospital para sa outpatient o ng isang center sa komunidad 
para sa kalusugan ng isip. Ito ay mas matindi kaysa sa pangangalagang nakukuha ninyo sa opisina 
ng inyong doktor o therapist. Ito ay nakakatulong sa inyo na makaiwas sa pamamalagi sa ospital. 
Kailangan ninyong makipag-usap sa inyong provider at kumuha ng rekomendasyon. 

$0 
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MGA SERBISYO NA BINABAYARAN NG AMING PLANO ANG DAPAT NINYONG BAYARAN 

Mga serbisyo ng doktor/provider, kabilang ang mga pagbisita sa opisina ng doktor 
Magbabayad kami para sa mga sumusunod na serbisyo: 
• Mga serbisyo sa pangangalagang pangkalusugan na pangangailangan medikal o pag-oopera na 

ibinibigay sa mga lugar na tulad ng: 
– Opisina ng doktor 
– Sertipikadong center para sa pag-oopera ng nakakalakad 
– Departamento ng ospital para sa outpatient 

• Pagkonsulta, diyagnosis, at paggamot ng isang espesyalista 
• Mga pangunahing eksamen ng pandinig at balanse na ibinibigay ng inyong provider ng pangunahing 

pangangalaga o espesyalista, kung iuutos ito ng inyong doktor upang makita kung kailangan ninyo ng paggamot 
• Partikular na karagdagang serbisyo ng pagbibigay ng impormasyong pangkalusugan sa telepono 

(telehealth), kabilang ang mga para sa sipon, trangkaso, ubo, impeksyon sa sinus at dibdib, 
alerhiya, balat, mga lagnat, masakit na lalamunan, mga impeksyon sa tainga. 

• May opsyon ka makuha ang mga serbisyong ito sa pamamamagitan ng harapan na pagbisita sa 
pamamagitan ng telehealth. Kung pipiliin ninyong kumuha ng isa sa mga serbisyong ito sa pamamagitan ng 
telehealth, dapat kayong gumamit ng nasa network na provider na nagbibigay ng serbisyo ngo telehealth. 
– Mga Konsultasyon sa Telepono: Bibigyan ng Teladoc ang mga miyembro na unlimited walang 

bayad na access sa konsultasyon sa telepono ng mga doktor na lisensyado ng estado sa pamamagitan 
ng pagtawag sa 1-855-522-1298 (TTY: 711) 24 na oras sa isang araw, 7 araw sa isang linggo. 

– Mga Konsultasyon sa Video: Bibigyan ng Teladoc ang mga miyembro ng access sa pribado at 
ligtas na mga konsultasyon sa video na ibinibigay ng isang doktor na lisensyado ng estado kung 
saan matatagpuan ang miyembro 7 a.m. hanggang 9 p.m. / 7 araw sa isang linggo. (Available ang 
mga konsultasyon sa video sa pamamagitan ng pag-download ng Teladoc app sa inyong 
cellphone). Kunin ang app sa pamamagitan ng pagpunta sa https://www.teladoc.com/mobile/. 

• Ang mga serbisyo ng telehealth para sa buwan-buwan na huling yugto ng sakit sa bato 
(End-Stage Renal Disease, ESRD) na mga may kaugnayang pagbisita para sa mga miyembro ng 
dialysis sa bahay sa isang ospital o renal dialysis center sa ospital na may kritikal na access, pasilidad 
ng renal dialysis o bahay ng miyembro. 

• Ang mga serbisyo ng telehealth upang i-diagnose, suriin o gamutin ang mga sintomas ng isang stroke. 
• Mga virtual na pag- check-in (halimbawa, sa pamamagitan ng telepono o video chat) sa inyong 

doktor para sa 5-10 minuto kung: 
– hindi kayo isang bagong pasyente at 

° walang kaugnayan ang pag-check-in sa isang pagbisitsa sa opisina sa nakalipas na 7 araw at 
° hindi hahantong ang pag-check-in sa isang pagbisita sa opisina sa loob ng 24 na oras o ang 

pinakamaagang makukuhang appointment 
• Ang paggsusuri ng video at/o mga larawan na ipinapadala ninyo sa inyong doktor at interpretasyon 

at follow-up ng inyong doktor sa loob ng 24 na oras kung: 
– hindi kayo isang bagong pasyente at 

° walang kaugnayan ang pagsusuri sa isang pagbisita sa opisina sa nakalipas na 7 araw at 
° hindi hahantong ang pagsusuri sa isang pagbisita sa opisina sa loob ng 24 na oras o ang 

pinakamaagang makukuhang appointment 
• Ang konsultation na mayroon ang inyong doktor sa iba pang mga doktor sa pamamagitan ng 

telepono, ang Internet, o electronic na talaan ng kalusugan kung hindi kayo isang bagong pasyente 
• Pangalawang opinyon ng isa pang nasa network na provider bago ang pag-opera 
• Hindi karaniwang pangangalaga ng ngipin. Ang mga saklaw na serbisyo ay limitado sa: 

– Pag-opera ng panga o mga may kaugnayang istruktura 
– Pag-aayos ng mga bali ng panga o mga buto ng mukha 
– Pagbunot ng ngipin bago ang mga paggamot sa neoplastic na kanser gamit ang radiation 
– Mga serbisyo na sasaklawin kapag ibinigay ng isang doktor 

$0 

https://www.teladoc.com/mobile/
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MGA SERBISYO NA BINABAYARAN NG AMING PLANO ANG DAPAT NINYONG BAYARAN 

Mga serbisyo sa paa* 
Magbabayad kami para sa mga sumusunod na serbisyo: 
• Diagnosis and medical or surgical treatment of injuries and diseases of the foot (such as hammer 

toe or heel spurs) 
• Pangkaraniwang pangangalaga ng paa para sa mga miyembrong may mga kondisyon na 

nakakaapekto sa mga binti, tulad ng diyebetis 
Kailangan ninyong makipag-usap sa inyong provider at kumuha ng rekomendasyon. 

$0 

Mga eksamen para sa screening ng kanser sa prostate 
Para sa mga lalaking edad 50 at mas matanda pa, magbabayad kami para sa mga sumusunod 
na serbisyo nang isang beses tuwing 12 buwan: 
• Isang digital na eksamen ng puwit 
• Isang test saantigen na para sa prostate (Prostate Specifc Antigen, PSA) 

$0 

Mga prostetikong kagamitan at mga may kaugnayang supply* 
Ang mga prostetikong kagamitan ay pumapalit sa lahat ng bahagi o bahagi ng katawan o 
pagganap. Magbabayad kami para sa mga sumusunod na prostetikong serbisyo, at maaaring 
para sa ibang mga serbisyo na hindi nakalista rito: 
• Mga bag para sa colostomy at mga supply na may kaugnayan sa pangangalaga sa colostomy 
• Nutrisyon na idinadaan sa pamamagitan ng tiyan (enteral) at idinadaan sa ugat (parental), 

kasama ang supply kit sa pagpapakain, infusion puNustrimp, tubing at adaptor, mga solution, 
at mga supply para sa mga iniiniksyon sa sarili. 

• Mga pacemaker 
• Mga brace 
• Mga prostetikong sapatos 
• Mga artipisyal na braso at binti 
• Mga prostesis na suso (kabilang ang isang brassiere sa pag-opera pagkatapos ng isang mastectomy) 
• Mga protesis para palitan ang lahat ng bahagi ng panlabas na bahagi ng mukha na inalis o may 

kapansanan bilang resulta ng sakit, pinsalam o depekto sa kapanganakan 
• Cream at mga diaper para sa kawalan ng kakayahang magpigil ng ihi at dumi 
Magbabayad din kami para sa ilang mga supply na may kaugnayan sa mga prostetikong 
kagamitan. Magbabayad din kami para sa pag-aayos o pagpapalit ng mga prostetikong kagamitan. 
Naghahandog din kami ng pagsakop pagkatapos ng alisin ang katarata o pag-opera ng katarata. 
Tingnan ang “Pangangalaga ng Paningin” sa huling bahagi ng seksyong ito para sa mga detalye. 

$0 
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MGA SERBISYO NA BINABAYARAN NG AMING PLANO ANG DAPAT NINYONG BAYARAN 

Mga serbisyo ng rehabilitasyon ng baga* 
Magbabayad kami para sa mga programa para sa rehabilitasyon ng baga para sa mga 
miyembro na may katamtaman hanggang sa matindi at hindi gumagaling na sakit sa baga 
(Chronic Obstructive Pulmonary Disease, COPD). Dapat mayroong kayong rekomendasyon o 
utos para sa rehabilitasyon sa baga mula sa doktor o provider na gumagamot sa COPD. 
Magbabayad kami para sa mga serbisyo sa baga para sa mga pasyenteng nakadepende sa ventilator. 
Kailangan ninyong makipag-usap sa inyong provider at kumuha ng rekomendasyon. 

$0 

Screening at pagpapayo sa mga impeksiyon na naihahawa sa paraang 
sekswal (Sexually Transmitted Infections, STI) 
Magbabayad kami para sa mga screening para sa chlamydia, gonorrhea, syphilis, at hepatitis B. 
Ang mga screening na ito ay sinsaklaw para sa mga buntis na babae at para sa ilang tao na nasa 
mataas na panganib para sa STI. Ang isang provider ng pangunahing pangangalaga ay dapat 
mag-utos ng mga test. Sinasalaw namin ang mga test ito nang isang beses sa bawat 12 buwan 
o sa mga partikular na panahon ng pagbubuntis. 
Magbabayad kami para sa hanggang dalawang harapan, may mataas na antas na mga sesyon 
ng pagpapayo sa pag-uugali bawat taon para sa mga nasa tamang gulang na sekswal na aktibo 
at nasa mataas ang panganib para sa mga STI. Ang bawat sesyon ay maaaring 20 hanggang 
30 minuto ang haba. Magbabayad lamang kami para sa mga sesyong ito ng pagpapayo bilang 
isang pampigil na serbisyo kung ang mga ito ay ibinibigay ng isang provider ng pangunahing 
pangangalaga. Ang mga sesyon ay dapat na nasa isang ayos na pangunahing pangangalaga, 
tulad ng opisina ng doktor. 

$0 
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MGA SERBISYO NA BINABAYARAN NG AMING PLANO ANG DAPAT NINYONG BAYARAN 

Pangangalaga ng pasilidad ng sanay na pag-aalaga (SNF)* 
Magbabayad kami para sa mga sumusunod na serbisyo, at maaaring para sa iba pang mga 
serbisyo na hindi nakalista rito: 
• Semi-private na kwarto, o pribadong kwarto kung pangangailangan medikal ito 
• Mga pagkain, kabilang ang mga espesyal na diyeta 
• Mga serbisyo ng pangangalaga 
• Physical therapy, occupational therapy, at therapy para sa pagsasalita 
• Ang mga gamot na nakukuha ninyo bilang bahagi ng inyong plano sa pag-aalaga, kabilang ang 

mga substance na likas na nasa katawan, tulad ng mga dahilan ng pamumuo ng dugo 
• Dugo, kabilang ang pag-iimbak at pagbibigay 
• Mga supply na pang-medikal at para sa pag-oopera na karaniwang ibinibigay sa mga nursing facility 
• Mga pagsusuri sa laboratoryo na ibinibigay ng mga nursing facility 
• Mga X-ray at iba pang mga serbisyong ng radiology na karaniwang ibinibigay ng mga nursing facility 
• Mga kagamitan, tulad ng mga wheelchair, na karaniwang ibinibigay ng mga nursing facility 
• Mga serbisyo ng doktor/provider 
Karaniwang kukunin ninyo ang inyong pangangalaga mula sa mga pasilidad na nasa network. 
Gayunpaman, maaaring makuha ninyo ang inyong pangangalaga mula sa isang pasilidad na 
wala sa aming network. Makakakuha kayo ng pangangalaga mula sa mga sumusunod na lugar 
kung tatanggapin nila ang mga halaga ng pagbabayad ng aming plano. 
• Isang nursing home o komunidad para sa nagretiro para sa patuloy na pangangalaga kung saan kayo 

tumira bago kayo pumunta sa ospital (basta't ito ay nagbibigay ng pangangalaga ng nursing facility) 
• Isang nursing facility kung saan tumira ang inyong asawa sa panahon na umalis kayo ng ospital 
Kailangan ninyong makipag-usap sa inyong provider at kumuha ng rekomendasyon. 

$0 
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MGA SERBISYO NA BINABAYARAN NG AMING PLANO ANG DAPAT NINYONG BAYARAN 

Sinusubaybayang therapy para sa ehersisyo (Supervised Exercise Therapy, SET)* 
Babayaran ng plano ang SET para sa mga miyembro na nagpapakita ng sintomas ng peripheral 
artery disease (PAD). Magbabayad ang plano para sa: 
• Hanggang 36 na session sa panahon ng 12 linggo kung matutugunan ang lahat ng 

kinakailangan ng SET 
• Ang karagdagang 36 na session sa katagalan kung itinuturing na pangangailangan medikal ng 

provider sa pangangalagang pangkalusugan 
Ang programang SET ay dapat: 
• 30 hanggang 60 minutong session na programa ng pagsasanay ng eherisyo na nakakagamot 

para sa PAD sa mga miyembrong mayroong pamumulikat ng binti dahil sa mahinang daloy ng 
dugo (claudication) 

• Sa isang setting para sa outpatient o sa opisina ng doktor 
• Ibinibigay ng kwalipikadong kawani na tinitiyak na nalalampasan ng benepisyo ang panganib at 

sinanay sa therapy gamit ang eherisyo para sa PAD 
• Sa ilalim ng direktang pamamahala ng doktor, assistant ng doktor, o nurse practitioner/clinical 

nurse specialist na sinanay sa parehong pangunahin at makabagong mga pamamaraan para sa 
suporta sa buhay 

Kailangan ninyong makipag-usap sa inyong provider at kumuha ng rekomendasyon. 

$0 

Apurahang pangangalaga 
Ang apurahang pangangalaga ay isang pangangalaga na ibinibigay upang gamutin ang: 
• Isang hindi emergency na nangangailangan ng agarang pangangalagang medikal, o 
• Biglaang karamdamang medikal, o 
• Isang pinsala, o 
• Isang kondisyon na nangangailangan kaagad ng pangangalaga. 
Kung kayo ay nangangailangan ng apurahang pangangalaga, dapat munang subukan ninyong 
kunin ito mula sa isang nasa network na tagabigay. Gayunaman, magagawa ninyong gamitin ang 
mga provider na wala sa network kapag hindi kayo makapunta sa isang provider na nasa network. 
Ang mga serbisyong pang-emergency at apurahan at sinasakop sa buong mundo nang walang 
paunang pahintulot. Sasakupin namin ang hanggang $10,000 na mga gastos bawat taon sa 
kalendaryo. Makipag-ugnayan sa Mga Serbisyo sa Miyembro para sa karagdagang impormasyon. 

$0 
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MGA SERBISYO NA BINABAYARAN NG AMING PLANO ANG DAPAT NINYONG BAYARAN

 Pangangalaga sa paningin* 
Mga karaniwang serbisyo 
Magbabayad kami para sa mga sumusunod na serbisyo: 
• Isang pangkaraniwang eksamen ng mata bawat taon; at 
• Hanggang sa $300 para sa mga salamin sa mata (mga frame at lens) o hanggang sa $300 para sa 

mga contact lens tuwing dalawang taon. 
Kailangan ninyong makipag-usap sa inyong provider at kumuha ng rekomendasyo para sa 
karaniwang iksamen ng mata. 
Mga serbisyong sinasaklaw ng Medicare* 
Magbabayad kami para sa mga serbisyo ng doktor para sa outpatient para sa diyagnosis at 
paggamot ng mga sakit at mga pinsala ng mata. Halimbawa, kasama rito ang taunang mga 
iksamen ng mata para sa diabetic retinopathy para sa mga taong may diyabetis at paggamot 
para sa may kinalaman sa edad na macular degeneration. 
Para sa mga taong nasa mataas na panganib na magkaroon ng glaucoma, magbabayad kami 
para sa isang screening para sa glaucoma bawat taon. Kabilang sa mga taong nasa mataas na 
panganib na magkaroon ng glaucoma ang: 
• Mga taong ang pamilya ay may kasaysayan ng glaucoma 
• Mga taong may diyabetis 
• Mga African-American na nasa edad na 50 at mas matanda pa 
• Mga Hispanic American na 65 o mas matanda pa 
Magbabayad kami para sa isang pares ng salamin o contact lens pagkatapos ng bawat pag-opera 
ng katarata kapag ang doktor ay nagpasok ng intraocular lens. (Kung kayo ay may dalawang 
magkahiwalay na pag-opera ng katarata, dapat kayong kumuha ng isang pares ng salamin 
pagkatapos ng bawat pag-opera. Hindi kayo makakakuha ng dalawang pares ng salamin 
pagkatapos ng pangalawang pag-opera, kahit na hindi kayo kumuha ng isang pares ng salamin 
pagkatapos ng unang pag-opera). 

$0 
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MGA SERBISYO NA BINABAYARAN NG AMING PLANO ANG DAPAT NINYONG BAYARAN 

“Welcome sa Medicare” na Pagpapatingin para sa Pag-iwas sa Sakit 
Sinasaklaw namin ang isang beses na “Welcome sa Medicare” na pagbisita para sa pag-iwas sa 
sakit. Kabilang sa pagbisita ang: 
• Isang pagsusuri ng inyong kalusugan, 
• Edukasyon at pagpapayo tungkol sa mga pag-iwas na serbisyo na kailangan ninyo (kabilang ang 

mga screening at mga iniksiyon), at 
• Mga rekomendasyon para sa iba pang pangangalaga kung kailangan ninyo ito. 
Tandaan: Sinasaklaw lang namin ang “Welcome sa Medicare” na pagpapatingin para sa pag-iwas 
sa sakit sa unang 12 na mayroon kayong Medicare Part B. Kapag mapapa-appointment kayo, 
sabihin sa opisina ng doktor na gusto ninyong magpaiskedyul ng inyong “Welcome sa Medicare” 
na pagpapatingin para sa pag-iwas sa sakit. 

$0 
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E. Mga benepisyong sinasaklaw sa labas ng L.A. Care 
Cal MediConnect Plan 

Ang mga sumusunod na serbisyo ay hindi saklaw ng L.A. Care Cal MediConnect Plan pero makukuha sa 
pamamagitan ng Medicare o Medi-Cal. 

E1. Mga Paglipat sa Komunidad ng California (CCT) 
Ang programang Mga Paglipat sa Komunidad ng California (California Community Transitions, CCT) ay 
gumagamit ng mga lokal na Mga Pangunahing Organisasyon upang tulungan ang mga karapat-dapat na 
benepisyaryo ng Medi-Cal, na tumira sa isang pasilidad na namalagi rito nang hindi bababa sa 90 sunud-sunod na 
araw, na lumipat at nanatiling ligtas sa isang komunidad. Ang programang CCT ay pinopondohan ang pag-uugnay 
ng mga serbisyo para sa paglipat sa panahon ng nalalapit na paglipat at para sa 365 araw pagkatapos ng paglipat 
upang matulungan ang mga benepisyaryo sa muling pagbalik sa isang komunidad 

Maaari kayong makatanggap ng mga serbisyo sa pag-uugnay sa paglipat mula sa alinmang Pangunahing 
Organisasyon ng CCT na naglilingkod sa county kung saan kayo nakatira. Makikita ninyo ang listahan ng Mga 
Pangunahing Organisayon ng CCT at ang mga county na pinaglilingkuran ng mga ito sa website ng Kagawaran 
ng Mga Serbisyo sa Pangangalagang Pangkalusugan sa: www.dhcs.ca.gov/services/ltc/Pages/CCT.aspx. 

Para sa mga serbisyo para sa pag-uugnay ng paglipat ng CCT: 
Ang Medi-Cal ay magbabayad para sa mga serbisyo para sa pag-uugnay ng paglipat. Wala kayong babayaran para 
sa mga serbisyong ito. 

Para sa mga serbisyong walang kaugnayan sa inyon paglipat na CCT: 
Sisingilin ng tagabigay ng serbisyo ang L.A. Care Cal MediConnect Plan para sa inyong mga serbisyo. Babayaran 
ng L.A. Care Cal MediConnect Plan ang mga serbisyong ibinigay pagkatapos ng inyong paglipat. Wala kayong 
babayaran para sa mga serbisyong ito. 

Habang kayo ay nakakatanggap ng mga serbisyo sa pag-uugnay ng CCT na paglipat, 
L.A. Care Cal MediConnect Plan ang magbabayad ng mga serbisyo na nakalista sa Tsart ng mga Benepisyo sa 
Seksyon D ng kabanatang ito. 

Walang pagbabago sa benepisyo ng saklaw na gamot ng L.A. Care Cal MediConnect Plan: 
Mga gamot na hindi sinasakop ng programang CCT. Kayo ay patuloy na tatanggap ng inyong pangkaraniwang 
benepisyong gamot sa pamamagitan ng L.A. Care Cal MediConnect Plan. Para sa higit pang impormasyon, 
mangyaring tingnan ang Kabanata 5. 

Tatnddan: Kung kailangan ninyo ng pangangalaga na hindi CCT na paglipat, dapat ninyong tawagan ang 
tagapamahala ng pangangalaga upang ayusin ang mga serbisyo. Ang pangangalaga sa paglipat na hindi CCT ay isang 
pangangalagang walang kaugnayan sa inyong paglipat mula sa isang institusyon/pasilidad. Makipag-ugnayan sa 
Mga Serbisyo sa Miyembro at ikokonekta nila kayo sa namamahala ng pangangalaga. Maaari ninyong kontakin 
ang Mga Serbisyo sa Miyembro sa 1-888-522-1298 (TTY: 711), 24 na oras sa isang araw, 7 araw sa isang linggo, 
kasama ang mga holiday. 

https://www.dhcs.ca.gov/services/ltc/Pages/CCT.aspx
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E2. Programa sa Ngipin ng Medi-Cal 
May mga paritkular na serbisyong dental na makukuha sa pamamagitan ng Programa sa Ngipin ng Medi-Cal; 
halimbawa, mga serbisyong katulad ng: 

• Mga inisyal na pagsusuri, mga X-ray, paglilinis at mga paggamot gamit ang fuoride 
• Mga pagbabalik sa dating ayos at mga crown 
• Root canal therapy 
• Mga pustiso, pa-a-adjust, pag-aayos, at mga muling paglilinya ng pustiso 

Ang mga benepisyong pang-ngipin ay handang makukuha bilang may bayad para sa serbisyo (fee-for-service) na 
Medi-Cal Dental Program. Para sa higit pang impormasyon, o kung kailangan ninyo ng tulong sa paghahanap 
ng dentista na tumatanggap ng Medi-Cal Dental Program, mangyaring kontakin ang linya ng Customer Service 
sa 1-800-322-6384 (Ang mga gumagamit ng TTY tawagan ang 1-800-735-2922). Libre ang pagtawag. Ang 
mga kinatawan ng Programa ng Medi-Cal Dental Services ay makakausap upang tulungan kayo mula 8:00 a.m. 
hanggang 5:00 p.m., Lunes hanggang Biyernes. Maaari rin ninyong bisitahin ang website sa dental.dhcs.ca.gov/ 
para sa higit pang impormasyon. 

Dagdag pa sa may bayad ang serbsiyo ng Medi-Cal Dental Program, maaari kayong makatanggap ng mga 
benepisyong pang-ngipin sa pamamagitan ng plano ng pinamamahalaang pangangalaga. Ang mga plano ng 
pinamamahalaang pangangalaga ng ngipin ay makukuha lamang sa Los Angeles County. Kung gusto ninyo ng 
karagdagang impormasyon tungkol sa mga plano sa ngipin, kailangan ng tulong sa pagtukoy ng inyong plan sa 
ngipin, o gustong palitan ang mga plano sa ngipin, mangyaring makipag-ugnayan sa Health Care Options sa 
1-800-430-4263 (Ang mga gumagamit ng TTY ay tawagan ang 1-800-430-7077), hanggang Biyernes, 
8:00 a.m. hanggang 6:00 p.m. Libre ang tawag. 

E3. Pangangalaga ng Hospice 
Makakakuha kayo ng pangangalaga mula sa alinmang programa ng hospice na sertipikado ng Medicare. May 
karapatan kayong pumili ng hospice kung malalaman ng inyong provider at medikal na direktor ng hospice na 
kayo ay may prognosis na nagtataning sa buhay. Nangangahulugan ito na mayroon kayong sakit na nagtataning sa 
buhay at inaasahang mabuhay ng anim na buwan o mas kaunti. Ang inyong doktor ng hospice ay maaaring isang 
nasa network na tagabigay o isang wala sa network na tagabigay. 

Tingnan ang Tsart ng mga Benepisyo sa Seksyon D ng kabanatang ito para sa higit pang impormasyon tungkol sa 
kung ano ang binabayaran ng L.A. Care Cal MediConnect Plan  habang kayo ay tumatanggap ng mga serbisyo sa 
pangangalaga ng hospice. 

Para sa mga serbisyo ng hospice at mga serbisyong sinasakop ng Medicare Part A o B na may kaugnayan sa 
inyong sakit na nagtataning sa buhay: 

• Sisingilin ng provider sa hospice ang Medicare para sa inyong mga serbisyo. Babayaran ng Medicare ang 
mga serbisyo ng hospice na may kaugnayan sa inyong mga prognosis na nagtataning sa buhay. Wala kayong 
babayaran para sa mga serbisyong ito. 

https://dental.dhcs.ca.gov/
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Para sa mga serbisyong saklaw ng Medicare Part A o B na walang kaugnayan sa inyong sakit na wala nang 
lunas (maliban sa pang-emerhensiyang pangangalaga o apurahang kinakailangan na pangangalaga): 

• Sisingilin ng provider ang Medicare para sa inyong mga serbisyo. Magbabayad ang Medicare para sa mga 
serbisyong saklaw ng Medicare Part A o B. Wala kayong babayaran para sa mga serbisyong ito. 

Para sa mga gamot na maaaring sakop ng benepisyo ng Medicare Part D ng L.A. Care Cal MediConnect Plan: 

• Ang mga gamot ay hindi kailanman sinasakop ng parehong hospice at ng aming plan nang magkasabay. Para sa 
higit pang impormasyon, mangyaring tingnan ang Kabanata Chapter 5. 

Tandaan: Kung kailangan ninyo ng pangangalaga na hindi mula sa hospice, dapat ninyong tawagan ang inyong 
Tagapamahala ng Pangangalaga upang ayusin ang mga serbisyo. Ang pangangalaga na hindi mula sa hospice ay 
pangangalaga na walang kaugnayan sa inyong sakit na nagtataning sa buhay. 

F. Mga benepisyo na hindi saklaw ng L.A. Care Cal MediConnect Plan, 
Medicare, o Medi-Cal 

Sinasabi sa inyo ng seksyong ito kung anu-anong mga uri ng mga benepisyo ang hindi kasama sa plano. Ang hindi 
kasama ay nangangahulugan na hindi kami nagbabayad para sa benepisyong ito. Ang Medicare at Medi-Cal ay 
hindi rin magbabayad para sa mga ito. 

Ang listahan sa ibaba ay naglalarawan ng ilang mga serbisyo at mga item na hindi namin sinasakop sa ilalim ng 
anumang mga kondisyon at ilan na hindi namin isinasama sa ilang mga kaso lamang. 

Hindi kami magbabayad para sa mga hindi kasamang benepisyong medikal na nakalista sa seksyong ito (o sa ibang 
pang lugar sa Handbook ng Miyembro) maliban sa mga partikular na kondisyong nakalista. Kung sa tingin ninyo 
ay dapat kaming magbayad para sa isang serbisyo na hindi sinasaklaw, maaari kayong magsampa ng apela. Para sa 
impormasyon tungkol sa pagsasampa ng apela, tingnan ang Kabanata 9. 

Bilang karagdagan sa anumang mga hindi pagsasama o limitasyon na inilarawan sa Tsart ng mga Benepisyo, ang 
mga sumusunod na item at serbisyo ay hindi sinasakop ng aming plano: 

• Mga serbisyong itinuturing na hindi “makatwiran at pangangailangan medikal,” alinsunod sa mga pamantayan 
ng Medicare at Medi-Cal, maliban kung ang mga serbisyong ito ay nakalista sa aming plano bilang mga 
sinasaklaw na serbisyo 

• Mga sinusubukang mga pang-medikal at para sa mga pag-opera na paggamot, item, at mga gamot, maliban 
kung sinasaklaw ng Medicare o sa ilalim ng klinikal na pananaliksik na pag-aaral na aprubado ng Medicare 
o ng aming plano. Tingnan ang Kabanata 3 para sa higit pang impormasyon sa klinikal na pananaliksik 
na pag-aaral. Ang mga sinusubukang paggamot at mga item ay mga hindi pangkalahatang tinatanggap ng 
medikal na komunidad. 

• Pag-opera na paggamot para sa malalang labis na katabaan, maliban kapag ito ay pangangailangan medikal at 
babayaran ito ng Medicare. 

• Pribadong kwarto sa isang ospital, maliban kapag ito ay pangangailangan medikal. 
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• Mga nars na pribadong nagtatrabaho. 

• Mga personal na item sa inyong kwarto sa isang ospital o nursing facility, tulad ng telepono o telebisyon. 

• Full-time na pangangalaga ng nars sa inyong tahanan. 

• Mga bayad na sinisingil ng inyong mga malapit na kamag-anak o mga miyembro ng inyong sambahayan. 

• Pinili o boluntaryong mga pamamaraan ng pagpapahusay o mga serbisyo (kabilang ang pagbawas ng timbang, 
pagpapatubo ng buhok, sekswal na pagganap, pagganap na pampalakasan, mga layuning kosmetiko, laban sa 
pagtanda at pagganap ng isip), maliban kung pangangailangan medikal. 

• Pag-operang kosmetiko o ibang gawaing kosmetiko, maliban kung ito ay kailangan dahil sa isang aksidenteng 
pinsala o upang pagandahin ang isang bahagi ng katawan na hindi tama ang hubog. Gayunman, magbabayad 
kami para sa pag-aayos muli ng isang suso pagkatapos ng isang mastectomy at para sa paggamot sa kabilang suso 
upang maging katugma nito. 

• Pangangalaga ng chiropractic, bukod sa manu-manong manipulasyon ng gulugod na alinsunod sa mga 
alituntunin ng pagsaklaw. 

• Ang pangkaraniwang pangangalaga ng paa, maliban sa inilarawan sa mga serbisyong para sa Paa sa Tsart ng 
mga Benepisyo ng Seksyon D. 

• Mga ortopedikong sapatos, maliban kung ang mga sapatos ay bahagi ng isang brace ng binti at kasama sa halaga 
ng brace o ang mga sapatos ay para sa isang taong may sakit na paa ng diyabetiko. 

• Mga pansuportang aparato para sa paa, maliban kung para sa ortopediko o paglunas na mga sapatos para sa mga 
taong may diyabetikong sakit sa paa. 

• Radial keratotomy, LASIK na pag-oopera, at iba pang mga pantulong sa malabong paningin. 

• Mga pamamaraan sa pagpapawalang-bisa ng isterilisasyon at mga supply ng pampigil sa pagbubuntis na 
walang reseta. 

• Mga naturopath na serbisyo (ang paggamit ng likas o alternatibong mga paggamot). 

• Mga serbisyong ibinibigay sa mga beterano sa mga pasilidad ng Mga Ugnayan ng mga Beterano 
(Veterans Afairs, VA). Gayunpaman, kapag ang isang beterano ay nakakakuha ng pang-emergency na serbisyo 
sa isang ospital ng VA at ang bahagi sa gastos ng VA ay mahigit sa bahagi sa gastos sa ilalim ng aming plan0, 
babayaran namin ang beterano para sa diperensiya. Kayo pa rin ang responsable para sa mga halaga ng inyong 
bahagi sa gastos. 



 
 

Kabanata 5 

Pagkuha ng inyong 
mga inireresetang gamot 

para sa outpatient sa 
pamamagitan ng plano 
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Panimula 
Ang kabanatang ito ay nagpapaliwanag ng mga tuntunin para sa pagkuha ng inyong mga gamot na kailangan ng 
reseta sa pasyenteng panglabas. Ang mga ito ay mga gamot na inorder para sa inyo ng inyong t provider na nakukuha 
ninyo mula sa isang parmasya o sa pamamagitan ng pag-order sa koreo. Kabilang sa mga ito ang mga gamot na 
sinasakop sa ilalim ng Medicare Part D at Medi-Cal. Sinasabi sa inyo ng Kabanata 6 kung ano ang babayaran 
ninyo para sa mga gamot na ito. Lumalabas sa alphabetical na pagkakasunod-sunod ang mahahalagang salita at 
ang mga kahulugan ng mga ito sa huling kabanata ng Handbook ng Miyembro. 

Sinasaklaw din ng L.A. Care Cal MediConnect Plan ang mga sumusunod na gamot, bagaman ang mga ito ay hindi 
tatalakayin sa kabanatang ito: 

• Mga gamot na sinasaklaw ng Medicare Part A. Kabilang dito ang ilang mga gamot na ibinibigay sa inyo habang 
kayo ay nasa isang ospital o pasilidad ng pangangalaga. 

• Mga gamot na sinasaklaw ng Medicare Part B. Kabilang dito ang ilang mga gamot sa chemotherapy, ilang mga 
gamot na iniiniksiyon sa inyo sa pagbisita sa tanggapan ng doktor o ibang provider, at mga gamot na ibinibigay 
sa inyo sa isang klinika ng dialysis. Upang alamin pa kung anu-anong mga gamot ng Medicare Part B ang 
sinasaklaw, tingnan ang Tsart ng mga Benepisyo sa Kabanata 4. 

Mga panuntunan para sa saklaw ng plano sa gamot na para sa outpatient 
Karaniwang sasaklaw namin ang inyong mga gamot basta't sinusunod ninyo ang mga panuntunan sa seksyong ito. 
1. Dapat bigyan kayo ng reseta ng doktor o ibang provider. Kadalasan ang taong ito ay ang inyong provider ng 

pangunahing pangangalaga (Primary Care Provider, PCP). Ito ay maaari ring ibang provider kung inirekomenda 
kayo ng inyong provider ng pangunahing pangangalaga para sa pangangalaga. 

2. Kadalasan, dapat gumamit kayo ng parmasyang nasa network upang punan ng gamot ang inyong reseta. 

3. Ang inyong iniresetang gamot ay dapat nasa Listahan ng mga Sakop na Gamot ng plan. Tinatawag namin itong 
“Listahan ng Gamot” para sa maikli. 

• Kung ito ay wala sa Listahan ng Gamot, maaari naming masaklaw ito sa pamamagitan ng pagbibigay sa inyo 
ng eksepsyon. 

• Tingnan ang Kabanata 9 upang malaman ang tungkol sa paghingi ng eksepsyon. 

4. Ang inyong gamot ay dapat medikal na tinatanggap na indikasyon. Ito ay nangangahulugan na ang paggamit 
ng gamot ay inaprubahan ng Pangasiwaan ng Pagkain at Gamot o sinusuportahan ng mga partikular na 
medikal na sanggunian. Para sa mga gamot at item na sinasaklaw ng Medi-Cal, ang kahulugan ng medikal na 
tinatanggap na indikasyon ay nangangahulugan na ang paggamit ng gamot ay sinusuportahan ng mga partikular 
na reperensiyang libro at kailangan upang protektahan ang buhay, upang maiwasan ang malubhang karamdaman, 
iwasan ang malubhang pagkabaldado o upang mapaginhawa ang matinding pananaki. 
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A. Pagpuno sa inyong mga reseta 

A1. Pagpuno ng gamot sa inyong reseta sa isang nasa network na parmasya 
Sa karamihan ng mga kaso, magbabayad lamang kami para sa mga reseta kung ang mga ito ay pinuno ng 
gamot sa alinman sa aming mga nasa network na parmasya. Ang nasa network na parmasya ay isang botika 
na sumang-ayon na punuin ng gamot ang mga reseta para sa aming mga miyembro ng plano. Maaari kayong 
pumunta sa alinmang mga nasa aming network na parmasya. 

Upang makahanap ng isang parmasyang nasa network, maaari kayong tumingin sa Direktoryo ng Provider at 
Parmasya, bisitahin ang aming website, o makipag-ugnayan sa Mga Serbisyo sa Miyembro. 

A2. Paggamit ng inyong ID Card ng Miyembro kapag pinapupuno ninyo ng gamot 
ang isang reseta 

Para punuin ng gamot ang inyong reseta, ipakita ang inyong ID Card ng Miyembro sa inyong nasa network 
na parmasya. Sisingilin kami ng nasa network na parmasya para sa aming bahagi sa halaga ng inyong saklaw na 
inireresetang gamot. Kakailanganini ninyong bayaran ang parmasya ng copay kapag kinuha ninyo ang inyong gamot. 

Kung hindi ninyo dala ang inyong ID Card ng Miyembro kapag pinapupuno ninyo ang inyong gamot, sabihin sa 
parmasya na tawagan kami upang makuha ang kailangang impormasyon. 

Kung hindi makukuha ng parmasya ang kinakailangang impormasyon, maaaring kailanganin ninyong bayaran 
ang buong gamot kapag kinuha ninyo ito. Pagkatapos, maaari ninyong hilingin sa aming bayaran kayo para 
sa aming bahagi. Kung hindi ninyo kayang bayaran ang gamot, makipag-ugnayan kaagad sa Mga Serbisyo sa 
Miyembro. Gagawin namin ang makakaya upang makatulong. 

• Upang malaman kung paano hihilingin sa aming bayaran kayo, tingnan ang Kabanata 7. 
• Kung kailangan ninyo ng tulong para punuin ng gamot ang reseta, maaari kayong makipag-ugnayan sa 

Mga Serbisyo sa Miyembro. 

A3. Ano ang dapat gawin kung lilipat kayo sa ibang nasa network na parmasya 
Kung magpapalit kayo ng parmasya at kailangan ng refill ng gamot ang reseta, maaari kayong humiling ng bagong 
nakasulat na reseta mula sa isang provider o hilingin sa inyong parmasya na ilipat ang reseta sa bagong parmasya 
kung may natitirang anumang refill. 

Kung kailangan ninyo ng tulong sa pagpapalit ng inyong nasa network na parmasya, maaari kayong makipag-
ugnayan sa Mga Serbisyo sa Miyembro. 

A4. Ano ang dapat gawin kung aalis sa network ang inyong parmasya 
Kung ang parmasyang ginagamit ninyo ay aalis sa network ng plano, kailangan ninyong humanap ng isang bagong 
parmasyang nasa network. 

Upang maghanap ng nasa network na parmasya, maaari kayong tumingin sa Direktoryo ng Provider at Parmasya, 
bisitahin ang aming website, o makipag-ugnayan sa Mga Serbisyo sa Miyembro. 
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A5. Paggamit ng may espesyalidad na parmasya 
Kung minsan ang mga reseta ay dapat punuin sa isang may espesyalidad na parmasya. Kabilang sa mga may 
espesyalidad na parmasya ang: 

• Mga parmasyang nagsu-supply ng mga gamot para sa home infusion therapy. 
• Mga parmasyang nagsu-supply ng mga gamot para sa mga residente ng isang pasilidad para sa pangmatagalang 

pangangalaga, tulad ng isang nursing home. 

° Karaniwan, ang mga pasilidad para sa pangmatagalang pangangalaga ay may mga sariling parmasya. 
Kung kayo ay isang residente ng isang pasilidad para sa pangmatagalang pangangalaga, dapat naming 
tiyakin na makukuha ninyo ang mga gamot na kailangan ninyo sa parmasya ng pasilidad. 

° Kung ang inyong pasilidad para sa pangmatagalang pangangalaga ay wala sa aming network, o kayo ay 
nahihirapang gamitin ang inyong mga benepisyong gamot sa isang pasilidad para sa pangmatagalang 
pangangalaga, mangyaring makipag-ugnayan sa Mga Serbisyo sa Miyembro. 

• Mga parmasyang naglilingkod sa Indian Health Service/Tribal/Urban Indian Health Program. Maliban sa mga 
emergency, mga Katutubong Amerikano o mga Katutubong taga-Alaska lamang ang maaaring gumamit ng 
mga parmasyang ito. 

• Mga parmasyang nagsu-supply ng mga gamot na nangangailangan ng espesyal na paghawak at mga instruksyon 
sa paggamit ng mga ito. 

Upang makahanap ng isang may espesyalidad na parmasya, maaari kayong tumingin sa Direktoryo ng Provider at 
Parmasya, bisitahin ang aming website, o makipag-ugnayan sa Mga Serbisyo sa Miyembro. 

A6. Paggamit ng mga serbisyo ng pag-order sa koreo upang makuha ang inyong mga gamot 
Para sa mga partikular na uri ng gamot, magagamit ninyo ang mga serbisyo ng pag-order sa koreo ng network ng 
plano. Karaniwan ang mga gamot na makukuha sa pamamagitan ng pag-order sa koreo ay mga gamot na iniinom 
ninyo nang regular para sa hindi gumagaling o pangmatagalang medikal na kondisyon. 

Ang serbisyong pag-order sa koreo ng aming plano ay pinapayagan kayong umorder ng hindi bababa sa 
30-araw na supply na gamot at hindi mahigit 90-araw. Ang 90 araw na supply ay may copay na kapareho ng isang 
buwang supply. 

Pagpapapuno ng gamot sa aking mga reseta sa pamamagitan ng koreo 

Upang makakuha ng mga form para mag-order at impormasyon tungkol sa pagpupuno ng inyong mga gamot 
sa pamamagitan ng koreo, mangyaring bisitahin ang aming website sa www.calmediconnectla.org o makipag-
ugnayan sa Mga Serbisyo sa Miyembro sa 1-888-522-1298 (TTY: 711), 24 na oras sa isang araw, 7 araw sa isang 
linggo, kasama ang mga holiday, para sa higit pang impormasyon. 

Kadalasan, makakarating sa inyo ang gamot na in-order sa koreo sa loob ng 14 na araw. Gayunpaman, minsan 
ang inyong order sa koreo ay maaaring maantala. Dapat ninyong tawagan ang inyong doktor upang humiling ng 
panandaliang gamot upang masaklaw ang panahon hanggang dumating ang order sa koreo. 

www.calmediconnectla.org


Handbook ng Miyembro ng L.A. Care Cal MediConnect Plan  Kabanata 5 Pagkuha ng inyong mga  
 iniresetang gamot para sa outpatient  
 sa pamamagitan ng plano

104 

? Kung mayroon kayong mga tanong, pakitawagan ang L.A. Care Cal MediConnect Plan sa  
1-888-522-1298 (TTY: 711), 24 na oras, 7 araw sa isang linggo, kasama ang mga holiday.  
Libre ang pagtawag. Para sa higit pang impormasyon, bisitahin ang www.calmediconnectla.org.

 

 

  
 

 
  

 

 
 

Mga proseso ng pag-order sa koreo 

Ang serbisyong pag-order sa koreo ay may ibang mga pamamaraan para sa mga bagong gamot na nakukuha nito 
mula sa inyo, mga bagong gamot na direktang nakukuha nito mula sa opisina ng inyong provider, at mga refill sa 
inyong mga gamot na inorder sa koreo: 

1. Mga bagong gamot na nakukuha ng parmasya mula sa inyo 

Ang parmasya ay awtomatikong magpupuno at maghahatid ng mga bagong gamot na natanggap nito mula sa inyo. 

2. Mga bagong gamot na direktang nakukuha ng parmasya mula sa opisina ng inyong provider 

Pagkatapos matanggap ng parmasya ang isang gamot mula sa isang provider ng pangangalagang pangkalusugan, 
tatawagan kayo nito upang malaman kung gusto ninyong punuin agad ang gamot o sa ibang pagkakataon. 

• Magbibigay ito sa inyo ng pagkakataon na tiyakin na ang parmasya ay naghahatid ng tamang gamot (kabilang 
ang lakas, dami, at anyo) at, kung kailangan, pahintulutan kayo na itigil o antalahin ang order bago kayo 
singilin at ipadala ito. 

• Mahalagang sumagot kayo tuwing kokontakin ng parmasya, upang ipaalam sa kanila kung ano ang dapat 
gawin sa bagong gamot at pigilan ang anumang mga pagkaantala sa pagpapadala. 

3. Mga refill sa mga reseta ng pag-order sa koreo 

Para sa mga refill, mangyaring makipag-ugnayan sa inyong parmasya 21 araw bago maubos ang mga gamot na 
mayroon kayo upang matiyak na maipapadala sa inyo nang nasa oras ang susunod ninyong order. 

Upang makausap kayo ng parmasya para kumpirmahin ang inyong order bago ipadala, mangyaring tiyakin 
na sinabi sa parmasya ang mga pinakamahusay na paraan para makausap kayo. Mangyaring tumawag sa Mga 
Serbisyo sa Miyembro ng L.A. Care Cal MediConnect Plan upang masabi sa amin ang pinakamagandang 
paraan upang makontak kayo. 

A7. Pagkuha ng pangmatagalang supply ng mga gamot 
Makakakuha kayo ng pangmatagalang supply ng mga pang-maintenance na gamot na nasa Listahan ng Gamot ng 
aming plano. Ang mga gamot para sa pagpapanatili ay mga gamot na iniinom ninyo nang regular para sa patuloy o 
pangmatagalang kondisyong medikal. 

Ang ilang nasa network na parmasya ay pinapayagan kayong makakuha ng pangmatagalang supply na mga 
pang-maintenance na gamot. Ang 90 araw na supply ay may copay na kapareho ng isang buwang supply. Ang 
Direktoryo ng Provider at Parmasya ay nagsasabi sa inyo kung aling mga parmasya ang makakapagbigay sa inyo ng 
pangmatagalang supply na mga gamot para sa mga pang-maintenance na gamot. Maaari ring tawagan ninyo ang 
Mga Serbisyo sa Miyembro para sa karagdagang impormasyon. 

Para sa mga partikular na uri ng mga gamot, magagamit ninyo ang mga serbisyo sa pag-order sa koreo na nasa 
network ng plano upang makakuha ng pangmatagalang supply ng mga pang-maintenance na gamot. Tingnan ang 
seksyon sa itaas upang malaman ang tungkol sa mga serbisyo sa pag-order sa koreo. 

A8. Paggamit ng parmasya na wala sa network ng plano 
Karaniwan, binabayaran lamang namin ang mga gamot na pinuno sa isang wala sa network na parmasya kapag kayo ay 
hindi makagamit ng nasa network na parmasya. 
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Magbabayad kami para sa mga reseta na pinuno ng gamot sa wala sa network na parmasya sa mga sumusunod 
na kaso: 

• Kung ang sakop na Part D na gamot ay may kaugnayan sa pangangalaga para sa isang medikal na emergency. 
• Kung ang isang partikular na saklaw na gamot na kasama sa Part D (halimbawa, isang gamot na ginagamit 

upang gamitin ang bihirang kondisyon (orphan drug) o ibang natatanging gamot na direktang dinadala mula 
sa mga gumagawa o mga espesyal na nagbebenta) ay hindi palaging inilalagay sa mapupuntahang nagtitinging 
nasa network o mga parmasya para sa pag-order sa koreo. 

• Kung ang isang sinasaklaw na gamot na kasama sa Part D ay ibinibigay ng isang parmasya na nasa institusyon 
habang siya isang pasyente sa departamento na pang-emergency, klinika ng provider, operasyon ng outpatient, 
o iba pang ayos na para sa outpatient. 

• Sa panahon ng anumang Pederal na sakuna o iba pang emergency sa kalusugan ng publiko kung saan ang 
nakatala ay inilikas o inalis mula sa kanilang tirahan. 

• Sa mga emergency na sitwasyon kung saan ang nakatala ay hindi magagamit ang nasa network na parmasya, 
babayaran namin ang isang beses na 30 araw na supply para sa mga generic na gamot. Para sa mga may brand na 
gamot, babayaran namin ang isang beses na 10 araw na supply. 

Sa mga ganitong kaso, mangyaring magtanong muna sa Mga Serbisyo sa Miyembro upang malaman kung may 
isang parmasyang nasa network sa malapit. 

A9. Pagbabayad sa inyo kung babayaran ninyo ang gamot 
Kung dapat ninyong gamitin ang isang wala sa network na parmasya, karaniwan kailangan ninyong bayaran ang 
buong halaga sa halip na copay kapag kinuha ninyo ang gamot. Maaari ninyong hilingin sa amin na bayaran kayo 
para sa aming bahagi sa gastos. 

Upang malaman pa ang tungkol dito, tingnan ang Kabanata 7. 

B. Ang Listahan ng Gamot ng Plano 
Mayroon kaming Listahan ng mga Sakop na Gamot. Tinatawag namin ito na “Listahan ng Gamot” sa maikli. 

Ang mga gamot na nasa Listahan ng Gamot ay pinipili namin na may tulong ng isang pangkat ng mga doktor 
at mga parmasyutiko. Ang Listahan ng Gamot ay nagsasabi rin sa inyo kung may mga panuntunan na kailangan 
ninyong sundin upang makuha ang inyong mga gamot. 

Karaniwan, sasaklaw namin ang isang gamot na nasa Listahan ng Gamot ng plan basta't sinusunod ninyo ang mga 
panuntunan ipinaliwanag sa kabanatang ito. 

B1. Mga gamot sa Listahan ng Gamot 
Kabilang sa Listahan ng Gamot ang mga gamot na sinasaklaw sa ilalim ng Medicare Part D at ilang reseta at mga 
gamot na hindi kailangan ng reseta (Over-The-Counter, OTC) at mga produkto na sinasaklaw sa ilalim ng inyong 
mga benepisyo sa Medi-Cal. 
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Kabilang sa Listahan ng Gamot ang parehong may brand at generic na mga gamot. Ang mga generic na gamot ay 
may mga sangkap na kapareho ng may brand na gamot. Karaniwan, ang mga ito ay gumagana nang kasing husay 
ng may brand na mga gamot at karaniwang mas mura. 

Sinasaklaw din ng aming plano ang mga partikular na OTC na mga gamot at produkto. Ang ilang OTC na gamot 
ay mas mura kaysa sa mga inireresetang gamot at kasing husay din. Para sa karagdagang impormasyon, tawagan 
ang Mga Serbisyo sa Miyembro. 

B2. Paano maghahanap ng gamot sa Listahan ng Gamot 
Upang malaman kung ang isang gamot na iniinom ninyo ay nasa Listahan ng Gamot, maaari ninyong: 

• Tingnan ang pinakabagong Listahan ng Gamot na ipinadala namin sa inyo sa koreo. 
• Bisitahin ang website ng plano sa www.calmediconnectla.org. Ang Listahan ng Gamot sa website ay laging 

ang pinakabago. 
• Tawagan ang Mga Serbisyo sa Miyembro upang malaman kung ang isang gamot ay nasa Listahan ng Gamot ng 

plano o upang humingi ng kopya ng listahan. 

B3. Mga gamot na wala sa Listahan ng Gamot 
Hindi namin sinasaklaw ang lahat ng inireresetang gamot. Ang ilang gamot ay hindi kasama sa Listahan ng 
Gamot dahil hindi kami pinahihintulutan ng batas na saklawom ang mga gamot na iyon. Sa iba pang mga kaso, 
napagpasiyahan naming huwag isama ang isang gamot sa Listahan ng Gamot. 

Ang L.A. Care Cal MediConnect Plan ay hindi magbabayad para sa mga gamot na nakalista sa seksyong ito. 
Ang mga ito ay tinatawag na mga hindi isinamang gamot. Kung kukuha kayo ng reseta para sa isang hindi 
isinamang gamot, dapat kayo ang magbayad nito. Kung sa palagay ninyo ay dapat kaming magbayad para sa isang 
hindi isinamang gamot, maaari kayong magsampa ng apela. (Upang malaman kung paano magsasampa ng apela, 
tingnan ang Kabanata 9.) 

Narito ang tatlong pangkalahatang panuntunan para sa mga hindi isinamang gamot: 

1. Angsaklaw ng aming plano sa gamot para sa outpatient (na kinabibilangan ng Part D at Medi-Cal na mga 
gamot) ay hindi maaaring bayaran ang isang gamot na sasaklawin na sa ilalim ng Medicare Part A o Part B. 
Ang mga gamot na sinasaklaw sa ilalim ng Medicare Part A o Part B ay sinasaklaw nang libre ng L.A. Care 
Cal MediConnect Plan, ngunit ang mga ito ay hindi itinuturing na bahagi ng inyong mga benepisyo ng 
iniresetang gamot para sa outpatient. 

2. Hindi maaaring saklawin ng aming plano ang isang gamot na binili sa labas ng Estados Unidos at sa mga 
teritoryo nito. 

3. Ang paggamit ng gamot ay dapat inaprubahan ng Pangasiwaan ng Pagkain at Gamot (Food and Drug 
Administration, FDA) o sinusuportahan ang partikular na medikal na sanggunian bilang paggamot sa inyong 
kondisyon. Ang inyong doktor ay maaaring magreseta ng isang partikular na gamot upang gamutin ang inyong 
kondisyon, kahit na ito ay hindi inaprubahan upang gamutin ang kondisyon. Ito ay tinatawag na wala sa label 
na paggamit. Hindi karaniwang sinasaklaw ng aming plano ang mga gamot kapag ang mga ito ay inireseta para 
gamitin nang wala sa label. 

www.calmediconnectla.org
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Gayundin, ayon sa batas, ang mga uri ng gamot na nakalista sa ibaba ay hindi sinasaklaw ng Medicare o Medi-Cal. 

• Mga gamot na ginagamit upang itaguyod ang kakayahang magkaanak 
• Mga gamot na ginagamit para sa mga layuning kosmetiko o upang itaguyod ang pagtubo ng buhok 
• Mga gamot na ginagamit para sa paggamot ng kakulangan sa sekswal na pagganap, tulad ng Viagra®, Cialis®, 

Levitra®, at Caverject® 
• Mga gamot para sa outpatient kapag ang kumpanyang gumagawa ng mga gamot ay sinasabi na kailangan 

ninyong sumailalim sa mga pagsusuri o tumanggap ng mga serbisyo na sila lamang ang guamwa. 

B4. Mga tier sa pagbabahagi sa gastos ng Listahan ng Gamot 
Bawat gamot na nasa aming Listahan ng Gamot ay nasa isa sa apat (4) na tier ng pagbabahagi sa gastos. Ang tier 
ay isang grupo ng mga gamot na magkakapareho ang uri (halimbawa, mga gamot na may brand, generic, o hindi 
kailangan ng reseta). Sa pangkalahatan, mas mataas ang tier ng pagbabahagi sa gastos, mas malaki ang inyong 
gastos para sa gamot. 

• Tier 1 (Pinakamababang Tier): Mga Generic na Gamot 
• Tier 2 (Pinakamataas na Tier): Mga Brand-name na Gamot 
• Tier 3: Mga Inireresetang Gamot na Hindi Medicare 
• Tier 4: Mga Gamot na Hindi Kailangan ng Reseta (OTC) at hindi Medicare 

Upang malaman kung nasa aling tier ng pagbabahagi sa gastos ang inyong gamot, tignan ang gamot sa aming 
Listahan ng Gamot. 

Sinasabi ng Kabanata 6 ang halagang babayaran ninyo sa bawat tier ng pagbabahagi sa gastos. 

C. Mga limitasyon sa ilang gamot 
Para sa mga partikular na inireresetang gamot, ang mga espesyal na panuntunan ay naglilimita sa kung paano at 
kailan sinasaklaw ng plano ang mga ito. Sa pangkalahatan, hinihikayat kayo ng aming mga panuntunan na kumuha 
ng gamit na gagana para sa inyong medikal na kondisyon at ligtas at mabisa. Kapag ang isang ligtas, murang 
gamot ay gagana nang kasing husay ng isang mahal na gamot, inaasahan namin na ireseta ng inyong provider ang 
mas murang gamot. 

