
             

                  

                

               

   
 

          
 

   

 

         

    

               

          

              

          

              

 

             

               

                  

                   

              

 

 

 

 

H3237_20_MH_001LA_Accepted_09152019 (VIE)  

Sổ tay hội viên Chương trình Health Net Cal MediConnect 
(Chương trình MedicareMedicaid) 

Ngày 1 tháng 1 năm 2020 – Ngày 31 tháng 12 năm 2020 

Bѩo hi҉m sức khӓe và thuӕc của quý vӏ theo Health Net Cal MediConnect 

Giới thiӋu Sổ tay hội viên 

Sổ  tay  nây sѳ  cho  quÞ  vҁ  biѵt vѷ  bљo hiѹm của  quÞ  vҁ  theo Health  Net  Cal  MediConnect  đѵn hѵt  ngây 

31  tháng �� năm  �����  Sổ  tay  nây  giљi  thtch vѷ  các dҁch vơ̥  chăm  sóc sức  kh҅e,  sức kh҅e hânh  vi  

(sức  kh҅e  tâm  thѝn vâ  rOϕi  loїn do sử  dơ̥ng dПợc chћt),  khoљn  bao  trљ  thuOϕc theo  toa  bác sĩ  vâ  các 

dҁch vơ̥  vâ  hOϛ  trợ  dâi hїn.  Các dҁch vơ̥  vâ  hOϛ  trợ  dâi hїn giỉp quÞ  vҁ  ở  tїi  nhâ  thay  vì  đѵn trung  tâm  

điѷu dПỡng  hoѭc bѽnh  viѽn. Các dҁch vơ̥  vâ  hOϛ  trợ  dâi hїn bao  gồm Dҁch vơ̥  cho  ngПời lớn tїi cOϝng  

đồng  (CBAS),  ChПНng trình  dҁch vơ̥  đa  năng  cho ngПời  cao  tuổi  (MSSP),  vâ CН  sở  điѷu dПỡng 

(NF).  Các thuѣt  ngữ  chtnh  vâ đҁnh  nghĩa của các thuѣt  ngữ  nây  đПợc trình  bày  ở  chПНng  cuOϕi của 

Sổ  tay  hội  viên.  

Đây là tài liӋu pháp lý quan trӑng. Vui lòng giӳ tài liӋu này ở nơi an toàn. 

ChПНng trình Cal MediConnect Plan nây đПợc Health Net Community Solutions, Inc. cung cћp. Khi 

Sổ Tay Thânh Viên nây đѷ cѣp “chỉng tôi”, “cho chỉng tôi” hoѭc “của chỉng tôi”, điѷu đó có nghĩa lâ 

Health Net Community Solutions, Inc. Khi tâi liѽu nây đѷ cѣp “chПНng trình” hoѭc “chПНng trình của 

chỉng tôi”, điѷu đó có nghĩa lâ chПНng trình Health Net Cal MediConnect Plan (chПНng trình 

MedicareMedicaid Plan). 

LОU Ý� Nѵu quý vҁ nói tiѵng ј Rѣp, tiѵng Armenia, tiѵng Campuchia, tiѵng Trung QuOϕc, tiѵng Ba 

TП, tiѵng Hàn QuOϕc, tiѵng Nga, tiѵng Tây Ban Nha, tiѵng Tagalog và tiѵng Viѽt, chúng tôi có sѫn các 

dҁch vơ̥ hOϛ trợ ngôn ngữ miѻn phí dành cho quý vҁ. Hãy g҃i sOϕ 18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ 

sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ 

đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây 

miѻn pht. 

EOC033126VN00 

H3237_001 

? 

N҅u quý vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 

vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Đ҉ bi҅t thêm thông tin, hãy truy cѣp 
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SỔ TAY THu̮NH VIÊN Health Net Cal MediConnect  ChПНng �� Bѥt đѝu với tП cách lâ hOϝi viên 

 ATTENTION:  If  you  do  not speak English, language  assistance  services, free  of  charge,  are  

available to you.  Call  18554643571  (TTY:  711)  from  8  a.m.  to 8  p.m.,  Monday  through 

Friday.  After  hours,  on  weekends  and  on  holidays,  you  can  leave a message.  Your  call  will  be  

returned within the  next  business day.  The  call  is free.   

  

 ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝  Եթե  Հայերեն  եք  խոսում, անվճար  լեզվական  օգնության  
ծառայություններ  են  հասնում  Ձեզ  : Զանգահարեք  18554643571  (TTY՝  711):  Մի  անձ  
այստեղ  է  Ձեզ  հետ  զրուցելու  նպատակով  երկուշաբթիից  ուրբաթ, կ.ա.  8:00ից  կ.հ. 
8:00ը: Աշխատանքային  ժամերից  անց, հանգստյան  օրերին  եւ  տոներին, կարող  եք  
թողնել  հաղորդագրություն: Ձեր  զանգը  կվերադարձվի  հաջորդ  աշխատանքային  օրվա  
ընթացքում: Հեռախոսազանգն  անվճար  է:  

  

 

 

 

 請注意：如果您使用中文，您可以免費獲得語言援助服務。請致電  18554643571  (聽障 

專線：711)。週一至週五，上午 8點到下午 8點。非營業時間、週末及假日，您可以留言。 

我們會在下一個工作日給您回電。此專線為免付費電話。  

 알림:귀하께서한국어를  사용하시는  경우  언어  지원  서비스를  무료로  이용하실  수  있습니다.   
18554643571  (TTY:  711) 번으로  월요일   금요일 , 오전  8시부터  오후  8시까지  
전화하십시오 . 영업시간  이후, 주말  및  공휴일에는  메시지를남기실  수  있습니다 . 다음  
영업일에  저희가  귀하께  전화를  드리겠습니다.    안내전화는  무료입니다.   

? 

N҅u quý vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 

vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Đ҉ bi҅t thêm thông tin, hãy truy cѣp 
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SỔ TAY THu̮NH VIÊN Health Net Cal MediConnect  ChПНng �� Bѥt đѝu với tП cách lâ hOϝi viên 

 ВНИМАНИЕ�  Если  вы  говорите  порусски,  мы можем  предложить  вам  бесплатные  
услуги  переводчика�  Звоните  по  телефону  �855464����  (линия TTY�  ���)�  Вы  

можете получить необходимую информацию непосредственно  у  сотрудника плана с  

понедельника  по  пятницу  с ����  часов утра до ���� часов вечера�  В  нерабочее  время,  

а также  в  выходные  и  праздничные  дни,  вы  можете оставить сообщение� Вам  

перезвонят  на  следующий  рабочий  день�   

Звонок  бесплатный�  

 ATENCIÓN:  Si  usted  habla español,  hay  servicios de  asistencia de  idiomas  
disponibles para usted  sin cargo.  Llame al  18554643571  (TTY:  711)  de  8:00 a.  m.  a  
8:00 p.  m.,  de  lunes a  viernes.  Después  del  horario de atención,  los fines  de  semana  

y  los días feriados  puede  dejar  un  mensaje.  Le  devolveremos la  llamada el  siguiente 

día hábil.  La  llamada  es gratuita.  

 PAALALA:  Kung nagsasalita ka ng Tagalog,  available sa inyo ang mga  serbisyo ng 

tulog  sa wika,  nang walang  singil.  Tumawag  sa 18554643571  (TTY:  711)  mula 8 a.m.  

hanggang 8  p.m.,  Lunes  hanggang Biyernes.  Paglipas ng  mga  oras  ng negosyo, tuwing  

Sabado at  Linggo  at  sa  pista opisyal,  maaari  kang magiwan  ng  mensahe.  Ang  iyong 

tawag  ay  ibabalik  sa  loob ng  susunod na  araw  ng  negosyo. Libre  ang  tawag.  

 XIN  LОU  Ý�  Nѵu quý  vҁ  nói  tiѵng  Viѽt,  chỉng tôi  sѫn có  dҁch  vơ̥  hOϛ  trợ  ngôn ngữ  miѻn  phí  

dành  cho  quý  vҁ.  Hãy  g҃i  18554643571  (TTY:  711)  từ  8 giờ  sáng  đѵn  8 giờ  tOϕi,  từ  thứ  Hai  

đѵn hѵt  thứ  Sáu.  Sau  giờ  làm viѽc,  vào  các  ngày  cuOϕi  tuѝn  và ngày  lѻ,  quý  vҁ  có thѹ  đѹ  lїi 

tin  nhѥn.  CuOϝc g҃i của quý  vҁ  sѳ  đПợc hồi  đáp  vâo  ngây  lâm viѽc hôm  sau.  CuOϝc g҃i  này  

miѻn phí.  

QuÞ vҁ có thѹ nhѣn tài liѽu nây miѻn pht theo các đҁnh dїng khác, nhП bљn in cỡ lớn, chữ nổi braille 

và/hoѭc âm thanh. Hãy g҃i 18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn hѵt 

thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời 

phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. 

Nѵu quý vҁ muOϕn nhѣn tài liѽu bѧng ngôn ngữ và/hoѭc đҁnh dїng khác đѹ trao đổi thП từ trong 

tПНng lai, vui lông g҃i cho bOϝ phѣn Dҁch vơ̥ hOϝi viẽn� Điѷu này nây đПợc g҃i lâ “yêu cѝu thПờng 

xuyẽn”� Chỉng tõi sѳ ghi chép lїi lựa ch҃n của quý vҁ. Nѵu sau này quý vҁ muOϕn thay đổi lựa ch҃n 

vѷ ngôn ngữ và/hoѭc đҁnh dїng, vui lòng g҃i cho bOϝ phѣn Dҁch vơ̥ hOϝi viên. Tìm sOϕ điѽn thoїi của bOϝ 

phѣn Dҁch vơ̥ hOϝi viên ở phta dПới cúng của trang nây. 

? 

N҅u quý vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 

vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Đ҉ bi҅t thêm thông tin, hãy truy cѣp 
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SỔ TAY THu̮NH VIÊN Health Net Cal MediConnect ChПНng �� Bѥt đѝu với tП cách lâ hOϝi viên 

Chương 1: Bѵt đѭu với tư cách là hội viên ....................................................................................6  

Chương 2: Các sӕ điӋn thoѧi và nguồn thông tin quan trӑng....................................................20  

Chương 3: Sư̂ dơ̥ng khoѩn bao trѩ của chương trình cho dӏch vơ̥ chăm sóc sức khӓe  
và các dӏch vơ̥ được bao trѩ khác của quý vӏ ...........................................................41  

Chương 4: Bѩng phúc lợi..............................................................................................................68  

Chương 5: Nhѳn thuӕc theo toa bác sĩ dành cho bӋnh nhân ngoѧi trú của quý vӏ thông  
qua chương trình......................................................................................................121  

Chương 6: Các khoѩn ti҇n quý vӏ phѩi thanh toán cho các thuӕc theo toa Medicare và  
MediCal của quý vӏ ..................................................................................................141  

Chương 7: Yêu cѭu chúng tôi thanh toán phѭn chi phí của chúng tôi cho hóa đơn mà  
quý vӏ đã nhѳn đӕi với các dӏch vơ̥ hoѽc thuӕc được bao trѩ ...............................153  

Chương 8: Quy҇n và trách nhiӋm của quý vӏ ............................................................................159  

Chương 9: Cѭn làm gì n҅u quý vӏ có vѫn đ҇ hoѽc khi҅u nѧi (các quy҅t đӏnh, kháng  
nghӏ, và khi҅u nѧi v҇ bao trѩ) ...................................................................................183  

Chương 10: K҅t thúc tư cách hội viên của quý vӏ trong chương trình Cal MediConnect  
của chúng tôi ............................................................................................................244  

Chương 11: Thông báo pháp lý ..................................................................................................254  

Chương 12: Đӏnh nghĩa v҇ các thuѳt ngӳ quan trӑng ..............................................................269  

? 

N҅u quý vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 

vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Đ҉ bi҅t thêm thông tin, hãy truy cѣp 
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SỔ TAY THu̮NH VIÊN Health Net Cal MediConnect  ChПНng �� Bѥt đѝu với tП cách lâ hOϝi viên 

Tuyên bӕ khước từ trách nhiӋm 

 Health Net Community Solutions, Inc. lâ chПНng trình bљo hiѹm y tѵ kÞ hợp đồng với cљ 

Medicare vâ MediCal đѹ cung cћp các phỉc lợi của cљ hai chПНng trình cho những ngПời 

đăng kÞ. 

 Các nhà cung cћp ngoài mїng lПới/không ký hợp đồng khõng có nghĩa vơ̥ điѷu trҁ cho các thành 

viên của Health Net Cal MediConnect, trừ trПờng hợp khџn cћp. Vui lòng g҃i đѵn sOϕ bOϝ phѣn 

Dҁch Vơ̥ Thành Viên của chúng tôi hoѭc xem Sổ Tay Thành Viên của quý vҁ đѹ biѵt thêm thông 

tin, bao gồm cљ khoљn đồng trљ chi phí áp dơ̥ng cho các dҁch vơ̥ ngoài mїng lПới. 

 Bљo hiѹm theo Health Net Cal MediConnect là bљo hiѹm y tѵ đủ điѷu kiѽn với tên g҃i lâ “bљo 

hiѹm cѝn thiѵt tOϕi thiѹu”� Khoљn bao trљ nây đáp ứng yêu cѝu chia sѱ trách nhiѽm cá nhân của 

Đїo Luѣt Bљo Vѽ Bѽnh Nhãn vâ Chăm Sóc Sức Kh҅e Hợp Túi Tiѷn (viѵt tѥt trong tiѵng Anh là 

ACA). Vui lòng truy cѣp trang web của Sở Thuѵ vơ̥ (IRS) tїi đҁa chѿ 

www.irs.gov/AffordableCareAct/IndividualsandFamilies đѹ biѵt thêm thông tin vѷ yêu cѝu chia 

sѱ trách nhiѽm cá nhân. 

? 

N҅u quý vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 

vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Đ҉ bi҅t thêm thông tin, hãy truy cѣp 
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SỔ TAY THu̮NH VIÊN Health Net Cal MediConnect  ChПНng �� Bѥt đѝu với tП cách lâ hOϝi viên 

Chương 1: Bѵt đѭu với tư cách là  hội viên  

Giới thiӋu 

ChПНng nây bao gồm thõng tin vѷ Health Net Cal MediConnect, mOϝt chПНng trình bљo hiѹm y tѵ 

bao trљ tћt cљ các dҁch vơ̥ Medicare vâ MediCal của quÞ vҁ, vâ tП cách hOϝi viẽn của quÞ vҁ trong đó� 

ChПНng nây cũng cho quÞ vҁ biѵt những hoїt đOϝng có thѹ diѻn ra vâ những thõng tin khác mâ quÞ vҁ 

sѳ nhѣn đПợc từ Health Net Cal MediConnect� Các thuѣt ngữ chtnh vâ đҁnh nghĩa của các thuѣt 

ngữ nây đПợc trình bây ở chПНng cuOϕi của Sổ tay hội viên. 

Mơ̥c lơ̥c 

A. Châo mừng quý vҁ đѵn với Health Net Cal MediConnect...............................................................8  

B. Thông tin vѷ Medicare và MediCal ...............................................................................................9  

B1. Medicare .................................................................................................................................9  

B2. MediCal .................................................................................................................................9  
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mmp.healthnetcalifornia.com. 6 



        

             

                  

                 

               

   
 

       

       

                

         

 
 

SỔ TAY THu̮NH VIÊN Health Net Cal MediConnect ChПНng �� Bѥt đѝu với tП cách lâ hOϝi viên 

J3. Danh sách thuốc được bao trả...............................................................................................17  
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A.    Chào mừng quý vӏ  đ҅n với Health  Net  Cal  MediConnect  

Health Net Cal MediConnect lâ mOϝt chПНng trình Cal MediConnect� ChПНng trình Cal MediConnect  
lâ mOϝt tổ chức bao gồm các bác sĩ, bѽnh viѽn, nhâ thuOϕc, nhâ cung cћp các dҁch vơ̥ vâ hOϛ trợ dâi  
hїn, nhâ cung cћp dҁch vơ̥ chăm sóc sức kh҅e hânh vi vâ các nhâ cung cћp dҁch vơ̥ chăm sóc sức  
kh҅e khác� ChПНng trình nây cũng có các điѷu phOϕi viên dҁch vơ̥ chăm sóc vâ các nhóm chăm sóc  
đѹ giỉp quÞ vҁ quљn lÞ tћt cљ các nhâ cung cћp vâ dҁch vơ̥ của mình. Tћt cљ h҃ lâm viѽc cúng nhau  
đѹ cung cћp dҁch vơ̥ chăm sóc quÞ vҁ cѝn.  

Health Net Cal MediConnect đã đПợc Tiѹu Bang California vâ các Trung tâm dҁch vơ̥ Medicare &  
Medicaid (CMS) phê duyѽt đѹ cung cћp cho quÞ vҁ các dҁch vơ̥ nhП lâ mOϝt phѝn của  
Cal MediConnect.  

Cal MediConnect lâ chПНng trình thử nghiѽm đПợc đồng giám sát bởi Califonia vâ chtnh phủ liên  
bang nhѧm cung cћp dҁch vơ̥ chăm sóc tOϕt hНn cho những ngПời có cљ Medicare vâ MediCal. Theo  
chПНng trình thử nghiѽm nây, chtnh quyѷn tiѹu bang vâ liên bang muOϕn thử nghiѽm những cách  
mới nhѧm cљi thiѽn cách quÞ vҁ nhѣn dҁch vơ̥ Medicare vâ MediCal.  

Kinh nghiӋm mà quý vӏ có th҉ tin cѳy 

QuÞ vҁ đã đăng kÞ mOϝt chПНng trình bљo hiѹm y tѵ mâ quÞ vҁ có thѹ tin cѣy. 

Health Net giỉp hНn mOϝt triѽu ngПời có Medicare vâ MediCal nhѣn đПợc các dҁch vơ̥ h҃ cѝn. 

Chỉng tôi lâm điѷu nây bѧng cách cung cћp khљ năng tiѵp cѣn tOϕt hНn đѵn các phỉc lợi vâ dҁch vơ̥ 

của Medicare vâ MediCal dânh cho quÞ vҁ vâ thêm rћt nhiѷu lợi tch nữa: 

  Chỉng tôi tự hâo cung cћp dҁch vơ̥ khách hâng xuћt sѥc� đѹ thực hiѽn đПợc điѷu nây, chỉng 

tõi luõn lПu tãm theo hПớng ttch cực, có tr҃ng tâm và cá nhãn hóa đѵn quÞ vҁ với vai trò lâ 

thânh viên của chỉng tôi. Nhân viên Dҁch vơ̥ hOϝi viẽn đã đПợc đâo tїo của chỉng tôi sѳ 

khõng đѹ quÞ vҁ phљi chờ đợi vâ có thѹ hOϛ trợ nhiѷu ngôn ngữ mâ không cѝn sử dơ̥ng dҁch 

vơ̥ thông dҁch. Chỉng tôi sѳ cung cћp cho quÞ vҁ mức dҁch vơ̥ “trợ giỉp toàn diѽn” trong khi 

giỉp quÞ vҁ điѷu hПớng các phỉc lợi của quÞ vҁ nhП chỉng tôi lâm đOϕi với gia đình của mình, 

điѷu nây sѳ khiѵn quÞ vҁ nhanh chóng nhѣn đПợc câu trљ lời mâ quÞ vҁ cѝn đѹ tiѵp cѣn dҁch 

vơ̥ chăm sóc. 

  Chỉng tõi đã vâ đang xãy dựng các mїng lПới bác sĩ chћt lПợng cao trong gѝn �� năm� Bác 

sĩ vâ chuyên gia trong mїng lПới Cal MediConnect của chỉng tôi lâm viѽc cúng nhau trong 

các Nhóm Y Tѵ đѹ đљm bљo rѧng quÞ vҁ nhѣn đПợc dҁch vơ̥ chăm sóc quÞ vҁ cѝn, khi quÞ vҁ 

cѝn dҁch vơ̥ đó. 

? 
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  COϝng đồng của quÞ vҁ lâ cOϝng đồng của chỉng tôi – Chỉng tôi lâ công ty ở Nam California, 

vì thѵ nhân viên của chỉng tôi sOϕng ở nНi quÞ vҁ đang sinh sOϕng. Chỉng tôi hOϛ trợ các cOϝng 

đồng tїi đҁa phПНng của chỉng tôi với: 

– Khám sâng l҃c sức kh҅e tїi các sự kiѽn vâ các trung tâm cOϝng đồng y tѵ tїi 

đҁa phПНng 

– Các lớp giáo dơ̥c vѷ sức kh҅e miѻn pht 

B.   Thông  tin  v҇  Medicare  và MediCal  

B1. Medicare 

Medicare lâ  chПНng trình bљo hiѹm y tѵ  liên  bang dânh  cho:  

 NgПời từ 65 tuổi trở lên, 

  MOϝt sOϕ  ngПời  dПới  65  tuổi mѥc mOϝt sOϕ  tình trїng  khuyѵt tѣt,  vâ  

 Những ngПời mѥc bѽnh thѣn giai đoїn cuOϕi (suy thѣn). 

B2. MediCal 

MediCal lâ tẽn chПНng trình Medicaid của tiѹu bang California. MediCal đПợc điѷu hânh bởi tiѹu 

bang vâ đПợc chtnh phủ tiѹu bang vâ liên bang trợ cћp tâi chtnh. MediCal giỉp những ngПời có thu 

nhѣp vâ nguồn lực hїn chѵ thanh toán cho các Dҁch vơ̥ vâ hOϛ trợ dâi hїn (LTSS) vâ các chi pht y tѵ. 

ChПНng trình bao trљ các dҁch vơ̥ vâ thuOϕc bổ sung khõng đПợc Medicare bao trљ. 

MOϛi tiѹu bang quyѵt đҁnh: 

  khoљn nâo đПợc ttnh lâ  thu  nhѣp vâ  nguồn lực,  

  ai  đủ  điѷu kiѽn,  

 dҁch vơ̥ nâo đПợc bao trљ, vâ 

  chi  pht  cho  các dҁch vơ̥.  

Các  tiѹu  bang có  thѹ  quyѵt đҁnh  cách điѷu hânh  chПНng  trình  của h҃  với  điѷu kiѽn lâ  tuân  thủ  các  

quy  tѥc của  liên  bang.   

Medicare vâ tiѹu bang California đã phê duyѽt Health Net Cal MediConnect. QuÞ vҁ có thѹ nhѣn các  
dҁch vơ̥ của Medicare vâ MediCal qua chПНng trình của chỉng tôi với điѷu kiѽn lâ:  

  Chỉng  tôi  ch҃n  cung cћp  chПНng trình,  vâ   

 Medicare vâ Tiѹu Bang California cho phép chỉng tôi tiѵp tơ̥c cung cћp chПНng trình nây.  

? 
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Ngay cљ nѵu chПНng trình của chỉng tôi dừng hoїt đOϝng trong tПНng lai, ttnh đủ điѷu kiѽn nhѣn các 

dҁch vơ̥ Medicare vâ MediCal của quÞ vҁ sѳ không bҁ љnh hПởng. 

C.    Các ưu đi҉m của chương  trình  này  

Bây giờ quÞ vҁ sѳ nhѣn đПợc tћt cљ các dҁch vơ̥ Medicare vâ MediCal đПợc bao trљ của mình từ 

Health Net Cal MediConnect, bao gồm thuOϕc theo toa. Quý vӏ s҃ không phѩi trѩ thêm chi phí đ҉ 

tham gia chương trình bѩo hi҉m sức khӓe này. 

Health Net Cal MediConnect sѳ giỉp các phỉc lợi Medicare vâ MediCal của quÞ vҁ kѵt hợp tOϕt hНn 

vâ có hiѽu quљ hНn cho quÞ vҁ. MOϝt sOϕ Пu điѹm bao gồm: 

  Quý vҁ sѳ có thѹ làm viѽc với một chПНng trình bљo hiѹm y tѵ cho tѫt cѩ các nhu cѝu bљo 

hiѹm y tѵ của quý vҁ. 

  QuÞ vҁ sѳ có nhóm chăm sóc đПợc thiѵt lѣp dПới sự trợ giỉp của quÞ vҁ. Nhóm chăm sóc của 

quÞ vҁ có thѹ bao gồm chtnh quÞ vҁ, ngПời chăm sóc của quÞ vҁ, bác sĩ, y tá, tП vћn viên hoѭc 

các chuyẽn gia chăm sóc sức kh҅e khác. 

  QuÞ vҁ sѳ có quyѷn tiѵp cѣn điѷu phOϕi viên dҁch vơ̥ chăm sóc� Đãy lâ ngПời lâm viѽc với quÞ 

vҁ, với Health Net Cal MediConnect vâ với nhóm chăm sóc của quÞ vҁ đѹ giỉp lѣp kѵ hoїch 

chăm sóc. 

  QuÞ vҁ sѳ có thѹ chѿ đїo dҁch vơ̥ chăm sóc của chtnh quÞ vҁ với sự giỉp đỡ từ nhóm chăm 

sóc vâ điѷu phOϕi viên dҁch vơ̥ chăm sóc của quÞ vҁ. 

  Nhóm chăm sóc vâ điѷu phOϕi viên dҁch vơ̥ chăm sóc sѳ lâm viѽc với quÞ vҁ đѹ lên kѵ hoїch 

chăm sóc đПợc thiѵt kѵ cơ̥ thѹ nhѧm đáp ứng nhu cѝu sức kh҅e của quÞ vҁ. Nhóm chăm sóc 

sѳ giỉp điѷu phOϕi các dҁch vơ̥ mâ quÞ vҁ cѝn� Điѷu nây có nghĩa lâ, vt dơ̥: 

o  Nhóm chăm sóc của quÞ vҁ sѳ đљm bљo rѧng các bác sĩ của quÞ vҁ biѵt vѷ tћt cљ các loїi 

thuOϕc quÞ vҁ dúng, nhП vѣy h҃ có thѹ chѥc chѥn quÞ vҁ đang dúng các loїi thuOϕc phú hợp 

vâ do đó các bác sĩ của quÞ vҁ có thѹ lâm giљm bћt kỳ tác dơ̥ng phơ̥ nâo quÞ vҁ có thѹ có 

từ các loїi thuOϕc nây. 

o  Nhóm chăm sóc của quÞ vҁ sѳ đљm bљo các kѵt quљ xét nghiѽm của quÞ vҁ đПợc chia sѱ 

với tћt cљ các bác sĩ của quÞ vҁ vâ các nhâ cung cћp khác nѵu thtch hợp. 

? 
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D.   Khu vӵc dӏch  vơ̥  của Health  Net  Cal  MediConnect  

Khu vực dҁch vơ̥ của chỉng tôi bao gồm hїt sau đãy trong tiѹu bang California: Tiѹu bang Los 

Angeles ngoїi trừ khu vực có mã zip sau: 90704. 

Chѿ những ngПời sOϕng trong khu vực dҁch vơ̥ của chỉng tôi mới có thѹ tham gia 

Health Net Cal MediConnect. 

N҅u quý vӏ di chuy҉n ra ngoài khu vӵc dӏch vơ̥ của chúng tôi, quÞ vҁ không thѹ tiѵp tơ̥c tham gia 

chПНng trình nây� Xem ChПНng �, đѹ biѵt thêm thông tin vѷ љnh hПởng của viѽc quý vҁ chuyѹn ra 

ngoâi khu vực dҁch vơ̥ của chúng tôi. QuÞ vҁ sѳ cѝn phљi liên lїc với nhân viên phơ̥ trách ttnh đủ điѷu 

kiѽn của quѣn tїi đҁa phПНng của quÞ vҁ: 

GӐI SOϕ điѽn thoїi miѻn pht tїi đҁa phПНng� 

19165589200 

SOϕ điѽn thoїi miѻn pht trên toân tiѹu bang: 

18005415555 

CuOϝc g҃i nây miѻn pht. 

Thứ Haithứ Sáu, từ 8 giờ sáng đѵn 5 giờ chiѷu, ngoїi trừ ngây lѻ 

TTY TTY trên toân tiѹu bang: 

711 (Dҁch vơ̥ Tiѵp âm QuOϕc gia) 

SOϕ điѽn thoїi nây dânh cho những ngПời gѭp các vћn đѷ vѷ nghe hoѭc nói. 

QuÞ vҁ phљi có thiѵt bҁ điѽn thoїi đѭc biѽt đѹ thực hiѽn cuOϝc g҃i. 

THƯ Tham khљo các Trang trѥng trong mơ̥c COUNTY GOVERNMENT (CHÍNH 

QUYѶN QUѢN) trong danh bї điѽn thoїi của quÞ vҁ đѹ biѵt văn phông dҁch 

vơ̥ xã hOϝi gѝn nhћt. 

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

? 
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SỔ TAY THu̮NH VIÊN Health Net Cal MediConnect  ChПНng �� Bѥt đѝu với tП cách lâ hOϝi viên 

E.    Đi҇u gì  làm cho  quý  vӏ  đủ  đi҇u  kiӋn  trở  thành  thành  viên  chương  trình  

QuÞ vҁ đủ điѷu kiѽn tham gia chПНng trình của chỉng tôi với điѷu kiѽn lâ quÞ vҁ: 

  SOϕng trong khu vực dҁch vơ̥ của chỉng tôi, và 

  Từ 21 tuổi trở lên tїi thời điѹm đăng kÞ, và 

  Có cљ Medicare Phѝn A vâ Medicare Phѝn B, và 

  Hiѽn đủ điѷu kiѽn tham gia MediCal vâ đang nhѣn đѝy đủ các phỉc lợi MediCal, bao gồm: 

o  Các cá nhãn đăng kÞ tham gia ChПНng Trình Multipurpose Senior Services Program 

(viѵt tѥt trong tiѵng Anh lâ MSSP). 

o  Các cá nhãn đáp ứng các quy đҁnh vѷ phѝn đồng trљ chi pht đПợc mô tљ ở dПới đãy� 

o  Những ngПời sOϕng ở trung tãm điѷu dПỡng có phѝn đồng trљ chi pht, và 

o Những ngПời đăng kÞ MSSP có phѝn đồng trљ chi pht.  

 Lâ công dân Hoa Kỳ hoѭc hiѽn diѽn hợp pháp ở Hoa Kỳ.  

Có thѹ có thêm các quy tѥc vѷ ttnh đủ điѷu kiѽn tїi quѣn của quÞ vҁ. Hãy g҃i cho bOϝ phѣn Dҁch vơ̥ 

hOϝi viẽn đѹ biѵt thêm thông tin. 

F.    Nhӳng  hoѧt động  s҃  diҋn  ra  khi  quý  vӏ  lѭn  đѭu  tiên  tham gia  chương  

trình  bѩo  hi҉m y t҅  

Khi quÞ vҁ lѝn đѝu tiên tham gia chПНng trình, quÞ vҁ sѳ đПợc đánh giá rủi ro sức kh҅e (HRA) trong 

vòng từ �� đѵn 90 ngây túy thuOϝc vâo tình trїng sức kh҅e của quÞ vҁ (tức lâ rủi ro cao hay thћp). 

Chỉng tôi cѝn phљi hoân thânh HRA cho quÞ vҁ. HRA này lâ cН sở đѹ xây dựng kѵ hoїch chăm sóc 

cá nhân (ICP) của quÞ vҁ. HRA sѳ bao gồm các câu h҅i đѹ xác đҁnh các nhu cѝu của quý vҁ vѷ y tѵ, 

LTSS vâ các nhu cѝu vѷ sức kh҅e hânh vi vâ vѷ chức năng� 

Chỉng tôi sѳ liên lїc với quÞ vҁ đѹ hoân thânh HRA. HRA có thѹ đПợc hoân thânh thông qua gѭp 

mѭt trực tiѵp, g҃i điѽn thoїi hoѭc gửi thП ttn. 

Chỉng tôi sѳ gửi cho quÞ vҁ thêm thông tin vѷ HRA nây. 

? 

N҅u quý vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 

vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Đ҉ bi҅t thêm thông tin, hãy truy cѣp 
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SỔ TAY THu̮NH VIÊN Health Net Cal MediConnect  ChПНng �� Bѥt đѝu với tП cách lâ hOϝi viên 

N҅u quý vӏ mới tham gia Health Net Cal MediConnect, quÞ vҁ có thѹ tiѵp tơ̥c thăm khám với các 

bác sĩ mâ hiѽn quÞ vҁ đang thăm khám trong khoљng thời gian nhћt đҁnh. QuÞ vҁ có thѹ duy trì các 

nhâ cung cћp hiѽn tїi vâ những cho phép đOϕi với dҁch vơ̥ của mình tїi thời điѹm quÞ vҁ đăng kÞ trong 

tOϕi đa �� tháng nѵu đáp ứng tћt cљ các điѷu kiѽn sau đãy� 

  QuÞ vҁ, ngПời đїi diѽn của quÞ vҁ, hoѭc nhâ cung cћp của quÞ vҁ gửi yêu cѝu trực tiѵp cho 

chỉng tõi đѹ tiѵp tơ̥c thăm khám với nhâ cung cћp hiѽn tїi của quÞ vҁ. 

  Chỉng tôi có thѹ xác đҁnh rѧng quÞ vҁ có mOϕi quan hѽ hiѽn có với nhâ cung cћp dҁch vơ̥ chăm 

sóc chtnh hoѭc chăm sóc chuyên khoa với mOϝt sOϕ trПờng hợp ngoїi lѽ. Khi chúng tôi nói vѷ 

mOϕi quan hѽ hiѽn có, có nghĩa lâ quÞ vҁ đã thăm khám với mOϝt nhâ cung cћp ngoâi mїng 

lПới tt nhћt mOϝt lѝn cho lѝn thăm khám không phљi lâ trПờng hợp cћp cứu trong 12 tháng 

trПớc ngây đăng kÞ tham gia Health Net Cal MediConnect đѝu tiên của quÞ vҁ. 

o  Chỉng tôi sѳ xác đҁnh mOϕi quan hѽ hiѽn có bѧng cách xem xét thông tin sức kh҅e sѫn có 

cho chỉng tôi hoѭc thông tin quÞ vҁ cung cћp cho chỉng tôi. 

o  Chỉng tôi có 30 ngây đѹ trљ lời yêu cѝu của quÞ vҁ. QuÞ vҁ cũng có thѹ yêu cѝu chỉng tôi 

đПa ra quyѵt đҁnh nhanh hНn vâ chỉng tôi phљi trљ lời trong vông 15 ngây. 

o  Khi gửi yêu cѝu, quÞ vҁ hoѭc nhâ cung cћp của quÞ vҁ phљi trình tâi liѽu chứng minh vѷ 

mOϕi quan hѽ hiѽn có vâ đồng Þ với mOϝt sOϕ điѷu khoљn. 

жLưu ý: Yêu cѝu nây không thêж đПợc thực hiѽn đOϕi với nhà cung cћp Thiѵt Bҁ Y Tѵ Lâu Bѷn (viѵt tѥt 

trong tiѵng Anh lâ DME), dҁch vơ̥ vѣn chuyѹn, dҁch vơ̥ phơ̥ trợ khác hoѭc các dҁch vơ̥ khõng đПợc 

bao gồm trong Cal MediConnect. 

Sau khi kѵt thỉc giai đoїn chăm sóc liên tơ̥c, quÞ vҁ sѳ cѝn phљi gѭp các bác sĩ vâ nhâ cung cћp 

khác trong mїng lПới Health Net Cal MediConnect mâ liên kѵt với nhóm y tѵ của nhâ cung cћp dҁch 

vơ̥ chăm sóc chtnh của quÞ vҁ, trừ khi chỉng tôi có th҅a thuѣn với bác sĩ ngoâi mїng lПới của quÞ vҁ. 

Nhâ cung cћp trong mїng lПới lâ nhâ cung cћp lâm viѽc với chПНng trình bљo hiѹm y tѵ. Khi quÞ vҁ 

đăng kÞ tham gia chПНng trình của chỉng tôi, quÞ vҁ sѳ ch҃n Nhóm y tѵ kÞ hợp đồng từ mїng lПới 

của chỉng tôi. QuÞ vҁ cũng sѳ ch҃n Nhà cung cћp dҁch vơ̥ chăm sóc sức kh҅e chính (PCP) từ Nhóm 

y tѵ kÞ hợp đồng nây. Nѵu quÞ vҁ không ch҃n đПợc Nhóm y tѵ vâ PCP kÞ hợp đồng, chỉng tôi sѳ chѿ 

đҁnh cho quÞ vҁ. Xem ChПНng � đѹ biѵt thêm thông tin vѷ viѽc nhѣn dҁch vơ̥ chăm sóc. 

? 

N҅u quý vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 

vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Đ҉ bi҅t thêm thông tin, hãy truy cѣp 
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SỔ TAY THu̮NH VIÊN Health Net Cal MediConnect  ChПНng �� Bѥt đѝu với tП cách lâ hOϝi viên 

G.    Nhóm chăm sóc và K҅  hoѧch  chăm  sóc của quý vӏ  

G1. Nhóm chăm sóc 

Cѝn trợ giỉp trong viѽc nhѣn dҁch vơ̥ chăm sóc quÞ vҁ cѝn? Nhóm chăm sóc có thѹ giỉp đỡ quÞ vҁ. 

Nhóm chăm sóc có thѹ bao gồm bác sĩ của quÞ vҁ, điѷu phOϕi viên dҁch vơ̥ chăm sóc hoѭc nhân viên 

y tѵ khác mâ quÞ vҁ ch҃n. 

Điѷu phOϕi viên dҁch vơ̥ chăm sóc lâ ngПời đПợc đâo tїo đѹ giỉp quÞ vҁ quљn lÞ dҁch vơ̥ chăm sóc quÞ 

vҁ cѝn. QuÞ vҁ sѳ có mOϝt điѷu phOϕi viên dҁch vơ̥ chăm sóc khi quÞ vҁ đăng kÞ tham gia 

Health Net Cal MediConnect� NgПời nây cũng sѳ giới thiѽu quÞ vҁ đѵn các nguồn lực cOϝng đồng nѵu 

Health Net Cal MediConnect không cung cћp các dҁch vơ̥ mà quÞ vҁ cѝn. 

QuÞ vҁ có thѹ g҃i cho chỉng tôi theo sOϕ điѽn thoїi 1855464���� (TTY� ���), đѹ yêu cѝu nhóm 

chăm sóc� Từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, vào cuOϕi tuѝn và 

ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ 

vҁ vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. 

G2. K҅ hoѧch chăm sóc 

Nhóm chăm sóc sѳ lâm viѽc với quÞ vҁ đѹ đПa ra mOϝt kѵ hoїch chăm sóc. Kѵ hoїch chăm sóc cho 

quÞ vҁ vâ bác sĩ của quÞ vҁ biѵt các dҁch vơ̥ quÞ vҁ cѝn, vâ quÞ vҁ sѳ nhѣn các dҁch vơ̥ đó bѧng cách 

nâo. Kѵ hoїch chăm sóc bao gồm các nhu cѝu dҁch vơ̥ y tѵ, dҁch vơ̥ chăm sóc sức kh҅e hânh vi vâ 

LTSS của quÞ vҁ. Kѵ hoїch chăm sóc của quÞ vҁ sѳ chѿ đПợc lѣp cho quÞ vҁ vâ đáp ứng các nhu cѝu 

của quÞ vҁ. 

Kѵ hoїch chăm sóc của quÞ vҁ sѳ bao gồm: 

  Mơ̥c tiẽu chăm sóc sức kh҅e của quÞ vҁ. 

  Khung thời gian vѷ thời điѹm quÞ vҁ sѳ nhѣn đПợc dҁch vơ̥ quÞ vҁ cѝn. 

Sau khi đánh giá rủi ro sức kh҅e của quÞ vҁ, nhóm chăm sóc của quÞ vҁ sѳ gѭp quÞ vҁ. H҃ sѳ trao đổi 

với quÞ vҁ vѷ các dҁch vơ̥ quÞ vҁ cѝn. H҃ cũng có thѹ cho quÞ vҁ biѵt vѷ các dҁch vơ̥ quÞ vҁ có thѹ 

muOϕn cân nhѥc nhѣn. Kѵ hoїch chăm sóc của quÞ vҁ sѳ dựa vâo nhu cѝu của quÞ vҁ. Ít nhћt hâng 

năm, nhóm chăm sóc của quÞ vҁ sѳ lâm viѽc với quÞ vҁ đѹ cѣp nhѣt kѵ hoїch chăm sóc của quÞ vҁ. 

H.    Phí  bѩo  hi҉m hàng  tháng  dành  cho  chương  trình 

Health  Net  Cal  MediConnect  

Health Net Cal MediConnect không có pht bљo hiѹm chПНng trình hâng tháng. 

? 

N҅u quý vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 

vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Đ҉ bi҅t thêm thông tin, hãy truy cѣp 
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SỔ TAY THu̮NH VIÊN Health Net Cal MediConnect ChПНng �� Bѥt đѝu với tП cách lâ hOϝi viên 

I.   Sổ  Tay  Thành  Viên  

Sổ tay hội viên nây lâ mOϝt phѝn trong hợp đồng của chỉng tôi với quÞ vҁ. Điѷu nây có nghĩa lâ chỉng 

tôi phљi tuân theo tћt cљ các quy tѥc trong tâi liѽu nây. Nѵu quÞ vҁ cho rѧng chỉng tõi đã lâm điѷu gì 

đó đi ngПợc lїi những quy tѥc nây, quÞ vҁ có thѹ kháng cáo hoѭc phљn đOϕi hânh đOϝng của chỉng tôi. 

Đѹ biѵt thông tin vѷ cách kháng cáo, hãy xem ChПНng � hoѭc g҃i 1800MEDICARE 

(18006334227). 

Quý  vҁ  có thѹ  yêu  cѝu Sổ  tay  hội  viên  bѧng cách  g҃i  đѵn bOϝ  phѣn Dҁch vơ̥  hOϝi  viên  theo sOϕ  

18554643571  (TTY:  711),  từ  8  giờ  sáng đѵn 8  giờ  tOϕi,  thứ  Hai  đѵn  thứ  Sáu. Ngoài  giờ  làm  viѽc,  

vào  cuOϕi  tuѝn và ngày  lѻ,  quý  vҁ  có thѹ  đѹ  lїi  tin nhѥn. Sѳ  có ngПời  phљn hồi  cuOϝc g҃i của  quÞ  vҁ  vâo 

ngây lâm  viѽc tiѵp theo.  CuOϝc g҃i nây  miѻn pht.  QuÞ  vҁ  cũng  có  thѹ  xem  Sổ  tay  hội  viên  tїi 

mmp.healthnetcalifornia.com  hoѭc tљi  xuOϕng  từ  trang web  nây.  

Hợp đồng có hiѽu lực trong các tháng quÞ vҁ đã ghi danh tham gia Health Net Cal MediConnect từ 

ngây 1 tháng � năm ���� đѵn ngây 31 tháng �� năm ����� 

J.   Thông  tin  khác mà quý  vӏ  s҃  nhѳn  được từ  chúng  tôi  

QuÞ vҁ đã phљi nhѣn đПợc Thѱ ID HOϝi viên Health Net Cal MediConnect, thông tin vѷ cách truy cѣp 

Danh bạ Nhà cung cấp và Nhà thuốc, và thông tin vѷ cách truy cѣp Danh sách thuốc được bao trả. 

J1. Thҁ ID Hội viên Health Net Cal MediConnect của quý vӏ 

Theo chПНng trình của chỉng tôi, quÞ vҁ sѳ có mOϝt thѱ cho các dҁch vơ̥ Medicare vâ MediCal của 

quÞ vҁ, bao gồm cљ các dҁch vơ̥ vâ hOϛ trợ dâi hїn, mOϝt sOϕ dҁch vơ̥ chăm sóc sức kh҅e hânh vi vâ 

thuOϕc theo toa. QuÞ vҁ phљi trình thѱ nây khi nhѣn bћt kỳ dҁch vơ̥ hoѭc thuOϕc theo toa bác sĩ nâo. 

DПới đãy lâ thѱ mѡu đѹ cho quÞ vҁ biѵt thѱ của quÞ vҁ trông sѳ nhП thѵ nâo: 

? 

N҅u quý vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 

vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Đ҉ bi҅t thêm thông tin, hãy truy cѣp 
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SỔ TAY THu̮NH VIÊN Health Net Cal MediConnect ChПНng �� Bѥt đѝu với tП cách lâ hOϝi viên 

Nѵu thѱ Cal MediConnect của quÞ vҁ bҁ hП h҅ng, bҁ mћt hoѭc mћt cѥp, hãy g҃i ngay cho bOϝ phѣn 

Dҁch vơ̥ hOϝi viên vâ chỉng tôi sѳ gửi cho quÞ vҁ thѱ mới. Quý vҁ có thѹ g҃i cho bOϝ phѣn Dҁch vơ̥ hOϝi 

viên theo sOϕ 18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài 

giờ làm viѽc, vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i 

của quÞ vҁ vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. 

Chừng nào quÞ vҁ còn lâ hOϝi viên của chПНng trình chỉng tôi, quÞ vҁ không cѝn sử dơ̥ng thѱ 

Medicare mâu đ҅, trѥng vâ xanh dПНng hay thѱ MediCal của quÞ vҁ đѹ nhѣn các dҁch vơ̥ 

Cal MediConnect. Hãy giữ những thѱ nây ở nНi an toân phông trПờng hợp quÞ vҁ cѝn chỉng sau 

nây. Nѵu quý vҁ trình thѱ Medicare thay vì thѱ ID HOϝi viên của Health Net Cal MediConnect, nhà 

cung cћp có thѹ ttnh hóa đНn Medicare thay vì chПНng trình của chúng tôi và quý vҁ có thѹ nhѣn 

đПợc hóa đНn� Tham khљo ChПНng � đѹ biѵt nên làm gì nѵu quý vҁ nhѣn đПợc hóa đНn từ nhâ 

cung cћp. 

Vui lông nhớ rѧng đOϕi với các dҁch vơ̥ sức kh҅e tâm thѝn chuyên môn mâ quÞ vҁ có thѹ nhѣn đПợc 

từ chПНng trình bљo hiѹm sức kh҅e tâm thѝn (MHP) của quѣn, quÞ vҁ sѳ cѝn thѱ MediCal của quÞ 

vҁ đѹ có thѹ nhѣn đПợc các dҁch vơ̥ đó. 

J2. Danh bạ Nhà cung cấp và Nhà thuốc 

Danh bạ Nhà cung cấp và Nhà thuốc liѽt kê các nhâ cung cћp vâ nhâ thuOϕc trong mїng lПới 

Health Net Cal MediConnect. Trong khi quÞ vҁ lâ hOϝi viẽn trong chПНng trình của chỉng tôi, quÞ vҁ 

phљi sử dơ̥ng các nhâ cung cћp trong mїng lПới đѹ nhѣn các dҁch vơ̥ đПợc bao trљ. Có mOϝt sOϕ 

trПờng hợp ngoїi lѽ khi quÞ vҁ tham gia chПНng trình của chỉng tôi lѝn đѝu tiên (xem trang 13). 

Quý  vҁ  có thѹ  yêu  cѝu Danh bạ  Nhà  cung cấp  và  Nhà  thuốc bѧng  cách g҃i  đѵn bOϝ  phѣn Dҁch vơ̥  hOϝi 

viên  theo sOϕ  18554643571 (TTY:  711),  từ  8  giờ  sáng  đѵn 8  giờ  tOϕi,  thứ  Hai  đѵn thứ  Sáu.  Ngoài  

giờ  làm  viѽc,  vào  cuOϕi  tuѝn và ngày  lѻ,  quý  vҁ  có thѹ  đѹ  lїi  tin  nhѥn.  Sѳ  có  ngПời  phљn hồi  cuOϝc g҃i 

của quÞ  vҁ  vâo ngây lâm  viѽc tiѵp theo.  CuOϝc g҃i nây  miѻn pht. QuÞ  vҁ  cũng  có  thѹ  xem  Danh bạ  
Nhà  cung cấp  và  Nhà  thuốc tїi mmp.healthnetcalifornia.com  hoѭc tљi  xuOϕng  từ  trang web  nây.  

Cљ bOϝ phѣn Dҁch vơ̥ hOϝi viên vâ trang web đѷu có thѹ cung cћp cho quÞ vҁ thông tin cѣp nhѣt nhћt vѷ 

những thay đổi liẽn quan đѵn các nhâ cung cћp và nhâ thuOϕc trong mїng lПới của chỉng tôi. Danh 

mơ̥c nây liѽt kê các chuyẽn gia chăm sóc sức kh҅e (chѩng hїn nhП bác sĩ, y tá điѷu dПỡng vâ nhâ 

tâm lÞ h҃c), các cН sở (chѩng hїn nhП bѽnh viѽn hoѭc phông khám) vâ các nhâ cung cћp dҁch vơ̥ 

hOϛ trợ (chѩng hїn nhП nhâ cung cћp dҁch vơ̥ Chăm sóc sức kh҅e tїi gia vâ Chăm sóc sức kh҅e 

ban ngây cho ngПời lớn) mâ quÞ vҁ có thѹ thăm khám với tП cách lâ hOϝi viên của 

Health Net Cal MediConnect. Chỉng tôi cũng liѽt kê các nhâ thuOϕc mâ quÞ vҁ có thѹ sử dơ̥ng đѹ 

nhѣn thuOϕc theo toa bác sĩ của quÞ vҁ. Các nhâ thuOϕc đПợc liѽt kê trong danh bї bao gồm Nhâ 

thuOϕc bán lѱ, Đѭt mua qua đПờng bПu điѽn, Tiêm truyѷn tїi gia, Chăm sóc dâi hїn (LTC). 

? 

N҅u quý vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 

vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Đ҉ bi҅t thêm thông tin, hãy truy cѣp 
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SỔ TAY THu̮NH VIÊN Health Net Cal MediConnect  ChПНng �� Bѥt đѝu với tП cách lâ hOϝi viên 

Đӏnh nghĩa v҇ nhà cung cѫp trong mѧng lưới 

  Các nhà cung cћp dҁch vơ̥ chăm sóc sức kh҅e trong mїng lПới Health Net Cal MediConnect 

bao gồm: 

o  Bác sĩ, y tá vâ chuyẽn gia chăm sóc sức kh҅e khác mâ quÞ vҁ có thѹ thăm khám với tП 

cách lâ hOϝi viên thuOϝc chПНng trình của chỉng tôi; 

o  Các phông khám, bѽnh viѽn, cН sở điѷu dПỡng vâ những đҁa điѹm khác cung cћp dҁch 

vơ̥ chăm sóc sức kh҅e trong chПНng trình của chỉng tôi; và 

o  LTSS, các dҁch vơ̥ chăm sóc sức kh҅e hânh vi, cН quan chăm sóc sức kh҅e tїi gia, nhâ 

cung cћp thiѵt bҁ y tѵ lâu bѷn vâ những cН sở khác cung cћp hâng hóa vâ dҁch vơ̥ mâ quÞ 

vҁ nhѣn đПợc thông qua Medicare hay MediCal. 

Các nhâ cung cћp trong mїng lПới đã đồng Þ chћp nhѣn khoљn thanh toán từ chПНng trình của 

chỉng tôi cho các dҁch vơ̥ đПợc bao trљ nhП lâ khoљn thanh toán đѝy đủ. 

Đӏnh nghĩa v҇ nhà thuӕc trong mѧng lưới 

   Các  nhâ  thuOϕc  trong mїng lПới lâ  các  nhâ  thuOϕc  (hiѽu thuOϕc)  đã  đồng Þ  bán thuOϕc  theo  toa  

bác sĩ  cho  các  thânh  viên cua chПНng trình  chỉng  tôi.  Sử  dơ̥ng  Danh  bạ  Nhà  cung cấp  và  

Nhà  thuốc  đѹ  tìm  kiѵm  nhâ  thuOϕc  trong  mїng lПới  mà quý  vҁ  muOϕn sử  dơ̥ng.  

ЦЦ

  Ngoїi trừ trong trПờng hợp cћp cứu, quÞ vҁ phљi mua thuOϕc theo toa bác sĩ tїi mOϝt trong các 

nhà thuOϕc trong mїng lПới của chúng tôi nѵu muOϕn chПНng trình của chúng tôi giúp quÞ vҁ 

thanh toán cho h҃. 

Hãy g҃i đѵn bOϝ phѣn Dҁch vơ̥ hOϝi viên theo sOϕ điѽn thoїi 1855464���� (TTY� ���) đѹ biѵt thêm 

thông tin. Từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, vào cuOϕi tuѝn và 

ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ vâo ngây lâm viѽc 

tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Cљ bOϝ phѣn Dҁch vơ̥ hOϝi viên vâ trang web của 

Health Net Cal MediConnect đѷu có thѹ cung cћp cho quÞ vҁ thông tin cѣp nhѣt nhћt vѷ những thay 

đổi liẽn quan đѵn các nhâ thuOϕc vâ nhâ cung cћp trong mїng lПới của chỉng tôi. 

J3. Danh sách thuốc được bao trả 

ChПНng trình có Danh sách các thuốc được bao trả. Chỉng tôi g҃i tѥt lâ “Danh sách thuOϕc”� Danh 

sách nây cho quý vҁ biѵt các thuOϕc theo toa nâo đПợc Health Net Cal MediConnect bao trљ. 

Danh sách thuOϕc cũng cho quÞ vҁ biѵt có bћt kỳ quy tѥc hoѭc hїn chѵ nâo đOϕi với bћt kỳ loїi thuOϕc 

nâo, chѩng hїn nhП giới hїn vѷ sOϕ lПợng quÞ vҁ có thѹ nhѣn đПợc� Xem ChПНng � đѹ biѵt thêm 

thông tin vѷ các quy tѥc vâ hїn chѵ nây. 

? 

N҅u quý vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 

vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Đ҉ bi҅t thêm thông tin, hãy truy cѣp 
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SỔ TAY THu̮NH VIÊN Health Net Cal MediConnect  ChПНng �� Bѥt đѝu với tП cách lâ hOϝi viên 

MOϛi  năm,  chỉng  tôi sѳ  gửi  cho  quÞ  vҁ  thông  tin vѷ  cách  truy  cѣp Danh sách thuOϕc,  nhПng mOϝt sOϕ  

thay  đổi có  thѹ  xљy  ra trong  năm�  Đѹ  có  đПợc  những  thông  tin cѣp  nhѣt  nhћt vѷ  các  loїi  thuOϕc  đПợc 

bao trљ, hãy  truy  cѣp mmp.healthnetcalifornia.com  hoѭc g҃i sOϕ  18554643571  (TTY:  711),  từ  8  giờ  

sáng đѵn 8 giờ  tOϕi,  thứ  Hai  đѵn thứ  Sáu.  Ngoài  giờ  làm viѽc,  vào  cuOϕi  tuѝn  và ngày  lѻ,  quý  vҁ  có thѹ  

đѹ  lїi  tin nhѥn.  Sѳ  có ngПời  phљn hồi  cuOϝc g҃i của quÞ  vҁ  vâo ngây lâm  viѽc tiѵp theo.  CuOϝc g҃i nây 

miѻn pht.  

J4. Bảng giải thích phúc lợi bảo hiểm 

Khi quÞ vҁ sử dơ̥ng các phỉc lợi thuOϕc theo toa Phѝn D của mình, chỉng tôi sѳ gửi cho quÞ vҁ báo 

cáo tóm tѥt đѹ giỉp quÞ vҁ hiѹu vâ theo dïi các khoљn thanh toán dânh cho thuOϕc theo toa Phѝn D 

của quÞ vҁ. Báo cáo tóm tѥt nây đПợc g҃i lâ Bảng giải thích phúc lợi bảo hiểm (EOB). 

Bảng  Giải  Thích Phúc Lợi Bảo Hiểm  cho  quÞ  vҁ  biѵt tổng sOϕ  tiѷn quÞ  vҁ, hay  những  ngПời  khác  thay  

mѭt  quÞ  vҁ,  đã  trљ  cho  thuOϕc theo  toa  bác sĩ  Part D   của quÞ  vҁ  vâ  tổng sOϕ  tiѷn chỉng  tõi  đã  trљ  cho 

mOϛi  loїi  thuOϕc  theo  toa  bác sĩ  Part  D của quÞ  vҁ  trong tháng đó. ChПНng �  cho  biѵt  thêm  thông tin  vѷ  

Bảng  giải  thích phúc  lợi bảo hiểm  vâ  cách  tài  liѽu này  có  thѹ  giỉp  quÞ  vҁ  theo  dïi  khoaЦ n  bao trљ  

thuOϕc của mình.  

Ц

Bảng giải thích phúc lợi bảo hiểm sѳ đПợc cung cћp cho quý vҁ khi quÞ vҁ yêu cѝu� Đѹ nhѣn đПợc 

bљn sao, vui lòng liên lїc bOϝ phѣn Dҁch vơ̥ hOϝi viên theo sOϕ 18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ 

sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ 

đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây 

miѻn pht. 

K.    Quý  vӏ  có  th҉  cѳp nhѳt hồ  sơ hội  viên  của quý  vӏ  bѷng cách  nào  

QuÞ vҁ có thѹ cѣp nhѣt hồ sН thânh viên của quÞ vҁ bѧng cách cho chỉng tôi biѵt khi thông tin của 

quÞ vҁ thay đổi. 

Nhâ  cung  cћp vâ  nhâ  thuOϕc  trong  mїng  lПới của  chПНng  trình cѝn có  thông tin chtnh  xác vѷ  quÞ  vҁ. 

Hӑ  sư̂  dơ̥ng  hồ  sơ  thành viên c ủa  quý  vӏ  đ҉  bi҅t  quý  vӏ  nhѳn được các dӏch  vơ̥  và  loѧi  thuӕc 

nào và  quý  vӏ  mѫt  bao  nhiêu  ti҇n  cho các dӏch  vơ̥  và  loѧi  thuӕc đó. Vì  điѷu nây,  viѽc quÞ  vҁ  giỉp 

chỉng tôi cѣp  nhѣt  thông tin của mình  lâ  rћt  quan  tr҃ng.  

Hãy cho chỉng tôi biѵt các thông tin sau: 

  Các thay đổi vѷ tẽn, đҁa chѿ, hoѭc sOϕ điѽn thoїi của quÞ vҁ. 

  Các thay đổi vѷ bћt kỳ khoљn bao trљ bљo hiѹm y tѵ nâo khác, chѩng hїn nhП từ chủ sử dơ̥ng 

lao đOϝng của quÞ vҁ, chủ sử dơ̥ng lao đOϝng của vợ/chồng quÞ vҁ hoѭc khoљn bồi thПờng cho 

ngПời lao đOϝng. 

? 

N҅u quý vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 

vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Đ҉ bi҅t thêm thông tin, hãy truy cѣp 
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SỔ TAY THu̮NH VIÊN Health Net Cal MediConnect ChПНng �� Bѥt đѝu với tП cách lâ hOϝi viên 

 Bћt kỳ yêu cѝu bљo hiѹm trách nhiѽm nâo, chѩng hїn nhП yẽu cѝu bљo hiѹm từ tai nїn ô tô. 

 Vâo điѷu trҁ tїi trung tãm điѷu dПỡng hay bѽnh viѽn. 

 Chăm sóc tїi bѽnh viѽn hoѭc phông cћp cứu. 

 Các thay đổi vѷ ngПời chăm sóc của quÞ vҁ (hoѭc bћt cứ ai chҁu trách nhiѽm cho quÞ vҁ) 

 QuÞ vҁ đã tham gia hoѭc đang tham gia mOϝt công trình nghiên cứu lâm sâng. 

Nѵu thay  đổi bћt kỳ  thông tin nâo,  vui lông  cho  chỉng  tôi  biѵt bѧng cách g҃i  cho  bõ ч phѣn Dҁch vơ̥  hOϝi 

viên  theo sOϕ  18554643571 (TTY:  711),  từ  8  giờ  sáng  đѵn 8  giờ  tOϕi,  Thứ  Hai  đѵn  Thứ  Sáu.  Ngoài  

giờ  làm  viѽc,  vào  cuOϕi  tuѝn và ngày  lѻ,  quý  vҁ  có thѹ  đѹ  lїi  tin  nhѥn.  Sѳ  có  ngПời  phљn hồi  cuOϝc g҃i 

của quÞ  vҁ  vâo ngây lâm  viѽc tiѵp theo.  CuOϝc g҃i nây  miѻn pht.  

ч

QuÞ  vҁ  cũng  có  thѹ  thay  đổi  đҁa chѿ  vâ/hoѭc sOϕ  điѽn thoїi của mình  bѧng  cách truy  cѣp trang web  

của chỉng  tôi tїi mmp.healthnetcalifornia.com.  

K1. Quy҇n riêng tư v҇ thông tin sức khӓe cá nhân (PHI) 

Thông tin trong hồ sН thânh viên của quÞ vҁ có thѹ bao gồm thông tin sức kh҅e cá nhân (PHI) của 

quÞ vҁ. Luѣt tiѹu bang vâ liên bang yêu cѝu chỉng tôi giữ bt mѣt PHI của quÞ vҁ. Chỉng tõi đљm bљo 

rѧng PHI của quÞ vҁ đПợc bљo vѽ. Đѹ biѵt thêm chi tiѵt vѷ cách chỉng tôi bљo vѽ PHI của quÞ vҁ, vui 

lông xem ChПНng �� 

? 

N҅u quý vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 

vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Đ҉ bi҅t thêm thông tin, hãy truy cѣp 
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SỔ TAY THu̮NH VIÊN Health Net Cal MediConnect 

ChЯЭng 2: Các sӕ  điӋn thoѧi vâ  nguồn thông tin quan trӑng  

Giới thiӋu 

ChПНng nây cung cћp cho quý vҁ thông tin liên lїc vѷ các nguồn lực quan tr҃ng có thѹ giúp quý vҁ 

trљ lời các thѥc mѥc vѷ Health Net Cal MediConnect và các phúc lợi chăm sóc sức kh҅e của quý vҁ. 

Quý vҁ cũng có thѹ sử dơ̥ng chПНng nây đѹ tìm hiѹu thông tin vѷ cách liên lїc với điѷu phOϕi viên dҁch 

vơ̥ chăm sóc của quý vҁ và những ngПời khác mà có thѹ ủng hOϝ thay mѭt cho quý vҁ. Các thuѣt ngữ 

chtnh vâ đҁnh nghĩa của các thuѣt ngữ nây đПợc trình bày ở chПНng cuOϕi của Sổ tay hội viên. 
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N҅u quuͬ vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 

vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Đ҉ bi҅t thêm thông tin, hãy truy cѣp 
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SỔ TAY THu̮NH VIÊN Health Net Cal MediConnect ChПНng �� Các sOϕ điѽn thoїi vâ nguồn thông tin quan tr҃ng 
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SỔ TAY THu̮NH VIÊN Health Net Cal MediConnect ChПНng �� Các sOϕ điѽn thoїi vâ nguồn thông tin quan tr҃ng 

A.   Cách  thức liên  lѧc với bộ  phѳn Dӏch  vơ̥  hội  viên  của 

Health  Net  Cal  MediConnect  

GӐI  18554643571 CuOϝc g҃i nây miѻn pht. 

Nhân viên trực luôn sѫn sâng trao đổi với quý vҁ, từ Thứ Hai đѵn Thứ Sáu, 

8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi. Ngoài giờ làm viѽc, vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý 

vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ vâo ngây 

lâm viѽc tiѵp theo. 

Chỉng tôi có các dҁch vơ̥ thông dҁch miѻn pht dânh cho những ngПời không 

nói tiѵng Anh. 

TTY  711 (Dҁch vơ̥ Tiѵp âm QuOϕc gia) CuOϝc g҃i nây miѻn pht. 

SOϕ điѽn thoїi nây dânh cho những ngПời gѭp các vћn đѷ vѷ nghe hoѭc nói. 

QuÞ vҁ phљi có thiѵt bҁ điѽn thoїi đѭc biѽt đѹ thực hiѽn cuOϝc g҃i. 

Giờ làm viѽc từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ 

làm viѽc, vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời 

phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. 

FAX  18002812999 hoѭc 18664616876 

THЮ  Health Net Community Solutions, Inc. 

PO Box 10422 

Van Nuys, CA 914100422 

TRANG WEB  mmp.healthnetcalifornia.com 

A1. Khi nào cѭn liên lѧc với bộ phѳn Dӏch vơ̥ hội viên 

 Thѥc mѥc vѷ chПНng trình  

  Các  thѥc mѥc vѷ  yêu  cѝu bљo hiѹm,  ttnh  hóa đНn  hoѭc  Thѱ  ID  HOϝi  viên   

 Quyѵt đҁnh bao trљ vѷ dҁch vơ̥ chăm sóc sức kh҅e của quÞ vҁ  

o Quyѵt đҁnh bao trљ vѷ dҁch vơ̥ chăm sóc sức kh҅e của quÞ vҁ lâ quyѵt đҁnh vѷ: 

– Phỉc lợi vâ các dҁch vơ̥ đПợc bao trљ của quÞ vҁ, hoѽc 

– SOϕ tiѷn chỉng tôi sѳ trљ cho các dҁch vơ̥ chăm sóc sức kh҅e của quÞ vҁ. 

? 

N҅u quuͬ vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 

vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Đ҉ bi҅t thêm thông tin, hãy truy cѣp 
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SỔ TAY THu̮NH VIÊN Health Net Cal MediConnect ChПНng �� Các sOϕ điѽn thoїi vâ nguồn thông tin quan tr҃ng 

o  Hãy g҃i cho chỉng tôi nѵu quÞ vҁ có thѥc mѥc vѷ quyѵt đҁnh bao trљ vѷ dҁch vơ̥ chăm sóc 

sức kh҅e của quÞ vҁ. 

o  Đѹ tìm hiѹu thêm vѷ các quyѵt đҁnh bao trљ, vui lông xem ChПНng �� 

  Các kháng cáo vѷ dҁch vơ̥ chăm sóc sức kh҅e của quÞ vҁ 

o  Kháng cáo là cách chính thức đѹ yêu cѝu chúng tôi xem xét quyѵt đҁnh chỉng tõi đПa ra 

vѷ khoљn bao trљ của quÞ vҁ và yêu cѝu chỉng tõi thay đổi quyѵt đҁnh nѵu quÞ vҁ cho rѧng 

chỉng tõi đã lâm sai� 

o  Đѹ tìm hiѹu thêm vѷ viѽc kháng cáo, vui lông xem ChПНng 9. 

  Các khiѵu nїi vѷ dҁch vơ̥ chăm sóc sức kh҅e của quÞ vҁ 

o  QuÞ vҁ có thѹ khiѵu nїi vѷ chỉng tôi hoѭc bћt kỳ nhâ cung cћp nâo (bao gồm cљ nhâ cung 

cћp trong hoѭc ngoâi mїng lПới). Nhâ cung cћp trong mїng lПới lâ nhâ cung cћp lâm 

viѽc với chПНng trình bљo hiѹm y tѵ. QuÞ vҁ cũng có thѹ khiѵu nїi vѷ chћt lПợng dҁch vơ̥ 

chăm sóc đã nhѣn với chỉng tôi hoѭc Tổ chức Cљi thiѽn Chћt lПợng (xem Mơ̥c F 

dПới đãy)� 

o  QuÞ vҁ có thѹ g҃i cho chỉng tôi vâ giљi thtch khiѵu nїi của quÞ vҁ. G҃i cho bOϝ phѣn Dҁch vơ̥ 

hOϝi viên theo sOϕ 18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ 

Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời 

phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. 

o  Nѵu khiѵu nїi của quÞ vҁ là vѷ quyѵt đҁnh bao trљ cho dҁch vơ̥ chăm sóc sức kh҅e của quÞ vҁ, 

quÞ vҁ có thѹ kháng cáo (xem mơ̥c trên). 

o   QuÞ  vҁ  có  thѹ  gửi  đНn  khiѵu nїi vѷ  Health  Net  Cal  MediConnect  đѵn Medicare.  QuÞ  vҁ  có  thѹ  

dúng  mѡu  trực tuyѵn tїi  đҁa chѿ  

https://www.medicare.gov/MedicareComplaintForm/home.aspx.  Hoѭc quý  vҁ  có thѹ  g҃i sOϕ  

1800MEDICARE ( 18006334227)  đѹ  yêu  cѝu đПợc giỉp  đỡ.  

o  QuÞ vҁ có thѹ khiѵu nїi vѷ Health Net Cal MediConnect với ChПНng trình Cal MediConnect 

Ombuds bѧng cách g҃i sOϕ 18555013077 (TTY: 18558477914). 

o  Đѹ tìm hiѹu thêm vѷ viѽc khiѵu nїi dҁch vơ̥ chăm sóc sức kh҅e cho quÞ vҁ, hãy xem  
ChПНng 9.  

  Quyѵt đҁnh bao trљ thuOϕc cho quÞ vҁ 

? 

N҅u quuͬ vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 

vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Đ҉ bi҅t thêm thông tin, hãy truy cѣp 
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SỔ TAY THu̮NH VIÊN Health Net Cal MediConnect ChПНng �� Các sOϕ điѽn thoїi vâ nguồn thông tin quan tr҃ng 

o Quyѵt đҁnh bao trљ thuOϕc cho quÞ vҁ lâ quyѵt đҁnh vѷ:

– Phỉc lợi vâ các loїi thuOϕc đПợc bao trљ của quÞ vҁ, hoѽc

– SOϕ tiѷn chỉng tôi sѳ trљ cho thuOϕc của quÞ vҁ.

o Điѷu nây áp dơ̥ng cho các loїi thuOϕc Phѝn D, thuOϕc theo toa bác sĩ MediCal vâ thuOϕc mua

tự do không cѝn toa MediCal của quÞ vҁ.

o Đѹ biѵt thêm vѷ các quyѵt đҁnh bao trљ thuOϕc theo toa bác sĩ của quÞ vҁ, hãy xem ChПНng 9.

 Kháng cáo vѷ các loїi thuOϕc của quÞ vҁ

o Kháng cáo lâ cách yêu cѝu chỉng tõi thay đổi quyѵt đҁnh bao trљ.

o Đѹ biѵt thêm thông tin vѷ cách kháng cáo vѷ các loїi thuOϕc theo toa bác sĩ của quÞ vҁ

qua điѽn thoїi, vui lông liên lїc với bOϝ phѣn Dҁch vơ̥ hOϝi viên theo sOϕ 18554643571

(TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, vào

cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ

vҁ vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht.

o Đѹ biѵt thêm vѷ viѽc kháng cáo liẽn quan đѵn các loїi thuOϕc theo toa bác sĩ của quÞ vҁ,

hãy xem ChПНng �� 

 Khiѵu nїi vѷ các loїi thuOϕc của quÞ vҁ

o QuÞ vҁ có thѹ khiѵu nїi vѷ chỉng tôi hay bћt cứ nhâ thuOϕc nâo� Điѷu nây bao gồm khiѵu

nїi vѷ các loїi thuOϕc theo toa bác sĩ của quÞ vҁ.

o Nѵu khiѵu nїi của quÞ vҁ lâ vѷ quyѵt đҁnh bao trљ thuOϕc theo toa cho quÞ vҁ, quÞ vҁ có thѹ

kháng cáo (Xem mơ̥c trên).

o QuÞ  vҁ  có  thѹ  gửi  đНn  khiѵu nїi vѷ  Health  Net  Cal  MediConnect  đѵn Medicare.  QuÞ  vҁ  có 

thѹ  dúng mѡu  trực tuyѵn tїi  đҁa chѿ 

https://www.medicare.gov/MedicareComplaintForm/home.aspx.  Hoѭc quÞ  vҁ  có  thѹ  g҃i  

1800MEDICARE ( 18006334227)  đѹ  yêu  cѝu đПợc giỉp đỡ. 

o Đѹ biѵt thêm vѷ viѽc khiѵu nїi vѷ các loїi thuOϕc theo toa bác sĩ của quÞ vҁ, hãy xem

ChПНng �� 

 Thanh toán cho dҁch vơ̥ chăm sóc sức kh҅e hoѭc các loїi thuOϕc quÞ vҁ đã trљ tiѷn

o Đѹ biѵt thêm vѷ cách yêu cѝu chỉng tôi hoân lїi tiѷn cho quÞ vҁ hoѭc thanh toán hóa đНn

quÞ vҁ đã nhѣn đПợc, hãy xem ChПНng �� 

? 

N҅u quuͬ vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 

vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Đ҉ bi҅t thêm thông tin, hãy truy cѣp 
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SỔ TAY THu̮NH VIÊN Health Net Cal MediConnect ChПНng �� Các sOϕ điѽn thoїi vâ nguồn thông tin quan tr҃ng 

o Nѵu quÞ vҁ yêu cѝu chỉng tôi thanh toán hóa đНn vâ chỉng tôi từ chOϕi bћt kỳ phѝn nâo

trong yêu cѝu đó, quÞ vҁ có thѹ kháng cáo quyѵt đҁnh của chỉng tõi� Xem ChПНng � đѹ

biѵt thêm thông tin vѷ kháng cáo.

B.   Cách  liên  lѧc với Đi҇u  phӕi  viên  dӏch  vơ̥  chăm sóc của quý vӏ 

Điѷu phOϕi viên dҁch vơ̥ chăm sóc lâ mOϝt đѝu mOϕi chtnh lâm viѽc với quÞ vҁ, với chПНng trình bљo 

hiѹm y tѵ vâ với các nhâ cung cћp dҁch vơ̥ chăm sóc của quÞ vҁ đѹ đљm bљo quÞ vҁ nhѣn đПợc dҁch 

vơ̥ chăm sóc sức kh҅e cѝn thiѵt� Điѷu phOϕi viên dҁch vơ̥ chăm sóc sѳ đПợc chѿ đҁnh cho quÞ vҁ khi 

quÞ vҁ trở thânh hOϝi viẽn chПНng trình� Điѷu phOϕi viên dҁch vơ̥ chăm sóc của quý vҁ sѳ liên lїc với 

quý vҁ khi quÞ vҁ đăng kÞ tham gia chПНng trình của chỉng tôi. 

BOϝ phѣn Dҁch vơ̥ hOϝi viẽn cũng sѳ cho quÞ vҁ biѵt cách thức quÞ vҁ có thѹ liên lїc với điѷu phOϕi viên 

dҁch vơ̥ chăm sóc của quÞ vҁ� Điѷu phOϕi viên dҁch vơ̥ chăm sóc giỉp kѵt hợp các dҁch vơ̥ chăm sóc 

sức kh҅e đѹ đáp ứng các nhu cѝu chăm sóc sức kh҅e của quÞ vҁ. NgПời nây lâm viѽc với quÞ vҁ đѹ 

lѣp kѵ hoїch chăm sóc cho quÞ vҁ. NgПời nây giỉp quÞ vҁ quyѵt đҁnh xem những ai sѳ tham gia vâo 

nhóm dҁch vơ̥ chăm sóc của quÞ vҁ� Điѷu phOϕi viên dҁch vơ̥ chăm sóc của quÞ vҁ cung cћp cho quÞ vҁ 

các thông tin cѝn thiѵt đѹ quљn lÞ dҁch vơ̥ chăm sóc sức kh҅e của quÞ vҁ� Điѷu nây cũng sѳ giỉp quÞ 

vҁ có những lựa ch҃n phú hợp với quÞ vҁ. Nѵu quÞ vҁ cѝn trợ giỉp liên lїc với điѷu phOϕi viên dҁch vơ̥ 

chăm sóc của quÞ vҁ, vui lông g҃i cho bOϝ phѣn Dҁch vơ̥ hOϝi viên. 

Nѵu quÞ vҁ muOϕn thay đổi điѷu phOϕi viên dҁch vơ̥ chăm sóc của quÞ vҁ hoѭc có thêm bћt kỳ thѥc mѥc 

nâo, vui lông liên lїc đѵn sOϕ điѽn thoїi đПợc liѽt kẽ dПới đãy� 

QuÞ vҁ cũng có thѹ g҃i cho điѷu phOϕi viên dҁch vơ̥ chăm sóc của quÞ vҁ trПớc khi h҃ liên lїc với quÞ 

vҁ. G҃i đѵn sOϕ điѽn thoїi nẽu bẽn dПới vâ yêu cѝu nói chuyѽn với điѷu phOϕi viên dҁch vơ̥ chăm sóc 

của quÞ vҁ. 

GӐI 18554643571  CuOϝc g҃i nây  miѻn pht.  

Từ  Thứ  Hai  đѵn  Thứ  Sáu, 8 giờ  sáng  đѵn  8  giờ  tOϕi.  Ngoài  giờ  làm  viѽc,  vào  

cuOϕi  tuѝn và ngày  lѻ,  quý  vҁ  có thѹ  đѹ  lїi  tin nhѥn.  Sѳ  có ngПời phљn hồi 

cuOϝc g҃i của  quÞ  vҁ  vâo ngây lâm  viѽc tiѵp theo.  

Chỉng  tôi  có  các dҁch vơ̥  thông dҁch miѻn pht  dânh  cho  những  ngПời  không 

nói  tiѵng  Anh.  

? 

N҅u quuͬ vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 

vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Đ҉ bi҅t thêm thông tin, hãy truy cѣp 
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SỔ TAY THu̮NH VIÊN Health Net Cal MediConnect ChПНng �� Các sOϕ điѽn thoїi vâ nguồn thông tin quan tr҃ng 

TTY 711 (Dҁch vơ̥  Tiѵp âm  QuOϕc gia) CuOϝc g҃i nây  miѻn  pht.  

SOϕ  điѽn  thoїi nây dânh  cho  những ngПời gѭp các vћn đѷ  vѷ  nghe  hoѭc nói.  

QuÞ  vҁ  phљi có  thiѵt bҁ điѽn thoїi  đѭc  biѽt  đѹ  thực  hiѽn cuOϝc g҃i.  

Giờ  làm  viѽc từ  8 giờ  sáng  đѵn 8  giờ  tOϕi,  thứ  Hai  đѵn thứ  Sáu.  Ngoài  giờ  

làm viѽc,  vào  cuOϕi  tuѝn và ngày  lѻ,  quý  vҁ  có thѹ  đѹ  lїi  tin nhѥn.  Sѳ  có ngПời 

phљn hồi  cuOϝc g҃i của  quÞ  vҁ  vâo ngây lâm  viѽc tiѵp theo.  

THЮ Health  Net  Community  Solutions, Inc.  

PO  Box  10422  

Van  Nuys,  CA 91 4100422  

B1. Thời đi҉m cѭn liên lѧc với đi҇u phӕi viên dӏch vơ̥ chăm sóc của quuͬ vӏ 

 Các thѥc mѥc vѷ dҁch vơ̥ chăm sóc sức kh҅e của quÞ vҁ

 Thѥc mѥc vѷ  viѽc nhѣn dҁch vơ̥  chăm  sóc sức  kh҅e hành v i  (sức kh҅e tâm  thѝn và rOϕi  loїn

do  sử  dơ̥ng  dПợc  chћt) 

 Thѥc mѥc vѷ  dҁch vơ̥  vѣn  chuyѹn 

 Thѥc mѥc vѷ các dҁch vơ̥ vâ hOϛ trợ dâi hїn (LTSS)

LTSS bao gồm Dҁch vơ̥ cho ngПời lớn tїi cOϝng đồng (CBAS), ChПНng trình dҁch vơ̥ đa năng cho 

ngПời cao tuổi (MSSP) vâ CН sở điѷu dПỡng (NF).  

Đõi  khi  quÞ  vҁ  có  thѹ  đПợc giỉp đỡ  chăm  sóc sức kh҅e vâ  nhu cѝu  sinh  hoїt hâng ngây của quÞ  vҁ.   

QuÞ vҁ có thѹ nhѣn đПợc những dҁch vơ̥ sau đãy�  

 Các Dҁch Vơ̥ cho NgПời Lớn tїi COϝng Đồng (viѵt tѥt trong tiѵng Anh lâ CBAS),

 ChПНng trình Multipurpose Senior Services Program (viѵt tѥt trong tiѵng Anh lâ MSSP),

 Chăm sóc điѷu dПỡng chuyên môn,

 Vѣt lý trҁ liѽu,

 Hoїt đOϝng trҁ liѽu,

 Âm ngữ trҁ liѽu,

 Các dҁch vơ̥ y tѵ xã hOϝi, và

 Chăm sóc sức kh҅e tїi gia.

? 

N҅u quuͬ vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 

vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Đ҉ bi҅t thêm thông tin, hãy truy cѣp 
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SỔ TAY THu̮NH VIÊN Health Net Cal MediConnect ChПНng �� Các sOϕ điѽn thoїi vâ nguồn thông tin quan tr҃ng 

Các dӏch vơ̥ cho ngЯời lớn tѧi cộng đồng (CBAS): 

Các thânh viên MediCal mâ gѭp phљi tình trїng suy giљm thѹ chћt, tâm thѝn hoѭc xã hOϝi sau đOϝ 

tuổi 18 vâ những ngПời có thѹ hПởng lợi từ các dҁch vơ̥ cho ngПời lớn tїi cOϝng đồng (CBAS) có 

thѹ đủ điѷu kiѽn. 

Các thânh viẽn đủ điѷu kiѽn phљi đáp ứng mOϝt trong các tiêu cht sau đãy� 

 Các nhu cѝu đủ quan tr҃ng đѹ đáp ứng mức đOϝ chăm sóc loїi A tїi dПỡng đПờng (viѵt tѥt

trong tiѵng Anh lâ NFA) hoѭc mức đOϝ chăm sóc cao hНn

 Khuyѵt tѣt vѷ nhѣn thức từ mức vừa đѵn nѭng, bao gồm Alzheimer hoѭc chứng mћt trt nhớ

khác từ mức vừa đѵn nѭng

 Khuyѵt tѣt vѷ phát triѹn

Khuyѵt tѣt vѷ nhѣn thức từ mức nhѯ đѵn mức vừa, bao gồm Alzheimer hoѭc chứng mћt trt nhớ vâ 

nhu cѝu hOϛ trợ hoѭc giám sát hai trong sOϕ những hoїt đOϝng sau đãy� 

o  Tѥm rửa 

o Mѭc quѝn áo

o Tự xỉc ăn

o Đi vѽ sinh

o Đi  lїi 

o Chuyѹn viѽn 

o Quљn lÞ  dПợc  phџm 

o Vѽ  sinh 

Bѽnh tâm thѝn mãn ttnh hoѭc tổn thПНng não vâ nhu cѝu hOϛ trợ hoѭc giám sát hai trong sOϕ những 

hoїt đOϝng sau đãy� 

o Tѥm rửa

o Mѭc quѝn áo

o Tự xỉc ăn

o Đi  vѽ  sinh 

o Đi  lїi 

o Chuyѹn viѽn 

Quљn lÞ dПợc phџm hoѭc nhu cѝu trợ giỉp hoѭc giám sát mOϝt nhu cѝu từ danh sách ở trên vâ mOϝt 
trong sOϕ những hoїt đOϝng sau đãy� 

o Vѽ sinh

o Quљn lÞ tiѷn bїc

o Tiѵp cѣn các nguồn lực

o Chuџn bҁ bữa ăn

o Vѣn chuyѹn 

? 

N҅u quuͬ vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 

vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Đ҉ bi҅t thêm thông tin, hãy truy cѣp 
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SỔ TAY HOϜI VIÊN Health Net Cal MediConnect                       Chương 2 Các số điện thoại vâ nguồn thông tin quan trọng

 MOϝt mong muOϕn hợp lÞ rѧng các dҁch vơ̥ phông bѽnh sѳ giỉp duy trì hoѭc cљi thiѽn mức đOϝ

chức năng hiѽn tїi (vt dơ̥ nhП trong các trПờng hợp bҁ tổn thПНng não do chћn thПНng hoѭc

nhiѻm trúng)

 Có nguy cН cao vѷ viѽc bҁ suy giљm nghiêm tr҃ng hНn vâ nguy cН có thѹ phљi nhѣp viѽn điѷu

trҁ nѵu không có sѫn CBAS (vt dơ̥ nhП trong các trПờng hợp bҁ u não hoѭc mѥc chứng mћt trt

nhớ có liẽn quan đѵn HIV)

ChЯЭng trình dӏch vơ̥ đa năng cho ngЯời cao tuổi (MSSP): 

Đѹ đủ tiêu chuџn tham gia ChПНng trình dҁch vơ̥ đa năng cho ngПời cao tuổi (MSSP), các hOϝi 

viên MediCal phљi đáp ứng tћt cљ các tiêu cht sau đãy� 

 Từ  65  tuổi  trở  lên 

 Có thѹ đПợc chứng nhѣn ở trong DПỡng ĐПờng Chuyên Môn (viѵt tѥt tiѵng Anh lâ SNF)

 SOϕng  tїi mOϝt hїt có  cН s ở  của MSSP v â  thuOϝc khu vực dҁch vơ̥  của  cН  sở  đó 

 Phú  hợp với các dҁch vơ̥  quљn lÞ  chăm  sóc 

 Có thѹ đПợc phơ̥c vơ̥ trong phїm vi giới hїn chi pht của MSSP

DЯỡng ĐЯờng (vi҅t tѵt trong ti҅ng Anh lâ NF): 

HOϝi viên phљi yêu cѝu chăm sóc y tѵ dâi hїn hoѭc ngѥn hїn trong 24 giờ theo chѿ đҁnh của bác sĩ đѹ 

đủ điѷu kiѽn đПợc sѥp xѵp dҁch vơ̥ Chăm sóc dâi hїn (LTC) hoѭc CН sở điѷu dПỡng chuyên môn 

(SNF). 

? 

N҅u quuͬ vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 

vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Đ҉ bi҅t thêm thông tin, hãy truy cѣp 
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SỔ TAY HOϜI VIÊN Health Net Cal MediConnect ChПНng �� Các sOϕ điѽn thoїi vâ nguồn thông tin quan tr҃ng 

C.   Cách  liên  lѧc với ĐЯờng  dãy  y  tá tЯ vѫn  

ĐПờng dãy y tá tП vћn Health Net Cal MediConnect là dҁch vơ̥ huћn luyѽn vâ y tá tП vћn miѻn phí 

qua điѽn thoїi từ các bác sĩ lãm sâng đПợc đâo tїo hoїt đOϝng trong 24 giờ mOϝt ngây, 7 ngây mOϝt 

tuѝn� ĐПờng dãy y tá tП vћn cung cћp đánh giá chăm sóc sức kh҅e trong thời gian thực nhѧm giỉp 

hOϝi viên xác đҁnh mức đOϝ chăm sóc cѝn thiѵt vâo lỉc nây� Bác sĩ lãm sâng cung cћp dҁch vơ̥ tП vћn 

trực tiѵp, trљ lời các thѥc mѥc vѷ sức kh҅e vâ hOϛ trợ kiѹm soát triѽu chứng nhѧm tїo điѷu kiѽn cho 

hOϝi viẽn đПa ra các quyѵt đҁnh chѥc chѥn vâ thtch hợp vѷ dҁch vơ̥ chăm sóc vâ điѷu trҁ của h҃. HOϝi 

viên có thѹ truy cѣp đПờng dây y tá tП vћn bѧng cách g҃i sOϕ điѽn thoїi của bOϝ phѣn Dҁch vơ̥ hOϝi viên 

Health Net Cal MediConnect trên mѭt sau của Thѱ ID HOϝi viên của h҃. 

GӐI 18554643571  CuOϝc  g҃i  nây  miѻn pht.  

Dҁch vơ̥  huћn luyѽn vâ y  tá tП  vћn từ  các bác  sĩ  lãm sâng đПợc đâo  tїo  hoїt 

đOϝng  24  giờ  mOϝt  ngây,  7  ngây  mOϝt  tuѝn.  

Chỉng  tôi  có  các  dҁch vơ̥  thông dҁch miѻn  pht  dânh  cho  những  ngПời  không 

nói  tiѵng  Anh.  

TTY TTY:  711 CuOϝc  g҃i  nây  miѻn pht.  

SOϕ  điѽn  thoїi  nây  dânh  cho  những ngПời  gѭp các  vћn đѷ  vѷ  nghe  hoѭc  nói.  

QuÞ  vҁ  phљi  có  thiѵt  bҁ  điѽn thoїi  đѭc  biѽt  đѹ  thực  hiѽn cuOϝc  g҃i.  

Dҁch vơ̥  huћn luyѽn vâ y  tá tП  vћn từ  các bác  sĩ  lãm sâng đПợc đâo  tїo  hoїt 

đOϝng  24  giờ  mOϝt  ngây,  7  ngây  mOϝt  tuѝn.  

C1. Thời đi҉m cѭn liên lѧc với ĐЯờng dãy y tá tЯ vѫn 

 Các thѥc mѥc vѷ dҁch vơ̥ chăm sóc sức kh҅e của quÞ vҁ 

? 

N҅u quuͬ vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 

vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Đ҉ bi҅t thêm thông tin, hãy truy cѣp 
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SỔ TAY HOϜI VIÊN Health Net Cal MediConnect ChПНng �� Các sOϕ điѽn thoїi vâ nguồn thông tin quan tr҃ng 

D.    Cách  liên  lѧc với ĐЯờng  dây  khủng  hoѩng  sức  khӓe hành  vi  

Managed Health Network (MHN) điѷu hành mOϝt đПờng dây vѷ khủng hoљng sức kh҅e hânh vi 24/7 

cho các hOϝi viên yêu cѝu loїi hOϛ trợ này. Tїi bћt kỳ thời điѹm nào trong suOϕt cuOϝc g҃i, các hOϝi viên 

có thѹ yêu cѝu đПợc trao đổi với mOϝt bác sĩ lâm sâng đПợc cћp phép, ngПời có thѹ hOϛ trợ h҃ đѹ có 

đПợc các dҁch vơ̥ mà h҃ yêu cѝu. HOϝi viên có thѹ truy cѣp vâo đПờng dây vѷ khủng hoљng này bѧng 

cách g҃i tới sOϕ điѽn thoїi dПới đãy� 

GӐI 18554643571  CuOϝc  g҃i  nây  miѻn pht.  

Các bác sĩ  lãm sâng vѷ  Sức kh҅e  hânh  vi  đПợc cћp phép l àm  viѽc 24  giờ  

mOϝt  ngây,  7  ngây  mOϝt  tuѝn.  

Chỉng  tôi  có  các  dҁch vơ̥  thông dҁch miѻn pht  dânh  cho  những  ngПời  không 

nói  tiѵng  Anh.  

TTY 711 (Dҁch vơ̥  Tiѵp âm  QuOϕc gia) CuOϝc  g҃i  nây  miѻn pht.  

SOϕ  điѽn  thoїi  nây  dânh  cho  những ngПời  gѭp các  vћn đѷ  vѷ  nghe  hoѭc  nói.  

QuÞ  vҁ  phљi  có  thiѵt  bҁ  điѽn thoїi  đѭc  biѽt  đѹ  thực  hiѽn cuOϝc  g҃i.  

Các bác sĩ  lãm sâng vѷ  Sức kh҅e  hânh  vi  đПợc cћp phép l àm  viѽc 24  giờ  

mOϝt  ngây,  7  ngây  mOϝt  tuѝn.  

D1. Thời đi҉m cѭn liên lѧc với ĐЯờng dây khủng hoѩng sức khӓe hânh vi 

  Thѥc mѥc vѷ các dҁch vơ̥ chăm sóc sức kh҅e hânh vi vâ điѷu trҁ lїm dơ̥ng dПợc chћt 

  Health Net Cal MediConnect cung cћp cho quÞ vҁ khљ năng tiѵp cѣn các thông tin vâ tП vћn y 

tѵ 24 giờ mOϝt ngây. Khi quÞ vҁ g҃i, các chuyên gia Sức kh҅e hành vi của chỉng tôi sѳ giљi 

đáp các thѥc mѥc liẽn quan đѵn tình trїng kh҅e mїnh của quÞ vҁ. Nѵu quÞ vҁ có nhu cѝu y tѵ 

khџn cћp nhПng khõng phљi lâ trПờng hợp cћp cứu, quÞ vҁ có thѹ g҃i đѵn ĐПờng dây khủng 

hoљng sức kh҅e hành vi của chỉng tôi 24 giờ mOϝt ngây, 7 ngây mOϝt tuѝn đѹ đПợc giљi đáp 

các thѥc mѥc vѷ lâm sâng đOϕi với sức kh҅e hânh vi. 

ĐOϕi với các thѥc mѥc vѷ các dҁch vơ̥ sức kh҅e tâm thѝn chuyên khoa tїi quѣn của quÞ vҁ, hãy đѵn 

trang 37. 

? 

N҅u quuͬ vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 

vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Đ҉ bi҅t thêm thông tin, hãy truy cѣp 
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SỔ TAY HOϜI VIÊN Health Net Cal MediConnect ChПНng �� Các sOϕ điѽn thoїi vâ nguồn thông tin quan tr҃ng 

E.    Cách  liên  lѧc với  ChЯЭng  trình  Hỗ  trợ  vâ TЯ vѫn Bѩo hi҉m Y t҅  

(HICAP)  

ChПНng trình HOϛ trợ vâ TП vћn Bљo hiѹm Y tѵ (HICAP) cung cћp dҁch vơ̥ tП vћn miѻn pht vѷ bљo 

hiѹm y tѵ cho những ngПời có Medicare. Các tП vћn viên của HICAP có thѹ trљ lời thѥc mѥc của quÞ 

vҁ vâ giỉp quÞ vҁ hiѹu viѽc cѝn lâm đѹ giљi quyѵt vћn đѷ của quÞ vҁ. HICAP có các tП vћn viẽn đПợc 

đâo tїo ở mOϛi quѣn vâ các dҁch vơ̥ lâ miѻn pht. 

HICAP không liên kѵt với bћt kỳ công ty bљo hiѹm hoѭc chПНng trình bљo hiѹm y tѵ nâo. 

GӐI 12133834519 

Trong quѣn Los Angeles: 18008240780 

Thứ Haithứ Sáu, từ 9 giờ sáng đѵn 5 giờ chiѷu 

TTY Trong quѣn Los Angeles: 

12132517920 

SOϕ điѽn thoїi nây dânh cho những ngПời gѭp các vћn đѷ vѷ nghe hoѭc nói. 

QuÞ vҁ phљi có thiѵt bҁ điѽn thoїi đѭc biѽt đѹ thực hiѽn cuOϝc g҃i. 

THЮ HICAP 

520 S. Lafayette Park Place, Suite 214 

Los Angeles, CA 9005 

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

E1. Thời đi҉m cѭn liên lѧc với HICAP 

  Thѥc mѥc vѷ chПНng trình Cal MediConnect của quÞ vҁ hoѭc các thѥc mѥc khác vѷ Medicare 

o  Các tП vћn viên của HICAP có thѹ trљ lời các thѥc mѥc của quÞ vҁ vѷ viѽc đổi sang 

chПНng trình mới và giúp quý vҁ: 

–  hiѹu vѷ các quyѷn của quÞ vҁ, 

–  hiѹu vѷ các lựa ch҃n chПНng trình của quÞ vҁ, 

–  khiѵu nїi vѷ dҁch vơ̥ chăm sóc sức kh҅e hoѭc điѷu trҁ của quÞ vҁ, và 

–  giљi quyѵt các vћn đѷ với hóa đНn của quÞ vҁ. 

? 

N҅u quuͬ vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 

vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Đ҉ bi҅t thêm thông tin, hãy truy cѣp 
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SỔ TAY HOϜI VIÊN Health Net Cal MediConnect ChПНng �� Các sOϕ điѽn thoїi vâ nguồn thông tin quan tr҃ng 

F.    Cách  liên  lѧc với Tổ  chức Cѩi  thiӋn Chѫt lЯợng  (QIO)  

Tiѹu bang của chỉng tôi có mOϝt tổ chức đПợc g҃i lâ Livanta� Đãy lâ nhóm gồm các bác sĩ vâ chuyên 

gia chăm sóc sức kh҅e khác giỉp cљi thiѽn chћt lПợng dҁch vơ̥ chăm sóc cho những ngПời có 

Medicare. Livanta khõng đПợc kѵt nOϕi với chПНng trình của chỉng tôi. 

GӐI 18775881123 

TTY  18558876668 

SOϕ điѽn thoїi nây dânh cho những ngПời gѭp các vћn đѷ vѷ nghe hoѭc nói. 

QuÞ vҁ phљi có thiѵt bҁ điѽn thoїi đѭc biѽt đѹ thực hiѽn cuOϝc g҃i. 

THЮ Livanta BFCCQIO Program 

10820 Guilford Road, Suite 202 

Annapolis Junction, MD 20701 

FAX  18338684063 

TRANG WEB www.livantaqio.com 

F1. Thời đi҉m cѭn liên lѧc với Livanta 

  Các thѥc mѥc vѷ dҁch vơ̥ chăm sóc sức kh҅e của quÞ vҁ 

o  QuÞ vҁ có thѹ khiѵu nїi vѷ dҁch vơ̥ chăm sóc quÞ vҁ đã nhѣn nѵu quý vҁ: 

–  có vћn đѷ vѷ chћt lПợng dҁch vơ̥ chăm sóc, 

–  cho rѧng thời gian nѧm viѽn của quÞ vҁ kѵt thỉc quá sớm, hoѽc 

–  cho rѧng các dҁch vơ̥ chăm sóc sức kh҅e tїi gia, chăm sóc tїi cН sở điѷu dПỡng 

chuyên môn hoѭc dҁch vơ̥ của cН sở chăm sóc ngoїi trú phơ̥c hồi chức năng toân 

diѽn (CORF) kѵt thỉc quá sớm. 

? 

N҅u quuͬ vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 

vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Đ҉ bi҅t thêm thông tin, hãy truy cѣp 
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SỔ TAY HOϜI VIÊN Health Net Cal MediConnect ChПНng �� Các sOϕ điѽn thoїi vâ nguồn thông tin quan tr҃ng 

G.  Cách  liên  lѧc với  Medicare  

Medicare lâ chПНng trình bљo hiѹm y tѵ của liên bang dânh cho những ngПời từ 65 tuổi trở lên, mOϝt 

sOϕ ngПời bҁ khuyѵt tѣt dПới 65 tuổi vâ ngПời mѥc bѽnh thѣn giai đoїn cuOϕi (suy thѣn vĩnh viѻn cѝn 

thџm tách hoѭc cћy ghép thѣn). 

CН quan liẽn bang phơ̥ trách vѷ bљo hiѹm Medicare lâ Trung tâm dҁch vơ̥ Medicare & Medicaid, hay 

côn g҃i lâ CMS. 

G

Ӑ

I  

1800MEDICARE (18006334227) 

Các cuOϝc g҃i đѵn sOϕ điѽn thoїi nây đѷu miѻn pht, 24 giờ mOϝt ngây, 7 ngây mOϝt tuѝn. 

T  
T  
Y   

18774862048 CuOϝc g҃i nây miѻn pht. 

SOϕ điѽn thoїi nây dânh cho những ngПời gѭp các vћn đѷ vѷ nghe hoѭc nói. 

QuÞ vҁ phљi có thiѵt bҁ điѽn thoїi đѭc biѽt đѹ thực hiѽn cuOϝc g҃i. 

T 

R 

A 

N 

G 

W 

E 

B  

http://www.medicare.gov 

Đãy lâ trang web chtnh thức của Medicare. Trang web nây cung cћp cho quÞ vҁ thông tin 

cѣp nhѣt vѷ Medicare. Trang web nây cũng chứa thông tin vѷ các bѽnh viѽn, trung tãm điѷu 

dПỡng, bác sĩ, các cН quan chăm sóc sức kh҅e tїi gia vâ các cН sở thџm tách. Trang nây 

bao gồm cљ sổ tay quÞ vҁ có thѹ in trực tiѵp từ máy ttnh của mình. QuÞ vҁ cũng có thѹ tìm 

kiѵm thông tin liên lїc của Medicare tїi tiѹu bang của mình bѧng cách ch҃n “Forms, Help & 

Resources (Mѡu, Trợ Giỉp & Nguồn Lực)” vâ sau đó nhћp vâo “Phone numbers & websites 

(SOϕ điѽn thoїi & trang web)”� 

Trang web của Medicare có công cơ̥ sau đѹ giỉp quÞ vҁ tìm thћy các chПНng trình trong khu 

vực của quÞ vҁ: 

Công cơ̥ tìm ki҅m ChЯЭng trình Medicare: Cung cћp thõng tin đПợc cá nhân hóa vѷ 

các chПНng trình thuOϕc theo toa của Medicare, chПНng trình bљo hiѹm y tѵ của 

Medicare vâ chtnh sách Medigap (Bљo hiѹm bổ sung Medicare) sѫn có trong khu vực 

của quÞ vҁ. Ch҃n “Find health & drug plans (Tìm các chПНng trình bљo hiѹm y tѵ & 

thuOϕc).” 

Nѵu quÞ vҁ không có máy ttnh, thП viѽn hoѭc trung tâm dânh cho ngПời cao tuổi ở đҁa 

phПНng của quÞ vҁ có thѹ giỉp quÞ vҁ truy cѣp vâo trang web nây qua máy ttnh của h҃. 

Hoѭc, quÞ vҁ có thѹ g҃i tới Medicare theo sOϕ bên trên vâ cho h҃ biѵt quÞ vҁ đang tìm thông 

tin gì. H҃ sѳ tìm thông tin trên trang web, in ra vâ gửi cho quÞ vҁ. 

? 

N҅u quuͬ vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 

vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Đ҉ bi҅t thêm thông tin, hãy truy cѣp 
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SỔ TAY HOϜI VIÊN Health Net Cal MediConnect ChПНng �� Các sOϕ điѽn thoїi vâ nguồn thông tin quan tr҃ng 

H.   Cách  liên  lѧc với  MediCal  Health  Care Options  

MediCal Health Care Options có thѹ giỉp quÞ vҁ nѵu quÞ vҁ có thѥc mѥc vѷ viѽc ch҃n mOϝt chПНng 

trình Cal MediConnect hoѭc các vћn đѷ khác liẽn quan đѵn viѽc ghi danh� Đѹ đПợc tП vћn miѻn pht 

vѷ bљo hiѹm y tѵ đOϕi với những ngПời có Medicare (HICAP), hãy xem Mơ̥c E. 

GӐI 18445807272 

Các đїi diѽn của Health Care Options sѫn sâng trợ giỉp từ 8 giờ sáng đѵn 

6 giờ chiѷu, thứ Hai đѵn thứ Sáu. 

TTY 18004307077 

SOϕ điѽn thoїi nây dânh cho những ngПời gѭp các vћn đѷ vѷ nghe hoѭc nói. 

QuÞ vҁ phљi có thiѵt bҁ điѽn thoїi đѭc biѽt đѹ thực hiѽn cuOϝc g҃i. 

THЮ California Department of Health Care Services 

Health Care Options 

P.O. Box 989009 

West Sacramento, CA 957989850 

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

? 

N҅u quuͬ vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 

vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Đ҉ bi҅t thêm thông tin, hãy truy cѣp 
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SỔ TAY HOϜI VIÊN Health Net Cal MediConnect ChПНng �� Các sOϕ điѽn thoїi vâ nguồn thông tin quan tr҃ng 

I.   Cách  thức liên  lѧc với  ChЯЭng  trình  Cal  MediConnect Ombuds  

ChПНng Trình Cal MediConnect Ombuds hoїt đOϝng nhП ngПời ủng hOϝ thay mѭt cho quý vҁ� ChПợng 

trình có thѹ trљ lời các thѥc mѥc nѵu quý vҁ có vћn đѷ hoѭc khiѵu nїi và có thѹ giúp quý vҁ hiѹu cѝn 

phљi lâm gì� ChПНng trình Cal MediConnect Ombuds cũng có thѹ trợ giỉp quý vҁ vѷ các vћn đѷ liên 

quan đѵn hóa đНn hoѭc dҁch vơ̥� ChПНng trình Cal MediConnect Ombuds không liên kѵt với chПНng 

trình của chỉng tôi hoѭc bћt kỳ công ty bљo hiѹm hoѭc chПНng trình bљo hiѹm sức kh҅e nâo. Các 

dҁch vơ̥ của h҃ đПợc cung cћp miѻn pht. 

GӐI 18555013077 CuOϝc g҃i nây miѻn pht. 

Thứ Hai  thứ Sáu, từ 9 giờ sáng đѵn 5 giờ chiѷu, ngoїi trừ ngây lѻ, đóng 

cửa từ 2 giờ chiѷu đѵn 4 giờ chiѷu vào các ngày thứ TП 

TTY 18558477914 

Thứ Hai  thứ Sáu, 9 giờ sáng đѵn 5 giờ chiѷu 

SOϕ điѽn thoїi nây dânh cho những ngПời gѭp các vћn đѷ vѷ nghe hoѭc nói. 

QuÞ vҁ phљi có thiѵt bҁ điѽn thoїi đѭc biѽt đѹ thực hiѽn cuOϝc g҃i. 

THЮ Neighborhood Legal Services of Los Angeles County 

c/o the Los Angeles Health Consumer Alliance 

13327 Van Nuys Blvd. 

Pacoima, CA 913313099 

1104 E. Chevy Chase Drive 

Glendale, CA 91205 

9354 Telstar Avenue 

El Monte, CA 91731 

TRANG WEB http://calduals.org/background/cci/archive/policy/ 

calmediconnectombudsman/ 

? 

N҅u quuͬ vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 

vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Đ҉ bi҅t thêm thông tin, hãy truy cѣp 
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SỔ TAY HOϜI VIÊN Health Net Cal MediConnect ChПНng �� Các sOϕ điѽn thoїi vâ nguồn thông tin quan tr҃ng 

J.   Cách  liên  lѧc với  Phông  Dӏch  vơ̥  Xã  hội  Quѳn  

Nѵu quý vҁ cѝn trợ giúp với các dҁch vơ̥ mà Phòng Dҁch vơ̥ Xã hOϝi của Quѣn cung cћp trợ giỉp, nhП 

quyѷn lợi áp dơ̥ng, hãy liên hѽ với Phòng Dҁch vơ̥ Xã hOϝi tїi Quѣn của quý vҁ. 

GӐI  18886784477 hoѭc 18889444477 CuOϝc g҃i nây miѻn pht. 

Thứ Haithứ Sáu, từ 8 giờ sáng đѵn 5 giờ chiѷu, ngoїi trừ ngây lѻ 

TTY  711 (Dҁch vơ̥ Tiѵp âm QuOϕc gia) 

SOϕ điѽn thoїi nây dânh cho những ngПời gѭp các vћn đѷ vѷ nghe hoѭc nói. 

QuÞ vҁ phљi có thiѵt bҁ điѽn thoїi đѭc biѽt đѹ thực hiѽn cuOϝc g҃i. 

THЮ  Tham khљo các Trang trѥng trong mơ̥c COUNTY GOVERNMENT (CHÍNH 

QUYѶN QUѢN) trong danh bї điѽn thoїi của quÞ vҁ đѹ biѵt văn phông dҁch vơ̥ 

xã hOϝi gѝn nhћt. 

TRANG WEB  http://dpss.lacounty.gov 

? 

N҅u quuͬ vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 

vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Đ҉ bi҅t thêm thông tin, hãy truy cѣp 
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SỔ TAY HOϜI VIÊN Health Net Cal MediConnect ChПНng �� Các sOϕ điѽn thoїi vâ nguồn thông tin quan tr҃ng 

K.    Cách  liên  lѧc với  ChЯЭng  trình  chăm sóc sức  khӓe tâm thѭn  chuyên  

môn  tѧi  quѳn của quuͬ  vӏ  

Các dҁch vơ̥ chăm sóc sức kh҅e tâm thѝn chuyên môn của MediCal đПợc cung cћp cho quÞ vҁ 

thõng qua chПНng trình bљo hiѹm sức kh҅e tâm thѝn (MHP) của quѣn nѵu quÞ vҁ đáp ứng đПợc các 

tiêu cht cho ttnh cѝn thiѵt vѷ mѭt y tѵ. 

GӐI ĐПờng  dây  nóng  của  Phòng Sức  kh҅e Tâm  thѝn  (DMH)  quѣn Los  Angeles:  

18008547771 CuOϝc  g҃i  nây  miѻn pht.  

24  giờ  mOϝt  ngây,  bљy  ngây  mOϝt  tuѝn  

Chỉng  tôi  có  các dҁch vơ̥  thông dҁch miѻn pht  dânh  cho  những  ngПời  không 

nói  tiѵng  Anh.  

TTY 711 (Dҁch vơ̥  Tiѵp âm  QuOϕc gia) CuOϝc  g҃i  nây  miѻn  pht.  

SOϕ  điѽn thoїi  nây  dânh  cho  những ngПời  gѭp các  vћn đѷ  vѷ  nghe  hoѭc  nói.  

QuÞ  vҁ  phљi  có  thiѵt  bҁ  điѽn  thoїi  đѭc  biѽt  đѹ  thực  hiѽn cuOϝc  g҃i.  

24  giờ  mOϝt  ngây,  bљy  ngây  mOϝt  tuѝn  

K1. Liên lѧc với chЯЭng trình chăm sóc sức khӓe tâm thѭn chuyên môn của quѳn v҇: 

  Các thѥc mѥc vѷ các dҁch vơ̥ chăm sóc sức kh҅e hânh vi do quѣn cung cћp 

  Đѹ có các thông tin sức kh҅e tâm thѝn, giћy giới thiѽu đѵn các nhâ cung cћp dҁch vơ̥ vâ dҁch 

vơ̥ tП vћn khủng hoљng miѻn pht vâ bљo mѣt vâo bћt kỳ thời điѹm hoѭc ngây nâo, hãy g҃i 

ĐПờng dây nóng tiѵp cѣn của Phông Sức kh҅e Tâm thѝn quѣn Los Angeles� 

? 

N҅u quuͬ vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 

vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Đ҉ bi҅t thêm thông tin, hãy truy cѣp 
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SỔ TAY HOϜI VIÊN Health Net Cal MediConnect ChПНng �� Các sOϕ điѽn thoїi vâ nguồn thông tin quan tr҃ng 

L.   Cách  liên  lѧc với Sở  Quѩn  luͬ Chăm  sóc của Ti҉u  bang  California  

Sở Quљn lÞ Chăm sóc Sức kh҅e (DMHC) California có trách nhiѽm quљn lÞ các chПНng trình bљo 

hiѹm y tѵ. Trung tâm trợ giỉp của DMHC có thѹ giỉp quÞ vҁ giљi quyѵt các kháng cáo vâ khiѵu nїi 

đOϕi với chПНng trình bљo hiѹm y tѵ của quÞ vҁ vѷ dҁch vơ̥ MediCal. 

GӐI  18884662219 

Các đїi diѽn của DMHC sѫn sâng trợ giỉp từ 8 giờ sáng đѵn 6 giờ chiѷu, 

thứ Hai đѵn thứ Sáu. 

TTY  18776889891 

SOϕ điѽn thoїi nây dânh cho những ngПời gѭp các vћn đѷ vѷ nghe hoѭc nói. 

QuÞ vҁ phљi có thiѵt bҁ điѽn thoїi đѭc biѽt đѹ thực hiѽn cuOϝc g҃i. 

THЮ  Help Center 

California Department of Managed Health Care 

980 Ninth Street, Suite 500 

Sacramento, CA 958142725 

FAX  19162555241 

TRANG WEB  http://www.hmohelp.ca.gov 

? 

N҅u quuͬ vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 

vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Đ҉ bi҅t thêm thông tin, hãy truy cѣp 
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SỔ TAY HOϜI VIÊN Health Net Cal MediConnect ChПНng �� Các sOϕ điѽn thoїi vâ nguồn thông tin quan tr҃ng 

M.   Các nguồn lӵc  khác  

Các CЭ quan Khu vӵc v҇ NgЯời cao tuổi 

CН quan Khu vực vѷ NgПời cao tuổi tїi đҁa phПНng của quÞ vҁ có thѹ cung cћp cho quÞ vҁ thông tin 

vâ giỉp điѷu phOϕi các dҁch vơ̥ dânh cho ngПời cao tuổi. 

GӐI 18882024248 

12137382600 

Hoѭc chѿ trong quѣn Los Angeles: 

18005102020 

Thứ Hai đѵn thứ Sáu, từ 8 giờ sáng đѵn 5 giờ chiѷu, ngoїi trừ ngày lѻ 

TTY 711 (Dҁch vơ̥ Tiѵp âm QuOϕc gia) 

SOϕ điѽn thoїi nây dânh cho những ngПời gѭp các vћn đѷ vѷ nghe hoѭc nói. 

QuÞ vҁ phљi có thiѵt bҁ điѽn thoїi đѭc biѽt đѹ thực hiѽn cuOϝc g҃i. 

THЮ Los Angeles County Community & Senior Services 

3333 Wilshire Blvd., Suite 400 

Los Angeles, CA 90010 

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

Sở Y T҅ (vi҅t tѵt trong ti҅ng Anh lâ DHCS) 

Lâ thânh viẽn chПНng trình của chỉng tôi, quÞ vҁ đủ điѷu kiѽn nhѣn cљ Medicare vâ MediCal 

(Medicaid). MediCal (Medicaid) lâ chПНng trình hợp tác giữa chtnh quyѷn Liên bang vâ Tiѹu bang 

hOϛ trợ vѷ chi pht y tѵ cho mOϝt sOϕ ngПời có thu nhѣp vâ nguồn lực hїn chѵ. Nѵu quÞ vҁ có thѥc mѥc 

vѷ hOϛ trợ nhѣn đПợc từ MediCal (Medicaid), hãy liên lїc với Sở Dҁch vơ̥ Chăm sóc Sức kh҅e (viѵt 

tѥt trong tiѵng Anh lâ DHCS). 

GӐI  CuOϝc g҃i miѻn pht: 18884528609 

Thứ Hai  thứ Sáu, 8 giờ sáng đѵn 5 giờ chiѷu, ngoїi trừ ngày lѻ 

TTY 711 (Dҁch vơ̥ Tiѵp âm QuOϕc gia) 

SOϕ điѽn thoїi nây dânh cho những ngПời gѭp các vћn đѷ vѷ nghe hoѭc nói. 

QuÞ vҁ phљi có thiѵt bҁ điѽn thoїi đѭc biѽt đѹ thực hiѽn cuOϝc g҃i. 

THЮ Department of Health Care Services 

PO Box 997413, MS 4400 

Sacramento, CA 958997413 

TRANG WEB www.medical.ca.gov 

? 

N҅u quuͬ vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 

vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Đ҉ bi҅t thêm thông tin, hãy truy cѣp 
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SỔ TAY HOϜI VIÊN Health Net Cal MediConnect ChПНng �� Các sOϕ điѽn thoїi vâ nguồn thông tin quan tr҃ng 

Sở An Sinh Xã Hội 

Sở An sinh Xã hOϝi chҁu trách nhiѽm xác đҁnh ttnh đủ điѷu kiѽn vâ xử lÞ viѽc đăng kÞ tham gia 

Medicare. Công dân Hoa Kỳ 65 tuổi trở lên, hoѭc ngПời khuyѵt tѣt hoѭc mѥc Bѽnh thѣn giai đoїn 

cuOϕi vâ đáp ứng mOϝt sOϕ điѷu kiѽn sѳ đủ điѷu kiѽn tham gia Medicare. Nѵu quÞ vҁ đã vâ đang nhѣn 

đПợc séc của Sở An sinh Xã hOϝi, viѽc đăng kÞ bљo hiѹm Medicare sѳ đПợc thực hiѽn tự đOϝng. Nѵu 

quÞ vҁ không nhѣn đПợc séc của Sở An sinh Xã hOϝi thì quý vҁ phљi đăng kÞ đѹ đПợc nhѣn bљo hiѹm 

Medicare. Sở An sinh Xã hOϝi sѳ xử lÞ quy trình đăng kÞ nhѣn bљo hiѹm Medicare� Đѹ nOϝp đНn đăng 

kÞ nhѣn bљo hiѹm Medicare, quÞ vҁ có thѹ g҃i tới Sở An sinh Xã hOϝi hoѭc ghé thăm văn phông An 

sinh Xã hOϝi tїi đҁa phПНng của mình. 

Sở An sinh Xã hOϝi cũng chҁu trách nhiѽm xác đҁnh những ngПời phљi thanh toán khoљn cOϝng thêm 

cho khoљn bao trљ thuOϕc Phѝn D vì h҃ có thu nhѣp cao hНn� Nѵu quÞ vҁ nhѣn đПợc thП từ Sở An 

sinh Xã hOϝi cho quÞ vҁ biѵt rѧng quÞ vҁ phљi thanh toán khoљn cOϝng thêm vâ có các thѥc mѥc vѷ 

khoљn tiѷn nây hoѭc nѵu thu nhѣp của quÞ vҁ giљm vì biѵn cOϕ lâm thay đổi cuOϝc sOϕng, quÞ vҁ có thѹ 

g҃i cho Sở An sinh Xã hOϝi đѹ yêu cѝu xem xét lїi. 

Nѵu quÞ vҁ chuyѹn nhâ hoѭc thay đổi đҁa chѿ gửi thП của quÞ vҁ, điѷu quan tr҃ng lâ quÞ vҁ cѝn liên 

lїc với Sở An sinh Xã hOϝi đѹ cho cН quan nây biѵt đПợc thông tin. 

GӐI 

TTY 

TRANG WEB 

18007721213 

Các cuOϝc g҃i tới sOϕ nây đѷu miѻn pht. 

Thứ Hai  thứ Sáu, 8 giờ sáng đѵn 10 giờ tOϕi, các ngày thứ Bљy, 8 giờ sáng 

đѵn 8 giờ tOϕi, Các ngày Chủ Nhѣt, 11 giờ sáng đѵn 8:30 tOϕi. (Giờ chuџn Thái 

Bình DПНng) 

QuÞ vҁ có thѹ sử dơ̥ng dҁch vơ̥ điѽn thoїi tự đOϝng của Sở An Sinh Xã HOϝi đѹ 

nhѣn thông tin ghi âm sѫn vâ thực hiѽn mOϝt sOϕ giao dҁch 24 giờ mOϝt ngây. 

