
 
 

  

 
 
 
 

         
    

 
 

            
            
                
             

               
      

 
            

     
  

 
  

 
   

              
         

            
             

             
              

   
 

            
               
                

             
 

 

Kahilingan sa Muling Pagpapasya tungkol sa Pagtanggi sa
Inireresetang Gamot ng Medicare 

Dahil tinanggihan namin sa Health Net Cal MediConnect Plan (Medicare-Medicaid Plan) ang 
iyong kahilingan sa pagsaklaw ng (o pagbabayad sa) inireresetang gamot, may karapatan 
kang humiling sa amin ng muling pagpapasya (apela). May 60 araw ka mula sa petsa na 
nasa aming Abiso ng Pagtanggi sa Pagsaklaw ng Inireresetang Gamot ng Medicare upang 
humiling sa amin ng muling pagpapasya. Maaaring ipadala ang form na ito sa amin sa 
pamamagitan ng koreo o fax: 

Adres: Numero ng Fax: 
Health Net Cal MediConnect Plan (Medicare-Medicaid Plan) 1-877-713-6189 
Attention: Appeals and Grievances Department 
P.O. Box 10422 
Van Nuys, CA 91410-0422 

Maaari ka ring humiling ng apela sa amin sa pamamagitan ng aming website sa 
www.healthnet.com/calmediconnect. Ang mga pinabilis na kahilingan sa pag-apela ay 
magagawa sa pamamagitan ng telepono sa 1-855-464-3571 (Los Angeles County) or 
1-855-464-3572 (San Diego County) (TTY: 711). Matatawagan sila 8 a.m. hanggang 8 p.m., 
Lunes hanggang Biyernes. Maaari kang mag-iwan ng mensahe pagkatapos ng mga oras ng 
trabaho, tuwing weekend, at kapag holiday. Tatawagan namin kayo sa loob ng susunod na 
araw ng negosyo. 

Sino Ang Maaaring Gumawa ng isang Kahilingan: Maaaring ang iyong nagrereseta ang 
humiling sa amin ng apela sa ngalan mo. Kung gusto mong ibang indibidwal (gaya ng 
miyembro ng pamilya o kaibigan) ang humiling ng apela para sa iyo, dapat ay kinatawan mo 
ang indibidwal na iyon. Makipag-ugnayan sa amin upang malaman kung paano tumukoy ng 
kinatawan. 

H3237_19_RedetermForm2_Accepted_07182019 (TAG) 

www.healthnet.com/calmediconnect


    

       

    

             

  

         

           
      

    

      

  

            

  

           
           

         
         

              
            

        
        

 
 

        
 

     
 

                   
 

  
         

      
 

        
 
 

Impormasyon ng Nagpapatala 

Pangalan ng Nagpapatala Petsa ng Kapanganakan 

Adres ng Nagpapatala 

Lungsod Estado ZIP Code 

Telepono 

Numero ng ID ng Miyembro ng Nagpapatala 

Sagutan LANG ang sumusunod na seksyon kung ang taong nagsasagawa ng
kahhilingang ito ay hindi ang nagpapatala: 

Pangalan ng Humihiling 

Kaugnayan ng Humihiling sa Nagpapatala 

Adres 

Lungsod Estado ZIP Code 

Telepono 

Dokumentasyon ng pagkatawan para sa mga kahilingan sa pag-apela na isinagawa
ng isang taong iba sa nagpapatala o sa nagrereseta ng nagpapatala: 

Ilakip ang dokumentasyong nagsasaad ng pahintulot ng kumakatawan sa
nagpapatala (isang nasagutang Form ng Pagpapahintulot sa Kinatawan na CMS-
1696 o katumbas na kasulatan) kung hindi ito naisumite sa antas ng pagpapasya sa
saklaw. Para sa higit pang impormasyon sa pagtatalaga ng kinatawan, kontakin ang

iyong plano o 1-800-Medicare (1-800-633-4227) (TTY: 1-877-486-2048),
24 oras isang araw, 7 araw isang linggo. 

Ang inireresetang gamot na iyong hinihiling: 

Pangalan ng gamot: Tapang/dami/dosis: 

Binili mo ba ang gamot habang nakabinbin ang apela? ☐Oo ☐Hindi 

Kung “Oo”: 
Petsa ng pagbili: Halagang binayaran: $ 

(ilakip ang kopya ng resibo) 

Pangalan at numero ng telepono ng parmasya: 



   
 

                                                          
 

  
 

         
 

      
 

      
 

      
              
          

             
            

              
               

             
               
                

 

            
             
        

 
           
         

               
             

             
              
               

             
              
                

 
 
 

 
            

  
   

 

      
 

 

           
           

      