Kung may isang espesyal na panuntunan para sa inyong gamot, ito ay karaniwang nangangahulugang 
kayo o ang inyong provider ay kailangang gumawa ng mga ekstrang hakbang para saklawin namin 
ang gamot. Halimbawa, maaaring kailangang sabihin sa amin ng inyong provider ang inyong diyagnosis o 
magbigay muna ng mga resulta ng mga pagsusuri sa dugo. Kung sa tingin ninyo o ng inyong provider ang aming 
panuntunan ay hindi dapat gamitin sa inyong sitwasyon, dapat ninyong hilingin sa amin na gumawa ng eksepyon. 
Kami ay maaaring sumang-ayon o hindi sumang-ayon na hayaan kayong gamitin ang gamot nang hindi muna 
gagawa ng mga ekstrang hakbang. 

Upang alamin pa ang tungkol sa paghingi ng mga eksepsyon, tingnan ang Kabanata 9. 
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1. Paglimita sa paggamit ng may brand na gamot kapag mayroong available na generic na bersyon 

Karaniwan, ang isang generic na gamot ay gumagana ng katulad ng may brand na gamot at karaniwan ay mas 
mura. Sa karamihan ng mga kaso, kung may generic na bersyon ng isang may brand na gamot, ang aming mga 
nasa network na parmasya ay magbibigay sa inyo ng generic na bersyon. 

• Kami ay karaniwang hindi magbabayad para sa may brand na gamot kapag mayroong isang generic na bersyon. 
• Gayunpaman, kung sinabi sa amin ng inyong provider ang medikal na dahilan na ang alinman sa generic 

na gamot o iba pang saklaw na gamot na gumagamot sa parehong kondisyon ay hindi gagana para sa inyo, 
sasaklawin namin ang may brand na gamot. 

• Ang inyong copay ay maaaring mas malaki para sa may brand na gamot kaysa para sa generic na gamot. 

2. Pagkuha ng maagang pag-apruba ng plano 

Para sa ilang gamot, kayo o ang inyong doktor ay kailangang kumuha ng pag-apruba mula sa L.A. Care 
Cal MediConnect Plan bago punuin ang inyong gamot. Kapag hindi kayo nakakuha ng pag-apruba, maaaring 
hindi sakupin ng L.A. Care Cal MediConnect Plan ang gamot. 

3. Pagsubok muna sa ibang gamot 

Sa pangkalahatan, gusto naming subukan muna ninyo ang mga mas murang gamot (na madalas na pareho ang 
mabisa) bago namin saklawin ang mga gamot na mas mahal. Halimbawa, kung ang Gamot A at Gamot B ay 
gumagamot sa parehong medikal na kondisyon, at ang Gamot A ay mas mura kaysa sa Gamot B, maaari naming 
hilingin sa inyo na subukan muna ang Gamot A. 

Kung ang Gamot A ay hindi gumagana para sa inyo, sasaklawin namin ang Gamot B. Ito ay tinatawag na 
step therapy. 

4. Mga limitasyon sa dami 

Para sa ilang gamot, nililimitahan namin ang dami ng gamot na makukuha ninyo. Ito ay tinatawag na 
limitasyon sa dami. Halimbawa, maaari naming limitahan ang dami ng gamot na makukuha ninyo tuwing 
pupunuin ninyo ng gamot ang inyong reseta. 

Upang malaman kung mayroon sa mga patakarang ito na naaangkop sa isang gamot na iniinom ninyo o gustong 
inumin, tingnan ang Listahan ng Gamot. Para sa nasasapanahon na impormasyon, tawagan ang Mga Serbisyo sa 
Miyembro o tingnan ang aming website sa www.calmediconnectla.org. 

D. Mga dahilan na maaaring hindi saklawin ang inyong gamot 
Sinusubukan naming gumana nang maayos sa inyo ang pagsaklaw ng inyong gamot, ngunit minsan maaaring 
hindi masaklaw ang gamot sa paraan na gusto ninyo. Halimbawa: 

• Ang gamot na gusto ninyong gamitin ay hindi saklaw ng aming plano. Ang gamot ay maaaring wala sa Listahan 
ng Gamot. Ang isang generic na bersyon ng gamot ay maaaring sinasaklaw, ngunit ang may brand na bersyon 
na gusto ninyo ay hindi. Ang isang gamot ay maaaring bago at hindi pa namin nasusuri ito para sa kaligtasan at 
pagiging mabisa. 

www.calmediconnectla.org
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• Saklaw ang gamot, ngunit may mga espesyal na panuntunan o limitasyon para sa gamot na iyon. Gaya ng 
ipinaliwanag sa seksyon sa itaas, ang ilan sa mga gamot na saklaw ng aming plano ay may mga panuntunan 
na naglilimita sa paggamit sa mga ito. Sa ilang mga kaso, kayo o ang inyong tagareseta ay maaaring gustong 
humingi sa amin ng eksepsyon sa isang panuntunan. 

Mayroon kayong mga bagay na magagawa kung ang inyong gamot ay hindi sinasaklaw sa paraan na gusto ninyo. 

D1. Pagkuha ng pansamantalang supply 
Sa ilang mga kaso, makakapagbigay kami sa inyo ng isang pansamantalang supply ng gamot kapag ang gamot ay wala 
sa Listahan ng Gamot o kapag ito ay limitado sa ilang paraan. Ito ay nagbibigay sa inyo ng panahon na makipag-usap 
sa inyong provider tungkol sa pagkuha ng ibang gamot o upang hilingin sa amin na saklawin ang gamot. 

Upang makakuha ng isang pansamantalang supply ng gamot, kayo ay dapat makatugon sa dalawang 
panuntunan na nasa ibaba: 

1. Ang gamot na iniinom ninyo: 

• ay wala na sa aming Listahan ng Gamot, o 

• ay hindi kailanman nailagay sa aming Listahan ng Gamot, o 

• ay limitado na ngayon sa ilang paraan. 
2. Kayo ay dapat nasa isa sa mga sitwasyong ito: 

• Nasa plano kayo noong nakaraang taon. 

° Sasaklawin namin ang pansamantalang supply ng inyong gamot sa unang 90 araw ng taon sa kalendaryo. 

° Tatagal nang hanggang 30 araw ang pansamantalang supply na ito. 

° Kung ang nakasulat sa inyong gamot ay para sa mas kaunti pang araw, papayagan namin ang maraming 
pagpupuno ng gamot upang makapagbigay ng hanggang sa pinakamataas na 30 araw na gamot. Dapat 
ninyong papunuin ang inyong gamot sa isang nasa network na parmasya. 

° Ang mga parmasya para sa pangmatagalang pangangalaga ay maaaring ibigay ang inyong iniresetang gamot 
nang paunti-unti upang maiwasan ang pag-aaksaya. 

• Bago kayo sa aming plano. 

° Sasaklawin namin ang pansamantalang supply ng inyong gamot sa unang 90 araw ng inyong pagiging 
miyembro sa plano. 

° Tatagal nang hanggang 30 araw ang pansamantalang supply na ito 

° Kung ang nakasulat sa inyong gamot ay para sa mas kaunti pang araw, papayagan namin ang maraming 
pagpupuno ng gamot upang makapagbigay ng hanggang sa pinakamataas na 30 araw na gamot. Dapat 
ninyong papuno ang inyong gamot sa isang nasa network na parmasya. 

° Ang mga parmasya para sa pangmatagalang pangangalaga ay maaaring ibigay ang inyong iniresetang gamot 
nang paunti-unti upang maiwasan ang pag-aaksaya. 
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• Kayo ay nasa plano nang mahigit sa 90 araw at naninirahan sa isang pasilidad ng pangmatagalang pangangalaga at 
nangangailangan kaagad ng supply. 

° Sasakupin namin ang isang 31 araw na supply, o mas kaunti kung ang inyong reseta ay isinulat para sa mas 
kaunting mga araw. Karagdagan ito sa pansamantalang supply na nasa itaas. 

° Kayo ay maaaring makaranas ng pagbabago sa antas ng pangangalagang natatanggap ninyo at/o maaaring 
kailanganin upang ilipat (lumipat) mula sa isang pasilidad o lugar ng paggamot sa papunta sa isa pa. Ang 
mga eksepsyon (mga espesyal na kaso) ay makukuha ninyo kung makakaranas kayo ng pagbabago sa antas 
ng pangangalagang natatanggap. Kung makakaranas kayo ng pagbabago sa antas ng pangangalaga, 
sasaklawin ng L.A. Care Cal MediConnect Plan ang pansamantalang 30 araw na supply (maliban kung 
mayroon kayong reseta na isinulat para sa mas kaunting araw). 

° Upang humingi ng pansamantalang supply ng gamot, tawagan ang Mga Serbisyo sa Miyembro. 

Kapag kumuha kayo ng pansamantalang supply ng gamot, dapat kayong makipag-usap sa inyong provider upang 
magpasya kung ano ang dapat gawin kapag naubos ang inyong supply. Narito ang inyong mga mapipili: 

• Makakalipat kayo sa ibang gamot. 
Maaaring may ibang gamot na sinasaklaw ng aming plano na gumagana para sa inyo. Matatawagan ninyo ang 
Mga Serbisyo sa Miyembro upang humingi ng listahan ng mga saklaw na gamot na gumagamot ng parehong 
medikal na kondisyon. Ang listahan ay makakatulong sa inyong provider na makahanap ng isang salaw na 
gamot na maaaring gumana para sa inyo. 

O 

• Makakahingi kayo ng isang eksepsyon. 
Kayo at ang inyong provider ay makakahiling sa amin na gumawa ng eksepsyon. Halimbawa, maaari ninyong 
hilingin sa amin na saklawin ang isang gamot kahit na ito ay wala sa Listahan ng Gamot. O maaari ninyong 
hilingin sa amin na saklawin ang gamot nang walang mga limitasyon. Kung sasabihin ng inyong provider 
na mayroon kayong magandang medikal na dahilan para sa isang eksepsyon, matutulungan niya kayong 
humiling ng isa. 

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa paghingi ng eksepsyon, tignan ang Kabanata 9. 

Kung kailangan ninyo ng tulong sa paghingi ng eksepsiyon, matatawagan ninyo ang Mga Serbisyo sa Miyembro. 

E. Mga pagbabago sa pagsaklaw sa inyong mga gamot 
Karamihan ng mga pagbabago sa pagsaklaw ng gamot ay nangyayari sa Enero 1, ngunit maaari kaming magdagdag 
o mag-alis ng mga gamot sa Listahang ng Gamot sa taon. Maaari rin naming baguhin ang aming mga patakaran 
tungkol sa mga gamot. Halimbawa, maaari kaming: 

• Magpasiyang humiling o hindi humiling ng paunang pag-apruba para sa isang gamot. (Ang paunang 
pag-apruba ay pahintulot mula sa L.A. Care Cal MediConnect Plan bago kayo makakuha ng gamot.) 

• Dagdagan o baguhin ang dami ng gamot na maaari ninyong kunin (tinatawag na mga limitasyon sa dami). 
• Magdagdag o magbago ng mga paghihigpit sa step therapy sa isang gamot. (Ang step therapy ay 

nangangahulugang dapat ninyong subukan muna ang isang gamot bago namin saklawin ang isa pang gamot.) 
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Para sa karagdagang impormasyon sa mga patakaran ng gamot na ito, tingnan ang Seksyon C na mas nauna sa 
kabanatang ito. 

Kung umiinom kayo ng gamot na sinasaklaw sa simula ng taon, karaniwan ay hindi namin aalisin o babaguhin 
ang saklaw na gamot na iyon sa kabuuan ng taon maliban kung: 

• ang bago, mas murang gamot na nasa merkado na kasing bisa ng gamot na nasa Listahan ng Gamot ngayon, o 

• malaman naming hindi ligtas ang isang gamot, o 

• inalis ang isang gamot mula sa merkado. 

Upang makakuha ng karagdagang impormasyon sa nangyayari kapag nagbago ang Listahan ng Gamot, 
palagi ninyong: 

• Matitignan sa online ang nasasapanahong Listahan ng Gamot sa www.calmediconnectla.org o 
• Tawagan ang Mga Serbisyo sa Miyembro para tingnan ang kasalukuyang Lisitahan ng Gamot sa 1-888-522-1298 

(TTY: 711), 24 na oras sa isang araw, 7 araw sa isang linggo, kasama ang mga holiday. 

Ang ilang pagbabago sa listahan ng Listahan ng Gamot ay mangyayari kaagad. Halimbawa: 

• Makakakuha ng bagong generic na gamot. Minsan, magkaroon ng bagong generic na gamot na kasing bisa 
ng gamot na may tatak na nasa Listahan ng Gamot ngayon. Kapag mangyari iyon, maaari naming alisin ang 
gamot na may brand at magdadagdag ng bagong generic na gamot, ngunit ang inyong gastos para sa bagong 
gamot ay mananatili pareho o mas magiging mababa. 
Kapag idinagdag namin ang bagong generic na gamot, maaari din kaming magpasyang panatilihin sa listahan 
ang gamot na may brand ngunit baguhin ang mga panuntunan o limitasyon sa saklaw nito. 

° Maaaring hindi namin ipaalam sa inyo bago namin gawin ang pagbabagong ito, ngunit papadalhan namin 
kayo ng impormasyon tungkol sa partikular na pagbabagong ginawa namin sa sandaling mangyari ito. 

° Kayo o ang inyong provider ay maaaring humingi ng “eksepsyon” mula sa mga pagbabagong ito. Padadalhan 
namin kayo ng abiso kasama ang mga hakbang na magagawa ninyo para humingi ng isang eksepsyon. 
Pakitingnan ang Kabanata 9 ng handbook na ito para sa higit pang impormasyo sa mga eksepsyon. 

• Inalis ang isang gamot sa merkado. Kung sabihin ng Food and Drug Administration (FDA) na hindi ligtas 
ang isang gamot na iniinom ninyo o kung alisin ng manufacturer ng gamot ang isang gamot sa merkado, 
aalisin namin ito sa Listahan ng Gamot. Kung iniinom ninyo ang gamot, ipapaalam namin ito sa inyo. Kung 
makatanggap kayo ng isa sa mga sulat na ito, mangyaring makipag-usap sa inyong doktor upang humanap ng 
ibang gamot na ligtas para sa inyo. 

Maaari kaming gumawa ng iba pang pagbabagong makakaapekto sa mga gamot na iniinom ninyo. 
Ipapaalam namin sa inyo nang mas maaga ang tungkol sa iba pang pagbabagong ito sa Listahan ng Gamot. 
Maaaring mangyari ang mga pagbabagong ito kung: 

• Magbibigay ang FDA ng bagong gabay o may mga bagong klinikal na alituntunin tungkol sa isang gamot. 
• Magdaragdag kami ng generic na gamot na hindi bago sa market at 

° Magpalit ng may brand na gamot na kasalukuyang nasa Listahan ng Gamot o 

° Baguhin namin ang mga panuntunan o limitasyon sa saklaw para sa gamot na may brand. 

www.calmediconnectla.org
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Kapag naganap na ang mga pagbabagong ito, kami ay: 

• Magsasabi sa inyo ng kahit man lang 30 araw bago kami magsagawa ng pagbabago sa Listahan ng Gamot o 
• Ipaalam sa inyo at bigyan kayo ng 30 araw na supply ng gamot pagkatapos ninyong humiling ng pagpupuno 

sa reseta. 

Magbibigay ito sa inyo ng oras na makipag-usap sa inyong doktor o ibang tagapagreseta. Siya ay makakatulong sa 
inyong makapagpasya: 

• Kung may katulad na gamot sa Listahan ng Gamot na iinumin ninyo sa halip o 
• Kung hihiling ng isang eksepsyon mula sa mga pagbabagong ito. Upang alamin pa ang tungkol sa paghingi ng 

mga eksepsyon, tingnan ang Kabanata 9. 

Maaari kaming gumawa ng mga pagbabago sa mga iniinom ninyong gamot na hindi kayo naaapektuhan 
ngayon. Para sa ganitong mga pagbabago, kung kayo ay umiinom ng gamot na sinasaklaw namin sa pagsisimula ng 
taon, karaniwan hindi namin aalisin o babaguhin ang pagsaklaw ng gamot na iyon sa natitirang panahon ng taon. 

Halimbawa, kung aalisin namin ang isang gamot na iniinom ninyo, o lilimitahan ang paggamit nito, ang 
pagbabago ay hindi maaapektuhan ang inyong paggamit ng gamot sa natitirang panahon ng taon.  

F. Pagsaklaw ng gamot sa mga espesyal na kaso 

F1. Kung kayo ay nasa isang ospital o isang pasilidad ng sanay na pag-aalaga para sa isang 
pamamalagi na sinasakop ng aming plano 
Kung kayo ay ipinasok sa isang ospital o pasilidad ng sanay na pag-aalaga para sa isang pamamalaging sakop ng 
aming plan, karaniwan, sasakupin namin ang halaga ng inyong mga iniresetang gamot sa panahon ng inyong 
pamamalagi. Hindi ninyo kakailanganing magbayad ng copay. Sa sandaling umalis kayo ng ospital o pasilidad ng 
sanay na pag-aalaga, sasaklaw namin ang inyong mga gamot basta't ang mga gamot ay nakakatugon sa lahat ng 
aming panuntunan para sa pagsaklaw. 

Upang makakuha ng karagdagang kaalaman tungkol sa pagsakop ng gamot at sa dapat ninyong bayaran, tignan 
ang Kabanata 6. 

F2. Kung kayo ay nasa isang pasilidad ng pangmatagalang pangangalaga 
Karaniwan, ang isang pasilidad ng pangmatagalang pangangalaga, tulad ng isang nursing home, ay may sariling 
parmasya o isang parmasya na nagtutustos ng mga gamot para sa lahat ng mga residente nito. Kung kayo 
ay naninirahan sa isang pasilidad ng pangmatagalang pangangalaga, maaari ninyong kunin ang inyong mga 
iniresetang gamot sa pamamagitan ng parmasya ng pasilidad kung ito ay bahagi ng aming network. 

Tingnan ang inyong Direktoryo ng Provider at Parmasya upang malaman kung ang parmasya ng inyong pasilidad 
ng pangmatagalang pangangalaga ay bahagi ng aming network. Kung ito ay hindi kasama, o kung kailangan ninyo 
ng higit pang impormasyon, mangyaring tawagan ang Mga Serbisyo sa Miyembro. 
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F3. Kung kayo ay nasa isang programa ng hospice na sertipikado ng Medicare 
Ang mga gamot ay hindi kailanman sinasaklaw ng parehong hospice at ng aming plano nang magkasabay. 

• Kung kayo ay naka-enroll sa isang hospice ng Medicare at nangangailangan ng gamot sa pananakit, laban sa 
pagsusuka, laxative o laban sa pagkabalisa na hindi sinasaklaw ng inyong hospice dahil ito ay walang kaugnayan 
sa inyong prognosis na nagtataning sa buhay at mga kaugnay na kondisyon, ang aming plano ay dapat 
makatanggap ng abiso mula sa alinman sa tagareseta o inyong provider ng hospice na ang gamot ay walang 
kaugnayan bago masaklaw ng aming plano ang gamot. 

• Upang pigilan ang mga pagkaantala sa pagtanggap ng anumang walang kaugnayang mga gamot na dapat saklawin 
ng aming plano, maaari ninyong hilingin sa iyong provider ng hospice o tagareseta na tiyakin na kami ay may abiso 
na ang gamot ay walang kaugnayan bago ninyo hilingin sa isang parmasya na punuin ang inyong gamot. 

Kung aalis kayo sa hospice, dapat saklawin ng aming plano ang lahat ng inyong gamot. Upang pigilan ang 
anumang pagkaantala sa isang parmasya kapag natapos na ang inyong benepisyo ng hospice ng Medicare, dapat 
kayong magdala ng dokumentasyon sa parmasya upang patunayan na kayo ay umalis na mula sa hospice. Tingnan 
ang mga naunang bahagi ng kabanatang ito na nagsasabi ng tungkol sa mga panuntunan para makakuha ng 
pagsakop sa gamot sa ilalim ng Part D. 

Upang alamin pa ang tungkol sa benepisyo ng hospice, tingnan ang Kabanata 4. 

G. Mga programa sa kaligtasan ng gamot at pamamahala sa mga gamot 

G1. Mga programa upang tulungan ang mga miyembro na ligtas na magamit ang mga gamot 
Sa tuwing papupunuin ninyo ng gamot ang isang reseta, tinitignan namin ang mga posibleng problema, tulad ng 
mga mali sa gamot o mga gamot na: 

• Maaaring hindi kailangan dahil umiinom kayo ng isa pang gamot na pareho ang ginagawa 
• Maaaring hindi ligtas para sa inyong edad o kasarian 
• Maaaring makasama sa inyo kung iinumin ninyo nang sabay 
• Mayroong mga sangkap na kayo ay o maaaring may alerhiya 
• Mayroong hindi ligtas na dami ng mga gamot na opioid para sa pananakit 

Kung may nakikita kaming posibleng problema sa paggamit ninyo ng mga inireresetang gamot, makikipagtulungan kami 
sa inyong provider upang ayusin ang problema. 

G2. Mga programa upang tulungan ang mga miyembro na pamahalaan ang kanilang mga gamot 
Kung umiinom kayo ng mga gamot para sa magkakaibang medikal na kondisyon at/o nasa Programa ng Pamamahala 
ng Gamot upang tulungan kayong gamitin nang ligtas ang inyong opioid na mga gamot, maaari kayong maging 
karapat-dapat na makakuha ng mga serbisyo, nang wala kayong babayaran, sa pamamagitan ng programang 
pamamahala ng therapy na gumagamit ng gamot (Medication Therapy Management, MTM). Ang programang 
ito ay tumutulong sa inyo at sa inyong provider na tiyakin na ang inyong mga gamot ay gumagana upang 
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pabutihin ang inyong kalusugan. Ang isang parmasyutiko o ibang propesyonal na pangkalusugan ay magbibigay sa 
inyo ng isang komprehensibong pagsusuri ng lahat ng inyong mga gamot at kakausapin kayo tungkol sa: 

• Kung paano makakakuha ng pinakamaraming benepisyo mula sa mga gamot na iniinom ninyo 
• Anumang mga ikinababahala ninyo, tulad ng mga gastos sa gamot at mga reaksyon sa gamot 
• Paano pinakamaganda na iinumin ang inyong mga gamot 
• Anumang tanong o problema na mayroon kayo tungkol sa inyong gamot at gamot na hindi kailangan ng reseta 

Makakatanggap kayo ng isang nakasulat na buod ng talakayang ito. Ang buod ay may planong aksyon sa gamot 
na nagrerekomenda ng magagawa ninyo upang pinakamagandang magamit ang inyong mga gamot. Kayo ay 
tatanggap din ng isang personal na listahan ng gamot na kasama ang lahat ng gamot na iniinom ninyo at kung 
bakit ninyo iniinom ang mga ito. Dagdag pa, makakakuha kayo ng impormasyon sa ligtas na pagtapon ng mga 
inireresetang gamot na mga kontroladong substance. 

Magandang ideya na iiskedyul ang pagsusuri ng inyong gamot bago ang inyong taunang pagpapatingin para sa 
“Wellness,” upang makausap ninyo ang inyong doktor tungkol sa inyong planong aksyon at listahan ng gamot. 
Dalhin ang inyong planong aksyon at listahan ng gamot sa inyong pabisita o tuwing nakikipag-usap kayo sa inyong 
mga doktor, parmasiyotiko, at iba pang provider ng pangangalagang pangkalusugan. At saka, dalhin ang inyong 
listahan ng gamot kung kayo ay pupunta sa ospital o emergency room. 

Ang mga programa ng pamamahala sa therapy na gumagamit ng gamot ay boluntaryo at libre sa mga miyembrong 
kwalipikado. Kung may programa kami na angkop sa inyong mga pangangailangan, ie-enroll namin kayo sa 
programa at padadalhan kayo ng impormasyon. Kung ayaw ninyong sumali sa programa, mangyaring sabihin sa 
amin, at aalisin namin kayo sa programa. 

Kung kayo ay may mga katanungan tungkol sa mga programang ito, mangyaring tawagan ang Mga Serbisyo sa 
Miyembro. 

G3. Programa ng pamamahala ng gamot upang tulungan ang mga miyembro na ligtas na 
gamitin ang kanilang opioid na mga gamot 

Ang L.A. Care Cal MediConnect Plan ay mayroong programa na makakatulong sa mga miyembro na ligtas na 
gamitin ang kanilang iniresetang mga opioid na gamot o iba pang gamot na madalas mali ang paggamit o pag-aabuso. 
Ang programang ito ay tinatawag na Programa ng Pamamahala ng Gamot (Drug Management Program, DMP). 

Kung gumagamit kayo ng opioid na mga gamot na nakukuha ninyo mula sa maraming doktor o parmasya, 
o nagkaroon kayo ng kamakailang overdose ng opoid, maaari naming kausapin ang inyong mga doktor 
upang tiyakin na naaangkop at pangangailangan medikal ang inyong paggamit ng opoid na mga gamot. 
Makikipagtulungan sa inyong mga doktor, kung magpapasya kaming hindi ligtas ang inyong paggamit ng opioid 
na gamot o benzodiazepine na mga gamot, maaari naming limitahan kung paano ninyo makuha ang mga gamot 
na iyon. Maaaring kasama sa mga limitasyon ang: 

• Paghiling sa inyong kunin ang lahat ng reseta para sa mga gamot na iyon mula sa isang partikular na 
parmasya at/o mula sa partikular na doktor 

• Paglimita ng dami ng mga gamot na iyo na sasaklawin namin para sa inyo 
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Kung sa tingin namin na ang isa o higit pang limitasyon ay naaangkop sa inyo, maaga kaming magpapadala ng 
sulat sa inyo. Ipapaliwanag ng sulat ang mga limitasyon na sa palagay namin ay dapat naaangkop. 

Magkakaroon kayo ng pagkakataon na sabihin sa amin aling doktor o mga parmasya ang mas gusto 
mong gamitin at anumang impormasyon na sa tingin ninyo ay mahalagang malaman namin. Kung 
magpasya kaming limitahan ang inyong pagsaklaw para sa mga gamot na ito pagkatapos na magkaroon kayo ng 
pagkakataong sumagot, magpapadala kami sa inyo ng isa pang sulat na kinukumpirma ang mga limitasyon. 

Kung sa tingin ninyo nagkamali kami, hindi kayo sumasang-ayon na nasa panganib kayo para sa maling paggamit 
o pag-aabuso ng inireresetang gamot, o hindi kayo sumasang-ayon sa limitasyon, kayo o ang inyong tagareseta ay 
maaaring magsampa ng apela. Kung magsasampa kayo ng apela, susuriin namin ang inyong kaso at bibigyan kayo 
ng aming desisyon. Kung patuloy naming tatanggihan ang anumang bahagi ng inyong apela na may kaugnayan 
sa mga limitasyon sa inyong access sa mga gamot na ito, awtomatiko naming ipapadala ang inyong kaso sa 
isang Entidad para sa Malayang Pagsusuri (Independent Review Entity, IRE). (Upang malaman kung paano 
magsasampa ng apela at malaman pa ang tungkol sa IRE, tingnan ang Kabanata 9.) 

Maaaring hindi naaangkop sa inyo ang DMP kung kayo ay: 

• mayroong partikular na mga medikal na kondisyon, tulad ng kanser o sakit na sickle cell, 
• ay nakakakuha ng pangangalaga ng hospice, pampaginhawa ng sakit, o pagtatapos ng buhay, o 

• nakatira sa isang pasilidad ng pangmatagalang pangangalaga. 



Kabanata 6 

Ang binabayaran ninyo 
para sa inyong Medicare 

at Medi-Cal na mga 
inireresetang gamot 
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Panimula 

Sinasabi ng kabanatang ito ang bayad ninyo para sa mga inireresetang gamot para sa outpatient. Sa “mga gamot,” 
ang ibig naming sabihin ay: 

• Mga inireresetang gamot na nasa Medicare Part D, at 

• Mga gamot at item na sinasaklaw sa ilalim ng Medi-Cal, at 

• Mga gamot at item na sinasaklaw ng plano bilang mga karagdagang benepisyo. 

Dahil ikaw ay karapat-dapat sa Medi-Cal, ikaw ay makakakuha ng “Karagdagang Tulong” mula sa Medicare upang 
tumulong magbayad para sa inyong mga inereresetang gamot na nasa Medicare Part D. 

Karagdagang Tulong ay isang programa ng Medicare na tumutulong sa mga taong may 
mga limitadong kita at mapagkukunan na bawasan ang mga gastos sa inirerestang gamot 
ng Medicare Part D tulad ng mga premium, nababawas at mga copay. Ang Karagdagang 
Tulong ay tinatawag din na “Subsidiya ng Mababang Kita (Low-Income Subsidy),” o “LIS.” 

Ang iba pang mahalagang salita at ang mga kahulugan nito ay makikita nang nakaayos sa alpabeto sa huling 
kabanata ng Handbook ng Miyembro. 

Upang malaman pa ang tungkol sa mga inireresetang gamot, maaari ninyong tingnan ang mga lugar na ito: 

• Ang aming Listahan ng Mga Saklaw na Gamot. 

° Tinatawag namin itong “Listahan ng Gamot.” Sinasabi nito sa inyo: 
– Kung aling mga gamot ang binabayaran namin 
– Nasa alin sa apat (4) na tier ng kabahagi sa gastos mula sa miyembro ang gamot 
– Kung mayroong anumang limitasyon sa mga gamot 

° Kung kailangan ninyo ng kopya ng Listahan ng Gamot, tumawag sa Mga Serbisyo sa Miyembro. Makikita 
rin ninyo ang Listahan ng Gamot sa aming website sa www.calmediconnectla.org. Ang Listahan ng 
Gamot sa website ay laging ang pinakabago. 

• Kabanata 5 ng Handbook ng Miyembro. 

° Sinasabi ng Kabanata 5 kung paano makukuha sa aming plano ang inyong mga inireresetang gamot para 
sa outpatient. 

° Kabilang dito ang mga panuntunan kailangan ninyong sundin. Sinasabi rin nito kung anong uri ng mga 
inireresetang gamot ang hindi saklaw ng aming plano. 

• Ang aming Direktoryo ng Provider at Parmasya. 

° Sa karamihan ng mga kaso, dapat kayong gumamit ng nasa network na parmasya upang makuha 
mo ang mga saklaw na gamot. Ang mga nasa network na parmasya ay mga parmasyang pumayag na 
makipagtulungan sa amin. 

° Ang Direktoryo ng Provider at Parmasya ay mayroong listahan ng mga nasa network na parmasya. Maaari 
ninyong basahin pa ang tungkol sa mga nasa network na parmasya sa Kabanata 5. 

www.calmediconnectla.org
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A. Ang Paliwanag ng Mga Benepisyo (EOB) 
Sinusubaybayan ng aming plano ang inyong mga inireresetang gamot. Sinusubaybayan namin ang dalawang uri 
ng gastos: 

• Ang inyong mga gastusing mula sa sariling bulsa. Ito ang halaga ng pera na binabayaran ninyo, o ng iba para 
sa inyo, para sa inyong mga iniresetang gamot. 

• Ang inyong kabuuang gastos sa gamot. Ito ang halaga ng pera na binabayaran ninyo, o ng iba para sa inyo, 
para sa inyong mga inireresetang gamot, kasama ang halagang binabayaran namin. 

Kapag kumukuha kayo ng mga inireresetang gamot sa pamamagitan ng aming plano, pinadadalhan namin kayo 
ng ulat na tinatawag na Paliwanag ng mga Benepisyo. Tinatawag namin itong Paliwanag ng Mga Benepisyo 
(Explanation of Benefts, EOB) para maikli. Ang EOB ay may higit pang impormasyon tungkol sa mga gamot 
na iniinom ninyo tulad ng pagtaas sa mga presyo at iba pang mga gamot na may mas mababang cost-sharing 
(pagbabahagi sa gastos) na maaaring makuha. Maaari kayong makipag-usap sa inyong tagareseta tungkol sa mga 
opsyon ng mas mababang halaga. Ang EOB ay kinabibilangan ng: 

• Impormasyon para sa buwan. Sinasabi ng ulat kung anong mga inireresetang gamot ang natanggap ninyo. 
Ipinapakita ang kabuuang mga halaga ng gamot, ano ang binayaran namin, at ano ang binabayaran ninyo at ng 
ibang nagbabayad para sa inyo. 

• “Year-to-date” na impormasyon. Ito ang inyong kabuuang mga gastos sa gamot at ang kabuuang mga 
pagbabayad na ginawa mula noong Enero 1. 

Nagbibigay kami ng pagsaklaw ng mga gamot na hindi saklaw sa ilalim ng Medicare. 

• Ang mga pagbabayad na ginagawa para sa mga gamot na ito ay hindi ibibilang sa inyong kabuuang mga 
gastusing mula sa sariling bulsa. 

• Kami ay nagbabayad din para sa ilan sa mga over-the-counter na gamot. Hindi ninyo kailangang magbayad para 
sa mga gamot na ito. 

• Upang malaman kung aling mga gamot ang sinasakop ng aming plano, tingnan ang Listahan ng Gamot. 

B. Paano susubaybayan ang mga halaga ng inyong gamot 
Upang masubaybayan ang mga halaga ng inyong gamot at ang mga pagbabayad na ginagawa ninyo, gumagamit 
kami ng mga rekord na nakukuha namin mula sa inyo at mula sa inyong parmasya. Narito kung paano kayo 
makakatulong sa amin: 

1. Gamitin ang inyong ID Card ng Miyembro. 

Ipakita ang inyong ID Card ng Miyembro kapag pinapapupuno ang inyong gamot. Tinutulungan kami nitong 
malaman kung anu-anong mga gamot ang pinapupunan ninyo at kung ano ang binabayaran ninyo. 

2. Tiyakin na mayroon kami ng impormasyong kailangan namin. 

Bigyan kami ng mga kopya ng mga resibo para sa mga gamot na binayaran ninyo. Maaari ninyong hilingin sa 
amin na bayaran kayo para sa aming bahagi sa halaga ng gamot. 
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Narito ang ilang mga panahon na dapat ninyong bigyan kami ng mga kopya ng inyong mga resibo: 

• Kapag bumili kayo ng isang saklaw na gamot sa isang parmasyang nasa network sa isang espesyal na presyo o 
gumagamit ng isang card ng diskuwento na hindi bahagi ng benepisyo ng aming plano 

• Kapag nagbayad kayo ng copay para sa mga gamot na nakukuha ninyo sa ilalim ng tulong na programa sa 
pasyente ng gumagawa ng gamot 

• Kapag bumibili kayo ng mga saklaw na gamot sa isang wala sa network na parmasya 

• Kapag binabayaran ninyo ang buong presyo ng sakop na gamot 

Upang malaman kung paano hihilingin sa amin na bayaran kayo para sa aming bahagi sa halaga ng gamot, 
tingnan ang Kabanata 7. 

3. Padalhan kami ng impormasyon tungkol sa mga pagbabayad na ginawa ng iba para sa inyo. 

Ang mga pagbabayad na ginawa ng ibang partikular na mga tao at organisasyon ay ibinibilang din sa inyong mga 
gastusing mula sa sariling bulsa. Halimbawa mga pagbabayad na ginawa ng isang tulong na programa sa gamot 
sa AIDS, ng Indian Health Service, at karamihan sa mga charity ay ibinibilang sa inyong mga gastusing mula 
sa sariling bulsa. Ito ay makakatulong sa inyo na maging kwalipikado para sa catastrophic na pagsaklaw. Kapag 
narating ninyo ang Ang Yugto ng Catastrophic na Pagkakasaklaw, babayaran ng L.A. Care Cal MediConnect Plan 
ang lahat ng halaga ng inyong gamot na kasama sa Part D para sa natitirang bahagi ng taon. 

4. Suriin ang mga ulat na ipinadadala namin sa inyo. 

Kapag nakatanggap kayo ng Paliwanag ng mga Benepisyo sa koreo, mangyaring tiyakin na ito ay kumpleto at tama. 
Kung sa tingin ninyo may mali o nawawala mula sa ulat, o kung kayo ay mga tanong, mangyaring tawagan ang 
Mga Serbisyo sa Miyembro. Tiyakin na maingatan ang mga ulat na ito. Ang mga ito ay mahalagang rekord ng 
inyong mga gastos sa gamot. 

C. Mga Yugto ng Pagbabayad sa Gamot para sa mga gamot sa 
Medicare Part D 
May dalawang yugto ng pagbabayad para sa inyong pagsaklaw sa inreresetang gamot ng Medicare Part D sa ilalim 
ng L.A. Care Cal MediConnect Plan. Ang babayaran ninyo ay depende sa aling yugto kung nasaan ka kapag 
papunuin o i-refll ang inyong gamot Ang mga ito ang dalawang yugto: 

Yugto 1: 
Yugto ng Unang Pagsaklaw 

Yugto 2: 
Yugto ng Catastrophic na Pagsaklaw 

Sa yugtong ito, binabayaran namin ang bahagi ng mga gastos 
sa inyong mga gamot, at binabayaran ninyo ang inyong bahagi. 
Ang inyong bahagi ay tinatawag na copay. 

Nagsisimula kayo sa yugtong ito kapag pinapupuno ninyo ang inyong 
unang reseta ng gamot ng taon. 

Sa yugtong ito, binabayaran namin ang lahat ng halaga ng inyong 
gamot nang hanggang Disyembre 31, 2021. 

Nagsisimula kayo sa yugtong ito kapag nabayaran na ninyo ang 
partikular na halaga ng  mga gastusing mula sa sariling bulsa. 
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D. Yugto 1: Unang Yugto ng Pagsaklaw 
Sa Unang Yugto ng Pagsaklaw, binabayaran namin ang isang bahagi sa halaga sa inyong sakop na mga inireresetang 
gamot, at binabayaran ninyo ang inyong bahagi. Ang inyong bahagi ay tinatawag na copay. Ang copay ay depende sa 
tier kung nasaan ang gamot ng pagbababahagi sa gastos na babayaran at saan ninyo kinukuha ito. 

Ang mga tier sa pagbahagi sa gastos ay mga grupo ng mga gamot na may parehong copay. Ang bawat gamot sa 
aming Listahan ng Gamot ng plano ay isa sa apat (4) na tier ng bahagi sa gastos. Sa pangkalahatan, mas mataas 
ang numero ng tier, mas mataas ang copay. Upang malaman ang mga tier ng cost-sharing (pagbabahagi sa gastos) 
na babayaran ninyo para sa inyong mga gamot, maaari ninyong tingnan ang Listahan ng Gamot. 

• Ang mga gamot na nasa Tier 1 ay generic na mga gamot. Ang copay ay $0. 

• Ang mga gamot na nasa Tier 2 ay may brand na mga gamot. Ang copay ay mula $0 - $9.20, depende sa inyong kita. 

• Ang mga gamot na nasa Tier 3 ay hindi Medicare na mga inireresetang gamot. Ang copay ay $0. 

• Ang mga gamot na nasa Tier 4 ay mga hindi over-the-counter na gamot at wala sa Medicare. Ang copay ay $0. 

D1. Ang inyong mga mapipiling parmasya 
Ang halaga ng inyong binabayaran para sa isang gamot ay depende sa kung kinukuha ninyo ang gamot mula sa: 

• Isang parmasyang nasa network, o 

• Isang parmasya na wala sa network. 

Sa mga limitadong kaso, sinasaklaw namin ang mga gamot na pinupupuno sa mga parmasya na wala sa network. 
Tingnan ang Kabanata 5 upang malaman kung kailan namin gagawin iyon. 

Para alamin pa ang tungkol sa mga mapipiing parmasya, tingnan ang Kanabata 5 sa handbook na ito at aming Direktoryo 
ng Provider at Parmasya. 

D2. Pagkuha ng isang pangmatagalang supply ng gamot 
Para sa ilang mga gamot, maaari kayong kumuha ng pangmatagalang supply (tinatawag din na “pinalawig na 
supply”) kapag pinapupuno ninyo ang inyong gamot. Ang isang pangmatagalang panustos ay hanggang 90-araw 
na supply. Ito ay gagastusan ninyo ng kapareho bilang isang-buwang na supply. 

Para sa mga detalye kung saan at paano makakakuha ng pang matagalang supply ng isang gamot, tingnan ang Kabanata 5 
o ang Direktoryo ng Provider and Pharmacy. 

D3. Ano ang babayaran ninyo 
Sa Unang Yugto ng Pagsaklaw, maaari kayong magbayad ng copay tuwing papupuno ninyo ng gamot ang isang 
reseta. Kung ang inyong mga saklaw na gamot ay nagkakahalaga ng mas mababa kaysa sa copay, babayaran ninyo ang 
mas mababang presyo. 

Maaari kayong makipag-ugnayan sa Mga Serbisyo sa Miyembro upang malaman kung magkano ang inyong copay 
para sa anumang saklaw na gamot. 



Handbook ng Miyembro ng L.A. Care MediConnect Plan Kabanta 6 Ang binabayaran ninyo para sa inyong 
 Medicare at Medi-Cal na mga inireresetang gamot

123 

? Kung mayroon kayong mga tanong, pakitawagan ang L.A. Care Cal MediConnect Plan sa  
1-888-522-1298 (TTY: 711), 24 na oras, 7 araw sa isang linggo, kasama ang mga holiday.  
Libre ang pagtawag. Para sa higit pang impormasyon, bisitahin ang www.calmediconnectla.org.

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

Ang inyong bahagi sa gastos kapag kumuha kayo ng isang buwan o pangmatagalang supply ng saklaw na 
inireresetang gamot mula sa: 

Isang nasa 
network na 
parmasya 

Isang buwan o 
hanggang 30 araw 

na supply 

Ang serbisyong 
pag-order sa koreo 

ng plano 
Isang buwan o 

hanggang 30 araw 
na supply 

Isang parmasya ng 
pangmatagalang 
pangangalaga na 

nasa network 
Hanggang 31 araw 

na supply 

Isang wala sa network 
na parmasya 

Hanggang 30 araw na supply. Limitado 
ang pagsaklaw sa ilang kaso. Tingnan ang 

Kabanata 5 para sa mga detalye. 

Tier 1 ng cost-sharing 
(pagbabahagi sa 
gastos) $0 $0 $0 $0 

(Mga Generic na Gamot) 

Tier 2 na cost-sharing 
(pagbabahagi sa 
gastos) 
(Mga May Brand na 
Gamot) 

$0, $4.00, o $9.20 

Depende ang inyong 
copay sa halaga ng 

Karagdagang Tulong na 
natatanggap ninyo. 

$0, $4.00, o $9.20 

Depende ang inyong 
copay sa halaga ng 

Karagdagang Tulong na 
natatanggap ninyo. 

$0, $4.00, o $9.20 

Depende ang inyong 
copay sa halaga ng 

Karagdagang Tulong na 
natatanggap ninyo. 

$0, $4.00, o $9.20 

Depende ang inyong copay sa 
halaga ng Karagdagang Tulong na 

natatanggap ninyo. 

Tier 3 ng cost-sharing 
(pagbabahagi sa 
gastos) $0 $0 $0 $0 
(Hindi Medicare na mga 
Inireresetang Gamot) 

Tier 4 ng cost-sharing 
(pagbabahagi sa 
gastos) 

$0 $0 $0 $0 
(Hindi Medicare na mga 
Over-the-Counter na 
Gamot) 

Para sa impormasyon kung aling mga parmasya ang maaaring magbigay sa inyo ng mga pangmatagalang supply, 
tingnan ang aming Direktoryo ng Provider at Parmasya. 

D4. Pagtatapos ng Yugto ng Unang Pagsaklaw 
Ang Yugto ng Unang Pagsaklaw ay matatapos kapag ang inyong kabuuang mga gastusing mula sa sariling bulsa ay 
umabot ng $6,550. Sa puntong iyon, magsisimula ang Antas ng Catastrophic na Pagsaklaw Sinasaklaw namin ang 
lahat ng inyong mga gastos sa gamot mula noon hanggang sa katapusan ng taon. 

Ang inyong ulat ng Paliwanag ng mga Benepisyo ay tutulong sa inyo na masubaybayan kung magkano ang 
kailangan ninyong bayaran para sa inyong mga gamot para sa taon. Sasabihin namin sa inyo kung umabot kayo sa 
$6,550 na limitasyon. Maraming taong hindi nakakaabot nito sa isang taon. 
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E. Yugto 2: Ang Yugto ng Catastrophic na Pagsaklaw 
Kapag naabot na ninyo ang limitasyon sa gastusing mula sa sariling bulsa sa $6,550 para sa inyong inireresetang, 
magsisimula ang Yugto ng Catastrophic na Pagsaklaw. Kayo ay mananatili sa Yugto ng Catastrophic na Pagsaklaw 
hanggang sa katapusan ng taon ng kalendaryo. Sa yugtong ito, babayaran ng plano ang lahat ng gastos para sa 
inyong mga gamot na kasama sa Medicare. 

F. Ang halaga ng inyong gamot kung magrereseta ang inyong doktor 
ng mas kaunti sa isang buwan na supply 

Sa ilang mga kaso, magbabayad kayo ng copay upang sakupin ang isang buong buwan na supply ng isang sakop 
na gamot. Gayunpaman, ang inyong doktor ay maaaring magreseta ng mas kaunti kaysa isang buwang supply ng 
mga gamot. 

• Maaaring may mga panahon na gusto ninyong hingin sa inyong doktor na magreseta nang mas kaunti kaysa 
isang buwan na supply ng gamot (halimbawa, kapag sinusubukan ninyo ang isang gamot para sa unang 
pagkakataon na alam na may mga seryosong hindi magandang epekto). 

• Kung sumang-ayon ang inyong doktor, hindi ninyo kakailanganing magbayad para sa buong buwan na supply 
para sa mga partikular na gamot. 

Kapag nakakuha kayo ng wala pang isang buwan na supply ng gamot, ang halagang babayaran ninyo ay ibabatay 
sa bilang ng mga araw ng gamot na natatanggap ninyo. Kakalkulahin namin ang halagang babayaran ninyo kada 
araw para sa inyong gamot (ang “presyo ng bahagi sa halaga na babayaran ninyo bawat araw”) at imu-multiply ito 
sa bilang ng mga araw ng gamot na natatanggap ninyo. 

• Narito ang isang halimbawa: Sabihin natin na ang copay para sa inyong gamot para sa isang buong buwan na 
supply (30 araw na supply) ay $1.30. Nangangahulugan ito na ang halagang babayaran ninyo para sa inyong 
gamot ay mas mataas nang kaunti sa $0.04 bawat araw. Kung makakakuha kayo ng 7 araw na supply ng gamot, 
ang inyong bayad ay mas mataas nang kaunti sa $.04 bawat araw na imu-multiply ng 7 araw, para sa kabuuang 
bayad na $0.30. 

• Ang pagbababahagi sa gastos na babayaran ninyo araw-araw ay nagpapahintulot sa inyo na tiyakin na ang isang 
gamot ay gumagana para sa inyo bago ninyo kailanganing bayaran ang isang buong buwang supply. 

• Maaari rin ninyong hilingin sa inyong provider na magreseta ng mas kaunti sa isang buong buwang supply ng 
gamot, kung makakatulong ito sa inyo: 

° na maplano nang mas maayos kung kailan muling papupunan ang inyong mga gamot, 

° na pangasiwaan ang mga muling pagpapapuno ng iba pang mga gamot na iniinom ninyo, at 

° mas kaunting pagpunta sa parmasya. 
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G. Tulong sa cost-sharing (cost-sharing (pagbabahagi sa gastos)) 
para sa mga taong may HIV/AIDS 

G1. Ano ang Tulong na Programa sa Gamot para sa AIDS (ADAP) 
Ang Tulong na Programa para sa Gamot para sa AIDS (AIDS Drug Assistance Program, ADAP) ay tumutulong 
na tiyakin na ang mga karapat-dapat na indibiduwal na may HIV/AIDS ay may access sa mga gamot sa HIV 
na nakakapagligtas ng buhay. Ang mga inireresetang gamot mula sa Medicare Part D na para sa outpatient na 
sinasaklaw din ng ADAP ay kwalipikado para sa tulong sa cost-sharing (pagbabahagi sa gastos) sa gamot sa 
pamamagitan ng Kagawaran ng Kalusugan ng Publiko ng California Tanggapan ng AIDS para sa mga indibiduwal 
na naka-enroll sa ADAP. 

G2. Ano ang dapat gawin kung hindi kayo naka-enroll sa ADAP 
Para sa impormasyon sa mga pamantayan ng pagiging karapat-dapat, mga saklaw na gamot, o paano mag-enroll sa 
programa, mangayring tawagan ang 1-844-421-7050 o pumunta sa website ng ADAP sa 
www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DOA/Pages/OA_adap_eligibility.aspx. 

G3. Ano ang dapat gawin kung naka-enroll na kayo sa ADAP 
Ang ADAP ay maaaring patuloy na magbigay sa mga kliyente ng ADAP ng tulong sa pagbababahagi sa gastos 
babayaran ninyo para sa mga inireresetang gamot na kasama sa Medicare Part D para sa mga gamot na nasa 
formulary ng ADAP. Upang matiyak na patuloy kayong tatanggap ng tulong na ito, mangyaring abisuhan ang 
inyong lokal na manggagawa para sa pag-eenroll sa ADAP tungkol sa anumang mga pagbabago sa pangalan 
ng plano o numero ng policy ng inyong Medicare Part D. Kung kailangan ninyo ng tulong sa paghahanap ng 
pinakamalapit na lugar para mag-enroll sa ADAP at/o manggagawa sa pagpapa-enroll, mangyaring tawagan ang 
1-844-421-7050 o pumunta sa nakalistang website sa itaas. 

H. Mga Bakuna 
Sinasaklaw namin ang mga bakuna na kasama sa Medicare Part D. May dalawang bahagi sa aming pagsaklaw ng 
mga Medicare Part D na bakuna: 

1. Ang unang bahagi ng pagsaklaw ay para sa halaga mismo ng bakuna. Ang bakuna ay isang inireresetang gamot. 

2. Ang pangalawang bahagi ng pagsaklaw ay para sa halaga ng pagbibigay sa inyo ng bakuna. Halimbawa, 
minsan makukuha ninyo ang bakuna bilang iniksyon na ibinibigay sa inyo ng inyong doktor. 

H1. Ano ang dapat ninyong malaman bago magpabakuna 
Inirerekomenda namin na tawagan muna kami sa Mga Serbisyo sa Miyembro tuwing kayo ay nagpaplanong 
magpabakuna. 

• Maaari naming sabihin sa inyo ang tungkol sa kung paano sinasaklaw ng aming plano ang inyong bakuna at 
ipapaliwanag ang iyong bahagi sa halagang babayaran ninyo. 

www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DOA/Pages/OA_adap_eligibility.aspx
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• Masasabi namin sa inyo kung paano panatilihing mababa ang mga gastos ninyo sa pamamagitan ng paggamit ng 
mga parmasya at provider na nasa network. Ang mga nasa network na parmasya ay mga parmasyang pumayag na 
makipagtulungan sa aming plano. Ang isang nasa network na provider ay isang provider na nakikipagtulungan 
sa planong pangkalusugan. Ang na nasa network na provider ay dapat makipagtulungan sa L.A. Care 
Cal MediConnect Plan upang matiyak na wala kayong gagastusin agad para sa isang Part D na bakuna. 

H2. Ang ang inyong babayaran para sa bakuna na kasama sa Medicare Part D 
Ang ibinabayad ninyo para sa pagpapabakuna ay depende sa uri ng bakuna (kung para saan ang ibinabakuna sa inyo). 

• Ang ilang mga bakuna ay itinuturing na mga benepisyong pangkalusugan sa halip na mga gamot. Ang mga 
bakunang ito ay saklaw nang wala kayong babayaran. Upang malaman ang tungkol sa pagsaklawin sa mga 
bakunang ito, tingnan ang Tsart ng mga Benepisyo sa Kabanata 4. 

• Ang ibang mga bakuna ay itinuturing na mga gamot na kasama sa Medicare Part D. Makikita ninyo ang mga 
bakunang ito na nakalista sa Listahan ng Gamot ng plano. Maaaring kailangan ninyong magbayad ng copay 
para sa mga bakuna na kasama sa Medicare Part D. 

Narito ang tatlong karaniwang paraan na maaari kayong makakuha ng Medicare Part D na pagbabakuna. 

1. Kukunin ninyo ang bakuna na kasama sa Medicare Part D sa isang nasa network na parmasya at magpabakuna 
sa parmasya. 

• Magbabayad kayo ng copay para sa bakuna. 

2. Kukunin ninyo ang bakuna na kasama sa Medicare Part D sa opisina ng inyong doktor at babakunahan kayo 
ng doktor. 

• Wala kayong babayaran sa doktor para sa bakuna. 

• Ang aming plano ay magbabayad para sa halaga ng pagbibigay sa inyo ng iniksyon. 

• Dapat tawagan ng opisina ng doktor ang aming plano sa ganitong sitwasyon upang matiyak namin na alam nila 
na wala kayong babayaran para sa bakuna. 

3. Kukunin ninyo mismo ang bakuna na kasama sa Medicare Part D sa isang parmasya at dadalhin ito sa opisina 
ng doktor para magpabakuna. 

• Magbabayad kayo ng copay para sa bakuna. 

• Ang aming plano ay magbabayad para sa gastos sa pagbibigay sa inyo ng iniksiyon. 
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A. Paghiling sa amin na bayaran ang inyong mga serbisyo o gamot 
Ang aming mga nasa network na provider ay dapat singilin ang plaon para sa inyong mga saklaw na serbisyo at gamot 
na nakuha na ninyo. Ang isang nasa network na provider ay isang provider na nakikipagtulungan sa plan sa kalusugan. 

Kung makakakuha kayo ng isang bayarin para sa buong halaga ng pangangalagang pangkalusugan o mga 
gamot, ipadala sa amin ang bayarin. Para ipadala sa amin ang bayarin, tingnan ang pahina 131. 

• Kung sinasaklaw ang mga serbisyo o gamot, babayaran namin nang direkta ang provider. 
• Kung sinasakop ang mga serbisyo o gamot at nagbayad na kayo ng mahigit sa inyong bahagi sa halaga, 

karapatan ninyong ibalik sa inyo ang inyong ibinayad. 
• Kung ang mga serbisyo o gamot ay hindi sinasakp, sasabihin namin sa inyo. 

Tawagan ang Mga Serbisyo sa Miyembro kung kayo ay may mga tanong. Kung hindi ninyo alam kung ano ang 
dapat na binayaran ninyo, o kung makakatanggap kayo ng bayarin at hindi ninyo alam kung ano ang gagawin 
dito, makakatulong kami. Maaari rin kayong tumawag kung gusto ninyong magsabi sa amin ng impormasyon 
tungkol sa isang kahilingan para sa bayad na naipadala na ninyo sa amin. 

Narito ang mga halimbawa ng mga panahon kung kailan ninyo maaaring kailanganin na hilingin sa amin na ibalik 
ang ibinayad ninyo o upang bayaran ang bayarin na natanggap ninyo: 

1. Kapag nakakakuha kayo ng pang-emergency o kailangang-kailangang pangangalagang 
pangkalusugan mula sa tagabigay ng serbisyo na wala sa network 

Dapat ninyong hilingin sa tagabigay ng serbisyo na singilin kami. 