18774862084 

SOϕ điѽn thoїi nây yêu cѝu thiѵt bҁ điѽn thoїi đѭc biѽt vâ chѿ dânh cho những 

ngПời gѭp khó khăn vѷ nghe hoѭc nói. 

Các cuOϝc g҃i tới sOϕ nây đѷu miѻn pht. 

Thứ Hai  thứ Sáu, 8 giờ sáng đѵn 10 giờ tOϕi, các ngày thứ Bљy, 8 giờ sáng 

đѵn 8 giờ tOϕi, Các ngày Chủ Nhѣt, 11 giờ sáng đѵn 8:30 tOϕi. (Giờ chuџn Thái 

Bình DПНng) 

http://www.ssa.gov 

? 

N҅u quuͬ vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 

vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Đ҉ bi҅t thêm thông tin, hãy truy cѣp 
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SỔ TAY HOϜI VIÊN Health Net Cal MediConnect 

ChЯЭng 3: Sư̂  dơ̥ng khoѩn bao trѩ  của chЯЭng trình cho dӏch  
vơ̥  chăm sóc sức khӓe vâ  các dӏch vơ̥  đЯợc bao trѩ  khác của 
quuͬ  vӏ  

Giới thiӋu 

ChПНng nây có các thuѣt ngữ và quy tѥc cơ̥ thѹ mà quý vҁ cѝn biѵt đѹ nhѣn dҁch vơ̥ chăm sóc sức 

kh҅e và các dҁch vơ̥ đПợc bao trљ khác với Health Net Cal MediConnect� ChПНng nây cũng cho quÞ 

vҁ biѵt vѷ điѷu phOϕi viên dҁch vơ̥ chăm sóc của quý vҁ, cách nhѣn đПợc dҁch vơ̥ chăm sóc từ các loїi 

nhà cung cћp khác nhau và trong mOϝt sOϕ trПờng hợp đѭc biѽt (bao gồm từ nhà cung cћp hoѭc nhà 

thuOϕc ngoài mїng lПới), những viѽc cѝn làm khi quý vҁ nhѣn đПợc hóa đНn trực tiѵp cho các dҁch vơ̥ 

đПợc bao trљ bởi chПНng trình của chúng tôi, và các quy tѥc đѹ sở hữu Thiѵt bҁ y tѵ lâu bѷn (DME). 

Các thuѣt ngữ chtnh vâ đҁnh nghĩa của các thuѣt ngữ nây đПợc trình bày theo thứ tự bљng chữ cái 

ở chПНng cuOϕi của Sổ tay hội viên. 

Mơ̥c lơ̥c 

A. Thông tin vѷ “dҁch vơ̥”, “dҁch vơ̥ đПợc bao trљ”, “nhâ cung cћp”, vâ “nhâ cung cћp trong  
mїng lПới”...................................................................................................................................44  

B. Các quy tѥc nhѣn dҁch vơ̥ chăm sóc sức kh҅e, sức kh҅e hânh vi vâ các dҁch vơ̥ vâ hOϛ trợ  
dâi hїn (LTSS) đПợc chПНng trình bao trљ .................................................................................44  

C. Thông tin vѷ điѷu phOϕi viên dҁch vơ̥ chăm sóc của quÞ vҁ.............................................................46  

C�� Điѷu phOϕi viên dҁch vơ̥ chăm sóc là ai ...................................................................................46  

C2. Cách thức quÞ vҁ có thѹ liên lїc với điѷu phOϕi viên dҁch vơ̥ chăm sóc của quÞ vҁ...................46  

C3. Cách thức quý vҁ có thѹ thay đổi điѷu phOϕi viên dҁch vơ̥ chăm sóc của quÞ vҁ .......................46  

D. Dҁch vơ̥ chăm sóc từ nhâ cung cћp dҁch vơ̥ chăm sóc chtnh, chuyên gia, nhâ cung cћp  
dҁch vơ̥ y tѵ trong mїng lПới khác vâ nhâ cung cћp dҁch vơ̥ y tѵ ngoâi mїng lПới .......................47  

D1. Dҁch vơ̥ chăm sóc từ nhâ cung cћp dҁch vơ̥ chăm sóc chtnh .................................................47  

D2. Dҁch vơ̥ chăm sóc từ bác sĩ chuyẽn khoa vâ nhâ cung cћp khác trong mїng lПới.................51  

D�� Điѷu cѝn lâm khi mOϝt nhâ cung cћp rời kh҅i chПНng trình của chúng tôi ..............................52  

D4. Cách nhѣn dҁch vơ̥ chăm sóc từ nhâ cung cћp ngoâi mїng lПới ...........................................52  

? 

N҅u quuͬ vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 

vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Đ҉ bi҅t thêm thông tin, hãy truy cѣp 
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J.  Bљo trљ các dҁch vơ̥ chăm sóc sức kh҅e khi quÞ vҁ đang tham gia cõng trình nghiên cứu  
lâm sâng......................................................................................................................................63  
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SỔ TAY THu̮NH VIÊN Health Net Cal MediConnect ChПНng �� Sử dơ̥ng khoљn bao trљ của chПНng trình cho dҁch vơ̥ 

chăm sóc sức kh҅e vâ các dҁch vơ̥ đПợc bao trљ khác của quÞ vҁ 

A.    Thông  tin  v҇ “dӏch  vơ̥”,  “dӏch  vơ̥  đЯợc bao  trѩ”,  “nhâ  cung  cѫp”,  vâ  

“nhâ  cung  cѫp  trong  mѧng  lЯới”  

Dҁch vơ̥ lâ dҁch vơ̥ chăm sóc sức kh҅e, các dҁch vơ̥ vâ hOϛ trợ dâi hїn, vѣt tП, các dҁch vơ̥ chăm sóc 

sức kh҅e hânh vi, thuOϕc theo toa vâ thuOϕc mua tự do không cѝn toa, thiѵt bҁ vâ các dҁch vơ̥ khác. 

Dӏch vơ̥ đЯợc bao trѩ lâ bћt kỳ dҁch vơ̥ nâo trong sOϕ nây mâ chПНng trình của chỉng tôi chi trљ. 

Dҁch vơ̥ chăm sóc sức kh҅e, sức kh҅e hânh vi vâ các dҁch vơ̥ vâ hOϛ trợ dâi hїn (viѵt tѥt trong tiѵng 

Anh lâ LTSS) đПợc bao trљ đПợc liѽt kê trong Bљng Phỉc Lợi ở ChПНng �� 

Nhâ cung cћp lâ các bác sĩ, y tá vâ những ngПời khác cung cћp các dҁch vơ̥ vâ chăm sóc cho quÞ 

vҁ. Thuѣt ngữ nhâ cung cћp cũng bao gồm các bѽnh viѽn, cН quan chăm sóc sức kh҅e tїi gia, 

phông khám vâ những đҁa điѹm khác cung cћp cho quÞ vҁ dҁch vơ̥ chăm sóc sức kh҅e, dҁch vơ̥ chăm 

sóc sức kh҅e hânh vi, thiѵt bҁ y tѵ vâ mOϝt sOϕ dҁch vơ̥ vâ hOϛ trợ dâi hїn (LTSS). 

Nhâ cung cћp trong mїng lПới lâ các nhâ cung cћp lâm viѽc với chПНng trình bљo hiѹm sức kh҅e. 

Các nhâ cung cћp nây đã đồng Þ chћp nhѣn khoљn thanh toán của chỉng tôi lâ khoљn thanh toán 

đѝy đủ. Các nhâ cung cћp trong mїng lПới ttnh hóa đНn trực tiѵp cho chỉng tõi đOϕi với dҁch vơ̥ chăm 

sóc mâ h҃ cung cћp cho quÞ vҁ. Khi quÞ vҁ thăm khám với nhâ cung cћp trong mїng lПới, quÞ vҁ 

thПờng không phљi trљ tiѷn cho các dҁch vơ̥ đПợc bao trљ. 

B.    Các quy  tѵc nhѳn dӏch  vơ̥  chăm sóc sức khӓe,  sức khӓe hânh  vi  vâ  

các dӏch  vơ̥  vâ  hỗ  trợ  dâi hѧn  (LTSS)  đЯợc  chЯЭng  trình  bao  trѩ  

Health Net Cal MediConnect chi trљ tћt cљ dҁch vơ̥ đПợc bao trљ bởi Medicare vâ MediCal. Dҁch vơ̥ 

nây bao gồm dҁch vơ̥ chăm sóc sức kh҅e hânh vi, các dҁch vơ̥ vâ hOϛ trợ dâi hїn (LTSS). 

Health Net Cal MediConnect thПờng sѳ chi trљ cho các dҁch vơ̥ chăm sóc sức kh҅e, dҁch vơ̥ chăm 

sóc sức kh҅e hânh vi vâ LTSS quÞ vҁ nhѣn đПợc nѵu quÞ vҁ tuân theo các quy tѥc của chПНng trình. 

Đѹ đПợc chПНng trình của chúng tôi bao trљ: 

  Dҁch vơ̥ chăm sóc quÞ vҁ nhѣn đПợc phљi lâ phúc lợi của chЯЭng trình. Điѷu nây có nghĩa 

lâ dҁch vơ̥ đó phљi đПợc bao gồm trong Bљng Phỉc Lợi của chПНng trình. (Bљng nây có trong 

ChПНng 4 của sổ tay nây.) 

  Dҁch vơ̥ chăm sóc đó phљi đПợc xác đҁnh lâ cѭn thi҅t v҇ mѽt y t҅. Cѝn thiѵt vѷ mѭt y tѵ có 

nghĩa lâ quÞ vҁ cѝn nhѣn đПợc các dҁch vơ̥ đѹ phông ngừa, chџn đoán hoѭc điѷu trҁ tình 

trїng của quÞ vҁ hoѭc đѹ duy trì tình trїng sức kh҅e hiѽn tїi của quÞ vҁ. Dҁch vơ̥ nây bao gồm 

cљ chăm sóc giỉp quÞ vҁ tránh phљi đѵn bѽnh viѽn hoѭc dПỡng đПờng� Đó cũng có nghĩa lâ 

các dҁch vơ̥, nguồn tiѵp liѽu hoѭc thuOϕc đáp ứng các tiêu chuџn thực hânh đПợc chћp nhѣn 

trong ngânh y tѵ. 
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SỔ TAY THu̮NH VIÊN Health Net Cal MediConnect ChПНng �� Sử dơ̥ng khoљn bao trљ của chПНng trình cho dҁch vơ̥ 

chăm sóc sức kh҅e vâ các dҁch vơ̥ đПợc bao trљ khác của quÞ vҁ 

  ĐOϕi với các dҁch vơ̥ y tѵ, quÞ vҁ phљi có nhâ cung cѫp dӏch vơ̥ chăm sóc chtnh (vi҅t tѵt 

trong ti҅ng Anh lâ PCP) trong mїng lПới đã chѿ đҁnh dҁch vơ̥ chăm sóc hoѭc yêu cѝu quÞ vҁ 

đѵn thăm khám với bác sĩ khác. Với tП cách lâ thânh viên của chПНng trình, quÞ vҁ phљi ch҃n 

nhâ cung cћp trong mїng lПới lâm PCP của mình. 

o  Trong hѝu hѵt các trПờng hợp, PCP trong mїng lПới của quÞ vҁ phљi phê duyѽt trПớc khi 

quÞ vҁ có thѹ thăm khám với ai đó mâ khõng phљi là PCP của quý vҁ hoѭc sử dơ̥ng các 

nhâ cung cћp khác trong mїng lПới của chПНng trình. Thủ tơ̥c nây đПợc g҃i lâ giћy giới 

thiѽu. Nѵu quÞ vҁ không có đПợc sự phê duyѽt, Health Net Cal MediConnect có thѹ 

không bao trљ cho dҁch vơ̥ đó. Quý vҁ không cѝn giћy giới thiѽu đѹ gѭp mOϝt sOϕ chuyên gia 

nhћt đҁnh, chѩng hїn nhП chuyẽn gia vѷ sức kh҅e của phơ̥ nữ� Đѹ tìm hiѹu thêm vѷ giћy 

giới thiѽu, hãy xem trang 48. 

o  Các PCP của chПНng trình chỉng tôi liên kѵt với các nhóm y tѵ. Khi quÞ vҁ ch҃n PCP của 

quÞ vҁ, quÞ vҁ cũng đang ch҃n nhóm y tѵ liên kѵt� Điѷu nây có nghĩa rѧng PCP của quÞ vҁ 

sѳ giới thiѽu quÞ vҁ đѵn các chuyên gia vâ dҁch vơ̥ mâ cũng liên kѵt với nhóm y tѵ của h҃. 

Nhóm y tѵ lâ nhóm các PCP, chuyên gia vâ nhâ cung cћp dҁch vơ̥ chăm sóc sức kh҅e 

khác lâm viѽc cúng nhau và kÞ hợp đồng đѹ lâm viѽc với chПНng trình của chỉng tôi. 

o  QuÞ vҁ không cѝn PCP của quÞ vҁ giới thiѽu đOϕi với dҁch vơ̥ chăm sóc cћp cứu hoѭc chăm 

sóc khџn thiѵt hoѭc đѹ thăm khám với nhâ cung cћp dҁch vơ̥ chăm sóc sức kh҅e cho phơ̥ 

nữ. QuÞ vҁ có thѹ nhѣn các loїi dҁch vơ̥ chăm sóc khác mâ không cѝn PCP của quÞ vҁ 

giới thiѽu� Đѹ tìm hiѹu thêm vѷ điѷu nây, hãy xem trang 48. 

o  Đѹ tìm hiѹu thêm vѷ viѽc lựa ch҃n PCP, hãy xem trang 47. 

  Quuͬ vӏ phѩi nhѳn dӏch vơ̥ chăm sóc của mình từ các nhâ cung cѫp trong mѧng lЯới 

liên k҅t với nhóm y t҅ của PCP của quuͬ vӏ� Thõng thПờng, chПНng trình sѳ không bao trљ 

cho dҁch vơ̥ chăm sóc từ nhâ cung cћp không lâm viѽc với chПНng trình bљo hiѹm y tѵ và 

nhóm y tѵ của PCP của quý vҁ� DПới đãy lâ mOϝt sOϕ trПờng hợp không áp dơ̥ng quy tѥc nây: 

o  ChПНng trình bao trљ cho dҁch vơ̥ chăm sóc cћp cứu hoѭc cѝn thiѵt khџn cћp từ nhâ cung 

cћp ngoâi mїng lПới� Đѹ tìm hiѹu thêm vâ đѹ xem dҁch vơ̥ chăm sóc cћp cứu hay chăm 

sóc cѝn thiѵt khџn cћp có nghĩa lâ gì, vui lòng xem Mơ̥c H, trang 59. 

o   Nѵu quÞ  vҁ  cѝn dҁch vơ̥  chăm  sóc mâ  chПНng trình của chỉng tôi  bao trљ  vâ  các nhâ  cung 

cћp trong  mїng lПới của  chỉng  tôi  không  thѹ  cung cћp cho  quÞ  vҁ  thì  quÞ  vҁ  có  thѹ  nhѣn 

dҁch vơ̥  chăm  sóc đó  từ  nhâ  cung  cћp ngoâi mїng lПới.  Nѵu  quÞ  vҁ  đПợc yêu  cѝu thăm  

khám  với  nhâ  cung cћp  ngoâi mїng  lПới  thì  sѳ  cãф n phљi có  sự  cho  phép trПớc.  Sau  khi  

sự  cho  phép  đПợc  phê duyѽt,  quÞ  vҁ,  nhâ  cung cћp yêu  cѝu vâ  nhâ  cung cћp chћp nhѣn 

sѳ  đПợc  thông  báo vѷ  sự  cho  phép đã  đПợc phê  duyѽt nây�  Trong  trПờng hợp nây,  

chỉng  tôi sѳ  bao  trљ  cho  dҁch vơ̥  chăm  sóc đó  miѻn pht  cho  quÞ  vҁ� Đѹ  tìm  hiѹu vѷ  viѽc xin 

phê  duyѽt đѹ  thăm  khám  với  nhâ  cung cћp  ngoâi mїng lПới,  vui  lòng xem  Mơ̥c  D,  trang  47.  

ф
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mmp.healthnetcalifornia.com. 45 



          

         

             

                  

                 

               

   
 

             

               

     

             

           

               

               

                    

             

                  

               

                

            

   

  

               

               

            

             

                

            

              

         

        

                   

                  

                 

                 

             

       

                 

   

 

SỔ TAY THu̮NH VIÊN Health Net Cal MediConnect ChПНng �� Sử dơ̥ng khoљn bao trљ của chПНng trình cho dҁch vơ̥ 

chăm sóc sức kh҅e vâ các dҁch vơ̥ đПợc bao trљ khác của quÞ vҁ 

o  ChПНng trình bao trљ cho các dҁch vơ̥ thџm tách thѣn khi quÞ vҁ ở ngoâi khu vực dҁch vơ̥ 

của chПНng trình trong thời gian ngѥn. QuÞ vҁ có thѹ nhѣn đПợc các dҁch vơ̥ nây tїi cН 

sở thџm tách đПợc Medicare chứng nhѣn. 

o  Khi lѝn đѝu tiên quÞ vҁ tham gia chПНng trình, quÞ vҁ có thѹ yêu cѝu tiѵp tơ̥c thăm khám 

với các nhâ cung cћp hiѽn tїi của quÞ vҁ. Trong mOϝt sOϕ trПờng hợp ngoїi lѽ, chỉng tôi 

phљi phê duyѽt yêu cѝu nây nѵu chúng tôi có thѹ xác minh rѧng quý vҁ có mOϕi quan hѽ 

hiѽn có với các nhâ cung cћp (xem ChПНng �, trang �)� Nѵu chúng tôi phê duyѽt yêu cѝu 

của quÞ vҁ, quÞ vҁ có thѹ tiѵp tơ̥c thăm khám với nhâ cung cћp mâ hiѽn nay quÞ vҁ đang 

thăm khám trong tOϕi đa �� tháng đѹ nhѣn dҁch vơ̥. Trong thời gian đó, điѷu phOϕi viên dҁch 

vơ̥ chăm sóc của quý vҁ sѳ liên lїc với quÞ vҁ đѹ giỉp quÞ vҁ tìm nhâ cung cћp trong mїng 

lПới của chỉng tôi có liên kѵt với nhóm y tѵ của PCP của quý vҁ. Sau 12 tháng, chỉng tôi 

sѳ không côn bao trљ cho dҁch vơ̥ chăm sóc của quÞ vҁ nữa nѵu quÞ vҁ tiѵp tơ̥c thăm khám 

với nhâ cung cћp ngoâi mїng lПới của chúng tôi và không liên kѵt với nhóm y tѵ của 

PCP của quý vҁ. 

C.    Thông  tin  v҇  đi҇u phӕi  viên  dӏch  vơ̥  chăm sóc của  quuͬ  vӏ  

C1. Đi҇u phӕi viên dӏch vơ̥ chăm sóc là ai 

Điѷu phOϕi viên dҁch vơ̥ chăm sóc lâ mOϝt đѝu mOϕi chtnh lâm viѽc với quÞ vҁ, với chПНng trình bљo 

hiѹm y tѵ vâ với các nhâ cung cћp dҁch vơ̥ chăm sóc của quÞ vҁ đѹ đљm bљo quÞ vҁ nhѣn đПợc dҁch 

vơ̥ chăm sóc sức kh҅e cѝn thiѵt� Điѷu phOϕi viên dҁch vơ̥ chăm sóc giỉp kѵt hợp các dҁch vơ̥ chăm 

sóc sức kh҅e đѹ đáp ứng các nhu cѝu chăm sóc sức kh҅e của quÞ vҁ� NgПời nây lâm viѽc với quÞ vҁ 

đѹ lѣp kѵ hoїch chăm sóc cho quÞ vҁ� NgПời nây giỉp quÞ vҁ quyѵt đҁnh xem những ai sѳ tham gia 

vâo nhóm dҁch vơ̥ chăm sóc của quÞ vҁ� Điѷu phOϕi viên dҁch vơ̥ chăm sóc của quÞ vҁ cung cћp cho 

quÞ vҁ các thông tin cѝn thiѵt đѹ quљn lÞ dҁch vơ̥ chăm sóc sức kh҅e của quÞ vҁ� Điѷu nây cũng sѳ 

giỉp quÞ vҁ có những lựa ch҃n phú hợp với quÞ vҁ. 

C2. Cách thức quuͬ vӏ có th҉ liên lѧc với đi҇u phӕi viên dӏch vơ̥ chăm sóc của quuͬ vӏ 

Điѷu phOϕi viên dҁch vơ̥ chăm sóc sѳ đПợc chѿ đҁnh cho quÞ vҁ khi quÞ vҁ trở thânh hOϝi viẽn chПНng 

trình� Điѷu phOϕi viên dҁch vơ̥ chăm sóc của quý vҁ sѳ liên lїc với quý vҁ khi quÞ vҁ đăng kÞ tham gia 

chПНng trình của chỉng tôi. BOϝ phѣn Dҁch vơ̥ hOϝi viẽn cũng sѳ cho quÞ vҁ biѵt cách thức quÞ vҁ có 

thѹ liên lїc với điѷu phOϕi viên dҁch vơ̥ chăm sóc của quÞ vҁ. Nѵu quÞ vҁ cѝn trợ giỉp liên lїc với điѷu 

phOϕi viên dҁch vơ̥ chăm sóc của quÞ vҁ, vui lông g҃i cho bOϝ phѣn Dҁch vơ̥ hOϝi viên. 

C3. Cách thức quý vӏ có th҉ thay đổi đi҇u phӕi viên dӏch vơ̥ chăm sóc của quuͬ vӏ 

Nѵu quÞ vҁ muOϕn thay đổi điѷu phOϕi viên dҁch vơ̥ chăm sóc của mình, vui lông liên lїc với bOϝ phѣn 

Dҁch vơ̥ hOϝi viên. 

? 

N҅u quuͬ vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 

vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Đ҉ bi҅t thêm thông tin, hãy truy cѣp 
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SỔ TAY THu̮NH VIÊN Health Net Cal MediConnect ChПНng �� Sử dơ̥ng khoљn bao trљ của chПНng trình cho dҁch vơ̥ 

chăm sóc sức kh҅e vâ các dҁch vơ̥ đПợc bao trљ khác của quÞ vҁ 

Nѵu quý vҁ cѝn thêm trợ giúp, hãy g҃i cho bOϝ phѣn Dҁch vơ̥ hOϝi viên theo sOϕ 18554643571 

(TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, vào cuOϕi tuѝn và 

ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ vâo ngây lâm viѽc 

tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. 

D.    Dӏch  vơ̥  chăm sóc từ  nhâ  cung  cѫp dӏch  vơ̥  chăm sóc chtnh,  chuyên  

gia,  nhâ  cung  cѫp dӏch  vơ̥  y t҅  trong  mѧng  lЯới  khác vâ  nhâ  cung  cѫp 

dӏch  vơ̥  y t҅  ngoâi mѧng  lЯới  

D1. Dӏch vơ̥ chăm sóc từ nhâ cung cѫp dӏch vơ̥ chăm sóc chtnh 

QuÞ vҁ phљi ch҃n nhâ cung cћp dҁch vơ̥ chăm sóc sức kh҅e chtnh (PCP) đѹ h҃ cung cћp vâ quљn lÞ 

dҁch vơ̥ chăm sóc cho quÞ vҁ. Các PCP của chПНng trình chỉng tôi liên kѵt với các Nhóm Y Tѵ. Khi 

quÞ vҁ ch҃n PCP của quÞ vҁ, quÞ vҁ cũng đang ch҃n Nhóm y tѵ liên kѵt. 

Đӏnh nghѺa v҇ “PCP,” vâ PCP lâm gì cho quuͬ vӏ 

Khi quÞ vҁ trở thânh hOϝi viên của chПНng trình chỉng tôi, quÞ vҁ phљi ch҃n nhâ cung cћp trong mїng 

lПới của Health Net Cal MediConnect lâm PCP của quÞ vҁ. PCP của quÞ vҁ lâ mOϝt bác sĩ đáp ứng 

các yêu cѝu của tiѹu bang vâ đПợc đâo tїo đѹ có thѹ cung cћp cho quÞ vҁ dҁch vơ̥ chăm sóc y tѵ cН 

bљn. Những ngПời nây bao gồm các bác sĩ cung cћp dҁch vơ̥ đa khoa vâ/hoѭc chăm sóc sức kh҅e 

gia đình, vâ bác sĩ sљn phơ̥ khoa (OB/GYN), những ngПời cung cћp dҁch vơ̥ chăm sóc cho phơ̥ nữ. 

QuÞ vҁ sѳ nhѣn đПợc phѝn lớn dҁch vơ̥ chăm sóc đҁnh kỳ hoѭc cН bљn từ PCP của mình. PCP của 

quÞ vҁ cũng sѳ giỉp quÞ vҁ quљn lý phѝn dҁch vơ̥ đПợc bao trљ côn lїi mâ quÞ vҁ nhѣn đПợc với tП 

cách lâ hOϝi viên của chПНng trình chỉng tôi. Dҁch vơ̥ nây bao gồm: 

  chơ̥p X quang, 

  xét nghiѽm, 

  trҁ liѽu, 

  dҁch vơ̥ chăm sóc từ bác sĩ chuyẽn khoa, 

  nhѣp viѽn, vâ 

  theo dïi đѹ chăm sóc� 

“Điѷu phOϕi” các dҁch vơ̥  đПợc bao  trљ  của quÞ  vҁ  bao gồm  viѽc kiѹm  tra  hoѭc tП  vћn với các nhâ  cung  

cћp khác  trong  chПНng  trình  vѷ  dҁch vơ̥  chăm  sóc  cho  quÞ  vҁ  vâ  tình  hình  cuЦ a dҁch vơ̥  chăm  sóc  đó. 

Nѵu quÞ  vҁ  cѝn mOϝt sOϕ  loїi dҁch vơ̥  hoѭc vѣt  tП  đПợc bao trљ,  quÞ  vҁ  phљi  đПợc PCP c ủa mình  phê 

duyѽt  trПớc (vt  dơ̥  nhП  trao  cho  quÞ  vҁ  giћy  giới  thiѽu tới gѭp bác sĩ  chuyẽn  khoa)�  Với mOϝt sOϕ  dҁch 

vơ̥,  PCP c ủa quÞ  vҁ  sѳ  cѝn sự  cho  phép trПớc  (sự  phê duyѽt  trПớc).  Nѵu dҁch vơ̥  mâ  quÞ  vҁ  cѝn yêu  

Ц

? 

N҅u quuͬ vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 

vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Đ҉ bi҅t thêm thông tin, hãy truy cѣp 
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SỔ TAY THu̮NH VIÊN Health Net Cal MediConnect ChПНng �� Sử dơ̥ng khoљn bao trљ của chПНng trình cho dҁch vơ̥ 

chăm sóc sức kh҅e vâ các dҁch vơ̥ đПợc bao trљ khác của quÞ vҁ 

cѝu sự cho phép trПớc, PCP của quÞ vҁ sѳ yêu cѝu sự cho phép đó từ chПНng trình của chỉng tôi 

hoѭc Nhóm Y Tѵ của quÞ vҁ. Vì PCP của quÞ vҁ sѳ cung cћp vâ điѷu phOϕi dҁch vơ̥ chăm sóc y tѵ của 

quÞ vҁ, quÞ vҁ cѝn gửi tћt cљ các hồ sН y tѵ trПớc đãy của mình tới văn phông của PCP. 

NhП chỉng tõi đã giљi thtch ở trẽn, thõng thПờng quÞ vҁ sѳ thăm khám với PCP của mình trПớc đOϕi 

với hѝu hѵt các nhu cѝu chăm sóc sức kh҅e đҁnh kỳ của quÞ vҁ. Khi PCP của quÞ vҁ cho rѧng quÞ vҁ 

cѝn đПợc điѷu trҁ chuyên khoa, h҃ sѳ cѝn phљi trao cho quÞ vҁ giћy giới thiѽu (sự phê duyѽt trПớc) 

đѹ quÞ vҁ thăm khám với bác sĩ chuyẽn khoa trong chПНng trình hoѭc mOϝt sOϕ nhâ cung cћp khác. 

QuÞ vҁ chѿ có thѹ nhѣn mOϝt vâi loїi dҁch vơ̥ đПợc bao trљ mâ không cѝn đПợc PCP của quý vҁ phê 

duyѽt trПớc, nhП chỉng tôi giљi thtch bẽn dПới. 

MOϛi HOϝi viẽn đѷu có mOϝt PCP. Thѣm cht PCP có thѹ lâ phông khám. Phơ̥ nữ có thѹ ch҃n OB/GYN 

hoѭc phông khám kѵ hoїch hóa gia đình lâm PCP của h҃. 

QuÞ vҁ có thѹ ch҃n chuyên viên y tѵ không phљi lâ bác sĩ lâm PCP của mình. Các chuyên viên không 

phљi lâ bác sĩ bao gồm� chuyẽn viẽn điѷu dПỡng hOϝ sinh đПợc chứng nhѣn, chuyẽn viẽn điѷu dПỡng 

đПợc chứng nhѣn vâ trợ lÞ bác sĩ. QuÞ vҁ sѳ đПợc liên kѵt với PCP có vai trô giám sát nhПng quÞ vҁ 

sѳ tiѵp tơ̥c nhѣn các dҁch vơ̥ từ chuyên viên không phљi lâ bác sĩ mâ mình đã ch҃n. QuÞ vҁ đПợc 

phép thay đổi sự lựa ch҃n vѷ chuyên viên của mình bѧng cách thay đổi PCP có vai trô giám sát. 

Thѱ ID của quÞ vҁ sѳ đПợc in cúng với tên của PCP có vai trô giám sát. QuÞ vҁ có thѹ có bác sĩ 

chuyên khoa làm PCP của quý vҁ� Bác sĩ chuyẽn khoa phљi sѫn lòng và có thѹ cung cћp dҁch vơ̥ 

chăm sóc quÞ vҁ cѝn. 

Chӑn một Trung tâm Y t҅ Đѧt chuѯn Liên bang (FQHC) hoѽc Phông khám Sức khӓe 

Nông thôn (RHC) lâm PCP của quuͬ vӏ 

FQHC hoѭc RHC lâ phông khám vâ có thѹ lâ PCP của quÞ vҁ.FQHC vâ RHC lâ các trung tãm chăm 

sóc sức kh҅e cung cћp các dҁch vơ̥ chăm sóc sức kh҅e chtnh. G҃i cho bOϝ phѣn Dҁch vơ̥ hOϝi viẽn đѹ 

biѵt tên vâ đҁa chѿ của các FQHC vâ RHC lâm viѽc với Health Net Cal MediConnect hoѭc xem trong 

Danh bї Nhà cung cћp và Nhà thuOϕc. 

Lӵa chӑn PCP của quý vӏ 

Khi  quÞ  vҁ  đăng  kÞ  tham  gia chПНng  trình  của chỉng  tôi,  quÞ  vҁ  sѳ  ch҃n Nhóm y tѵ  kÞ  hợp đồng từ  

mїng  lПới của chỉng tôi.  Nhóm y tѵ  lâ  nhóm các  PCP,  bác sĩ  chuyẽn  khoa vâ  nhâ  cung cћp dҁch  vơ̥  

chăm  sóc sức  kh҅e khác lâm  viѽc cúng nhau v à kÞ  hợp đồng  đѹ  lâm  viѽc với  chПНng  trình  của 

chỉng  tôi.  QuÞ  vҁ  cũng  sѳ  ch҃n PCP  từ  Nhóm y tѵ  kÞ  hợp đồng  nây.  PCP mâ  quÞ  vҁ  ch҃n phљi  thuOϝc 

Nhóm y tѵ  trong  phїm vi  10  dѭm  hoѭc  30  phỉt từ  nНi  quÞ  vҁ  sinh  sOϕng  hoѭc lâm  viѽc.  Có thѹ  tìm  

thћy  các Nhóm y tѵ  (vâ  các PCP v â  bѽnh  viѽn liên  kѵt của h҃)  trong  Danh  bạ  Nhà  cung cấp  và  

Nhà  thuốc  hoѭc quÞ  vҁ  có  thѹ  truy  cѣp vâo trang  web  của chỉng  tôi tїi  đҁa  chѿ  

mmp.healthnetcalifornia.com�  Đѹ  xác nhѣn mOϝt  nhâ  cung  cћp có  sѫn có  hay  không  hoѭc đѹ  h҅i vѷ  

mOϝt  PCP c ơ̥  thѹ,  vui  lông  liên  lїc bOϝ  phѣn Dҁch vơ̥  hOϝi  viên  theo sOϕ  18554643571  (TTY:  711),  từ  

? 

N҅u quuͬ vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 

vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Đ҉ bi҅t thêm thông tin, hãy truy cѣp 
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SỔ TAY THu̮NH VIÊN Health Net Cal MediConnect ChПНng �� Sử dơ̥ng khoљn bao trљ của chПНng trình cho dҁch vơ̥ 

chăm sóc sức kh҅e vâ các dҁch vơ̥ đПợc bao trљ khác của quÞ vҁ 

8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ 

có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc 

g҃i nây miѻn pht. 

MOϛi Nhóm Y Tѵ vâ PCP cћp giћy giới thiѽu tới mOϝt sOϕ chuyẽn gia trong chПНng trình vâ sử dơ̥ng 

mOϝt sOϕ bѽnh viѽn trong mїng lПới của h҃. Nѵu quÞ vҁ muOϕn sử dơ̥ng mOϝt chuyên gia hoѭc bѽnh viѽn 

cơ̥ thѹ nѧm trong chПНng trình, trПớc hѵt hãy kiѹm tra đѹ chѥc chѥn rѧng chuyên gia vâ bѽnh viѽn 

đó thuOϝc mїng lПới của PCP vâ Nhóm Y Tѵ. Tên vâ sOϕ điѽn thoїi văn phông của PCP chăm sóc 

cho quÞ vҁ đПợc in trên thѱ thânh viên của quÞ vҁ. 

Nѵu quÞ vҁ không ch҃n Nhóm y tѵ hoѭc PCP hoѭc nѵu quÞ vҁ ch҃n mOϝt Nhóm y tѵ hoѭc PCP không 

sѫn có trong chПНng trình nây, chỉng tôi sѳ tự đOϝng chѿ đҁnh quÞ vҁ tới mOϝt Nhóm y tѵ vâ PCP gѝn 

nhâ quÞ vҁ. 

Đѹ biѵt thông tin vѷ cách thay đổi PCP của quÞ vҁ, vui lông xem phѝn “Tùy ch҃n thay đổi PCP của 

quÞ vҁ” bẽn dПới. 

Tùy chӑn thay đổi PCP của quý vӏ 

QuÞ vҁ có thѹ thay đổi PCP của mình vì bћt kỳ lÞ do gì, vâo bћt cứ lỉc nâo� Đồng thời, có khљ năng 

rѧng PCP của quÞ vҁ có thѹ rời kh҅i mїng lПới chПНng trình của chỉng tôi. Nѵu PCP của quÞ vҁ rời 

kh҅i mїng lПới chПНng trình của chỉng tôi, chỉng tôi có thѹ giỉp quÞ vҁ tìm mOϝt PCP mới trong mїng 

lПới chПНng trình của chỉng tôi nѵu PCP hiѽn tїi của quý vҁ rời kh҅i chПНng trình của chúng tôi. 

Yêu  cѝu của  quÞ  vҁ  sѳ  có  hiѽu lực vâo ngây  đѝu  tiên  của tháng  sau  ngây  chПНng  trình  của chỉng tôi  

nhѣn đПợc  yêu  cѝu của  quÞ  vҁ� Đѹ  thay  đổi  PCP  của quÞ  vҁ, hãy g҃i  cho  bOϝ  phѣn Dҁch  vơ̥  hOϝi  viên  

theo sOϕ  18554643571  (TTY:  711),  từ  8 giờ  sáng đѵn 8  giờ  tOϕi,  thứ  Hai  đѵn thứ  Sáu.  Ngoài  giờ  làm  

viѽc,  vào  cuOϕi  tuѝn và ngày  lѻ,  quý  vҁ  có thѹ  đѹ  lїi  tin nhѥn.  Sѳ  có ngПời  phљn hồi  cuOϝc g҃i của  quÞ  

vҁ  vâo ngây lâm  viѽc tiѵp theo.  CuOϝc g҃i  này  là miѻn phí,  hoѭc truy  cѣp vào trang  web  của chúng tôi  

tїi  đҁa chѿ  mmp.healthnetcalifornia.com  đѹ  nêu yêu  cѝu của  quý  vҁ.  

Khi quÞ vҁ liên lїc với chỉng tôi, hãy đљm bљo thông báo cho chỉng tôi biѵt quÞ vҁ có đang gѭp các 

chuyên gia hoѭc nhѣn các dҁch vơ̥ đПợc bao trљ khác cѝn đПợc PCP của quÞ vҁ phê duyѽt hay 

không (vt dơ̥ nhП các dҁch vơ̥ chăm sóc sức kh҅e tїi gia vâ thiѵt bҁ y tѵ lâu bѷn). BOϝ phѣn Dҁch Vơ̥ 

Thânh Viên sѳ cho quÞ vҁ biѵt quÞ vҁ có thѹ tiѵp tơ̥c nhѣn dҁch vơ̥ chăm sóc chuyên môn vâ các dҁch 

vơ̥ khác mâ quÞ vҁ đã vâ đang nhѣn khi quÞ vҁ thay đổi PCP của mình nhП thѵ nâo. H҃ cũng sѳ kiѹm 

tra đѹ đљm bљo rѧng PCP mâ quÞ vҁ muOϕn chuyѹn sang hiѽn đang ở trїng thái chћp nhѣn bѽnh 

nhân mới. BOϝ phѣn Dҁch vơ̥ hOϝi viên sѳ thay đổi hồ sН hOϝi viên của quÞ vҁ với tên PCP mới của quÞ 

vҁ vâ cho quÞ vҁ biѵt thời điѹm viѽc đổi sang PCP mới của quÞ vҁ có hiѽu lực. 

H҃ cũng sѳ gửi cho quÞ vҁ thѱ thânh viên mới với tên vâ sOϕ điѽn thoїi của PCP mới của quÞ vҁ. 

? 

N҅u quuͬ vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 

vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Đ҉ bi҅t thêm thông tin, hãy truy cѣp 
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SỔ TAY THu̮NH VIÊN Health Net Cal MediConnect ChПНng �� Sử dơ̥ng khoљn bao trљ của chПНng trình cho dҁch vơ̥ 

chăm sóc sức kh҅e vâ các dҁch vơ̥ đПợc bao trљ khác của quÞ vҁ 

Hãy nhớ rѧng các PCP của chПНng trình chỉng tôi liên kѵt với các Nhóm Y Tѵ. Nѵu quÞ vҁ thay đổi 

PCP của mình, quÞ vҁ cũng có thѹ đang thay đổi các Nhóm Y Tѵ. Khi quÞ vҁ yêu cѝu thay đổi, hãy 

đљm bљo thông báo cho bOϝ phѣn Dҁch vơ̥ hOϝi viên biѵt quÞ vҁ có đang thăm khám bác sĩ chuyẽn gia 

hoѭc nhѣn các dҁch vơ̥ đПợc bao trљ khác yêu cѝu PCP phê duyѽt hay không. BOϝ phѣn Dҁch vơ̥ hOϝi 

viên sѳ giỉp đљm bљo rѧng quÞ vҁ có thѹ tiѵp tơ̥c nhѣn dҁch vơ̥ chăm sóc chuyên môn và các dҁch vơ̥ 

khác khi quÞ vҁ thay đổi PCP của mình. 

Nhӳng dӏch vơ̥ quuͬ vӏ có th҉ nhѳn đЯợc mâ không cѭn có sӵ phê duyӋt trЯớc từ PCP của 

quuͬ vӏ 

Trong hѝu hѵt các trПờng hợp, quÞ vҁ sѳ cѝn có sự phê duyѽt từ PCP của quÞ vҁ trПớc khi thăm khám 

với các nhâ cung cћp khác. Sự phê duyѽt nây đПợc g҃i lâ giới thiӋu. QuÞ vҁ có thѹ nhѣn các dҁch 

vơ̥ nhП các dҁch vơ̥ đПợc liѽt kẽ dПới đãy mâ không cѝn có sự phê duyѽt trПớc từ PCP của quÞ vҁ: 

  Các dҁch vơ̥ cћp cứu từ nhâ cung cћp trong mїng lПới hoѭc ngoâi mїng lПới. 

  Dҁch vơ̥ chăm sóc khџn thiѵt từ các nhâ cung cћp trong mїng lПới. 

  Dҁch vơ̥ chăm sóc khџn thiѵt từ các nhâ cung cћp ngoâi mїng lПới khi quÞ vҁ không thѹ thăm 

khám nhâ cung cћp trong mїng lПới (vt dơ̥ nhП khi quÞ vҁ ở ngoâi khu vực dҁch vơ̥ của 

chПНng trình). 

  Dҁch vơ̥ thџm tách thѣn quÞ vҁ nhѣn đПợc tїi mOϝt cН sở thџm tách đПợc Medicare chứng 

nhѣn khi quÞ vҁ ở bên ngoâi khu vực dҁch vơ̥ của chПНng trình. (Vui lông g҃i cho bOϝ phѣn 

Dҁch Vơ̥ Thânh Viẽn trПớc khi quÞ vҁ rời khu vực dҁch vơ̥. Chỉng tôi có thѹ giỉp quÞ vҁ nhѣn 

đПợc dҁch vơ̥ thџm tách khi quÞ vҁ đi xa�) 

  Tiêm phông cỉm vâ chủng ngừa viêm phổi, với điѷu kiѽn lâ quÞ vҁ nhѣn các dҁch vơ̥ này từ 

nhâ cung cћp trong mїng lПới. 

  Dҁch vơ̥ chăm sóc sức kh҅e đҁnh kỳ dânh cho phơ̥ nữ vâ các dҁch vơ̥ kѵ hoїch hóa gia đình. 

Bao gồm khám vỉ, chơ̥p quang tuyѵn vỉ sâng l҃c (chơ̥p xquang vỉ), xét nghiѽm Phѵt Tѵ 

Bâo Cổ Tử Cung (xét nghiѽm Pap) vâ kiѹm tra xПНng chѣu với điѷu kiѽn lâ quÞ vҁ nhѣn các 

dҁch vơ̥ đó từ nhâ cung cћp trong mїng lПới. 

  Ngoâi ra, nѵu quÞ vҁ đủ điѷu kiѽn nhѣn các dҁch vơ̥ từ các nhâ cung cћp dҁch vơ̥ chăm sóc 

sức kh҅e cho NgПời MȲ Bљn Đҁa, quÞ vҁ có thѹ thăm khám với các nhâ cung cћp nây mâ 

không cѝn có giћy giới thiѽu. 

  Các dҁch vơ̥ kѵ hoїch hóa gia đình từ các nhâ cung cћp trong mїng lПới vâ các nhâ cung 

cћp ngoâi mїng lПới. 

  Dҁch vơ̥ chăm sóc tiѷn sљn cН bљn, các dҁch vơ̥ điѷu trҁ bѽnh lây truyѷn qua đПờng tình dơ̥c 

và xét nghiѽm HIV 

? 

N҅u quuͬ vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 

vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Đ҉ bi҅t thêm thông tin, hãy truy cѣp 
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SỔ TAY THu̮NH VIÊN Health Net Cal MediConnect ChПНng �� Sử dơ̥ng khoљn bao trљ của chПНng trình cho dҁch vơ̥ 

chăm sóc sức kh҅e vâ các dҁch vơ̥ đПợc bao trљ khác của quÞ vҁ 

D2. Dӏch vơ̥ chăm sóc từ bác sѺ chuyẽn khoa vâ nhâ cung cѫp khác trong mѧng lЯới 

Bác sĩ chuyẽn khoa lâ bác sĩ cung cћp dҁch vơ̥ chăm sóc sức kh҅e đѹ điѷu trҁ mOϝt bѽnh tѣt cơ̥ thѹ 

hoѭc mOϝt bOϝ phѣn cН thѹ cơ̥ thѹ. Có rћt nhiѷu loїi bác sĩ chuyẽn khoa� Sau đãy lâ mOϝt vâi vt dơ̥: 

  Bác sĩ chuyẽn khoa ung thП chăm sóc cho bѽnh nhãn ung thП� 

  Bác sĩ chuyẽn khoa tim chăm sóc cho bѽnh nhân mѥc bѽnh tim. 

  Bác sĩ chuyên khoa chѿnh hình chăm sóc cho bѽnh nhân mѥc mOϝt sOϕ bѽnh vѷ xПНng, khớp 

hoѭc cН� 

Đѹ đПợc thăm khám với chuyẽn gia, thõng thПờng quÞ vҁ cѝn đПợc PCP của mình phê duyѽt 

trПớc (quy trình nây đПợc g҃i lâ nhѣn “giћy giới thiѽu” tới thăm khám với chuyẽn gia)� Điѷu rћt 

quan tr҃ng lâ phљi nhѣn giћy giới thiѽu (sự phê duyѽt trПớc) từ PCP của quÞ vҁ trПớc khi thăm 

khám với chuyên gia hoѭc mOϝt sOϕ nhâ cung cћp khác trong chПНng trình (có mOϝt vâi trПờng hợp 

ngoїi lѽ, bao gồm chăm sóc sức kh҅e đҁnh kỳ cho phơ̥ nữ). Nѵu quÞ vҁ không có giћy giới thiѽu 

(sự phê duyѽt trПớc) trПớc khi nhѣn dҁch vơ̥ từ chuyên gia, quÞ vҁ có thѹ phљi tự thanh toán cho 

các dҁch vơ̥ đó. 

Nѵu chuyên gia muOϕn quÞ vҁ quay lїi đѹ đПợc chăm sóc thẽm, trПớc tiên hãy kiѹm tra đѹ đљm 

bљo rѧng giћy giới thiѽu (sự phê duyѽt trПớc) cho cuOϝc thăm khám đѝu tiên mâ quÞ vҁ nhѣn 

đПợc từ PCP có bao gồm cљ các cuOϝc thăm khám bổ sung với chuyẽn gia đó. 

MOϛi Nhóm y tѵ vâ PCP cћp giћy giới thiѽu tới mOϝt sOϕ bác sĩ chuyẽn khoa trong chПНng trình vâ 

sử dơ̥ng mOϝt sOϕ bѽnh viѽn trong mїng lПới của h҃� Điѷu nây có nghĩa lâ PCP vâ Nhóm y tѵ quÞ 

vҁ ch҃n có thѹ quyѵt đҁnh bác sĩ chuyẽn khoa vâ bѽnh viѽn quÞ vҁ có thѹ sử dơ̥ng. Nѵu quÞ vҁ 

muOϕn sử dơ̥ng các chuyên gia hoѭc bѽnh viѽn cơ̥ thѹ, hãy kiѹm tra xem Nhóm Y Tѵ hoѭc PCP 

của quÞ vҁ có sử dơ̥ng các chuyên gia hoѭc bѽnh viѽn nây hay khõng� Thõng thПờng quÞ vҁ có 

thѹ thay đổi PCP của mình bћt cứ lỉc nâo nѵu quÞ vҁ muOϕn đѵn khám chuyẽn gia trong chПНng 

trình hoѭc tới bѽnh viѽn mâ PCP hiѽn tїi của quÞ vҁ không thѹ giới thiѽu tới� Trong chПНng nây 

ở mơ̥c “Tùy ch҃n thay đổi PCP của quÞ vҁ”, chỉng tôi cho quÞ vҁ biѵt cách thay đổi PCP của 

quÞ vҁ. 

MOϝt sOϕ loїi dҁch vơ̥ sѳ cѝn đПợc chПНng trình của chỉng tôi hoѭc Nhóm y tѵ của quÞ vҁ phê 

duyѽt trПớc (quy trình nây đПợc g҃i lâ nhѣn “sự cho phép trПớc”)� Sự cho phép trПớc lâ quy 

trình phê duyѽt diѻn ra trПớc khi quÞ vҁ nhѣn mOϝt sOϕ dҁch vơ̥. Nѵu dҁch vơ̥ quÞ vҁ cѝn yêu cѝu sự 

cho phép trПớc, PCP của quÞ vҁ hoѭc nhâ cung cћp khác trong mїng lПới sѳ yêu cѝu sự cho 

phép từ chПНng trình của chỉng tôi hoѭc Nhóm y tѵ của quÞ vҁ. Yêu cѝu sѳ đПợc xem xét vâ 

quyѵt đҁnh (xác đҁnh của tổ chức) sѳ đПợc gửi cho quÞ vҁ vâ nhâ cung cћp của quÞ vҁ. Xem Bљng 

phỉc lợi ở ChПНng � của sổ tay nây đѹ biѵt các dҁch vơ̥ cơ̥ thѹ mâ cѝn có sự cho phép trПớc. 

? 

N҅u quuͬ vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 

vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Đ҉ bi҅t thêm thông tin, hãy truy cѣp 
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SỔ TAY THu̮NH VIÊN Health Net Cal MediConnect ChПНng �� Sử dơ̥ng khoљn bao trљ của chПНng trình cho dҁch vơ̥ 

chăm sóc sức kh҅e vâ các dҁch vơ̥ đПợc bao trљ khác của quÞ vҁ 

D3. Đi҇u cѭn lâm khi một nhâ cung cѫp rời khӓi chЯЭng trình của chúng tôi 

Nhâ cung cћp trong mїng lПới mâ quÞ vҁ đang sử dơ̥ng có thѹ rời kh҅i chПНng trình của chỉng tôi. 

Nѵu mOϝt trong những nhâ cung cћp của quÞ vҁ rời kh҅i chПНng trình của chỉng tôi, quÞ vҁ có mOϝt sOϕ 

quyѷn vâ biѽn pháp bљo vѽ đПợc tóm tѥt dПới đãy� 

  Ngay cљ khi mїng lПới nhâ cung cћp của chỉng tôi có thѹ thay đổi trong năm, chỉng tôi phљi 

cho phép quÞ vҁ tiѵp cѣn liên tơ̥c các nhâ cung cћp đủ tiêu chuџn. 

  Chúng tôi sѳ cOϕ gѥng hѵt sức có thѹ đѹ thõng báo trПớc cho quý vҁ tt nhћt 30 ngây đѹ quÞ vҁ 

có thời gian lựa ch҃n nhâ cung cћp mới. 

  Chỉng tôi sѳ giỉp quÞ vҁ lựa ch҃n nhâ cung cћp mới đủ tiêu chuџn đѹ tiѵp tơ̥c quљn lÞ nhu 

cѝu chăm sóc sức kh҅e của quÞ vҁ. 

  Nѵu quÞ vҁ đang điѷu trҁ y tѵ, quÞ vҁ có quyѷn yêu cѝu vâ chỉng tôi sѳ lâm viѽc với quÞ vҁ đѹ 

đљm bљo rѧng viѽc điѷu trҁ cѝn thiѵt vѷ mѭt y tѵ mâ quÞ vҁ đang nhѣn không bҁ gián đoїn. 

  Nѵu quÞ vҁ cho rѧng chỉng tõi đã không thay thѵ nhâ cung cћp trПớc đó của quÞ vҁ bѧng nhâ 

cung cћp đủ tiêu chuџn hoѭc rѧng dҁch vơ̥ chăm sóc của quÞ vҁ khõng đПợc quљn lÞ mOϝt 

cách phú hợp, quÞ vҁ có quyѷn nOϝp đНn kháng nghҁ vѷ quyѵt đҁnh của chỉng tôi. 

Nѵu quÞ vҁ phát hiѽn mOϝt trong những nhâ cung cћp của quÞ vҁ đang rời kh҅i chПНng trình của 

chỉng tôi, vui lông liên lїc với chỉng tõi đѹ chỉng tôi có thѹ hOϛ trợ quÞ vҁ tìm nhâ cung cћp mới vâ 

quљn lÞ dҁch vơ̥ chăm sóc của quÞ vҁ� Đѹ đПợc hOϛ trợ, hãy liên lїc với bOϝ phѣn Dҁch vơ̥ hOϝi viên theo 

sOϕ 18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ vâo 

ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. 

D4. Cách nhѳn dӏch vơ̥ chăm sóc từ nhâ cung cѫp ngoâi mѧng lЯới 

Nѵu quÞ vҁ cѝn loїi dҁch vơ̥ nhћt đҁnh nâo đó vâ dҁch vơ̥ đó không sѫn có trong mїng lПới chПНng 

trình của chỉng tõi, trПớc tiên quÞ vҁ sѳ cѝn có sự cho phép trПớc (sự phê duyѽt trПớc). PCP của 

quÞ vҁ sѳ yêu cѝu sự cho phép trПớc từ chПНng trình của chỉng tôi hoѭc Nhóm Y Tѵ của quÞ vҁ. 

Điѷu rћt quan tr҃ng lâ quÞ vҁ phљi đПợc phê duyѽt trПớc trПớc khi thăm khám với nhâ cung cћp 

ngoâi mїng lПới hoѭc nhѣn các dҁch vơ̥ ngoâi mїng lПới của chỉng tôi (ngoїi trừ dҁch vơ̥ chăm sóc 

cћp cứu vâ khџn cћp, dҁch vơ̥ kѵ hoїch hóa gia đình vâ các dҁch vơ̥ thџm tách thѣn quÞ vҁ nhѣn 

đПợc tїi mOϝt cН sở thџm tách đПợc Medicare chứng nhѣn khi quÞ vҁ tїm thời ở ngoâi khu vực dҁch 

vơ̥ của chПНng trình). Nѵu quÞ vҁ khõng đПợc phê duyѽt trПớc, quÞ vҁ có thѹ phљi tự thanh toán cho 

các dҁch vơ̥ đó. 

Đѹ biѵt thông tin vѷ khoљn bao trљ cho dҁch vơ̥ chăm sóc cћp cứu vâ khџn thiѵt ngoâi mїng lПới, vui 

lông xem Mơ̥c H trong ChПНng nây. 

? 

N҅u quuͬ vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 

vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Đ҉ bi҅t thêm thông tin, hãy truy cѣp 
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SỔ TAY THu̮NH VIÊN Health Net Cal MediConnect ChПНng �� Sử dơ̥ng khoљn bao trљ của chПНng trình cho dҁch vơ̥ 

chăm sóc sức kh҅e vâ các dҁch vơ̥ đПợc bao trљ khác của quÞ vҁ 

Nѵu quÞ vҁ đi gѭp nhâ cung cћp ngoâi mїng lПới, nhâ cung cћp đó phљi đủ điѷu kiѽn tham gia vâo 

Medicare vâ/hoѭc MediCal. 

  Chỉng tôi không thѹ thanh toán cho nhâ cung cћp khõng đủ điѷu kiѽn tham gia Medicare 

vâ/hoѭc MediCal. 

  Nѵu quÞ vҁ đi gѭp nhâ cung cћp khõng đủ điѷu kiѽn tham gia vâo Medicare, quÞ vҁ phљi thanh 

toán toân bOϝ chi pht cho các dҁch vơ̥ quÞ vҁ nhѣn. 

  Các nhâ cung cћp phљi cho quÞ vҁ biѵt nѵu h҃ khõng đủ điѷu kiѽn tham gia vâo Medicare. 

E.    Cách  thức nhѳn các dӏch  vơ̥  vâ  hỗ  trợ  dâi hѧn  (LTSS)  

Các dҁch vơ̥ vâ hOϛ trợ dâi hїn (LTSS) bao gồm Dҁch vơ̥ cho ngПời lớn tїi cOϝng đồng (CBAS), 

ChПНng trình dҁch vơ̥ đa năng cho ngПời cao tuổi (MSSP) vâ CН sở điѷu dПỡng (NF). Các dҁch vơ̥ 

nây có thѹ diѻn ra ở nhâ của quÞ vҁ, trong cOϝng đồng hoѭc tїi mOϝt cН sở nâo đó. Các loїi LTSS 

khác nhau đПợc mô tљ dПới đãy� 

  Dӏch vơ̥ cho ngЯời lớn tѧi cộng đồng (CBAS): ChПНng trình dҁch vơ̥ ngoїi trỉ tїi cН sở 

cung cћp dҁch vơ̥ chăm sóc điѷu dПỡng chuyên môn, các dҁch vơ̥ xã hOϝi, liѽu pháp vѣn đOϝng 

và ngôn ngữ, dҁch vơ̥ chăm sóc cá nhân, hOϛ trợ vâ đâo tїo gia đình�ngПời chăm sóc, các 

dҁch vơ̥ dinh dПỡng, vѣn chuyѹn vâ các dҁch vơ̥ khác nѵu quÞ vҁ đáp ứng các tiêu cht vѷ ttnh 

hOϝi đủ tiêu chuџn áp dơ̥ng. 

  ChЯЭng trình dӏch vơ̥ đa năng cho ngЯời cao tuổi (MSSP): ChПНng trình cơ̥ thѹ của tiѹu 

bang California cung cћp Dҁch vơ̥ tїi gia và cOϝng đồng (HCBS) cho các khách hàng lớn tuổi 

yѵu ớt có thѹ có chứng nhѣn đПợc sѥp xѵp lПu trỉ trong trung tãm điѷu dПỡng nhПng muOϕn 

ở lїi cOϝng đồng. 

o  Các cá nhãn đủ điѷu kiѽn tham gia MediCal từ 65 tuổi trở lên bҁ khuyѵt tѣt có thѹ đủ tiêu 

chuџn tham gia chПНng trình nây� ChПНng trình nây lâ lựa ch҃n thay thѵ cho viѽc sѥp 

xѵp lПu trỉ trong trung tãm điѷu dПỡng. 

o  Các dҁch vơ̥ MSSP có thѹ bao gồm nhПng khõng giới hїn ở: Trung tâm hOϛ trợ/Chăm sóc 

ban ngây dânh cho ngПời lớn, hOϛ trợ chOϛ ở nhП hOϛ trợ vѷ mѭt thѹ chћt và thiѵt bҁ hOϛ trợ, 

hOϛ trợ viѽc nhâ vâ chăm sóc cá nhãn, giám sát bљo vѽ, quљn lý dҁch vơ̥ chăm sóc vâ các 

loїi dҁch vơ̥ khác. 

  CЭ sở đi҇u dЯỡng (NF): CН sở cung cћp dҁch vơ̥ chăm sóc cho những ngПời không thѹ 

sOϕng ở nhâ mOϝt cách an toân nhПng khõng cѝn nhѣp viѽn. 

? 

N҅u quuͬ vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 

vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Đ҉ bi҅t thêm thông tin, hãy truy cѣp 
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SỔ TAY THu̮NH VIÊN Health Net Cal MediConnect ChПНng �� Sử dơ̥ng khoљn bao trљ của chПНng trình cho dҁch vơ̥ 

chăm sóc sức kh҅e vâ các dҁch vơ̥ đПợc bao trљ khác của quÞ vҁ 

Điѷu phOϕi viên dҁch vơ̥ chăm sóc của quÞ vҁ sѳ giỉp quÞ vҁ hiѹu vѷ mOϛi chПНng trình� Đѹ tìm hiѹu 

thêm vѷ bћt kỳ chПНng trình nâo trong sOϕ nây, hãy liên lїc với bOϝ phѣn Dҁch vơ̥ hOϝi viên theo sOϕ 

18554643571 (TTY: 711) từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ vâo 

ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. 

F.    Cách  thức nhѳn các dӏch  vơ̥  chăm sóc sức  khӓe hânh vi  (sức khӓe 

tâm thѭn vâ  rӕi  loѧn  do  sư̂  dơ̥ng  dЯợc chѫt)  

QuÞ vҁ sѳ đПợc tiѵp cѣn các dҁch vơ̥ chăm sóc sức kh҅e hânh vi cѝn thiѵt vѷ mѭt y tѵ đПợc 

Medicare vâ MediCal bao trљ. Health Net Cal MediConnect cung cћp quyѷn tiѵp cѣn các dҁch vơ̥ 

chăm sóc sức kh҅e hânh vi đПợc Medicare bao trљ. Các dҁch vơ̥ chăm sóc sức kh҅e hânh vi đПợc 

MediCal bao trљ khõng đПợc Health Net Cal MediConnect cung cћp, nhПng sѳ đПợc cung cћp cho 

các hOϝi viên Health Net Cal MediConnect đủ tiêu chuџn thông qua Phông Sức kh҅e Tâm thѝn 

(DMH) của quѣn Los Angeles vâ Phông Y tẽхх Công cOϝng (Ngăn ngừa & Kiѹm soát tình trїng rOϕi loїn 

do sử dơ̥ng dПợc chћt) (DPH/SAPC) (ADS) của quѣn Los Angeles. 

F1. Các dӏch vơ̥  chăm sóc sức khӓe hânh vi nâo của MediCal đЯợc cung cѫp bên 

ngoâi Health  Net  Cal  MediConnect thông qua Phông Sức  khӓe  Tâm thѭn (DMH)  

của Quѳn Los  Angeles vâ  Phông Y t҅  Công cộng (Ngăn ngừa và Ki҉m soát Tình 

trѧng Rӕi loѧn do Sư̂  dơ̥ng DЯợc chѫt) (DPH/SAPC) của Quѳn Los  Angeles  

Các dҁch vơ̥ sức kh҅e tâm thѝn chuyên khoa của MediCal đПợc cung cћp cho quÞ vҁ thông qua 

chПНng trình bљo hiѹm sức kh҅e tâm thѝn (MHP) của quѣn nѵu quÞ vҁ đáp ứng các tiêu cht cho ttnh 

cѝn thiѵt vѷ mѭt y tѵ của các dҁch vơ̥ sức kh҅e tâm thѝn chuyên khoa của MediCal. Các dҁch vơ̥ 

chăm sóc sức kh҅e tâm thѝn chuyên môn của MediCal đПợc Phông Sức kh҅e Tâm thѝn (DMH) 

của quѣn Los Angeles vâ Phông Y tẽхх Công cOϝng (Ngăn ngừa & kiѹm soát tình trїng rOϕi loїn do sử 

dơ̥ng dПợc chћt) (DPH/SAPC) của quѣn Los Angeles cung cћp bao gồm: 

  Các dҁch vơ̥ chăm sóc sức kh҅e tâm thѝn (đánh giá, trҁ liѽu, phơ̥c hồi chức năng, hOϛ trợ gián 

tiѵp vâ lѣp kѵ hoїch) 

  Các dҁch vơ̥ hOϛ trợ vѷ thuOϕc 

  Điѷu trҁ ttch cực ban ngây 

  Phơ̥c hồi chức năng ban ngây 

  Can thiѽp khủng hoљng 

  Ổn đҁnh khủng hoљng 

? 

N҅u quuͬ vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 

vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Đ҉ bi҅t thêm thông tin, hãy truy cѣp 
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SỔ TAY THu̮NH VIÊN Health Net Cal MediConnect ChПНng �� Sử dơ̥ng khoљn bao trљ của chПНng trình cho dҁch vơ̥ 

chăm sóc sức kh҅e vâ các dҁch vơ̥ đПợc bao trљ khác của quÞ vҁ 

 Dҁch vơ̥ điѷu trҁ tїi nhâ dânh cho ngПời lớn  

  Dҁch vơ̥  điѷu  trҁ  tїi  nhâ  dânh  cho  bѽnh  nhân  bҁ  khủng hoљng   

 Dҁch vơ̥ tїi cН sở y tѵ tâm thѝn  

  Dҁch vơ̥  tїi bѽnh viѽn tâm  thѝn cho  bѽnh  nhân  nOϝi  trỉ   

 Quљn lÞ trПờng hợp có mơ̥c tiêu  

Các dҁch vơ̥ Drug MediCal đПợc cung cћp cho quÞ vҁ thông qua Phông Y Tѵ Công COϝng (Ngăn 

Ngừa & Kiѹm Soát Tình Trїng ROϕi Loїn Do Sử Dơ̥ng DПợc Chћt) (viѵt tѥt trong tiѵng Anh lâ 

DPH/SAPC) của Hїt Los Angeles nѵu quÞ vҁ đáp ứng các tiêu cht cho ttnh cѝn thiѵt vѷ mѭt y tѵ của 

Drug MediCal. Các dҁch vơ̥ Drug MediCal đПợc Phông Y tẽхх Công cOϝng (Ngăn ngừa & kiѹm soát 

tình trїng rOϕi loїn do sử dơ̥ng dПợc chћt) (DPH/SAPC) của quѣn Los Angeles cung cћp bao gồm: 

 Các dҁch vơ̥ điѷu trҁ ttch cực cho bѽnh nhân ngoїi trỉ  

  Các dҁch vơ̥  điѷu trҁ  tїi  nhâ   

 Các dҁch vơ̥ cai b҅ dПợc chћt cho bѽnh nhân ngoїi trỉ  

  Các dҁch vơ̥  điѷu trҁ  nghiѽn ma  tỉy   

  Các dҁch vơ̥  điѷu  trҁ  bѧng naltrexone dânh  cho  tình trїng  phu ч thuOϝc  opioid   ч

Ngoâi các dҁch vơ̥  Drug MediCal  đПợc  liѽt  kê  ở  trên,  quÞ  vҁ  có  thѹ  tiѵp cѣn với các dҁch vơ̥  khử  đOϝc 

tự  nguyѽn dânh cho bѽnh nhân n Oϝi  trỉ  nѵu quÞ  vҁ  đáp ứng  các tiêu  cht  cho  ttnh  cѝn thiѵt vѷ  mѭt y tѵ.  

QuÞ vҁ cũng sѳ tiѵp cѣn các Dҁch vơ̥ Chăm sóc Sức kh҅e Hânh vi cѝn thiѵt vѷ mѭt y tѵ đПợc 

Medicare bao trљ vâ đПợc quљn lÞ thông qua Mїng lПới Chăm sóc Sức kh҅e Tâm thѝn của 

Health Net Cal MediConnect. Các dҁch vơ̥ chăm sóc Sức kh҅e Hânh vi bao gồm, nhПng khõng giới 

hїn ở: 

  Dҁch vơ̥ cho bѽnh nhân ngoїi trỉ: Can thiѽp khủng hoљng cho bѽnh nhân ngoїi trỉ, đánh giá 

vâ liѽu pháp ngѥn hїn, liѽu pháp chuyên môn dâi hїn vâ bћt kỳ dҁch vơ̥ chăm sóc phơ̥c hồi 

chức năng nâo liẽn quan đѵn Tình trїng rOϕi loїn do sử dơ̥ng dПợc chћt. 

  Các dҁch vơ̥  vâ  vѣt  tП  cho bѽnh  nhân  nOϝi  trỉ:  ChOϛ  ở  trong phông  hai  giПờng trở  lên,  bao gồm  

các khu  điѷu trҁ  đѭc  biѽt,  vѣt  tП vâ  dҁch vơ̥  phơ̥  trợ  thПờng do cН  sở  cung  cћp.  

 Mức đOϝ chăm sóc nOϝi trú và thay thѵ: Các dҁch vơ̥ ngoїi trỉ ttch cực vâ nhѣp viѽn bán phѝn 

tїi cН sở đПợc Medicare chứng nhѣn. 

? 

N҅u quuͬ vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 

vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Đ҉ bi҅t thêm thông tin, hãy truy cѣp 
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SỔ TAY THu̮NH VIÊN Health Net Cal MediConnect ChПНng �� Sử dơ̥ng khoљn bao trљ của chПНng trình cho dҁch vơ̥ 

chăm sóc sức kh҅e vâ các dҁch vơ̥ đПợc bao trљ khác của quÞ vҁ 

  Giљi đOϝc: Các dҁch vơ̥ nOϝi trỉ giљi đOϝc cћp ttnh vâ điѷu trҁ các bѽnh trїng cћp ttnh liên quan 

đѵn ROϕi loїn do sử dơ̥ng dПợc chћt. 

  Dҁch vơ̥ cћp cứu: Khám sâng l҃c, khám vâ đánh giá đѹ xác đҁnh liѽu có tồn tїi bѽnh tâm thѝn 

cћp cứu hay không vâ dҁch vơ̥ chăm sóc vâ điѷu trҁ cѝn thiѵt đѹ giљm nhѯ hoѭc loїi b҅ bѽnh 

tâm thѝn cћp cứu. 

Đѹ  biѵt  thông  tin vѷ  nhâ  cung cћp,  vui  lông  xem trong Danh bạ  Nhà  cung  cấp và Nhà  thuốc  của  quÞ  

vҁ. QuÞ  vҁ  cũng  có  thѹ  liên  lїc với bOϝ  phѣn Dҁch vơ̥  hOϝi  viên  của Health  Net  Cal  MediConnect  theo  sOϕ  

18554643571  (TTY:  711)  từ  8 giờ  sáng  đѵn  8 giờ  tOϕi,  thứ  Hai  đѵn  thứ  Sáu. Ngoài  giờ  làm  viѽc,  

vào  cuOϕi  tuѝn và  ngày  lѻ,  quý  vҁ  có thѹ  đѹ  lїi  tin nhѥn. Sѳ  có ngПời  phљn hồi  cuOϝc g҃i của  quÞ  vҁ  vâo 

ngây lâm  viѽc tiѵp theo.  CuOϝc g҃i nây  miѻn pht.  Hoѭc truy  cѣp vào  trang  web  của chúng t ôi  tїi 

mmp.healthnetcalifornia.com.  

TrЯờng hợp loѧi trừ vâ giới hѧn của các dӏch vơ̥ chăm sóc Sức khӓe Hành vi 

Đѹ biѵt danh sách các trПờng hợp loїi trừ vâ giới hїn của dҁch vơ̥ chăm sóc Sức kh҅e hành vi, vui 

lông xem ChПНng �, Mơ̥c F: Các phỉc lợi không đПợc Health Net Cal MediConnect, Medicare, hoѭc 

MediCal bao trљ. 

Quy trình đЯợc sư̂ dơ̥ng đ҉ xác đӏnh ttnh cѭn thi҅t v҇ mѽt y t҅ đӕi với các dӏch vơ̥ chăm sóc 

Sức khӓe Hành vi 

ChПНng  trình phљi  cho  phép bao trљ  mOϝt sOϕ  dҁch vơ̥  vâ  vѣt  tП cho dҁch vơ̥  chăm  sóc Sức kh҅e Hành 

vi�  Đѹ  biѵt  chi  tiѵt vѷ  các dҁch vơ̥  có  thѹ  cѝn sự  cho phép  trПớc,  vui  lông  tham khљo  ChПНng ��  Đѹ  

có  đПợc sự  cho  phép  cho các dҁch  vơ̥  nây,  quÞ  vҁ  phљi g҃i bOϝ  phѣn Dҁch vơ̥  hOϝi  viên  của 

Health  Net  Cal  MediConnect  theo sOϕ  18554643571  (TTY:  711),  từ  8  giờ  sáng  đѵn  8 giờ  tOϕi,  thứ  

Hai  đѵn thứ  Sáu.  Ngoài  giờ  làm  viѽc,  vào  cuOϕi  tuѝn và ngày  lѻ,  quý  vҁ  có thѹ  đѹ  lїi  tin  nhѥn.  Sѳ  có  

ngПời  phљn hồi  cuOϝc g҃i của quÞ  vҁ  vâo ngây lâm  viѽc tiѵp theo.  CuOϝc g҃i nây  miѻn pht�  ChПНng  

trình  sѳ  giới  thiѽu quÞ  vҁ  đѵn mOϝt  chuyẽn  gia chăm  sóc sức  kh҅e tâm  thѝn đã  kÞ  hợp đồng gѝn  quÞ  

vҁ,  ngПời nây sѳ  đánh  giá  đѹ  xác đҁnh  xem  quÞ  vҁ  có  cѝn  điѷu trҁ  thêm  không.  Nѵu quÞ  vҁ  cѝn đПợc 

điѷu trҁ,  chuyên  gia  vѷ  sức kh҅e tâm  thѝn  đã  kÞ  hợp đồng  sѳ  lѣp mOϝt kѵ  hoїch điѷu trҁ  vâ  gửi kѵ  

hoїch đó  cho Health  Net  Cal  MediConnect  xem xét.  Các dҁch vơ̥  đПợc đПa vâo kѵ  hoїch  điѷu trҁ  sѳ  

đПợc  bao  trљ  khi  chПНng trình cho phép. Nѵu  chПНng  trình  không  phê  duyѽt kѵ  hoїch  điѷu trҁ  đó, sѳ  

không có  thêm  dҁch  vơ̥  hoѭc vѣt  tП nâo  đПợc bao  trљ  cho  tình  trїng đó. Tuy  nhiẽn,  chПНng trình  có  

thѹ  chuyẽn  quÞ  vҁ  đѵn  phông  sức kh҅e  tâm  thѝn của quѣn đѹ  giỉp quÞ  vҁ  nhѣn đПợc dҁch vơ̥  chăm  

sóc cѝn  thiѵt.  

ЦЦ

Quy trình giới thiӋu giӳa Health Net Cal MediConnect và Los Angeles: Phông Sức kh҅e Tâm 

thѝn (DMH) vâ Phông Y tẽхх Công cOϝng (Ngăn ngừa & kiѹm soát tình trїng rOϕi loїn do sử dơ̥ng dПợc 

chћt) (DPH/SAPC) của quѣn Los Angeles 

? 

N҅u quuͬ vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 

vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Đ҉ bi҅t thêm thông tin, hãy truy cѣp 
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SỔ TAY THu̮NH VIÊN Health Net Cal MediConnect ChПНng �� Sử dơ̥ng khoљn bao trљ của chПНng trình cho dҁch vơ̥ 

chăm sóc sức kh҅e vâ các dҁch vơ̥ đПợc bao trљ khác của quÞ vҁ 

Có thѹ nhѣn giћy giới thiѽu tới các dҁch vơ̥ chăm sóc Sức kh҅e Hành vi của 

Health Net Cal MediConnect từ nhiѷu nguồn, bao gồm: các nhâ cung cћp dҁch vơ̥ chăm sóc Sức 

kh҅e Hành vi của quѣn, quљn lÞ trПờng hợp của quѣn, PCP, các hOϝi viên vâ gia đình của h҃. Những 

nguồn giới thiѽu nây có thѹ liên lїc với Health Net Cal MediConnect bѧng cách g҃i đѵn sOϕ điѽn thoїi 

ở trên Thѱ ID HOϝi viên của quÞ vҁ. Health Net Cal MediConnect sѳ xác nhѣn ttnh hOϝi đủ tiêu chuџn 

vâ cho phép các dҁch vơ̥ nây khi thtch hợp. 

Health Net Cal MediConnect sѳ lâm viѽc với quѣn Los Angeles đѹ cung cћp giћy giới thiѽu phú hợp 

vâ điѷu phOϕi dҁch vơ̥ chăm sóc cho quÞ vҁ. 

QuÞ vҁ có thѹ trực tiѵp lâm giћy giới thiѽu đѵn Dҁch vơ̥ chăm sóc sức kh҅e tâm thѝn chuyên môn của 

quѣn vâ/hoѭc Dҁch vơ̥ cai nghiѽn rПợu và ma túy. 

Các dҁch vơ̥ điѷu phOϕi dҁch vơ̥ chăm sóc bao gồm điѷu phOϕi các dҁch vơ̥ giữa các PCP, nhâ cung cћp 

dҁch vơ̥ chăm sóc Sức kh҅e Hành vi của quѣn, quљn lÞ trПờng hợp của quѣn, quÞ vҁ vâ gia đình 

hoѭc ngПời chăm sóc của quÞ vҁ khi thtch hợp. 

Đi҇u cѭn làm n҅u quuͬ vӏ có vѫn đ҇ hoѽc khi҅u nѧi v҇ dӏch vơ̥ chăm sóc Sức khӓe hânh vi 

Các phỉc lợi đПợc nêu trong mơ̥c nây phљi tuân theo quy trình kháng cáo giOϕng nhП bћt kỳ phỉc lợi 

nâo khác� Xem ChПНng �, Cѝn lâm gì nѵu quÞ vҁ có vћn đѷ hoѭc khiѵu nїi (các quyѵt đҁnh bao trљ, 

kháng cáo, khiѵu nїi) đѹ biѵt thông tin vѷ viѽc khiѵu nїi. 

Ti҅p tơ̥c chăm sóc cho các hội viên hiӋn đang nhѳn dӏch vơ̥ chăm sóc Sức khӓe hành vi 

Nѵu  quÞ  vҁ  hiẽn đang  nhѣn Dҁch vơ̥  Chăm  sóc Sức kh҅e Hành  vi,  quÞ  vҁ  có  thѹ  yêu  cѝu tiѵp tơ̥c đѵn  

thăm  khám  với  nhâ  cung cћp của  quÞ  vҁ.  Chỉng  tôi  phљi  phê duyѽt  yêu  cѝu nây nѵu quÞ  vҁ  có  thѹ  

cho  chỉng  tôi  thћy  quÞ  vҁ  đang  có  mOϕi  quan hѽ  với  nhâ  cung  cћp của  quÞ  vҁ  trong 12 tháng  trПớc  khi  

đăng  kÞ. Nѵu  yêu  cѝu của quÞ  vҁ  đПợc phê duyѽt,  quÞ  vҁ  có  thѹ  tiѵp tơ̥c thăm  khám  với  nhâ  cung  

cћp mâ  hiѽn nay  quÞ  vҁ  đang thăm  khám  trong  tOϕi  đa  ��  tháng.  Sau  12  tháng  đѝu tiên,  chỉng  tôi  có  

thѹ  không côn  bao trљ  cho dҁch vơ̥  chăm  sóc của  quÞ  vҁ  nữa nѵu  quÞ  vҁ  tiѵp tơ̥c  thăm  khám  với  nhâ  

cung cћp ngoâi mїng lПới�  Đѹ  đПợc trợ  giúp  vѷ  yêu  cѝu của quý  vҁ,  vui  lòng g҃i tới bOϝ  phѣn Dҁch  vơ̥  

hOϝi  viên  của Health  Net  Cal  MediConnect  theo sOϕ  18554643571  (TTY:  711), t ừ  8  giờ  sáng đѵn 

8  giờ  tOϕi,  thứ  Hai  đѵn thứ  Sáu.  Ngoài  giờ  làm  viѽc,  vào  cuOϕi  tuѝn và ngày  lѻ,  quý  vҁ  có thѹ  đѹ  lїi  tin  

nhѥn. Sѳ  có ngПời  phљn hồi  cuOϝc g҃i của  quÞ  vҁ  vâo ngây lâm  viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây  miѻn pht.  

чч

? 

N҅u quuͬ vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 

vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Đ҉ bi҅t thêm thông tin, hãy truy cѣp 
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SỔ TAY THu̮NH VIÊN Health Net Cal MediConnect ChПНng �� Sử dơ̥ng khoљn bao trљ của chПНng trình cho dҁch vơ̥ 

chăm sóc sức kh҅e vâ các dҁch vơ̥ đПợc bao trљ khác của quÞ vҁ 

G.   Cách  nhѳn các dӏch  vơ̥  vѳn  chuy҉n  

Health Net Cal MediConnect đang hợp tác với LogistiCare Solutions, LLC (LogistiCare) nhѧm cung 

cћp Dҁch vơ̥ vѣn chuyѹn y tѵ không cћp cứu (NEMT) vâ Vїn chuyѹn phi y tѵ (NMT) cho hOϝi viên của 

Health Net đã đăng kÞ ChПНng trình Cal MediConnect Plan. 

Dӏch Vơ̥ Vѳn Chuy҉n Y T҅ Không Cѫp Cứu (vi҅t tѵt trong ti҅ng Anh lâ NEMT) 

Dҁch vơ̥ vѣn chuyѹn y tѵ không cћp cứu cѝn thiѵt đѹ nhѣn các dҁch vơ̥ y tѵ đПợc bao trљ vâ theo toa 

thuOϕc đã kê của bác sĩ, nha sĩ hoѭc bác sĩ trҁ bѽnh vѷ bàn chân vâ chѿ khi tình trїng y tѵ vâ thѹ chћt 

của ngПời nhѣn không cho phép ngПời nhѣn đi lїi bѧng xe buÞt, xe khách, taxi hoѭc hình thức vѣn 

chuyѹn công cOϝng hay tП nhãn nâo khác. 

Dӏch vơ̥ vѳn chuy҉n phi y t҅ (NMT) 

NMT bao gồm viѽc vѣn chuyѹn đѵn các dҁch vơ̥ y tѵ bѧng xe khách, taxi hoѭc các loїi hình vѣn 

chuyѹn công cOϝng �tП nhãn khác đПợc cung cћp bởi các đOϕi tПợng khõng đПợc đăng kÞ lâ nhâ cung 

cћp thuOϝc MediCal. 

Vѣn chuyѹn NMT không bao gồm viѽc vѣn chuyѹn các thânh viên bҁ Oϕm, bҁ thПНng, ngПời đang 

dПỡng bѽnh, Oϕm yѵu hoѭc các thânh viên mћt khљ năng khác bѧng các dҁch vơ̥ vѣn chuyѹn y tѵ 

bѧng xe cứu thПНng, xe tљi nh҅ hoѭc xe tљi chở xe lăn� 

Phỉc lợi của dҁch vơ̥ vѣn chuyѹn NMT bao gồm: 

  Chuyѵn đi khứ hồi không giới hїn miѻn phí cho mOϛi hOϝi viên mOϛi năm theo lҁch 

  Dҁch vơ̥ đПa đón tїi chOϛ 

  Xe taxi, xe khách tiêu chuџn, xe tљi nh҅ 

  Dҁch vơ̥ đѵn vâ đi từ các cuOϝc hѯn khám y tѵ từ nНi cП trỉ 

  Không có giới hїn vѷ tổng sOϕ dѭm đПờng đi trong khu vực dҁch vơ̥ 

  Miѻn pht cho mOϝt thânh viẽn gia đình hoѭc ngПời chăm sóc trẽn phПНng tiѽn vѣn chuyѹn 

   QuÞ  vi có  thѹ  yêu  cѝu lái xe dừng  tїi  nhâ  thuOϕc,  nhâ  cung  cћp dҁch vơ̥  quang  tuyѵn X  hoѭc 

cН s ở  phông tht  nghiѽm của văn  phông  bác sĩ  (sѳ  không  bҁ  ttnh  lâ  chuyѵn  đi  riẽng)  

чч

Đѹ yêu cѝu các dҁch vơ̥ vѣn chuyѹn đã mô tљ ở trên, hãy liên lїc với bOϝ phѣn Dҁch vơ̥ hOϝi viên của 

Health Net Cal MediConnect theo sOϕ 18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ 

Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có 

ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. 

? 

N҅u quuͬ vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 

vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Đ҉ bi҅t thêm thông tin, hãy truy cѣp 
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SỔ TAY THu̮NH VIÊN Health Net Cal MediConnect ChПНng �� Sử dơ̥ng khoљn bao trљ của chПНng trình cho dҁch vơ̥ 

chăm sóc sức kh҅e vâ các dҁch vơ̥ đПợc bao trљ khác của quÞ vҁ 

Yêu cѝu vѷ dҁch vơ̥ vѣn chuyѹn phљi đПợc gửi trПớc bљy ngây lâm viѽc đOϕi với cљ hai dҁch vơ̥ vѣn 

chuyѹn y tѵ không cћp cứu vâ dҁch vơ̥ vѣn chuyѹn phi y tѵ. 

Nѵu quÞ vҁ cѝn sѥp xѵp những dҁch vơ̥ bѧng thông báo ngѥn hНn, thì các yêu cѝu nây sѳ đПợc xem 

xét theo từng trПờng hợp vâ sѳ phơ̥ thuOϝc vâo ttnh chћt của cuOϝc hѯn, thời điѹm cuOϝc hѯn cho dҁch 

vơ̥ y tѵ đПợc sѥp xѵp vâ ttnh sѫn có của các nguồn lực vѣn chuyѹn. 

H.    Cách  nhѳn các dӏch  vơ̥  đЯợc bao  trѩ  khi  quuͬ  vӏ  gѽp  trЯờng  hợp cѫp 

cứu y t҅  hoѽc cѭn  đЯợc  chăm sóc  khѯn cѫp  hoѽc khi  xѩy  ra thѩm hӑa  

H1. Dӏch vơ̥ chăm sóc n҅u quuͬ vӏ gѽp trЯờng hợp cѫp cứu y t҅ 

Đӏnh nghѺa v҇ trЯờng hợp cѫp cứu y t҅ 

TrПờng hợp cћp cứu y tѵ là mOϝt bѽnh trїng có các triѽu chứng chѩng hїn nhП cНn đau nѭng hoѭc 

tổn thПНng nghiẽm tr҃ng. Tình trїng nây nghiêm tr҃ng đѵn mức nѵu khõng đПợc chăm sóc y tѵ 

ngay lѣp tức, quý vҁ hoѭc bћt kỳ ai có hiѹu biѵt trung bình vѷ sức kh҅e vâ y khoa cũng có thѹ biѵt 

tình trїng nây sѳ gây ra: 

  Nguy cН nghiẽm tr҃ng љnh hПởng tới sức kh҅e của quý vҁ hoѭc của thai nhi; hoѽc 

  Tổn hїi nghiêm tr҃ng đѵn các chức năng cН thѹ; hoѽc 

  ROϕi loїn chức năng nghiẽm tr҃ng của bћt kỳ cН quan hoѭc bOϝ phѣn nâo trẽn cН thѹ; hoѽc 

  Trong trПờng hợp phơ̥ nữ mang thai, đang chuyѹn dї ttch cực, khi: 

o  khõng đủ thời gian đѹ chuyѹn quý vҁ đѵn bѽnh viѽn khác an toân trПớc khi sinh. 

o  viѽc chuyѹn đѵn bѽnh viѽn khác có thѹ gây ra mOϕi đe d҃a tới sức kh҅e hoѭc sự an toân 

của quý vҁ hoѭc thai nhi của quý vҁ. 

Đi҇u cѭn làm n҅u quuͬ vӏ gѽp trЯờng hợp cѫp cứu y t҅ 

Nѵu quÞ vҁ gѭp trПờng hợp cћp cứu y tѵ: 

  Tìm trợ giỉp nhanh nhѫt có th҉. G҃i 911 hoѭc đѵn bѽnh viѽn hoѭc phông cћp cứu gѝn 

nhћt. G҃i xe cứu thПНng nѵu cѝn. QuÞ vҁ không cѝn phљi đПợc PCP của mình phê duyѽt 

hoѭc giới thiѽu trПớc. 

  Hãy đѩm bѩo thông báo cho chЯЭng trình của chỉng tôi bi҅t v҇ trЯờng hợp cѫp cứu 

của quuͬ vӏ sớm nhѫt có th҉. Chỉng tôi cѝn theo dïi dҁch vơ̥ chăm sóc cћp cứu của quÞ vҁ. 

QuÞ vҁ hoѭc ngПời khác cѝn g҃i điѽn đѹ cho chỉng tôi biѵt vѷ dҁch vơ̥ chăm sóc cћp cứu của 

quÞ vҁ, thõng thПờng trong vông 48 giờ. Tuy nhiên, quÞ vҁ sѳ không phљi thanh toán cho các 

? 

N҅u quuͬ vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 

vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Đ҉ bi҅t thêm thông tin, hãy truy cѣp 

mmp.healthnetcalifornia.com. 59 



          

         

             

                  

                 

               

   
 

          

                   

           

              

  

                  

                

         

                

                 

               

                

               

                

           

       

        

                 

                

                

              

                   

        

          

               

              

  

 

SỔ TAY THu̮NH VIÊN Health Net Cal MediConnect ChПНng �� Sử dơ̥ng khoљn bao trљ của chПНng trình cho dҁch vơ̥ 

chăm sóc sức kh҅e vâ các dҁch vơ̥ đПợc bao trљ khác của quÞ vҁ 

dҁch vơ̥  cћp cứu vì  thông  báo chѣm  trѻ  cho  chỉng tôi.  Hãy  liên  lїc với bOϝ  phѣn Dҁch vơ̥  hOϝi 

viên  theo sOϕ  18554643571 (TTY:  711),  từ  8  giờ  sáng  đѵn 8  giờ  tOϕi,  thứ  Hai  đѵn thứ  Sáu.  

Ngoài  giờ  làm  viѽc,  vào  cuOϕi  tuѝn và ngày  lѻ,  quý  vҁ  có thѹ  đѹ  lїi  tin nhѥn bљo mѣt.  Sѳ  có  

ngПời  phљn hồi  cuOϝc g҃i của quÞ  vҁ  vâo ngây lâm  viѽc tiѵp theo.  CuOϝc g҃i nây  miѻn pht.  

Các dӏch vơ̥ đЯợc bao trѩ trong trЯờng hợp cѫp cứu y t҅ 

QuÞ vҁ có thѹ nhѣn dҁch vơ̥ chăm sóc cћp cứu đПợc bao trљ bћt kỳ khi nâo quÞ vҁ cѝn, ở bћt kỳ đãu 

của Hoa Kỳ hoѭc vúng lãnh thổ Hoa Kỳ. Nѵu quÞ vҁ cѝn xe cứu thПНng đПa quÞ vҁ tới phông cћp 

cứu, thì chПНng trình của chỉng tôi sѳ bao trљ cho dҁch vơ̥ đó� Đѹ tìm hiѹu thêm, hãy xem Bљng 

phúc lợi trong ChПНng �� 

QuÞ vҁ có thѹ nhѣn dҁch vơ̥ chăm sóc cћp cứu y tѵ đПợc bao trљ ở bên ngoâi Hoa Kỳ. Khoљn phỉc 

lợi nây đПợc giới hїn ở mức $50,000 mOϛi năm� Đѹ biѵt thêm thông tin, vui lòng xem “Bљo hiѹm dҁch 

vơ̥ cћp cứu/khџn cћp toân cѝu” trong Bљng quyѷn lợi trong ChПНng � của sổ tay nây hoѭc liên lїc 

với bOϝ phѣn Dҁch vơ̥ hOϝi viên theo sOϕ 18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, Thứ 

Hai đѵn Thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn bљo 

mѣt. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. 

Khi đã qua tình trїng cћp cứu, quÞ vҁ có thѹ cѝn đПợc chăm sóc theo dïi nhѧm đљm bљo rѧng tình 

trїng của quý vҁ sѳ khá hНn� Dҁch vơ̥ theo dïi đѹ chăm sóc của quÞ vҁ sѳ đПợc chỉng tôi bao trљ. 

Nѵu quÞ vҁ nhѣn dҁch vơ̥ chăm sóc cћp cứu từ các nhâ cung cћp ngoâi mїng lПới, chỉng tôi sѳ cOϕ 

gѥng đПa các nhâ cung cћp dҁch vơ̥ chăm sóc sức kh҅e trong mїng lПới tiѵp nhѣn dҁch vơ̥ chăm 

sóc của quÞ vҁ sớm nhћt có thѹ. 

Nhѳn đЯợc dӏch vơ̥ chăm sóc cѫp cứu n҅u đó khõng phѩi trЯờng hợp cѫp cứu 

Đõi khi, khó có thѹ xác đҁnh liѽu quÞ vҁ có đang gѭp trПờng hợp cћp cứu y tѵ hoѭc sức kh҅e hành vi 

hay không. QuÞ vҁ có thѹ đѵn đѹ đПợc chăm sóc cћp cứu vâ bác sĩ cho rѧng đó thực sự không phљi 

lâ trПờng hợp cћp cứu. Với điѷu kiѽn lâ quÞ vҁ cho rѧng sức kh҅e của mình đang bҁ đe d҃a nghiêm 

tr҃ng mOϝt cách hợp lÞ, chỉng tôi sѳ bao trљ cho dҁch vơ̥ chăm sóc của quÞ vҁ. 

Tuy nhiên, sau khi bác sĩ cho biѵt đó không phљi lâ trПờng hợp cћp cứu, chỉng tôi sѳ bao trљ cho 

dҁch vơ̥ chăm sóc bổ sung của quÞ vҁ chѿ khi: 

  QuÞ vҁ đѵn nhâ cung cћp trong mїng lПới, hoѽc 

  Dҁch vơ̥ chăm sóc bổ sung mâ quÞ vҁ nhѣn đПợc coi lâ “dҁch vơ̥ chăm sóc cѝn thiѵt khџn cћp” 

vâ quÞ vҁ tuân thủ các quy tѥc đOϕi với viѽc nhѣn dҁch vơ̥ chăm sóc nây. (Hãy xem mơ̥c 

tiѵp theo.) 

? 

N҅u quuͬ vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 

vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Đ҉ bi҅t thêm thông tin, hãy truy cѣp 
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SỔ TAY THu̮NH VIÊN Health Net Cal MediConnect ChПНng �� Sử dơ̥ng khoљn bao trљ của chПНng trình cho dҁch vơ̥ 

chăm sóc sức kh҅e vâ các dҁch vơ̥ đПợc bao trљ khác của quÞ vҁ 

H2. Dӏch vơ̥ chăm sóc cѭn thi҅t khѯn cѫp 

Đӏnh nghѺa v҇ dӏch vơ̥ chăm sóc cѭn thi҅t khѯn cѫp 

Dҁch vơ̥ chăm sóc cѝn thiѵt khџn cћp lâ dҁch vơ̥ chăm sóc quÞ vҁ nhѣn đПợc đOϕi với bѽnh, thПНng 

ttch hoѭc tình trїng bћt ngờ mà không phљi lâ trПờng hợp cћp cứu nhПng cѝn đПợc chăm sóc ngay 

lѣp tức. Vt dơ̥ nhП quÞ vҁ có thѹ bҁ búng phát tình trїng quÞ vҁ đang mѥc phљi vâ cѝn đПợc điѷu trҁ. 

Dӏch vơ̥ chăm sóc khѯn thi҅t khi quuͬ vӏ đang ở trong khu vӵc dӏch vơ̥ của chЯЭng trình 

Trong hѝu hѵt các trПờng hợp, chỉng tôi sѳ bao trљ cho dҁch vơ̥ chăm sóc cѝn thiѵt khџn cћp chѿ khi: 

 QuÞ vҁ nhѣn dҁch vơ̥ chăm sóc nây từ nhâ cung cћp trong mїng lПới, và 

 QuÞ vҁ tuân thủ các quy tѥc khác đã đПợc mô tљ trong chПНng nây. 

Tuy nhiên, nѵu quÞ vҁ không thѹ đѵn gѭp nhâ cung cћp trong mїng lПới, chỉng tôi sѳ bao trљ cho 

dҁch vơ̥ chăm sóc khџn thiѵt mâ quÞ vҁ nhѣn đПợc từ nhâ cung cћp ngoâi mїng lПới. 

Trong những trПờng hợp cћp cứu nghiêm tr҃ng: G҃i “���” hoѭc tới bѽnh viѽn gѝn nhћt. 

Nѵu trПờng hợp của quÞ vҁ không quá nghiêm tr҃ng: G҃i cho PCP hoѭc Nhóm y tѵ của quÞ vҁ, hoѭc 

nѵu quÞ vҁ không thѹ g҃i cho h҃ hoѭc quÞ vҁ cѝn chăm sóc y tѵ ngay lѣp tức, vui lông đѵn trung tâm 

y tѵ, trung tãm chăm sóc khџn cћp, hoѭc bѽnh viѽn gѝn nhћt. 

Nѵu quÞ vҁ không chѥc chѥn liѽu đó có phљi lâ bѽnh trїng cћp cứu hay không, thì quÞ vҁ có thѹ g҃i 

cho Nhóm y tѵ hoѭc PCP của quÞ vҁ đѹ đПợc trợ giỉp. 

Nhóm y tѵ của quÞ vҁ sѫn sàng 24 giờ mOϛi ngây, bљy ngây mOϛi tuѝn đѹ trљ lời ngay lѣp tức các cuOϝc 

điѽn thoїi của quÞ vҁ vѷ chăm sóc y tѵ mâ quÞ vҁ cho lâ cѝn thiѵt. H҃ sѳ đánh giá trПờng hợp của 

quÞ vҁ vâ cung cћp những chѿ dѡn cho quÞ vҁ vѷ nНi cѝn đѵn đѹ nhѣn đПợc dҁch vơ̥ chăm sóc mâ 

quÞ vҁ cѝn. 

Nѵu quÞ vҁ không chѥc liѽu quÞ vҁ có gѭp trПờng hợp cћp cứu hoѭc cѝn chăm sóc khџn cћp hay 

không, vui lông liên hѽ bOϝ phѣn Dҁch vơ̥ hOϝi viên theo sOϕ 1855464���� (TTY����), đѹ đПợc kѵt nOϕi 

với các dҁch vơ̥ y tá tП vћn. Từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn bљo mѣt. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của 

quÞ vҁ vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Lâ Thânh Viên của 

Health Net Cal MediConnect, quÞ vҁ có quyѷn tiѵp cѣn dҁch vơ̥ phân loїi bѽnh nhân (triage) hoѭc 

khám sâng l҃c, 24 giờ mOϝt ngây, 7 ngây mOϝt tuѝn. 

Dӏch vơ̥ chăm sóc khѯn thi҅t khi quuͬ vӏ đang ở ngoâi khu vӵc dӏch vơ̥ của chЯЭng trình 

Khi quÞ vҁ đang ở bên ngoâi khu vực dҁch vơ̥ của chПНng trình, quÞ vҁ có thѹ sѳ không thѹ nhѣn dҁch 

vơ̥ chăm sóc từ nhâ cung cћp trong mїng lПới� Trong trПờng hợp đó, chПНng trình của chỉng tôi sѳ 

bao trљ cho dҁch vơ̥ chăm sóc khџn thiѵt mà quÞ vҁ nhѣn đПợc từ bћt kỳ nhâ cung cћp nâo. 

? 

N҅u quuͬ vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 

vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Đ҉ bi҅t thêm thông tin, hãy truy cѣp 
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SỔ TAY THu̮NH VIÊN Health Net Cal MediConnect ChПНng �� Sử dơ̥ng khoљn bao trљ của chПНng trình cho dҁch vơ̥ 

chăm sóc sức kh҅e vâ các dҁch vơ̥ đПợc bao trљ khác của quÞ vҁ 

Các dҁch vơ̥ khџn thiѵt đПợc nhѣn bên ngoâi Hoa Kỳ có thѹ đПợc xem lâ trПờng hợp cћp cứu thuOϝc 

phỉc lợi khoљn bao trљ cћp cứu/khџn cћp toân cѝu� Đѹ biѵt thêm thông tin, vui lòng xem “Bљo hiѹm 

dҁch vơ̥ cћp cứu/khџn cћp toân cѝu” trong mơ̥c Bљng quyѷn lợi trong ChПНng � của sổ tay nây. 

H3. Dӏch vơ̥ chăm sóc trong trЯờng hợp xѩy ra thѩm hӑa 

Nѵu ThOϕng ĐOϕc tiѹu bang của quÞ vҁ, BOϝ trПởng BOϝ Y tѵ vâ Dҁch vơ̥ Nhân sinh Hoa Kỳ, hoѭc Tổng 

ThOϕng Hoa Kỳ công bOϕ mOϝt tình trїng thљm h҃a hoѭc khџn cћp trong khu vực đҁa lÞ của quÞ vҁ, thì 

quÞ vҁ vѡn có quyѷn đПợc nhѣn dҁch vơ̥ chăm sóc từ Health Net Cal MediConnect. 

Vui  lông  truy  cѣp  trang  web  của chỉng tõi  đѹ  biѵt  thông  tin vѷ  cách nhѣn  đПợc dҁch  vơ̥  chăm  sóc cѝn 

thiѵt  trong trПờng hợp thљm  hoї  đПợc  công bOϕ: mmp.healthnetcalifornia.com.  

Trong trПờng hợp thљm h҃a đПợc công bOϕ, nѵu quý vҁ không thѹ sử dơ̥ng nhà cung cћp trong mїng 

lПới, chỉng tôi sѳ cho phép quÞ vҁ đПợc nhѣn miѻn phí dҁch vơ̥ chăm sóc từ các nhâ cung cћp ngoâi 

mїng lПới. Nѵu quÞ vҁ không thѹ sử dơ̥ng nhâ thuOϕc trong mїng lПới trong trПờng hợp thљm h҃a 

đПợc công bOϕ, thì quÞ vҁ sѳ có thѹ mua thuOϕc theo toa bác sĩ của mình tїi mOϝt nhâ thuOϕc ngoâi 

mїng lПới� Đѹ biѵt thêm thông tin, vui lông xem ChПНng �� 

I.    Đi҇u gì  xѩy ra n҅u  quuͬ  vӏ  bӏ  ttnh  hóa đЭn  trӵc  ti҅p  cho  các dӏch  vơ̥  

đЯợc chЯЭng  trình  của chỉng  tôi  bao  trѩ  

Nѵu mOϝt nhà cung cћp gửi cho quý vҁ hóa đНn thay vì gửi nó cho chПНng trình, thì quÞ vҁ cѝn yêu 

cѝu chỉng tôi trљ phѝn chi phí hóa đНn của chúng tôi. 

Quuͬ vӏ không nên tӵ mình chi trѩ hóa đЭn đó. N҅u quuͬ vӏ lâm vѳy, chЯЭng trình có th҉ s҃ 

không hoàn lѧi cho quuͬ vӏ. 

Nѵu quÞ vҁ đã thanh toán cho các dҁch vơ̥ đПợc bao trљ của quÞ vҁ hoѭc nѵu quÞ vҁ đã nhѣn đПợc 

hóa đНn cho toân bOϝ chi phí của dҁch vơ̥ y tѵ đПợc bao trљ, vui lòng xem ChПНng � đѹ tìm hiѹu 

những viѽc cѝn lâm. 

I1. Quuͬ vӏ cѭn lâm gì n҅u các dӏch vơ̥ khõng đЯợc chЯЭng trình của chỉng tôi bao trѩ 

Health Net Cal MediConnect bao trљ tћt cљ các dҁch vơ̥: 

  ĐПợc xác đҁnh lâ cѝn thiѵt vѷ mѭt y tѵ, và 

  ĐПợc liѽt kê ở Bљng quyѷn lợi của chПНng trình (xem ChПНng �), và 

 QuÞ vҁ nhѣn đПợc bѧng cách tuân thủ các quy tѥc của chПНng trình. 

Nѵu quÞ  vҁ  nhѣn đПợc các dҁch vơ̥  khõng đПợc  chПНng  trình  của chỉng tôi  bao trљ, quuͬ  vӏ  phѩi tӵ  

trѩ  toân bộ  chi  pht.  

? 

N҅u quuͬ vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 

vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Đ҉ bi҅t thêm thông tin, hãy truy cѣp 
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SỔ TAY THu̮NH VIÊN Health Net Cal MediConnect ChПНng �� Sử dơ̥ng khoљn bao trљ của chПНng trình cho dҁch vơ̥ 

chăm sóc sức kh҅e vâ các dҁch vơ̥ đПợc bao trљ khác của quÞ vҁ 

Nѵu  quÞ  vҁ  muOϕn  biѵt  liẽu chỉng  tôi  có  chi  trљ  cho  bћt kỳ  dҁch vơ̥  hoѭc sự  chăm  sóc y tѵ  nâo không,  

thì  quÞ  vҁ  có  quyѷn h҅i  chỉng  tôi.  QuÞ  vҁ  cũng  có  quyѷn h҅i  điѷu này  bѧng văn  bљn. Nѵu  chỉng  tôi  

nói sѳ  không chi  trљ  cho  các dҁch vơ̥  của  quÞ  vҁ, quÞ  vҁ  có  quyѷn kháng  cáo quyѵt  đҁnh  của  chỉng tôi.  

чч

ChПНng � giљi thích vѷ những điѷu cѝn lâm nѵu quÞ vҁ muOϕn chỉng tôi bao trљ mOϝt vѣt dơ̥ng hoѭc 

dҁch vơ̥ y tѵ� ChПНng nây cũng cho quÞ vҁ biѵt cách kháng cáo vѷ quyѵt đҁnh bao trљ của chỉng tôi. 

QuÞ vҁ cũng có thѹ g҃i cho bOϝ phѣn Dҁch vơ̥ hOϝi viẽn đѹ tìm hiѹu thêm vѷ các quyѷn kháng cáo của 

quÞ vҁ. 

Chỉng tôi sѳ thanh toán cho mOϝt sOϕ dҁch vơ̥ tOϕi đa tới mOϝt giới hїn nhћt đҁnh. Nѵu quÞ vҁ vПợt quá 

giới hїn đó, quÞ vҁ sѳ phљi thanh toán toân bOϝ chi pht đѹ đПợc nhѣn nhiѷu hНn từ loїi dҁch vơ̥ đó. 

Hãy g҃i cho bOϝ phѣn Dҁch vơ̥ hOϝi viẽn đѹ tìm hiѹu vѷ những giới hїn đó vâ quÞ vҁ đã hiѽn đã gѝn 

những giới hїn đó tới mức nào. 

J.    Bѩo  trѩ  các dӏch  vơ̥  chăm sóc sức  khӓe khi  quuͬ  vӏ  đang  tham gia cõng  

trình  nghiên  cứu  lâm sâng  

J1. Đӏnh nghѺa v҇ công trình nghiên cứu lâm sâng 

Công trình nghiên cứu lâm sâng (côn đПợc g҃i là thử nghiѽm lâm sâng) lâ phПНng pháp các bác sĩ 

thử nghiѽm các loїi thuOϕc hoѭc dҁch vơ̥ chăm sóc sức kh҅e mới. H҃ kêu g҃i ngПời tình nguyѽn hOϛ 

trợ cho cuOϝc nghiên cứu. Loїi nghiên cứu nây giỉp các bác sĩ xác đҁnh xem loїi thuOϕc hoѭc dҁch vơ̥ 

chăm sóc sức kh҅e mới có hiѽu quљ vâ an toân hay không. 

Sau khi Medicare phê duyѽt nghiên cứu mà quý vҁ tham gia, ngПời lâm viѽc trong nghiên cứu sѳ liên 

lїc với quÞ vҁ. NgПời đó sѳ cho quÞ vҁ biѵt thông tin vѷ nghiên cứu vâ xem liѽu quÞ vҁ có đủ tiêu 

chuџn tham gia hay không. QuÞ vҁ có thѹ tham gia nghiên cứu nѵu quÞ vҁ đáp ứng các điѷu kiѽn bѥt 

buOϝc. QuÞ vҁ cũng phљi hiѹu vâ chћp nhѣn những điѷu quÞ vҁ phљi lâm cho nghiên cứu. 

Khi quÞ vҁ tham gia nghiên cứu, quÞ vҁ có thѹ tiѵp tơ̥c đăng kÞ tham gia chПНng trình của chỉng tôi. 

Theo cách đó, quÞ vҁ tiѵp tơ̥c nhѣn dҁch vơ̥ chăm sóc khõng liẽn quan đѵn nghiên cứu từ chПНng 

trình của chúng tôi. 

Nѵu quÞ vҁ muOϕn tham gia vâo công trình nghiên cứu lâm sâng đПợc Medicare phê duyѽt, thì quÞ vҁ 

không cѝn sự phê duyѽt của chỉng tôi hoѭc nhâ cung cћp dҁch vơ̥ chăm sóc chtnh của quÞ vҁ. Các 

nhâ cung cћp mâ cung cћp dҁch vơ̥ chăm sóc cho quÞ vҁ nhП lâ mOϝt phѝn của nghiên cứu không cѝn 

phљi lâ các nhâ cung cћp trong mїng lПới. 

? 

N҅u quuͬ vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 

vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Đ҉ bi҅t thêm thông tin, hãy truy cѣp 
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SỔ TAY THu̮NH VIÊN Health Net Cal MediConnect ChПНng �� Sử dơ̥ng khoљn bao trљ của chПНng trình cho dҁch vơ̥ 

chăm sóc sức kh҅e vâ các dҁch vơ̥ đПợc bao trљ khác của quÞ vҁ 

Quý vị cần cho chúng tôi biết trước khi bắt đầu tham gia vào một công trình nghiên cứu 

lâm sàng. 

Nѵu quÞ vҁ có kѵ hoїch tham gia vâo mOϝt công trình nghiên cứu lâm sâng, thì quÞ vҁ hoѭc điѷu phOϕi 

viên dҁch vơ̥ chăm sóc của quÞ vҁ cѝn liên lїc với bOϝ phѣn Dҁch vơ̥ hOϝi viẽn đѹ thông báo cho chỉng 

tôi vѷ viѽc quý vҁ sѳ tham gia vào thử nghiѽm lâm sàng. 

J2. Thanh toán các dӏch vơ̥ khi quuͬ vӏ tham gia vâo một công trình nghiên cứu 

lâm sâng 

Nѵu quÞ vҁ tình nguyѽn tham gia vâo mOϝt công trình nghiên cứu lâm sâng đПợc Medicare phê duyѽt, 

thì quÞ vҁ sѳ không phљi thanh toán cho các dҁch vơ̥ đПợc bao trљ trong nghiên cứu vâ Medicare sѳ 

chi trљ cho các dҁch vơ̥ đПợc bao trљ trong nghiên cứu cũng nhП các chi pht thõng thПờng liên quan 

đѵn dҁch vơ̥ chăm sóc của quÞ vҁ. Sau khi quÞ vҁ tham gia vâo công trình nghiên cứu lâm sâng đПợc 

Medicare phê duyѽt, quÞ vҁ đПợc bao trљ cho hѝu hѵt vѣt dơ̥ng vâ dҁch vơ̥ mâ quÞ vҁ nhѣn đПợc nhП 

lâ mOϝt phѝn của nghiên cứu. Dҁch vơ̥ nây bao gồm: 

  Ăn ở trong quá trình nѧm viѽn mâ Medicare sѳ thanh toán ngay cљ khi quÞ vҁ không tham gia 

nghiên cứu. 

  Phѡu thuѣt hoѭc thủ thuѣt y tѵ khác mâ lâ mOϝt phѝn của công trình nghiên cứu nây. 

  Điѷu trҁ bћt kỳ tác dơ̥ng phơ̥ vâ biѵn chứng nâo của dҁch vơ̥ chăm sóc mới đó. 

Nѵu quÞ vҁ tham gia vào mOϝt nghiên cứu mâ Medicare chЯa phẽ duyӋt, thì quÞ vҁ sѳ phљi trљ m҃i 

chi pht cho viѽc tham gia nghiên cứu. 

J3. Tìm hi҉u thêm v҇ các công trình nghiên cứu lâm sâng 

QuÞ  vҁ  có  thѹ  tìm  hiѹu thêm vѷ  viѽc tham  gia công trình  nghiên  cứu lâm  sâng  bѧng  cách đ҃c 

“Medicare & C linical  Research Studies” (Medicare & côn g trình  nghiên  cứu lâm  sâng)  trên  trang web  

của Medicare 

(https://www.medicare.gov/Pubs/pdf/02226MedicareandClinicalResearchStudies.pdf).  QuÞ  vҁ  

cũng  có  thѹ  g҃i tới  1800MEDICARE ( 18006334227),  24  giờ  mOϝt  ngây,  7 ngây mOϝt  tuѝn�  NgПời 

dúng TTY x in g҃i sOϕ  18774862048.  

? 

N҅u quuͬ vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 

vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Đ҉ bi҅t thêm thông tin, hãy truy cѣp 
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SỔ TAY THu̮NH VIÊN Health Net Cal MediConnect ChПНng �� Sử dơ̥ng khoљn bao trљ của chПНng trình cho dҁch vơ̥ 

chăm sóc sức kh҅e vâ các dҁch vơ̥ đПợc bao trљ khác của quÞ vҁ 

K.   Cách  thức các dӏch  vơ̥  chăm sóc sức khӓe của quuͬ  vӏ  đЯợc bao  trѩ  

khi  quuͬ  vӏ  nhѳn dӏch  vơ̥  chăm sóc từ  một tổ  chức chăm sóc sức  khӓe 

tôn  giáo phi  y  t҅  

K1. Đӏnh nghѺa v҇ tổ chức chăm sóc sức khӓe tôn giáo phi y t҅ 

Tổ chức chăm sóc sức kh҅e tôn giáo phi y tѵ lâ nНi cung cћp dҁch vơ̥ chăm sóc cho quý vҁ mâ thông 

thПờng quÞ vҁ sѳ nhѣn đПợc tїi bѽnh viѽn hoѭc cН sở điѷu dПỡng chuyên môn. Nѵu viѽc nhѣn dҁch 

vơ̥ chăm sóc tїi bѽnh viѽn hoѭc cН sở điѷu dПỡng chuyên môn trái với ttn ngПỡng tôn giáo của quÞ 

vҁ thì chỉng tôi sѳ bao trљ cho dҁch vơ̥ chăm sóc tїi tổ chức chăm sóc sức kh҅e tôn giáo phi y tѵ. 

QuÞ vҁ có thѹ ch҃n nhѣn dҁch vơ̥ chăm sóc sức kh҅e vâo bћt kỳ lỉc nâo vì bћt kỳ lÞ do gì. Phỉc lợi 

nây chѿ dânh cho các dҁch vơ̥ nOϝi trỉ Medicare Phѝn A (các dҁch vơ̥ chăm sóc sức kh҅e phi y tѵ). 

Medicare sѳ thanh toán cho các dҁch vơ̥ chăm sóc sức kh҅e phi y tѵ do các tổ chức chăm sóc sức 

kh҅e tôn giáo phi y tѵ cung cћp. 

K2. Nhѳn dӏch vơ̥ chăm sóc từ tổ chức chăm sóc sức khӓe tôn giáo phi y t҅ 

Đѹ nhѣn dҁch vơ̥ chăm sóc từ tổ chức chăm sóc sức kh҅e tôn giáo phi y tѵ, quÞ vҁ phљi kÞ vào mOϝt 

tâi liѽu pháp lÞ tuyên bOϕ rѧng quÞ vҁ phљn đOϕi viѽc nhѣn điѷu trҁ y tѵ “không ngoїi lѽ”� 

  Điѷu trҁ y tѵ “không ngoїi lѽ” lâ bћt kỳ dҁch vơ̥ chăm sóc nâo tự nguyѽn vâ không bѥt buOϝc 

theo bћt kỳ luѣt pháp liên bang, tiѹu bang hoѭc đҁa phПНng nâo. 

  Điѷu trҁ y tѵ “ngoїi lѽ” lâ bћt kỳ dҁch vơ̥ chăm sóc nâo không tự nguyѽn vâ bѥt buOϝc theo luѣt 

pháp liên bang, tiѹu bang hoѭc đҁa phПНng� 

Đѹ đПợc chПНng trình của chỉng tôi bao trљ, dҁch vơ̥ chăm sóc mâ quÞ vҁ nhѣn đПợc từ tổ chức 

chăm sóc sức kh҅e tôn giáo phi y tѵ phљi đáp ứng các điѷu kiѽn sau: 

  CН sở cung cћp dҁch vơ̥ chăm sóc phљi đПợc Medicare chứng nhѣn. 

  Bљo hiѹm của chПНng trình chỉng tôi cho các dҁch vơ̥ đПợc giới hїn ở các khta cїnh phi tôn 

giáo của dҁch vơ̥ chăm sóc� 

  Nѵu quÞ vҁ nhѣn dҁch vơ̥ đПợc tổ chức nây cung cћp tїi mOϝt cН sở, thì các điѷu kiѽn sau đãy 

sѳ đПợc áp dơ̥ng: 

o  QuÞ vҁ phљi mѥc bѽnh trїng cho phép quÞ vҁ nhѣn các dҁch vơ̥ đПợc bao trљ cho dҁch vơ̥ chăm 

sóc tїi bѽnh viѽn cho bѽnh nhân nOϝi trỉ hoѭc chăm sóc tїi cН sở điѷu dПỡng chuyên môn. 

o  QuÞ vҁ phљi đПợc chỉng tôi phê duyѽt trПớc khi đПợc nhѣn vâo cН sở đó nѵu không quÞ 

vҁ sѳ khõng đПợc bao trљ khi ở đó. 

? 

N҅u quuͬ vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 

vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Đ҉ bi҅t thêm thông tin, hãy truy cѣp 
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SỔ TAY THu̮NH VIÊN Health Net Cal MediConnect ChПНng �� Sử dơ̥ng khoљn bao trљ của chПНng trình cho dҁch vơ̥ 

chăm sóc sức kh҅e vâ các dҁch vơ̥ đПợc bao trљ khác của quÞ vҁ 

Có khoљn bao trљ không giới hїn cho phúc lợi này miѻn là quý vҁ đáp ứng các yêu cѝu nêu trên. 

L.   Thi҅t bӏ  y t҅  lâu  b҇n  (DME)  

L1. Sở hӳu DME với tЯ cách lâ hội viẽn trong chЯЭng trình của chỉng tôi: 

DME nghĩa lâ mOϝt sOϕ vѣt dơ̥ng đПợc nhâ cung cћp chѿ đҁnh đѹ sử dơ̥ng tїi nhâ riêng của quÞ vҁ. Ví 

dơ̥ vѷ những vѣt dơ̥ng nây lâ xe lăn, nїng, hѽ thOϕng đѽm điѽn, vѣt tП cho bѽnh tiѹu đПờng, giПờng 

bѽnh theo đНn đѭt hàng của nhà cung cћp đѹ sử dơ̥ng tїi nhâ, bНm đѹ tiêm truyѷn qua đПờng tĩnh 

mїch (viѵt tѥt trong tiѵng Anh là IV), thiѵt bҁ phát gi҃ng nói, thiѵt bҁ vâ vѣt tП cћp ôxy, Oϕng phun kht 

dung và khung tѣp đi� 

QuÞ vҁ sѳ luôn luôn sở hữu mOϝt sOϕ vѣt dơ̥ng, chѩng hїn nhП bOϝ phѣn giљ. 