Impormasyon ng Nagrereseta 

Pangalan 

Adres 

Lungsod 

Numero ng Telepono sa Opisina 

Kontak na Tao sa Opisina 

Estado ZIP Code 

Fax 

Mahalagang Paalala: Mga Pinabilis na Desisyon
Kung sa iyong palagay, o ng iyong ngrereseta ay naniniwala na lubhang makaapekto sa 
iyong pamumuhay, kalusugan, o kakayahang bumalik sa mabuting kundisyon ang 
paghihintay ng 7 araw para sa karaniwang desisyon, maaari kang humiling ng pinabilis 
(mabilis) na desisyon. Kung isasaad ng iyong nagrereseta na maaaring lubhang makaapekto 
sa iyong kalusugan ang paghihintay nang 7 araw, awtomatiko naming ibibigay sa iyo ang 
aming desisyon sa loob ng 72 oras. Kung hindi mo makukuha ang suporta ng iyong 
nagrereseta para sa isang pinabilis na apela, kami ang magpapasya kung kinakailangan sa 
kaso mo ang isang mabilis na desisyon. Hindi ka maaaring humiling ng pinabilis na apela 
kung hinihiling mo sa amin na bayaran ka namin para sa isang natanggap mo nang gamot. 

☐TSEKAN ANG KAHONG ITO KUNG NANINIWALA KA NA KAILANGAN MO NG 
PAGPASYA SA LOOB NG 72 ORAS (kung may pangsuporta kang pahayag mula sa
nagrereseta sa iyo, ilakip ito sa kahilingang ito). 

Mangyaring ipaliwanag ang iyong mga dahilan sa pag-apela. Magsama ng mga 
karagdagang pahina, kung kinakailangan. Ilakip ang anumang karagdagang impormasyong 
na sa palagay mo ay makakatulong sa iyong kaso, gaya ng pahayag mula sa iyong 
nagrereseta at mga kaugnay na mga medikal na talaan. Maaari kang sumangguni sa 
paliwanag na ibinigay namin sa Abiso ng Pagtanggi sa Pagsaklaw ng Inireresetang Gamot 
ng Medicare at patugunan sa nagrereseta sa iyo ang pamantayan sa pagsaklaw ng Plano, 
kung mayroon, ayon sa nakasaad sa liham ng pagtanggi ng Plano o sa mga ibang 
dokumento ng Plano. Kakailanganin ang input mula sa nagrereseta sa iyo para ipaliwanag 
kung bakit hindi mo matutugunan ang pamantayan sa pagsaklaw ng Plano at/o kung bakit 
ang mga gamot na inaatas ng Plano ay hindi medikal na angkop para sa iyo. 

Lagda ng taong humihiling sa apela (ang nagpapatala, o ang kinatawan): 

____________________________________ Petsa: ___________________ 

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. 



 
 
 
  



 
 
 
  



 
 

 
 

 

 

 

Nondiscrimination Notice 
Health Net Community Solutions, Inc. (Health Net Cal MediConnect Plan (Medicare-Medicaid Plan)) 
complies with applicable federal civil rights laws and does not discriminate, exclude people or treat them 
diferently on the basis of sex, race, color, religion, ancestry, national origin, ethnic group identifcation, 
age, mental disability, physical disability, medical condition, genetic information, marital status, gender, 
gender identity, or sexual orientation. 

Health Net Cal MediConnect: 

• Provides free aids and services to people with disabilities to 
communicate efectively with us, such as qualifed sign language 
interpreters and written information in other formats (large print, 
accessible electronic formats, other formats). 

• Provides free language services to people whose primary language is 
not English, such as qualifed interpreters and information written in 
other languages. 

If you need these services, contact the Health Net Cal MediConnect 
Customer Contact Center at 1-855-464-3571 (Los Angeles), 1-855-464-3572 
(San Diego) (TTY: 711) from 8 a.m. to 8 p.m., Monday through Friday. After 
hours, on weekends, and on holidays, you can leave a message. Your call 
will be returned within the next business day. The call is free. 
If you believe that Health Net Cal MediConnect has failed to provide these services or discriminated in 
another way, you can fle a grievance by calling the number above and telling them you need help fling 
a grievance; the Health Net Cal MediConnect Customer Contact Center is available to help you. 

You can also fle a civil rights complaint with the U.S. Department of Health and Human Services, 
Ofce for Civil Rights, electronically through the Ofce for Civil Rights Complaint Portal, available at 
https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, or by mail or phone at: U.S. Department of Health and 
Human Services, 200 Independence Avenue SW, Room 509F, HHH Building, Washington, DC 20201, 
1-800-368-1019 (TDD: 1-800-537-7697) if there is a concern of discrimination based on race, color, 
national origin, age, disability, or sex. 

Complaint forms are available at http://www.hhs.gov/ocr/ofce/fle/index.html. 

FLY045760EH00 (7/20) 

http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html
https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf
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