• Kung babayaran ninyo ang buong halaga kapag nakuha ninyo ang pangangalaga, hilingin sa aming bayaran 
kayo para sa aming bahagi sa halaga. Ipadala sa amin ang bayarin at katunayan ng anumang pagbabayad na 
ginawa ninyo. 

• Maaari kayong tumanggap ng bayarin mula sa tagapagkaloob na humihingi ng bayad na sa palagay ninyo ay 
hindi ninyo dapat bayaran. Ipadala sa amin ang bayarin at katunayan ng anumang pagbabayad na ginawa ninyo. 

° Kung dapat bayaran ang tagabigay ng serbisyo, babayaran namin nang diretso ang tagabigay ng serbisyo. 

° Kung nakapagbayad na kayo nang mahigit sa inyong bahagi sa halaga para sa serbisyo, aalamin namin 
kung magkano ang dapat ninyong bayaran at babayaran kayo para sa aming bahagi sa halaga. 

2. Kapag pinadalhan kayo ng bayarin ng tagabigay ng serbisyo 
Ang mga nasa network na provider ay dapat kaming singilin palagi. Ipakita ang inyong ID Card ng Miyembro ng 
L.A. Care Cal MediConnect Plan kapag kumukuha kayo ng mga serbisyo o gamot. Nangyayari ang hindi wasto/ 
hindi naaangkop na pagsingil kapag siningil kayo ng isang provider (tulad ng isang doktor o ospital) nang mahigit sa 
halaga ng pagbabahagi sa gastos na babayaran ninyo sa plano para sa mga serbisyo. Tawagan ang Mga Serbisyo sa 
Miyembro kung makakatanggap kayo ng anumang bayarin. 

• Bilang miyembro ng L.A. Care Cal MediConnect Plan, kailangan lang ninyong bayaran ang copay kapag 
nakakuha kayo ng mga saklaw na serbisyo ng aming plano. Hindi namin pinapayagan ang mga provider na 
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singilin kayo nang mahigit sa halagang ito. Ito ay totoo kahit na binabayaran namin ang provider ng mas 
mababa kaysa siningil ng provider para sa isang serbisyo. Kung magpapasya kaming huwag bayaran ang ilang 
singil, hindi pa rin ninyo kailangang bayaran ang mga ito. 

• Kapag nakakatanggap kayo ng isang bayarin mula sa isang nasa network na provider na sa palagay ninyo ay 
mahigit pa sa dapat ninyong bayaran, ipadala sa amin ang bayarin. Direkta kaming makikipag-ugnayan sa 
provider at aayusin ang problema. 

• Kung nabayaran na ninyo ang isang bayarin mula sa isang nasa network na provider, ngunit sa palagay ninyo 
ay masyadong malaki ang binayaran ninyo, ipadala sa amin ang bayarin at katunayan ng anumang pagbabayad 
na ginawa ninyo. Babayaran namin kayo para sa diperensiya sa pagitan ng halagang binabayaran ninyo at ang 
halagang dapat ninyong bayaran sa plano. 

3. Kapag gumamit kayo ng wala sa network na parmasya upang papupuno ang inyong gamot 
Kung pupunta kayo sa isang wala sa network na parmasya, kailangan ninyong bayaran ang buong halaga ng 
inyong gamot. 

• Sa mga limitadong kaso lamang, sasaklawin namin ang mga resetang pinuno sa wala sa network na mga 
parmasya. Magpadala sa amin ng kopya ng inyong resibo kapag hiniling ninyo sa amin na bayaran kayo para sa 
aming bahagi sa halaga. 

• Mangyaring tingnan ang Kabanata 5 upang malaman pa ang tungkol sa wala sa network na mga parmasya. 

4. Kapag binayaran ninyo ang buong halaga ng isang gamot dahil hindi ninyo dala ang 
inyong ID Card ng miyembro 

Kung hindi ninyo dala ang inyong ID Card ng Miyembro, maaari ninyong hilingin sa parmasya na tawagan kami 
o tingnan ang inyong impormasyon sa pag-enroll sa plano. 

• Kung hindi makuha kaagad ng parmasya ang impormasyon na kailangan nila, maaaring kailangang bayaran 
muna ninyo ang buong halaga ng gamot. 

• Magpadala sa amin ng kopya ng inyong resibo kapag hiniling ninyo sa amin na bayaran kayo para sa aming 
bahagi sa halaga. 

5. Kapag binayaran ninyo ang buong halaga para sa isang gamot para sa gamot na 
hindi sinasaklaw 

Maaaring bayaran ninyo ang buong halaga ng gamot dahil ang gamot ay hindi sinasaklaw. 

• Ang gamot ay maaaring wala sa aming Listahan ng mga Saklaw na Gamot (Listahan ng Gamot), o ito ay 
maaaring may kinakailangan o paghihigpit na hindi ninyo alam o sa tingin ninyo ay hindi naaangkop sa inyo. 
Kung magpasya kayong kunin ang gamot, maaaring kailanganin ninyong bayaran ang buong halaga nito. 

° Kung hindi ninyo babayaran ang gamot ngunit sa palagay ninyo dapat itong saklawin (tingnan ang 
Kabanata 9). 

° Kung sa palagay ninyo at ng inyong doktor o ng ibang tagareseta ay kailangan ninyo kaagad ang gamot, 
maaari kayong humiling ng mabilis na pagpapasya sa saklaw (Tingnan ang Kabanata 9). 
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• Magpadala sa amin ng kopya ng inyong resibo kapag hiniling ninyo sa amin na bayaran kayo. Sa ilang mga 
sitwasyon, maaaring kailanganin naming kumuha ng karagdagang impormasyon mula sa inyong doktor o ibang 
tagareseta upang bayaran kayo para sa aming bahagi sa halaga ng gamot. 

Kapag nagpadala kayo sa amin ng kahilingan para sa pagbabayad, susuriin namin ang inyong kahilingan at 
pagpapasiyahan kung ang serbisyo o gamot ay dapat saklawin. Ito ay tinatawag na “pagpapasya sa saklaw.” Kung 
nagpasya kami na dapat itong saklawin, babayaran namin ang aming bahagi sa halaga ng serbisyo o gamot. Kung 
tatanggihan namin ang inyong kahilingan para sa pagbabayad, maaari ninyong iapela ang aming desisyon. 

Upang malaman kung paano gumawa ng apela, tingnan ang Kabanata 9. 

B. Pagpapadala ng kahilingan para sa pagbabayad 
Ipadala sa amin ang bayarin at katunayan ng anumang pagbabayad na ginawa ninyo. Ang katunayan ng 
pagbabayad ay maaaring isang kopya ng tseke na sinulatan ninyo o isang resibo mula sa provider. Magandang 
ideya na gumawa ng kopya ng inyong bayarin at mga resibo para sa inyong mga rekord. Maaari kayong 
humingi ng tulong sa inyong Tagapamahala ng Pangangalaga. 

Ipadala sa sulat ang inyong kahilingan para sa pagbabayad kasama ng anumang bayarin o resibo sa amin sa address 
na ito: 

L.A. Care Cal MediConnect Plan 
Attn: Member Services Department 
1055 West 7th Street 
Los Angeles, CA 90017 

Maaari ring tawagan ninyo kami upang humiling ng pagbabayad. Tawagan ang Mga Serbisyo sa Miyembro sa 
1-888-522-1298 (TTY: 711), 24 oras sa isang araw, 7 araw sa isang linggo, kasama ang mga holiday. 

Kayo dapat ay magsumite ng inyong claim sa amin sa loob ng 60 araw mula sa petsa nang natanggap ninyo 
ang serbisyo, item o gamot. 

C. Mga pagpapasya sa saklaw 
Kapag natanggap namin ang inyong kahilingan para sa pagbabayad, gagawa kami ng isang pagpapasya 
sa saklaw. Ito ay nangangahulugang pagpapasiyahan namin kung ang inyong pangangalagang 
pangkalusugan o gamot ay saklaw ng aming plano. Pagpapasiyahan din namin ang halaga ng pera, kung 
mayroon, na kailangan ninyong bayaran para sa pangangalagang pangkalusugan o gamot. 

• Sasabihin namin sa inyo kung kailangan namin ng higit pang impormasyon mula sa inyo. 
• Kung pagpapasiyahan namin na ang pangangalagang pangkalusugan o gamot ay sinasaklaw at sinunod ninyo 

ang lahat ng panuntunan para sa pagkuha nito, babayaran namin ang aming bahagi sa halaga para rito. Kung 
nabayaran na ninyo ang serbisyo o gamot, ipapadala namin sa inyo sa sulat ang isang tseke para sa aming bahagi 
sa halaga. Kung hindi pa ninyo nabayaran ang serbisyo o gamot, direkta naming babayaran ang provider. 
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Ipinapaliwanag ng Kabanata 3 ang mga panuntunan para sa pagkuha ng inyong mga saklaw na serbisyo. 
Ipinapaliwanag ng Kabanata 5 ang mga panuntunan para masaklaw ang inyong mga inireresetang gamot na 
kasama sa Medicare Part D. 

• Kung magpapasya kaming hindi magbayad para sa aming kabahagi ng gastos sa serbisyo o gamot, padadalhan 
namin kayo ng liham na nagpapaliwanag kung bakit hindi. Ipapaliwanag din ng sulat ang inyong mga 
karapatang gumawa ng apela. 

• Upang malaman pa ang tungkol sa mga desisyon sa pagsaklaw, tingnan ang Kabanata 9. 

D. Mga Apela 
Kung sa palagay ninyo ay nagkamali kami sa pagtanggi sa inyong kahilingan para sa pagbabayad, maaari ninyong 
hilingin sa amin na baguhin ang aming desisyon. Ito ay tinatawag na paggawa ng apela. Maaari rin kayong 
gumawa ng apela kung hindi kayo sumasang-ayon sa halagang binabayaran namin. 

Ang proseso ng mga apela ay isang pormal na proseso na may mga detalyadong pamamaraan at mahahalagang 
takdang petsa. Upang malaman pa ang tungkol sa mga apela, tingnan ang Kabanata 9. 

• Kung gusto ninyong gumawa ng apela tungkol sa pagbabalik ng inyong ibinayad para sa isang serbisyo sa 
pangangalagang pangkalusugan, pumunta sa Kabanata 9 pahina 155. 

• Kung gusto ninyong gumawa ng apela tungkol sa pagbabalik ng inyong ibinayad para sa isang gamot, pumunta 
sa Kabanata 9 pahina 171. 
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Panimula 

Kabilang sa kabanatang ito ang inyong mga karapatan at responsibilidad bilang miyembro ng aming plano. Dapat 
naming igalang ang inyong mga karapatan. Lumalabas sa alphabetical na pagkakasunod-sunod ang mahahalagang 
salita at mga kahulugan ng mga ito sa huling kabanata ng Handbook ng Miyembro. 

Talaan ng mga Nilalaman 
A. Ang inyong karapatang makatanggap ng impormasyon sa isang paraan na tumutugon 

sa mga pangangailangan ninyo ............................................................................................................ 135 

B. Ang aming responsibilidad na tiyaking nakakatanggap kayo ng nasasapanahon na 
access sa mga saklaw na mga serbisyo at saklaw ............................................................................... 141 

C. Ang aming responsibilidad na protektahan ang inyong personal na impormasyon 
sa kalusugan (PHI)................................................................................................................................... 142 

C1. Paano namin pinoprotektahan ang inyong PHI..............................................................................................................142 

C2. Mayroon kayong karapatang makita ang inyong mga talaang medikal..............................................................143 

D. Ang aming responsibilidad na bigyan kayo ng impormasyon tungkol sa aming plano, 
ang aming mga nasa network na provider at ang inyong mga saklaw na serbisyo.........................143 

E. Kawalan ng kakayahang direkta kayong singilin ng mga nasa network na provider......................144 

F. Ang inyong karapatang umalis sa aming Cal MediConnect Plan........................................................144 

G. Ang inyong karapatang gumawa ng mga desisyon tungkol sa inyong pangangalagang 
pangkalusugan .......................................................................................................................................145 

G1. Ang inyong karapatang malaman ang inyong mga opsyon sa paggamot at gumawa ng 
mga desisyon tungkol sa inyong pangangalagang pangkalusugan......................................................................145 

G2. Ang inyong karapatang sabihin kung ano ang gusto ninyong mangyari kung hindi kayo 
makakagawa ng mga desisyon sa pangangalagang pangkalusugan para sa inyong sarili..........................145 

G3. Ano ang dapat gawin kung hindi sinusunod ang inyong mga tagubilin.............................................................146 

H. Ang inyong karapatang magreklamo at hilingin sa amin na muling isaalang-alang 
ang ginawa naming mga desisyon........................................................................................................ 147 

H1. Ano ang dapat gawin kung naniniwala kayo ay pinakikitunguhan nang hindi patas o kung 
gusto ninyo ng higit pang impormasyon tungkol sa inyong mga karapatan ....................................................147 

I. Ang inyong mga responsibilidad bilang miyembro ng plano ............................................................. 147 
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A. Your right to get information in a way that meets your needs 
We must tell you about the plan’s benefts and your rights in a way that you can understand. We must tell you about your 
rights each year that you are in our plan. 
·	 To get information in a way that you can understand, call Member Services. Our plan has people who can answer questions 

in diferent languages. 
·	 Interpreting services are available. To get an interpreter, just call us at 1-888-522-1298 (TTY: 711), 24 hours a day, 7 days 

a week, including holidays. 
·	 Our plan can also give you materials in English and in formats such as large print, braille, or audio. You can get this 

information free in Arabic, Armenian, Cambodian (Khmer), Chinese, Farsi, Hindi, Hmong, Japanese, Korean, Lao, 
Panjabi (Punjabi), Russian, Spanish, Tagalog, Tai and Vietnamese. 

·	 If you want to receive materials, including new materials, now and in the future, in a language other than English or in an 
alternate format, call Member Services at 1-888-522-1298 (TTY: 711), 24 hours a day, 
7 days a week, including holidays. Te call is free. 

·	 Members have the right to make recommendations regarding the organization’s member rights and responsibilities policy. 
If you are having trouble getting information from our plan because of language problems or a disability and you want to fle a 
complaint, call Medicare at 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227). You can call 24 hours a day, 
7 days a week. TTY users should call 1-877-486-2048. 
If you want to fle a complaint with Medi-Cal, you can call the Cal MediConnect Ombuds Program. Te phone number 
is 1-855-501-3077 or you can also visit the Ofce of the Patient Advocate website (http://www.opa.ca.gov). 

A. Tiene el derecho de obtener información de una manera que 
satisfaga sus necesidades. 

Debemos informarle sobre los benefcios del plan y sus derechos de una manera que pueda comprender. Debemos informarle 
sobre sus derechos cada año que sea miembro de nuestro plan. 
·	 Para obtener información en una manera que pueda comprender, llame a Servicios para los Miembros. Nuestro plan tiene 

personas que pueden responder preguntas en diferentes idiomas. 
·	 Los servicios de interpretación están disponibles. Para obtener los servicios de un intérprete, puede llamarnos 

al 1-888-522-1298 (TTY: 711), las 24 horas del día, los 7 días de la semana, incluso los días festivos. 
·	 Nuestro plan también puede brindarle materiales en otros idiomas además del inglés y en formatos como letra grande, 

braille o audio. Puede obtener esta información de forma gratuita en árabe, armenio, camboyano (Khmer), chino 
tradicional, farsi, coreano, ruso, español, tagalog y vietnamita. 

·	 Si desea recibir los materiales, ahora y en el futuro, en un idioma que no sea el inglés o en un formato alternativo, llame a 
Servicios para los Miembros al 1-888-522-1298 (TTY: 711), las 24 del día, los 7 de la semana, incluso los días festivos. 
La llamada es gratuita. 

·	 Los miembros tienen derecho a hacer recomendaciones con respecto a la política de derechos y obligaciones de los 
miembros de la organización. 

Si tiene problemas para obtener información de nuestro plan debido a problemas con el idioma o una discapacidad y desea 
presentar una queja, llame a Medicare al 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227). Puede llamar las 24 horas del día, los siete 
días de la semana. Los usuarios de TTY deben llamar al 1-877-486-2048. 
Si desea presentar una queja con Medi-Cal, puede llamar al Programa de Defensa de los Derechos del Paciente de Cal 
MediConnect. El número de teléfono es 1-855-501-3077 o puede visitar el sitio web de la Ofcina del Defensor del Paciente 
(http://www.opa.ca.gov).. 

http://www.opa.ca.gov
http://www.opa.ca.gov
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Kung mayroon kayong mga tanong, pakitawagan ang L.A. Care Cal MediConnect Plan sa  
1-888-522-1298 (TTY: 711), 24 na oras, 7 araw sa isang linggo, kasama ang mga holiday.  
Libre ang pagtawag. Para sa higit pang impormasyon, bisitahin ang www.calmediconnectla.org.

 

             
          

    
        

        
  

       
       

  
             

     
      

  
            

       
     

  
       

    
          

       
     

       
 

         
        

      

   
  

 

  
 

      
    

    
         

      
       

 

A.  �Դուք�իրավունք�ունեք�տեղեկություններ�ստանալ�ձեզ� 
համար�հարմար�ձևով 

Մենք պետք է տեղեկացնենք ձեզ ծրագրի նպաստների և ձեր իրավունքների մասին ձեզ համար 
հասկանալի ձևով: Մենք պետք է տեղեկացնենք ձեզ ձեր իրավունքների մասին յուրաքանչյուր 
տարի, որ դուք ծրագրի անդամ եք: 
·	 Ձեզ համար հասկանալի ձևով տեղեկություններ ստանալու համար զանգահարեք 

Անդամների սպասարկում: Մեր ծրագրում կան մարդիկ, ովքեր կարող են հարցերին 
պատասխանել տարբեր լեզուներով: 

·	 Մատչելի են բանավոր թարգմանչական ծառայություններ: Բանավոր թարգմանիչ հայցելու 
համար պարզապես զանգահարեք մեզ 1-888-522-1298 հեռախոսահամարով (TTY՝ 711), օրը 24 
ժամ, շաբաթը 7 օր, ներառյալ տոն օրերը: 

·	 Մեր ծրագիրը ձեզ կարող է նյութեր տրամադրել անգլերենից բացի այլ լեզուներով և այլ 
ձևաչափերով, օրինակ՝ խոշոր տառատեսակով, Բրայլի կամ աուդիո տարբերակներով: 
Այս տեղեկությունները կարող եք անվճար ստանալ արաբերենով, հայերենով, 
կամբոջերենով (քմեր), չինարենով, պարսկերենով, կորեերենով, ռուսերենով, իսպաներենով, 
տագալոգերենով և վիետնամերենով: 

·	 Եթե այժմ կամ ապագայում ցանկանում եք ստանալ նյութերն անգլերենից բացի մեկ այլ 
լեզվով կամ այլընտրանքային ձևաչափով, զանգահարեք Անդամների սպասարկում՝ 
1-888-522-1298 հեռախոսահամարով (TTY՝ 711), օրը 24 ժամ, շաբաթը 7 օր, ներառյալ տոն օրերը: 
Զանգն անվճար է: 

·	 Անդամներն իրավունք ունեն առաջարկություններ անել կազմակերպության անդամի 
իրավունքների և պարտականությունների քաղաքականության վերաբերյալ: 

Եթե մեր ծրագրից տեղեկություններ ստանալու դժվարություններ ունեք՝ լեզվի հետ կապված 
խնդիրների կամ հաշմանդամության պատճառով, և ցանկանում եք բողոք ներկայացնել, 
զանգահարեք Medicare-ին՝ 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) հեռախոսահամարով: Դուք կարող եք 
զանգահարել օրը 24 ժամ, շաբաթը 7 օր: TTY օգտագործողները պետք է զանգահարեն 
1-877-486-2048 հեռախոսահամարով: 
Եթե դուք ցանկանում եք բողոք ներկայացնել Medi-Cal-ին, դուք կարող եք զանգահարել 
Cal MediConnect-ի Իրավապաշտպանի ծրագիր: Հեռախոսահամարն է՝ 1-855-501-3077, կամ կարող եք 
նաև այցելել Հիվանդների պաշտպանների գրասենյակի կայքէջը (http://www.opa.ca.gov): 

A. អ្ននកមានសិិទិ្ធិិទ្ធិទួ្ធិលបានព័័ត៌៌មានតាមមធ្យោ�ោបាយណាមួយដែ�លអ្ននកធ្យោព័ញចិិត៌ត 
យើ�ើ ូវតែ�ត្រូ�ប់  ់ ន ូ វអ្ន�ថ  ៍  ់ ុ ខភាព នូ ិ  ិ ិរប់ស់យើ�កអ្នកកងរយើប់ៀប់តែ�លយើ�កអ្នកអាច�ល�នូ។ យើ�ងត្រូ�វតែ�ត្រូ�ប់យើ�កអ្នក ងត្រូ� យើ�កអ្នកនូ ត្រូប់យើ�ជនូរប់ស់តែ�នូការស់ ងស់ទ្ធិ  ិ  ់ ន ន ន  ់ ើ  ូ  ់ ន  ុ
អ្ន ំ ើ  ិ ិរប់ស់យើ�កអ្នកយើរៀងរាលឆ្នាំ ំ ន ន  ់ ើ ពស់ទ្ធិ  ិ  ់ ន  ់ ន តែ�លយើ�កអ្នកយើ�កងតែ�នូការរប់ស់យើ�ង។  ុ

·	 យើ�ម្ទ្ធិទ្ធិលព�មានូកងរយើប់ៀប់តែ�លយើ�កអ្នកអាច�ល�នូ ស់មទ្ធិរស់ពយើៅយើស់វាស់មាជក។ តែ�នូការរប់ស់យើ�ងមានូប់គលកតែ�លអាចយើ្ើ ំ ួ ររប់ស់់ ិ ល ើ ើ ួ ័ ៌ ន ន ់ ូ ូ ័ ្ទ ់ ើ ុ ្គ ិ �ស់ណ ុ 
យើ�កអ្ននកជាភាសាយើ�សេងៗគ្ន ។ 

·	 យើស់វាកមប់កតែត្រូប់មានូស់រាប់យើ�កអ្នកយើត្រូប់ត្រូ�ស់�នូ ។ យើ�ម្ទ្ធិទ្ធិលយើស់វាកមអ្នកប់កតែត្រូប់ ស់មទ្ធិរស់ពមក យើលខ្ទ 1-888-522-1298 (TTY: 711), ្ម ំ ់ ន ើ ់ ើ ើ ួ ្ម ន ូ ូ ័ 
24 យើមាោ ងកន ួ�ថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃ ន ួ�អាទ្ធិ  ិ  ួ ងថ្ងៃ�ឈប់ស់ត្រូមាក�ង។ ងម កងម �យ រមទាំ ៃ  ់ុ  ុ  ំ

·	 តែ�នូការរប់ស់យើ�ងកអាច�លជនូយើ�កអ្នកនូវស់មារៈជាភាសាយើត្រូរៅពភាសាអ្នងយើគស់ យើ��កងទ្ធិត្រូមង�ចជាអ្នកសេរពមធៗ អ្នកសេរយើត្រូប់ល ឬជាស់យើមង។ ់ ើ ៏ ្ត ់ ូ ន ូ ភា ើ ់ ល ើ ន ់ ូ ុ ្ព ំ ល ុ 
យើ�កអ្ននកអាចទ្ធិទ្ធិលព�មានូយើនូះយើោ�ឥ�គ�ថ្ងៃ�ជាភាសាអារាប់ អាយើមនូ តែខ្ម ្ម នូ ហ្ស់ កយើរ រុ ុ យើអ្នស់្បញ តាហ្ឡក នូងយើវៀ�ណាម។ ួ ័ ៌ ិ ល ៉ា ់ ើ រ (តែខរ) ចិ វា ុ ើ ូ ៉ា ស់៉ា ើ ោ ្គ ិ ុ 

ើ ិ ន ់ ួ ភា ងយើពលអ្ននាគ� ជាភាសាយើត្រូរៅពភាសាអ្នង ល ន ់ ូ មទ្ធិរស់ពយើៅយើស់វាស់មាជក យើលខ ·	 យើប់ស់នូជាយើ�កអ្នកចងទ្ធិទ្ធិលស់មារៈ ឥឡវយើនូះ នូិ ើ ់យើគស់ ឬកងទ្ធិត្រូមងយើ�សេងយើទ្ធិៀ� ស់ ូ ័ ្ទ ិ ូ ុ 
1-888-522-1298 (TTY: 711), 24 យើមាងកុងម�ថ្ងៃ� 7 ថ្ងៃ�កុងម�អាទ្ធិ�យ រមទាំងថ្ងៃ�ឈប់ស់ត្រូមាក�ង។ ការទ្ធិរស់ព្ទ ឥ�គ�ថ្ងៃ�។ ោ ន ួ ៃ ៃ ន ួ ិ ួ ំ ៃ ់ ូ ័ គឺ ិ ល 

·	 ស់មាជកមានូស់ទិ្ធិិ ្ត ់ ុសាស់នូ៍ ់ ឹ ៍ ទាំក់ ឹ ិ ិ ិ នូងទ្ធិនូលខុស់ត្រូ�វរប់ស់ស់មាជក។ ិ ិ �លអ្ននូ ទាំកទ្ធិងនូងយើគ្លការណ ទ្ធិងនូងស់ទ្ធិ ិ ំ ួ ូ ់ ិ 

http://www.opa.ca.gov


Handbook ng Miyembro ng L.A. Care Cal MediConnect Plan  Kabanata 8 Ang inyong mga karapatan  
 at responsibilidad

?
137

Kung mayroon kayong mga tanong, pakitawagan ang L.A. Care Cal MediConnect Plan sa  
1-888-522-1298 (TTY: 711), 24 na oras, 7 araw sa isang linggo, kasama ang mga holiday.  
Libre ang pagtawag. Para sa higit pang impormasyon, bisitahin ang www.calmediconnectla.org.

យើប់ើស់និូជាយើ�កអ្ននកមានូប់ញ្ហាា ទ្ធិទួ្ធិលព័�ម៌ានូពើតែ�នូការរប់ស់យ់ើ�ើងយើោ�សារមានូប់ញ្ហាា ភាសា ឬពិការភាព យើ�ើ�យើ�កអ្ននកចង់ោកព់ាកយប់្តងឹ សូ់មទូ្ធិរស់ព័្ទយើៅ
 Medicare តាមយើលខ 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227)។ យើ�កអ្ននកអាចទូ្ធិរស់ព័្ទមក 24 យើមាោ ងកនុងមួ�ថ្ងៃ�ៃ ត្រូ�ពំើរថ្ងៃ�ៃកនុងមួ�អាទ្ធិ�ិយ។
យើ�កអ្ននកយើត្រូប់ើទូ្ធិរស់ព័្ទ TTY គួរទូ្ធិរស់ព័្ទមកយើលខ 1-877-486-2048។

យើប់ើស់និូជាយើ�កអ្ននកចង់ោកព់ាកយប់្តងឹជាមួ� Medi-Cal យើ�កអ្ននកអាចទូ្ធិរស់ព័្ទយើៅកម្មវធិើតែ�នកយើសុ់ើប់អ្នយើងេ�ពាកយ Cal MediConnect កម្មវធិើអ្ន�ំ�សេ។ 
ទូ្ធិរស់ព័្ទយើលខ 1-855-501-3077 ឬយើ�កអ្ននកអាចចូលទ្ធិស់សេនា វបឹ់សា� ការ�ិល�័គ្តំ្រូទ្ធិអ្ននកជងឺំ (http://www.opa.ca.gov)។

A.  امش زا نیا قح رادروخرب دیتسه هک تاعالطا ار هب هوحن یا هک یوگخساپ 
یدنمزاین یاه امش دشاب تفایرد .دینک

ام دیاب یایازم همانرب و قوقح امش ار هب یتروص هب امش میئوگب هک ناتیارب لباق مهف دشاب. ام دیاب لاسره یقوقح هک رد همانرب ام 
دیراد ار هب امش .میئوگب

یارب تفایرد تاعالطا هب یشور هک یم دیناوت کرد دینک اب شخب تامدخ ءاضعا سامت دیریگب. همانرب ام یصاخشا ار رد 	·
مادختسا دراد هک یم دنناوت هب تالاؤس هب نابز یاه فلتخم باوج .دنهد 

تامدخ همجرت هئارا یم دوش. یارب هدافتسا زا تامدخ مجرتم، یفاک تسا اب هرامش 1-888-522-1298 (TTY: 711) اب ام 	·
سامت دیریگب. رد 24 تعاس زا هنابش زور و رد 7 زور هتفه یم دیناوت اب نیا هرامش سامت .دیریگب

عيطتست انتطخ اضيأً كديوزت داوملاب تاغلب ريغ ةغللا ةيزيلجنإلا تاقيسنتبو لثم طخ ريبك وأ ةغلب ليارب وأ ةغيصب ةيتوص. 	·
كنكمي لوصحلا ىلع هذه تامولعملا اناجمً تاغللاب ةيبرعلا ةينيمرألاو ةيدوبمكلاو (ةيريمخلا) ةينيصلاو ةيسرافلاو ةيروكلاو 

ةيسورلاو ةينابسإلاو غولاغاتلاو .ةيمانتيفلاو
رگا یم دیهاوخ نیا بلاطم ار هچ رد لاح رضاح، هچ رد هدنیآ، هب نابز اه ای تمرف یاه رگید تفایرد دینک، یم دیناوت رد مامت 	·

 (TTY: 711) 1-888-522-1298 24 تعاس هنابش زور، 7 زور هتفه، لماش یاهزور لیطعت اب شخب تامدخ ءاضعا هب هرامش
سامت دیریگب. نیا سامت ناگیار یم .دشاب 

اضعا دنناوت یم هرابرد تسایس قوقح و فیاظو یاضعا نامزاس راهظا رظن دننک.	·
رگا هب رطاخ تالکشم نابز ای تیلولعم، یارب تفایرد تاعالطا زا همانرب ام اب لکشم هجاوم دیتسه و یم دیهاوخ یتیاکش ار میلست دینک، اب 	·

هب Medicare هرامش MEDICARE-800-1 (4227-633-800-1) سامت دیریگب. یم دیناوت رد مامت لوط 24 تعاس هنابش زور و تفه 
زور هتفه سامت دیریگب. دیاب TTY ناربراک اب هرامش 2048-486-877-1 سامت .دنریگب 

رگا یم دیهاوخ تیاکش Medi-Cal دزن دینک، یم دیناوت اب همانرب Cal MediConnect همانرب سرزاب سامت لک دیریگب. هرامش نفلت 
.(http://www.opa.ca.gov) اهنآ 3077-501-855-1 تسا ای یم دیناوت هب بو تیاس ۀرادا هعفادم نارامیب هعجارم دیئامن

A. 가입자에게는 필요를 충족하는 정보를 받을 권리가 있습니다
저희는 가입자에게 플랜의 혜택과 가입자의 권리를 이해하기 쉬운 방식으로 반드시 알려야 하며, 

가입자가 매해 저희 플랜에 속해 있는 동안 갖게 되는 권리를 알려야 합니다.

·	 정보를 이해하기 쉬운 방식으로 받으시려면 가입자 서비스부에 연락하십시오. 저희 플랜에는 여러 

언어로 질문에 답할 수 있는 사람들이 있습니다.

·	 통역서비스가 제공됩니다. 통역을 원하시면 저희에게 휴일을 포함하여 하루 24시간 연중 무휴로 
운영되는 1-888-522-1298 (TTY: 711)로 전화하십시오. 

·	 저희 플랜은 영어 외 다른 언어로 된 자료를 비롯하여, 큰 글자, 점자, 녹음 형식으로된 자료도 

제공합니다. 이 정보는 아랍어, 아르메니아어, 캄보디아어 (크메르어), 중국어, 페르시아어, 한국어, 

러시아어, 스페인어, 타갈로그어 및 베트남어로 무료로 제공됩니다.

·	 지금 또는 추후 영어가 아닌 언어 또는 다른 형식의 버전을 받으시려면 연중무휴 24시간 언제라도 

http://www.opa.ca.gov


Handbook ng Miyembro ng L.A. Care Cal MediConnect Plan  Kabanata 8 Ang inyong mga karapatan  
 at responsibilidad

?
138

Kung mayroon kayong mga tanong, pakitawagan ang L.A. Care Cal MediConnect Plan sa  
1-888-522-1298 (TTY: 711), 24 na oras, 7 araw sa isang linggo, kasama ang mga holiday.  
Libre ang pagtawag. Para sa higit pang impormasyon, bisitahin ang www.calmediconnectla.org.

가입자 서비스부 무료 전화 1-888-522-1298 (TTY: 711) 로 문의하십시오. 통화료는 무료입니다.

·	 가입자에게는 조직 가입자 권리 및 의무 정책과 관련하여 권고할 수 있는 권리가 있습니다.
언어 문제나 장애로 저희 플랜에서 정보를 구하는 데 어려움이 있어 불만을 표명하시려면 메디케어에 

1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) 로 연락하십시오. 연중무휴 24시간 언제라도 전화할 수 있습니다. 

TTY 이용자는 1-877-486-2048 번으로 전화하십시오.

Medi-Cal에 불만을 표명하시려면 Cal MediConnect 옴부즈맨 프로그램 에 연락하시면 됩니다. 전화번호는 

1-855-501-3077 입니다. 또는 환자 권익 대변실 웹사이트 (http://www.opa.ca.gov)를 방문하셔도 됩니다.

A. �У�вас�есть�право�получать�информацию�в�соответствии�
с�вашими�потребностями

Мы должны уведомлять вас о льготах, предоставляемых планом, а также о ваших правах наиболее 
удобным для вас способом. Мы должны информировать вас о ваших правах ежегодно, пока вы являетесь 
участником плана.
·	 Для получения информации наиболее удобным для вас способом позвоните в отдел обслуживания 

участников плана. В плане работают сотрудники, которые владеют нужным языком и могут ответить 
на ваши вопросы.

·	 Доступны кслуги переводчика. Если вам необходим переводчик, позвоните нам по телефону  
1-888-522-1298 (линия TTY: 711), круглосуточно, ежедневно, включая праздничные дни.

·	 Наш план предоставляет информационные материалы не только на английском, но и на других 
языках, а также в разных форматах (увеличенный шрифт, шрифт Брайля или в виде аудиозаписи). Вы 
можете получить данные материалы бесплатно на арабском, армянском, камбоджийском (кхмерском), 
китайском, фарси, корейском, русском, испанском, тагальском или вьетнамском языках.

·	 Если вы хотите получать материалы на вашем языке или в удобном для вас формате, позвоните 
в отдел обслуживания участников по телефону 1-888-522-1298 (TTY: 711) (круглосуточно, без 
выходных, включая праздничные дни). Звонок бесплатный.

·	 У участников есть право давать рекомендации относительно политики прав и обязанностей участников.
Если вы испытываете трудности с получением информации от нашего плана из-за непонимания 
языка или в связи с ограниченными возможностями и хотите отправить жалобу, позвоните в Medicare 
по телефону 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) (круглосуточно, без выходных). Телефон для 
пользователей TTY: 1-877-486-2048.
Если вы хотите отправить жалобу в отношении Medi-Cal, звоните в Cal MediConnect программа 
омбудсмена. Телефон: 1-855-501-3077. Кроме того, вы можете посетить веб-сайт адвоката по вопросам 
пациентов (http://www.opa.ca.gov).

A.   May karapatan kayong kumuha ng impormasyon sa isang paraan 
na tumutugon sa inyong mga pangangailangan

Dapat naming sabihin sa inyo ang tungkol sa mga benepisyo ng plan at inyong mga karapatan sa isang paraan na 
maiintindihan ninyo. Dapat naming sabihin sa inyo ang tungkol sa inyong mga karapatan bawat taon na kayo ay nasa 
aming plan.
·	 Upang kumuha ng impormasyon sa isang paraan na maiintindihan ninyo, tawagan ang Mga Serbisyo sa 

Miyembro. Ang aming plan ay may mga taong makakasagot sa mga tanong sa iba’t ibang wika.
·	 May available na mga serbisyo para sa pag-interpret. Para makakuha ng isang interpreter, tawagan lang kami sa 

1-888-522-1298 (TTY: 711), 24 na oras sa isang araw, 7 araw sa isang linggo, kasama ang mga holiday.

http://www.opa.ca.gov
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Kung mayroon kayong mga tanong, pakitawagan ang L.A. Care Cal MediConnect Plan sa  
1-888-522-1298 (TTY: 711), 24 na oras, 7 araw sa isang linggo, kasama ang mga holiday.  
Libre ang pagtawag. Para sa higit pang impormasyon, bisitahin ang www.calmediconnectla.org.

 
 

 

 
 

 

 
  

 

 
 

   

   
      

         

 
         
 
         

  

  

您有權獲得以符合您需求的方式提供的資訊

A.  

·	 Ang aming plan ay makakapagbigay din sa inyo ng mga materyal sa mga wika na iba sa Ingles at nasa mga 
format na tulad ng malalaking letra, braille, o audio. Makukuha ninyo ang impormasyong ito nang libre sa 
ibang mga wika na tulad ng Arabic, Armenian, Cambodian (Khmer), Traditional Chinese, Farsi, Korean, 
Russian, Espanyol, Tagalog at Vietnamese. 

·	 Kung gusto ninyong tumanggap ng mga materyal, ngayon at sa hinaharap, na nasa wika na iba sa Ingles o na 
nasa alternatibong format, tumawag sa Mga Serbisyo sa Miyembro sa 1-888-522-1298 (TTY: 711), 24 na oras 
sa isang araw, 7 araw sa isang linggo, kasama ang mga piyesta opisyal. Libre ang tawag. 

·	 Ang mga miyembro ay may karapatang gumawa ng mga rekomendasyon tungkol sa patakaran sa mga karapatan 
at responsibilidad ng miyembro ng organisasyon. 

Kung nagkakaproblema kayong makakuha ng impormasyon mula sa aming plan dahil sa mga problema sa wika o 
isang kapansanan at gusto ninyong magsampa ng reklamo, tawagan ang Medicare sa 1-800-MEDICARE 
(1-800-633-4227). Makakatawag kayo nang 24 na oras sa isang araw, 7 araw sa isang linggo. Ang mga gumagamit 
ng TTY ay dapat tumawag sa 1-877-486-2048. 
Kung gusto ninyong magsampa ng reklamo sa Medi-Cal, matatawagan ninyo ang Cal MediConnect Ombuds Program. 
Ang numero ng telepono ay 1-855-501-3077 o kaya, maaari kayong pumunta sa website ng Opisina ng Tagataguyod 
ng Pasyente na (http://www.opa.ca.gov). 

A.  您有權獲得以符合您需求的方式提供的資訊
我們必須以您能理解的方式告訴您計劃的福利和您的權利。您參加我們計劃的每一年，我們都必須告
訴您有哪些權利。 

·	 如要獲得以您能理解的方式提供的資訊，請致電會員服務部。我們計劃有人可用不同的語言回答
問題。 

·	 您可使用口譯服務。如要使用口譯員，您只需致電與我們聯絡即可，電話號碼 1-888-522-1298 
(TTY: 711)，每週 7天，每天 24小時（包含假日）皆提供服務。 

·	 我們計劃還可向您提供以英語之外的其他語言編寫的資料和其他格式的資料，如大字版、盲文版
或語音版。您可免費取得本資訊的阿拉伯語、亞美尼亞語、柬埔寨語（高棉語）、繁體中文、波
斯語、印地語、苗語、日語、韓語、老撾語、旁遮普語、俄語、西班牙語、塔加拉語、泰語及越
南語版本。 

·	 不論是現在還是將來，如果您需要以英語之外的其他語言編寫的資料或其他格式的資料（包括新
資料），請致電會員服務部，電話號碼 1-888-522-1298 (TTY: 711)，每週 7天，每天 24小時（包
含假日）皆提供服務。上述電話均免費。 

·	 會員有權針對組織的會員權利與責任政策提出建議。
如果您因語言問題或殘障在獲取本計劃提供的資訊方面遇到困難並想提出投訴，請致電 Medicare，電
話號碼 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227)。您每週 7天，每天 24小時均可致電。 TTY專線使用者
請致電 1-877-486-2048。
如果您想對 Medi-Cal提起投訴，可致電 Cal MediConnect投訴專員計劃。電話號碼是 
1-855-501-3077，您也可瀏覽患者倡導員辦公室網站 (http://www.opa.ca.gov)。 

A.  �Quý�vị�có�quyền�được�cấp�thông�tin�bằng�những�hình�thức� 

http://www.opa.ca.gov
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Kung mayroon kayong mga tanong, pakitawagan ang L.A. Care Cal MediConnect Plan sa  
1-888-522-1298 (TTY: 711), 24 na oras, 7 araw sa isang linggo, kasama ang mga holiday.  
Libre ang pagtawag. Para sa higit pang impormasyon, bisitahin ang www.calmediconnectla.org.
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đáp�ứng�được�nhu�cầu�của�quý�vị. 
Chúng tôi phải cho quý vị biết các phúc lợi của chương trình, và quyền hạn của quý vị theo cách mà quý vị có 
thể hiểu được. Mỗi năm, chúng tôi phải cho quý vị biết quyền hạn của quý vị khi quý vị là hội viên trong chương 
trình của chúng tôi. 
·	 Để được cấp thông tin bằng những hình thức quý vị hiểu được, vui lòng gọi cho ban Dịch Vụ Hội Viên. 

Chương trình chúng tôi có nhân viên có thể trả lời thắc mắc bằng các ngôn ngữ khác nhau. 
·	 Hiện có dịch vụ thông dịch. Để yêu cầu một thông dịch viên, chỉ cần gọi cho chúng tôi theo số 

1-888-522-1298 (TTY: 711), 24 giờ trong ngày, 7 ngày trong tuần, kể cả ngày lễ. 
·	 Chương trình của chúng tôi cũng có thể cung cấp cho quý vị tài liệu bằng những ngôn ngữ khác ngoài tiếng 

Anh và bằng những hình thức như bản in chữ khổ lớn, bản chữ braille hoặc băng thu âm. Quý vị có thể lấy 
thông tin này miễn phí bằng tiếng Ả Rập, tiếng Ac-mê-ni, tiếng Cam-pu-chia (Khmer), tiếng Hoa, tiếng Ba 
Tư, tiếng Hàn, tiếng Nga, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Tagalog, và tiếng Việt. 

·	 Ngay bây giờ hay trong tương lai, nếu quý vị muốn được cung cấp tài liệu bằng một thứ tiếng nào khác ngoài 
tiếng Anh hoặc bằng hình thức nào khác, gọi cho ban Dịch Vụ Hội Viên tại 1-888-522-1298 (TTY: 711), 
24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần, kể cả ngày lễ. Cuộc gọi này miễn phí. 

·	 Hội viên có quyền đưa ra đề nghị liên quan đến chính sách của tổ chức về quyền và trách nhiệm của hội viên. 
Nếu quý vị gặp khó khăn trong việc lấy thông tin về chương trình bảo hiểm của chúng tôi vì những vấn đề 
liên quan đến ngôn ngữ hoặc tình trạng khuyết tật, và quý vị muốn khiếu nại về việc này, xin vui lòng gọi cho 
Medicare tại 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227). Quý vị có thể gọi 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần. Người 
dùng TTY nên gọi 1-877-486-2048. 
Nếu quý vị muốn nộp đơn khiếu nại đối với Medi-Cal, quý vị có thể gọi cho Cal MediConnect Chương Trình 
Thanh Tra. Số điện thoại là 1-855-501-3077 hoặc quý vị cũng có thể vào trang mạng của Văn Phòng Bảo Vệ 
Quyền Lợi Bệnh Nhân (http://www.opa.ca.gov). 

A . تكجاحتياا تلبي يقةبطر تمالمعلوا عىل للحصوا في لحقا لك. 
 انتطخ.يف وضع نألكًاونسي وقحكق نع ربخنكنأ بجي . اهمهف كنكمي رطبةقي ووقحكق اةطخل ميازا نع ربخنكنأ بجي

· 
· 

· 

· 

· 

 ةفلتخم. اغلبت األةلئس نع جإلاباة مهنكمي ومنيفظ اةطخل يف ويدج . عألاضءا دخبامت الصت ، اهمهف كنكمي رطبةقي ولعمامت ىلع وصحللل
 24 مراد ىلع ) :711TTY(1298-522-888-1 لاقرم ىلع انب الصت طقف ، فيرو رتممج ىلع وصحللل. لافيروةارتلةمج خمدتا وتترف
 .االطعلتيأما لذكيف امب سألابعو يف و 7يأما لايمو يف اسةع

 تيوزكد ً أاضي انتطخ عيطتست وأ ريبكة بحأفر اابطلةع لثم ، خأىر واقيسنتبت اإلزيلجنةي اةغلل ريغ خأىر اغلبت لامداو ربانانجم وكحنمي
 ً اجمان اولعملامتههذ ىلع اوصحلل كنكمي . وصةيت ةغيصب وأ بيارل ةغلب وأ ريبك طخ لثم واقيسنتبتاإلزيلجنةي اةغلل ريغ اغلبتبلامداو
 واانتيفلةيم لاوتغالاغو سإلاوبناية لاوسورية لاوكيروة لاوفسراية واةينيصل )اريمخلةي( واوبمكلدةي مرألاوينية ارعلةيب اباغللت
 ىلع عألاضءا خمدتا مسقب تالاصلا جر ُىي ، خآر قيسنتب وأ اإلزيلجنةي اةغلل ريغ اغلبت ، البقتسمل فوي نآلا ، لامداو يقلت يف رتبغ تنك اذإ

1-888-522-1298)711TTY: ( ، اجمةين.ااكملةمل ههذ . االطعلت يأما لذك يف امب ، سألابعو يف يأما 7 وًاوييم اسةع 24 مراد ىلع 
 .اؤسملوةيل وايسةس ابةمظنمل ااخلةص عألاضءا وقحق وصخبصوتايصتعإطءا أللاضعء قحي

 ـب افلصت ، وكشى دقتمي تويرد عإقاة وأ وغلةي الكشمت ببسب ربانانجم نم ولعمامت ىلع اوصحلل يف ةلكشم تجاوه تنك اذ
(4227-633-800-1) لاقرم Medicare ىلع 1-800-MEDICARE . سألابعو يف يأما وةعبس ًاوييم اسةع 24 مراد ىلع تالاصلا كنكمي . 

.2048-486-877-1 قرم ىلع ايصنل (TTY) تالاصلا ااهلفت دختسمليم يغبني
 برنامج أمناء المظالم على رقم Cal MediConnect ، يمكنك االتصال ببرنامج  Medi-Cal إذا كنت ترغب بتقديم شكوى لدى 

 .)http://www.opa.ca.gov( ىضرملا يماحم بتكمل ينورتكلإلا عقوملا ةرايز اًضيأ كنكمي وأ ، 1-855-501-3077

http://www.opa.ca.gov
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B. Ang aming responsibilidad na tiyaking nakakatanggap kayo ng 
nasasapanahong access sa mga saklaw na serbisyo at gamot. 

Bilang isang miyembro ng aming plano: 

• May karapatan kayong pumili ng isang provider ng pangunahing pangangalaga (Primary Care Provider, PCP) 
sa aming network. Ang isang na nasa network na provider ay isang provider na nakikipagtulungan sa amin. 
Maaari kayong makakita ng higit pang impormasyon tungkol sa mga uri ng mga provider na maaaring kumilos 
bilang isang PCP at paano pumili ng isang PCP sa Kabanata 3. 

° Tawagan ang mga Mga Serbisyo sa Miyembro o tingnan ang Direktoryo ng Provider at Parmasya upang 
malaman pa ang tungkol sa mga nasa network na provider at kung aling mga doktor ang tumatanggap ng 
mga bagong pasyente. 

• Ang mga babae ay mayroong karapatang pumunta sa isang espesyalista sa kalusugan ng mga babae nang hindi 
kumukuha ng rekomendasyon. Ang rekomendasyon ay ang pag-apruba mula sa inyong PCP para magpatingin 
sa isang tao na hindi ninyo PCP. 

• Mayroon kayong karapatang kumuha ng mga saklaw na serbisyo mula sa mga nasa network na provider sa loob 
ng isang makatwirang panahon. 

° Kabilang dito ang karapatang kumuha ng mga serbisyong nasa oras mula sa mga espesyalista. 

• Kayo ay may karapatang kumuha ng mga pang-emergency na serbisyo o pangangalagang kailangang-kailangan 
nang walang naunang pag-apruba. 

• Kayo ay may karapatang punuin ang inyong mga inireresetang gamot sa alinman sa aming mga nasa network na 
provider nang walang matatagal na pagkaantala. 

• May karapatan kayong malaman kung kailan kayo maaaring magpatingin sa isang wala sa network na provider. 
Upang malaman ang tungkol sa wala sa network na mga provider, tingnan ang Kabanata 3. 

• Noong una kayong sumali sa aming plano, may karapatan kayong panatilihin ang inyong mga kasalukuyang 
provider at mga pahintulot sa serbisyo para sa hanggang 12 buwan kung ang mga partikular na pamantayan ay 
natutugunan. Upang malaman pa ang tungkol sa pagpapanatili ng inyong mga provider at mga pahintulot sa 
serbisyo, tingnan ang Kabanata 1. 

• May karapatan kayo sa pamamahala ng inyong sariling pangangalaga na may tulong mula sa inyong pangkat sa 
pangangalaga at Tagapamahala ng Pangangalaga. 

Sinasabi sa inyo ng Kabanata 9 ang magagawa ninyo kung sa palagay ninyo kayo ay hindi tumatanggap ng inyong 
mga serbisyo o gamot sa loob ng isang makatwirang panahon. Sinasabi rin ng Kabanata 9 ang magagawa ninyo 
kung tinanggihan namin ang pagsaklaw para sa inyong mga serbisyo o gamot at hindi kayo sumasang-ayon sa 
aming desisyon. 

C. Ang aming responsibilidad upang protektahan ang inyong 
personal na impormasyon sa kalusugan (PHI) 

Pinoprotektahan namin ang inyong personal na impormasyon sa kalusugan (Personal Health Information, PHI) 
gaya ng hinihiling ng mga batas ng pederal at estado. 
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Kabilang sa inyong PHI ang impormasyon na ibinigay ninyo sa amin noong nag-enroll kayo sa plano na ito. 
Kabilang din dito ang inyong mga talaang medikal at iba pang impormasyong medikal at pangkalusugan. 

Mayroon kayong mga karapatan na makatanggap ng impormasyon at upang kontrolin kung paano ginagamit 
ang inyong PHI. Binibigyan namin kayo ng isang nakasulat na abiso na nagsasabi tungkol sa mga karapatang 
ito at nagpapaliwanag din kung paano namin pinoprotektahan ang pagkapribado ng inyong PHI. Ang abiso ay 
tinatawag na “Abiso sa Mga Kasanayan sa Pagkapribado.” 

C1. Paano namin pinoprotektahan ang inyong PHI 
Tinitiyak namin na hindi magagawa ng mga hindi awtorisadong tao na makita o mabago ang inyong mga rekord. 

Sa karamihan ng mga sitwasyon, hindi namin ibinibigay ang PHI sa sinuman na hindi nagbibigay ng inyong 
pangangalaga o nagbabayad para sa inyong pangangalaga. Kung gagawin namin ito, hinihiling sa aming kumuha 
muna ng nakasulat na pahintulot mula sa inyo. Ang nakasulat na pahintulot ay maibibigay ninyo o ng isang tao na 
may legal na kapangyarihan na gumawa ng mga desisyon para sa inyo. 
May mga partikular na kaso na hindi namin kailangang kumuha muna ng inyong nakasulat na pahintulot. 
Ang mga eksepsyong ito ay pinapayagan o hinihiling ng batas. 

• Kinakailangan naming ilabas ang PHI sa mga ahensiya ng pamahalaan na tumitingin sa kalidad ng 
aming pangangalaga. 

• Kinakailangan naming ilabas ang PHI ayon sa utos ng hukuman. 

• Kinakailangan naming ibigay sa Medicare ang inyong PHI. Kung ilalabas ng Medicare ang inyong PHI para sa 
pananaliksik o iba pang mga paggamit, gagawin ito alinsunod sa mga batas ng pederal. Kinakailangan naming 
ibigay sa Medi-Cal ang impormasyon ng inyong kalusugan at gamot. Kung ilalabas o gagamitin ng Medi-Cal 
ang inyong impormasyon, gagawin ito alinsunod sa mga batas ng pederal. 
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C2. Mayroon karapatan kayong makita ang inyong mga talaang medikal 
• May karapatan kayong tingnan ang inyong mga talaang medikal at kumuha ng kopya ng inyong mga rekord. 

Pinapayagan kaming singilin kayo ng bayad para sa paggawa ng kopya ng inyong mga talaang medikal. 

• May karapatan kayong hilingin sa amin na gawing napapanahon o iwasto ang inyong mga medikal na rekord. 
Kung hihilingin ninyo sa amin na gawin ito, makikipagtulungan kami sa inyong provider ng pangangalagang 
pangkalusugan upang magpasiya kung ang mga pagbabago ay dapat gawin. 

• Mayroon karapatan kayong malaman kung at paano ibinabahagi ang inyong PHI sa iba. 

Kung mayroon kayong mga tanong o alalahanin tungkol sa pagkapribado ng inyong PHI, tawagan ang mga 
Serbisyo sa Miyembro. 

Maaari ninyong malaman pa ang tungkol sa inyong mga karapatan sa pagkapribado sa pamamagitan ng paghiling ng 
kopya ng aming Abiso sa Mga Kasanayan sa Pagkapribado (Notice of Privacy Practices, NOPP). Makikita ang NOPP 
sa aming website (www.calmediconnectla.org) o sa pamamagitan ng pagtawag sa Mga Serbisyo sa Miyembro. 

D. Ang aming responsibilidad na bigyan kayo ng impormasyon 
tungkol sa aming plano, ang aming mga nasa network na provider, 
at ang inyong mga saklaw na serbisyo 

Bilang miyembro ng L.A. Care Cal MediConnect Plan, may karapatan kayong makakuha ng impormasyon 
mula sa amin. Kung hindi kayo nagsasalita ng Ingles, kami ay may mga serbisyo ng interpreter upang sagutin 
ang anumang tanong ninyo tungkol sa aming plano sa kalusugan. Upang makakuha ng interpreter, tawagan lang 
kami sa 1-888-522-1298 (TTY: 711), 24 na oras sa isang araw, 7 araw sa isang linggo, kabilang ang mga holiday. 
Ito ay isang libreng serbisyo sa inyo. Makukuha ninyo nang libre ang materyal para sa miyembro sa ibang mga 
wika, tulad ng Arabic, Armenian, Cambodian (Khmer), Chinese, Farsi, Korean, Russian, Spanish, Tagalog, at 
Vietnamese. Makakapagbigay din kami sa inyo ng impormasyon na nasa malalaking letra, braille, at audio. 