Trong mơ̥c nây, chỉng ta sѳ thљo luѣn vѷ DME mâ quÞ vҁ phљi thuê. Lâ hOϝi viên của 

Health Net Cal MediConnect, quÞ vҁ có thѹ sở hữu DME với điѷu kiѽn lâ vѣt dơ̥ng đó cѝn thiѵt vѷ 

mѭt y tѵ vâ quÞ vҁ có nhu cѝu dâi hїn đOϕi với vѣt dơ̥ng đó� Ngoâi ra, vѣt dơ̥ng đó phљi đПợc cho 

phép, sѥp xѵp vâ điѷu phOϕi bởi PCP của quÞ vҁ, Nhóm y tѵ vâ/hoѭc Health Net Ca MediConnect. 

Hãy g҃i cho bOϝ phѣn Dҁch vơ̥ hOϝi viên của Health Net Cal MediConnect theo sOϕ 18554643571 

(TTY� ���), đѹ tìm hiѹu các yêu cѝu vѷ thuê hoѭc sở hữu thiѵt bҁ y tѵ lâu bѷn và tài liѽu quý vҁ cѝn 

cung cћp. Từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, vào cuOϕi tuѝn và 

ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ vâo ngây lâm viѽc 

tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. 

Trong mOϝt sOϕ tình huOϕng nhћt đҁnh, chúng tôi sѳ chuyѹn giao quyѷn sở hữu vѣt dơ̥ng DME cho quý 

vҁ. G҃i bOϝ phѣn Dҁch vơ̥ hOϝi viẽn đѹ tìm hiѹu vѷ các yêu cѝu mà quý vҁ phљi đáp ứng và các tài liѽu 

quý vҁ cѝn cung cћp. 

Nѵu quÞ vҁ có đПợc quyѷn sở hữu loїi thiѵt bҁ y tѵ lâu bѷn đó trong khi lâ hOϝi viẽn chПНng trình 

của chỉng tôi, và thiѵt bҁ yêu cѝu bљo dПỡng, thì nhâ cung cћp đПợc phép ttnh hóa đНn chi pht 

sửa chữa. 

L2. Quy҇n sở hӳu DME khi quý vӏ chuy҉n sang Original Medicare hoѽc 

Medicare Advantage 

Trong chПНng trình Original Medicare, ngПời thuê mOϝt sOϕ loїi DME sѳ sở hữu DME đó sau 

13 tháng. Trong chПНng trình Medicare Advantage, chПНng trình có thѹ thiѵt lѣp sOϕ tháng mà m҃i 

ngПời phљi thuê mOϝt sOϕ loїi DME nhћt đҁnh trПớc khi h҃ sở hữu nó. 

LЯu uͬ: Quý vҁ có thѹ tìm thћy đҁnh nghĩa vѷ các ChПНng trình Original Medicare vâ Medicare 

Advantage trong ChПНng ��� QuÞ vҁ cũng có thѹ tìm thêm thông tin vѷ các chПНng trình nây trong 

Sổ tay Medicare & Quý vị 2020. Nѵu quý vҁ không có bљn sao của sổ tay này, quý vҁ có thѹ nhѣn 

? 

N҅u quuͬ vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 

vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Đ҉ bi҅t thêm thông tin, hãy truy cѣp 
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SỔ TAY THu̮NH VIÊN Health Net Cal MediConnect ChПНng �� Sử dơ̥ng khoљn bao trљ của chПНng trình cho dҁch vơ̥ 

chăm sóc sức kh҅e vâ các dҁch vơ̥ đПợc bao trљ khác của quÞ vҁ 

đПợc sổ  tay  tїi  trang  web  của Medicare (http://www.medicare.gov)  hoѭc bѧng  cách g҃i  theo  sOϕ  

1800MEDICARE ( 18006334227),  24  giờ  mOϛi  ngây,  7 ngây mOϛi  tuѝn�  NgПời dúng  TTY cѝn g҃i 

sOϕ  18774862048.  

QuÞ vҁ sѳ phљi thực hiѽn 13 khoљn thanh toán liên tiѵp theo Original Medicare, hoѭc quý vҁ sѳ phљi 

thực hiѽn sOϕ khoљn thanh toán liên tiѵp do chПНng trình Medicare Advantage đѭt ra, đѹ sở hữu vѣt 

dơ̥ng DME nѵu: 

  QuÞ vҁ đã không sở hữu loїi dơ̥ng cơ̥ DME trong khi tham gia chПНng trình của chỉng tôi, và 

   QuÞ  vҁ  rời khoЦ i  chПНng trình của chỉng  tôi  vâ  nhѣn các phỉc lợi  Medicare của quÞ  vҁ  bên 

ngoâi bћt kỳ  chПНng  trình bљo hiѹm y tѵ  nâo  trong chПНng trình  Original  Medicare hoѭc 

chПНng  trình  Medicare Advantage�  

Ц

Nѵu quÞ vҁ đã thanh toán cho vѣt dơ̥ng DME đó theo Original Medicare hoѭc chПНng trình Medicare 

Advantage trПớc khi tham gia chПНng trình của chỉng tôi, các khoѩn thanh toán cho Original 

Medicare hoѽc Medicare Advantage đó khõng đЯợc ttnh vâo các khoѩn thanh toán mà quý vӏ 

phѩi thӵc hiӋn sau khi rời khӓi chЯЭng trình của chúng tôi. 

QuÞ vҁ sѳ phљi thực hiѽn 13 khoљn thanh toán mới liên tiѵp theo Original Medicare, hoѭc quý vҁ 

sѳ phљi thực hiѽn sOϕ khoљn thanh toán mới liên tiѵp do chПНng trình Medicare Advantage đѭt 

ra đѹ sở hữu vѣt dơ̥ng DME đó� 

Không có ngoїi lѽ đOϕi với trПờng hợp nây khi quÞ vҁ quay trở lїi Original Medicare hoѭc chПНng 

trình Medicare Advantage. 

? 

N҅u quuͬ vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 

vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Đ҉ bi҅t thêm thông tin, hãy truy cѣp 
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SỔ TAY THu̮NH VIÊN Health Net Cal MediConnect 

ChЯЭng 4: Bѩng phúc lợi  

Giới thiӋu 

ChПНng nây cho quÞ vҁ biѵt vѷ các dҁch vơ̥ Health Net Cal MediConnect bao trả vâ bћt kỳ hїn chѵ 

hoѭc giới hїn nâo đOϕi với các dҁch vơ̥ đó. ChПНng nây cũng cho quÞ vҁ biѵt vѷ các quyѷn lợi khõng 

đПợc bao trљ theo chПНng trình của chỉng tõi� Các thuѣt ngữ chtnh vâ đҁnh nghĩa của các thuѣt ngữ 

nây đПợc trình bây theo thứ tự bљng chữ cái ở chПНng cuOϕi của Sổ Tay Thânh Viẽn� 

Mơ̥c lơ̥c 

A. Các dҁch vơ̥ đПợc bao trљ của quý vҁ ...........................................................................................69  

B. Quy tѥc chOϕng lїi viѽc nhà cung cћp tính phí các dҁch vơ̥ cho quý vҁ ...........................................69  

C. Bљng quyѷn lợi của chПНng trình chỉng tôi.................................................................................69  

D. Bљng phúc lợi ..............................................................................................................................71  

E. Các phúc lợi đПợc bao trљ ngoâi Health Net Cal MediConnect .................................................114  

E1. Chuyѹn tiѵp vѷ cOϝng đồng California (CCT) ........................................................................114  

E�� ChПНng trình nha khoa MediCal ........................................................................................115  

E3. Dҁch vơ̥ chăm sóc tїi bѽnh viѽn cho ngПời hћp hOϕi .............................................................115  

F. Các quyѷn lợi khõng đПợc Health Net Cal MediConnect, Medicare hoѭc MediCal bao trљ ......116  

? 

N҅u quuͬ vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 

vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Đ҉ bi҅t thêm thông tin, hãy truy cѣp 
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SỔ TAY THu̮NH VIÊN Health Net Cal MediConnect  ChПНng �� Bљng Phỉc Lợi 

A.    Các dӏch  vơ̥  đЯợc  bao  trѩ  của quý vӏ  

ChПНng nây cho quý vҁ biѵt các dҁch vơ̥ nâo đПợc Health Net Cal MediConnect thanh toán. QuÞ vҁ 

cũng có thѹ tìm hiѹu vѷ các dҁch vơ̥ không đПợc bao trљ. Thông tin vѷ phỉc lợi thuOϕc có trong 

ChПНng �� ChПНng nây cũng giљi thtch vѷ các giới hїn đOϕi với mOϝt sOϕ dҁch vơ̥. 

Vì quÞ vҁ nhѣn hOϛ trợ từ MediCal, quÞ vҁ không phљi thanh toán gì cho các dҁch vơ̥ đПợc bao trљ của 

quÞ vҁ với điѷu kiѽn lâ quÞ vҁ phљi tuân thủ các quy tѥc của chПНng trình. Hãy xem ChПНng � đѹ biѵt 

thông tin chi tiѵt vѷ các quy tѥc của chПНng trình. 

Nѵu quÞ vҁ cѝn giỉp tìm hiѹu vѷ những dҁch vơ̥ nâo đПợc bao trљ, hãy g҃i cho điѷu phOϕi viên dҁch vơ̥ chăm 

sóc của quÞ vҁ vâ/hoѭc bOϝ phѣn Dҁch vơ̥ hOϝi viên theo sOϕ 18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 

8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. 

Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. 

B.    Quy tѵc chӕng  lѧi  viӋc nhà cung  cѫp  tính  phí  các  dӏch  vơ̥  cho  quý vӏ  

Chỉng tôi không cho phép các nhâ cung cћp của Health Net Cal MediConnect ttnh hóa đНn dҁch vơ̥ 

đПợc bao trљ cho quÞ vҁ. Chỉng tôi thanh toán trực tiѵp cho nhâ cung cћp của chỉng tôi vâ chỉng tôi 

bљo vѽ quÞ vҁ kh҅i bҁ ttnh bћt kì chi pht nâo� Điѷu nây đỉng ngay cљ khi chỉng tôi thanh toán cho nhâ 

cung cћp tt hНn sOϕ tiѷn mâ nhâ cung cћp ttnh pht cho mOϝt dҁch vơ̥. 

Quuͬ vӏ s҃ không bao giờ nhѳn hóa đЭn từ nhâ cung cѫp cho các dӏch vơ̥ đЯợc bao trѩ. Nѵu 

quÞ vҁ nhѣn đПợc, hãy xem ChПНng � hoѭc g҃i bOϝ phѣn Dҁch vơ̥ hOϝi viên. 

C.    Bѩng  quy҇n lợi của chЯЭng  trình  chỉng  tôi  

Bљng phúc lợi nây cho quÞ vҁ biѵt vѷ những dҁch vơ̥ nâo đПợc chПНng trình thanh toán. Bљng nây 

liѽt kê các loїi dҁch vơ̥ vâ giљi thtch vѷ các dҁch vơ̥ đПợc bao trљ. 

Chỉng tôi s҃ chӍ thanh toán cho các dӏch vơ̥ đЯợc liӋt kê trong Bѩng phúc lợi khi đáp ứng 

các quy tѵc sau đãy. Quuͬ vӏ không phѩi thanh toán bѫt kұ chi phí nào cho nhӳng dӏch vơ̥ 

đЯợc liӋt kê trong Bѩng phúc lợi, với đi҇u kiӋn lâ quý vӏ phѩi đáp ứng các yêu cѭu bao trѩ 

đЯợc mô tѩ dЯới đãy. 

  Các dҁch vơ̥ đПợc Medicare vâ MediCal bao trљ phљi đПợc cung cћp theo các quy tѥc do 

Medicare vâ MediCal đѭt ra. 

  Các dҁch vơ̥ (bao gồm dҁch vơ̥ chăm sóc y tѵ, sức kh҅e hành vi vâ sử dơ̥ng dПợc chћt, các dҁch 

vơ̥ và hOϛ trợ dài hїn, vѣt tП, thiѵt bҁ và thuOϕc) phљi cѝn thiѵt vѷ mѭt y tѵ. Cѝn thiѵt vѷ mѭt y tѵ 

có nghĩa lâ quÞ vҁ cѝn những dҁch vơ̥ nây đѹ phông bѽnh, chџn đoán hoѭc điѷu trҁ tình trїng y 

? 

N҅u quuͬ vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 

vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Đ҉ bi҅t thêm thông tin, hãy truy cѣp 
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SỔ TAY THu̮NH VIÊN Health Net Cal MediConnect  ChПНng �� Bљng Phỉc Lợi 

tѵ của quÞ vҁ hoѭc đѹ duy trì tình trїng sức kh҅e hiѽn tїi của quÞ vҁ. Dҁch vơ̥ nây bao gồm cљ 

chăm sóc giỉp quÞ vҁ tránh phљi đѵn bѽnh viѽn hoѭc trung tãm điѷu dПỡng� Đó cũng có nghĩa 

lâ các dҁch vơ̥, vѣt tП hoѭc thuOϕc đáp ứng các tiêu chuџn đПợc chћp nhѣn trong y tѵ. MOϝt dҁch 

vơ̥ là cѝn thiѵt vѷ mѭt y tѵ khi dҁch vơ̥ đó lâ hợp lÞ vâ cѝn thiѵt đѹ bљo vѽ ttnh mїng, ngăn ngừa 

bѽnh nghiêm tr҃ng hay khuyѵt tѣt nghiêm tr҃ng, hay lâm giљm bớt cНn đau nѭng. 

  QuÞ vҁ nhѣn dҁch vơ̥ chăm sóc từ nhâ cung cћp trong mїng lПới. Nhâ cung cћp trong mїng 

lПới lâ nhâ cung cћp lâm viѽc với chỉng tôi. Trong hѝu hѵt các trПờng hợp, chỉng tôi sѳ 

không thanh toán cho dҁch vơ̥ chăm sóc mà quÞ vҁ nhѣn từ nhâ cung cћp ngoâi mїng lПới. 

ChПНng � cung cћp thêm thông tin vѷ viѽc sử dơ̥ng các nhâ cung cћp trong mїng lПới vâ 

các nhâ cung cћp ngoâi mїng lПới. 

  QuÞ vҁ có mOϝt nhâ cung cћp dҁch vơ̥ chăm sóc chtnh (viѵt tѥt trong tiѵng Anh lâ PCP) hoѭc 

mOϝt nhóm chăm sóc cung cћp vâ quљn lÞ dҁch vơ̥ chăm sóc của quÞ vҁ. Trong hѝu hѵt các 

trПờng hợp, PCP trong mїng lПới của quÞ vҁ phљi phê duyѽt trПớc khi quÞ vҁ có thѹ thăm 

khám với ai đó mâ khõng phљi là PCP của quý vҁ hoѭc sử dơ̥ng các nhâ cung cћp khác trong 

mїng lПới của chПНng trình� Điѷu nây đПợc g҃i lâ giới thiѽu� ChПНng � cung cћp thêm 

thông tin vѷ viѽc nhѣn giћy giới thiѽu vâ giљi thtch khi nâo quÞ vҁ không cѝn giћy giới thiѽu. 

  QuÞ vҁ phљi nhѣn dҁch vơ̥ chăm sóc từ các nhâ cung cћp liên kѵt với nhóm y tѵ của PCP của 

quÞ vҁ� Hãy xem ChПНng � đѹ biѵt thêm thông tin. 

  MOϝt sOϕ dҁch vơ̥ đПợc liѽt kê trong Bљng phúc lợi chѿ đПợc bao trљ nѵu bác sĩ của quÞ vҁ hoѭc 

nhâ cung cћp khác trong mїng lПới nhѣn đПợc phê duyѽt từ chỉng tõi trПớc� Điѷu nây đПợc 

g҃i lâ sự chћp thuѣn trПớc. Các dҁch vơ̥ đПợc bao trљ cѝn sự chћp thuѣn trПớc đПợc đánh 

dћu trПớc tiên bѧng cách in nghiêng trong Bљng quyѷn lợi. 

  Tћt cљ các dҁch vơ̥ phông ngừa đѷu miѻn pht. QuÞ vҁ sѳ nhìn thћy quљ táo nây cїnh các 

dҁch vơ̥ phông bѽnh trong Bљng phúc lợi. 

o  Dҁch vơ̥ Kѵ hoїch chăm sóc túy ch҃n (CPO) có thѹ đПợc cung cћp theo Kѵ hoїch chăm 

sóc cá nhân của quý vҁ. Những dҁch vơ̥ này trợ giúp quý vҁ nhiѷu hНn khi ở nhâ, nhП 

chuџn bҁ bữa ăn, giỉp đỡ quý vҁ hoѭc ngПời chăm sóc của quý vҁ, hoѭc tay vҁn trong 

phòng tѥm vâ đПờng dOϕc. Những dҁch vơ̥ nây có thѹ giúp quý vҁ sOϕng đOϝc lѣp hНn 

nhПng không thay thѵ các dҁch vơ̥ vâ hOϛ trợ dâi hїn (LTSS) mâ quÞ vҁ đПợc phép nhѣn 

trong MediCal. Ví dơ̥ vѷ các dҁch vơ̥ CPO mà Health Net Cal MediConnect đã cung cћp 

trПớc đãy bao gồm các dҁch vơ̥ giao bữa ăn chtnh trong tOϕi đa � tuѝn sau khi xuћt viѽn 

với nhà cung cћp theo hợp đồng của chỉng tõi, đó lâ Mom's Meals� dҁch vơ̥ chăm sóc 

tїm thời thay thѵ cho ngПời chăm sóc trong gia đình tOϕi đa �� giờ mOϛi 6 tháng mOϝt lѝn; 

và Dҁch vơ̥ đѭc biѽt cho các nhóm (SSG) lên lҁch và triѹn khai các chuyѵn thăm khám tїi 

nhà nhѧm mơ̥c đtch kѵt nOϕi các hOϝi viên của chúng tôi với các nguồn lực cOϝng đồng. 

Nѵu quý vҁ cѝn giỉp đỡ hoѭc muOϕn tìm hiѹu vѷ cách thức các dҁch vơ̥ CPO có thѹ trợ 

giúp quý vҁ, hãy liên hѽ với điѷu phOϕi viẽn chăm sóc của quý vҁ. 

? 

N҅u quuͬ vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 

vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Đ҉ bi҅t thêm thông tin, hãy truy cѣp 
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SỔ TAY THu̮NH VIÊN Health Net Cal MediConnect ChПНng �� Bљng Phỉc Lợi 

D.   Bѩng  phúc lợi   

Các dӏch vơ̥ đЯợc chЯЭng trình của chỉng tôi thanh toán 

Khám sâng lӑc chứng phình động mѧnh chủ bơ̥ng 

Chúng tôi sѳ chi trљ cho mOϝt lѝn siêu âm sâng l҃c cho những ngПời có nguy cН mѥc bѽnh. 

ChПНng trình nây chѿ bao trљ dҁch vơ̥ khám sâng l҃c nây nѵu quÞ vҁ có mOϝt sOϕ yѵu tOϕ nguy 

cН vâ nѵu quÞ vҁ nhѣn giћy giới thiѽu dҁch vơ̥ đó từ bác sĩ, trợ lÞ bác sĩ, chuyẽn viẽn điѷu 

dПỡng, hoѭc chuyẽn gia điѷu dПỡng lâm sâng của mình. 

Cy thể cần sự cho phép trước (sự phê duyệt trước) để được bao trả, ngoại trừ trường hợp 

cấp cứu. 

Châm cứu 

Chỉng tôi sѳ thanh toán cho tOϕi đa hai dҁch vơ̥ châm cứu cho bѽnh nhân ngoїi trú trong 

mOϝt tháng theo lҁch bћt kỳ, hoѭc thПờng xuyẽn hНn nѵu các dҁch vơ̥ nây cѝn thiѵt vѷ mѭt 

y tѵ. 

Khám sâng lӑc vâ tЯ vѫn v҇ lѧm dơ̥ng rЯợu 

Chỉng tôi sѳ thanh toán cho mOϝt lѝn khám sâng l҃c cho tình trїng lїm dơ̥ng rПợu (viѵt tѥt 

trong tiѵng Anh lâ SBIRT) cho ngПời lớn lїm dơ̥ng rПợu nhПng khõng phљi ngПời nghiѽn 

rПợu� Điѷu này bao gồm cљ phơ̥ nữ mang thai. 

Nѵu kѵt quљ khám sâng l҃c của quÞ vҁ dПНng ttnh với lїm dơ̥ng rПợu, thì quÞ vҁ có thѹ 

nhѣn đПợc tOϕi đa bOϕn buổi tП vћn ngѥn trực tiѵp mOϛi năm (nѵu quÞ vҁ có khљ năng vâ tѿnh 

táo trong suOϕt thời gian tП vћn) với nhâ cung cћp dҁch vơ̥ chăm sóc chtnh hoѭc chuyên 

viẽn đủ tiêu chuџn tїi cН sở chăm sóc chtnh. 

? 

N҅u quuͬ vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 

vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Đ҉ bi҅t thêm thông tin, hãy truy cѣp 
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SỔ TAY THu̮NH VIÊN Health Net Cal MediConnect ChПНng �� Bљng Phỉc Lợi 

Các dӏch vơ̥ đЯợc chЯЭng trình của chỉng tôi thanh toán 

Dӏch vơ̥ cứu thЯЭng 

Các dҁch vơ̥ cứu thПНng đПợc bao trљ bao gồm dҁch vơ̥ cứu thПНng đПờng bOϝ, dҁch vơ̥ 

cứu thПНng bѧng máy bay cánh cOϕ đҁnh và máy bay cánh quїt. Xe cứu thПНng sѳ đПa 

quÞ vҁ tới đҁa điѹm gѝn nhћt có thѹ cung cћp dҁch vơ̥ chăm sóc cho quÞ vҁ. 

Tình trїng của quÞ vҁ phљi đủ nghiêm tr҃ng đѵn mức các cách thức vѣn chuyѹn khác đѹ 

đѵn đҁa điѹm chăm sóc có thѹ gây rủi ro cho sức kh҅e hoѭc tính mїng của quÞ vҁ. Các 

dҁch vơ̥ cứu thПНng trong những trПờng hợp khác phљi đПợc chỉng tôi phê duyѽt. 

Trong những trПờng hợp không phљi lâ trПờng hợp cћp cứu, chỉng tôi có thѹ thanh toán 

cho xe cứu thПНng� Bѽnh trїng của quÞ vҁ phљi đủ nghiêm tr҃ng đѵn mức các cách thức 

vѣn chuyѹn khác đѹ đѵn đҁa điѹm chăm sóc có thѹ gây rủi ro cho ttnh mїng hoѭc sức 

kh҅e của quÞ vҁ. 

Cy thể cần sự cho phép trước (sự phê duyệt trước) để được bao trả, ngoại trừ trường hợp 

cấp cứu. 

Thăm khám hâng năm v҇ tình trѧng khӓe mѧnh 

QuÞ vҁ có thѹ đПợc khám hâng năm� Dҁch vơ̥ nây nhѧm thiѵt lѣp hoѭc cѣp nhѣt chПНng 

trình phông ngừa dựa trên các yѵu tOϕ nguy cН hiѽn tїi của quÞ vҁ. Chỉng tôi sѳ chi trљ cho 

dҁch vơ̥ nây 12 tháng mOϝt lѝn. 

Đánh giá khӕi lЯợng xЯЭng 

Chỉng tôi sѳ chi trљ cho mOϝt sOϕ thủ thuѣt nhћt đҁnh cho các thânh viẽn đủ tiêu chuџn 

(thõng thПờng lâ những ngПời có nguy cН bҁ mћt khOϕi lПợng xПНng hoѭc có nguy cН mѥc 

chứng loãng xПНng)� Những thủ thuѣt nây xác đҁnh khOϕi lПợng xПНng, phát hiѽn tình 

trїng mћt xПНng, hoѭc xác đҁnh chћt lПợng xПНng� 

Chỉng tôi sѳ thanh toán cho các dҁch vơ̥ nây 24 tháng mOϝt lѝn, hoѭc thПờng xuyẽn hНn 

nѵu các dҁch vơ̥ nây cѝn thiѵt vѷ mѭt y tѵ. Chỉng tôi cũng sѳ thanh toán cho bác sĩ xem 

xét vâ nhѣn xét kѵt quљ. 

Quý vị cần trao đổi với nhâ cung cấp của mînh vâ nhận giấy giới thiệu. 

Cy thể cần sự chấp thuận trước (sự phê duyệt trước) để được bao trả, ngoại trừ trường hợp 

cấp cứu. 

? 

N҅u quuͬ vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 

vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Đ҉ bi҅t thêm thông tin, hãy truy cѣp 
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SỔ TAY THu̮NH VIÊN Health Net Cal MediConnect ChПНng �� Bљng Phỉc Lợi 

Các dӏch vơ̥ đЯợc chЯЭng trình của chỉng tôi thanh toán 

Khám sâng lӑc ung thЯ vỉ (chơ̥p quang tuy҅n vỉ) 

Chỉng tôi sѳ thanh toán cho các dҁch vơ̥ sau: 

 MOϝt lѝn chơ̥p quang tuyѵn vỉ cН bљn ở đOϝ tuổi từ �� đѵn 39 

 MOϝt lѝn chơ̥p quang tuyѵn vỉ sâng l҃c trong 12 tháng đOϕi với phơ̥ nữ từ 40 tuổi trở lên 

 Khám vỉ lâm sâng 24 tháng mOϝt lѝn 

Dӏch vơ̥ phơ̥c hồi chức năng tim 

Chỉng tôi sѳ thanh toán cho các dҁch vơ̥ phơ̥c hồi chức năng tim chѩng hїn nhП tѣp thѹ 

dơ̥c, giáo dơ̥c vâ tП vћn. Thânh viên phљi đáp ứng mOϝt sOϕ điѷu kiѽn đѹ nhѣn đПợc giћy 

giới thiѽu của bác sĩ. 

Chỉng tôi cũng bao trљ cho các chПНng trình phơ̥c hồi chức năng tim chuyẽn sãu, ttch 

cực hНn các chПНng trình phơ̥c hồi chức năng tim thõng thПờng. 

Cy thể cần sự cho phép trước (sự phê duyệt trước) để được bao trả, ngoại trừ trường hợp 

cấp cứu. 

Thăm khám lâm giѩm nguy cЭ mѵc bӋnh tim mѧch (tim) (liӋu pháp cho bӋnh tim) 

Chỉng tôi thanh toán cho mOϝt lѝn thăm khám mOϛi năm, hoѭc nhiѷu hНn nѵu cѝn thiѵt vѷ 

mѭt y tѵ, với nhâ cung cћp dҁch vơ̥ chăm sóc sức kh҅e chtnh của quÞ vҁ đѹ giỉp giљm 

nguy cН mѥc bѽnh tim của quÞ vҁ. Trong lѝn thăm khám nây, bác sĩ của quÞ vҁ có thѹ: 

 Thљo luѣn vѷ viѽc sử dơ̥ng aspirin, 

 Kiѹm tra huyѵt áp của quÞ vҁ, vâ/hoѭc 

 Cho quÞ vҁ lời khuyẽn đѹ đљm bљo rѧng quÞ vҁ ăn uOϕng tOϕt. 

? 

N҅u quuͬ vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 

vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Đ҉ bi҅t thêm thông tin, hãy truy cѣp 
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SỔ TAY THu̮NH VIÊN Health Net Cal MediConnect ChПНng �� Bљng Phỉc Lợi 

Các dӏch vơ̥ đЯợc chЯЭng trình của chỉng tôi thanh toán 

Xét nghiӋm phát hiӋn bӋnh tim mѧch (tim) 

Chỉng tôi thanh toán cho các xét nghiѽm máu đѹ kiѹm tra xem có mѥc bѽnh tim mїch 

hay khõng năm năm (�� tháng) mOϝt lѝn. Các xét nghiѽm máu nây cũng kiѹm tra xem có 

các khuyѵt tѣt do nguy cН mѥc bѽnh tim cao hay không. 

Quý vị cần trao đổi với nhâ cung cấp của mînh vâ nhận giấy giới thiệu. 

Cy thể cần sự cho phép trước (sự phê duyệt trước) để được bao trả, ngoại trừ trường hợp 

cấp cứu. 

Khám sâng lӑc ung thЯ cổ tư̂ cung vâ âm đѧo 

Chỉng tôi sѳ thanh toán cho các dҁch vơ̥ sau: 

 Với tћt cљ phơ̥ nữ: Các xét nghiѽm Pap vâ khám xПНng chѣu 24 tháng mOϝt lѝn 

 Với những phơ̥ nữ có nguy cН cao mѥc ung thП cổ tử cung hoѭc ung thП ãm đїo: cѝn 

làm xét nghiѽm Pap 12 tháng mOϝt lѝn 

 ĐOϕi với phơ̥ nữ có kѵt quљ xét nghiѽm Pap khõng bình thПờng trong vông � năm trở lїi 

đãy vâ trong đOϝ tuổi sinh đѱ: cѝn làm xét nghiѽm Pap 12 tháng mOϝt lѝn. 

Dӏch vơ̥ nѵn khớp 

Chỉng tôi sѳ thanh toán cho các dҁch vơ̥ sau: 

 Điѷu chѿnh nѥn thѩng cOϝt sOϕng 

Quý vị cần trao đổi với nhâ cung cấp của mînh vâ nhận giấy giới thiệu. 

Cy thể cần sự cho phép trước (sự phê duyệt trước) để được bao trả, ngoại trừ trường hợp 

cấp cứu. 

? 

N҅u quuͬ vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 

vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Đ҉ bi҅t thêm thông tin, hãy truy cѣp 
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SỔ TAY THu̮NH VIÊN Health Net Cal MediConnect ChПНng �� Bљng Phỉc Lợi 

Các dӏch vơ̥ đЯợc chЯЭng trình của chỉng tôi thanh toán 

Khám sâng lӑc ung thЯ đѧitrӵc trâng 

Với ngПời từ 50 tuổi trở lên, chỉng tôi sѳ thanh toán cho những dҁch vơ̥ sau đãy� 

 NOϝi soi đїi trâng sigma linh hoїt (hoѭc thơ̥t rửa bѧng dung dҁch muOϕi bari đѹ khám sâng 

l҃c) 48 tháng mOϝt lѝn 

 Xét nghiѽm máu џn trong phân, 12 tháng mOϝt lѝn 

 Xét nghiѽm máu џn trong phân dựa trên guaiac hoѭc xét nghiѽm hóa miѻn dҁch phân, 

12 tháng mOϝt lѝn 

 Sàng l҃c đїitrực tràng dựa trẽn ADN, � năm mOϝt lѝn 

 NOϝi soi đїi trâng mПời năm mOϝt lѝn (nhПng khõng thực hiѽn trong vông 48 tháng kѹ từ 

thời điѹm thực hiѽn nOϝi soi đїi trâng sigma sâng l҃c) 

 NOϝi soi đїi trâng (hoѭc thơ̥t rửa bѧng dung dҁch muOϕi bari đѹ khám sâng l҃c) cho những 

ngПời có nguy cН cao mѥc ung thП đїitrực trâng, 24 tháng mOϝt lѝn. 

Quý vị cần trao đổi với nhâ cung cấp của mînh vâ nhận giấy giới thiệu. 

Cy thể cần sự cho phép trước (sự phê duyệt trước) để được bao trả, ngoại trừ trường hợp 

cấp cứu 

Dӏch vơ̥ cho ngЯời lớn tѧi cộng đồng (CBAS) 

CBAS lâ chПНng trình dҁch vơ̥ ngoїi trú, tїi cН sở, nНi m҃i ngПời tham gia theo mOϝt lҁch 

biѹu� ChПНng trình nây cung cћp các dҁch vơ̥ chăm sóc điѷu dПỡng chuyên môn, các dҁch 

vơ̥ xã hOϝi, các biѽn pháp trҁ liѽu (bao gồm vѣt lÞ trҁ liѽu, hoїt đOϝng trҁ liѽu vâ âm ngữ trҁ 

liѽu), dҁch vơ̥ chăm sóc cá nhãn, đâo tїo vâ hOϛ trợ cho các gia đình�ngПời chăm sóc, các 

dҁch vơ̥ vѷ dinh dПỡng, vѣn chuyѹn, vâ các dҁch vơ̥ khác. Chỉng tôi sѳ thanh toán cho 

CBAS nѵu quÞ vҁ đáp ứng các tiêu cht vѷ ttnh đủ điѷu kiѽn. 

LЯu uͬ: Nѵu không có sѫn cН sở CBAS, thì chỉng tôi có thѹ cung cћp riêng các dҁch 

vơ̥ nây. 

Cy thể cần sự cho phép trước (sự phê duyệt trước) để được bao trả, ngoại trừ trường hợp 

cấp cứu. 

? 

N҅u quuͬ vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 

vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Đ҉ bi҅t thêm thông tin, hãy truy cѣp 
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SỔ TAY THu̮NH VIÊN Health Net Cal MediConnect ChПНng �� Bљng Phỉc Lợi 

Các dӏch vơ̥ đЯợc chЯЭng trình của chỉng tôi thanh toán 

TЯ vѫn ngừng hỉt thuӕc hoѽc ngừng sư̂ dơ̥ng thuӕc lá 

Nѵu quÞ vҁ sử dơ̥ng thuOϕc lá, nhПng khõng có dћu hiѽu hay triѽu chứng của bѽnh liên 

quan đѵn thuOϕc lá, và muOϕn hoѭc cѝn b҅ thuOϕc lá: 

 Chỉng tôi sѳ thanh toán hai đợt cai thuOϕc lá trong khoљng thời gian 12 tháng nhП lâ mOϝt 

dҁch vơ̥ phông ngừa. Dҁch vơ̥ nây lâ miѻn pht cho quÞ vҁ. MOϛi đợt cai thuOϕc lá bao gồm 

tOϕi đa bOϕn lѝn thăm khám tП vћn trực tiѵp. 

Nѵu quÞ vҁ hỉt thuOϕc vâ đã đПợc chџn đoán mѥc bѽnh liẽn quan đѵn thuOϕc lá hoѭc đang 

dúng thuOϕc có thѹ chҁu љnh hПởng của thuOϕc lá. 

 Chỉng tôi sѳ thanh toán hai đợt tП vћn cai thuOϕc lá trong khoљng thời gian 12 tháng. 

MOϛi đợt tП vћn bao gồm tOϕi đa bOϕn lѝn thăm khám trực tiѵp. 

Nѵu quÞ vҁ đang mang thai, thì quÞ vҁ có thѹ nhѣn dҁch vơ̥ tП vћn cai thuOϕc lá không hїn 

chѵ nhПng cѝn có sự cho phép trПớc. 

Quý vị cần trao đổi với nhâ cung cấp của mînh vâ nhận giấy giới thiệu. 

Cy thể cần sự cho phép trước (sự phê duyệt trước) để được bao trả, ngoại trừ trường hợp 

cấp cứu. 

Dӏch vơ̥ nha khoa 

MOϝt sOϕ dҁch vơ̥ nha khoa, bao gồm lâm sїch, trám, vâ răng giљ đПợc cung cћp thông 

qua chПНng trình MediCal Dental Program. Xem Mơ̥c F đѹ biѵt thêm thông tin vѷ phúc 

lợi này. 

Khám sâng lӑc chứng trѭm cѩm 

Chỉng tôi sѳ thanh toán cho khám sâng l҃c chứng trѝm cљm mOϛi năm mOϝt lѝn. Lѝn khám 

sâng l҃c nây phљi đПợc thực hiѽn trong cН sở chăm sóc chtnh có thѹ cung cћp phПНng 

pháp điѷu trҁ theo dïi vâ giћy giới thiѽu. 

? 

N҅u quuͬ vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 

vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Đ҉ bi҅t thêm thông tin, hãy truy cѣp 

mmp.healthnetcalifornia.com. 76 



       

             

                  

                 

               

  
 

 

   

 
   

           

           

   

         

  

      

                

         

                

     

             

               

 

SỔ TAY THu̮NH VIÊN Health Net Cal MediConnect ChПНng �� Bљng Phỉc Lợi 

Các dӏch vơ̥ đЯợc chЯЭng trình của chỉng tôi thanh toán 

Khám sâng lӑc bӋnh ti҉u đЯờng 

Chỉng tôi sѳ thanh toán cho lѝn khám sâng l҃c nây (bao gồm xét nghiѽm glucose trong 

máu lỉc đói) nѵu quÞ vҁ có bћt kỳ yѵu tOϕ nguy cН nâo sau đãy� 

 Cao huyѵt áp (chứng tăng huyѵt áp) 

 Tiѷn sử mức cholesterol vâ triglyceride bћt thПờng (chứng rOϕi loїn lipid máu) 

 Béo phì 

 Tiѷn sử mức đПờng huyѵt (glucose) cao 

Các lѝn xét nghiѽm có thѹ đПợc bao trљ trong mOϝt sOϕ trПờng hợp khác, chѩng hїn nhП 

quÞ vҁ bҁ thừa cân vâ có tiѷn sử gia đình mѥc bѽnh tiѹu đПờng. 

Túy thuOϝc vâo kѵt quљ xét nghiѽm, quÞ vҁ có thѹ đủ tiêu chuџn nhѣn tOϕi đa hai lѝn khám 

sâng l҃c bѽnh tiѹu đПờng trong 12 tháng. 

Quý vị cần trao đổi với nhâ cung cấp của mînh vâ nhận giấy giới thiệu. 

Cy thể cần sự cho phép trước (sự phê duyệt trước) để được bao trả, ngoại trừ trường hợp 

cấp cứu. 

? 

N҅u quuͬ vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 

vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Đ҉ bi҅t thêm thông tin, hãy truy cѣp 
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SỔ TAY THu̮NH VIÊN Health Net Cal MediConnect ChПНng �� Bљng Phỉc Lợi 

Các dӏch vơ̥ đЯợc chЯЭng trình của chỉng tôi thanh toán 

Đâo tѧo v҇ tӵ ki҉m soát bӋnh ti҉u đЯờng, dӏch vơ̥, vâ vѳt tЯ cho bӋnh ti҉u đЯờng 

Chỉng tôi sѳ thanh toán những dҁch vơ̥ sau đãy cho tћt cљ những ngПời mѥc bѽnh tiѹu 

đПờng (dú h҃ có sử dơ̥ng insulin hay không): 

 Vѣt tП đѹ theo dïi lПợng glucose trong máu của quÞ vҁ, bao gồm các vѣt tП sau� 

o Thiѵt bҁ theo dïi lПợng glucose trong máu 

o Băng kiѹm tra lПợng glucose trong máu 

o Thiѵt bҁ trtch vâ lПỡi trtch 

o Giљi pháp kiѹm soát lПợng glucose đѹ kiѹm tra đOϝ chtnh xác của que thử vâ thiѵt bҁ 

theo dïi 

o Vѣt tП đѹ theo dïi lПợng glucose trong máu của quÞ vҁ có thѹ đПợc giới hїn ở các 

vѣt tП từ các nhâ sљn xuћt đПợc lựa ch҃n. PCP của quÞ vҁ sѳ giỉp quÞ vҁ sѥp xѵp 

hoѭc điѷu phOϕi các dҁch vơ̥ đПợc bao trљ. 

 Với những ngПời mѥc bѽnh tiѹu đПờng vâ bѽnh vѷ bàn chân nghiêm tr҃ng do tiѹu 

đПờng, chỉng tôi sѳ thanh toán những thứ sau đãy� 

o MOϝt đõi giây trҁ liѽu có khuõn đѭt riêng (bao gồm đѽm lót giây) kѹ cљ bót đi giây, vâ 

thêm hai cѭp đѽm lót giây mOϛi năm ttnh theo lҁch, hoѽc 

o MOϝt đõi giây đѵ sãu, bao gồm cљ lѥp chѿnh vâ ba cѭp chên giây mOϛi năm (khõng 

bao gồm vѣt chên giây có thѹ tháo b҅ không túy chѿnh đi kêm với đõi giây đó) 

 Trong mOϝt sOϕ trПờng hợp, chỉng tôi sѳ thanh toán cho dҁch vơ̥ đâo tїo giỉp quÞ vҁ kiѹm 

soát bѽnh tiѹu đПờng của mình. Vui lông liên lїc với bOϝ phѣn Dҁch vơ̥ hOϝi viẽn đѹ tìm 

hiѹu thêm. 

Quý vị cần trao đổi với nhâ cung cấp của mînh vâ nhận giấy giới thiệu. 

Cy thể cần sự chấp thuận trước (sự phê duyệt trước) để được bao trả, ngoại trừ trường hợp 

cấp cứu. 

? 

N҅u quuͬ vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 

vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Đ҉ bi҅t thêm thông tin, hãy truy cѣp 
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SỔ TAY THu̮NH VIÊN Health Net Cal MediConnect ChПНng �� Bљng Phỉc Lợi 

Các dӏch vơ̥ đЯợc chЯЭng trình của chỉng tôi thanh toán 

Thi҅t bӏ y t҅ lãu b҇n (DME) vâ vѳt tЯ liẽn quan 

(Đѹ biѵt đҁnh nghĩa “Thiѵt bҁ y tѵ lâu bѷn (DME)”, hãy xem ChПНng �� của sổ tay nây.) 

Các vѣt dơ̥ng sau đãy đПợc bao trљ: 

 Xe lăn 

 Nїng 

 Hѽ thOϕng đѽm điѽn 

 Miѵng lót đѽm giљi phóng áp suћt khô 

 Vѣt tП cho bѽnh tiѹu đПờng 

 GiПờng bѽnh đПợc nhâ cung cћp yêu cѝu đѹ sử dơ̥ng tїi nhâ 

 BНm vâ c҃c đѹ tiêm truyѷn qua đПờng tĩnh mїch (IV) 

 BНm vâ vѣt tП qua ruOϝt 

 Thiѵt bҁ phát gi҃ng nói 

 Thiѵt bҁ vâ vѣt tП cћp oxy 

 Oϔng phun kht dung 

 Khung tѣp đi 

 Gѣy cong chOϕng tiêu chuџn hoѭc nїng bOϕn chân và vѣt tП thay thѵ 

 Thiѵt bҁ kéo giãn đOϕt sOϕng cổ dїng kéo (móc trên cửa) 

 Máy kích thích liѷn xПНng 

 Thiѵt bҁ chăm sóc thџm tách 

Những vѣt dơ̥ng khác có thѹ đПợc bao trљ. 

Chỉng tôi sѳ thanh toán cho tћt cљ DME cѝn thiѵt vѷ mѭt y tѵ mâ Medicare vâ MediCal 

thПờng thanh toán. Nѵu nhâ cung cћp của chỉng tôi trong khu vực của quÞ vҁ không có 

mOϝt thПНng hiѽu hoѭc nhâ sљn xuћt cơ̥ thѹ, thì quÞ vҁ có thѹ h҅i h҃ xem liѽu h҃ có thѹ 

thực hiѽn mOϝt đНn đѭt hâng đѭc biѽt vѷ thiѵt bҁ đó cho quÞ vҁ hay không. 

Vui lòng liên lїc với bOϝ phѣn dҁch vơ̥ hOϝi viẽn đѹ hOϛ trợ quý vҁ tìm mOϝt nhà cung cћp khác 

có thѹ cung cћp vѣt dơ̥ng cơ̥ thѹ. 

Thiѵt bҁ y tѵ lâu bѷn khõng đПợc Medicare bao trљ đѹ sử dơ̥ng ngoâi nhâ riêng cũng đПợc 

bao trљ. QuÞ vҁ cѝn trao đổi với nhâ cung cћp của mình vâ nhѣn giћy giới thiѽu. 

Cy thể cần sự cho phép trước (sự phê duyệt trước) để được bao trả, ngoại trừ trường hợp 

cấp cứu. 

? 

N҅u quuͬ vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 

vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Đ҉ bi҅t thêm thông tin, hãy truy cѣp 
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SỔ TAY THu̮NH VIÊN Health Net Cal MediConnect ChПНng �� Bљng Phỉc Lợi 

Các dӏch vơ̥ đЯợc chЯЭng trình của chỉng tôi thanh toán 

Dӏch vơ̥ chăm sóc cѫp cứu 

Dҁch vơ̥ chăm sóc cћp cứu có nghĩa lâ các dҁch vơ̥: 

 ĐПợc cung cћp bởi mOϝt nhâ cung cћp đã đПợc đâo tїo đѹ cung cћp các dҁch vơ̥ cћp 

cứu, và 

 Cѝn thiѵt đѹ điѷu trҁ cho trПờng hợp cћp cứu y tѵ. 

TrПờng hợp cћp cứu y tѵ là bѽnh trїng đau nѭng hoѭc tổn thПНng nghiẽm tr҃ng. Tình 

trїng nây nghiêm tr҃ng đѵn mức nѵu khõng đПợc chăm sóc y tѵ ngay lѣp tức, thì bћt kỳ 

ai có hiѹu biѵt trung bình vѷ sức kh҅e vâ y khoa cũng có thѹ biѵt tình trїng nây sѳ gây ra 

những vћn đѷ sau: 

 Nguy cН nghiẽm tr҃ng љnh hПởng tới sức kh҅e của quý vҁ hoѭc của thai nhi; hoѽc 

 Tổn hїi nghiêm tr҃ng đѵn các chức năng cН thѹ; hoѽc 

 ROϕi loїn chức năng nghiẽm tr҃ng của bћt kỳ cН quan hoѭc bOϝ phѣn nâo trẽn cН thѹ; 

hoѽc 

 Trong trПờng hợp phơ̥ nữ mang thai, đang chuyѹn dї ttch cực, khi: 

o Khõng đủ thời gian đѹ chuyѹn quÞ vҁ đѵn bѽnh viѽn khác an toân trПớc khi sinh. 

o Viѽc chuyѹn đѵn bѽnh viѽn khác có thѹ gây ra mOϕi đe d҃a tới sức kh҅e hoѭc sự an 

toân của quÞ vҁ hoѭc thai nhi của quÞ vҁ� 

Nѵu quÞ vҁ nhѣn đПợc dҁch vơ̥ chăm sóc cћp cứu tїi mOϝt bѽnh viѽn ngoâi mїng lПới vâ 

cѝn nhѣn đПợc dҁch vơ̥ chăm sóc cho bѽnh nhân nOϝi trỉ sau khi tình trїng cћp cứu của 

quÞ vҁ ổn đҁnh, quÞ vҁ phљi quay trở lїi bѽnh viѽn trong mїng lПới đѹ dҁch vơ̥ chăm sóc 

của quÞ vҁ tiѵp tơ̥c đПợc thanh toán. QuÞ vҁ có thѹ ở tїi bѽnh viѽn ngoâi mїng lПới đó đѹ 

nhѣn dҁch vơ̥ chăm sóc cho bѽnh nhân nOϝi trỉ của quÞ vҁ chѿ khi đПợc chПНng trình phê 

duyѽt cho quÞ vҁ tiѵp tơ̥c ở đó. 

 Khoљn bao trљ ở Hoa Kỳ. 

Đѹ tìm hiѹu vѷ khoљn bao trљ bên ngoâi Hoa Kỳ, vui lông xem “Khoљn bao trљ Dҁch vơ̥ Cћp 

cứu�Khџn cћp Toân cѝu” dПới đãy trong Bљng phỉc lợi nây. 

Hoa Kỳ có nghĩa lâ 50 tiѹu bang, Quѣn Columbia, Puerto Rico, Quѝn Đљo Virgin, Guam, 

Quѝn Đљo Bѥc Mariana vâ American Samoa. 

? 

N҅u quuͬ vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 

vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Đ҉ bi҅t thêm thông tin, hãy truy cѣp 
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SỔ TAY THu̮NH VIÊN Health Net Cal MediConnect ChПНng �� Bљng Phỉc Lợi 

Các dӏch vơ̥ đЯợc chЯЭng trình của chỉng tôi thanh toán 

Các dӏch v ơ̥  k҅  hoѧch h óa gia  đình  

Pháp  luѣt  cho  phép quÞ  vҁ  ch҃n bћt  kỳ  nhâ  cung  cћp nâo cho  mõt  sOϕ  dҁch  vơ̥  kѵ  hoїch 

hóa gia đình.  Có  nghĩa  lâ  bћt kỳ  bác sĩ,  phông khám,  bѽnh  viѽn, nhâ  thuOϕc hoѭc văn  

phông  kѵ  hoїch hóa  gia đình  nâo.  

Chỉng  tôi  sѳ  thanh  toán cho  các  dҁch vơ̥  sau:  

  Khám  vâ  điѷu trҁ  y  tѵ  vѷ  kѵ  hoїch hóa gia đình  

  Xét  nghiѽm  chџn  đoán vâ  xét  nghiѽm  trong  phông tht  nghiѽm  vѷ  kѵ  hoїch hóa gia đình  

  Các  biѽn  pháp kѵ  hoїch  hóa gia đình  (vông  tránh  thai  trong  tử  cung (IUD),  cћy  ghép,  

thuOϕc tiẽm,  viẽn  thuOϕc  tránh thai,  miѵng dán tránh thai,  đѭt  vông  tránh thai)  

  Vѣt tП  dânh  cho  kѵ  hoїch hóa gia đình  theo  toa  thuOϕc (bao  cao  su,  miѵng xOϕp tránh  

thai,  b҃t  tránh  thai,  mâng phim  tránh  thai,  mâng  ngăn  ãm  đїo,  mũ  chơ̥p  cổ  tử  cung)  

  TП vћn  vâ  chџn đoán  vô sinh  vâ  các dҁch vơ̥  liên  quan  

  TП vћn,  xét  nghiѽm  vâ điѷu  trҁ  các  bѽnh  lãy  truyѷn  qua  đПờng  tình  dơ̥c (STI)  

  TП vћn  vâ  xét  nghiѽm  HIV v à AIDS,  vâ  các  bѽnh  khác  có  liẽn  quan  đѵn  HIV  

  Tránh  thai  vĩnh  viѻn  (QuÞ  vҁ  phљi  từ  21 tuổi  trở  lẽn  thì  mới  đПợc ch҃n  biѽn  pháp  kѵ  

hoїch  hóa gia  đình  nây�  QuÞ  vҁ  phљi  kÞ  vâo mѡu  chãх p thuѣn  triѽt  sљn  của  liẽn  bang  tt 

nhћt  30  ngây,  nhПng  khõng  quá  180  ngây  trПớc  ngây  tiѵn  hânh phѡu  thuѣt�)  

  TП vћn vѷ  di  truyѷn  

Chỉng  tôi  cũng sѳ  thanh  toán  cho  mOϝt  sOϕ  dҁch  vơ̥  kѵ  hoїch hóa gia đình  khác.  Tuy  nhiên,  

quÞ  vҁ  phљi  thăm  khám  mOϝt  nhâ  cung  cћp trong mїng lПới  nhâ  cung  cћp  của chỉng  tõi  đѹ  

nhѣn những dҁch vơ̥  sau  đãy�  

  Điѷu  trҁ  những  bѽnh  trїng vô sinh (Dҁch vơ̥  nây  không  bao gồm  các phПНng  pháp  thơ̥  

tinh  nhân  tїo.)  

  Điѷu trҁ  AIDS v â  các bѽnh khác có  liẽn  quan  đѵn HIV  

  Xét  nghiѽm  di  truyѷn  

чч

х

? 

N҅u quuͬ vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 

vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Đ҉ bi҅t thêm thông tin, hãy truy cѣp 
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SỔ TAY THu̮NH VIÊN Health Net Cal MediConnect ChПНng �� Bљng Phỉc Lợi 

Các dӏch vơ̥ đЯợc chЯЭng trình của chỉng tôi thanh toán 

Các chЯЭng trình giáo dơ̥c v҇ sức khӓe vâ tình trѧng khӓe mѧnh 

Chỉng tôi cung cћp nhiѷu chПНng trình tѣp trung vâo những tình trїng sức kh҅e nhћt 

đҁnh. Các chПНng trình nây gồm có: 

 Các lớp Giáo dơ̥c sức kh҅e; 

 Các lớp Giáo dơ̥c dinh dПỡng; 

 Cai thuOϕc lá vâ b҅ hỉt thuOϕc; vâ 

 ĐПờng dây nóng điѷu dПỡng 

 Phúc lợi vѷ luyѽn tѣp thѹ thao 

Phúc lợi vѷ luyѽn tѣp thѹ thao cung cћp tП cách hOϝi viên thѹ dơ̥c cН bљn tїi các cН sở 

tham gia, hoѭc quý vҁ có thѹ yêu cѝu chПНng trình luyѽn tѣp thѹ dơ̥c tїi nhà. 

Cy thể cần sự cho phép trước (sự phê duyệt trước) để được bao trả, ngoại trừ trường hợp 

cấp cứu. 

? 

N҅u quuͬ vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 

vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Đ҉ bi҅t thêm thông tin, hãy truy cѣp 
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SỔ TAY THu̮NH VIÊN Health Net Cal MediConnect ChПНng �� Bљng Phỉc Lợi 

Các dӏch vơ̥ đЯợc chЯЭng trình của chỉng tôi thanh toán 

Dӏch vơ̥ thtnh giác 

Chỉng tôi thanh toán cho các xét nghiѽm thính lực vâ thăng bѧng do nhâ cung cћp của 

quÞ vҁ thực hiѽn. Những xét nghiѽm nây cho quÞ vҁ biѵt liѽu quÞ vҁ có cѝn điѷu trҁ y tѵ 

không. Các dҁch vơ̥ đПợc bao trљ nhП dҁch vơ̥ chăm sóc cho bѽnh nhân ngoїi trỉ khi quÞ 

vҁ nhѣn đПợc từ mOϝt bác sĩ, nhâ thtnh h҃c hoѭc nhâ cung cћp đủ tiêu chuџn khác. 

Chỉng tôi cũng sѳ thanh toán cho các thiѵt bҁ trợ thtnh, bao gồm: 

 Khuôn, vѣt tП, vâ đѽm lót 

 Sửa chữa tOϕn trên $25 cho mOϛi lѝn sửa chữa 

 BOϝ pin ban đѝu 

 Sáu lѝn thăm khám đѹ đПợc đâo tїo, điѷu chѿnh, vâ lѥp chѿnh với cúng mOϝt nhâ cung 

cћp sau khi quÞ vҁ đã nhѣn đПợc thiѵt bҁ trợ thtnh 

 Thuê thiѵt bҁ trợ thtnh trong giai đoїn dúng thử 

Chi pht của các dҁch vơ̥ phỉc lợi dânh cho thiѵt bҁ trợ thtnh, bao gồm cљ thuѵ tiêu thơ̥ 

đПợc giới hїn ở $1,510 mOϛi năm tâi chtnh (năm tâi chtnh từ tháng � đѵn tháng 6 của năm 

tiѵp theo). Nѵu quÞ vҁ mang thai hoѭc sOϕng trong mOϝt cН sở ddiefu dПỡng, thì sѳ không 

áp dơ̥ng sOϕ tiѷn phỉc lợi tOϕi đa lâ $1,510 cho quÞ vҁ. Viѽc thay thѵ thiѵt bҁ trợ thtnh mâ bҁ 

mћt, mћt cѥp hoѭc bҁ h҅ng trong trПờng hợp ngoâi tѝm kiѹm soát của quÞ vҁ khõng đПợc 

bao gồm trong sOϕ tiѷn phỉc lợi tOϕi đa lâ $1,510. 

Quý vị cần trao đổi với nhâ cung cấp của mînh vâ nhận giấy giới thiệu. 

Cy thể cần sự cho phép trước (sự phê duyệt trước) để được bao trả, ngoại trừ trường hợp 

cấp cứu. 

Khám sâng lӑc HIV 

Chỉng tôi thanh toán cho mOϝt lѝn khám sâng l҃c HIV mOϛi 12 tháng cho những ngПời: 

 Yêu cѝu xét nghiѽm sâng l҃c HIV, hoѽc 

 Tăng nguy cН nhiѻm HIV. 

ĐOϕi với phơ̥ nữ mang thai, chỉng tôi thanh toán tOϕi đa ba xét nghiѽm sâng l҃c HIV trong 

suOϕt thai kỳ. 

? 

N҅u quuͬ vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 

vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Đ҉ bi҅t thêm thông tin, hãy truy cѣp 
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SỔ TAY THu̮NH VIÊN Health Net Cal MediConnect ChПНng �� Bљng Phỉc Lợi 

Các dӏch vơ̥ đЯợc chЯЭng trình của chỉng tôi thanh toán 

Dӏch vơ̥ chăm sóc của cЭ quan chăm sóc sức khӓe tѧi gia 

TrПớc khi quÞ vҁ có thѹ nhѣn đПợc các dҁch vơ̥ chăm sóc sức kh҅e tїi gia, bác sĩ phљi cho 

chỉng tôi biѵt quÞ vҁ cѝn những dҁch vơ̥ đó, vâ các dҁch vơ̥ đó phљi đПợc mOϝt cН quan 

chăm sóc sức kh҅e tїi gia cung cћp. 

Chỉng tôi sѳ thanh toán cho các dҁch vơ̥ sau, vâ có thѹ có các dҁch vơ̥ khác khõng đПợc 

liѽt kê ở đãy� 

 Các dҁch vơ̥ điѷu dПỡng chuyên môn vâ trợ giỉp chăm sóc sức kh҅e tїi gia bán 

thời gian hoѭc không liên tơ̥c (Đѹ đПợc bao trљ theo phỉc lợi chăm sóc sức kh҅e 

tїi gia, tổng thời gian kѵt hợp cho các dҁch vơ̥ điѷu dПỡng chuyên môn vâ trợ 

giỉp chăm sóc sức kh҅e tїi gia của quÞ vҁ phљi tt hНn � giờ mOϛi ngây vâ 35 giờ 

mOϛi tuѝn). 

 Vѣt lý trҁ liѽu, hoїt đOϝng trҁ liѽu, và âm ngữ trҁ liѽu 

 Các dҁch vơ̥ y tѵ vâ xã hOϝi 

 Thiѵt bҁ vâ vѣt tП y tѵ 

Cy thể cần sự cho phép trước (sự phê duyệt trước) để được bao trả, ngoại trừ trường hợp 

cấp cứu. 

? 

N҅u quuͬ vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 

vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Đ҉ bi҅t thêm thông tin, hãy truy cѣp 
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SỔ TAY THu̮NH VIÊN Health Net Cal MediConnect ChПНng �� Bљng Phỉc Lợi 

Các dӏch vơ̥ đЯợc chЯЭng trình của chỉng tôi thanh toán 

Dӏch vơ̥ chăm sóc tѧi bӋnh viӋn cho ngЯời hѫp hӕi 

QuÞ vҁ có thѹ nhѣn dҁch vơ̥ chăm sóc từ bћt kỳ chПНng trình bѽnh viѽn cho ngПời hћp hOϕi 

nâo đПợc Medicare chứng nhѣn. QuÞ vҁ có quyѷn lựa ch҃n chПНng trình bѽnh viѽn cho 

ngПời hћp hOϕi nѵu nhâ cung cћp của quÞ vҁ vâ giám đOϕc y tѵ của chПНng trình bѽnh viѽn 

cho ngПời hћp hOϕi xác đҁnh quÞ vҁ có tiẽn lПợng bѽnh giai đoїn cuOϕi� Điѷu nây có nghĩa lâ 

quÞ vҁ mѥc bѽnh giai đoїn cuOϕi vâ dự kiѵn chѿ sOϕng đПợc từ sáu tháng trở xuOϕng. Bác sĩ 

của chПНng trình bѽnh viѽn cho ngПời hћp hOϕi của quÞ vҁ có thѹ lâ nhâ cung cћp trong 

hoѭc ngoâi mїng lПới. 

ChПНng trình sѳ thanh toán cho các khoљn sau đãy khi quÞ vҁ nhѣn các dҁch vơ̥ bѽnh viѽn 

cho ngПời hћp hOϕi: 

 ThuOϕc điѷu trҁ các triѽu chứng vâ cНn đau 

 Dҁch vơ̥ chăm sóc tїm thời ngѥn hїn 

 Dҁch vơ̥ chăm sóc tїi gia 

Nhӳng dӏch vơ̥ bӋnh viӋn cho ngЯời hѫp hӕi vâ nhӳng dӏch vơ̥ do Medicare Phѭn A 

hoѽc B bao trѩ đЯợc ttnh hóa đЭn cho Medicare. 

 Xem Mơ̥c F của chПНng nây đѹ biѵt thêm thông tin. 

Đӕi với các dӏch vơ̥ đЯợc Health Net Cal MediConnect bao trѩ nhЯng khõng đЯợc 

Medicare Phѭn A hoѽc B bao trѩ: 

 Health Net Cal MediConnect sѳ bao trљ những dҁch vơ̥ đПợc chПНng trình bao trљ mâ 

khõng đПợc bao trљ theo Medicare Phѝn A hoѭc B� ChПНng trình sѳ bao trљ những 

dҁch vơ̥ này cho dú có liên quan đѵn tiẽn lПợng bѽnh giai đoїn cuOϕi của quÞ vҁ hay 

không. QuÞ vҁ không phљi thanh toán cho các dҁch vơ̥ nây. 

Đӕi với các loѧi thuӕc có th҉ đЯợc phỉc lợi Medicare Part D của 

Health Net Cal MediConnect bao trѩ: 

 ThuOϕc sѳ không bao giờ đПợc bao trљ cúng lỉc bởi cљ chПНng trình bѽnh viѽn cho ngПời 

hћp hOϕi vâ chПНng trình của chỉng tõi� Đѹ biѵt thêm thông tin, vui lông xem ChПНng �� 

LЯu uͬ: Nѵu quÞ vҁ cѝn dҁch vơ̥ chăm sóc không phљi cho giai đoїn cuOϕi đời, quÞ vҁ nên 

g҃i cho điѷu phOϕi viên dҁch vơ̥ chăm sóc của quÞ vҁ đѹ sѥp xѵp các dҁch vơ̥ nây. Dҁch vơ̥ 

chăm sóc không tїi bѽnh viѽn dânh cho ngПời hћp hOϕi lâ dҁch vơ̥ chăm sóc không liên 

quan đѵn tiẽn lПợng bѽnh giai đoїn cuOϕi của quÞ vҁ. 

ChПНng trình của chỉng tôi bao trљ cho các dҁch vơ̥ tП vћn bѽnh viѽn cho ngПời hћp hOϕi (chѿ 

mOϝt lѝn) cho ngПời mѥc bѽnh giai đoїn cuOϕi đã không ch҃n phỉc lợi cho ngПời hћp hOϕi. 

Cy thể cần sự cho phép trước (sự phê duyệt trước) để được bao trả, ngoại trừ trường hợp 

cấp cứu. 

? 

N҅u quuͬ vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 

vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Đ҉ bi҅t thêm thông tin, hãy truy cѣp 
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SỔ TAY THu̮NH VIÊN Health Net Cal MediConnect ChПНng �� Bљng Phỉc Lợi 

Các dӏch vơ̥ đЯợc chЯЭng trình của chỉng tôi thanh toán 

Chủng ngừa 

Chỉng tôi sѳ thanh toán cho các dҁch vơ̥ sau: 

 Vѥc xin phông ngừa viêm phổi 

 Tiêm phòng cúm, mOϝt lѝn vào mOϛi múa cỉm vâo múa thu vâ múa đõng, kѵt hợp với các 

mũi tiẽm phông cỉm bổ sung nѵu cѝn thiѵt vѷ mѭt y tѵ 

 Vѥc xin viêm gan B nѵu quÞ vҁ có nguy cН mѥc bѽnh viêm gan B cao hoѭc trung bình 

 Các vѥc xin khác nѵu quÞ vҁ có nguy cН vâ các vѥc xin đó đáp ứng quy tѥc bao trљ của 

Medicare Phѝn B 

Chỉng tôi sѳ thanh toán cho các vѥc xin khác đáp ứng các quy tѥc bao trљ của Medicare 

Phѝn D. Hãy đ҃c ChПНng � đѹ tìm hiѹu thêm. 

Không cần sự cho phép trước (sự phê duyệt trước) đối với vắc xin phzng ngừa viêm phổi 

hoặc tiêm phzng cúm. 

Quý vị nên trao đổi với nhâ cung cấp của quý vị vâ nhận giã́́́́ y giới thiệu cho vắc xin phzng 

ngừa viêm gan B hoặc các vắc xin khác. 

Cy thể cần sự cho phép trước (sự phê duyệt trước) để được bao trả, ngoại trừ trường hợp 

cấp cứu, đối với vắc xin phzng ngừa viêm gan B hoặc các vắc xin khác. 

? 

N҅u quuͬ vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 

vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Đ҉ bi҅t thêm thông tin, hãy truy cѣp 
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SỔ TAY THu̮NH VIÊN Health Net Cal MediConnect ChПНng �� Bљng Phỉc Lợi 

Các dӏch vơ̥ đЯợc chЯЭng trình của chỉng tôi thanh toán 

Chăm sóc tѧi bӋnh viӋn cho bӋnh nhân nội trỉ 

Chỉng tôi sѳ thanh toán cho các dҁch vơ̥ sau và các dҁch vơ̥ khác cѝn thiѵt vѷ mѭt y tѵ 

khõng đПợc liѽt kê ở đãy� 

 Phông hai giПờng (hoѭc phông riêng nѵu cѝn thiѵt vѷ mѭt y tѵ) 

 Ăn uOϕng, bao gồm cљ chѵ đOϝ ăn đѭc biѽt 

 Dҁch vơ̥ điѷu dПỡng đҁnh kỳ 

 Chi pht cho các khu chăm sóc đѭc biѽt, chѩng hїn nhП khu chăm sóc chuyên sâu hoѭc 

chăm sóc mїch vânh 

 ThuOϕc vâ dПợc phџm 

 Xét nghiѽm 

 Dҁch vơ̥ Xquang vâ quang tuyѵn X khác 

 Vѣt tП y tѵ vâ phѡu thuѣt cѝn thiѵt 

 Các thiѵt bҁ chѩng hїn nhП xe lăn 

 Dҁch vơ̥ phông phѡu thuѣt vâ phơ̥c hồi 

 Vѣt lý, hoїt đOϝng và âm ngữ trҁ liѽu 

 Các dҁch vơ̥ điѷu trҁ lїm dơ̥ng dПợc chћt cho bѽnh nhân nOϝi trỉ 

 Trong mOϝt sOϕ trПờng hợp, những loїi cћy ghép sau đãy� giác mїc, thѣn, thѣn/tuyѵn tơ̥y, 

tim, gan, phổi, tim/phổi, tủy xПНng, tѵ bâo gOϕc, vâ đПờng ruOϝt�đa tїng. 

Nѵu quÞ vҁ cѝn cћy ghép, trung tâm cћy ghép đПợc Medicare phê duyѽt sѳ đánh giá 

trПờng hợp của quÞ vҁ vâ quyѵt đҁnh xem quÞ vҁ có phљi lâ ứng viên phú hợp cho viѽc cћy 

ghép hay không. Các nhâ cung cћp dҁch vơ̥ cћy ghép có thѹ ở tїi đҁa phПНng hoѭc ngoâi 

khu vực dҁch vơ̥. Nѵu các nhâ cung cћp dҁch vơ̥ cћy ghép tїi đҁa phПНng sѫn sâng chћp 

thuѣn mức giá của Medicare, thì quÞ vҁ có thѹ ch҃n nhѣn các dҁch vơ̥ cћy ghép tїi đҁa 

phПНng hoѭc bên ngoâi mõ hình chăm sóc cho cOϝng đồng của quý vҁ. Nѵu 

Health Net Cal MediConnect cung cћp dҁch vơ̥ cћy ghép bên ngoài mô hình chăm sóc cho 

cOϝng đồng quý vҁ vâ quÞ vҁ ch҃n nhѣn cћy ghép tїi đҁa điѹm bên ngoài nây, thì chỉng tôi 

sѳ sѥp xѵp hoѭc thanh toán các chi pht ăn ở vâ đi lїi cho quÞ vҁ vâ mOϝt ngПời khác đi cúng. 

 Máu, gồm cљ viѽc bљo quљn vâ quљn lý máu. 

 Dҁch vơ̥ bác sĩ 

QuÞ vҁ phљi đПợc chПНng trình phê duyẽt đѹ tiѵp tơ̥c nhѣn dҁch vơ̥ chăm sóc cho bѽnh 
nhân nOϝi trỉ tїi mOϝt bѽnh viѽn ngoâi mїng lПới sau khi trПờng hợp cћp cứu của quÞ vҁ đã 
đПợc kiѹm soát. QuÞ vҁ cѝn trao đổi với nhâ cung cћp của mình vâ nhѣn giћy giới thiѽu. 

Cy thể cần sự cho phép trước (sự phê duyệt trước) để được bao trả, ngoại trừ trường hợp 

cấp cứu. 

? 

N҅u quuͬ vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 

vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Đ҉ bi҅t thêm thông tin, hãy truy cѣp 
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SỔ TAY THu̮NH VIÊN Health Net Cal MediConnect ChПНng �� Bљng Phỉc Lợi 

Các dӏch vơ̥ đЯợc chЯЭng trình của chỉng tôi thanh toán 

Dӏch vơ̥ chăm sóc sức khӓe tâm thѭn cho bӋnh nhân nội trỉ 

Chỉng tôi sѳ thanh toán cho các dҁch vơ̥ chăm sóc sức kh҅e tâm thѝn mâ yêu cѝu phљi 

nѧm viѽn. 

 Nѵu quÞ vҁ cѝn các dҁch vơ̥ dânh cho bѽnh nhân nOϝi trỉ trong mOϝt bѽnh viѽn tâm thѝn 

hoїt đOϝng đOϝc lѣp, chỉng tôi sѳ thanh toán cho 190 ngây đѝu tiẽn� Sau đó, cН quan 

sức kh҅e tâm thѝn của quѣn tїi đҁa phПНng sѳ thanh toán cho các dҁch vơ̥ tâm thѝn 

cho bѽnh nhân nOϝi trỉ mâ cѝn thiѵt vѷ mѭt y tѵ. Sự cho phép cho dҁch vơ̥ chăm sóc 

sau 190 ngây đó sѳ đПợc điѷu phOϕi với cН quan sức kh҅e tâm thѝn của quѣn tїi 

đҁa phПНng� 

o Mức giới hїn 190 ngây nây không áp dơ̥ng cho các dҁch vơ̥ chăm sóc sức kh҅e tâm 

thѝn dânh cho bѽnh nhân nOϝi trỉ đПợc cung cћp tїi khu tâm thѝn của bѽnh viѽn 

đa khoa. 

Nѵu quÞ vҁ từ 65 tuổi trở lên, chỉng tôi sѳ thanh toán các dҁch vơ̥ mâ quÞ vҁ nhѣn đПợc tїi 

Viѽn điѷu trҁ các bѽnh tâm thѝn (IMD). QuÞ vҁ cѝn trao đổi với nhâ cung cћp của mình vâ 

nhѣn giћy giới thiѽu. 

Cy thể cần sự cho phép trước (sự phê duyệt trước) để được bao trả, ngoại trừ trường hợp 

cấp cứu. 

? 

N҅u quuͬ vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 

vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Đ҉ bi҅t thêm thông tin, hãy truy cѣp 
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SỔ TAY THu̮NH VIÊN Health Net Cal MediConnect ChПНng �� Bљng Phỉc Lợi 

Các dӏch vơ̥ đЯợc chЯЭng trình của chỉng tôi thanh toán 

Nѷm viӋn nội trỉ: Các dӏch vơ̥ đЯợc bao trѩ tѧi bӋnh viӋn hoѽc cЭ sở đi҇u dЯỡng 

chuyẽn mõn (SNF) trong thời gian nѷm viӋn nội trỉ khõng đЯợc bao trѩ 

Nѵu thời gian nѧm viѽn nOϝi trỉ của quÞ vҁ không hợp lÞ vâ cѝn thiѵt vѷ mѭt y tѵ, chỉng tôi 

sѳ không thanh toán. 

Tuy nhiên, trong mOϝt sOϕ trПờng hợp mà dҁch vơ̥ chăm sóc cho bѽnh nhân nOϝi trỉ không 

đПợc bao trљ, chỉng tôi vѡn có thѹ thanh toán cho những dҁch vơ̥ mâ quÞ vҁ nhѣn đПợc 

khi ở bѽnh viѽn hoѭc cН sở điѷu dПỡng. Vui lông liên lїc với bOϝ phѣn Dҁch vơ̥ hOϝi viẽn đѹ 

tìm hiѹu thêm. 

Chỉng tôi sѳ thanh toán cho các dҁch vơ̥ sau, vâ có thѹ có các dҁch vơ̥ khác khõng đПợc 

liѽt kê ở đãy� 

 Dҁch vơ̥ bác sĩ 

 Các xét nghiѽm chџn đoán, giOϕng nhП các xét nghiѽm trong phông tht nghiѽm 

 Liѽu pháp Xquang, liѽu pháp radium vâ liѽu pháp đồng vҁ, gồm cљ các vѣt liѽu vâ dҁch 

vơ̥ của kȲ thuѣt viên 

 Băng gїc phѡu thuѣt 

 Nѯp xПНng, bó bOϝt, vâ các dơ̥ng cơ̥ khác đПợc sử dơ̥ng trong trПờng hợp bҁ gãy xПНng 

vâ trѣt khớp 

 Các bOϝ phѣn giљ vâ thiѵt bҁ chѿnh hình, khõng liẽn quan đѵn nha khoa, bao gồm viѽc 

thay thѵ hoѭc sửa chữa những thiѵt bҁ đó� Đãy lâ những thiѵt bҁ mâ: 

o Thay thѵ tћt cљ hoѭc mOϝt phѝn cН quan nOϝi tїng (bao gồm mô tiѵp giáp), hoѭc 

o Thay thѵ tћt cљ hoѭc mOϝt phѝn chức năng của cН quan nOϝi tїng khõng hoїt đOϝng 

hoѭc mћt chức năng� 

 Nѯp cѩng chân, cánh tay, lПng vâ cổ, khung nѯp, vâ chân, tay, mѥt giљ. Bao gồm 

những điѷu chѿnh, sửa chữa, vâ thay thѵ cѝn thiѵt do bҁ gãy vỡ, hao môn, mћt, hoѭc 

thay đổi bѽnh trїng của bѽnh nhân 

 Liѽu pháp vѣt lÞ, liѽu pháp ngôn ngữ vâ liѽu pháp chức năng 

Cy thể cần sự cho phép trước (sự phê duyệt trước) để được bao trả, ngoại trừ trường hợp 

cấp cứu. 

? 

N҅u quuͬ vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 

vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Đ҉ bi҅t thêm thông tin, hãy truy cѣp 
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SỔ TAY THu̮NH VIÊN Health Net Cal MediConnect ChПНng �� Bљng Phỉc Lợi 

Các dӏch vơ̥ đЯợc chЯЭng trình của chỉng tôi thanh toán 

Các dӏch vơ̥ vâ vѳt tЯ cho bӋnh thѳn 

Chỉng tôi sѳ thanh toán cho các dҁch vơ̥ sau: 

 Các dҁch vơ̥ giáo dơ̥c vѷ bѽnh thѣn đѹ hПớng dѡn cách chăm sóc bѽnh thѣn vâ 

giỉp các thânh viẽn đПa ra quyѵt đҁnh sáng suOϕt vѷ dҁch vơ̥ chăm sóc sức kh҅e 

của h҃. QuÞ vҁ phљi mѥc bѽnh thѣn mãn ttnh giai đoїn IV, vâ bác sĩ của quÞ vҁ 

phљi giới thiѽu quÞ vҁ. Chỉng tôi sѳ bao trљ tOϕi đa sáu buổi cho dҁch vơ̥ giáo dơ̥c vѷ 

bѽnh thѣn. 

 Điѷu trҁ thџm tách cho bѽnh nhân ngoїi trỉ, bao gồm cљ điѷu trҁ thџm tách khi tїm 

thời ở bên ngoâi khu vực dҁch vơ̥, nhП đПợc giљi thtch ở ChПНng � 

 Điѷu trҁ thџm tách cho bѽnh nhân nOϝi trỉ nѵu quÞ vҁ đПợc nhѣp viѽn với tП cách lâ 

bѽnh nhân nOϝi trỉ đѹ nhѣn dҁch vơ̥ chăm sóc đѭc biѽt 

 Đâo tїo vѷ tự thџm tách, bao gồm cљ đâo tїo cho quÞ vҁ vâ bћt kỳ ai giỉp quÞ vҁ 

trong viѽc điѷu trҁ thџm tách tїi gia 

 Thiѵt bҁ vâ vѣt tП thџm tách tїi gia 

 MOϝt sOϕ dҁch vơ̥ hOϛ trợ tїi gia, chѩng hїn nhП thăm khám cѝn thiѵt của nhân viên 

thџm tách đПợc đâo tїo đѹ kiѹm tra viѽc thџm tách tїi gia của quÞ vҁ, đѹ giỉp đỡ 

trong các trПờng hợp cћp cứu vâ kiѹm tra thiѵt bҁ thџm tách vâ nguồn cћp nПớc 

của quÞ vҁ. 

Quý vị cần trao đổi với nhâ cung cấp của mînh vâ nhận giấy giới thiệu. 

Cy thể cần sự cho phép trước (sự phê duyệt trước) để được bao trả, ngoại trừ trường hợp 

cấp cứu hoặc trong trường hợp quý vị cần thẩm tách bên ngoâi khu vực dịch vụ của chương 

trînh của quý vị. 

Phỉc lợi thuOϕc Medicare Phѝn B của quÞ vҁ thanh toán mOϝt sOϕ loїi thuOϕc dânh cho thџm tách� 

Đѹ biѵt thông tin, vui lông xem “ThuOϕc theo toa bác sĩ Medicare Phѝn B” trong bљng này. 

? 

N҅u quuͬ vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 

vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Đ҉ bi҅t thêm thông tin, hãy truy cѣp 
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SỔ TAY THu̮NH VIÊN Health Net Cal MediConnect ChПНng �� Bљng Phỉc Lợi 

Các dӏch vơ̥ đЯợc chЯЭng trình của chỉng tôi thanh toán 

Khám sâng lӑc ung thЯ phổi 

ChПНng trình sѳ thanh toán cho khám sàng l҃c ung thП phổi 12 tháng mOϝt lѝn nѵu quý vҁ: 

 Có đOϝ tuổi từ 5580, và 

 Có lѝn thăm khám tП vћn vâ đПa ra quyѵt đҁnh chung với bác sĩ của quý vҁ hoѭc nhà 

cung cћp đủ tiêu chuџn khác, và 

 Đã hỉt tt nhћt 1 gói mOϛi ngây trong �� năm mâ khõng có dћu hiѽu hoѭc triѽu chứng của 

ung thП phổi hoѭc hiѽn đang hỉt hoѭc đã b҅ hút thuOϕc trong �� năm gѝn đãy� 

Sau lѝn khám sâng l҃c đѝu tiẽn, chПНng trình sѳ thanh toán cho lѝn khám sâng l҃c khác 

mOϛi năm nѵu có chѿ đҁnh bѧng văn bљn từ bác sĩ của quÞ vҁ hoѭc nhâ cung cћp đủ tiẽu 

chuџn khác� 

Phỉc lợi v҇ bӳa ăn 

ChЯЭng trình của chỉng tõi bao trѩ cho: 

 TOϕi đa hai (�) bữa ăn đПợc cung cћp tїi nhà mOϛi ngày trong tOϕi đa �� ngây sau khi 

xuћt viѽn từ bѽnh viѽn nOϝi trỉ hoѭc cН sở điѷu dПỡng chuyên môn 

 Bữa ăn phљi cѝn thiѵt vѷ mѭt y tѵ vâ do bác sĩ hoѭc chuyên viên không phљi lâ bác sĩ 

yêu cѝu 

Hãy liên hѽ với bOϝ phѣn Dҁch vơ̥ hOϝi viẽn đѹ đѭt lҁch cung cћp bữa ăn� SOϕ điѽn thoїi đПợc 

in trên bìa sau của sổ tay này. 

Cy thể cần sự cho phép trước (sự phê duyệt trước) để được bao trả, ngoại trừ trường hợp 

cấp cứu. 

? 

N҅u quuͬ vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 

vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Đ҉ bi҅t thêm thông tin, hãy truy cѣp 
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SỔ TAY THu̮NH VIÊN Health Net Cal MediConnect ChПНng �� Bљng Phỉc Lợi 

Các dӏch vơ̥ đЯợc chЯЭng trình của chỉng tôi thanh toán 

LiӋu pháp dinh dЯỡng y t҅ 

Phỉc lợi nây dânh cho ngПời mѥc bѽnh tiѹu đПờng hoѭc bѽnh thѣn khõng điѷu trҁ thџm 

tách. Quyѷn lợi nây cũng dânh cho giai đoїn sau cћy ghép thѣn khi đПợc bác sĩ của quý 

vҁ giới thiѽu. 

Chỉng tôi sѳ thanh toán cho ba giờ dҁch vơ̥ tП vћn trực tiѵp trong năm đѝu tiên quÞ vҁ 

nhѣn các dҁch vơ̥ liѽu pháp dinh dПỡng y tѵ theo Medicare. (Khoљn bao trљ nây bao gồm 

chПНng trình của chỉng tôi, bћt kỳ chПНng trình Medicare Advantage nâo khác, hoѭc 

Medicare.) Chúng tôi có thѹ phê duyѽt các dҁch vơ̥ bổ sung, nѵu cѝn thiѵt vѷ mѭt y tѵ. 

Chỉng tôi sѳ thanh toán hai giờ dҁch vơ̥ tП vћn trực tiѵp trong mOϛi năm sau đó� Nѵu bѽnh 

trїng, viѽc điѷu trҁ, hoѭc chџn đoán của quÞ vҁ thay đổi, quÞ vҁ có thѹ nhѣn thêm giờ điѷu 

trҁ nѵu có giћy giới thiѽu của bác sĩ. Bác sĩ phљi kê toa các dҁch vơ̥ nây vâ gia hїn giћy 

giới thiѽu hâng năm nѵu quÞ vҁ cѝn điѷu trҁ trong năm theo lҁch tiѵp theo. Chúng tôi có thѹ 

phê duyѽt các dҁch vơ̥ bổ sung, nѵu cѝn thiѵt vѷ mѭt y tѵ. 

Quý vị cần trao đổi với nhâ cung cấp của mînh vâ nhận giấy giới thiệu. 

Cy thể cần sự cho phép trước (sự phê duyệt trước) để được bao trả, ngoại trừ trường hợp 

cấp cứu. 

ChЯЭng trình Phông chӕng bӋnh ti҉u đЯờng của Medicare (MDPP) 

ChПНng trình sѳ thanh toán cho các dҁch vơ̥ MDPP� MDPP đПợc thiѵt kѵ đѹ giúp quÞ vҁ 

tăng các hânh vi lânh mїnh. MDPP cung cћp đâo tїo thực tѵ: 

 vѷ viѽc thay đổi chѵ đOϝ ăn uOϕng dài hїn, và 

 tăng hoїt đOϝng thѹ chћt, và 

 cách đѹ duy trì giљm cân và lOϕi sOϕng lành mїnh. 

? 

N҅u quuͬ vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 

vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Đ҉ bi҅t thêm thông tin, hãy truy cѣp 
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SỔ TAY THu̮NH VIÊN Health Net Cal MediConnect ChПНng �� Bљng Phỉc Lợi 

Các dӏch vơ̥ đЯợc chЯЭng trình của chỉng tôi thanh toán 

Thuӕc theo toa bác sѺ Medicare Phѭn B 

Các loїi thuOϕc nây đПợc bao trљ theo Phѝn B của Medicare. Health Net Cal MediConnect 

sѳ thanh toán cho các loїi thuOϕc sau đãy� MOϝt sOϕ loїi thuOϕc có thѹ tuãn theo phПНng 

pháp trҁ liѽu từng bПớc: 

 Các thuOϕc mâ quÞ vҁ thПờng không tự dúng vâ đПợc tiêm hoѭc truyѷn trong khi quÞ vҁ 

nhѣn dҁch vơ̥ của bác sĩ, các dҁch vơ̥ tїi bѽnh viѽn cho bѽnh nhân ngoїi trỉ, hoѭc dҁch 

vơ̥ của trung tâm phѡu thuѣt khõng lПu trỉ. 

 Các loїi thuOϕc quÞ vҁ dúng bѧng cách sử dơ̥ng thiѵt bҁ y tѵ lâu bѷn (chѩng hїn nhП Oϕng 

phun kht dung) đПợc chПНng trình cho phép 

 Các yѵu tOϕ đông máu quÞ vҁ tự tiêm nѵu mѥc bѽnh máu khó đõng 

 ThuOϕc ức chѵ miѻn dҁch, nѵu quÞ vҁ đã đăng kÞ tham gia Medicare Phѝn A tїi thời điѹm 

cћy ghép cН quan nOϝi tїng 

 Các loїi thuOϕc điѷu trҁ loãng xПНng đПợc tiêm. Những loїi thuOϕc nây đПợc thanh toán 

nѵu quÞ vҁ không thѹ rời kh҅i nhâ, bҁ gãy xПНng mâ bác sĩ chứng nhѣn lâ liẽn quan đѵn 

loãng xПНng sau mãn kinh, vâ không thѹ tự tiêm thuOϕc 

 Kháng nguyên 

 MOϝt sOϕ loїi thuOϕc uOϕng chOϕng ung thП vâ thuOϕc chOϕng nôn 

 MOϝt sOϕ loїi thuOϕc dúng đѹ điѷu trҁ thџm tách tїi gia, gồm cљ heparin, thuOϕc giљi đOϝc 

heparin (khi cѝn thiѵt vѷ mѭt y tѵ), thuOϕc gây mê cơ̥c bOϝ, vâ các chћt ktch thtch tїo 

hồng cѝu (chѩng hїn nhП Epogen , Procrit , Epoetin Alfa, Aranesp , hoѭc 

Darbepoetin Alfa) 

 Globulin miѻn dҁch dúng theo đПờng tĩnh mїch dânh cho viѽc điѷu trҁ tїi gia các bѽnh 

suy giљm miѻn dҁch chtnh 

Liên kѵt sau sѳ đПa quÞ vҁ đѵn danh sách các ThuOϕc Phѝn B có thѹ phљi tuân theo 

PhПНng pháp trҁ liѽu từng bПớc: https://mmp.healthnetcalifornia.com/mmp/resources.html 

ChПНng � giљi thtch vѷ phúc lợi thuOϕc theo toa cho bѽnh nhân ngoїi trỉ. ChПНng nây giљi 

thtch các quy tѥc quÞ vҁ phљi tuãn theo đѹ đПợc bao trљ thuOϕc theo toa bác sĩ� 

ChПНng � giљi thtch khoљn tiѷn quÞ vҁ phљi thanh toán cho thuOϕc theo toa dành cho bѽnh 

nhân ngoїi trỉ thõng qua chПНng trình của chỉng tôi. 

Cy thể cần sự cho phép trước (sự phê duyệt trước) để được bao trả, ngoại trừ trường hợp 

cấp cứu. 

? 

N҅u quuͬ vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 

vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Đ҉ bi҅t thêm thông tin, hãy truy cѣp 
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SỔ TAY THu̮NH VIÊN Health Net Cal MediConnect ChПНng �� Bљng Phỉc Lợi 

Các dӏch vơ̥ đЯợc chЯЭng trình của chỉng tôi thanh toán 

ChЯЭng trình dӏch vơ̥ đa năng cho ngЯời cao tuổi (vi҅t tѵt trong ti҅ng Anh lâ MSSP) 

MSSP lâ mOϝt chПНng trình quљn lÞ trПờng hợp cung cћp Dҁch vơ̥ tїi gia vâ cOϝng đồng 

(HCBS) cho các cá nhãn đủ điѷu kiѽn tham gia MediCal. 

Đѹ đủ điѷu kiѽn tham gia, quÞ vҁ phљi từ 65 tuổi trở lên, sOϕng trong khu vực dҁch vơ̥ của 

mOϝt cН sở, có thѹ đПợc phơ̥c vơ̥ trong các giới hїn vѷ chi pht của MSSP, thtch hợp với 

các dҁch vơ̥ quљn lÞ chăm sóc, hiѽn tїi đủ điѷu kiѽn tham gia MediCal, vâ đПợc chứng 

nhѣn hoѭc có thѹ đПợc chứng nhѣn cho viѽc lПu trỉ tїi mOϝt cН sở điѷu dПỡng. 

Các dҁch vơ̥ MSSP bao gồm: 

 Trung tâm hOϛ trợ / chăm sóc ban ngây dânh cho ngПời lớn 

 HOϛ trợ chOϛ ở 

 HOϛ trợ viѽc nhâ vâ chăm sóc cá nhãn 

 Giám sát bљo vѽ 

 Quљn lý dҁch vơ̥ chăm sóc 

 Chăm sóc tїm thời 

 Vѣn chuyѹn 

 Các dҁch vơ̥ ăn uOϕng 

 Các dҁch vơ̥ xã hOϝi 

 Các dҁch vơ̥ thông tin liên lїc 

Phỉc lợi nây đПợc bao trљ tOϕi đa $�,��� mOϛi năm� 

Cy thể cần sự cho phép trước (sự phê duyệt trước) để được bao trả, ngoại trừ trường hợp 

cấp cứu. 

? 

N҅u quuͬ vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 

vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Đ҉ bi҅t thêm thông tin, hãy truy cѣp 
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SỔ TAY THu̮NH VIÊN Health Net Cal MediConnect ChПНng �� Bљng Phỉc Lợi 

Các dӏch vơ̥ đЯợc chЯЭng trình của chỉng tôi thanh toán 

Dӏch vơ̥ vѳn chuy҉n y t҅ không cѫp cứu 

Phỉc lợi nây cho phép vѣn chuyѹn tiѵt kiѽm chi pht vâ dѻ tiѵp cѣn nhћt. Có thѹ bao gồm: 

dҁch vơ̥ vѣn chuyѹn y tѵ bѧng xe cứu thПНng, xe tљi nh҅ hoѭc xe tљi chở xe lăn vâ điѷu 

phOϕi phПНng tiѽn vѣn chuyѹn linh đOϝng. 

Những hình thức vѣn chuyѹn nây đПợc cho phép khi: 

 Tình trїng y tѵ vâ/hoѭc thѹ chћt của quÞ vҁ không cho phép quÞ vҁ đi lїi bѧng xe buÞt, 

xe khách, taxi hoѭc hình thức vѣn chuyѹn công cOϝng hay tП nhãn khác, vâ 

 Vѣn chuyѹn đПợc yêu cѝu nhѧm mơ̥c đtch có đПợc dҁch vơ̥ chăm sóc y tѵ cѝn thiѵt. 

Túy thuOϝc vâo dҁch vơ̥, có thѹ cѝn phљi đПợc cho phép trПớc. 

Đѹ yêu cѝu các dҁch vơ̥ vѣn chuyѹn đã mô tљ ở trên, hãy liên lїc với bOϝ phѣn Dҁch vơ̥ hOϝi 

viên của Health Net Cal MediConnect theo sOϕ 18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng 

đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có 

thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. 

CuOϝc g҃i nây miѻn pht. 

Yêu cѝu vѷ dҁch vơ̥ vѣn chuyѹn phљi đПợc gửi trПớc bљy ngây lâm viѽc đOϕi với cљ hai dҁch 

vơ̥ vѣn chuyѹn y tѵ không cћp cứu vâ dҁch vơ̥ vѣn chuyѹn phi y tѵ. 

Nѵu quÞ vҁ cѝn sѥp xѵp những dҁch vơ̥ bѧng thông báo ngѥn hНn, thì các yêu cѝu nây sѳ 

đПợc xem xét theo từng trПờng hợp vâ sѳ phơ̥ thuOϝc vâo ttnh chћt của cuOϝc hѯn, thời điѹm 

cuOϝc hѯn cho dҁch vơ̥ y tѵ đПợc sѥp xѵp vâ ttnh sѫn có của các nguồn lực vѣn chuyѹn. 

LogistiCare sѳ tїo điѷu kiѽn giúp quý vҁ nhѣn đПợc thuOϕc theo toa bác sĩ (mѡu Tuyên bOϕ 

chứng nhѣn của bác sĩ) từ nhà cung cћp của quý vҁ. 

? 

N҅u quuͬ vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 

vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Đ҉ bi҅t thêm thông tin, hãy truy cѣp 

mmp.healthnetcalifornia.com. 95 



       

             

                  

                 

               

  
 

 

   

 
    

         

      

           

               

             

            

                  

                

   

 

              

          

 

               

             

              

 

           

     

SỔ TAY THu̮NH VIÊN Health Net Cal MediConnect ChПНng �� Bљng Phỉc Lợi 

Các dӏch vơ̥ đЯợc chЯЭng trình của chỉng tôi thanh toán 

Dӏch vơ̥ vѳn chuy҉n phi y t҅ 

Quyѷn lợi nây cho phép vѣn chuyѹn đѵn các dҁch vơ̥ y tѵ bѧng xe khách, taxi hoѭc các hình 

thức vѣn chuyѹn công cOϝng�tП nhãn khác. 

Phỉc lợi nây không giới hїn phỉc lợi vѣn chuyѹn y tѵ không cћp cứu của quÞ vҁ. 

Vui lông tham khљo ChПНng �, Mơ̥c G đѹ biѵt thêm thông tin vѷ các dҁch vơ̥ Vѣn chuyѹn. 

Đѹ yêu cѝu các dҁch vơ̥ vѣn chuyѹn đã mô tљ ở trên, hãy liên lїc với bOϝ phѣn Dҁch vơ̥ hOϝi 

viên của Health Net Cal MediConnect theo sOϕ 18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng 

đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có 

thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. 

CuOϝc g҃i nây miѻn pht. 

Yêu cѝu vѷ dҁch vơ̥ vѣn chuyѹn phљi đПợc gửi trПớc bљy ngây lâm viѽc đOϕi với cљ hai dҁch 

vơ̥ vѣn chuyѹn y tѵ không cћp cứu vâ dҁch vơ̥ vѣn chuyѹn phi y tѵ. 

Nѵu quÞ vҁ cѝn sѥp xѵp những dҁch vơ̥ bѧng thông báo ngѥn hНn, thì các yêu cѝu nây sѳ 

đПợc xem xét theo từng trПờng hợp vâ sѳ phơ̥ thuOϝc vâo ttnh chћt của cuOϝc hѯn, thời điѹm 

cuOϝc hѯn cho dҁch vơ̥ y tѵ đПợc sѥp xѵp vâ ttnh sѫn có của các nguồn lực vѣn chuyѹn. 

LogistiCare sѳ tїo điѷu kiѽn giúp quý vҁ nhѣn đПợc thuOϕc theo toa (mѡu Tuyên bOϕ chứng 

nhѣn của bác sĩ) từ nhà cung cћp của quý vҁ. 

? 

N҅u quuͬ vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 

vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Đ҉ bi҅t thêm thông tin, hãy truy cѣp 
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SỔ TAY THu̮NH VIÊN Health Net Cal MediConnect ChПНng �� Bљng Phỉc Lợi 

Các dӏch vơ̥ đЯợc chЯЭng trình của chỉng tôi thanh toán 

Chăm sóc tѧi cЭ sở đi҇u dЯỡng 

CН sở điѷu dПỡng (NF) lâ nНi cung cћp dҁch vơ̥ chăm sóc cho những ngПời không thѹ 

nhѣn dҁch vơ̥ chăm sóc tїi nhâ nhПng khõng cѝn thiѵt phљi nѧm viѽn. 

Những dҁch vơ̥ sau đãy sѳ đПợc chỉng tôi thanh toán bao gồm, nhПng khõng giới hїn ở: 

 Phông bѽnh dành cho hai ngПời (hoѭc phông riêng nѵu cѝn thiѵt vѷ mѭt y tѵ) 

 Ăn uOϕng, bao gồm cљ chѵ đOϝ ăn đѭc biѽt 

 Dҁch vơ̥ điѷu dПỡng 

 Vѣt lý trҁ liѽu, hoїt đOϝng trҁ liѽu, và âm ngữ trҁ liѽu 

 Liѽu pháp hô hћp 

 ThuOϕc đПợc cung cћp cho quÞ vҁ nhП lâ mOϝt phѝn của chПНng trình chăm sóc. (ThuOϕc 

nây bao gồm cљ các chћt sљn sinh tự nhiẽn trong cН thѹ, chѩng hїn nhП các yѵu tOϕ 

đõng máu.) 

 Máu, gồm cљ viѽc bљo quљn vâ quљn lý máu. 

 Vѣt tП y tѵ và phѡu thuѣt thПờng đПợc các cН sở điѷu dПỡng cung cћp 

 Các xét nghiѽm trong phông tht nghiѽm thПờng đПợc các cН sở điѷu dПỡng cung cћp 

 Dҁch vơ̥ Xquang vâ quang tuyѵn X khác thПờng đПợc các cН sở điѷu dПỡng cung cћp 

 Sử dơ̥ng các thiѵt bҁ, chѩng hїn nhП xe lăn thПờng đПợc các cН sở điѷu dПỡng 

cung cћp 

 Các dҁch vơ̥ của bác sĩ/chuyên viên 

 Thiѵt bҁ y tѵ lâu bѷn 

 Các dҁch vơ̥ nha khoa, bao gồm răng giљ 

 Các phỉc lợi vѷ thҁ lực 

 Khám thtnh giác 

 Dҁch vơ̥ chăm sóc nѥn khớp 

 Các dҁch vơ̥ điѷu trҁ bѽnh vѷ chân 

Phỉc lợi nây đЯợc ti҅p tơ̥c trình bây ở trang ti҅p theo 

? 

N҅u quuͬ vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 

vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Đ҉ bi҅t thêm thông tin, hãy truy cѣp 
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SỔ TAY THu̮NH VIÊN Health Net Cal MediConnect ChПНng �� Bљng Phỉc Lợi 

Các dӏch vơ̥ đЯợc chЯЭng trình của chỉng tôi thanh toán 

Chăm sóc tѧi cЭ sở đi҇u dЯỡng (ti҅p) 

QuÞ vҁ sѳ thПờng nhѣn dҁch vơ̥ chăm sóc của quÞ vҁ từ các cН sở trong mїng lПới. Tuy 

nhiên, quÞ vҁ có thѹ nhѣn dҁch vơ̥ chăm sóc của mình từ mOϝt cН sở không thuOϝc mїng 

lПới của chỉng tôi. QuÞ vҁ có thѹ nhѣn dҁch vơ̥ chăm sóc từ các đҁa điѹm sau nѵu h҃ chћp 

nhѣn các khoљn thanh toán của chПНng trình chỉng tôi: 

 DПỡng đПờng hoѭc cOϝng đồng hПu trt chăm sóc liên tơ̥c ở nНi quÞ vҁ sOϕng ngay trПớc 

khi nhѣp viѽn (với điѷu kiѽn lâ cН sở đó cung cћp dҁch vơ̥ chăm sóc tїi dПỡng đПờng). 

 CН sở điѷu dПỡng nНi vợ/chồng quÞ vҁ đang sOϕng tїi thời điѹm quÞ vҁ xuћt viѽn. 

Quý vị cần trao đổi với nhâ cung cấp của mînh vâ nhận giấy giới thiệu. 

Cy thể cần sự cho phép trước (sự phê duyệt trước) để được bao trả, ngoại trừ trường hợp 

cấp cứu. 

Khám sâng lӑc vâ liӋu pháp đi҇u trӏ béo phì đ҉ duy trì viӋc giѩm cân 

Nѵu quÞ vҁ có chѿ sOϕ khOϕi cН thѹ từ 30 trở lên, chỉng tôi sѳ thanh toán cho dҁch vơ̥ tП vћn 

đѹ giỉp quÞ vҁ giљm cân. QuÞ vҁ phљi nhѣn dҁch vơ̥ tП vћn nây ở cН sở chăm sóc chtnh. 

Theo cách đó, dҁch vơ̥ có thѹ đПợc quљn lÞ với chПНng trình phông bѽnh toân diѽn của 

quÞ vҁ. Hãy trao đổi với nhâ cung cћp dҁch vơ̥ chăm sóc chtnh của quÞ vҁ đѹ tìm 

hiѹu thêm. 

Các dӏch vơ̥ trong chЯЭng trình đi҇u trӏ opioid 

ChПНng trình sѳ thanh toán cho các dҁch vơ̥ sau đѹ điѷu trҁ tình trїng rOϕi loїn do sử 

dơ̥ng opioid: 

 ThuOϕc đПợc CН quan Quљn lÞ Thực phџm vâ DПợc phџm (FDA) phẽ duyѽt, cũng nhП 
dҁch vơ̥ quљn lÞ vâ cung cћp những loїi thuOϕc nây cho quÞ vҁ, nѵu áp dơ̥ng 

 TП vћn vѷ sử dơ̥ng dПợc chћt 

 Trҁ liѽu cá nhãn vâ trҁ liѽu theo nhóm 

 Xét nghiѽm đѹ tìm hiѹu vѷ các loїi thuOϕc hoѭc hóa chћt trong cН thѹ quÞ vҁ (xét nghiѽm 
đOϝc ttnh) 

Cy thể cần sự cho phép trước (sự phê duyệt trước) để được bao trả, ngoại trừ trường hợp 

cấp cứu. 

? 

N҅u quuͬ vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 

vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Đ҉ bi҅t thêm thông tin, hãy truy cѣp 
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SỔ TAY THu̮NH VIÊN Health Net Cal MediConnect ChПНng �� Bљng Phỉc Lợi 

Các dӏch vơ̥ đЯợc chЯЭng trình của chỉng tôi thanh toán 

Xét nghiӋm chѯn đoán vâ dӏch vơ̥ vâ vѳt tЯ trӏ liӋu cho bӋnh nhân ngoѧi trỉ 

Chỉng tôi sѳ thanh toán cho các dҁch vơ̥ sau và các dҁch vơ̥ khác cѝn thiѵt vѷ mѭt y tѵ 

khõng đПợc liѽt kê ở đãy� 

 Chơ̥p Xquang 

 Liѽu pháp xї trҁ (liѽu pháp radium vâ chћt đồng vҁ), bao gồm cљ các vѣt liѽu vâ nguồn 

tiѵp liѽu của kȲ thuѣt viên 

 Vѣt tП phѡu thuѣt, chѩng hїn nhП băng gїc phѡu thuѣt 

 Nѯp xПНng, bó bOϝt, vâ các dơ̥ng cơ̥ khác đПợc sử dơ̥ng trong trПờng hợp bҁ gãy xПНng 

vâ trѣt khớp 

 Xét nghiѽm 

 Máu, gồm cљ viѽc bљo quљn vâ quљn lý máu. 

 Các xét nghiѽm chџn đoán khác cho bѽnh nhân ngoїi trỉ (bao gồm các xét nghiѽm 

phức tїp nhП chơ̥p cѥt lớp điѽn toán (CT), chơ̥p cOϝng hПởng từ (MRI), chơ̥p cOϝng 

hПởng từ tia X Mїch (MRA), chơ̥p cѥt lớp vi ttnh bѧng bức xї đНn photon (SPECT)) 

Quý vị cần trao đổi với nhâ cung cấp của mînh vâ nhận giấy giới thiệu. 

Cy thể cần sự cho phép trước (sự phê duyệt trước) để được bao trả, ngoại trừ trường hợp 

cấp cứu. 

? 

N҅u quuͬ vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 

vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Đ҉ bi҅t thêm thông tin, hãy truy cѣp 
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SỔ TAY THu̮NH VIÊN Health Net Cal MediConnect ChПНng �� Bљng Phỉc Lợi 

Các dӏch vơ̥ đЯợc chЯЭng trình của chỉng tôi thanh toán 

Dӏch vơ̥ bӋnh viӋn cho bӋnh nhân ngoѧi trỉ 

Chỉng tôi thanh toán cho các dҁch vơ̥ cѝn thiѵt vѷ mѭt y tѵ mà quÞ vҁ nhѣn đПợc tїi khoa 

khám bѽnh của bѽnh viѽn đѹ chџn đoán hoѭc điѷu trҁ bѽnh hoѭc thПНng ttch, nhП� 

 Các dҁch vơ̥ tїi khoa cћp cứu hoѭc phông khám ngoїi trỉ, chѩng hїn nhП các dҁch vơ̥ 

theo dïi hoѭc phѡu thuѣt cho bѽnh nhân ngoїi trỉ 

o Các dҁch vơ̥ theo dõi có thѹ giỉp bác sĩ của quý vҁ biѵt đПợc quý vҁ có cѝn nhѣp viѽn 

theo diѽn “bѽnh nhân nOϝi trỉ” hay khõng� 

o Trong mOϝt sOϕ trПờng hợp, quý vҁ có thѹ ở lїi viѽn qua đẽm vâ vѡn thuOϝc diѽn “bѽnh 

nhân ngoїi trỉ”� 

o Quý vҁ có thѹ nhѣn thêm thông tin vѷ viѽc là bѽnh nhân nOϝi trú hoѭc ngoїi trú trong 

tờ thông tin này: 

https://www.medicare.gov/sites/default/files/201809/11435AreYouanInpatient

orOutpatient.pdf 

 Các xét nghiѽm trong phông tht nghiѽm vâ xét nghiѽm chџn đoán mâ bѽnh viѽn ttnh 

hóa đНn 

 Dҁch vơ̥ chăm sóc sức kh҅e tâm thѝn, bao gồm dҁch vơ̥ chăm sóc trong chПНng trình 

nhѣp viѽn bán phѝn, nѵu bác sĩ chứng nhѣn rѧng viѽc điѷu trҁ nOϝi trỉ lâ cѝn thiѵt nѵu 

không cung cћp dҁch vơ̥ nây 

 Chơ̥p Xquang vâ các dҁch vơ̥ quang tuyѵn X khác mâ bѽnh viѽn ttnh hóa đНn 

 Vѣt tП y tѵ, chѩng hїn nhП nѯp xПНng vâ bó bOϝt 

 Các lѝn khám sàng l҃c và dҁch vơ̥ phòng bѽnh đПợc liѽt kê trong Bљng Phúc Lợi 

 MOϝt sOϕ loїi thuOϕc mâ quÞ vҁ không thѹ tự dúng 

Quý vị cần trao đổi với nhâ cung cấp vâ nhận giấy giới thiệu. 

Cy thể cần sự chấp thuận trước (sự phê duyệt trước) để được bao trả, ngoại trừ trường hợp 

cấp cứu. 

? 

N҅u quuͬ vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 

vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Đ҉ bi҅t thêm thông tin, hãy truy cѣp 
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SỔ TAY THu̮NH VIÊN Health Net Cal MediConnect ChПНng �� Bљng Phỉc Lợi 

Các dӏch vơ̥ đЯợc chЯЭng trình của chỉng tôi thanh toán 

Dӏch vơ̥ chăm sóc sức khӓe tâm thѭn cho bӋnh nhân ngoѧi trỉ 

Chỉng tôi sѳ thanh toán cho những dҁch vơ̥ chăm sóc sức kh҅e tâm thѝn đПợc cung 

cћp bởi: 

 Bác sĩ tâm thѝn hoѭc bác sĩ đПợc tiѹu bang cћp giћy phép 

 Bác sĩ tâm lÞ lâm sâng 

 Nhân viên công tác xã hOϝi lâm sâng 

 Chuyẽn gia điѷu dПỡng lâm sâng 

 Chuyẽn viẽn điѷu dПỡng 

 Trợ lÞ bác sĩ 

 Bћt kỳ chuyẽn gia chăm sóc sức kh҅e tâm thѝn nâo khác đПợc Mediacare chứng nhѣn 

đủ tiêu chuџn cung cћp dҁch vơ̥ đПợc các luѣt pháp tiѹu bang áp dơ̥ng cho phép 

Chỉng tôi sѳ thanh toán cho các dҁch vơ̥ sau, vâ có thѹ có các dҁch vơ̥ khác khõng đПợc 

liѽt kê ở đãy� 

 Các dҁch vơ̥ phông khám 

 Dҁch vơ̥ điѷu trҁ ban ngây 

 Các dҁch vơ̥ phơ̥c hồi chức năng tãm lÞ xã hOϝi 

 Nhѣp viѽn bán phѝn/Các chПНng trình ngoїi trỉ ttch cực 

 Đánh giá vâ điѷu trҁ sức kh҅e tâm thѝn theo cá nhân và nhóm 

 Kiѹm tra tâm lÞ khi đПợc chѿ đҁnh vѷ mѭt lâm sâng nhѧm đánh giá kѵt quљ sức kh҅e 

tâm thѝn 

 Các dҁch vơ̥ dânh cho bѽnh nhân ngoїi trỉ phơ̥c vơ̥ mơ̥c đtch theo dïi liѽu pháp trҁ liѽu 

bѧng thuOϕc 

 Phông tht nghiѽm, thuOϕc, vѣt tП vâ thuOϕc bổ dânh cho bѽnh nhân ngoїi trỉ 

 TП vћn vѷ tâm thѝn 

Cy thể cần sự cho phép trước (sự phê duyệt trước) để được bao trả, ngoại trừ trường hợp 

cấp cứu. 

? 

N҅u quuͬ vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 

vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Đ҉ bi҅t thêm thông tin, hãy truy cѣp 
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SỔ TAY THu̮NH VIÊN Health Net Cal MediConnect ChПНng �� Bљng Phỉc Lợi 

Các dӏch vơ̥ đЯợc chЯЭng trình của chỉng tôi thanh toán 

Dӏch vơ̥ phơ̥c hồi chức năng cho bӋnh nhân ngoѧi trỉ 

Chỉng tôi sѳ thanh toán cho vѣt lý trҁ liѽu, hoїt đOϝng trҁ liѽu, và âm ngữ trҁ liѽu. 

QuÞ vҁ có thѹ nhѣn đПợc các dҁch vơ̥ phơ̥c hồi chức năng cho bѽnh nhân ngoїi trỉ từ 

khoa khám bѽnh của bѽnh viѽn, văn phông của bác sĩ trҁ liѽu đOϝc lѣp, các cН sở phơ̥c hồi 

chức năng toân diѽn cho bѽnh nhân ngoїi trỉ (CORF) vâ các cН sở khác. 

Quý vị cần trao đổi với nhâ cung cấp của mînh vâ nhận giấy giới thiệu. 

Cy thể cần sự cho phép trước (sự phê duyệt trước) để được bao trả, ngoại trừ trường hợp 

cấp cứu. 

Dӏch vơ̥ đi҇u trӏ lѧm dơ̥ng dЯợc chѫt cho bӋnh nhân ngoѧi trỉ 

Chỉng tôi sѳ thanh toán cho các dҁch vơ̥ sau, vâ có thѹ có các dҁch vơ̥ khác khõng đПợc 

liѽt kê ở đãy� 

 Khám sâng l҃c vâ tП vћn vѷ lїm dơ̥ng rПợu 

 Điѷu trҁ lїm dơ̥ng ma tỉy 

 TП vћn theo nhóm hoѭc cá nhân bởi mOϝt bác sĩ lâm sâng đủ tiêu chuџn 

 Giљi đOϝc bán cћp trong chПНng trình cai nghiѽn tїi nhâ 

 Các dҁch vơ̥ cai nghiѽn ma tỉy vâ/hoѭc rПợu tїi trung tãm điѷu trҁ ngoїi trỉ ttch cực 

 Điѷu trҁ bѧng Naltrexone (vivitrol) phóng thtch chѣm 

Cy thể cần sự cho phép trước (sự phê duyệt trước) để được bao trả, ngoại trừ trường hợp 

cấp cứu. 

Phѱu thuѳt ngoѧi trỉ 

Chỉng tôi sѳ thanh toán cho phѡu thuѣt vâ các dҁch vơ̥ ngoїi trỉ tїi các cН sở dânh cho 

bѽnh nhân ngoїi trỉ của bѽnh viѽn vâ các trung tâm phѡu thuѣt khõng lПu trỉ. 

Quý vị cần trao đổi với nhâ cung cấp của mînh vâ nhận giấy giới thiệu. 

Cy thể cần sự cho phép trước (sự phê duyệt trước) để được bao trả, ngoại trừ trường hợp 

cấp cứu. 

? 

N҅u quuͬ vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 

vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Đ҉ bi҅t thêm thông tin, hãy truy cѣp 
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SỔ TAY THu̮NH VIÊN Health Net Cal MediConnect ChПНng �� Bљng Phỉc Lợi 

Các dӏch vơ̥ đЯợc chЯЭng trình của chỉng tôi thanh toán 

Vѳt dơ̥ng mua tӵ do khõng cѭn toa (OTC) 

QuÞ vҁ thanh toán $� khoљn đồng thanh toán cho các vѣt dơ̥ng OTC đПợc bao trљ 

ChПНng trình bao trљ tOϕi đa $�� mOϛi quÞ cho các vѣt dơ̥ng đПợc cung cћp qua đПờng bПu 

điѽn� Các khoљn khõng sử dơ̥ng khõng đПợc chuyѹn sang tháng tiѵp theo� Xem danh mơ̥c 

đѹ biѵt các giới hїn vѷ vѣt dơ̥ng� 

Dӏch vơ̥ nhѳp viӋn bán phѭn 

Nhѣp viѽn bán phѝn lâ chПНng trình điѷu trҁ tâm thѝn ttch cực có tổ chức� ChПНng trình 

nây đПợc cung cћp tїi cН sở chăm sóc ngoїi trỉ của bѽnh viѽn hoѭc bởi trung tãm chăm 

sóc sức kh҅e tâm thѝn cOϝng đồng� ChПНng trình nây mang ttnh ttch cực hНn dҁch vơ̥ 

chăm sóc đПợc cung cћp tїi văn phông của bác sĩ hoѭc nhâ liѽu pháp của quÞ vҁ. 

ChПНng trình nây có thѹ giỉp quÞ vҁ không phљi nhѣp viѽn. 

LЯu uͬ: Do cѝn cung cћp chứng nhѣn Medicare cho Cal MediConnect, nên chỉng tôi chѿ 

bao trљ cho nhѣp viѽn bán phѝn tїi cН sở chăm sóc ngoїi trỉ của bѽnh viѽn. 

Cy thể cần sự cho phép trước (sự phê duyệt trước) để được bao trả, ngoại trừ trường hợp 

cấp cứu. 

Các dӏch vơ̥ của bác sѺ/nhâ cung cѫp, bao gồm thăm khám tѧi văn phông bác sѺ 

Chỉng tôi sѳ thanh toán cho các dҁch vơ̥ sau: 

 Các dҁch vơ̥ chăm sóc sức kh҅e hoѭc phѡu thuѣt cѝn thiѵt vѷ mѭt y tѵ đПợc cung cћp 

tїi những nНi nhП� 

o Văn phông của bác sĩ 

o Trung tâm phѡu thuѣt khõng lПu trỉ đПợc chứng nhѣn 

o Khu ngoїi trỉ của bѽnh viѽn 

 TП vћn, chџn đoán, vâ điѷu trҁ của chuyên gia 

 Khám thtnh giác vâ thăng bѧng cН bљn do nhà cung cћp dҁch vơ̥ chăm sóc chtnh của 

quý vҁ cung cћp, nѵu bác sĩ của quÞ vҁ yêu cѝu viѽc nây nhѧm kiѹm tra xem quÞ vҁ có 

cѝn điѷu trҁ hay không 

Phúc lợi nây đЯợc ti҅p tơ̥c trình bày ở trang ti҅p theo 

? 

N҅u quuͬ vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 

vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Đ҉ bi҅t thêm thông tin, hãy truy cѣp 
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SỔ TAY THu̮NH VIÊN Health Net Cal MediConnect ChПНng �� Bљng Phỉc Lợi 

Các dӏch vơ̥ đЯợc chЯЭng trình của chỉng tôi thanh toán 

Các dӏch vơ̥ của bác sѺ/nhâ cung cѫp, bao gồm thăm khám tѧi văn phông bác sѺ (ti҅p) 

 Các dҁch vơ̥ y tѵ từ xa cho những lѝn thăm khám hâng tháng liẽn quan đѵn bѽnh thѣn 

giai đoїn cuOϕi, dành cho hOϝi viên thџm tách thѣn tїi gia ở trung tâm thџm tách thѣn tїi 

bѽnh viѽn hoѭc trung tâm thџm tách thѣn tїi bѽnh viѽn điѷu trҁ tích cực, trung tâm thџm 

tách thѣn hoѭc nhà của hOϝi viên. 

 Các dҁch vơ̥ y tѵ từ xa đѹ chџn đoán, đánh giá hoѭc điѷu trҁ các triѽu chứng đOϝt quỵ 

 Thăm khám љo (ví dơ̥ qua điѽn thoїi hoѭc trò chuyѽn qua video) với nhà cung cћp của 

quý vҁ trong từ 510 phút nѵu: 

o quý vҁ không phљi là bѽnh nhân mới và 

o thăm khám khõng liẽn quan đѵn lѝn thăm khám tїi văn phông trong � ngây gѝn đãy 

và 

o thăm khám khõng dѡn đѵn lѝn thăm khám tїi văn phông trong vông �� giờ hoѭc 

cuOϝc hѯn sớm nhћt có thѹ 

 Đánh giá video vâ�hoѭc hình љnh mà quý vҁ gửi cho bác sĩ, cũng nhП đПợc bác sĩ giљi 

thích và theo dõi trong vòng 24 giờ nѵu: 

o quý vҁ không phљi là bѽnh nhân mới và 

o đánh giá khõng liẽn quan đѵn lѝn thăm khám tїi văn phông trong � ngây gѝn đãy 

và 

o đánh giá khõng dѡn đѵn lѝn thăm khám tїi văn phông trong vông �� giờ hoѭc cuOϝc 

hѯn sớm nhћt có thѹ 

 HOϝi chџn giữa bác sĩ của quý vҁ với các bác sĩ khác qua điѽn thoїi, Internet hoѭc bѽnh 

án điѽn tử, nѵu quý vҁ không phљi là bѽnh nhân mới 

 Ý kiѵn thứ hai của nhâ cung cћp khác trong mїng lПới trПớc khi thực hiѽn thủ thuѣt 

y tѵ 

Phỉc lợi nây đЯợc ti҅p tơ̥c trình bây ở trang ti҅p theo 

? 

