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Health Net Cal MediConnect Plan (Medicare-Medicaid Plan) 

Mga paraan upang ma-access ang iyong Handbook ng 
Miyembro, Listahan ng Gamot, o Direktoryo ng Provider 
at Parmasya 

Naglalaman ang dokumentong ito ng mahalagang impormasyong kailangan mong malaman tungkol 
sa kung paano mo maa-access o matatanggap ang Handbook ng Miyembro, Listahan ng Gamot, o 
Direktoryo ng Provider at Parmasya ng Health Net Cal MediConnect . 

Handbook ng 
Miyembro  

Kung  mayroon kang mga  tanong tungkol  sa iyong mga  benepisyo, tumawag  sa:  

County  ng  Los Angeles: 1-855-464-3571  (TTY:  711)  
County  ng  San D iego:  1-855-464-3572  (TTY:  711)  

O  kaya bisitahin ang www.healthnet.com/calmediconnect  upang  ma-access 
ang aming  online  na  Handbook ng  Miyembro. Kung gusto  mong mapadalhan ka 
ng  Handbook  ng Miyembro,  maaari  kang tumawag  sa numero  sa  itaas.  

Listahan ng Gamot Kung  mayroon kang mga  tanong tungkol  sa mga  nasasaklawang  gamot,  mangyaring 
tumawag  sa:  

County  ng  Los Angeles: 1-855-464-3571  (TTY:  711)  
County  ng  San D iego:  1-855-464-3572  (TTY:  711)  

O  kaya bisitahin ang www.healthnet.com/calmediconnect  upang  ma-access ang 
aming online  na  Listahan  ng  Gamot.  Kung  gusto  mong  mapadalhan ka  ng Listahan  
ng  Gamot,  maaari  kang tumawag  sa  numero sa itaas.  

Direktoryo ng  
Provider at  
Parmasya  

Kung  gusto  mong mapadalhan ka  ng Direktoryo ng Parmasya, o kung  kailangan  mo 
parmasya na  nasa network,  mangyaring  tumawag  sa:  

County  ng  Los Angeles: 1-855-464-3571  (TTY:  711)  
County  ng  San D iego:  1-855-464-3572  (TTY:  711)  

O  kaya bisitahin ang www.healthnet.com/calmediconnect  upang  ma-access 
direktoryo.  

Para sa higit pang impormasyon, tumawag sa 1-855-464-3571 sa Los Angeles County at 1-855-464-3572 sa 

San Diego County (tumawag sa 711 ang mga gumagamit ng TTY) mula 8 a.m. hanggang 8 p.m., Lunes 

hanggang Biyernes. Maaari kang mag-iwan ng mensahe pagkatapos ng mga oras ng negosyo, kapag weekend, 

at kapag holiday. Tatawagan ka namin sa susunod na araw ng negosyo. Libre ang tawag. 

PAUNAWA: Kung hindi kayo nagsasalita ng Ingles, may mga magagamit kayong libreng serbisyo ng tulong 

sa wika. Tumawag sa 1-855-464-3571 sa Los Angeles County o sa 1-855-464-3572 sa San Diego County 

(TTY: 711) mula 8 a.m. hanggang 8 p.m., Lunes hanggang Biyernes. Maaari kang mag-iwan ng mensahe 

pagkatapos ng mga oras ng negosyo, kapag weekend, at kapag holiday. Tatawagan ka namin sa susunod 

na araw ng negosyo. Libre ang tawag. 
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Ang Health Net Community Solutions, Inc. ay isang planong pangkalusugan na nakikipagkontrata sa 
Medicare at Medi-Cal upang maipagkaloob ang mga benepisyo ng parehong programa sa mga 
nagpapatala. Ang Health Net Community Solutions, Inc. ay isang sangay ng Health Net, Inc. Ang 
Health Net ay isang rehistradong marka ng serbisyo ng Health Net, Inc. Nakalaan ang lahat ng 
karapatan. 
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