Kung gusto ninyo ng impormasyon tungkol sa alinman sa mga sumusunod, tawagan ang Mga Serbisyo sa Miyembro: 

• Paano pumili o magpalit ng mga plano 

• Ang aming plano, kabilang ang: 

° Impormasyon tungkol sa pananalapi 

° Paano kami nire-rate ng mga miyembro ng plano 

° Ang bilang ng mga apelang ginawa ng mga miyembro 

° Paano dapat umalis sa aming plano 

• Ang aming mga provider na nasa network at ang aming mga na nasa network na parmasya, kabilang ang: 

° Paano pumili o palitan ang mga provider ng pangunahing pangangalaga 

° Ang mga kwalipikasyon ng aming mga nasa network na provider at parmasya 

° Paano namin binabayaran ang mga provider sa aming network 

www.calmediconnectla.org
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• Mga saklaw na serbisyo at gamot at tungkol sa mga panuntunan na dapat ninyong sundin, kabilang ang: 

° Mga serbisyo at gamot na sinasaklaw ng aming plano 

° Mga limitasyon sa inyong coverage at mga gamot 

° Mga panuntunan na dapat ninyong sundin upang makuha ang mga saklaw na serbisyo at gamot 

• Kung bakit mayroong hindi sinasaklaw at ano ang magagawa ninyo tungkol dito, hinihiling sa amin na: 

° Isinusulat kung bakit ang isang bagay ay hindi sinasakop 

° Baguhin ang isang desisyong ginawa namin 

° Bayaran ang bill na natanggap ninyo 

E. Kawalan ng kakayahan ng mga nasa network na provider na 
direkta kayong singilin 

Ang mga doktor, ospital, at iba pang mga provider na nasa aming network ay hindi maaaring pagbayarin kayo para 
sa mga saklaw na serbisyo. Hindi rin nila kayo masisingil kung magbabayad kami ng mas mababa kaysa siningil 
ng provider. Upang malaman ang dapat gawin kung ang isang nasa network na provider ay sinusubukang singilin 
kayo para sa mga saklaw na serbisyo, tingnan ang Kabanata 7. 

F. Ang inyong karapatang umalis sa aming Cal MediConnect Plan 
Walang makakapagpanatili sa inyo sa aming plano kung hindi ninyo gusto. 

• May karapatan kayong makuha ang karamihan sa inyong mga serbisyo sa pangangalagang pangkalusugan sa 
pamamagitan ng Original Medicare o isang plano ng Medicare Advantage. 

• Makukuha ninyo ang inyong mga benepisyo sa Medicare Part D para sa mga inireresetang gamot mula sa plano 
sa inireresetang gamot o mula sa isang plano ng Medicare Advantage. 

• Tingnan ang Kabanata 10 para sa higit pang impormasyon tungkol sa kung kailan kayo maaaring sumali sa 
bagong plano ng Medicare Advantage o benepisyo ng inireresetang gamot. 

• Ang inyong mga benepisyo sa Medi-Cal ay magpapatuloy na ibibigay ng L.A. Care Health Plan maliban kung 
pumili kayo ng ibang plano na makukuha sa county na ito. 
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G. Ang inyong karapatang gumawa ng mga desisyon tungkol sa 
inyong pangangalagang pangkalusugan 

G1. Ang inyong karapatang malaman ang inyong mga opsyon sa paggamot at gumawa ng 
mga desisyon tungkol sa inyong pangangalagang pangkalusugan 

May karapatan kayong makakuha ng buong impormasyon mula sa inyong mga doktor at iba pang mga provider 
ng pangangalagang pangkalusugan kapag kumukuha kayo ng mga serbisyo. Dapat ipaliwanag ng inyong mga 
provider ang inyong kondisyon at inyong mga mapipiling paggamot sa isang paraan na maiintindihan ninyo. 
Mayroon kayong sa isang paraan na maiintindihan ninyo: 

• Alamin ang inyong mga mapipili. Mayroon kayong karapatan na sabihan tungkol sa lahat ng uri ng paggamot. 

• Alamin ang mga panganib. Mayroon karapatan kayong sabihan ng tungkol sa anumang mga kaugnay na 
panganib. Dapat kayong sabihan nang maaga kung may serbisyo o paggamot na bahagi ng isang pananaliksik 
na pagsubok. May karapatan kayong tumanggi sa mga sinusubukang paggamot. 

• Makakuha ng pangalawang opinyon.May karapatan kayong magpatingin sa ibang doktor bago magpasiya 
sa paggamot. 

• “Tumanggi.” Mayroon karapatan kayong tumanggi sa anumang paggamot. Kabilang dito ang karapatang 
umalis sa isang ospital o ibang pasilidad na pang-medikal, kahit na nagpayo ang inyong doktor na huwag 
gawin ito. May karapatan din kayong itigil ang pag-inom ng isang inireresetang gamot. Kung tumanggi kayo 
sa paggamot o itinigil ang pag-inom ng isang inireresetang gamot, hindi kayo aalisin mula sa aming plano. 
Gayunpaman, kung tumanggi kayo sa paggamot o itinigil ang pag-inom ng isang gamot, aakuin ninyo ang 
buong responsibilidad sa mangyayari sa inyo. 

• Hilingin sa amin na ipaliwanag kung bakit tinanggihan ang pangangalaga ng provider. Mayroon 
karapatan kayong makakuha ng paliwanag mula sa amin kung ang isang provider ay tumangging magbigay ng 
pangangalaga na pinaniniwalaan ninyong dapat makuha ninyo. 

• Hilingin sa amin na saklawin ang isang serbisyo o gamot na tinanggihan o karaniwang hindi sinasaklaw. 
Ito ay tinatawag na desisyon sa pagsaklaw. Sinasabi sa inyo ng Kabanata 9 kung paano humingi sa plano ng 
isang pagpapasya sa saklaw. 

G2. Ang inyong karapatang sabihin kung ano ang gusto ninyong mangyari kung hindi kayo 
makakagawa ng mga desisyon sa pangangalagang pangkalusugan para sa inyong sarili. 

Kung minsan ang mga tao ay hindi makagawa ng mga desisyon sa pangangalagang pangkalusugan para sa kanilang 
mga sarili. Bago mangyari iyon sa inyo, maaari ninyong: 

• Kumpletuhin ang isang nakasulat na form upang bigyan ang isang tao ng karapatan na gumawa ng mga 
desisyon sa pangangalagang pangkalusugan para sa inyo. 

• Bigyan ang inyong doktor ng mga nakasulat na tagubilin tungkol sa kung paano ninyo gustong pamahalaan 
nila ang inyong pangangalagang pangkalusugan kung hindi kayo makakagawa ng mga desisyon para sa 
sarili ninyo. 
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Ang legal na dokumento na magagamit ninyo upang bigyan kami ng inyong mga direksiyon ay tinatawag na 
paunang direktiba. May iba't ibang mga uri ng mga paunang direktiba at iba't ibang mga pangalan para sa mga 
ito. Ang mga halimbawa ay isang living will at power of attorney para sa pangangalagang pangkalusugan. 

Hindi ninyo kailangang gamitin ang isang paunang direktiba, ngunit magagawa ninyo kung gusto. Narito ang 
dapat gawin: 

• Kunin ang form. Makakakuha kayo ng mula sa inyong doktor, abogado, ahensiya mga serbisyong, o isang 
social worker. Ang mga organisasyong nagbibigay sa mga tao ng impormasyong tungkol sa Medicare o 
Medi-Cal tulad ng Kagawaran ng Los Angeles para sa Matatanda at ang Departamento ng Mga Serbisyo sa 
Pangangalagang Pangkalusugan ng California ay maaaring mayroon ding mga form ng paunang direktiba. 
Ahensiya sa Lugar ng L.A. County para sa Matatanda 
TUMAWAG SA: 1-800-510-2020 
SUMULAT SA: 3175 West 6th Street 

Los Angeles, CA 90017 
MAG-EMAIL SA: Info@CSS.lacounty.gov 
WEBSITE: www.css.lacounty.gov/aaa.aspx 

• Kumpletuhin at pirmahan ang form. Ang form ay isang legal na dokumento. Dapat ninyong ikonsidera ang 
pagkuha ang isang abogado para tulungan kayo sa paghahanda nito. 

• Magbigay ng mga kopya sa mga taong kailangang malaman ang tungkol dito. Dapat kayong magbigay 
ng kopya ng form sa inyong doktor. Dapat din kayong magbigay ng kopya sa taong pinili ninyo bilang 
tagapagdesisyon ninyo. Maaari ring gustuhin ninyo na magbigay ng mga kopya sa malalapit na kaibigan o mga 
miyembro ng pamilya. Tiyakin na magpanatili ng kopya sa bahay. 

• Kung kayo ay mao-ospital at pinirmahan ninyo ang paunang direktiba, dalhin sa ospital ang isang kopya. 

° Itatanong ng ospital kung pinirmahan ninyo ang isang form ng paunang direktiba at kung dala ninyo ito. 

° Kung hindi ninyo pinirmahan ang isang form ng paunang direktiba, ang ospital ay may mga form na 
makukuha at magtatanong kung gusto ninyong pirmahan ito. 

Tandaan, maaari niyong piliing punan o hindi ang isang paunang direktiba. 

G3. Ano ang dapat gawin kung ang inyong mga instruksyon ay hindi sinunod 
Kung kayo ay pumirma ng paunang direktiba, at naniniwala kayo na ang isang doktor ospital ay hindi sumunod 
sa mga instruksyon, na naroon, maaari kayong magsampa ng reklamo sa Cal MediConnect Ombuds Program sa 
1-855-301-3077. 

www.css.lacounty.gov/aaa.aspx
mailto:Info@CSS.lacounty.gov
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H. Ang inyong karapatang gumawa ng mga reklamo at hilingin sa 
amin na muling isaalang-alang ang ginawa naming mga desisyon 

Sinasabi sa inyo ng Kabanata 9 kung ano ang magagawa ninyo kung kayo ay may mga problema o alalahanin tungkol sa 
inyong mga sakop na serbisyo o pangangalaga. Halimbawa, maaari ninyong hilingin sa amin na gumawa ng desisyon sa 
pagsakop, gumawa ng apela upang baguhin ang desisyon sa pagsaklaw, o magreklamo. 

May karapatan kayong kumuha ng impormasyon tungkol sa mga apela at reklamo na isinampa ng iba pang mga 
miyembro laban sa aming plano. Upang makuha ang impormasyong ito, tawagan ang mga Serbisyo sa Miyembro. 

H1. Ano ang dapat gawin kung sa tingin ninyo kayo ay pinakikitunguhan nang hindi patas o 
kung gusto ninyo ng higit pang impormasyon tungkol sa inyong mga karapatan 

Kung naniniwala kayong tinatrato kayo nang hindi patas – at ito ay at tungkol sa diskriminasyon para sa mga 
nakalistang dahilan sa Kabanata 11 – o gusto ninyo ng higit pang impormasyon tungkol sa inyong mga karapatan, 
maaari kayong humingi sa pamamagitan ng pagtawag sa: 

• Mga Serbisyo sa Miyembro. 

• Programa tungkol sa Pagpapayo at Pagtataguyod ng Insurance sa Kalusugan (Health Insurance Counseling 
and Advocacy Program, HICAP). Para sa mga detalye tungkol sa organisasyong ito at kung paano makikipag-
ugnayan dito, tingnan ang Kabanata 2. 

• Ang Cal MediConnect Ombuds Program. Para sa mga detalye tungkol sa organisasyong ito at kung paano 
makikipag-ugnayan dito, tingnan ang Kabanata 2. 

• Medicare sa 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227), 24 na oras sa isang araw, 7 araw sa isang linggo. Ang 
mga gumagamit ng TTY ay dapat tumawag sa 1-877-486-2048. (Maaari rin ninyong basahin o i-download 
ang “Medicare Rights & Protections (Mga Karapatan at Proteksyon sa Medicare),” na makikita sa website ng 
Medicare sa www.medicare.gov/Pubs/pdf/11534-Medicare-Rights-and-Protections.pdf.) 

I. Ang inyong mga responsibilidad bilang miyembro ng plano 
Bilang isang miyembro ng plano, kayo ay may responsibilidad na gawin ang mga bagay na nakalista sa ibaba. Kung 
kayo ay may mga tanong, tawagan ang Mga Serbisyo sa Miyembro. 

• Basahin ang Handbook ng Miyembro upang malaman kung ano ang sinasaklaw at anu-anong mga 
panuntunan ang kailangan ninyong sundin upang makakuha ng mga saklaw na serbisyo at gamot. Para sa mga 
detalye tungkol sa inyong: 

° Mga saklaw na serbisyo, tingnan ang mga Kabanata 3 at 4. sasabihin sa inyo ng mga kabanatang iyon, ano 
ang hindi sinasaklaw, anong mga panuntunan ang dapat ninyong sundin, at ano ang babayaran ninyo. 

° Mga sakop na gamot, tingnan ang mga Kabanata 5 at 6. 

• Sabihin sa amin ang anumang iba pang saklaw sa kalusugan o inireresetang gamot na mayroon kayo. Kailangan 
naming tiyaking nagagamit ninyo ang lahat ng inyong opsyon sa coverage kapag kumukuha kayo ng pangangalagang 
pangkalusugan. Mangyaring tumawag sa mga Serbisyo sa Miyembro kung kayo ay may iba pang saklaw. 

https://www.medicare.gov/Pubs/pdf/11534-Medicare-Rights-and-Protections.pdf
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• Sabihin sa inyong doktor at iba pang provider ng pangangalagang pangkalusugan na kayo ay naka-enroll 
sa aming plano. Ipakita ang inyong ID Card ng Miyembro tuwing kumukuha kayo ng mga serbisyo o gamot. 

• Tulungan ang inyong mga doktor at iba pang mga provider ng pangangalagang pangkalusugan na bigyan 
kayo ng pinakamagandang pangangalaga. 

° Bigyan sila ng impormasyon na kailangan nila tungkol sa inyo at sa inyong kalusugan. Alamin ang 
tungkol sa inyong mga problema sa kalusugan hangga't maaari. Sundin ang mga plano sa paggamot at mga 
instruksyon na pinagkasunduan ninyo at ng inyong mga provider. 

° Tiyakin na alam ng inyong mga doktor at iba pang mga provider ang tungkol sa lahat ng mga gamot na 
iniinom ninyo. Kabilang dito ang mga inireresetang gamot, mga over-the-counter na gamot, mga bitamina, 
at mga suplemento. 

° Kung kayo ay may mga tanong, tiyakin na itanong ang mga ito. Ang inyong mga doktor at ibang mga 
provider ay dapat ipaliwanag ang mga bagay sa isang paraan na maiintindihan ninyo. Kung nagtanong 
kayo at hindi ninyo naintindihan ang sagot, magtanong muli. 

• Maging maunawain. Inaasahan namin ang lahat ng aming mga miyembro na igalang ang mga karapatan ng 
ibang mga pasyente. Inaasahan din namin na kumilos nang may paggalang sa opisina ng inyong doktor, mga 
ospital, at mga opisina ng ibang mga provider. 

• Bayaran ang dapat ninyong bayaran. Bilang isang miyembro ng plano, kayo ay responsable para sa mga 
pagbabayad na ito: 

° Mga premium sa Medicare Part A at Medicare Part B. Para sa karamihan ng miyembro ng L.A. Care 
Cal MediConnect Plan, ang Medi-Cal ay nagbabayad para sa inyong premium para sa Part A at premium 
para sa Part B. 

° Para sa ilan sa inyong mga gamot na saklaw ng plano, dapat ninyong bayaran ang inyong bahagi sa halaga 
kapag kumuha kayo ng gamot. Ito ay magiging isang copay (isang nakapirming halaga). Kabanata 6 
sinasabi ang dapat ninyong bayaran para sa inyong mga gamot. 

° Kung makakatanggap kayo ng anumang mga serbisyo o gamot na hindi sinasaklaw ng aming plano, 
dapat ninyong bayaran ang buong halaga. Kung hindi kayo sumasang-ayon sa aming desisyon na huwag 
saklawin ang isang serbisyo o gamot, maaari kayong gumawa ng apela. Mangyaring tingnan ang Kabanata 
9 upang malaman kung paano gumawa ng apela. 

• Sabihin sa amin kung kayo ay lumipat. Kung lilipat kayo, mahalagang sabihin kaagad sa amin. Tawagan ang 
Mga Serbisyo sa Miyembro. 

° Kung lilipat kayo sa labas ng aming lugar ng serbisyo, hindi kayo maaaring manatili sa plano na ito. 
Mga taong nakatira lang sa aming lugar ng serbisyo ang makakakuha ng L.A. Care Cal MediConnect Plan. 
Sinasabi ng Kabanata 1 ang tungkol sa aming lugar ng serbisyo. 

° Matutulungan namin kayo na malaman kung kayo ay lilipat sa labas ng aming lugar ng serbisyo. 

° At saka, tiyaking alam ng Medicare at Medi-Cal ang inyong bagong tirahan kapag lumipat kayo. Tingnan 
ang Kabanata 2 para sa mga numero ng telepono para sa Medicare at Medi-Cal. 

° Kung lilipat kayo sa aming lugar ng serbisyo, kailangan pa rin namin malaman. Kailangan 
naming panatilihing nasasapanahon ang inyong rekord sa pagiging miyembro at malaman kung paano 
makikipag-ugnayan sa inyo. 

• Tawagan ang Mga Serbisyo sa Miyembro para sa tulong kung kayo ay may mga tanong o alalahanin. 



Kabanata 9 

Ang dapat gawin kung 
kayo ay may problema o 

reklamo (mga desisyon 
sa pagsakop, apela, 

reklamo) 
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Panimula 
Ang kabanatang ito ay may impormasyon tungkol sa inyong mga karapatan. Basahin ang kabanatang ito upang 
malaman kung ano ang dapat gawin kung: 

• Kayo ay may problema o reklamo tungkol sa inyong plano. 

• Kailangan ninyo ng serbisyo, item, o gamot na sinabi ng inyong plano na hindi babayaran. 

• Hindi kayo sumasang-ayon sa isang desisyon na ginawa ng inyong plano tungkol sa inyong pangangalaga. 

• Sa palagay ninyo ay masyadong maagang matatapos ang inyong mga saklaw na serbisyo. 

• Mayroon kayong problema o reklamo sa inyong mga pangmatagalang serbisyo at suporta, na kinabibilangan ng 
Programa ng Mga Serbisyo sa Matanda na Maraming Layunin (Multipurpose Senior Services Program, MSSP), 
Mga Serbisyong Nasa Komunidad para sa mga Nasa Tamang Gulang (Community-Based Adult Services, 
CBAS), at mga serbisyo ng Nursing Facility (NF). 

Kung kayo ay may problema o ikinababahala, kailangan lamang na basahin ninyo ang mga bahagi ng 
kabanatang ito na pinaiiral sa inyong kalagayan. Ang kabanatang ito ay hinati sa magkakaibang seksyon upang 
tulungan kayo na madaling makita ang inyong hinahanap. 

Kung kayo ay nagkakaproblema sa inyong kalusugan o mga pangmatagalang serbisyo at suporta. 

Dapat ninyong matanggap ang pangangalagang pangkalusugan, mga gamot, at mga pangmatagalang serbisyo at 
suporta na matutukoy ng inyong doktor at iba pang provider na kinakailangan para sa inyong pangangalaga bilang 
bahagi ng inyong plano sa pag-aalaga. Kung nagkakaproblema kayo sa inyong pangangalaga, maaari ninyong 
tawagan ang Cal MediConnect Ombuds Program sa 1-855-501-3077 for help. Ipinapaliwanag ng kabanatang 
ito ang iba't ibang opsyon na mayroon kayo para sa iba't ibang problema at reklamo, ngunit palagi ninyong 
matatawagan ang Cal MediConnect Ombuds Program upang tumulong sa paggabay sa inyo sa inyong problema. 
Para sa karagdagang mapagkukunan para tugunan ang iyong mga ikinababahala mga paraan para kontakin sila, 
tingnan ang Kabanata 2 para sa higit pang impormasyon sa mga programa ng ombudsman. 



Handbook ng Miyembro ng L.A. Care Cal MediConnect Plan Kabanata 9 Ang dapat gawin  
 kung kayo ay may problema o reklamo  
 (mga desisyon sa pagsaklaw, apela, reklamo)

151 
? Kung mayroon kayong mga tanong, pakitawagan ang L.A. Care Cal MediConnect Plan sa  

1-888-522-1298 (TTY: 711), 24 na oras, 7 araw sa isang linggo, kasama ang mga holiday.  
Libre ang pagtawag. Para sa higit pang impormasyon, bisitahin ang www.calmediconnectla.org.

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

   
 

 

 

 
 

 

 

 

Talaan ng mga Nilalaman 
A. Ano ang dapat gawin kung mayroon kayong problema .................................................................... 153 

A1. Tungkol sa mga salitang naaayon sa batas.......................................................................................................................153 

B. Saan tatawag para humingi ng tulong.................................................................................................. 153 
B1. Saan makakakuha ng higit pang impormasyon at tulong.........................................................................................153 

C. Mga problema sa inyong mga benepisyo............................................................................................. 155 
C1. Gamit ang proseso para sa mga pagpapasya sa saklaw at mga apela o paggawa ng reklamo..................155 

D. Pagpapasya sa saklaw at mga apela ..................................................................................................... 155 
D1. Kabuuang-ideya ng mga pagpapasya sa saklaw at mga apela...............................................................................155 

D2. Paghingi ng tulong sa mga pagpapasya sa saklaw at mga apela ..........................................................................156 

D3. Gamit ang seksyong ito ng kabanatang ito na matutulungan kayo .....................................................................157 

E. Mga problema sa mga serbisyo, item, at mga gamot (hindi mga gamot na kasama sa Part D) ......158 
E1. Kailan gagamitin ang seksyong ito ......................................................................................................................................158 

E2. Paghingi ng isang mabilis na pagpapasya sa saklaw ...................................................................................................159 

E3. Antas 1 na Apela para sa mga serbisyo, item, at gamot (hindi mga gamot na kasama sa Part D) ............. 161 

E4. Antas 2 na Apela para sa mga serbisyo, item, at gamot (hindi mga gamot na kasama sa Part D) .............165 

E5. Mga problema sa pagbabayad .............................................................................................................................................170 

F. Mga gamot na kasama sa Part D ............................................................................................................ 171 
F1. Ang dapat gawin kung kayo ay may mga problema sa pagkuha ng Part D na gamot 

o gusto ninyong ibalik namin ang ibinayad ninyo sa Part D na gamot .................................................................171 

F2. Ano ang isang esksepsyon .....................................................................................................................................................173 

F3. Mahahalagang bagay na dapat malaman tungkol sa paghingi ng mga eksepsyon....................................... 174 

F4. Paano hihingi ng pagpapasya sa saklaw tungkol sa gamot na kasama sa Part D, 
kabilang ang isang eksepsyon ..............................................................................................................................................175 

F5. Antas 1 na Apela para sa mga gamot na kasama sa Part D .......................................................................................178 

F6. Antas 2 na Apela para sa mga gamot na kasama sa Part D .......................................................................................180 

G. Paghiling sa aming saklawin ang mas matagal na pananatili sa ospital........................................... 181 
G1. Pag-alam ng tungkol sa inyong mga karapatan sa Medicares.................................................................................182 

G2. Antas 1 na Apela upang baguhin ang inyong petsa ng paglabas sa ospital .....................................................182 

G3. Antas 2 na Apela para baguhin ang inyong petsa ng paglabas sa opsita...........................................................185 

G4. Ano ang mangyayari kung napalampas ninyo ang takdang petsa ng apela.....................................................186 



Handbook ng Miyembro ng L.A. Care Cal MediConnect Plan Kabanata 9 Ang dapat gawin  
 kung kayo ay may problema o reklamo  
 (mga desisyon sa pagsaklaw, apela, reklamo)

152 
? Kung mayroon kayong mga tanong, pakitawagan ang L.A. Care Cal MediConnect Plan sa  

1-888-522-1298 (TTY: 711), 24 na oras, 7 araw sa isang linggo, kasama ang mga holiday.  
Libre ang pagtawag. Para sa higit pang impormasyon, bisitahin ang www.calmediconnectla.org.

    
  

 
 

 

 

 
 

 

 
 

  

 

H. Ano ang dapat gawin kung sa tingin ninyo masyadong maagang matatapos ang 
inyong pangangalagang pangkalusugan sa tahanan, pangangalaga sa skilled nursing, 
o mga serbisyo ng Pasilidad ng Komprehensibong Rehabilitasyon ng Outpatient (CORF)............188 
H1. Sasabihin namin sa inyo nang maaga kapag matatapos na ang inyong saklaw ..............................................188 

H2. Antas 1 na Apela upang ipagpatuloy ang inyong pangangalaga..........................................................................189 

H3. Antas 2 na Apela upang ipagpatuloy ang inyong pangangalaga ..........................................................................191 

H4. Paano kung malalampasan ninyo ang takdang petsa para sa paggawa ng inyong Antas 1 na Apela.......192 

I. Pagdala sa inyong apela nang higit pa sa Antas 2 ................................................................................194 
I1. Susunod na mga hakbang para sa mga serbisyo at item ng Medicare ..................................................................194 

I2. Susunod na mga hakbang para sa mga serbisyo at item ng Medicare..................................................................194 

J. Paano gumawa ng reklamo ....................................................................................................................195 
J1. Ano-anong mga uri ng problema ang dapat maging mga reklamo ......................................................................195 

J2. Mga panloob na reklamo ........................................................................................................................................................196 

J3. Mga panlabas na reklamo........................................................................................................................................................198 



Handbook ng Miyembro ng L.A. Care Cal MediConnect Plan Kabanata 9 Ang dapat gawin  
 kung kayo ay may problema o reklamo  
 (mga desisyon sa pagsaklaw, apela, reklamo)

153 
? Kung mayroon kayong mga tanong, pakitawagan ang L.A. Care Cal MediConnect Plan sa  

1-888-522-1298 (TTY: 711), 24 na oras, 7 araw sa isang linggo, kasama ang mga holiday.  
Libre ang pagtawag. Para sa higit pang impormasyon, bisitahin ang www.calmediconnectla.org.

 

 

  

 

 

A. Ang dapat gawin kung kayo ay may problema 
Sinasabi sa inyo ng kabanatang ito kung ano ang dapat gawin kung mayroon kayong problema sa inyong plano o 
sa inyong mga serbisyo o pagbabayad. Inaprubahan ng Medicare at Medi-Cal ang mga prosesong ito. Ang bawat 
proseso ay mayroong pangkat ng mga tuntunin, pamamaraan, at takdang petsa na dapat naming sundin at ninyo. 

A1. Tungkol sa mga salitang naaayon sa batas. 
May mahihirap na salitang naaayon sa batas para sa ilang tuntunin at takdang petsa sa kabanatang ito. Marami sa 
mga salitang ito ay maaaring mahirap maunawaan, kaya gumamit kami ng mas simpleng mga salita kapalit ng mga 
partikular na salitang naaayon sa batas. Gumagamit kami ng kaunting mga pagpapaikli hangga't maari. 

Halimbawa, sasabihin naming: 

• “Magreklamo” sa halip ng “paghaharap ng karaingan” 

• “Pagpapasya sa saklaw” sa halip na “pagtukoy ng organisasyon,” “pagtukoy ng benepisyo,” “pagtukoy ng 
panganib,” o “pagtukoy ng pagsaklaw” 

• “Mabilis na pagpapasya sa saklaw” sa halip ng “pinabilis na pagtukoy” 

Ang pag-alam sa mga wastong salitang naaayon sa batas ay maaaring makatulong sa inyo na makipag-ugnayan 
nang mas malinaw, kaya ipinagkakaloob din namin ang mga iyon. 

B. Saan tatawag para humingi ng tulong 

B1. Saan dapat kumuha ng karagdagang impormasyon at tulong 
Minsan, nakakalitong simulan o sundan ang proseso para sa pagharap sa problema. Lalo na kung hindi mabuti 
ang inyong pakiramdam o may limitadong lakas. Sa ibang mga pagkakataon, maaaring wala kayong kaalaman na 
kailangan ninyo upang gawin ang susunod na hakbang. 

Makakakuha kayo ng tulong mula sa Cal MediConnect Ombuds Program. 

Kung kailangan ninyo ng tulong, palagi ninyong matatawagan ang Cal MediConnect Ombuds Program. Ang 
Cal MediConnect Ombuds Program ay isang programa ng ombudsman na masasagot ang inyong mga tanong 
at tutulungan kayong maintindihan kung ano ang dapat gawin upang mapamahalaan ang inyong problema. 
Ang Cal MediConnect Ombuds Program ay walang kaugnayan sa amin o sa alinmang kumpanya ng insurance 
sa kalusugan o plan sa kalusugan. Ang mga ito ay makakatulong sa inyo na maunawaan kung aling proseso ang 
gagamitin. Ang numero ng telepono para sa Cal MediConnect Ombuds Program ay 1-855-501-3077. Libre ang 
mga serbisyo. Tingnan ang Kabanatang 2 para sa higit pang impormasyon sa mga programa ng ombudsman. 

Maaari kayong kumuha ng tulong mula sa Programa sa Pagpapayo at Pagtataguyod ng Insurance sa Kalusugan 

Maaari rin ninyong tawagan ang Programa sa Pagpapayo at Pagtataguyod ng Insurance sa Kalusugan (Health 
Insurance Counseling and Advocacy Program, HICAP). Ang mga tagapayo ng HICAP ay maaaring sagutin ang 
inyong mga tanong at tumulong sa inyo na maunawaan kung ano ang dapat gawin upang mapamahalaan ang 
inyong problema. Ang HICAP ay walang kaugnayan sa amin o sa alinmang kumpanya ng insurance o planong 
pangkalusugan. Ang HICAP ay may mga sinanay na tagapayo sa bawat county, at ang mga serbisyo ay libre. Ang 
numero ng telepono ng HICAP ay 1-800-434-0222. 
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Paghingi ng tulong mula sa Medicare 

Maaari ninyong tawagan ang Medicare nang diretso para sa tulong sa mga problema. Narito ang dalawang paraan 
upang makahingi ng tulong mula sa Medicare: 

• Tawagan ang 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227), 24 na oras sa isang araw, 7 araw sa isang linggo. 
TTY: 1-877-486-2048. Libre ang pagtawag. 

• Bisitahin ang website ng Medicare sa www.medicare.gov. 

Makakakuha kayo ng tulong mula sa Kagawaran ng Pinamamahalaang Pangangalagang Pangkalusugan 
ng California 

Sa talatang ito, ang salitang “karaingan” ay nangangahulugang isang apela o reklamo tungkol sa mga serbisyo ng 
Medi-Cal, ang inyong planong pangkalusugan, o isa sa inyong mga provider. 

Ang Kagawaran ng Pinamamahalaang Pangangalagang Pangkalusugan ng California ay responsable para sa 
pagkontrol sa mga plano ng serbisyo sa pangangalagang pangkalusugan. Kung mayroon kayong karaingan laban 
sa nyong plano sa kalusugan, dapat muna ninyong tawagan ang planong pangkalusugan sa 1-888-522-1298 
(TTY: 711) at gamitin ang proseso ng karaningan ng inyong planong pangkalusugan bago makipag-ugnayan sa 
departmento. Ang paggamit sa pamamaraan ng karaingan na ito ay hindi nagbabawal sa anumang mga posibleng 
legal na karapatan o remedyo na maaari ninyong magamit. Kung kailangan ninyo ng tulong sa isang karaingan na 
kinasasangkutan ng isang emergency, isang karaingan na hindi kasiya-siyang nalutas ng inyong plan sa kalusugan, 
o isang karaingan na nananatiling hindi nalulutas sa loob ng mahigit na 30 araw, maaari kayong tumawag sa 
kagawaran para humingi ng tulong. Maaari rin kayong maging karapat-dapat para sa isang Malayang Pagsusuring 
Medikal (Independent Medical Review, IMR). Kung karapat-dapat kayo para sa IMR, magbibigay ang proseso ng 
IMR ng walang kinikilingang pagsusuri sa mga medikal na desisyon na ginawa ng isang planong pangkalusugan na 
may kaugnayan sa pangangailangang medikal ng iminumungkahing serbisyo o paggamot, mga desisyon sa pagsaklaw 
para sa mga paggamot na sinusubukan o sinisiyasat pa lang mga hindi pagkakasundo sa pagbabayad o para sa 
emergency o mga apurahang serbisyong medikal. Ang kagawaran ay mayroon ding walang-bayad na numero ng telepono 
(1-888-466-2219) at linya ng TTY (1-877-688-9891) para sa may kapansanan sa pandinig at pagsasalita. Ang 
Internet website ng departamento na www.dmhc.ca.gov ay mayroong mga form para sa reklamo, mga application 
form ng IMR at mga instruksyon sa online. 

Maaari kayong makakuha ng tulong mula sa Opisina ng Tagapagtanggol ng Pasyente 

Ang Opisina ng Tagapagtanggol ng Pasyente (Office of the Patient Advocate, OPA) ay makakatulong sa inyo na 
maintindihan ang inyong mga karapatan, alamin kung paano kumuha ng insurance sa kalusugan, at pumili ng 
pangangalagang may kalidad. 

Maaari kayong makipag-ugnayan sa OPA sa pamamagitan ng pagtawag sa 1-888-466-2219 o pag-email 
contactopa@opa.ca.gov. Maaari ring bisitahin ninyo ang website ng OPA sa http://www.opa.ca.gov. 

Maaari rin kayong makipag-ugnayan sa BFCC-QIO 

Maaari rin kayo magsampa ng reklamo sa Pangangalaga na Nakatuon sa Beneficiary at Pamilya (Beneficiary 
and Family-Centered Care, BFCC), Organisasyon para sa Pagpapaganda ng Kalidad ng Organisasyon (Quality 
Improvement Organization, QIO) para sa California, Livanta. Maaari kayong makipag-ugnayan sa BFCC-QIO sa 
pamamagitan ng pagsulat sa sumusunod na address: 

http://www.medicare.gov
http://www.dmhc.ca.gov
http://www.opa.ca.gov
mailto:contactopa@opa.ca.gov
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Livanta 
BFCC-QIO Program 
10820 Guilford Rd., Suite 202 
Annapolis Junction, MD 20701 

Maaari rin ninyong tawagan ang: 1-877-588-1123 (TTY: 1-855-887-6668) 
Matatawagan ang Livanta nang 9 a.m. – 5 p.m. Lunes – Biyernes 

https://livantaqio.com/en/beneficiary/immediate_advocacy 

C. Mga problema sa inyong mga benepisyo 

C1. Gamit ang proseso para sa mga pagpapasya sa saklaw at mga apela o paggawa ng reklamo 
Kung kayo ay may problema o alalahanin, kailangan lamang na basahin ninyo ang mga bahagi ng kabanatang ito 
na naaangkop sa inyong kalagayan. Ang tsart na nasa ibaba ay tutulong sa inyo na mahanap ang tamang seksyon 
ng kabanatang ito para sa mga problema o reklamo. 

Ang inyo bang problema o alalahanin ay tungkol sa inyong mga benepisyo o saklaw? 
(Kabilang dito ang mga problema tungkol sa kung ang partikular na pangangalagang medikal, mga pangmatagalang serbisyo at suporta, 

o mga inireresetang gamot ay sinasaklaw o hindi, ang paraan ng saklaw sa mga ito, at mga problemang mayroong kaugnayan 
sa pagbabayad ng medikal na pangangalaga o mga inireresetang gamot.) 

Oo. Ang aking problema ay tungkol 
sa mga benepisyo o saklaw. 

Hindi.Ang aking problema ay hindi tungkol 
sa mga benepisyo o saklaw. 

Pumunta sa Seksyon D: “Mga pagpapasya sa saklaw at apela” 
sa pahina 155. 

Lumaktaw sa Seksyon J: “Paano magsampa ng reklamo” 
sa pahina 195. 

D. Mga pagpapasya sa saklaw at apela 

D1. Pagkalahatang-tanaw sa mga desisyon at apela sa pagsaklaw 
Ang proseso ng paghingi ng mga pagpapasya sa saklaw at paggawa ng mga apela ay humaharap sa mga problemang 
may kaugnayan sa inyong mga benepisyo at pagsakop. Kabilang din dito ang mga problema sa pagbabayad. Hindi 
kayo responsable para sa mga gastos ng Medicare maliban sa mga copay ng Part D. 

Ano ang pagpapasya sa saklaw? 

Ang pagpapasya sa saklaw ay inisyal na desisyon na ginagawa namin tungkol sa inyong mga benepisyo at 
pagsaklaw o tungkol sa halagang babayaran namin para sa inyong mga serbisyong medikal, mga item o mga 
gamot. Gagawa kami ng pagpapasya sa saklaw tuwing nagpapasiya kami kung ano ang sinasakop para sa inyo at 
magkano ang babayaran namin. 

Kung kayo o ang inyong doktor ay hindi sigurado kung ang isang serbisyo, item, o gamot ay sinasakop ng Medicare o 
Medi-Cal, maaari kayong humingi ng pagpapasya sa saklaw bago ibigay ng doktor ang serbisyo, item, o gamot. 

https://livantaqio.com/en/beneficiary/immediate_advocacy
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Ano ang apela? 

Ang apela ay isang pormal na paraan ng paghiling sa aming suriin ang aming desisyon at baguhin ito kung sa 
palagay ninyong nagkamali kami. Halimbawa, maaari kaming magpasya na ang serbisyo, item, o gamot na gusto 
ninyo ay hindi sinasakop o ay hindi na sinasaklaw ng Medicare o Medi-Cal. Kung kayo o ang inyong doktor ay 
hindi sumasang-ayon sa aming desisyon, maaari kayong umapela. 

D2. Pagkuha ng tulong sa mga desisyon at apela sa pagsaklaw 
Sino ang matatawagan ko para sa tulong sa paghingi ng mga pagpapasya sa saklaw o paggawa ng apela? 

Maaari ninyong hingan ng tulong ang alinman sa mga taong ito: 

• Tawagan ang Mga Serbisyo ng Miyembro sa 1-888-522-1298 (TTY: 711). 

• Tawagan ang Cal MediConnect Ombuds Program para sa libreng tulong. Ang Cal MediConnect Ombuds 
Program ay tumutulong sa mga taong naka-enroll sa Cal MediConnect na may mga problema sa serbisyo o 
pagsingil. Ang numero ng telepono ay 1-855-501-3077. 

• Tawagan ang Programang Pagpapayo at Pagtataguyod sa Segurong Pangkalusugan (HICAP) para 
sa libreng tulong. Ang HICAP ay isang nagsasariling organisasyon. Wala itong kaugnayan sa plano na ito. 
Ang numero ng telepono ay 1-800-434-0222. 

• Tawagan ang Help Center sa Kagawaran ng Pinamamahalaang Pangangalagang Pangkalusugan 
(Department of Managed Health Care, DMHC) para sa libreng tulong. Ang DMHC ay responsable sa 
pagkontrol sa mga planong pangkalusugan. Ang DMHC ay tumutulong din sa mga taong naka-enroll sa 
Cal MediConnect sa mga apela tungkol sa mga problema sa serbisyo o pagsingil ng Medi-Cal. Ang numero ng 
telepono ay 1-888-466-2219. Ang mga taong bingi, mahina ang pandinig, o may kapansanan sa pagsasalita ay 
makakagamit ng walang bayad na numero ng TTY, 1-877-688-9891. 

• Kausapin ang inyong doktor o ibang provider. Ang inyong doktor o iba pang provider ay maaaring humingi 
ng pagpapasya sa saklaw o umapela sas ngalan ninyo. 

• Kausapin ang isang  kaibigan o miyembro ng pamilya at hilingin sa kanya na kumilos para sa inyo. Maaari 
kayong pumili ng ibang tao upang kumilos para sa inyo bilang “kinatawan” upang humingi ng pagpapasya sa 
saklaw o gumawa ng apela. 

° Kung gusto ninyong maging kinatawan ninyo ang isang kaibigan, kamag-anak o ibang tao, tawagan 
ang Mga Serbisyo sa Miyembro at humingi ng form para sa “Appointment of Representative 
(Pagtatalaga ng Kinatawan)”. Maaari rin kayong makakuha ng form sa pamamagitan ng pagbisita sa 
www.cms.gov/Medicare/CMS-Forms/CMS-Forms/downloads/cms1696.pdf o sa aming website 
sa www.calmediconnectla.org. Ang form ay binibigyan ng pahintulot ang tao na kumilos para sa inyo. 
Dapat bigyan ninyo kami ng kopya ng napirmahang form. 

• Mayroon din kayong karapatan na humiling ng isang abogadoupang kumilos para sa inyo. Maaari ninyong 
tawagan ang inyong sariling abogado, o kunin ang pangalan ng isang abogado mula sa lokal na samahan ng mga 
abogado o ibang serbisyo sa pagrerekomenda. Ang ilang grupo ng mga abogado ay magbibigay sa inyo ng mga 
libreng serbisyo kung kayo ay kwalipikado. Kung gusto ninyo ng abugado upang katawanin kayo, kakailanganin 
ninyong kumpletuhin ang form para sa Pagtatalaga ng Kinatawan. Maaari kayong humiling ng abogado para sa 
legal na tulong mula sa Health Consumer Alliance sa 1-888-804-3536. 

http://www.cms.gov/Medicare/CMS-Forms/CMS-Forms/downloads/cms1696.pdf
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° Gayunpaman, hindi ninyo kailangang magkaroon ng abogado upang humingi ng anumang uri ng 
pagpapasya sa saklaw o magsampa ng apela. 

D3. Gamit ang seksyong ito ng kabanatang ito na matutulungan kayo 
Mayroong apat na magkakaibang uri ng mga kalagayan na may kaugnayan sa mga pagpapasya sa saklaw at mga 
apela. Ang bawat kalagayan ay may magkakaibang panuntunan at takdang petsa. Hinati namin ang kabanatang 
ito sa iba't ibang seksyon upang tulungan kayong hanapin ang mga panuntunang kailangan ninyong sundin. 
Kailangan lamang ninyong basahin ang seksyon na angkop sa inyong problema: 

Ang Seksyon E sa pahina 158 ay nagbibigay sa inyo ng impormasyon kung mayroon kayong mga problema 
tungkol sa inyong mga serbisyo, item, at mga gamot (ngunit hindi mga gamot na kasama sa Part D). Halimbawa, 
gamitin ang seksyong ito kung: 

° Hindi kayo nakakakuha ng medikal na pangangalaga na gusto ninyo, at naniniwala kayong sinasaklaw ng 
aming plano ang pangangalagang ito. 

° Hindi namin inaprubahan ang mga serbisyo, item, o gamot na gustong ibigay sa inyo ng inyong doktor, at 
naniniwala kayong dapat saklawin ang pangangalagang ito. 

– TANDAAAN: Gamitin lamang ang Seksyon E kung ang mga gamot na ito ay hindi sinasaklaw ng 
Part D. Ang mga gamot na nasa Listahan ng Mga Saklaw na Gamot, kilala rin bilang Listahan ng 
Gamot na mayroong asterisk (*) ay hindi sinasaklaw ng Part D. Tingnan ang Seksyon F sa pahina 171 
para sa mga apela sa gamot na kasama sa Part D. 

° Nakatanggap kayo ng medikal na pangangalaga o mga serbisyo na sa palagay ninyo ay dapat sakupin, 
ngunit hindi namin binabayaran ang pangangalagang ito. 

° Nakatanggap kayo at binayaran para sa mga medikal na serbisyo o item na inakala ninyong sinasakop, at 
gusto ninyong hilingin sa aming bayaran kayo. 

° Sinabihan kayo na ang coverage sa pangangalagang natatanggap ninyo ay binawasan o itinigil, at hindi 
kayo sumasang-ayon sa aming desisyon. 

– TANDAAN: Kung ang pagsaklaw na ititigil ay para sa mga serbisyo sa pangangalaga ng ospital, 
pangangalagang pangkalusugan sa tahanan, pangangalaga sa pasilidad ng sanay na pag-aalaga o 
Pasilidad ng Komprehensibong Rehabilitasyon ng Outpatient (CORF), kailangan ninyong basahin ang 
hiwalay na seksyon ng kabanatang ito dahil mayroong mga espesyal na panuntunan na ginagamit sa 
mga ganitong uri ng pangangalaga. Tingnan ang mga Seksyon G at H sa mga pahina 181 at 188. 

• Binibigyan kayo Seksyon F sa pahina 171 ng impormasyon tungkol sa mga gamot na kasama sa Part D. 
Halimbawa, gamitin ang seksyong ito kung: 

° Gusto ninyong hilingin sa amin na gumawa ng eksepsyon upang saklawin ang gamot na kasama sa Part D 
na wala sa aming Listahan ng Gamot. 

° Gusto ninyong hilingin sa amin na talikdan ang mga limitasyon sa dami ng gamot na makukuha ninyo. 

° Gusto ninyong hilingin sa amin na saklawin ang isang gamot na nangangailangan ng paunang pag-apruba. 

° Hindi namin inaprubahan ang inyong request o eksepsyon, at sa palagay ninyo o ng inyong doktor o ibang 
tagareseta ay dapat inaprubahan namin ito. 

° Gusto ninyong hilingin sa amin na bayaran ang isang inireresetang gamot na nabili na ninyo. (Ito ay 
paghingi ng desisyon sa pagsaklaw tungkol sa pagbabayad.) 
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• Binibigyan kayo ng Seksyon G sa pahina 181 ng impormasyon kung paano hilingin sa amin na saklawin 
ang mas mahabang pananatili sa ospital para sa inpatient kung sa palagay ninyong masyado kayong maagang 
pinalalabas ng dokto Gamitin ang seksyong ito kung: 

° Kayo ay nasa ospital at sa palagay ninyo ang doktor ay masyadong maagang pinalalabas kayo mula sa ospital. 

• Binibigyan kayo ng Seksyon H sa pahina 188 ng impormasyon kung sa palagay ninyo ay masyadong maaga 
matatapos ang inyong mga serbisyo sa pangangalagang pangkalusugan sa tahanan, pangangalaga ng pasilidad 
ng sanay na pag-aalaga at Pasilidad ng Komprehensibong Rehabilitasyon ng Outpatient (CORF). 

Kung hindi kayo sigurado kung aling seksyon ang dapat ninyong gamitin, mangyaring tawagan ang Mga Serbisyo 
sa Miyembro sa 1-888-522-1298 (TTY: 711). 

Kung kailangan ninyo ng iba pang tulong o impormasyon, mangyaring tawagan ang Cal MediConnect Ombuds 
Program sa 1-855-501-3077. 

E. Mga problema sa mga serbisyo, item, at mga gamot 
(hindi mga gamot na kasama sa Part D) 

E1. Kailan dapat gamitin ang seksiyong ito 
Ang seksyong ito ay tungkol sa dapat gawin kung kayo ay may mga problema sa inyong mga benepisyo para sa 
inyong medikal, kalusugan ng pag-uugali, at mga pangmatagalang serbisyo at suporta (Long-Term Services and 
Supports, LTSS). Maaari rin ninyong gamitin ang seksyong ito para sa mga problema sa mga gamot na hindi 
saklaw ng Part D, kasama ang mga gamot sa Medicare Part B. Ang mga Gamot sa Listahan ng Gamoot na may 
asterisk (*) ay hindi saklaw ng Part D. Gamitin ang Seksyon F para sa mga Apela sa Gamot ng Part D. 

Sinasabi ng seksyong ito ang magagawa ninyo kung kayo ay nasa alinman sa mga sumusunod na sitwasyon: 

1. Sa palagay ninyo ay sinasakop namin ang medikal, kalusugan ng pag-uugali o mga pangmatagalang serbisyo at 
suporta (LTSS) na kailangan ninyo ngunit hindi ninyo nakukuha. 

Ano ang magagawa ninyo: Maaari ninyong hilingin sa amin na gumawa ng pagpapasya sa saklaw. Pumunta 
sa Seksyon E2 sa pahina 159 para sa impormasyon sa paghiling ng pagpapasya sa saklaw. 

2. Hindi namin inaprubahan ang pangangalagang gustong ibigay sa inyo ng inyong doktor, at sa palagay ninyo 
ay dapat sinaklaw namin ito. 

Ano ang magagawa ninyo: Maaari kayong umapela sa aming desisyon na hindi aprubahan ang pangangalaga. 
Pumunta sa Seksyon E3 sa pahina 161 para sa impormasyon sa paggawa ng apela. 

3. Nakakuha kayo ng mga serbisyo o item na sa palagay ninyo ay sinasaklaw namin, ngunit hindi namin babayaran. 

Ano ang magagawa ninyo: Maaari ninyong iapela ang aming desisyon na huwag magbayad. Pumunta sa 
Seksyon E3 sa pahina 161 para sa impormasyon sa paggawa ng apela. 
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4. Nakakuha kayo at binayaran para sa mga serbisyo o item na akala ninyo ay sinaklaw, at gusto ninyong bayaran 
namin kayo para sa mga serbisyo o item. 

Ano ang magagawa ninyo: Maaari ninyong hilingin sa amin na bayaran kayo. Pumunta sa Seksyon E5 sa 
pahina 170 para sa impormasyon sa paghiling sa amin ng bayad. 

5. Binawasan o itinigil namin ang pagsaklaw para sa inyo para sa partikular na serbisyo, at hindi kayo sumasang-
ayon sa amin desisyon. 

Ano ang magagawa ninyo: Maaari kayong umapela sa aming desisyon upang bawasan o itigil ang serbisyo. 
Pumunta sa Seksyon E3 sa pahina 161 para sa impormasyon sa paggawa ng apela. 

TANDAAN: Kung ang pagsaklaw na ititigil ay para sa pangangalaga sa ospital, pangangalagang 
pangkalusugan sa tahanan, pangangalaga ng pasilidad ng sanay na pag-aalaga, o mga serbisyo ng Pasilidad ng 
Komprehensibong Rehabilitasyon ng Hindi Mamamalagi sa Ospital (CORF), mayroong ginagamit na mga 
espesyal na panuntunan. Basahin ang mga Seksyon G o H sa mga pahina 181 at 188 upang malaman pa. 

E2. Paghingi ng isang desisyon sa pagsaklaw? 
Paano dapat humingi ng pagpapasya sa saklaw upang kumuha ng pangmedikal, pangkalusugan ng 
pag-uugali, o partikular na mga pangmatagalang serbisyo at suporta (mga serbisyo ng MSSP, CBAS, o NF) 

Upang humingi ng isang pagpapasya sa saklaw, tawagan, sulatan, o mag-fax sa amin, o sabihin sa inyong 
kinatawan o doktor na hingin sa amin ang isang desisyon. 

• Maaari ninyo kaming tawagan sa: 1-888-522-1298 (TTY: 711). 

• Maaari kayong mag-fax sa amin sa: 1-213-438-5748 

• Maaari kayong sumulat sa amin sa: 
L.A. Care Cal MediConnect Plan 
Attn: Appeals and Grievances Unit 
P.O. Box 811610 
Los Angeles, CA 90081 

Gaano katagal ang pagkuha ng isang pagpapasya sa saklaw? 

Pagkatapos ninyong humiling at matanggap ang lahat ng impormasyong kailangan namin, karaniwang inaabot 
ng 5 araw ng trabaho para makagawa kami ng desisyon maliban na lang kung ang inyong kahilingan ay para sa 
inireresetang gamot na kasama sa Medicare Part B. Kung ang inyong kahilingan ay para sa inireresetang gamot 
na kasama sa Medicare Part B, bibigyan ka namin ng desisyon nang hindi lalampas sa 72 oras pagkatapos naming 
matanggap ang inyong kahilingan. Kung hindi namin ibibigay sa inyo ang aming desisyon sa loob ng 14 na araw 
sa kalendaryo (o 72 oras para sa inireresetang gamot na kasama sa Medicare Part B), maaari kang umapela. 

Kung minsan kailangan namin ng karagdagang panahon, at padadalhan namin kayo ng sulat na nagsasabi sa 
inyo na kailangan namin ng hanggang 14 pang araw sa kalendaryo. Ipapaliwanag ng sulat kung bakit kailangan 
ng karagdagang panahon. Hindi kami makakapagbigay ng karagdagang panahon upang bigyan kayo ng desisyon 
kung ang inyong kahilingan ay para sa inireresetang gamot na kasama sa Medicare Part B. 
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Maaari ko bang mas mabilis na matanggap ang pagpapasya sa saklaw? 

Oo. Kung kailangan ninyong makakuha ng mas mabilis na tugon dahil sa inyong kalusugan, hilingin sa aming 
gumawa ng “mabilis na pagpapasya sa saklaw.” Kung aaprubahan namin ang kahilingan, aabisuhan namin kayo 
tungkol sa aming desisyon sa loob ng 72 oras (o sa loob ng 24 oras para sa isang inireresetang gamot na kasama sa 
Medicare Part B). 

Gayunpaman, kailangan namin ng karagdagang panahon at padadalhan namin kayo ng sulat na nagsasabi sa inyo 
na kailangan namin ng hanggang 14 pang araw sa kalendaryo. Ipapaliwanag ng sulat kung bakit kailangan namin 
ng karagdagang panahon. Hindi kami makakapagbigay ng karagdagang panahon upang bigyan kayo ng desisyon 
kung ang inyong kahilingan ay para sa inreresetang gamot na kasama sa Medicare Part B. 

Ang salitang naaayon sa batas para sa isang “mabilis na desisyon sa 
pagsaklaw” ay “pinabilis na pagpapasya.” 

Paghingi ng isang mabilis na desisyon sa pagsaklaw? 

• Magsimula sa pamamagitan ng pagtawag o pag-fax sa amin upang saklawin ang pangangalagang gusto ninyo. 

• Tawagan kami sa 1-888-522-1298 (TTY: 711) o mag-fax sa amin sa 1-213-438-5748. 

• Hanapin ang iba pang mga detalye sa kung paano makikipag-ugnayan sa amin sa Kabanata 2. 
Maaari rin ninyong hilingin sa inyong provider o sa inyong kinatawan na humiling ng mabilis na pagpapasya sa 
saklaw para sa inyo. 

Narito ang mga panuntunan para sa paghingi ng isang mabilis na pagpapasya sa saklaw: 

Dapat ninyong matugunan ang sumusunod na dalawang kinakailangan upang makakuha ng mabilis na 
pagpapasya sa saklaw: 

1. Makakakuha kayo ng mabilis na pagpapasya sa saklaw kung humihingi kayo ng pagsaklaw para sa 
pangangalaga o item na hindi pa ninyo natatanggap. (Hindi kayo maaaring humingi ng mabilis na apgapapsya 
sa saklaw kung ang request ninyo ay tungkol sa pagbabayad para sa pangangalaga o item na nakuha na ninyo.) 

2. Makakakuha kayo ng mabilis na pagpapasya sa saklaw kung ang karaniwang 14 na araw sa kalendaryo na 
takdang petsa (o ang 72 oras na takdang petsa para sa mga inireresetang gamot na kasama sa Medicare 
Part B) ay magdudulot ng seryosong panganib sa inyong kalusugan o makasama sa kakayahan ninyong 
gumana. 

• Kung sasabihin sa inyo ng doktor na kailangan ninyo ng mabilis na pagpapasya sa saklaw, awtomatiko namin 
kayong bibigyan. 

• Kung hihiling kayo ng mabilis na pagpapasya sa saklaw nang walang suporta mula sa inyong doktor, 
magpapasya kami kung makakakuha kayo ng mabilis na pagpapasya sa saklaw. 

° Kung magpapasya kami na ang inyong kalusugan ay hindi natutugnan ang mga kinakailangan para sa 
isang mabilis na pagpapasya sa saklaw, padadalhan namin kayo ng sulat. Sa halip, gagamit din kami 
ng karaniwang 14 na araw sa kalendaryo na takdang petsa (o ang 72 oras na takdang petsa para sa mga 
inireresetang gamot na kasama sa Medicare Part B). 

° Sasabihin sa inyo ng sulat na ito na kung hihiling ang inyong doktor ng mabilis na pagpapasya sa saklaw, 
awtomatiko kaming magbibigay ng mabilis na pagpapasya sa saklaw. 
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° Sasabihin din sa inyo ng sulat kung paano magsasampa ng “mabilis na reklamo” tungkol sa aming desisyon 
upang bigyan kayo ng karaniwang pagpapasya sa saklaw sa halip na isang mabilis na pagpapasya sa saklaw. 
Para sa higit pang impormasyon tungkol sa proseso sa pagrereklamo, kabilang ang mabilis na mga reklamo, 
tingnan ang Seksyon J sa pahiina 195. 