N҅u quuͬ vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 

vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Đ҉ bi҅t thêm thông tin, hãy truy cѣp 
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SỔ TAY THu̮NH VIÊN Health Net Cal MediConnect ChПНng �� Bљng Phỉc Lợi 

Các dӏch vơ̥ đЯợc chЯЭng trình của chỉng tôi thanh toán 

Các dӏch vơ̥ của bác sѺ/nhâ cung cѫp, bao gồm thăm khám tѧi văn phông bác sѺ (ti҅p) 

 Dҁch vơ̥ chăm sóc nha khoa khõng đҁnh kỳ. Các dҁch vơ̥ đПợc bao trљ giới hїn ở: 

o Phѡu thuѣt hâm hoѭc cћu trỉc liên quan 

o Chѿnh những chOϛ gãy xПНng hâm hoѭc xПНng mѭt 

o Nhổ răng trПớc khi xї trҁ bѽnh ung thП khOϕi u 

o Các dҁch vơ̥ sѳ đПợc bao trљ khi đПợc bác sĩ cung cћp 

Quý vị cần trao đổi với nhâ cung cấp của mînh vâ nhận giấy giới thiệu để gặp chuyên gia. 

Cy thể cần sự cho phép trước (sự phê duyệt trước) để được bao trả, ngoại trừ trường hợp 

cấp cứu. 

Các dӏch vơ̥ đi҇u trӏ bӋnh v҇ chân 

Chỉng tôi sѳ thanh toán cho các dҁch vơ̥ sau: 

 Chџn đoán vâ điѷu trҁ y tѵ hoѭc phѡu thuѣt các thПНng ttch vâ bѽnh liẽn quan đѵn bân 

chân (vt dơ̥ nhП ngón chân khoѧm hoѭc đau cựa gót chân) 

 Dҁch vơ̥ chăm sóc bân chãn đҁnh kỳ dânh cho những thânh viên mѥc các bѽnh trїng 

љnh hПởng đѵn chân, chѩng hїn nhП bѽnh tiѹu đПờng 

Dҁch vơ̥ chăm sóc bân chãn thПờng kỳ bổ sung giới hїn ở 12 lѝn thăm khám mOϛi năm 

bao gồm cѥt hoѭc loїi b҅ cơ̥c chai sѝn ở chân và cѥt tѿa, cѥt hoѭc bћm móng chân 

Quý vị cần trao đổi với nhâ cung cấp của mînh vâ nhận giấy giới thiệu. 

Khám sâng lӑc ung thЯ tuy҅n ti҇n liӋt 

Với nam giới 50 tuổi trở lên, chỉng tôi sѳ thanh toán cho các dҁch vơ̥ dПới đãy �� tháng 

mOϝt lѝn: 

 Khám trực trâng bѧng ngón tay 

 Xét nghiѽm kháng nguyẽn đѭc hiѽu tuyѵn tiѷn liѽt (PSA) 

Quý vị cần trao đổi với nhâ cung cấp của mînh vâ nhận giấy giới thiệu. 

Cy thể cần sự cho phép trước (sự phê duyệt trước) để được bao trả, ngoại trừ trường hợp 

cấp cứu. 

? 

N҅u quuͬ vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 

vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Đ҉ bi҅t thêm thông tin, hãy truy cѣp 
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SỔ TAY THu̮NH VIÊN Health Net Cal MediConnect ChПНng �� Bљng Phỉc Lợi 

Các dӏch vơ̥ đЯợc chЯЭng trình của chỉng tôi thanh toán 

Thi҅t bӏ giѩ vâ vѳt tЯ liẽn quan 

Các thiѵt bҁ giљ thay thѵ cho toân bOϝ hoѭc mOϝt phѝn bOϝ phѣn cН thѹ hoѭc chức năng cН 

thѹ. Chỉng tôi sѳ thanh toán cho các thiѵt bҁ giљ sau đãy, vâ có thѹ có các thiѵt bҁ khác 

khõng đПợc liѽt kê ở đãy� 

 Tỉi hѣu môn giљ vâ vѣt tП liẽn quan tới dҁch vơ̥ chăm sóc hѣu môn giљ 

 Dinh dПỡng trong vâ ngoâi đПờng tiêu hóa, bao gồm bOϝ dơ̥ng cơ̥ cung cћp thức ăn, 

bНm truyѷn, Oϕng và bOϝ chuyѹn đổi, các loїi dung dҁch và vѣt tП đѹ tự tiêm 

 Máy điѷu hôa nhҁp tim 

 Nѯp 

 Giây chѿnh hình 

 Tay chân giљ 

 Vỉ giљ (bao gồm áo ngực phѡu thuѣt sau khi giљi phѡu vỉ) 

 BOϝ phѣn giљ đѹ thay thѵ tћt cљ các bOϝ phѣn cН thѹ bẽn ngoâi đã bҁ cѥt b҅ hoѭc suy yѵu 

do bѽnh, chћn thПНng hoѭc khuyѵt tѣt bџm sinh 

 Kem vâ tã dânh cho chứng đїi tiѹu tiѽn không tự chủ 

Chỉng tôi cũng sѳ thanh toán cho mOϝt sOϕ vѣt tП liẽn quan đѵn các thiѵt bҁ giљ. Chỉng tôi 

cũng sѳ thanh toán cho viѽc sửa chữa hoѭc thay thѵ các thiѵt bҁ giљ. 

Chỉng tôi cung cћp mOϝt sOϕ khoљn bao trљ sau khi cѥt b҅ đơ̥c thủy tinh thѹ hoѭc phѡu thuѣt 

đơ̥c thủy tinh thѹ. Xem “Chăm sóc thҁ lực” ở phѝn sau của mơ̥c nây đѹ biѵt thông tin 

chi tiѵt. 

Chỉng tôi sѳ không thanh toán cho các thiѵt bҁ nha khoa giљ. 

Quý vị cần trao đổi với nhâ cung cấp của quý vị vâ nhận giấy giới thiệu cho kem vâ tã cho 

chứng đại tiểu tiện kh{ng tự chủ. 

Cy thể cần sự cho phép trước (sự phê duyệt trước) để được bao trả, ngoại trừ trường hợp 

cấp cứu. 

? 

N҅u quuͬ vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 

vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Đ҉ bi҅t thêm thông tin, hãy truy cѣp 
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SỔ TAY THu̮NH VIÊN Health Net Cal MediConnect ChПНng �� Bљng Phỉc Lợi 

Các dӏch vơ̥ đЯợc chЯЭng trình của chỉng tôi thanh toán 

Dӏch vơ̥ phơ̥c hồi chức năng phổi 

Chỉng tôi sѳ thanh toán cho các chПНng trình phơ̥c hồi chức năng phổi cho các hOϝi viên 

mѥc bѽnh phổi tѥc nghѳn mїn ttnh (COPD) ở mức đOϝ từ vừa đѵn rћt nѭng. QuÞ vҁ phљi có 

giћy giới thiѽu cho dҁch vơ̥ phơ̥c hồi chức năng phổi của bác sĩ hoѭc nhâ cung cћp điѷu trҁ 

bѽnh COPD. 

Chỉng tôi sѳ thanh toán cho các dҁch vơ̥ hô hћp dânh cho các bѽnh nhân phơ̥ thuOϝc vâo 

máy thở. 

Cy thể cần sự cho phép trước (sự phê duyệt trước) để được bao trả, ngoại trừ trường hợp 

cấp cứu. 

Khám sâng lӑc vâ tЯ vѫn các bӋnh lãy truy҇n qua đЯờng tình dơ̥c (STI) 

Chỉng tôi sѳ thanh toán cho các lѝn khám sâng l҃c đѹ phát hiѽn bѽnh chlamydia, bѽnh 

lѣu, bѽnh giang mai, vâ bѽnh viêm gan B. Các lѝn khám sâng l҃c nây đПợc bao trљ cho 

phơ̥ nữ mang thai vâ cho mOϝt sOϕ ngПời có nguy cН cao mѥc bѽnh STI. Nhà cung cћp dҁch 

vơ̥ chăm sóc chtnh phљi yêu cѝu lâm các xét nghiѽm. Chỉng tôi bao trљ cho các xét 

nghiѽm nây 12 tháng mOϝt lѝn hoѭc tїi mOϝt sOϕ thời điѹm trong thai kỳ. 

Hâng năm chỉng tôi cũng thanh toán cho tOϕi đa hai buổi tП vћn trực tiѵp, ttch cực cao vѷ 

hânh vi cho những ngПời lớn có quan hѽ tình dơ̥c tăng nguy cН mѥc các bѽnh STI. MOϛi 

buổi có thѹ kéo dâi trong �� đѵn 30 phỉt. Chỉng tôi sѳ chѿ thanh toán cho các buổi tП vћn 

nây nhП mOϝt dҁch vơ̥ phông ngừa nѵu chỉng đПợc nhâ cung cћp dҁch vơ̥ chăm sóc chtnh 

cung cћp. Các buổi tП vћn nây phљi diѻn ra ở cН sở chăm sóc chtnh, chѩng hїn nhП văn 

phông của bác sĩ. 

? 

N҅u quuͬ vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 

vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Đ҉ bi҅t thêm thông tin, hãy truy cѣp 
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SỔ TAY THu̮NH VIÊN Health Net Cal MediConnect ChПНng �� Bљng Phỉc Lợi 

Các dӏch vơ̥ đЯợc chЯЭng trình của chỉng tôi thanh toán 

Dӏch vơ̥ chăm sóc tѧi cЭ sở đi҇u dЯỡng chuyên môn (SNF) 

Chỉng tôi sѳ thanh toán cho các dҁch vơ̥ sau, vâ có thѹ có các dҁch vơ̥ khác khõng đПợc 

liѽt kê ở đãy� 

 Phông hai giПờng, hoѭc phông riêng nѵu cѝn thiѵt vѷ mѭt y tѵ 

 Ăn uOϕng, bao gồm cљ chѵ đOϝ ăn đѭc biѽt 

 Dҁch vơ̥ điѷu dПỡng 

 Vѣt lý trҁ liѽu, hoїt đOϝng trҁ liѽu, và âm ngữ trҁ liѽu 

 ThuOϕc quÞ vҁ nhѣn đПợc nhП lâ mOϝt phѝn chПНng trình chăm sóc của quÞ vҁ, bao 

gồm cљ các chћt tự sљn sinh trong cН thѹ, chѩng hїn nhП các yѵu tOϕ lâm đõng máu 

 Máu, gồm cљ viѽc bљo quљn vâ quљn lý máu. 

 Vѣt tП y tѵ vâ phѡu thuѣt đПợc cН sở điѷu dПỡng cung cћp 

 Xét nghiѽm trong phông tht nghiѽm đПợc cН sở điѷu dПỡng cung cћp 

 Dҁch vơ̥ chơ̥p Xquang vâ quang tuyѵn X khác đПợc cН sở điѷu dПỡng cung cћp 

 Các thiѵt bҁ, chѩng hїn nhП xe lăn, thПờng đПợc cН sở điѷu dПỡng cung cћp 

 Các dҁch vơ̥ của bác sĩ/nhâ cung cћp 

QuÞ vҁ sѳ thПờng nhѣn dҁch vơ̥ chăm sóc của quÞ vҁ từ các cН sở trong mїng lПới. Tuy 

nhiên, quÞ vҁ có thѹ nhѣn dҁch vơ̥ chăm sóc của mình từ mOϝt cН sở không thuOϝc mїng 

lПới của chỉng tôi. QuÞ vҁ có thѹ nhѣn dҁch vơ̥ chăm sóc từ các đҁa điѹm sau nѵu h҃ chћp 

nhѣn các khoљn thanh toán của chПНng trình chỉng tôi: 

 DПỡng đПờng hoѭc cOϝng đồng hПu trt chăm sóc liên tơ̥c nНi quÞ vҁ sOϕng trПớc khi 

nhѣp viѽn (với điѷu kiѽn lâ cН sở đó cung cћp dҁch vơ̥ chăm sóc tїi dПỡng đПờng) 

 CН sở điѷu dПỡng nНi vợ/chồng quÞ vҁ sOϕng tїi thời điѹm quÞ vҁ xuћt viѽn 

Quý vị cần trao đổi với nhâ cung cấp của mînh vâ nhận giấy giới thiệu. 

Cy thể cần sự cho phép trước (sự phê duyệt trước) để được bao trả, ngoại trừ trường hợp 

cấp cứu. 

? 

N҅u quuͬ vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 

vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Đ҉ bi҅t thêm thông tin, hãy truy cѣp 
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SỔ TAY THu̮NH VIÊN Health Net Cal MediConnect ChПНng �� Bљng Phỉc Lợi 

Các dӏch vơ̥ đЯợc chЯЭng trình của chỉng tôi thanh toán 

LiӋu pháp tѳp th҉ dơ̥c đЯợc giám sát (SET) 

ChПНng trình sѳ thanh toán SET cho các hOϝi viên mѥc bѽnh đOϝng mїch ngoїi biên có triѽu 

chứng (PAD), ngПời có giћy giới thiѽu PAD từ bác sĩ chҁu trách nhiѽm điѷu trҁ PAD. 

ChПНng trình sѳ thanh toán cho: 

 TOϕi đa �� buổi trong khoљng thời gian 12 tuѝn nѵu tћt cљ các yêu cѝu SET đПợc 

đáp ứng 

 Thêm 36 buổi theo thời gian nѵu đПợc nhà cung cћp dҁch vơ̥ chăm sóc sức kh҅e coi là 

cѝn thiѵt vѷ mѭt y tѵ 

ChПНng trình SET phљi là: 

 các buổi chПНng trình đâo tїo tѣp thѹ dơ̥c trҁ liѽu cho PAD kéo dài từ �� đѵn 60 phút ở 

các thành viên bҁ chuOϝt rỉt chãn do lПu thõng máu kém (đau cách hồi) 

 tїi cН sở chăm sóc ngoїi trỉ của bѽnh viѽn hoѭc tїi văn phông của bác sĩ 

 ĐПợc cung cћp bởi nhãn viẽn có trình đOϝ đљm bљo lợi ích lớn hНn thiѽt hїi vâ đПợc đâo 

tїo vѷ liѽu pháp tѣp thѹ dơ̥c cho PAD 

 DПới sự giám sát trực tiѵp của mOϝt bác sĩ, trợ lÞ bác sĩ, hoѭc chuyẽn viẽn điѷu 

dПỡng�chuyẽn gia điѷu dПỡng lãm sâng đПợc đâo tїo vѷ cљ kȲ thuѣt hồi sức tim phổi 

cН bљn và nâng cao 

Quý vị cần trao đổi với nhâ cung cấp của mînh vâ nhận giấy giới thiệu. 

Cy thể cần sự cho phép trước (sự phê duyệt trước) để được bao trả, ngoại trừ trường hợp 

cấp cứu. 

? 

N҅u quuͬ vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 

vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Đ҉ bi҅t thêm thông tin, hãy truy cѣp 
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SỔ TAY THu̮NH VIÊN Health Net Cal MediConnect ChПНng �� Bљng Phỉc Lợi 

Các dӏch vơ̥ đЯợc chЯЭng trình của chỉng tôi thanh toán 

Dӏch vơ̥ chăm sóc khѯn cѫp 

Chăm sóc khџn cћp lâ dҁch vơ̥ chăm sóc đПợc cung cћp đѹ điѷu trҁ: 

 TrПờng hợp không cћp cứu cѝn đПợc chăm sóc y tѵ ngay lѣp tức, hoѽc 

 Bѽnh trїng bћt ngờ, hoѽc 

 ThПНng ttch, hoѽc 

 Bѽnh trїng cѝn chăm sóc ngay lѣp tức. 

Nѵu quÞ vҁ cѝn dҁch vơ̥ chăm sóc khџn cћp, trПớc tiên quÞ vҁ cѝn cOϕ gѥng nhѣn dҁch vơ̥ 

chăm sóc đó từ nhâ cung cћp trong mїng lПới. Tuy nhiên, quÞ vҁ có thѹ sử dơ̥ng các nhâ 

cung cћp ngoâi mїng lПới khi quÞ vҁ không thѹ đѵn đПợc nhâ cung cћp trong mїng lПới. 

Chăm sóc cѝn thiѵt khџn cћp đПợc nhѣn bên ngoâi Hoa Kỳ có thѹ đПợc xem lâ trПờng 

hợp cћp cứu thuOϝc phỉc lợi khoљn bao trљ cћp cứu/khџn cћp toân cѝu� Đѹ biѵt thêm thông 

tin, xem “Khoљn bao trљ Dҁch vơ̥ Cћp cứu/Khџn cћp Toàn cѝu” trong phѝn sau của Bљng 

phúc lợi này. 

Dӏch vơ̥ chăm sóc thӏ lӵc 

Chỉng tôi sѳ thanh toán cho các dҁch vơ̥ sau: 

 Khám mѥt đҁnh kỳ mOϛi năm mOϝt lѝn; vâ 

 TOϕi đa $��� cho ktnh mѥt (g҃ng kính tiêu chuџn và không theo tiêu chuџn và tròng kính 

mѥt cН bљn loїi đНn trông, hai trông, ba trông hoѭc thћu ktnh) hai năm mOϝt lѝn*,**, hoѭc 

 TOϕi đa $��� cho các ktnh áp trông tự ch҃n, lѥp chѿnh vâ đánh giá hai năm mOϝt lѝn*, **, 

***. 

 Khám thҁ lực kém (tOϕi đa bOϕn lѝn mOϛi năm)**** 

 Vѣt liѽu hOϛ trợ thҁ lực kém**** 

*Kể từ ngây sử dụng dịch vụ/ngây mua, phỉc lợi nhiѷu năm có thѹ không sѫn có trong các 

năm tiѵp theo. 

**QuÞ vҁ chҁu trách nhiѽm thanh toán 100% bћt kỳ sOϕ dП nâo côn lїi vПợt quá khoљn trợ 

cћp $250. 

***Ktnh áp trông, lѥp chѿnh vâ đánh giá cѝn thiѵt cho thҁ lực đПợc thanh toán toân bOϝ hai 

năm mOϝt lѝn. 

Phỉc lợi nây đЯợc ti҅p tơ̥c trình bây ở trang ti҅p theo 

? 

N҅u quuͬ vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 

vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Đ҉ bi҅t thêm thông tin, hãy truy cѣp 
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SỔ TAY THu̮NH VIÊN Health Net Cal MediConnect ChПНng �� Bљng Phỉc Lợi 

Các dӏch vơ̥ đЯợc chЯЭng trình của chỉng tôi thanh toán 

Dӏch vơ̥ chăm sóc thӏ lӵc (ti҅p) 

****Bao trљ đПợc hїn chѵ cho phơ̥ nữ mang thai hoѭc những ngПời sOϕng trong dПỡng 

đПờng chuyẽn mõn khi đáp ứng những tiêu chuџn vѷ chџn đoán vâ kê toa. Các dҁch vơ̥ 

đПợc bao trљ bao gồm: 

Khám� đánh giá chuyên môn, lѥp chѿnh thiѵt bҁ hOϛ trợ thҁ lực kém vâ theo dïi sau đó, nѵu 

phú hợp, bao gồm cљ dҁch vơ̥ chăm sóc theo dïi sáu tháng. 

Thiѵt bҁ hOϛ trợ thҁ lực kém bao gồm: 

 Thiѵt bҁ cѝm tay hOϛ trợ thҁ lực kém vâ các thiѵt bҁ hOϛ trợ khác không gѥn trên ktnh mѥt 

 Thiѵt bҁ hOϛ trợ thҁ lực kém gѥn trên ktnh mѥt đНn trông 

 Hѽ thOϕng ktnh viѻn v҃ng vâ ktnh phức hợp khác, bao gồm cљ hѽ thOϕng ktnh viѻn 
v҃ng tѝm nhìn xa, ktnh viѻn v҃ng tѝm nhìn gѝn vâ hѽ thOϕng trông mѥt phức hợp 

Các dҁch vơ̥ y tѵ vѷ mѥt: 

QuÞ vҁ cѝn trao đổi với nhâ cung cћp của quÞ vҁ vâ nhѣn giћy giới thiѽu cho các lѝn khám 

thҁ lực đПợc Medicare bao trљ. 

Các Dҁch Vơ̥ Y Tѵ vѷ Mѥt đПợc PCP của quÞ vҁ cung cћp hoѭc sѥp xѵp. 

Chỉng tôi sѳ thanh toán cho các dҁch vơ̥ bác sĩ dânh cho bѽnh nhân ngoїi trỉ vѷ chџn 

đoán vâ điѷu trҁ các bѽnh vâ các chћn thПНng vѷ mѥt. Ví dơ̥, dҁch vơ̥ này bao gồm khám 

mѥt hâng năm cho bѽnh võng mїc do tiѹu đПờng cho những ngПời mѥc bѽnh tiѹu đПờng 

vâ điѷu trҁ thoái hóa điѹm vàng do tuổi tác. 

Với những ngПời có nguy cН mѥc bѽnh tăng nhãn áp cao, chỉng tôi sѳ thanh toán cho 

khám sâng l҃c bѽnh tăng nhãn áp mOϝt lѝn mOϛi năm� Những ngПời có nguy cН mѥc bѽnh 

tăng nhãn áp cao bao gồm: 

 Những ngПời có tiѷn sử gia đình mѥc bѽnh tăng nhãn áp 

 Những ngПời mѥc bѽnh tiѹu đПờng 

 Những ngПời MȲ gOϕc Phi từ 50 tuổi trở lên 

 Những ngПời MȲ gOϕc Tây Ban Nha vâ Bồ Đâo Nha từ 65 tuổi trở lên 

Chỉng tôi sѳ thanh toán cho mOϝt cѭp ktnh mѥt hoѭc ktnh áp trông sau mOϛi ca phѡu thuѣt 

đơ̥c thủy tinh thѹ khi bác sĩ gѥn thủy tinh thѹ nOϝi nhãn. (Nѵu quÞ vҁ tham gia hai ca phѡu 

thuѣt đơ̥c thủy tinh thѹ riêng biѽt, quÞ vҁ phљi mua mOϝt cѭp ktnh mѥt sau mOϛi ca phѡu thuѣt. 

Phúc lợi nây đЯợc ti҅p tơ̥c trình bày ở trang ti҅p theo 

? 

N҅u quuͬ vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 

vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Đ҉ bi҅t thêm thông tin, hãy truy cѣp 
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SỔ TAY THu̮NH VIÊN Health Net Cal MediConnect ChПНng �� Bљng Phỉc Lợi 

Các dӏch vơ̥ đЯợc chЯЭng trình của chỉng tôi thanh toán 

Dӏch vơ̥ chăm sóc thӏ lӵc (ti҅p) 

QuÞ vҁ không thѹ nhѣn hai cѭp ktnh sau ca phѡu thuѣt thứ hai, ngay cљ khi quÞ vҁ đã không 

nhѣn mOϝt cѭp ktnh sau ca phѡu thuѣt thứ nhћt.) Chỉng tôi cũng sѳ thanh toán cho các trông 

ktnh hiѽu chѿnh, g҃ng ktnh, vâ vѣt tП thay thѵ nѵu quÞ vҁ cѝn sau khi cѥt b҅ đơ̥c thủy tinh thѹ 

mâ không cћy thủy tinh thѹ. 

Cách thức sư̂ dơ̥ng các phỉc lợi v҇ thӏ lӵc của quuͬ vӏ 

ChПНng trình nây cung cћp khoљn bao trљ cho mOϝt lѝn khám mѥt đҁnh kỳ hâng năm vâ 

khoљn bao trљ ktnh mѥt 24 tháng mOϝt lѝn. QuÞ vҁ sѳ đПợc khám thҁ lực đҁnh kỳ hâng năm 

(đѹ xác đҁnh nhu cѝu cѝn có ktnh mѥt hiѽu chѿnh) vâ bћt kỳ ktnh mѥt áp dơ̥ng nâo thông qua 

nhà cung cћp dҁch vơ̥ thҁ lực tham gia, không phљi nhóm y tѵ của quÞ vҁ. 

Sѥp xѵp viѽc khám thҁ lực đҁnh kỳ hâng năm của quÞ vҁ với nhâ cung cћp dҁch vơ̥ thҁ lực 

tham gia� Đѹ tìm nhà cung cћp dҁch vơ̥ thҁ lực tham gia, hãy liên lїc với bOϝ phѣn Dҁch vơ̥ hOϝi 

viên của Health Net Cal MediConnect theo sOϕ 18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng 

đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có 

thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. 

CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Hoѭc quÞ vҁ có thѹ tra cứu trực tuyѵn tїi 

mmp.healthnetcalifornia.com. 

QuÞ vҁ có thѹ mua ktnh mѥt từ nhâ cung cћp đã khám cho quÞ vҁ hoѭc từ danh sách các 

nhâ cung cћp ktnh mѥt tham gia trong khu vực dҁch vơ̥ của quÞ vҁ. Ktnh mѥt đПợc cung cћp 

bởi các nhâ cung cћp không phљi lâ các nhâ cung cћp tham gia khõng đПợc bao trљ� Đѹ tìm 

nhà cung cћp kính mѥt tham gia, hãy g҃i cho bOϝ phѣn Dҁch vơ̥ hOϝi viên của 

Health Net Cal MediConnect theo sOϕ 18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ 

tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi 

tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i 

nây miѻn pht. Hoѭc quÞ vҁ có thѹ tra cứu trực tuyѵn tїi mmp.healthnetcalifornia.com. 

QuÞ vҁ sѳ chҁu trách nhiѽm thanh toán cho các dҁch vơ̥ khõng đПợc bao trљ, chѩng hїn nhП 

bћt kỳ sOϕ tiѷn nâo vПợt quá trợ cћp cho kính của quÞ vҁ hoѭc các túy ch҃n mѥt ktnh thџm 

mȲ nhП lớp chOϕng xПớc, ktnh đa trông, mâu, v.v. Khoљn thanh toán mâ quÞ vҁ thực hiѽn cho 

các dҁch vơ̥ khõng đПợc bao trљ nây sѳ đПợc thực hiѽn trực tiѵp cho nhâ cung cћp kính mѥt 

tham gia của quÞ vҁ. 

Đó lâ tћt cљ những viѽc quÞ vҁ cѝn thực hiѽn đѹ đПợc khám thҁ lực đҁnh kỳ vâ nhѣn ktnh mѥt 

hoѭc ktnh áp trông mới. 

Đѹ có danh sách các trПờng hợp loїi trừ vѷ Ktnh mѥt vâ Khám thҁ lực đҁnh kỳ, vui lông xem 

Mơ̥c F ở phѝn sau trong ChПНng nây. 

? 

N҅u quuͬ vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 

vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Đ҉ bi҅t thêm thông tin, hãy truy cѣp 
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SỔ TAY THu̮NH VIÊN Health Net Cal MediConnect ChПНng �� Bљng Phỉc Lợi 

Các dӏch vơ̥ đЯợc chЯЭng trình của chỉng tôi thanh toán 

Thăm khám phông bӋnh “Welcome to Medicare” 

Chỉng tôi bao trљ cho thăm khám phông bѽnh “Welcome to Medicare” mOϝt lѝn. Lѝn thăm 

khám nây bao gồm: 

 Đánh giá sức kh҅e của quÞ vҁ, 

 Giáo dơ̥c vâ tП vћn vѷ các dҁch vơ̥ phông bѽnh quÞ vҁ cѝn (bao gồm khám sâng l҃c vâ 

tiêm phòng) vâ 

 Giћy giới thiѽu dҁch vơ̥ chăm sóc khác nѵu quÞ vҁ cѝn. 

LЯu uͬ: Chỉng tôi bao trљ lѝn thăm khám phông bѽnh “Welcome to Medicare” (Chào mừng 

đѵn với Medicare) chѿ trong vông 12 tháng đѝu tiên quÞ vҁ có Medicare Phѝn B. Khi quÞ vҁ 

lên lҁch hѯn, hãy cho văn phông bác sĩ của quÞ vҁ biѵt rѧng quÞ vҁ muOϕn lên lҁch khám 

phông bѽnh “Welcome to Medicare” (Chào mừng đѵn với Medicare) của quÞ vҁ. 

Khoѩn bao trѩ dӏch vơ̥ cѫp cứu/khѯn cѫp toân cѭu 

Khoљn bao trљ dҁch vơ̥ cћp cứu/khџn cћp toân cѝu� ĐПợc đҁnh nghĩa lâ dҁch vơ̥ chăm sóc 

khџn cћp, cћp cứu vâ sau ổn đҁnh đã nhѣn bên ngoâi Hoa Kỳ. 1 

 Chѿ giới hїn cho các dҁch vơ̥ đПợc phân loїi lâ dҁch vơ̥ chăm sóc cћp cứu, cѝn thiѵt 
khџn cћp hoѭc sau ổn đҁnh nѵu chỉng đã từng đПợc cung cћp ở Hoa Kỳ. 1 

 Các dҁch vơ̥ cứu thПНng sѳ đПợc bao trљ trong trПờng hợp viѽc đПa quÞ vҁ tới 

phông cћp cứu bѧng bћt kỳ cách nâo khác có thѹ gây nguy hiѹm cho sức kh҅e của 

quÞ vҁ. 

 Thuѵ vâ các khoљn pht nПớc ngoâi (bao gồm nhПng khõng giới hїn pht chuyѹn đổi 
tiѷn tѽ hoѭc pht giao dҁch) không đПợc bao trљ. 

Mức giới hїn $50,000 hâng năm đПợc áp dơ̥ng cho Khoљn bao trљ dҁch vơ̥ cћp cứu�khџn 

cћp toân cѝu� 

1Hoa Kỳ có nghĩa lâ 50 tiѹu bang, Quѣn Columbia, Puerto Rico, Quѝn đљo Virgin, Guam, 

Quѝn đљo Bѥc Mariana vâ American Samoa. 

? 

N҅u quuͬ vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 

vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Đ҉ bi҅t thêm thông tin, hãy truy cѣp 

mmp.healthnetcalifornia.com. 113 



       

             

                  

                 

               

  
 

 

              

  

  

            

                

                     

         

              

       

              

  

           

               

            

         

             

          

             

            

              

             

              

              

             

                

                   

           

SỔ TAY THu̮NH VIÊN Health Net Cal MediConnect ChПНng �� Bљng Phỉc Lợi 

E.   Các phúc lợi  đЯợc bao  trѩ  ngoâi Health  Net  Cal  MediConnect  

Các dҁch vơ̥ sau đãy khõng đПợc Health Net Cal MediConnect bao trљ nhПng đПợc cung cћp thông 

qua Medicare hoѭc MediCal. 

E1. Chuy҉n ti҅p v҇ cộng đồng California (CCT) 

ChПНng trình Chuyѹn tiѵp vѷ cOϝng đồng California (CCT) sử dơ̥ng các Tổ chức dѡn dѥt tїi đҁa 

phПНng đѹ giúp những ngПời thơ̥ hПởng MediCal đủ tiêu chuџn đã sOϕng tїi mOϝt cН sở nOϝi trú trong 

ít nhћt 90 ngây liên tiѵp, chuyѹn tiѵp vѷ và sinh sOϕng an toàn tїi mOϝt cН sở trong cOϝng đồng. ChПНng 

trình CCT tâi trợ cho các dҁch vơ̥ điѷu phOϕi chuyѹn tiѵp trong giai đoїn tiѷn chuyѹn tiѵp và trong 

365 ngày sau khi chuyѹn tiѵp đѹ trợ giúp những ngПời thơ̥ hПởng trở lїi mõi trПờng cOϝng đồng. 

QuÞ  vҁ  có  thѹ  nhѣn các dҁch vơ̥  điѷu phOϕi  chuyѹn tiѵp từ  bћt kỳ  Tổ  chức dѡn dѥt  cung  cћp CCT  nâo 

phơ̥c vơ̥  quѣnmâ  quÞ  vҁ  đang  sOϕng.  QuÞ  vҁ  có  thѹ  tìm  danh  sách các Tổ  chức dѡn dѥt  cung cћp CCT 

vâ  các quѣn mâ  các tổ  chức nây  phơ̥c vơ̥  trên  trang  web  của Sở  Dҁch vơ̥  Chăm  sóc  Sức kh҅e tїi  đҁa 

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

Đӕi với các dӏch vơ̥ đi҇u phӕi chuy҉n ti҅p CCT: 

MediCal sѳ thanh toán cho các dҁch vơ̥ điѷu phOϕi chuyѹn tiѵp. QuÞ vҁ không phљi thanh toán cho các 

dҁch vơ̥ nây. 

Đӕi với các dӏch vơ̥ không liên quan tới chuy҉n ti҅p CCT của quuͬ vӏ: 

Nhâ cung cћp sѳ ttnh hóa đНn cho Health Net Cal MediConnect đOϕi với các dҁch vơ̥ của quÞ vҁ. 

Health Net Cal MediConnect sѳ thanh toán cho các dҁch vơ̥ đПợc cung cћp sau khi quý vҁ chuyѹn 

tiѵp. QuÞ vҁ không phљi thanh toán cho các dҁch vơ̥ nây. 

Mѭc dù quý vҁ đang nhѣn các dҁch vơ̥ điѷu phOϕi chuyѹn tiѵp CCT, Health Net Cal MediConnect sѳ trљ 

tiѷn cho các dҁch vơ̥ đПợc liѽt kê trong Bљng phúc lợi trong Mơ̥c D của chПНng nây� 

Không có thay đổi nâo v҇ phúc lợi bao trѩ thuӕc của Health Net Cal MediConnect: 

Loїi thuOϕc nâo khõng đПợc chПНng trình CCT bao trљ. Quý vҁ sѳ tiѵp tơ̥c nhѣn đПợc phúc lợi thuOϕc 

thõng thПờng thông qua Health Net Cal MediConnect� Đѹ biѵt thêm thông tin, vui lông xem ChПНng �� 

LЯu uͬ: Nѵu quÞ vҁ cѝn dҁch vơ̥ chuyѹn tiѵp không phљi CCT, quÞ vҁ nên g҃i cho điѷu phOϕi viên dҁch 

vơ̥ chăm sóc của quÞ vҁ đѹ sѥp xѵp các dҁch vơ̥ nây. Dҁch vơ̥ chăm sóc chuyѹn tiѵp không phљi CCT 

lâ dҁch vơ̥ chăm sóc mâ khõng liẽn quan đѵn viѽc chuyѹn tiѵp của quÞ vҁ từ mOϝt tổ chức�cН sở. 

Đѹ liên lїc với Điѷu phOϕi viên dҁch vơ̥ chăm sóc của quý vҁ, vui lông g҃i cho 

Health Net Cal MediConnect theo sOϕ 18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ 

Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có 

ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. 

? 

N҅u quuͬ vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 

vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Đ҉ bi҅t thêm thông tin, hãy truy cѣp 
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SỔ TAY THu̮NH VIÊN Health Net Cal MediConnect ChПНng �� Bљng Phỉc Lợi 

E2. ChЯЭng trình nha khoa MediCal 

MOϝt sOϕ dҁch vơ̥ nha khoa đПợc cung cћp thõng qua ChПНng trình nha khoa MediCal (DentiCal); 

chѩng hїn các dҁch vơ̥ nhП� 

 Khám ban đѝu, chơ̥p X quang, làm sїch răng vâ điѷu trҁ bѧng florua 

 Các phơ̥c hồi vâ mão răng 

 Liѽu pháp Oϕng tủy chãn răng 

 Điѷu chѿnh, sửa chữa vâ chѿnh lїi răng giљ 

Phỉc lợi  nha khoa  có  sѫn ở  dҁch vơ̥  ttnh  pht  theo mOϛi dҁch vơ̥  DentiCal�  Đѹ  biѵt  thêm  thông  tin, hoѭc 

nѵu quÞ  vҁ  cѝn giỉp tìm  nha  sĩ  chћp nhѣn DentiCal,  vui  lông  liên  lїc với  đПờng  dây Dҁch vơ̥  hOϝi  viên  

hПởng  phỉc lợi  DentiCal  theo sOϕ  1800322���� (ngПời  dùng  TTY  g҃i  18007352922).  CuOϝc g҃i 

nây  miѻn pht� Đїi  diѽn chПНng  trình  DentiCal  luôn sѫn sâng hOϛ  trợ  quÞ  vҁ  từ  8 giờ  sáng  đѵn  5 giờ  

chiѷu, thứ  Hai  đѵn hѵt  thứ  Sáu.  QuÞ  vҁ  cũng  có  thѹ  truy  cѣp trang web  DentiCal  tїi  đҁa  chѿ  

https://www.dentical.ca.gov/  đѹ  biѵt  thêm  thông  tin.  

Ngoài dҁch vơ̥ ttnh pht theo mOϛi dҁch vơ̥ DentiCal, quý vҁ có thѹ nhѣn đПợc các phúc lợi nha khoa 

thõng qua chПНng trình chăm sóc nha khoa có quљn lÞ. Các chПНng trình chăm sóc nha khoa có 

quљn lÞ có sѫn tїi quѣn Los Angeles. Nѵu quý vҁ muOϕn biѵt thêm thông tin vѷ các chПНng trình bљo 

hiѹm nha khoa, cѝn trợ giỉp xác đҁnh chПНng trình bљo hiѹm nha khoa của quý vҁ, hoѭc muOϕn thay 

đổi các chПНng trình bљo hiѹm nha khoa, xin vui lòng liên lїc với Health Care Options theo sOϕ 

1800430���� (ngПời dùng TTY xin g҃i sOϕ 18004307077), thứ Hai đѵn thứ Sáu, từ 8 giờ sáng 

đѵn 6 giờ chiѷu. CuOϝc g҃i này miѻn phí. 

E3. Dӏch vơ̥ chăm sóc tѧi bӋnh viӋn cho ngЯời hѫp hӕi 

QuÞ vҁ có thѹ nhѣn dҁch vơ̥ chăm sóc từ bћt kỳ chПНng trình bѽnh viѽn cho ngПời hћp hOϕi nâo đПợc 

Medicare chứng nhѣn. QuÞ vҁ có quyѷn lựa ch҃n chПНng trình bѽnh viѽn cho ngПời hћp hOϕi nѵu nhâ 

cung cћp của quÞ vҁ vâ giám đOϕc y tѵ của chПНng trình bѽnh viѽn cho ngПời hћp hOϕi xác đҁnh quÞ vҁ 

có tiẽn lПợng bѽnh giai đoїn cuOϕi� Điѷu nây có nghĩa lâ quÞ vҁ mѥc bѽnh giai đoїn cuOϕi vâ dự kiѵn 

chѿ sOϕng đПợc từ sáu tháng trở xuOϕng. Bác sĩ của chПНng trình bѽnh viѽn cho ngПời hћp hOϕi của 

quÞ vҁ có thѹ lâ nhâ cung cћp trong hoѭc ngoâi mїng lПới. 

Hãy xem Bљng phúc lợi trong Mơ̥c D của chПНng nây đѹ biѵt thêm thông tin vѷ những gì 

Health Net Cal MediConnect trљ trong khi quÞ vҁ vѡn đang nhѣn các dҁch vơ̥ chăm sóc tїi bѽnh viѽn 

cho ngПời hћp hOϕi. 

? 

N҅u quuͬ vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 

vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Đ҉ bi҅t thêm thông tin, hãy truy cѣp 
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Đӕi với nhӳng dӏch vơ̥ bӋnh viӋn cho ngЯời hѫp hӕi vâ nhӳng dӏch vơ̥ đЯợc Medicare  

Phѭn A hoѽc B bao trѩ mâ có liẽn quan đ҅n tiẽn lЯợng bӋnh giai đoѧn cuӕi của quuͬ vӏ:  

  Nhâ cung cћp dҁch vơ̥ chăm sóc cuOϕi đời sѳ ttnh hóa đНn cho Medicare đOϕi với các dҁch vơ̥ 

của quÞ vҁ. Medicare sѳ thanh toán những dҁch vơ̥ chăm sóc giai đoїn cuOϕi đời có liên quan 

đѵn tiẽn lПợng bѽnh giai đoїn cuOϕi của quÞ vҁ. QuÞ vҁ không phљi thanh toán cho các dҁch 

vơ̥ nây. 

Đӕi với nhӳng dӏch vơ̥ đЯợc Medicare Phѭn A hoѽc B bao trѩ mâ khõng liẽn quan đ҅n tiên 

lЯợng bӋnh giai đoѧn cuӕi của quuͬ vӏ (ngoѧi trừ dӏch vơ̥ chăm sóc cѫp cứu hoѽc chăm sóc 

cѭn thi҅t khѯn cѫp): 

  Nhâ cung cћp sѳ ttnh hóa đНn cho Medicare đOϕi với các dҁch vơ̥ của quÞ vҁ. Medicare sѳ 

thanh toán cho các dҁch vơ̥ đПợc Medicare Part A hoѭc B bao trљ. QuÞ vҁ không phљi thanh 

toán cho những dҁch vơ̥ nây. 

Đӕi với các loѧi thuӕc có th҉ đЯợc phỉc lợi Medicare Part D của Health Net Cal MediConnect 

bao trѩ: 

  ThuOϕc sѳ không bao giờ đПợc bao trљ cúng lỉc bởi cљ chПНng trình bѽnh viѽn cho ngПời 

hћp hOϕi vâ chПНng trình của chỉng tõi� Đѹ biѵt thêm thông tin, vui lông xem ChПНng �� 

LЯu uͬ: Nѵu quÞ vҁ cѝn dҁch vơ̥ chăm sóc không tїi bѽnh viѽn cho ngПời hћp hOϕi, quÞ vҁ nên g҃i cho 

điѷu phOϕi viên dҁch vơ̥ chăm sóc của quÞ vҁ đѹ sѥp xѵp các dҁch vơ̥ nây. Dҁch vơ̥ chăm sóc không tїi 

bѽnh viѽn dânh cho ngПời hћp hOϕi lâ dҁch vơ̥ chăm sóc khõng liẽn quan đѵn tiẽn lПợng bѽnh giai 

đoїn cuOϕi của quÞ vҁ. Đѹ liên lїc với điѷu phOϕi viên dҁch vơ̥ chăm sóc của quý vҁ, vui lông g҃i cho 

Health Net Cal MediConnect theo sOϕ 18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ 

Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có 

ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. 

F.    Các quy҇n lợi  khõng  đЯợc Health  Net  Cal  MediConnect,  Medicare 

hoѽc MediCal  bao  trѩ  

Mơ̥c nây cho quÞ vҁ biѵt loїi phỉc lợi nâo bҁ chПНng trình loїi trừ. Bҁ loїi trừ có nghĩa lâ chỉng tôi 

không thanh toán cho các phúc lợi nây. Medicare vâ MediCal sѳ không thanh toán cho các phỉc 

lợi nây. 

Danh sách dПới đãy mô tљ mOϝt sOϕ dҁch vơ̥ vâ vѣt dơ̥ng khõng đПợc chỉng tôi bao trљ theo bћt kỳ 

điѷu kiѽn nâo vâ mOϝt sOϕ dҁch vơ̥ vâ vѣt dơ̥ng chѿ bҁ chỉng tôi loїi trừ trong mOϝt sOϕ trПờng hợp. 

Chỉng tôi sѳ không thanh toán cho các phỉc lợi y tѵ bҁ loїi trừ đã nêu trong mơ̥c nây (hoѭc bћt kỳ 

phѝn nâo khác trong Sổ tay hội viên nây) ngoїi trừ theo các điѷu kiѽn cơ̥ thѹ đã nêu. Nѵu quÞ vҁ cho 

? 

N҅u quuͬ vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 

vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Đ҉ bi҅t thêm thông tin, hãy truy cѣp 
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rѧng chỉng tôi cѝn thanh toán cho mOϝt dҁch vơ̥ mâ khõng đПợc bao trљ, quÞ vҁ có thѹ nOϝp đНn kháng 

cáo� Đѹ biѵt thông tin vѷ viѽc nOϝp đНn kháng cáo, vui lông xem ChПНng �� 

Ngoâi bћt kỳ trПờng hợp loїi trừ hoѭc giới hїn nâo đПợc mô tљ trong Bљng phúc lợi, chПНng trình 

của chỉng tôi không bao trљ cho các dҁch vơ̥ vâ vѣt dơ̥ng sau đãy� 

  Các dҁch vơ̥ đПợc xem lâ không “hợp lÞ vâ cѝn thiѵt vѷ mѭt y tѵ”, theo tiêu chuџn của 

Medicare vâ MediCal, trừ khi các dҁch vơ̥ nây đПợc liѽt kẽ trong chПНng trình của chỉng tôi 

lâ dҁch vơ̥ đПợc bao trљ. 

  Các biѽn pháp điѷu trҁ, vѣt dơ̥ng, vâ thuOϕc y tѵ vâ dúng cho phѡu thuѣt mang ttnh thử nghiѽm, 

trừ khi đПợc bao trљ theo Medicare hoѭc công trình nghiên cứu lâm sâng đПợc Medicare phê 

duyѽt hoѭc đПợc bao trљ bởi chПНng trình của chỉng tõi� Xem ChПНng �, trang �1 đѹ biѵt 

thêm thông tin vѷ các công trình nghiên cứu lâm sâng. Biѽn pháp điѷu trҁ vâ vѣt dơ̥ng mang 

ttnh thử nghiѽm lâ những thứ mâ thПờng khõng đПợc cOϝng đồng y tѵ chћp nhѣn. 

  Điѷu trҁ phѡu thuѣt cho bѽnh béo phì, ngoїi trừ khi cѝn thiѵt vѷ mѭt y tѵ vâ đПợc Medicare 

thanh toán. 

  Phông riêng tїi bѽnh viѽn, ngoїi trừ khi cѝn thiѵt vѷ mѭt y tѵ. 

  Y tá phơ̥ trách riêng. 

  Đồ đїc cá nhân trong phông của quÞ vҁ tїi bѽnh viѽn hoѭc cН sở điѷu dПỡng, chѩng hїn 

nhП điѽn thoїi hoѭc ti vi. 

  Dҁch vơ̥ chăm sóc điѷu dПỡng toân thời gian tїi nhâ quÞ vҁ. 

  Pht trљ cho ngПời thân trực hѽ hoѭc thânh viên trong hOϝ gia đình quÞ vҁ. 

  Các thủ thuѣt hoѭc dҁch vơ̥ tăng cПờng tự ch҃n hoѭc tự nguyѽn (bao gồm giљm cân, m҃c 

tóc, sinh hoїt tình dơ̥c, thânh ttch thѹ thao, mơ̥c đtch thџm mȲ, chOϕng lão hóa vâ duy trì năng 

lực vѷ tinh thѝn), ngoїi trừ khi cѝn thiѵt vѷ mѭt y tѵ. 

  Phѡu thuѣt thџm mȲ hoѭc thủ thuѣt thџm mȲ khác, trừ khi cѝn thiѵt do thПНng ttch tai nїn 

hoѭc đѹ cљi thiѽn bOϝ phѣn cН thѹ có hình dїng không phú hợp. Tuy nhiên, chỉng tôi sѳ thanh 

toán cho viѽc tái tїo vỉ sau khi giљi phѡu vỉ vâ cho viѽc điѷu trҁ bên vỉ côn lїi đѹ trông 

cân đOϕi. 

  Dҁch vơ̥ chăm sóc nѥn khớp, ngoâi thao tác nѥn cOϝt sOϕng bѧng tay theo các hПớng dѡn 

bao trљ. 

  Giây chѿnh hình, trừ khi đó lâ giây kѵt hợp nѯp chân vâ đПợc bao gồm trong chi pht nѯp hoѭc 

giây dânh cho ngПời mѥc bѽnh vѷ bàn chân do tiѹu đПờng. 

? 

N҅u quuͬ vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 

vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Đ҉ bi҅t thêm thông tin, hãy truy cѣp 

mmp.healthnetcalifornia.com. 117 



       

             

                  

                 

               

  
 

 

                

    

                

  

           

  

             

               

              

             

       

                    

            

               

      

             

               

           

               

           

              

             

             

             

       

     

        

             

              

           

               

SỔ TAY THu̮NH VIÊN Health Net Cal MediConnect  ChПНng �� Bљng Phỉc Lợi 

  Các thiѵt bҁ hOϛ trợ bân chân, ngoїi trừ giây chѿnh hình hoѭc giây trҁ liѽu dânh cho ngПời mѥc 

bѽnh vѷ chân do tiѹu đПờng. 

  Các thủ thuѣt phơ̥c hồi khљ năng có con vâ các nguồn tiѵp liѽu tránh thai không theo toa 

bác sĩ� 

  Các dҁch vơ̥ liѽu pháp tự nhiên (sử dơ̥ng biѽn pháp điѷu trҁ tự nhiên hoѭc biѽn pháp điѷu 

trҁ khác). 

  Các dҁch vơ̥ đПợc cung cћp cho cựu chiѵn binh tїi các cН sở của BOϝ Cựu Chiѵn binh (VA). 

Tuy nhiên, khi cựu chiѵn binh nhѣn các dҁch vơ̥ cћp cứu tїi bѽnh viѽn VA vâ khoљn đồng trљ 

chi pht của VA nhiѷu hНn khoљn đồng trљ chi pht theo chПНng trình của chỉng tôi, thì chỉng 

tôi sѳ bồi hoân phѝn chênh lѽch cho cựu chiѵn binh. QuÞ vҁ vѡn chҁu trách nhiѽm thanh toán 

các khoљn đồng trљ chi pht của quÞ vҁ. 

  Xét nghiѽm vâ điѷu trҁ theo lѽnh của tôa án, ngoїi trừ trПờng hợp cѝn thiѵt vѷ mѭt y tѵ vâ 

nѧm trong sOϕ lѝn thăm khám đПợc phép theo hợp đồng của chПНng trình. 

  Điѷu trҁ tїi Trung tãm điѷu trҁ tїi nhâ riẽng� Phỉc lợi nây có thѹ sѫn có theo phỉc lợi sức kh҅e 

tâm thѝn chuyên môn của quѣn� 

  Các dҁch vơ̥ y tѵ phơ̥ trợ chѩng hїn nhП� dҁch vơ̥ phơ̥c hồi chức năng hПớng nghiѽp vâ các 

dҁch vơ̥ phơ̥c hồi chức năng khác (phỉc lợi nây có thѹ sѫn có theo phỉc lợi sức kh҅e tâm 

thѝn chuyên môn của quѣn) vâ các dҁch vơ̥ vѷ dinh dПỡng. 

  Kiѹm tra tâm lÞ và Kiѹm tra thѝn kinh tâm lÞ, ngoїi trừ trПờng hợp do nhâ tâm lÞ h҃c đПợc 

cћp phép tiѵn hânh nhѧm hOϛ trợ viѽc lên kѵ hoїch điѷu trҁ, bao gồm quљn lÞ dПợc phџm 

hoѭc giљi thtch chџn đoán vâ đѭc biѽt lâ loїi trừ tћt cљ các xét nghiѽm mang ttnh giáo dơ̥c, 

h҃c thuѣt vâ thânh ttch, kiѹm tra tâm lÞ liẽn quan đѵn các bѽnh trїng hoѭc đѹ xác đҁnh ttnh 

sѫn sâng cho phѡu thuѣt vâ các báo cáo đПợc lѣp tự đOϝng trên máy ttnh. 

  Thiѽt hїi đOϕi với bѽnh viѽn hoѭc cН sở do quÞ vҁ gây ra. 

  Điѷu trҁ bѧng phљn hồi sinh h҃c hoѭc liѽu pháp thôi miên. 

  Ktch thtch từ xuyên s҃ (TMS). 

  Các mã V nhП liѽt kê trong DSM 5. 

  Các dҁch vơ̥ đПợc Health Net Cal MediConnect coi lâ thử nghiѽm hoѭc nghiên cứu. 

  Các dҁch vơ̥ nhѣn đПợc ngoâi tiѹu bang cП trỉ chtnh của quÞ vҁ, ngoїi trừ trПờng hợp Dҁch 

vơ̥ cћp cứu vâ các trПờng hợp khác đПợc Health Net Cal MediConnect cho phép. 

  Liѽu pháp sOϕc điѽn (ECT), ngoїi trừ trПờng hợp đПợc Health Net Cal MediConnect cho phép. 

? 

N҅u quuͬ vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 
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SỔ TAY THu̮NH VIÊN Health Net Cal MediConnect  ChПНng �� Bљng Phỉc Lợi 

  Dҁch vơ̥ chăm sóc nha khoa đҁnh kỳ, chѩng hїn nhП lâm sїch răng, trám răng hoѭc răng giљ. 

Tuy nhiẽn, chПНng trình DentiCal của tiѹu bang sѳ cung cћp mOϝt sOϕ dҁch vơ̥ nha khoa, bao 

gồm răng giљ. Xem “Dҁch vơ̥ nha khoa” trong Bљng phỉc lợi đѹ biѵt thêm thông tin. 

TrЯờng hợp loѧi trừ đӕi với Ktnh mѵt vâ khám thӏ lӵc đӏnh kұ khõng đЯợc Medicare bao trѩ: 

 Phѡu thuѣt tѣt khỉc xї, và phѡu thuѣt LASIK. Liên lїc với chПНng trình đѹ biѵt thông tin vѷ 

các khoљn chiѵt khћu đOϕi với các thủ thuѣt LASIK. 

  Các bâi tѣp  nhìn bình thПờng  hoѭc  huћn luyѽn thҁ  lực vâ  bћt kỳ  lѝn kiѹm  tra  bổ  sung nâo có  

liên  quan.  

 Liѽu pháp Khỉc xї Giác mїc (CRT). 

  Hiѽu  chѿnh  tѣt  khỉc xї  (thủ  thuѣt sử  dơ̥ng  ktnh áp trông  đѹ  thay  đổi hình  dїng  giác mїc giỉp 

giљm bớt tình  trїng cѣn  thҁ).  

 Lѥp chѿnh lїi ktnh áp trông sau giai đoїn lѥp chѿnh ban đѝu (90 ngây). 

  Trông  ktnh phѩng, ktnh  áp trông  phѩng (trông ktnh có  mức đOϝ  điѷu chѿnh  khỉc xї  dПới  +0.50  

điOϕp).  

 Hai cѭp ktnh mѥt thay cho ktnh hai trông. 

  Ktnh  mѥt  vâ ktnh  rãm khõng theo  toa  bác sĩ  

 Phơ̥ kiѽn trông ktnh 

  Thay  thѵ  trông  ktnh vâ  g҃ng  ktnh đПợc cung cћp  theo chПНng  trình nây mâ  bҁ  mћt  hoѭc bҁ  

h҅ng, ngoїi  trừ  tїi các  khoљng  thời  gian  thõng thПờng  khi  không  có  sѫn các dҁch vơ̥  nây.  

 Điѷu trҁ y tѵ hoѭc điѷu trҁ phѡu thuѣt vѷ mѥt (đѹ biѵt các biѽn pháp điѷu trҁ phѡu thuѣt đПợc 

bao trљ, vui lông tham khљo Bљng phỉc lợi trong phѝn đѝu của chПНng nây). 

  Điѷu trҁ  hiѽu chѿnh  thҁ  lực  mang Ttnh chћt  thử  nghiѽm.  

 Ktnh áp trông phѩng đѹ thay đổi mâu mѥt phơ̥c vơ̥ mơ̥c đtch thџm mȲ. 

  Các  chi  pht  đOϕi với các dҁch vơ̥  vâ/hoѭc vѣt  liѽu vПợt  quá  những khoљn trợ  cћp Phỉc lợi của 

ChПНng  trình.  

 Ktnh áp trông đПợc sНn mâu nghѽ thuѣt. 

  Chѿnh sửa,  đánh  bóng  hoѭc lâm sїch ktnh áp trông.  

 Các lѝn thăm khám bổ sung tїi văn phông liẽn quan đѵn bѽnh lÞ vѷ ktnh áp trông. 

? 

N҅u quuͬ vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 
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SỔ TAY THu̮NH VIÊN Health Net Cal MediConnect  ChПНng �� Bљng Phỉc Lợi 

  Các hợp đồng bљo hiѹm hoѭc th҅a thuѣn dҁch vơ̥ đOϕi với ktnh áp trông. 

  Các dҁch vơ̥ hoѭc vѣt tП vѷ thҁ lực đПợc cung cћp bởi mOϝt nhâ cung cћp không phљi nhâ 

cung cћp tham gia. 

  ThuOϕc theo toa bác sĩ cho bѽnh nhân ngoїi trỉ hoѭc thuOϕc mua tự do không cѝn toa không 

đПợc bao trљ nhП mOϝt phѝn phỉc lợi dҁch vơ̥ Chăm sóc thҁ lực của quÞ vҁ. Vui lông tham khљo 

Bљng phỉc lợi ở đѝu chПНng nây hoѭc các ChПНng � vâ � đѹ biѵt thêm thông tin vѷ thuOϕc 

theo toa bác sĩ cho bѽnh nhân ngoїi trỉ theo phỉc lợi y tѵ hoѭc phỉc lợi thuOϕc theo toa bác 

sĩ của quÞ vҁ. 

  Các thiѵt bҁ trợ giỉp thҁ lực (ngoâi Ktnh mѥt hoѭc Ktnh áp trông) hoѭc thiѵt bҁ trợ giỉp thҁ lực 

kém đПợc nẽu trong Bљng phỉc lợi ở phѝn đѝu chПНng nây� 

  Ktnh mѥt hiѽu chѿnh theo yêu cѝu của chủ sử dơ̥ng lao đOϝng nhП mOϝt điѷu kiѽn công viѽc vâ 

ktnh bљo hOϝ, trừ khi đПợc bao trљ cơ̥ thѹ theo chПНng trình. 

  Các dҁch vơ̥ hoѭc vѣt liѽu liẽn quan đѵn thҁ lực đПợc cung cћp bởi bћt kỳ chПНng trình phỉc 

lợi theo nhóm nâo khác có cung cћp dҁch vơ̥ chăm sóc thҁ lực. 

  Các dҁch vơ̥ thҁ lực đПợc cung cћp sau khi khoљn bao trљ của quÞ vҁ kѵt thỉc, ngoїi trừ khi 

vѣt liѽu đПợc cung cћp theo yêu cѝu trПớc khi khoљn bao trљ kѵt thỉc vâ dҁch vơ̥ đПợc cung 

cћp cho quÞ vҁ trong vông 31 ngây kѹ từ ngây đПa ra yẽu cѝu đó. 

  Các dҁch vơ̥ thҁ lực đПợc cung cћp theo quy đҁnh của bћt kỳ luѣt Bồi ThПờng cho NgПời Lao 

ĐOϝng nâo, hoѭc luѣt tПНng tự, hoѭc theo quy đҁnh của bћt kỳ cН quan hoѭc chПНng trình 

của chtnh phủ nâo, dú của liên bang, tiѹu bang, hoѭc phân khu. 

  Các dҁch vơ̥ vâ/hoѭc vѣt liѽu liẽn quan đѵn thҁ lực khõng đПợc nẽu trong Sổ tay hOϝi viẽn nây. 

? 

N҅u quuͬ vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 

vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Đ҉ bi҅t thêm thông tin, hãy truy cѣp 

mmp.healthnetcalifornia.com. 120 



      

             

                  

                 

               

   
 

 
     

  

                 

                  

            

          

            

     

            

             

             

                

              

               

  

   

                 

  

                   

               

           

  

                 

                

         

              

      

SỔ TAY HOϜI VIÊN Health Net Cal MediConnect 

ChЯЭng 5: Nhѳn thuӕc theo toa bác sѺ dânh cho bӋnh nhân 
ngoѧi trỉ của quuͬ vӏ thõng qua chЯЭng trình 

Giới thiӋu 

ChПНng nây giљi thtch các quy tѥc đѹ nhѣn thuOϕc theo toa dânh cho bѽnh nhân ngoїi trỉ của quÞ vҁ. 

Đãy lâ các loїi thuOϕc mâ nhâ cung cћp của quÞ vҁ đѭt mua cho quÞ vҁ mà quý vҁ có thѹ nhѣn từ mOϝt 

nhâ thuOϕc hoѭc đѭt mua thuOϕc qua đПờng bПu điѽn. Chỉng bao gồm các loїi thuOϕc đПợc bao trљ 

theo Medicare Phѝn D vâ MediCal� ChПНng � trình bây những khoљn quÞ vҁ phљi thanh toán cho 

các thuOϕc nây. Các thuѣt ngữ chtnh vâ đҁnh nghĩa của các thuѣt ngữ nây đПợc trình bày ở chПНng 

cuOϕi của Sổ tay hội viên. 

Health  Net  Cal  MediConnect  cũng bao  trљ  cho  các thuOϕc  sau,  mѭc dú  sѳ  khõng  đПợc  thљo  luѣn 

trong chПНng nây:  

  Các thuOϕc đПợc bao trљ theo Medicare Phѝn A. Bao gồm mOϝt sOϕ loїi thuOϕc đПợc cung cћp 

cho quÞ vҁ trong khi quÞ vҁ ở bѽnh viѽn hoѭc ở cН sở điѷu dПỡng. 

  Các thuOϕc đПợc bao trљ theo Medicare Phѝn B. Các thuOϕc này bao gồm mOϝt sOϕ loїi thuOϕc 

hóa trҁ liѽu, mOϝt sOϕ thuOϕc tiẽm đПợc cung cћp cho quÞ vҁ trong lѝn thăm khám tїi văn phông 

với bác sĩ hoѭc nhâ cung cћp khác vâ các thuOϕc quÞ vҁ đПợc cung cћp tїi phông khám thџm 

tách� Đѹ tìm hiѹu thêm vѷ các thuOϕc Medicare Part B nâo đПợc bao trљ, vui lông xem Bљng 

Phỉc Lợi ở ChПНng �� 

Các quy tѵc bao trѩ thuӕc dânh cho bӋnh nhân ngoѧi trỉ của chЯЭng trình 

Chỉng tôi sѳ thПờng bao trљ các loїi thuOϕc của quÞ vҁ với điѷu kiѽn lâ quÞ vҁ tuân thủ các quy tѥc 

trong mơ̥c nây. 

1.  QuÞ vҁ phљi yêu cѝu bác sĩ hoѭc nhâ cung cћp khác kê toa cho mình. NgПời nây thПờng lâ nhâ 

cung cћp dҁch vơ̥ chăm sóc sức kh҅e chtnh (PCP) của quÞ vҁ. Cũng có thѹ lâ nhâ cung cћp khác 

nѵu nhâ cung cћp dҁch vơ̥ chăm sóc sức kh҅e chtnh của quÞ vҁ đã giới thiѽu quÞ vҁ đѵn dҁch vơ̥ 

chăm sóc đó. 

2.  QuÞ vҁ nhìn chung phљi sử dơ̥ng nhâ thuOϕc trong mїng lПới đѹ mua thuOϕc theo toa bác sĩ. 

3.  ThuOϕc đПợc kẽ theo toa bác sĩ của quÞ vҁ phљi nѧm trong Danh Sách Thuốc Được Bao Trả của 

chПНng trình. Chỉng tôi g҃i tѥt lâ “Danh Sách ThuOϕc”� 

  Nѵu thuOϕc đó không nѧm trong Danh sách thuOϕc, chỉng tôi có thѹ bao trљ bѧng cách cung 

cћp trПờng hợp ngoїi lѽ cho quÞ vҁ. 
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  Hãy xem ChПНng � đѹ tìm hiѹu vѷ viѽc yêu cѝu trПờng hợp ngoїi lѽ. 

4.  ThuOϕc của  quÞ  vҁ  phљi đПợc sử  dơ̥ng  theo chѿ  đҁnh  đПợc  chћp  nhѣn vѷ  mѭt y tѵ�  Điѷu nây có  

nghĩa lâ  viѽc sử  dơ̥ng thuOϕc nây  phљi  đПợc  CН  quan  Quљn  lý  Thực  phџm  vâ DПợc phџm  phê 

duyѽt  hoѭc đПợc mOϝt sOϕ  tài  liѽu tham  khљo  y  khoa  xác nhѣn�  ĐOϕi với các loїi  thuOϕc đПợc 

MediCal  bao trљ,  điѷu nây có  nghĩa lâ  viѽc sử  dơ̥ng  thuOϕc lâ  hợp lÞ  vâ  cѝn  thiѵt  đѹ  bљo vѽ  ttnh 

mїng,  ngăn  ngừa bѽnh  tѣt  hoѭc  khuyѵt tѣt  nghiêm  tr҃ng, hoѭc  giљm  cНn đau nѭng  thông  qua  

viѽc chџn đoán hoѭc  điѷu  trҁ  bѽnh,  chứng  bѽnh  hoѭc thПНng  ttch.  
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A.    Mua thuӕc theo  toa bác sѺ  của quuͬ  vӏ  

A1. Mua thuӕc theo toa bác sѺ của quuͬ vӏ tѧi nhâ thuӕc trong mѧng lЯới 

Trong hѝu hѵt các trПờng hợp, chỉng tôi sѳ thanh toán các thuOϕc theo toa chӍ khi các thuOϕc đó 

đПợc mua ở bћt kỳ nhâ thuOϕc nâo trong mїng lПới của chỉng tôi. Nhâ thuOϕc trong mїng lПới lâ hiѽu 

thuOϕc đã đồng Þ bán các thuOϕc theo toa cho các hOϝi viẽn trong chПНng trình của chỉng tôi. QuÞ vҁ có 

thѹ đѵn bћt kỳ nhâ thuOϕc nâo trong mїng lПới của chỉng tôi. 

Đѹ tìm nhâ thuOϕc trong mїng lПới, quÞ vҁ có thѹ tra trong Danh Bạ Nhâ Cung Cấp vâ Nhâ Thuốc, 

truy cѣp trang web của chỉng tôi hoѭc liên lїc với bOϝ phѣn Dҁch vơ̥ hOϝi viên. 

A2. Sư̂ dơ̥ng Thҁ ID Thânh Viên của quuͬ vӏ khi mua thuӕc theo toa bác sѺ 

Đѹ mua thuOϕc theo toa bác sĩ của quÞ vҁ, hãy trình Thҁ ID Thânh Viên của quuͬ vӏ tїi nhâ thuOϕc 

trong mїng lПới. Nhâ thuOϕc trong mїng lПới sѳ ttnh hóa đНn cho chỉng tôi phѝn đồng trљ chi pht 

của chỉng tôi cho thuOϕc theo toa đПợc bao trљ của quÞ vҁ. QuÞ vҁ có thѹ cѝn trљ cho nhâ thuOϕc mOϝt 

khoљn tiѷn đồng trљ khi quÞ vҁ nhѣn thuOϕc theo toa của mình. 

Nѵu quÞ vҁ khõng đem theo Thѱ ID HOϝi viên của quÞ vҁ khi mua thuOϕc theo toa bác sĩ, hãy yêu cѝu 

nhâ thuOϕc g҃i cho chỉng tõi đѹ nhѣn thông tin cѝn thiѵt. 

N҅u nhâ thuӕc không th҉ nhѳn đЯợc thông tin cѭn thi҅t, quuͬ vӏ có th҉ s҃ phѩi thanh toán 

toân bộ chi pht cho thuӕc theo toa khi nhѳn thuӕc. Sau đó quÞ vҁ có thѹ yêu cѝu chỉng tôi trљ lїi 

cho quÞ vҁ phѝn của chỉng tôi. Nѵu quÞ vҁ không thѹ thanh toán cho loїi thuOϕc đó, hãy liên lїc với 

bOϝ phѣn Dҁch vơ̥ hOϝi viên ngay lѣp tức. Chỉng tôi sѳ lâm những gì có thѹ đѹ giỉp đỡ. 

  Đѹ tìm hiѹu vѷ cách thức yêu cѝu chỉng tôi hoân lїi cho quÞ vҁ, vui lông xem ChПНng �� 

  Nѵu quÞ vҁ cѝn giỉp đỡ đѹ mua thuOϕc theo toa, quÞ vҁ có thѹ liên lїc với bOϝ phѣn Dҁch vơ̥ 

hOϝi viên. 

A3. Cѭn làm gì n҅u quuͬ vӏ muӕn đổi sang nhâ thuӕc khác trong mѧng lЯới 

Nѵu quÞ vҁ thay đổi nhâ thuOϕc vâ cѝn mua thêm thuOϕc theo toa, quÞ vҁ có thѹ yêu cѝu nhâ cung cћp 

kê toa thuOϕc mới hoѭc yêu cѝu nhâ thuOϕc của quÞ vҁ chuyѹn toa thuOϕc đó cho nhâ thuOϕc mới nѵu 

vѡn cѝn mua thêm thuOϕc theo toa. 

Nѵu quÞ vҁ cѝn giỉp đỡ đѹ thay đổi nhâ thuOϕc trong mїng lПới của quÞ vҁ, quÞ vҁ có thѹ liên lїc với 

bOϝ phѣn Dҁch vơ̥ hOϝi viên. 

A4. Đi҇u cѭn lâm n҅u nhâ thuӕc của quuͬ vӏ rời khӓi mѧng lЯới 

Nѵu nhâ thuOϕc quÞ vҁ sử dơ̥ng rời kh҅i mїng lПới của chПНng trình, thì quÞ vҁ sѳ phљi tìm mOϝt nhâ 

thuOϕc mới trong mїng lПới. 

? 
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Đѹ tìm nhâ thuOϕc mới trong mїng lПới, quÞ vҁ có thѹ tra trong Danh Bạ Nhâ Cung Cấp vâ Nhâ 
Thuốc, truy cѣp trang web của chỉng tôi hoѭc liên lїc với bOϝ phѣn Dҁch Vơ̥ Thânh Viên. 

A5. Sư̂ dơ̥ng một nhâ thuӕc chuyên môn 

Đõi khi, quÞ vҁ phљi mua thuOϕc theo toa tїi mOϝt nhâ thuOϕc chuyên môn. Các nhâ thuOϕc chuyên môn 

bao gồm: 

  Các nhâ thuOϕc cung cћp thuOϕc dânh cho liѽu pháp tiêm truyѷn tїi gia. 

  Các nhâ thuOϕc cung cћp thuOϕc cho những ngПời cП trỉ tїi cН sở chăm sóc dâi hїn, chѩng 

hїn nhП viѽn điѷu dПỡng. 

o  Thõng thПờng, các cН sở chăm sóc dâi hїn có nhâ thuOϕc riêng. Nѵu quÞ vҁ đang cП trỉ 

tїi cН sở chăm sóc dâi hїn, thì chỉng tôi phљi đљm bљo rѧng quÞ vҁ có thѹ nhѣn thuOϕc 

quÞ vҁ cѝn tїi nhâ thuOϕc của cН sở. 

o  Nѵu nhâ thuOϕc của cН sở chăm sóc dâi hїn của quÞ vҁ không thuOϝc mїng lПới của chỉng 

tôi, hoѭc quÞ vҁ gѭp bћt kỳ khó khăn nâo khi tiѵp cѣn các phỉc lợi vѷ thuOϕc của mình tїi 

cН sở chăm sóc dâi hїn, vui lông liên lїc với bOϝ phѣn Dҁch Vơ̥ Thânh Viên. 

  Các nhâ thuOϕc phơ̥c vơ̥ cho ChПНng Trình Indian Health Service/Tribal/Urban Indian Health 

Program. Ngoїi trừ trong các trПờng hợp cћp cứu, chѿ ngПời MȲ Bљn Đҁa hoѭc ngПời Alaska 

Bљn Đҁa mới có thѹ sử dơ̥ng các nhâ thuOϕc nây. 

  Các nhâ thuOϕc cung cћp các thuOϕc cѝn phљi xử lÞ đѭc biѽt vâ có các hПớng dѡn sử dơ̥ng 

thuOϕc đѭc biѽt. 

Đѹ tìm nhâ thuOϕc chuyên môn, quÞ vҁ có thѹ tra trong Danh Bạ Nhâ Cung Cấp vâ Nhâ Thuốc, truy 

cѣp trang web của chỉng tôi hoѭc liên lїc với bOϝ phѣn Dҁch Vơ̥ Thânh Viên. 

A6. Sư̂ dơ̥ng dӏch vơ̥ đѽt mua thuӕc qua đЯờng bЯu điӋn đ҉ nhѳn thuӕc của quuͬ vӏ 

ĐOϕi với mOϝt sOϕ loїi thuOϕc, quÞ vҁ có thѹ sử dơ̥ng dҁch vơ̥ đѭt mua thuOϕc qua đПờng bПu điѽn trong 

mїng lПới của chПНng trình� Thõng thПờng, các loїi thuOϕc sѫn có thông qua dҁch vơ̥ đѭt mua thuOϕc 

qua đПờng bПu điѽn lâ thuOϕc quÞ vҁ sử dơ̥ng thПờng xuyên dânh cho bѽnh mãn ttnh hoѭc dâi hїn. 

Các loїi thuOϕc đПợc cung cћp thông qua dҁch vơ̥ đѭt mua thuOϕc qua đПờng bПu điѽn trong chПНng 

trình của chỉng tõi đПợc đánh dћu lâ thuOϕc đѭt mua qua đПờng bПu điѽn (viѵt tѥt trong tiѵng Anh là 

MO) trong Danh Sách ThuOϕc. 

Dҁch vơ̥ đѭt mua thuOϕc qua đПờng bПu điѽn của chПНng trình chỉng tõi cho phép quý vҁ đѭt mua 

nguồn tiѵp liѽu đủ dùng trong tOϕi đa �� ngây� Nguồn tiѵp liѽu đủ dúng trong 90 ngây có khoљn đồng 

thanh toán bѧng với nguồn tiѵp liѽu đủ dúng trong mOϝt tháng. 

? 
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Mua thuӕc theo toa bác sѺ của tõi qua đЯờng bЯu điӋn 

Đѹ  nhѣn mѡu đНn  đѭt  mua  thuOϕc vâ  thông tin vѷ  viѽc mua  thuOϕc  theo toa  qua  đПờng bПu  điѽn,  hãy  

truy  cѣp trang web  của chỉng  tôi  mmp.healthnetcalifornia.com,  hoѭc g҃i  cho  bOϝ  phѣn Dҁch vơ̥  hOϝi 

viên  (sOϕ  điѽn thoїi ở  phta dПới cúng trang nây)  đѹ  đПợc hOϛ  trợ.  

Thõng thПờng, quÞ vҁ sѳ nhѣn đПợc thuOϕc theo toa đПợc đѭt mua qua đПờng bПu điѽn trong vông 

10 ngây. Nѵu viѽc đѭt mua thuOϕc qua đПờng bПu điѽn của quÞ vҁ bҁ chѣm trѻ, hãy g҃i cho bOϝ phѣn 

Dҁch vơ̥ hOϝi viên (sOϕ điѽn thoїi ở cuOϕi trang nây) đѹ đПợc hOϛ trợ. 

Quy trình đѽt mua thuӕc qua đЯờng bЯu điӋn 

Dҁch vơ̥ đѭt mua thuOϕc qua đПờng bПu điѽn có các thủ tơ̥c khác nhau đOϕi với các toa thuOϕc mới 

nhѣn đПợc từ quÞ vҁ, toa thuOϕc mới nhѣn trực tiѵp từ văn phông của nhâ cung cћp của quÞ vҁ vâ lѝn 

mua thêm thuOϕc theo toa đПợc đѭt mua qua đПờng bПu điѽn: 

1. Toa thuӕc mới mâ nhâ thuӕc nhѳn từ quuͬ vӏ 

Nhâ thuOϕc sѳ tự đOϝng bán vâ cung cћp các thuOϕc theo toa thuOϕc mới mâ nhâ thuOϕc nhѣn đПợc từ 

quÞ vҁ. 

2. Toa thuӕc mới mâ nhâ thuӕc nhѳn trӵc ti҅p từ văn phông nhâ cung cѫp của quuͬ vӏ 

Sau khi nhâ thuOϕc nhѣn toa thuOϕc từ mOϝt nhâ cung cћp dҁch vơ̥ chăm sóc sức kh҅e, h҃ sѳ liên lїc 

với quÞ vҁ đѹ xem quÞ vҁ có muOϕn mua dПợc phџm ngay lѣp tức hay mua sau. 

  Điѷu nây sѳ cho quÞ vҁ cН hOϝi đљm bљo nhâ thuOϕc đang cung cћp đỉng loїi thuOϕc (bao gồm 

nồng đOϝ, sOϕ lПợng vâ hình thức) vâ, nѵu cѝn, cho phép quÞ vҁ ngừng hoѭc trì hoãn viѽc đѭt 

mua trПớc khi quÞ vҁ bҁ ttnh hóa đНn vâ thuOϕc đПợc giao. 

  Điѷu quan tr҃ng lâ quÞ vҁ phљn hồi mOϛi khi nhâ thuOϕc liên lїc, đѹ h҃ biѵt phљi lâm gì với toa 

thuOϕc mới vâ tránh bћt kỳ sự chѣm trѻ nâo trong viѽc giao hâng. 

3. Mua thêm thuӕc theo toa bác sѺ đЯợc đѽt mua qua đЯờng bЯu điӋn 

ĐOϕi với viѽc mua thẽm thuOϕc, quÞ vҁ có túy ch҃n đăng kÞ mOϝt chПНng trình mua thẽm thuOϕc tự 

đOϝng� Theo chПНng trình nây, chỉng tõi sѳ bѥt đѝu xử lÞ lѝn mua thẽm thuOϕc tự đOϝng tiѵp theo 

của quÞ vҁ khi hồ sН của chỉng tõi cho thћy quÞ vҁ sѥp hѵt thuOϕc� 

  Nhà thuOϕc sѳ liên lїc với quý vҁ trПớc khi giao mOϛi lѝn mua thêm thuOϕc đѹ đљm bљo rѧng quý 

vҁ cѝn thêm thuOϕc, và quý vҁ có thѹ hủy các lѝn mua thêm thuOϕc theo lҁch nѵu quý vҁ có đủ 

thuOϕc hoѭc nѵu thuOϕc của quý vҁ đã thay đổi. 

? 

N҅u quuͬ vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 

vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Đ҉ bi҅t thêm thông tin, hãy truy cѣp 
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SỔ TAY THu̮NH VIÊN Health Net Cal MediConnect ChПНng �� Nhѣn thuOϕc theo toa bác sĩ dânh cho bѽnh nhân 

ngoїi trỉ của quÞ vҁ thõng qua chПНng trình 

  Nѵu quý vҁ ch҃n không sử dơ̥ng chПНng trình mua thẽm thuOϕc tự đOϝng của chúng tôi, vui 

lông liên lїc với nhâ thuOϕc của quÞ vҁ 14 ngây trПớc khi quÞ vҁ cho rѧng thuOϕc quÞ vҁ đang có 

sѳ hѵt nhѧm đљm bљo đНn đѭt mua tiѵp theo của quÞ vҁ đПợc giao cho quÞ vҁ đỉng hїn. 

Đѹ ch҃n không tham gia chПНng trình tự đOϝng chuџn bҁ mua thêm thuOϕc đѭt mua qua đПờng 

bПu điѽn của chúng tôi, vui lòng liên hѽ với chúng tôi bѧng cách g҃i cho bOϝ phѣn Dҁch vơ̥ hOϝi viên 

hoѭc nhà thuOϕc đѭt mua thuOϕc qua đПờng bПu điѽn của quý vҁ: 

CVS Caremark: 18886241139 (TTY:711) 

Homescripts: 18882397690 (TTY:711) 

Vì thѵ nhâ thuOϕc có thѹ liên lїc với quÞ vҁ đѹ xác nhѣn đНn đѭt mua trПớc khi giao, vui lông đљm bљo 

cho nhâ thuOϕc biѵt cách tOϕt nhћt đѹ liên lїc với quÞ vҁ. Quý vҁ nên xác minh thông tin liên lїc của 

mình mOϛi khi quÞ vҁ đѭt mua thuOϕc, tїi thời điѹm quÞ vҁ ghi danh vâo chПНng trình mua thẽm thuOϕc 

tự đOϝng hoѭc nѵu thông tin liên lїc của quý vҁ thay đổi. 

A7. Nhѳn nguồn ti҅p liӋu thuӕc dâi hѧn 

QuÞ vҁ có thѹ nhѣn nguồn tiѵp liѽu thuOϕc điѷu trҁ duy trì dâi hїn có trên Danh Sách ThuOϕc trong 

chПНng trình của chỉng tôi. Các loїi thuOϕc điѷu trҁ duy trì lâ thuOϕc quÞ vҁ sử dơ̥ng thПờng xuyên, 

dânh cho bѽnh trїng mãn ttnh hoѭc dâi hїn. Khi quÞ vҁ nhѣn nguồn tiѵp liѽu thuOϕc dâi hїn, khoљn 

đồng thanh toán của quÞ vҁ có thѹ thћp hНn� 

MOϝt sOϕ nhâ thuOϕc trong mїng lПới cho phép quÞ vҁ nhѣn nguồn tiѵp liѽu thuOϕc điѷu trҁ duy trì dâi hїn. 

Nguồn tiѵp liѽu đủ dúng trong 90 ngây có khoљn đồng thanh toán bѧng với nguồn tiѵp liѽu đủ dúng 

trong mOϝt tháng. Danh Bạ Nhâ Cung Cấp vâ Nhâ Thuốc cho quÞ vҁ biѵt những nhâ thuOϕc nâo có thѹ 

cung cћp cho quÞ vҁ nguồn tiѵp liѽu dâi hїn thuOϕc điѷu trҁ duy trì. QuÞ vҁ cũng có thѹ g҃i cho bOϝ phѣn 

Dҁch vơ̥ hOϝi viẽn đѹ biѵt thêm thông tin. 

ĐOϕi với mOϝt sOϕ loїi thuOϕc, quÞ vҁ có thѹ sử dơ̥ng dҁch vơ̥ đѭt mua thuOϕc qua đПờng bПu điѽn trong 

mїng lПới của chПНng trình đѹ nhѣn lПợng thuOϕc điѷu trҁ duy trì dâi hїn. Hãy xem mơ̥c trẽn đѹ tìm 

hiѹu thêm vѷ dҁch vơ̥ đѭt mua thuOϕc qua đПờng bПu điѽn. 

A8. Sư̂ dơ̥ng nhâ thuӕc không nѷm trong mѧng lЯới của chЯЭng trình 

Thõng thПờng, chỉng tôi chѿ thanh toán cho các loїi thuOϕc mua tїi nhâ thuOϕc ngoâi mїng lПới khi 

quÞ vҁ không thѹ sử dơ̥ng nhâ thuOϕc trong mїng lПới. Chỉng tôi có các nhâ thuOϕc trong mїng lПới 

bên ngoâi khu vực dҁch vơ̥ của mình nНi quÞ vҁ có thѹ mua thuOϕc theo toa bác sĩ với tП cách lâ hOϝi 

viẽn chПНng trình. 

? 

N҅u quuͬ vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 

vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Đ҉ bi҅t thêm thông tin, hãy truy cѣp 
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SỔ TAY THu̮NH VIÊN Health Net Cal MediConnect ChПНng �� Nhѣn thuOϕc theo toa bác sĩ dânh cho bѽnh nhân 

ngoїi trỉ của quÞ vҁ thõng qua chПНng trình 

Chỉng tôi sѳ thanh toán cho các thuOϕc theo toa bác sĩ đПợc mua ở nhâ thuOϕc ngoâi mїng lПới trong 

các trПờng hợp sau đãy� 

  Nѵu quÞ vҁ không nhѣn đПợc nguồn tiѵp liѽu đủ dúng nhiѷu hНn trong 30 ngây, vâ 

  Nѵu không có nhâ thuOϕc trong mїng lПới gѝn chOϛ quÞ vҁ vâ mở cửa, hoѭc 

  Nѵu quÞ vҁ cѝn loїi thuOϕc mâ quÞ vҁ không thѹ mua đПợc ở nhâ thuOϕc trong mїng lПới gѝn 

chOϛ quÞ vҁ, hoѭc 

  Nѵu quÞ vҁ cѝn thuOϕc đѹ chăm sóc cћp cứu hoѭc chăm sóc y tѵ khџn cћp, hoѭc 

  Nѵu quÞ vҁ phљi rời kh҅i nhâ do thљm h҃a hoѭc trПờng hợp y tѵ công cOϝng khџn cћp khác 

của liên bang. 

Trong các trПờng hợp nây, vui lông kiѹm tra trПớc với bOϝ phѣn Dҁch vơ̥ hOϝi viẽn đѹ xem liѽu có nhâ 

thuOϕc trong mїng lПới ở gѝn hay không. 

A9. Hoàn lѧi ti҇n cho quý vӏ n҅u quuͬ vӏ thanh toán cho thuӕc theo toa bác sѺ 

Nѵu quÞ vҁ phљi sử dơ̥ng nhâ thuOϕc ngoâi mїng lПới, thì thõng thПờng quÞ vҁ sѳ phљi thanh toán 

toân bOϝ chi pht thay vì khoљn tiѷn đồng trљ khi quÞ vҁ nhѣn thuOϕc theo toa của mình. QuÞ vҁ có thѹ 

yêu cѝu chỉng tôi hoân lїi cho quÞ vҁ phѝn đồng trљ chi pht của chỉng tôi. 

Đѹ tìm hiѹu thêm vѷ điѷu nây, vui lông xem ChПНng �� 

B.    Danh  sách  thuӕc của chЯЭng  trình  

Chỉng tôi có Danh sách thuốc được bao trả. Chỉng tôi g҃i tѥt lâ “Danh sách thuOϕc”� 

Các loїi thuOϕc trong Danh sách thuOϕc đПợc chỉng tôi lựa ch҃n với sự giỉp đỡ của mOϝt nhóm bác sĩ 

vâ dПợc sĩ. Danh Sách ThuOϕc nây cũng cho quÞ vҁ biѵt liѽu có bћt cứ quy tѥc nâo quÞ vҁ cѝn phљi 

tuân thủ đѹ nhѣn các loїi thuOϕc của quÞ vҁ không. 

Thõng thПờng chỉng tôi sѳ bao trљ thuOϕc trong Danh Sách ThuOϕc của chПНng trình nѵu quÞ vҁ tuân 

theo các quy tѥc nhП đã đПợc giљi thtch trong chПНng nây. 

B1. Các loѧi thuӕc trong Danh Sách Thuӕc 

Danh Sách ThuOϕc bao gồm các thuOϕc đПợc bao trљ theo Medicare Part D vâ mOϝt sOϕ thuOϕc theo toa 

bác sĩ, các thuOϕc vâ sљn phџm mua tự do không cѝn toa (viѵt tѥt trong tiѵng Anh lâ OTC) đПợc bao 

trљ theo các phỉc lợi MediCal của quÞ vҁ. 

Danh sách thuOϕc bao gồm cљ biѽt dПợc vâ thuOϕc gOϕc. Các thuOϕc gOϕc có thânh phѝn hoїt ttnh tПНng 

tự các thuOϕc biѽt dПợc Nhìn chung, chỉng có tác dơ̥ng tПНng tự nhП thuOϕc biѽt dПợc nhПng thПờng 

rѱ hНn� 

? 

N҅u quuͬ vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 

vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Đ҉ bi҅t thêm thông tin, hãy truy cѣp 
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SỔ TAY THu̮NH VIÊN Health Net Cal MediConnect ChПНng �� Nhѣn thuOϕc theo toa bác sĩ dânh cho bѽnh nhân 

ngoїi trỉ của quÞ vҁ thõng qua chПНng trình 

ChПНng trình của chỉng tôi cũng bao trљ mOϝt sOϕ loїi thuOϕc vâ sљn phџm OTC. MOϝt sOϕ thuOϕc OTC giá 

thћp hНn thuOϕc theo toa bác sĩ vâ cũng có cúng tác dơ̥ng. Đѹ biѵt thêm thông tin, hãy g҃i cho bOϝ 

phѣn Dҁch vơ̥ hOϝi viên. 

B2. Cách tìm một loѧi thuӕc trong Danh sách thuӕc 

Đѹ tìm hiѹu xem loїi thuOϕc quÞ vҁ đang dúng có nѧm trong Danh sách thuOϕc không, quÞ vҁ có thѹ: 

  Vui lòng xem Danh sách thuOϕc gѝn nhћt mâ chỉng tõi đã gửi cho quý vҁ qua đПờng bПu điѽn. 

   Truy  cѣp vâo trang  web  của chПНng  trình  tїi  đҁa chѿ  mmp.healthnetcalifornia.com.  Danh sách  

thuOϕc trên  trang  web  luôn lâ  bљn mới  nhћt.  

  Hãy g҃i cho bOϝ phѣn Dҁch Vơ̥ Thânh Viẽn đѹ tìm hiѹu liѽu mOϝt loїi thuOϕc có trong Danh Sách 

ThuOϕc của chПНng trình hay không hoѭc đѹ yêu cѝu mOϝt bљn sao danh sách nây. 

B3. Các thuӕc không có trong Danh sách thuӕc 

Chỉng tôi không bao trљ tћt cљ các loїi thuOϕc theo toa bác sĩ. MOϝt sOϕ loїi thuOϕc không nѧm trong 

Danh sách thuOϕc bởi vì pháp luѣt không cho phép chỉng tôi bao trљ các loїi thuOϕc đó. Trong các 

trПờng hợp khác, chỉng tõi đã quyѵt đҁnh khõng đПa mOϝt loїi thuOϕc vâo Danh sách thuOϕc. 

Health Net Cal MediConnect sѳ không thanh toán cho các loїi thuOϕc đПợc liѽt kê trong mơ̥c nây. 

Các loїi thuOϕc nây đПợc g҃i lâ thuӕc bӏ loѧi trừ. Nѵu quÞ vҁ mua thuOϕc theo toa bác sĩ trong đó có 

mOϝt loїi thuOϕc bҁ loїi trừ, quÞ vҁ phљi tự thanh toán cho loїi thuOϕc đó. Nѵu quÞ vҁ cho rѧng chỉng tôi 

cѝn thanh toán cho thuOϕc bҁ loїi trừ trong trПờng hợp của quÞ vҁ, thì quÞ vҁ có thѹ nOϝp đНn kháng 

cáo� (Đѹ tìm hiѹu vѷ cách thức nOϝp đНn kháng cáo, vui lông xem ChПНng ��) 

DПới đãy lâ ba quy tѥc chung đOϕi với các thuOϕc bҁ loїi trừ: 

1.  Bљo hiѹm thuOϕc cho bѽnh nhân ngoїi trỉ của chПНng trình chỉng tôi (bao gồm thuOϕc Phѝn D vâ 

MediCal) không thѹ thanh toán cho loїi thuOϕc sѳ đПợc bao trљ theo Medicare Phѝn A hoѭc 

Phѝn B. Những loїi thuOϕc đПợc bao trљ theo Medicare Phѝn A hoѭc Phѝn B đПợc 

Health Net Cal MediConnect bao trљ miѻn pht, nhПng các loїi thuOϕc nây khõng đПợc xem lâ mOϝt 

phѝn trong quyѷn lợi vѷ thuOϕc theo toa cho bѽnh nhân ngoїi trỉ của quÞ vҁ. 

2.  ChПНng trình của chỉng tôi không thѹ bao trљ cho mOϝt loїi thuOϕc đПợc mua bên ngoâi Hoa Kỳ 

vâ vúng lãnh thổ của Hoa Kỳ. 

3.  Viѽc sử dơ̥ng thuOϕc phљi đПợc CН quan Quљn lý Thực phџm vâ DПợc phџm (FDA) phê duyѽt 

hoѭc đПợc mOϝt sOϕ tài liѽu tham khљo y khoa xác nhѣn lâ phПНng pháp điѷu trҁ cho tình trїng y tѵ 

của quÞ vҁ. Bác sĩ của quÞ vҁ có thѹ kê toa mOϝt loїi thuOϕc nhћt đҁnh đѹ điѷu trҁ bѽnh trїng của 

quÞ vҁ, mѭc dú loїi thuOϕc đó khõng đПợc phê duyѽt đѹ điѷu trҁ bѽnh trїng đó� Điѷu nây đПợc g҃i 

lâ sử dơ̥ng không chtnh thức� ChПНng trình của chỉng tõi thПờng không bao trљ các loїi thuOϕc 

khi chỉng đПợc kẽ toa đѹ sử dơ̥ng không chtnh thức. 

? 

N҅u quuͬ vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 

vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Đ҉ bi҅t thêm thông tin, hãy truy cѣp 
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SỔ TAY THu̮NH VIÊN Health Net Cal MediConnect ChПНng �� Nhѣn thuOϕc theo toa bác sĩ dânh cho bѽnh nhân 

ngoїi trỉ của quÞ vҁ thõng qua chПНng trình 

Ngoâi ra, theo pháp luѣt, các loїi thuOϕc đПợc liѽt kẽ dПới đãy khõng đПợc Medicare hoѭc MediCal 

bao trљ. 

  ThuOϕc  đПợc sử  dơ̥ng nhѧm  tăng  khљ  năng sinh sљn  

 ThuOϕc đПợc sử dơ̥ng cho các mơ̥c đtch thџm mȲ hoѭc ktch thtch m҃c tóc 

  ThuOϕc  đПợc sử  dơ̥ng nhѧm  điѷu trҁ  chứng rOϕi  loїn chức năng tình  dơ̥c hoѭc cПНng  dПНng,  

chѩng  hїn nhП  Viagra®,  Cialis®,  Levitra®  vâ  Caverject®  

 Các thuOϕc dânh cho bѽnh nhân ngoїi trỉ, khi công ty sљn xuћt loїi thuOϕc đó tuyên bOϕ rѧng 

quÞ vҁ phљi có các xét nghiѽm hoѭc dҁch vơ̥ chѿ do cõng ty đó thực hiѽn 

B4. Hѧng đồng trѩ chi pht của Danh sách thuӕc 

M҃i loїi thuOϕc có trong Danh sách thuOϕc của chỉng tõi đѷu thuOϝc mOϝt trong ba bѣc đồng trљ chi pht. 

Hїng lâ mOϝt nhóm thuOϕc thПờng cúng loїi (vt dơ̥ nhП thuOϕc biѽt dПợc, thuOϕc gOϕc hoѭc thuOϕc mua tự 

do không cѝn toa (OTC)). 

 Các thuOϕc Hїng 1 có khoљn đồng thanh toán thћp� Đó lâ các thuOϕc gOϕc. Khoљn đồng thanh 

toán sѳ từ $� đѵn $����� Điѷu nây phơ̥ thuOϝc vâo mức bao trљ MediCal của quÞ vҁ. 

 Các thuOϕc Hїng 2 có khoљn đồng thanh toán cao hНn� Đó lâ các thuOϕc biѽt dПợc. Khoљn đồng 

thanh toán sѳ từ $� đѵn $����� Điѷu nây phơ̥ thuOϝc vâo mức bao trљ MediCal của quÞ vҁ. 

 Các thuOϕc bѣc 3 có khoљn đồng thanh toán lâ $�� Đó lâ các thuOϕc theo toa bác sĩ vâ các thuOϕc 

OTC mâ MediCal bao trљ. 

Đѹ tìm hiѹu thuOϕc của quÞ vҁ thuOϝc hїng đồng trљ chi pht nâo, hãy tra trong Danh sách thuOϕc của 

chỉng tôi. 

ChПНng � trình bây sOϕ tiѷn quÞ vҁ phљi thanh toán cho các thuOϕc ở mOϛi bѣc đồng trљ chi pht. 

C.   Giới hѧn  đӕi với một sӕ  loѧi  thuӕc  

ĐOϕi với mOϝt sOϕ loїi thuOϕc theo toa bác sĩ, các quy tѥc đѭc biѽt giới hїn cách thức vâ thời điѹm 

chПНng trình bao trљ cho các loїi thuOϕc đó� Thõng thПờng, các quy tѥc của chỉng tôi khuyѵn khtch 

quÞ vҁ nhѣn thuOϕc có tác dơ̥ng cho bѽnh trїng của quÞ vҁ, an toân vâ hiѽu quљ. Khi mOϝt loїi thuOϕc an 

toân, giá rѱ hНn có tác dơ̥ng tOϕt nhП loїi thuOϕc giá đѥt hНn, chỉng tôi mong muOϕn nhâ cung cћp của 

quÞ vҁ sѳ kê toa loїi thuOϕc giá rѱ hНn� 

N҅u có quy tѵc đѽc biӋt dânh cho thuӕc của quuͬ vӏ, thõng thЯờng đi҇u đó có nghѺa lâ quuͬ vӏ 

hoѽc nhâ cung cѫp của quý vӏ phѩi ti҅n hânh thêm các bЯớc đ҉ chỉng tôi có th҉ bao trѩ cho 

thuӕc đó. Vt dơ̥ nhП nhâ cung cћp của quÞ vҁ trПớc hѵt có thѹ phљi báo cho chỉng tôi biѵt vѷ chџn 

? 

N҅u quuͬ vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 

vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Đ҉ bi҅t thêm thông tin, hãy truy cѣp 
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SỔ TAY THu̮NH VIÊN Health Net Cal MediConnect ChПНng �� Nhѣn thuOϕc theo toa bác sĩ dânh cho bѽnh nhân 

ngoїi trỉ của quÞ vҁ thõng qua chПНng trình 

đoán của quÞ vҁ hoѭc cung cћp các kѵt quљ xét nghiѽm máu. Nѵu quÞ vҁ hoѭc nhâ cung cћp của quÞ 

vҁ cho rѧng quy tѥc của chỉng tôi không nên áp dơ̥ng cho tình trїng của quÞ vҁ, thì quÞ vҁ cѝn yêu 

cѝu chỉng tõi đПa ra trПờng hợp ngoїi lѽ. Chỉng tôi có thѹ đồng Þ hoѭc có thѹ khõng đồng Þ đѹ quÞ 

vҁ sử dơ̥ng loїi thuOϕc đó mâ không cѝn tiѵn hânh thêm các bПớc. 

Đѹ tìm hiѹu thêm vѷ viѽc yêu cѝu các trПờng hợp ngoїi lѽ, vui lông xem ChПНng �� 

1. Giới hѧn sư̂ dơ̥ng thuӕc biӋt dЯợc khi sѻn có phiên bѩn thuӕc gӕc 

Thõng thПờng, thuOϕc gOϕc có tác dơ̥ng tПНng tự nhП thuOϕc biѽt dПợc nhПng thПờng rѱ hНn� 

Trong hѝu hѵt các trПờng hợp, nѵu có phiên bљn thuOϕc gOϕc của biѽt dПợc, các nhâ thuOϕc trong 

mїng lПới của chỉng tôi sѳ cung cћp cho quÞ vҁ phiên bљn thuOϕc gOϕc. 

  Chỉng tõi thПờng không thanh toán cho biѽt dПợc khi có phiên bљn thuOϕc gOϕc. 

  Tuy nhiên, nѵu nhâ cung cћp của quÞ vҁ đã cho chỉng tôi biѵt lÞ do y tѵ rѧng loїi thuOϕc gOϕc 

đó sѳ không có tác dơ̥ng đOϕi với quÞ vҁ, khi đó chỉng tôi sѳ bao trљ loїi biѽt dПợc đó. 

  Khoљn đồng thanh toán của quÞ vҁ cho thuOϕc biѽt dПợc có thѹ lớn hНn cho thuOϕc gOϕc. 

2. Có đЯợc sӵ phê duyӋt trЯớc của chЯЭng trình 

ĐOϕi với mOϝt sOϕ loїi thuOϕc, quÞ vҁ hoѭc bác sĩ của quÞ vҁ phљi có đПợc sự phê duyѽt từ 

Health Net Cal MediConnect trПớc khi quÞ vҁ mua thuOϕc theo toa bác sĩ của mình. Nѵu quÞ vҁ 

không có đПợc sự phê duyѽt, Health Net Cal MediConnect có thѹ không bao trљ cho loїi thuOϕc đó. 

3. TrЯớc tiên thư̂ dúng một loѧi thuӕc khác 

Nói chung, chỉng tôi muOϕn quÞ vҁ thử các loїi thuOϕc giá rѱ hНn (thПờng có hiѽu quљ tПНng tự) 

trПớc khi chỉng tôi bao trљ các thuOϕc đѥt hНn� Vt dơ̥ nhП nѵu ThuOϕc A vâ ThuOϕc B điѷu trҁ cúng 

mOϝt bѽnh trїng, vâ ThuOϕc A rѱ hНn ThuOϕc B, chỉng tôi có thѹ yêu cѝu quÞ vҁ thử dúng ThuOϕc A 

trПớc tiên. 

Nѵu ThuOϕc A không có hiѽu quљ đOϕi với quÞ vҁ, thì khi đó chỉng tôi sѳ bao trљ cho ThuOϕc B� Đãy 

đПợc g҃i lâ liѽu pháp từng bПớc. 

4. Giới hѧn v҇ sӕ lЯợng 

ĐOϕi với mOϝt sOϕ loїi thuOϕc, chỉng tôi giới hїn sOϕ lПợng thuOϕc quÞ vҁ có thѹ nhѣn� Điѷu nây đПợc 

g҃i lâ giới hїn vѷ sOϕ lПợng. Vt dơ̥, chỉng tôi có thѹ giới hїn sOϕ lПợng thuOϕc quÞ vҁ có thѹ nhѣn 

mOϛi lѝn mua thuOϕc theo toa bác sĩ. 

Đѹ  tìm  hiѹu liѽu có  bћt kỳ  quy  tѥc nâo nẽu  trẽn  đПợc áp dơ̥ng  cho  thuOϕc quÞ  vҁ  sử  dơ̥ng hoѭc  muOϕn 

sử  dơ̥ng hay  không,  hãy  xem Danh sách  thuOϕc�  Đѹ  biѵt  thông  tin cѣp  nhѣt  nhћt,  hãy g҃i  cho  bOϝ  phѣn 

Dҁch vơ̥  hOϝi  viên  hoѭc xem  trên  trang  web  của chỉng  tôi  tїi  đҁa chѿ  mmp.healthnetcalifornia.com.  

? 

N҅u quuͬ vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 

vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Đ҉ bi҅t thêm thông tin, hãy truy cѣp 
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SỔ TAY THu̮NH VIÊN Health Net Cal MediConnect ChПНng �� Nhѣn thuOϕc theo toa bác sĩ dânh cho bѽnh nhân 

ngoїi trỉ của quÞ vҁ thõng qua chПНng trình 

D.    Các luͬ  do  thuӕc của quuͬ  vӏ  có  th҉  khõng  đЯợc bao  trѩ  

Chỉng tôi cOϕ gѥng tѣn dơ̥ng khoљn bao trљ thuOϕc của quÞ vҁ đѹ mang lїi hiѽu quљ tOϕt cho quÞ vҁ, 

nhПng đõi khi mOϝt loїi thuOϕc có thѹ khõng đПợc bao trљ theo cách mâ quÞ vҁ muOϕn. Vt dơ̥: 

  Loїi thuOϕc quÞ vҁ muOϕn dúng khõng đПợc chПНng trình của chỉng tôi bao trљ. Loїi thuOϕc đó 

có thѹ không nѧm trong Danh sách thuOϕc. Phiên bљn thuOϕc gOϕc của loїi thuOϕc đó có thѹ 

đПợc bao trљ, nhПng phiẽn bљn thuOϕc biѽt dПợc quÞ vҁ muOϕn dúng khõng đПợc bao trљ. 

Loїi thuOϕc đó có thѹ mới vâ chỉng tôi vѡn chПa đánh giá ttnh an toân vâ hiѽu quљ của nó. 

  Loїi thuOϕc đó đПợc bao trљ, nhПng có những quy tѥc hoѭc giới hїn đѭc biѽt vѷ bao trљ đOϕi 

với loїi thuOϕc đó. NhП đã đПợc giљi thtch ở mơ̥c trên, mOϝt sOϕ loїi thuOϕc đПợc chПНng trình 

của chỉng tôi bao trљ có các quy tѥc giới hїn viѽc sử dơ̥ng chỉng. Trong mOϝt sOϕ trПờng hợp, 

quÞ vҁ hoѭc ngПời kê toa của quÞ vҁ có thѹ muOϕn yêu cѝu chỉng tõi đПa ra trПờng hợp ngoїi 

lѽ đOϕi với mOϝt quy tѥc. 

Có vâi điѷu quÞ vҁ có thѹ lâm nѵu thuOϕc của quÞ vҁ khõng đПợc bao trљ theo cách quÞ vҁ muOϕn đПợc 

bao trљ. 

D1. Nhѳn nguồn ti҅p liӋu thuӕc tѧm thời 

Trong mOϝt sOϕ trПờng hợp, chỉng tôi có thѹ cung cћp cho quÞ vҁ lПợng thuOϕc tїm thời khi loїi thuOϕc 

đó không nѧm trong Danh sách thuOϕc hoѭc khi loїi thuOϕc đó bҁ giới hїn theo mOϝt cách nâo đó� Điѷu 

nây cho quÞ vҁ thời gian đѹ trao đổi với nhâ cung cћp của quÞ vҁ vѷ viѽc nhѣn loїi thuOϕc khác hoѭc 

đѹ yêu cѝu chỉng tôi bao trљ cho loїi thuOϕc đó. 

Đ҉ nhѳn nguồn ti҅p liӋu thuӕc tѧm thời, quuͬ vӏ phѩi đáp ứng hai quy tѵc dЯới đãy: 

1. Loїi thuOϕc quÞ vҁ đang dúng: 

  không côn có trong Danh sách thuOϕc của chỉng tôi, hoѽc 

  chПa bao giờ có trong Danh sách thuOϕc của chúng tôi, hoѽc 

  hiѽn tїi bҁ giới hїn theo mOϝt cách nâo đó. 

2. QuÞ vҁ phљi rНi vâo mOϝt trong những tình huOϕng sau: 

  QuÞ vҁ đã tham gia chПНng trình năm ngoái. 

o  Chỉng tôi sѳ bao trљ cho lПợng thuOϕc tїm thời của quÞ vҁ trong 90 ngây đѝu tiên của năm 

theo lҁch. 

o  LПợng thuOϕc tїm thời nây sѳ đủ dúng trong tOϕi đa �� ngây tїi mOϝt nhà thuOϕc bán lѱ và tOϕi 

đa �� ngây tїi mOϝt nhà thuOϕc chăm sóc dâi hїn. 

? 

N҅u quuͬ vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 

vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Đ҉ bi҅t thêm thông tin, hãy truy cѣp 
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SỔ TAY THu̮NH VIÊN Health Net Cal MediConnect ChПНng �� Nhѣn thuOϕc theo toa bác sĩ dânh cho bѽnh nhân 

ngoїi trỉ của quÞ vҁ thõng qua chПНng trình 

o  Nѵu thuOϕc theo toa của quÞ vҁ đПợc kê toa cho tt ngây hНn, chỉng tôi sѳ cho phép mua 

thuOϕc nhiѷu lѝn nhѧm cung cћp thuOϕc đủ dúng trong tOϕi đa �� ngây tїi nhà thuOϕc bán lѱ 

và trong tOϕi đa �� ngây tїi mOϝt nhà thuOϕc chăm sóc dâi hїn. QuÞ vҁ phљi mua thuOϕc theo 

toa tїi nhâ thuOϕc trong mїng lПới. 

o  Các nhâ thuOϕc chăm sóc dâi hїn có thѹ cung cћp thuOϕc theo toa bác sĩ với sOϕ lПợng nh҅ 

mOϛi lѝn đѹ ngăn ngừa tình trїng lãng pht. 

  QuÞ vҁ lâ hOϝi viên mới của chПНng trình chỉng tôi. 

o  Chỉng tôi sѳ bao trљ cho lПợng thuOϕc tїm thời của quÞ vҁ trong 90 ngây đѝu tiên kѹ từ khi 

quÞ vҁ trở thânh hOϝi viên của chПНng trình. 

o  LПợng thuOϕc tїm thời nây sѳ đủ dúng trong tOϕi đa �� ngây tїi mOϝt nhà thuOϕc bán lѱ và tOϕi 

đa �� ngây tїi mOϝt nhà thuOϕc chăm sóc dâi hїn. 

o  Nѵu thuOϕc theo toa của quÞ vҁ đПợc kê toa cho tt ngây hНn, chỉng tôi sѳ cho phép mua 

thuOϕc nhiѷu lѝn nhѧm cung cћp thuOϕc đủ dúng trong tOϕi đa �� ngây tїi nhà thuOϕc bán lѱ 

và trong tOϕi đa �� ngây tїi mOϝt nhà thuOϕc chăm sóc dâi hїn. QuÞ vҁ phљi mua thuOϕc theo 

toa tїi nhâ thuOϕc trong mїng lПới. 

o  Các nhâ thuOϕc chăm sóc dâi hїn có thѹ cung cћp thuOϕc theo toa bác sĩ với sOϕ lПợng nh҅ 

mOϛi lѝn đѹ ngăn ngừa tình trїng lãng pht. 

  QuÞ vҁ đã tham gia chПНng trình trên 90 ngây vâ đang ở trong cН sở chăm sóc dâi hїn vâ 

cѝn lПợng thuOϕc ngay. 

o  Chỉng tôi sѳ bao trљ cho lПợng thuOϕc đủ dúng trong 31 ngây, hoѭc tt hНn nѵu thuOϕc theo 

toa của quÞ vҁ đПợc kê toa cho tt ngây hНn� Đãy lâ phѝn bổ sung cho nguồn thuOϕc tїm 

thời ở trên. 

o  Nѵu mức đOϝ chăm sóc của quÞ vҁ thay đổi, chỉng tôi sѳ bao trљ lПợng thuOϕc tїm thời của 

quÞ vҁ. Mức đOϝ chăm sóc thay đổi khi quÞ vҁ xuћt viѽn� Điѷu nây cũng xљy ra khi quÞ vҁ 

chuyѹn đѵn hoѭc chuyѹn kh҅i cН sở chăm sóc dâi hїn. 

o  Nѵu quÞ vҁ chuyѹn vѷ nhâ từ cН sở chăm sóc dâi hїn hoѭc bѽnh viѽn vâ cѝn lПợng thuOϕc 

tїm thời, chỉng tôi sѳ bao trљ cho mOϝt lПợng thuOϕc đủ dúng trong 30 ngây. Nѵu thuOϕc 

theo toa của quÞ vҁ đПợc kê cho sOϕ ngây tt hНn, chỉng tôi sѳ cho phép mua thêm thuOϕc 

đѹ cung cћp tOϕi đa tổng lПợng thuOϕc đủ dúng trong 30 ngây. 

? 

N҅u quuͬ vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 

vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Đ҉ bi҅t thêm thông tin, hãy truy cѣp 
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SỔ TAY THu̮NH VIÊN Health Net Cal MediConnect ChПНng �� Nhѣn thuOϕc theo toa bác sĩ dânh cho bѽnh nhân 

ngoїi trỉ của quÞ vҁ thõng qua chПНng trình 

o  Nѵu quÞ vҁ chuyѹn từ nhâ hoѭc bѽnh viѽn đѵn cН sở chăm sóc dâi hїn vâ cѝn lПợng 

thuOϕc tїm thời, chỉng tôi sѳ bao trљ cho lПợng thuOϕc đủ dúng trong 31 ngây. Nѵu thuOϕc 

theo toa của quÞ vҁ đПợc kê cho sOϕ ngây tt hНn, chỉng tôi sѳ cho phép mua thêm thuOϕc 

đѹ cung cћp tOϕi đa tổng lПợng thuOϕc đủ dúng trong 31 ngây. 

o  Đѹ yêu cѝu nguồn tiѵp liѽu thuOϕc tїm thời, hãy g҃i cho bOϝ phѣn Dҁch vơ̥ hOϝi viên. 

Khi quÞ vҁ nhѣn đПợc nguồn tiѵp liѽu thuOϕc tїm thời, quÞ vҁ cѝn trao đổi với nhâ cung cћp của quÞ vҁ 

đѹ quyѵt đҁnh phљi lâm gì khi nguồn tiѵp liѽu của quÞ vҁ hѵt� DПới đãy lâ những lựa ch҃n của quÞ vҁ: 

  QuÞ vҁ có thѹ thay đổi sang loїi thuOϕc khác. 

Có thѹ có mOϝt loїi thuOϕc khác đПợc chПНng trình của chỉng tôi bao trљ có hiѽu quљ cho quÞ 

vҁ. QuÞ vҁ có thѹ g҃i cho bOϝ phѣn Dҁch vơ̥ hOϝi viẽn đѹ yêu cѝu cung cћp danh sách thuOϕc 

đПợc bao trљ dúng đѹ điѷu trҁ cho cùng mOϝt loїi bѽnh trїng. Danh sách nây có thѹ giỉp nhâ 

cung cћp của quÞ vҁ tìm mOϝt loїi thuOϕc đПợc bao trљ có thѹ có hiѽu quљ cho quÞ vҁ. 

HOѼC 

  QuÞ vҁ có thѹ yêu cѝu trПờng hợp ngoїi lѽ. 

QuÞ vҁ vâ nhâ cung cћp của quÞ vҁ có thѹ yêu cѝu chỉng tõi đѭt ra trПờng hợp ngoїi lѽ. Vt dơ̥ 

nhП quÞ vҁ có thѹ yêu cѝu chỉng tôi bao trљ cho mOϝt loїi thuOϕc mѭc dú loїi thuOϕc đó không 

có trong Danh sách thuOϕc. Hoѭc quÞ vҁ có thѹ yêu cѝu chỉng tôi bao trљ loїi thuOϕc đó mâ 

không có giới hїn. Nѵu nhâ cung cћp của quÞ vҁ nói rѧng quÞ vҁ có lÞ do y tѵ hợp lÞ đOϕi với 

trПờng hợp ngoїi lѽ, thì ngПời đó có thѹ giỉp quÞ vҁ yêu cѝu mOϝt trПờng hợp ngoїi lѽ. 

Nѵu trong năm tiѵp theo, thuOϕc mà quý vҁ đang dúng bҁ loїi kh҅i Danh sách thuOϕc hoѭc bҁ giới 

hїn theo cách nâo đó, chỉng tõi sѳ cho phép quý vҁ yêu cѝu mOϝt trПờng hợp ngoїi lѽ trПớc năm 

tiѵp theo. 

  Chúng tôi sѳ thông báo cho quý vҁ bћt kỳ thay đổi nào vѷ bao trљ đOϕi với thuOϕc của quý vҁ 

trong năm tiѵp theo� Sau đó, quÞ vҁ có thѹ yêu cѝu chúng tôi cung cћp trПờng hợp ngoїi lѽ 

và bao trљ thuOϕc theo cách thức mà quý vҁ mong muOϕn đПợc bao trљ trong năm tiѵp theo. 

  Chúng tôi sѳ trљ lời yêu cѝu vѷ trПờng hợp ngoїi lѽ của quý vҁ trong vòng 72 giờ sau khi 

chúng tôi nhѣn đПợc yêu cѝu (hoѭc tuyên bOϕ hOϛ trợ của ngПời kê toa của quý vҁ). 

Đѹ tìm hiѹu thêm vѷ viѽc yêu cѝu trПờng hợp ngoїi lѽ, vui lông xem ChПНng �� 

Nѵu quÞ vҁ cѝn giỉp đỡ đѹ yêu cѝu trПờng hợp ngoїi lѽ, quÞ vҁ có thѹ liên lїc với bOϝ phѣn Dҁch vơ̥ 

hOϝi viên. 

? 

N҅u quuͬ vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 

vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Đ҉ bi҅t thêm thông tin, hãy truy cѣp 
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SỔ TAY THu̮NH VIÊN Health Net Cal MediConnect ChПНng �� Nhѣn thuOϕc theo toa bác sĩ dânh cho bѽnh nhân 

ngoїi trỉ của quÞ vҁ thõng qua chПНng trình 

E.    Nhӳng  thay  đổi v҇  bѩo  hi҉m đӕi với các  thuӕc của  quuͬ  vӏ  

Hѝu hѵt các thay đổi vѷ bao trљ thuOϕc diѻn ra vâo ngây 1 tháng 1, tuy nhiên, chỉng tôi có thѹ bổ 

sung hoѭc loїi b҅ các thuOϕc trong Danh sách thuOϕc trong suOϕt cљ năm� Chỉng tõi cũng có thѹ thay 

đổi các quy tѥc vѷ các loїi thuOϕc của chúng tôi. Vt dơ̥, chỉng tôi có thѹ: 

  Quyѵt đҁnh yêu cѝu hoѭc không yêu cѝu phê duyѽt trПớc đOϕi với mOϝt loїi thuOϕc. (Phê duyѽt 

trПớc là sự cho phép của Health Net Cal MediConnect trПớc khi quý vҁ có thѹ nhѣn mOϝt 

loїi thuOϕc.) 

  Bổ sung thêm hoѭc thay đổi sOϕ lПợng thuOϕc quý vҁ có thѹ nhѣn (đПợc g҃i là giới hїn  
sOϕ lПợng).  

  Bổ sung thêm hoѭc thay đổi các giới hїn của liѽu pháp từng bПớc đOϕi với mOϝt loїi thuOϕc. 

(Liѽu pháp từng bПớc có nghĩa lâ quÞ vҁ phљi thử dùng mOϝt loїi thuOϕc trПớc khi chúng tôi bao 

trљ mOϝt loїi thuOϕc khác.) 

Đѹ biѵt thêm thông tin vѷ các quy tѥc vѷ thuOϕc này, hãy xem Mơ̥c C ở đѝu chПНng nây� 

Nѵu quý vҁ đang dúng mOϝt loїi thuOϕc đПợc bao trљ vào đѭu năm, chỉng tõi thПờng sѳ không loїi b҅ 

hoѭc thay đổi khoљn bao trљ của loїi thuOϕc đó trong thời gian còn lѧi của năm trừ khi: 

  trên thҁ trПờng xuћt hiѽn mOϝt loїi thuOϕc mới, rѱ hНn có các tác dơ̥ng giOϕng mOϝt loїi thuOϕc 

trong Danh sách thuOϕc hiѽn tїi, hoѽc 

  chúng tôi biѵt rѧng loїi thuOϕc đó khõng an toân, hoѽc 

  có mOϝt loїi thuOϕc bҁ loїi b҅ kh҅i thҁ trПờng. 

Đѹ biѵt thêm thông tin vѷ những viѽc sѳ xљy ra khi Danh sách thuOϕc thay đổi, quý vҁ luôn có thѹ: 

   Kiѹm  tra Danh  sách  thuOϕc cѣp nhѣt của chúng tôi  trực tuyѵn tїi mmp.healthnetcalifornia.com  

hoѭc  

  G҃i cho bOϝ phѣn Dҁch vơ̥ hOϝi viẽn đѹ kiѹm tra Danh sách thuOϕc hiѽn tїi theo sOϕ 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm 

viѽc, vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i 

của quÞ vҁ vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. 

? 

N҅u quuͬ vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 

vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Đ҉ bi҅t thêm thông tin, hãy truy cѣp 
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SỔ TAY THu̮NH VIÊN Health Net Cal MediConnect ChПНng �� Nhѣn thuOϕc theo toa bác sĩ dânh cho bѽnh nhân 

ngoїi trỉ của quÞ vҁ thõng qua chПНng trình 

Chỉng tôi sѳ thực hiѽn thay đổi đOϕi với Danh sách thuOϕc ngay. Vt dơ̥: 

 Thuӕc gӕc mới trở nên sѻn có. Đõi khi, trẽn thҁ trПờng xuћt hiѽn mOϝt loїi thuOϕc gOϕc mới có

các tác dơ̥ng giOϕng biѽt dПợc trong Danh sách thuOϕc hiѽn tїi. Khi viѽc đó xљy ra, chúng tôi có

thѹ loїi b҅ biѽt dПợc và bổ sung thuOϕc gOϕc mới, nhПng chi pht của quý vҁ cho loїi thuOϕc mới

sѳ giữ nguyên hoѭc sѳ thћp hНn� 

Khi chúng tôi bổ sung thuOϕc gOϕc mới, chỉng tõi cũng có thѹ quyѵt đҁnh giữ lїi biѽt dПợc trong

danh sách nhПng thay đổi các quy tѥc hoѭc giới hїn bљo hiѹm của loїi thuOϕc đó� 

o Chúng tôi có thѹ không thông báo cho quý vҁ trПớc khi chúng tôi thực hiѽn thay đổi này,

nhПng chỉng tõi sѳ gửi cho quý vҁ thông tin vѷ thay đổi cơ̥ thѹ mâ chỉng tõi đã thực hiѽn

sau khi điѷu đó xљy ra.

o QuÞ vҁ hoѭc nhà cung cћp của quý vҁ có thѹ yêu cѝu mOϝt “trПờng hợp ngoїi lѽ” từ những

thay đổi này. Chúng tôi sѳ gửi cho quý vҁ mOϝt thông báo gồm các bПớc mà quý vҁ có thѹ

thực hiѽn đѹ yêu cѝu mOϝt trПờng hợp ngoїi lѽ� Vui lông xem ChПНng � của sổ tay này

đѹ biѵt thêm thông tin vѷ các trПờng hợp ngoїi lѽ.

 Một loѧi thuӕc bӏ loѧi bӓ khӓi thӏ trЯờng. Nѵu Cơ̥c Quљn Lý Thực Phџm vâ DПợc Phџm

Hoa Kỳ (viѵt tѥt trong tiѵng Anh là FDA) cho biѵt loїi thuOϕc quý vҁ đang dúng không an toàn

hoѭc nhà sљn xuћt thuOϕc đã loїi b҅ thuOϕc này ra kh҅i thҁ trПờng, thì chúng tôi sѳ loїi b҅ loїi

thuOϕc này ra kh҅i Danh Sách ThuOϕc. Nѵu quý vҁ đang dúng thuOϕc, thì chúng tôi sѳ cho quý vҁ

biѵt. Quý vҁ có thѹ trao đổi với bác sĩ vѷ các tùy ch҃n khác.

Chúng tôi có th҉ thӵc hiӋn nhӳng thay đổi khác ѩnh hЯởng đ҅n các loѧi thuӕc quý vӏ dùng. 

Chúng tôi sѳ thõng báo trПớc cho quý vҁ vѷ những thay đổi khác trong Danh sách thuOϕc. Những 

thay đổi này có thѹ diѻn ra nѵu: 

 FDA cung cћp hПớng dѡn mới hoѭc có hПớng dѡn lâm sàng mới vѷ mOϝt loїi thuOϕc.

 Chúng tôi bổ sung một loại thuốc gốc không phải thuốc mới vào thị trường và

o Thay thѵ mOϝt loїi thuOϕc chính hiѽu hiѽn có trong Danh sách thuOϕc hoѽc

o Thay đổi các quy tѥc hoѭc giới hїn khoљn bao trљ cho thuOϕc biѽt dПợc.

Khi những thay đổi này diѻn ra, chúng tôi sѳ: 

  Thông báo cho quý vҁ ít nhћt �� ngây trПớc khi chúng tôi thực hiѽn thay đổi Danh sách thuOϕc 

hoѭc 

 Thông báo cho quý vҁ biѵt và cung cћp cho quý vҁ lПợng thuOϕc đủ dùng trong 30 ngày sau khi

quý vҁ yêu cѝu mua thêm thuOϕc.

? 

N҅u quuͬ vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 

vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Đ҉ bi҅t thêm thông tin, hãy truy cѣp 
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SỔ TAY THu̮NH VIÊN Health Net Cal MediConnect ChПНng �� Nhѣn thuOϕc theo toa bác sĩ dânh cho bѽnh nhân 

ngoїi trỉ của quÞ vҁ thõng qua chПНng trình 

Điѷu này sѳ cho quý vҁ thời gian đѹ trao đổi với bác sĩ của quý vҁ hoѭc ngПời kẽ toa khác� Bác sĩ 

hoѭc ngПời kê toa có thѹ giúp quý vҁ quyѵt đҁnh: 

  Xem có loїi thuOϕc tПНng tự nào trong Danh sách thuOϕc mà quý vҁ có thѹ dùng thay thѵ hoѭc 

  Có yêu cѝu mOϝt trПờng hợp ngoїi lѽ từ những thay đổi nây hay khõng� Đѹ tìm hiѹu thêm vѷ 

viѽc yêu cѝu các trПờng hợp ngoїi lѽ, vui lông xem ChПНng �� 

Chúng tôi có th҉ thay đổi các loѧi thuӕc quý vӏ dùng mà hiӋn tѧi không ѩnh hЯởng đ҅n quý 

vӏ. ĐOϕi với những thay đổi này, nѵu quý vҁ đang dúng mOϝt loїi thuOϕc đПợc bao trљ vào đѭu năm, 

thõng thПờng chúng tôi sѳ không loїi b҅ hoѭc thay đổi bљo hiѹm đOϕi với loїi thuOϕc đó trong thời 

gian còn lѧi của năm. 

Ví dơ̥: nѵu chúng tôi loїi b҅ mOϝt loїi thuOϕc quý vҁ đang dúng, tăng khoљn tiѷn quÞ vҁ phљi thanh toán 

cho thuOϕc hoѭc giới hїn sử dơ̥ng thuOϕc đó, thì thay đổi sѳ không љnh hПởng đѵn viѽc sử dơ̥ng thuOϕc 

hoѭc khoљn tiѷn quÞ vҁ phљi thanh toán cho loїi thuOϕc đó trong thời gian còn lїi của năm� 

F.    Bѩo  hi҉m thuӕc trong  các trЯờng  hợp  đѽc biӋt  

F1. N҅u viӋc quuͬ vӏ nѷm đi҇u trӏ tѧi bӋnh viӋn hoѽc cЭ sở đi҇u dЯỡng chuyên môn 

đЯợc chЯЭng trình của chỉng tôi bao trѩ 

Nѵu viѽc quÞ vҁ nhѣp viѽn hoѭc cН sở điѷu dПỡng chuyẽn mõn đПợc chПНng trình của chỉng tôi 

bao trљ, thì thõng thПờng chỉng tôi sѳ bao trљ cho chi pht thuOϕc theo toa bác sĩ của quÞ vҁ trong thời 

gian quÞ vҁ nѧm điѷu trҁ tїi đó. QuÞ vҁ sѳ không phљi trљ khoљn đồng thanh toán. Sau khi quÞ vҁ rời 

kh҅i bѽnh viѽn hoѭc cН sở điѷu dПỡng chuyên môn, chỉng tôi sѳ bao trљ cho thuOϕc của quÞ vҁ với 

điѷu kiѽn lâ các loїi thuOϕc đó đáp ứng tћt cљ các quy tѥc vѷ bao trљ của chỉng tôi. 

Đѹ tìm hiѹu thêm vѷ khoљn bao trљ thuOϕc vâ quÞ vҁ phљi thanh toán những gì, vui lông xem 

ChПНng 6. 

F2. N҅u quuͬ vӏ ở trong cЭ sở chăm sóc dâi hѧn 

Thõng thПờng, cН sở chăm sóc dâi hїn, chѩng hїn nhП dПỡng đПờng, có nhâ thuOϕc riêng của h҃ 

hoѭc nhâ thuOϕc cung cћp thuOϕc cho tћt cљ những ngПời đang cП trỉ tїi đó. Nѵu quÞ vҁ đang ở cН sở 

chăm sóc dâi hїn, thì quÞ vҁ có thѹ nhѣn thuOϕc theo toa bác sĩ của mình thông qua nhâ thuOϕc của 

cН sở nѵu nhâ thuOϕc đó thuOϝc mїng lПới của chỉng tôi. 

Hãy kiѹm tra Danh Bạ Nhâ Cung Cấp vâ Nhâ Thuốc của quÞ vҁ đѹ tìm hiѹu xem nhâ thuOϕc ở cН sở 

chăm sóc dâi hїn của quÞ vҁ có thuOϝc mїng lПới của chỉng tôi không. Nѵu cН sở đó không thuOϝc 

mїng lПới của chỉng tôi hoѭc nѵu quÞ vҁ cѝn thêm thông tin, vui lông liên lїc với bOϝ phѣn Dҁch Vơ̥ 

Thânh Viên. 

? 

N҅u quuͬ vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 

vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Đ҉ bi҅t thêm thông tin, hãy truy cѣp 
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SỔ TAY THu̮NH VIÊN Health Net Cal MediConnect ChПНng �� Nhѣn thuOϕc theo toa bác sĩ dânh cho bѽnh nhân 

ngoїi trỉ của quÞ vҁ thõng qua chПНng trình 

F3. N҅u quuͬ vӏ tham gia chЯЭng trình bӋnh viӋn cho ngЯời hѫp hӕi đЯợc Medicare 

chứng nhѳn 

ThuOϕc sѳ không bao giờ đПợc bao trљ cúng lỉc bởi cљ chПНng trình bѽnh viѽn cho ngПời hћp hOϕi vâ 

chПНng trình của chỉng tôi. 

  Nѵu quÞ vҁ ghi danh vâo chПНng trình chăm sóc giai đoїn cuOϕi đời của Medicare vâ yêu cѝu 

thuOϕc giљm đau, chOϕng buồn nôn, nhuѣn trâng hoѭc thuOϕc an thѝn khõng đПợc bao trљ bởi 

chПНng trình chăm sóc giai đoїn cuOϕi đời của quÞ vҁ vì khõng liẽn quan đѵn tiẽn lПợng bѽnh 

giai đoїn cuOϕi vâ các tình trїng y tѵ liên quan của quÞ vҁ, thì chПНng trình của chỉng tôi phљi 

nhѣn đПợc thông báo từ ngПời kê toa hoѭc nhâ cung cћp dҁch vơ̥ chăm sóc giai đoїn cuOϕi 

đời của quÞ vҁ cho biѵt rѧng loїi thuOϕc đó khõng liẽn quan trПớc khi chПНng trình của chỉng 

tôi có thѹ bao trљ cho loїi thuOϕc đó� 

  Đѹ ngăn ngừa sự chѣm trѻ trong viѽc nhѣn bћt kỳ loїi thuOϕc không liên quan nâo mâ 

chПНng trình của chỉng tôi cѝn bao trљ, quÞ vҁ có thѹ yêu cѝu nhâ cung cћp dҁch vơ̥ bѽnh 

viѽn cho ngПời hћp hOϕi hoѭc ngПời kê toa của quÞ vҁ đљm bљo chỉng tôi có đПợc thông báo 

rѧng loїi thuOϕc đó khõng liẽn quan trПớc khi quÞ vҁ yêu cѝu nhâ thuOϕc bán thuOϕc theo toa 

bác sĩ của quÞ vҁ. 

Nѵu quÞ vҁ rời kh҅i chПНng trình bѽnh viѽn cho ngПời hћp hOϕi, thì chПНng trình của chỉng tôi cѝn 

bao trљ cho tћt cљ thuOϕc của quÞ vҁ� Đѹ tránh bћt kỳ sự chѣm trѻ nâo tїi nhâ thuOϕc khi phỉc lợi bѽnh 

viѽn cho ngПời hћp hOϕi của Medicare của quÞ vҁ kѵt thỉc, quÞ vҁ cѝn mang hồ sН tâi liѽu đѵn nhâ 

thuOϕc đѹ xác minh rѧng quÞ vҁ đã rời kh҅i chПНng trình bѽnh viѽn cho ngПời hћp hOϕi. Hãy xem các 

phѝn trПớc trong chПНng nây cho biѵt vѷ các quy tѥc nhѣn khoљn bao trљ thuOϕc theo Phѝn D. 

Đѹ tìm hiѹu thêm vѷ phỉc lợi bѽnh viѽn cho ngПời hћp hOϕi, hãy xem ChПНng �� 

G.   Các chЯЭng  trình v҇  an  toân  thuӕc vâ  quѩn luͬ  thuӕc  

G1. Các chЯЭng trình giỉp thânh viên sư̂ dơ̥ng thuӕc một cách an toân 

MOϛi lѝn quÞ vҁ mua thuOϕc theo toa bác sĩ, chỉng tõi đѷu tìm kiѵm các vћn đѷ có thѹ xљy ra, chѩng 

hїn nhП sai sót vѷ thuOϕc hoѭc các loїi thuOϕc: 

  Có thѹ không cѝn thiѵt bởi vì quÞ vҁ đang dúng mOϝt loїi thuOϕc khác có hiѽu quљ tПНng tự 

  Có thѹ không an toân cho tuổi tác hoѭc giới ttnh của quÞ vҁ 

  Có thѹ gây hїi cho quÞ vҁ nѵu quÞ vҁ dúng đồng thời 

  Có thành phѝn gây dҁ ứng hoѭc có thѹ gây dự ứng cho quý vҁ 

  Có hâm lПợng thuOϕc giљm đau opioid khõng an toân 

? 

N҅u quuͬ vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 

vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Đ҉ bi҅t thêm thông tin, hãy truy cѣp 
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SỔ TAY THu̮NH VIÊN Health Net Cal MediConnect ChПНng �� Nhѣn thuOϕc theo toa bác sĩ dânh cho bѽnh nhân 

ngoїi trỉ của quÞ vҁ thõng qua chПНng trình 

Nѵu chỉng tôi nhѣn thћy vћn đѷ có thѹ có trong viѽc sử dơ̥ng thuOϕc theo toa bác sĩ của quÞ vҁ, thì 

chỉng tôi sѳ lâm viѽc với nhâ cung cћp của quÞ vҁ nhѧm khѥc phơ̥c vћn đѷ đó. 

G2. ChЯЭng trình giỉp hội viên quѩn luͬ thuӕc của hӑ 

Nѵu quÞ vҁ dúng dПợc phџm đѹ điѷu trҁ các tình trїng y tѵ khác nhau, quÞ vҁ có thѹ hOϝi đủ tiêu chuџn 

nhѣn dҁch vơ̥ miѻn pht thõng qua chПНng trình quљn lÞ liѽu pháp dПợc phџm (MTM)� ChПНng trình 

nây giỉp quÞ vҁ vâ nhâ cung cћp của quÞ vҁ đљm bљo rѧng các dПợc phџm của quÞ vҁ đang có tác 

dơ̥ng cљi thiѽn sức kh҅e của quÞ vҁ. DПợc sĩ hoѭc chuyên gia sức kh҅e khác sѳ cung cћp cho quÞ vҁ 

bљn đánh giá tổng thѹ tћt cљ các dПợc phџm của quÞ vҁ vâ trao đổi với quÞ vҁ vѷ: 

  Cách nhѣn đПợc nhiѷu lợi tch nhћt từ các loїi thuOϕc quÞ vҁ đang dúng 

  Bћt kỳ mOϕi lo ngїi nâo của quÞ vҁ, nhП chi pht cho dПợc phџm vâ phљn ứng thuOϕc 

  Cách tOϕt nhћt đѹ dúng dПợc phџm của quÞ vҁ 

  Bћt kỳ thѥc mѥc hoѭc vћn đѷ nâo quÞ vҁ gѭp phљi vѷ thuOϕc theo toa bác sĩ vâ dПợc phџm 

mua tự do không cѝn toa của quÞ vҁ 

QuÞ vҁ sѳ nhѣn đПợc bљn tóm tѥt bѧng văn bљn vѷ cuOϝc thљo luѣn nây. Bљn tóm tѥt có kѵ hoїch 

hânh đOϝng đOϕi với dПợc phџm trong đó khuyѵn nghҁ những viѽc quÞ vҁ có thѹ lâm nhѧm tѣn dơ̥ng tOϕt 

nhћt dПợc phџm của quÞ vҁ. QuÞ vҁ cũng sѳ đПợc nhѣn mOϝt danh sách dПợc phџm riêng bao gồm 

tћt cљ các dПợc phџm quÞ vҁ đang dúng vâ lÞ do quÞ vҁ dúng chỉng. 

Viѽc lên lҁch đánh giá dПợc phџm của quÞ vҁ cũng lâ mOϝt Þ hay trПớc lѝn thăm khám hâng năm vѷ 

“Tình Trїng Kh҅e Mїnh” của quÞ vҁ, vì thѵ quÞ vҁ có thѹ trao đổi với bác sĩ của quÞ vҁ vѷ kѵ hoїch 

hânh đOϝng của quÞ vҁ vâ danh sách dПợc phџm. Mang theo kѵ hoїch hânh đOϝng vâ danh sách 

dПợc phџm của quÞ vҁ trong lѝn thăm khám của quý vҁ hoѭc bћt kỳ lỉc nâo quÞ vҁ trao đổi với bác sĩ, 

dПợc sĩ của quý vҁ, vâ các nhâ cung cћp dҁch vơ̥ chăm sóc sức kh҅e khác. Ngoâi ra, mang theo 

danh sách dПợc phџm của quÞ vҁ nѵu quÞ vҁ đѵn bѽnh viѽn hoѭc phông cћp cứu. 

Các chПНng trình quљn lÞ liѽu pháp dПợc phџm mang ttnh tự nguyѽn vâ miѻn pht cho các hOϝi viên 

đủ tiêu chuџn. Nѵu chỉng tôi có chПНng trình phú hợp với nhu cѝu của quÞ vҁ, chỉng tôi sѳ đăng kÞ 

quÞ vҁ vâo chПНng trình vâ gửi thông tin cho quÞ vҁ. Nѵu quÞ vҁ không muOϕn tham gia chПНng trình, 

vui lông cho chỉng tôi biѵt vâ chỉng tôi sѳ rỉt quÞ vҁ ra kh҅i chПНng trình. 

Nѵu quÞ vҁ có bћt kỳ thѥc mѥc nâo vѷ các chПНng trình nây, vui lông liên lїc với bOϝ phѣn Dҁch vơ̥ 

hOϝi viên. 

? 

N҅u quuͬ vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 

vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Đ҉ bi҅t thêm thông tin, hãy truy cѣp 
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SỔ TAY THu̮NH VIÊN Health Net Cal MediConnect ChПНng �� Nhѣn thuOϕc theo toa bác sĩ dânh cho bѽnh nhân 

ngoїi trỉ của quÞ vҁ thõng qua chПНng trình 

G3. ChЯЭng trình quѩn lý thuӕc nhѷm giúp các hội viên sư̂ dơ̥ng dЯợc phѯm opioid 

một cách an toàn 

Health Net Cal MediConnect có mOϝt chПНng trình có thѹ giúp các hOϝi viên sử dơ̥ng mOϝt cách an 

toân dПợc phџm opioid theo toa bác sĩ hoѭc các dПợc phџm khác mâ thПờng xuyên bҁ lїm dơ̥ng. 

ChПНng trình nây đПợc g҃i lâ ChПНng trình Quљn lý ThuOϕc (DMP). 

Nѵu quý vҁ sử dơ̥ng dПợc phџm opioid mà quý vҁ nhѣn đПợc từ mOϝt sOϕ bác sĩ hoѭc nhà thuOϕc, thì 

chúng tôi có thѹ trao đổi với bác sĩ của quý vҁ đѹ đљm bљo rѧng viѽc sử dơ̥ng thuOϕc của quý vҁ là phù 

hợp và cѝn thiѵt vѷ mѭt y tѵ. Khi làm viѽc với các bác sĩ của quý vҁ, nѵu chúng tôi quyѵt đҁnh quý vҁ 

có nguy cН sử dơ̥ng sai hoѭc lїm dơ̥ng dПợc phџm chứa opioid hoѭc benzodiazepine thì chúng tôi 

có thѹ giới hїn cách thức quý vҁ có thѹ nhѣn đПợc những dПợc phџm đó� Các giới hїn có thѹ 

bao gồm: 

  Yêu cѝu quý vҁ nhѣn tћt cљ các thuOϕc theo toa bác sĩ cho những loїi dПợc phџm đó từ một 

nhà thuӕc và/hoѭc từ một bác sѺ 

  Giới hѧn sӕ lЯợng những loїi dПợc phџm mà chúng tôi sѳ bao trљ cho quý vҁ 

Nѵu chúng tôi quyѵt đҁnh sѳ áp dơ̥ng mOϝt hoѭc nhiѷu giới hїn cho quý vҁ, thì chúng tôi sѳ gửi thП 

cho quý vҁ trПớc� Lá thП sѳ giљi thích những giới hїn mâ chỉng tõi nghĩ nẽn áp dơ̥ng. 

Quý vӏ s҃ có cЭ hội cho chúng tôi bi҅t bác sѺ hoѽc nhà thuӕc nào quý vӏ Яu tiẽn sư̂ dơ̥ng. Nѵu 

quý vҁ cho rѧng chỉng tõi đã phїm sai lѝm, quý vҁ khõng đồng ý rѧng quý vҁ có nguy cН lїm dơ̥ng 

thuOϕc theo toa, hoѭc quý vҁ khõng đồng ý với giới hїn đó thì quÞ vҁ vâ ngПời kê toa của quý vҁ có thѹ 

nOϝp đНn kháng cáo� (Đѹ tìm hiѹu vѷ cách thức nOϝp đНn kháng cáo, vui lông xem ChПНng ��) 

DMP có thѹ không áp dơ̥ng cho quý vҁ nѵu quý vҁ: 

  mѥc mOϝt sOϕ bѽnh trїng, chѩng hїn nhП ung thП, 

   đang  nhѣn dҁch  vơ̥  chăm  sóc giai  đoїn  cuOϕi  đời,  chăm  sóc giљm  đau hoѭc chăm  sóc cuOϕi  đời,  

hoѽc  

  sOϕng trong mOϝt cН sở chăm sóc dâi hїn. 

? 

N҅u quuͬ vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 

vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Đ҉ bi҅t thêm thông tin, hãy truy cѣp 
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SỔ TAY THu̮NH VIÊN Health Net Cal MediConnect 

ChЯЭng 6: Các khoѩn ti҇n quuͬ vӏ phѩi thanh toán cho các thuӕc 
theo toa Medicare vâ MediCal của quuͬ vӏ 

Giới thiӋu 

ChПНng nây trình bây những khoљn quÞ vҁ phљi thanh toán cho các thuOϕc theo toa bác sĩ dânh cho 

bѽnh nhân ngoїi trỉ của mình. Nói đѵn “thuOϕc”, có nghĩa lâ: 

  Các thuOϕc theo toa bác sĩ Medicare Phѝn D, vâ 

  Các thuOϕc vâ vѣt dơ̥ng đПợc bao trљ theo MediCal, vâ 

  Các  thuOϕc vâ  vѣt dơ̥ng  đПợc  chПНng  trình  bao trљ  nhП  lâ  các  phỉc lợi bổ  sung.  

Bởi vì quÞ vҁ đủ điѷu kiѽn tham gia MediCal nên quÞ vҁ đang nhѣn “Extra Help” từ Medicare đѹ giỉp 

chi trљ cho các thuOϕc theo toa bác sĩ Medicare Part D của quÞ vҁ. 

Extra Help  lâ chПНng trình  của Medicare nhѧm  trợ  giỉp  những ngПời  có  thu  nhѣp vâ  

nguồn  lực  hїn chѵ  giúp  giљm chi  pht  các thuOϕc theo  toa  bác sĩ  của Medicare Part  D,  chѩng 

hїn nhП  pht  bљo  hiѹm,  khoљn  khћu trừ, vâ  khoљn  đồng  thanh  toán.  Extra  Help côn đПợc 

g҃i  lâ  “LowIncome Subsidy”, hay  “LIS.”  

Các thuѣt  ngữ  chtnh  khác vâ đҁnh  nghĩa của các thuѣt  ngữ  nây  đПợc trình  bày  ở  chПНng  cuOϕi của 

Sổ  tay  hội  viên.  

Đѹ tìm hiѹu thêm vѷ các loїi thuOϕc theo toa bác sĩ, quÞ vҁ có thѹ tra cứu ở những phѝn sau: 

  Danh sách thuốc  được  bao  trả  của  chỉng tôi.  

o  Chỉng tôi g҃i đãy lâ “Danh sách thuOϕc”� Danh sách nây cho quÞ vҁ biѵt: 

–  Chỉng tôi thanh toán cho những loїi thuOϕc nâo 

–  MOϛi loїi thuOϕc thuOϝc bѣc nâo trong ba bѣc đồng trљ chi pht 

–  Liѽu có bћt cứ giới hїn nâo đOϕi với các loїi thuOϕc đó không 

o   Nѵu quÞ  vҁ  cѝn có  bљn sao  của Danh  sách  thuOϕc,  hãy g҃i  cho  bOϝ  phѣn Dҁch vơ̥  hOϝi  viên.  

QuÞ  vҁ  cũng  có  thѹ  tìm thћy  Danh sách thuOϕc trên  trang web  của chỉng  tôi tїi  đҁa chѿ  

mmp.healthnetcalifornia.com.  Danh sách thuOϕc trên  trang  web  luôn lâ  bљn mới  nhћt.  

? 

N҅u quuͬ vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 

vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Đ҉ bi҅t thêm thông tin, hãy truy cѣp 
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thuOϕc theo toa Medicare vâ MediCal của quÞ vҁ 

  ChПНng � của Sổ tay hOϝi viên nây. 

o  ChПНng � trình bây cách nhѣn thuOϕc theo toa bác sĩ dânh cho bѽnh nhân ngoїi trỉ của 

quÞ vҁ thõng qua chПНng trình của chỉng tôi. 

o  ChПНng nây cũng bao gồm các quy tѥc mâ quÞ vҁ cѝn tuân thủ� ChПНng nây cũng trình 

bây các loїi thuOϕc theo toa bác sĩ khõng đПợc chПНng trình của chỉng tôi bao trљ. 

  Danh bạ Nhà cung cấp và Nhà thuốc của chúng tôi. 

o  Trong hѝu hѵt các trПờng hợp, quÞ vҁ phљi sử dơ̥ng nhâ thuOϕc trong mїng lПới đѹ nhѣn 

các thuOϕc đПợc bao trљ của quÞ vҁ. Các nhâ thuOϕc trong mїng lПới lâ các nhâ thuOϕc đã 

đồng Þ lâm viѽc với chỉng tôi. 

o  Danh bї Nhà cung cћp và Nhà thuOϕc có danh sách các nhâ thuOϕc trong mїng lПới. QuÞ 

vҁ có thѹ đ҃c thêm vѷ các nhâ thuOϕc trong mїng lПới ở ChПНng �� 
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18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 
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thuOϕc theo toa Medicare vâ MediCal của quÞ vҁ 

A.    Bảng  giải  thích  phúc lợi bảo  hiểm  (EOB)  

ChПНng trình của chỉng tôi theo dïi các loїi thuOϕc theo toa bác sĩ của quÞ vҁ. Chỉng tôi theo dïi hai 

loїi chi pht: 

  Chi pht xuѫt tỉi của quÞ vҁ. Đãy lâ sOϕ tiѷn mâ quÞ vҁ hoѭc những ngПời khác thay mѭt cho 

quÞ vҁ, thanh toán cho thuOϕc theo toa bác sĩ của quÞ vҁ. 

  Tổng chi pht thuӕc của quÞ vҁ� Đãy lâ sOϕ tiѷn mâ quÞ vҁ, hoѭc những ngПời khác thay mѭt 

cho quÞ vҁ, thanh toán cho thuOϕc theo toa bác sĩ của quÞ vҁ, cOϝng với sOϕ tiѷn chỉng tôi 

thanh toán. 

Khi quÞ vҁ nhѣn đПợc các loїi thuOϕc theo toa bác sĩ thõng qua chПНng trình của chỉng tôi, chỉng tôi 

sѳ gửi cho quÞ vҁ mOϝt bљn báo cáo đПợc g҃i lâ Bảng giải thích phúc lợi bảo hiểm. Chỉng tôi g҃i tѥt lâ 

EOB. EOB bao gồm: 

  Thông tin cho tháng đó. Bљn báo cáo nây trình bây các loїi thuOϕc theo toa bác sĩ mâ quÞ vҁ 

đã nhѣn đПợc. Báo cáo cũng cho biѵt tổng chi pht thuOϕc, sOϕ tiѷn chỉng tõi đã thanh toán vâ 

sOϕ tiѷn quÞ vҁ vâ ngПời khác thanh toán cho quÞ vҁ đã thanh toán. 

  Thông tin “từ đѭu năm ttnh tới ngây hiӋn tѧi”. Đãy lâ tổng chi pht thuOϕc của quÞ vҁ vâ tổng 

sOϕ tiѷn thanh toán đПợc thực hiѽn từ ngây 1 tháng 1. 

Chỉng tôi cung cћp khoљn bao trљ cho thuOϕc khõng đПợc bao trљ theo Medicare. 

  Các khoљn thanh toán đПợc thực hiѽn đOϕi với những loїi thuOϕc nây sѳ khõng đПợc ttnh vâo 

tổng chi pht xuћt tỉi của quÞ vҁ. 

  Đѹ tìm hiѹu vѷ các loїi thuOϕc nâo đПợc chПНng trình của chỉng tôi bao trљ, hãy xem Danh 

sách thuOϕc. 

B.    Cách  thức theo  dïi  chi  pht  thuӕc của quuͬ  vӏ  

Đѹ theo dïi chi pht thuOϕc của quÞ vҁ vâ các khoљn thanh toán mà quÞ vҁ thực hiѽn, chỉng tôi sử 

dơ̥ng các hồ sН mâ chỉng tôi nhѣn đПợc từ quÞ vҁ vâ nhâ thuOϕc của quÞ vҁ� DПới đãy lâ cách thức 

quÞ vҁ có thѹ giỉp đỡ chỉng tôi: 

1.  Sư̂ dơ̥ng Thҁ ID Thânh Viên của quuͬ vӏ. 

Trình Thѱ ID HOϝi viên của quÞ vҁ mOϛi khi quÞ vҁ mua thuOϕc theo toa bác sĩ. Viѽc nây sѳ giỉp 

chỉng tôi biѵt đПợc quÞ vҁ mua thuOϕc theo toa bác sĩ nâo vâ sOϕ tiѷn quÞ vҁ thanh toán. 

? 

N҅u quuͬ vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 

vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Đ҉ bi҅t thêm thông tin, hãy truy cѣp 
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thuOϕc theo toa Medicare vâ MediCal của quÞ vҁ 

2.  Hãy đѩm bѩo rѷng chỉng tôi nhѳn đЯợc thông tin chỉng tôi cѭn. 

Hãy cung cћp cho chỉng tôi bљn sao các biên lai thuOϕc mâ quÞ vҁ đã thanh toán. QuÞ vҁ có thѹ 

yêu cѝu chỉng tôi hoân lїi cho quÞ vҁ phѝn đồng trљ chi pht của chỉng tôi cho loїi thuOϕc đó. 

DПới đãy lâ mOϝt sOϕ thời điѹm mâ quÞ vҁ cѝn cung cћp cho chỉng tôi bљn sao các biên lai của 

quÞ vҁ: 

  Khi quÞ vҁ mua thuOϕc đПợc bao trљ tїi nhâ thuOϕc trong mїng lПới với giá đѭc biѽt hoѭc sử 

dơ̥ng thѱ chiѵt khћu không thuOϝc phỉc lợi của chПНng trình chỉng tôi. 

  Khi quÞ vҁ trљ khoљn đồng thanh toán cho các loїi thuOϕc mâ quÞ vҁ nhѣn đПợc theo chПНng 

trình hOϛ trợ bѽnh nhân của nhâ sљn xuћt thuOϕc 

  Khi quÞ vҁ mua các thuOϕc đПợc bao trљ tїi mOϝt nhâ thuOϕc ngoâi mїng lПới 

  Khi quÞ vҁ thanh toán nguyên giá cho mOϝt loїi thuOϕc đПợc bao trљ 

Đѹ tìm hiѹu vѷ cách thức yêu cѝu chỉng tôi hoân lїi phѝn đồng trљ chi pht của chỉng tôi cho loїi 

thuOϕc đó, vui lông xem ChПНng �� 

3.  Hãy gư̂i cho chỉng tôi thông tin v҇ các khoѩn thanh toán mâ ngЯời khác thanh toán cho 

quuͬ vӏ. 

Các khoљn thanh toán đПợc thực hiѽn bởi mOϝt sOϕ ngПời vâ tổ chức khác cũng đПợc ttnh vâo chi 

pht xuћt tỉi của quÞ vҁ. Vt dơ̥ nhП các khoљn thanh toán do chПНng trình hOϛ trợ thuOϕc điѷu trҁ 

AIDS, Dҁch vơ̥ chăm sóc sức kh҅e dânh cho ngПời MȲ Bљn Đҁa, vâ hѝu hѵt các tổ chức từ thiѽn 

thanh toán đПợc ttnh vâo chi pht xuћt tỉi của quÞ vҁ� Điѷu nây có thѹ giỉp quÞ vҁ đủ tiêu chuџn 

đOϕi với khoљn bao trљ phѝn lớn tiѷn thuOϕc. Khi quÞ vҁ đїt đѵn Giai đoїn bљo hiѹm tai ПНng, 

Health Net Cal MediConnect thanh toán toân bOϝ các chi pht cho các thuOϕc Phѝn D của quÞ vҁ 

trong thời gian côn lїi của năm� 

4.  Hãy ki҉m tra bѩn báo cáo chỉng tôi gư̂i cho quuͬ vӏ. 

Khi quÞ vҁ nhѣn Bảng giải thích phúc lợi bảo hiểm qua đПờng bПu điѽn, vui lông đљm bљo bљng 

giљi thtch nây đѝy đủ vâ chtnh xác. Nѵu quÞ vҁ cho rѧng có điѷu gì đó sai hoѭc thiѵu trong bљn 

báo cáo, hoѭc nѵu quÞ vҁ có bћt kỳ thѥc mѥc nâo, vui lông g҃i cho bOϝ phѣn Dҁch vơ̥ hOϝi viên. Hãy 

đљm bљo lПu giữ các bљn báo cáo nây� Đãy lâ hồ sН quan tr҃ng vѷ các chi pht thuOϕc của quÞ vҁ. 

? 

N҅u quuͬ vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 

vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Đ҉ bi҅t thêm thông tin, hãy truy cѣp 
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C.   Các giai  đoѧn  thanh  toán  thuӕc đӕi với các thuӕc Medicare Phѭn D  

Có hai giai đoїn thanh toán cho bao trљ thuOϕc theo toa Medicare Phѝn D của quÞ vҁ theo 

Health Net Cal MediConnect. SOϕ tiѷn quÞ vҁ phљi trљ phơ̥ thuOϝc vâo viѽc quÞ vҁ đang ở giai đoїn nâo 

khi quÞ vҁ mua hoѭc mua thêm thuOϕc theo toa bác sĩ. Có hai giai đoїn: 

Giai  đoѧn  1:  Giai  đoѧn bѩo hi҉m ban  đѭu  Giai đoѧn 2: Giai đoѧn bѩo hi҉m tai ЯЭng 

Trong giai đoїn nây, chỉng tôi thanh toán mOϝt 

phѝn chi pht thuOϕc của quÞ vҁ vâ quÞ vҁ thanh 

toán phѝn của quÞ vҁ. Phѝn thanh toán của quÞ 

vҁ đПợc g҃i lâ khoљn đồng thanh toán. 

QuÞ vҁ bѥt đѝu giai đoїn nây khi quÞ vҁ mua 

thuOϕc theo toa bác sĩ lѝn đѝu tiẽn trong năm� 

Trong giai đoїn nây, chỉng tôi thanh toán 

toân bOϝ chi pht thuOϕc của quÞ vҁ đѵn hѵt ngây 

31 tháng �� năm ���0. 

QuÞ vҁ bѥt đѝu giai đoїn nây khi quÞ vҁ đã 

thanh toán mOϝt khoљn chi pht xuћt tỉi 

nhћt đҁnh. 

D.    Giai  đoѧn  1:  Giai  đoѧn  bao  trѩ  ban  đѭu  

Trong Giai đoїn bao trљ ban đѝu, chỉng tôi thanh toán phѝn đồng trљ chi pht cho các loїi thuOϕc theo 

toa bác sĩ đПợc bao trљ của quÞ vҁ, vâ quÞ vҁ thanh toán phѝn của quÞ vҁ. Phѝn thanh toán của quÞ 

vҁ đПợc g҃i lâ khoљn đồng thanh toán. Nhìn chung, sOϕ bѣc càng cao, khoљn tiѷn đồng trљ càng cao. 

Khoљn đồng thanh toán phơ̥ thuOϝc vâo hїng đồng trљ chi pht của loїi thuOϕc đó vâ nНi quÞ vҁ 

mua thuOϕc. 

Các hїng đồng trљ chi pht lâ các nhóm thuOϕc có cúng khoљn đồng thanh toán. M҃i loїi thuOϕc trong 

Danh sách thuOϕc của chПНng trình thuOϝc mOϝt trong ba hїng đồng trљ chi pht. Nhìn chung, sOϕ bѣc 

càng cao, khoљn tiѷn đồng trљ câng cao� Đѹ tìm đПợc các hїng đồng trљ chi pht cho các loїi thuOϕc 

của quÞ vҁ, quÞ vҁ có thѹ tra trong Danh sách thuOϕc. 

  Các thuOϕc Hїng 1 có khoљn đồng thanh toán thћp� Đó lâ các thuOϕc gOϕc. Khoљn đồng 

thanh toán từ $� đѵn $3.60, tùy thuOϝc vào thu nhѣp của quý vҁ. 

  Các thuOϕc Hїng 2 có khoљn đồng thanh toán cao hНn� Đó lâ các thuOϕc biѽt dПợc. Khoљn 

đồng thanh toán từ $� đѵn $8.95, tùy thuOϝc vào thu nhѣp của quý vҁ 

  Các thuOϕc bѣc 3 có khoљn đồng thanh toán lâ $0. Đó lâ các loїi thuOϕc theo toa bác sĩ vâ 

các thuOϕc mua không cѝn toa (OTC) mâ MediCal bao trљ. 

? 

N҅u quuͬ vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 

vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Đ҉ bi҅t thêm thông tin, hãy truy cѣp 
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SỔ TAY THu̮NH VIÊN Health Net Cal MediConnect ChПНng �� Các khoљn tiѷn quÞ vҁ phљi thanh toán cho các 

thuOϕc theo toa Medicare vâ MediCal của quÞ vҁ 

D1. Các lӵa chӑn nhâ thuӕc của quuͬ vӏ 

SOϕ tiѷn quÞ vҁ thanh toán cho mOϝt loїi thuOϕc túy thuOϝc vâo viѽc quÞ vҁ nhѣn thuOϕc từ: 

 Nhâ thuOϕc trong mїng lПới, hoѽc 

 Nhâ thuOϕc ngoâi mїng lПới. 

Trong  mOϝt sOϕ  trПờng hợp có  giới hїn,  chỉng tôi  bao trљ  các  loїi  thuOϕc  theo  toa  bác sĩ  đПợc mua  tїi 

các nhâ  thuOϕc  ngoâi mїng  lПới�  Xem  ChПНng  �  đѹ  tìm  hiѹu khi  nâo  chỉng tôi  sѳ  thực  hiѽn điѷu đó.  

Đѹ tìm hiѹu thêm vѷ các lựa ch҃n nhâ thuOϕc nây, xem ChПНng � trong sổ tay nây vâ Danh bạ Nhà 

cung cấp và Nhà thuốc của chỉng tôi. 

D2. Nhѳn nguồn ti҅p liӋu thuӕc dâi hѧn 

ĐOϕi với mOϝt sOϕ loїi thuOϕc, quÞ vҁ có thѹ nhѣn nguồn tiѵp liѽu dâi hїn (côn đПợc g҃i lâ “nguồn tiѵp 

liѽu kéo dâi”) khi mua thuOϕc theo toa bác sĩ. Nguồn tiѵp liѽu dâi hїn lâ nguồn tiѵp liѽu đủ dúng trong 

tOϕi đa �� ngây. Nguồn tiѵp liѽu nây có chi pht bѧng với nguồn tiѵp liѽu đủ dúng trong mOϝt tháng. 

Đѹ biѵt thông tin chi tiѵt vѷ đҁa điѹm vâ cách nhѣn nguồn tiѵp liѽu thuOϕc dâi hїn, hãy xem ChПНng � 

hoѭc Danh bạ Nhà cung cấp và Nhà thuốc. 

D3. Các khoѩn ti҇n quuͬ vӏ phѩi thanh toán. 

Trong Giai đoїn bљo hiѹm ban đѝu, quÞ vҁ có thѹ thanh toán khoљn đồng thanh toán mOϛi khi mua 

thuOϕc theo toa bác sĩ� Nѵu chi pht thuOϕc đПợc bao trљ của quÞ vҁ tt hНn khoљn đồng thanh toán, thì 

quÞ vҁ sѳ thanh toán giá thћp hНn� 

QuÞ vҁ có thѹ liên lїc với bOϝ phѣn Dҁch vơ̥ hOϝi viẽn đѹ tìm hiѹu xem khoљn đồng thanh toán của quÞ 

vҁ lâ bao nhiẽu đOϕi với bћt kỳ loїi thuOϕc đПợc bao trљ nâo. 

? 

N҅u quuͬ vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 

vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Đ҉ bi҅t thêm thông tin, hãy truy cѣp 
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SỔ TAY THu̮NH VIÊN Health Net Cal MediConnect ChПНng �� Các khoљn tiѷn quÞ vҁ phљi thanh toán cho các 

thuOϕc theo toa Medicare vâ MediCal của quÞ vҁ 

Phѭn đồng trѩ chi pht của quuͬ vӏ khi nhѳn lЯợng thuӕc theo toa bác sѺ đЯợc bao trѩ đủ dúng 

trong một tháng hoѽc dâi hѧn từ: 

Nhâ  thuӕc 
trong  mѧng 
lЯới  
 
 
Nguồn  tiѵp  liѽu  
đủ  dúng  trong 
mOϝt  tháng hoѭc  
tOϕi  đa  ��  ngây  

Dӏch vơ̥  đѽt  
mua thuӕc  qua  
đЯờng bЯu 
điӋn của  
chЯЭng  trình  
 
Nguồn  tiѵp  liѽu 
đủ  dúng  trong 
mOϝt tháng hoѭc  
tOϕi  đa  ��  ngây  

Nhâ  thuӕc  
chăm sóc dâi  
hѧn  trong  
mѧng  lЯới  
 
Nguồn  tiѵp  liѽu 
đủ  dúng  trong tOϕi  
đa  ��  ngây  

Nhâ  thuӕc  ngoâi  
mѧng  lЯới  
 
Nguồn  tiѵp  liѽu  đủ  
dúng trong  tOϕi  đa  ��  
ngây  Khoљn  bao  trљ  
đПợc  giới hїn  cho  
mOϝt sOϕ  trПờng  hợp. 
Hãy  xem ChПНng  � 
đѹ  biѵt  thông  tin 
chi  tiѵt.  

Khoѩn  đồng trѩ  

chi  pht  Bѳc 1  

(ThuOϕc gOϕc)  

$�  đѵn $3.60  

Điѷu nây  phơ̥  

thuOϝc vâo mức 

bao trљ  MediCal  

của  quÞ  vҁ.  

$�  đѵn $3.60  

Điѷu nây  phơ̥  

thuOϝc vâo mức  

bao trљ  MediCal  

của  quÞ  vҁ.  

$�  đѵn $3.60  

Điѷu nây  phơ̥  

thuOϝc vâo mức 

bao trљ  MediCal  

của  quÞ  vҁ.  

$�  đѵn $3.60 

Điѷu nây  phơ̥  thuOϝc  

vâo mức  bao trљ 

MediCal  của quÞ  vҁ.  

Khoѩn  đồng trѩ  

chi  pht  Bѳc 2  

(Biѽt  dПợc)  

$�  đѵn $8.95  

Điѷu nây phơ̥  

thuOϝc vâo mức 

bao trљ  MediCal  

của quÞ  vҁ  

$�  đѵn $8.90  

Điѷu nây  phơ̥  

thuOϝc vâo mức 

bao trљ  MediCal  

của quÞ  vҁ  

$�  đѵn $8.95  

Điѷu nây  phơ̥  

thuOϝc vâo mức 

bao trљ  MediCal  

của quÞ  vҁ  

$�  đѵn $8.95 

Điѷu nây  phơ̥  thuOϝc 

vâo mức  bao trљ 

MediCal  của quÞ  vҁ  

Khoѩn  đồng trѩ  

chi  pht  Bѳc 3  

(ThuOϕc Rx/OTC   
không thuOϝc  
Medicare)  bao   
gồm mOϝt sOϕ  loїi  
thuOϕc gOϕc  và biѽt  
dПợc theo toa  vâ   
mua  tự  do  không   
cѝn toa  (OTC)  mâ   
Medicaid bao trљ.   

$0  $0  $0  $0  

Đѹ biѵt thông tin vѷ các nhâ thuOϕc nâo có thѹ cung cћp cho quÞ vҁ các nguồn tiѵp liѽu dâi hїn, hãy  
xem Danh bạ Nhà cung cấp và Nhà thuốc của chỉng tôi.  

? 

N҅u quuͬ vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 

vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Đ҉ bi҅t thêm thông tin, hãy truy cѣp 

mmp.healthnetcalifornia.com. 148 



         

    

             

                  

                

               

   
 

 

               

                   

      

                      

                   

           

              

               

              

          

                 

       

                

                

           

                

     

               

                  

                  

          

                

              

            

              

         

SỔ TAY THu̮NH VIÊN Health Net Cal MediConnect ChПНng �� Các khoљn tiѷn quÞ vҁ phљi thanh toán cho các 

thuOϕc theo toa Medicare vâ MediCal của quÞ vҁ 

D4. K҅t thỉc Giai đoѧn bѩo hi҉m ban đѭu 

Giai đoїn bљo hiѹm ban đѝu kѵt thỉc khi tổng chi pht tự trљ của quÞ vҁ đїt $6,350. Tїi thời điѹm đó, 

Giai đoїn bљo hiѹm tai ПНng bѥt đѝu. Chỉng tôi bao trљ cho toân bOϝ các chi pht thuOϕc của quÞ vҁ từ 

thời điѹm đó đѵn tѣn cuOϕi năm� 

Các báo cáo từ Bảng giải thích phúc lợi bảo hiểm của quÞ vҁ sѳ giỉp quÞ vҁ theo dïi sOϕ tiѷn quÞ vҁ đã 

thanh toán cho các loїi thuOϕc của quÞ vҁ trong cљ năm� Chỉng tôi sѳ cho quÞ vҁ biѵt nѵu quÞ vҁ đїt 

mức giới hїn $6,350. Nhiѷu ngПời khõng đїt mức giới hїn nây trong mOϝt năm� 

E.    Giai  đoѧn  2:  Giai  đoѧn bѩo  hi҉m tai  ЯЭng  

Khi quÞ vҁ đїt mức giới hїn tự trљ lâ $6,350 đOϕi với các thuOϕc theo toa của quÞ vҁ, Giai đoїn bљo 

hiѹm tai ПНng bѥt đѝu. QuÞ vҁ sѳ ở trong Giai đoїn bљo hiѹm tai ПНng cho đѵn cuOϕi năm theo lҁch. 

Trong giai đoїn nây, chПНng trình sѳ thanh toán toân bOϝ chi pht cho các thuOϕc Medicare của quÞ vҁ. 

F.    Chi  pht  thuӕc của  quuͬ  vӏ  n҅u bác sѺ  của quuͬ  vӏ  kẽ  toa lЯợng  thuӕc tt 

hЭn  lЯợng  thuӕc đủ  dúng  trong  cѩ  tháng  

Trong mOϝt sOϕ trПờng hợp, quÞ vҁ trљ khoљn đồng thanh toán đѹ chi cho nguồn tiѵp liѽu thuOϕc đПợc 

bao trљ đủ dúng cho cљ tháng. Tuy nhiên, bác sĩ của quÞ vҁ có thѹ kê toa nguồn tiѵp liѽu tt hНn 

nguồn tiѵp liѽu thuOϕc đủ dúng trong mOϝt tháng. 

  Có thѹ có những thời điѹm quÞ vҁ muOϕn yêu cѝu bác sĩ của quÞ vҁ kê toa nguồn tiѵp liѽu tt 

hНn nguồn tiѵp liѽu thuOϕc đủ dúng trong mOϝt tháng (vt dơ̥ nhП khi lѝn đѝu tiên quÞ vҁ thử 

dúng mOϝt loїi thuOϕc đПợc xác đҁnh có các tác dơ̥ng phơ̥ nghiêm tr҃ng). 

  Nѵu bác sĩ của quÞ vҁ đồng Þ, quÞ vҁ sѳ không phљi thanh toán cho nguồn tiѵp liѽu dúng trong 

cљ tháng cho mOϝt sOϕ loїi thuOϕc. 

Khi quÞ vҁ nhѣn đПợc lПợng thuOϕc tt hНn lПợng thuOϕc đủ dúng trong mOϝt tháng, thì khoљn tiѷn quÞ vҁ 

thanh toán sѳ dựa trên sOϕ ngây dúng thuOϕc mâ quÞ vҁ nhѣn đПợc. Chỉng tôi sѳ ttnh toán sOϕ tiѷn quÞ 

vҁ phљi trљ cho mOϛi ngây nhѣn thuOϕc của quÞ vҁ (“mức đồng trљ chi pht hâng ngây”) vâ nhân sOϕ tiѷn 

đó với sOϕ ngây dúng thuOϕc mâ quÞ vҁ nhѣn đПợc. 

  Sau đãy lâ vt dơ̥: Giљ sử khoљn tiѷn đồng trљ thuOϕc cho lПợng thuOϕc đủ dúng trong cљ tháng 

(lПợng thuOϕc đủ dúng trong 30 ngây) lâ $����� Điѷu nây có nghĩa lâ sOϕ tiѷn quÞ vҁ trљ cho 

thuOϕc của mình mOϛi ngày lâ nhiѷu hНn $���� mOϝt chút. Nѵu quÞ vҁ nhѣn đПợc lПợng thuOϕc 

đủ dúng trong 7 ngây, khoљn thanh toán của quÞ vҁ sѳ nhiѷu hНn $���� mOϝt chút mOϛi ngây 

nhân với 7 ngây, đПợc tổng sOϕ tiѷn thanh toán lâ $0.30. 

? 

N҅u quuͬ vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 

vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Đ҉ bi҅t thêm thông tin, hãy truy cѣp 
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SỔ TAY THu̮NH VIÊN Health Net Cal MediConnect ChПНng �� Các khoљn tiѷn quÞ vҁ phљi thanh toán cho các 

thuOϕc theo toa Medicare vâ MediCal của quÞ vҁ 

  Khoљn đồng trљ chi pht hâng ngây cho phép quÞ vҁ chѥc chѥn rѧng thuOϕc có hiѽu quљ đOϕi với 

quÞ vҁ trПớc khi quÞ vҁ phљi thanh toán cho nguồn tiѵp liѽu đủ dúng trong cљ tháng. 

  QuÞ vҁ cũng có thѹ yêu cѝu nhâ cung cћp của mình kẽ toa lПợng thuOϕc tt hНn lПợng thuOϕc 

đủ dúng trong cљ tháng, nѵu điѷu nây giỉp quÞ vҁ: 

o  có kѵ hoїch tOϕt hНn khi mua thêm thuOϕc, 

o  kѵt hợp mua thêm thuOϕc với mua các loїi thuOϕc khác mà quý vҁ dùng, và 

o  tt phљi đi đѵn nhâ thuOϕc hНn� 

G.   Hỗ  trợ  khoѩn  đồng  trѩ  chi  phí  thuӕc theo  toa cho  nhӳng  ngЯời  nhiҋm 

HIV/AIDS  

G1. ChЯЭng trình hỗ trợ thuӕc đi҇u trӏ AIDS (ADAP) lâ gì? 

ChПНng trình AIDS Drug Assistance Program (viѵt tѥt trong tiѵng Anh lâ ADAP) giỉp đљm bљo rѧng 

các cá nhãn đủ điѷu kiѽn mâ đang sOϕng chung với căn bѽnh HIV�AIDS đПợc tiѵp cѣn với các dПợc 

phџm điѷu trҁ HIV có tác dơ̥ng duy trì sự sOϕng. Các thuOϕc theo toa bác sĩ Medicare Part D dânh cho 

bѽnh nhân ngoїi trỉ mâ cũng đПợc ADAP bao trљ đủ tiêu chuџn nhѣn hOϛ trợ đồng trљ chi pht thuOϕc 

theo toa bác sĩ thõng qua Văn Phông Quљn Lý AIDS thuOϝc Sở Y Tѵ Công COϝng của Tiѹu Bang 

California dânh cho các cá nhãn đăng kÞ tham gia ADAP. 

G2. Đi҇u cѭn làm n҅u quý vӏ chЯa ghi danh tham gia ADAP 

Đѹ  biѵt các  thông  tin vѷ  tiêu  cht  hOϝi  đủ  tiêu  chuџn,  các thuOϕc  đПợc  bao trљ,  hoѭc cách  thức ghi  danh  

tham  gia chПНng  trình,  vui  lông  g҃i sOϕ  18444217050  hoѭc truy  cѣp  trang web  của ADAP t їi  đҁa 

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

    G3. Cѭn làm gì n҅u quý vӏ đã đăng kuͬ tham gia ADAP? 

ADAP có thѹ tiѵp tơ̥c hOϛ trợ đồng trљ chi pht thuOϕc theo toa bác sĩ Medicare Part D cho khách hâng 

ADAP đOϕi với các loїi thuOϕc có trong danh mơ̥c thuOϕc ADAP. Nhѧm đљm bљo quÞ vҁ tiѵp tơ̥c nhѣn 

đПợc sự hOϛ trợ nây, vui lông thông báo cho nhãn viẽn đăng kÞ ADAP đҁa phПНng của quÞ vҁ vѷ bћt 

kỳ thay đổi nâo đOϕi với sOϕ hợp đồng hoѭc tẽn chПНng trình Medicare Phѝn D của quÞ vҁ. Nѵu quÞ vҁ 

cѝn đПợc hOϛ trợ tìm kiѵm nНi đăng kÞ ADAP gѝn nhћt vâ/hoѭc nhãn viẽn đăng kÞ, vui lông g҃i sOϕ 

18444217050 hoѭc truy cѣp trang web đПợc liѽt kê ở trên. 

? 

N҅u quuͬ vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 

vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Đ҉ bi҅t thêm thông tin, hãy truy cѣp 
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SỔ TAY THu̮NH VIÊN Health Net Cal MediConnect ChПНng �� Các khoљn tiѷn quÞ vҁ phљi thanh toán cho các 

thuOϕc theo toa Medicare vâ MediCal của quÞ vҁ 

H.    Chủng  ngừa  

Chỉng tôi bao trљ cho các vѥc xin Medicare Phѝn D. Khoљn bao trљ cho chủng ngừa Medicare 

Part D của chỉng tôi bao gồm hai phѝn: 

1.  Phѝn bao trљ thứ nhћt lâ cho chi pht của chtnh vѵc xin. Vѥc xin lâ thuOϕc theo toa bác sĩ. 

2.  Phѝn bao trљ thứ hai lâ cho chi pht tiêm vѵc xin cho quuͬ vӏ. Vt dơ̥, đõi khi quÞ vҁ có thѹ đПợc 

bác sĩ của mình tiêm vѥc xin. 

H1. Nhӳng đi҇u quý vӏ cѭn bi҅t trЯớc khi quuͬ vӏ chủng ngừa 

Chỉng tôi khuyѵn nghҁ quÞ vҁ hãy g҃i cho chỉng tõi trПớc tiên theo sOϕ của bOϝ phѣn Dҁch vơ̥ hOϝi viên 

bћt cứ khi nâo quÞ vҁ lên kѵ hoїch chủng ngừa. 

Chỉng tôi có thѹ cho quÞ vҁ biѵt vѷ cách thức chПНng trình của chỉng tôi bao trљ cho chủng 

ngừa của quÞ vҁ vâ giљi thtch phѝn đồng trљ chi pht của quÞ vҁ. 

Chỉng tôi có thѹ cho quÞ vҁ biѵt cách giљm chi pht nhờ viѽc sử dơ̥ng các nhâ thuOϕc vâ nhâ cung 

cћp trong mїng lПới. Các nhâ thuOϕc trong mїng lПới lâ các nhâ thuOϕc đã đồng Þ lâm viѽc với 

chПНng trình của chỉng tôi. Nhâ cung cћp trong mїng lПới lâ nhâ cung cћp lâm viѽc với 

chПНng trình bљo hiѹm y tѵ. Nhâ cung cћp trong mїng lПới cѝn phљi lâm viѽc với 

Health Net Cal MediConnect đѹ đљm bљo rѧng quÞ vҁ không có bћt kỳ chi pht trљ trПớc nâo 

cho vѥc xin Phѝn D. 

H2. Sӕ ti҇n quuͬ vӏ thanh toán cho chủng ngừa Medicare Phѭn D 

SOϕ tiѷn quÞ vҁ thanh toán cho chủng ngừa phơ̥ thuOϝc vâo loїi vѥc xin (quÞ vҁ đang đПợc chủng ngừa 

cho bѽnh gì). 

  MOϝt sOϕ loїi vѥc xin đПợc coi lâ phỉc lợi y tѵ chứ không phљi thuOϕc. Những vѥc xin nây đПợc 

bao trљ miѻn pht cho quÞ vҁ. Đѹ tìm hiѹu vѷ khoљn bao trљ cho các loїi vѥc xin nây, vui lông 

xem Bљng phúc lợi ở ChПНng �� 

  Các loїi vѥc xin khác đПợc coi lâ thuOϕc Medicare Phѝn D. QuÞ vҁ có thѹ tìm thћy các loїi vѥc 

xin nây đПợc nêu trong Danh sách thuOϕc của chПНng trình. QuÞ vҁ có thѹ phљi thanh toán 

mOϝt khoљn đồng thanh toán cho các vѥc xin Medicare Phѝn D. 

DПới đãy lâ ba phПНng thức phổ biѵn mâ quÞ vҁ có thѹ đПợc chủng ngừa Medicare Phѝn D. 

1.  QuÞ vҁ nhѣn vѥc xin Medicare Phѝn D tїi nhâ thuOϕc trong mїng lПới vâ đПợc tiêm tїi nhà thuOϕc. 

  QuÞ vҁ sѳ thanh toán mOϝt khoљn đồng thanh toán cho vѥc xin. 

? 

N҅u quuͬ vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 

vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Đ҉ bi҅t thêm thông tin, hãy truy cѣp 
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SỔ TAY THu̮NH VIÊN Health Net Cal MediConnect ChПНng �� Các khoљn tiѷn quÞ vҁ phљi thanh toán cho các 

thuOϕc theo toa Medicare vâ MediCal của quÞ vҁ 

2.   QuÞ  vҁ  nhѣn vѥc xin Medicare Part  D  tїi  văn  phông bác sĩ  của quÞ  vҁ  vâ  bác sĩ  sѳ  tiêm  cho  quÞ  vҁ.  

 QuÞ vҁ sѳ thanh toán mOϝt khoљn đồng thanh toán cho bác sĩ cho vѥc xin. 

  ChПНng  trình của  chỉng tôi  sѳ  thanh toán chi  pht  tiêm  phòng  cho  quÞ  vҁ.  

  Văn  phông bác sĩ  cѝn g҃i  cho  chПНng  trình của chỉng  tõi  trong trПờng  hợp nây,  nhП  vѣy 

chỉng tôi có  thѹ  đљm bљo rѧng h҃  biѵt  quÞ  vҁ  chѿ  phљi  thanh  toán mOϝt  khoљn đồng  thanh  toán 

cho  vѥc xin.  

3.   QuÞ  vҁ  chѿ  lћy vѥc  xin Medicare Part  D  tїi  nhâ  thuOϕc vâ  mang đѵn văn  phông  bác sĩ  của quÞ  vҁ  

đѹ  đПợc  tiêm.  

 QuÞ vҁ sѳ thanh toán mOϝt khoљn đồng thanh toán cho vѥc xin.  

  ChПНng  trình của  chỉng tôi  sѳ  thanh toán chi  pht  tiêm  phòng  cho  quÞ  vҁ.   

? 

N҅u quuͬ vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 

vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Đ҉ bi҅t thêm thông tin, hãy truy cѣp 
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SỔ TAY HOϜI VIÊN Health Net Cal MediConnect 

ChЯЭng 7: Yẽu cѭu chỉng tôi thanh toán phѭn chi pht  của 
chúng tôi cho  hóa đЭn mâ  quuͬ  vӏ  đã  nhѳn đӕi với các dӏch vơ̥  
hoѽc thuӕc đЯợc bao trѩ  

Giới thiӋu 

ChПНng nây cho quÞ vҁ biѵt cách thức và thời điѹm gửi hóa đНn cho chỉng tõi đѹ yêu cѝu thanh 

toán� ChПНng nây cho quÞ vҁ biѵt cách nOϝp đНn kháng cáo nѵu quý vҁ khõng đồng ý với quyѵt đҁnh 

bao trљ. Các thuѣt ngữ chính vâ đҁnh nghĩa của các thuѣt ngữ nây đПợc trình bày ở chПНng cuOϕi 

của Sổ tay hội viên. 

Mơ̥c lơ̥c 

A. Yêu cѝu chúng tôi chi trљ cho các dҁch vơ̥ hoѭc thuOϕc của quý vҁ 154

B. Gửi yêu cѝu thanh toán 157

C. Quyѵt đҁnh bao trљ 158

D. Kháng cáo 158

? 

N҅u quuͬ vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 

vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Đ҉ bi҅t thêm thông tin, hãy truy cѣp 

mmp.healthnetcalifornia.com. 153 



        

         

   

             

                  

                 

               

   
 

             

              

     

               

             

              

                

         

              

                    

             

                   

             

                     

         

             

   

         

                

              

      

                 

            

     

          

  

             

SỔ TAY THu̮NH VIÊN Health Net Cal MediConnect ChПНng �� Yêu cѝu chỉng tôi thanh toán phѝn chi pht của 

chúng tôi cho hóa đНn mâ quÞ vҁ đã nhѣn đOϕi với các dҁch 

vơ̥ hoѭc thuOϕc đПợc bao trљ 

A.    Yêu cѭu  chúng  tôi  chi  trѩ  cho  các dӏch  vơ̥  hoѽc thuӕc của quý vӏ  

Các nhâ cung cћp trong mїng lПới của chỉng tôi phљi ttnh hóa đНn với chПНng trình cho các dҁch 

vơ̥ vâ thuOϕc đПợc bao trљ mâ quÞ vҁ đã nhѣn. Nhâ cung cћp trong mїng lПới lâ nhâ cung cћp lâm 

viѽc với chПНng trình bљo hiѹm y tѵ. 

N҅u quuͬ vӏ nhѳn đЯợc hóa đЭn cho toân bộ chi pht dӏch vơ̥ chăm sóc sức khӓe hoѽc thuӕc, 

hãy gư̂i hóa đЭn cho chỉng tôi. Đѹ gửi hóa đНn cho chỉng tôi, hãy xem trang 157. 

  Nѵu dҁch vơ̥ hoѭc thuOϕc đПợc bao trљ, chỉng tôi sѳ chi trљ trực tiѵp cho nhâ cung cћp. 

  QuÞ vҁ có quyѷn đПợc hoân lїi tiѷn nѵu các dҁch vơ̥ hoѭc thuOϕc đó đПợc bao trљ vâ quÞ vҁ đã 

thanh toán nhiѷu hНn phѝn đồng trљ chi pht của quÞ vҁ. 

  Nѵu các dҁch vơ̥ hoѭc thuOϕc đó không đПợc bao trљ, chỉng tôi sѳ cho quÞ vҁ biѵt. 

Vui lông liên lїc với bOϝ phѣn Dҁch Vơ̥ Thânh Viên nѵu quÞ vҁ có bћt kỳ thѥc mѥc nâo. Nѵu quÞ vҁ 

không biѵt sOϕ tiѷn đáng lѳ mình cѝn thanh toán hoѭc quÞ vҁ nhѣn đПợc hóa đНn vâ không biѵt phљi 

lâm gì với hóa đНn đó, chỉng tôi có thѹ trợ giỉp. QuÞ vҁ cũng có thѹ g҃i nѵu muOϕn cho chỉng tôi biѵt 

thông tin vѷ yêu cѝu thanh toán mâ quÞ vҁ đã gửi cho chỉng tôi. 

Sau đãy lâ vt dơ̥ vѷ các thời điѹm mâ quÞ vҁ có thѹ cѝn yêu cѝu chỉng tôi hoân lїi tiѷn cho quÞ vҁ 

hoѭc thanh toán hóa đНn mâ quÞ vҁ đã nhѣn đПợc: 

1.  Khi quuͬ vӏ nhѳn dӏch vơ̥ chăm sóc sức khӓe cѫp cứu hoѽc cѭn thi҅t khѯn cѫp từ nhâ cung 

cѫp ngoâi mѧng lЯới 

QuÞ vҁ cѝn yêu cѝu nhâ cung cћp ttnh hóa đНn cho chỉng tôi. 

  Nѵu quÞ vҁ thanh toán toân bOϝ sOϕ tiѷn khi nhѣn dҁch vơ̥ chăm sóc, hãy yêu cѝu chỉng tôi 

hoân lїi tiѷn cho quÞ vҁ. Hãy gửi cho chỉng tôi hóa đНn vâ bѧng chứng vѷ bћt cứ khoљn 

thanh toán nâo quÞ vҁ đã thực hiѽn. 

  QuÞ vҁ có thѹ nhѣn đПợc hóa đНn yẽu cѝu thanh toán từ nhâ cung cћp mâ quÞ vҁ cho rѧng 

mình không mѥc nợ. Hãy gửi cho chỉng tôi hóa đНn vâ bѧng chứng vѷ bћt cứ khoљn thanh 

toán nâo quÞ vҁ đã thực hiѽn. 

o  Nѵu nhâ cung cћp cѝn đПợc thanh toán, chỉng tôi sѳ thanh toán trực tiѵp cho nhâ 

cung cћp. 

o  Nѵu quÞ vҁ đã thanh toán cho dҁch vơ̥, chỉng tôi sѳ hoân lїi. 

? 

N҅u quuͬ vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 

vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Đ҉ bi҅t thêm thông tin, hãy truy cѣp 
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SỔ TAY THu̮NH VIÊN Health Net Cal MediConnect ChПНng �� Yêu cѝu chỉng tôi thanh toán phѝn chi pht của 

chúng tôi cho hóa đНn mâ quÞ vҁ đã nhѣn đOϕi với các dҁch 

vơ̥ hoѭc thuOϕc đПợc bao trљ 

2.  Khi nhâ cung cѫp trong mѧng lЯới gư̂i cho quuͬ vӏ một hóa đЭn 

Các nhâ cung cћp trong mїng lПới phљi luôn ttnh hóa đНn cho chỉng tôi. Trình thѱ ID Thânh Viên 

của Health Net Cal MediConnect của quÞ vҁ khi quý vҁ nhѣn bћt kỳ dҁch vơ̥ hoѭc thuOϕc theo toa 

bác sĩ nâo� Lѣp hóa đНn khõng chtnh xác�khõng phú hợp là khi nhâ cung cћp (chѩng hїn nhП 

bác sĩ hoѭc bѽnh viѽn) ttnh hóa đНn cho quÞ vҁ nhiѷu hНn khoљn đồng trљ chi pht của chПНng 

trình cho dҁch vơ̥. Gӑi cho bộ phѳn Dӏch vơ̥ hội viên n҅u quuͬ vӏ nhѳn đЯợc bѫt cứ hóa 

đЭn nâo. 

  Là hOϝi viên của Health Net Cal MediConnect, quý vҁ chѿ phљi trљ khoљn đồng thanh toán khi 

nhѣn đПợc các dҁch vơ̥ đПợc chПНng trình bao trљ. Chúng tôi không cho phép nhà cung cћp 

ttnh hóa đНn cho quÞ vҁ nhiѷu hНn khoљn tiѷn nây� Điѷu nây đỉng ngay cљ khi chúng tôi trљ 

cho nhà cung cћp tt hНn sOϕ tiѷn mà nhà cung cћp tính phí cho mOϝt dҁch vơ̥. Nѵu chúng tôi 

quyѵt đҁnh không trљ chi pht đó, quÞ vҁ vѡn không phљi trљ chi pht đó� 

  Bћt cứ khi nâo quÞ vҁ nhѣn đПợc hóa đНn từ nhâ cung cћp trong mїng lПới với sOϕ tiѷn nhiѷu 

hНn quÞ vҁ nghĩ quý vҁ phљi thanh toán, hãy gửi cho chỉng tôi hóa đНn đó. Chỉng tôi sѳ liên 

lїc trực tiѵp với nhâ cung cћp vâ giљi quyѵt vћn đѷ đó. 

  Nѵu quÞ vҁ đã thanh toán hóa đНn từ nhâ cung cћp trong mїng lПới nhПng cљm thћy sOϕ tiѷn 

mình phљi thanh toán quá nhiѷu, hãy gửi cho chỉng tôi hóa đНn đó cúng với chứng từ của 

bћt kỳ khoљn thanh toán nâo quÞ vҁ đã chi trљ. Chỉng tôi sѳ hoàn lїi cho quÞ vҁ các dҁch vơ̥ 

đПợc bao trљ của quý vҁ. 

3.  Khi quuͬ vӏ mua thuӕc theo toa bác sѺ tѧi nhâ thuӕc ngoâi mѧng lЯới 

Nѵu quÞ vҁ tới nhâ thuOϕc ngoâi mїng lПới, quÞ vҁ sѳ phљi thanh toán toân bOϝ chi pht cho thuOϕc 

theo toa bác sĩ của mình. 

  Chỉng tôi chѿ bao trљ cho thuOϕc theo toa bác sĩ đПợc mua tїi các nhâ thuOϕc ngoâi mїng lПới 

trong mOϝt sOϕ tt trПờng hợp. Hãy gửi cho chỉng tôi bљn sao biên lai của quÞ vҁ khi quÞ vҁ yêu 

cѝu chỉng tôi hoân lїi cho quÞ vҁ phѝn đồng trљ chi pht của chỉng tôi. 

  Vui lông xem ChПНng � đѹ tìm hiѹu thêm vѷ các nhâ thuOϕc ngoâi mїng lПới. 

4.  Khi quuͬ vӏ thanh toán toân bộ chi pht cho toa thuӕc vì quuͬ vӏ khõng đem theo Thҁ ID Hội 

viên của mình 

Nѵu quÞ vҁ khõng đem theo Thѱ ID HOϝi viên của mình, quÞ vҁ có thѹ yêu cѝu nhâ thuOϕc g҃i cho 

chỉng tôi hoѭc tra thõng tin đăng kÞ tham gia chПНng trình của quÞ vҁ. 

  Nѵu nhâ thuOϕc đó không thѹ nhѣn thông tin h҃ cѝn ngay lѣp tức, quÞ vҁ có thѹ sѳ phљi tự 

thanh toán toân bOϝ chi pht cho toa thuOϕc đó. 

? 

N҅u quuͬ vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 

vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Đ҉ bi҅t thêm thông tin, hãy truy cѣp 
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SỔ TAY THu̮NH VIÊN Health Net Cal MediConnect ChПНng �� Yêu cѝu chỉng tôi thanh toán phѝn chi pht của 

chúng tôi cho hóa đНn mâ quÞ vҁ đã nhѣn đOϕi với các dҁch 

vơ̥ hoѭc thuOϕc đПợc bao trљ 

  Hãy gửi cho chỉng tôi bљn sao biên lai của quÞ vҁ khi quÞ vҁ yêu cѝu chỉng tôi hoân lїi cho 

quÞ vҁ phѝn đồng trљ chi pht của chỉng tôi. 

5.  Khi quuͬ vӏ thanh toán toân bộ chi pht toa thuӕc cho loѧi thuӕc khõng đЯợc bao trѩ 

QuÞ vҁ có thѹ phљi thanh toán toân bOϝ chi pht cho toa thuOϕc vì thuOϕc đó khõng đПợc bao trљ. 

  Loїi thuOϕc đó có thѹ không nѧm trong Danh Sách Thuốc Được Bao Trả (Danh Sách ThuOϕc) 

của chỉng tôi hoѭc thuOϕc đó có thѹ có yêu cѝu hoѭc hїn chѵ mâ quÞ vҁ không biѵt hoѭc cho 

rѧng không áp dơ̥ng với mình. Nѵu quÞ vҁ quyѵt đҁnh nhѣn loїi thuOϕc đó, quÞ vҁ có thѹ cѝn 

phљi thanh toán toân bOϝ chi pht cho thuOϕc đó. 

o  Nѵu quÞ vҁ không thanh toán cho loїi thuOϕc đó nhПng cho rѧng thuOϕc đó cѝn đПợc 

bao trљ, quÞ vҁ có thѹ yêu cѝu mOϝt quyѵt đҁnh bao trљ (vui lông xem ChПНng �)� 

o  Nѵu quÞ vҁ vâ bác sĩ của quÞ vҁ hoѭc ngПời kê toa khác cho rѧng quÞ vҁ cѝn loїi 

thuOϕc đó ngay, quÞ vҁ có thѹ yêu cѝu mOϝt quyѵt đҁnh bao trљ đПợc xem xét nhanh 

(vui lông xem ChПНng �)� 

  Hãy gửi cho chỉng tôi bљn sao biên lai của quÞ vҁ khi quÞ vҁ yêu cѝu chỉng tôi hoân lїi tiѷn 

cho quÞ vҁ. Trong mOϝt sOϕ trПờng hợp, chỉng tôi có thѹ cѝn thêm thông tin từ bác sĩ của quÞ 

vҁ hoѭc ngПời kê toa khác đѹ có thѹ hoân lїi cho quÞ vҁ phѝn đồng trљ chi pht của chỉng tôi 

cho loїi thuOϕc đó. 

Khi quÞ vҁ gửi cho chỉng tôi yêu cѝu thanh toán, chỉng tôi sѳ xem xét yêu cѝu của quÞ vҁ vâ quyѵt 

đҁnh liѽu dҁch vơ̥ hoѭc thuOϕc đó có nẽn đПợc bao trљ hay khõng� Đãy đПợc g҃i lâ đПa ra “quyѵt đҁnh 

bao trљ.” Nѵu chỉng tôi quyѵt đҁnh dҁch vơ̥ hoѭc thuOϕc đó cѝn đПợc bao trљ, chỉng tôi sѳ thanh toán 

phѝn đồng trљ chi pht của chỉng tôi cho dҁch vơ̥ hoѭc thuOϕc đó. Nѵu chỉng tôi từ chOϕi yêu cѝu thanh 

toán của quÞ vҁ, quÞ vҁ có thѹ kháng cáo quyѵt đҁnh của chỉng tôi. 

Đѹ  tìm  hiѹu  thêm  vẽф  cách kháng  cáo,  vui  lông  xem ChПНng  ��  ф

? 

N҅u quuͬ vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 

vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Đ҉ bi҅t thêm thông tin, hãy truy cѣp 
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SỔ TAY THu̮NH VIÊN Health Net Cal MediConnect ChПНng �� Yêu cѝu chỉng tôi thanh toán phѝn chi pht của 

chúng tôi cho hóa đНn mâ quÞ vҁ đã nhѣn đOϕi với các dҁch 

vơ̥ hoѭc thuOϕc đПợc bao trљ 

B.    Gư̂i  yêu  cѭu  thanh  toán  

Hãy gửi cho chỉng tôi hóa đНn vâ chứng từ của bћt cứ khoљn thanh toán nâo quÞ vҁ đã thực hiѽn. 

Chứng từ thanh toán có thѹ lâ bљn sao tờ séc mâ quÞ vҁ đã ghi hoѭc biên lai từ nhâ cung cћp. Quuͬ 

vӏ cѭn giӳ bѩn sao hóa đЭn vâ biẽn lai đ҉ lЯu vâo hồ sЭ của quuͬ vӏ. QuÞ vҁ có thѹ yêu cѝu điѷu 

phOϕi viên dҁch vơ̥ chăm sóc của quÞ vҁ giỉp đỡ. 

Đѹ đљm bљo rѧng quÞ vҁ gửi cho chỉng tôi tћt cљ các thông tin chỉng tôi cѝn đѹ đПa ra quyѵt đҁnh, 

quÞ vҁ có thѹ điѷn mѡu đНn yẽu cѝu bљo hiѹm của chỉng tõi đѹ yêu cѝu thanh toán. 

  QuÞ vҁ không phљi sử dơ̥ng mѡu đНn, nhПng mѡu đНn đó sѳ giỉp chỉng tôi xử lÞ thông tin 

nhanh hНn� 

   QuÞ  vҁ  có  thѹ  nhѣn đПợc bљn sao  mѡu  đНn trẽn trang web  của chỉng  tôi  

(mmp.healthnetcalifornia.com)  hoѭc quÞ  vҁ  có  thѹ  g҃i  cho  bOϝ  phѣn Dҁch vơ̥  hOϝi  viên  vâ  yêu  

cѝu mѡu  đНn�  

Hãy gửi yêu cѝu thanh toán của quÞ vҁ cúng với bћt kỳ hóa đНn hoѭc biên lai nâo cho chỉng tôi qua 

đПờng bПu điѽn theo đҁa chѿ sau đãy� 

Đҁa chѿ Yêu cѝu Bљo hiѹm Y tѵ: 

Đӕi Với Cal MediConnect: 

Attn: Appeals and Grievances  
Health Net Community Solutions, Inc.  

P.O. Box 9030  
Farmington, MO 636409030  

Đҁa chѿ Yêu cѝu Bљo hiѹm Nhâ thuOϕc: 

Health Net Cal MediConnect 
Attn: Pharmacy Claims  

PO Box 419069  
Rancho Cordova, CA 957419069  

Quuͬ vӏ phѩi nộp yêu cѭu bѩo hi҉m của mình cho chỉng tôi trong vông một năm theo lӏch (đӕi 

với yêu cѭu bѩo hi҉m y t҅) vâ trong vông ba năm (đӕi với yêu cѭu bѩo hi҉m v҇ thuӕc) kѹ từ 

ngây quÞ vҁ nhѣn đПợc dҁch vơ̥, vѣt dơ̥ng hoѭc thuOϕc. 

? 

N҅u quuͬ vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 

vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Đ҉ bi҅t thêm thông tin, hãy truy cѣp 
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SỔ TAY THu̮NH VIÊN Health Net Cal MediConnect ChПНng �� Yêu cѝu chỉng tôi thanh toán phѝn chi pht của 

chúng tôi cho hóa đНn mâ quÞ vҁ đã nhѣn đOϕi với các dҁch 

vơ̥ hoѭc thuOϕc đПợc bao trљ 

C.    Quy҅t đӏnh  bao  trѩ  

Khi chỉng tôi nhѳn đЯợc yêu cѭu thanh toán của quuͬ vӏ, chỉng tôi s҃ ra quy҅t đӏnh bao trѩ. 

Đi҇u nây có nghѺa lâ chỉng tôi s҃ quy҅t đӏnh xem dӏch vơ̥ chăm sóc sức khӓe hoѽc thuӕc của 

quuͬ vӏ có đЯợc chЯЭng trình của chỉng tôi bao trѩ hay không. Chỉng tôi cũng sѳ quyѵt đҁnh sOϕ 

tiѷn quÞ vҁ phљi trљ, nѵu có, cho dҁch vơ̥ chăm sóc sức kh҅e hoѭc thuOϕc đó. 

  Chỉng tôi sѳ cho quÞ vҁ biѵt nѵu chỉng tôi cѝn thêm thông tin từ quÞ vҁ. 

  Nѵu chỉng tôi quyѵt đҁnh rѧng dҁch vơ̥ chăm sóc sức kh҅e hoѭc thuOϕc đó đПợc bao trљ vâ 

quÞ vҁ đã tuân thủ tћt cљ các quy tѥc vѷ viѽc nhѣn dҁch vơ̥ chăm sóc hoѭc thuOϕc đó, chỉng tôi 

sѳ thanh toán phѝn đồng trљ chi pht của mình. Nѵu quÞ vҁ đã thanh toán cho dҁch vơ̥ hoѭc 

thuOϕc đó, chỉng tôi sѳ gửi cho quÞ vҁ séc thanh toán phѝn đồng trљ chi pht của chỉng tôi qua 

đПờng bПu điѽn. Nѵu quÞ vҁ chПa thanh toán cho dҁch vơ̥ hoѭc thuOϕc đó, chỉng tôi sѳ thanh 

toán trực tiѵp cho nhâ cung cћp. 

ChПНng � giљi thtch các quy tѥc bao trљ cho các dҁch vơ̥ của quÞ vҁ� ChПНng � giљi thtch các quy tѥc 

bao trљ cho thuOϕc theo toa bác sĩ Medicare Phѝn D của quÞ vҁ. 

  Nѵu chỉng tôi quyѵt đҁnh không thanh toán phѝn đồng trљ chi pht của mình cho dҁch vơ̥ hoѭc 

thuOϕc đó, chỉng tôi sѳ gửi cho quÞ vҁ mOϝt lá thП giљi thtch lÞ do tїi sao không thanh toán. Lá 

thП cũng sѳ giљi thtch vѷ các quyѷn kháng cáo của quÞ vҁ. 

  Đѹ tìm hiѹu thêm vѷ các quyѵt đҁnh bao trљ, vui lông xem ChПНng �� 

D.    Kháng  cáo  

Nѵu quÞ vҁ cho rѧng chỉng tõi đã có sai sót trong viѽc khПớc từ yêu cѝu thanh toán của quÞ vҁ, quÞ 

vҁ có thѹ yêu cѝu chỉng tõi thay đổi quyѵt đҁnh� Đãy đПợc g҃i là kháng cáo. QuÞ vҁ cũng có thѹ 

kháng cáo nѵu quý vҁ khõng đồng Þ với sOϕ tiѷn chỉng tôi thanh toán. 

Quy trình kháng cáo lâ mOϝt quy trình chtnh thức với các thủ tơ̥c chi tiѵt vâ thời hїn quan tr҃ng� Đѹ 

tìm hiѹu thêm vѷ các kháng cáo, vui lông xem ChПНng �� 

  Nѵu quÞ vҁ muOϕn kháng cáo vѷ viѽc đПợc bồi hoân cho dҁch vơ̥ chăm sóc sức kh҅e, hãy tới 

trang 208. 

  Nѵu quÞ vҁ muOϕn kháng cáo vѷ viѽc đПợc bồi hoân cho thuOϕc, hãy tới trang 208 

? 

N҅u quuͬ vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 

vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Đ҉ bi҅t thêm thông tin, hãy truy cѣp 
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SỔ TAY HOϜI VIÊN Health Net Cal MediConnect 

ChЯЭng 8: Quy҇n vâ  trách nhiӋm của quuͬ  vӏ  

Giới thiӋu 

ChПНng nây bao gồm quyѷn vâ trách nhiѽm của quÞ vҁ với tП cách lâ hOϝi viên của chПНng trình. 

Chỉng tôi phљi tôn tr҃ng các quyѷn của quÞ vҁ. Các thuѣt ngữ chtnh vâ đҁnh nghĩa của các thuѣt ngữ 

nây đПợc trình bày ở chПНng cuOϕi của Sổ tay hội viên. 

Mơ̥c lơ̥c 

A. QuÞ vҁ có quyѷn nhѣn thông tin theo cách đáp ứng nhu cѝu của quÞ vҁ ....................................161  

B. Chúng tôi có trách nhiѽm đљm bљo rѧng quÞ vҁ đПợc tiѵp cѣn kҁp thời các dҁch vơ̥ vâ thuOϕc  
đПợc bao trљ .............................................................................................................................172  

C. Chúng tôi có trách nhiѽm bљo vѽ thông tin sức kh҅e cá nhân (PHI) của quÞ vҁ .........................173  

C1. Cách thức chỉng tôi bљo vѽ PHI của quÞ vҁ.........................................................................173  

C2. QuÞ vҁ có quyѷn xem hồ sН y tѵ của mình ..........................................................................174  

D. Chỉng tôi có trách nhiѽm cung cћp cho quÞ vҁ thông tin vѷ chПНng trình, nhâ cung cћp  
trong mїng lПới của chỉng tôi vâ các dҁch vơ̥ đПợc bao trљ của quÞ vҁ .....................................174  

E. Nhâ cung cћp trong mїng lПới khõng đПợc ttnh hóa đНn trực tiѵp cho quÞ vҁ ..........................176  

F. QuÞ vҁ có quyѷn rời kh҅i ChПНng trình Cal MediConnect của chỉng tôi....................................176  

G. QuÞ vҁ có quyѷn ra quyѵt đҁnh vѷ dҁch vơ̥ chăm sóc sức kh҅e của quÞ vҁ ..................................177  

G1. QuÞ vҁ có quyѷn biѵt vѷ các túy ch҃n điѷu trҁ vâ đПa ra quyѵt đҁnh vѷ dҁch vơ̥ chăm  
sóc sức kh҅e của quý vҁ .....................................................................................................177  

G2. QuÞ vҁ có quyѷn trình bây điѷu mình muOϕn nѵu quÞ vҁ không thѹ tự ra quyѵt đҁnh  
chăm sóc sức kh҅e cho bљn thân .......................................................................................178  

G3. Cѝn lâm gì nѵu hПớng dѡn của quÞ vҁ khõng đПợc tuân thủ ..............................................179  

H. QuÞ vҁ có quyѷn khiѵu nїi vâ yêu cѝu chỉng tôi xem xét lїi các quyѵt đҁnh mà chỉng tôi  
đã đПa ra...................................................................................................................................179  

H�� Điѷu cѝn lâm nѵu quÞ vҁ cho rѧng quý vҁ đang bҁ đOϕi xử không công bѧng hoѭc quý vҁ  
muOϕn nhѣn thêm thông tin vѷ quyѷn của mình ...................................................................179  

? 

N҅u quuͬ vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 

vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Đ҉ bi҅t thêm thông tin, hãy truy cѣp 
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SỔ TAY THu̮NH VIÊN Health Net Cal MediConnect  ChПНng �� Quyѷn vâ trách nhiѽm của quÞ vҁ 

I.  QuÞ vҁ có quyѷn đПa ra các khuyѵn nghҁ cho chtnh sách của chúng tôi vѷ quyѷn vâ trách  
nhiѽm của hOϝi viên ....................................................................................................................180  

J.  Đánh giá các công nghѽ mới và hiѽn có....................................................................................180  

K. Trách nhiѽm của quý vҁ với tП cách lâ hOϝi viên của chПНng trình ..............................................181  

? 

N҅u quuͬ vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 

vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Đ҉ bi҅t thêm thông tin, hãy truy cѣp 
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SỔ TAY THu̮NH VIÊN Health Net Cal MediConnect  ChПНng �� Quyѷn vâ trách nhiѽm của quÞ vҁ 

A.      Quuͬ  vӏ  có  quy҇n  nhѳn  thông  tin  theo  cách  đáp ứng nhu  cѭu của quuͬ  vӏ  

We  must  tell  you  about  the  plan’s benefits  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 different languages.  

     Our  plan  can  also give you  materials in languages other  than English and  in formats   
such  as  large print,  braille, or  audio.  If  you  want  to get  documents  in a different     
language and/or  format  for future mailings,  please call  Member Services. This is     
called  a “standing  request”�  We  will  document  your choice�  If  later,  you  want  to 

change  the  language and/or  format  choice,  please call  Member Services. Find  the  

Member Services phone number  at  the  bottom  of  this page.  

  You can also get this handbook in the following languages for free simply by calling  
Member Services at 1-855-464-3571 (TTY: 711), from 8 a.m. to 8 p.m., Monday  
through Friday. After hours, on weekends and on holidays, you can leave a message.  
Your call will be returned within the next business day. The call is free.  

o  Arabic 

o  Armenian 

o  Cambodian 

o  Chinese 

o  Farsi 

o  Korean 

o  Russian 

o  Spanish 

o  Tagalog 

o  Vietnamese 

? 

N҅u quuͬ vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 

vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Đ҉ bi҅t thêm thông tin, hãy truy cѣp 
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SỔ TAY THu̮NH VIÊN Health Net Cal MediConnect ChПНng �� Quyѷn vâ trách nhiѽm của quÞ vҁ 

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

Ձեզ հասկանալի ձևով տեղեկություն ստանալու համար զանգահարեք Անդամների 

սպասարկում: Մեր ծրագիրը մարդիկ ունի, ովքեր կարող են հարցերի պատասխանել տարբեր 

լեզուներով: 

Մեր ծրագիրը կարող է նաև ձեզ նյութեր տրամադրել անգլերենից բացի այլ լեզուներով և այլ 

ձևաչափերով, ինչպիսիք են՝ խոշոռ տառատեսակը, Բրեյլը կամ ձայնագրությունը: Եթե 

ցանկանում եք խնդրել Health Net Cal MediConnect-ին, որ ձեզ միշտ ուղարկեն անդամի 

տեղեկատվական նյութերն այլընտրանքային ձևաչափով, ինչպես օրինակ՝ Բրեյլը կամ խոշոռ 

տառատեսակը, կամ անգլերենից բացի այլ լեզվով, խնդրում ենք դիմել Անդամների 

սպասարկում: Ասացեք Անդամների սպասարկմանը, որ ցանկանում եք մշտական խնդրանք 

ներկայացնել, որ միշտ ստանաք ձեր նյութերն այլ ձևաչափով կամ լեզվով: 

Կարող եք նաև անվճար ստանալ այս տեղեկագիրքը հետևյալ լեզուներով՝ զանգահարելով 

Անդամների սպասարկում՝  1-855-464-3571 հեռախոսահամարով (TTY՝ 711), երկուշաբթիից 

ուրբաթ օրերին, ժամը 8:00 a.m.-ից 8:00 p.m-ը: 

o Արաբերեն 

o Հայերեն 

o Կամբոջերեն 

o Չինարեն 

o Պարսկերեն 

o Կորեերեն 

o Ռուսերեն 

o Իսպաներեն 

o Տագալոգ 

o Վիետնամերեն 

Եթե խնդիրներ ունեք մեր ծրագրի մասին տեղեկություններ ստանալու հարցում լեզվի կամ 

հաշմանդամության պատճառով, ու ցանկանում եք բողոք ներկայացնել, զանգահարեք 

Medicare`1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) հեռախոսահամարով: Կարող եք զանգահարել օրը 

24 ժամ, շաբաթը յոթ օր: TTY օգտագործողները պետք է զանգահարեն 1-877-486-2048 

հեռախոսահամարով: Medi-Cal-ին բողոք ներկայացնելու մասին լրացուցիչ տեղեկությունների 

համար խնդրում ենք դինել Անդամների սպասարկում՝ 1-855-464-3571 հեռախոսահամարով 

(TTY՝ 711), երկուշաբթիից ուրբաթ օրերին, ժամը 8:00 a.m.-ից 8:00 p.m-ը: 

? 

N҅u quuͬ vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 

vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Đ҉ bi҅t thêm thông tin, hãy truy cѣp 
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? 

N҅u quuͬ vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 
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SỔ TAY THu̮NH VIÊN Health Net Cal MediConnect ChПНng �� Quyѷn vâ trách nhiѽm của quÞ vҁ 

? 

N҅u quuͬ vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 

vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Đ҉ bi҅t thêm thông tin, hãy truy cѣp 
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SỔ TAY THu̮NH VIÊN Health Net Cal MediConnect ChПНng �� Quyѷn vâ trách nhiѽm của quÞ vҁ 

我們必須透過您能夠瞭解的方式告知您計畫的各項福利以及您的權利。在您參加本計畫期間， 
我們必須每年均告知您有關您的權利。 

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

本計畫也可為您提供英文以外之其他語言版本以及如大字版、點字版或語音版等格式的資 
料。如果您想請 Health Net Cal MediConnect持續寄其他格式（如點字版或大字版）或英 
文以外之其他語言版本的會員資料給您，請與會員服務部聯絡。請告知會員服務部您想提 
出長期申請，以取得其他格式或語言版本的會員資料。 

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

o 阿拉伯文      

o 亞美尼亞文      

o 柬埔寨文     

o 中文     

o 波斯文     

o 韓文     

o 俄文     

o 西班牙文     

o 塔加拉文     

o 越南語   

如果您因為語言問題或殘障而無法透過本計畫取得資訊而您想提出投訴，請致電  
1-800-MEDICARE (1-800-633-4227)與 Medicare 聯絡。您每週七天，每天 24 小時均可致 
電。聽障專線使用者請致電 1-877-486-2048。如需有關向 Medi-Cal提出投訴的資訊，請於 
週一至週五上午 8:00至晚上 8:00致電 1-855-464-3571（TTY：711）與會員服務部聯絡。  

? 

N҅u quuͬ vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 

vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Đ҉ bi҅t thêm thông tin, hãy truy cѣp 
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? 

N҅u quuͬ vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 
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SỔ TAY THu̮NH VIÊN Health Net Cal MediConnect ChПНng �� Quyѷn vâ trách nhiѽm của quÞ vҁ 

당사는 반드시 귀하께서 이해하실 수 있는 방법으로 보험 플랜의 혜택 및 귀하의 권리를  
알려드려야 합니다 . 또한 귀하께서 당사의 보험 플랜에 계속해 가입해 있는 한 매년 반드시  
귀하의 권리를 공지해 드려야 합니다.  

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

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

주중(월-금) 오전   8:00 시에서   오후   8:00 시   사이에   회원서비스부에   1-855-464-3571 

(TTY:  711) 번으로   전화하여   본   안내서를   다음   언어로   받아보실   수도   있습니다  .  

o 아라비아어 

o 아르메니아어 

o 캄보디아어 

o 중국어 

o 페르시아어 

o 한국어 

o 러시아어 

o 스페인어 

o 타갈로그어 

o 베트남어 

언어   문제   또는   장애로   인해   당사   보험   플랜으로부터   정보를   얻는데   곤란을   겪고   있어   불만을     
제기하고   싶으시면   Medicare 1-800-MEDICARE(1-800-633-4227)로   전화해   주십시오.     
연중무휴   24시간   항시   전화하실   수   있습니다  .  TTY  사용자는   1-877-486-2048 번으로     
전화하십시오.    Medi-Cal 에   불만을   제기하는   것에   대해   좀   더   알고   싶으시면   주중(월-금) 오전     
8:00시에서   오후   8:00 시   사이에   회원서비스부에   1-855-464-3571  (TTY:  711) 번으로   전화해     
주십시오.     

? 

N҅u quuͬ vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 

vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Đ҉ bi҅t thêm thông tin, hãy truy cѣp 
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SỔ TAY THu̮NH VIÊN Health Net Cal MediConnect ChПНng �� Quyѷn vâ trách nhiѽm của quÞ vҁ 

Об обслуживании, покрываемом планом, и о ваших правах мы должны сообщать вам в 

понятной вам форме� Пока вы остаетесь участником нашего плана, мы должны каждый год 

сообщать вам о ваших правах� 

Для того чтобы получать эти сведения в удобной для вас форме, позвоните в наш отдел 

обслуживания� В нашем плане работают люди, которые могут отвечать на вопросы 

участников плана, говорящих на разных языках� 

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

Телефон нашего отдела обслуживания �-855-464-���� (TTY� ���), линия работает  
с понедельника по пятницу с ���� утра до ���� вечера� Позвоните по этому телефону,  
и вам бесплатно пришлют этот справочник в переводе на выбранный вами язык из  
следующего списка�  

o Арабский� 

o Армянский� 

o Кхмерский� 

o Китайский� 

o Фарси� 

o Корейский� 

o Русский� 

o Испанский� 

o Тагальский� 

o Вьетнамский� 

Если из-за инвалидности или недостаточного знания английского языка вам трудно 

разбираться в информации, которую мы вам сообщаем, вы можете подать жалобу в 

программу Medicare� Телефон программы Medicare �-800-MEDICARE (1-800-633-4227). 

Звонить в программу Medicare можно круглосуточно и без выходных� Если вы пользуетесь 

линией TTY, звоните по телефону �-877-486-����� Если вы хотите узнать о том, как подать 

жалобу в программу Medi-Cal, позвоните в наш отдел обслуживания, телефон 

1-855-464-3571 (TTY: 711). Линия работает с понедельника по пятницу с ���� до ������ 

? 

N҅u quuͬ vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 

vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Đ҉ bi҅t thêm thông tin, hãy truy cѣp 
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SỔ TAY THu̮NH VIÊN Health Net Cal MediConnect ChПНng �� Quyѷn vâ trách nhiѽm của quÞ vҁ 

Le explicaremos los beneficios de su plan y sus derechos de una manera que usted pueda  
comprender. Haremos esto cada año de cobertura de nuestro plan.  

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

También podemos proporcionarle material en otros idiomas, además del inglés, y en distintos 

formatos como en braille, en audio o en letra grande. Si desea que Health Net Cal MediConnect 

siempre le envíe los materiales informativos para afiliados en otros formatos, como en braille o 

en letra grande, o en un idioma que no sea inglés, comuníquese con el Departamento de 

Servicios al Afiliado. Dígale al representante que desea realizar una solicitud permanente para 

que siempre le envíen los materiales informativos para afiliados en otro formato o idioma. 

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

o Árabe 

o Armenio 

o Camboyano 

o Chino 

o Farsi 

o Coreano 

o Ruso 

o Español 

o Tagalo 

o Vietnamita 

Si tiene dificultades para obtener información de parte de nuestro plan por problemas  
relacionados con el idioma o con una discapacidad y desea presentar una queja,  
comuníquese con Medicare, al 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227). Puede llamar las  
24 horas del día, los 7 días de la semana. Los usuarios de TTY deben llamar al  
1-877-486-2048. Si desea información sobre cómo presentar una queja ante Medi-Cal,  
comuníquese con el Departamento de Servicios al Afiliado al 1-855-464-3571 (TTY: 711),  
de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 8:00 p. m.  

? 

N҅u quuͬ vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 

vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Đ҉ bi҅t thêm thông tin, hãy truy cѣp 
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SỔ TAY THu̮NH VIÊN Health Net Cal MediConnect ChПНng �� Quyѷn vâ trách nhiѽm của quÞ vҁ 

Dapat naming sabihin sa iyo ang tungkol sa mga benepisyo sa plan at ang iyong mga  
karapatan sa isang paraan na maiintindihan mo. Dapat naming sabihin sa iyo ang tungkol sa  
iyong mga karapatan bawat taon na nasa plan ka namin.  

Para makakuha ng impormasyon  sa  isang  paraan na maiintindihan mo,  tawagan  ang 

Member Services (Mga Serbisyo sa Miyembro).  Ang  aming  plan  ay  mayroong  mga  tao  na  

makakasagot  sa  iyong  mga  tanong sa iba’t  ibang  mga wika�   

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

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

o Arabic 

o Armenian 

o Cambodian 

o Chinese 

o Farsi 

o Korean 

o Russian 

o Espanyol 

o Tagalog 

o Vietnamese 

Kung nagkakaproblema kang makakuha ng impormasyon mula sa aming plan dahil sa  
mga problema sa wika o isang kapansanan at gusto mong maghain ng reklamo, tawagan  
ang Medicare sa 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227). Maaari kang tumawag nang 24 na  
oras sa isang araw, pitong araw sa isang linggo. Dapat tawagan ng mga gumagamit ng  
TTY ang 1-877-486-2048. Para sa impormasyon sa paghahain ng reklamo sa Medi-Cal,  
mangyaring makipag-ugnayan sa Member Services sa 1-855-464-3571 (TTY: 711), Lunes  
hanggang Biyernes, 8:00 a.m. hanggang 8:00 p.m.  

? 

N҅u quuͬ vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 

vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Đ҉ bi҅t thêm thông tin, hãy truy cѣp 
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SỔ TAY THu̮NH VIÊN Health Net Cal MediConnect ChПНng �� Quyѷn vâ trách nhiѽm của quÞ vҁ 

Chỉng tôi phљi cho quÞ vҁ biѵt vѷ các phỉc lợi trong chПНng trình vâ quyѷn của quÞ vҁ theo  
cách mâ quÞ vҁ có thѹ hiѹu đПợc. Chỉng tôi phљi cho quÞ vҁ biѵt vѷ các quyѷn của quÞ vҁ vâo  
mOϛi năm mâ quÞ vҁ tham gia chПНng trình của chỉng tôi.  

Đѹ nhѣn thông tin theo cách thức quÞ vҁ có thѹ hiѹu đПợc, hãy g҃i cho bOϝ phѣn Dҁch Vơ̥  
Thânh Viẽn� ChПНng trình của chỉng tôi có những ngПời có thѹ trљ lời các câu h҅i của  
quÞ vҁ bѧng các ngôn ngữ khác nhau.  

ChПНng trình của chỉng tôi cũng cung cћp cho quÞ vҁ tâi liѽu bằng các ngôn ngữ khác  
ngoâi tiếng Anh vâ ở các đҁnh dїng nhП bљn in khổ lớn, chữ nổi braille, hoѭc bљn âm  
thanh. Nѵu quÞ vҁ muOϕn Health Net Cal MediConnect phљi liên tơ̥c gửi cho quÞ vҁ các tâi  
liѽu dành cho thânh viên bѧng đҁnh dїng khác, nhП chữ nổi braille hoѭc bљn in khổ lớn  
hoѭc bѧng ngôn ngữ khác ngoài tiѵng Anh, vui lông liên lїc với Dҁch Vơ̥ Thânh Viên. Cho  
Dҁch Vơ̥ Thânh Viên biѵt quÞ vҁ muOϕn yêu cѝu lâu dâi rѧng quÞ vҁ phљi luôn nhѣn đПợc tâi  
liѽu của quý vҁ bѧng đҁnh dїng hoѭc ngôn ngữ khác.  

QuÞ vҁ cũng có thѹ nhѣn sổ tay nây miѻn pht bѧng các ngôn ngữ dПới đãy chѿ cѝn g҃i đѵn  
Dҁch Vơ̥ Thânh Viên theo sOϕ 1-855-464-3571 (TTY: 711), Thứ Hai đѵn Thứ Sáu, 8 giờ  
sáng đѵn 8 giờ tOϕi:  

o Tiѵng ј Rѣp 

o Tiѵng Armenia 

o Tiѵng Campuchia 

o Tiѵng Trung 

o Tiѵng Ba TП 

o Tiѵng Hân 

o Tiѵng Nga 

o Tiѵng Tây Ban Nha 

o Tiѵng Tagalog 

o Tiѵng Viѽt 

Nѵu quÞ vҁ đang gѭp khó khăn với viѽc tiѵp nhѣn thông tin từ chПНng trình của chỉng tôi  
do các vћn đѷ vѷ ngôn ngữ hoѭc do khuyѵt tѣt vâ quÞ vҁ muOϕn nOϝp đНn khiѵu nїi, hãy g҃i  
cho Medicare theo sOϕ 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227). QuÞ vҁ có thѹ g҃i 24 giờ mOϝt  
ngây, bљy ngây mOϝt tuѝn� NgПời dúng TTY cѝn g҃i sOϕ 1-877-486-2���� Đѹ biѵt thông tin  
vѷ cách nOϝp đНn khiѵu nїi cho Medi-Cal, vui lông liên lїc bOϝ phѣn Dҁch Vơ̥ Thânh Viên  
theo sOϕ điѽn thoїi 1-855-464-3571 (TTY: 711), Thứ Hai đѵn Thứ Sáu, 8 giờ sáng đѵn  
8 giờ tOϕi.  

? 

N҅u quuͬ vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 

vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Đ҉ bi҅t thêm thông tin, hãy truy cѣp 
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SỔ TAY THu̮NH VIÊN Health Net Cal MediConnect  ChПНng �� Quyѷn vâ trách nhiѽm của quÞ vҁ 

Nѵu quÞ vҁ đang gѭp khó khăn với viѽc tiѵp nhѣn thông tin từ chПНng trình của chỉng tôi do các vћn 

đѷ vѷ ngôn ngữ hoѭc do tình trїng khuyѵt tѣt vâ quÞ vҁ muOϕn nOϝp đНn khiѵu nїi, hãy g҃i cho 

Medicare theo sOϕ 1800MEDICARE (18006334227). QuÞ vҁ có thѹ g҃i 24 giờ mOϝt ngây, 7 ngây 

mOϝt tuѝn. NgПời dúng TTY xin g҃i sOϕ 1877486����� Đѹ biѵt thông tin vѷ cách nOϝp đНn khiѵu nїi 

với MediCal, vui lông liên lїc bOϝ phѣn Dҁch vơ̥ hOϝi viên theo sOϕ điѽn thoїi 18554643571 (TTY: 

711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, 

quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. 

CuOϝc g҃i nây miѻn pht. 

B.      Chúng  tôi  có  trách  nhiӋm đѩm bѩo rѷng  quuͬ  vӏ  đЯợc ti҅p cѳn kӏp  thời 

các dӏch  vơ̥  vâ  thuӕc đЯợc bao  trѩ  

Nѵu quÞ vҁ không nhѣn đПợc lҁch hѯn kҁp thời đѹ nhѣn các dҁch vơ̥ đПợc bao trљ vâ bác sĩ của quÞ vҁ 

không cho rѧng quÞ vҁ có thѹ đợi lãu hНn đѹ đПợc hѯn, quÞ vҁ có thѹ g҃i cho bOϝ phѣn Dҁch vơ̥ hOϝi 

viên của Cal MediConnect thuOϝc Health Net theo sOϕ 18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 

8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn hѵt thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi 

tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn 

pht, và h҃ có thѹ hOϛ trợ quý vҁ. Nѵu quÞ vҁ không thѹ nhѣn đПợc dҁch vơ̥ trong khoљng thời gian hợp 

lÞ, chỉng tôi phљi chi trљ cho dҁch vơ̥ chăm sóc ngoâi mїng lПới. 

Lâ hOϝi viẽn trong chПНng trình của chỉng tôi: 

  QuÞ vҁ có quyѷn ch҃n nhâ cung cћp dҁch vơ̥ chăm sóc sức kh҅e chtnh (PCP) trong mїng 

lПới của chỉng tôi. Nhâ cung cћp trong mїng lПới lâ nhâ cung cћp lâm viѽc với chỉng tôi. 

Quý vҁ có thѹ tìm thêm thông tin vѷ lựa ch҃n PCP ở ChПНng 3. 

o  Hãy g҃i cho bOϝ phѣn Dҁch vơ̥ hOϝi viên hoѭc xem trong Danh bạ Nhà cung cấp và Nhà 

thuốc đѹ tìm hiѹu vѷ các nhà cung cћp trong mїng lПới và các bác sĩ sѳ tiѵp nhѣn bѽnh 

nhân mới. 

  Phơ̥ nữ có quyѷn tới gѭp chuyẽn gia chăm sóc sức kh҅e dânh cho phơ̥ nữ mâ không cѝn 

giћy giới thiѽu. Giћy giới thiѽu lâ văn bљn phê duyѽt từ PCP của quý vҁ đѹ thăm khám với 

ngПời nâo đó khõng phљi là PCP của quý vҁ. 

  QuÞ vҁ có quyѷn nhѣn các dҁch vơ̥ đПợc bao trљ từ các nhâ cung cћp trong mїng lПới trong 

khoљng thời gian hợp lÞ. 

o  Điѷu nây bao gồm quyѷn nhѣn các dҁch vơ̥ kҁp thời từ các bác sĩ chuyẽn khoa� 

  QuÞ vҁ có quyѷn nhѣn các dҁch vơ̥ cћp cứu hoѭc dҁch vơ̥ chăm sóc cѝn thiѵt khџn cћp mâ 

không cѝn sự phê duyѽt trПớc. 

? 

N҅u quuͬ vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 

vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Đ҉ bi҅t thêm thông tin, hãy truy cѣp 
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SỔ TAY THu̮NH VIÊN Health Net Cal MediConnect  ChПНng �� Quyѷn vâ trách nhiѽm của quÞ vҁ 

  QuÞ vҁ có quyѷn mua thuOϕc theo toa bác sĩ của quÞ vҁ tїi bћt kỳ nhâ thuOϕc nâo trong mїng 

lПới của chỉng tôi mâ không bҁ trì hoãn lâu. 

  QuÞ vҁ có quyѷn biѵt khi nâo quÞ vҁ có thѹ thăm khám với nhâ cung cћp ngoâi mїng lПới� Đѹ 

tìm hiѹu vѷ các nhâ cung cћp ngoâi mїng lПới, vui lông xem ChПНng �� 

  Khi quÞ vҁ tham gia chПНng trình của chỉng tôi lѝn đѝu tiên, quÞ vҁ có quyѷn duy trì các nhâ 

cung cћp hiѽn tїi vâ những cho phép đOϕi với dҁch vơ̥ mâ quÞ vҁ đang sử dơ̥ng trong tOϕi đa 

12 tháng nѵu đáp ứng mOϝt sOϕ điѷu kiѽn� Đѹ biѵt thêm vѷ viѽc duy trì các nhâ cung cћp vâ 

những cho phép đOϕi với dҁch vơ̥ mâ quÞ vҁ đang sử dơ̥ng, hãy xem ChПНng �� 

  QuÞ vҁ có quyѷn tự chѿ đїo dҁch vơ̥ chăm sóc với sự giỉp đỡ của nhóm chăm sóc vâ điѷu 

phOϕi viên dҁch vơ̥ chăm sóc của quÞ vҁ. 

ChПНng � trình bây viѽc quÞ vҁ có thѹ lâm nѵu quÞ vҁ cho rѧng mình không nhѣn đПợc dҁch vơ̥ hoѭc 

thuOϕc trong khoљng thời gian hợp lÞ. ChПНng � cũng trình bây viѽc quÞ vҁ có thѹ lâm nѵu chỉng tôi 

từ chOϕi khoљn bao trљ cho các dҁch vơ̥ hoѭc thuOϕc của quÞ vҁ vâ quÞ vҁ khõng đồng Þ với quyѵt đҁnh 

của chỉng tôi. 

C.      Chúng  tôi  có  trách  nhiӋm bѩo vӋ  thông  tin  sức khӓe cá  nhân  (PHI)  của 

quuͬ  vӏ  

Chỉng tôi bљo vѽ thông tin sức kh҅e cá nhân (PHI) của quÞ vҁ theo quy đҁnh của luѣt pháp tiѹu bang 

vâ liên bang. 

PHI của quÞ vҁ bao gồm thông tin quÞ vҁ đã cung cћp cho chỉng tôi khi quÞ vҁ đăng kÞ tham gia 

chПНng trình nây. Cũng bao gồm cљ hồ sН y tѵ vâ các thông tin y tѵ vâ sức kh҅e khác của quÞ vҁ. 

QuÞ vҁ có quyѷn nhѣn thông tin vâ kiѹm soát cách sử dơ̥ng PHI của quÞ vҁ. Chỉng tôi gửi cho quÞ vҁ 

thông báo bѧng văn bљn cho biѵt vѷ các quyѷn nây vâ cũng giљi thtch cách thức chỉng tôi bљo vѽ 

quyѷn riêng tП vѷ PHI của quÞ vҁ. Thông báo nây đПợc g҃i lâ “Thông báo vѷ Thực hiѽn Quyѷn 

riêng tП” 

C1. Cách thức chỉng tôi bѩo vӋ PHI của quuͬ vӏ 

Chỉng tõi đљm bљo rѧng những ngПời khõng đПợc phép sѳ khõng đПợc xem hoѭc thay đổi hồ sН 

của quÞ vҁ. 

Trong hѝu hѵt các trПờng hợp, chỉng tôi không cung cћp PHI của quÞ vҁ cho bћt kỳ ngПời nâo đang 

không cung cћp hoѭc thanh toán cho dҁch vơ̥ chăm sóc của quÞ vҁ. Nѵu chúng tôi làm vѣy, chỉng tôi 

phљi nhѣn đПợc sự cho phép bѧng văn bљn từ quÞ vҁ trПớc. QuÞ vҁ hoѭc ngПời có quyѷn hợp pháp 

đѹ đПa ra quyѵt đҁnh thay cho quÞ vҁ có thѹ cung cћp sự cho phép bѧng văn bљn. 

? 

N҅u quuͬ vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 

vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Đ҉ bi҅t thêm thông tin, hãy truy cѣp 
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SỔ TAY THu̮NH VIÊN Health Net Cal MediConnect  ChПНng �� Quyѷn vâ trách nhiѽm của quÞ vҁ 

Có mOϝt sOϕ trПờng hợp trong đó chỉng tôi không phљi nhѣn sự cho phép bѧng văn bљn của quÞ vҁ 

trПớc. Các trПờng hợp ngoїi lѽ nây đПợc luѣt pháp cho phép hoѭc quy đҁnh. 

  Chỉng tôi phљi cung cћp PHI cho các cН quan chtnh phủ đang kiѹm tra chћt lПợng dҁch vơ̥ 

chăm sóc của chỉng tôi. 

  Chỉng tôi phљi tiѵt lOϝ PHI theo lѽnh của tôa án. 

  Chỉng tôi phљi tiѵt lOϝ PHI của quý vҁ cho Medicare. Nѵu Medicare tiѵt lOϝ PHI của quÞ vҁ đѹ 

phơ̥c vơ̥ mơ̥c đtch nghiẽn cứu hoѭc mơ̥c đtch sử dơ̥ng khác, viѽc nây sѳ đПợc thực hiѽn theo 

luѣt liên bang. Nѵu chỉng tôi chia sѱ thông tin của quÞ vҁ với MediCal, viѽc nây cũng sѳ 

đПợc thực hiѽn theo pháp luѣt tiѹu bang vâ liên bang. 

C2. Quuͬ vӏ có quy҇n xem hồ sЭ y t҅ của mình 

  QuÞ vҁ có quyѷn xem hồ sН y tѵ của mình vâ nhѣn bљn sao hồ sН của mình. Chỉng tôi đПợc 

phép ttnh pht sao lїi hồ sН y tѵ của quÞ vҁ. 

  QuÞ vҁ có quyѷn yêu cѝu chỉng tôi cѣp nhѣt hoѭc chѿnh sửa hồ sН y tѵ của mình. Nѵu quÞ vҁ 

yêu cѝu chỉng tôi thực hiѽn viѽc nây, chỉng tôi sѳ lâm viѽc với nhâ cung cћp dҁch vơ̥ chăm 

sóc sức kh҅e của quÞ vҁ đѹ quyѵt đҁnh có cѝn thực hiѽn những thay đổi đó hay không. 

  QuÞ vҁ có quyѷn đПợc biѵt liѽu PHI của mình có đПợc chia sѱ với ngПời khác hay không vâ 

cách chia sѱ nhП thѵ nâo. 

Nѵu quÞ vҁ có thѥc mѥc hoѭc mOϕi lo ngїi vѷ quyѷn riẽng tП đOϕi với PHI của mình, hãy g҃i cho bOϝ 

phѣn Dҁch vơ̥ hOϝi viên. 

Thông báo vѷ thủ tơ̥c bљo vѽ quyѷn riẽng tП của chỉng tõi đПợc liѽt kẽ trong ChПНng ��, Mơ̥c H. 

D.      Chỉng  tôi  có  trách  nhiӋm cung  cѫp  cho  quuͬ  vӏ  thông  tin  v҇  chЯЭng  

trình,  nhâ  cung  cѫp  trong  mѧng  lЯới của chỉng  tôi  vâ  các dӏch  vơ̥  

đЯợc bao  trѩ  của quuͬ  vӏ  

Lâ thânh viên của Health Net Cal MediConnect, quÞ vҁ có quyѷn nhѣn thông tin từ chỉng tôi. Nѵu 

quÞ vҁ không nói tiѵng Anh, chỉng tôi có dҁch vơ̥ thông dҁch viên giỉp giљi đáp bћt kỳ thѥc mѥc nâo 

quÞ vҁ có thѹ có vѷ chПНng trình bљo hiѹm y tѵ của chỉng tõi� Đѹ nhѣn dҁch vơ̥ thông dҁch viên, chѿ 

cѝn g҃i cho chúng tôi theo sOϕ 18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn 

hѵt thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời 

? 