Kung ang pagpapasya sa saklaw ay Hindi, paano ko malalaman ito? 

Kung ang sagot ay Hindi, padadalhan namin kayo ng sulat na nagsasabi sa inyo ng aming mga dahilan para sa 
pagsasabi ng Hindi. 

• Kung sasabihin naming Hindi, may karapatan kayong hilingin sa aming baguhin ang desisyon na ito sa 
pamamagitan ng pag-apela. Ang pag-apela ay nangangahulugang paghiling sa aming suriin ang aming desisyon 
na tanggihan ang pagsakop. 

• Kung magpapasiya kayong umapela, nangangahulugan itong pupunta kayo sa Antas 1 na proseso ng mga apela 
(basahin ang susunod na seksyon para sa higit pang impormasyon). 

E3. Antas 1 na Apela para sa mga serbisyo, item, at gamot (mga gamot na hindi kasama sa Part D) 
Ano ang Apela? 

Ang apela ay isang pormal na paraan ng paghiling sa aming 
suriin ang aming desisyon at baguhin ito kung sa palagay 
ninyo na nagkamali kami. Kung kayo o ang inyong doktor o 
iba pang provider ay hindi sumasang-ayon sa aming desisyon, 
maaari kayong umapela. 

Sa karamihan ng mga pangyayari, kailangan ninyong simulan 
ang inyong apela sa Antas 1. Kung ayaw inyong umapela 
muna sa plano para sa serbisyo ng Medi-Cal, kung ang 
inyong problema sa kalusugan ay agaran o kinabibilangan 
ng napipinto at seryosong banta sa inyong kalusugan, o 
kung kayo ay mayroong matinding pananakit at kailangan 
ng agarang desisyon, maaari kayong humiling ng Malayang 
Pagsusuring Medikal mula sa Kagawaran ng Pinamamahalaang 
Pangangalagang Pangkalusugan sa www.dmhc.ca.gov. 
Pumunta sa pahina 165 para sa hgiit pang impormasyon. Kung 
kailangan ninyo ng tulong sa proseso ng mga apela, maaari 
ninyong tawagan ang Cal MediConnect Ombuds Program sa 
1-855-501-3077. Ang Cal MediConnect Ombuds Program 
ay walang kaugnayan sa amin o sa alinmang kumpanya ng 
insurance o mga planong pangkalusugan. 

Ano ang Antas 1 na Apela? 

Ang Antas 1 na Apela ay ang unang apela sa aming plano. 
Susuriin namin ang aming pagpapasya sa saklaw upang malaman 
kung ito ay tama. Ang tagasuri ay isang taong hindi gumawa ng 
orihinal na pagpapasya sa saklaw. Kapag nakumpleto namin ang 
pagsusuri, bibigyan namin kayo ng nakasulat na desisyon. 

Sa isang sulyap: Paano gagawa ng 
Antas 1 na Apela 

Kayo, ang inyong doktor, o inyong kinatawan 
ay maaaring gumawa ng nakasulat na 
kahilingan at ipadala o i-fax ito sa amin. 
Kayo ay maaari ring humingi ng apela sa 
pamamagitan ng pagtawag sa amin. 

• Humiling sa loob ng 60 sa kalendaryo 
desisyon na inaapela ninyo. Kung 
malalampasan ninyo ang takdang petsa 
nang may magandang dahilan, maaari 
pa rin kayong umapela (tingnan ang 
pahina 163). 

• Kung mag-aapela kayo dahil sinabi 
namin sa inyo na babaguhin o ititigil 
ang serbisyong kasalukuyan ninyong 
natatanggap, mayroon kayong mas 
kaunting araw upang umapela kung 
gusto ninyong patuloy na matanggap ang 
serbisyong iyon habang pinoproseso ang 
inyong apela (tingnan ang pahina 163). 

• Patuloy na basahin ang seksyong ito 
upang malaman ang tungkol sa takdang 
petsa na naaangkop sa inyong apela. 

http://www.dmhc.ca.gov


Handbook ng Miyembro ng L.A. Care Cal MediConnect Plan Kabanata 9 Ang dapat gawin  
 kung kayo ay may problema o reklamo  
 (mga desisyon sa pagsaklaw, apela, reklamo)

162 
? Kung mayroon kayong mga tanong, pakitawagan ang L.A. Care Cal MediConnect Plan sa  

1-888-522-1298 (TTY: 711), 24 na oras, 7 araw sa isang linggo, kasama ang mga holiday.  
Libre ang pagtawag. Para sa higit pang impormasyon, bisitahin ang www.calmediconnectla.org.

  
  

 

  

 

 

  

  

  

  
     

 

Kung sasabihin namin sa inyo pagkatapos ng aming pagsusuri na ang serbisyo o item ay hindi sinasakop, ang 
inyong kaso ay maaaring pumunta sa isang Antas 2 na Apela. 

Paano ako gagawa ng Antas 1 na Apela? 

• Upang simulan ang inyong apela, kayo, ang inyong doktor o ibang provider, o ang inyong kinatawan ay dapat 
makipag-ugnayan sa amin. Maaari ninyo kaming tawagan sa 1-888-522-1298 (TTY: 711). Para sa karagdagang 
detalye sa kung paano makikipag-ugnayan sa amin para sa mga apela, tingnan ang Kabanata 2. 

• Makakahingi kayo sa amin ng isang “karaniwang apela” o isang “mabilis na apela.” 

• Kung kayo ay humihingi ng karaniwang apela o mabilis na apela, gawin ang inyong apela nang nakasulat o 
tawagan kami. 

° Maaari kayong magsumite ng isang nakasulat na request sa sumusunod na address: 
L.A. Care Cal MediConnect Plan 
Attn: Appeals and Grievances Unit 
P.O. Box 811610 
Los Angeles, CA 90081 

° Maaari ninyong isumite ang inyong request sa online sa: www.lacare.org/online-grievance-form 

° Maaari rin kayong humiling ng apela sa pamamagitan ng pagtawag sa amin sa 1-888-522-1298 (TTY: 711). 

• Padadalhan namin kayo ng sulat sa loob ng 5 araw sa kalendayo pagkatapos matanggap ang inyong apela na 
nagsasabi sa inyo na natanggap namin ito. 

Ang salitang naaayon sa batas para sa “mabilis na apela” ay 
“pinabilis na muling pagsasaalang-alang.” 

May iba bang maaaring gumawa ng apela para sa akin? 

Oo. Ang inyong doktor o ibang provider ay maaaring gumawa ng apela para sa inyo. Maaari ring gumawa ng apela 
para sa inyo ang isang tao maliban sa inyong doktor o ibang provider ngunit kailangan ninyo munang kumpletuhin 
ang isang form para sa Pagtatalaga ng Kinatawan. Ang form ay nagbibigay ng pahintulot sa ibang tao para kumilos 
sa ngalan ninyo. 

Para kumuha ng form para sa Pagtatalaga ng Kinatawan, tawagan ang Mga Serbisyo sa Miyembro at humingi 
nito, o bisitahin ang www.cms.gov/Medicare/CMS-Forms/CMS-Forms/downloads/cms1696.pdf o ang aming 
website sa www.calmediconnectla.org. 

Kung ang apela ay mula sa isang tao bukod sa inyo o sa inyong doktor o ibang provider, kailangan naming 
matanggap ang form para sa Pagtatalaga ng Kinatawan bago namin masuri ang apela. 

Gaano karaming panahon mayroon ako upang gumawa ng apela? 

Dapat humingi kayo ng apela sa loob ng 60 araw sa kalendaryo  mula sa petsang nakalagay sa sulat na ipinadala 
namin upang sabihin sa inyo ang aming desisyon. 

http://www.lacare.org/online-grievance-form
http://www.cms.gov/Medicare/CMS-Forms/CMS-Forms/downloads/cms1696.pdf
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Kung malalampasan ninyo ang deadline na ito at may magandang dahilan para malampasan ito, maaari naming 
bigyan kayo ng karagdagang panahon upang gawin ang inyong apela. Mga halimbawa ng magandang dahilan 
ay: nagkaroon kayo ng malubhang sakit, o binigyan namin kayo ng maling impormasyon tungkol sa takdang 
petsa para sa pag-request ng apela. Dapat ninyong ipaliwang ang dahilan kung bakit late ang inyong apela kapag 
gumawa kayo ng apela. 

TANDAAN: Kung aapela kayo dahil sinabi namin sa inyong babaguhin o ititigil ang serbisyong kasalukuyan 
ninyong natatanggap, mayroon kayong mas kaunting araw upang magsampa ng apela kung gusto ninyong 
patuloy na makuha ang serbisyong iyon habang pinoproseso ang inyong apela. Basahin ang “Magpapatuloy ba ang 
aking mga benepisyo sa panahon ng Antas 1 na mga apela” sa pahina 164 para sa higit pang impromasyon. 

Maaari ba akong makakuha ng kopya ng file ng aking kaso? 

Oo. Humingi sa aming ng libreng kopya sa pamamagitan ng pagtawag sa Mga Serbisiyo sa Miyembro sa 
1-888-522-1298 (TTY: 711). 

Maaari bang magbigay sa inyo ang aking doktor ng karagdagang impormasyon tungkol sa aking apela? 

Oo, kayo at ang inyong doktor ay maaaring magbigay sa amin ng higit pang impormasyon upang suportahan ang 
iyong apela. 

Paano kami gagawa ng desisyon sa apela? 

Tinitingnan naming mabuti ang lahat ng mga impormasyon tungkol sa inyong kahilingan para sa pagsakop ng 
pangangalagang pangkalusugan. Pagkatapos, tinitingnan namin kung sinusunod namin ang lahat ng tuntunin 
noong nagsabi kami ng Hindi sa inyong kahilingan. Ang tagasuri ay isang taong hindi gumawa ng orihinal na 
pagpapasya sa saklaw. 

Kung kailangan namin ng karagdagang impormasyon, maaari naming hingin ito sa inyo o sa inyong doktor. 

Kailan ako makakarinig ng tungkol sa isang “karaniwang” desisyon sa apela? 

Dapat ibigay namin sa inyo ang sagot sa loob ng 30 araw sa kalendaryo pagkatapos naming matanggap ang inyong 
apela (o sa loob ng 7 araw sa kalendaryo pagkatapos naming matanggap ang inyong apela para sa inireresetang 
gamot na kasama sa Medicare Part B). Ibibigay namin sa inyo ang aming desisyon nang mas maaga kung ang 
inyong kondisyon ay hinihiling sa amin na gawin ito. 

• Kung hindi kami makakapagbigay sa inyo ng sagot sa inyong apela sa loob ng 30 araw sa kalendaryo (o sa loob 
ng 7 araw sa kalendaryo pagkatapos naming matanggap ang inyong apela para sa inireresetang gamot na kasama 
sa Medicare Part B), awtomatiko naming ipapadala ang inyong kaso sa Antas 2 ng proseso ng mga apela kung ang 
inyong problema ay tungkol sa pagsaklaw ng isang serbisyo o item ng Medicare. Aabisuhan kayo kapag nangyari ito. 

• Kung ang problema ninyo ay tungkol sa pagsaklaw ng isang serbisyo o item ng Medi-Cal, kailangan ninyong 
magsumite ng Antas 2 na Apela. Para sa higit pang impormasyon tungkol sa proseso ng Antas 2 na Apela, 
pumunta sa Seksyon E4 sa pahina 165. 

Kung ang aming sagot ay Oosa bahagi o sa lahat ng hiniling ninyo, dapat naming aprubahan o ibigay ang pagsaklaw 
sa loob ng 30 araw sa kalendaryo pagkatapos naming matanggap ang inyong apela (o sa loob ng 7 araw sa kalendaryo 
pagkatapos naming matanggap ang inyong apela para sa isang inireresetang gamot na kasama sa Medicare Part B. 
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Kung ang sagot namin ay Hindi sa bahagi o sa lahat ng hiniling ninyo, padadalhan namin kayo ng sulat. Kung 
ang problema ninyo ay tungkol sa saklaw ng isang serbisyo o item ng Medicare, sasabihin sa inyo ng sulat na 
ipinadala namin ang kaso ninyo sa Entidad para sa Malayang Pagsusuri para sa Antas 2 na Apela. Kung ang 
problema ninyo ay tungkol sa pagsaklaw ng isang serbisyo o item ng Medicare, sasabihin sa inyo ng sulat kung 
paano kayo magsusumite ng Antas 2 na Apela. Para sa higit pang impormasyon tungkol sa proseso ng Antas 2 na 
Apela, pumunta sa Seksyon E4 sa pahina 165. 

Kailan ako makakatanggap ng balita tungkol sa “mabilis” na desisyon sa pag-apela? 

Kung humingi kayo ng isang mabilis na apela, ibibigay namin sa inyo ang sagot sa loob ng 72 oras pagkatapos 
naming matanggap ang inyong apela. Ibibigay namin sa inyo ang aming sagot nang mas maaga kung ang inyong 
kalusugan ay hinihiling sa amin na gawin ito. 

• Kung hindi kami magbibigay sa inyo ng sagot sa inyong apela sa loob ng 72 oras, awtomatiko naming ipapadala 
ang kaso ninyo sa Antas 2 ng proseso ng mga apela kung ang problema ninyo ay tungkol sa pagsakop ng isang 
serbisyo o item ng Medicare. Aabisuhan kayo kapag nangyari ito. 

• Kung ang problema ninyo ay tungkol sa pagsakop ng isang serbisyo o item ng Medi-Cal, kailangan ninyong 
magsumite ng Antas 2 na Apela. Para sa higit pang impormasyon tungkol sa proseso ng Antas 2 na Apela, 
pumunta sa Seksyon E4 sa pahina 165. 

Kung ang aming sagot ay Oo sa bahagi o lahat ng hiniling ninyo, dapat naming pahintulutan o ibigay ang 
pagsaklaw sa loob ng 72 oras pagkatapos naming matanggap ang inyong apela. 

Kung ang sagot namin ay Hindi sa bahagi o sa lahat ng hiniling ninyo, padadalhan namin kayo ng sulat. Kung 
ang problema ninyo ay tungkol sa saklaw ng isang serbisyo o item ng Medicare, sasabihin sa inyo ng sulat na 
ipinadala namin ang kaso ninyo sa Entidad para sa Malayang Pagsusuri para sa Antas 2 na Apela. Kung ang 
problema ninyo ay tungkol sa pagsaklaw ng isang serbisyo o item ng Medicare, sasabihin sa inyo ng sulat kung 
paano kayo magsampa ng Antas 2 na Apela. Para sa higit pang impormasyon tungkol sa proseso ng Antas 2 na 
Apela, pumunta sa Seksyon E4 sa pahina 165. 

Magpapatuloy ba ang aking mga benepisyo habang isinasagawa ang mga apela sa Antas 1? 

Kung magpapasiya kaming baguhin o itigil ang pagsakop para sa isang serbsiyo o item na inaprubahan dati, 
padadalhan namin kayo ng abiso bago gumawa ng aksyon. Kung hindi kayo sumasang-ayon sa aksyon, maaari kayong 
magsumite ng Antas 1 na Apela at hilingin sa aming ipagpatuloy ang inyong mga benepisyo para sa serbisyo o item. 
Dapat kayong mag-request sa o bago matapos ang sumusumunod upang ipagpatuloy ang inyong mga benepisyo: 

• Sa loob ng 10 araw ng petsa ng sulat ng aming abisong nangangailangan ng aksyon; o 

• Ang nilalayong petsa ng pagkakaroon ng bisa ng aksyon. 

Kung aabot kayo sa takdang petsa na ito, maaari ninyong patuloy na makuha ang kinukwestyong serbisyo o item 
habang pinoproseso ang inyong apela. 
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E4. Antas 2 na Apela para sa mga serbisyo, item, at gamot (mga gamot na hindi kasama 
sa Part D) 

Kung ang plano ay nagsabi ng Hindi sa Antas 1, ano ang susunod na mangyayari? 

Kung sasabihin namin ang Hindi sa bahagi o lahat ng inyong Antas 1 na Apela, padadalhan namin kayo ng sulat. 
Sasabihin sa inyo ng sulat na ito kung karaniwang sinasakop ng Medicare o Medi-Cal ang serbisyo o item. 

• Kung ang inyong problema ay tungkol sa serbisyo o item ng Medicare, awtomatiko naming ipadadala ang 
inyong kaso sa Antas 2 ng proseso ng mga apela kapag nakumpleto ang Antas 1 na Apela. 

• Kung ang inyong problema ay tungkol sa serbisyo o item ng Medi-Cal, maaaring kayo mismo ang 
magsampaharap ng isang Antas 2 na Apela. Sasbaihin sa inyo ng sulat na ito kung paano ito gagawin. Nasa 
ibaba rin ang impormasyon. 

Ano ang Antas 2 na Apela? 

Ang Antas 2 na Apela ay pangalawang apela, na ginagawa ng nagsasariling organisasyon na walang kaugnayan sa 
aming plano. 

Ang aking problema ay tungkol sa isang serbisyo o item ng Medi-Cal. Paano ako gagawa ng Antas 2 na Apela? 

Mayroong dalawang paraan upang gumawa ng Antas 2 na apela para sa mga serbisyo at item ng Medi-Cal: 
(1) Pagsasampa ng reklamo o Malayang Pagsusuring Medikal o (2) Pagdinig ng Estado. 

(1) Independent Medical Review 

Maaari kayong magsampa ng reklamo o humiling ng isang Malayang Pagsusuring Medikal (Independent Medical 
Review, IMR) mula sa Help Center sa Kagawaran ng Pinamamahalaang Pangangalagang Pangkalusugan (DMHC). 
Sa pamamagitan ng pagsasampa ng reklamo, susuriin ng DMHC ang aming desisyon at gagawa ng pagtukoy. 
Ang IMR ay makukuha para sa anumang serbisyo o item na sinasaklaw ng Medi-Cal na likas na para sa paggamot. 
Ang IMR ay isang pagsusuri ng kaso ninyo na isasagawa ng mga doktor na hindi bahagi ng aming plano o bahagi ng 
DMHC. Kung pabor sa inyo ang magiging pasya ng IMR, dapat naming ibigay sa inyo ang serbisyo o item na 
ni-request ninyo. Wala kayong babayaran para sa isang IMR. 

Maaari kayong magsampa ng reklamo o mag-apply para sa IMR kung ang aming plano ay: 

• Tatanggihan, babaguhin o aantalahin ang isang serbisyo o paggamot ng Medi-Cal dahil malalaman ng aming 
plano na pangangailangan medikal. 

• Hindi sasakupin ang paggamot ng Medi-Cal na sinusubukan o sinisiyasat pa lamang para sa isang malubhang 
medikal na kundisyon. 

• Hindi magbabayad para sa mga pang-emergency o apurahang serbisyo ng Medi-Cal na natanggap na ninyo. 

• Hindi nakalutas sa inyong Antas 1 na Apela sa isang serbisyo ng Medi-Cal sa loob ng 30 araw sa kalendaryo 
para sa isang pangkaraniwang apela o. 72 oras para sa isang mabilis na apela 

TANDAAN: Kung nagsampa ng apela ang inyong provider para sa inyo, ngunit hindi namin matatanggap ang 
inyong form para sa Pagtatalaga ng Kinatawan, kakailanganin ninyong isumite muli ang inyong apela sa amin 
bago kayo magsampa ng Antas 2 na IMR sa Kagawaran ng Pinamamahalang Pangangalagang Pangkalusugan. 
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Mayroon kayong karapatan sa parehong IMR at Pagdinig ng Estado, ngunit hindi kung nagkaroon na kayo ng Pagdinig 
ng Estado sa parehong isyu. 

Sa karamihan ng mga kaso, dapat kayong magsumite ng apela sa amin bago humiling ng isang IMR. Tingnan ang 
pahina 161 para sa impormasyon, tungkol sa aming Antas 1 na proseso ng apela. Kung hindi kayo sumasang-ayon 
sa aming desisyon, maaari kayong magsampa ng reklamo sa DMHC o humingi ng IMR sa DMHC Help Center. 

Kung tinanggihan ang inyong paggamot dahil ito ay sinusubukan o sinisiyasat pa lamang, hindi ninyo kailangang 
makibahagi sa aming proseso ng apela bago kayo mag-apply para sa isang IMR. 

Kung ang inyong problema ay apurahan o may kaugnayan sa isang napipinto at seryosong banta sa inyong 
kalusugan o kung nakakaranas ka ng matinding pananakit, maaari ninyong dalhin agad ito sa atensyon ng DMHC 
nang hindi muna dumadaan sa aming proseso ng apela. 

Dapat kayong mag-apply para sa IMR sa loob ng 6 na buwan pagkatapos namin kayo padalhan ng nakasulat 
na desisyon tungkol sa inyong apela. Maaaring tanggapin ng DMHC ang inyong applicatoin pagkatapos ng 6 na 
buwan para sa magandang dahilan, tulad ng nagkaroon kayo ng medikal na kondisyon na pumigil sa inyong 
humingi ng IMR sa loob ng 6 na buwan o hindi kayo nakatanggap ng sapat na abiso mula sa amin tungkol sa 
proseso ng IMR. 

Para humingi ng IMR: 

• Punan ang Form para sa/Reklamo sa Malayang Pagsusuring Medikal na makukuha sa: 
www.dmhc.ca.gov/fileacomplaint/submitanindependentmedicalreviewcomplaintform.aspx o tawagan ang 
DMHC Help Center sa 1-888-466-2219. Ang mga gumagamit ng TTY ay dapat tumawag sa 1-877-688-9891. 

• Kung mayroon kayo ng mga ito, maglakip ng mga kopya ng mga sulat o iba pang mga dokumento tungkol sa 
serbisyo o item na tinanggihan namin. Ito ay maaarin magapbilis sa proseso ng IMR. Ipadala ang mga kopya ng 
dokumento, hindi ang mga orihinal. Hindi maibabalik ng Help Center ang anumang mga dokumento. 

• Punan ang Authorized Assistant Form (Form para sa Awtorisadong Assistant) kung may 
tumutulong sa inyo sa inyong IMR. Makukuha ninyo ang form sa 
www.dmhc.ca.gov/FileaComplaint/IndependentMedicalReviewComplaintForms.aspx 
o tawagan ang Help Center ng Kagawaran sa 1-888-466-2219. Ang mga gumagamit ng TTY 
ay dapat tumawag sa 1-877-688-9891. 

• Ipadala o i-fax ang inyong mga form at anumang kalakip sa: 
Help Center 
Department of Managed Health Care 
980 Ninth Street, Suite 500 
Sacramento, CA 95814-2725 
FAX: 916-255-5241 

Kung kwalipikado kayo para sa isang IMR, susuriin ng DMHC ang inyong kaso at magpapadala sa inyo ng 
sulat sa loob ng 7 araw na nagsasabing kwalipikado kayo para sa isang IMR. Kapag natanggap na ang inyong 
application at mga sumusuportang dokumento mula sa inyong plano, gagawin ang desisyon sa IMR sa loob ng 
30 araw sa kalendaryo. Dapat ninyong matanggap ang desisyon sa IMR sa loob ng 45 araw sa kalendaryo mula 
nang isumite ang nakumpletong application. 

http://www.dmhc.ca.gov/fileacomplaint/submitanindependentmedicalreviewcomplaintform.aspx
http://www.dmhc.ca.gov/FileaComplaint/IndependentMedicalReviewComplaintForms.aspx
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Kung ang inyong kaso ay agaran at kwalipikado ka para sa isang IMR, susuriin ng DMHC ang inyong kaso at 
magpapadala sa iyo ng sulat sa loob ng 2 araw sa kalendaryo na nagsasabing kwalipikado kayo para sa isang IMR. 
Kapag natanggap na ang inyong application at mga sumusuportang dokumento mula sa inyong plan, gagawin ang 
desisyon sa IMR sa loob ng 3 araw sa kalendaryo. Dapat ninyo matanggap ang desisyon sa IMR sa loob ng 7 araw 
sa kalendaryo ng pagsumite na nakumpletong application. Kung hindi kayo nasisiyahan sa resulta ng IMR, maaari 
pa rin kayong humiling ng isang Pagdinig ng Estado. 

Ang isang IMR ay maaaring mas matagal kung hindi matanggap ng DMHC ang lahat ng talaang medikal na 
kailangan mula sa inyo o sa inyong gumagamot na  doktor. Kung nagahahnap kayo ng isang doktor na wala sa 
network ng inyong pangangalagang pangkalusugan, mahalagang kumuha at ipadala sa aming ang inyong mga 
talaang medikal mula sa doktor na iyon. Ang inyong planong pangkalusugan ay kailangang kumuha ng mga kopya 
ng inyong mga talaang medikal mula sa mga doktor na nasa network. 

Kung magpapasiya ang DMHC na hindi karapat-dapat para sa IMR ang inyong kaso, susuriin ng DMHC ang 
kaso ninyo sa pamamagitan ng karaniwan nitong proseso sa reklamo ng consumer. Dapat malutas ang inyong 
reklamo sa loob ng 30 araw sa kalendaryo ng pagsusumite ng nakumpletong application. Kung ang inyong 
reklamo ay apurahan, mas maaga itong lulutasin. 

(2) Pagdinig ng Estado 

Maaari kayong humiling ng isang Pagdinig ng Estado para sa mga serbisyo at item na sinasakop ng Medi-Cal. 
Kung ang inyong doktor o iba pang provider ay hihiling ng serbisyo o item na hindi namin aaprubahan, o hindi 
namin patuloy na mababayaran ang isang serbisyo o item na mayroon na kayo at tinanggihan namin ang inyong 
Antas 1 na apela, may karapatan kayong humiling ng isang Pagdinig ng Estado. 

Sa karamihan ng mga kaso mayroon kayong 120 araw upang humiling ng isang Pagdinig ng Estado 
pagkatapos ipadala sa inyo sa koreo ang abiso ng“Ang Inyong Mga Karapatan sa Pagdinig” 

TANDAAN: Kung hihiling kayo ng isang Pagdinig ng Estado dahil sinabi namin sa inyo na babaguhin o ititigl 
ang serbisyong kasalukuyan ninyong natatanggap, mas kaunti ang inyong mga araw upang isumite ang inyong 
kahilingan kung gusto ninyong patuloy na makuha ang serbisyong iyon habang nakabinbin ang inyong Pagdinig 
ng Estado. Basahin ang “Magpapatuloy ba ang aking mga benepisyo sa panahon ng Antas 2 na mga apela” sa 
pahina 168 para sa higit pang impormasyon. 

Mayroong dalawang paraan upang humiling ng isang Pagdinig ng Estado: 

1. Maaari ninyong kumpletuhin ang “Kahilingan para sa Pagdinig ng Estado” sa likod ng abisong 
nangangailangan ng aksyon. Dapat ninyong ibigay ang lahat ng hiniling na impormasyon tulad ng inyong 
buong pangalan, tirahan, numero ng telepono, ang pangalan ng plano o county na gumawa ng aksyon laban 
sa inyo, ang (mga) kasamang tulong na programa, at detalyadong dahilan kung bakit gusto ninyo ng isang 
pagdinig. Pagkatapos, maaari ninyong isumite ang inyong kahilingan sa isa sa mga paraang ito: 

• Sa kagawaran ng welfare ng county sa address na ipinapakita sa abisong ito. 

• Sa Kagawaran ng Mga Serbisyong Panlipunan ng California: 
State Hearings Division 
P.O. Box 944243, Mail Station 9-17-37 
Sacramento, California 94244-2430 

• Sa State Hearings Division sa numero ng fax na 916-651-5210 o 916-651-2789. 
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2. Maaari ninyong tawagan ang Kagawaran ng Mga Serbisyong Panlipunan ng California sa 1-800-952-5253. Ang mga 
gumagamit ng TTY ay dapat tumawag sa 1-800-952-8349. Kung magpapasiya kayong humiling ng isang 
Pagdinig ng Estado sa telepono, dapat ninyong malaman na masyadong abala anglinya ng telepono. 

Ang aking problema ay tungkol sa isang serbisyo o item ng Medicare. Ano ang mangyayari sa Antas 2 na Apela? 

Susuriin mabuti ng isang Entidad para sa Malayang Pagsusuri (Independent Review Entity, IRE) ang desisyon sa Antas 1 
at magpapasiya kung ito ay dapat baguhin. 

• Hindi ninyo kailangang humiling ng Level 2 na Apela. Awtomatiko naming ipapadala ang anumang pagtanggi 
(nang buo o bahagi) sa IRE. Aabisuhan kayo kapag nangyari ito. 

• Ang IRE ay kinuha ng Medicare at walang kaugnayan sa planong ito. 

• Maaari kayong humiling ng kopya ng inyong file sa pamamagitan ng pagtawag sa Mga Serbisyo sa Miyembro sa 
1-888-522-1298 (TTY: 711). 

Dapat bigyan kayo ng sagot ng IRE sa inyong Antas 2 na Apela sa loob ng 30 araw sa kalendaryo kapag 
natanggap na ang inyong apela (o sa loob ng 7 araw sa kalendaryo pagkatapos matanggap ang inyong apela para sa 
inireresetang gamot na kasama sa Medicare Part B). Naaangkop ang mga panuntunan na ito kung ipinadala ninyo 
ang inyong apela bago kumuha ng mga medikal na serbisyo o item. 

• Gayunpaman, kung kailangan ng IRE na kumuha pa ng impormasyon na maaaring makabuti sa inyo, maaari 
itong abutin nang hanggang 14 pang araw sa kalendaryo. Kung kailangan ng IRE ng mga karagdagang araw 
upang gumawa ng desisyon, sasabihin nito sa inyo sa pamamagitan ng sulat. Hindi maaaring maglaan ng 
karagdagang panahon ang IRE upang gumawa ng desisyon kung ang inyong apela ay para sa inirerestang gamot 
na kasama sa Medicare Part B. 

Kung nagkaroon kayo ng “mabilis na apela” sa Antas 1, awtomatiko kayong magkakaroon ng mabilis na apela sa 
Antas 2. Dapat bigyan kayo ng IRE ng sagot sa loob ng 72 oras kapag natanggap nito ang inyong apela. 

• Gayunpaman, kung kailangan ng IRE na kumuha pa ng impormasyon na maaaring makabuti sa inyo, maaari 
itong abutin nang hanggang 14 pang araw sa kalendaryo. Kung kailangan ng IRE ng mga karagdagang araw 
upang gumawa ng desisyon, sasabihin nito sa inyo sa pamamagitan ng sulat. Hindi maaaring maglaan ng 
karagdagang panahon ang IRE upang gumawa ng desisyon kung ang inyong apela ay para sa inirerestang gamot 
na kasama sa Medicare Part B. 

Magpapatuloy ba ang aking mga benepisyo sa panahon ng Antas 2 na mga apela? 

Kung ang inyong problema ay tungkol sa isang serbisyo o item na sakop ng Medicare, ang inyong mga benepisyo 
para sa serbisyo o item na iyon ay hindi magpapatuloy sa panahon ng proseso ng Level 2 na mga apela sa Entidad 
para sa Malayang Pagsusuri. 

Kung problema ninyo ay tungkol sa isang serbisyo o item na sinasakop ng Medi-Cal at humiling kayo ng isang 
Pagdinig ng Estado, maaaring magpatuloy ang inyong mga benepisyo sa Medi-Cal para sa serbsiyo o item na iyon 
hanggang sa makagawa ng desisyon sa pagdinig. Maaari kayong humiling ng isang pagdinig sa o bago matapos 
ang sumusunod upang ipagpatuloy ang inyong mga benepisyo: 

• Sa loob ng 10 araw ng petsa ng pagpapadala namin ng abiso sa inyo na sinuportahan ang salungat na 
pagpapasiya tungkol sa benepisyo (Desisyo sa Antas 1 na apela) sinusuportahan; o 
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• Ang nilalayong petsa ng pagkakaroon ng bisa ng aksyon. 

Kung aabot kayo sa takdang petsa na ito, maaari ninyong patuloy na makuha ang kinukwestyong serbisyo o item 
hanggang sa makagawa ng desisyon sa pagdinig. 

Paano ko malalaman ang tungkol sa desisyon? 

Kung ang inyong Level 2 na Apela ay isang Malayang Pagsusuring Medikal, ang Kagawaran ng Pinamahalaang 
Pangangalagang Pangkalusugan ay magpapadala sa inyo ng isang sulat na nagpapaliwanag ng desisyong ginawa ng 
mga doktor na sumuri sa inyong kaso. 

• Kung ang desisyon sa Malayang Pagsusuring Medikal ay Oo sa bahagi o lahat ng hiningi ninyo, dapat naming 
ibigay ang serbisyo o paggamot. 

• Kung ang desisyon sa Malayang Pagsusuring Medikal ay Hindi sa bahagi o lahat ng hiningi ninyo, ito ay 
nangangahulugang sumasang-ayon sila sa desisyon sa Antas 1. Makakakuha pa rin kayo ng Pagdinig ng Estado. 
Pumunta sa pahina 167 para sa impormasyon sa paghiling ng isang Pagdinig ng Estado. 

Kung ang inyong Antas 2 na Apela ay isang Pagdinig ng Estado, padadalhan kayo ng sulat ng Kagawaran ng Mga 
Serbisyong Panlipunan ng California na nagpapaliwang sa desisyon nito. 

• Kung ang desisyon ng Pagdinig ng Estado ay Oo sa bahagi o lahat ng hiningi ninyo, dapat naming sundin ang 
desisyon. Dapat naming kumpletuhin ang inilarawang (mga) aksyon sa loob ng 30 araw sa kalendaryo mula sa 
petsa na natanggap namin ang kopya ng desisyon. 

• Kung ang desisyon sa Pagdinig ng Estado ay Hindi sa bahagi o lahat ng hiningi ninyo, nangangahulugan ito 
na sumasang-ayon sila sa desisyon sa Antas 1. Maaari naming itigil ang anumang nakabinbin na tulong na 
natatanggap ninyo. 

Kung ang inyong Antas 2 na Apela ay dinala sa Entidad para sa Malayang Pagsusuri (IRE) ng Medicare, 
padadalhan kayo nito ng sulat na nagpapaliwanag sa desisyon nito. 

• Kung Oo ang sasabihin ng IRE sa bahagi o lahat ng hiningi ninyo sa inyong karaniwang apela, dapat naming 
pahintulutan ang pagsakop ng medikal na pangangalaga sa loob ng 72 oras o ibigay sa inyo ang serbisyo o 
item sa loob ng 14 na araw sa kalendaryo mula sa petsa nang matanggap namin ang desisyon ng IRE. Kung 
nagkaroon kayo ng mabilis na apela, dapat naming pahintulutan ang pagsaklaw sa medikal na pangangalaga o 
ibigay sa inyo ang serbisyo o item sa loob ng 72 oras mula sa petsa nang matanggap namin ang desisyon ng IRE. 

• Kung Oo ang sasabihin ng IRE sa bahagi o lahat ng hiningi ninyo para sa inyong pangkaraniwang apela para sa 
inireresetang gamot na kasama sa Medicare Part B, dapat naming pahintulutan o ibigay ang inireresetang gamot 
na kasama sa Medicare Part B sa loob ng 72 oras pagkatapos naming matanggap ang desisyon ng IRE. Kung 
nagkaroon kayo ng mabilis na apela, dapat naming pahintulutan o ibigay ang inireresetang gamot na kasama sa 
Medicare Part B sa loob ng 24 na oras mula sa petsa nang matanggap namin ang desisyon ng IRE. 

• Kung sasabihin ng IRE ay Hindi sa bahagi o lahat ng hiningi ninyo, ay nangangahulugang sila ay sumasang-
ayon sa Antas 1 na desisyon. Ito ay tinatawag na “pagsuporta sa desisyon.” Ito ay tinatawag ding “pagtanggi sa 
inyong apela.” 
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Kung ang desisyon ay Hindi para sa lahat o bahagi ng aking hiningi, maaari ba akong gumawa ng 
isa pang apela? 

Kung ang inyong Antas 2 na Apela ay isang Malayang Pagsusuring Medikal, maaari kayong mag-request ng isang 
Pagdinig ng Estado. Pumunta sa pahina 167 para sa impormasyon sa paghiling ng isang Pagdinig ng Estado. 

Kung ang inyong Antas 2 na Apela ay isang Pagdinig ng Estado, maaari kayong humingi ng muling pagdinig sa 
loob ng 30 araw pagkatapos ninyong mataganngap ang desisyon. Maaari rin kayong humiling ng panghukumang 
pagsusuri ng pagtanggi sa isang Pagdinig ng Estado sa pamamagitan ng pagsasampa ng petisyon sa Kataas-taasang 
Hukuman (sa ilalim ng Alituntunin ng Sibil na Pamamaraan Seksyon 1094.5) sa loob ng isang taon pagkatapos 
ninyong matanggap ang desisyon. Hindi kayo maaaring humiling ng isang IMR kung nagkaroon na kayo ng 
Pagdinig ng Estado sa parehong isyu. 

Kung ang inyong Antas 2 na Apela ay pumunta sa Entidad para sa Malayang Pagsusuri (IRE) ng Medicare, maaari 
lang kayong umapela muli kung ang dolyar na halaga ng serbisyo o item na gusto ninyo ay natutugunan ang 
partikular na pinakamababang halaga. Ipapaliwanag ng sulat na matatanggap ninyo mula sa IRE ang karagdagang 
karapatan sa pag-apela na mayroon kayo. 

Tingnan ang Seksyon I sa pahina 194 para sa impormasyon sa karagdagang antas ng apela. 

E5. Mga problema sa pagbabayad 
Hindi namin pinapayagan ang aming mga nasa network na provider na singilin kayo para sa mga saklaw na serbisyo 
at item. Totoo ito kahit na binabayaran namin ang provider ng mas mababa kaysa sa sinisingil ng provider para 
sa sakop na serbisyo o item. Kailanman ay hindi ninyo kailangang bayaran ang balanse ng anumang bayarin. Ang 
halagang dapat lamang ninyong bayaran ay ang copay para sa mga kategorya ng gamot na nangangailangan ng copay. 

Kung makakatanggap kayo ng bayarin para sa mga saklaw na serbisyo at item, ipadala sa amin ang bayarin. Hindi 
ninyo dapat bayaran ang bayarin. Direkta kaming makikipag-ugnayan sa provider at aayusin ang problema. 

Para sa higit pang impormasyon, simulang basahin ang Kabanata 7: “Paghiling sa amin na bayaran ang aming 
bahagi sa bayarin na natanggap ninyo para sa mga sakop na serbisyo o gamot.” Inilalarawan ng Kabanata 7 ang 
mga sitwasyon kung saan maaari kayong humiling ng bayad o na bayaran ang bayarin na natanggap ninyo mula sa 
isang provider. Sinasabi rin nito kung paano ipapadala sa amin ang mga papeles na humihiling sa amin ng bayad. 

Maaari ko bang hilingin sa inyong bayaran ako para sa serbisyo o item na binayaran ko? 

Tandaan, kung makatanggap kayo ng bayarin para sa mga saklaw na serbisyo at item, hindi ninyo dapat bayaran 
ang bayarin Ngunit kung babayaran ninyo ang bayarin, makakakuha kayo ng refund kung sinunod ninyo ang mga 
panuntunan para sa pagkuha ng mga serbisyo at item. 

Kung hinihiling ninyong bayaran kayo, humihiling kayo ng pagpapasya sa saklaw. Titingnan namin kung ang 
serbisyo o item na binayaran ninyo ay isang saklaw na serbisyo o item, at titingnan namin kung sinunod ninyo ang 
lahat ng panuntunan para sa paggamit ng inyong pagsaklaw. 

• Kung sinasaklaw ang serbisyo o item na binayaran ninyo at sinunod ninyo ang lahat ng panuntunan, 
padadalhan namin kayo ng bayad para sa serbisyo o item sa loob ng 60 araw sa kalendaryo pagkatapos naming 
matanggap ang inyong kahilingan. 
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• Kung hindi pa ninyo nababayaran ang serbisyo o item, direkta naming ipapadala ang bayad sa provider. 
Kapag ipinadala namin ang bayad, ito ay katulad sa pagsasabi ng Oo sa inyong kahilingan para sa isang 
pagpapasya sa saklaw. 

• Kung hindi sinasakop ang serbisyo o item, o hindi ninyo sinunod ang lahat ng tuntunin, padadalhan namin 
kayo ng sulat na nagsasabi sa inyong hindi namin babayaran ang serbisyo o item, at ipapaliwanag kung bakit. 

Paano kung sasabihin naming hindi kami magbabayad? 

Kung hindi kayo sumang-ayon sa aming desisyon, maaari kayong gumawa ng apela. Sundin ang proseso ng mga 
apela na inilalarawan sa Seksyon E3 sa pahina 161. Kapag sinunod ninyo ang mga instruksyong ito, pakitandaan na: 

• Kung gagawa kayo ng apela para pag-reimburse, dapat naming bigyan kayo ng sagot sa loob ng 30 araw sa 
kalendaryo pagkatapos naming matanggap ang inyong apela. 

• Kung hinihiling ninyo sa aming bayaran kayo para sa isang serbisyo o item na natanggap na ninyo at binayaran, 
hindi kayo maaaring humiling para sa mabilis na apela. 

Kung sasagot kami ng Hindi sa inyong apela at ang serbisyo o item ay karaniwang sinasakop ng Medicare, 
awtomatiko naming ipapadala ang kaso ninyo sa Entidad para sa Malayang Pagsusuring Medikal (IRE). Aabisuhan 
namin kayo kung mangyayari ito. 

• Kung baguhin ng IRE ang aming desisyon at sabihin na dapat naming bayaran kayo, dapat naming ipadala 
ang bayad sa inyo o sa provider sa loob ng 30 araw ng kalendaryo. Kung ang sagot sa inyong apela ay Oo sa 
alinmang yugto ng proseso ng mga apela pagkatapos ng Antas 2, dapat naming ipadala sa inyo ang bayad na 
hiningi ninyo o sa provider sa loob ng 60 araw sa kalendaryo. 

• Kung sasabihin ng IRE na Hindi sa inyong apela, nangangahulugang sila ay sumasang-ayon sa aming desisyon 
na huwag aprubahan ang inyong kahilingan. (Ito ay tinatawag na “pagsuporta sa desisyon.” Ito ay tinatawag 
ding “pagtanggi sa inyong apela.”) Ipapaliwanag ng matatanggap ninyong sulat ang karagdagang karapatan sa 
pag-apela na mayroon kayo. Maaari lamang kayong muling umapela kung ang dolyar na halaga ng serbisyo o 
item na gusto ninyo ay nakakatugon sa isang partikular na pinakamababang halaga. Tingnan ang Seksyon I sa 
pahina 194 para sa impormasyon sa karagdagang antas ng apela. 

Kung sasagot kami ng Hindi sa inyong apela at ang serbisyo o item ay karaniwang sinasaklaw ng Medi-Cal, maaari 
kayong magsampa ng Antas 2 na Apela (tingnan ang Seksyon E4 sa pahina 165). 

F. Mga gamot na kasama sa Part D 

F1. Ang dapat gawin kung kayo ay may mga problema sa pagkuha ng gamot na kasama sa 
Part D o kung gusto ninyong bayaran namin kayo para sa gamot na kasama sa Part D drug 

Kasama sa inyong mga benepisyo bilang isang miyembro ng aming plano ang pagsakop para sa maraming 
inireresetang gamot. Karamihan sa mga gamot na ito ay “mga gamot na kasama sa Part D.” May ilang mga gamot 
na hindi sinasaklaw ng Medicare Part D ngunit maaaring saklawin ng Medi-Cal. Ang seksyong ito ay naaangkop 
lamang sa mga apela sa mga gamot na kasama sa Part D. 
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Kabilang sa Listahan ng Gamot ang ilang gamot na may asterisk(*). Ang mga gamot na ito ay hindi mga gamot na 
kasama sa Part D. Ang mga apela o pagpapasya sa saklaw tungkol sa mga gamot na may simbolo ng asterisk(*) ay 
sumusunod sa proseso sa Seksyon E sa pahina 158. 

Maaari ba akong humingi ng pagpapasya sa saklaw o gumawa ng apela tungkol sa mga inireresetang 
gamot na kasama sa Part D? 

Oo. Narito ang mga halimbawa ng mga desisyon sa pagsaklaw na maaari ninyong hilinging gawin namin tungkol 
sa inyong mga gamot na kasama sa Part D: 

• Hiningi ninyo sa amin na gumawa ng eksepsyon tulad ng: 

° Paghiling sa amin na sakupin ang gamot na kasama sa Part D na wala sa Listahan ng Gamot ng plano 

° Paghiling sa aming talikdan ang paghihigpit sa pagsaklaw ng plano para sa isang gamot (tulad ng mga 
limitasyon sa dami ng gamot na maaari ninyong makuha) 

• Tinanong ninyo sa amin kung ang isang gamot ay sinasakop para sa inyo (halimbawa, kapag ang inyong gamot 
ay nasa Listahan ng Gamot ng plan ngunit hiniling namin sa inyo na kumuha ng pag-apruba mula sa amin 
bago namin sakupin ito para sa inyo). 

TANDAAN: Kung sasabihin sa inyo ng inyong parmasya na hindi maaaring punan ang inyong gamot, makakatanggap 
kayo ng abiso na nagpapaliwanag kung paano makikipag-ugnayan sa amin upang humiling ng desisyon sa saklaw. 

• Hiniling ninyo sa amin na bayaran ang isang inireresetang gamot na nabili na ninyo. Ito ay paghingi ng 
pagpapasya sa saklaw tungkol sa pagbabayad. 

Ang salitang naaayon sa batas para sa desisyon sa pagsaklaw 
tungkol sa inyong mga gamot na kasama sa Part D ay 

“pagpapasiya sa pagsaklaw.” 

Kung hindi kayo sumasang-ayon sa isang pagpapasya sa saklaw na ginawa namin, maaari ninyong iapela ang 
aming desisyon. Sinasabi sa inyo ng seksyong ito kung paano hihiling ng mga pagpapasya sa saklaw at kung paano 
hihiling ng apela. 
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Gamitin ang tsart sa ibaba upang tulungan kayong malaman kung aling seksyon ang mayroong impormasyon para 
sa inyong sitwasyon: 

A L I N  S A  M G A  S I T U W A S Y O N  N A  I T O  K AY O  N A PA PA L O O B ?  

Kailangan ba ninyo ng 
isang gamot na wala sa 
aming Listahan ng Gamot 
o kailangan ninyong 
talikdan namin ang isang 
panuntunan o pagtatakda 
sa isang gamot na 
sinasaklaw namin? 

Gusto ba ninyong saklawin 
namin ang isang gamot sa 
aming Listahan ng Gamot 
at naniniwala kayo na 
natutugunan ninyo ang 
anumang mga panuntunan 
o pagtatakda ng plano (tulad 
ng maagang pagkuha ng 
pag-apruba) para sa isang 
gamot na kailangan ninyo? 

Gusto ba ninyong hilingin 
sa aming bayaran kayo 
para sa isang gamot 
na nakuha na ninyo 
at binayaran ninyo? 

Nasabi na ba namin sa 
inyo na hindi namin 
sasaklawin o babayaran 
ang isang gamot sa 
paraan na gusto ninyong 
saklawin o bayaran ito? 

Maaari ninyong hilingin sa 
amin na magbigay ng isang 
eksepsyon. (Ito ay isang uri ng 
pagpapasya sa saklaw.) 

Magsimul sa Seksyon F2 
sa pahina 173. Tingnan din ang 
mga Seksyon F3 at F4 sa mga 
pahina 174 at 175. 

Maaari kayong humiling sa 
amin ng pagpapasya sa saklaw. 

Lumaktaw sa seksyon F4 
sa pahina 175. 

Maaari ninyong hilingin 
sa aming bayaran kayo. 
(Ito ay isang uri ng 
pagpapasya sa saklaw.) 

Lumaktaw sa seksyon F4 
sa pahina 175. 

Maaari kayong umapela. 
(Ito ay nangangahulugang 
hinihingi ninyo amin na muling 
isaalang-alang.) 

Lumaktaw sa Seksyon F5 
sa pahina 178. 

F2. Ano ang isang esksepsyon 
Ang eksepsyon ay pahintulot upang makakuha ng pagsakop para sa isang gamot na hindi karaniwang nasa 
Listahan ng Gamot namin o upang gamitin ang gamot nang walang partikualr na mga panuntuan at limitasyon. 
Kung ang isang gamot ay wala sa aming Listahan ng Gamot o hindi ito sinasaklaw sa paraan na gusto ninyo, 
maaari ninyong hilingin sa amin na gumawa ng isang “eksepsyon.” 

Kapag humingi kayo ng eksepsyon, kailangang ipaliwanag ng inyong doktor o ibang tagareseta ang mga dahilang 
medikal kung bakit kailangan ninyo ng eksepsyon. 

Narito ang mga halimbawa ng mga eksepsyon na mahihiling ninyo o ng inyong doktor o ibang tagareseta na 
gawin namin: 

1. Pagsakop sa gamot na kasama sa Part D na wala sa aming Listahan ng Gamot. 

• Kung sumasang-ayon kaming gumawa ng isang eksepsyon at sasaklawin ang isang gamot na wala sa Listahan 
ng Gamot, kakailanganin ninyong bayaran ang kailanganin ninyong bayaran ang halaga ng bahagi sa gastos 
na naaangkop sa mga gamot na nasa Tier 2 para sa mga may brand na gamot. 
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• Hindi kayo maaaring humiling ng isang eksepsyon sa halaga ng copay o coinsurance na hinihiling namin sa 
inyong bayaran para sa gamot. 

2. Pag-alis ng paghihigit sa aming pagsakop. Mayroong karagdagang tuntunin o mga paghihigpit na naaangkop 
sa mga partikular na gamot na nasa Listahan ng Gamot namin (para sa higit pang impormasyon, pumunta sa 
Kabanata 5). 

• Kasama sa mga karagdagang tuntunin at paghihigpit sa pagsakop para sa mga partikular na gamot ang: 

° Paghiling na gumamit ng generic na bersyon ng gamot sa halip na may brand na gamot. 

° Pagkuha ng pag-apruba ng plan bago kami sumang-ayon na sakupin ang gamot para sa inyo. 
(Ito ay tinatawag kung minsan na “naunang awtorisasyon.”) 

° Paghiling na sumubok muna ng ibang gamot bago kami pumayag na saklawin ang gamot na hinihiling 
ninyo. (Ito ay tinatawag kung minsan na “step therapy.”) 

° Mga limitasyon sa dami. Para sa ilang gamot, nililimitahan namin ang dami ng gamot na makukuha ninyo. 

• Kung sumasang-ayon kami na gumawa ng eksepsyon at alisin ang paghihigpit para sa inyo, makakahiling pa rin 
kayo ng eksepsyon sa halaga ng copay na hinihiling naming bayaran ninyo para sa gamot. 

Ang salitang naaayon sa batas para sa paghingi ng pag-alis ng 
paghihigpit sa pagsaklaw para sa isang gamot ay tinatawag minsan na 

paghingi ng “eksepsyon sa formulary.” 

F3. Mahahalagang bagay na dapat malaman tungkol sa paghingi ng mga eksepsyon 
Ang inyong doktor o ibang tagareseta ay dapat magsabi sa amin ng mga dahilang medikal 

Ang inyong doktor o ibang tagareseta ay dapat magbigay sa amin ng pahayag na nagpapaliwanag ng mga dahilang 
medikal para sa paghiling ng eksepsyon. Ang aming desisyon tungkol sa eksepsyon ay magiging mas mabilis kung 
isasama ninyo ang impormasyong ito mula sa inyong doktor o ibang tagareseta noong humingi kayo ng eksepsyon. 

Karaniwan, kabilang sa aming Listahan ng Gamot ang mahigit sa isang gamot para sa paggamot sa isang partikular na 
kondisyon. Tinatawag itong “mga alternatibong” gamot. Kung ang isang alternatibong gamot ay magiging kasing 
bisa ng gamot na hinihiling ninyo at hindi magdudulot ng mas maraming hindi magandang epekto o iba pang 
mga problema sa kalusugan, karaniwan, hindi namin aaprubahan ang inyong kahilingan para sa isang eksepsyon. 

Magsasabi kami ng Oo o Hindi sa inyong kahilingan para sa isang eksepsyon 

• Kung Oo ang sasabihin namin sa inyong kahilingan para sa eksepsyon, ang eksepsyon ay karaniwang tumatagal 
hanggang sa katapusan ng taon ng kalendaryo. Ito ay totoo basta't ang inyong doktor ay patuloy na nagrereseta 
ng gamot para sa inyo at ang gamot ay patuloy na ligtas at ambisa sa paggamot ng inyong kondisyon. 

• Kung sasabihin naming Hindi sa inyong request para sa isang eksepsyon, makakahingi kayo ng pagsusuri ng 
aming desisyon sa pamamagitan ng paggawa ng apela. Sinasabi ng Seksyon F5 sa pahina 178 kung paaano 
gumawa ng apeala kung sasabihin naming Hindi. 

Ang susunod na seksyon ay nagsasabi sa inyo kung paano dapat humingi ng pagpapasya sa saklaw, kabilang ang 
isang eksepsyon. 
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F4. Paano hihingi ng desisyon sa saklaw tungkol sa gamot na kasama sa  Part D na gamot o 
para sa kabayaran para sa gamot na kasama sa Part D, ikabilang ang isang eksepsyon 

Ano ang dapat gawin 

• Humingi ng uri ng pagpapasya sa saklaw na gusto 
ninyo. Tumawag, sumulat, o mag-fax sa amin upang 
gumawa ng inyong kahilingan. Kayo, ang inyong 
kinatawan, o ang inyong doktor (o ibang tagareseta) 
cay maaaring gawin ito. Maaari ninyo kaming 
tawagan sa 1-888-522-1298 (TTY: 711). 

• Kayo o ang inyong doktor (o ibang tagareseta) o 
ibang tao na kumikilos sa ngalan ninyo ay maaaring 
humingi ng isang pagpapasya sa saklaw. Maaari 
rin kayong kumuha ng abogado upang kumilos sa 
ngalan ninyo. 

• Basahin ang Seksyon D sa pahina 155 pang 
malaman kung paano magbibigay ng pahintulot sa 
ibang tao para kumilos bilang inyong kinatawan. 

• Hindi ninyo kailangang magbigay sa inyong doktor 
o ibang tagareseta ng nakasulat na permiso upang 
humingi sa amin ng pagpapasya sa saklaw sa 
ngalan ninyo. 

• Kung gusto ninyong hingin sa amin na ibalik ang 
inyong ibinayad para sa isang gamot, basahin ang 
Kabanata 7 ng handbook na ito. Inilalarawan ng 

Sa isang sulyap: Paano hihingi ng desisyon 
sa pagsaklaw tungkol sa isang gamot o 
pagbabayad 

Tumawag, sumulat, o mag-fax sa amin, o hingin 
sa inyong kinatawan o doktor o ibang tagareseta na 
humingi nito. Bibigyan namin kayo ng sagot sa isang 
karaniwang desisyon sa pagsaklawsa loob ng 72 oras. 
Bibigyan namin kayo ng sagot sa pagbabayad sa inyo 
para sa gamot na kasama sa Part D na nabayaran na 
ninyo sa loob ng 14 na araw ng kalendaryo. 
• Kung humihingi kayo ng eksepsyon, isama 

ang sumusuportang pahayag mula sa inyong 
doktor o ibang tagareseta. 

• Kayo o ang iyong doktor o ibang tagareseta 
ay maaaring humingi ng mabilis na desisyon. 
(Ang mabibilis na desisyon ay karaniwang 
dumarating sa loob ng 24 oras.) 

• Basahin ang seksyong ito upang matiyak na 
kwalipikado kayo para sa isang mabilis na 
desisyon! Basahin ito upang maghanap ng 
impormasyon tungkol sa mga takdang petsa 
ng desisyon. 

Kabanata 7 ang mga pagkakataon na maaaring kailanganin ninyong humingi ng pag-reimburse. Ito ay nagsasabi 
rin sa inyo kung paano dapat ipadala sa amin ang mga papel na hinihiling sa amin na ibalik ang inyong ibinayad 
para sa aming bahagi sa gastos ng isang gamot na nabayaran na ninyo. 

• Kung hihiling kayo ng isang eksepsyon, ibigay ang “sumusuportang pahayag.” Dapat kaming bigyan ng inyong 
doktor o ibang tagareseta ng mga medikal na dahilan para sa eksepsyon sa gamot. Tinatawag namin itong 
“sumusuportang pahayag.” 

• Ang inyong doktor o ibang tagareseta ay maaaring mag-fax o ipadala sa koreo ng pahayag para sa amin. 
O kaya maaaring sabihin sa amin ng inyong doktor o ibang tagareseta sa telepono, at pagkatapos ay i-fax o 
ipadala ang pahayag. 
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Kung kinakailangan ito para sa inyong kalusugan, hingin sa amin na bigyan kayo ng isang “mabilis na 
pagpapasya sa saklaw” 

Gagamitin namin ang “mga karaniwang takdang petsa” maliban kung sumang-ayon kaming gamitin ang “mabilis 
na mga takdang petsa.” 

• Ang karaniwang pagpapasya sa saklaw ay nangangahulugang bibigyan namin kayo ng sagot sa loob ng 
72 oras pagkatapos naming matanggap ang pahayag ng inyong doktor. 

• Ang isang mabilis na pagpapasya sa saklaw ay nangangahulugan na bibigyan namin kayo ng sagot sa loob ng 
24 oras pagkatapos naming matanggap ang pahayag ng inyong doktor. 

Ang salitang naaayon sa batas para sa “mabilis na desisyon sa pagksalaw” ay 
“pinabilis na pagpapasya sa pagsaklaw.” 

Maaari lamang kayong makakuha ng mabilis na pagpapasya sa saklaw kung kayo ay hihingi ng gamot na hindi pa 
ninyo natatanggap. (Hindi kayo makakakuha ng mabilis na pagpapasya sa saklaw kung hinihiling ninyo sa aming 
bayaran kayo para sa isang gamot na nabili na ninyo.) 

Maaari lamang kayong makakuha ng mabilis na pagpapasya sa saklaw kung ang paggamit ng mga karaniwang takdang 
petsa ay maaaring magdulot ng malubhang pinsala sa inyong kalusugan o makasama sa inyong kakayahang kumilos. 

Kung ang inyong doktor o ibang tagareseta ay nagsabi sa amin na ang inyong kalusugan ay nangangailangan ng 
isang “mabilis na pagpapasya sa saklaw,” awtomatiko kaming sasang-ayon na bigyan kayo ng mabilis na pagpapasya 
sa saklaw, at sasabihin sa inyo iyon ng sulat. 

• Kung kayo ay humingi ng mabilis na pagpapasya sa saklaw (nang walang suporta ng doktor o ibang tagareseta), 
magpapasiya kami kung kayo ay tatanggap ng mabilis na pagpapasya sa saklaw. 

• Kung magpapasiya kaming hindi natutugunan ng inyong medikal na kundisyon ang mga kinakailangan para sa 
isang mabilis na desisyon sa coverage, sa halip, gagamitin namin ang mga karaniwang takdang petsa. 

° Padadalhan namin kayo ng sulat pagkatapos noon. Sasabihin sa inyo ng sulat kung paano magreklamo 
tungkol sa aming desisyon upang bigyan kayo ng karaniwang desisyon. 

° Maaari kayong magsampa ng “mabilis na reklamo” at makakuha ng tugon sa inyong reklamo sa loob ng 
24 oras. Para sa higit pang impormasyon tungkol sa proseso sa paggawa ng reklamo, kabilang ang mabilis na 
mga reklamo, tingnan ang Seksyon J sa pahiina 195. 

Mga takdang petsa para sa “mabilis na pagpapasya sa saklaw” 

• Kung gagamit kami ng mabilis na takdang petsa, dapat naming bigyan kayo ng aming sagot sa loob ng 24 oras. Ito 
ay nangangahulugang sa loob ng 24 oras pagkatanggap namin ng inyong kahilingan. O, kung kayo ay humihingi 
ng eksepsyon, 24 oras pagkatanggap namin ng pahayag ng inyong doktor o tagareseta na sumusuporta sa inyong 
kahilingan. Ibibigay namin sa inyo ang aming sagot nang mas maaga kung kinakailangan ito ng inyong kalusugan. 

• Kung hindi kami aabot sa takdang na ito, ipadadala namin ang inyong kahilingan sa Antas 2 ng proseso ng mga 
apela. Sa Antas 2, susuriin ng isang Entidad para sa Malayang Pagsusuri ang inyong request. 
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• Kung ang aming sagot ay Oo sa bahagi o lahat ng hinihiling ninyo, dapat naming ibigay sa inyo ang 
pagsaklaw sa loob ng 24 oras pagkatapos naming matanggap ang inyong request o ang pahayag ng inyong 
doktor o tagareseta na sinusuportahan ang iyong request. 

• Kung ang sagot namin ay Hindi sa bahagi o sa lahat ng hiniling ninyo, padadalhan namin kayo ng sulat na 
nagpapaliwanag sa kung bakit namin sinabi ang Hindi. Ipapaliwanag din ng sulat na ito kung paano ninyo 
iaapela ang aming desisyon. 

Mga takdang petsa para sa isang “karaniwang pagpapasya sa saklaw” tungkol sa isang gamot na hindi pa 
ninyo natatanggap 

• Kung gumagamit kami ng mga karaniwang takdang petsa, dapat naming ibigay sa inyo ang aming sagot sa loob 
ng 72 oras pagkatapos naming matanggap ang inyong kahilingan. O, kung humihiling kayo ng isang eksepsyon, 
pagkatapos naming matanggap ang sumusuportang pahayag ng inyong doktor o tagareseta. Ibibigay namin sa 
inyo ang aming sagot nang mas maaga kung kinakailangan ito ng inyong kalusugan. 

• Kung hindi kami umabot sa takdang petsa na ito, ipadadala namin ang inyong kahilingan sa Antas 2 na proseso 
ng mga apela. Sa Antas 2, susuriin ng isang Entidad para sa Malayang Pagsusuri ang inyong request. 

• Kung ang aming sagot ay Oo sa bahagi o lahat ng hiningi ninyo, dapat naming aprubahan o ibigay ang 
coverage sa loob ng 72 oras pagkatapos naming matanggap ang inyong kahilingan, kung humihingi kayo ng 
eksepsyon, o ang sumusuportang pahayag ng inyong doktor o tagareseta. 

• Kung ang aming sagot ay Hindi sa bahagi o lahat ng hiniling ninyo, padadalhan namin kayo ng sulat na 
nagpapaliwanag kung bakit sinabi namin Hindi. Ipapaliwanag din ng sulat na ito kung paano ninyo iaapela ang 
aming desisyon. 

Mga takdang petsa para sa “karaniwang pagpapasya sa saklaw” tungkol sa pagbabayad para sa gamot na 
nabili na ninyo. 

• Dapat naming ibigay sa inyo ang aming sagot sa loob ng 14 na araw sa kalendaryo pagkatapos naming 
matanggap ang inyong request. 

• Kung hindi kami umabot sa takdang petsa na ito, ipapadala namin ang inyong request sa Antas 2 ng proseso ng 
mga apela. Sa antas 2, susuriin ng isang Entidad para sa Malayang Pagsusuri ang inyong request. 

• Kung ang aming sagot ay Oo sa bahagi o lahat ng hiningi ninyo, gagawa kami ng pagbabayad sa inyo sa loob 
ng 14 na araw sa kalendaryo 

• Kung ang sagot namin ay Hindi sa bahagi o lahat ng hiniling ninyo, padadalhan namin kayo ng sulat na 
nagpapaliwanag kung bakit sinabi namin Hindi. Ipapaliwanag din ng sulat na ito kung paano ninyo iaapela ang 
aming desisyon. 
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F5. Antas 1 na Apela para sa mga gamot na kasasa sa Part D 
• Upang simulan ang inyong apela, kayo, ang 

inyong doktor o ibang tagareseta, o inyong 
kinatawan ay dapat makipag-ugnayan sa amin. 

• Kung kayo ay humihingi ng karaniwang apela, 
maaari inyong gawin ang inyong apela sa 
pamamagitan ng pagpapadala ng nakasulat na 
request. Maaari rin kayong humiling ng apela 
sa pamamagitan ng pagtawag sa amin sa 
1-888-522-1298 (TTY: 711). 

• Kung gusto ninyo ng mabilis na apela, maaari 
ninyong gawin ang inyong apela sa pamamagitan 
ng pagsulat o maaari ninyong tawagan kami. 

• Gawin ang inyong paghiling ng apela sa loob 
ng 60 araw sa kalendaryo mula sa petsang 
nakalagay sa abiso na ipinadala namin upang 
sabihin sa inyo ang aming desisyon. Kung 
malalampasan ninyo ang takdang petsa na ito 
at may magandang dahilan kaya nalampasan 
ito, maaari naming bigyan kayo ng karagdagang 
panahon upang gawin ang inyong apela. 

Sa isang sulyap: Paano gumawa ng Antas 1 
na Apela 

Kayo, ang inyong doktor o tagareseta, o inyong 
kinatawan ay maaaring gumawa ng nakasulat na 
kahilingan at ipadala sa koreo o i-fax ito sa amin. Kayo 
ay maaari ring humingi ng apela sa pamamagitan ng 
pagtawag sa amin. 

• Humiling sa loob ng 60 araw sa kalendaryo ng 
desisyon na inaapela ninyo. Kung malalampasan 
ninyo ang deadline nang may magandang 
dahilan, maaari pa rin kayong umapela. 

• Kayo, ang inyong doktor o tagareseta, o ang 
inyong kinatawan ay maaaring tumawag sa amin 
upang humingi ng mabilis na apela. 

• Basahin ang seksyong ito upang matiyak na 
kwalipikado kayo para sa isang mabilis na desisyon! 
Basahin ito upang maghanap ng impormasyon 
tungkol sa mga takdang petsa ng desisyon. 

Halimbawa, ang magagandang dahilan para malampasan ang takdang petsa ay kung may malubha kayong 
karamdaman na pinigilan kayo na matawagan kami o kung nagbigay kami sa inyo ng mali o hindi kumpletong 
impormasyon tungkol sa takdang petsa para sa pag-request ng apela. 

• May karapatan kayong humingi sa amin ng kopya ng impormasyon tungkol sa inyong apela. Upang humingi ng 
kopya, tawagan ang Mga Serbisyo sa Miyembro sa 1-888-522-1298 (TTY: 711). 

Ang salitang naaayon sa batas para sa isang apela sa plano 
tungkol sa pagsaklaw sa gamot na kasama sa Part D ay plano ng 

“muling pagtukoy”. 

Kung gusto ninyo, kayo at ang inyong doktor o ibang tagareseta ay maaaring magbigay sa amin ng karagdagang 
impormasyon upang suportahan ang inyong apela. 

Kung kinakailangan ito ng inyong kalusugan, humingi ng isang “mabilis na apela” 

• Kung nagsasagawa kayo ng apela sa isang desisyon na ginawa ng aming plano tungkol sa isang gamot na hindi 
pa ninyo natatanggap, kailangan ninyo at ng inyong doktor o ibang tagareseta na magpasiya kung kailangan 
ninyo ng isang “mabilis na apela.” 



Handbook ng Miyembro ng L.A. Care Cal MediConnect Plan Kabanata 9 Ang dapat gawin  
 kung kayo ay may problema o reklamo  
 (mga desisyon sa pagsaklaw, apela, reklamo)

179 
? Kung mayroon kayong mga tanong, pakitawagan ang L.A. Care Cal MediConnect Plan sa  

1-888-522-1298 (TTY: 711), 24 na oras, 7 araw sa isang linggo, kasama ang mga holiday.  
Libre ang pagtawag. Para sa higit pang impormasyon, bisitahin ang www.calmediconnectla.org.

  
 

  

  
 

  
 

  
       

   
 

  
 

  
 

   
 

 
 
 

  
 

 

  

 

• Ang mga kinakailangan para makakuha ng “mabilis na apela” ay pareho sa pagkuha ng “mabilis na pagpapasya 
sa saklaw” sa Seksyon F4 sa pahina 175. 

Ang salitang naaayon sa batas para sa “mabilis na apela” ay 
“pinabilis na muling pagsasaalang-alang.” 

Susuriin ng aming plano ang inyong apela at ibibigay sa inyo ang aming desisyon 

• Maingat naming tinitingnan ang lahat ng impormasyon tungkol sa inyong kahilingan para sa pagsaklaw. 
Tinitingnan namin upang malaman kung sinusunod namin ang lahat ng panuntunan kapag nagsabi kami ng 
Hindi sa inyong kahilingan. Maaari kaming makipag-ugnayan sa inyo o sa inyong doktor o ibang tagareseta 
upang kumuha ng higit pang impormasyon. Ang tagasuri ay isang taong hindi gumawa ng orihinal na 
pagpapasya sa saklaw. 

Mga takdang petsa para sa isang “mabilis na apela” 

• Kung gagamit kami ng mga mabilis na deadine, ibibigay namin sa inyo ang aming sagot sa loob ng 72 oras 
pagkatapos naming matanggap ang inyong apela, o mas maaga kung ito ay kinakailangan ng inyong kalusugan. 

• Kung hindi namin kayo bibigyan ng sagot sa loob ng 72 oras, ipapadala namin ang inyong kahilingan sa 
Antas 2 ng proseso ng mga apela. Sa Antas 2, susuriin ng isang Independent Review Entity ang inyong apela. 

• Kung ang sagot namin ay Oo sa bahagi o sa lahat ng hiniling ninyo, dapat naming ibigay ang pagsakop sa loob 
ng 72 oras pagkatapos naming matanggap ang inyong apela. 

• Kung ang sagot namin ay Hindi sa bahagi o sa lahat ng hiniling ninyo, padadalhan namin kayo ng sulat na 
nagpapaliwanag sa kung bakit namin sinabi ang Hindi. 

Mga takdang petsa para sa isang “karaniwang apela” 

• Kung gagamit kami ng mga karaniwang takdang petsa, ibibigay namin sa inyo ang aming sagot sa loob ng 
7 araw sa kalendaryo pagkatapos naming matanggap ang inyong apela, o mas maaga kung ito ay kinakailangan 
ng inyong kalusugan, maliban kung hinihiling ninyo na bayaran kayo para sa isang gamot na nabili na ninyo. 
Kung hinihiling ninyo na bayaran namin kayo para sa isang gamot na nabiili na ninyo, dapat naming ibigay ang 
aming sagot sa loob ng 14 na araw sa kalendaryo pagkatapos naming makuha ang inyong apela. Kung sa palagay 
ninyo ay kinakailangan ito ng inyong kalusugan, dapat kayong humingi ng isang “mabilis na apela.” 

• Kung hindi kami magbibigay ng desisyon sa loob ng 7 araw sa kalendaryo, o 14 na araw kung hihilingin ninyo 
na bayaran namin kayo para sa isang gamot na nabili na ninyo, ipapadala namin ang inyong request sa Antas 2 na 
proseso ng mga apela. Sa Antas 2, susuriin ng isang Entidad para sa Malayang Pagsusuri (IRE) ang inyong apela. 

• Kung ang aming sagot ay Oo sa bahagi o lahat ng hiniling ninyo: 

° Kung aprubahan namin ang isang kahilingan para sa saklaw, dapat naming ibigay sa inyo ang saklaw 
nang kasing bilis ng pangangailangan ng inyong kalusugan, ngunit hindi lalampas sa 7 araw sa kalendaryo 
makalipas naming matanggap ang inyong apela o 14 araw kung hilingin ninyo sa amin na bayaran kayo 
pabalik para sa isang gamot na nabili na ninyo. 
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° Kung aaprubahan namin ang isang kahilingan na bayaran kayo para sa gamot na nabili na ninyo, ipapadala 
namin ang bayad sa inyo sa loob ng 30 araw sa kalendaryo pagkatapos naming matanggap ang inyong 
request ng apela. 

• Kung ang sagot namin ay Hindi sa bahagi o sa halat ng hiniling ninyo, padadalhan namin kayo ng sulat na 
nagpapaliwanag kung bakit sinabi naming HIndi at sasabihin kung paano iaapela ang aming desisyon. 

F6. Antas 2 na Apela para sa mga gamot na kasama sa Part D 
Kung ang sasabihin namin ay Hindi sa bahagi o 
lahat ng inyong apela, maaari ninyong piliin kung 
tatanggapin ang desisyon na ito o gagawa ng isa pang 
apela. Kung magpapasiya kayong magpatuloy sa Antas 
2 na Apela, susuriin ng isang Entidad para sa Malayang 
Pagsusur (IRE) ang aming desisyon. 

• Kung gusto ninyong suriin ng IRE ang inyong kaso, 
dapat nakasulat ang inyong request para sa pag-apela. 
Ipapaliwanag ng sulat na ipapadala namin tungkol 
sa aming desisyon sa Antas 1 na Apela kung paano 
magre-request ng Antas 2 na Apela. 

• Kapag mag-aapela kayo sa IRE, ipapadala namin 
sa kanila ang file ng inyong kaso. Mayroon kayong 
karapatang humingi sa amin ng kopya ng file 
ng inyong kaso sa pamamagitan ng pagtawag sa 
Mga Serbisyo sa Miyembro sa 1-888-522-1298 
(TTY: 711). 

• Mayroon kayong karapatang magbigay sa IRE 
ng ibang impormasyon upang suportahan ang 
inyong apela. 

Sa isang sulyap: Paano gumawa ng 
Antas 2 na Apela 

Kung gusto ninyong suriin ng Entidad para sa 
Malayang Pagsusuri ang inyong kaso, ang inyong 
paghiling ng apela ay dapat na nakasulat. 

• Humiling sa loob ng 60 sa kalendaryo 
desisyon na inaapela ninyo. Kung malalampasan 
ninyo ang takdang petsa nang may magandang 
dahilan, maaari pa rin kayong umapela. 

• Kayo, ang inyong doktor o ibang tagareseta, 
o ang inyong kinatawan ay makakahiling ng 
Antas 2 na Apela. 

• Basahin ang seksyong ito upang matiyak na 
kwalipikado kayo para sa isang mabilis na 
desisyon! Basahin ito upang maghanap ng 
impormasyon tungkol sa mga takdang petsa 
ng desisyon. 

• Ang IRE ay isang nagsasariling organisasyon na kinuha ng Medicare. Wala itong kaugnayan sa plan na ito at ito 
ay hindi isang ahensiya ng pamahalaan. 

• Maingat na titingnan ng mga tagasuri sa IRE ang lahat ng impormasyong may kaugnayan sa inyong apela. 
Padadalhan kayo ng sulat ng organisasyon na nagpapaliwanag sa desisyon nito. 

Ang salitang naaayon sa batas para sa isang apela sa IRE tungkol 
sa gamot na kasama sa  Part D ay “muling pagsasaalang-alang.” 
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Mga takdang petsa para sa “mabilis na apela” sa Antas 2 

• Kung kakailanganin ng inyong kalusugan, humiling sa Entidad para sa Malayang Pagsusuri (IRE) ng 
“mabilis na apela.” 

• Kung papayag ang IRE na bigyan kayo ng “mabilis na apela,” dapat kayong bigyan nito ng sagot sa inyong 
Antas 2 na Apela sa loob ng 72 oras pagkatapos matanggap ang inyong kahilingan para sa pag-apela. 

• Kung ang sasabihin ng IRE ay Oo sa bahagi o sa lahat ng hiniling ninyo, dapat naming pahintulutan o bigyan 
kayo ng pagsakop sa gamot sa loob ng 24 oras pagkatapos naming matanggap ang desisyon. 

Mga takdang petsa para sa “karaniwang apela” sa Antas 2 

• Kung mayroon kayong karaniwang apela Antas 2, dapat bigyan kayo ng Entidad para sa Malayang Pagsusuri 
(IRE) ng sagot sa inyong Antas 2 na Apela sa loob ng 7 araw sa kalendaryo pagkatapos nitong matanggap ang 
inyong apela, o 14 na araw kung hihilingin ninyong bayaran kayo para sa isang gamot na nabili na ninyo. 

• Kung sasabihin ng IRE ay Oo sa bahagi o lahat ng hiniling ninyo, dapat naming pahintulutan o ibigay sa inyo 
ang saklaw na gamot sa loob ng 72 oras pagkatapos naming makuha ang desisyon. 

• Kung aaprubahan ng IRE ang isang kahilingan upang bayaran kayo para sa gamot na nabili na ninyo, ipapadala 
namin sa inyo ang bayad sa loob ng 30 araw sa kalendaryo pagkatapos naming matanggap ang desisyon. 

Paano kung ang Entidad para sa Malayang Pagsusuri ay nagsabi ng Hindi sa inyong Antas 2 na Apela? 

Ang Hindi ay nangangahulugang sumasang-ayon ang Entidad para sa Malayang Pagsusuri (IRE) sa aming desisyon 
na huwag aprubahan ang inyong request. Ito ay tinatawag na “pagsuporta sa desisyon.” Ito ay tinatawag ding 
“pagtanggi sa inyong apela.” 

Kung gusto ninyong magpatuloy sa Antas 3 ng proseso ng mga apela, dapat matugunan ng mga gamot na 
hinihiling ninyo ang pinakamababang halaga ng dolyar. Kung ang halaga ng dolyar ay mas mababa pa sa 
minimum, hindi na kayo makakaapela pa. Kung ang halaga ng dolyar ay sapat na mataas, maaari kayong humiling 
ng Antas 3 na apela. Sasabihin sa inyo ng sulat na matatanggap ninyo mula sa IRE ang halaga ng dolyar na 
kinakailanga upang magpatuloy sa proseso ng apela. 

G. Paghiling sa aming saklawin ang mas matagal na pananatili 
sa ospital 

Kapag kayo ay ipinasok sa isang ospital, may karapatan kayong makuha ang lahat ng serbisyo ng ospital na 
sinasaklaw namin na kinakailangan upang suriin at gamutin ng inyong sakit o pinsala. 

Sa panahon ng inyong sinasaklaw na pananatili sa ospital, makikipagtulungan sa inyo ang inyong doktor at kawani 
ng ospital upang maghanda para sa araw ng inyong pag-alis sa ospital. Sila ay tutulong din sa mag-ayos para sa 
anumang pangangalaga na maaaring kailanganin ninyo pagkalabas ninyo. 

• Ang araw ng paglabas ninyo sa ospital ay tinatawag na inyong “petsa ng paglabas.” 

• Ang inyong doktor o mga kawani ng ospital ay magsasabi sa inyo ng inyong petsa ng paglabas. 

Kung sa palagay ninyo ay pinalalabas kayo ng ospital nang masyadong maaga, makakahingi kayo ng mas matagal 
na pananatili sa ospital. Sinasabi sa inyo ng seksyong ito kung paano hihiling. 
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G1. Pag-alam ng inyong mga karapatan sa Medicare 
Sa loob ng dalawang araw pagkatapos ninyong ipasok sa ospital, bibigyan kayo ng caseworker o nars ng abiso na 
tinatawag na “An Important Message from Medicare about Your Rights (Mahalagang Mensahe Mula sa Medicare 
tungkol sa Inyong Mga Karapatan).” Kung hindi ninyo natanggap ang abisong ito, itanong ito sa sinumang 
empleyado ng ospital. Kung kailangan ninyo ng tulong, mangyaring tawagan ang Mga Serbisyo ng Miyembro sa 
1-888-522-1298 (TTY: 711). Makakatawag din kayo sa 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227), 24 na oras sa 
isang araw, 7 araw sa isang linggo. Ang mga gumagamit ng TTY ay dapat tumawag sa  1-877-486-2048. 

Maingat na basahin ang abisong ito at magtanong kung hindi ninyo naiintindihan. Sinasabi sa inyo ng “Mahalagang 
Mensahe” ang tungkol sa inyong mga karapatan bilang pasyente ng ospital, kabilang ang iyong mga karapatang: 

• Makakuha ng mga serbisyong sinasakop ng Medicare sa panahon at pagkatapos ng pamamalagi ninyo sa ospital. 
May karapatan kayong malaman kung ano ang mga serbisyong ito, sino ang magbabayad para sa mga ito, at 
saan ninyo makukuha ang mga ito. 

• Maging bahagi ng anumang desisyon tungkol sa haba ng pananatili ninyo sa ospital. 

• Malaman kung saan mag-uulat ng anumang alalahanin tungkol sa kalidad ng inyong pangangalaga sa ospital. 

• Umapela kung sa palagay ninyong masyado kayong maagang pinalalabas ng ospital. 

Dapat ninyong pirmahan ang abiso ng Medicare upang ipakita na nakuha ninyo ito at naiintindihan ang inyong 
mga karapatan. Ang pagpirma ng abisong ito ay hindi nangangahulugang sumasang-ayon kayo sa petsa ng 
paglabas na maaaring sinabi sa inyo ng inyong doktor o kawani ng ospital. 

Itabi ang inyong kopya ng pinirmahang abiso upang may impormasyon kayo kung kailangan ninyo ito. 

• Upang maagang makita ang kopya ng abisong ito, maaari ninyong tawagan ang Mga Serbisyo sa Miyembro sa 
1-888-522-1298 (TTY: 711). Maaari rin kayo tumawag sa 1-800 MEDICARE (1-800-633-4227), 24 na oras 
sa isang araw, 7 araw sa isang linggo. Ang mga gumagamit ng TTY ay dapat tumawag sa 1-877-486-2048. 
Libre ang pagtawag. 

• Makikita rin ninyo ang abiso sa online sa 
www.cms.gov/Medicare/Medicare-General-Information/BNI/HospitalDischargeAppealNotices. 

• Kung kailangan ninyo ng tulong, mangyaring itawagan ang Mga Serbisyo sa Miyembro o Medicare sa mga 
numerong nakalista sa itaas. 

G2. Antas 1 na Apela upang baguhin ang petsa ng paglabas sa ospital. 
Kung gusto ninyong saklawin namin ang inyong mga serbisyo ng ospital para sa pasyenteng nananatili sa 
ospital para sa para sa mas matagal na panahon, dapat kayong humiling ng apela. Ang isang Organisasyon 
sa Pagpapahusay ng Kalidad ay gagawa ng pagsusuri ng Antas 1 na Apela upang malaman kung ang inyong 
nakaplanong petsa ng paglabas ay medikal na naaangkop para sa inyo. Sa California, ang Quality Improvement 
Organization ay tinatawag na Livanta. 

Para gumawa ng apela para baguhin ang petsa ng paglabas, tawagan ang Livanta sa: 1-877-588-1123 
(TTY: 1-855-887-6668) 

http://www.cms.gov/Medicare/Medicare-General-Information/BNI/HospitalDischargeAppealNotices
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Tumawag agad! 

Tawagan ang Organisasyon sa Pagpapahusay ng Kalidad bago kayo lumabas ng ospital at hindi lalampas sa petsa 
ng inyong nakaplanong petsa ng paglabas. Ang “Mahalagang Mensahe mula sa Medicare tungkol sa Inyong 
Mga Karapatan” ay naglalaman ng impormasyon kung paano makipag-ugnayan sa Organisasyon sa Pagpapahusay 
ng Kalidad. 

• Kung tatawag kayo bago kayo umalis, papayagan 
kayong manatili sa ospital pagkatapos ng inyong Sa isang sulyap: Paano gumawa ng 
nakaplanong petsa ng paglabas nang hindi ito babayaran Antas 1 na Apela upang baguhin ang 
habang naghihintay kayong tumanggap ng desisyon sa petsa ng inyong paglabas 
inyong apela mula sa Organisasyon sa Pagpapahusay Tawagan ang Organisasyon sa Pagpapahusay 
ng Kalidad. ng Kalidad para sa inyong estado sa 

• Kung hindi kayo tatawag upang umapela, at 1-877-588-1123 (TTY: 1-855-887-6668) 
nagpasiya kayong manatili sa ospital pagkatapos ng at humingi ng “mabilis na pagsusuri.” 
inyong nakaplanong petsa ng paglabas, maaaring 

Tumawag bago kayo umalis ng ospital at bago kailanganin ninyong bayaran ang lahat ng gastos para sa 
ang inyong nakaplanong petsa ng paglabas. pangangalaga ng ospital na natanggap ninyo pagkatapos 

ng inyong nakaplanong petsa ng paglabas 

• Kung mapapalampas ninyo ang takdang petsa para sa pakikipag-ugnayan sa Organisasyon sa Pagpapahusay 
ng Kalidad tungkol sa inyong apela, sa halip maaari kayong direktang umapela sa aming plano. Para sa mga 
detalye, tingnan ang Seksyon G4 sa pahina 186. 

• Dahil ang mga pananatili sa ospital ay sinasaklaw pareho ng Medicare at Medi-Cal, kung hindi matatanggap 
ng Organisasyon sa Pagpapahusay ng Kalidad ang inyong kahilingan upang ipagpatuloy ang pananatili ninyo 
sa ospital, o naniniwala kayong agaran ang inyong sitwasyon, kinabibilangan ng napipinto at seryosong banta 
sa inyong kalusugan, o kayo ay may matinding pananakit, maaari kayong magsampa ng reklamo sa o humiling 
ng Malayang Pagsusuring Medikal sa Kagawaran ng Pinamamahalaang Pangangalagang Pangkalusugan ng 
California (DMHC). Mangyaring pumunta sa Seksyon E4 sa pahina 165 upang pang malaman kung paano 
magsasampa ng reklamo at hihiling ng Malayang Pagsusuring Medikal sa DMHC. 

Gusto naming tiyakin na naiintindihan ninyo ang kailangan ninyong gawin at kung ano ang mga takdang petsa. 

• Humingi ng tulong kung kailangan ninyo ito. Kung mayroon kayong mga tanong o kung kailangan ninyo 
ng tulong anumang oras, mangyaring tawagan ang Mga Serbisyo sa Miyembro sa 1-888-522-1298 (TTY: 711). 
Matatawagan din ninyo ang Programa sa Pagpapayo at Pagtataguyod ng Insurance sa Kalusugan (HICAP) sa 
1-800-434-0222. O maaari ninyong tawagan ang Cal MediConnect Ombuds Program sa 1-855-501-3077. 

Ano ang Organisasyon sa Pagpapahusay ng Kalidad (Quality Improvement Organization)? 

Ito ay isang grupo ng mga doktor at ibang mga propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan na binabayaran 
ng pederal na pamahalaan. Ang mga ekspertong ito ay hindi bahagi ng aming plan. Binabayaran sila ng Medicare 
upang magsuri at tumulong na pagandahin ang kalidad ng pangangalaga para sa mga taong may Medicare. 
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Humingi ng “mabilis na pagsusuri" 

Dapat kayong humiling sa Organisasyon sa Pagpapahusay ng Kalidad ng “mabilis na pagsusuri” ng inyong paglabas. 
Ang paghingi ng “mabilis na pagsusuri” ay nangangahulugang hinihingi ninyo sa organisasyon na gamitin ang mga 
mabilis na takdang petsa para sa isang apela sa halip na gamitin ang mga karaniwang takdang petsa. 

Ang salitang naaayon sa batas para sa “mabilis na pagsusuri” is 
“agarang pagsusuri.” 

Ano ang mangyayari sa mabilis na pagsusuri? 

• Ang mga tagasuri sa Organisasyon sa Pagpapahusay ng Kalidad ay magtatanong sa inyo o sa inyong kinatawan 
kung bakit sa palagay ninyo ay dapat magpatuloy ang coverage pagkatapos ng nakaplanong petsa ng paglabas. 
Hindi ninyo kailangang maghanda ng anumang bagay nang nakasulat, ngunit maaari ninyong gawin ito kung 
gusto ninyo. 

• Titingnan ng mga tagasuri ang inyong talaang medikal, makikipag-usap sa inyong doktor, at susuriin ang lahat 
ng impormasyon na may kaugnayan sa inyong pananatili sa ospital. 

• Bago sumapit ang tanghali ng araw pagkatapos sabihin sa amin ng mga tagasuri ang tungkol sa inyong apela, 
tatanggap kayo ng sulat na nagbibigay ng petsa ng inyong nakaplanong paglabas. Ipinapaliwanag ng sulat ang 
mga dahilan kung bakit sa palagay ng inyong doktor, ospital at namin na tamang 
lumabas sa petsang iyon. 

Ang salitang naaayon sa batas para sa nakasulat na paliwanag na ito ay tinatawag na “Detalyadong Abiso ng 
Paglabas.” Maaari kayong humiling ng halimbawa ng inyong file sa pamamagitan ng pagtawag sa Mga Serbisyo sa 

Miyembro sa 1-888-522-1298 (TTY: 711). Maaari rin kayo tumawag sa 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227), 
24 na oras sa isang araw, 7 araw sa isang linggo. Ang mga gumagamit ng TTY ay dapat tumawag sa 

1-877-486-2048. O makikita ninyo ang halimbawa na abiso sa online st 
www.cms.gov/Medicare/Medicare-General-Information/BNI/HospitalDischargeAppealNotices. 

Paano kung ang sagot ay Oo? 

• Kung ang sasabihin ng Organisasyon sa Pagpapahusay ng Kalidad ay Oo sa inyong apela, dapat naming patuloy 
na sakupin ang inyong mga serbisyo sa ospital hangga't ang mga ito ay medikal na kinakailangan. 

Paano kung ang sagot ay Hindi? 

• Kung Hindi ang sasabihin ng Organisasyon sa Pagpapahusay ng Kalidad sa inyong apela, sinasabi nila na 
medikal na naaangkop ang inyong nakaplanong petsa ng paglabas. Kung mangyayari ito, matatapos ang aming 
pagsakop para sa inyong mga serbisyo ng ospital para sa pasyenteng nananatili sa ospital bago magtanghali sa 
araw pagkatapos ibigay sa inyo ng Organisasyon sa Pagpapahusay ng Kalidad ang sagot nito. 

• Kung Hindi ang sasabihin ng Organisasyon sa Pagpapahusay ng Kalidad at magpapasiya kayong manatili sa 
ospital, kakailanganin ninyong bayaran ang inyong patuloy na pananatili sa ospital. Ang halaga ng pangangalaga 
ng ospital na dapat ninyong bayaran ay magsisimula sa tanghali sa araw pagkatapos ibigay ng Organisasyon sa 
Pagpapahusay sa Kalidad ang sagot nito sa inyo. 

http://www.cms.gov/Medicare/Medicare-General-Information/BNI/HospitalDischargeAppealNotices
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• Kung tatanggihan ng Organisasyon sa Pagpapahusay ng Kalidad ang inyong apela at mananatili kayo sa 
ospital pagkatapos ng inyong nakaplanong petsa ng paglabas, makakagawa kayo ng Antas 2 na Apela gaya ng 
inilalarawan sa susunod na seksyon. 

G3. Antas 2 na Apela upang baguhin ang inyong petsa ng paglabas mula sa ospital 
Kung tatanggihan ng Organisasyon sa Pagpapahusay ng Kalidad ang inyong apela at mananatili kayo sa ospital 
pagkatapos ng inyong nakaplanong petsa ng paglabas, maaari kayong gumawa ng Antas 2 na Apela. Kakailanganin 
ninyong muling makipag-ugnayan sa Organisasyon sa Pagpapahusay ng Kalidad at humingi ng isa pang pagsusuri. 

Humingi ng Antas 2 na pagsusuri sa loob ng 60 araw sa kalendaryo pagkatapos ng araw na nagsabi ng 
Hindi ang Organisasyon sa Pagpapahusay ng Kalidad sa inyong Antas 1 na Apela. Maaari lamang kayong 
humingi ng pagrerepasong ito kung namalagi kayo sa ospital pagkaraan ng petsa na natapos ang inyong 
pagsakop para sa pangangalaga. 

Sa California, ang Organisasyon sa Pagpapahusay ng Kalidad ay tinatawag na Livanta. Maaari kayong 
makipag-ugnayan sa Livanta sa: 1-877-588-1123 (TTY: 1-855-887-6668). 

• Ang mga tagasuri sa Kalidad ay gagawa ng isa pang maingat 
na pagtingin sa lahat ng impormasyon na may kaugnayan sa Sa isang sulyap: Paano 
inyong apela. gumawa ng Antas 2 na Apela 

upang baguhin ang petsa ng • Sa loob ng 14 na araw ng kalendaryo pagkatapos matanggap ang 
inyong paglabas inyong kahilingan para sa pangalawang pagsusuri, ang mga tagasuri 

ng Kalidad ay gagawa ng desisyon. Tawagan ang Organisasyon sa 
Pagpapahusay ng Kalidad para sa 

Ano ang mangyayari kung ang sagot ay Oo? inyong estado sa 1-877-588-1123 
• Dapat naming bayaran kayo para sa aming bahagi sa mga gastos sa (TTY: 1-855-887-6668) at 

pangangalaga ng ospital na natanggap ninyo mula noong tanghali humingi ng isa pang pagsusuri. 
ng araw pagkatapos ng petsa ng desisyon sa inyong unang apela. 
Dapat naming ipagpatuloy ang pagbibigay ng coverage para sa 
inyong pangangalaga para sa pananatili sa ospital basta't ito ay medikal na kinakailangan. 

• Dapat ninyong ipagpatuloy na bayaran ang inyong bahagi sa mga gastos at maaaring may mga limitasyon 
sa coverage. 

Ano ang mangyayari kung ang sagot ay Hindi? 

Nangangahulugan na ang  ay sumasang-ayon sa desisyon sa Antas 1 at hindi nito babaguhin ito. Sasabihin sa inyo ng 
sulat na matatanggap ninyo kung ano ang magagawa ninyo kung gusto ninyong ipagpatuloy ang proseso ng apela. 

Kung hindi inaprubahan ng Kalidad ang inyong Antas 2 na Apela, maaaring kailanganin ninyong bayaran ang 
buong halaga para sa inyong pananatili pagkatapos ng inyong nakaplanong petsa ng paglabas. 

Maaari rin kayong magsampa ng reklamo sa o humingi ng Malayang Pagsusuring Medikal sa DMHC upang 
ipagpatuloy ang inyong pananatili sa ospital. Mangyaring pumunta sa Seksyon E4 sa pahina 165 upang pang 
malaman kung paano magsasampa ng reklamo at hihiling ng Malayang Pagsusuring Medikal sa DMHC. 
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G4. Ano ang mangyayari kung napalampas ninyo ang takdang petsa ng apela 
Kung hindi napalampas ninyo ang mga takdang petsa, may ibang paraan upang gumawa ng Antas 1 at Antas 2 na 
mga Apela, tinatawag na mga Alternatibong Apela. Ngunit ang unang dalawang antas ng apela ay magkaiba. 

Antas 1 na Alternatibong Apela upang baguhin ang inyong petsa ng paglabas sa ospital 

Kung hindi napalampas ninyo ang mga takdang petsa para sa pakikipag-ugnayan sa Organisasyon sa Pagpapahusay 
ng Kalidad (na sa loob ng 60 araw o hindi lalampas sa inyong nakaplanong petsa ng paglabas, alinman ang 
mauuna), maaari kayong gumawa ng apela sa amin, humihingi ng isang “abilis na pagsusuri.” Ang mabilis na 
pagsusuri ay isang apela na gumagamit ng mga mabilis na takdang petsa sa halip na mga karaniwang takdang petsa. 

• Sa panahon ng pagsusuring ito, titingnan namin ang lahat ng 
Sa isang sulyap: Paano impormasyong tungkol sa inyong pananatili sa ospital. Tinitingan 
gagawa ng Antas 1 na namin kung ang desisyon tungkol sa kung kailan kayo dapat umalis 
Alternatibong Apela ng ospital ay makatarungan at sumunod sa lahat ng panuntunan. 

• Gagamitin namin ang mga mabilis na takdang ptesa sa halip na Tawagan ang numero ng aming 
Mga Serbisyo sa Miyembro mga karaniwang takdang petsa para sa pagbibigay sa inyo ng sagot 
at humiling ng “mabilis na sa pagsusuring ito Nangangahulugan ito na ibibigay namin sa 
pagsusuri” ng inyong petsa ng inyo ang aming desisyon sa loob ng 72 oras pagkatapos ninyong 
paglabas ng ospital. humiling ng isang “mabilis na pagsusuri.” 
Bibigyan namin kayo ng aming • Kung Oo ang sasabihin namin sa inyong mabilis na pagsusuri, 
desisyon sa loob ng 72 oras. nangangahulugan ito na sumasang-ayon kami na kailangan pa 

rin ninyong manatili sa ospital pagkatapos ng petsa ng paglabas. 
Patuloy naming sasaklaw ang mga serbisyo ng ospital basta't 
pangangailangan medikal ito. 

• Nangangahulugan din ito na pumapayag kaming bayaran kayo para sa aming bahagi sa mga gastos ng 
pangangalaga na natanggap ninyo simula sa petsa nang sinabi naming matatapos ang inyong coverage. 

• Kung Hindi ang sasabihin namin sa inyong mabilis na pagsusuri, sinasabi namin na medikal na naaangkop 
ang inyong nakaplanong petsa ng paglabas. Ang aming saklaw para sa inyong mga serbisyo ng ospital para sa 
pasyenteng nananatili sa ospital ay matatapos sa araw na sinabi naming matatapos ang pagsaklaw. 

° Kung nanatili kayo sa ospital pagkatapos ng inyong nakaplanong petsa ng paglabas, maaaring 
kailanganin ninyong bayaran ang buong halaga ng pangangalaga ng ospital na natanggap ninyo 
pagkatapos ng nakaplanong petsa ng paglabas. 

• Upang matiyak na sumusunod kami sa lahat ng panuntunan kapag nagsabi kami ng Hindi sa inyong mabilis 
na apela, ipadadala namin ang inyong apela sa Entidad para sa Malayang Pagsusuri. Kapag ginawa namin ito, 
nangangahulugan ito na ang inyong kaso ay awtomatikong pupunta sa Antas 2 ng proseso ng mga apela. 

Ang salitang naaayon sa batas para sa “mabilis na pagrerepaso” o 
“mabilis na apela” ay “pinabilis na apela.” 
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Antas 2 na Alternatibong Apela upang baguhin ang inyong petsa ng paglabas sa ospital 

Ipapadala namin sa Entidad para sa Malayang Pagsusuri (IRE) ang impormasyon para sa inyong Antas 2 na Apela 
sa loob ng 24 oras kapag ibinigay namin sa inyo ang aming desisyon sa Antas 1. Kung sa palagay ninyo ay hindi 
kami aabot sa takdang petsa na ito o ibang mga takdang petsa, maaari kayong magreklamo. Sinasabi ng Seksyon J 
sa pahina 195 kung paano gumawa ng reklamo. 

Sa panahon ng Antas 2 na Apela, sinusuri ng IRE ang desisyong 
ginawa namin noong nagsabi kami ng Hindi sa inyong “mabilis na Sa isang sulyap: Paano 
pagsusuri.” Ang organisasyong ito ay nagpapasiya kung ang desisyon gagawa ng Antas 2 na 
na ginawa namin ay dapat baguhin. Alternatibong Apela 

• Gagawa ang IRE ng “mabilis na pagsusuri” ng inyong apela. Ang Wala kayong dapat gawin. 
mga tagasuri ay magbibigay sa inyo ng sagot sa loob ng 72 oras. Awtomatikong ipadadala ng plano 

• Ang IRE ay isang nagsasariling organisasyon na kinuha ng ang inyong apela sa Entidad para sa 
Medicare. Ang organisasyong ito ay walang kaugnayan sa aming Malayang Pagsusuri. 
plan at ito ay hindi isang ahensiya ng pamahalaan. 

• Maingat na titingnan ng mga tagasuri sa IRE ang lahat ng impormasyong may kaugnayan sa inyong apela 
tungkol sa paglabas ng ospital. 

• Kung Oo ang sasabihin ng IRE sa inyong apela, dapat naming bayaran kayo para sa aming bahagi sa mga 
halaga sa pangangalaga ng ospital simula sa petsa ng inyong nakaplanong paglabas. Dapat din naming 
ipagpatuloy ang aming pagsakop ng inyong mga serbisyo sa ospital basta't ito ay medikal na kinakailangan. 

• Kung Hindi ang sasabihin ng IRE sa inyong apela, nangangahulugan na sumasang-ayon ito sa amin na medikal 
na naaangkop ang inyong nakaplanong petsa ng paglabas sa ospital. 

• Sasabihin sa inyo ng sulat na matatanggap ninyo sa IRE kung ano ang magagawa ninyo kung gusto ninyong 
magpatuloy sa proseso ng pagsusuri. Ito ay magbibigay sa inyo ng mga detalye tungkol sa kung paano 
magpapatuloy sa isang Antas 3 na Apela, na pamamahalaan ng isang hukom. 

Maaari rin kayong magsampa ng reklamo at humingi sa DMHC ng Malayang Pagsusuring Medikal upang 
ipagpatuloy ang inyong pananatili sa ospital. Mangyaring pumunta sa Seksyon E4 sa pahina 165 upang pang 
malaman kung paano magsasampa ng reklamo at hihiling ng Malayang Pagsusuring Medikal sa DMHC. Maaari 
kayong humingi ng Malayang Pagsusuring Medikal bilang karagdagang sa o sa halip na isang Antas 3 na Apela. 
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H. Ano ang dapat gawin kung sa tingin ninyo na masyadong 
maagang matatapos ang inyong pangangalagang pangkalusugan 
sa tahanan, pangangalaga sa skilled nursing, o mga serbisyo ng 
Pasilidad ng Komprehensibong Rehabilitasyon ng Outpatient 
(CORF) tingin 

Ang seksyong ito ay tungkol lamang sa mga sumusunod na uri ng pangangalaga: 

• Mga serbisyo ng pangangalagang pangkalusugan sa tahanan. 

• May kasanayang pangangalaga sa isang pasilidad ng sanay na pag-aalaga. 

• Pangangalaga para sa rehabilitasyon na nakukuha ninyo bilang outpatient sa isang Pasilidad para sa 
Komprehensibong Rehabilitasyon ng Outpatient na inaprubahan ng Medicare (CORF). Kadalasan, 
nangangahulugan itong tumatanggap kayo ng paggamot para sa isang karamdaman o aksidente, o kayo ay 
nagpapagaling mula sa isang malaking operasyon. 

° Sa alinman sa tatlong uring ito ng pangangalaga, may karapatan kayong panatilihin ang mga sakop na 
serbisyo hanggang sinasabi ng doktor na kailangan ninyo ito. 

° Kapag nagpasiya kami na itigil ang pagsakop sa alinman sa mga ito, dapat naming sabihin sa inyo bago 
matapos ang inyong mga serbisyo. Kapag natapos na ang pagsakop sa inyo para sa pangangalagang iyon, 
ititigil namin ang pagbabayad para sa inyong pangangalaga. 

Kung sa palagay ninyo ay masyadong maagang tatapusin namin ang pagsakop sa inyong pangangalaga, maaari 
ninyong iapela ang aming desisyon. Sinasabi sa inyo ng seksyong ito kung paano hihiling ng apela. 

H1. Sasabihin namin nang maaga kapag ang pagsaklaw sa inyo ay matatapos na. 
Makakatanggap kayo ng abiso nang kahit dalawang araw bago namin itigil ang pagbabayad para sa pangangalaga 
sa inyo Tinatawag itong “Notice of Medicare Non-Coverage” (Abiso ng Hindi Pagsakop ng Medicare). 

• Sinasabi sa inyo ng nakasulat na abiso ang petsa kung kailan namin ititigil ang pagsaklaw sa inyong pangangalaga. 

• Sinasabi rin sa inyo ng nakasulat na abiso kung paano iaapela ang desisyong ito. 

Kayo o ang inyong kinatawan ay dapat pumirma sa nakasulat na abiso upang ipakita na natanggap ninyo ito. 
Ang pagpirma rito ay hindi nangangahulugang sumasang-ayon kayo sa plano na dapat nang itigil na 
makakuha ng pangangalaga. 

Kapag natapos na ang pagsaklaw sa inyo, ititigil namin ang pagbabayad sa aming bahagi sa halaga para sa 
pangangalaga sa inyo. 



Handbook ng Miyembro ng L.A. Care Cal MediConnect Plan Kabanata 9 Ang dapat gawin  
 kung kayo ay may problema o reklamo  
 (mga desisyon sa pagsaklaw, apela, reklamo)

189 
? Kung mayroon kayong mga tanong, pakitawagan ang L.A. Care Cal MediConnect Plan sa  

1-888-522-1298 (TTY: 711), 24 na oras, 7 araw sa isang linggo, kasama ang mga holiday.  
Libre ang pagtawag. Para sa higit pang impormasyon, bisitahin ang www.calmediconnectla.org.

 

  
 
 

 

 
 
 

 
  

 
 

 

 

  
 

 
 

 

 
 
  

  
 

 
  

  
  

H2. Antas 1 na Apela upang ipagpatuloy ang inyong pangangalaga 
Kung sa tingin ninyong masyadong maaga naming tinatapos ang pagsaklaw ng inyong pangangalaga, maaari 
ninyong iapela ang aming desisyon. Sinasabi sa inyo ng seksyong ito kung paano hihiling ng apela. 

Bago ninyo simulan ang inyong apela, maunawaan kung ano ang dapat ninyong gawin at kung ano ang mga 
takdang petsa. 

• Umabot sa mga takdang petsa. Mahalaga ang mga takdang petsa. Tiyakin na nauunawaan at sinusunod ninyo 
ang mga takdang petsa na naaangkop sa mga bagay na dapat ninyong gawin. Mayroon ding mga takdang petsa 
na sinusunod ng aming plano. (Kung sa tingin ninyo ay hindi kami aabot sa aming mga takdang petsa, maaari 
kayong magsampa ng reklamo. Sinasabi sa Seksyon J sa pahina 195 kung paano magsampa ng reklamo.) 

Humingi ng tulong kung kailangan ninyo ito. Kung mayroon kayong mga tanong o kung kailangan ninyo 
ng tulong anumang oras, mangyaring tawagan ang Mga Serbisyo sa Miyembro sa 1-888-522-1298 (TTY: 711). 
O tawagan ang Tulong na Programa ng inyong Estado para sa Insurance sa Kalusugan (State Health Insurance 
Assistance Program) sa 1-800-824-0780 (sa L.A. County, libre ang pagtawag) o 1-213-383-4519 (hindi libre ang 
pagtawag), 8:30 a.m. hanggang 4:30 p.m., Lunes hanggang Biyernes. 

Sa Antas 1 na Apela, susuriin ng Organisasyon sa Pagpapahusay ng 
Kalidad ang inyong apela at magpapasya kung babaguhin ang ginawa Sa isang sulyap: Paano gagawa 
naming. Sa California, ang Organisasyon sa Pagpapahusay ng Kalidad ng Antas 1 na Apela upang 
ay tinatawag na Livanta. Maaari kayong makipag-ugnayan sa Livanta hilingin sa plano na ipagpatuloy 
sa: 1-877-588-1123 (TTY: 1-855-887-6668). Makikita rin ang ang inyong pangangalaga 
impormasyon tungkol sa pag-apela sa Organisasyon sa Pagpapahusay ng Tawagan ang Organisasyon sa Kalidad ay tinatawag din sa “Abiso ng Hindi Pagsakop ng Medicare”. 

Pagpapahusay ng Kalidad para sa Ito ang abisong natanggap ninyo noong sinabihan kayong ititigil namin 
inyong estado sa 1-877-588-1123 ang pagsakop ng pangangalaga ninyo. 
(TTY: 1-855-887-6668) at 

Ano ang Organisasyon sa Pagpapahusay ng Kalidad? humingi ng “mabilis na apela.” 
Ito ay isang grupo ng mga doktor at ibang mga propesyonal sa 

Tumawag bago kayo umalis sa pangangalagang pangkalusugan na binabayaran ng pederal na 
ahensiya o pasilidad na nagbibigay pamahalaan. Ang mga ekspertong ito ay hindi bahagi ng aming 

plano. Sila ay binabayaran ng Medicare upang magsuri at tumulong ng inyong pangangalaga at bago 
na pahusayin ang kalidad ng pangangalaga para sa mga taong ang inyong nakaplanong petsa 
may Medicare. ng paglabas. 

Ang dapat ninyong hilingin? 

Humiling sa kanila ng isang “mabilis na apela.” Humiling sa kanila ng isang malayang pagsusuri kung medikal na 
naaangkop na tapusin namin ang pagsaklaw sa inyong mga serbisyo. 

Ano ang inyong takdang petsa para sa pakikipag-ugnayan sa organisasyong ito? 

• Dapat kayong makipag-ugnayan sa Organisasyon sa Pagpapahusay ng Kalidad nang hindi lalampas sa tanghali 
ng araw pagkatapos ninyong matanggap ang nakasulat na abisong nagsasabi sa inyo kung kailan namin ititigil 
ang pagsaklaw ng pangangalaga sa inyo. 
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• Kung napalampas mo ang takdang petsa, para sa pagtawag sa Organisasyon sa Pagpapahusay ng Kalidad 
tungkol sa inyong apela, sa halip maaari ninyong gawin ang inyong apela nang direkta sa amin. Para sa mga 
detalye tungkol sa ibang paraan na ito upang gumawa ng inyong apela, tingnan ang Seksyon H4 sa pahina 192. 

• Kung hindi malalaman ng Organisasyon sa Pagpapahusay ng Kalidadn ang inyong kahilingang ipagpatuloy ang 
saklawp ng inyong mga serbisyo sa pangangalagang pangkalusugan o kung naniniwala kayo na apurahan ang 
inyong sitwasyon o kinabibilangan ito ng napipinto at seryosong banta sa inyong kalusugan o kung kayo ay may 
matinding pananakit, maaari kayong magsampa ng reklamo sa at humiling ng Malayang Pagsusuring Medikal 
sa Kagawaran ng Pinamamahalagang Pangangalagang Pangkalusugan (DMHC). Mangyaring pumunta sa 
Seksyon E4 sa pahina 165 upang pang malaman kung paano magsasampa ng reklamo at hihiling ng Malayang 
Pagsusuring Medikal sa DMHC. 

Ang salitang naaayon sa batas para sa nakasulat na abiso ay “Abiso para sa Hindi Pagsaklaw ng Medicare.” 
Upang makakuha ng halimbawa na kopya, tawagan ang Mga Serbisyo sa Miyembro sa 1-888-522-1298 

(TTY: 711) o 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227), 24 na oras sa isang linggo, 7 araw sa isang linggo. 
Ang mga gumagamit ng TTY ay dapat tumawag sa  1-877-486-2048. O tingnan ang kopya sa online sa 

www.cms.gov/Medicare/Medicare-General-Information/BNI/MAEDNotices. 

Ano ang mangyayari sa panahon ng pagsusuri ng Organisasyon sa Pagpapahusay ng Kalidad? 