N҅u quuͬ vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 

vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Đ҉ bi҅t thêm thông tin, hãy truy cѣp 
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SỔ TAY THu̮NH VIÊN Health Net Cal MediConnect ChПНng �� Quyѷn vâ trách nhiѽm của quÞ vҁ 

phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. QuÞ vҁ đПợc miѻn pht dҁch vơ̥ nây. QuÞ vҁ 

cũng có thѹ nhѣn miѻn pht sổ tay nây bѧng các ngôn ngữ dПới đãy� 

 Tiѵng ј Rѣp 

 Tiѵng Armenia 

 Tiѵng Campuchia 

 Tiѵng Trung QuOϕc 

 Tiѵng Ba TП 

 Tiѵng Hân QuOϕc 

 Tiѵng Nga 

 Tiѵng Tây Ban Nha 

 Tiѵng Tagalog 

 Tiѵng Viѽt 

Chỉng  tôi cũng có  thѹ  cung  cћp  thông  tin cho  quÞ  vҁ  bѧng  bљn  in cỡ  lớn, chữ  nổi  braille hoѭc dїng 

âm thanh.  

Nѵu quÞ vҁ muOϕn đПợc cung cћp bћt kỳ loїi thông tin nâo sau đãy, hãy g҃i cho bOϝ phѣn Dҁch vơ̥ hOϝi viên: 

 Cách lựa ch҃n hoѭc thay đổi chПНng trình 

 ChПНng trình của chỉng tôi, bao gồm: 

o Thông tin tâi chtnh 

o Chỉng tõi đã đПợc thânh viẽn chПНng trình đánh giá nhП thѵ nâo 

o SOϕ lПợng kháng cáo của thânh viên 

o  Cách rời  kh҅i  chПНng trình của chỉng tôi     

 Các nhâ cung cћp và nhà thuOϕc trong mїng lПới của chỉng tôi, bao gồm:  

o Cách lựa ch҃n hoѭc thay đổi nhâ cung cћp dҁch vơ̥ chăm sóc chtnh 

o Trình đOϝ chuyên môn của các nhâ cung cћp vâ nhâ thuOϕc trong mїng lПới của chỉng tôi 

o Cách chỉng tôi thanh toán cho các nhâ cung cћp trong mїng lПới 

? 

N҅u quuͬ vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 

vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Đ҉ bi҅t thêm thông tin, hãy truy cѣp 

mmp.healthnetcalifornia.com. 175 



         

             

                  

                 

               

   
 

              

         

         

              

                  

     

              

         

         

               

                 

                

                

                  

                

     

              

         

               

         

             

            

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

SỔ TAY THu̮NH VIÊN Health Net Cal MediConnect  ChПНng �� Quyѷn vâ trách nhiѽm của quÞ vҁ 

  Các dҁch vơ̥ vâ thuOϕc đПợc bao trљ vâ các quy tѥc quÞ vҁ phљi tuân thủ, bao gồm: 

o  Các dҁch vơ̥ vâ thuOϕc đПợc chПНng trình của chỉng tôi bao trљ 

o  Các giới hїn đOϕi với khoљn bao trљ vâ thuOϕc của quÞ vҁ 

o  Các quy tѥc quÞ vҁ phљi tuân thủ đѹ nhѣn các dҁch vơ̥ vâ thuOϕc đПợc bao trљ 

  LÞ do tїi sao mOϝt sOϕ dҁch vơ̥ vâ thuOϕc khõng đПợc bao trљ vâ viѽc quÞ vҁ có thѹ lâm đѹ thay 

đổi điѷu nây, bao gồm yêu cѝu chúng tôi: 

o  Cung cћp văn bљn giљi thtch lÞ do tїi sao mOϝt sOϕ dҁch vơ̥ vâ thuOϕc khõng đПợc bao trљ 

o  Thay đổi quyѵt đҁnh chỉng tõi đã đПa ra 

o  Thanh toán hóa đНn quÞ vҁ đã nhѣn đПợc 

E.      Nhâ  cung  cѫp  trong  mѧng  lЯới  khõng  đЯợc ttnh  hóa đЭn  trӵc  ti҅p 

cho  quuͬ  vӏ  

Bác sĩ, bѽnh viѽn vâ các nhâ cung cћp khác trong mїng lПới của chỉng tõi khõng đПợc yêu cѝu quÞ 

vҁ thanh toán cho các dҁch vơ̥ đПợc bao trљ. H҃ cũng khõng đПợc ttnh pht cho quÞ vҁ nѵu chỉng tôi 

trљ sõхх tiѷn thћp hНn sOϕ tiѷn nhâ cung cћp ttnh pht� Đѹ biѵt cѝn lâm gì nѵu mOϝt nhâ cung cћp trong 

mїng lПới cOϕ tình ttnh pht các dҁch vơ̥ đПợc bao trљ cho quÞ vҁ, vui lông xem ChПНng �� 

F.      Quuͬ  vӏ  có  quy҇n rời  khӓi  ChЯЭng  trình  Cal  MediConnect của 

chỉng  tôi  

Không ai có thѹ bѥt quÞ vҁ ở lїi chПНng trình của chỉng tôi nѵu quÞ vҁ không muOϕn. 

  QuÞ vҁ có quyѷn nhѣn hѝu hѵt các dҁch vơ̥ chăm sóc sức kh҅e của quÞ vҁ qua Original 

Medicare hoѭc mOϝt chПНng trình Medicare Advantage. 

  QuÞ vҁ có thѹ nhѣn phỉc lợi thuOϕc theo toa bác sĩ Medicare Phѝn D từ mOϝt chПНng trình 

thuOϕc theo toa bác sĩ hoѭc từ mOϝt chПНng trình Medicare Advantage. 

  Xem ChПНng �� đѹ biѵt thêm thông tin vѷ khi nào quÞ vҁ có thѹ tham gia chПНng trình 

Medicare Advantage hoѭc chПНng trình phỉc lợi thuOϕc theo toa bác sĩ mới. 

  Phỉc lợi MediCal của quÞ vҁ sѳ tiѵp tơ̥c đПợc cung cћp qua Health Net Community 

Solutions, Inc. trừ khi quÞ vҁ ch҃n mOϝt chПНng trình khác sѫn có trong hїt nây. 

? 

N҅u quuͬ vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 
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G.  Quuͬ vӏ có quy҇n ra quy҅t đӏnh v҇ dӏch vơ̥ chăm sóc sức khӓe của 

quuͬ vӏ 
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G1. Quuͬ vӏ có quy҇n bi҅t v҇ các túy chӑn đi҇u trӏ vâ đЯa ra quy҅t đӏnh v҇ dӏch vơ̥ 

chăm sóc sức khӓe của quý vӏ 

QuÞ vҁ có quyѷn nhѣn thõng tin đѝy đủ từ các bác sĩ vâ nhâ cung cћp dҁch vơ̥ chăm sóc sức kh҅e 

khác khi quÞ vҁ nhѣn các dҁch vơ̥. Nhâ cung cћp của quÞ vҁ phљi giљi thtch tình trїng của quý vҁ vâ 

các lựa ch҃n điѷu trҁ cho quÞ vҁ theo cách mâ quÞ vҁ có thѹ hiѹu đПợc. QuÞ vҁ có quyѷn: 

  Bi҅t v҇ các lӵa chӑn dânh cho mình. QuÞ vҁ có quyѷn đПợc cho biѵt vѷ tћt cљ các loїi 

phПНng pháp điѷu trҁ. 

  Bi҅t v҇ các nguy cЭ. QuÞ vҁ có quyѷn đПợc cho biѵt vѷ bћt kỳ nguy cН nâo có liên quan. 

QuÞ vҁ phљi đПợc cho biѵt trПớc nѵu có bћt kỳ dҁch vơ̥ hoѭc biѽn pháp điѷu trҁ nâo nѧm trong 

thử nghiѽm nghiên cứu. QuÞ vҁ luôn có quyѷn từ chOϕi các biѽn pháp điѷu trҁ mang ttnh 

thử nghiѽm. 

  Nhѳn đЯợc uͬ ki҅n thứ cѫp. QuÞ vҁ có quyѷn thăm khám với bác sĩ khác trПớc khi quyѵt 

đҁnh điѷu trҁ. 

  Từ chӕi. QuÞ vҁ luôn có quyѷn từ chOϕi bћt kỳ biѽn pháp điѷu trҁ nâo� Điѷu nây bao gồm 

quyѷn đПợc rời kh҅i bѽnh viѽn hoѭc cН sở y tѵ khác, ngay cљ khi bác sĩ khuyên quÞ vҁ không 

nên rời kh҅i. QuÞ vҁ cũng có quyѷn ngừng sử dơ̥ng thuOϕc theo toa bác sĩ� Nѵu quÞ vҁ từ chOϕi 

viѽc điѷu trҁ hoѭc ngừng sử dơ̥ng thuOϕc theo toa bác sĩ, quÞ vҁ sѳ không bҁ loїi kh҅i chПНng 

trình của chỉng tôi. Tuy nhiên, nѵu quÞ vҁ từ chOϕi viѽc điѷu trҁ hoѭc ngừng sử dơ̥ng thuOϕc, 

quÞ vҁ phљi chҁu hoân toân trách nhiѽm cho những gì có thѹ xљy ra đOϕi với quÞ vҁ. 

  Yêu cѭu chỉng tôi giѩi thtch lý do tѧi sao nhâ cung cѫp từ chӕi cung cѫp dӏch vơ̥ chăm 

sóc. QuÞ vҁ có quyѷn đПợc chỉng tôi giљi thtch nѵu nhâ cung cћp từ chOϕi cung cћp dҁch vơ̥ 

chăm sóc mâ quÞ vҁ cho rѧng mình phљi đПợc nhѣn. 

  Yêu cѭu chỉng tôi bao trѩ cho một dӏch vơ̥ hoѽc loѧi thuӕc đã bӏ từ chӕi bao trѩ hoѽc 

thЯờng khõng đЯợc bao trѩ. Đãy đПợc g҃i lâ quyѵt đҁnh bao trљ� ChПНng � trình bây cách 

yêu cѝu chПНng trình ra quyѵt đҁnh bao trљ. 

? 

N҅u quuͬ vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 

vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Đ҉ bi҅t thêm thông tin, hãy truy cѣp 
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SỔ TAY THu̮NH VIÊN Health Net Cal MediConnect  ChПНng �� Quyѷn vâ trách nhiѽm của quÞ vҁ 

G2. Quuͬ vӏ có quy҇n trình bây đi҇u mình muӕn n҅u quuͬ vӏ không th҉ tӵ ra quy҅t đӏnh 

chăm sóc sức khӓe cho bѩn thân 

Đõi khi, m҃i ngПời không thѹ tự ra quyѵt đҁnh chăm sóc sức kh҅e cho bљn thãn� TrПớc khi điѷu đó 

xљy ra với quÞ vҁ, quÞ vҁ có thѹ: 

  Điѷn vâo mѡu đНn bѧng văn bљn đѹ trao cho một ngЯời nâo đó quy҇n ra quy҅t đӏnh 

chăm sóc sức khӓe cho quuͬ vӏ. 

  Trao cho bác sѺ của quuͬ vӏ văn bѩn hЯớng dѱn vѷ cách quÞ vҁ muOϕn h҃ xử lÞ dҁch vơ̥ 

chăm sóc sức kh҅e của mình nѵu quÞ vҁ trở nên không thѹ tự ra quyѵt đҁnh cho bљn thân. 

Văn bљn pháp lÞ mâ quÞ vҁ có thѹ sử dơ̥ng đѹ đПa ra các chѿ thҁ của quÞ vҁ đПợc g҃i lâ chѿ thҁ trПớc. 

Có các loїi chѿ thҁ trПớc khác nhau với tên g҃i khác nhau cho chỉng. Các vt dơ̥ của chѿ thҁ trПớc lâ Þ 

nguyѽn điѷu trҁ vâ giћy ủy quyѷn vѷ dҁch vơ̥ chăm sóc sức kh҅e. 

QuÞ vҁ không bѥt buOϝc phљi sử dơ̥ng chѿ thҁ trПớc nhПng quÞ vҁ có thѹ sử dơ̥ng nѵu muOϕn� Sau đãy 

lâ những viѽc cѝn lâm: 

  Nhѳn mѱu đЭn. Quý vҁ có thѹ nhѣn mѡu đНn từ bác sĩ của quý vҁ, luѣt sП, cН quan dҁch vơ̥ 

pháp lý hoѭc nhân viên xã hOϝi. Các tổ chức cung cћp cho ngПời dân thông tin vѷ Medicare 

hoѭc MediCal nhП HICAP (ChПНng trình cOϕ vћn và hOϛ trợ bљo hiѹm y tѵ) cũng có thѹ có 

mѡu đНn chѿ thҁ trПớc. 

  Đi҇n đѭy đủ vâ kuͬ vâo mѱu đЭn. Mѡu đНn nây lâ tâi liѽu pháp lÞ. QuÞ vҁ cѝn cân nhѥc viѽc 

nhờ luѣt sП giỉp lѣp mѡu đНn nây. 

  Cung cѫp bѩn sao cho nhӳng ngЯời cѭn bi҅t v҇ mѱu đЭn nây. QuÞ vҁ cѝn cung cћp bљn 

sao của mѡu đНn cho bác sĩ của mình. QuÞ vҁ cũng cѝn cung cћp bљn sao của mѡu đНn cho 

ngПời quÞ vҁ chѿ đҁnh lâ ngПời sѳ ra quyѵt đҁnh cho quÞ vҁ. QuÞ vҁ cũng có thѹ muOϕn cung 

cћp bљn sao cho bїn thân hoѭc thânh viẽn gia đình. Hãy nhớ giữ mOϝt bљn sao tїi nhâ. 

  Nѵu quÞ vҁ có kѵ hoїch nhѣp viѽn vâ đã kÞ chѿ thҁ trПớc, hãy đem theo bѩn sao tới  
bӋnh viӋn.  

o  Bѽnh viѽn sѳ h҅i quÞ vҁ đã kÞ mѡu đНn chѿ thҁ trПớc hay chПa vâ có đem theo khõng� 

o  Nѵu quÞ vҁ chПa kÞ mѡu đНn chѿ thҁ trПớc, bѽnh viѽn có thѹ cung cћp mѡu đНn vâ sѳ h҅i 

liѽu quÞ vҁ có muOϕn kÞ mOϝt mѡu đНn không. 

Hãy nhớ rѧng, viѽc điѷn hay khõng điѷn vâo chѿ thҁ trПớc lâ lựa ch҃n của quÞ vҁ. 

? 

N҅u quuͬ vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 

vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Đ҉ bi҅t thêm thông tin, hãy truy cѣp 
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SỔ TAY THu̮NH VIÊN Health Net Cal MediConnect  ChПНng �� Quyѷn vâ trách nhiѽm của quÞ vҁ 

G3. Cѭn lâm gì n҅u hЯớng dѱn của quuͬ vӏ khõng đЯợc tuân thủ 

Nѵu quÞ vҁ đã kÞ vâo chѿ thҁ trПớc vâ cho rѧng bác sĩ hoѭc bѽnh viѽn đã không tuân thủ các hПớng 

dѡn trong đó, quÞ vҁ có thѹ nOϝp đНn khiѵu nїi lẽn Văn phông Dân quyѷn tїi đҁa phПНng của mình. 

Office for Civil Rights  
U.S. Department of Health & Human Services  

90 7th Street, Suite 4100  
San Francisco, CA 94103  

SOϕ điѽn thoїi lâ 18003681019 (TDD: 18005377697). 

H.      Quuͬ  vӏ  có  quy҇n  khi҅u nѧi vâ  yêu  cѭu  chỉng tôi  xem xét lѧi các  quy҅t 

đӏnh mà chỉng  tõi  đã  đЯa  ra  

ChПНng � của sổ tay nây trình bây viѽc quÞ vҁ có thѹ lâm nѵu quÞ vҁ có bћt kỳ vћn đѷ hoѭc mOϕi lo 

ngїi nâo vѷ các dҁch vơ̥ hoѭc chăm sóc đПợc bao trљ của quÞ vҁ. Vt dơ̥ nhП quÞ vҁ có thѹ yêu cѝu 

chỉng tõi đПa ra quyѵt đҁnh bao trљ, kháng cáo đѹ thay đổi mOϝt quyѵt đҁnh bao trљ hoѭc khiѵu nїi. 

QuÞ vҁ có quyѷn nhѣn đПợc thông tin vѷ kháng cáo vâ khiѵu nїi mâ các thânh viên khác đã nOϝp lên 

với chПНng trình của chỉng tõi� Đѹ nhѣn thông tin nây, hãy g҃i cho bOϝ phѣn Dҁch vơ̥ hOϝi viên. 

H1. Đi҇u cѭn lâm n҅u quuͬ vӏ cho rѷng quý vӏ đang bӏ đӕi xư̂ không công bѷng hoѽc 

quý vӏ muӕn nhѳn thêm thông tin v҇ quy҇n của mình 

Nѵu quÞ vҁ cho rѧng quÞ vҁ đã bҁ đOϕi xử không công bѧng – vâ không phљi trПờng hợp phân biѽt đOϕi 

xử vì những lÞ do đПợc liѽt kê ở trang 52 – hoѭc quý vҁ muOϕn nhѣn thêm thông tin vѷ quyѷn của 

mình, quÞ vҁ có thѹ nhѣn giỉp đỡ bѧng cách g҃i đѵn: 

  BOϝ phѣn Dҁch vơ̥ hOϝi viên. 

  ChПНng trình HOϛ trợ vâ TП vћn Bљo hiѹm Y tѵ (HICAP) Đѹ biѵt thông tin chi tiѵt vѷ tổ chức 

nây vâ cách thức liên lїc, vui lông xem ChПНng �� 

  ChПНng trình Cal MediConnect Ombuds� Đѹ biѵt thông tin chi tiѵt vѷ tổ chức nây vâ cách 

thức liên lїc, vui lông xem ChПНng 2. 

  Medicare theo sOϕ 1800MEDICARE (18006334227), 24 giờ mOϝt ngây, 7 ngây mOϝt tuѝn. 

NgПời dúng TTY xin g҃i sOϕ 18774862048. (Quý vҁ cũng có thѹ đ҃c hoѭc tљi xuOϕng ћn 

phџm “Medicare Rights & Protections” (Các quyѷn & biѽn pháp bљo vѽ của Medicare) có trên 

trang web của Medicare tїi đҁa chѿ 

https://www.medicare.gov/Pubs/pdf/11534MedicareRightsandProtections.pdf. 

? 

N҅u quuͬ vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 

vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Đ҉ bi҅t thêm thông tin, hãy truy cѣp 
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  SỔ TAY THu̮NH VIÊN Health Net Cal MediConnect  ChПНng �� Quyѷn vâ trách nhiѽm của quÞ vҁ 

I.      Quuͬ  vӏ  có  quy҇n  đЯa ra các khuy҅n  nghӏ  cho  chtnh  sách  của chúng  

tôi  v҇  quy҇n vâ  trách  nhiӋm của hội  viên  

Nѵu quÞ vҁ có bћt kỳ thѥc mѥc hoѭc mOϕi lo ngїi nâo vѷ các quyѷn vâ trách nhiѽm hoѭc nѵu quÞ vҁ có 

đѷ xuћt đѹ cљi thiѽn chtnh sách vѷ quyѷn của thânh viên của chỉng tôi, hãy chia sѱ quan điѹm của 

quÞ vҁ với chỉng tôi bѧng cách liên lїc với bOϝ phѣn dҁch vơ̥ hOϝi viên theo sOϕ 18554643571 

(TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, vào cuOϕi tuѝn và 

ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ vâo ngây lâm viѽc 

tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. 

J.      Đánh  giá  các  công  nghӋ  mới  và hiӋn  có  

Các công nghѽ mới bao gồm thủ thuѣt, thuOϕc, sљn phџm sinh h҃c hoѭc thiѵt bҁ đПợc phát triѹn gѝn 

đãy cho viѽc điѷu trҁ các bѽnh hoѭc tình trїng cơ̥ thѹ, hoѭc ứng dơ̥ng mới của các thủ thuѣt, thuOϕc, 

sљn phџm sinh h҃c vâ thiѵt bҁ hiѽn có� ChПНng trình của chỉng tõi tuãn theo Các Xác Đҁnh Bao Trљ 

Đҁa PhПНng vâ QuOϕc Gia của Medicare khi đПợc áp dơ̥ng. 

Khi khõng có xác đҁnh bao trљ của Medicare, chПНng trình của chỉng tõi đánh giá cõng nghѽ mới 

hoѭc ứng dơ̥ng mới của các công nghѽ hiѽn có đѹ đПa vâo các chПНng trình phỉc lợi hiѽn hành 

nhѧm đљm bљo các thânh viẽn đПợc tiѵp cѣn với dҁch vơ̥ chăm sóc an toân vâ hiѽu quљ bѧng cách 

thực hiѽn mOϝt thџm đҁnh quan tr҃ng vѷ các tài liѽu y khoa đПợc công bOϕ hiѽn tїi từ các ћn phџm 

đПợc đánh giá bởi đồng nghiѽp, bao gồm đánh giá hѽ thOϕng, thử nghiѽm ngѡu nhiẽn có đOϕi chứng, 

nghiên cứu thuѝn tѣp, nghiên cứu đOϕi chứng trПờng hợp, nghiên cứu thử nghiѽm chџn đoán với kѵt 

quљ có Þ nghĩa thOϕng kê chứng minh đOϝ an toàn và tính hiѽu quљ vâ xem xét các hПớng dѡn dựa 

trên bѧng chứng đПợc phát triѹn bởi các tổ chức quOϕc gia vâ các cН quan đПợc công nhѣn. 

ChПНng trình của chỉng tõi cũng xem xét các Þ kiѵn, khuyѵn nghҁ vâ đánh giá của các bác sĩ tham 

gia, các hiѽp hOϝi y tѵ đПợc công nhѣn trên toàn quOϕc bao gồm HOϝi Bác sĩ Chuyẽn khoa, ban đồng 

thuѣn, hoѭc các tổ chức đánh giá cõng nghѽ hoѭc nghiên cứu đПợc công nhѣn trên toàn quOϕc, các 

báo cáo và công bOϕ của các cН quan chtnh phủ (ví dơ̥: Cơ̥c Quљn lÞ DПợc phџm và Thực phџm 

(FDA), Trung tâm Kiѹm soát Bѽnh tѣt (CDC), Viѽn Y tѵ QuOϕc gia (NIH)). 

? 

N҅u quuͬ vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 

vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Đ҉ bi҅t thêm thông tin, hãy truy cѣp 
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SỔ TAY THu̮NH VIÊN Health Net Cal MediConnect  ChПНng �� Quyѷn vâ trách nhiѽm của quÞ vҁ 

K.      Trách  nhiӋm của quý vӏ  với  tЯ  cách  lâ  hội  viên  của chЯЭng  trình  

Lâ hOϝi viên của chПНng trình, quÞ vҁ có trách nhiѽm thực hiѽn những viѽc đПợc liѽt kẽ bẽn dПới. 

Nѵu quÞ vҁ có bћt kỳ thѥc mѥc nâo, vui lông g҃i cho bOϝ phѣn Dҁch vơ̥ hOϝi viên. 

  Đӑc Sổ tay hội viên đѹ tìm hiѹu vѷ những mơ̥c đПợc bao trљ vâ các quy tѥc quÞ vҁ cѝn tuân 

thủ đѹ nhѣn dҁch vơ̥ vâ thuOϕc đПợc bao trљ của mình� Đѹ biѵt thông tin chi tiѵt vѷ: 

o     Dҁch vơ̥  đПợc  bao  trљ  của quÞ  vҁ, vui  lông  xem ChПНng  �  vâ  4. Các  chПНng  nây  cho  quÞ  

vҁ  biѵt  những  dich  vơ̥  nâo đПợc  bao trљ,  những dҁch vơ̥  nâo khõng đПợc  bao  trљ,  những 

quy  tѥc nâo  quÞ  vҁ  cѝn  phљi  tuân thủ  vâ  sOϕ  tiѷn  quÞ  vҁ  trљ.  

чч

o  ThuOϕc đПợc bao trљ của quÞ vҁ, vui lông xem ChПНng � vâ 6. 

  Cho chỉng tôi bi҅t v҇ bѫt kұ bѩo hi҉m y t҅ hoѽc bѩo hi҉m thuӕc theo toa nâo khác mâ 

quÞ vҁ nhѣn đПợc. Chỉng tôi phљi đљm bљo rѧng quÞ vҁ đang sử dơ̥ng tћt cљ các túy ch҃n bao 

trљ của mình khi nhѣn dҁch vơ̥ chăm sóc sức kh҅e. Nѵu quÞ vҁ có khoљn bao trљ khác, vui 

lông g҃i cho bOϝ phѣn Dҁch vơ̥ hOϝi viên. 

  Cho bác sѺ vâ các nhâ cung cѫp dӏch vơ̥ chăm sóc sức khӓe khác của quuͬ vӏ biѵt vѷ 

viѽc quÞ vҁ đã đăng kÞ tham gia chПНng trình của chỉng tôi. Trình Thѱ ID HOϝi viên của quÞ vҁ 

bãхх t cứ khi nâo quÞ vҁ nhѣn dҁch vơ̥ hoѭc thuOϕc. 

  Hãy giỉp các bác sѺ vâ nhâ cung cћp dҁch vơ̥ chăm sóc sức kh҅e khác của quÞ vҁ cung cћp 

dҁch vơ̥ chăm sóc tOϕt nhћt cho quÞ vҁ. 

o  Cung cћp thông tin h҃ cѝn vѷ quÞ vҁ vâ sức kh҅e của quÞ vҁ. Tìm hiѹu nhiѷu nhћt có thѹ 

vѷ các vћn đѷ sức kh҅e của quÞ vҁ. Tuân theo các kѵ hoїch vâ hПớng dѡn điѷu trҁ mâ 

quÞ vҁ vâ nhâ cung cћp của quÞ vҁ đã nhћt trt thực hiѽn. 

o  Đљm bљo rѧng các bác sĩ vâ các nhâ cung cћp khác của quÞ vҁ biѵt vѷ tћt cљ các loїi 

thuOϕc quÞ vҁ đang sử dơ̥ng. Bao gồm thuOϕc theo toa bác sĩ, thuOϕc mua tự do không cѝn 

toa, vitamin vâ thuOϕc bổ. 

o  Nѵu quÞ vҁ có bћt kỳ thѥc mѥc nâo, hãy đѭt câu h҅i. Các bác sĩ vâ nhâ cung cћp khác 

của quÞ vҁ phљi giљi thtch m҃i thứ theo cách quÞ vҁ có thѹ hiѹu đПợc. Nѵu quÞ vҁ đѭt câu 

h҅i vâ không hiѹu câu trљ lời, hãy h҅i lїi. 

  Hãy quan tâm tới ngЯời khác. Chỉng tôi mong muOϕn tћt cљ các thânh viên của mình sѳ tôn 

tr҃ng quyѷn của các bѽnh nhân khác. Chỉng tôi cũng mong muOϕn quÞ vҁ cП xử với sự tôn 

tr҃ng tїi văn phông bác sĩ của quÞ vҁ, bѽnh viѽn vâ các văn phông của nhâ cung cћp khác. 

? 

N҅u quuͬ vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 

vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Đ҉ bi҅t thêm thông tin, hãy truy cѣp 

mmp.healthnetcalifornia.com. 181 



         

             

                  

                 

               

   
 

                

     

            

           

   

                 

              

      

                 

               

            

 

            

            

            

                   

                

              

            

             

               

  

               

               

          

               

           

              

           

            

                    

                        

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

SỔ TAY THu̮NH VIÊN Health Net Cal MediConnect  ChПНng �� Quyѷn vâ trách nhiѽm của quÞ vҁ 

  Thanh toán các khoѩn quuͬ vӏ phѩi thanh toán. Lâ thânh viẽn chПНng trình, quÞ vҁ có trách 

nhiѽm thanh toán các khoљn sau: 

o  Pht bљo hiѹm Medicare Phѝn A vâ Medicare Phѝn B. Với hѝu hѵt các hOϝi viên của 

Health Net Cal MediConnect, MediCal trљ cho pht bљo hiѹm Phѝn A vâ pht bљo hiѹm 

Phѝn B của quÞ vҁ. 

o  Nѵu quÞ vҁ có phѝn đồng trљ chi pht với chПНng trình MediCal, quÞ vҁ sѳ có trách nhiѽm 

trљ phѝn đồng trљ chi pht của mình trПớc khi Health Net Cal MediConnect trљ cho các 

dҁch vơ̥ đПợc MediCal bao trљ của quÞ vҁ. 

o  ĐOϕi với mOϝt sOϕ loїi thuOϕc của quý vҁ đПợc chПНng trình bao trљ, quÞ vҁ phљi thanh toán 

phѝn đồng trљ chi pht của mình khi nhѣn thuOϕc. Khoљn nây sѳ lâ khoљn đồng thanh toán 

(khoљn tiѷn ћn đҁnh) ChПНng � trình bây những khoљn quÞ vҁ phљi thanh toán cho thuOϕc 

của mình. 

o  N҅u quuͬ vӏ nhѳn bѫt kұ dӏch vơ̥ hoѽc thuӕc nâo khõng đЯợc chЯЭng trình của 

chỉng tôi bao trѩ, quuͬ vӏ s҃ phѩi thanh toán toân bộ chi pht. 

o  Nѵu quÞ vҁ khõng đồng Þ với quyѵt đҁnh không bao trљ cho mOϝt dҁch vơ̥ hoѭc thuOϕc của 

chỉng tôi, quÞ vҁ có thѹ kháng nghҁ. Vui lông xem ChПНng � đѹ tìm hiѹu vѷ cách kháng cáo. 

  Cho chỉng tôi bi҅t n҅u quuͬ vӏ chuy҉n đi. Nѵu quÞ vҁ có Þ đҁnh chuyѹn đi, điѷu quan tr҃ng 

lâ phљi cho chỉng tôi biѵt ngay. G҃i cho bOϝ phѣn Dҁch vơ̥ hOϝi viên. 

o  N҅u quuͬ vӏ di chuy҉n ra ngoâi khu vӵc dӏch vơ̥ của chỉng tôi, quuͬ vӏ không th҉ ti҅p 

tơ̥c tham gia chЯЭng trình nây. Chѿ những ngПời sOϕng trong khu vực dҁch vơ̥ của 

chỉng tôi mới có thѹ tham gia Health Net Cal MediConnect� ChПНng 1 trình bây vѷ khu 

vực dҁch vơ̥ của chỉng tôi. 

o  Chỉng tôi có thѹ giỉp quÞ vҁ xác đҁnh viѽc quÞ vҁ có đang chuyѹn ra ngoâi khu vực dҁch 

vơ̥ của chỉng tõi hay khõng� Trong giai đoїn đăng kÞ đѭc biѽt, quÞ vҁ có thѹ chuyѹn sang 

Original Medicare hoѭc đăng kÞ tham gia mOϝt chПНng trình bљo hiѹm y tѵ hoѭc thuOϕc 

theo toa bác sĩ của Medicare ở đҁa điѹm mới của quÞ vҁ. Chỉng tôi có thѹ cho quÞ vҁ biѵt 

nѵu chỉng tôi có chПНng trình trong khu vực mới của quÞ vҁ. 

o  Ngoâi ra, hãy đљm bљo báo cho Medicare vâ MediCal biѵt đҁa chѿ mới của quÞ vҁ khi quÞ 

vҁ chuyѹn đi� Xem ChПНng � đѹ biѵt các sOϕ điѽn thoїi của Medicare vâ MediCal. 

o  N҅u quuͬ vӏ chuy҉n đi trong khu vӵc dӏch vơ̥ của chỉng tôi, chỉng tôi vѱn cѭn đЯợc 

bi҅t. Chỉng tôi cѝn phљi cѣp nhѣt hồ sН hOϝi viên của quÞ vҁ vâ biѵt cách liên lїc với quÞ vҁ. 

 Hãy g҃i cho bOϝ phѣn Dҁch vơ̥ hOϝi viẽn đѹ đПợc giỉp đỡ nѵu quÞ vҁ có thѥc mѥc hoѭc mOϕi lo ngїi. 

? 

N҅u quuͬ vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 

vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Đ҉ bi҅t thêm thông tin, hãy truy cѣp 
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SỔ TAY HOϜI VIÊN Health Net Cal MediConnect 

ChЯЭng 9: Cѭn lâm gì n҅u quuͬ vӏ có vѫn đ҇ hoѽc khi҅u nѧi 
(các quy҅t đӏnh, kháng nghӏ, vâ khi҅u nѧi v҇ bao trѩ) 

ChЯЭng nây có nhӳng thông tin gì?  

ChПНng nây có thông tin vѷ các quyѷn của quÞ vҁ. Hãy đ҃c chПНng nây đѹ biѵt cѝn lâm gì nѵu: 

  QuÞ  vҁ  có  vћn  đѷ  hoѭc  khiѵu nїi vѷ  chПНng  trình của quÞ  vҁ.  

  QuÞ  vҁ  cѝn có  dҁch  vơ̥, vãt d ơ̥ng hoѭc dПợc  phџm mâ  chПНng  trình  của  quÞ  vҁ  cho  biѵt sѳ 

không chi  trљ.   
чч

  QuÞ vҁ khõng đồng Þ với quyѵt đҁnh đПợc chПНng trình của quÞ vҁ đПa ra vѷ dҁch vơ̥ chăm 

sóc cho quÞ vҁ. 

  QuÞ vҁ cho rѧng các dҁch vơ̥ đПợc bao trљ của quÞ vҁ kѵt thỉc quá sớm. 

  Quý vҁ có vћn đѷ hoѭc khiѵu nїi vѷ các dҁch vơ̥ và hOϛ trợ dài hїn của mình, bao gồm 

ChПНng trình dҁch vơ̥ đa năng cho ngПời cao tuổi (MSSP), Dҁch vơ̥ cho ngПời lớn tїi cOϝng 

đồng (CBAS) vâ CН sở điѷu dПỡng (NF). 

N҅u quuͬ vӏ có vѫn đ҇ hoѽc mӕi lo ngѧi, quuͬ vӏ chӍ cѭn đӑc các phѭn áp dơ̥ng cho trЯờng hợp 

của mình trong chЯЭng nây. ChПНng nây đПợc chia thânh các mơ̥c khác nhau đѹ giỉp quÞ vҁ dѻ 

dâng thћy thông tin mâ quÞ vҁ đang tìm kiѵm. 

N҅u quuͬ vӏ đang gѽp vѫn đ҇ với sức khӓe của quuͬ vӏ hoѽc các 
dӏch vơ̥ vâ hỗ trợ dâi hѧn của quuͬ vӏ 

QuÞ vҁ cѝn nhѣn dҁch vơ̥ chăm sóc sức kh҅e, thuOϕc vâ các dҁch vơ̥ vâ hOϛ trợ dâi hїn đПợc bác sĩ của 

quÞ vҁ vâ các nhâ cung cћp khác xác đҁnh lâ cѝn thiѵt cho dҁch vơ̥ chăm sóc của quÞ vҁ nhП lâ mOϝt 

phѝn trong kѵ hoїch chăm sóc của quÞ vҁ. N҅u quuͬ vӏ đang gѽp vѫn đ҇ với dӏch vơ̥ chăm sóc 

của mình, quuͬ vӏ có th҉ gӑi cho ChЯЭng trình Cal MediConnect Ombuds theo sӕ 

18555013077 đ҉ đЯợc giỉp đỡ. ChПНng nây sѳ giљi thtch các túy ch҃n khác nhau mâ quÞ vҁ có 

dânh cho các vћn đѷ vâ khiѵu nїi khác nhau, nhПng quÞ vҁ luôn có thѹ g҃i cho chПНng trình 

Cal MediConnect Ombuds đѹ giỉp hПớng dѡn quÞ vҁ xử lÞ vћn đѷ của mình� Xem ChПНng � đѹ biѵt 

thêm thông tin vѷ chПНng trình giám sát viẽn đѹ tìm nguồn bổ sung nhѧm giљi quyѵt mOϕi lo ngїi của 

quý vҁ và cách liên lїc với chПНng trình� 

? 

N҅u quuͬ vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 

vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Đ҉ bi҅t thêm thông tin, hãy truy cѣp 
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SỔ TAY THu̮NH VIÊN Health Net Cal MediConnect ChПНng �� Cѝn lâm gì nѵu quÞ vҁ có vћn đѷ hoѭc khiѵu nїi 

(các quyѵt đҁnh, kháng nghҁ vâ khiѵu nїi vѷ bao trљ) 

Mơ̥c lơ̥c 

ChПНng nây có những thông tin gì? ..............................................................................................183  

Nѵu quÞ vҁ đang gѭp vћn đѷ với sức kh҅e của quÞ vҁ hoѭc các dҁch vơ̥ vâ hOϛ trợ dâi hїn của  
quÞ vҁ.........................................................................................................................................183  

Mơ̥c 1: Giới thiѽu............................................................................................................................187  

Mơ̥c 1.1: Cѝn lâm gì nѵu quÞ vҁ có vћn đѷ ..........................................................................187  

Mơ̥c 1.2: Vѷ các thuѣt ngữ pháp lÞ thì sao?........................................................................187  
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Mơ̥c 3: Các vћn đѷ vѷ phỉc lợi của quÞ vҁ ......................................................................................189  
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Mơ̥c 5: Các vћn đѷ vѷ dҁch vơ̥, vѣt dơ̥ng vâ thuOϕc (không phљi thuOϕc Phѝn D) ...............................193  
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Mơ̥c 5.3: Kháng cáo Cћp � đOϕi với các dҁch vơ̥, vѣt dơ̥ng vâ các loїi thuOϕc  
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SỔ TAY THu̮NH VIÊN Health Net Cal MediConnect ChПНng �� Cѝn lâm gì nѵu quÞ vҁ có vћn đѷ hoѭc khiѵu nїi 

(các quyѵt đҁnh, kháng nghҁ vâ khiѵu nїi vѷ bao trљ) 
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Mơ̥c ���� TrПờng hợp ngoїi lѽ lâ gì? ..................................................................................212  

Mơ̥c 6.3: Những điѷu quan tr҃ng cѝn biѵt vѷ viѽc yêu cѝu trПờng hợp ngoїi lѽ .................213  
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Mơ̥c 10.2: Khiѵu nїi bên ngoâi ...........................................................................................242  

? 

N҅u quuͬ vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 

vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Đ҉ bi҅t thêm thông tin, hãy truy cѣp 
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SỔ TAY THu̮NH VIÊN Health Net Cal MediConnect ChПНng �� Cѝn lâm gì nѵu quÞ vҁ có vћn đѷ hoѭc khiѵu nїi 

(các quyѵt đҁnh, kháng nghҁ vâ khiѵu nїi vѷ bao trљ) 

Mơ̥c 1: Giới thiӋu   

Mơ̥c 1.1: Cѭn lâm gì n҅u quuͬ vӏ có vѫn đ҇  

ChПНng nây sѳ cho quÞ vҁ biѵt viѽc cѝn lâm nѵu quÞ vҁ có vћn đѷ với chПНng trình hoѭc với các 

dҁch vơ̥ hay khoљn thanh toán của quÞ vҁ. Medicare vâ MediCal đã phê duyѽt các quy trình nây. 

MOϛi quy trình có mOϝt bOϝ các quy tѥc, thủ tơ̥c vâ thời hїn phљi đПợc chỉng tôi vâ quÞ vҁ tuân theo. 

Mơ̥c 1.2: V҇ các thuѳt ngӳ pháp luͬ thì sao?  

Có các thuѣt ngữ pháp lÞ khó đOϕi với mOϝt sOϕ quy tѥc vâ thời hїn trong chПНng nây. Nhiѷu thuѣt ngữ 

trong sOϕ nây có thѹ khó hiѹu, bởi vѣy chỉng tõi đã sử dơ̥ng các từ ngữ đНn giљn hНn thay cho mOϝt 

sOϕ thuѣt ngữ pháp lÞ. Chỉng tôi sử dơ̥ng chữ viѵt tѥt tt nhћt có thѹ. 

Vt dơ̥ nhП chỉng tôi sѳ nói: 

 “Khiѵu nїi” thay vì “nOϝp đНn than phiѷn” 

  “Quyѵt đҁnh  bao trљ” thay  vì  “xác  đҁnh  của tổ  chức”,  “xác đҁnh  quyѷn lợi”,  “xác đҁnh  theo  rủi 

ro” hoѭc “xác đҁnh  bao trљ”  

  “Quyѵt  đҁnh  bao trљ  nhanh” thay  vì  “xác đҁnh  đПợc  giљi  quyѵt  nhanh”  

Viѽc biѵt các thuѣt ngữ pháp lÞ chtnh xác có thѹ giỉp quÞ vҁ truyѷn đїt thông tin rï râng hНn, vì vѣy 

chỉng tôi cũng cung cћp những thuѣt ngữ đó. 

Mơ̥c 2: NЭi yẽu cѭu trợ giỉp  

Mơ̥c 2.1: NЭi nhѳn thêm thông tin vâ trợ giỉp  

Đõi khi viѽc bѥt đѝu hoѭc theo sát quy trình giљi quyѵt vћn đѷ có thѹ gây lỉng tỉng� Điѷu nây có thѹ 

đѭc biѽt đỉng khi quÞ vҁ cљm thћy không kh҅e hoѭc thiѵu sinh lực� Trong trПờng hợp khác, quÞ vҁ có 

thѹ không có kiѵn thức cѝn thiѵt đѹ thực hiѽn bПớc tiѵp theo. 

Quuͬ vӏ có th҉ nhѳn đЯợc sӵ giỉp đỡ từ chЯЭng trình Cal MediConnect Ombuds Program 

Nѵu quÞ vҁ cѝn trợ giỉp, quÞ vҁ luôn có thѹ g҃i cho chПНng trình Cal MediConnect Ombuds� ChПНng 

trình Cal MediConnect Ombuds là mOϝt chПНng trình giám sát viẽn có thѹ giљi đáp các thѥc mѥc của 

quÞ vҁ vâ giỉp quÞ vҁ hiѹu cѝn lâm gì đѹ giљi quyѵt vћn đѷ của quÞ vҁ� ChПНng trình Cal MediConnect 

Ombuds không liên kѵt với chỉng tôi hoѭc bћt kỳ công ty bљo hiѹm hoѭc chПНng trình bљo hiѹm y tѵ 

nâo. H҃ có thѹ giỉp quÞ vҁ hiѹu phљi sử dơ̥ng quy trình nâo. SOϕ điѽn thoїi của chПНng trình 

Cal MediConnect Ombuds lâ 18555013077. Các dҁch vơ̥ đПợc cung cћp miѻn pht� Xem ChПНng � 

đѹ biѵt thêm thông tin vѷ chПНng trình giám sát viẽn� 

? 

N҅u quuͬ vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 

vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Đ҉ bi҅t thêm thông tin, hãy truy cѣp 
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SỔ TAY THu̮NH VIÊN Health Net Cal MediConnect ChПНng �� Cѝn lâm gì nѵu quÞ vҁ có vћn đѷ hoѭc khiѵu nїi 

(các quyѵt đҁnh, kháng nghҁ vâ khiѵu nїi vѷ bao trљ) 

Quuͬ vӏ có th҉ nhѳn trợ giỉp từ ChЯЭng trình cӕ vѫn và hỗ trợ bѩo hi҉m y t҅ 

QuÞ vҁ cũng có thѹ g҃i đѵn ChПНng trình HOϛ trợ vâ TП vћn Bљo hiѹm Y tѵ (HICAP). Các tП vћn viên 

của HICAP có thѹ trљ lời thѥc mѥc của quÞ vҁ vâ giỉp quÞ vҁ hiѹu viѽc cѝn lâm đѹ giљi quyѵt vћn đѷ 

của quÞ vҁ. HICAP không liên kѵt với chỉng tôi hoѭc bћt kỳ công ty bљo hiѹm hoѭc chПНng trình bљo 

hiѹm y tѵ nâo. HICAP có các tП vћn viẽn đПợc đâo tїo ở mOϛi quѣn vâ các dҁch vơ̥ lâ miѻn pht. SOϕ 

điѽn thoїi của HICAP là 18004340222. 

Nhѳn trợ giỉp từ Medicare 

QuÞ vҁ có thѹ g҃i trực tiѵp cho Medicare đѹ đПợc trợ giỉp vѷ các vћn đѷ� Sau đãy lâ hai cách đѹ 

nhѣn trợ giỉp từ Medicare: 

  Hãy g҃i tới 1800MEDICARE (18006334227), 24 giờ mOϝt ngây, 7 ngây mOϝt tuѝn.  
TTY: 18774862048. CuOϝc g҃i nây miѻn pht.  

  Hãy truy cѣp vâo trang web của Medicare theo đҁa chѿ http://www.medicare.gov. 

Quuͬ vӏ có th҉ nhѳn đЯợc sӵ trợ giỉp từ Sở Quѩn luͬ Chăm sóc Sức khӓe của ti҉u 

bang California 

Trong đoїn nây, thuѣt ngữ “than phiѷn” có nghĩa lâ kháng cáo hoѭc khiѵu nїi vѷ các dҁch vơ̥ 

MediCal, chПНng trình bљo hiѹm y tѵ của quý vҁ, hoѭc mOϝt trong sOϕ các nhà cung cћp. 

Sở Quљn lÞ Chăm sóc Sức kh҅e của tiѹu bang California có trách nhiѽm quљn lÞ các chПНng trình 

dҁch vơ̥ chăm sóc sức kh҅e. Nѵu quÞ vҁ có khiѵu nїi vѷ chПНng trình bљo hiѹm y tѵ của mình, trПớc 

tiên quÞ vҁ cѝn g҃i điѽn cho chПНng trình bљo hiѹm y tѵ theo sOϕ 18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ 

sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn hѵt thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có 

thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i 

là miѻn phí và sử dơ̥ng quy trình khiѵu nїi của chПНng trình bљo hiѹm y tѵ trПớc khi liên lїc với sở. 

Viѽc sử dơ̥ng thủ tơ̥c khiѵu nїi này không cљn trở bћt kỳ quyѷn hợp pháp có thѹ có hay biѽn pháp 

khѥc phơ̥c có khљ năng có sѫn nào dành cho quý vҁ. Nѵu quÞ vҁ cѝn giỉp đỡ vѷ khiѵu nїi liên quan 

đѵn trПờng hợp cћp cứu, than phiѷn chПa đПợc chПНng trình bљo hiѹm y tѵ của quÞ vҁ giљi quyѵt 

th҅a đáng hoѭc khiѵu nїi vѡn chПa đПợc giљi quyѵt trong hНn �� ngây, quÞ vҁ có thѹ g҃i cho sở đѹ 

đПợc trợ giỉp. QuÞ vҁ cũng có thѹ đủ điѷu kiѽn cho Đánh giá y tѵ đOϝc lѣp (IMR). Nѵu quÞ vҁ đủ điѷu 

kiѽn yêu cѝu IMR, quy trình IMR sѳ cung cћp đánh giá khách quan vѷ các quyѵt đҁnh y tѵ đПợc 

chПНng trình bљo hiѹm y tѵ đПa ra liẽn quan tới ttnh cѝn thiѵt vѷ mѭt y tѵ của dҁch vơ̥ hoѭc điѷu trҁ 

đПợc đѷ xuћt, các quyѵt đҁnh vѷ khoљn bao trљ đOϕi với điѷu trҁ mang ttnh chћt thử nghiѽm hoѭc 

nghiên cứu cũng nhП các tranh chћp vѷ thanh toán đOϕi với các dҁch vơ̥ y tѵ cћp cứu hoѭc khџn cћp. 

Sở cũng có sOϕ điѽn thoїi miѻn pht (1888HMO2219) vâ đПờng dây TTY (18776889891) dânh 

cho ngПời khiѵm thtnh vâ khiѵm thanh. Trang web Internet của Sở http://www.hmohelp.ca.gov có 

sѫn các mѡu đНn khiѵu nїi, các mѡu đНn IMR vâ các hПớng dѡn trực tuyѵn. 

? 

N҅u quuͬ vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 

vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Đ҉ bi҅t thêm thông tin, hãy truy cѣp 
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SỔ TAY THu̮NH VIÊN Health Net Cal MediConnect ChПНng �� Cѝn lâm gì nѵu quÞ vҁ có vћn đѷ hoѭc khiѵu nїi 

(các quyѵt đҁnh, kháng nghҁ vâ khiѵu nїi vѷ bao trљ) 

Mơ̥c 3: Các vѫn đ҇ v҇ phỉc lợi của quuͬ vӏ  

Mơ̥c 3.1: Quuͬ vӏ có cѭn sư̂ dơ̥ng quy trình ra quy҅t đӏnh bao trѩ vâ 
kháng cáo không? Hoѽc quuͬ vӏ có muӕn khi҅u nѧi không? 

Nѵu quÞ vҁ có vћn đѷ hoѭc mOϕi lo ngїi, quÞ vҁ chѿ cѝn đ҃c các phѝn áp dơ̥ng cho trПờng hợp của 

mình trong chПНng nây. Bљng bẽn dПới sѳ giỉp quÞ vҁ tìm đỉng mơ̥c trong chПНng nây dânh cho 

các vћn đѷ hoѭc khiѵu nїi. 

Có phѩi quuͬ vӏ có vѫn đ҇ hoѽc mӕi lo ngѧi v҇ phỉc lợi hoѽc khoѩn bao trѩ của quuͬ vӏ 

hay không? 

(Điѷu nây bao gồm các vћn đѷ vѷ viѽc liѽu dҁch vơ̥ chăm sóc y tѵ, dҁch vơ̥ vâ hOϛ trợ dâi hїn, 

hoѭc thuOϕc theo toa bác sĩ cơ̥ thѹ có đПợc bao trљ hay không, cách các dҁch vơ̥ nây đПợc 

bao trљ vâ các vћn đѷ liẽn quan đѵn viѽc thanh toán cho dҁch vơ̥ chăm sóc y tѵ hoѭc thuOϕc 

theo toa bác sĩ�) 

Có. 

Tôi có vћn đѷ vѷ phúc lợi hoѭc 

bљo hiѹm. 

Chuyѹn đѵn Mơ̥c 4: “Quy҅t đӏnh bao trѩ vâ 

kháng cáo” trên trang 189. 

Không. 

Tôi có vћn đѷ khõng liẽn quan đѵn phúc 

lợi hoѭc bљo hiѹm. 

Đѵn thѩng Mơ̥c 10: “Cách khi҅u nѧi” trên 

trang 238. 

Mơ̥c 4: Quy҅t đӏnh bao trѩ vâ kháng cáo  

Mơ̥c 4.1: Tổng quan v҇ quy҅t đӏnh bao trѩ vâ kháng cáo  

Quy trình yêu cѝu quyѵt đҁnh bao trљ vâ kháng cáo giљi quyѵt các vћn đѷ liẽn quan đѵn phỉc lợi vâ 

khoљn bao trљ của quÞ vҁ. Quy trình nây cũng gồm cљ các vћn đѷ liẽn quan đѵn thanh toán. QuÞ vҁ 

không phљi chҁu trách nhiѽm đOϕi với các chi pht của Medicare ngoїi trừ các khoљn đồng thanh toán 

Phѝn D. 

Quy҅t đӏnh bao trѩ lâ gì? 

Quyѵt đҁnh bao trљ lâ quyѵt đҁnh ban đѝu chỉng tôi đПa ra vѷ phỉc lợi vâ khoљn bao trљ hoѭc vѷ 

khoљn tiѷn chỉng tôi sѳ thanh toán cho dҁch vơ̥ y tѵ, vѣt dơ̥ng hoѭc thuOϕc của quÞ vҁ. Chỉng tôi ra 

quyѵt đҁnh bao trљ bћt cứ khi nâo chỉng tôi quyѵt đҁnh quÞ vҁ đПợc bao trљ dҁch vơ̥ nâo vâ sOϕ tiѷn 

chỉng tôi phљi trљ. 

? 

N҅u quuͬ vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 

vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Đ҉ bi҅t thêm thông tin, hãy truy cѣp 
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SỔ TAY THu̮NH VIÊN Health Net Cal MediConnect ChПНng �� Cѝn lâm gì nѵu quÞ vҁ có vћn đѷ hoѭc khiѵu nїi 

(các quyѵt đҁnh, kháng nghҁ vâ khiѵu nїi vѷ bao trљ) 

Nѵu quÞ vҁ hoѭc bác sĩ của quÞ vҁ không chѥc chѥn liѽu Medicare hoѭc MediCal có bao trљ cho mOϝt 

dҁch vơ̥, vѣt dơ̥ng hoѭc thuOϕc hay không, mOϝt trong hai ngПời có thѹ yêu cѝu quyѵt đҁnh bao trљ 

trПớc khi bác sĩ của quÞ vҁ cung cћp dҁch vơ̥, vѣt dơ̥ng hoѭc thuOϕc đó. 

Kháng cáo lâ gì? 

Kháng cáo lâ cách chtnh thức đѹ yêu cѝu chỉng tôi xem xét vâ thay đổi quyѵt đҁnh của mình nѵu 

quÞ vҁ nghĩ rѧng chỉng tõi đã lâm sai. Vt dơ̥: chỉng tôi có thѹ quyѵt đҁnh mOϝt dҁch vơ̥, vѣt dơ̥ng hoѭc 

thuOϕc mâ quÞ vҁ muOϕn khõng đПợc hoѭc không côn đПợc Medicare hoѭc MediCal bao trљ. Nѵu quÞ 

vҁ hoѭc bác sĩ của quÞ vҁ khõng đồng Þ với quyѵt đҁnh của chỉng tôi, quÞ vҁ có thѹ kháng cáo. 

Mơ̥c 4.2: Nhѳn sӵ trợ giỉp v҇ quy҅t đӏnh bao trѩ vâ kháng cáo  

Tôi có th҉ gӑi cho ai đ҉ đЯợc trợ giỉp yêu cѭu quy҅t đӏnh bao trѩ hoѽc kháng cáo? 

QuÞ vҁ có thѹ yêu cѝu bћt kỳ ai trong sOϕ những ngПời nây đѹ đПợc trợ giỉp: 

  G҃i cho bOϝ phѣn Dӏch Vơ̥ Thành Viên theo sOϕ 18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng 

đѵn 8 giờ tOϕi, Thứ Hai đѵn hѵt Thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ 

có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. 

CuOϝc g҃i nây miѻn pht. 

  G҃i cho ChЯЭng trình Cal MediConnect Ombuds đѹ đПợc trợ giỉp miѻn pht� ChПНng 

trình Cal MediConnect Ombuds trợ giỉp những ngПời đПợc đăng kÞ vâo Cal MediConnect 

có vћn đѷ vѷ hóa đНn hoѭc dҁch vơ̥. SOϕ điѽn thoїi lâ 18555013077. 

  G҃i cho ChЯЭng trình hỗ trợ vâ tЯ vѫn bѩo hi҉m y t҅ (HICAP) đѹ đПợc trợ giỉp miѻn pht. 

HICAP lâ mOϝt tổ chức đOϝc lѣp. Tổ chức nây không liên kѵt với chПНng trình nây. SOϕ điѽn 

thoїi lâ 18004340222. 

  Hãy g҃i Trung tâm Trợ giỉp của Sở Quѩn luͬ Chăm sóc Sức khӓe (DMHC) đѹ đПợc hOϛ 

trợ miѻn pht. DMHC chҁu trách nhiѽm quљn lÞ các chПНng trình bљo hiѹm y tѵ. DMHC hOϛ trợ 

những ngПời đã đăng kÞ Cal MediConnect có các kháng cáo vѷ dҁch vơ̥ MediCal hoѭc vћn 

đѷ ttnh hóa đНn� SOϕ điѽn thoїi lâ 18884662219. Các cá nhân bҁ khiѵm thtnh, lãng tai hoѭc 

khiѵm ngôn có thѹ sử dơ̥ng sOϕ điѽn thoїi TTY miѻn pht, 18776889891. 

  Trao đổi với bác sѺ hoѽc nhâ cung cѫp khác của quuͬ vӏ. Bác sĩ hoѭc nhâ cung cћp khác 

của quÞ vҁ có thѹ thay mѭt quÞ vҁ yêu cѝu quyѵt đҁnh bao trљ hoѭc kháng nghҁ. 

? 

N҅u quuͬ vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 

vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Đ҉ bi҅t thêm thông tin, hãy truy cѣp 
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SỔ TAY THu̮NH VIÊN Health Net Cal MediConnect ChПНng �� Cѝn lâm gì nѵu quÞ vҁ có vћn đѷ hoѭc khiѵu nїi 

(các quyѵt đҁnh, kháng nghҁ vâ khiѵu nїi vѷ bao trљ) 

  Trao đổi với bѧn bê hoѽc thânh viẽn gia đình vâ yêu cѝu ngПời đó hânh đOϝng thay cho quÞ 

vҁ. QuÞ vҁ có thѹ chѿ đҁnh mOϝt ngПời khác hânh đOϝng thay quÞ vҁ với vai trô lâ “ngПời đїi diѽn” 

của quÞ vҁ đѹ yêu cѝu quyѵt đҁnh bao trљ hoѭc kháng nghҁ. 

o  Nѵu quÞ vҁ muOϕn bїn bê, ngПời thân hoѭc mOϝt ngПời khác lâm ngПời đїi diѽn của 

mình, hãy g҃i cho bOϝ phѣn Dҁch vơ̥ hOϝi viên vâ yêu cѝu mѡu đНn “Chѿ đҁnh ngПời đїi 

diѽn”� QuÞ vҁ cũng có thѹ nhѣn mѡu đНn nây bѧng cách truy cѣp 

https://www.cms.gov/Medicare/CMSForms/CMSForms/downloads/cms1696.pdf hoѭc 

trên trang web của chúng tôi tїi đҁa chѿ 

https://mmp.healthnetcalifornia.com/mmp/appealsgrievances.html. Mѡu đНn nây cho 

phép ngПời đó hânh đOϝng thay quÞ vҁ. QuÞ vҁ phљi cung cћp cho chỉng tôi bљn sao 

mѡu đНn đã kÞ. 

  Quuͬ vӏ cҗng có quy҇n yêu cѭu luѳt sЯ hânh đOϝng thay cho mình. QuÞ vҁ có thѹ g҃i cho 

luѣt sП riẽng hoѭc h҅i tên luѣt sП từ hOϝi luѣt sП đҁa phПНng hoѭc dҁch vơ̥ giới thiѽu khác. 

MOϝt sOϕ nhóm pháp lÞ sѳ cung cћp dҁch vơ̥ pháp lÞ miѻn pht cho quÞ vҁ nѵu quÞ vҁ đủ tiêu 

chuџn. Nѵu quÞ vҁ muOϕn có mOϝt luѣt sП đїi diѽn cho mình, quÞ vҁ sѳ cѝn phљi điѷn vâo 

mѡu đНn Chѿ đҁnh ngПời đїi diѽn. Quý vҁ có thѹ yêu cѝu luѣt sП trợ giúp pháp lý từ 

Health Consumer Alliance theo sOϕ 18888043536. 

o  Tuy nhiên, quuͬ vӏ không cѭn phѩi thuê luѳt sЯ đѹ yêu cѝu bћt kỳ loїi quyѵt đҁnh bao 

trљ nâo hoѭc kháng nghҁ. 

Mơ̥c 4.3: Mơ̥c nâo trong chЯЭng nây s҃ trợ giỉp cho quuͬ vӏ?  

Có bOϕn loїi trПờng hợp khác nhau liẽn quan đѵn quyѵt đҁnh bao trљ vâ kháng cáo. MOϛi trПờng hợp 

có các quy tѥc vâ thời hїn khác nhau� Chỉng tõi chia chПНng nây thânh các mơ̥c khác nhau đѹ giúp 

quý vҁ tìm thћy các quy tѥc mà quý vҁ cѝn phљi tuân thủ. Quuͬ vӏ chӍ cѭn đӑc mơ̥c áp dơ̥ng cho vѫn 

đ҇ của quuͬ vӏ: 

  Mơ̥c 5 trên trang 193 cung cћp cho quÞ vҁ thông tin nѵu quÞ vҁ có vћn đѷ vѷ các dҁch vơ̥, vѣt 

dơ̥ng vâ thuOϕc (nhПng không phѩi thuOϕc Phѝn D). Vt dơ̥ nhП hãy sử dơ̥ng mơ̥c nây nѵu: 

o  QuÞ vҁ không nhѣn đПợc dҁch vơ̥ chăm sóc y tѵ mâ mình muOϕn vâ quÞ vҁ cho rѧng 

chПНng trình của chỉng tôi bao trљ cho dҁch vơ̥ chăm sóc nây. 

o  Chỉng tôi không phê duyѽt dҁch vơ̥, vѣt dơ̥ng hoѭc thuOϕc mâ bác sĩ của quÞ vҁ muOϕn cung 

cћp cho quÞ vҁ vâ quÞ vҁ cho rѧng dҁch vơ̥ chăm sóc nây cѝn đПợc bao trљ. 

–  LЮU ÿ: Chѿ sử dơ̥ng Mơ̥c 5 nѵu đãy lâ các loїi thuOϕc không đПợc Phѝn D bao trљ. 

Những loїi thuOϕc trong Danh sách thuốc được bao trả, côn đПợc g҃i là Danh sách 

thuOϕc có kÞ hiѽu “NT”, khõng đПợc Phѝn D bao trљ. Xem Mơ̥c 6 trên trang 210 vѷ các 

kháng cáo thuOϕc Phѝn D. 

? 

N҅u quuͬ vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 

vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Đ҉ bi҅t thêm thông tin, hãy truy cѣp 
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SỔ TAY THu̮NH VIÊN Health Net Cal MediConnect ChПНng �� Cѝn lâm gì nѵu quÞ vҁ có vћn đѷ hoѭc khiѵu nїi 

(các quyѵt đҁnh, kháng nghҁ vâ khiѵu nїi vѷ bao trљ) 

o  QuÞ vҁ đã nhѣn dҁch vơ̥ chăm sóc y tѵ hoѭc các dҁch vơ̥ mâ quÞ vҁ cho rѧng cѝn đПợc bao 

trљ, tuy nhiên chỉng tôi sѳ không chi trљ cho dҁch vơ̥ chăm sóc nây. 

o  QuÞ vҁ đã nhѣn vâ thanh toán các dҁch vơ̥ hoѭc vѣt dơ̥ng y tѵ mâ quÞ vҁ cho rѧng đПợc 

bao trљ vâ quÞ vҁ muOϕn yêu cѝu chỉng tôi hoân lїi cho quÞ vҁ. 

o  QuÞ vҁ đang đПợc thông báo rѧng khoљn bao trљ cho dҁch vơ̥ chăm sóc mâ quÞ vҁ đang 

nhѣn sѳ bҁ giљm hoѭc chћm dứt vâ quÞ vҁ khõng đồng Þ với quyѵt đҁnh của chỉng tôi. 

–  LЮU ÿ: Nѵu khoљn bao trљ sѳ bҁ chћm dứt dânh cho dҁch vơ̥ chăm sóc tїi bѽnh viѽn, 

dҁch vơ̥ chăm sóc sức kh҅e tїi gia, dҁch vơ̥ chăm sóc tїi dПỡng đПờng chuyên môn 

hoѭc dҁch vơ̥ tїi CН sở phơ̥c hồi chức năng toân diѽn ngoїi trỉ (CORF), quÞ vҁ cѝn 

đ҃c mOϝt mơ̥c riẽng trong chПНng nây bởi vì có các quy tѥc đѭc biѽt áp dơ̥ng cho các 

loїi dҁch vơ̥ chăm sóc nây. Xem Mơ̥c 7 vâ 8 trên các trang 222 vâ 230. 

  Mơ̥c 6 trên trang 210 cung cћp cho quÞ vҁ thông tin vѷ các loїi thuOϕc Phѝn D. Vt dơ̥ nhП hãy 

sử dơ̥ng mơ̥c nây nѵu: 

o  QuÞ vҁ muOϕn yêu cѝu chỉng tôi cung cћp trПờng hợp ngoїi lѽ đѹ bao trљ cho mOϝt loїi 

thuOϕc Phѝn D không có trong Danh sách thuOϕc của chúng tôi. 

o  QuÞ vҁ muOϕn yêu cѝu chỉng tôi miѻn trừ các giới hїn vѷ sOϕ lПợng thuOϕc quÞ vҁ có thѹ 

nhѣn đПợc. 

o  QuÞ vҁ muOϕn yêu cѝu chỉng tôi bao trљ cho loїi thuOϕc cѝn phљi có sự phê duyѽt trПớc. 

o  Chỉng tõi đã không phê duyѽt yêu cѝu hoѭc trПờng hợp ngoїi lѽ của quÞ vҁ vâ quÞ vҁ hay 

bác sĩ của quÞ vҁ hay ngПời kê toa khác cho rѧng chỉng tõi đáng lѳ nên phê duyѽt. 

o  QuÞ vҁ muOϕn yêu cѝu chỉng tôi thanh toán thuOϕc theo toa bác sĩ mâ mình đã mua� (Đãy 

lâ yêu cѝu cho mOϝt quyѵt đҁnh bao trљ vѷ thanh toán.) 

  Mơ̥c 7 trên trang 222 cung cћp cho quÞ vҁ thông tin vѷ cách yêu cѝu chỉng tôi bao trљ cho 

viѽc nѧm viѽn nOϝi trỉ lãu hНn nѵu quÞ vҁ cho rѧng bác sĩ cho quÞ vҁ xuћt viѽn quá sớm. Sử 

dơ̥ng mơ̥c nây nѵu: 

o  QuÞ vҁ đang nѧm viѽn vâ cho rѧng bác sĩ đã yêu cѝu quÞ vҁ xuћt viѽn quá sớm. 

  Mơ̥c 8 trên trang 230 cung cћp cho quÞ vҁ thông tin nѵu quÞ vҁ cho rѧng dҁch vơ̥ chăm sóc 

sức kh҅e tїi gia, chăm sóc tїi cН sở điѷu dПỡng chuyên môn và dҁch vơ̥ của CН sở phơ̥c hồi 

chức năng toân diѽn ngoїi trỉ (CORF) của quý vҁ kѵt thỉc quá sớm. 

Nѵu quý vҁ không chѥc chѥn vѷ mơ̥c cѝn sử dơ̥ng, hãy g҃i cho bOϝ phѣn Dҁch vơ̥ hOϝi viên theo sOϕ 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

? 

N҅u quuͬ vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 

vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Đ҉ bi҅t thêm thông tin, hãy truy cѣp 
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SỔ TAY THu̮NH VIÊN Health Net Cal MediConnect ChПНng �� Cѝn lâm gì nѵu quÞ vҁ có vћn đѷ hoѭc khiѵu nїi 

(các quyѵt đҁnh, kháng nghҁ vâ khiѵu nїi vѷ bao trљ) 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ vâo 

ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. 

Nѵu quý vҁ cѝn trợ giúp hoѭc thông tin khác, hãy g҃i cho ChПНng trình Cal MediConnect Ombuds 

theo sOϕ 18555013077. 

Mơ̥c 5: Các vѫn đ҇ v҇ dӏch vơ̥, vѳt dơ̥ng vâ thuӕc (không phѩi 
thuӕc Phѭn D) 

Mơ̥c 5.1: Khi nâo sư̂ dơ̥ng mơ̥c nây  

Mơ̥c nây trình bây vѷ những viѽc cѝn lâm nѵu quÞ vҁ có vћn đѷ với các phỉc lợi vѷ dҁch vơ̥ y tѵ, 

chăm sóc sức kh҅e hânh vi vâ các dҁch vơ̥ vâ hOϛ trợ dâi hїn (LTSS). Quý vҁ cũng có thѹ sử dơ̥ng 

mơ̥c này cho các vћn đѷ vѷ thuOϕc không đПợc Phѝn D bao trљ, bao gồm các thuOϕc thuOϝc Medicare 

Phѝn B. Những loїi thuOϕc có trong Danh sách thuOϕc có ghi chú “NT” sѳ không đПợc Phѝn D bao 

trљ. Vui lòng sử dơ̥ng Mơ̥c � đѹ xem các Kháng cáo thuOϕc Phѝn D. 

Mơ̥c nây trình bây điѷu quÞ vҁ có thѹ lâm nѵu rНi vâo bћt kỳ trПờng hợp nâo trong các trПờng 

hợp sau: 

1.   QuÞ  vҁ  cho  rѧng  chỉng  tôi  bao trљ  các dҁch  vơ̥  y tѵ,  chăm  sóc  sức kh҅e hânh vi  hoѭc các dҁch  vơ̥  

vâ  hOϛ  trợ  dâi hїn (LTSS)  quÞ  vҁ  cѝn nhПng khõng nhѣn đПợc.  

Nhӳng  đi҇u  quuͬ  vӏ  có  th҉  lâm:  QuÞ  vҁ  có  thѹ  yêu  cѝu chúng tôi  ra  quyѵt  đҁnh  bao trљ�  Đѵn Mơ̥c 

5.2 trên  trang  19�  đѹ  biѵt  thông  tin vѷ  viѽc yêu  cѝu quyѵt đҁnh  bao  trљ.  

2.   Chỉng  tôi  không phê duyѽt dҁch vơ̥  chăm  sóc mâ  bác sĩ  của quÞ  vҁ  muOϕn cung cћp cho  quÞ  vҁ, vâ  

quÞ  vҁ  cho  rѧng chúng tôi  cѝn cung cћp.  

Nhӳng đi҇u quuͬ vӏ có th҉ lâm: QuÞ vҁ có thѹ kháng cáo quyѵt đҁnh không phê duyѽt dҁch vơ̥ 

chăm sóc của chỉng tõi� Đѵn Mơ̥c 5.3 trên trang 197 đѹ biѵt thông tin vѷ viѽc kháng cáo. 

3.   QuÞ  vҁ  đã  nhѣn các dҁch vơ̥  hoѭc vѣt dơ̥ng  mâ  quÞ  vҁ  cho  rѧng chỉng tôi  bao  trљ,  nhПng chỉng tôi  

sѳ  không  thanh  toán.  

Nhӳng đi҇u quuͬ vӏ có th҉ lâm: QuÞ vҁ có thѹ kháng cáo quyѵt đҁnh không thanh toán của 

chỉng tõi� Đѵn Mơ̥c 5.3 trên trang 197 đѹ biѵt thông tin vѷ viѽc kháng cáo. 

4.   QuÞ  vҁ  đã  nhѣn vâ  thanh  toán cho  dҁch vơ̥  hoѭc vѣt dơ̥ng mâ  quÞ  vҁ  cho  rѧng đПợc  bao trљ, vâ  

quÞ  vҁ  muOϕn chỉng tôi  bồi  hoân dҁch vơ̥  hoѭc vѣt dơ̥ng  nây  cho  quÞ  vҁ.  

Nhӳng đi҇u quuͬ vӏ có th҉ lâm: QuÞ vҁ có thѹ yêu cѝu chỉng tôi hoân lїi tiѷn cho quÞ vҁ� Đѵn 

Mơ̥c 5.5 trên trang 208 đѹ biѵt thông tin vѷ viѽc yêu cѝu chúng tôi thanh toán. 

? 

N҅u quuͬ vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 

vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Đ҉ bi҅t thêm thông tin, hãy truy cѣp 
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SỔ TAY THu̮NH VIÊN Health Net Cal MediConnect ChПНng �� Cѝn lâm gì nѵu quÞ vҁ có vћn đѷ hoѭc khiѵu nїi 

(các quyѵt đҁnh, kháng nghҁ vâ khiѵu nїi vѷ bao trљ) 

5.   Chỉng  tõi  đã  giљm  hoѭc chћm dứt bљo  hiѹm của quÞ  vҁ  cho  mOϝt dҁch  vơ̥  nhћt đҁnh,  và quý vҁ  

khõng đồng  ý với  quyѵt đҁnh  của chúng tôi.  

Nhӳng đi҇u quuͬ vӏ có th҉ lâm: QuÞ vҁ có thѹ kháng cáo quyѵt đҁnh giљm hoѭc chћm dứt dҁch 

vơ̥ đó của chỉng tõi� Đѵn Mơ̥c 5.3 trên trang 197 đѹ biѵt thông tin vѷ viѽc kháng cáo. 

LЮU ÿ: Nѵu khoљn bao trљ cho dҁch vơ̥ chăm sóc tїi bѽnh viѽn, dҁch vơ̥ chăm sóc sức kh҅e tїi 

gia, dҁch vơ̥ chăm sóc tїi dПỡng đПờng chuyên môn hoѭc dҁch vơ̥ tїi CН sở phơ̥c hồi chức năng 

toân diѽn ngoїi trỉ (CORF) sѳ bҁ chћm dứt thì các quy tѥc đѭc biѽt sѳ đПợc áp dơ̥ng� Đ҃c Mơ̥c 7 

hoѭc 8 trên các trang 222 và 230 đѹ tìm hiѹu thêm. 

Mơ̥c 5.2: Yêu cѭu quy҅t đӏnh bao trѩ  

Cách thức yêu cѭu quy҅t đӏnh bѩo hi҉m đ҉ nhѳn đЯợc dӏch vơ̥ y t҅, chăm sóc sức khӓe 

hânh vi hoѽc một sӕ dӏch vơ̥ vâ hỗ trợ dâi hѧn (các dӏch vơ̥ MSSP, CBAS hoѽc NF) 

Đѹ yêu cѝu mOϝt quyѵt đҁnh bao trљ, hãy g҃i điѽn, viѵt thП, hoѭc fax cho chỉng tôi hay nhờ ngПời đїi 

diѽn hoѭc bác sĩ của quÞ vҁ yêu cѝu chỉng tõi đПa ra quyѵt đҁnh. 

  Quý vҁ có thѹ g҃i cho chúng tôi theo sOϕ: 18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ 

tOϕi, thứ Hai đѵn hѵt thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ 

lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i 

nây miѻn pht. 

  QuÞ vҁ có thѹ fax cho chỉng tôi theo sOϕ: 18002812999 

  QuÞ vҁ có thѹ viѵt thП gửi cho chỉng tõi theo đҁa chѿ: 

Health  Net  Community  Solutions, Inc.  

P.O.  Box  10422   
Van  Nuys,  CA 91 4100422   

S҃ mѫt bao nhiêu thời gian đ҉ có quy҅t đӏnh bao trѩ? 

Sau khi quý vҁ yêu cѝu và chúng tôi nhѣn đПợc m҃i thông tin cѝn thiѵt, chỉng tõi thПờng đПa ra 

quyѵt đҁnh trong vòng 5 ngày làm viѽc trừ khi yêu cѝu của quý vҁ liẽn quan đѵn thuOϕc theo toa 

Medicare Phѝn B. Nѵu yêu cѝu của quý vҁ là vѷ thuOϕc theo toa Medicare Phѝn B, chúng tôi sѳ đПa 

ra quyѵt đҁnh cho quý vҁ chПa đѵn 72 giờ sau khi chúng tôi nhѣn đПợc yêu cѝu của quý vҁ. Nѵu 

chỉng tõi khõng đПa ra cho quÞ vҁ quyѵt đҁnh của chỉng tôi trong vông 14 ngây theo lҁch (hoѭc 

72 giờ đOϕi với thuOϕc theo toa Medicare Phѝn B), quÞ vҁ có thѹ kháng cáo. 

Đõi khi chỉng tôi cѝn thêm thời gian vâ chỉng tôi sѳ gửi thП báo cho quÞ vҁ biѵt rѧng chỉng tôi cѝn 

thêm tOϕi đa �� ngây theo lҁch. Lá thП nây sѳ giљi thtch lÞ do tїi sao cѝn thêm thời gian. Nѵu yêu cѝu 

của quý vҁ là vѷ thuOϕc theo toa Medicare Phѝn B, chúng tôi không thѹ có thêm thời gian đѹ đПa ra 

cho quý vҁ quyѵt đҁnh. 

? 

N҅u quuͬ vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 

vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Đ҉ bi҅t thêm thông tin, hãy truy cѣp 
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SỔ TAY THu̮NH VIÊN Health Net Cal MediConnect ChПНng �� Cѝn lâm gì nѵu quÞ vҁ có vћn đѷ hoѭc khiѵu nїi 

(các quyѵt đҁnh, kháng nghҁ vâ khiѵu nїi vѷ bao trљ) 

Tôi có th҉ nhѳn quy҅t đӏnh bao trѩ nhanh hЭn khõng? 

Có. Nѵu quÞ vҁ cѝn phљn hồi nhanh hНn do tình trїng sức kh҅e của quÞ vҁ, hãy yêu cѝu chỉng tôi ra 

“quyѵt đҁnh bao trљ nhanh”� Nѵu chúng tôi phê duyѽt yêu cѝu này, chỉng tôi sѳ thông báo cho quý vҁ 

vѷ quyѵt đҁnh của chúng tôi trong vông 72 giờ (hoѭc trong vòng 24 giờ đOϕi với thuOϕc theo toa 

Medicare Phѝn B). 

Tuy nhiẽn, đõi khi chỉng tôi cѝn thêm thời gian vâ chỉng tôi sѳ gửi cho quÞ vҁ thП thõng báo rѧng 

chỉng tôi cѝn thêm tOϕi đa �� ngây theo lҁch. Lá thП nây sѳ giљi thtch lÞ do tїi sao cѝn thêm thời gian. 

Nѵu yêu cѝu của quý vҁ là vѷ thuOϕc theo toa Medicare Phѝn B, chúng tôi không thѹ có thêm thời 

gian đѹ đПa ra cho quÞ vҁ quyѵt đҁnh. 

Thuѳt ngӳ pháp luͬ của “quyѵt đҁnh bao trљ nhanh” đó lâ “xác đӏnh đЯợc giѩi quy҅t nhanh”. 

Yêu cѭu một quy҅t đӏnh bao trѩ nhanh: 

  Bѥt đѝu bѧng cách g҃i điѽn hoѭc gửi fax đѹ yêu cѝu chỉng tôi bao trљ dҁch vơ̥ chăm sóc mâ 

quÞ vҁ muOϕn. 

  Hãy g҃i cho chỉng tôi theo sOϕ 18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ 

Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. 

Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn 

pht, hoѭc gửi fax cho chỉng tôi theo sOϕ 18002812999. 

  Vui lòng xem thông tin chi tiѵt khác vѷ cách liên lїc với chỉng tõi trong ChПНng �� 

Quý vҁ cũng có thѹ yêu cѝu nhà cung cћp hoѭc ngПời đїi diѽn của quý vҁ yêu cѝu quyѵt đҁnh bao trљ 

nhanh cho quý vҁ. 

Sau đãy lâ các quy tѵc yêu cѭu một quy҅t đӏnh bao trѩ nhanh: 

QuÞ vҁ phљi đáp ứng hai yêu cѝu sau đãy đѹ nhѣn đПợc quyѵt đҁnh bao trљ nhanh: 

1.   QuÞ  vҁ  chѿ  có  thѹ  nhѣn đПợc quyѵt đҁnh  bao trљ  nhanh  n҅u  quuͬ  vӏ đang yêu c ѭu bѩo  trѩ  cho  

dӏch vơ̥  chăm  sóc  hoѽc vѳt dơ̥ng  mâ  quuͬ  vӏ  vѱn  chЯa  nhѳn đЯợc.  (QuÞ  vҁ  không thѹ  nhѣn 

đПợc quyѵt  đҁnh bao trљ  nhanh nѵu  yêu  cѝu của quÞ  vҁ  liẽn  quan đѵn viѽc thanh  toán  cho  dҁch  vơ̥  

chăm  sóc hoѭc vѣt dơ̥ng mâ  quÞ  vҁ  đã  nhѣn.)  

2.   QuÞ  vҁ  có  thѹ  nhѣn  đПợc  quyѵt đҁnh bao  trљ  nhanh chӍ  khi  thời hѧn  14  ngây  tiêu ch uѯn  tính  

theo lӏch  (hoѽc  thời hѧn 72 giờ  đӕi với  thuӕc  theo toa  Medicare  Phѭn B)  có  th҉  gây  tổn hѧi 

nghiêm  trӑng  đ҅n sức  khӓe của  quuͬ  vӏ  hoѽc có  hѧi tới  khѩ  năng  hoѧt  động  của  quuͬ  vӏ.  

  Nѵu bác sĩ của quÞ vҁ cho biѵt rѧng quÞ vҁ cѝn có quyѵt đҁnh bao trљ nhanh, chỉng tôi sѳ tự 

đOϝng ra quyѵt đҁnh bao trљ nhanh cho quÞ vҁ. 

? 

N҅u quuͬ vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 

vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Đ҉ bi҅t thêm thông tin, hãy truy cѣp 
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SỔ TAY THu̮NH VIÊN Health Net Cal MediConnect ChПНng �� Cѝn lâm gì nѵu quÞ vҁ có vћn đѷ hoѭc khiѵu nїi 

(các quyѵt đҁnh, kháng nghҁ vâ khiѵu nїi vѷ bao trљ) 

  Nѵu quÞ vҁ yêu cѝu quyѵt đҁnh bao trљ nhanh mâ không có sự hOϛ trợ của bác sĩ, chỉng tôi sѳ 

quyѵt đҁnh xem liѽu quÞ vҁ có đПợc nhѣn quyѵt đҁnh bao trљ nhanh hay không. 

o  Nѵu chỉng tôi quyѵt đҁnh rѧng tình trїng sức kh҅e của quÞ vҁ không đáp ứng các yêu cѝu 

đѹ nhѣn quyѵt đҁnh bao trљ nhanh, chỉng tôi sѳ gửi cho quÞ vҁ mOϝt lá thП� Thay vâo đó, 

chỉng tôi cũng sѳ sử dơ̥ng thời hїn 14 ngây theo lҁch tiêu chuџn (hoѭc thời hїn 72 giờ 

đOϕi với thuOϕc theo toa Medicare Phѝn B). 

o  Lá thП nây sѳ cho quÞ vҁ biѵt rѧng nѵu bác sĩ của quÞ vҁ có yêu cѝu quyѵt đҁnh bao trљ 

nhanh thì chỉng tôi sѳ tự đOϝng ra quyѵt đҁnh bao trљ nhanh. 

o  Lá thП nây cũng sѳ cho biѵt cách thức quÞ vҁ có thѹ nOϝp “khiѵu nїi nhanh” vѷ quyѵt đҁnh 

của chỉng tôi khi ra quyѵt đҁnh bao trљ tiêu chuџn thay vì quyѵt đҁnh bao trљ nhanh� Đѹ 

biѵt thêm thông tin vѷ quy trình khiѵu nїi, gồm cљ khiѵu nїi nhanh, hãy xem Mơ̥c 10 trên 

trang 238. 

N҅u quy҅t đӏnh bao trѩ lâ Có, khi nâo tôi s҃ nhѳn đЯợc dӏch vơ̥ hoѽc vѳt dơ̥ng? 

QuÞ vҁ sѳ đПợc phê duyѽt (chћp thuѣn trПớc) đѹ nhѣn dҁch vơ̥ hoѭc vѣt dơ̥ng trong vông 14 ngây 

theo lҁch (đOϕi với quyѵt đҁnh bao trљ tiêu chuџn) hoѭc 72 giờ (đOϕi với quyѵt đҁnh bao trљ nhanh) kѹ từ 

khi quÞ vҁ yêu cѝu trừ khi yêu cѝu của quý vҁ là vѷ thuOϕc theo toa Medicare Phѝn B. 

  QuÞ vҁ sѳ đПợc phê duyѽt (chћp thuѣn trПớc) đѹ nhѣn thuOϕc trong vông 72 giờ (đOϕi với quyѵt 

đҁnh bao trљ tiêu chuџn) hoѭc 24 giờ (đOϕi với quyѵt đҁnh bao trљ nhanh) nѵu yêu cѝu của quý 

vҁ là vѷ thuOϕc theo toa Medicare Phѝn B. 

  Nѵu chỉng tôi kéo dâi thời gian cѝn thiѵt đѹ ra quyѵt đҁnh bao trљ, chỉng tôi sѳ phê duyѽt 

khoљn bao trљ đó chѣm nhћt lâ khi kѵt thỉc khoљng thời gian kéo dâi. Chúng tôi không thѹ 

có thêm thời gian đѹ đПa ra quyѵt đҁnh bao trљ của chúng tôi vѷ thuOϕc theo toa Medicare 

Phѝn B. 

N҅u quy҅t đӏnh bao trѩ lâ Không, tôi s҃ tìm hi҉u bѷng cách nâo? 

Nѵu câu trљ lời lâ Không, chỉng tôi sѳ gửi cho quÞ vҁ mOϝt lá thП thõng báo cho quÞ vҁ biѵt lÞ do 

chỉng tôi Từ Chӕi. 

  Nѵu chỉng tôi Từ Chӕi, quÞ vҁ có quyѷn yêu cѝu chỉng tõi thay đổi quyѵt đҁnh nây bѧng 

cách kháng cáo. Kháng cáo có nghĩa lâ yêu cѝu chỉng tôi xem xét quyѵt đҁnh từ chOϕi bao trљ 

của chỉng tôi. 

  Nѵu quÞ vҁ quyѵt đҁnh kháng cáo, điѷu đó có nghĩa lâ quÞ vҁ sѳ tiѵp tơ̥c sang Cћp 1 của quy 

trình kháng cáo (xem mơ̥c tiѵp theo đѹ biѵt thêm thông tin). 

? 

N҅u quuͬ vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 

vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Đ҉ bi҅t thêm thông tin, hãy truy cѣp 
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SỔ TAY THu̮NH VIÊN Health Net Cal MediConnect ChПНng �� Cѝn lâm gì nѵu quÞ vҁ có vћn đѷ hoѭc khiѵu nїi 

(các quyѵt đҁnh, kháng nghҁ vâ khiѵu nїi vѷ bao trљ) 

Mơ̥c 5.3: Kháng cáo Cѫp 1 đӕi với các dӏch vơ̥, vѳt dơ̥ng vâ các loѧi 
thuӕc (không phѩi lâ thuӕc Phѭn D) 

Kháng cáo lâ gì? 

Kháng cáo lâ cách chtnh thức đѹ yêu cѝu chỉng tôi xem xét vâ thay đổi quyѵt đҁnh của mình nѵu 

quÞ vҁ nghĩ rѧng chỉng tõi đã lâm sai. Nѵu quÞ vҁ, bác sĩ của quÞ vҁ hoѭc nhâ cung cћp khác không 

đồng Þ với quyѵt đҁnh của chỉng tôi, quÞ vҁ có thѹ kháng nghҁ. 

Trong hѝu hѵt các trПờng hợp, quÞ vҁ phљi bѥt đѝu 

kháng cáo của mình ở Cћp 1. Nѵu quÞ vҁ không 

muOϕn kháng cáo trПớc với chПНng trình vѷ dҁch vơ̥ 

MediCal, nѵu vћn đѷ sức kh҅e của quý vҁ khџn 

cћp hoѭc liẽn quan đѵn mOϝt mOϕi đe d҃a trực tiѵp 

và nghiêm tr҃ng đѵn sức kh҅e của quý vҁ, hoѭc 

nѵu quý vҁ bҁ đau nѭng và cѝn quyѵt đҁnh tức thì, 

quý vҁ có thѹ yêu cѝu Đánh giá y tѵ đOϝc lѣp từ Sở 

Quљn lÞ Chăm sóc Sức kh҅e tїi đҁa chѿ 

www.hmohelp.ca.gov� Đѵn trang 200 đѹ biѵt thêm 

thông tin. Nѵu quÞ vҁ cѝn trợ giỉp trong quy trình 

kháng cáo, quÞ vҁ có thѹ g҃i cho ChПНng trình 

Cal MediConnect Ombuds theo sOϕ 

1855501����� ChПНng trình Cal MediConnect 

Ombuds không liên kѵt với chỉng tôi hoѭc bћt kỳ 

công ty bљo hiѹm hoѭc chПНng trình bљo hiѹm sức 

kh҅e nâo. 

Xem nhanh: Cách ti҅n hânh Kháng cáo 

Cѫp 1 

QuÞ vҁ, bác sĩ của quÞ vҁ hoѭc ngПời đїi 

diѽn của quÞ vҁ có thѹ đПa ra yẽu cѝu 

bѧng văn bљn vâ gửi thП qua đПờng bПu 

điѽn hoѭc gửi fax cho chỉng tôi. QuÞ vҁ 

cũng có thѹ yêu cѝu kháng nghҁ bѧng 

cách g҃i điѽn cho chỉng tôi. 

  Yêu cѝu trong vông 60 ngây theo 

lӏch kѹ từ ngây nhѣn đПợc quyѵt đҁnh 

mâ quÞ vҁ muOϕn kháng nghҁ. Nѵu quÞ 

vҁ b҅ lỡ thời hїn vì lÞ do chtnh đáng, 

quÞ vҁ vѡn có thѹ kháng cáo (xem 

trang 190). 

  Nѵu quÞ vҁ kháng cáo vì chúng tõi đã 

cho quÞ vҁ biѵt rѧng dҁch vơ̥ mà quÞ vҁ 

hiѽn đang nhѣn đПợc sѳ thay đổi 

hoѭc chћm dứt, quuͬ vӏ có ít ngày 

hЭn đ҉ kháng cáo nѵu quÞ vҁ muOϕn 

tiѵp tơ̥c nhѣn dҁch vơ̥ đó trong quá 

trình xử lÞ kháng cáo (xem trang 188). 

  Tiѵp tơ̥c đ҃c mơ̥c nây đѹ tìm hiѹu 

thêm vѷ thời hїn áp dơ̥ng cho kháng 

cáo của quÞ vҁ. 

Kháng cáo Cѫp 1 lâ gì? 

Kháng cáo Cћp 1 lâ kháng cáo đѝu tiên với 

chПНng trình của chỉng tôi. Chỉng tôi sѳ xem xét 

quyѵt đҁnh bao trљ của chỉng tõi đѹ xem quyѵt đҁnh 

đó có chtnh xác khõng� NgПời đánh giá sѳ lâ 

ngПời khõng đПa ra quyѵt đҁnh bao trљ ban đѝu. 

Khi chỉng tôi hoân thânh viѽc xem xét, chỉng tôi 

sѳ cung cћp cho quÞ vҁ quyѵt đҁnh của chỉng tôi 

bѧng văn bљn. 

Nѵu sau khi xem xét, chỉng tôi thông báo cho quÞ 

vҁ lâ dҁch vơ̥ hoѭc vѣt dơ̥ng đó khõng đПợc bao trљ, 

trПờng hợp của quÞ vҁ có thѹ tiѵp tơ̥c lên Kháng 

cáo Cћp 2. 

? 

N҅u quuͬ vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 

vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Đ҉ bi҅t thêm thông tin, hãy truy cѣp 
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SỔ TAY THu̮NH VIÊN Health Net Cal MediConnect ChПНng �� Cѝn lâm gì nѵu quÞ vҁ có vћn đѷ hoѭc khiѵu nїi 

(các quyѵt đҁnh, kháng nghҁ vâ khiѵu nїi vѷ bao trљ) 

Tõi đЯa ra Kháng cáo Cѫp 1 bѷng cách nâo? 

  Đѹ bѥt đѝu kháng cáo, quÞ vҁ, bác sĩ của quÞ vҁ hoѭc nhâ cung cћp khác hay ngПời đїi diѽn 

của quÞ vҁ phљi liên lїc với chỉng tôi. QuÞ vҁ có thѹ g҃i cho chỉng tôi theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn hѵt thứ Sáu. Ngoài giờ 

làm viѽc, vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc 

g҃i của quÞ vҁ vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht� Đѹ biѵt thêm thông tin chi 

tiѵt vѷ cách liên lїc với chỉng tõi đѹ giљi quyѵt các kháng cáo, vui lông xem ChПНng �� 

  QuÞ vҁ có thѹ yêu cѝu chỉng tôi cho “kháng cáo tiêu chuџn” hoѭc “kháng cáo nhanh”� 

  Nѵu quÞ vҁ yêu cѝu kháng cáo tiêu chuџn hoѭc kháng cáo nhanh, hãy kháng cáo bѧng văn 

bљn hoѭc g҃i điѽn cho chỉng tôi. 

o   QuÞ  vҁ  có  thѹ  gửi  yêu  cѝu bѧng  văn  bљn đѵn  đҁa chѿ  sau  đãy�  

 Health  Net  Community  Solutions, Inc.   
Attn:  Appeals &  Grievances   
P.O.  Box  10422   
Van  Nuys,  CA 91 4100422   

o  QuÞ vҁ có thѹ nOϝp yêu cѝu trực tuyѵn của quÞ vҁ tїi:  
https://mmp.healthnetcalifornia.com/mmp/appealsgrievances.html  

o  QuÞ vҁ cũng có thѹ yêu cѝu kháng cáo bѧng cách g҃i cho chỉng tôi theo sOϕ 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn hѵt thứ Sáu. Ngoài 

giờ làm viѽc, vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi 

cuOϝc g҃i của quÞ vҁ vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. 

  Chỉng tôi sѳ gửi thП cho quÞ vҁ trong vông 5 ngây theo lҁch kѹ từ ngây chỉng tôi nhѣn đПợc 

kháng cáo của quÞ vҁ đѹ cho quÞ vҁ biѵt rѧng chỉng tõi đã nhѣn đПợc kháng cáo đó. 

Thuѳt  ngӳ  pháp  luͬ  của “kháng  cáo  nhanh” đó  lâ  “xem xét  lѧi  đЯợc  giѩi  quy҅t  nhanh.”  

 

NgЯời khác có th҉ kháng cáo cho tôi không? 

Có. Bác sĩ của quÞ vҁ hoѭc nhâ cung cћp khác có thѹ kháng cáo cho quÞ vҁ. Ngoâi ra, ngПời khác 

ngoâi bác sĩ của quÞ vҁ hoѭc nhâ cung cћp khác có thѹ kháng cáo thay cho quÞ vҁ, nhПng trПớc tiên 

quÞ vҁ phљi hoân thiѽn mѡu đНn Chѿ đҁnh ngПời đїi diѽn. Mѡu đНn nây cho phép ngПời khác thực 

hiѽn thay quÞ vҁ. 

? 

N҅u quuͬ vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 

vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Đ҉ bi҅t thêm thông tin, hãy truy cѣp 
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SỔ TAY THu̮NH VIÊN Health Net Cal MediConnect ChПНng �� Cѝn lâm gì nѵu quÞ vҁ có vћn đѷ hoѭc khiѵu nїi 

(các quyѵt đҁnh, kháng nghҁ vâ khiѵu nїi vѷ bao trљ) 

Đѹ nhѣn mѡu đНn Chѿ đҁnh ngПời đїi diѽn, vui lòng g҃i cho bOϝ phѣn Dҁch vơ̥ hOϝi viên và yêu cѝu mOϝt 

mѡu đНn, hoѭc truy cѣp 

https://www.cms.gov/Medicare/CMSForms/CMSForms/downloads/cms1696.pdf hoѭc trang web 

của chúng tôi tїi đҁa chѿ https://mmp.healthnetcalifornia.com/mmp/appealsgrievances.html 

N҅u kháng cáo do một ngЯời khác ngoâi quuͬ vӏ, bác sѺ của quuͬ vӏ hoѽc nhâ cung cѫp khác 

thӵc hiӋn, chỉng tôi phљi nhѣn đПợc mѡu đНn Chѿ đҁnh ngПời đїi diѽn đã hoân thiѽn trПớc khi 

chỉng tôi có thѹ xem xét kháng cáo đó. 

Tôi có bao nhiêu thời gian đ҉ ti҅n hânh kháng cáo? 

QuÞ vҁ phљi yêu cѝu kháng cáo trong vòng 60 ngây tính theo lӏch kѹ từ ngây ghi trẽn thП chỉng tôi 

đã gửi đѹ thông báo cho quÞ vҁ vѷ quyѵt đҁnh của chỉng tôi. 

Nѵu quÞ vҁ b҅ lỡ thời hїn nây vâ có lÞ do chtnh đáng cho viѽc b҅ lỡ đó, chỉng tôi có thѹ cho quÞ vҁ 

thêm thời gian đѹ kháng cáo. Vt dơ̥ vѷ lÞ do chtnh đáng lâ: quÞ vҁ bҁ Oϕm nѭng hoѭc chỉng tõi đã 

cung cћp thông tin sai cho quÞ vҁ vѷ thời hїn yêu cѝu kháng cáo. 

LЮU ÿ: Nѵu quÞ vҁ kháng nghҁ vì chỉng tõi đã cho quÞ vҁ biѵt rѧng dҁch vơ̥ mà quÞ vҁ hiѽn đang nhѣn 

đПợc sѳ thay đổi hoѭc chћm dứt, quuͬ vӏ có tt ngây hЭn đ҉ kháng nghӏ nѵu quÞ vҁ muOϕn tiѵp tơ̥c 

nhѣn dҁch vơ̥ đó trong thời gian xử lÞ kháng nghҁ� Đ҃c “Các quyѷn lợi của tôi sѳ vѡn tiѵp tơ̥c trong khi 

tiѵn hânh kháng cáo Cћp 1?” trên trang 185 đѹ biѵt thêm thông tin. 

Tôi có th҉ nhѳn bѩn sao hồ sЭ trЯờng hợp của tôi không? 

Có. Yêu cѝu chúng tôi cung cћp bљn sao bѧng cách g҃i cho bOϝ phѣn Dҁch vơ̥ hOϝi viên theo sOϕ 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ vâo 

ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. 

Bác sѺ của tôi có th҉ cung cѫp cho quuͬ vӏ thêm thông tin v҇ kháng cáo của tôi không? 

Có, quÞ vҁ vâ bác sĩ của quÞ vҁ có thѹ cung cћp cho chỉng tôi thêm thông tin đѹ hOϛ trợ cho kháng 

cáo của quÞ vҁ. 

Chỉng tôi s҃ đЯa ra quy҅t đӏnh kháng cáo nhЯ th҅ nâo? 

Chỉng tôi xem xét cџn thѣn tћt cљ thông tin vѷ yêu cѝu bљo hiѹm cho dҁch vơ̥ chăm sóc y tѵ� Sau đó, 

chỉng tôi kiѹm tra xem liѽu chỉng tôi có đang tuãn thủ tћt cљ các quy tѥc khi trљ lời Từ chӕi yêu cѝu 

của quÞ vҁ hay khõng� NgПời đánh giá sѳ lâ ngПời khõng đПa ra quyѵt đҁnh ban đѝu. 

Nѵu chỉng tôi cѝn thêm thông tin, chỉng tôi có thѹ yêu cѝu quÞ vҁ hoѭc bác sĩ của quÞ vҁ cung cћp 

thông tin. 

? 

N҅u quuͬ vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 

vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Đ҉ bi҅t thêm thông tin, hãy truy cѣp 
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SỔ TAY THu̮NH VIÊN Health Net Cal MediConnect ChПНng �� Cѝn lâm gì nѵu quÞ vҁ có vћn đѷ hoѭc khiѵu nїi 

(các quyѵt đҁnh, kháng nghҁ vâ khiѵu nїi vѷ bao trљ) 

Khi nâo tõi đЯợc thông báo v҇ quy҅t đӏnh cho kháng cáo “tiêu chuѯn”? 

Chỉng tôi phљi trљ lời quÞ vҁ trong vông 30 ngây tính theo lҁch sau khi nhѣn đПợc kháng cáo của quÞ 

vҁ (hoѭc trong vòng 7 ngày tính theo lҁch sau khi chúng tôi nhѣn đПợc kháng cáo của quý vҁ đOϕi với 

thuOϕc theo toa Medicare Phѝn B). Chỉng tôi sѳ ra quyѵt đҁnh sớm hНn nѵu tình trїng sức kh҅e của 

quÞ vҁ cѝn chỉng tôi lâm nhП vѣy. 

  Nѵu chỉng tôi không trљ lời kháng cáo của quÞ vҁ trong vông 30 ngây tính theo lҁch (hoѭc 

trong vòng 7 ngày tính theo lҁch sau khi chúng tôi nhѣn đПợc kháng cáo của quý vҁ đOϕi với 

thuOϕc theo toa Medicare Phѝn B), chỉng tôi sѳ tự đOϝng gửi trПờng hợp của quÞ vҁ lên Cћp 2 

trong quy trình kháng cáo nѵu vћn đѷ của quÞ vҁ liẽn quan đѵn bљo hiѹm cho dҁch vơ̥ hoѭc 

vѣt dơ̥ng của Medicare. QuÞ vҁ sѳ đПợc thông báo khi điѷu nây xљy ra. 

  Nѵu vћn đѷ của quÞ vҁ lâ vѷ khoљn bao trљ cho dҁch vơ̥ hoѭc vѣt dơ̥ng của MediCal, quÞ vҁ sѳ 

cѝn tự mình nOϝp Kháng cáo Cћp �� Đѹ biѵt thêm thông tin vѷ quy trình Kháng cáo Cћp 2, vui 

lông đѵn Mơ̥c 5.4 trên trang 190. 

N҅u chỉng tôi trѩ lời Đồng ý với mOϝt phѝn hoѭc tћt cљ yêu cѝu của quÞ vҁ, chỉng tôi phљi phê 

duyѽt hoѭc cung cћp bљo hiѹm trong vông 30 ngây tính theo lҁch sau khi chúng tôi nhѣn đПợc kháng 

cáo của quÞ vҁ (hoѭc trong vòng 7 ngày tính theo lҁch sau khi chúng tôi nhѣn đПợc kháng cáo của 

quý vҁ đOϕi với thuOϕc theo toa Medicare Phѝn B). 

N҅u chỉng tôi trѩ lời Từ Chӕi với mOϝt phѝn hoѭc tћt cљ yêu cѝu của quÞ vҁ, chỉng tôi sѳ gửi cho 

quÞ vҁ mOϝt lá thП� Nѵu vћn đѷ của quÞ vҁ lâ vѷ bљo hiѹm cho dҁch vơ̥ hoѭc vѣt dơ̥ng của Medicare, lá 

thП nây sѳ cho quÞ vҁ biѵt rѧng chỉng tõi đã gửi trПờng hợp của quÞ vҁ đѵn Thực thѹ đánh giá đOϝc 

lѣp đѹ thực hiѽn Kháng cáo Cћp 2. Nѵu vћn đѷ của quÞ vҁ lâ vѷ khoљn bao trљ cho dҁch vơ̥ hoѭc vѣt 

dơ̥ng của MediCal, lá thП nây sѳ cho quÞ vҁ biѵt cách thức tự nOϝp Kháng cáo Cћp �� Đѹ biѵt thêm 

thông tin vѷ quy trình Kháng cáo Cћp 2, vui lông đѵn Mơ̥c 5.4 trên trang 190. 

Khi nâo tõi đЯợc thông báo v҇ quy҅t đӏnh kháng cáo “nhanh”? 

Nѵu quÞ vҁ yêu cѝu kháng cáo nhanh, chỉng tôi sѳ cho quÞ vҁ biѵt câu trљ lời trong vông 72 giờ sau 

khi chỉng tôi nhѣn đПợc kháng cáo của quÞ vҁ. Chỉng tôi sѳ trљ lời quÞ vҁ sớm hНn nѵu sức kh҅e 

của quÞ vҁ cѝn chỉng tôi lâm nhП vѣy. 

  Nѵu chỉng tôi không trљ lời kháng cáo của quÞ vҁ trong vông 72 giờ, chỉng tôi sѳ tự đOϝng gửi 

trПờng hợp của quÞ vҁ lên Cћp 2 trong quy trình kháng cáo nѵu vћn đѷ của quÞ vҁ liên quan 

đѵn bљo hiѹm cho dҁch vơ̥ hoѭc vѣt dơ̥ng của Medicare. QuÞ vҁ sѳ đПợc thông báo khi điѷu 

nây xљy ra. 

  Nѵu vћn đѷ của quÞ vҁ lâ vѷ khoљn bao trљ cho dҁch vơ̥ hoѭc vѣt dơ̥ng của MediCal, quÞ vҁ sѳ 

cѝn tự mình nOϝp Kháng cáo Cћp �� Đѹ biѵt thêm thông tin vѷ quy trình Kháng cáo Cћp 2, vui 

lông đѵn Mơ̥c 5.4 trên trang 190. 

? 

N҅u quuͬ vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 

vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Đ҉ bi҅t thêm thông tin, hãy truy cѣp 
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SỔ TAY THu̮NH VIÊN Health Net Cal MediConnect ChПНng �� Cѝn lâm gì nѵu quÞ vҁ có vћn đѷ hoѭc khiѵu nїi 

(các quyѵt đҁnh, kháng nghҁ vâ khiѵu nїi vѷ bao trљ) 

N҅u chỉng tôi trѩ lời Có với mOϝt phѝn hoѭc tћt cљ yêu cѝu của quÞ vҁ, chỉng tôi phљi cho phép 

hoѭc cung cћp khoљn bao trљ trong vông 72 giờ sau khi nhѣn đПợc kháng nghҁ của quÞ vҁ. 

N҅u chỉng tôi trѩ lời Từ Chӕi với mOϝt phѝn hoѭc tћt cљ yêu cѝu của quÞ vҁ, chỉng tôi sѳ gửi cho 

quÞ vҁ mOϝt lá thП� Nѵu vћn đѷ của quÞ vҁ lâ vѷ khoљn bao trљ cho dҁch vơ̥ hoѭc vѣt dơ̥ng của 

Medicare, lá thП nây sѳ cho quÞ vҁ biѵt rѧng chỉng tõi đã gửi trПờng hợp của quÞ vҁ đѵn Thực Thѹ 

Đánh Giá ĐOϝc Lѣp đѹ thực hiѽn Kháng Nghҁ Cћp 2. Nѵu vћn đѷ của quÞ vҁ lâ vѷ khoљn bao trљ cho 

dҁch vơ̥ hoѭc vѣt dơ̥ng của MediCal, lá thП nây sѳ cho quÞ vҁ biѵt cách thức tự nOϝp Kháng cáo 

Cћp �� Đѹ biѵt thêm thông tin vѷ quy trình Kháng cáo Cћp 2, vui lông đѵn Mơ̥c 5.4 trên trang 190. 

Các phỉc lợi của tôi s҃ vѱn ti҅p tơ̥c trong khi ti҅n hânh kháng cáo Cѫp 1? 

Nѵu chỉng tôi quyѵt đҁnh thay đổi hoѭc dừng khoљn bao trљ cho dҁch vơ̥ hoѭc vѣt dơ̥ng mâ trПớc đó 

đã đПợc phê duyѽt, chỉng tôi sѳ gửi thông báo cho quÞ vҁ trПớc khi thực hiѽn hânh đOϝng. Nѵu quÞ 

vҁ khõng đồng Þ với hânh đOϝng này, quÞ vҁ có thѹ nOϝp đНn Kháng cáo Cћp 1 vâ yêu cѝu chỉng tôi 

tiѵp tơ̥c cung cћp phỉc lợi của quÞ vҁ cho dҁch vơ̥ hoѭc vѣt dơ̥ng đó. QuÞ vҁ phљi yêu cѭu vâo hoѽc 

trЯớc thời đi҉m xѩy ra sau trong các thời đi҉m sau đѹ tiѵp tơ̥c quyѷn lợi của quÞ vҁ: 

  Trong vông 10 ngây kѹ từ ngây gửi thông báo hânh đOϝng của chỉng tõi qua đПờng bПu 

điѽn; hoѭc 

  Ngây thực hiѽn hânh đOϝng dự kiѵn có hiѽu lực. 

Nѵu quÞ vҁ đáp ứng thời hїn nây, quÞ vҁ có thѹ tiѵp tơ̥c nhѣn dҁch vơ̥ hoѭc vѣt dơ̥ng hiѽn đang tranh 

luѣn đó trong thời gian xử lÞ kháng cáo của quÞ vҁ. 

Mơ̥c 5.4: Kháng Nghӏ Cѫp 2 đӕi với các dӏch vơ̥, vѳt dơ̥ng vâ các loѧi 
thuӕc (không phѩi lâ thuӕc Part D) 

N҅u chЯЭng trình trѩ lời Từ Chӕi tѧi Cѫp 1, đi҇u gì s҃ xѩy ra ti҅p theo? 

 Nѵu chỉng  tôi  trљ  lời Từ  Chӕi  với mOϝt  phѝn hoѭc tћt cљ  Kháng Nghҁ  Cћp 1 của quÞ  vҁ,  chỉng 

tôi  sѳ  gửi  thП  cho  quÞ  vҁ�  ThП  nây sѳ  cho  quÞ  vҁ  biѵt  liѽu dҁch vơ̥  hoѭc vѣt dơ̥ng  đó  có  thПờng  

đПợc Medicare hoѭc  MediCal  bao trљ  hay  không.  

  Nѵu vћn đѷ của quÞ vҁ lâ vѷ dҁch vơ̥ hoѭc vѣt dơ̥ng của Medicare, chỉng tôi sѳ tự đOϝng gửi 

trПờng hợp của quÞ vҁ lên Cћp 2 trong quy trình kháng cáo ngay khi hoân thânh Kháng cáo 

Cћp 1. 

  Nѵu vћn đѷ của quÞ vҁ lâ vѷ dҁch vơ̥ hoѭc vѣt dơ̥ng của MediCal, quÞ vҁ có thѹ tự mình nOϝp 

Kháng cáo Cћp �� ThП nây sѳ cho quÞ vҁ biѵt cách thức thực hiѽn viѽc nây. Thông tin cũng 

có ở dПới đãy� 

? 

N҅u quuͬ vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 

vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Đ҉ bi҅t thêm thông tin, hãy truy cѣp 
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SỔ TAY THu̮NH VIÊN Health Net Cal MediConnect ChПНng �� Cѝn lâm gì nѵu quÞ vҁ có vћn đѷ hoѭc khiѵu nїi 

(các quyѵt đҁnh, kháng nghҁ vâ khiѵu nїi vѷ bao trљ) 

Kháng cáo Cѫp 2 lâ gì? 

Kháng cáo Cћp 2 lâ kháng nghҁ lѝn thứ hai, do tổ chức đOϝc lѣp không liên kѵt với chПНng trình của 

chúng tôi. 

Vѫn đ҇ của tôi lâ v҇ một dӏch vơ̥ hoѽc vѳt dơ̥ng của MediCal. Tôi có th҉ ti҅n hânh 

Kháng cáo Cѫp 2 nhЯ th҅ nâo? 

Có  hai  cách đѹ  thПc  hiѽn  kháng  cáo Cћp �  đOϕi với các dҁch  vơ̥  vâ  vѣt dơ̥ng  của MediCal:  (1) NOϝp 

đНn khiѵu nїi  hoѭc  Đánh  giá y  tѵ  đOϝc lѣp hoѭc (�)  Phiẽn  điѷu trѝn cћp tiѹu bang  

чч

(1) Đánh  giá  y  t҅  độc lѳp  

QuÞ vҁ có thѹ nOϝp đНn khiѵu nїi hoѭc yêu cѝu Đánh giá y tѵ đOϝc lѣp (IMR) từ Trung tâm trợ giúp tїi 

Sở Quљn lÞ Chăm sóc Sức kh҅e (DMHC) California. Bѧng cách nOϝp đНn khiѵu nїi, DMHC sѳ xem 

xét quyѵt đҁnh của chỉng tõi vâ đПa ra quyѵt đҁnh. IMR sѫn có cho bћt kỳ vѣt dơ̥ng hoѭc dҁch vơ̥ 

đПợc bao trљ nâo của MediCal mang ttnh chћt y tѵ. IMR lâ mOϝt đánh giá trПờng hợp của quÞ vҁ do 

các bác sĩ không thuOϝc chПНng trình của chỉng tôi hoѭc không phљi là mOϝt phѝn của DMHC thực 

hiѽn. Nѵu IMR đПợc quyѵt đҁnh có lợi cho quÞ vҁ, chỉng tôi phљi cung cћp cho quÞ vҁ dҁch vơ̥ hoѭc 

vѣt dơ̥ng quÞ vҁ yêu cѝu. QuÞ vҁ không phљi trљ chi pht cho IMR. 

QuÞ vҁ có thѹ nOϝp đНn khiѵu nїi hoѭc đăng kÞ tiѵn hành IMR nѵu chПНng trình của chỉng tôi: 

  Từ chOϕi, thay đổi hoѭc trì hoãn mOϝt dҁch vơ̥ hoѭc phПНng pháp điѷu trҁ của MediCal do 

chПНng trình của chỉng tôi quyѵt đҁnh điѷu nây lâ không cѝn thiѵt vѷ mѭt y tѵ. 

  Không bao trљ viѽc điѷu trҁ mang ttnh thử nghiѽm hoѭc điѷu tra nghiên cứu của MediCal đOϕi 

với mOϝt tình trїng y tѵ nghiêm tr҃ng. 

   Không thanh  toán dҁch  vơ̥  y tѵ  cћp cứu  hoѭc  khџn cћp của  MediCal  mâ  quÞ  vҁ  đã  nhѣn  đПợc.  

   Không  giљi  quyѵt  Kháng  cáo  Cћp 1 vѷ  dҁch vơ̥  MediCal  trong vông  30 ngây  theo lҁch đOϕi với 

kháng cáo tiêu  chuџn  hoѭc 72  giờ  đOϕi với kháng  cáo  nhanh.  

LЮU ÿ: Nѵu nhà cung cћp của quý vҁ nOϝp đНn kháng cáo cho quÞ vҁ, nhПng chỉng tõi khõng nhѣn 

đПợc mѡu đНn Chѿ đҁnh ngПời đїi diѽn, quý vҁ cѝn nOϝp lїi đНn kháng cáo cho chỉng tõi trПớc khi có 

thѹ nOϝp đНn xin IMR Cћp 2 cho Sở Quљn lÞ Chăm sóc Sức kh҅e. 

QuÞ vҁ có quyѷn yêu cѝu cљ IMR vâ Phiẽn điѷu trѝn cћp tiѹu bang, nhПng sѳ khõng đПợc yêu cѝu 

nѵu quÞ vҁ đã có Phiẽn điѷu trѝn cћp tiѹu bang vѷ cúng mOϝt vћn đѷ. 

Trong hѝu hѵt các trПờng hợp, quÞ vҁ phљi nOϝp đНn kháng nghҁ cho chỉng tõi trПớc khi yêu cѝu 

IMR� Xem trang ��� đѹ biѵt thông tin vѷ quy trình kháng cáo Cћp 1 của chỉng tôi. Nѵu quÞ vҁ không 

đồng Þ với quyѵt đҁnh của chỉng tôi, quÞ vҁ có thѹ gửi đНn khiѵu nїi cho DMHC hoѭc yêu cѝu IMR 

từ Trung tâm trợ giúp của DMHC. 

? 

N҅u quuͬ vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 

vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Đ҉ bi҅t thêm thông tin, hãy truy cѣp 
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SỔ TAY THu̮NH VIÊN Health Net Cal MediConnect ChПНng �� Cѝn lâm gì nѵu quÞ vҁ có vћn đѷ hoѭc khiѵu nїi 

(các quyѵt đҁnh, kháng nghҁ vâ khiѵu nїi vѷ bao trљ) 

Nѵu viѽc điѷu trҁ của quÞ vҁ bҁ từ chOϕi vì điѷu trҁ đó mang ttnh thử nghiѽm hoѭc điѷu tra nghiên cứu, 

quÞ vҁ sѳ không phљi tham gia vâo quy trình kháng cáo của chỉng tõi trПớc khi nOϝp đНn yẽu cѝu IMR. 

Nѵu vћn đѷ của quÞ vҁ khџn cћp hoѭc liẽn quan đѵn tình huOϕng đe d҃a trực tiѵp vâ nghiêm tr҃ng tới 

sức kh҅e của quÞ vҁ, hoѭc nѵu quý vҁ bҁ đau nѭng thì quý vҁ có thѹ yêu cѝu DMHC xem xét trПờng 

hợp của quý vҁ ngay lѣp tức mà không cѝn thực hiѽn quy trình kháng cáo của chỉng tõi trПớc. 

QuÞ vҁ phљi nộp đЭn yẽu cѭu IMR trong vông 6 tháng sau khi chỉng tôi gửi cho quÞ vҁ quyѵt đҁnh 

bѧng văn bљn vѷ kháng nghҁ của quÞ vҁ. DMHC có thѹ chћp nhѣn đНn yẽu cѝu của quý vҁ sau 6 

tháng vì lÞ do chtnh đáng khi quÞ vҁ có tình trїng y tѵ ngăn cљn quý vҁ yêu cѝu IMR trong 6 tháng, 

hoѭc quý vҁ đã khõng nhѣn đПợc thõng báo đѝy đủ vѷ quy trình IMR từ chúng tôi. 

Đѹ yêu cѝu IMR: 

  Điѷn vâo ĐНn yẽu cѝu đánh giá y tѵ đOϝc lѣp/Mѡu đНn khiѵu nїi có sѫn tїi: 

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

hoѭc g҃i đѵn Trung tâm trợ giỉp của DMHC theo sOϕ 1888466����� NgПời dúng TTY xin 

g҃i sOϕ 18776889891. 

  Nѵu quÞ vҁ có, hãy đtnh kêm các bљn sao của thП từ hoѭc các tâi liѽu khác vѷ dҁch vơ̥ hoѭc 

vѣt dơ̥ng bҁ chỉng tôi từ chOϕi� Điѷu nây có thѹ đџy nhanh quy trình IMR. Hãy gửi bљn sao của 

các tâi liѽu, không gửi bљn gOϕc. Trung tâm trợ giúp không thѹ trљ lїi bћt cứ tâi liѽu nâo. 

  Hãy điѷn vâo Mѡu đНn Đăng kÞ ngПời hOϛ trợ đПợc ủy quyѷn nѵu ai đó đang giỉp quÞ vҁ xử 

lÞ IMR của quÞ vҁ. QuÞ vҁ có thѹ nhѣn mѡu đНn tїi đҁa chѿ 

https://www.dmhc.ca.gov/FileaComplaint/IndependentMedicalReviewComplaintForms.aspx 

hoѭc g҃i đѵn Trung tâm trợ giỉp của Sở theo sOϕ 1888466����� NgПời dúng TTY xin g҃i 

sOϕ 18776889891. 

  Hãy gửi thП hoѭc fax mѡu đНn vâ bћt cứ tâi liѽu đtnh kêm nâo của quÞ vҁ đѵn: 

Help Center  
Department of Managed Health Care  
980 Ninth Street, Suite 500  
Sacramento, CA 958142725  
FAX: 9162555241  

Nѵu quÞ vҁ đủ tiêu chuџn nhѣn IMR, DMHC sѳ đánh giá trПờng hợp của quÞ vҁ vâ gửi thП cho quÞ vҁ 

trong vông 7 ngây theo lҁch đѹ cho quÞ vҁ biѵt rѧng quÞ vҁ đủ tiêu chuџn nhѣn IMR. Sau khi nhѣn 

đНn yẽu cѝu vâ các tâi liѽu hOϛ trợ quÞ vҁ từ chПНng trình của quý vҁ, quyѵt đҁnh IMR sѳ đПợc đПa ra 

trong vông 30 ngây theo lҁch. Quý vҁ sѳ nhѣn đПợc quyѵt đҁnh IMR trong vòng 45 ngày theo lҁch kѹ 

từ khi nOϝp đНn yẽu cѝu đã hoân tћt. 

? 

N҅u quuͬ vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 

vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Đ҉ bi҅t thêm thông tin, hãy truy cѣp 
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SỔ TAY THu̮NH VIÊN Health Net Cal MediConnect ChПНng �� Cѝn lâm gì nѵu quÞ vҁ có vћn đѷ hoѭc khiѵu nїi 

(các quyѵt đҁnh, kháng nghҁ vâ khiѵu nїi vѷ bao trљ) 

Nѵu trПờng hợp của quÞ vҁ đủ tiêu chuџn nhѣn IMR, DMHC sѳ đánh giá trПờng hợp của quÞ vҁ vâ 

gửi thП cho quÞ vҁ trong vông 2 ngây theo lҁch đѹ cho quÞ vҁ biѵt rѧng quÞ vҁ đủ tiêu chuџn nhѣn 

IMR. Sau khi nhѣn đНn yẽu cѝu vâ các tâi liѽu hOϛ trợ của quÞ vҁ từ chПНng trình của quý vҁ, quyѵt 

đҁnh IMR sѳ đПợc đПa ra trong vông 3 ngây theo lҁch. Quý vҁ sѳ nhѣn đПợc quyѵt đҁnh IMR trong 

vòng 7 ngày theo lҁch kѹ từ khi nOϝp đНn yẽu cѝu đã hoân tћt. Nѵu quÞ vҁ không hâi lông với kѵt quљ 

của IMR, quÞ vҁ vѡn có thѹ yêu cѝu Phiẽn điѷu trѝn cћp tiѹu bang. 

Nѵu DMHC quyѵt đҁnh trПờng hợp của quÞ vҁ khõng đủ điѷu kiѽn cho IMR, DMHC sѳ đánh giá 

trПờng hợp của quÞ vҁ thông qua quy trình khiѵu nїi thõng thПờng dânh cho ngПời tiêu dúng. Khiѵu 

nїi của quý vҁ sѳ đПợc giљi quyѵt trong vòng 30 ngày theo lҁch kѹ từ khi nOϝp đНn yẽu cѝu đã hoân 

tћt. Nѵu khiѵu nїi của quý vҁ khџn cћp, trПờng hợp sѳ đПợc giљi quyѵt sớm hНn� 

(2) Phiẽn đi҇u trѭn cѫp ti҉u bang 

QuÞ vҁ có thѹ yêu cѝu Phiẽn điѷu trѝn cћp tiѹu bang cho các dҁch vơ̥ vâ vѣt dơ̥ng đПợc MediCal bao 

trљ. Nѵu bác sĩ của quÞ vҁ hoѭc nhâ cung cћp khác yêu cѝu dҁch vơ̥ hoѭc vѣt dơ̥ng mâ chỉng tôi sѳ 

không phê duyѽt, hoѭc chỉng tôi sѳ không tiѵp tơ̥c chi trљ cho dҁch vơ̥ hoѭc vѣt dơ̥ng mâ quÞ vҁ đã có 

vâ chỉng tõi đã nói khõng với kháng cáo Cћp 1 của quý vҁ, thì quý vҁ có quyѷn yêu cѝu Phiẽn điѷu 

trѝn cћp tiѹu bang. 

Trong hѝu hѵt các trПờng hợp quuͬ vӏ có 120 ngây đ҉ yêu cѭu một Phiẽn đi҇u trѭn cѫp ti҉u bang 

sau khi quÞ vҁ nhѣn đПợc thông báo “Quyѷn điѷu trѝn của quÞ vҁ” qua đПờng bПu điѽn. 

LЮU ÿ: Nѵu quÞ vҁ yêu cѝu Phiẽn Điѷu Trѝn Cћp Tiѹu Bang vì chúng tôi đã cho quÞ vҁ biѵt rѧng dҁch 

vơ̥ mà quÞ vҁ hiѽn đang nhѣn đПợc sѳ thay đổi hoѭc chћm dứt, quuͬ vӏ có tt ngây hЭn đ҉ nộp yêu 

cѭu của quuͬ vӏ nѵu quÞ vҁ muOϕn tiѵp tơ̥c nhѣn dҁch vơ̥ đó trong khi chờ Phiẽn Điѷu Trѝn Cћp Tiѹu 

Bang của quÞ vҁ� Đ҃c “Các quyѷn lợi của tôi sѳ vѡn tiѵp tơ̥c trong khi tiѵn hânh kháng cáo Cћp 2?” 

trên trang 190 đѹ biѵt thêm thông tin. 

Có hai cách đѹ yêu cѝu Phiẽn điѷu trѝn cћp tiѹu bang: 

1.   QuÞ  vҁ  có  thѹ  điѷn thông tin vâo mѡu  “Yêu  cѝu Phiẽn  điѷu  trѝn cћp  tiѹu bang” ở  mѭt  sau  của 

thông  báo hânh đOϝng. QuÞ  vҁ  cѝn cung  cћp tћt cљ  các thông tin theo yêu  cѝu chѩng  hїn  nhП  h҃  

tẽn,  đҁa  chѿ, sOϕ  điѽn  thoїi,  tên  của  chПНng  trình  hoѭc quѣn có  hânh  đOϝng  phљn  đOϕi  quÞ  vҁ, (các)  

chПНng  trình trợ  giỉp liên  quan vâ  lÞ  do  chi  tiѵt  giљi  thtch vì  sao  quÞ  vҁ  muOϕn yêu  cѝu phiẽn  điѷu 

trѝn�  Sau  đó  quÞ  vҁ  có  thѹ  gửi  yêu  cѝu của  quÞ  vҁ  theo mOϝt  trong  những cách sau:  

  Gửi đѵn phông phỉc lợi của quѣn theo đҁa chѿ có trên thông báo. 

   Gửi  đѵn Sở  Dҁch vơ̥  Xã  hOϝi của tiѹu  bang  California theo  đҁa chѿ:  

State Hearings Division  

P.O.  Box  944243,  Mail  Station 91737   
Sacramento,  California 942442430   

? 

N҅u quuͬ vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 

vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Đ҉ bi҅t thêm thông tin, hãy truy cѣp 

mmp.healthnetcalifornia.com. 204 



            

       

             

                  

                 

               

   
 

          

        

 

             

       

               

                   

         

                

              

                   

            

  

              

             

                 

         

                    

                  

               

         

                   

             

                    

                  

               

         

SỔ TAY THu̮NH VIÊN Health Net Cal MediConnect ChПНng �� Cѝn lâm gì nѵu quÞ vҁ có vћn đѷ hoѭc khiѵu nїi 

(các quyѵt đҁnh, kháng nghҁ vâ khiѵu nїi vѷ bao trљ) 

  Gửi fax đѵn Phông Điѷu trѝn cћp tiѹu bang theo sOϕ 9166515210 hoѭc 9166512789. 

2.   QuÞ  vҁ  có  thѹ  g҃i  cho  Sở  Dҁch vơ̥  Xã  hOϝi của  tiѹu  bang  California theo  sOϕ  điѽn  thoїi 

1800952�����  NgПời dúng TTY xin g҃i sOϕ  18009528349.  Nѵu quÞ  vҁ  quyѵt đҁnh  yêu  cѝu 

Phiẽn  điѷu  trѝn cћp  tiѹu  bang  qua  điѽn thoїi,  quÞ  vҁ  nên biѵt rѧng  các đПờng  dãy  điѽn thoїi  đѷu 

rћt bѣn.  

Vѫn đ҇ của tôi lâ v҇ một dӏch vơ̥ hoѽc vѳt dơ̥ng của Medicare. Đi҇u gì s҃ xѩy ra tѧi 

Kháng cáo Cѫp 2? 

Thực thѹ đánh giá đOϝc lѣp (IRE) sѳ xem xét cџn thѣn quyѵt đҁnh Cћp 1 vâ quyѵt đҁnh xem có nên 

thay đổi quyѵt đҁnh đó hay không. 

  QuÞ vҁ không cѝn phљi yêu cѝu Kháng cáo Cћp 2. Chỉng tôi sѳ tự đOϝng gửi bћt kỳ quyѵt đҁnh 

từ chOϕi nâo (toân bOϝ hoѭc mOϝt phѝn) cho IRE. QuÞ vҁ sѳ đПợc thông báo khi điѷu nây xљy ra. 

  IRE đПợc Medicare thuê và không liên kѵt với chПНng trình nây. 

  Quý vҁ có thѹ yêu cѝu chúng tôi cung cћp bљn sao hồ sН của quý vҁ bѧng cách g҃i cho bOϝ 

phѣn Dҁch vơ̥ hOϝi viên theo sOϕ 18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ 

Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. 

Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây 

miѻn pht. 

IRE phљi trљ lời Kháng cáo Cћp 2 của quÞ vҁ trong vông 30 ngây tính theo lҁch kѹ từ khi nhѣn đПợc 

kháng cáo của quÞ vҁ (hoѭc trong vòng 7 ngày tính theo lҁch kѹ từ khi nhѣn đПợc kháng cáo của quý 

vҁ đOϕi với thuOϕc theo toa Medicare Phѝn B). Áp dơ̥ng quy tѥc nây nѵu quÞ vҁ gửi kháng cáo của quÞ 

vҁ trПớc khi nhѣn dҁch vơ̥ hoѭc vѣt dơ̥ng y tѵ. 

  Tuy nhiên, nѵu IRE cѝn thu thѣp thêm thông tin mâ có thѹ có lợi cho quÞ vҁ, có thѹ cѝn thêm 

tOϕi đa �� ngây theo lҁch. Nѵu IRE cѝn thêm ngây đѹ đПa ra quyѵt đҁnh, IRE sѳ gửi thП báo 

cho quÞ vҁ biѵt điѷu đó. Nѵu kháng cáo của quý vҁ là vѷ thuOϕc theo toa Medicare Phѝn B, IRE 

không thѹ có thêm thời gian đѹ đПa ra quyѵt đҁnh. 

Nѵu quÞ vҁ đã có “kháng cáo nhanh” ở Cћp 1, quÞ vҁ sѳ tự đOϝng có kháng cáo nhanh ở Cћp 2. IRE 

phљi trљ lời quÞ vҁ trong vông 72 giờ sau khi nhѣn đПợc kháng cáo của quÞ vҁ. 

  Tuy nhiên, nѵu IRE cѝn thu thѣp thêm thông tin mâ có thѹ có lợi cho quÞ vҁ, có thѹ cѝn thêm 

tOϕi đa �� ngây theo lҁch. Nѵu IRE cѝn thêm ngây đѹ đПa ra quyѵt đҁnh, IRE sѳ gửi thП báo 

cho quÞ vҁ biѵt điѷu đó. Nѵu kháng cáo của quý vҁ là vѷ thuOϕc theo toa Medicare Phѝn B, IRE 

không thѹ có thêm thời gian đѹ đПa ra quyѵt đҁnh. 

? 

N҅u quuͬ vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 

vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Đ҉ bi҅t thêm thông tin, hãy truy cѣp 
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SỔ TAY THu̮NH VIÊN Health Net Cal MediConnect ChПНng �� Cѝn lâm gì nѵu quÞ vҁ có vћn đѷ hoѭc khiѵu nїi 

(các quyѵt đҁnh, kháng nghҁ vâ khiѵu nїi vѷ bao trљ) 

Các phỉc lợi của tôi s҃ vѱn ti҅p tơ̥c trong khi ti҅n hânh kháng cáo Cѫp 2? 

Nѵu vћn đѷ của quÞ vҁ là vѷ dҁch vơ̥ hoѭc vѣt dơ̥ng đПợc Medicare bao trљ, phỉc lợi vѷ dҁch vơ̥ hoѭc 

vѣt dơ̥ng đó của quÞ vҁ sѳ không tiѵp tơ̥c trong quy trình kháng nghҁ Cћp 2 với Thực Thѹ Đánh Giá 

ĐOϝc Lѣp. 

Nѵu vћn đѷ của quÞ vҁ vѷ dҁch vơ̥ hoѭc vѣt dơ̥ng đПợc MediCal bao trљ vâ quÞ vҁ yêu cѝu mOϝt Phiên 

điѷu trѝn cћp tiѹu bang, quyѷn lợi MediCal cho dҁch vơ̥ hoѭc vѣt dơ̥ng đó có thѹ tiѵp tơ̥c cho đѵn khi 

có quyѵt đҁnh vѷ phiẽn điѷu trѝn. QuÞ vҁ phљi yêu cѝu phiẽn điѷu trѝn vâo hoѽc trЯớc thời đi҉m 

xѩy ra sau trong các thời đi҉m sau đãy đѹ tiѵp tơ̥c quyѷn lợi của quÞ vҁ: 

  Trong vông 10 ngây kѹ từ ngây trên thông báo của chỉng tôi gửi qua đПờng bПu điѽn cho 

quý vҁ rѧng xác đҁnh bћt lợi vѷ phúc lợi (quyѵt đҁnh kháng cáo Cћp �) đã đПợc tán thành; 

hoѭc 

  Ngây thực hiѽn hânh đOϝng dự kiѵn có hiѽu lực. 

Nѵu quÞ vҁ đáp ứng thời hїn nây, quÞ vҁ có thѹ tiѵp tơ̥c nhѣn dҁch vơ̥ hoѭc vѣt dơ̥ng hiѽn đang đПợc 

tranh luѣn đó cho đѵn khi quyѵt đҁnh điѷu trѝn đПợc đПa ra� 

Lâm th҅ nâo tôi có th҉ bi҅t v҇ quy҅t đӏnh đó? 

Nѵu Kháng cáo Cћp 2 của quÞ vҁ lâ Đánh giá y tѵ đOϝc lѣp, Sở Quљn lÞ Chăm sóc Sức kh҅e sѳ gửi 

cho quÞ vҁ mOϝt lá thП giљi thtch quyѵt đҁnh đПợc đПa ra bởi các bác sĩ đã đánh giá trПờng hợp của 

quÞ vҁ. 

  Nѵu quyѵt đҁnh Đánh Giá Y Tѵ ĐOϝc Lѣp lâ Đồng ÿ với mOϝt phѝn hoѭc tћt cљ yêu cѝu của quÞ 

vҁ, chỉng tôi phљi cung cћp dҁch vơ̥ hoѭc điѷu trҁ đó. 

  Nѵu quyѵt đҁnh Đánh giá y tѵ đOϝc lѣp lâ Từ chOϕi với mOϝt phѝn hoѭc tћt cљ yêu cѝu của quý vҁ, 

điѷu đó có nghĩa lâ h҃ đồng Þ với quyѵt đҁnh Cћp 1. QuÞ vҁ vѡn có thѹ nhѣn Phiẽn điѷu trѝn 

cћp tiѹu bang. Chuyѹn đѵn trang ��� đѹ biѵt thông tin vѷ viѽc yêu cѝu Phiẽn điѷu trѝn cћp 

tiѹu bang. 

Nѵu Kháng cáo Cћp 2 của quÞ vҁ lâ Phiẽn điѷu trѝn cћp tiѹu bang, Sở Dҁch vơ̥ Xã hOϝi của tiѹu bang 

California sѳ gửi thП giљi thtch cho quÞ vҁ vѷ quyѵt đҁnh của h҃. 

  Nѵu quyѵt đҁnh của Phiẽn Điѷu Trѝn Cћp Tiѹu Bang lâ Có với mOϝt phѝn hoѭc tћt cљ yêu cѝu 

của quÞ vҁ, chỉng tôi phљi tuân thủ quyѵt đҁnh đó. Chỉng tôi phљi hoân thânh (các) hânh đOϝng 

đã mô tљ trong vông 30 ngây theo lҁch kѹ từ ngây chỉng tôi nhѣn đПợc bљn sao quyѵt đҁnh đó. 

  Nѵu quyѵt đҁnh của Phiẽn điѷu trѝn cћp tiѹu bang lâ Từ chOϕi với mOϝt phѝn hoѭc tћt cљ yêu 

cѝu của quÞ vҁ, điѷu đó có nghĩa lâ h҃ đồng Þ với quyѵt đҁnh Cћp 1. Chỉng tôi có thѹ chћm 

dứt bћt kỳ hOϛ trợ nâo đПợc thanh toán trong khi chờ giљi quyѵt mâ quÞ vҁ đang nhѣn. 

? 

N҅u quuͬ vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 

vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Đ҉ bi҅t thêm thông tin, hãy truy cѣp 
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SỔ TAY THu̮NH VIÊN Health Net Cal MediConnect ChПНng �� Cѝn lâm gì nѵu quÞ vҁ có vћn đѷ hoѭc khiѵu nїi 

(các quyѵt đҁnh, kháng nghҁ vâ khiѵu nїi vѷ bao trљ) 

Nѵu Kháng Nghҁ Cћp 2 của quÞ vҁ đã gửi đѵn Thực Thѹ Đánh Giá ĐOϝc Lѣp (viѵt tѥt trong tiѵng Anh 

lâ IRE) của Medicare, tổ chức nây sѳ gửi thП cho quÞ vҁ giљi thtch vѷ quyѵt đҁnh của h҃. 

  Nѵu IRE trљ lời Đồng ÿ với mOϝt phѝn hoѭc tћt cљ yêu cѝu của quÞ vҁ trong kháng nghҁ tiêu 

chuџn, chỉng tôi phљi cho phép khoљn bao trљ dҁch vơ̥ chăm sóc y tѵ trong vông 72 giờ hoѭc 

cung cћp cho quÞ vҁ dҁch vơ̥ hoѭc vѣt dơ̥ng trong vông 14 ngây theo lҁch kѹ từ ngây chỉng tôi 

nhѣn đПợc quyѵt đҁnh của IRE. Nѵu quÞ vҁ có kháng nghҁ nhanh, chỉng tôi phљi cho phép 

khoљn bao trљ dҁch vơ̥ chăm sóc y tѵ hoѭc cung cћp cho quÞ vҁ dҁch vơ̥ hoѭc vѣt dơ̥ng trong 

vông 72 giờ kѹ từ ngây chỉng tôi nhѣn đПợc quyѵt đҁnh của IRE. 

  Nѵu IRE trљ lời Đồng ý với mOϝt phѝn hoѭc tћt cљ yêu cѝu của quÞ vҁ trong kháng cáo tiêu 

chuџn đOϕi với thuOϕc theo toa Medicare Phѝn B, chỉng tôi phљi chћp thuѣn hoѭc cung cћp 

thuOϕc theo toa Medicare Phѝn B trong vông 72 giờ sau khi chỉng tôi nhѣn đПợc quyѵt đҁnh 

của IRE. Nѵu quÞ vҁ có kháng cáo nhanh, chỉng tôi phљi chћp thuѣn hoѭc cung cћp thuOϕc 

theo toa Medicare Phѝn B trong vông 24 giờ kѹ từ ngây chỉng tôi nhѣn đПợc quyѵt đҁnh 

của IRE. 

  Nѵu IRE trљ lời Từ Chӕi với mOϝt phѝn hoѭc tћt cљ yêu cѝu của quý vҁ, điѷu đó có nghĩa lâ h҃ 

đồng Þ với quyѵt đҁnh Cћp �� Điѷu nây đПợc g҃i lâ “tán thânh quyѵt đҁnh”� Điѷu đó cũng 

đПợc g҃i lâ “khПớc từ kháng cáo của quÞ vҁ”� 

N҅u quy҅t đӏnh lâ Từ Chӕi với một phѭn hoѽc tѫt cѩ yêu cѭu của tôi, tôi có th҉ ti҅n 

hânh kháng cáo khác không? 

Nѵu Kháng cáo Cћp 2 của quÞ vҁ lâ Đánh giá y tѵ đOϝc lѣp, quÞ vҁ có thѹ yêu cѝu Phiẽn điѷu trѝn cћp 

tiѹu bang. Chuyѹn đѵn trang ��� đѹ biѵt thông tin vѷ viѽc yêu cѝu Phiên điѷu trѝn cћp tiѹu bang. 

Nѵu Kháng cáo Cћp 2 của quÞ vҁ lâ Phiẽn điѷu trѝn cћp tiѹu bang, quÞ vҁ có thѹ yêu cѝu điѷu trѝn lїi 

trong vông 30 ngây sau ngây sau khi quÞ vҁ nhѣn đПợc quyѵt đҁnh. QuÞ vҁ cũng có thѹ yêu cѝu phỉc 

thџm vѷ quyѵt đҁnh từ chOϕi của Phiẽn điѷu trѝn cћp tiѹu bang bѧng cách gửi đНn lẽn Tôa ThПợng 

thџm (theo BOϝ Luѣt TOϕ tơ̥ng Dân sự Mơ̥c 1094.5) trong vông mOϝt năm sau khi quý vҁ nhѣn đПợc 

quyѵt đҁnh. QuÞ vҁ không thѹ yêu cѝu nhѣn IMR nѵu quÞ vҁ đã có Phiẽn điѷu trѝn cћp tiѹu bang đOϕi 

với cúng mOϝt vћn đѷ. 

Nѵu Kháng cáo Cћp 2 của quÞ vҁ gửi đѵn Thực thѹ đánh giá đOϝc lѣp (IRE) của Medicare, quÞ vҁ có 

thѹ kháng cáo mOϝt lѝn nữa chѿ khi giá trҁ của dҁch vơ̥ hoѭc vѣt dơ̥ng quÞ vҁ muOϕn đїt đѵn sOϕ tiѷn tOϕi 

thiѹu nhћt đҁnh� ThП quÞ vҁ nhѣn đПợc từ IRE sѳ giљi thtch các quyѷn kháng cáo bổ sung mâ quÞ vҁ 

có thѹ có. 

Xem Mơ̥c 9 trên trang 237 đѹ biѵt thêm thông tin vѷ các cћp kháng cáo bổ sung. 

? 

N҅u quuͬ vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 

vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Đ҉ bi҅t thêm thông tin, hãy truy cѣp 
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(các quyѵt đҁnh, kháng nghҁ vâ khiѵu nїi vѷ bao trљ) 

Mơ̥c 5.5: Các vѫn đ҇ v҇ thanh toán  

Chỉng tôi không cho phép nhâ cung cћp trong mїng lПới của chỉng tôi tính hóa đНn dҁch vơ̥ vâ vѣt 

dơ̥ng đПợc bao trљ cho quý vҁ� Điѷu nây đỉng ngay cљ khi chỉng tôi thanh toán cho nhâ cung cћp tt 

hНn sOϕ tiѷn mâ nhâ cung cћp ttnh pht cho mOϝt dҁch vơ̥ hoѭc vѣt dơ̥ng đПợc đâi th҃. Quý vҁ không 

bao giờ phљi thanh toán sOϕ dП của bћt kỳ hóa đНn nâo� SOϕ tiѷn duy nhћt quÞ vҁ sѳ đПợc yêu cѝu 

thanh toán lâ khoљn đồng thanh toán cho thuOϕc Bѣc 1 vâ/hoѭc Bѣc 2. 

Nѵu quÞ vҁ nhѣn đПợc hóa đНn có sOϕ tiѷn cao hНn khoљn tiѷn đồng trљ của quÞ vҁ cho dҁch vơ̥ vâ vѣt 

dơ̥ng đПợc bao trљ, vui lòng gửi hóa đНn cho chỉng tôi. Quuͬ vӏ không nên tӵ mình chi trѩ hóa 

đЭn đó. Chỉng tôi sѳ liên lїc trực tiѵp với nhâ cung cћp vâ giљi quyѵt vћn đѷ đó. 

Đѹ biѵt thêm thông tin, bѥt đѝu đ҃c ChПНng �� “Yêu cѝu chỉng tôi thanh toán phѝn chi pht của 

chúng tôi cho hóa đНn mâ quÞ vҁ đã nhѣn đOϕi với các dҁch vơ̥ hoѭc thuOϕc đПợc bao trљ”� ChПНng � 

mô tљ các tình huOϕng trong đó quÞ vҁ có thѹ cѝn yêu cѝu bồi hoân hoѭc thanh toán hóa đНn quÞ vҁ 

đã nhѣn từ nhâ cung cћp� ChПНng nây cũng trình bây cách gửi cho chỉng tôi giћy tờ yêu cѝu chỉng 

tôi thanh toán. 

Tôi có th҉ yêu cѭu quuͬ vӏ trѩ lѧi cho tôi phѭn chi pht của quuͬ vӏ cho dӏch vơ̥ hoѽc vѳt 

dơ̥ng mâ tõi đã thanh toán không? 

Hãy nhớ rѧng nѵu quÞ vҁ nhѣn đПợc hóa đНn có sOϕ tiѷn cao hНn khoљn tiѷn đồng trљ của quÞ vҁ cho 

dҁch vơ̥ vâ vѣt dơ̥ng đПợc bao trљ, quÞ vҁ không nên tự thanh toán hóa đНn� Tuy nhiẽn, trong trПờng 

hợp quÞ vҁ thanh toán hóa đНn, quÞ vҁ có thѹ đПợc bồi hoân nѵu quÞ vҁ tuân thủ theo các quy tѥc vѷ 

nhѣn dҁch vơ̥ vâ vѣt dơ̥ng. 

Nѵu quÞ vҁ muOϕn yêu cѝu đПợc bồi hoân, có nghĩa lâ quÞ vҁ đang yẽu cѝu mOϝt quyѵt đҁnh bao trљ. 

Chỉng tôi sѳ xem liѽu dҁch vơ̥ hoѭc vѣt dơ̥ng quÞ vҁ đã thanh toán có đПợc bao trљ hay không vâ 

chỉng tôi sѳ kiѹm tra xem quÞ vҁ có tuân theo tћt cљ các quy tѥc sử dơ̥ng khoљn bao trљ của quÞ vҁ 

hay không. 

  Nѵu dҁch vơ̥ hoѭc vѣt dơ̥ng quÞ vҁ đã thanh toán đПợc bao trљ vâ quÞ vҁ đã tuân thủ tћt cљ các 

quy tѥc, chỉng tôi sѳ gửi cho nhà cung cћp của quÞ vҁ phѝn đồng trљ chi pht của chỉng tôi 

đOϕi với dҁch vơ̥ hoѭc vѣt dơ̥ng trong vông 60 ngây tính theo lҁch sau khi chỉng tôi nhѣn đПợc 

yêu cѝu của quÞ vҁ� Sau đó, nhâ cung cћp của quý vҁ sѳ thanh toán cho quý vҁ. 

  Hoѭc, nѵu quÞ vҁ chПa thanh toán cho các dҁch vơ̥ hoѭc vѣt dơ̥ng đó, chỉng tôi sѳ trực tiѵp 

thanh toán cho nhâ cung cћp. Khi chỉng tôi thanh toán, điѷu đó đồng nghĩa chúng tôi trљ lời 

Đồng ý với yêu cѝu vѷ quyѵt đҁnh bao trљ của quÞ vҁ. 

  Nѵu dҁch vơ̥ hoѭc vѣt dơ̥ng khõng đПợc bao trљ hoѭc quÞ vҁ đã không tuân thủ tћt cљ các quy 

tѥc, chỉng tôi sѳ gửi thП thõng báo cho quÞ vҁ biѵt chỉng tôi sѳ không thanh toán cho dҁch vơ̥ 

hoѭc vѣt dơ̥ng nây vâ giљi thtch lÞ do. 

? 

N҅u quuͬ vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 

vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Đ҉ bi҅t thêm thông tin, hãy truy cѣp 
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Đi҇u gì xѩy ra n҅u chỉng tôi trѩ lời rѷng chỉng tôi s҃ không thanh toán? 

Nѵu quÞ vҁ khõng đồng Þ với quyѵt đҁnh của chỉng tôi, quuͬ vӏ có th҉ kháng cáo. Tuân theo quy 

trình kháng cáo đПợc mô tљ ở Mơ̥c 5.3 trên trang 186. Khi quÞ vҁ thực hiѽn theo các hПớng dѡn nây, 

vui lông lПu Þ: 

  Nѵu quÞ vҁ đПa ra kháng nghҁ đѹ đПợc bồi hoân, chỉng tôi phљi trљ lời quÞ vҁ trong vông 

30 ngây tính theo lҁch sau khi chỉng tôi nhѣn kháng cáo của quÞ vҁ. 

  Nѵu quÞ vҁ yêu cѝu chỉng tôi hoân lїi tiѷn cho quÞ vҁ đOϕi với dҁch vơ̥ hoѭc vѣt dơ̥ng mâ quÞ vҁ 

đã nhѣn vâ tự thanh toán, quý vҁ không thѹ yêu cѝu kháng cáo nhanh. 

Nѵu chỉng tôi trљ lời Từ chӕi với kháng cáo của quÞ vҁ vâ dҁch vơ̥ hoѭc vѣt dơ̥ng thПờng đПợc 

Medicare bao trљ, chỉng tôi sѳ tự đOϝng gửi trПờng hợp của quÞ vҁ đѵn Thực thѹ xét duyѽt đOϝc lѣp 

(IRE). Chỉng tôi sѳ thông báo cho quÞ vҁ qua thП nѵu điѷu nây xљy ra. 

  Nѵu IRE hủy b҅ quyѵt đҁnh của chỉng tôi vâ cho biѵt chỉng tôi cѝn thanh toán cho quÞ vҁ, 

chỉng tôi phљi gửi khoљn thanh toán cho quÞ vҁ hoѭc nhâ cung cћp trong vông 30 ngây theo 

lҁch. Nѵu câu trљ lời cho kháng nghҁ của quÞ vҁ lâ Đồng ÿ ở bћt kỳ giai đoїn nâo của quy 

trình kháng nghҁ sau Cћp 2, chỉng tôi phљi gửi khoљn thanh toán mâ quÞ vҁ đã yêu cѝu cho 

quÞ vҁ hoѭc nhâ cung cћp trong vông 60 ngây theo lҁch. 

  Nѵu IRE trљ lời Từ Chӕi với kháng nghҁ của quÞ vҁ, điѷu đó có nghĩa lâ h҃ đồng Þ với quyѵt 

đҁnh của chỉng tôi lâ không phê duyѽt yêu cѝu của quÞ vҁ. (Điѷu nây đПợc g҃i lâ “tán thânh 

quyѵt đҁnh”� Điѷu đó cũng đПợc g҃i lâ “khПớc từ kháng cáo của quÞ vҁ”�) Lá thП quÞ vҁ nhѣn 

đПợc sѳ giљi thtch các quyѷn kháng cáo bổ sung mâ quÞ vҁ có thѹ có. QuÞ vҁ chѿ có thѹ 

kháng cáo lѝn nữa trong trПờng hợp giá trҁ của dҁch vơ̥ hoѭc vѣt dơ̥ng mâ quÞ vҁ muOϕn nhѣn 

đїt đѵn mOϝt khoљn tiѷn tOϕi thiѹu nhћt đҁnh. Xem Mơ̥c � trẽn trang ��� đѹ biѵt thêm thông tin 

vѷ các cћp kháng cáo bổ sung. 

Nѵu chỉng tôi trљ lời Từ chӕi với kháng cáo của quÞ vҁ vâ dҁch vơ̥ hoѭc vѣt dơ̥ng nây thПờng đПợc 

MediCal bao trљ, quÞ vҁ có thѹ tự mình nOϝp Kháng cáo Cћp 2 (xem Mơ̥c 5.4 trên trang 190). 

? 

N҅u quuͬ vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 

vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Đ҉ bi҅t thêm thông tin, hãy truy cѣp 
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(các quyѵt đҁnh, kháng nghҁ vâ khiѵu nїi vѷ bao trљ) 

Mơ̥c 6: Thuӕc Phѭn D  

Mơ̥c 6.1: ViӋc cѭn lâm n҅u quuͬ vӏ gѽp vѫn đ҇ khi nhѳn thuӕc Phѭn D 
hoѽc muӕn chỉng tôi hoân lѧi ti҇n cho thuӕc Phѭn D của quuͬ vӏ 

Các phỉc lợi của quÞ vҁ khi lâ thânh viên của chПНng trình chỉng tôi gồm cљ khoљn bao trљ cho 

nhiѷu loїi thuOϕc theo toa bác sĩ� Hѝu hѵt các loїi thuOϕc nây lâ “thuOϕc Phѝn D.” Có mOϝt sOϕ loїi thuOϕc 

mâ Medicare Phѝn D không bao trљ nhПng MediCal có thѹ bao trљ. Mơ̥c nây chӍ áp dơ̥ng cho các 

kháng cáo v҇ thuӕc Phѭn D. 

Danh sách thuOϕc bao gồm mOϝt sOϕ loїi thuOϕc có ký hiѽu ”NT”. Những loїi thuOϕc nây không phљi lâ 

thuOϕc Phѝn D. Các kháng cáo hoѭc quyѵt đҁnh bao trљ vѷ thuOϕc có kÞ hiѽu ”NT” tuân theo quy trình 

trong Mơ̥c 5 trên trang 193. 

Tôi có th҉ yêu cѭu quy҅t đӏnh bao trѩ hoѽc đЯa ra kháng cáo v҇ thuӕc theo toa bác sѺ 

Phѭn D không? 

Có� Sau đãy lâ các vt dơ̥ vѷ quyѵt đҁnh bao trљ quÞ vҁ có thѹ yêu cѝu chỉng tõi đПa ra vѷ ThuOϕc 

Phѝn D: 

  QuÞ vҁ yêu cѝu chỉng tõi đѭt ra ngoїi lѽ, chѩng hїn nhП� 

o  Yêu cѝu chỉng tôi bao trљ thuOϕc Phѝn D mâ không có trong Danh sách thuOϕc của 

chПНng trình 

o  Yêu cѝu chỉng tôi từ b҅ giới hїn đOϕi với khoљn bao trљ của chПНng trình cho mOϝt loїi 

thuOϕc nâo đó (chѩng hїn nhП giới hїn vѷ sOϕ lПợng thuOϕc quÞ vҁ có thѹ nhѣn) 

  QuÞ vҁ h҅i chỉng tôi xem thuOϕc có đПợc bao trљ cho quÞ vҁ hay không (vt dơ̥ nhП khi thuOϕc 

của quÞ vҁ có trong Danh Sách ThuOϕc của chПНng trình nhПng chỉng tôi yêu cѝu quÞ vҁ phљi 

đПợc chỉng tôi phê duyѽt trПớc khi chỉng tôi bao trљ cho quÞ vҁ). 

LЮU ÿ: Nѵu nhâ thuOϕc của quÞ vҁ cho biѵt rѧng không thѹ cћp toa thuOϕc của quÞ vҁ, quÞ vҁ sѳ nhѣn 

đПợc thông báo giљi thtch cách liên lїc với chỉng tõi đѹ yêu cѝu quyѵt đҁnh bao trљ. 

  QuÞ vҁ yêu cѝu chỉng tôi thanh toán thuOϕc theo toa bác sĩ mình đã mua� Đãy lâ yêu cѝu mOϝt 

quyѵt đҁnh bao trљ vѷ thanh toán. 

 

Thuѳt  ngӳ  pháp  luͬ  của quyѵt  đҁnh  bao  trљ  vѷ  các thuOϕc  Phѝn D  lâ  “xác  đӏnh  bao  trѩ”.  

Nѵu quÞ vҁ khõng đồng Þ với quyѵt đҁnh bao trљ chỉng tõi đã đПa ra, quÞ vҁ có thѹ kháng nghҁ quyѵt 

đҁnh đó. Mơ̥c nây trình bây cљ cách yêu cѝu quyѵt đҁnh bao trљ vâ cách yêu cѝu kháng nghҁ. 

? 

N҅u quuͬ vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 

vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Đ҉ bi҅t thêm thông tin, hãy truy cѣp 
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SỔ TAY THu̮NH VIÊN Health Net Cal MediConnect ChПНng �� Cѝn lâm gì nѵu quÞ vҁ có vћn đѷ hoѭc khiѵu nїi 

(các quyѵt đҁnh, kháng nghҁ vâ khiѵu nїi vѷ bao trљ) 

Sử dơ̥ng bљng dПới đãy đѹ giỉp quÞ vҁ xác đҁnh phѝn nâo có thông tin dânh cho tình huOϕng của 

quÞ vҁ: 

Quuͬ vӏ ở trong trЯờng hợp nâo sau đãy? 

QuÞ vҁ có cѝn loїi 

thuOϕc không có trong 

Danh Sách ThuOϕc 

của chỉng tôi hoѭc 

cѝn chỉng tôi miѻn 

trừ mOϝt quy tѥc hoѭc 

hїn chѵ vѷ thuOϕc 

chỉng tôi bao trљ hay 

không? 

Quuͬ vӏ có th҉ yêu 

cѭu chỉng tõi đѽt 

ra ngoѧi lӋ. 

(Đãy lâ mOϝt loїi 

quyѵt đҁnh bao trљ.) 

Bѥt đѝu với Mơ̥c 6.2 

trên trang 211. Xem 

thêm Mơ̥c 6.3 vâ 6.4 

trên các trang 213 

vâ 214. 

QuÞ vҁ có muOϕn 

chỉng tôi bao trљ 

thuOϕc có trong Danh 

sách thuOϕc của 

chỉng tôi vâ quÞ vҁ 

có cho rѧng mình 

đáp ứng bћt kỳ quy 

tѥc hoѭc hїn chѵ 

nâo của chПНng 

trình (chѩng hїn nhП 

có đПợc sự phê 

duyѽt trПớc) cho loїi 

thuOϕc quÞ vҁ cѝn hay 

không? 

Quuͬ vӏ có th҉ yêu 

cѭu chỉng tôi ra 

quy҅t đӏnh bao trѩ. 

Đѵn thѩng Mơ̥c 6.4 

trên trang 214. 

QuÞ vҁ có muOϕn yêu 

cѝu chỉng tôi hoân 

lїi tiѷn thuOϕc quÞ vҁ 

đã nhѣn vâ đã thanh 

toán hay không? 

Quuͬ vӏ có th҉ yêu 

cѭu chỉng tôi hoân 

lѧi ti҇n cho quuͬ vӏ. 

(Đãy lâ mOϝt loїi 

quyѵt đҁnh bao trљ.) 

Đѵn thѩng Mơ̥c 6.4 

trên trang 214. 

Có phљi chỉng tõi đã 

báo với quÞ vҁ rѧng 

chỉng tôi sѳ không 

bao trљ hoѭc thanh 

toán tiѷn thuOϕc theo 

cách quÞ vҁ muOϕn 

thuOϕc đó đПợc bao 

trљ hoѭc thanh toán 

hay không? 

Quuͬ vӏ có th҉ 

kháng cáo. 

(Điѷu nây có nghĩa 

lâ quÞ vҁ đang yêu 

cѝu chỉng tôi xem 

xét lїi.) 

Đѵn thѩng Mơ̥c 6.5 

trên trang 217. 

? 

N҅u quuͬ vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 

vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Đ҉ bi҅t thêm thông tin, hãy truy cѣp 
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SỔ TAY THu̮NH VIÊN Health Net Cal MediConnect ChПНng �� Cѝn lâm gì nѵu quÞ vҁ có vћn đѷ hoѭc khiѵu nїi 

(các quyѵt đҁnh, kháng nghҁ vâ khiѵu nїi vѷ bao trљ) 

Mơ̥c 6.2: TrЯờng hợp ngoѧi lӋ lâ gì?  

TrПờng hợp ngoїi lѽ lâ cho phép nhѣn bљo hiѹm cho loїi thuOϕc thПờng không có trong Danh sách 

thuOϕc của chỉng tôi hoѭc cho phép sử dơ̥ng thuOϕc mâ không có mOϝt sOϕ quy tѥc vâ giới hїn. Nѵu 

thuOϕc không có trong Danh sách thuOϕc của chỉng tôi hoѭc khõng đПợc bao trљ theo cách quÞ vҁ 

muOϕn, quÞ vҁ có thѹ yêu cѝu chỉng tõi đПa ra “trПờng hợp ngoїi lѽ”� 

Khi quÞ vҁ yêu cѝu đѭt ra ngoїi lѽ, bác sĩ của quÞ vҁ hoѭc ngПời kê toa khác sѳ cѝn giљi thtch lÞ do y 

tѵ tїi sao quÞ vҁ cѝn trПờng hợp ngoїi lѽ đó. 

Sau đãy lâ các vt dơ̥ vѷ các trПờng hợp ngoїi lѽ mâ quÞ vҁ, bác sĩ của quÞ vҁ hoѭc ngПời kê toa 

khác có thѹ yêu cѝu chỉng tôi thực hiѽn: 

1.   Bao  trљ  thuOϕc Phѝn  D  không có  trong Danh  sách thuOϕc của  chỉng tôi.  

  Nѵu chỉng tõi đồng Þ đѭt ra ngoїi lѽ vâ bao trљ cho loїi thuOϕc không có trong Danh sách 

thuOϕc, quÞ vҁ sѳ cѝn trљ khoљn đồng trљ chi pht đПợc áp dơ̥ng với các loїi thuOϕc ở Bѣc 2 cho 

biѽt dПợc hoѭc Bѣc 1 cho thuOϕc gOϕc. 

  QuÞ vҁ không thѹ yêu cѝu đѭt ra ngoїi lѽ cho khoљn đồng thanh toán hoѭc đồng bљo hiѹm 

chỉng tôi yêu cѝu quÞ vҁ trљ cho loїi thuOϕc đó. 

2.   Loїi b҅  mOϝt hїn chѵ  đOϕi với  khoљn bao  trљ  của  chỉng  tôi.  Có  các  quy  tѥc  hoѭc hїn chѵ  bổ  sung  

áp dơ̥ng  đOϕi với mOϝt sOϕ  loїi  thuOϕc có  trong Danh  sách  thuOϕc của  chỉng tõi  (đѹ  biѵt  thêm  thông  

tin, hãy  đѵn  ChПНng  �)�  

 Các quy tѥc hoѭc giới hїn thêm vѷ khoљn bao trљ dânh cho mOϝt sOϕ loїi thuOϕc bao gồm: 

o  Phљi sử dơ̥ng phiên bљn thuOϕc gOϕc của mOϝt loїi thuOϕc thay vì thuOϕc chtnh hiѽu. 

o  Có đПợc sự phê duyѽt của chПНng trình trПớc khi chỉng tõi đồng Þ bao trљ loїi thuOϕc đó 

cho quÞ vҁ� (Điѷu nây đõi khi đПợc g҃i lâ “sự cho phép trПớc”�) 

o  Phљi thử dúng mOϝt loїi thuOϕc khác trПớc tiẽn trПớc khi chỉng tõi đồng Þ bao trљ loїi thuOϕc 

quÞ vҁ yêu cѝu� (Điѷu nây đõi khi đПợc g҃i lâ “liѽu pháp từng bПớc”�) 

o  Giới hїn vѷ sOϕ lПợng� ĐOϕi với mOϝt sOϕ loїi thuOϕc, chỉng tôi giới hїn sOϕ lПợng thuOϕc quÞ vҁ 

có thѹ nhѣn. 

 Nѵu chỉng tõi đồng Þ đѭt ra ngoїi lѽ vâ từ b҅ hїn chѵ cho quÞ vҁ, quÞ vҁ vѡn có thѹ yêu cѝu 

đѭt ra ngoїi lѽ cho khoљn đồng thanh toán chỉng tôi yêu cѝu quÞ vҁ trљ cho loїi thuOϕc đó. 

? 

N҅u quuͬ vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 

vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Đ҉ bi҅t thêm thông tin, hãy truy cѣp 

  

Thuѳt  ngӳ  pháp luͬ  cho  viѽc  yêu  cѝu  loїi b҅  giới hїn bao trљ  cho  mOϝt  loїi  thuOϕc đõi  khi  

đПợc g҃i  lâ  yêu  cѝu  “trЯờng hợp ngoѧi  lӋ  v҇  danh  mơ̥c  thuӕc”.  
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SỔ TAY THu̮NH VIÊN Health Net Cal MediConnect ChПНng �� Cѝn lâm gì nѵu quÞ vҁ có vћn đѷ hoѭc khiѵu nїi 

(các quyѵt đҁnh, kháng nghҁ vâ khiѵu nїi vѷ bao trљ) 

Mơ̥c 6.3: Nhӳng đi҇u quan trӑng cѭn bi҅t v҇ viӋc yêu cѭu trЯờng hợp 
ngoѧi lӋ 

Bác sѺ của quuͬ vӏ hoѽc ngЯời kê toa khác phѩi cho chỉng tôi bi҅t các luͬ do y t҅ 

Bác sĩ của quÞ vҁ hoѭc ngПời kê toa khác phљi cung cћp cho chỉng tôi tuyên bOϕ giљi thtch các lÞ do y 

tѵ cho viѽc yêu cѝu ngoїi lѽ. Quyѵt đҁnh vѷ trПờng hợp ngoїi lѽ của chỉng tôi sѳ nhanh hНn nѵu 

quÞ vҁ có thông tin nây từ bác sĩ của quÞ vҁ hoѭc ngПời kê toa khác khi quÞ vҁ yêu cѝu trПờng hợp 

ngoїi lѽ. 

Thõng thПờng, Danh sách thuOϕc của chỉng tôi bao gồm nhiѷu loїi thuOϕc đѹ điѷu trҁ mOϝt tình trїng 

cơ̥ thѹ. Các loїi thuOϕc nây đПợc g҃i lâ thuOϕc “thay thѵ”. Nѵu mOϝt loїi thuOϕc thay thѵ sѳ có hiѽu quљ 

nhП loїi thuOϕc quÞ vҁ yêu cѝu vâ không gây thêm tác dơ̥ng phơ̥ hoѭc các vћn đѷ sức kh҅e khác, 

thõng thПờng chỉng tôi sѳ không phê duyѽt yêu cѝu đПa ra ngoїi lѽ của quÞ vҁ. 

Chỉng tôi s҃ trѩ lời Đồng ý hoѽc Từ chӕi với yêu cѭu v҇ trЯờng hợp ngoѧi lӋ của 

quuͬ vӏ 

  Nѵu chỉng tôi trљ lời Có với yêu cѝu đѭt ra ngoїi lѽ của quÞ vҁ, trПờng hợp ngoїi lѽ thПờng 

kéo dâi cho đѵn khi kѵt thỉc năm theo lҁch� Điѷu nây đỉng với điѷu kiѽn lâ bác sĩ của quÞ vҁ 

tiѵp tơ̥c kê loїi thuOϕc đó cho quÞ vҁ vâ loїi thuOϕc đó tiѵp tơ̥c an toân vâ hiѽu quљ trong viѽc 

điѷu trҁ tình trїng của quÞ vҁ. 

  Nѵu chỉng tôi trљ lời Từ chӕi với yêu cѝu đѭt ra ngoїi lѽ của quÞ vҁ, quÞ vҁ có thѹ yêu cѝu 

viѽc xem xét quyѵt đҁnh của chỉng tôi bѧng cách kháng cáo. Mơ̥c 6.5 trên trang 204 trình bây 

cách kháng cáo nѵu chỉng tôi trљ lời Từ chӕi. 

Mơ̥c tiѵp theo trình bây cách yêu cѝu ra quyѵt đҁnh bao trљ, gồm cљ trПờng hợp ngoїi lѽ. 

? 

N҅u quuͬ vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 

vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Đ҉ bi҅t thêm thông tin, hãy truy cѣp 
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SỔ TAY THu̮NH VIÊN Health Net Cal MediConnect ChПНng �� Cѝn lâm gì nѵu quÞ vҁ có vћn đѷ hoѭc khiѵu nїi 

(các quyѵt đҁnh, kháng nghҁ vâ khiѵu nїi vѷ bao trљ) 

Mơ̥c 6.4: Cách yêu cѭu ra quy҅t đӏnh bao trѩ v҇ thuӕc Phѭn D hoѽc bồi 
hoân cho thuӕc Phѭn D, bao gồm trЯờng hợp ngoѧi lӋ 

Đi҇u cѭn lâm 

  Yêu cѝu loїi quyѵt đҁnh bao trљ quÞ vҁ 

muOϕn. G҃i điѽn, viѵt thП hoѭc gửi fax cho 

chỉng tõi đѹ đПa ra yẽu cѝu của quÞ vҁ. 

QuÞ vҁ, ngПời đїi diѽn, hoѭc bác sĩ của quÞ 

vҁ (hoѭc ngПời kê toa khác) có thѹ lâm điѷu 

nây. QuÞ vҁ có thѹ g҃i cho chỉng tôi theo sOϕ 

điѽn thoїi 18554643571 (TTY: 711), từ 

8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn hѵt 

thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, vào cuOϕi tuѝn 

và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ 

có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ vâo 

ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây 

miѻn pht. 

  QuÞ vҁ, bác sĩ của quÞ vҁ (hoѭc ngПời kê 

toa khác) hoѭc ngПời khác hânh đOϝng thay 

mѭt cho quÞ vҁ có thѹ yêu cѝu ra quyѵt đҁnh 

bao trљ. QuÞ vҁ cũng có thѹ yêu cѝu luѣt sП 

hânh đOϝng thay mѭt cho mình. 

  Đ҃c Mơ̥c � trẽn trang ��� đѹ tìm hiѹu cách 

cho phép ngПời khác lâm ngПời đїi diѽn 

cho quÞ vҁ. 

  QuÞ vҁ không cѝn cung cћp cho bác sĩ của 

quÞ vҁ hoѭc ngПời kê toa khác văn bљn cho 

phép đѹ thay mѭt quÞ vҁ yêu cѝu chỉng tôi 

đПa ra quyѵt đҁnh bao trљ. 

Xem nhanh: Cách yêu cѭu ra quy҅t 

đӏnh bao trѩ v҇ một loѧi thuӕc hoѽc 

khoѩn thanh toán 

G҃i điѽn, viѵt thП hoѭc gửi fax cho chỉng 

tõi đѹ yêu cѝu hoѭc yêu cѝu ngПời đїi 

diѽn, bác sĩ của quÞ vҁ hoѭc ngПời kê toa 

khác yêu cѝu. Chỉng tôi sѳ trљ lời quÞ vҁ 

cho quyѵt đҁnh bao trљ tiêu chuџn trong 

vông 72 giờ. Chỉng tôi sѳ trљ lời quÞ vҁ vѷ 

viѽc bồi hoân cho quÞ vҁ chi pht thuOϕc 

Phѝn D mâ quÞ vҁ đã thanh toán trong 

vông 14 ngây theo lҁch. 

  Nѵu quÞ vҁ yêu cѝu trПờng hợp ngoїi 

lѽ, hãy nêu cљ tuyên bOϕ ủng hOϝ từ bác 

sĩ của quÞ vҁ hoѭc ngПời kê toa khác. 

  QuÞ vҁ, bác sĩ của quÞ vҁ hoѭc ngПời 

kê toa khác có thѹ yêu cѝu quyѵt đҁnh 

nhanh. (Các quyѵt đҁnh nhanh thПờng 

đПợc đПa ra trong vông 24 giờ.) 

  Hãy đ҃c mơ̥c nây đѹ đљm bљo quÞ vҁ 

đủ tiêu chuџn nhѣn quyѵt đҁnh nhanh! 

Cũng nẽn đ҃c đѹ tìm hiѹu thông tin vѷ 

các thời hїn đПa ra quyѵt đҁnh. 

  Nѵu quÞ vҁ muOϕn yêu cѝu chỉng tôi hoân lїi tiѷn thuOϕc cho quÞ vҁ, hãy đ҃c ChПНng � của sổ 

tay nây� ChПНng � mõ tљ các thời điѹm mâ quÞ vҁ có thѹ cѝn yêu cѝu bồi hoân� ChПНng nây 

cũng trình bây cách gửi tâi liѽu yêu cѝu chỉng tôi hoân lїi cho quÞ vҁ phѝn đồng trљ chi pht 

của chỉng tôi cho thuOϕc quÞ vҁ đã thanh toán. 

  Nѵu quÞ vҁ đang yẽu cѝu trПờng hợp ngoїi lѽ, hãy cung cћp “tuyên bOϕ ủng hOϝ”� Bác sĩ của 

quÞ vҁ hoѭc ngПời kê toa khác phљi cung cћp cho chỉng tôi lÞ do y tѵ cho trПờng hợp ngoїi 

lѽ vѷ thuOϕc. Chỉng tôi g҃i đãy lâ “tuyên bOϕ ủng hOϝ.” 

? 

N҅u quuͬ vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 

vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Đ҉ bi҅t thêm thông tin, hãy truy cѣp 
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SỔ TAY THu̮NH VIÊN Health Net Cal MediConnect ChПНng �� Cѝn lâm gì nѵu quÞ vҁ có vћn đѷ hoѭc khiѵu nїi 

(các quyѵt đҁnh, kháng nghҁ vâ khiѵu nїi vѷ bao trљ) 

  Bác sĩ của quÞ vҁ hoѭc ngПời kê toa khác có thѹ gửi fax hoѭc gửi tuyên bOϕ đó qua đПờng bПu 

điѽn cho chỉng tôi. Hoѭc bác sĩ của quÞ vҁ hoѭc ngПời kê toa khác có thѹ cho chỉng tôi biѵt 

qua điѽn thoїi vâ sau đó gửi fax hoѭc gửi tuyên bOϕ đó qua đПờng bПu điѽn cho chỉng tôi. 

N҅u lâ do tình trѧng sức khӓe của quuͬ vӏ, hãy yêu cѭu chỉng tôi ra “quy҅t đӏnh bao 

trѩ nhanh” 

Chỉng tôi sѳ sử dơ̥ng “thời hїn tiêu chuџn” trừ khi chỉng tõi đồng Þ sử dơ̥ng “thời hїn nhanh”� 

  Quy҅t đӏnh bao trѩ tiêu chuѯn có nghĩa lâ chỉng tôi sѳ trљ lời quÞ vҁ trong vông 72 giờ sau 

khi nhѣn đПợc tuyên bOϕ từ bác sĩ của quÞ vҁ. 

  Quy҅t đӏnh bao trѩ nhanh có nghĩa lâ chỉng tôi sѳ trљ lời quÞ vҁ trong vòng 24 giờ sau khi 

chúng tôi nhѣn đПợc tuyên bOϕ từ bác sĩ của quÞ vҁ. 

 

Thuѳt  ngӳ  pháp  luͬ  của  “quyѵt đҁnh bao  trљ  nhanh” đó  lâ  “xác đӏnh  bao trѩ  đЯợc  giѩi 

quy҅t  nhanh”.  

QuÞ vҁ chѿ có thѹ nhѣn đПợc quyѵt đҁnh bao trљ nhanh nѵu quÞ vҁ đang yêu cѝu cho loїi thuOϕc quÞ vҁ 

vѡn chПa nhѣn đПợc. (QuÞ vҁ không thѹ nhѣn quyѵt đҁnh bao trљ nhanh nѵu đang yẽu cѝu chỉng tôi 

hoân lїi tiѷn thuOϕc quÞ vҁ đã mua rồi.) 

QuÞ vҁ chѿ có thѹ nhѣn đПợc quyѵt đҁnh bao trљ nhanh nѵu viѽc sử dơ̥ng thời hїn tiêu chuџn có thѹ 

gây tổn hїi nghiêm tr҃ng đѵn sức kh҅e của quÞ vҁ hoѭc có hїi tới khљ năng hoїt đOϝng của quÞ vҁ. 

Nѵu bác sĩ của quÞ vҁ hoѭc ngПời kê toa khác cho chỉng tôi biѵt rѧng sức kh҅e của quÞ vҁ cѝn phљi 

đПợc ra “quyѵt đҁnh bao trљ nhanh”, chỉng tôi sѳ tự đOϝng đồng Þ ra quyѵt đҁnh bao trљ nhanh cho 

quÞ vҁ vâ lá thП thõng báo sѳ cho quÞ vҁ biѵt điѷu đó. 

  Nѵu quÞ vҁ tự mình yêu cѝu ra quyѵt đҁnh bao trљ nhanh (không có ủng hOϝ của bác sĩ quÞ vҁ 

hoѭc ngПời kê toa khác), chỉng tôi sѳ quyѵt đҁnh liѽu quÞ vҁ có đПợc nhѣn quyѵt đҁnh bao trљ 

nhanh hay không. 

  Nѵu chỉng tôi quyѵt đҁnh rѧng bѽnh trїng của quÞ vҁ khõng đáp ứng các yêu cѝu đѹ nhѣn 

quyѵt đҁnh bao trљ nhanh, thay vâo đó chỉng tôi sѳ sử dơ̥ng thời hїn tiêu chuџn. 

o  Chỉng tôi sѳ gửi thП thông báo cho quÞ vҁ biѵt điѷu đó. Lá thП thõng báo nây sѳ cho quÞ 

vҁ biѵt cách nOϝp đНn khiѵu nїi vѷ quyѵt đҁnh đПa ra quyѵt đҁnh tiêu chuџn cho quÞ vҁ của 

chỉng tôi. 

o  QuÞ vҁ có thѹ nOϝp “khiѵu nїi nhanh” vâ nhѣn đПợc trљ lời khiѵu nїi trong vông 24 giờ� Đѹ 

biѵt thêm thông tin vѷ quy trình khiѵu nїi, gồm cљ khiѵu nїi nhanh, hãy xem Mơ̥c 10 trên 

trang 238. 

? 

N҅u quuͬ vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 

vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Đ҉ bi҅t thêm thông tin, hãy truy cѣp 
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SỔ TAY THu̮NH VIÊN Health Net Cal MediConnect ChПНng �� Cѝn lâm gì nѵu quÞ vҁ có vћn đѷ hoѭc khiѵu nїi 

(các quyѵt đҁnh, kháng nghҁ vâ khiѵu nїi vѷ bao trљ) 

Thời hѧn cho “quy҅t đӏnh bao trѩ nhanh” 

  Nѵu chỉng tôi sử dơ̥ng thời hїn nhanh, chỉng tôi phљi trљ lời quÞ vҁ trong vông 24 giờ� Điѷu 

nây có nghĩa lâ trong vông 24 giờ sau khi chỉng tôi nhѣn đПợc yêu cѝu của quÞ vҁ. Hoѭc 

24 giờ sau khi chỉng tôi nhѣn đПợc tuyên bOϕ ủng hOϝ yêu cѝu của quÞ vҁ từ bác sĩ của quÞ vҁ 

hoѭc ngПời kê toa nѵu quÞ vҁ yêu cѝu trПờng hợp ngoїi lѽ. Chỉng tôi sѳ trљ lời quÞ vҁ sớm 

hНn nѵu tình trїng sức kh҅e của quÞ vҁ đôi h҅i nhП vѣy. 

  Nѵu chỉng tõi khõng đáp ứng thời hїn nây, chỉng tôi sѳ gửi yêu cѝu của quÞ vҁ lên Cћp 2 

trong quy trình kháng cáo. Ở Cћp 2, Thực thѹ đánh giá đOϝc lѣp sѳ xem xét yêu cѝu của 

quÞ vҁ. 

  N҅u chỉng tôi trѩ lời Có với mOϝt phѝn hoѭc tћt cљ yêu cѝu của quÞ vҁ, chỉng tôi phљi cung 

cћp cho quÞ vҁ khoљn bao trљ trong vông 24 giờ sau khi chỉng tôi nhѣn yêu cѝu của quÞ vҁ 

hoѭc nhѣn tuyên bOϕ ủng hOϝ yêu cѝu của quÞ vҁ từ bác sĩ hoѭc ngПời kê toa của quÞ vҁ. 

  N҅u chỉng tôi trѩ lời Từ Chӕi với mOϝt phѝn hoѭc tћt cљ yêu cѝu của quÞ vҁ, chỉng tôi sѳ 

gửi cho quÞ vҁ mOϝt lá thП giљi thtch lÞ do tїi sao chỉng tôi trљ lời Từ Chӕi� Lá thП đó cũng sѳ 

giљi thtch cách quÞ vҁ có thѹ kháng nghҁ quyѵt đҁnh của chỉng tôi. 

Thời hѧn cho “quy҅t đӏnh bao trѩ tiêu chuѯn” v҇ loѧi thuӕc quuͬ vӏ chЯa nhѳn đЯợc 

  Nѵu chỉng tôi sử dơ̥ng thời hїn tiêu chuџn, chỉng tôi phљi trљ lời quÞ vҁ trong vông 72 giờ 

sau khi chỉng tôi nhѣn đПợc yêu cѝu của quÞ vҁ. Hoѭc sau khi chỉng tôi nhѣn đПợc tuyên bOϕ 

ủng hOϝ từ bác sĩ của quÞ vҁ hoѭc ngПời kê toa nѵu quÞ vҁ yêu cѝu trПờng hợp ngoїi lѽ. 

Chỉng tôi sѳ trљ lời quÞ vҁ sớm hНn nѵu tình trїng sức kh҅e của quÞ vҁ đôi h҅i nhП vѣy. 

  Nѵu chỉng tõi khõng đáp ứng thời hїn nây, chỉng tôi sѳ gửi yêu cѝu của quÞ vҁ đѵn quy 

trình kháng cáo Cћp 2. Ở Cћp 2, Thực thѹ đánh giá đOϝc lѣp sѳ xem xét yêu cѝu của quÞ vҁ. 

  N҅u chỉng tôi trѩ lời Đồng ý với mOϝt phѝn hoѭc tћt cљ yêu cѝu của quÞ vҁ, chỉng tôi phљi 

phê duyѽt hoѭc cung cћp bљo hiѹm trong vông 72 giờ sau khi nhѣn đПợc yêu cѝu của quÞ vҁ 

hoѭc, nѵu quÞ vҁ yêu cѝu trПờng hợp ngoїi lѽ, chỉng tôi nhѣn đПợc tuyên bOϕ hOϛ trợ từ bác sĩ 

hoѭc ngПời kê toa của quÞ vҁ. 

  N҅u câu trѩ lời của chỉng tôi lâ Không đOϕi với mOϝt phѝn hoѭc tћt cљ những yêu cѝu của 

quÞ vҁ, chỉng tôi sѳ gửi cho quÞ vҁ mOϝt bức thП giљi thích lý do tїi sao chúng tôi nói Không. 

Lá thП cũng sѳ giљi thtch cách quÞ vҁ có thѹ kháng nghҁ quyѵt đҁnh của chỉng tôi. 

Thời hѧn cho “quy҅t đӏnh bao trѩ tiêu chuѯn” v҇ khoѩn thanh toán cho loѧi thuӕc quuͬ 

vӏ đã mua 

  Chỉng tôi phљi trљ lời quÞ vҁ trong vông 14 ngây theo lҁch sau khi nhѣn đПợc yêu cѝu của 

quÞ vҁ. 

? 

N҅u quuͬ vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 

vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Đ҉ bi҅t thêm thông tin, hãy truy cѣp 
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SỔ TAY THu̮NH VIÊN Health Net Cal MediConnect ChПНng �� Cѝn lâm gì nѵu quÞ vҁ có vћn đѷ hoѭc khiѵu nїi 

(các quyѵt đҁnh, kháng nghҁ vâ khiѵu nїi vѷ bao trљ) 

  Nѵu chỉng tôi khõng đáp ứng thời hїn nây, chỉng tôi sѳ gửi yêu cѝu của quÞ vҁ lên Cћp 2 

trong quy trình kháng cáo. Ở cћp 2, Thực Thѹ Đánh Giá ĐOϝc Lѣp sѳ xem xét yêu cѝu của 

quÞ vҁ. 

  N҅u chỉng tôi trѩ lời Đồng ÿ với mOϝt phѝn hoѭc tћt cљ yêu cѝu của quÞ vҁ, chỉng tôi sѳ 

thanh toán cho quÞ vҁ trong vông 14 ngây theo lҁch. 

  N҅u câu trѩ lời của chỉng tôi lâ Không cho mOϝt phѝn hoѭc tћt cљ những yêu cѝu của quÞ 

vҁ, chỉng tôi sѳ gửi cho quÞ vҁ mOϝt lá thП giљi thtch lÞ do tїi sao chỉng tôi trљ lời Từ Chӕi. Lá 

thП đó cũng sѳ giљi thtch cách quÞ vҁ có thѹ kháng cáo quyѵt đҁnh của chỉng tôi. 

Mơ̥c 6.5: Kháng cáo Cѫp 1 đӕi với các thuӕc Phѭn D  

   Đѹ  bѥt đѝu  kháng cáo,  quÞ  vҁ, bác sĩ  của 

quÞ  vҁ  hoѭc ngПời  kê toa  khác hoѭc ngПời 

đїi  diѽn của quÞ  vҁ  phaЦ i  liên  lїc với 

chỉng  tôi.  

Ц

  Nѵu quÞ vҁ muOϕn yêu cѝu kháng cáo tiêu 

chuџn, quÞ vҁ có thѹ kháng cáo bѧng cách 

gửi yêu cѝu bѧng văn bљn. QuÞ vҁ cũng có 

thѹ yêu cѝu kháng cáo bѧng cách g҃i cho 

chỉng tôi theo sOϕ 18554643571 

(TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ 

Hai đѵn hѵt thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ 

lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i 

của quÞ vҁ vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. 

CuOϝc g҃i nây miѻn pht. 

  Nѵu quÞ vҁ muOϕn kháng cáo nhanh, quÞ vҁ 

có thѹ kháng cáo bѧng văn bљn hoѭc quÞ vҁ 

có thѹ g҃i điѽn cho chỉng tôi. 

  Hãy yêu cѝu kháng cáo trong vông 

60 ngây theo lӏch kѹ từ ngây trên thông 

báo chỉng tôi gửi đѹ cho quÞ vҁ biѵt vѷ 

quyѵt đҁnh của chỉng tôi. Nѵu quÞ vҁ b҅ lỡ 

thời hїn nây vâ có lÞ do chtnh đáng cho 

viѽc b҅ lỡ đó, chỉng tôi có thѹ cho quÞ vҁ 

thêm thời gian đѹ kháng cáo. Vt dơ̥ nhП lÞ 

do chtnh đáng cho viѽc b҅ lỡ thời hїn lâ 

Xem nhanh: Cách ti҅n hânh Kháng cáo 

Cѫp 1 

QuÞ vҁ, bác sĩ của quÞ vҁ hoѭc ngПời kê 

toa hoѭc ngПời đїi diѽn của quÞ vҁ có thѹ 

đПa ra yẽu cѝu bѧng văn bљn vâ gửi thП 

qua đПờng bПu điѽn hoѭc gửi fax cho 

chỉng tôi. QuÞ vҁ cũng có thѹ yêu cѝu 

kháng cáo bѧng cách g҃i điѽn cho 

chỉng tôi. 

  Yêu cѝu trong vông 60 ngây theo 

lӏch kѹ từ ngây nhѣn đПợc quyѵt đҁnh 

mâ quÞ vҁ muOϕn kháng nghҁ. Nѵu quÞ 

vҁ b҅ lỡ thời hїn vì lÞ do chtnh đáng, 

quÞ vҁ vѡn có thѹ kháng nghҁ. 

  QuÞ vҁ, bác sĩ của quÞ vҁ hoѭc ngПời 

kê toa hoѭc ngПời đїi diѽn của quÞ vҁ 

có thѹ g҃i điѽn cho chỉng tõi đѹ yêu 

cѝu kháng cáo nhanh. 

  Hãy đ҃c mơ̥c nây đѹ đљm bљo quÞ vҁ 

đủ tiêu chuџn nhѣn quyѵt đҁnh nhanh! 

Cũng nẽn đ҃c đѹ tìm hiѹu thông tin vѷ 

các thời hїn đПa ra quyѵt đҁnh. 

? 

N҅u quuͬ vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 

vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Đ҉ bi҅t thêm thông tin, hãy truy cѣp 
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SỔ TAY THu̮NH VIÊN Health Net Cal MediConnect ChПНng �� Cѝn lâm gì nѵu quÞ vҁ có vћn đѷ hoѭc khiѵu nїi 

(các quyѵt đҁnh, kháng nghҁ vâ khiѵu nїi vѷ bao trљ) 

quÞ vҁ mѥc bѽnh nghiêm tr҃ng, khiѵn quÞ vҁ không thѹ liên lїc với chỉng tôi hoѭc chỉng tôi 

đã cung cћp cho quÞ vҁ thông tin không chtnh xác hoѭc khõng đѝy đủ vѷ thời hїn yêu cѝu 

kháng cáo. 

  QuÞ vҁ có quyѷn yêu cѝu chỉng tôi cung cћp bљn sao thông tin vѷ kháng cáo của quÞ vҁ� Đѹ 

yêu cѝu mOϝt bљn sao, vui lòng g҃i cho bOϝ phѣn Dҁch vơ̥ hOϝi viên theo sOϕ 18554643571 

(TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, vào cuOϕi 

tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ vâo 

ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. 

 

Thuѳt  ngӳ  pháp  luͬ  cho  viѽc  kháng  cáo  với  chПНng  trình  vѷ  quyѵt đҁnh  bao trљ  thuOϕc 

Phѝn  D  lâ  “xác  đӏnh  lѧi”.  

 

Nѵu muOϕn, quÞ vҁ vâ bác sĩ của mình hoѭc ngПời kê toa khác có thѹ cung cћp cho chỉng tôi thêm 

thõng tin đѹ hOϛ trợ kháng cáo của quÞ vҁ. 

N҅u lâ do tình trѧng sức khӓe của quuͬ vӏ, hãy yêu cѭu “kháng cáo nhanh” 

  Nѵu quÞ vҁ muOϕn kháng cáo quyѵt đҁnh mâ chПНng trình của chỉng tõi đã đПa ra vѷ loїi 

thuOϕc quÞ vҁ vѡn chПa nhѣn đПợc, quÞ vҁ vâ bác sĩ của mình hoѭc ngПời kê toa khác sѳ cѝn 

quyѵt đҁnh liѽu quÞ vҁ có cѝn “kháng cáo nhanh” hay không. 

  Các yêu cѝu đѹ nhѣn “kháng nghҁ nhanh” giOϕng với các yêu cѝu đѹ nhѣn “quyѵt đҁnh bao trљ 

nhanh” trong Mơ̥c 6.4 trên trang 201. 

 

Thuѳt  ngӳ  pháp  luͬ  của “kháng  cáo  nhanh” đó  lâ  “xác đӏnh  lѧi  đЯợc giѩi  quy҅t  nhanh”.  

 

ChЯЭng trình của chỉng tôi s҃ xem xét kháng nghӏ của quuͬ vӏ vâ đЯa ra quy҅t đӏnh 

cho quuͬ vӏ 

  Chỉng tôi xem xét kȲ lїi tћt cљ các thông tin vѷ yêu cѝu bao trљ của quÞ vҁ. Chỉng tôi kiѹm tra 

xem liѽu chỉng tôi có đang tuân thủ tћt cљ các quy tѥc khi trљ lời Từ Chӕi với yêu cѝu của 

quÞ vҁ hay không. Chỉng tôi có thѹ liên lїc với quÞ vҁ hoѭc bác sĩ của quÞ vҁ hoѭc ngПời kê 

toa khác đѹ có thẽm thõng tin� NgПời đánh giá sѳ lâ ngПời khõng đПa ra quyѵt đҁnh bao trљ 

ban đѝu. 

? 

N҅u quuͬ vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 

vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Đ҉ bi҅t thêm thông tin, hãy truy cѣp 
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SỔ TAY THu̮NH VIÊN Health Net Cal MediConnect ChПНng �� Cѝn lâm gì nѵu quÞ vҁ có vћn đѷ hoѭc khiѵu nїi 

(các quyѵt đҁnh, kháng nghҁ vâ khiѵu nїi vѷ bao trљ) 

Thời hѧn cho “kháng cáo nhanh” 

  Nѵu chỉng tôi sử dơ̥ng thời hїn nhanh, chỉng tôi sѳ trљ lời quÞ vҁ trong vông 72 giờ sau khi 

nhѣn đПợc kháng cáo của quÞ vҁ hoѭc trong thời gian sớm hНn nѵu tình trїng sức kh҅e của 

quÞ vҁ yêu cѝu. 

  Nѵu chỉng tôi không trљ lời quÞ vҁ trong vông 72 giờ, chỉng tôi sѳ gửi yêu cѝu của quÞ vҁ lên 

Cћp 2 trong quy trình kháng cáo. Ở Cћp 2, Thực Thѹ Đánh Giá ĐOϝc Lѣp sѳ xem xét kháng 

nghҁ của quÞ vҁ. 

  N҅u chỉng tôi trѩ lời Có với mOϝt phѝn hoѭc tћt cљ yêu cѝu của quÞ vҁ, chỉng tôi phљi cung 

cћp khoљn bao trљ trong vông 72 giờ sau khi nhѣn đПợc kháng nghҁ của quÞ vҁ. 

  N҅u chỉng tôi trѩ lời Từ Chӕi với mOϝt phѝn hoѭc tћt cљ yêu cѝu của quÞ vҁ, chỉng tôi sѳ 

gửi thП cho quÞ vҁ giљi thtch lÞ do tїi sao chỉng tôi trљ lời Từ Chӕi. 

Thời hѧn cho “kháng nghӏ tiêu chuѯn” 

  Nѵu chỉng tôi sử dơ̥ng thời hїn tiêu chuџn, chỉng tôi phљi trљ lời quÞ vҁ trong vông 7 ngây 

theo lҁch sau khi nhѣn đПợc kháng cáo của quÞ vҁ hoѭc trong thời gian sớm hНn nѵu tình 

trїng sức kh҅e của quÞ vҁ yêu cѝu, trừ khi quý vҁ yêu cѝu chúng tôi hoân lїi tiѷn thuOϕc quÞ vҁ 

đã mua. Nѵu quý vҁ đang yẽu cѝu chỉng tôi hoàn lїi tiѷn thuOϕc quý vҁ đã mua, chỉng tOϕi phљi 

trљ lời quÞ vҁ trong vông 14 ngây theo lҁch sau khi nhѣn đПợc kháng cáo của quÞ vҁ. Nѵu quÞ 

vҁ cho rѧng tình trїng sức kh҅e của mình đôi h҅i điѷu đó, quÞ vҁ cѝn yêu cѝu “kháng cáo nhanh”� 

  Nѵu chỉng tõi khõng đПa ra quyѵt đҁnh cho quÞ vҁ trong vông 7 ngây theo lҁch, hoѭc 14 ngày 

nѵu quý vҁ yêu cѝu chúng tôi hoàn lїi tiѷn thuOϕc quý vҁ đã mua, chỉng tôi sѳ gửi yêu cѝu của 

quÞ vҁ lên Cћp 2 trong quy trình kháng cáo. Ở Cћp 2, Thực Thѹ Đánh Giá ĐOϝc Lѣp sѳ xem 

xét kháng nghҁ của quÞ vҁ. 

  N҅u chỉng tôi trѩ lời Có với mOϝt phѝn hoѭc tћt cљ yêu cѝu của quÞ vҁ: 

o  Nѵu chỉng tôi phê duyѽt yêu cѝu bљo hiѹm, chỉng tôi phљi cung cћp bљo hiѹm nhanh 

chóng theo yêu cѝu của tình trїng sức kh҅e của quÞ vҁ, nhПng chѣm nhћt lâ 7 ngây tính 

theo lҁch sau khi chỉng tôi nhѣn đПợc kháng cáo của quÞ vҁ hoѭc 14 ngày nѵu quý vҁ yêu 

cѝu chúng tôi hoàn lїi tiѷn thuOϕc quý vҁ đã mua� 

o  Nѵu chỉng tôi phê duyѽt yêu cѝu hoân lїi tiѷn cho thuOϕc quÞ vҁ đã mua, chỉng tôi sѳ gửi 

khoљn thanh toán cho quÞ vҁ trong vông 30 ngây theo lҁch sau khi nhѣn đПợc yêu cѝu 

kháng cáo của quÞ vҁ. 

  N҅u chỉng tôi trѩ lời Từ chӕi với mOϝt phѝn hoѭc tћt cљ yêu cѝu của quÞ vҁ, chỉng tôi sѳ gửi 

cho quÞ vҁ mOϝt lá thП giљi thtch lÞ do tїi sao chỉng tôi trљ lời Từ chӕi vâ trình bây cách kháng 

cáo quyѵt đҁnh của chỉng tôi. 

? 

N҅u quuͬ vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 

vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Đ҉ bi҅t thêm thông tin, hãy truy cѣp 
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(các quyѵt đҁnh, kháng nghҁ vâ khiѵu nїi vѷ bao trљ) 

Mơ̥c 6.6: Kháng cáo Cѫp 2 đӕi với các thuӕc Phѭn D  

Nѵu chỉng tôi trљ lời Từ chӕi với mOϝt phѝn hoѭc 

tћt cљ kháng cáo của quÞ vҁ, quÞ vҁ có thѹ ch҃n 

chћp nhѣn quyѵt đҁnh nây hay tiѵn hânh mOϝt kháng 

cáo khác. Nѵu quÞ vҁ quyѵt đҁnh tiѵp tơ̥c lên Kháng 

cáo Cћp 2, Thực thѹ đánh giá đOϝc lѣp (IRE) sѳ 

xem xét quyѵt đҁnh của chỉng tôi. 

  Nѵu quÞ vҁ muOϕn IRE xem xét trПờng hợp 

của quÞ vҁ, yêu cѝu kháng nghҁ của quÞ vҁ 

phљi dПới dїng văn bљn. Lá thП chỉng tôi 

gửi thông báo vѷ quyѵt đҁnh của chỉng tôi 

ở Kháng Nghҁ Cћp 1 sѳ giљi thtch cách yêu 

cѝu Kháng Nghҁ Cћp 2. 

  Khi quÞ vҁ kháng cáo với IRE, chỉng tôi sѳ 

gửi cho h҃ hồ sН trПờng hợp của quÞ vҁ. 

QuÞ vҁ có quyѷn yêu cѝu chỉng tôi cung 

cћp bљn sao hồ sН trПờng hợp của mình 

bѧng cách g҃i cho bOϝ phѣn Dҁch vơ̥ hOϝi viên 

theo sOϕ 18554643571 (TTY: 711), từ 

8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, Thứ Hai đѵn Thứ 

Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, vào cuOϕi tuѝn và 

ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có 

ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ vâo 

ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây 

miѻn pht. 

Xem nhanh: Cách ti҅n hânh Kháng cáo 

Cѫp 2 

Nѵu quÞ vҁ muOϕn Thực Thѹ Đánh Giá 

ĐOϝc Lѣp xem xét trПờng hợp của quÞ vҁ, 

quÞ vҁ phљi có yêu cѝu kháng nghҁ bѧng 

văn bљn. 

  Yêu cѝu trong vông 60 ngây theo 

lӏch kѹ từ ngây nhѣn đПợc quyѵt đҁnh 

mâ quÞ vҁ muOϕn kháng nghҁ. Nѵu quÞ 

vҁ b҅ lỡ thời hїn vì lÞ do chtnh đáng, 

quÞ vҁ vѡn có thѹ kháng nghҁ. 

  QuÞ vҁ, bác sĩ của quÞ vҁ hoѭc ngПời 

kê toa khác hoѭc đїi diѽn của quÞ vҁ 

có thѹ yêu cѝu Kháng cáo Cћp 2. 

  Hãy đ҃c mơ̥c nây đѹ đљm bљo quÞ vҁ 

đủ tiêu chuџn nhѣn quyѵt đҁnh nhanh! 

Cũng nẽn đ҃c đѹ tìm hiѹu thông tin vѷ 

các thời hїn đПa ra quyѵt đҁnh. 

  QuÞ vҁ có quyѷn cung cћp cho IRE thông tin khác đѹ hOϛ trợ kháng cáo của mình. 

  IRE lâ tổ chức đOϝc lѣp do Medicare thuê. Tổ chức nây không liên kѵt với chПНng trình nây 

vâ không phљi lâ cН quan chtnh phủ. 

  Những ngПời đánh giá tїi IRE sѳ xem xét cџn thѣn tћt cљ các thõng tin liẽn quan đѵn kháng 

cáo của quÞ vҁ. Tổ chức nây sѳ gửi cho quÞ vҁ mOϝt lá thП giљi thtch vѷ quyѵt đҁnh của h҃. 

? 

 

Thuѳt  ngӳ  pháp  luͬ  cho  viѽc kháng  nghҁ  với  IRE  vѷ  thuOϕc Part  D  lâ  “xem xét  lѧi”�   

 

N҅u quuͬ vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 

vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Đ҉ bi҅t thêm thông tin, hãy truy cѣp 
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(các quyѵt đҁnh, kháng nghҁ vâ khiѵu nїi vѷ bao trљ) 

Thời hѧn cho “kháng nghӏ nhanh” ở Cѫp 2 

  Nѵu lâ do tình trїng sức kh҅e của quÞ vҁ, hãy yêu cѝu Thực thѹ đánh giá đOϝc lѣp (IRE) đПa 

ra “kháng cáo nhanh”� 

  Nѵu IRE đồng Þ cho phép quÞ vҁ “kháng cáo nhanh”, IRE phљi trљ lời Kháng cáo Cћp 2 của 

quÞ vҁ trong vông 72 giờ sau khi nhѣn đПợc yêu cѝu kháng cáo của quÞ vҁ. 

  Nѵu IRE trљ lời Đồng ý với mOϝt phѝn hoѭc tћt cљ yêu cѝu của quÞ vҁ, chỉng tôi phљi chћp 

thuѣn hoѭc cung cћp cho quÞ vҁ bљo hiѹm thuOϕc đó trong vông 24 giờ sau khi chỉng tôi nhѣn 

đПợc quyѵt đҁnh. 

Thời hѧn cho “kháng cáo tiêu chuѯn” ở Cѫp 2 

  Nѵu quÞ vҁ có kháng nghҁ tiêu chuџn ở Cћp 2, Thực Thѹ Đánh Giá ĐOϝc Lѣp (viѵt tѥt trong 

tiѵng Anh lâ IRE) phљi trљ lời Kháng Nghҁ Cћp 2 cho quÞ vҁ trong vông 7 ngây theo lҁch sau 

khi nhѣn đПợc kháng nghҁ của quÞ vҁ, hoѭc 14 ngày nѵu quý vҁ yêu cѝu chúng tôi hoàn lїi 

tiѷn thuOϕc quý vҁ đã mua� 

  Nѵu IRE trљ lời Đồng ÿ với mOϝt phѝn hoѭc tћt cљ yêu cѝu của quÞ vҁ, chỉng tôi phљi chћp 

thuѣn hoѭc cung cћp cho quÞ vҁ bљo hiѹm thuOϕc đó trong vông 72 giờ sau khi chỉng tôi nhѣn 

đПợc quyѵt đҁnh. 

  Nѵu IRE phê duyѽt yêu cѝu hoân lїi tiѷn thuOϕc quÞ vҁ đã mua, chỉng tôi sѳ gửi khoљn thanh 

toán cho quÞ vҁ trong vông 30 ngây theo lҁch sau khi nhѣn đПợc quyѵt đҁnh. 

Đi҇u gì s҃ xѩy ra n҅u Thӵc th҉ đánh giá độc lѳp trѩ lời Từ chӕi với Kháng cáo Cѫp 2 

của quuͬ vӏ? 

Từ chӕi có nghĩa lâ Thực thѹ xét duyѽt đOϝc lѣp (IRE) đồng Þ với quyѵt đҁnh của chỉng tôi lâ không 

phê duyѽt yêu cѝu của quÞ vҁ. Điѷu nây đПợc g҃i lâ “tán thânh quyѵt đҁnh”� Điѷu đó cũng đПợc g҃i lâ 

“khПớc từ kháng cáo của quÞ vҁ”� 

Nѵu quÞ vҁ muOϕn đi đѵn Cћp 3 của quy trình kháng cáo, thuOϕc quÞ vҁ đang yẽu cѝu phљi đáp ứng 

mOϝt mức tOϕi thiѹu. Nѵu giá trҁ đó thћp hНn mức tOϕi thiѹu, quÞ vҁ không thѹ kháng cáo thêm. Nѵu giá 

trҁ đó đủ cao, quÞ vҁ có thѹ yêu cѝu kháng cáo Cћp �� Lá thП quÞ vҁ nhѣn đПợc từ IRE sѳ cho quÞ vҁ 

biѵt giá trҁ cѝn thiѵt đѹ tiѵp tơ̥c quy trình kháng cáo. 

? 

N҅u quuͬ vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 

vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Đ҉ bi҅t thêm thông tin, hãy truy cѣp 
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Mơ̥c 7: Yêu cѭu chỉng tôi bao trѩ cho viӋc nѷm viӋn lãu hЭn  

Khi quÞ vҁ đПợc nhѣp viѽn, quÞ vҁ có quyѷn nhѣn tћt cљ các dҁch vơ̥ bѽnh viѽn đПợc chỉng tôi bao 

trљ mâ cѝn thiѵt đѹ chџn đoán vâ điѷu trҁ bѽnh hoѭc thПНng ttch của quÞ vҁ. 

Trong thời gian quÞ vҁ nѧm viѽn đПợc bao trљ, bác sĩ của quÞ vҁ vâ đOϝi ngũ nhân viên của bѽnh viѽn 

sѳ lâm viѽc với quÞ vҁ đѹ chuџn bҁ cho ngây quÞ vҁ rời kh҅i bѽnh viѽn. H҃ cũng sѳ giỉp bOϕ trt bћt kỳ 

dҁch vơ̥ chăm sóc nâo mâ quÞ vҁ có thѹ cѝn sau khi rời kh҅i bѽnh viѽn. 

  Ngây quÞ vҁ rời kh҅i bѽnh viѽn đПợc g҃i lâ “ngây xuћt viѽn”� 

  Bác sĩ của quÞ vҁ hoѭc nhân viên của bѽnh viѽn sѳ báo cho quÞ vҁ biѵt ngây xuћt viѽn của 

quÞ vҁ lâ ngây nâo. 

Nѵu quÞ vҁ cho rѧng mình bҁ yêu cѝu rời kh҅i bѽnh viѽn quá sớm, quÞ vҁ có thѹ yêu cѝu nѧm viѽn lâu 

hНn� Mơ̥c nây trình bây cách yêu cѝu. 

Mơ̥c 7.1: Tìm hi҉u v҇ các quy҇n của quuͬ vӏ trong Medicare  

Trong vông hai ngây sau khi quÞ vҁ đПợc nhѣp viѽn, nhân viên phơ̥ trách trПờng hợp hoѭc y tá sѳ 

đПa cho quÞ vҁ mOϝt thông báo có tên lâ “Thông báo quan tr҃ng từ Medicare vѷ các quyѷn của quÞ 

vҁ”� Nѵu quÞ vҁ không nhѣn đПợc thông báo nây, hãy h҅i bћt kỳ nhân viên nâo của bѽnh viѽn vѷ 

thông báo nây. Nѵu quÞ vҁ cѝn trợ giỉp, vui lông g҃i cho bOϝ phѣn Dҁch vơ̥ hOϝi viên theo sOϕ 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ vâo 

ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. QuÞ vҁ cũng có thѹ g҃i tới 1800MEDICARE 

(18006334227), 24 giờ mOϝt ngây, 7 ngây mOϝt tuѝn� NgПời dúng TTY xin g҃i sOϕ 18774862048. 

Đ҃c kȲ thông báo nây vâ đѭt câu h҅i nѵu quÞ vҁ không hiѹu. “Thông báo quan tr҃ng” nây cho quÞ vҁ 

biѵt vѷ các quyѷn của quÞ vҁ với tП cách lâ bѽnh nhân tїi bѽnh viѽn, bao gồm quyѷn của quÞ vҁ đOϕi 

với viѽc: 

  Nhѣn các dҁch vơ̥ đПợc Medicare bao trљ trong vâ sau thời gian nѧm viѽn của quÞ vҁ. QuÞ vҁ 

có quyѷn đПợc biѵt đãy lâ những dҁch vơ̥ gì, ai sѳ thanh toán chỉng vâ nНi quÞ vҁ có thѹ 

nhѣn các dҁch vơ̥ đó. 

  Tham gia vâo bћt kỳ quyѵt đҁnh nâo vѷ thời gian nѧm viѽn của quÞ vҁ. 

  Biѵt đҁa điѹm đѹ báo cáo bћt kỳ mOϕi lo ngїi nâo mà quÞ vҁ có vѷ chћt lПợng dҁch vơ̥ chăm 

sóc tїi bѽnh viѽn của quý vҁ. 

  Kháng cáo nѵu quÞ vҁ cho rѧng mình đПợc xuћt viѽn quá sớm. 

? 

N҅u quuͬ vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 

vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Đ҉ bi҅t thêm thông tin, hãy truy cѣp 
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SỔ TAY THu̮NH VIÊN Health Net Cal MediConnect ChПНng �� Cѝn lâm gì nѵu quÞ vҁ có vћn đѷ hoѭc khiѵu nїi 

(các quyѵt đҁnh, kháng nghҁ vâ khiѵu nїi vѷ bao trљ) 

 QuÞ  vҁ  phљi kÞ  vâo thông báo của  Medicare đѹ  thѹ  hiѽn rѧng quÞ  vҁ  đã  nhѣn đПợc  thông báo 

đó  vâ  hiѹu các quyѷn của mình.  Viѽc kÞ  vâo thông báo không  có  nghĩa lâ  quÞ  vҁ  đồng  Þ  với 

ngây  xuћt  viѽn mâ  bác sĩ  của  quÞ  vҁ  hoѭc nhân  viên  của bѽnh  viѽn đã  cho  quÞ  vҁ  biѵt.  

Giữ bљn sao thông báo đã kÞ đѹ quÞ vҁ sѳ có thõng tin trong đó khi cѝn. 

  Đѹ xem trПớc bљn sao của thông báo nây, quÞ vҁ có thѹ g҃i cho bOϝ phѣn Dҁch Vơ̥ Thânh Viên 

theo sOϕ 18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, Thứ Hai đѵn hѵt Thứ Sáu. 

Ngoài giờ làm viѽc, vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn 

hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. QuÞ vҁ cũng có 

thѹ g҃i tới 1800MEDICARE (18006334227), 24 giờ mOϝt ngây, 7 ngây mOϝt tuѝn� NgПời 

dúng TTY xin g҃i sOϕ 18774862048. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. 

  QuÞ vҁ cũng có thѹ xem thông báo trực tuyѵn tїi đҁa chѿ  
https://www.cms.gov/Medicare/MedicareGeneralInformation/BNI/  
HospitalDischargeAppealNotices.html.  

  Nѵu quÞ vҁ cѝn trợ giỉp, vui lông g҃i cho bOϝ phѣn Dҁch vơ̥ hOϝi viên hoѭc Medicare theo các sOϕ 

điѽn thoїi đПợc liѽt kê ở trên. 

Mơ̥c 7.2: Kháng cáo Cѫp 1 đ҉ thay đổi ngây xuѫt viӋn của quuͬ vӏ  

Nѵu quÞ vҁ muOϕn chỉng tôi bao trљ cho các dҁch vơ̥ nOϝi trỉ tїi bѽnh viѽn cho quÞ vҁ trong thời gian dâi 

hНn, quÞ vҁ phљi yêu cѝu kháng cáo. Tổ chức Cљi thiѽn Chћt lПợng sѳ xem xét Kháng cáo Cћp � đѹ 

xem liѽu ngây xuћt viѽn theo kѵ hoїch của quÞ vҁ có phú hợp vѷ mѭt y tѵ đOϕi với quÞ vҁ hay không. 

Tїi California, Tổ chức Cљi thiѽn Chћt lПợng đПợc g҃i lâ Livanta. 

Đѹ đПa ra kháng cáo thay đổi ngây xuћt viѽn của quÞ vҁ, hãy g҃i cho Livanta theo sOϕ: 

18775881123 (TTY: 18558876668). 

? 

N҅u quuͬ vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 

vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Đ҉ bi҅t thêm thông tin, hãy truy cѣp 

mmp.healthnetcalifornia.com. 223 

https://www.cms.gov/Medicare/MedicareGeneralInformation/BNI/HospitalDischargeAppealNotices.html
https://www.cms.gov/Medicare/MedicareGeneralInformation/BNI/HospitalDischargeAppealNotices.html


   

            

       

             

                  

                 

               

   
 

 

                 

              

        

           

            

              

               

         

           

    

               

                

               

                

                

               

              

      

 

 

SỔ TAY THu̮NH VIÊN Health Net Cal MediConnect ChПНng �� Cѝn lâm gì nѵu quÞ vҁ có vћn đѷ hoѭc khiѵu nїi 

(các quyѵt đҁnh, kháng nghҁ vâ khiѵu nїi vѷ bao trљ) 

Gӑi ngay lѳp tức!  

Hãy goi  cho  Tổ  Chức Cљi  Thiѽn Chћt  LПợng trЯớc khi  quÞ  vҁ  rời  kh҅i bѽnh viѽn vâ  chѣm  nhћt vâo 
ngây  xuћt  viѽn  theo kѵ  hoїch của quÞ  vҁ. “Thông  báo quan tr҃ng từ  Medicare vѷ  các  quyѷn của quÞ  

vҁ”  có  chứa  thông tin vѷ  cách tiѵp cѣn Tổ  chức Cљi  thiѽn Chћt  lПợng.  

чч

   N҅u quuͬ  vӏ  gӑi  trЯớc  khi rời  khӓi bӋnh   
viӋn,  quÞ  vҁ  đПợc phép ở  lїi bѽnh  viѽn sau

ngây  xuћt  viѽn theo kѵ  hoїch mâ  không

phљi  thanh  toán cho  thời  gian  nѧm  viѽn đó 

trong khi  chờ  nhѣn quyѵt  đҁnh  vѷ  kháng 

cáo  từ  Tổ  chức Cљi  thiѽn  Chћt  lПợng. 

  N҅u quuͬ  vӏ  không gӑi  đ҉  kháng  cáo  vâ 

quyѵt đҁnh ở  lїi bѽnh  viѽn sau ngây  xuћt

viѽn theo kѵ  hoїch  của  quÞ  vҁ,  quÞ  vҁ  có  thѹ 

phљi  thanh  toán tћt cљ  các chi  pht  cho  dҁch

vơ̥  chăm  sóc tїi bѽnh  viѽn mâ  quÞ  vҁ  nhѣn

đПợc sau  ngây  xuћt  viѽn theo  kѵ  hoїch

của quÞ  vҁ.   

Xem nhanh: Cách thức ti҅n hành 

Kháng cáo Cѫp 1 đ҉ thay đổi ngây 

xuѫt viӋn của quuͬ vӏ 

Hãy g҃i  cho  Tổ  chức Cљi  thiѽn Chћt 

lПợng ở  tiѹu  bang  của  quÞ  vҁ  theo sOϕ  

18775881123  (TTY:  18558876668)  

vâ  yêu  cѝu  “đánh  giá nhanh”�  

G҃i  trПớc  khi  quÞ  vҁ  rời  kh҅i bѽnh  viѽn vâ  

trПớc  ngây  xuћt  viѽn  theo kѵ  hoїch  của 

quÞ  vҁ.  

  N҅u quuͬ vӏ bӓ lỡ thời hѧn liên lїc với Tổ chức Cљi thiѽn Chћt lПợng vѷ kháng cáo của

mình, thay vâo đó quÞ vҁ có thѹ kháng cáo trực tiѵp tới chПНng trình của chỉng tõi� Đѹ biѵt

thông tin chi tiѵt, hãy xem Mơ̥c 7.4 trên trang 227.

  Do cљ Medicare và MediCal đѷu bao trљ cho thời gian nѧm viѽn, nѵu Tổ chức Cљi thiѽn Chћt

lПợng không lѥng nghe yêu cѝu đПợc tiѵp tơ̥c ở lїi bѽnh viѽn của quý vҁ, hoѭc nѵu quý vҁ tin

rѧng tình huOϕng của mình khџn cћp, đe d҃a trực tiѵp vâ nghiêm tr҃ng tới sức kh҅e của quÞ

vҁ, hoѭc nѵu quý vҁ bҁ đau nѭng, thì quÞ vҁ cũng có thѹ nOϝp đНn khiѵu nїi hoѭc yêu cѝu Sở

Quљn lÞ Chăm sóc Sức kh҅e (DMHC) California tiѵn hânh Đánh giá y tѵ đOϝc lѣp. Vui lông

đѵn Mơ̥c 5.4 trên trang 201 đѹ tìm hiѹu cách nOϝp đНn khiѵu nїi và yêu cѝu DMHC tiѵn hânh

Đánh giá y tѵ đOϝc lѣp.

Chỉng tôi muOϕn đљm bљo rѧng quÞ vҁ hiѹu quÞ vҁ cѝn lâm gì vâ có những thời hїn nâo. 

  Nhờ trợ giỉp n҅u quuͬ vӏ cѭn. Nѵu quÞ vҁ có thѥc mѥc hoѭc cѝn trợ giỉp tїi bћt cứ thời

điѹm nâo, vui lông g҃i đѵn bOϝ phѣn Dҁch vơ̥ hOϝi viên theo sOϕ điѽn thoїi 18554643571

(TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, vào cuOϕi

tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ vâo

ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. QuÞ vҁ cũng có thѹ g҃i đѵn ChПНng trình HOϛ

trợ vâ TП vћn Bљo hiѹm Y tѵ (HICAP) theo sOϕ 18004340222. Hoѭc quÞ vҁ có thѹ g҃i cho

ChПНng trình Cal MediConnect Ombuds theo sOϕ điѽn thoїi 18555013077.

? 

N҅u quuͬ vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 

vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Đ҉ bi҅t thêm thông tin, hãy truy cѣp 
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SỔ TAY THu̮NH VIÊN Health Net Cal MediConnect ChПНng �� Cѝn lâm gì nѵu quÞ vҁ có vћn đѷ hoѭc khiѵu nїi 

(các quyѵt đҁnh, kháng nghҁ vâ khiѵu nїi vѷ bao trљ) 

Tổ chức Cѩi thiӋn Chѫt lЯợng lâ gì? 

Tổ chức nây lâ mOϝt nhóm bác sĩ vâ các chuyẽn gia chăm sóc sức kh҅e khác đПợc chtnh phủ liên 

bang trљ lПНng� Các chuyên gia nây không thuOϝc chПНng trình của chỉng tôi. Tổ chức nây đПợc 

Medicare trљ lПНng đѹ kiѹm tra vâ giỉp cљi thiѽn chћt lПợng dҁch vơ̥ chăm sóc cho những ngПời có 

bљo hiѹm Medicare. 

Yêu cѭu “đánh giá nhanh” 

QuÞ vҁ phљi yêu cѝu Tổ chức Cљi thiѽn Chћt lПợng ”đánh giá nhanh” viѽc xuћt viѽn của mình. Yêu 

cѝu “đánh giá nhanh” có nghĩa lâ quÞ vҁ đang yẽu cѝu tổ chức sử dơ̥ng thời hїn nhanh đOϕi với 

kháng cáo thay vì sử dơ̥ng thời hїn tiêu chuџn. 

 

Thuѣt  ngữ  pháp  luͬ  của “đánh  giá nhanh” đó  lâ  “đánh giá  ngay  lѳp tức”.  

 

Đi҇u gì s҃ xѩy ra trong quá trình đánh giá nhanh? 

  Những ngПời đánh giá tїi Tổ chức Cљi thiѽn Chћt lПợng sѳ h҅i quÞ vҁ hoѭc ngПời đїi diѽn 

của quÞ vҁ tїi sao quÞ vҁ cho rѧng khoљn bao trљ cѝn tiѵp tơ̥c sau ngây xuћt viѽn theo kѵ 

hoїch. QuÞ vҁ không phљi chuџn bҁ bћt kỳ thứ gì bѧng văn bљn, tuy nhiên quÞ vҁ có thѹ lâm 

nhП vѣy nѵu muOϕn. 

  NgПời đánh giá sѳ xem xét hồ sН y tѵ của quÞ vҁ, trao đổi với bác sĩ của quÞ vҁ vâ xem xét tћt 

cљ các thông tin có liẽn quan đѵn thời gian nѧm viѽn của quÞ vҁ. 

  MuOϝn nhћt lâ vâo trПa ngây sau khi những ngПời đánh giá thõng báo cho chỉng tôi vѷ kháng 

cáo của quÞ vҁ, quÞ vҁ sѳ nhѣn đПợc mOϝt lá thП cho biѵt ngây xuћt viѽn theo kѵ hoїch của 

quÞ vҁ. Lá thП nây giљi thtch lÞ do tїi sao bác sĩ của quÞ vҁ, bѽnh viѽn vâ chỉng tôi cho rѧng 

quÞ vҁ xuћt viѽn vâo ngây đó lâ phú hợp. 

? 

 

Thuѳt  ngӳ  pháp  luͬ  của  giљi  thtch bѧng  văn  bљn  nây  đПợc g҃i  lâ  “Thông  báo xuѫt  viӋn 

chi  ti҅t”.  QuÞ  vҁ  có  thѹ  nhѣn mOϝt  mѡu bѧng  cách  g҃i  điѽn cho  bOϝ  phѣn Dҁch vơ̥  hOϝi  viên  

theo sOϕ  18554643571  (TTY:711),  từ  8  giờ  sáng đѵn 8  giờ  tOϕi,  thứ  Hai  đѵn thứ  Sáu.  

Ngoài  giờ  làm  viѽc,  vào  cuOϕi  tuѝn và ngày  lѻ,  quý  vҁ  có thѹ  đѹ  lїi  tin nhѥn.  Sѳ  có ngПời 

phљn hồi  cuOϝc  g҃i  của  quÞ  vҁ  vâo ngây  lâm  viѽc tiѵp theo.  CuOϝc  g҃i  nây  miѻn pht. QuÞ  vҁ  

cũng  có  thѹ  g҃i  tới  1800MEDICARE ( 18006334227),  24  giờ  mOϝt  ngây,  7 ngây  mOϝt 

tuѝn�  NgПời  dúng TTY x in g҃i  sOϕ  18774862048.  Hoѭc  quÞ  vҁ  có  thѹ  xem  mѡu  thông báo 

trực tuyѵn tїi https://www.cms.gov/Medicare/MedicareGeneralInformation/BNI/  

HospitalDischargeAppealNotices.html.  

 

N҅u quuͬ vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 

vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Đ҉ bi҅t thêm thông tin, hãy truy cѣp 
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SỔ TAY THu̮NH VIÊN Health Net Cal MediConnect ChПНng �� Cѝn lâm gì nѵu quÞ vҁ có vћn đѷ hoѭc khiѵu nїi 

(các quyѵt đҁnh, kháng nghҁ vâ khiѵu nїi vѷ bao trљ) 

Đi҇u gì s҃ xѩy ra n҅u câu trѩ lời lâ Đồng ý? 

  Nѵu Tổ chức Cљi thiѽn Chћt lПợng trљ lời Đồng ÿ với kháng cáo của quÞ vҁ, chỉng tôi phљi 

tiѵp tơ̥c bao trљ dҁch vơ̥ tїi bѽnh viѽn của quÞ vҁ cho đѵn khi nâo các dҁch vơ̥ đó côn cѝn thiѵt 

vѷ mѭt y tѵ. 

Đi҇u gì s҃ xѩy ra n҅u câu trѩ lời lâ Từ chӕi? 

  Nѵu Tổ chức Cљi thiѽn Chћt lПợng trљ lời Từ chӕi với kháng cáo của quÞ vҁ, h҃ muOϕn nói 

rѧng ngây xuћt viѽn theo kѵ hoїch của quÞ vҁ lâ phú hợp vѷ mѭt y tѵ. Nѵu điѷu nây xљy ra, 

bљo hiѹm của chỉng tôi cho các dҁch vơ̥ chăm sóc nOϝi trú tїi bѽnh viѽn của quÞ vҁ sѳ chћm 

dứt vâo trПa ngây sau khi Tổ chức Cљi thiѽn Chћt lПợng trљ lời quÞ vҁ. 

  Nѵu Tổ chức Cљi thiѽn Chћt lПợng trљ lời Từ chӕi vâ quÞ vҁ quyѵt đҁnh ở lїi bѽnh viѽn, khi đó 

quÞ vҁ có thѹ phљi trљ chi pht cho thời gian nѧm viѽn liên tơ̥c của quÞ vҁ. Chi pht cho dҁch vơ̥ 

chăm sóc tїi bѽnh viѽn mâ quÞ vҁ có thѹ phљi thanh toán bѥt đѝu vâo trПa của ngây sau khi 

Tổ chức Cљi thiѽn Chћt lПợng trљ lời quÞ vҁ. 

  Nѵu Tổ chức Cљi thiѽn Chћt lПợng đã khПớc từ kháng cáo của quÞ vҁ vâ quÞ vҁ ở lїi bѽnh 

viѽn sau ngây xuћt viѽn theo kѵ hoїch của quý vҁ, khi đó quÞ vҁ có thѹ tiѵn hânh Kháng cáo 

Cћp � nhП đПợc mô tљ trong mơ̥c tiѵp theo. 

Mơ̥c 7.3: Kháng cáo Cѫp 2 đ҉ thay đổi ngây xuѫt viӋn của quuͬ vӏ  

Nѵu Tổ chức Cљi thiѽn Chћt lПợng đã khПớc từ kháng cáo của quÞ vҁ vâ quÞ vҁ ở lїi bѽnh viѽn sau 

ngây xuћt viѽn theo kѵ hoїch của quý vҁ, khi đó quÞ vҁ có thѹ tiѵn hânh Kháng cáo Cћp 2. QuÞ vҁ sѳ 

cѝn liên lїc với Tổ chức Cљi thiѽn Chћt lПợng lїi lѝn nữa vâ yêu cѝu mOϝt cuOϝc xem xét khác. 

Hãy yêu cѝu xem xét Cћp 2 trong vông 60 ngây theo lӏch sau ngây Tổ Chức Cљi Thiѽn Chћt 

LПợng trљ lời Từ Chӕi với Kháng Nghҁ Cћp 1 của quÞ vҁ. QuÞ vҁ chѿ có thѹ yêu cѝu viѽc xem xét nây 

nѵu quÞ vҁ đã nѧm viѽn sau ngây khoљn bao trљ cho dҁch vơ̥ chăm sóc đó của quÞ vҁ đã chћm dứt. 

Tїi California, Tổ chức Cљi thiѽn Chћt lПợng đПợc g҃i lâ Livanta. QuÞ vҁ có thѹ liên lїc Livanta theo 

sOϕ: 18775881123 (TTY: 18558876668). 

   Những  ngПời  đánh  giá ở  Tổ  chức Cљi  thiѽn  
Chћt  lПợng sѳ  xem  xét kȲ  lїi tћt cљ  các  thông  
tin liẽn  quan đѵn  kháng  cáo  của quÞ  vҁ.  

   Trong  vông  14  ngây  theo  lҁch kѹ  từ  khi  nhѣn 

đПợc yêu  cѝu  xem xét lѝn hai  của quÞ  vҁ, 

những  ngПời  đánh  giá của Tổ  chức Cљi  thiѽn 

Chћt  lПợng sѳ  đПa ra  quyѵt đҁnh.  

Xem nhanh: Cách thức ti҅n hành 

Kháng cáo Cѫp 2 đ҉ thay đổi ngây 

xuѫt viӋn của quuͬ vӏ

G҃i tới Tổ  chức Cљi  thiѽn  Chћt  lПợng  

tїi  tiѹu  bang của  quÞ  vҁ  theo sOϕ  

18775881123  (TTY:  18558876668)  

vâ  yêu  cѝu mOϝt  đánh  giá  khác.  

? 

N҅u quuͬ vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 

vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Đ҉ bi҅t thêm thông tin, hãy truy cѣp 
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SỔ TAY THu̮NH VIÊN Health Net Cal MediConnect ChПНng �� Cѝn lâm gì nѵu quÞ vҁ có vћn đѷ hoѭc khiѵu nїi 

(các quyѵt đҁnh, kháng nghҁ vâ khiѵu nїi vѷ bao trљ) 

Đi҇u gì s҃ xѩy ra n҅u câu trѩ lời lâ Đồng ý? 

  Chỉng tôi phљi hoân lїi cho quÞ vҁ phѝn đồng trљ chi pht của mình cho dҁch vơ̥ chăm sóc tїi 

bѽnh viѽn mâ quÞ vҁ đã nhѣn từ trПa của ngây sau ngây ra quyѵt đҁnh kháng cáo đѝu tiên 

của quÞ vҁ. Chỉng tôi phљi tiѵp tơ̥c cung cћp khoљn bao trљ cho dҁch vơ̥ chăm sóc tїi bѽnh 

viѽn cho bѽnh nhân nOϝi trỉ của quÞ vҁ cho đѵn khi nâo điѷu đó côn cѝn thiѵt vѷ mѭt y tѵ. 

  QuÞ vҁ phљi tiѵp tơ̥c thanh toán phѝn đồng trљ chi pht của mình vâ các giới hїn bao trљ có thѹ 

áp dơ̥ng. 

Đi҇u gì s҃ xѩy ra n҅u câu trѩ lời lâ Từ chӕi? 

Điѷu đó có nghĩa lâ Tổ chức Cљi thiѽn Chћt lПợng Þ với quyѵt đҁnh Cћp 1 vâ sѳ khõng thay đổi quyѵt 

đҁnh đó. Lá thП quÞ vҁ nhѣn đПợc sѳ cho quÞ vҁ biѵt quÞ vҁ có thѹ lâm gì nѵu muOϕn tiѵp tơ̥c quy trình 

kháng cáo. 

Nѵu Tổ chức Cљi thiѽn Chћt lПợng khПớc từ Kháng cáo Cћp 2 của quÞ vҁ, quÞ vҁ có thѹ phљi trљ toân 

bOϝ chi pht cho thời gian quÞ vҁ nѧm viѽn sau ngây xuћt viѽn dự kiѵn. 

QuÞ vҁ cũng có thѹ nOϝp đНn khiѵu nїi hoѭc yêu cѝu DMHC tiѵn hânh Đánh giá y tѵ đOϝc lѣp đѹ tiѵp 

tơ̥c nѧm viѽn. Vui lông đѵn Mơ̥c 5.4 trên trang ��� đѹ tìm hiѹu cách nOϝp đНn khiѵu nїi và yêu cѝu 

DMHC tiѵn hânh Đánh giá y tѵ đOϝc lѣp. 

Mơ̥c 7.4: Đi҇u gì s҃ xѩy ra n҅u tôi bӓ lỡ thời hѧn kháng cáo?  

Nѵu quÞ vҁ b҅ lỡ các thời hїn kháng cáo, vѡn có cách khác đѹ thực hiѽn các Kháng cáo Cћp 1 vâ 

Cћp �, đПợc g҃i lâ các Kháng cáo thay thѵ� NhПng hai cћp kháng cáo đѝu tiên lâ khác nhau. 

Kháng cáo thay th҅ Cѫp 1 đ҉ thay đổi ngây xuѫt viӋn của quuͬ vӏ 

Nѵu quÞ vҁ b҅ lỡ thời hїn liên lїc với Tổ chức Cљi thiѽn Chћt lПợng, quÞ vҁ có thѹ kháng cáo với 

chỉng tôi, yêu cѝu “đánh giá nhanh”� Đánh giá nhanh lâ kháng cáo sử dơ̥ng thời hїn nhanh thay vì 

thời hїn tiêu chuџn. 

  Trong  quá  trình  đánh  giá  nây,  chỉng tôi  

xem xét tћt cљ  các  thông tin vѷ  viѽc nѧm 

viѽn của quÞ  vҁ.  Chỉng  tôi  sѳ  kiѹm  tra xem  

liѽu quyѵt đҁnh  vѷ  thời  gian  quÞ  vҁ  cѝn rời 

kh҅i  bѽnh  viѽn có  hợp lÞ  vâ  tuân thủ  tћt  cљ  

các quy  tѥc  hay  không.  

Xem nhanh: Cách ti҅n hânh Kháng cáo 

thay th҅ Cѫp 1 

Hãy  g҃i  đѵn bOϝ  phѣn Dҁch vơ̥  hOϝi  viên  và 

yêu  cѝu  “đánh  giá nhanh” ngày  xuћt  viѽn 

của quý  vҁ.  

Chỉng  tôi  sѳ  cung cћp  cho  quÞ  vҁ  quyѵt 

đҁnh  của chỉng tôi  trong vông  72  giờ.  

? 

N҅u quuͬ vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 

vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Đ҉ bi҅t thêm thông tin, hãy truy cѣp 
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SỔ TAY THu̮NH VIÊN Health Net Cal MediConnect ChПНng �� Cѝn lâm gì nѵu quÞ vҁ có vћn đѷ hoѭc khiѵu nїi 

(các quyѵt đҁnh, kháng nghҁ vâ khiѵu nїi vѷ bao trљ) 

  Chỉng tôi sѳ sử dơ̥ng thời hїn nhanh, chứ không phљi thời hїn tiêu chuџn đѹ trљ lời quÞ vҁ 

vѷ viѽc đánh giá nây� Điѷu nây có nghĩa lâ chỉng tôi sѳ ra quyѵt đҁnh cho quÞ vҁ trong vông 

72 giờ sau khi quÞ vҁ yêu cѝu “đánh giá nhanh”� 

  N҅u chỉng tôi trѩ lời Đồng ÿ với đánh giá nhanh của quuͬ vӏ, điѷu đó có nghĩa lâ chỉng 

tõi đồng Þ rѧng quÞ vҁ vѡn cѝn nѧm viѽn sau ngây xuћt viѽn. Chỉng tôi sѳ tiѵp tơ̥c bao trљ các 

dҁch vơ̥ tїi bѽnh viѽn của quÞ vҁ cho đѵn khi nâo điѷu đó côn cѝn thiѵt vѷ mѭt y tѵ. 

  Điѷu đó cũng có nghĩa lâ chỉng tõi đã đồng Þ hoân lїi cho quÞ vҁ phѝn đồng trљ chi pht của 

mình cho dҁch vơ̥ chăm sóc quÞ vҁ đã nhѣn từ ngây chỉng tôi tuyên bOϕ khoљn bao trљ của quÞ 

vҁ chћm dứt. 

  N҅u chỉng tôi trѩ lời Từ chӕi với đánh giá nhanh của quuͬ vӏ, chỉng tôi muOϕn nói rѧng 

ngây xuћt viѽn theo kѵ hoїch của quÞ vҁ lâ phú hợp vѷ mѭt y tѵ. Khoљn bao trљ của chỉng tôi 

cho các dҁch vơ̥ tїi bѽnh viѽn cho bѽnh nhân nOϝi trỉ của quÞ vҁ chћm dứt vâo ngây chỉng tôi 

tuyên bOϕ khoљn bao trљ của quÞ vҁ chћm dứt. 

o  Nѵu quÞ vҁ ở lїi bѽnh viѽn sau ngây xuћt viѽn theo kѵ hoїch của mình, khi đó quuͬ vӏ có 

th҉ phѩi trѩ toân bộ chi pht cho dҁch vơ̥ chăm sóc tїi bѽnh viѽn đã nhѣn sau ngây xuћt 

viѽn theo kѵ hoїch đó. 

  Đѹ đљm bљo chỉng tõi đã tuân thủ tћt cљ các quy tѥc khi trљ lời Từ Chӕi với kháng nghҁ 

nhanh của quÞ vҁ, chỉng tôi sѳ gửi kháng nghҁ của quÞ vҁ tới Thực Thѹ Đánh Giá ĐOϝc Lѣp. 

Khi chỉng tôi thực hiѽn điѷu nây, có nghĩa lâ trПờng hợp của quÞ vҁ tự đOϝng chuyѹn sang 

quy trình kháng cáo Cћp 2. 

 

Thuѳt  ngӳ  pháp  luͬ  cho  “đánh  giá nhanh” hoѭc “kháng  cáo  nhanh” lâ  “kháng  cáo đЯợc 

giѩi  quy҅t  nhanh”.  

 

? 

N҅u quuͬ vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 

vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Đ҉ bi҅t thêm thông tin, hãy truy cѣp 
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SỔ TAY THu̮NH VIÊN Health Net Cal MediConnect ChПНng �� Cѝn lâm gì nѵu quÞ vҁ có vћn đѷ hoѭc khiѵu nїi 

(các quyѵt đҁnh, kháng nghҁ vâ khiѵu nїi vѷ bao trљ) 

Kháng cáo thay th҅ Cѫp 2 đ҉ thay đổi ngây xuѫt viӋn của quuͬ vӏ 

Chỉng tôi sѳ gửi thông tin vѷ Kháng cáo Cћp 2 của quÞ vҁ đѵn Thực thѹ đánh giá đOϝc lѣp (IRE) 

trong vông 24 giờ kѹ từ khi chỉng tôi cung cћp cho quÞ vҁ quyѵt đҁnh Cћp 1 của chỉng tôi. Nѵu quÞ 

vҁ cho rѧng chỉng tõi khõng đáp ứng thời hїn nây hoѭc các thời hїn khác, quÞ vҁ có thѹ khiѵu nїi. 

Mơ̥c 10 trên trang 238 trình bây cách khiѵu nїi. 