• Ang mga tagasuri sa Organisasyon sa Pagpapahusay ng Kalidad ay magtatanong sa inyo o sa inyong kinatawan 
kung bakit sa tingin ninyo ay dapat magpatuloy ang pagsaklaw sa mga serbisyo. Hindi ninyo kailangang 
maghanda ng anumang bagay nang nakasulat, ngunit maaari ninyong gawin ito kung gusto ninyo. 

• Kapag humingi kayo ng apela, dapat sulatan kayo ng plan at ang Organisasyon sa Pagpapahusay ng Kalidad na 
nagpapaliwanag kung bakit dapat tapusin ang inyong mga serbisyo. 

• Titingnan din ng mga tagasuri ang inyong mga rekord na medikal, kakausapin ang inyong doktor, at susuriin 
ang impormasyon na ibinigay sa kanila ng aming plano. 

• Sa loob ng isang buong araw pagkatapos makuha ng mga tagasuri ang lahat ng impormasyong 
kailangan nila, sasabihin nila sa inyo ang kanilang desisyon. Makakatanggap kayo ng sulat na 
nagpapaliwanag sa desisyon. 

Ang salitang naaayon sa batas para sa sulat na nagpapaliwanag 
kung bakit dapat tapusin ang inyong mga serbisyo ay 

“Detalyadong Paliwanag ng Hindi Pagsakop.” 

Ano ang mangyayari kung ang mga tagasuri ay nagsabi ng Oo? 

• Kung ang mga tagasuri ay nagsabi ng Oo sa inyong apela, dapat naming ipagpatuloy ang pagbibigay ng inyong 
mga sakop na serbisyo basta't ang mga ito ay pangangailangan medikal. 

Ano ang mangyayari kung ang mga tagasuri ay nagsabi ng Hindi? 

• Kung ang mga tagasuri ay nagsabi ng Hindi sa inyong apela, ang inyong pagsaklaw ay matatapos sa petsa na 
sinabi namin sa inyo. Ititigil namin ang pagbabayad sa aming bahagi sa mga halaga ng pangangalagang ito. 

http://www.cms.gov/Medicare/Medicare-General-Information/BNI/MAEDNotices
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• Kung magpapasiya kayong patuloy na makakuha ng mga serbisyo sa pangangalagang pangkalusugan sa 
bahay, pangangalaga ng pasilidad ng sanay na pag-aalaga, o Pasilidad ng Komprehensibong Rehabilitasyon ng 
Outpatient (CORF) pagkatapos ng petsa na matatapos ang pagsakop sa inyo, kakailanganin ninyong bayaran 
ang buong halaga ng pangangalagang ito. 

H3. Antas 2 na Appeal upang ipagpatuloy ang inyong pangangalaga 
Kung ang Organisasyon sa Pagpapahusay ng Kalidad ay nagsabi ng Hindi sa apela at pinili ninyo na ipagpatuloy 
ang pagkuha ng pangangalaga pagkatapos matapos ang pagsaklaw para sa pangangalaga, maaari kayong gumawa 
ng Antas 2 na Apela. 

Sa panahon ng Antas 2 na Apela, titingnan muli ng Organisasyon sa Pagpapahusay ng Kalidad ang desiyon 
na ginawa nila sa Antas 1. Kung sasabihin nilang sumasang-ayon sila sa desisyon sa Antas 1, kakailanganin 
ninyong bayaran ang buong halaga para sa mga serbisyo sa inyong pangangalagang pangkalusugan sa tahanan, 
pangangalaga ng pasilidad ng sanay na pag-aalaga, o ng Pasilidad ng Komprehisibong Rehabilitasyon ng 
Outpatient (CORF) pagkatapos ng petsa na sinabi naming matatapos ang pagsaklaw sa inyo. 

Sa California, ang Organisasyon sa Pagpapahusay ng Kalidad ay 
tinatawag na Livanta. Maaari ninyong tawagan ang Livanta sa: 
1-877-588-1123 (TTY: 1-855-887-6668). Humingi ng Antas 2 
na pagsusuri sa loob ng 60 araw sa kalendaryo pagkatapos ng 
araw na nagsabi ng Hindi ang Organisasyon sa Pagpapahusay 
ng Kalidad sa inyong Antas 1 na Apela. Maaari lamang kayong 
humingi ng pagsusuring ito kung nagpatuloy kayong tumanggap 
ng pangangalaga pagkatapos ng petsa na natapos ang inyong 
pagsakaw para sa pangangalaga. 

• Maingat na titingnan muli ng mga tagasuri sa Organisasyon sa 
Pagpapahusay ng Kalidad ang lahat ng impormasyon na may 
kaugnayan sa inyong apela. 

• Ang Organisasyon sa Pagpapahusay ng Kalidad ay gagawa 
ng desisyon nito sa loob ng 14 na araw ng kalendaryo sa 
pagtanggap ng inyong request ng apela. 

Sa isang sulyap: Paano gagawa ng 
Antas 2 na Apela upang hilingin sa 
plano na sakupin ng mas matagal 
ang inyong pangangalaga 

Tawagan ang Organisasyon sa 
Pagpapahusay ng Kalidad para sa 
inyong estado 1-877-588-1123 
(TTY: 1-855-887-6668) at humingi 
ng isa pang pagsusuri. 
Tumawag bago kayo umalis sa ahensiya 
o pasilidad na nagbibigay ng inyong 
pangangalaga at bago ang inyong 
nakaplanong petsa ng paglabas. 

Ano ang mangyayari kung ang sasabihin ng organisasyong nagsusuri ay Oo? 

• Dapat naming bayaran kayo para sa aming bahagi sa mga halaga ng pangangalagang natanggap ninyo simula 
sa petsa nang sinabi naming matatapos ang pagsaklaw sa inyo. Dapat naming ipagpatuloy ang pagbibigay ng 
pagsakop para sa pangangalaga basta't ito ay pangnangailangan medikal. 

Ano ang mangyayari kung ang mga organisasyon ng pagsusuri ay nagsabi ng Hindi? 

• Nangangahulugan ito na sumasang-ayon sila sa desisyong ginawa nila sa Antas 1 na Apela at hindi ito 
babaguhin. 

• Sasabihin sa inyo ng sulat na matatanggap ninyo kung ano ang dapat gawin kung gusto ninyong magpatuloy sa 
proseso ng pagsusuri. Ito ay magbibigay sa inyo ng mga detalye tungkol sa kung paano magpapatuloy sa isang 
Antas 3 na Apela, na pamamahalaan ng isang hukom. 
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• Maaari kayong magsampa ng reklamo sa at humiling ng Malayang Pagsusuring Medikal sa DMHC upang 
ipagpatuloy ang pagsaklaw ng inyong mga serbisyo sa pangangalagang pangkalusugan. Mangayring pumunta sa 
Seksyon E4 sa pahina 165 upang malaman kung paano hihiling ng Malayang Pagsusuring Medikal sa DMHC. 
Maaari kayong magsampa ng reklamo sa at humiling ng Malayang Pagsusuring Medikal sa DMHC bilang 
karagdagang sa o sa halip na Antas 3 na Apela. 

H4. Paano kung malalampasan ninyo ang takdang petsa para sa paggawa ng inyong 
Antas 1 na Apela 

Kung nalampasan ninyo ang mga takdang petsa, may ibang paraan upang gumawa ng Antas 1 at Antas 2 na mga 
Apela, tinatawag na mga Alternatibong Apela. Ngunit ang unang dalawang antas ng apela ay magkaiba. 

Antas 1 na Alternatibong Apela upang ipagpatuloy nang mas matagal ang inyong pangangalaga 

Kung nalampasan ninyo ang takdang petsa para sa pakikipag-ugnayan sa Organisasyon sa Pagpapahusay ng Kalidad, 
maaari kayong gumawa ng apela sa amin, humihingi ng isang “mabilis na pagsusuri.” Ang mabilis na pagsusuri ay 
isang apela na gumagamit ng mga mabilis na takdang petsa sa halip na mga karaniwang takdang petsa. 

• Sa pagsusuring ito, tinitingnan namin ang lahat ng impormasyon tungkol sa inyong mga serbisyo para 
sa pangangalagang pangkalusugan sa tahanan, pangangalaga ng pasilidad ng sanay na pag-aalaga, o ang 
pangangalagang natatanggap ninyo sa isang Pasilidad ng Komprehensibong Rehabilitasyon ng Outpatient 
(CORF). Tinitingnan namin kung ang desisyon tungkol sa kung kailan dapat matapos ang inyong mga serbisyo 
ay makatarungan at sumunod sa lahat ng panuntunan. 

• Gagamitin namin ang mga mabilis na takdang petsa sa halip 
Sa isang sulyap: Paano gagawa ng na mga karaniwang takdang petsa para sa pagbibigay sa inyo 
Antas 1 na Alternatibong Apela ng sagot sa pagsusuring ito. Ibibigay namin sa inyo ang aming 

desisyon sa loob ng 72 oras pagkatapos ninyong humingi ng Tumawag sa numero ng aming Mga 
“mabilis na pagsusuri..” Serbisyo sa Miyembro at humingi ng 

“mabilis na pagsusuri.” • Kung ang sasabihin namin ay Oo sa inyong mabilis na 
pagsusuri, nangangahulugan ito na sumasang-ayon kaming Bibigyan namin kayo ng aming desisyon 
atuloy na sasakupin ang inyong mga serbisyo basta't ito ay sa loob ng 72 oras. 
pangangailangan medikal. 

• Nangangahulugan din ito na sumasang-ayon kaming bayaran kayo para sa aming bahagi sa mga gastos ng 
pangangalaga na natanggap ninyo simula sa petsa nang sinabi naming matatapos ang inyong saklaw. 

• Kung ang sasabihin namin ay Hindi sa inyong mabilis na pagsusuri, sinasabi naming na ang pagtigil ng 
inyong mga serbiyso ay medikal na naaangkop. Ang aming pagsakop ay matatapos sa araw na sinabi namin na 
matatapos ang pagsaklaw. 

Kung patuloy kayong nakakakuha ng mga serbisyo pagkatapos ng araw na sinabi naming ititigil ang mga ito, 
maaaring kailanganin ninyong bayaran ang buong halaga ng mga serbisyo. 

Upang matiyak na sumusunod kami sa lahat ng tuntunin kapag nagsabi kami ng Hindisa inyong mabilis na 
apela, ipadadala namin ang inyong apela sa “Entidad para sa Malayang Pagsusuri.” Kapag ginawa namin ito, 
nangangahulugan ito na awtomatikong pupunta ang inyong kaso sa Antas 2 na proseso ng mga apela. 
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Ang salitang naaayon sa batas para sa “mabilis na pagsusuri” o 
“mabilis na apela” ay “pinabilis na apela.” 

Antas 2 na Alternatibong Apela upang ipagpatuloy nang mas matagal ang inyong pangangalaga 

Ipapadala namin sa Entidad para sa Malayang Pagsusuri (IRE) ang impormasyon para sa inyong Antas 2 na Apela 
sa loob ng 24 oras kapag ibinigay namin sa inyo ang aming desisyon sa Antas 1. Kung sa tingin ninyo ay hindi 
kami aabot sa takdang petsa na ito o ibang mga takdang petsa, maaari kayong magreklamo. Sinasabi ng Seksyon J 
sa pahina 195 kung paano magreklamo. 

Sa panahon ng Antas 2 na Apela, sinusuri ng IRE ang desisyong ginawa 
Sa isang sulyap: Paano namin noong nagsabi kami ng Hindi sa inyong “mabilis na pagsusuri.” 

Ang organisasyong ito ay nagpapasiya kung ang desisyon na ginawa gagawa ng Antas 2 na Apela 
namin ay dapat baguhin. upang hilingin na ipagpatuloy 

ang inyong pangangalaga 
• Gagawa ang IRE ng “mabilis na pagsusuri” ng inyong apela. Ang mga 

tagasuri ay magbibigay sa inyo ng sagot sa loob ng 72 oras. Wala kayong dapat gawin. 
Awtomatikong ipapadala ng plan • Ang IRE ay isang nagsasariling organisasyon na kinuha ng Medicare. 
ang inyong apela sa Entidad ng Ang organisasyong ito ay walang kaugnayan sa aming plano at ito ay 
Malayang Pagsusuri. hindi isang ahensiya ng pamahalaan. 

• Maingat na titingnan ng mga tagasuri sa IRE ang lahat ng 
impormasyong may kaugnayan sa inyong apela. 

• Kung Oo ang sasabihin ng IRE sa inyong apela, dapat naming bayaran kayo para sa aming bahagi sa mga 
halaga ng pangangalaga. Dapat din naming ipagpatuloy ang aming pagsaklaw sa inyong mga serbisyo basta't ito 
ay pangangailangan medikal. 

• Kung Hindi ang sasabihin ng IRE sa inyong apela, nangangahulugan ito na sumasang-ayon sila sa amin na 
itigil ang pagsakklaw ng mga serbisyo ay medikal na naaangkop. 

Sasabihin sa inyo ng sulat na matatanggap ninyo sa IRE kung ano ang magagawa ninyo kung gusto ninyong 
magpatuloy sa proseso ng pagsusuri. Bibigyan kayo nito ng mga detalye kung paano magpapatuloy sa Antas 3 na 
Apela, na pinamamahalaan ng isang hukom. 

Maaari rin kayong magsampa ng reklamo sa at humiling ng Malayang Pagsusuring Medikal sa DMHC upang 
ipagpatuloy ang pagsaklaw ng inyong mga serbisyo sa pangangalagang pangkalusugan. Mangyaring pumunta sa 
Seksyon E4 sa pahina 165 upang malaman kung paano hihiling ng Malayang Pagsusuring Medikal sa DMHC. 
Maaari kayong magsampa ng reklamo at humiling ng Malayang Pagsusuring Medikal bilang karagdagang sa o sa 
halip na Antas 3 na Apela. 



Handbook ng Miyembro ng L.A. Care Cal MediConnect Plan Kabanata 9 Ang dapat gawin  
 kung kayo ay may problema o reklamo  
 (mga desisyon sa pagsaklaw, apela, reklamo)

194 
? Kung mayroon kayong mga tanong, pakitawagan ang L.A. Care Cal MediConnect Plan sa  

1-888-522-1298 (TTY: 711), 24 na oras, 7 araw sa isang linggo, kasama ang mga holiday.  
Libre ang pagtawag. Para sa higit pang impormasyon, bisitahin ang www.calmediconnectla.org.

 

 

 
 

 
 

 
       

I. Pagdala sa inyong apela nang higit pa sa Antas 2 

I1. Mga kasunod na hakbang para sa mga serbisyo at item ng Medicare 
Kung gumawa kayo ng Antas 1 na Apela at Antas 2 na Apela para sa mga serbisyo o item ng Medicare, at ang 
pareho ng inyong mga apela ay tanggihan, maaaring may karapatan kayo sa mga karagdagang antas ng apela. 
Sasabihin sa inyo ng sulat na matatanggap ninyo mula sa Entidad para sa Malayang Pagsusuri kung ano ang dapat 
ninyong gawin kung gusto ninyong ipagpatuloy ang proseso ng apela. 

Ang Antas 3 na proseso ng mga apela ay isang pagdinig ng Hukom ng Batas na Pampangasiwaan (Administrative 
Law Judge, ALJ). Ang taong gumagawa ng desisyon sa isang Antas 3 na apela ay isang ALJ o tagapamagitan 
na abogado. Kung gusto ninyong suriin ng isang ALJ o tagamagitan na abogado ang inyong kaso, ang item o 
serbisyong medikal na hinihiling ninyo ay dapat tumutugon sa minimum na halaga ng dolyar. Kung ang dolyar 
na halaga ay mas mababa kaysa pinakamababang level, hindi na kayo maaari pang umapela. Kung ang halaga ng 
dolyar ay mataas, maaari ninyong hingin sa isang ALJ o tagapamagitan na abogado na dinggin ang inyong apela. 

Kung hindi kayo sumasang-ayon sa desisyon ng ALJ o tagapamagitan na abogado, maaaari kayong pumunta 
sa Konseho ng Mga Apela sa Medicare. Pagkatapos noon, may karapatan kayong humingi sa isang pederal na 
hukuman upang tingnan ang inyong apela. 

Kung kailangan ninyo ng tulong sa anumang yugto ng proseso ng mga apela, maaari ninyong tawagan ang 
Cal MediConnect Ombuds Program sa 1-855-501-3077. 

I2. Mga kasunod na hakbang para sa mga serbisyo at item ng Medicare 
Mayroon din kayong higit pang karapatan sa pag-apela kung ang inyong apela ay tungkol sa mga serbisyo o 
item na maaaring sinasakop ng Medi-Cal. Kung hindi kayo sumasang-ayon sa desisyon ng Pagdinig ng Estado at 
gusto ninyong suriin ito ng isa pang hukom, maaari kayong humingi ng isang muling pagdinig at/o humingi ng 
panghukumang pagsusuri. 

Upang humingi ng muling pagdinig, magpadala ng nakasulat na request (sulat) sa: 

The Rehearing Unit 
744 P Street, MS 19-37 
Sacramento, CA 95814 

Dapat ipadala ang sulat sa loob ng 30 araw pagkatapos ninyong matanggap ang inyong desisyon. Maaaring palawigin 
ang takdang petsa na ito nang hanggang 180 araw kung mayroon kayong magandang dahilan na mahuli. 

Sa inyong request para sa muling pagdinig, sabihin ang petsa kung kailan ninyo natanggap ang inyong desisyon 
at kung bakit dapat pagbigyan ang isang muling pagdinig. Kung gusto ninyong magharap ng karagdagang 
ebidensiya, ilarawan ang karagdagang ebidensiya at ipaliwanag kung bakit hindi ito ipinakita at kung paano nito 
mababago ang desisyon. Maaari kayong makipag-ugnayan sa mga serbisyo ng abogado upang humingi ng tulong. 

Upang humiling ng panghukumang pagsusuri, dapat kayong magsampa ng petisyon sa Kataas-taasang Hukuman 
(sa ilalim ng Alituntunin ng Sibil na Pamamaraan Seksyon 1094.5)  sa loob ng isang taon pagkatapos ninyong 
matanggap ang inyong desisyon. Isampa ang inyong petisyon sa Kataas-taasang Hukuman para sa binanggit na 
county sa inyong desisyon. Maaari ninyong isampa ang petisyong ito nang hindi humihingi ng muling pagdinig. 
Walang kailangang mga bayad para sa pagsasampa. Maaari kayong maging karapat-dapat para sa makatwirang mga 
bayad at gastos ng abogado kung maglalabas ang Hukuman ng panghuling desisyon nang pabor sa inyo. 
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Kung dininig ang muling pagdinig at hindi kayo sumasang-ayon sa desisyon mula sa muling pagdinig, maaari 
kayong humingi ng panghukumang pagsusuri ngunit hindi kayo maaaring humingi ng isa pang muling pagdinig. 

J. Paano magreklamo 

J1. Ano-anong mga uri ng problema ang dapat maging mga reklamo 
Ginagamit ang proseso ng reklamo para sa mga partikular na uri ng mga problema, tulad ng mga problemang may 
kaugnayan sa kalidad ng pangangalaga, mga oras ng paghihintay at serbisyo sa customer. Narito ang mga halimbawa 
ng mga uri ng mga problema na pinamamahalaan ng proseso ng pagrereklamo. 

Mga reklamo tungkol sa kalidad 

• Hindi kayo masaya sa kalidad ng pangangalaga, tulad ng 
pangangalagang natanggap ninyo sa ospital. 

Mga reklamo tungkol sa pagkapribado 

• Sa palagay ninyo ay may hindi gumalang sa inyong karapatan 
sa pagkapribado, o hindi nagbahagi ng impormasyon tungkol 
sa inyo na kumpidensiyal. 

Mga reklamo tungkol sa hindi magandang serbisyo sa customer 

• Ang isang provider ng pangangalagang pangkalusugan o mga 
tauhan ay bastos o hindi magalang sa inyo. 

• Hindi maganda ang pagtrato sa inyo ng kawani ng L.A. Care 
Cal MediConnect Plan. 

• Sa palagay ninyo ay pinipilit kayo sa plano. 

Mga reklamo tungkol sa pagiging naa-access 

Sa isang sulyap: Paano 
magrereklamo 

Maaari kang gumawa ng panloob na 
reklamo sa aming plan at/o ng panlabas 
na reklamo sa isang organisasyon na 
walang kaugnaayn sa aming plan. 

Upang gumawa ng panloob na reklamo, 
tawagan ang Mga Serbisyo sa Miyembro 
o magpadala sa amin ng sulat. 

Mayroong iba't ibang organisasyon 
na namamahala sa mga panlabas 
na reklamo. Para sa higit pang 
impormasyon, basahin ang Seksyon J3 
sa pahina 198. 

• Hindi ninyo mapuntahan o magamit ang mga serbisyo at pasilidad sa pangangalagang pangkalusugan sa isang 
tanggapan ng doktor o provider. 

• Hindi kayo binibigyan ng inyong provider ng makatwirang tulong na kailangan ninyo tulad ng American Sign 
Language Interpreter. 

Mga reklamo tungkol sa mga oras ng paghihintay 

• Kayo ay nahihirapang makakuha ng appointment, o napakatagal na naghihintay para makakuha nito. 

• Kayo ay masyadong matagal na pinaghintay ng mga doktor, pharmacist, o ibang mga propesyonal sa kalusugan 
o ng Mga Serbisyo sa Miyembro o ibang mga kawani ng plano. 

Mga reklamo tungkol sa kalinisan 

• Sa palagay ninyo ang klinika, ospital o tanggapan ng doktor ay hindi malinis. 
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Mga reklamo tungkol sa access sa wika 

• Ang inyong doktor o provider ay hindi nagbibigay sa inyo ng isang interpreter sa panahon ng inyong appointment. 

Mga reklamo tungkol sa mga komunikasyon mula sa amin 

• Sa tingin ninyo ay nabigo kaming magbigay sa inyo ng abiso o sulat na dapat na natanggap ninyo. 

• Sa tingin ninyo ang nakasulat na impormasyon na ipinadala namin sa inyo ay napakahirap maunawaan. 

Mga reklamo tungkol sa pagiging nasasapanahon ng aming mga aksyon na may kaugnayan sa mga 
desisyon o apela sa pagsaklaw 

• Kayo ay naniniwala na hindi kami nakakaabot sa aming mga takdang petsa sa para sa paggawa ng desisyon sa 
pagsaklaw o pagsagot sa inyong apela. 

• Kayo ay naniniwala na, pagkatapos makakuha ng desisyon sa pagsaklaw o apela na pabor sa inyo, hindi kami 
nakakaabot sa mga takdang petsa para sa pag-apruba o pagbibigay sa inyo ng serbisyo o pagbabayad para sa mga 
partikular na serbisyong medikal. 

• Kayo ay naniniwala na hindi namin ipinadala sa tamang oras ang inyong kaso sa Entidad para sa Malayang 
Pagsusuri. 

Ang salitang naaayon sa batas para sa isang “reklamo” 
ay isang “karaingan.” 

Ang salitang naaayon sa batas para sa “pagrereklamo” ay 
“pagsasampa ng karaingan.” 

Mayroon bang iba't ibang uri ng mga reklamo? 

Oo. Maaari kayong gumawa ng panloob na reklamo at/o panlabas na reklamo. Ang panloob na reklamo ay 
isinusumite sa at sinusuri ng aming plano. Ang panlabas na reklamo ay isinusumite sa at sinusuri ng isang 
organisasyong walang kaugnayan sa aming plano. Kung kailangan ninyo ng tulong sa paggawa ng panloob at/o 
panlabas na reklamo, maaari ninyong tawagan ang Cal MediConnect Ombuds Program sa 1-855-501-3077. 

J2. Mga panloob na reklamo 
Paano gumawa ng panloob na reklamo, tawagan ang Mga Serbisyo sa Miyembro sa 1-888-522-1298 (TTY: 711). 
Maaari kayong gumawa ng reklamo anumang oras maliban ito ay tungkol sa gamot na kasama sa Part D. Kung 
ang reklamo ay tungkol sa gamot na kasama sa Part D, dapat ninyong isumite ito sa loob ng 60 mga araw sa 
kalendaryo pagkatapos ninyong magkaroon ng problemang gusto ninyong ireklamo. 

• Kung may iba pang bagay na kailangan ninyong gawin, sasabihin ito sa inyo ng Mga Serbisyo sa Miyembro. 

• Maaari rin ninyong isulat ang inyong reklamo at ipadala ito sa amin. Kung isinulat ninyo ang inyong reklamo, 
magbibigay kami ng nakasulat na sagot sa inyong reklamo. 
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• Ang mga Karaingan at Apela ay maaaring isumite gamit ang mga sumusunod na paraan: 
Telepono: 1-888-522-1298 (TTY 711), 24 na oras sa isang araw, 7 araw sa isang linggo, kasama ang 
mga holiday 
Fax: 1-213-438-5748 
Sa sulat: L.A. Care Health Plan 

Grievance and Appeals Unit 
P.O. Box 811610 
Los Angeles, CA 90081 

Online: https://www.lacare.org/online-grievance-form 

• Kung sakaling gusto ng miyembro na may isang taong kumilos sa kanilang ngalan (halimbawa: kamag-anak, 
abogado), dapat kumpletuhin ang isang form ng Pagtatalaga ng Kinatawan (Appointment of Representative, AOR) 
https://www.cms.gov/Medicare/CMS-Forms/CMS-Forms/downloads/cms1696.pdf at ipadala sa L.A. Care 
sa pamamagitan ng fax o ang address para sa sulat na nakalista sa itaas. Ang gumagamot na doktor ng miyembro 
ay hindi kailangang magkumpleto ng AOR form kapag nagsasampa ng Apela sa ngalan ng miyembro. 

Mga takdang panahon para sa Pagsasampa ng Mga Karaingan at Apela 

Mga Apela 
Part C (Muling Pagsasaalang-alang) 

• Mayroong 60 araw ang miyembro mula sa petsa ng pagtanggi upang magsumite ng isang apela. Maaaring 
tanggapin ang mga apela nang lampas sa 60 araw nang may magandang dahilan. 

• Pinabilis na Takdang Panahon: 72 oras 

• Karaniwang Takdang Panahon: bago ibigay ang serbisyo 30 araw/pagkatapos ibigay ang serbisyo 60 araw 

• Maaaring palawigin ang kaso nang karagdagang 14 na araw 

Part D (Muling Pagtukoy) 

• Mayroong 60 araw ang miyembro mula sa petsa ng pagtanggi upang magsumite ng isang apela. Maaaring 
tanggapin ang mga apela nang lampas sa 60 araw nang may magandang dahilan. 

• Pinabilis na Takdang Panahon: 72 oras 

• Karaniwang Takdang Panahon: 7 araw 

• Maaaring palawigin ang kaso nang karagdagang 14 na araw 

Mga Karaingan 
Part D 

• Anumang oras maaaring magsampa ang miyembro ng isang karaingan o ng pahayag ng kawalan ng kasiyahan. 

https://www.lacare.org/online-grievance-form
https://www.cms.gov/Medicare/CMS-Forms/CMS-Forms/downloads/cms1696.pdf
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Lahat ng Iba Pang Reklamo 
• Anumang oras maaaring magsampa ang miyembro ng reklamo o pahayag ng kawalan ng kasiyahan. 

• Pinabilis na Takdang Panahon: 24 oras 

• Karaniwang Takdang Panahon: 30 araw 

• Maaaring palawigin ang kaso nang karagdagang 14 na araw. 

• Ang salitang naaayon sa batas para sa “mabilis na reklamo” ay “pinabilis na karaingan.” 

Ang salitang naaayon sa batas para sa “mabilis na reklamo” ay 
“pinabilis na karaingan.” 

Kung posible, kayo ay sasagutin agad namin. Kung itatawag ninyo sa amin ang isang reklamo, maaaring mabigyan 
namin kayo ng sagot sa parehong tawag sa telepono. Kung ang kondisyon ng inyong kalusugan ay hinihiling sa 
aming mabilis na sumagot, gagawin namin ito. 

• Sinasagot namin ang karamihan sa mga reklamo sa loob ng 30 araw sa kalendaryo. Kung hindi kami gagawa ng 
desisyon sa loob ng 30 araw sa kalendaryo dahil kailangan namin ng higit pang impormasyon, aabisuhan namin 
kayo sa sulat. Magbibigay din kami ng update sa katayuan at tinatayang panahon para matanggap ninyo ang sagot. 

• Kung nagrereklamo kayo dahil tinanggihan namin ang inyong request para sa isang “mabilis na desisyon sa 
pagsakop” o isang “mabilis na apela,” awtomatiko namin kayo bibigyan ng “mabilis na reklamo” at sasagutin 
ang inyong reklamo sa loob ng 24 oras. 

• Kung nagrereklamo kayo dahil naglaan kami ng karagdagang panahon upang gumawa ng desisyon sa pagsakop, 
awtomatiko namin kayo bibigyan ng “mabilis na reklamo” at tutugon sa inyong reklamo sa loob ng 24 oras. 

• Kung hindi kami sumang-ayon sa ilan o lahat ng inyong mga reklamo, sasabihin namin sa ninyo at ibibigay sa 
inyo ang aming dahilan. Sasagot kami kung sumasang-ayon man kami sa reklamo o hindi. 

J3. Mga panlabas na reklamo 
Maaari ninyong sabihin sa Medicare ang tungkol sa inyong reklamo 

Maaari ninyong ipadala sa Medicare ang inyong reklamo. Makukuha ang Form ng Medicare para sa Reklamo sa: 
www.medicare.gov/MedicareComplaintForm/home.aspx. 

Siniseryoso ng Medicare ang inyong mga reklamo at gagamitin ang impormasyong ito upang tulungang 
pagandahin ang kalidad ng programa ng Medicare. 

Kung kayo ay may ibang feedback o alalahanin, o kung sa palagay ninyo ay hindi tumutugon ang plano sa inyong 
problema, mangyaring tumawag sa 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227). Ang mga gumagamit ng TTY ay 
dapat tumawag sa 1-877-486-2048. Libre ang pagtawag. 

http://www.medicare.gov/MedicareComplaintForm/home.aspx
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Maaari ninyong sabihin sa Medicare ang tungkol sa inyong reklamo 

Tumutulong din ang Cal MediConnect Ombuds Program sa paglutas ng mga problema mula sa walang 
kinikilingang katayuan upang tiyaking nakukuha ng aming mga miyembro ang lahat ng saklaw na serbisyo na 
dapat naming ibigay. Ang Cal MediConnect Ombuds Program ay walang kaugnayan sa amin o sa alinmang 
kumpanya ng insurance sa kalusugan o planong pangkalusugan. 

Ang numero ng telepono para sa Cal MediConnect Ombuds Program ay 1-855-501-3077. Libre ang mga serbisyo. 

Maaari ninyong sabihin sa Kagawaran ng Pinamamahalagang Pangangalagang Pangkalusugan ng 
California (DMHC) ang tungkol sa inyong reklamo 

Ang Kagawaran ng Pinamamahalagang Pangangalagang Pangkalusugan ng California (DMHC) ay responsable sa 
pagkontrol ng mga planong pangkalusugan. Maaari ninyong tawagan ang DMHC Help Center para sa tulong sa 
mga reklamo tungkol sa mga serbisyo ng Medi-Cal. Maaari kayong makipag-ugnayan sa DMHC kung kailangan 
ninyo ng tulong sa reklamong kinabibilangan ng apurahang isyu o ng isa na kinabibilangan ng napipinto at 
malubhang pagbabanta sa inyong kalusugan, kung kayo ay nasa matinding pananakit, hindi kayo sumasang-ayon 
sa desisyon ng aming plano tungkol sa inyong reklamo, o hindi nalutas ng aming plano ang inyong reklamo 
pagkatapos ng 30 araw sa kalendaryo. 

Narito ang dalawang paraan upang makakuha ng tulong mula sa Help Center: 

• Tumawag sa 1-888-466-2219. Ang mga indibiduwal na bingi, may kapansanan sa pandinig o pagsasalita ay 
maaaring gamitin ang walang bayad na numero ng TTY na 1-877-688-9891. Libre ang pagtawag. 

• Bisitahin ang website ng Kagawaran ng Pinamamahalaang Pangangalagang Pangkalusugan (www.dmhc.ca.gov). 

Maaari kayong magsampa ng reklamo sa Office for Civil Rights 

Maaari kayong gumawa ng reklamo sa Office for Civil Rights ng Kagawaran ng Mga Serbisyo para sa Kalusugan at 
Tao kung sa tingin hindi patas ang pagtrato sa inyo. Halimbawa, maaari kayong magreklamo tungkol sa access para 
sa may kapansanan o tulong sa wika. Ang numero ng telepono para sa Office for Civil Rights ay 1-800-368-1019. 
Ang mga gumagamit ng TTY ay dapat tumawag sa 1-800-537-7697. Maaari rin ninyong bisitahin ang 
www.hhs.gov/ocr para sa higit pang impormasyon. 

Maaari rin kayong makipag-ugnayan sa lokal na opisina ng Office for Civil Rights sa: 

SUMULAT: Office for Civil Rights 
U.S. Department of Health and Human Services 
90 7th Street, Suite 4-100 
San Francisco, CA 94103 

TAWAGAN: 1-800-368-1019 
TDD: 1-800-537-7697 
FAX: 1-202-619-3818 

Maaaring may mga karapatan din kayo sa ilalim ng Batas na Americans with Disability at sa ilalim ng Titulo VI 
ng Civil Rights Acts of 1964, ang Batas para sa Rehabilitasyon ng 1973, ang Batas sa Diskriminasyon sa Mga 
Edad ng 1975, lahat ng iba pang batas na naaangkop sa mga organisasyon na nakakakuha ng pondo sa pederal, at 
iba pang batas at panuntunan na naaangkop para sa anumang ibang dahilan. Maaari kayong makipag-ugnayan sa 
Cal MediConnect Ombuds Program para sa tulong. Ang numero ng telepono ay 1-855-501-3077. 

http://www.dmhc.ca.gov
http://www.hhs.gov/ocr
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Maaari kayong magsampa ng reklamo sa Quality Improvement Organization 

Kapag ang reklamo ninyo ay tungkol sa kalidad ng pangangalaga, mayroon din kayong dalawang pagpipilian: 

• Kung gusto ninyo, maaari kayong magreklamo nang direkta tungkol sa kalidad ng pangangalaga sa Quality 
Improvement Organization (nang hindi nagrereklamo sa amin). 

• O maaari kayong magreklamo sa amin at sa Quality Improvement Organization. Kung nagreklamo kayo sa 
organisasyong ito, makikipagtulungan kami sa kanila upang ayusin ang inyong reklamo. 

Ang Organisasyon sa Pagpapahusay ng Kalidad ay isang grupo ng mga aktibong doktor at ibang mga eksperto 
sa pangangalagang pangkalusugan na binabayaran ng pederal na pamahalaan upang suriin at pahusayin ang 
pangangalagang ibinibigay sa mga pasyente ng Medicare. Para alamin pa ang tungkol sa Organisasyon sa 
Pagpapahusay ng Kalidad, Tingnan ang Kabanata 2. 

Sa California, ang Organisasyon sa Pagpapahusay ng Kalidad ay tinatawag na Livanta. Ang numero ng telepono 
para sa Livanta ay 1-877-588-1123 (TTY: 1-855-887-6668). 
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Panimula 
Sinasabi sa inyo ng kabanatang ito ang mga paraan na maaari ninyong tapusin ang iyong pagiging miyembro sa 
aming planong Cal MediConnect at ang inyong mga opsyon ng saklaw sa kalusugan pagkatapos ninyong umalis 
sa plano. Kung aalis kayo sa aming plano, mananatili pa rin kayo sa mga programa ng Medicare at Medi-Cal hangga't 
karapat-dapat kayo. Lumalabas sa alphabetical na pagkakasunod-sunod ang mahahalagang termino at ang mga 
kahulugan ng mga ito sa huling kabanata ng Handbook ng Miyembro. 

Talaan ng mga Nilalaman 

A. Kailan ninyo maaaring tapusin ang pagiging miyembro sa aming plano ng Cal MediConnect .....203 

B. Paano tatapusin ang inyong pagiging miyembro sa aming plano ng Cal MediConnect .................204 

C. Paano sasali sa ibang plano ng Cal MediConnect ................................................................................204 

D. Paano makakakuha ng mga serbisyo ng Medicare at Medi-Cal nang magkahiwalay .....................204 

D1. Mga paraan para makuha ang inyong mga serbisyo ng Medicare.........................................................................204 

D2. Paano makukuha ang inyong mga serbisyo ng Medi-Cal..........................................................................................206 

E. Patuloy na matanggap ang iyong mga medikal na serbisyo at gamot sa pamamagitan 
ng aming plano hanggang matapos ang inyong pagiging miyembro ..............................................207 

F. Ang iba pang sitwasyon kapag natapos ang inyong pagiging miyembro sa aming 
plan ng Cal MediConnect ........................................................................................................................207 

G. Mga panuntunan laban sa paghiling sa inyo na umalis sa aming plano ng Cal MediConnect 
para sa anumang dahilan na may kaugnayan sa kalusugan ..............................................................208 

H. Ang inyong karapatan na gumawa ng reklamo kung tinapos namin ang inyong pagiging 
miyembro ng aming plano ....................................................................................................................209 

I. Paano makakakuha ng higit pang impormasyon tungkol sa pagtatapos ng inyong 
pagiging miyembro ng plano .................................................................................................................209 
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A. Kailan ninyo maaaring tapusin ang inyong pagiging miyembro sa 
aming Cal MediConnect Plan 

Maaari ninyong tapusin ang inyong pagiging miyembro sa L.A. Care Cal MediConnect Plan anumang oras sa 
taon sa pamamagitan ng pagpapa-enroll sa ibang Medicare Advantage Plan, pagpapatala sa ibang plano ng 
Cal MediConnect, o paglipat sa Original Medicare. 

Ang inyong pagiging miyembro ay matatapos sa huling araw ng buwan na matatanggap namin ang inyong 
kahilingan na baguhin ang inyong plano. Halimbawa, kung matanggap namin ang inyong kahilingan sa Enero 18, 
ang inyong saklaw sa aming plano ay matatapos sa Enero 31. Ang inyong bagong saklaw ay magsisimula sa unang 
araw ng kasunod na buwan (Pebrero 1, sa halimbawang ito). 

Kapag tinapos ninyo ang inyong pagiging miyembro sa aming plano, itatala kayo sa isang plano sa pinamamahalaang 
pangangalaga ng Medi-Cal na pipiliin ninyo para sa inyong mga serbisyo ng Medi-Cal, maliban kung pumili kayo 
ng ibang plano ng Cal MediConnect Kayo ay maaari ring pumili ng inyong mga opsyon sa pagkaka-enroll sa 
Medicare kapag tinapos ninyo ang inyong pagiging miyembro sa aming plano. Kung aalis kayo sa aming plano, 
makakakuha kayo ng impormasyon tungkol sa inyong: 

• Mga opsyon ng Medicare sa talahayanan sa mga pahina 205-206. 

• Mga Serbisyo ng Medi-Cal sa pahina 206. 

Makakakuha kayo ng higit pang impormasyon tungkol sa kung paano ninyo tatapusin ang inyong pagiging 
miyembro sa pamamagitan ng pagtawag sa: 

• Mga Serbisyo ng Miyembro sa 1-888-522-1298 (TTY: 711). 

• Health Care Options sa 1-844-580-7272, Lunes hanggang Biyernes 8:00 a.m. hanggang 6:00 p.m. Ang mga 
gumagamit ng TTY ay dapat tumawag sa 1-800-430-7077. 

• Tulong na Programa ng State para sa Insurance sa Kalusugan (State Health Insurance Assistance Program, 
SHIP), Programa sa Pagpapayo at Pagtataguyod ng Insurance ng California (Health Insurance Counseling 
and Advocacy Program, HICAP), sa 1-800-434-0222, Lunes hanggang Biyernes mula 8:00 a.m. hanggang 
5:00 p.m. Para sa higit pang impormasyon o upang maghanap ng lokal na opisina ng HICAP sa inyong lugar, 
mangyaring bisitahin ang www.aging.ca.gov/HICAP/. 

• Cal MediConnect Ombuds Program sa 1-855-501-3077, Lunes hanggang Biyernes mula 9:00 a.m. hanggang 
5:00 p.m. Ang mga gumagamit ng TTY ay dapat tumawag sa 1-855-847-7914. 

• Medicare sa 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227), 24 oras sa isang araw, 7 araw sa isang linggo. Ang mga 
gumagamit ng TTY ay dapat tumawag sa 1-877-486-2048. 

Tandaan: Kung kayo ay nasa isang programa ng pamamahala ng gamot, maaaring makakapagpalit ng mga plano. 
Tingnan ang Kabanata 5 para sa impormasyon tungkol sa mga programa ng pamamahala ng gamot. 

http://www.aging.ca.gov/HICAP/
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B. Paano tatapusin ang inyong pagiging miyembro sa aming 
Cal MediConnect Plan 

Kung napagpasiyahan ninyong tapusin ang inyong pagiging miyembro, sabihin sa Medi-Cal o Medicare na gusto 
ninyong umalis sa L.A. Care Cal MediConnect Plan: 

• Tawagan ang Health Care Options sa 1-844-580-7272, Lunes hanggang Biyernes 8:00 a.m. hanggang 
6:00 p.m. Ang mga gumagamit ng TTY ay dapat tumawag sa 1-800-430-7077; O 

• Tumawag sa Medicare sa 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227), 24 oras sa isang araw, 7 araw sa isang linggo. 
Ang mga gumagamit ng TTY (mga taong may problema sa pandinig o pagsasalita) ay dapat tumawag sa 
1-877-486-2048. Kapag tumawag kayo sa 1-800-MEDICARE, maaari rin kayong magpatala sa isa pang 
planong pangkalusugan o sa gamot ng Medicare. Ang higit pang impormasyon sa pagkuha ng inyong mga 
serbisyo ng Medicare kapag umalis kayo sa aming plano ay nasa tsart sa pahina 205-206. 

C. Paano sasali sa ibang Cal MediConnect Plan 
Kung gusto ninyong patuloy na makuha ang inyong mga benepisyo sa Medicare at Medi-Cal nang magkasama 
mula sa iisang plano, maaari kayong sumali sa ibang plano ng Cal MediConnect. 

Upang magpatala sa ibang plano ng Cal MediConnect plan: 

• Tumawag sa Health Care Options sa 1-844-580-7272, Lunes hanggang Biyernes mula 8:00 a.m. hanggang 
6:00 p.m. Ang mga gumagamit ng TTY ay dapat tumawag sa 1-800-430-7077. Sabihin sa kanila na gusto 
ninyong umalis sa L.A. Care Cal MediConnect Plan at sumali ng ibang plano ng Cal MediConnect. Kung 
hindi kayo sigurado kung anong plano ang gusto ninyong salihan, masasabi nila sa inyo ang tungkol sa iba pang 
mga plano sa inyong lugar. 

Ang inyong saklaw sa L.A. Care Cal MediConnect Plan ay matatapos sa huling araw ng buwan na natanggap namin 
ang inyong kahilingan. 

D. Paano makakakuha ng mga serbisyo ng Medicare at Medi-Cal 
nang magkahiwalay 

Kung ayaw ninyong magpatala sa ibang Cal MediConnect plan pagkatapos kayong umalis sa L.A. Care 
Cal MediConnect Plan, babalik kayo sa pagkuha ng inyong mga serbisyo sa Medicare at Medi-Cal 
nang magkahiwalay. 

D1. Mga paraan para makuha ang inyong mga serbisyo ng Medicare 
Makakapili kayo tungkol sa kung paano kayo kukuha ng mga benepisyo ng Medicare. 

Mayroon kayong tatlong opsyon para sa pagkuha ng inyong mga serbisyo sa Medicare. Sa pagpili sa isa sa mga opsyon 
na ito, awtomatiko ninyong tatapusin ang inyong pagiging miyembro sa aming plano ng Cal MediConnect. 
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1. Makakalipat kayo sa: 
Isang plano sa kalusugan ng Medicare, tulad ng Medicare 
Advantage Plan o, kung natutugunan ninyo ang mga 
kinakailangan sa pagiging karapat-dapat at nakatira sa lugar 
ng serbisyo, Programa para sa Kumpletong Pangangalaga 
para sa Matatanda (Program of All-inclusive Care for the 
Elderly, PACE) 

Narito ang dapat gawin: 
Tumawag sa Medicare sa 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227), 
24 na oras sa isang araw, 7 araw sa isang linggo. Ang mga 
gumagamit ng TTY ay dapat tumawag sa 1-877-486-2048. 

Para sa mga tanong sa PACE, tumawag sa 1-855-921-PACE (7223). 

Kung kailangan ninyo ng tulong o higit pang impormasyon: 

• Tawagan ang Programa sa Pagpapayo at Pagtataguyod ng 
Insurance sa Kalusugan ng California (HICAP) sa 
1-800-434-0222, Lunes hanggang Biyernes mula 8:00 a.m. 
hanggang 5:00 p.m. Para sa higit pang impormasyon o upang 
maghanap ng lokal na opisina ng HICAP sa inyong lugar, 
mangyaring bisitahin ang www.aging.ca.gov/HICAP/. 

Kayo ay awtomatikong maaalis sa pagkaka-enroll L.A. Care 
Cal MediConnect Plan kapag magsimula ang pagsaklaw ng bago 
ninyong plano. 

2. Makakalipat kayo sa: 
Original Medicare na may nakahiwalay na plano ng 
inireresetang gamot ng Medicare 

Narito ang dapat gawin: 
Tumawag sa Medicare sa 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227), 
24 na oras sa isang araw, 7 araw sa isang linggo. Ang mga 
gumagamit ng TTY ay dapat tumawag sa 1-877-486-2048. 

Kung kailangan ninyo ng tulong o higit pang impormasyon: 

• Tawagan ang Programa sa Pagpapayo at Pagtataguyod ng 
Insurance sa Kalusugan (HICAP) sa 1-800-434-0222, 
Lunes hanggang Biyernes mula 8:00 a.m. hanggang 5:00 p.m. 
Para sa higit pang impormasyon o upang maghanap ng lokal 
na opisina ng HICAP sa inyong lugar, mangyaring bisitahin ang 
www.aging.ca.gov/HICAP/. 

Kayo ay awtomatikong maaalis sa pagkaka-enroll sa L.A. Care 
Cal MediConnect Plan kapag magsimula ang pagsaklaw ng 
Original Medicare. 

http://www.aging.ca.gov/HICAP/
http://www.aging.ca.gov/HICAP/
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3. Makakalipat kayo sa: 
Original Medicare na walang nakahiwalay na plan ng 
inireresetang gamot ng Medicare 
TANDAAN: Kung lilipat kayo sa Original Medicare at hindi magpapa-enroll 
sa hiwalay na plano ng inireresetang gamot ng Medicare, maaari kayong 
mag-enroll sa isang plano ng gamot, maliban kung sabihin ninyo sa 
Medicare na ayaw ninyong sumali. 

Dapat lamang ninyo iwan ang saklaw sa inireresetang gamot kung 
mayroon kayong saklaw sa gamot mula sa ibang mapagkukunan, 
tulad ng isang employer o unyon. Kung mayroon kayong mga tanong 
kung kailangan ninyo ang saklaw sa gamot, tawagan ang Programa sa 
Pagpapayo at Pagtataguyod para sa Insurance sa Kalusugan ng California 
(HICAP) sa 1-800-434-0222, Lunes hanggang Biyernes mula 8:00 a.m. 
hanggang 5:00 p.m. para sa higit pang impormasyon o para maghanap ng 
lokal na opisina ng HICAP sa inyong lugar, mangyaring bisitahin ang 
www.aging.ca.gov/HICAP/. 

Narito ang dapat gawin: 
Tumawag sa Medicare sa 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227), 
24 na oras sa isang araw, 7 araw sa isang linggo. Ang mga 
gumagamit ng TTY ay dapat tumawag sa 1-877-486-2048. 

Kung kailangan ninyo ng tulong o higit pang impormasyon: 

• Tawagan ang Programa sa Pagpapayo at Pagtataguyod 
ng Insurance sa Kalusugan ng California (HICAP) sa 
1-800-434-0222, Lunes hanggang Biyernes mula 8:00 a.m. 
hanggang 5:00 p.m. Para sa higit pang impormasyon o upang 
maghanap ng lokal na opisina ng HICAP sa inyong lugar, 
mangyaring bisitahin ang www.aging.ca.gov/HICAP/. 

Kayo ay awtomatikong maaalis sa pagkaka-enroll sa  L.A. Care 
Cal MediConnect Plan kapag magsimula ang pagsaklaw ng 
Orginal Medicare. 

D2. Paano kayo makakakuha ng mga serbisyo ng Medi-Cal 
Kapag umalis kayo sa aming Cal MediConnect plan, kayo ay itatala sa inyong pinili na plano ng pinamamahalaang 
pangangalaga ng Medi-Cal. 

Kabilang sa inyong mga serbisyo ng Medi-Cal ang karamihan sa mga pangmatagalang serbisyo at suporta at 
pangangalaga ng kalusugan ng pag-uugali. 

Kapag hiningi ninyong tapusin ang inyong pagiging miyembro sa aming Cal MediConnect plan, kailangan 
ninyong ipaalam sa Health Care Options kung saang plano ng pinamamahalaang pangangalagang pangkalusugan 
ng Medi-Cal ninyo gustong sumali. 

• Tumawag sa Health Care Options sa 1-844-580-7272, Lunes hanggang Biyernes mula 8:00 a.m. hanggang 
6:00 p.m. ang mga gumagamit ng TTY ay dapat tumawag sa 1-800-430-7077. Sabihin sa kanila na gusto 
ninyong umalis sa L.A. Care Cal MediConnect Plan at sumali sa plano ng pinamamahalaang pangangalaga ng 
Medi-Cal. Kung hindi kayo sigurado kung anong plano ang gusto ninyong salihan, masasabi nila sa inyo ang 
tungkol sa iba pang mga plano sa inyong lugar. 

Kapag tinapos ninyo ang inyong pagiging miyembro sa aming Cal MediConnect plan, makakakuha kayo ng 
bagong ID Card ng Miyembro, bagong Handbook ng Miyembro, at bagong Direktoryo ng Provider at  Parmasya 
para sa inyong saklaw ng Medi-Cal. 

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


Handbook ng Miyembro ng L.A. Care Cal MediConnect Plan Kabanata 10 Pagtapos ng inyong pagiging 
miyembro sa aming Cal MediConnect Plan

?
207 

Kung mayroon kayong mga tanong, pakitawagan ang L.A. Care Cal MediConnect Plan sa  
1-888-522-1298 (TTY: 711), 24 na oras, 7 araw sa isang linggo, kasama ang mga holiday.  
Libre ang pagtawag. Para sa higit pang impormasyon, bisitahin ang www.calmediconnectla.org.

   
 

  
 

 

  
 

   

 

  
      

 
     

  

 

 

 

  

  

 
       

E. Patuloy na makakuha ng inyong mga medikal na serbisyo at 
gamot sa pamamagitan ng aming plan hanggang matapos ang 
inyong pagiging miyembro 

Kapag aalis kayo sa L.A. Care Cal MediConnect Plan, maaaring magtagal bago matapos ang inyong pagiging 
miyembro at magsimula ang inyong bagong saklaw ng Medicare at Medi-Cal. Tingnan ang pahina 203 para sa 
higit pang impormasyon. Sa panahong ito, patuloy kayong tatanggap ng inyong pangangalagang pangkalusugan at 
mga gamot sa pamamagitan ng aming plano. 

• Dapat ninyong gamitin ang aming mga parmasyang nasa network upang punan ng gamot ang inyong 
mga gamot. Karaniwan, ang inyong mga inireresetang gamot ay sinasaklaw lamang kung ang mga ito ay 
pinupunan sa isang parmasyang nasa network, kabilang ang sa pamamagitan ng aming mga serbisyo ng 
parmasya para sa pag-order sa koreo. 

• Kung kayo ay naospital sa araw na matatapos ang inyong pagiging miyembro, ang inyong pamamalagi 
sa ospital ay karaniwang sasakupin ng aming Cal MediConnect plan hanggang kayo ay palabasin. 
Mangyayari ito kahit na magsimula ang bago ninyong saklaw sa kalusugan bago kayo palabasin. 

F. Iba pang sitwasyon kapag natapos ang inyong pagiging miyembro 
sa aming Cal MediConnect Plan 

Sa mga kasong ito dapat tapusin ng L.A. Care Cal MediConnect Plan ang inyong pagiging miyembro sa plano: 

• Kung may pagkaantala sa inyong Medicare Part A at Part B na saklaw. 

• Kung hindi na kayo kwalipikado para sa Medi-Cal. Ang aming plano ay para sa mga taong kwalipikado para 
sa parehong Medicare at Medi-Cal. Ang Kagawaran ng Mga Serbisyo sa Kalusugan ng California (Department 
of Health Care Services, DHCS) o ang Mga Sentro para sa mga Serbisyo ng Medicare at Medicaid (Centers for 
Medicare and Medicaid Services, CMS) ay maaaring alisin kayo sa pagkakatala mula sa Medi-Cal kung matukoy 
na hindi na kayo karapat-dapat para sa programa. 

• Kung lumipat kayo sa labas ng aming lugar ng serbisyo. 

• Kung kayo ay malayo sa aming lugar ng serbisyo nang mahigit sa anim na buwan. 

° Kung kayo ay ililipat o magbibiyahe nang mahaba, kailangan ninyong tawagan ang Mga Serbisyo sa 
Miyembro upang malaman kung ang lugar na lilipatan ninyo o saan magbibiyahe ay nasa lugar ng serbisyo 
ng aming plano. 

• Kapag makukulong kayo o mabibilanggo para sa isang kriminal na paglabag. 

• Kung kayo ay nagsinungaling o hindi nagbigay ng impormasyon tungkol sa ibang insurance ninyo para sa mga 
iniresetang gamot. 

• Kung kayo ay hindi isang mamamayan ng Estados Unidos o hindi legal na nakatira sa Estados Unidos. 

Kayo dapat ay isang mamamayan ng Estados Unidos o legal na nakatira sa Estados Unidos para maging miyembro ng 
aming plano. Aabisuhan kami ng Mga Sentro Center para sa Mga Serbisyo ng Medicare at Medicaid (CMS) kung 
hindi kayo karapat-dapat na manatiling miyembro sa batayan na ito. Dapat naming alisin kayo sa pagkaka-enroll 
kung hindi ninyo natutugunan ang kinakailangang ito. 
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Kung hindi na kayo kwalipikado para sa Medi-Cal o nagbago ang mga inyong kalagayan na naging dahilan 
para hindi na kayo maging karapat-dapat sa Cal MediConnect, maaari ninyong patuloy na makuha ang inyong 
mga benepisyo mula sa L.A. Care Cal MediConnect Plan para sa karagdagang dalawang buwang panahon. 
Ang karagdagang panahon na ito ay magpapahintulot sa inyo na itama ang inyong impormasyon tungkol sa 
pagiging karapat-dapat kung naniniwala kayo na karapat-dapat pa rin kayo. Makakatanggap kayo ng isang sulat 
mula sa amin tungkol sa pagbabago sa inyong pagiging karapat-dapat na may kasamang mga tagubilin upang 
itama ang inyong impormasyon sa pagiging karapat-dapat. 

• Upang manatiling miyembro ng L.A. Care Cal MediConnect Plan, dapat maging kwalipikado kayo muli bago 
ang huling araw ng dalawang buwang panahon. 

• Kung hindi kayo magiging kwalipikado bago matapos ang dalawang buwang panahon, aalisin kayo sa 
pagkakatala sa L.A. Care Cal MediConnect Plan. 

Maaari naming paalisin kayo sa aming plano para sa mga sumusunod na dahilan lamang kung kumuha muna kami ng 
pahintulot mula sa Medicare at Medi-Cal: 

• Kung sadyang binigyan ninyo kami ng maling impormasyon noong kayo ay nagpapatala sa aming plano at ang 
impormasyong iyon ay nakakaapekto sa inyong pagiging karapat-dapat sa aming plano. 

• Kung kayo ay patuloy na kumikilos sa isang paraan na nakakagambala at ginagawang mahirap para sa amin na 
magbigay ng pangangalagang medikal para sa inyo at ibang mga miyembro ng aming plano. 

• Kung pinayagan ninyo ang ibang tao na gamitin ang inyong ID Card ng Miyembro upang kumuha ng 
pangangalagang medikal. 

° Kung tatapusin namin ang inyong pagiging miyembro sa dahilang ito, maaaring paimbestigahan ng 
Medicare ang inyong kaso sa Inspektor Heneral. 

G. Mga panuntunan laban sa paghiling sa inyo na umalis sa aming 
Cal MediConnect Plan para sa anumang dahilan na may 
kaugnayan sa kalusugan 

Kung sa palagay ninyong pinapaalis kayo sa aming plano para sa dahilan na may kaugnayan sa kalusugan, dapat 
ninyong tawagan ang Medicare sa 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227). Ang mga gumagamit ng TTY ay 
dapat tumawag sa  1-877-486-2048. Maaari kayong tumawag nang 24 oras sa isang araw, 7 araw sa isang linggo. 

Dapat ninyo rin tawagan ang Cal MediConnect Ombuds Program sa 1-855-501-3077, Lunes hanggang 
Biyernes mula 9:00 a.m. hanggang 5:00 p.m. Ang mga gumagamit ng TTY ay dapat tumawag sa 1-855-847-7914. 
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H. Ang inyong karapatang gumawa ng reklamo kung tatapusin 
namin ang inyong pagiging miyembro ng aming plano 

Kung tinapos namin ang inyong pagiging miyembro sa aming Cal MediConnect plan, dapat naming bigyan 
kayo ng aming nakasulat na mga dahilan para sa pagtatapos ng inyong pagiging miyembro. Dapat din naming 
ipaliwanag sa inyo kung paano kayo makakapagsampa ng karaingan o makakapagreklamo tungkol sa aming 
desisyon na tapusin ang inyong pagiging miyembro. Maaari rin ninyong tingnan ang Kabanata 9 para sa 
impormasyon tungkol sa kung paano magrereklamo. 

I. Paano makakakuha ng higit pang impormasyon tungkol sa 
pagtatapos ng inyong pagiging miyembro ng plano 

Kung kayo ay mayroon kayong mga tanong o gusto ng karagdagang impormasyon tungkol sa kung kailan namin 
tatapusin ang inyong pagiging miyembro, maaari kayong: 

• Tumawag sa Mga Serbisyo ng Miyembro sa 1-888-522-1298 (TTY: 711). 

• Tumawag sa Health Care Options sa 1-844-580-7272, Lunes hanggang Biyernes mula 8:00 a.m. hanggang 
6:00 p.m. Ang mga gumagamit ng TTY ay dapat tumawag sa 1-800-430-7077. 

• Tawagan ang Programa sa Pagpapayo at Pagtataguyod ng Insurance sa Kalusugan ng California (HICAP) 
sa 1-800-434-0222, Lunes hanggang Biyernes mula 8:00 a.m. hanggang 5:00 p.m. Para sa higit pang 
impormasyon o maghanap ng lokal na opisina ng HICAP sa inyong lugar, mangyaring bisitahin ang 
www.aging.ca.gov/HICAP/. 

• Tawagan ang Cal MediConnect Ombuds Program sa 1-855-501-3077, Lunes hanggang Biyernes mula 
9:00 a.m. hanggang 5:00 p.m. Ang mga gumagamit ng TTY ay dapat tumawag sa 1-855-847-7914. 

• Tumawag sa Medicare sa 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227), 24 oras sa isang araw, 7 araw sa isang linggo. 
Ang mga gumagamit ng TTY ay dapat tumawag sa 1-877-486-2048. 

http://www.aging.ca.gov/HICAP/
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Panimula 
Kasama sa kabanatang ito ang mga abisong naaayon sa batas na naaangkop sa inyong pagiging miyembro sa L.A. Care 
Cal MediConnect Plan. Lumalabas sa alphabetical na pagkakasunod-sunod ang mahahalagang salita at mga kahulugan 
ng mga ito sa huling kabanata ng Handbook ng Miyembro. 

Talaan ng mga Nilalaman 

A. Abiso tungkol sa mga batas................................................................................................................... 213 

B. Abiso tungkol sa hindi nandidiskrimina ............................................................................................... 213 

C. Abiso tungkol sa Medicare bilang pangalawang tagabayad at Medi-Cal bilang tagabayad 
ng huling magbabayad .......................................................................................................................... 215 
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A. Mga abiso tungkol sa mga batas 
Maraming ginagamit na batas sa Handbook ng Miyembro na ito. Ang mga batas na ito ay maaaring makaapekto 
sa inyong mga karapatan at responsibilidad kahit na ang mga batas ay hindi isinama o ipinaliwanag sa handbook 
na ito. Ang mga pangunahing batas na naaangkop sa handbook na ito ay mga pederal na batas tungkol sa mga 
programa ng Medicare at Medi-Cal. Maaari ring gamitin ang iba pang mga batas ng pederal at estado. 

B. Abiso tungkol sa hindi nandidiskrimina 
Ang bawat kumpanya o ahensiyang nakikipagtulungan sa Medicare at Medi-Cal ay dapat sumunod sa mga batas 
na pumpoprotekta sa inyo sa pandidiskrimina hindi patas na pagtrato. Hindi namin kayo dinidiskrimina o 
pinapakitunguhan nang iba dahil sa inyong edad, karanasan sa mga paghahabol, kulay, etnisidad, katunayan 
ng pagiging maaaring masakop ng insurance, kasarian, impormasyon ng henetiko, heograpikong lokasyon na 
nasa lugar ng serbisyo, kalagayan ng kalusugan, medikal na kasaysayan, kapansanan sa isip o katawan, bansang 
pinagmulan, lahi, relihiyon o kasarian. Dagdag pa sa, hindi namin kayo dinidiskrimina o tinatrato nang iba dahil 
sa inyong ninuno, katayuan sa pag-aasawa, o sekswal na oryentasyon. 

Kung kailangan namin ng karagdagang impormasyon o mayroong mga alalahanin tungkol sa diskriminasyon o 
hindi patas na pagtrato: 

• Tawagan ang Department of Health and Human Services, Ofce for Civil Rights sa 1-800-368-1019. Ang mga 
gumagamit ng TTY ay dapat tumawag sa 1-800-537-7697. Maaari rin ninyong bisitahin ang www.hhs.gov/ocr 
para sa higit pang impormasyon. 

• Tawagan ang inyong lokal na Ofce for Civil Rights. 
Pacific Region – California 
Office for Civil Rights 
U.S. Department of Health and Human Services 
90 7th Street, Suite 4-100 
San Francisco, CA 94103 
Customer Response Center: (800) 368-1019 
Fax: (202) 619-3818 
TDD: (800) 537-7697 
Email: ocrmail@hhs.gov 

Kung mayroon kayong kapansanan at kailangan ng tulong sa pag-access sa mga serbisyo sa pangangalagang 
pangkalusugan o provider, tawagan ang Mga Serbisyo sa Miyembro. Kung kayo ay may reklamo, tulad ng isang 
problema sa access para sa wheelchair, makakatulong ang Mga Serbisyo sa Miyembro. 

Sumusunod ang L.A. Care Health Plan sa naaangkop na mga batas ng pederal hinggil sa mga karapatang sibil 
at hindi nandidiskrimina sa basehan ng lahi, kulay, bansang pinagmulan, edad, kapansanan o kasarian. Ang 
L.A. Care Health Plan ay hindi nagtatangi ng mga tao o tinatrato sila nang iba dahil sa lahi, kulay, bansang 
pinagmulan, edad, kapansanan o kasarian. 

http://www.hhs.gov/ocr
mailto:ocrmail@hhs.gov
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Ang L.A. Care Health Plan ay: 

• Nagbibigay ng mga libreng tulong at serbisyo sa mga taong may mga kapansanan upang mabisang makipag-
ugnayan sa amin, tulad ng: 

° Mga kwalipikadong sign language interpreter 

° Nakasulat na impormasyon na nasa iba pang mga format (malalaking letra, audio, na-aacess na 
elektronikong format, iba pang mga format) 

• Nagbibigay ng mga libreng serbisyo sa wika sa mga taong ang pangunahing wika ay hindi Ingles, tulad ng: 

° Mga kwalipikadong interpreter, 

° Impormasyong nakasulat sa iba pang mga wika 

Kung kailangan ninyo ang mga serbisyong ito, makipag-ugnayan sa aming Departamento ng Mga Serbisyo sa 
Miyembro sa 1-888-522-1298 (TTY 711). 

Kung naniniwala kayo na hindi naibigay ng L.A. Care Health Plan ang mga serbisyong ito o nandiskrimina ito 
sa ibang paraan sa basehan ng lahi, kulay, bansang pinagmulan, edad, kapansanan o kasarian, maaari kayong 
magsumite ng karaingan o reklamo sa Tagapangasiwa ng Mga Karapatang Sibil ng L.A. Care Health Plan. 
Mayroon kayong dalawang opsyon upang magsumite ng isang karaingan o reklamo: 

1. Maaari ninyong itawag ang isang karaingan/reklamo sa : 
Departmento ng mga Serbisyo sa Miyembro – 1-888-522-1298 (TTY 711) 

2. O maaari kayong magpadala ng isang nakasulat na karaingan/reklamo sa: 
Civil Rights Coordinator 
c/o Compliance Department 
L.A. Care Health Plan 
1055 West 7th Street, 10th Floor 
Los Angeles, CA 90017 
Email: civilrightscoordinator@lacare.org 

Maaari kayong magsumite ng karaingan o reklamo nang personal, sa pamamagitan ng koreo, telepono o email. 
Kung kailangan ninyo ng tulong sa pagsusumite ng karaingan/reklamo, matutulungan kayo ng Tagapangasiwa 
ng Mga Karapatang Sibil sa pamamagitan ng Departamento ng Mga Serbisyo sa Miyembro. Maaari rin 
kayong magsumite ng reklamo sa mga karapatang sibil sa Kagawaran ng Mga Serbisyo sa Kalusugan at Tao 
ng Estados Unidos, Opisina para sa Mga Karapatang Sibil (Office for Civil Rights) elektronikong paraan sa 
pamamagitan ng Portal para sa Teklamo ng Opisina para sa Mga Karapatang Sibil, na makikita sa 
https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, o sa pamamagitan ng sulat o telepono sa: 

U.S. Department of Health and Human Services 
200 Independence Avenue SW., Room 509F, HHH Building 
Washington, DC 20201 
1-800-368-1019, 1-800-537-7697 (TDD). 

mailto:civilrightscoordinator@lacare.org
https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf
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C. Abiso tungkol sat Medicare bilang pangalawang tagabayad at 
Medi-Cal bilang panghuling tagabayad 

Kung minsan may ibang dapat munang magbayad para sa mga serbisyong ibinibigay namin sa inyo. Halimbawa, 
kung kayo ay nasa isang aksidente sa sasakyan o kung kayo ay napinsala sa trabaho, ang insurance o Workers 
Compensation ay kailangan munang magbayad. 

Kami ay may karapatan at responsibilidad para sa mga saklaw na serbisyo ng Medicare kung saan ang Medicare ay 
hindi ang unang tagabayad. 

Ang programang Cal MediConnect ay sumusunod sa mga batas ng Estado at Pederal at mga regulasyon na 
may kaugnayan sa pananagutan sa batas ng mga ikatlong partido para sa mga serbisyo sa pangangalagang 
pangkalusugan sa mga miyembro. Gagawin namin ang lahat ng makatwirang hakbang upang matiyak na ang 
programa ng Medi-Cal ay ang panghuling tagabayad. 



Kabanata 12 

Mga Kahulugan ng 
mahahalagang salita 
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Panimula 
Ang kabanatang ito ay may kasamang mahahalagang salita sa buong Handbook ng Miyembro kasama ang mga 
kahulugan ng mga ito. Ang mga salita ay nakalista sa alphabetical na pagkakasunod-sunod. Kung hindi ninyo 
mahanap ang isang salita na hinahanap ninyo o kung kailangan ninyo ng higit pang impormasyon kaysa sa kasama 
sa kahulugan, makipag-ugnayan sa Mga Serbisyo sa Miyembro. 

Agarang Pangangalaga: Pangangalagang nakukuha ninyo para sa biglaang karamdaman, pinsala o kondisyon na 
hindi emergency ngunit kailangan kaagad ng pangangalaga. Maaari kayong makakuha ng agarang pangangalaga 
mula sa wala sa network na mga provider kapag wala ang mga nasa network na provider o hindi kayo makapunta 
sa kanila. 

Apela: Isang paraan para hamunin ninyo ang aming aksyon kung sa palagay ninyong nagkamali kami. Mahihingi 
ninyo sa amin na baguhin ang isang desisyon sa pagsaklaw sa pamamagitan ng pagsusumite ng isang apela. 
Ipinapaliwanag ng Kabanata 9 ang mga apela, kabilang ang kung paano gumawa ng apela. 

Bahagi sa gastos: Ang bahagi ng inyong mga gastos sa pangangalagang pangkalusugan na maaaring kailanganin 
ninyong bayaran bago magkabisa ang benepisyong Cal MediConnect. Ang halaga ng inyong bahagi sa gastos ay 
nag-iiba depende sa inyong kita at mga mapagkukunan. 

Bahagi sa gastos: Mga halagang dapat ninyong bayaran kapag kumuha kayo ng ilang inireresetang gamot. 
Kabilang sa bahagi sa gastos ang mga copay. 

Binabayaran ang tulong habang naghihintay: Maaari ninyong patuloy na makuha ang inyong mga benepisyo 
habang naghihintay kayo ng desisyon tungkol sa Antas 1 na Apela o Pagdinig ng Estado (Tingnan ang Kabanata 
9 para sa higit pang impormasyon). Ang patuloy na saklaw na ito ay tinatawag na “binabayaran ang tulong 
habang naghihintay.” 

Cal MediConnect: Programa na nagbibigay ng pareho ninyong mga benepisyo ng Medicare at Medi-Cal sa isang 
planong pangkalusugan. Mayroon kayong isang ID Card ng Miyembro para sa lahat ng inyong benepisyo. 

Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS): Ang pederal na ahensiyang namamahala ng Medicare. 
Ipinapaliwanag ng Kabanata 2 kung paano makikipag-ugnayan sa CMS. 

Copay: Hindi nagbabagong halaga na binabayaran ninyo bilang bahagi ng inyong gastos tuwing makakakuha 
kayo ng mga partikular na inireresetang gamot. Halimbawa, maaari kayong magbayad ng $2 o $5 para sa 
inreresetang gamot. 

Eksepsyon: Pahintulot upang makakuha ng saklaw para sa isang gamit na hindi karaniwang sinasaklaw o upang 
gamitin ang gamot nang walang mga partikular na panuntunan at limitasyon. 

Emergency: Ang isang medikal na emergency ay kapag kayo, o ang sinumang ibang tao na mayroong 
karaniwang kaalaman sa kalusugan at medisina, na naniniwala na mayroon kayong mga medikal na sintomas na 
nangangailangan ng agarang medikal na atensyon upang maiwasan ang pagkamatay, pagkawala ng bahagi ng 
katawan, o hindi paggana ng bahagi ng katawan. Ang mga medikal na sintomas ay maaaring isang malubhang 
pinsala o matinding pananakit. 

Espesyalista: Ang doktor na nagbibigay ng pangangalagang pangkalusugan para sa partikular na sakit o bahagi 
ng katawan. 
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Generic na gamot: Isang inireresetang gamot inaprubahan ng pederal na pamahalaan upang gamitin bilang 
kapalit ng may brand na gamot. Ang generic na gamot ay may mga sangkap na pareho sa may brand na gamot. Ito 
ay karaniwang mas mura at gumagana nang kasinghusay ng brand name na gamot. 

Handbook ng Miyembro at Impormasyon ng Pagsisiwalat: Ang dokumentong ito, kasama ang inyong form 
sa pagkaka-enroll, at anumang iba pang nakalakip, o mga karagdagan, na nagpapaliwanag ng inyong pagsaklaw, 
ano ang dapat naming gawin, ang inyong mga karapatan, at ang dapat ninyong gawin bilang isang miyembro ng 
aming plano. 

Hindi tama/hindi naaangkop na pagsingil: Sitwasyon kapag siningil kayo ng isang provider (tulad ng doktor o 
mga ospital) nang mahigit sa halaga ng bahagi sa gastos ninyo sa plano para sa mga serbisyo. Ipakita ang inyong 
ID Card ng Miyembro ng L.A. Care Cal MediConnect Plan kapag kumukuha kayo ng anumang serbisyo o 
gamot. Tawagan ang Serbisyo ng Miyembro kung makakatanggap kayo ng anumang bayarin na hindi 
ninyo maunawaan. 

Dahil binabayaran ng L.A. Care Cal MediConnect Plan ang buong halaga para sa inyong mga serbisyo, wala 
kayong kailangang bayaran na anumang bahagi sa gastos. Hindi kayo dapat singilin ng anuman ng mga provider 
para sa mga serbisyong ito. 

Hospice: Programa ng pangangalaga at suporta upang tulungang mamuhay nang maginhawa ang mga taong may 
prognosis na nagtataning sa buhay. Ang prognosis na nagtataning sa buhay ay nangangahulugan na ang isang tao 
na may sakit na nagtataning sa buhay at inaasahang mabuhay nang anim na buwan o mas mababa. 

• Ang isang naka-enroll may prognosis ng sakit na wala nang lunas ay may karapatan na pumili ng hospice. 

• Ang espesyal na sinanay na pangkat ng mga propesyonal at caregiver na nagbibigay ng pangangalaga para sa tao, 
kabilang ang pisikal, emosyonal, panlipunan, at, ispirituwal na mga pangangailangan. 

• Ang L.A. Care Cal MediConnect Plan ay dapat magbigay sa inyo ng isang listahan ng mga provider ng hospice 
sa inyong heograpikong lugar. 

Inpatient: Salitang ginagamit kapag pormal kayong ipinasok sa ospital para sa mga kakayahang mga serbisyong 
medikal. Kung kayo ay hindi pormal na ipinasok, kayo ay maaari pa ring ituring na outpatient sa halip na 
inpatient kahit na magdagmag kayong mamalagi. 

Interdisciplinary na Pangkat ng Pangangalaga (ICT o Pangkat sa Pangangalaga): Ang isang pangkat sa 
pangangalaga ay maaaring kabilangan ng mga doktor, nars, tagapayo, o iba pang mga propesyonal sa kalusugan 
na nariyan upang tulungan kayong makuha ang pangangalagang kailangnan ninyo. Ang inyong pangkat sa 
pangangalaga ay tutulong din sa inyo na gumawa ng plano sa pag-aalaga. 

Kagawaran ng Mga Serbisyo sa Pangangalagang Pangkalusugan (Department of Health Care Services, 
DHCS): Ang departamento ng Estado sa California na namamahala sa Medicaid Program (na tinatawag bilang 
Medi-Cal sa California), na karaniwang tinatawag na “ang Estado” sa handbook na ito. 

Kagawaran ng Pinamamahalaang Pangangalagang Pangkalusugan (Department of Managed Health 
Care, DMHC): Ang departamento ng Estado sa California na responsable para sa pangangasiwa ng mga planong 
pangkalusugan. Ang DMHC ay tumutulong sa mga taong nasa Cal MediConnect sa mga apela at reklamo 
tungkol sa mga serbisyo ng Medical. Ang DMHC ay nagsasagawa rin ng mga Malayang Pagsusuring Medikal 
(Independent Medical Review, IMR). 
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Kalusugan ng Pag-uugali: Kumpletong salita na tumutukoy sa kalusugan ng isip at mga sakit sa paggamit ng 
droga at alak. 

Karagdagang Tulong: Programa ng Medicare na tumutulong sa mga taong mayroong mga limitadong kita at 
mga mapagkukunan na binabawasan ang mga halaga ng inireresetang gamot ng Medicare Part D tulad ng mga 
premium, nababawas, and mga copay. Ang Karagdagang Tulong ay tinatawag din na “Tulong sa Maliit ang Kita 
(Long-Term Services and Supports),” o “LIS.” 

Karaingan: Reklamong ginagawa ninyo sa amin o sa isa sa aming mga nasa network na provider o mga parmasya. 
Kasama rito ang reklamo tungkol sa kalidad ng inyong pangangalaga o ang kalidad ng serbisyong ibinigay ng 
inyong plan sa kalusugan. 

Katulong para sa kalusugan sa bahay (Home health aide): Isang tao na nagbibigay ng mga serbisyo na 
hindi kailangan ng mga kasanayan ng isang lisensyadong nars o therapist, katulad ng tulong sa personal na 
pangangalaga (tulad ng pagligo, paggamit ng banyo, pagbibihis, o pagsasagawa ng inirerekomendang ehersiyo). 
Ang mga katulong para sa kalusugan sa bahay ay walang lisensiya sa pag-aalaga o nagbibigay ng therapy. 

Listahan ng Mga Saklaw na Gamot (Listahan ng Gamot): Ang listahan ng mga inirereseta at over-the-counter 
(OTC) na mga gamot na sinasaklaw ng plano. Pinipili ng plano ang mga gamot na nasa listahang ito sa tulong ng 
mga doktor at pharmacist. Sinasabi sa inyo ng Listahan ng Gamot kung may mga tuntunin na kailangan ninyong 
sundin upang makuha ang inyong mga gamot. Ang Listahan ng Gamot kung minsan ay tinatawag na 
isang “formulary.” 

Lugar ng serbisyo: Ang heograpikong lugar kung saan tumatanggap ang planong pangkalusugan kung 
nililimitahan nito ang pagiging miyembro batay sa kung saan nakatira ang mga tao. Para sa mga plano na 
naglilimita kung aling mga doktor at ospital ang maaari ninyong gamitin, ito rin ang karaniwang lugar kung saan 
makakakuha kayo ng mga karaniwang (hindi pang-emergency) na serbisyo. Mga tao lang na nakatira sa aming 
lugar ng serbisyo ang maaaring makakuha ng L.A. Care Cal MediConnect Plan. 

Malayang Pagsusuring Medikal (Independent Medical Review, IMR): Kung tatanggihan namin ang 
inyong kahilingan para sa mga serbisyong medikal o paggamot, maaari kayon magsumite ng apela sa amin. 
Kung hindi kayo sumasang-ayon sa aming desisyon at ang problema ninyo ay tungkol sa serbisyo ng Medi-Cal, 
kasama ang mga supply na DME at mga gamot, maaari kayong humiling sa Kagawaran ng Pinamamahalagang 
Pangangalagang Pangkalusugan ng California ng IMR. Ang IMR ay isang pagsusuri sa inyong kaso ng mga 
doktor na hindi bahagi ng aming plano. Kung pabor sa inyo ang mapagpapasyahan, dapat naming ibigay sa inyo 
ang serbisyo o paggamot na hinihingi ninyo. Wala kayong babayaran para sa isang IMR. 

Matibay na kagamitang medikal (Durable medical equipment, DME): Mga partikular na item na ino-order 
ng inyong doktor para gamitin sa inyong tahanan. Mga halimbawa ng mga item na ito ay ang mga  wheelchair, 
saklay, de-kuryente/mekanikal na mga sistema ng kutson, mga supply para sa diyabetiko, kama sa ospital na ino-
order ng provider para gamitin sa tahanan , IV infusion pump, mga device para makapagsalita, kagamitan at mga 
supply para sa oxygen, nebulizer, at walker. 

May brand na gamot: Inireresetang gamot na ginagawa at ibinibenta ng kumpanya na  orihinal na gumawa ng 
gamot. Ang may brand na mga gamot ay may sangkap na kapareho ng mga generic na bersyon ng mga gamot. 
Ang mga generic na gamot ay karaniwang ginagawa at ibinibenta ng ibang mga kumpanya ng gamot. 
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Medi-Cal: Ito ang pangalan ng programang Medicaid ng California. Ang Medi-Cal ay pinatatakbo ng estado at 
binabayaran ng pamahalaan ng estado at pederal. 

• Ito ay tumutulong sa mga taong may mga limitadong kita at mga mapagkukunan na mabayaran ang mga 
pangmatagalang serbisyo at suporta at mga gastos na pang-medikal. 

• Sinasakop nito ang mga dagdag na serbisyo at ilang gamot na hindi sinasaklaw ng Medicare. 

• Iba-iba ang mga programa ng Medicaid sa iba’t ibang estado, ngunit karamihan sa mga gastos sa pangangalagang 
pangkalusugan ay sinasaklaw kung kwalipikado kayo sa Medicare at Medicaid. 

• Tingnan ang Kabanata 2 para sa impormasyon kung paano makikipag-ugnayan sa Medi-Cal. 
Medicare Advantage Plan: Ang programa ng Medicare, kilala rin bilang “Medicare Part C” o “Mga MA Plan,” 
na nagbibigay ng mga plano sa pamamagitan ng mga pribadong kumpanya. Binabayaran ng Medicare ang mga 
kumpanyang ito para saklawin ang inyong mga benepisyo ng Medicare. 

Medicare Part A: Ang programa ng Medicare na sumasaklaw sa karamihan ng pangangalaga ng ospital, pasilidad 
ng sanay na pag-aalaga, kalusugan sa tahanan at hospice. 

Medicare Part B: Ang programa na sumasaklaw sa mga serbisyo (tulad ng mga pagsusuri sa laboratoryo, mga 
pag-oopera, at mga pagpapatingin sa doktor) at mga supply (tulad ng mga wheelchair at walker) na medikal na 
kinakailangan upang gamutin ang isang sakit o kondisyon. Ang Medicare Part B ay sinasaklaw din ang maraming 
serbisyong pang-iwas sa sakit at para sa pagsusuri (screening). 

Medicare Part C: Ang programa ng Medicare na nagpapahintulot sa mga pribadong kumpanya ng insurance sa 
kalusugan na magbigay ng mga benepisyo ng Medicare sa pamamagitan ng  Medicare Advantage Plan. 

Medicare Part D na mga gamot: Mga gamot na maaaring saklawin sa ilalim ng Medicare Part D. Partikular 
Ang Medi-Cal ay maaaring saklawin ang ilan sa mga gamot na ito. 

Medicare Part D: Ang programa ng Medicare para sa benepisyo ng inireresetang gamot. (Tinatawag namin 
ang programang ito na “Part D” para maikli.) Sinasaklaw ng Part D ang mga inireresetang gamot ng outpatient, 
mga bakuna, at ilang supply na hindi sinasakop ng Medicare Part A o Part B o Medi-Cal. Kabilang sa 
L.A. Care Cal MediConnect Plan ang Medicare Part D. 

Medicare: Ang pederal na programa ng insurance sa kalusugan para sa mga taong 65 taong gulang o mas 
matanda, ilang tao na wala pa sa edad na 65 na mayroong mga partikular na kapansanan, at mga taong mayroong 
huling yugto ng sakit sa bato (karaniwan ay mayroong permanenteng hindi paggana ng bato na kailangan ng 
dialysis o transplant ng bato). Ang mga taong may Medicare ay maaaring makuha ang kanilang pagsaklaw sa 
kalusugan ng Medicare sa pamamagitan ng Original Medicare o plano sa pinamamahalaang pangangalaga 
(tingnan ang “Planong pangkalusugan”). 

Medikal na kinakailangan: Inilalarawan nito ang mga serbisyo, supply, o mga gamot na kailangan ninyo 
upang pigilan, suriin, o gamutin ang isang medikal na kondisyon o upang panatilihin ang inyong kasalukuyang 
kalagayan ng inyong kalusugan. Kabilang dito ang pangangalaga na pumipigil sa pagpunta ninyo sa isang 
ospital o nursing home. Ito ay nangangahulugan din na ang mga serbisyo, supply, o gamot ay nakakatugon 
sa mga tinatanggap na pamantayan ng medikal na kasanayan. Kabilang sa kahulugan ng Estado para sa 
pangangailangang medikal na mga serbisyong medikal ang mga serbisyo na makatwiran at kailangan upang 
maprotektahan ang buhay, upang mapigilan ang malubhang sakit o malubhang kapansanan, upang mapaginhawa 
ang matinding pananakit. 
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Mga aktibidad sa pang-araw-araw na buhay (Activities of Daily Living, ADL): Ang mga bagay na ginagawa ng 
mga tao sa karaniwang araw, tulad ng pagkain, paggamit ng banyo, pagbibihis, pagligo, o pagsisipilyo ng ngipin. 

Mga gamot sa Part D: Tingnan ang “Mga gamot sa Medicare Part D.” 

Mga gastusing mula sa sariling bulsa: Ang kinakailangan sa bahagi sa halaga na babayaran ng mga 
miyembro para sa mga serbisyo o gamot na nakukuha nila ay tinatawag ding “mula sa sariling bulsa” halaga na 
kinakailangan. Tingnan ang kahulugan para sa “pagbabahagi sa gastos” sa itaas. 

Mga limitasyon sa dami: A ng limitasyon sa dami ng gamot na maaari ninyong makuha. Ang mga limitasyon ay 
maaaring sa dami ng gamot na sinasakop namin kada reseta. 

Mga Medical Plan: Mga plano na sinasaklaw ang mga benepisyo ng Medi-Cal, tulad ng mga pangmatagalang 
serbisyo at suporta, medikal na kagamitan, at transportasyon. Ang mga benepisyo ng Medicare ay nakahiwalay. 

Mga Opsyonal na Serbisyo ng Plano sa Pangangalaga (Care Plan Optional Services, CPO Services): 
Karagdagang serbisyo na opsyonal sa ilalim ng inyong Plano sa Pangangalaga para sa Indibiduwal (Individualized 
Care Plan, ICP). Ang mga serbisyong ito ay hindi nilalayong palitan ang mga pangmatagalang serbisyo at suporta 
na pinahihintulutang matanggap ninyo sa ilalim ng Medi-Cal. 

Mga pangmatagalang serbisyo at suporta (LTSS): Ang mga pangmatagalang serbisyo at suporta ay mga serbisyo 
na tumutulong na pabutihin ang isang pangmatagalang medikal na kondisyon. Karamihan sa mga serbisyong ito ay 
tumutulong sa inyo na manatili sa inyong bahay upang hindi ninyo kailangang pumunta sa isang nursing home o 
ospital. Kabilang sa LTSS ang Programa ng mga Serbisyo sa Matanda sa Maraming Layunin (Multipurpose Senior 
Services Program, MSSP), Mga Serbisyong Nasa Komunidad para sa Mga Nasa Tamang Gulang (Community Based 
Adult Services, CBAS), at Mga Nursing Facility/Mga Pasilidad para sa Pangangalaga sa Pasyenteng hindi Kailangang 
Maospital ngunit Kailangang ng Mas Masusing Pangangalaga (Sub-Acute Care Facilities, NF/SCF). 

Mga Plan ng Programa para sa Kumpletong Pangangalaga para sa Matanda (Program of All-Inclusive Care 
for the Elderly, PACE): Ang programa na magkasamang sinaklaw ng Medicare and Medi-Cal para sa mga taong 
edad 55 at mas matanda na kailangan ng mas mataas na antas ng pangangalaga upang tumira sa tahanan. 

Mga saklaw na gamot: Ang salitang ginagamit namin upang mangahulugan sa lahat ng inirereseta at hindi 
kailangan ng reseta (over-the counter, OTC) na mga gamot na sinasaklaw ng aming plano. 

Mga saklaw na serbisyo: Ang pangkalahatang salita na ginagamit namin upang mangahulugan sa lahat ng 
pangangalagang pangkalusugan, mga pangmatagalang serbisyo at suporta, mga supply, inireseta at mga hindi 
kailangan ng reseta na mga gamot (over-the-counter drugs), kagamitan, at iba pang mga serbisyong saklaw ng 
aming plano. 

Mga serbisyo na saklaw ng Medicare: Mga serbisyong saklaw ng Medicare Part A at Part B. Ang lahat ng plano 
sa kalusugan ng Medicare, kabilang ang aming plano, ay dapat saklawin ang lahat ng serbisyo na sinasaklaw ng 
Medicare Part A at Part B. 

Mga serbisyo ng rehabilitasyon: Paggamot na nakukuha ninyo upang tulungan kayong gumaling mula sa isang 
karamdaman, aksidente o malaking operasyon. Tingnan ang Kabanata 4 upang malaman pa ang tungkol sa mga 
serbisyong pangrehabilitasyon. 

Mga Serbisyo sa Miyembro: Ang departamento sa aming plano na responsable sa pagsagot ng inyong tanong 
tungkol sa inyong pagiging miyembro, mga benepisyo, karaingan, at apela. Tingnan ang Kabanata 2 para sa 
impormasyon tungkol sa kung paano makikipag-ugnayan sa mga Serbisyo sa Miyembro. 
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Mga Serbisyong Nasa Komunidad para sa Mga Nasa Tamang Gulang (Community-Based Adult Services, 
CBAS): Outpatient, nasa pasilidad na programa ng serbisyo na nagbibigay ng may kasanayang pangangalaga, mga 
serbisyong panlipunan, mga therapy sa trabaho at pagsasalita, personal na pangangalaga, pagsasanay at suporta sa 
pamilya/tagapag-alaga, mga serbisyo para sa nutrisyon, transportasyon at iba pang mga serbisyo sa mga karapat-
dapat na Nakatala na natutugunan ang mga naaangkop na pamantayan sa pagiging karapat-dapat. 

Mga tier ng gamot: Mga Grupo ng mga gamot na nasa aming Listahan ng Gamot. Ang generic, may brand, 
o over-the-counter (OTC) na mga gamot ay mga halimbawa ng mga tier na gamot. Ang bawat gamot na nasa 
Listahan ng Gamot ay nasa isa sa apat (4) na tier. 

Miyembro (miyembro ng aming plano, o miyembro ng plano): Ang taong mayroong Medicare at Medi-Cal 
na kwalipikadong makatanggap ng mga sinasaklaw na na mga serbisyo, na naka-enroll sa aming plano, at ang 
pagkaka-enroll ay nakumpirma ng mga Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) at ng estado. 

Naka-enroll sa Medicare-Medi-Cal (Karapat-dapat sa Dalawa): Ang taong kwalipikado para sa saklaw ng 
Medicare at Medi-Cal. Ang isang naka-enroll sa Medicare-Medi-Cal ay tinatawag ding “indibiduwal na karapat-
dapat sa dalawa.” 

Nasa network na provider: Ang “Provider” ay ang mga doktor, nars, at ibang mga tao na nagbibigay sa inyo 
ng mga serbisyo at pangangalaga. Kabilang din sa salita ang mga ospital, mga ahensiya ng kalusugan sa bahay, 
klinika, at iba pang mga lugar na nagbibigay ng inyo ng mga serbisyo sa pangangalagang pangkalusugan, 
kagamitang pangmedikal, at mga pangmatagalang serbisyo at suporta. 

• Ang mga ito ay mga lisensiyado o sertipikado ng Medicare at ng estado upang magbigay ng mga serbisyo sa 
pangangalagang pangkalusugan. 

• Tinatawag namin ang mga ito na “nasa network ng mga provider” kapag pumayag ang mga ito na 
makipagtulungan sa plan sa kalusugan at tanggapin ang aming pagbabayad at hindi sisingilin ang aming mga 
miyembro ng karagdagang halaga. 

• Habang kayo ay isang miyembro ng aming plan, dapat ninyong gamitin ang mga nasa network na provider 
upang makuha ang mga sakop na serbisyo. Ang mga nasa network na tagabigay ng pangangalaga ay tinatawag 
din na “mga tagabigay ng pangangalaga ng plano.” 

Nursing home o pasilidad: Ang lugar na nagbibigay ng pangangalaga para sa mga taong hindi makukuha ang 
kanilang pangangalaga sa tahanan ngunit hindi kailangang maospital. 

Ombudsman: Ang opisina sa inyong estado na nakikipagtulungan bilang tagapagtaguyod sa ngalan ninyo. 
Maaari nilang sagutin ang mga tanong kung mayroon kayong problema o reklamo at matutulungan kayong 
maintindihan kung ano ang dapat gawin. Ang mga serbisyo ng ombudsman ay libre. Mahahanap ninyo ang higit 
pang impormasyon tungkol sa Cal MediConnect Ombuds Program sa mga Kabanata 2 at 9 ng handbook na ito. 

Organisasyon sa pagpapahusay ng kalidad (Quality improvement organization, QIO): Ang grupo ng mga 
doktor at iba pang eksperto na tumutulong sa pagpapaganda ng kalidad ng pangangalaga apra sa mga taong 
may Medicare. Sila ay binabayaran ng pederal na pamahalaan upang suriin at pahusayin ang pangangalagang 
ibinibigay sa mga pasyente. Tingnan ang Kabanata 2 para sa impormasyon tungkol sa kung paano makipag-
ugnayan sa QIO para sa inyong estado. 
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Original Medicare (tradisyonal na Medicare o Medicare na may bayad ang serbisyo): Ang Original Medicare 
ay ibinigay ng pamahalaan. Sa ilalim ng Original Medicare, ang mga serbisyo ng Medicare ay sinasaklaw sa 
pamamagitan ng pagbabayad sa mga doktor, ospital, at iba pang mga halaga ng provider ng pangangalagang 
pangkalusugan na itinatakda ng Kongreso. 

• Maaari kayong magpatingin sa sinumang doktor, alinmang ospital, o iba pang provider ng pangangalagang 
pangkalusugan na tumatanggap ng Medicare. Ang Original Medicare ay may dalawang bahagi: Part A 
(insurance sa ospital) at Part B (insurance na pangmedikal). 

• Ang Original Medicare ay makukuha kahit saan sa Estados Unidos. 

• Kung ayaw ninyong sumali sa aming plano, maaari ninyong piliin ang Original Medicare. 
Over-the-counter (OTC) na mga gamot: Ang over-the-counter na mga gamot rna mabibili ng isang tao nang 
walang reseta mula sa isang propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan. 

Pag-alis sa pagkaka-enroll: Ang proseso ng pagtapos ng inyong pagiging miyembro sa aming plano. Ang pag-alis 
sa pagkaka-enroll ay maaaring boluntaryo (inyong pinili) o di-boluntaryo (hindi ninyo pinili). 

Pagdinig ng Estado: Kung ang inyong doktor o ibang provider ng serbisyo ay hihingi ng serbisyo ng Medi-Cal 
na hindi namin maaaprubahan, o hindi namin patuloy na babayaran ang isang serbisyo ng Medi-Cal na mayroon 
na kayo, maaari kayong humingi ng isang Pagdinig ng Estado. Kung magpapasiya ang Pagdinig ng Estado nang 
pabor sa inyo, dapat naming ibigay sa inyo ang serbisyong hiniling ninyo. 

Pagpapasya sa saklaw: Desisyon tungkol sa kung anu-anong mga benepisyo ang sinasaklaw namin. Kabilang sa 
mga desisyon ang tungkol sa mga saklaw na gamot at mga serbisyo o ang halagang babayaran namin para sa inyong 
mga serbisyo sa kalusugan. Ipinapaliwanag ng Kabanata 9 kung paano hihiling sa amin ng desisyon sa pagsaklaw. 

Pagsasanay sa pakikitungo sa iba’t ibang kultura: Pagsasanay na nagbibigay ng karagdagang instruksyon para 
sa aming mga provider ng pangangalagang pangkalusugan na tumutulong sa kanilang na mas maintindihan 
ang inyong pinagmulan, mga pagpapahalaga, at mga paniniwala upang maiangkop ang mga serbisyo upang 
matugunan ang inyong pangangailangang panlipunan, pangkultura at wika. 

Pagtatasa sa panganib sa kalusugan: Pagsusuri ng medikal na kasaysayan ng pasyente at kasalukuyang kondisyon. 
Ito ay ginagamit upang malaman ang kalusugan ng pasyente at kung paano ito maaaring magbago sa hinaharap. 

Pagtukoy ng organisasyon: Gumawa ang plano ng pagtukoy ng organisasyon kapag ito, o isa sa mga provider 
nito, ay gumawa ng pagpapasiya tungkol sa kung sinasaklaw ang mga serbisyo o kung magkano ang kailangan 
ninyong mga saklaw na serbisyo. Ang mga pagtukoy ng organisasyon ay tinatawag na “mga desisyon sa pagsaklaw” 
sa handbook na ito. Ipinapaliwanag ng Kabanata 9 kung paano hihiling sa amin ng desisyon sa pagsaklaw. 

Pang-emergency na pangangalaga: Mga saklaw na serbisyo na ibinibigay ng isang provider na sinanay upang 
magbigay ng pang-emergency na serbisyo at kinakailangan upang gamutin na isang medikal o sa kalusugan ng 
pag-uugali na emergency. 

Pangangalaga sa pasilidad ng sanay na pag-aalaga (SNF): May kasanayang pangangalaga at mga serbisyo para 
sa rehabilitasyon na ibinibigay nang tuloy-tuloy, araw-araw, sa isang pasilidad sa pasilidad ng sanay na pag-aalaga. 
Kabilang sa mga halimbawa ng pasilidad ng sanay na pag-aalaga ang physical therapy o intravenous (IV) na mga 
iniksiyon na kayang ibigay ng nakarehistrong nars o isang doktor. 

Pangkat ng Pangangalaga: Tingnan ang “Interdisciplinary na Pangkat ng Pangangalaga.” 



Handbook ng Miyembro ng L.A. Care Cal MediConnect Plan Kabanata 12 Mga kahulugan ng  
 mahahalagang salita

?
225 

Kung mayroon kayong mga tanong, pakitawagan ang L.A. Care Cal MediConnect Plan sa  
1-888-522-1298 (TTY: 711), 24 na oras, 7 araw sa isang linggo, kasama ang mga holiday.  
Libre ang pagtawag. Para sa higit pang impormasyon, bisitahin ang www.calmediconnectla.org.

  
 

  

  

Parmasyang nasa network: Ang parmasya (botika) na sumang-ayon na punan ang gamot para sa mga miyembro 
ng aming plano. Tinatawag namin ang mga ito na “mga parmasyang nasa network” dahil sila ay sumang-ayon na 
makipagtulungan sa aming plano. Sa karamihan ng mga kaso, ang inyong mga iniresetang gamot ay sinasaklaw 
lamang kung ang mga ito ay pinuno sa alinman sa mga parmasyang nasa aming network. 

Part A: Tingnan ang “Medicare Part A.” 

Part B: Tingnan ang “Medicare Part B.” 

Part C: Tingnan ang “Medicare Part C.” 

Part D: Tingnan “Medicare Part D.” 

Pasilidad ng Komprehensibong Rehabilitasyon ng Outpatient (Comprehensive Outpatient Rehabilitation 
Facility, CORF): Isang pasilidad na ang pangunahing nagbibigay ng mga serbisyong rehabilitasyon pagkatapos 
ng isang sakit, aksidente, o malaking operasyon. Nagbibigay ito ng iba’t ibang mga serbisyo, kabilang ang physical 
therapy, mga serbisyong panlipunan o pangkaisipan, para sa therapy sa paghinga, o occupational therapy, speech 
therapy, at mga serbisyo sa pagsusuri ng kalagayan ng tahanan. 

Pasilidad ng sanay na pag-aalaga (Skilled Nursing Facility, SNF): Ang nursing facility na may kawani at 
kagamitan upang magbigay na may kasanayang pangangalaga at, sa karamihan ng mga kaso, mga serbisyong may 
kakayahan para sa rehabilitasyon at iba pang mga serbisyong may kaugnayan sa kalusugan. 

Paunang pahintulot: Anng pag-apruba mula sa L.A. Care Cal MediConnect Plan na dapat ninyong makuha 
bago kaya makakuha ng partikular na serbisyo o gamot o magpatingin sa wala sa network na provider Maaaring 
hindi saklawin ng L.A. Care Cal MediConnect Plan ang serbisyo o gamot kung hindi ka kukuha ng pag-apruba. 

Ang ilang mga serbisyong medikal ng network ay sinasaklaw lang kung ang inyong doktor o iba pang nasa 
network na provider ay kumuha ng paunang pahintulot mula sa aming plan. 

• Ang mga sakop na serbisyo na kailangan ang aming paunang pahintulot ng plan ay minarkahan sa Tsart ng 
Mga Benepisyo sa Kabanata 4. 

• Ang ilang mga gamot ay sinasaklaw lang kung kayo ay nakakuha ng paunang pahintulot mula sa amin. 

• Mga saklaw na gamot tna kailangan ng pauanng pahintulot ng aming plano ay minarkahan sa Listahan ng Mga 
Saklaw na Gamot. 

Personal na impormasyong pangkalusugan (tinatawag ding Protektadong Impormasyong Pangkalusugan) 
(Personal Health Information, PHI): Impormasyon na tungkol sa inyo at inyong kalusugan, tulad ng pangalan, 
address, numero ng social security, mga pagpapatingin sa doktor at medikal na kasaysayan. Tingnan ang Abiso sa 
Mga Kasanayan sa Pagkapribado ng L.A. Care Cal MediConnect Plan para sa higit pang impormasyon tungkol sa 
kung paano pinoprotektahan, ginagamit at isinisiwalat ng L.A. Care Cal MediConnect Plan ang inyong PHI, pati 
rin ang inyong mga karapatan na may kaugnayan sa inyong PHI. 

Plano sa Pangangalaga para sa Indibidwal (ICP o Plano sa Pangangalaga): Ang plano para sa mga serbisyong 
makukuha ninyo at kung paano ninyo makukuha ang mga ito. Kabilang sa inyong plan ang mga serbisyong 
medikal, mga serbisyo sa kalusugan ng pag-uugali, at mga pangmatagalang serbisyo at suporta. 

Plano sa pangangalaga: Tingnan ang “Plano sa Pangangalaga para sa Indibiduwal.” 
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Planong pangkalusugan: Organisasyon na binubuo ng mga doktor, ospital, parmasya, provider ng mga 
pangmatagalang serbisyo, at iba pang mga provider. Ito ay mayroon ding mga Tagapamahala ng Pangangalaga 
upang tumulong sa inyo na pamahalaan ang lahat ng inyong provider at serbisyo. Lahat sila ay magkakasamang 
nagtutulungan upang magbigay ng pangangalagang kailangan ninyo. 

Programa ng Maraming Serbisyo para sa Matanda na Maraming Layunin (MSSP): Ang programa na 
nagbibigay ng Mga Serbisyo sa Tahanan at Komunidad (Home and Community-Based Services, HCBS) sa mga 
indibiduwal na karapat-dapat sa Medi-Cal na 65 taon o mas matanda na may mga kapansanan bilang alternatibo 
sa paglalagay sa nursing facility. 

Programa ng Pagpapayo at Pagtataguyod ng Insurance sa Kalusugan (Health Insurance Counseling and 
Advocacy Program, HICAP): Program na nagbibigay ng libre at may layuning impormasyon at pagpapayo 
tungkol sa Medicare. Ipinapaliwanag ng Kabanata 2 kung paano makikipag-ugnayan sa HICAP. 

Prosthetics at Orthotics: Ang mga ito ay kagamitang medikal na inorder ng inyong doktor o iba pang provider 
ng pangangalagang pangkalusugan. Kabilang sa mga saklaw na item, ngunit hndi limitado sa, mga brace ng braso, 
likod, at leeg; mga artipisyal na kamay o paa; mga artipisyal na mata; at mga device na kailangan upang palitan 
ang panloob na bahagi ng katawan, kabilang ang mga supply ng ostomy at enteral (sa bituka) at parenteral (ibang 
paraan maliban sa bituka) na therapy para sa nutrisyon. 

Provider ng pangunahing pangangalaga (Primary Care Provider, PCP): Ang inyong provider ay ang doktor o 
ibang provider na unang tumitingin sa inyo para sa karamihan ng mga problema sa kalusugan. Tinitiyak niya na 
nakukuha ninyo ang pangangalagang kailangan ninyo upang manatiling malusog. 

• Siya ay maaari ring makipag-usap sa iba pang mga doktor at mga provider ng pangangalagang pangkalusugan 
tungkol sa inyong pangangalaga at irekomenda kayo sa mga ito. 

• Sa maraming plan sa kalusugan ng Medicare, dapat muna kayong magpatingin sa provider ng pangunahing 
pangangalaga bago kayo magpatingin sa sinumang iba pang provider ng pangangalagang pangkalusugan. 

• Tingnan ang Kabanata 3 para sa impormasyon tungkol sa pagkuha ng pangangalaga mula sa mga provider ng 
pangunahing pangangalaga. 

Reklamo: Nakasulat o sinabing pahayag na nagsasabi na kayo ay may problema o alalahanin na tungkol sa inyong 
mga saklaw na serbisyo o pangangalaga. Kasama rito ang anumang alalahanin tungkol sa kalidad ng serbisyo, 
kalidad ng inyong pangangalaga, ang aming mga nasa network na provider, o ang aming mga parmasyang nasa 
network. Ang pormal na katawagan para sa isang “paggawa ng reklamo” ay “pagsasampa ng karaingan.” 

Rekomendasyon: Ang rekomendasyon ay nangangahulugan na ang inyong provider ng pangunahing 
pangangalaga (PCP) ay dapat kayong bigyan ng pag-apruba bago kayo magpatingin sa isang tao na hindi ninyo 
PCP. Kung hindi kayo kukuha ng pag-apruba, maaaring hindi saklawin ng L.A. Care Cal MediConnect Plan 
ang mga serbisyo. Hindi ninyo kailangan ng rekomendasyon para magpatingin sa mga partikular na espesyalista, 
tulad ng mga espesyalista sa kalusugan ng mga babae. Mahahanap ninyo ang higit pang impormasyon tungkol sa 
mga rekomendasyon sa Kabanata 3 at ang mga serbisyo na kailangan ng mga rekomendasyon sa Kabanata 4. 

Sentro para sa pag-oopera sa nakakalad: Pasilidad na nagbibigay ng outpatient na pag-oopera sa mga 
pasyenteng hindi nangangailangan ng ospital at hindi inaasahan na mangailangan ng mahigit sa 24 na 
oras ng pangangalaga. 
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Singil para sa araw-araw na bahagi sa gastos: Singil na maaaring gamitin kapag nagreseta ang inyong doktor 
nang mas kaunti sa isang buwang supply ng mga partikular na gamot para sa inyo at kailangan ninyong magbayad 
ng copay. Ang singil para sa pang-araw-araw na bahagi sa gastos ay ang copay na hinati sa bilang ng mga araw sa 
isang buwang supply. 

Narito ang isang halimbawa: Sabihin natin na ang copay para sa inyong gamot para sa isang buong buwan 
na supply (30 araw na supply) ay $1.30. Nangangahulugan ito na ang halagang babayaran ninyo para sa inyong 
gamot ay mas mataas nang kaunti sa $0.04 kada araw. Kung makakakuha kayo ng 7 araw na supply ng gamot, 
ang inyong bayad ay mas mataas nang kaunti sa $0.04 bawat araw na imu-multiply ng 7 araw, para sa kabuuang 
bayad na $0.30. 

Step therapy: Panuntunan ng pagsaklaw na hinihiling sa inyong subukan muna ang ibang gamot bago namin 
saklawin ang gamot na hinihiling ninyo. 

Supplemental Security Income (SSI): Ang benepisyo buwan-buwan na binabayaran ng Social Security sa mga 
taong may mga limitadong kita at mapagkukunan na may kapansanan, bulag o nasa edad na 65 at mas matanda. 
Ang mga benepisyo ng SSI ay hindi pareho sa mga benepisyo ng Social Security. 

Tagapamahala ng Pangangalaga: Pangunahing tao na nakikipagtulungan sa inyo, sa planong pangkalusugan, at 
sa inyong mga provider sa pangangalaga upang tiyaking nakukuha ninyo ang pangangalagang kailangan ninyo. 

Tier ng bahagi sa gastos: Grupo ng mga gamot na may parehong copay. Ang bawat gamot na nasa Listahan ng 
mga Saklaw na Gamot (kilala rin bilang Listahan ng Gamot) ay nasa isa sa apat (4) na tier ng bahagi sa gastos. Sa 
pangkalahatan, mas mataas ang tier ng bahagi sa gastos, mas malaki ang inyong gastos para sa gamot. 

Tulong sa maliit ang kita (LIS): Tingnan ang “Karagdagang Tulong.” 

Wala sa network na parmasya: Ang parmasya na hindi sang-ayon na makipagtulungan sa aming plan upang 
pag-ugnayin o ibigay ang mga saklaw na gamot sa mga miyembro. Karamihan ng mga gamot na nakukuha ninyo 
mula sa wala sa network na mga parmasya ay hindi sinasaklaw ng aming plano maliban kung naaangkop ang mga 
partikular na kondisyon. 

Wala sa network na provider o Wala sa network na pasilidad: Ang provider o pasilidad na hindi nagtatrabaho, 
pagmamay-ari, o pinapatakbo ng aming plano at walang kontrata para magbigay ng mga saklaw na serbisyo sa 
mga miyembro ng aming mga plano. Ipinapaliwanag ng Kabanata 3 ang wala sa network na mga tagabigay ng 
serbisyo o pasilidad. 

Yugto ng catastrophic na saklaw: Ang yugto sa Part D na benepisyo ng gamot kung saan binabayaran ng plano 
ang lahat ng halaga ng inyong mga gamot  hanggang sa pagtatapos ng taon. Sinisimulan ninyo ang yugtong ito 
kapag naabot na ninyo ang $6,550 na limitasyon para sa iyong mga inireresetang gamot. 

Yugto ng unang pagsaklaw: Ang yugto bago umabot sa $6,550 ang inyong kabuuang gastos sa gamot sa Part D. 
Kabilang dito ang mga halagang binayaran ninyo, ang binayaran ng aming plano para sa inyo, at ang low-income 
subsidy (tulong sa maliit ang kita). Nagsisimula kayo sa yugtong ito kapag pinapunan ninyo ang inyong unang 
gamot ng taon. Sa yugtong ito, binabayaran ng plano ang bahagi ng mga halaga ng inyong mga gamot, at 
binabayaran ninyo ang inyong bahagi. 
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Mga Serbisyo sa Miyembro ng L.A. Care Cal MediConnect Plan 

TUMAWAG SA 1-888-522-1298 

Libre ang mga pagtawag sa numerong ito. 24 na oras isang araw, 7 araw sa isang linggo, 
kabilang ang mga holiday. 

Makukuha ninyo nang libre ang impormasyong ito sa iba pang format, tulad ng malalaking 
letra, braille at/o audio sa pamamagitan ng pagtawag sa numerong nasa itaas. 

Ang Mga Serbisyo sa Miyembro ay mayroon ding mga libreng serbisyo ng interpreter para sa 
mga taong hindi nagsasalita ng Ingles. 

TTY 711 

Ang numerong ito ay nangangailangan ng espesyal na kagamitang pantelepono at para sa mga 
tao lang na nahihirapang makarinig o magsalita. 

Libre ang mga pagtawag sa numerong ito. 24 oras isang araw, 7 araw sa isang linggo, kabilang 
ang mga holiday. 

FAX 1-213-438-5712 

SUMULAT SA L.A. Care Cal MediConnect Plan 
Attn: Member Services Department 
1055 West 7th Street 
Los Angeles, CA 90017 

WEBSITE www.calmediconnectla.org 

http://www.calmediconnectla.org
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