Trong  thời  gian  tiѵn  hành  Kháng  cáo  Cћp 2,  IRE  

sѳ  xét duyѽt  quyѵt  đҁnh  mâ chỉng tõi  đã  đПa ra khi  

chỉng  tôi  trљ  lời Từ  chӕi  với “đánh  giá nhanh” của 

quÞ  vҁ. Tổ  chức nây  quyѵt đҁnh  liѽu có  cѝn  thay  đổi 

quyѵt đҁnh  chỉng  tõi  đã  đПa ra hay  không.  

Xem nhanh: Cách ti҅n hânh Kháng cáo 

thay th҅ Cѫp 2 

QuÞ  vҁ  không  phљi lâm bћt cứ  điѷu gì.

ChПНng  trình sѳ  tự  đOϝng gửi  kháng  cáo  

của  quÞ  vҁ  lên  Thực thѹ  đánh  giá đOϝc lѣp.    IRE tiѵn hânh “đánh giá nhanh” vѷ kháng 

cáo của quÞ vҁ. Những ngПời đánh giá 

thПờng sѳ trљ lời quÞ vҁ trong vông 72 giờ. 

  IRE lâ tổ chức đOϝc lѣp do Medicare thuê. Tổ chức nây không liên kѵt với chПНng trình của 

chỉng tôi vâ không phљi lâ cН quan chtnh phủ. 

  Những ngПời đánh giá tїi IRE sѳ xem xét kȲ tћt cљ các thõng tin liẽn quan đѵn kháng nghҁ vѷ 

viѽc xuћt viѽn của quÞ vҁ. 

  Nѵu IRE trљ lời Đồng ÿ với kháng nghҁ của quÞ vҁ, khi đó chỉng tôi phљi hoân lїi cho quÞ vҁ 

phѝn đồng trљ chi pht của mình cho dҁch vơ̥ chăm sóc tїi bѽnh viѽn quÞ vҁ đã nhѣn từ ngây 

xuћt viѽn theo kѵ hoїch của quÞ vҁ. Chỉng tôi cũng phљi tiѵp tơ̥c khoљn bao trљ của chỉng tôi 

cho các dҁch vơ̥ bѽnh viѽn của quÞ vҁ cho đѵn khi nâo điѷu đó côn cѝn thiѵt vѷ mѭt y tѵ. 

  Nѵu IRE trљ lời Từ Chӕi với kháng nghҁ của quÞ vҁ, điѷu đó có nghĩa lâ h҃ đồng Þ với chỉng 

tôi rѧng ngây xuћt viѽn theo kѵ hoїch của quÞ vҁ lâ phú hợp vѷ mѭt y tѵ. 

  ThП quÞ vҁ nhѣn đПợc từ IRE sѳ cho quÞ vҁ biѵt những điѷu quÞ vҁ có thѹ lâm nѵu muOϕn tiѵp 

tơ̥c quy trình đánh giá� Thõng báo nây sѳ cung cћp cho quÞ vҁ thông tin chi tiѵt vѷ cách tiѵp 

tơ̥c với Kháng cáo Cћp 3, do thџm phán xử lÞ. 

QuÞ vҁ cũng có thѹ nOϝp đНn khiѵu nїi và yêu cѝu DMHC tiѵn hânh Đánh giá y tѵ đOϝc lѣp đѹ tiѵp tơ̥c 

nѧm viѽn. Vui lông đѵn Mơ̥c 5.4 trên trang 201 đѹ tìm hiѹu cách nOϝp đНn khiѵu nїi và yêu cѝu 

DMHC tiѵn hânh Đánh giá y tѵ đOϝc lѣp. QuÞ vҁ có thѹ yêu cѝu Đánh Giá Y Tѵ ĐOϝc Lѣp bên cїnh 

hoѭc thay thѵ Kháng Nghҁ Cћp 3. 

? 

N҅u quuͬ vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 

vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Đ҉ bi҅t thêm thông tin, hãy truy cѣp 
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SỔ TAY THu̮NH VIÊN Health Net Cal MediConnect ChПНng �� Cѝn lâm gì nѵu quÞ vҁ có vћn đѷ hoѭc khiѵu nїi 

(các quyѵt đҁnh, kháng nghҁ vâ khiѵu nїi vѷ bao trљ) 

Mơ̥c 8: ViӋc cѭn lâm n҅u quuͬ vӏ cho rѷng các dӏch vơ̥ chăm sóc 
sức khӓe tѧi gia, chăm sóc đi҇u dЯỡng chuyên môn hoѽc dӏch 
vơ̥ của CЭ sở phơ̥c hồi chức năng toân diӋn ngoѧi trỉ (CORF) 
k҅t thỉc quá sớm 

Mơ̥c nây chѿ trình bây vѷ các loїi dҁch vơ̥ chăm sóc sau đãy� 

  Dҁch vơ̥ chăm sóc sức kh҅e tїi gia. 

  Dҁch vơ̥ chăm sóc điѷu dПỡng chuyên môn tїi cН sở điѷu dПỡng chuyên môn. 

  Dҁch vơ̥ chăm sóc phơ̥c hồi chức năng quÞ vҁ đang nhѣn với tП cách lâ bѽnh nhân ngoїi trỉ 

tїi CН sở phơ̥c hồi chức năng toân diѽn ngoїi trỉ (CORF) đПợc Medicare phê duyѽt. Thông 

thПờng, điѷu nây có nghĩa lâ quÞ vҁ đang nhѣn điѷu trҁ cho bѽnh tѣt hoѭc tai nїn hoѭc quÞ vҁ 

đang phơ̥c hồi từ mOϝt cuOϝc đїi phѡu. 

o  Với bћt kỳ loїi dҁch vơ̥ chăm sóc nâo trong sOϕ ba loїi nây, quÞ vҁ có quyѷn tiѵp tơ̥c nhѣn 

các dҁch vơ̥ đПợc bao trљ cho đѵn khi nâo bác sĩ cho rѧng quÞ vҁ còn cѝn dҁch vơ̥ chăm 

sóc đó. 

o  Khi chỉng tôi quyѵt đҁnh ngừng bao trљ bћt kỳ loїi nâo trong sOϕ nây, chỉng tôi cѝn thông 

báo cho quÞ vҁ trПớc khi ngừng dҁch vơ̥ của quÞ vҁ. Khi khoљn bao trљ của quÞ vҁ cho dҁch 

vơ̥ chăm sóc đó chћm dứt, chỉng tôi sѳ ngừng chi trљ cho dҁch vơ̥ chăm sóc của quÞ vҁ. 

Nѵu quÞ vҁ cho rѧng chỉng tôi chћm dứt khoљn bao trљ cho dҁch vơ̥ chăm sóc của quÞ vҁ quá sớm, 

quuͬ vӏ có th҉ kháng nghӏ quy҅t đӏnh của chỉng tôi. Mơ̥c nây trình bây cách yêu cѝu kháng nghҁ. 

Mơ̥c 8.1: Chỉng tôi s҃ báo trЯớc cho quuͬ vӏ khi khoѩn bao trѩ của quuͬ 
vӏ sѵp chѫm dứt 

 TOϕi  thiѹu  hai  ngây  trПớc khi  chỉng  tôi  ngừng chi  trљ  dҁch vơ̥  chăm  sóc của quÞ  vҁ,  quÞ  vҁ  sѳ  

nhѣn  đПợc  thông báo.  Thông báo nây  đПợc g҃i lâ “Thông báo không chi  trљ  của  Medicare”�  

  Thông báo bѧng văn bљn nây sѳ cho quÞ vҁ biѵt ngây chỉng tôi ngừng bao trљ dҁch vơ̥ chăm 

sóc của quÞ vҁ. 

  Thông báo bѧng văn bљn cũng sѳ cho quÞ vҁ biѵt cách kháng cáo quyѵt đҁnh nây. 

QuÞ vҁ hoѭc ngПời đїi diѽn của quÞ vҁ phљi kÞ vâo thông báo bѧng văn bљn đó đѹ thѹ hiѽn rѧng quÞ 

vҁ đã nhѣn đПợc thông báo. Viѽc kÞ vâo thông báo nây không có nghĩa lâ quÞ vҁ đồng Þ với chПНng 

trình rѧng đã đѵn lỉc ngừng nhѣn dҁch vơ̥ chăm sóc đó. 

 Khi  khoљn  bao trљ  của  quÞ  vҁ  chћm dứt,  chỉng  tôi  sѳ  ngừng thanh  toán.  

? 

N҅u quuͬ vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 

vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Đ҉ bi҅t thêm thông tin, hãy truy cѣp 
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(các quyѵt đҁnh, kháng nghҁ vâ khiѵu nїi vѷ bao trљ) 

Mơ̥c 8.2: Kháng cáo Cѫp 1 đ҉ ti҅p tơ̥c dӏch vơ̥ chăm sóc của quuͬ vӏ  

Nѵu quÞ vҁ cho rѧng chỉng tôi chћm dứt khoљn bao trљ cho dҁch vơ̥ chăm sóc của quÞ vҁ quá sớm, 

quÞ vҁ có thѹ kháng cáo quyѵt đҁnh của chỉng tôi. Mơ̥c nây trình bây cách yêu cѝu kháng cáo. 

TrПớc khi quÞ vҁ bѥt đѝu kháng nghҁ, hãy tìm hiѹu vѷ điѷu quÞ vҁ cѝn lâm vâ các thời hїn. 

  Đáp ứng thời hѧn. Thời hїn rћt quan tr҃ng. Hãy chѥc chѥn rѧng quÞ vҁ hiѹu vâ tuân thủ thời 

hїn áp dơ̥ng với các điѷu quÞ vҁ phљi lâm� ChПНng trình của chỉng tôi cũng phљi tuân thủ 

mOϝt sOϕ thời hїn. (Nѵu quÞ vҁ cho rѧng chỉng tõi khõng đáp ứng các thời hїn, quÞ vҁ có thѹ 

nOϝp đНn khiѵu nїi. Mơ̥c 10 trên trang 238 trình bây cách nOϝp đНn khiѵu nїi.) 

   Yêu c ѭu trợ  giỉp n҅u  quuͬ  vӏ  cѭn. Nѵu quÞ  vҁ  có  thѥc mѥc hoѭc cѝn  trợ  giỉp tїi bћt cứ  thời 

điѹm nâo,  vui  lông  g҃i  đѵn bOϝ  phѣn Dҁch Vơ̥  Thânh Viên  theo  sOϕ  18554643571  (TTY:  711),  

từ  8 giờ  sáng đѵn  8 giờ  tOϕi,  Thứ  Hai  đѵn Thứ  Sáu.  Ngoài  giờ  làm  viѽc,  vào  cuOϕi  tuѝn  và ngày  

lѻ,  quý  vҁ  có thѹ  đѹ  lїi  tin  nhѥn.  Sѳ  có  ngПời  phљn hồi  cuOϝc g҃i của  quÞ  vҁ  vâo ngây lâm  viѽc 

tiѵp theo.  CuOϝc g҃i nây  miѻn pht.  Hoѭc g҃i tới ChПНng  trình  hOϛ  trợ  bљo  hiѹm sức kh҅e của 

tiѹu bang  của quÞ  vҁ  theo  sOϕ  (213)  3834519,  Trong quѣn L.A.:  18008240780  Trong quѣn 

L.A:  TTY  (213)  2517920.  

Trong  thời  gian  Kháng  cáo  Cћp 1,  Tổ  chức Cљi 

thiѽn Chћt  lПợng  sѳ  đánh giá kháng  cáo  của  quÞ  vҁ  

vâ  quyѵt đҁnh  liѽu có  thay  đổi  quyѵt đҁnh  mâ  chỉng 

tõi  đã  đПa ra hay  khõng� Tїi  California,  Tổ  chức 

Cљi  thiѽn Chћt  lПợng  đПợc g҃i lâ  Livanta. QuÞ  vҁ  

có  thѹ  liên  lїc Livanta theo  sOϕ:  18775881123  

(TTY:  18558876668).  Thông tin vѷ  kháng cáo 

lên  Tổ  chức Cљi  thiѽn Chћt  lПợng cũng có  trong 

“Thông  báo  không  chi  trљ  của Medicare”�  Đãy  lâ  

thông  báo  quÞ  vҁ  nhѣn đПợc khi  quÞ  vҁ  đПợc cho  

biѵt rѧng chỉng tôi sѳ  ngừng  bao  trљ  cho dҁch vơ̥  

chăm  sóc của  quÞ  vҁ.  

Xem nhanh: Cách ti҅n hânh Kháng cáo 

Cѫp 1 đ҉ yêu cѭu chЯЭng trình ti҅p 

tơ̥c dӏch vơ̥ chăm sóc của quuͬ vӏ 

G҃i tới Tổ  Chức Cљi  Thiѽn Chћt  LПợng 

tїi  tiѹu  bang của  quÞ  vҁ  theo sOϕ   

18775881123  (TTY:  18558876668)  

vâ  yêu  cѝu “kháng  cáo  xử  lý  nhanh”�  

Hãy g҃i  điѽn trПớc khi  quÞ  vҁ  rời  cН q uan  

hoѭc  cН s ở đang  cung  cћp dҁch vơ̥  chăm  

sóc của  quÞ  vҁ  vâ  trПớc  ngây  xuћt  viѽn

theo kѵ  hoїch  của quÞ  vҁ.  

Tổ chức Cѩi thiӋn Chѫt lЯợng lâ gì? 

Tổ chức nây lâ mOϝt nhóm bác sĩ vâ các chuyên gia 

chăm sóc sức kh҅e khác đПợc chtnh phủ liên 

bang trљ lПНng� Các chuyên gia nây không thuOϝc chПНng trình của chỉng tôi. Tổ chức nây đПợc 

Medicare trљ lПНng đѹ kiѹm tra vâ giỉp cљi thiѽn chћt lПợng dҁch vơ̥ chăm sóc cho những ngПời có 

bљo hiѹm Medicare. 

? 

N҅u quuͬ vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 

vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Đ҉ bi҅t thêm thông tin, hãy truy cѣp 
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SỔ TAY THu̮NH VIÊN Health Net Cal MediConnect ChПНng �� Cѝn lâm gì nѵu quÞ vҁ có vћn đѷ hoѭc khiѵu nїi 

(các quyѵt đҁnh, kháng nghҁ vâ khiѵu nїi vѷ bao trљ) 

Quuͬ vӏ cѭn yêu cѭu đi҇u gì? 

Hãy yêu cѝu h҃ tiѵn hânh “kháng cáo xử lÞ nhanh”� Đãy lâ đánh giá đOϝc lѣp vѷ viѽc liѽu có phú hợp 

vѷ mѭt y tѵ khi chỉng tôi chћm dứt bao trљ cho các dҁch vơ̥ của quÞ vҁ hay không. 

Thời hѧn đ҉ quuͬ vӏ liên lѧc với tổ chức nây lâ khi nâo? 

  QuÞ vҁ phљi liên lїc với Tổ chức Cљi thiѽn Chћt lПợng chѣm nhћt lâ trПa của ngây sau khi 

quÞ vҁ nhѣn đПợc thông báo bѧng văn bљn cho biѵt thời điѹm chỉng tôi sѳ ngừng bao trљ cho 

dҁch vơ̥ chăm sóc của quÞ vҁ. 

  Nѵu quÞ vҁ b҅ lỡ thời hїn liên lїc với Tổ chức Cљi thiѽn Chћt lПợng vѷ kháng cáo của mình, 

thay vâo đó quÞ vҁ có thѹ kháng cáo trực tiѵp tới chỉng tõi� Đѹ biѵt thông tin chi tiѵt vѷ cách 

kháng cáo khác nây, hãy xem Mơ̥c 8.4 trên trang 235. 

  Nѵu Tổ chức Cљi thiѽn Chћt lПợng không lѥng nghe yêu cѝu tiѵp tơ̥c bao trљ cho các dҁch vơ̥ 

chăm sóc sức kh҅e của quý vҁ, hoѭc nѵu quý vҁ tin rѧng tình huOϕng của mình khџn cћp hoѭc 

đe d҃a trực tiѵp vâ nghiêm tr҃ng tới sức kh҅e của quÞ vҁ, hoѭc nѵu quý vҁ bҁ đau nѭng, thì 

quÞ vҁ có thѹ nOϝp đНn khiѵu nїi và yêu cѝu Sở Quљn lÞ Chăm sóc Sức kh҅e (DMHC) 

California tiѵn hânh Đánh giá y tѵ đOϝc lѣp. Vui lông đѵn Mơ̥c 5.4 trên trang 201 đѹ tìm hiѹu 

cách nOϝp đНn khiѵu nїi và yêu cѝu DMHC tiѵn hânh Đánh giá y tѵ đOϝc lѣp. 

 

Thuѳt  ngӳ  pháp  luͬ  dânh  cho  thông  báo  bѧng văn  bљn nây  lâ  “Thông  báo không  bѩo 

hi҉m  của Medicare”.   

Đѹ  nhѣn mOϝt  bљn sao  mѡu, hãy  g҃i  cho  bOϝ  phѣn  Dҁch vơ̥  hOϝi  viên  theo sOϕ  18554643571 

(TTY:  711),  từ  8 giờ  sáng đѵn 8  giờ  tOϕi,  thứ  Hai  đѵn thứ  Sáu.  Ngoài  giờ  làm  viѽc,  vào  cuOϕi 

tuѝn và ngày  lѻ,  quý  vҁ  có thѹ  đѹ  lїi  tin nhѥn.  Sѳ  có ngПời  phљn  hồi  cuOϝc g҃i  của  quÞ  vҁ  vâo 

ngây  lâm  viѽc tiѵp theo  hoѭc 1800MEDICARE ( 18006334227),  24  giờ  mOϝt  ngây,  7  

ngây  mOϝt  tuѝn�  NgПời  dúng  TTY x in g҃i  sOϕ  18774862048.  Hoѭc xem  bљn sao trực  tuyѵn 

tїi https://www.cms.gov/Medicare/MedicareGeneralInformation/BNI/MAEDNotices.html.  

 

Đi҇u gì s҃ xѩy ra trong quá trình xem xét của Tổ Chức Cѩi ThiӋn Chѫt LЯợng? 

  Những ngПời đánh giá ở Tổ chức Cљi thiѽn Chћt lПợng sѳ h҅i quÞ vҁ hoѭc ngПời đїi diѽn 

của quÞ vҁ tїi sao quÞ vҁ cho rѧng khoљn bao trљ cho dҁch vơ̥ đó cѝn tiѵp tơ̥c. QuÞ vҁ không 

phљi chuџn bҁ bћt kỳ thứ gì bѧng văn bљn, tuy nhiên quÞ vҁ có thѹ lâm nhП vѣy nѵu muOϕn. 

  Khi quÞ vҁ yêu cѝu kháng nghҁ, chПНng trình phљi viѵt thП cho quÞ vҁ vâ Tổ Chức Cљi Thiѽn 

Chћt LПợng đѹ giљi thtch lÞ do chћm dứt các dҁch vơ̥ của quÞ vҁ. 

  Những ngПời đánh giá cũng sѳ xem xét hồ sН y tѵ của quÞ vҁ, trao đổi với bác sĩ của quÞ vҁ 

vâ xem xét thông tin mâ chПНng trình của chỉng tõi đã cung cћp cho h҃. 

? 

N҅u quuͬ vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 

vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Đ҉ bi҅t thêm thông tin, hãy truy cѣp 
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SỔ TAY THu̮NH VIÊN Health Net Cal MediConnect ChПНng �� Cѝn lâm gì nѵu quÞ vҁ có vћn đѷ hoѭc khiѵu nїi 

(các quyѵt đҁnh, kháng nghҁ vâ khiѵu nїi vѷ bao trљ) 

  Trong vông trӑn một ngây sau khi có đЯợc tѫt cѩ các thông tin hӑ cѭn, nhӳng ngЯời 

đánh giá s҃ cho quuͬ vӏ bi҅t quy҅t đӏnh của hӑ. QuÞ vҁ sѳ nhѣn đПợc thП giљi thtch vѷ 

quyѵt đҁnh đó. 

 

Thuѳt  ngӳ  pháp  luͬ  dânh  cho  thП  giљi  thtch lÞ  do  chћm  dứt các dҁch  vơ̥  của quÞ  vҁ  lâ  “Giѩi 

thtch  chi  ti҅t  v҇  không bѩo hi҉m”.  

 

Đi҇u gì s҃ xѩy ra n҅u nhӳng ngЯời đánh giá trѩ lời Đồng ý? 

  Nѵu những ngПời xét duyѽt trљ lời Đồng ý với kháng cáo của quÞ vҁ, khi đó chỉng tôi phљi 

tiѵp tơ̥c cung cћp các dҁch vơ̥ đПợc bao trљ của quÞ vҁ cho đѵn khi nâo các dҁch vơ̥ đó côn 

cѝn thiѵt vѷ mѭt y tѵ. 

Đi҇u gì s҃ xѩy ra n҅u nhӳng ngЯời đánh giá trѩ lời Từ Chӕi? 

  Nѵu những ngПời đánh giá trљ lời Từ Chӕi với kháng nghҁ của quÞ vҁ, khi đó khoљn bao trљ 

của quÞ vҁ sѳ chћm dứt vâo ngây chỉng tõi đã thông báo với quÞ vҁ. Chỉng tôi sѳ ngừng trљ 

phѝn đồng trљ chi pht của mình cho dҁch vơ̥ chăm sóc nây. 

  Nѵu quÞ vҁ quyѵt đҁnh tiѵp tơ̥c nhѣn dҁch vơ̥ chăm sóc sức kh҅e tїi gia, dҁch vơ̥ chăm sóc tїi 

cН sở điѷu dПỡng chuyên môn hoѭc dҁch vơ̥ tїi CН sở phơ̥c hồi chức năng toân diѽn ngoїi 

trỉ (CORF) sau ngây bљo hiѹm của quÞ vҁ chћm dứt, khi đó quÞ vҁ sѳ phљi tự trљ toân bOϝ chi 

pht cho dҁch vơ̥ chăm sóc nây. 

Mơ̥c 8.3: Kháng Nghӏ Cѫp 2 đ҉ ti҅p tơ̥c dӏch vơ̥ chăm sóc của quuͬ vӏ  

Nѵu Tổ chức Cљi thiѽn Chћt lПợng trљ lời Từ chӕi với kháng cáo vâ quÞ vҁ ch҃n tiѵp tơ̥c nhѣn dҁch 

vơ̥ chăm sóc sau khi bљo hiѹm cho dҁch vơ̥ chăm sóc đó đã chћm dứt, quÞ vҁ có thѹ tiѵn hânh Kháng 

cáo Cћp 2. 

Trong thời gian tiѵn hânh Kháng Nghҁ Cћp 2, Tổ Chức Cљi Thiѽn Chћt LПợng sѳ tiѵn hânh xem xét 

lїi quyѵt đҁnh h҃ đã đПa ra ở Cћp 1. Nѵu h҃ đồng Þ với quyѵt đҁnh Cћp 1, quÞ vҁ có thѹ phљi trљ toân 

bOϝ chi pht cho dҁch vơ̥ chăm sóc sức kh҅e tїi gia, dҁch vơ̥ chăm sóc tїi dПỡng đПờng chuyên môn 

hoѭc dҁch vơ̥ tїi CН Sở Phơ̥c Hồi Chức Năng Toân Diѽn Ngoїi Trỉ (viѵt tѥt trong tiѵng Anh lâ 

CORF) của mình sau ngây chỉng tôi tuyên bOϕ khoљn bao trљ của quÞ vҁ chћm dứt. 

? 

N҅u quuͬ vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 

vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Đ҉ bi҅t thêm thông tin, hãy truy cѣp 
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SỔ TAY THu̮NH VIÊN Health Net Cal MediConnect ChПНng �� Cѝn lâm gì nѵu quÞ vҁ có vћn đѷ hoѭc khiѵu nїi 

(các quyѵt đҁnh, kháng nghҁ vâ khiѵu nїi vѷ bao trљ) 

Tїi  California,  Tổ  chức Cљi  thiѽn Chћt  lПợng đПợc 

g҃i lâ  Livanta.  QuÞ  vҁ  có  thѹ  liên  lїc Livanta theo 

sOϕ: 18775881123 (TTY:  18558876668).  Hãy 

yêu  cѝu xem xét Cћp 2  trong  vông  60  ngây  theo 

lӏch  sau  ngây Tổ  Chức Cљi  Thiѽn Chћt  LПợng  trљ  

lời Từ  Chӕi  với  Kháng  Nghҁ  Cћp 1 của  quÞ  vҁ. QuÞ  

vҁ  chѿ  có  thѹ  yêu  cѝu  viѽc xem xét nây nѵu tiѵp tơ̥c 

nhѣn dҁch vơ̥  chăm  sóc  sau  ngây  khoљn bao  trљ  

của quÞ  vҁ  cho  dҁch vơ̥  chăm  sóc đó  chћm dứt.  

Xem nhanh:  Cách  ti҅n hânh  Kháng 

Nghӏ  Cѫp  2  đ҉  yêu c ѭu chЯЭng trình 

bao trѩ  cho  dӏch  vơ̥  chăm sóc của  quuͬ  

vӏ  trong  thời  gian  dâi  hЭn  

G҃i tới Tổ  Chức Cљi  Thiѽn Chћt  LПợng 

tїi  tiѹu  bang của  quÞ  vҁ  theo sOϕ   

18775881123  (TTY:  18558876668)  

vâ  yêu  cѝu mOϝt  cuOϝc  xem xét khác.  

Hãy g҃i  điѽn  trПớc  khi  quÞ  vҁ  rời  cН  quan  

hoѭc  cН s ở đang  cung  cћp dҁch vơ̥  chăm  

sóc của  quÞ  vҁ  vâ  trПớc  ngây  xuћt  viѽn

theo kѵ  hoїch  của quÞ  vҁ.  

  Những  ngПời  đánh  giá ở  Tổ  chức Cљi  thiѽn 

Chћt  lПợng sѳ  xem  xét kȲ  lїi tћt cљ  các 

thõng  tin liẽn  quan đѵn  kháng  cáo  của  
quÞ  vҁ.  

  Tổ chức Cљi thiѽn Chћt lПợng sѳ ra quyѵt  
đҁnh của mình trong vông 14 ngây theo lҁch  
kѹ từ khi nhѣn đПợc yêu cѝu kháng cáo của quÞ vҁ.  

Đi҇u gì s҃ xѩy ra n҅u tổ chức đánh giá trѩ lời Đồng ÿ? 

  Chỉng tôi phљi hoân lїi cho quÞ vҁ phѝn đồng trљ chi pht của chỉng tôi cho dҁch vơ̥ chăm sóc 

quÞ vҁ đã nhѣn từ ngây chỉng tôi tuyên bOϕ khoљn bao trљ của quÞ vҁ chћm dứt. Chỉng tôi 

phљi tiѵp tơ̥c cung cћp khoљn bao trљ cho dҁch vơ̥ chăm sóc cho đѵn khi nâo điѷu đó côn cѝn 

thiѵt vѷ mѭt y tѵ. 

Đi҇u gì s҃ xѩy ra n҅u tổ chức đánh giá trѩ lời Từ Chӕi? 

  Điѷu đó có nghĩa lâ h҃ đồng Þ với quyѵt đҁnh h҃ đã đПa ra cho Kháng cáo Cћp 1 vâ sѳ 

khõng thay đổi quyѵt đҁnh đó. 

  Lá thП quÞ vҁ nhѣn đПợc sѳ cho quÞ vҁ biѵt điѷu cѝn lâm nѵu muOϕn tiѵp tơ̥c quy trình đánh 

giá. Thông báo nây sѳ cung cћp cho quÞ vҁ thông tin chi tiѵt vѷ cách tiѵp tơ̥c với Kháng cáo 

Cћp 3, do thџm phán xử lÞ. 

  QuÞ vҁ có thѹ nOϝp đНn khiѵu nїi và yêu cѝu DMHC tiѵn hânh Đánh giá y tѵ đOϝc lѣp đѹ tiѵp 

tơ̥c nhѣn bљo hiѹm cho dҁch vơ̥ chăm sóc sức kh҅e của quÞ vҁ. Vui lông đѵn Mơ̥c 5.4 trên 

trang 201 đѹ tìm hiѹu cách yêu cѝu DMHC tiѵn hânh Đánh giá y tѵ đOϝc lѣp. QuÞ vҁ có thѹ 

nOϝp đНn khiѵu nїi và yêu cѝu DMHC tiѵn hânh Đánh giá y tѵ đOϝc lѣp, bên cїnh hoѭc thay 

thѵ Kháng cáo Cћp 3. 

? 

N҅u quuͬ vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 

vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Đ҉ bi҅t thêm thông tin, hãy truy cѣp 
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SỔ TAY THu̮NH VIÊN Health Net Cal MediConnect ChПНng �� Cѝn lâm gì nѵu quÞ vҁ có vћn đѷ hoѭc khiѵu nїi 

(các quyѵt đҁnh, kháng nghҁ vâ khiѵu nїi vѷ bao trљ) 

Mơ̥c 8.4: Đi҇u gì s҃ xѩy ra n҅u quuͬ vӏ bӓ lỡ thời hѧn ti҅n hânh Kháng 
cáo Cѫp 1? 

Nѵu quÞ vҁ b҅ lỡ các thời hїn kháng cáo, vѡn có cách khác đѹ thực hiѽn các Kháng cáo Cћp 1 vâ 

Cћp �, đПợc g҃i lâ các Kháng cáo thay thѵ� NhПng hai cћp kháng cáo đѝu tiên lâ khác nhau. 

Kháng cáo thay th҅ Cѫp 1 đ҉ ti҅p tơ̥c dӏch vơ̥ chăm sóc của quuͬ vӏ trong thời gian 

dâi hЭn 

Nѵu quÞ vҁ b҅ lỡ thời hїn liên lїc với Tổ chức Cљi thiѽn Chћt lПợng, quÞ vҁ có thѹ kháng cáo với 

chỉng tôi, yêu cѝu “đánh giá nhanh”� Đánh giá nhanh lâ kháng cáo sử dơ̥ng thời hїn nhanh thay vì 

thời hїn tiêu chuџn. 

   Trong  quá  trình  đánh  giá  nây,  chỉng tôi   
xem xét tћt cљ  các  thông tin vѷ  dҁch vơ̥   
chăm  sóc sức  kh҅e tїi  gia, dҁch vơ̥  chăm  

sóc tїi  cН s ở  điѷu dПỡng  chuyên  môn  hoѭc 

dҁch vơ̥  chăm  sóc quÞ  vҁ  nhѣn đПợc tїi  CН  

sở  phơ̥c hồi  chức  năng toân diѽn ngoїi  trỉ   
(CORF).  Chỉng tôi sѳ  kiѹm  tra  xem liѽu  
quyѵt đҁnh  vѷ  thời  gian  dҁch vơ̥  của quÞ  vҁ   
chћm dứt có  hợp lÞ  vâ  tuân  thủ  tћt cљ  các  
quy  tѥc  hay  không.   

Xem nhanh:  Cách  ti҅n hânh  Kháng  cáo 

thay  th҅  Cѫp 1  

Hãy  g҃i  đѵn bOϝ  phѣn Dҁch vơ̥  hOϝi  viên  và 

yêu  cѝu  “đánh  giá nhanh”�  

Chỉng  tôi  sѳ  cung cћp cho  quÞ  vҁ  quyѵt 

đҁnh của  chỉng tôi  trong vông  72  giờ. 

  Chỉng tôi sѳ sử dơ̥ng thời hїn nhanh, chứ không phљi thời hїn tiêu chuџn đѹ trљ lời quÞ vҁ vѷ 

viѽc đánh giá nây. Chỉng tôi sѳ ra quyѵt đҁnh cho quÞ vҁ trong vông 72 giờ sau khi quÞ vҁ yêu 

cѝu “đánh giá nhanh”� 

  N҅u chỉng tôi trѩ lời Đồng ÿ với đánh giá nhanh của quÞ vҁ, điѷu nây có nghĩa lâ chỉng tôi 

đồng Þ rѧng chỉng tôi sѳ tiѵp tơ̥c bao trљ cho các dҁch vơ̥ của quÞ vҁ cho đѵn khi nâo điѷu đó 

côn cѝn thiѵt vѷ mѭt y tѵ. 

  Điѷu đó cũng có nghĩa lâ chỉng tõi đã đồng Þ hoân lїi cho quÞ vҁ phѝn đồng trљ chi pht của 

mình cho dҁch vơ̥ chăm sóc quÞ vҁ đã nhѣn từ ngây chỉng tôi tuyên bOϕ khoљn bao trљ của quÞ 

vҁ chћm dứt. 

  N҅u chỉng tôi trѩ lời Từ Chӕi với đánh giá nhanh của quÞ vҁ, chỉng tôi muOϕn nói rѧng viѽc 

ngừng dҁch vơ̥ của quÞ vҁ lâ phú hợp vѷ mѭt y tѵ. Khoљn bao trљ của chỉng tôi kѵt thỉc vâo 

ngây chỉng tôi cho biѵt khoљn bao trљ sѳ kѵt thỉc. 

Nѵu quÞ vҁ tiѵp tơ̥c nhѣn các dҁch vơ̥ sau ngây chỉng tôi cho biѵt các dҁch vơ̥ sѳ kѵt thỉc, quuͬ vӏ có 

th҉ phѩi thanh toán toân bộ chi pht cho các dҁch vơ̥ nây. 

? 

N҅u quuͬ vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 

vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Đ҉ bi҅t thêm thông tin, hãy truy cѣp 
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SỔ TAY THu̮NH VIÊN Health Net Cal MediConnect ChПНng �� Cѝn lâm gì nѵu quÞ vҁ có vћn đѷ hoѭc khiѵu nїi 

(các quyѵt đҁnh, kháng nghҁ vâ khiѵu nїi vѷ bao trљ) 

Đѹ đљm bљo chỉng tõi đã tuân thủ tћt cљ các quy tѥc khi trљ lời Từ Chӕi với kháng nghҁ nhanh của 

quÞ vҁ, chỉng tôi sѳ gửi kháng nghҁ của quÞ vҁ tới “Thực Thѹ Đánh Giá ĐOϝc Lѣp”� Khi chỉng tôi thực 

hiѽn điѷu nây, có nghĩa lâ trПờng hợp của quÞ vҁ tự đOϝng chuyѹn sang quy trình kháng cáo Cћp 2. 

 

Thuѳt  ngӳ  pháp  luͬ  cho  “đánh  giá nhanh” hoѭc “kháng  cáo  nhanh” lâ  “kháng  cáo đЯợc 

giѩi  quy҅t  nhanh”.  

 

Kháng cáo thay th҅ Cѫp 2 đ҉ ti҅p tơ̥c dӏch vơ̥ chăm sóc của quuͬ vӏ trong thời gian 

dâi hЭn 

Chỉng tôi sѳ gửi thông tin vѷ Kháng cáo Cћp 2 của quÞ vҁ đѵn Thực thѹ đánh giá đOϝc lѣp (IRE) 

trong vông 24 giờ kѹ từ khi chỉng tôi cung cћp cho quÞ vҁ quyѵt đҁnh Cћp 1 của chỉng tôi. Nѵu quÞ 

vҁ cho rѧng chỉng tõi khõng đáp ứng thời hїn nây hoѭc các thời hїn khác, quÞ vҁ có thѹ khiѵu nїi. 

Mơ̥c 10 trên trang 238 trình bây cách khiѵu nїi. 

Trong  thời  gian  tiѵn  hành  Kháng  cáo  Cћp 2,  IRE  

sѳ  xét duyѽt  quyѵt  đҁnh  mâ chỉng tõi  đã  đПa ra khi  

chỉng  tôi  trљ  lời Từ  chӕi  với “đánh  giá nhanh” của 

quÞ  vҁ. Tổ  chức nây  quyѵt đҁnh  liѽu có  cѝn  thay  đổi 

quyѵt đҁnh  chỉng  tõi  đã  đПa ra hay  khõng�  

Xem nhanh:  Cách  ti҅n hânh  Kháng  cáo 

Cѫp  2 đ҉  yêu c ѭu chЯЭng  trình ti҅p 

tơ̥c dӏch vơ̥  chăm  sóc của quuͬ  vӏ  

QuÞ  vҁ  không  phљi lâm bћt cứ  điѷu gì. 

ChПНng  trình sѳ  tự  đOϝng gửi  kháng  cáo  

của  quÞ  vҁ  lên  Thực thѹ  đánh  giá đOϝc lѣp. 
   IRE t iѵn hânh  “đánh  giá nhanh” vѷ  kháng 

cáo  của quÞ  vҁ.  Những ngПời  đánh  giá  
thПờng sѳ  trљ  lời  quÞ  vҁ  trong  vông  72  giờ.   

  IRE lâ tổ chức đOϝc lѣp do Medicare thuê. Tổ chức nây không liên kѵt với chПНng trình của 

chỉng tôi, vâ không phљi lâ cН quan chtnh phủ. 

  Những ngПời đánh giá tїi IRE sѳ xem xét cџn thѣn tћt cљ các thõng tin liẽn quan đѵn kháng 

nghҁ của quÞ vҁ. 

  N҅u IRE trѩ lời Đồng ÿ với kháng nghҁ của quÞ vҁ thì chỉng tôi phљi hoân lїi cho quÞ vҁ phѝn 

đồng trљ chi pht của chỉng tôi cho dҁch vơ̥ chăm sóc. Chỉng tôi cũng phљi tiѵp tơ̥c khoљn bao trљ 

của chПНng trình cho các dҁch vơ̥ của quÞ vҁ cho đѵn khi nâo điѷu đó côn cѝn thiѵt vѷ mѭt y tѵ. 

  N҅u IRE trѩ lời Từ Chӕi với kháng nghҁ của quÞ vҁ, điѷu đó có nghĩa lâ h҃ đồng Þ với chỉng 

tôi rѧng viѽc ngừng bao trљ dҁch vơ̥ lâ phú hợp vѷ mѭt y tѵ. 

ThП quÞ vҁ nhѣn đПợc từ IRE sѳ cho quÞ vҁ biѵt những điѷu quÞ vҁ có thѹ lâm nѵu muOϕn tiѵp tơ̥c quy 

trình đánh giá� ThП nây sѳ cung cћp cho quÞ vҁ thông tin chi tiѵt vѷ cách tiѵp tơ̥c lên Kháng cáo Cћp 

3, do thџm phán xử lÞ. 

? 

N҅u quuͬ vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 

vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Đ҉ bi҅t thêm thông tin, hãy truy cѣp 
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SỔ TAY THu̮NH VIÊN Health Net Cal MediConnect ChПНng �� Cѝn lâm gì nѵu quÞ vҁ có vћn đѷ hoѭc khiѵu nїi 

(các quyѵt đҁnh, kháng nghҁ vâ khiѵu nїi vѷ bao trљ) 

QuÞ vҁ cũng có thѹ gửi đНn khiѵu nїi và yêu cѝu DMHC tiѵn hânh Đánh giá y tѵ đOϝc lѣp đѹ tiѵp tơ̥c 

nhѣn bao trљ cho dҁch vơ̥ chăm sóc sức kh҅e của quÞ vҁ. Vui lông đѵn Mơ̥c ��� trẽn trang ��� đѹ tìm 

hiѹu cách yêu cѝu DMHC tiѵn hânh Đánh giá y tѵ đOϝc lѣp. QuÞ vҁ có thѹ nOϝp đНn khiѵu nїi và yêu 

cѝu Đánh giá y tѵ đOϝc lѣp, bên cїnh hoѭc thay thѵ Kháng cáo Cћp 3. 

Mơ̥c 9: Chuy҉n kháng cáo của quuͬ vӏ lên cѫp cao hЭn Cѫp 2  

Mơ̥c 9.1: Các bЯớc ti҅p theo đӕi với các dӏch vơ̥ vâ vѳt dơ̥ng 
của Medicare 

Nѵu quÞ vҁ tiѵn hânh Kháng cáo Cћp 1 vâ Kháng cáo Cћp � đOϕi với các dҁch vơ̥ hoѭc vѣt dơ̥ng của 

Medicare vâ cљ hai kháng cáo nây đѷu đã bҁ khПớc từ, quÞ vҁ có thѹ có quyѷn đПa lẽn các cћp 

kháng cáo bổ sung� ThП quÞ vҁ nhѣn đПợc từ Thực thѹ đánh giá đOϝc lѣp sѳ cho quÞ vҁ biѵt những 

điѷu quÞ vҁ có thѹ lâm nѵu muOϕn tiѵp tơ̥c quy trình kháng cáo. 

Cћp 3 của quy trình kháng cáo lâ phiên điѷu trѝn do Thџm phán Luѣt Hânh chtnh (ALJ) lâm chủ t҃a. 

NgПời đПa ra quyѵt đҁnh trong kháng cáo Cћp 3 là ALJ hoѭc thџm phán luѣt sП� Nѵu quÞ vҁ muOϕn 

ALJ hoѭc quan tòa xem xét trПờng hợp của quÞ vҁ, vѣt dơ̥ng hoѭc dҁch vơ̥ y tѵ quÞ vҁ đang yẽu cѝu 

sѳ phљi đїt đѵn mOϝt mức giá trҁ tOϕi thiѹu. Nѵu giá trҁ đó thћp hНn mức tOϕi thiѹu, quÞ vҁ không thѹ 

kháng cáo thêm. Nѵu giá trҁ đó đủ cao, quÞ vҁ có thѹ yêu cѝu ALJ hoѭc quan tòa xét xử kháng nghҁ 

của quÞ vҁ. 

Nѵu quÞ vҁ khõng đồng Þ với quyѵt đҁnh của ALJ hoѭc quan tòa, quÞ vҁ có thѹ chuyѹn sang HOϝi 

Đồng Kháng Nghҁ của Medicare� Sau đó, quÞ vҁ có thѹ có quyѷn yêu cѝu tôa án liên bang xem xét 

kháng cáo của quÞ vҁ. 

Nѵu quÞ vҁ cѝn hOϛ trợ tїi bћt cứ giai đoїn nâo của quy trình kháng cáo, quÞ vҁ có thѹ liên lїc 

ChПНng trình Cal MediConnect Ombuds theo sOϕ 18555013077. 

Mơ̥c 9.2: Các bЯớc ti҅p theo đӕi với các dӏch vơ̥ vâ vѳt dơ̥ng của 
MediCal 

QuÞ vҁ cũng có quyѷn kháng cáo thêm nѵu kháng cáo của quÞ vҁ lâ vѷ các dҁch vơ̥ hoѭc vѣt dơ̥ng có 

thѹ đПợc MediCal bao trљ. Nѵu quÞ vҁ khõng đồng Þ với quyѵt đҁnh của Phiẽn Điѷu Trѝn Cћp Tiѹu 

Bang vâ muOϕn thџm phán khác xem xét, quÞ vҁ có thѹ yêu cѝu phiẽn điѷu trѝn lїi vâ/hoѭc yêu cѝu 

phỉc thџm. 

Đѹ yêu cѝu phiẽn điѷu trѝn lїi, hãy gửi yêu cѝu bѧng văn bљn (thП) qua đПờng bПu điѽn đѵn: 

The Rehearing Unit 

744 P Street, MS 1937 

Sacramento, CA 95814 

? 

N҅u quuͬ vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 

vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Đ҉ bi҅t thêm thông tin, hãy truy cѣp 
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SỔ TAY THu̮NH VIÊN Health Net Cal MediConnect ChПНng �� Cѝn lâm gì nѵu quÞ vҁ có vћn đѷ hoѭc khiѵu nїi 

(các quyѵt đҁnh, kháng nghҁ vâ khiѵu nїi vѷ bao trљ) 

ThП nây phљi đПợc gửi đi trong vông 30 ngây sau khi quÞ vҁ nhѣn đПợc quyѵt đҁnh của mình. Thời 

hїn nây có thѹ kéo dâi lên đѵn 180 ngây nѵu quÞ vҁ có lÞ do chtnh đáng cho viѽc gửi trѻ. 

Trong yêu cѝu phiẽn điѷu trѝn lїi của quÞ vҁ, hãy ghi rï ngây quÞ vҁ đã nhѣn đПợc quyѵt đҁnh vâ lÞ 

do tїi sao cѝn đПợc chћp thuѣn phiẽn điѷu trѝn lїi. Nѵu quÞ vҁ muOϕn đѽ trình bѧng chứng bổ sung, 

hãy mô tљ bѧng chứng bổ sung vâ giљi thtch lÞ do bѧng chứng nây đã khõng đПợc đПa ra trПớc đãy 

vâ bѧng chứng nây sѳ thay đổi quyѵt đҁnh nhП thѵ nâo. QuÞ vҁ có thѹ liên lїc với bOϝ phѣn dҁch vơ̥ 

pháp lÞ đѹ đПợc trợ giỉp. 

Đѹ yêu cѝu phỉc thџm, quÞ vҁ phљi nOϝp đНn lên Tôa thПợng thџm (theo BOϝ luѣt tOϕ tơ̥ng dân sự Mơ̥c 

1094.5) trong vông mOϝt năm sau khi quÞ vҁ nhѣn đПợc quyѵt đҁnh của mình. NOϝp đНn của quÞ vҁ lên 

Tôa ThПợng thџm của hїt có tên trong quyѵt đҁnh của quÞ vҁ. QuÞ vҁ có thѹ nOϝp đНn nây mâ không 

cѝn yêu cѝu phiẽn điѷu trѝn lїi. Không mћt pht nOϝp đНn� QuÞ vҁ có thѹ có quyѷn đПợc chi trљ cho pht 

luѣt sП vâ các chi pht hợp lÞ nѵu Tôa Án đПa ra quyѵt đҁnh cuOϕi cúng có lợi cho quÞ vҁ. 

Nѵu phiẽn điѷu trѝn lїi đã đПợc xét xử vâ quÞ vҁ khõng đồng Þ với quyѵt đҁnh của phiẽn điѷu trѝn lїi, 

quÞ vҁ có thѹ xin phỉc thџm nhПng khõng thѹ yêu cѝu phiẽn điѷu trѝn lїi khác. 

Mơ̥c 10: Cách khi҅u nѧi  

Nên khi҅u nѧi các loѧi vѫn đ҇ nâo? 

Quy trình khiѵu nїi chѿ đПợc sử dơ̥ng cho mOϝt sOϕ loїi vћn đѷ nhП các vћn đѷ liẽn quan đѵn chћt 

lПợng dҁch vơ̥ chăm sóc, thời gian chờ vâ dҁch vơ̥ khách hâng� Sau đãy lâ vt dơ̥ vѷ mOϝt sOϕ loїi vћn 

đѷ đПợc quy trình khiѵu nїi xử lÞ. 

Khi҅u nѧi v҇ chѫt lЯợng 

   QuÞ  vҁ  không  hâi lông  với chћt  lПợng  dҁch 

vơ̥  chăm  sóc,  chѩng  hїn  nhП  dҁch  vơ̥  chăm   
sóc quÞ  vҁ  nhѣn đПợc ở  bѽnh  viѽn.  

Xem nhanh:  Cách kh i҅u nѧi   

QuÞ  vҁ  có  thѹ  khiѵu nїi nOϝi bOϝ  với  chПНng  

trình của  chỉng tôi  vâ/hoѭc khiѵu nїi  bên  

ngoâi với tổ  chức  không liên  kѵt với  

chПНng  trình của chỉng tôi.   

Hãy g҃i cho  bOϝ  phѣn Dҁch vơ̥  hOϝi  viên  

hoѭc gửi  thП  cho  chỉng tõi  đѹ  khiѵu nїi 

nOϝi bOϝ.  

Có  các tổ  chức  khác xử  lÞ  các khiѵu nїi 

bên ngoâi� Đѹ  biѵt  thêm  thông  tin, hãy 

đ҃c Mơ̥c 10.2  trên  trang  242.  

Khi҅u nѧi v҇ quy҇n riẽng tЯ 

  QuÞ  vҁ  cho  rѧng  ngПời nâo đó  đã  không  tôn   
tr҃ng quyѷn riẽng tП  của  quÞ  vҁ  hoѭc chia 

sѱ  thông tin  bљo mѣt vѷ  quÞ  vҁ.  

? 

N҅u quuͬ vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 

vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Đ҉ bi҅t thêm thông tin, hãy truy cѣp 
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SỔ TAY THu̮NH VIÊN Health Net Cal MediConnect ChПНng �� Cѝn lâm gì nѵu quÞ vҁ có vћn đѷ hoѭc khiѵu nїi 

(các quyѵt đҁnh, kháng nghҁ vâ khiѵu nїi vѷ bao trљ) 

Than phi҇n v҇ dӏch vơ̥ khách hâng kém chѫt lЯợng 

 Nhâ cung cћp dҁch vơ̥ chăm sóc sức kh҅e hoѭc nhãn viẽn đã thô lOϛ hoѭc không tôn tr҃ng quÞ vҁ.  

  Nhân viên  Health  Net  Cal  MediConnect  cП  xử  tѽ  với  quÞ  vҁ.   

 QuÞ vҁ cho rѧng quÞ vҁ đang bҁ đџy ra kh҅i chПНng trình.  

Khi҅u nѧi v҇ khѩ năng ti҅p cѳn 

  QuÞ vҁ không thѹ tiѵp cѣn đПợc các dҁch vơ̥ vâ cН sở chăm sóc sức kh҅e tїi văn phông của 

bác sĩ hoѭc nhâ cung cћp. 

  Nhâ cung cћp của quÞ vҁ không cung cћp cho quÞ vҁ các bOϕ trí hợp lÞ mâ quÞ vҁ cѝn nhП 

thông dҁch viên Ngôn Ngữ KÞ Hiѽu của MȲ. 

Khi҅u nѧi v҇ thời gian chờ 

  QuÞ vҁ đang gѭp khó khăn khi lẽn lҁch hѯn hoѭc chờ quá lãu đѹ đПợc hѯn. 

  QuÞ vҁ đã bҁ các bác sĩ, dПợc sĩ hoѭc các chuyẽn gia chăm sóc sức kh҅e khác hoѭc bOϝ phѣn 

Dҁch vơ̥ hOϝi viên hoѭc các nhân viên khác của chПНng trình bѥt chờ đợi quá lâu. 

Khi҅u nѧi v҇ vӋ sinh 

  QuÞ vҁ cho rѧng phông khám, bѽnh viѽn hoѭc văn phông của bác sĩ không sїch sѳ. 

Khi҅u nѧi v҇ sӵ ti҅p cѳn ngôn ngӳ 

  Bác sĩ hoѭc nhâ cung cћp của quÞ vҁ không cung cћp cho quÞ vҁ thông dҁch viên trong suOϕt 

buổi hѯn của quÞ vҁ. 

Khi҅u nѧi v҇ thông tin liên lѧc từ chỉng tôi 

  QuÞ vҁ cho rѧng chỉng tõi đã không thông báo hoѭc gửi thП cho quÞ vҁ mâ đáng lѳ quÞ vҁ cѝn 

phљi nhѣn đПợc. 

  QuÞ vҁ cho rѧng các thông tin bѧng văn bљn chỉng tôi gửi cho quÞ vҁ quá khó hiѹu. 

Khi҅u nѧi v҇ ttnh kӏp thời của các hânh động của chỉng tôi có liẽn quan đ҅n quy҅t 

đӏnh bao trѩ hoѽc kháng nghӏ 

  QuÞ vҁ cho rѧng chỉng tõi khõng đáp ứng thời hїn đOϕi với viѽc đПa ra quyѵt đҁnh bao trљ 

hoѭc trљ lời kháng nghҁ của quÞ vҁ. 

  QuÞ vҁ cho rѧng sau khi nhѣn đПợc khoљn bao trљ hoѭc quyѵt đҁnh kháng nghҁ có lợi cho quÞ 

vҁ, chỉng tõi khõng đáp ứng các thời hїn phê duyѽt hoѭc cung cћp dҁch vơ̥ cho quÞ vҁ hoѭc 

hoân lїi tiѷn cho quÞ vҁ đOϕi với mOϝt sOϕ dҁch vơ̥ y tѵ. 

? 

N҅u quuͬ vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 

vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Đ҉ bi҅t thêm thông tin, hãy truy cѣp 
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SỔ TAY THu̮NH VIÊN Health Net Cal MediConnect ChПНng �� Cѝn lâm gì nѵu quÞ vҁ có vћn đѷ hoѭc khiѵu nїi 

(các quyѵt đҁnh, kháng nghҁ vâ khiѵu nїi vѷ bao trљ) 

  QuÞ vҁ cho rѧng chỉng tõi đã không chuyѹn tiѵp trПờng hợp của quÞ vҁ lên Thực thѹ đánh giá 

đOϝc lѣp đỉng hїn. 

Thuѳt ngӳ pháp luͬ của “khiѵu nїi” đó lâ “than phi҇n”. 

Thuѳt  ngӳ  pháp  luͬ  cho  “tiѵn hành  khiѵu nїi” lâ  “nộp đЭn than  phi҇n”.  
 

Có các loѧi khi҅u nѧi khác nhau không? 

Có. QuÞ vҁ có thѹ tiѵn hânh khiѵu nїi nOϝi bOϝ vâ/hoѭc khiѵu nїi bên ngoâi. Khiѵu nїi nOϝi bOϝ đПợc nOϝp 

lên vâ đПợc xem xét bởi chПНng trình của chỉng tôi. Khiѵu nїi bên ngoâi đПợc nOϝp lên vâ đПợc 

xem xét bởi tổ chức không liên kѵt với chПНng trình của chỉng tôi. Nѵu quÞ vҁ cѝn trợ giỉp khi tiѵn 

hânh khiѵu nїi nOϝi bOϝ vâ/hoѭc bên ngoâi, quÞ vҁ có thѹ g҃i cho ChПНng trình Cal MediConnect 

Ombuds theo sOϕ 18555013077. 

Mơ̥c 10.1: Khi҅u nѧi nội bộ  

Đѹ tiѵn hành khiѵu nїi nOϝi bOϝ, hãy g҃i cho bOϝ phѣn Dҁch vơ̥ hOϝi viên theo sOϕ 18554643571 

(TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, vào cuOϕi tuѝn và 

ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ vâo ngây lâm viѽc 

tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Quý vҁ có thѹ khiѵu nїi vào bћt cứ thời điѹm nâo trừ khi khiѵu nїi 

vѷ thuOϕc Part D. Nѵu khiѵu nїi vѷ thuOϕc Part D, quý vҁ phљi nOϝp khiѵu nїi trong vòng 60 ngày theo 

lӏch sau khi quÞ vҁ có vћn đѷ muOϕn khiѵu nїi. 

  Nѵu quÞ vҁ cѝn lâm bћt kỳ điѷu nâo khác, bOϝ phѣn Dҁch Vơ̥ Thânh Viên sѳ cho quÞ vҁ biѵt. 

  QuÞ vҁ cũng có thѹ viѵt đНn khiѵu nїi vâ gửi cho chỉng tôi. Nѵu quÞ vҁ khiѵu nїi bѧng văn 
bљn, chỉng tôi sѳ phљn hồi lїi khiѵu nїi của quÞ vҁ bѧng văn bљn. 

Chỉng tôi phљi thông báo cho quÞ vҁ quyѵt đҁnh của mình vѷ khiѵu nїi của quÞ vҁ nhanh chóng theo 

yêu cѝu của trПờng hợp của quÞ vҁ dựa trên tình trїng sức kh҅e của quÞ vҁ, tuy nhiên chѣm nhћt lâ 

30 ngây theo lҁch sau khi nhѣn đПợc khiѵu nїi của quÞ vҁ. Nѵu chỉng tôi cѝn thêm thông tin vâ 

khõng đПa ra quyѵt đҁnh trong vông 30 ngây, chỉng tôi sѳ thông báo cho quÞ vҁ bѧng văn bљn và 

cѣp nhѣt trїng thái và thời gian dự kiѵn quý vҁ nhѣn đПợc câu trљ lời. Vt dơ̥, chỉng tôi sѳ thông báo 

cho quÞ vҁ rѧng khiѵu nїi liẽn quan đѵn Medicare chѿ có thѹ đПợc gia hїn tOϕi đa �� ngây tính theo 

lҁch. Trong mOϝt sOϕ trПờng hợp, quÞ vҁ có quyѷn yêu cѝu đánh giá nhanh vѷ khiѵu nїi của mình� Đãy 

đПợc g҃i lâ thủ tơ̥c “khiѵu nїi nhanh”� QuÞ vҁ có quyѷn đПợc đánh giá nhanh vѷ khiѵu nїi của mình 

nѵu khõng đồng Þ với quyѵt đҁnh của chỉng tôi trong các trПờng hợp sau: 

o  Chỉng tôi từ chOϕi yêu cѝu đánh giá nhanh của quÞ vҁ vѷ yêu cѝu dҁch vơ̥ chăm sóc y 

tѵ hoѭc các thuOϕc Phѝn D của Medicare. 

o  Chỉng tôi từ chOϕi yêu cѝu đánh giá nhanh của quÞ vҁ vѷ viѽc kháng cáo các dҁch vơ̥ 

hoѭc thuOϕc Phѝn D của Medicare đã bҁ từ chOϕi. 

? 

N҅u quuͬ vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 

vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Đ҉ bi҅t thêm thông tin, hãy truy cѣp 
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SỔ TAY THu̮NH VIÊN Health Net Cal MediConnect ChПНng �� Cѝn lâm gì nѵu quÞ vҁ có vћn đѷ hoѭc khiѵu nїi 

(các quyѵt đҁnh, kháng nghҁ vâ khiѵu nїi vѷ bao trљ) 

o  Chỉng tôi quyѵt đҁnh cѝn thêm thời gian đѹ đánh giá yẽu cѝu của quÞ vҁ vѷ dҁch vơ̥ 

chăm sóc y tѵ. 

o  Chỉng tôi quyѵt đҁnh cѝn thêm thời gian đѹ đánh giá kháng cáo của quÞ vҁ vѷ dҁch vơ̥ 

chăm sóc y tѵ bҁ từ chOϕi. 

o  Nѵu quÞ vҁ gѭp vћn đѷ khџn cћp liẽn quan đѵn rủi ro tức thời và nghiêm tr҃ng đOϕi với 

sức kh҅e của quÞ vҁ 

  Các khiѵu nїi liẽn quan đѵn Medicare Phѝn D phљi đПợc đПa ra trong vông 60 ngây theo lҁch 

sau khi quÞ vҁ gѭp vћn đѷ quÞ vҁ muOϕn khiѵu nїi. Tћt cљ các loїi khiѵu nїi khác phљi đПợc gửi 

cho chỉng tôi hoѭc cho nhâ cung cћp trong vông bћt kỳ khoљng thời gian nào kѹ từ ngây xљy 

ra vơ̥ viѽc hoѭc hânh đOϝng khiѵn quÞ vҁ không hâi lông. 

  Nѵu chỉng tôi không thѹ giљi quyѵt khiѵu nїi của quÞ vҁ trong ngây lâm viѽc tiѵp theo, chỉng 

tôi sѳ gửi thП cho quÞ vҁ trong vông 5 ngây theo lҁch kѹ từ ngây chỉng tôi nhѣn đПợc khiѵu nїi 

của quÞ vҁ đѹ cho quÞ vҁ biѵt rѧng chỉng tõi đã nhѣn đПợc khiѵu nїi của quÞ vҁ. 

Nѵu quÞ vҁ khiѵu nїi vì chỉng tôi đã từ chOϕi yêu cѝu “quyѵt đҁnh bao trљ nhanh” hoѭc “kháng 

cáo nhanh” của quÞ vҁ, chỉng tôi sѳ tự đOϝng cho phép quÞ vҁ “khiѵu nїi nhanh” vâ trљ lời khiѵu 

nїi của quÞ vҁ trong vông 24 giờ. Nѵu quÞ vҁ gѭp vћn đѷ khџn cћp liẽn quan đѵn rủi ro tức thời 

hoѭc nghiêm tr҃ng đOϕi với sức kh҅e của quÞ vҁ, quÞ vҁ có thѹ yêu cѝu “than phiѷn nhanh” vâ 

chỉng tôi sѳ phљn hồi trong vông 72 giờ. 

 

Thuѳt  ngӳ  pháp  luͬ  của “khiѵu nїi  nhanh” đó  lâ  “than phi҇n đЯợc  giѩi  quy҅t  nhanh”.  

Nѵu có thѹ, chỉng tôi sѳ trљ lời quÞ vҁ ngay lѣp tức. Nѵu quÞ vҁ g҃i cho chỉng tõi đѹ khiѵu nїi, có thѹ 

lâ chỉng tôi sѳ trљ lời quÞ vҁ ngay tїi cuOϝc điѽn thoїi đó. Nѵu bѽnh trїng của quÞ vҁ cѝn chỉng tôi trљ 

lời nhanh chóng, thì chỉng tôi sѳ lâm nhП vѣy. 

  Chỉng tôi trљ lời hѝu hѵt các khiѵu nїi trong vông 30 ngây theo lҁch. Nѵu chỉng tôi không 

đПa ra quyѵt đҁnh trong vông 30 ngây tính theo lҁch vì chỉng tôi cѝn thêm thông tin, chỉng tôi 

sѳ thông báo cho quÞ vҁ bѧng văn bљn� Chỉng tõi cũng cѣp nhѣt trїng thái và thời gian dự 

kiѵn quý vҁ nhѣn đПợc câu trљ lời. 

  Nѵu quÞ vҁ khiѵu nїi vì chỉng tõi đã từ chOϕi yêu cѝu “quyѵt đҁnh bao trљ nhanh” hoѭc “kháng 

cáo nhanh” của quÞ vҁ, chỉng tôi sѳ tự đOϝng cho phép quÞ vҁ “khiѵu nїi nhanh” vâ trљ lời 

khiѵu nїi của quÞ vҁ trong vông 24 giờ. 

  Nѵu quÞ vҁ than phiѷn vì chỉng tôi mћt nhiѷu thời gian hНn đѹ đПa ra quyѵt đҁnh bao trљ, 

chỉng tôi sѳ tự đOϝng cho phép quÞ vҁ “khiѵu nїi nhanh” vâ trљ lời khiѵu nїi của quÞ vҁ trong 

vông 24 giờ. 

? 

N҅u quuͬ vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 

vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Đ҉ bi҅t thêm thông tin, hãy truy cѣp 
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SỔ TAY THu̮NH VIÊN Health Net Cal MediConnect ChПНng �� Cѝn lâm gì nѵu quÞ vҁ có vћn đѷ hoѭc khiѵu nїi 

(các quyѵt đҁnh, kháng nghҁ vâ khiѵu nїi vѷ bao trљ) 

N҅u chỉng tõi khõng đồng uͬ với mOϝt sOϕ hoѭc tћt cљ khiѵu nїi của quÞ vҁ, chỉng tôi sѳ cho quÞ vҁ 

biѵt vâ đПa ra các lÞ do của chỉng tôi cho quÞ vҁ. Chỉng tôi sѳ phљn hồi vѷ viѽc chỉng tôi có đồng Þ 

với khiѵu nїi đó hay không. 

Mơ̥c 10.2: Khi҅u nѧi bên ngoâi  

Quuͬ vӏ có th҉ cho Medicare bi҅t v҇ khi҅u nѧi của quuͬ vӏ 

QuÞ vҁ cũng có thѹ gửi đНn khiѵu nїi của mình đѵn Medicare. Mѡu đНn khiѵu nїi của Medicare có 

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

Medicare xem xét các khiѵu nїi của quÞ vҁ mOϝt cách nghiêm tỉc vâ sѳ sử dơ̥ng thông tin nây đѹ hOϛ 

trợ cho viѽc cљi thiѽn chћt lПợng của chПНng trình Medicare. 

Nѵu quÞ vҁ có bћt kỳ phљn hồi hoѭc mOϕi lo ngїi nâo khác, hoѭc nѵu quÞ vҁ cљm thћy chПНng trình 

không giљi quyѵt vћn đѷ của quÞ vҁ, vui lông g҃i đѵn 1800MEDICARE (1800633����)� NgПời 

dúng TTY xin g҃i sOϕ 18774862048. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. 

Quuͬ vӏ có th҉ cho MediCal bi҅t v҇ khi҅u nѧi của quuͬ vӏ 

ChПНng Trình Cal MediConnect Ombuds cũng giỉp giљi quyѵt các vћn đѷ xét từ quan điѹm trung 

lѣp đѹ đљm bљo rѧng các hOϝi viên của chỉng tôi nhѣn đПợc tћt cљ các dҁch vơ̥ đПợc bao trљ mâ 

chỉng tôi phљi cung cћp� ChПНng trình Cal MediConnect Ombuds không liên kѵt với chỉng tôi hoѭc 

bћt kỳ công ty bљo hiѹm hoѭc chПНng trình bљo hiѹm y tѵ nâo. 

SOϕ điѽn thoїi của ChПНng trình Cal MediConnect Ombuds lâ 18555013077. Các dҁch vơ̥ đПợc 

cung cћp miѻn pht. 

Quuͬ vӏ có th҉ thông báo cho Sở Quѩn luͬ Chăm sóc Sức khӓe của ti҉u bang California 

v҇ khi҅u nѧi của quuͬ vӏ 

Sở Chăm Sóc Sức Kh҅e Có Quљn LÞ Tiѹu Bang California (viѵt tѥt trong tiѵng Anh lâ DMHC) có 

trách nhiѽm quљn lÞ các chПНng trình bљo hiѹm y tѵ. QuÞ vҁ có thѹ g҃i điѽn cho Trung Tâm Trợ Giỉp 

DMHC đѹ đПợc hOϛ trợ giљi quyѵt các khiѵu nїi vѷ dҁch vơ̥ của MediCal. QuÞ vҁ có thѹ liên hѽ với 

DMHC nѵu quÞ vҁ cѝn hOϛ trợ vѷ khiѵu nїi liẽn quan đѵn mOϝt vћn đѷ khџn cћp hoѭc liên quan đѵn 

mOϝt mOϕi đe d҃a tức thì và nghiêm tr҃ng đѵn sức kh҅e của quý vҁ, nѵu quý vҁ bҁ đau nѭng, nѵu quÞ vҁ 

khõng đồng Þ với quyѵt đҁnh của chПНng trình chỉng tõi vѷ khiѵu nїi của mình hoѭc nѵu chПНng 

trình của chỉng tõi chПa giљi quyѵt khiѵu nїi của quÞ vҁ sau 30 ngây tính theo lҁch. 

Sau đãy lâ hai cách đѹ nhѣn đПợc sự trợ giỉp từ Trung tâm trợ giúp: 

  G҃i 1888 4662219. Các cá nhân bҁ khiѵm thính, lãng tai hoѭc khiѵm ngôn có thѹ sử dơ̥ng 

sOϕ điѽn thoїi TTY miѻn pht, 18776889891. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. 

  Hãy truy cѣp trang web của Sở Quљn lÞ Chăm sóc Sức kh҅e (http://www.hmohelp.ca.gov). 

? 

N҅u quuͬ vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 

vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Đ҉ bi҅t thêm thông tin, hãy truy cѣp 
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SỔ TAY THu̮NH VIÊN Health Net Cal MediConnect ChПНng �� Cѝn lâm gì nѵu quÞ vҁ có vћn đѷ hoѭc khiѵu nїi 

(các quyѵt đҁnh, kháng nghҁ vâ khiѵu nїi vѷ bao trљ) 

Quuͬ vӏ có th҉ nộp đЭn khi҅u nѧi đ҅n Văn phông Dân quy҇n 

Nѵu quÞ vҁ cho rѧng quÞ vҁ đã khõng đПợc đOϕi xử công bѧng, quÞ vҁ có thѹ khiѵu nїi lẽn Văn Phông 

Dân Quyѷn của BOϝ Y Tѵ vâ Dҁch Vơ̥ Nhân Sinh. Vt dơ̥, quÞ vҁ có thѹ khiѵu nїi vѷ khљ năng tiѵp cѣn 

của ngПời khuyѵt tѣt hoѭc hOϛ trợ ngôn ngữ. SOϕ điѽn thoїi của Văn phông Dân quyѷn lâ 

1800368����� NgПời dúng TTY xin g҃i sOϕ 18005377697. QuÞ vҁ cũng có thѹ truy cѣp 

https://www.hhs.gov/ocr/index.html đѹ biѵt thêm thông tin. 

QuÞ vҁ cũng có thѹ liên hѽ với văn phông của Văn phông Dân quyѷn tїi đҁa phПНng theo đҁa chѿ: 

Office for  Civil  Rights  

U.S.  Department  of  Health and  Human  Services  

90  7th  Street,  Suite  4100  

San  Francisco,  CA 94 103  

Phone  number  18003681019  

FAX  12026193818  

TTY 1 8005377697  

QuÞ vҁ cũng có thѹ có các quyѷn theo Đїo luѣt vѷ ngПời MȲ khuyѵt tѣt vâ theo Đїo luѣt dân quyѷn 

Unruh. Quý vҁ có thѹ liên hѽ với ChПНng trình Cal MediConnect Ombuds đѹ đПợc hOϛ trợ. SOϕ điѽn 

thoїi lâ 18555013077. 

Quuͬ vӏ có th҉ nộp đЭn khi҅u nѧi với Tổ chức Cѩi thiӋn Chѫt lЯợng 

Khi quÞ vҁ khiѵu nїi vѷ chћt lПợng dҁch vơ̥ chăm sóc, quÞ vҁ cũng có thêm hai lựa ch҃n: 

  Nѵu muOϕn, quÞ vҁ có thѹ khiѵu nїi vѷ chћt lПợng dҁch vơ̥ chăm sóc trực tiѵp với Tổ chức Cљi 

thiѽn Chћt lПợng (không cѝn khiѵu nїi với chỉng tôi). 

  Hoѭc quÞ vҁ có thѹ khiѵu nїi với chỉng tôi vâ với Tổ chức Cљi thiѽn Chћt lПợng. Nѵu quÞ vҁ 

khiѵu nїi với tổ chức nây, chỉng tôi sѳ lâm viѽc với h҃ đѹ giљi quyѵt khiѵu nїi của quÞ vҁ. 

Tổ chức Cљi thiѽn Chћt lПợng lâ mOϝt nhóm bác sĩ hânh nghѷ vâ các chuyẽn gia chăm sóc sức kh҅e 

khác đПợc chtnh quyѷn liên bang trљ lПНng đѹ kiѹm tra vâ cљi thiѽn dҁch vơ̥ chăm sóc đПợc cung 

cћp cho các bѽnh nhân có bљo hiѹm Medicare� Đѹ tìm hiѹu thêm vѷ Tổ chức Cљi thiѽn Chћt lПợng, 

hãy xem ChПНng �� 

Tїi California, Tổ chức Cљi thiѽn Chћt lПợng đПợc g҃i lâ Livanta. SOϕ điѽn thoїi của Livanta lâ 

18775881123 (TTY: 18558876668). 

? 

N҅u quuͬ vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 

vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Đ҉ bi҅t thêm thông tin, hãy truy cѣp 
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SỔ TAY HOϜI VIÊN Health Net Cal MediConnect 

ChЯЭng 10: K҅t thỉc tЯ cách hội viên của quuͬ vӏ trong chЯЭng 
trình Cal MediConnect của chỉng tôi 

Giới thiӋu 

ChПНng nây trình bây các cách mâ quÞ vҁ có thѹ kѵt thỉc tП cách hOϝi viên của quÞ vҁ trong chПНng 

trình Cal MediConnect của chỉng tôi vâ các túy ch҃n khoљn bao trљ chăm sóc sức kh҅e của quÞ vҁ 

sau khi quÞ vҁ rời kh҅i chПНng trình. Nѵu quÞ vҁ rời kh҅i chПНng trình của chỉng tôi, quÞ vҁ sѳ vѡn 

tham gia chПНng trình Medicare vâ MediCal miѻn lâ quÞ vҁ đủ điѷu kiѽn. Các thuѣt ngữ chính và 

đҁnh nghĩa của các thuѣt ngữ nây đПợc trình bày theo thứ tự bљng chữ cái ở chПНng cuOϕi của Sổ 
Tay Thành Viên. 

Mơ̥c lơ̥c 

A.   Thời  điѹm  quý  vҁ  có thѹ  kѵt  thỉc tП  cách  hOϝi  viên  của quÞ  vҁ  trong  chПНng  trình 

Cal  MediConnect  của chỉng  tôi ................................................................................................. 
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B.   Cách  thức kѵt  thỉc  tП  cách hOϝi  viên  của quÞ  vҁ  trong  chПНng trình  Cal  MediConnect  của 

chỉng  tôi 246

C.   Cách  thức tham  gia chПНng  trình  Cal  MediConnect khác  246

D.   Cách  thức nhѣn  đПợc riêng các dҁch  vơ̥  Medicare vâ  MediCal . 247

D1. Cách  nhѣn  các  dҁch vơ̥  Medicare của quý  vҁ  247

D2. Cách nhѣn dҁch vơ̥  MediCal  của quý  vҁ  250

E.   Tiѵp tơ̥c nhѣn dҁch vơ̥  y tѵ  vâ  thuOϕc  thõng qua  chПНng  trình  của chỉng tõi  cho  đѵn  khi  tП  

cách hOϝi  viên  của quÞ  vҁ  kѵt  thỉc 250

F.  Các trПờng hợp khác  khi  tП  cách hOϝi  viên  của quÞ  vҁ  trong  chПНng trình  Cal  MediConnect  

của chỉng  tôi kѵt  thúc 251

G.  Các quy  tѥc chOϕng  lїi  viѽc yêu  cѝu quÞ  vҁ  rời  kh҅i  chПНng  trình  Cal  MediConnect  của 

chỉng  tôi vì  bћt kỳ  lÞ  do  nâo liẽn  quan  đѵn sức  kh҅e  252

H.   QuÞ  vҁ  có  quyѷn khiѵu nїi nѵu chỉng tôi  kѵt  thỉc  tП  cách  hOϝi  viên  của quÞ  vҁ  trong chПНng  

trình  của chỉng tôi . 253

I.    Cách  thức nhѣn  thêm  thông tin vѷ  viѽc kѵt  thỉc  tП  cách hOϝi  viẽn  trong  chПНng  trình  của 

quÞ  vҁ 253

? 

N҅u quuͬ vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 

vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Đ҉ bi҅t thêm thông tin, hãy truy cѣp 

mmp.healthnetcalifornia.com. 244 



           

   

             

                  

                

               

   
 

                   

        

           

                 

                

               

               

   

                

             

               

                 

              

      

      

              

    

               

                 

          

  

               

       

         

         

SỔ TAY THu̮NH VIÊN Health Net Cal MediConnect ChПНng 10: Kѵt thỉc tП cách thânh viên của quÞ vҁ trong 

chПНng trình Cal MediConnect của chỉng tôi 

A.    Thời  đi҉m  quý vӏ  có  th҉  k҅t  thỉc tЯ cách  hội  viên  của quuͬ  vӏ  trong  

chЯЭng  trình Cal  MediConnect của  chỉng  tôi  

QuÞ vҁ có thѹ kѵt thỉc tП cách hOϝi viên của quÞ vҁ trong Health Net Cal MediConnect tїi bћt cứ thời 

điѹm nâo trong năm bѧng cách tham gia đăng kÞ mOϝt chПНng trình Medicare Advantage khác, đăng 

ký mOϝt chПНng trình Cal MediConnect khác, hoѭc chuyѹn sang chПНng trình Original Medicare. 

TП cách hOϝi viên của quÞ vҁ sѳ kѵt thỉc vâo ngây cuOϕi cúng của tháng mâ chỉng tôi nhѣn đПợc yêu 

cѝu thay đổi chПНng trình của quÞ vҁ. Vt dơ̥, nѵu chỉng tôi nhѣn yêu cѝu của quÞ vҁ vâo ngây 18 

tháng 1, khoљn bao trљ của quÞ vҁ với chПНng trình của chỉng tôi sѳ chћm dứt vâo ngây 31 tháng 1. 

Khoљn bao trљ mới của quÞ vҁ sѳ bѥt đѝu vâo ngây đѝu tiên của tháng tiѵp theo (trong ví dơ̥ này là 

ngày 1 tháng 2). 

Khi quÞ vҁ kѵt thỉc tП cách hOϝi viên của mình trong chПНng trình của chỉng tôi, quÞ vҁ sѳ tiѵp tơ̥c 

đПợc đăng kÞ vâo chПНng trình chăm sóc có quљn lý MediCal theo lựa ch҃n các dҁch vơ̥ MediCal 

của quÞ vҁ trừ khi quÞ vҁ ch҃n chПНng trình Cal MediConnect khác. QuÞ vҁ cũng có thѹ ch҃n các lựa 

ch҃n đăng kÞ Medicare khi quÞ vҁ kѵt thỉc tП cách hOϝi viên của mình trong chПНng trình của chỉng 

tôi. Nѵu quý vҁ rời kh҅i chПНng trình của chúng tôi, quÞ vҁ có thѹ nhѣn đПợc thông tin vѷ: 

  Các tùy ch҃n Medicare trong bљng ở trang 247 

  Các dҁch vơ̥ MediCal ở trang 249 

QuÞ vҁ có thѹ nhѣn thêm thông tin vѷ cách thức quÞ vҁ có thѹ kѵt thỉc tП cách hOϝi viên của mình 

bѧng cách g҃i cho: 

  bOϝ phѣn Dҁch vơ̥ hOϝi viên theo sOϕ 18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, 

thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin 

nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i 

nây miѻn pht. 

  Heath Care Options theo sOϕ 18445807272, thứ Hai đѵn thứ Sáu, từ 8 giờ sáng đѵn 6 

giờ chiѷu� NgПời dúng TTY xin g҃i sOϕ 18004307077. 

   ChПНng  trình  hOϛ  trợ  bљo  hiѹm y tѵ  tiѹu bang (SHIP),  ChПНng  trình  hOϛ  trợ vâ tП  vћn bљo 

hiѹm y tѵ  (HICAP)  của  tiѹu bang  California,  theo sOϕ  18004340222,  thứ  Hai  đѵn thứ  

Sáu, từ  8 giờ  sáng đѵn  5  giờ  chiѷu� Đѹ  biѵt  thêm  thông  tin hoѭc đѹ  tìm  văn  phông  HICAP  

tїi  đҁa phПНng  trong khu  vực của  quÞ  vҁ,  vui  lông  truy  cѣp 

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

  ChПНng trình Cal MediConnect Ombuds theo sOϕ 18555013077, thứ Hai đѵn thứ Sáu, 

từ 9 giờ sáng đѵn 5 giờ chiѷu� NgПời dúng TTY xin g҃i sOϕ 18558477914. 

? 

N҅u quuͬ vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 

vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Đ҉ bi҅t thêm thông tin, hãy truy cѣp 

mmp.healthnetcalifornia.com. 245 
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SỔ TAY THu̮NH VIÊN Health Net Cal MediConnect ChПНng 10: Kѵt thỉc tП cách thânh viên của quÞ vҁ trong 

chПНng trình Cal MediConnect của chỉng tôi 

  Medicare theo sOϕ 1800MEDICARE (18006334227), 24 giờ mOϝt ngây, 7 ngây mOϝt 

tuѝn� NgПời dúng TTY xin g҃i sOϕ 18774862048. 

LЮU ÿ: Nѵu quý vҁ đang tham gia chПНng trình quљn lý thuOϕc, quý vҁ không thѹ thay đổi chПНng 

trình. Xem ChПНng � đѹ biѵt thông tin vѷ các chПНng trình quљn lý thuOϕc. 

B.    Cách  thức k҅t thỉc tЯ  cách  hội  viên  của quuͬ  vӏ  trong  chЯЭng  trình 

Cal  MediConnect của chỉng  tôi  

Nѵu quÞ vҁ quyѵt đҁnh kѵt thỉc tП cách hOϝi viên của mình, hãy cho MediCal hoѭc Medicare biѵt rѧng 

quÞ vҁ muOϕn rời kh҅i Health Net Cal MediConnect: 

  G҃i đѵn Heath Care Options theo sOϕ 18445807272, thứ Hai đѵn thứ Sáu từ 8 giờ sáng 

đѵn 6 giờ chiѷu� NgПời dúng TTY xin g҃i sOϕ 18004307077; HOѬC 

  G҃i đѵn Medicare theo sOϕ 1800MEDICARE (18006334227), 24 giờ mOϝt ngây, 

7 ngây mOϝt tuѝn� NgПời dúng TTY (ngПời bҁ khiѵm thính hoѭc khiѵm ngôn) xin g҃i sOϕ 

18774862048. Khi quÞ vҁ g҃i 1800MEDICARE, quÞ vҁ cũng có thѹ đăng kÞ vâo mOϝt 

chПНng trình bљo hiѹm thuOϕc hoѭc bљo hiѹm y tѵ khác của Medicare. Thông tin thêm vѷ 

viѽc nhѣn các dҁch vơ̥ Medicare của quÞ vҁ khi quÞ vҁ rời kh҅i chПНng trình của chỉng tôi 

có trong bљng ở trang 249 

C.    Cách  thức tham gia chЯЭng  trình Cal  MediConnect khác  

Nѵu quÞ vҁ muOϕn tiѵp tơ̥c kѵt hợp các phỉc lợi Medicare vâ MediCal của quÞ vҁ vâo trong mOϝt 

chПНng trình duy nhћt, quÞ vҁ có thѹ tham gia chПНng trình Cal MediConnect khác. 

Đѹ đăng kÞ tham gia vâo chПНng trình Cal MediConnect khác: 

  G҃i đѵn Heath Care Options theo sOϕ 18445807272, thứ Hai đѵn thứ Sáu từ 

8 giờ sáng đѵn 6 giờ chiѷu� NgПời dúng TTY xin g҃i sOϕ 18004307077. Hãy cho h҃ biѵt 

quÞ vҁ muOϕn rời kh҅i chПНng trình Health Net Cal MediConnect vâ tham gia vâo chПНng 

trình Cal MediConnect khác. Nѵu quÞ vҁ không chѥc chѥn vѷ viѽc muOϕn tham gia chПНng 

trình nâo, h҃ có thѹ cho quÞ vҁ biѵt vѷ các chПНng trình khác trong khu vực của quÞ vҁ. 

Bљo hiѹm với Health Net Cal MediConnect của quÞ vҁ sѳ kѵt thỉc vâo ngây cuOϕi cúng của 

tháng mâ chỉng tôi nhѣn đПợc yêu cѝu của quý vҁ. 

? 

N҅u quuͬ vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 

vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Đ҉ bi҅t thêm thông tin, hãy truy cѣp 

mmp.healthnetcalifornia.com. 246 



           

   

             

                  

                

               

   
 

               

                

    

   

             

               

                

  

SỔ TAY THu̮NH VIÊN Health Net Cal MediConnect ChПНng 10: Kѵt thỉc tП cách thânh viên của quÞ vҁ trong 

chПНng trình Cal MediConnect của chỉng tôi 

D.   Cách  thức nhѳn  đЯợc riêng  các dӏch  vơ̥  Medicare vâ  MediCal  

Nѵu quÞ vҁ không muOϕn đăng kÞ tham gia chПНng trình Cal MediConnect khác sau khi quÞ vҁ rời 

kh҅i Health Net Cal MediConnect, quÞ vҁ sѳ quay trở lїi đѹ nhѣn các dҁch vơ̥ Medicare vâ MediCal 

của quÞ vҁ riêng biѽt. 

D1. Cách nhѳn các dӏch vơ̥ Medicare của quý vӏ 

QuÞ vҁ sѳ có quyѷn lựa ch҃n vѷ cách thức quÞ vҁ nhѣn các phỉc lợi Medicare của mình. 

QuÞ vҁ có ba lựa ch҃n đѹ nhѣn các dҁch vơ̥ Medicare của mình. Bѧng cách ch҃n mOϝt trong ba lựa 

ch҃n nây, quÞ vҁ sѳ tự đOϝng kѵt thỉc tП cách hOϝi viên của mình trong chПНng trình Cal MediConnect 

của chỉng tôi. 

1. Quuͬ  vӏ  có  th҉  thay  đổi  sang:  

ChЯЭng trình  bѩo hi҉m  sức  khӓe 

Medicare,  chѹng hѧn  nhЯ ChЯЭng  

trình  Medicare  Advantage ho ѽc 

ChЯЭng trình  chăm  sóc toân  diӋn  cho 

ngЯời  cao tuổi  (PACE),  n҅u quuͬ  vӏ  đáp 

ứng  các  yêu c ѭu v҇  ttnh  hội  đủ  tiêu  

chuѯn  và sӕng  trong  khu  vӵc dӏch  vơ̥  

Sau đã y  lâ  nhӳng viӋc cѭn lâm:  

G҃i  đѵn Medicare theo  sOϕ  

1800MEDICARE ( 18006334227),  

24  giờ  mOϝt  ngây,  7 ngây  mOϝt  tuѝn�  NgПời 

dúng  TTY  xin g҃i  sOϕ  18774862048.  

ĐOϕi  với  các thѥc mѥc  PACE,  hãy  g҃i  sOϕ  

1855921PACE ( 7223).  

Nѵu  quÞ  vҁ  cѝn trợ  giỉp  hoѭc thêm  

thông  tin:  

  Hãy  g҃i  cho  ChПНng  trình  hOϛ  trợ  vâ tП  

vћn bљo hiѹm  y  tѵ  (HICAP)  của  tiѹu 

bang  California theo  sOϕ  

18004340222,  thứ  Hai  đѵn thứ  Sáu 

từ  8 giờ  sáng đѵn  5 giờ  chiѷu� Đѹ  biѵt 

thêm  thông tin  hoѭc tìm  văn  phông  

HICAP t їi  đҁa phПНng  trong khu  vực 

của quÞ  vҁ,  vui  lông  truy  cѣp 

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

QuÞ  vҁ  sѳ  tự  đOϝng đПợc  hủy  đăng  kÞ  kh҅i 

Health  Net  Cal  MediConnect  khi  khoљn bao  

trљ  trong  chПНng  trình mới  của quÞ  vҁ  

bѥt  đѝu.  

? 

N҅u quuͬ vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 

vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Đ҉ bi҅t thêm thông tin, hãy truy cѣp 

mmp.healthnetcalifornia.com. 247 
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chПНng trình Cal MediConnect của chỉng tôi 

2. Quuͬ  vӏ  có  th҉  thay  đổi  sang:  

Original  Medicare kêm  theo chЯЭng  

trình  bѩo  hi҉m  thuӕc  theo t oa  bác sѺ  

riêng của  Medicare  

Sau đã y  lâ  nhӳng viӋc cѭn lâm:  

G҃i  đѵn Medicare theo  sOϕ  

1800MEDICARE ( 18006334227),  

24  giờ  mOϝt  ngây,  7 ngây  mOϝt  tuѝn�  NgПời 

dúng  TTY  xin g҃i  sOϕ  18774862048.  

Nѵu  quÞ  vҁ  cѝn trợ  giỉp hoѭc thêm  

thông  tin:  

  Hãy  g҃i  cho  ChПНng  trình  hOϛ  trợ  vâ tП  

vћn bљo hiѹm  y  tѵ  (HICAP)  của  tiѹu 

bang  California theo  sOϕ  

18004340222,  thứ  Hai  đѵn thứ  Sáu 

từ  8 giờ  sáng đѵn  5 giờ  chiѷu� Đѹ  biѵt 

thêm  thông tin  hoѭc tìm  văn  phông  

HICAP t їi  đҁa phПНng  trong khu  vực 

của quÞ  vҁ,  vui  lông  truy  cѣp 

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

QuÞ  vҁ  sѳ  tự  đOϝng đПợc  hủy  đăng  kÞ  tham  

gia kh҅i Health  Net  Cal  MediConnect  khi  

khoљn  bao trљ  Original  Medicare của  quÞ  vҁ  

bѥt đѝu.  

? 

N҅u quuͬ vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 

vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Đ҉ bi҅t thêm thông tin, hãy truy cѣp 

mmp.healthnetcalifornia.com. 248 
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3. Quuͬ  vӏ  có  th҉  thay  đổi  sang:  

Original  Medicare không kêm  theo  

chЯЭng  trình  bѩo  hi҉m  thuӕc  theo  toa  

bác sѺ  riẽng của  Medicare  

LЮU  ÿ: Nѵu  quÞ  vҁ  chuyѹn  sang  Original  

Medicare vâ  khõng đăng kÞ  tham  gia 

chПНng  trình  thuOϕc  theo  toa  bác  sĩ  riẽng 

của  Medicare,  Medicare có  thѹ  đăng  kÞ  

cho  quÞ  vҁ  tham  gia  mOϝt  chПНng  trình 

bљo  hiѹm  thuOϕc,  trừ  khi  quÞ  vҁ  cho 

Medicare biѵt  quÞ  vҁ  không  muOϕn 

tham  gia.  

QuÞ  vҁ  chѿ  nên hủy  bao trљ  thuOϕc  theo  toa  

nѵu quÞ  vҁ  nhѣn đПợc bao trљ  thuOϕc từ  

nguồn  khác,  nhП  từ  chủ  sử  dơ̥ng lao 

đOϝng  hoѭc cõng  đoân.  Nѵu quÞ  vҁ  có  

thѥc mѥc  vѷ  viѽc liѽu quÞ  vҁ  có  cѝn bљo 

hiѹm  thuOϕc hay  không, hãy  g҃i  cho  

ChПНng  trình  hOϛ  trợ  vâ tП  vћn bљo hiѹm 

y  tѵ  (HICAP)  của  tiѹu  bang  California 

theo sOϕ  18004340222,  thứ  Hai  đѵn  thứ  

Sáu, từ  8 giờ  sáng đѵn  5  giờ  chiѷu� Đѹ  

biѵt  thêm  thông tin hoѭc  tìm  văn  phông 

HICAP t їi  đҁa phПНng  trong khu  vực  của 

quÞ  vҁ,  vui  lông  truy  cѣp 

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

 

Sau đã y  lâ  nhӳng viӋc cѭn lâm:  

G҃i  đѵn Medicare theo  sOϕ  

1800MEDICARE ( 18006334227),  

24  giờ  mOϝt  ngây,  7 ngây  mOϝt  tuѝn�  NgПời 

dúng  TTY  xin g҃i  sOϕ  18774862048.  

Nѵu  quÞ  vҁ  cѝn trợ  giỉp  hoѭc thêm  

thông  tin:  

  Hãy  g҃i  cho  ChПНng  trình  hOϛ  trợ  vâ tП  

vћn bљo hiѹm  y  tѵ  (HICAP)  của  tiѹu 

bang  California theo  sOϕ  

18004340222,  thứ  Hai  đѵn thứ  Sáu 

từ  8 giờ  sáng đѵn  5 giờ  chiѷu� Đѹ  biѵt 

thêm  thông tin  hoѭc tìm  văn  phông  

HICAP t їi  đҁa phПНng  trong khu  vực 

của quÞ  vҁ,  vui  lông  truy  cѣp 

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

QuÞ  vҁ  sѳ  tự  đOϝng đПợc  hủy  đăng  kÞ  tham  

gia kh҅i Health  Net  Cal  MediConnect  khi  

khoљn  bao trљ  Original  Medicare của  quÞ  vҁ  

bѥt đѝu.  

? 

N҅u quuͬ vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 

vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Đ҉ bi҅t thêm thông tin, hãy truy cѣp 
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D2. Cách nhѳn dӏch vơ̥ MediCal của quý vӏ 

Nѵu quÞ vҁ rời kh҅i chПНng trình Cal MediConnect của chỉng tôi, quÞ vҁ sѳ đПợc ghi danh vào 

chПНng trình chăm sóc sức kh҅e có quљn lý MediCal theo lựa ch҃n của quÞ vҁ. 

Các dҁch vơ̥ MediCal của quÞ vҁ bao gồm hѝu hѵt các dҁch vơ̥ vâ hOϛ trợ dâi hїn vâ dҁch vơ̥ chăm sóc 

sức kh҅e hânh vi. 

Nѵu quÞ vҁ yêu cѝu kѵt thỉc tП cách hOϝi viên của quÞ vҁ trong chПНng trình Cal MediConnect của 

chỉng tôi, quý vҁ sѳ cѝn phљi cho Health Care Options biѵt quý vҁ muOϕn tham gia chПНng trình chăm 

sóc có quљn lý nào của MediCal. 

  G҃i đѵn Heath Care Options theo sOϕ 18445807272, thứ Hai đѵn thứ Sáu từ 

8 giờ sáng đѵn 6 giờ chiѷu� NgПời dúng TTY xin g҃i sOϕ 18004307077. Hãy cho h҃ biѵt 

quÞ vҁ muOϕn rời kh҅i chПНng trình Health Net Cal MediConnect vâ tham gia mOϝt chПНng 

trình chăm sóc có quљn lý của MediCal. Nѵu quÞ vҁ không chѥc chѥn vѷ viѽc muOϕn tham 

gia chПНng trình nâo, h҃ có thѹ cho quÞ vҁ biѵt vѷ các chПНng trình khác trong khu vực 

của quÞ vҁ. 

  Khi quÞ vҁ kѵt thỉc tП cách hOϝi viên của quÞ vҁ với chПНng trình Cal MediConnect của chỉng 

tôi, quÞ vҁ sѳ nhѣn Thѱ ID hOϝi viên mới, Sổ tay hội viên mới vâ Danh bạ Nhà cung cấp và 

Nhà thuốc mới cho bљo hiѹm MediCal của quÞ vҁ. 

E.    Ti҅p tơ̥c nhѳn dӏch  vơ̥  y t҅  vâ  thuӕc thõng  qua chЯЭng  trình  của 

chỉng  tõi  cho  đ҅n  khi  tЯ  cách  hội  viên  của quuͬ  vӏ  k҅t thỉc  

Nѵu quÞ vҁ rời kh҅i Health Net Cal MediConnect, có thѹ phљi mћt thời gian trПớc khi tП cách hOϝi viên 

của quÞ vҁ kѵt thỉc vâ khoљn bao trљ Medicare vâ MediCal mới của quÞ vҁ bѥt đѝu. Xem trang 248 

đѹ biѵt thêm thông tin. Trong thời gian nây, quÞ vҁ sѳ tiѵp tơ̥c nhѣn dҁch vơ̥ chăm sóc sức kh҅e vâ 

các thuOϕc của quÞ vҁ qua chПНng trình của chỉng tôi. 

  Quuͬ vӏ cѭn sư̂ dơ̥ng các nhâ thuӕc trong mѧng lЯới của chỉng tõi đ҉ mua các 

thuӕc theo toa bác sѺ của quuͬ vӏ� Thõng thПờng, thuOϕc theo toa của quÞ vҁ chѿ đПợc 

bao trљ nѵu mua tїi nhâ thuOϕc trong mїng lПới bao gồm cљ thông qua dҁch vơ̥ nhâ thuOϕc 

đѭt mua qua đПờng bПu điѽn của chỉng tôi. 

  Nѵu quÞ vҁ nhѣp viѽn vâo ngây tП cách hOϝi viên của quÞ vҁ kѵt thỉc, thõng thПờng thời 

gian nѧm viѽn của quÞ vҁ sѳ đПợc chПНng trình Cal MediConnect của chỉng tôi bao trљ 

cho đѵn khi quÞ vҁ xuћt viѽn� Điѷu nây sѳ vѡn đПợc áp dơ̥ng ngay cљ khi khoљn bao trљ 

chăm sóc sức kh҅e mới của quÞ vҁ bѥt đѝu trПớc khi quÞ vҁ xuћt viѽn. 

? 

N҅u quuͬ vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 

vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Đ҉ bi҅t thêm thông tin, hãy truy cѣp 
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F.    Các trЯờng  hợp  khác khi  tЯ  cách  hội  viên  của  quuͬ  vӏ  trong  chЯЭng  

trình Cal  MediConnect của chỉng tôi  k҅t thúc  

DПới đãy lâ những trПờng hợp khi Health Net Cal MediConnect phљi kѵt thỉc tП cách hOϝi viên của 

quÞ vҁ trong chПНng trình: 

  Nѵu có khoљng thời gian gián đoїn trong khoљn bao trљ Medicare Phѝn A vâ Phѝn B của 

quÞ vҁ. 

  Nѵu quÞ vҁ không côn đủ tiêu chuџn hПởng MediCal� ChПНng trình của chỉng tôi dânh 

cho những ngПời đủ tiêu chuџn hПởng cљ Medicare vâ MediCal. Tiѹu bang California 

hoѭc Medicare sѳ hủy đăng kÞ quÞ vҁ kh҅i chПНng trình Health Net Cal MediConnect 

Plan vâ quÞ vҁ sѳ quay lїi Original Medicare. Nѵu quÞ vҁ đang nhѣn Trợ giúp phơ̥ trOϝi đѹ 

chi trљ cho các thuOϕc theo toa bác sĩ Medicare Phѝn D của quÞ vҁ, CMS sѳ tự đOϝng đăng 

kÞ cho quÞ vҁ vâo mOϝt ChПНng trình thuOϕc theo toa của bác sĩ của Medicare. Nѵu sau đó 

quÞ vҁ lїi đủ tiêu chuџn tham gia MediCal vâ muOϕn ghi danh lїi vào 

Health Net Cal MediConnect, quÞ vҁ sѳ cѝn g҃i đѵn Health Care Options theo sOϕ 

18445807272, thứ Hai đѵn thứ Sáu từ 8 giờ sáng đѵn 5 giờ chiѷu� NgПời dúng 

TTY/TDD xin g҃i sOϕ 18004307077. Hãy cho h҃ biѵt quÞ vҁ muOϕn tham gia lїi chПНng 

trình Health Net Cal MediConnect. 

  Nѵu quÞ vҁ chuyѹn ra ngoâi khu vực dҁch vơ̥ của chỉng tôi. 

  Nѵu quÞ vҁ không ở trong khu vực dҁch vơ̥ của chỉng tôi trên sáu tháng. 

o  Nѵu quÞ vҁ chuyѹn đi hoѭc có chuyѵn đi dâi, quÞ vҁ cѝn g҃i cho bOϝ phѣn Dҁch Vơ̥ Thânh 

Viẽn đѹ tìm hiѹu liѽu nНi quÞ vҁ sѳ chuyѹn tới hoѭc đi tới có nѧm trong khu vực dҁch vơ̥ 

của chПНng trình chỉng tôi hay không. 

  Nѵu quÞ vҁ đi tú vì phїm tOϝi hình sự. 

  Nѵu quÞ vҁ nói dOϕi hoѭc che giћu thông tin vѷ bљo hiѹm khác mâ quÞ vҁ có dânh cho 

thuOϕc theo toa bác sĩ� 

  Nѵu quÞ vҁ không phљi lâ công dân Hoa Kỳ hoѭc không hiѽn diѽn hợp pháp ở Hoa Kỳ. 

QuÞ vҁ phљi lâ công dân Hoa Kỳ hoѭc hiѽn diѽn hợp pháp ở Hoa Kỳ thì mới trở thânh hOϝi viên trong 

chПНng trình của chỉng tôi. Các Trung tâm Dҁch vơ̥ Medicare vâ Medicaid sѳ thông báo cho chỉng 

tôi nѵu quÞ vҁ khõng đủ tiêu chuџn tiѵp tơ̥c lâ hOϝi viẽn trẽn cН sở nây. Chỉng tôi phљi hủy đăng kÞ 

cho quÞ vҁ nѵu quÞ vҁ khõng đáp ứng yêu cѝu nây. 

? 

N҅u quuͬ vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 

vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Đ҉ bi҅t thêm thông tin, hãy truy cѣp 
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Nѵu quÞ vҁ không côn đủ tiêu chuџn nhѣn MediCal hoѭc hoân cљnh của quÞ vҁ đã thay đổi khiѵn 

quÞ vҁ không côn đủ điѷu kiѽn tham gia Cal MediConnect, quÞ vҁ có thѹ tiѵp tơ̥c nhѣn các phỉc lợi 

của quÞ vҁ từ Health Net Cal MediConnect trong thời gian hai tháng bổ sung. Thời gian bổ sung nây 

sѳ cho phép quÞ vҁ chѿnh sửa thông tin vѷ ttnh đủ điѷu kiѽn của quÞ vҁ nѵu quÞ vҁ cho rѧng quÞ vҁ 

vѡn đủ điѷu kiѽn. QuÞ vҁ sѳ nhѣn đПợc thП từ chỉng tôi thông báo thay đổi vѷ ttnh đủ điѷu kiѽn của 

quÞ vҁ kêm theo hПớng dѡn đѹ chѿnh sửa thông tin vѷ ttnh đủ điѷu kiѽn của quÞ vҁ. 

  Đѹ tiѵp tơ̥c trở thânh thânh viên của Health Net Cal MediConnect, quÞ vҁ phљi đủ tiêu chuџn 

lїi lѝn nữa chѣm nhћt vâo ngây cuOϕi cúng của thời gian hai tháng. 

  Nѵu quÞ vҁ khõng đủ tiêu chuџn chѣm nhћt vâo lỉc kѵt thỉc thời gian hai tháng, quÞ vҁ sѳ bҁ 

hủy đăng kÞ kh҅i Health Net Cal MediConnect. 

Chỉng tôi có thѹ buOϝc quÞ vҁ rời kh҅i chПНng trình của chỉng tôi vì những lÞ do sau chѿ khi chỉng tôi 

nhѣn đПợc sự cho phép từ Medicare vâ MediCal trПớc: 

  Nѵu quÞ vҁ cOϕ tình cung cћp cho chỉng tôi thông tin không chtnh xác khi đăng kÞ tham gia 

chПНng trình của chỉng tôi vâ thõng tin đó љnh hПởng tới ttnh đủ điѷu kiѽn tham gia chПНng 

trình của quÞ vҁ. 

  Nѵu quÞ vҁ liên tơ̥c hânh xử theo cách gây rOϕi vâ khiѵn chỉng tôi khó cung cћp dҁch vơ̥ chăm 

sóc y tѵ cho quÞ vҁ vâ các hOϝi viên khác của chПНng trình. 

  Nѵu quÞ vҁ đѹ ai khác sử dơ̥ng Thѱ ID hOϝi viên của mình đѹ nhѣn dҁch vơ̥ chăm sóc y tѵ. 

o  Nѵu chỉng tôi kѵt thỉc tП cách hOϝi viên của quÞ vҁ vì lÞ do nây, Medicare có thѹ yêu cѝu 

Tổng Thanh tra điѷu tra trПờng hợp của quÞ vҁ. 

G.    Các quy tѵc chӕng  lѧi  viӋc  yêu  cѭu  quuͬ  vӏ  rời  khӓi  chЯЭng  trình 

Cal  MediConnect của chỉng tôi  vì  bѫt kұ  luͬ  do  nâo  liẽn  quan  đ҅n 

sức  khӓe  

Nѵu quÞ vҁ cљm thћy mình đang bҁ yêu cѝu rời kh҅i chПНng trình của chỉng tôi vì lÞ do liẽn quan đѵn 

tình trїng sức kh҅e, quÞ vҁ cѝn gӑi cho Medicare theo sOϕ 1800MEDICARE (18006334227). 

NgПời dúng TTY cѝn g҃i sOϕ 18774862048. QuÞ vҁ có thѹ g҃i 24 giờ mOϝt ngây, 7 ngây mOϝt tuѝn. 

Quý vҁ cũng nẽn gӑi cho ChЯЭng trình Cal MediConnect Ombuds theo sOϕ 18555013077, thứ 

Hai đѵn thứ Sáu, từ 9 giờ sáng đѵn 5 giờ chiѷu� NgПời dúng TTY xin g҃i sOϕ 18558477914. 

? 

N҅u quuͬ vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 

vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Đ҉ bi҅t thêm thông tin, hãy truy cѣp 
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H.    Quuͬ  vӏ  có  quy҇n  khi҅u nѧi n҅u  chỉng tôi  k҅t thỉc  tЯ  cách  hội  viên  của 

quuͬ  vӏ  trong  chЯЭng  trình của chỉng  tôi  

Nѵu chỉng tôi kѵt thỉc tП cách hOϝi viẽn chПНng trình Cal MediConnect của quÞ vҁ, chỉng tôi phљi 

cho quÞ vҁ biѵt lÞ do kѵt thỉc tП cách hOϝi viên của quÞ vҁ bѧng văn bљn. Chỉng tôi cũng phљi giљi 

thtch cách quÞ vҁ có thѹ nOϝp đНn than phiѷn hoѭc khiѵu nїi quyѵt đҁnh của chỉng tôi vѷ viѽc kѵt 

thỉc tП cách hOϝi viên của quÞ vҁ. QuÞ vҁ cũng có thѹ xem ChПНng � đѹ biѵt thông tin vѷ cách thức 

khiѵu nїi. 

I.    Cách  thức nhѳn  thêm thông  tin  v҇  viӋc k҅t thỉc tЯ  cách  hội  viên  trong  

chЯЭng  trình  của quuͬ  vӏ  

Nѵu quÞ vҁ có thѥc mѥc hoѭc muOϕn biѵt thêm thông tin vѷ thời điѹm chỉng tôi có thѹ kѵt thỉc tП 

cách hOϝi viên của mình, quÞ vҁ có thѹ: 

  G҃i cho bOϝ phѣn Dҁch vơ̥ hOϝi viên theo sOϕ 18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 

8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ 

đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. 

CuOϝc g҃i nây miѻn pht. 

  G҃i đѵn Heath Care Options theo sOϕ 18445807272, thứ Hai đѵn thứ Sáu từ 8 giờ sáng 

đѵn 6 giờ chiѷu� NgПời dúng TTY xin g҃i sOϕ 18004307077. 

   Hãy g҃i  cho  ChПНng  trình  hOϛ  trợ  vâ tП  vћn bљo hiѹm y tѵ  (HICAP)  của  tiѹu bang  

California theo sOϕ  18004340222,  thứ  Hai  đѵn  thứ  Sáu từ  8  giờ  sáng đѵn  5 giờ  chiѷu.  

Đѹ  biѵt  thêm  thông tin  hoѭc tìm  văn  phông  HICAP t їi  đҁa phПНng  trong khu  vực của  quÞ  

vҁ,  vui  lông  truy  cѣp http://www.aging.ca.gov/HICAP/.  

  Hãy g҃i cho ChПНng trình Cal MediConnect Ombuds theo sOϕ 18555013077, từ thứ Hai 

đѵn thứ Sáu, từ 9 giờ sáng đѵn 5 giờ chiѷu� NgПời dúng TTY xin g҃i sOϕ 18558477914. 

  G҃i đѵn Medicare theo sOϕ 1800MEDICARE (18006334227), 24 giờ mOϝt ngây, 7 ngây 

mOϝt tuѝn� NgПời dúng TTY xin g҃i sOϕ 18774862048. 

? 

N҅u quuͬ vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 

vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Đ҉ bi҅t thêm thông tin, hãy truy cѣp 
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SỔ TAY HOϜI VIÊN Health Net Cal MediConnect 

ChЯЭng 11: Thõng báo pháp luͬ  

Giới thiӋu 

ChПНng nây sѳ bao gồm những thông báo pháp lý áp dơ̥ng cho tП cách hOϝi viên của quý vҁ trong 

Health Net Cal MediConnect. Các thuѣt ngữ chtnh vâ đҁnh nghĩa của các thuѣt ngữ nây đПợc trình 

bày ở chПНng cuOϕi của Sổ tay hội viên. 

Mơ̥c lơ̥c 

A. Thông báo vѷ các luѣt ...............................................................................................................255  

B. Thông báo vѷ viѽc không phân biѽt đOϕi xử ................................................................................255  

C. Thông báo vѷ Medicare lâ bên thanh toán thứ hai vâ MediCal lâ bên thanh toán nhП  
phПНng sách cuOϕi cúng.............................................................................................................256  

D. Trách nhiѽm của bên thứ ba......................................................................................................257  

E. Nhâ thѝu đOϝc lѣp .......................................................................................................................257  

F. Gian lѣn trong chПНng trình bљo hiѹm sức kh҅e .......................................................................257  

G. Các trПờng hợp nѧm ngoâi tѝm kiѹm soát của Health Net Cal MediConnect ............................258  

H. Thông báo vѷ Thực hiѽn quyѷn riẽng tП....................................................................................258  

? 

N҅u quuͬ vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 

vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Đ҉ bi҅t thêm thông tin, hãy truy cѣp 
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SỔ TAY HOϜI VIÊN Health Net Cal MediConnect  ChПНng ��� Thõng báo pháp lÞ 

A.    Thông  báo v҇  các luѳt  

Nhiѷu luѣt đПợc áp dơ̥ng cho Sổ tay hội viên nây. Các luѣt nây có thѹ љnh hПởng đѵn quyѷn vâ 

trách nhiѽm của quÞ vҁ ngay cљ khi các luѣt đó khõng đПợc nêu hoѭc giљi thtch trong sổ tay nây. Các 

luѣt chtnh áp dơ̥ng cho sổ tay nây lâ luѣt liên bang vѷ các chПНng trình Medicare vâ MediCal. Các 

luѣt liên bang vâ tiѹu bang khác cũng có thѹ đПợc áp dơ̥ng. 

B.    Thông  báo v҇  viӋc không  phân  biӋt đӕi xư̂  

MOϛi công ty hoѭc cН quan lâm viѽc với Medicare vâ MediCal phљi tuân thủ các luѣt bљo vѽ quý vҁ 

kh҅i tình trїng phân biѽt đOϕi xử hoѭc đOϕi xử không công bѧng. Chúng tôi không phân biѽt đOϕi xử 

hoѭc đOϕi xử khác biѽt với quý vҁ do tuổi tác, quá trình yêu cѝu thanh toán trПớc đãy, mâu da, dãn 

tOϝc, bѧng chứng vѷ khљ năng có thѹ bљo hiѹm, giới tính, thông tin di truyѷn, vҁ trt đҁa lý trong khu vực 

dҁch vơ̥, tình trїng sức kh҅e, bѽnh sử, khuyѵt tѣt vѷ tâm thѝn hoѭc thѹ chћt, nguồn gOϕc quOϕc gia, 

chủng tOϝc, tôn giáo hoѭc tình dơ̥c. 

Nѵu quý vҁ muOϕn biѵt thêm thông tin hoѭc có mOϕi lo ngїi vѷ tình trїng phân biѽt đOϕi xử hoѭc đOϕi xử 

không công bѧng: 

   Hãy g҃i  cho  Văn  phông  đѭc trách  Dân  quyѷn, BOϝ  Y tѵ  và Dҁch vơ̥  Nhân sinh  theo  sOϕ   

1800368�����  NgПời dúng TTY xin g҃i sOϕ  18005377697.  QuÞ  vҁ  cũng  có  thѹ  truy  cѣp 

http://www.hhs.gov/ocr  đѹ  biѵt  thêm  thông  tin.  

  Hãy g҃i cho Văn phông Dãn quyѷn tїi đҁa phПНng của quÞ vҁ. Office for Civil Rights U.S. 

Department of Health and Human Services 90 7th Street, Suite 4100 San Francisco, 

CA 94103 Phone Number 18003681019 FAX 12026193818 TDD 18005377697 

Nѵu quÞ vҁ bҁ khuyѵt tѣt vâ cѝn trợ giỉp đѹ tiѵp cѣn dҁch vơ̥ chăm sóc sức kh҅e hoѭc nhâ cung cћp, 

hãy g҃i cho bOϝ phѣn Dҁch vơ̥ hOϝi viẽn� Nѵu quÞ vҁ có khiѵu nїi, vt dơ̥ nhП vћn đѷ với viѽc tiѵp cѣn 

dânh cho xe lăn, bOϝ phѣn Dҁch vơ̥ hOϝi viẽn có thѹ trợ giỉp. 

Thông báo v҇ Không phân biӋt đӕi xư̂ của Health Net Cal MediConnect 

Health Net Community Solutions, Inc� (ChПНng trình Health Net Cal MediConnect 

(MedicareMedicaid Plan)) tuân thủ luѣt dân quyѷn hiѽn hânh của liên bang và không phân biѽt đOϕi 

xử dựa trên chủng tOϝc, màu da, nguồn gOϕc quOϕc gia, tuổi tác, tình trїng khuyѵt tѣt, hoѭc giới tính. 

Health Net Cal MediConnect không loїi trừ hoѭc phân biѽt đOϕi xử vì chủng tOϝc, màu da, nguồn gOϕc 

quOϕc gia, tuổi tác, tình trїng khuyѵt tѣt, hoѭc giới tính. 

? 

N҅u quuͬ vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 

vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Đ҉ bi҅t thêm thông tin, hãy truy cѣp 
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SỔ TAY HOϜI VIÊN Health Net Cal MediConnect  ChПНng ��� Thõng báo pháp lÞ 

Health Net Cal MediConnect: 

  Cung cћp hOϛ trợ và dҁch vơ̥ miѻn pht cho ngПời khuyѵt tѣt đѹ giao tiѵp hiѽu quљ với chúng 

tôi, chѩng hїn nhП thõng dҁch viên ngôn ngữ ký hiѽu có trình đOϝ và thông tin bѧng văn bљn ở 

các đҁnh dїng khác (bљn in cỡ lớn, ãm thanh, đҁnh dїng điѽn tử có thѹ truy cѣp, các đҁnh 

dїng khác). 

  Cung cћp các dҁch vơ̥ ngôn ngữ miѻn phí cho những ngПời có ngôn ngữ chính không phљi là 

tiѵng Anh, chѩng hїn nhП thõng dҁch viẽn có trình đOϝ vâ thõng tin đПợc viѵt bѧng các ngôn 

ngữ khác. 

Nѵu quÞ vҁ cѝn các dҁch vơ̥ nây, hãy liên hѽ với Trung tâm liên lїc khách hàng của 

Health Net Cal MediConnect theo sOϕ 18554643571 (Los Angeles), 18554643572 (San Diego) 

(TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, vào cuOϕi tuѝn và 

ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ vâo ngây lâm viѽc 

tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. 

Nѵu quÞ vҁ cho rѧng Health Net Cal MediConnect đã khõng cung cћp các dҁch vơ̥ nây hoѭc đã phân 

biѽt đOϕi xử theo cách khác dựa trên chủng tOϝc, màu da, nguồn gOϕc quOϕc gia, tuổi tác, tình trїng 

khuyѵt tѣt hoѭc giới ttnh, quÞ vҁ có thѹ nOϝp lời than phiѷn bѧng cách g҃i sOϕ nêu trên và cho h҃ biѵt 

rѧng quÞ vҁ cѝn giúp nOϝp lời than phiѷn; Trung Tâm Liên Hѽ Khách Hâng của 

Health Net Cal MediConnect sѫn sâng giỉp đỡ quÞ vҁ. 

Quý  vҁ  cũng  có thѹ  nOϝp  khiѵu nїi vѷ  dân quyѷn lẽn Văn Phòng  Dân  Quyѷn,  BOϝ  Y Tѵ  và Dҁch Vơ̥  

Nhân Sinh  của Hoa  Kỳ, bѧng  phПНng thức  điѽn tử  thông  qua  Cổng  Thông Tin Khiѵu Nїi của Văn  

Phòng  Dân  Quyѷn, tїi  đҁa chѿ  https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf  hoѭc bѧng  cách  gửi 

thП  qua  đПờng  bПu  điѽn hay  g҃i  điѽn  thoїi  theo  thông  tin liên  lїc sau  đãy�  U�S�  Department  of  

Health and Human  Services, 200  Independence  Avenue  SW,  Room  509F,  HHH  Building,  

Washington,  DC  20201,  1800–368–1019,  (TDD:  1800–537–7697).  

Mѡu khiѵu nїi sѫn có tїi http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.  

C.    Thông  báo v҇  Medicare  lâ  bên  thanh  toán  thứ  hai  vâ  MediCal  lâ  bên  

thanh  toán  nhЯ phЯЭng  sách  cuӕi cúng  

Đõi khi mOϝt bên khác sѳ phљi thanh toán đѝu tiên cho các dҁch vơ̥ mâ chỉng tôi cung cћp cho quÞ vҁ. 

Vt dơ̥, nѵu quÞ vҁ gѭp tai nїn xe hНi hoѭc quÞ vҁ bҁ thПНng ở nНi lâm viѽc thì bљo hiѹm hoѭc Khoљn 

bồi thПờng cho ngПời lao đOϝng phљi thanh toán trПớc tiên. 

Chỉng tôi có quyѷn vâ trách nhiѽm thu tiѷn cho các dҁch vơ̥ đПợc Medicare bao trљ mâ Medicare 

không phљi bên thanh toán đѝu tiên. 

? 

N҅u quuͬ vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 

vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Đ҉ bi҅t thêm thông tin, hãy truy cѣp 
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SỔ TAY HOϜI VIÊN Health Net Cal MediConnect ChПНng ��� Thõng báo pháp lÞ 

ChПНng trình Cal MediConnect tuân thủ luѣt pháp Tiѹu bang vâ Liên bang, cũng nhП các quy đҁnh 

liẽn quan đѵn trách nhiѽm pháp lÞ của các bên thứ ba đOϕi với những dҁch vơ̥ chăm sóc sức kh҅e 

dânh cho hOϝi viên. Chỉng tôi sѳ thực hiѽn m҃i biѽn pháp hợp lÞ đѹ đљm bљo rѧng chПНng trình 

MediCal lâ bên thanh toán nhП phПНng sách cuOϕi cúng. 

D.   Trách  nhiӋm của bên  thứ  ba  

Health Net sѳ không thực hiѽn bћt kỳ yêu cѝu bљo hiѹm nào vѷ viѽc bồi hoàn giá trҁ của Dҁch Vơ̥ 

ĐПợc Bao Trљ đПợc cung cћp cho Thành Viên khi khoљn bồi hoân đó do hânh đOϝng liẽn quan đѵn 

Trách Nhiѽm đOϕi với sН suћt của bên thứ ba hoѭc bљo hiѹm Trách Nhiѽm đOϕi với tai nїn, bao gồm 

các phán quyѵt Bồi ThПờng cho NgПời Lao ĐOϝng và khoљn bao trљ cho ngПời lái xe khõng đПợc 

bљo hiѹm. Tuy nhiên, Health Net sѳ thông báo cho DHCS vѷ các trПờng hợp tiѷm џn đó, vâ sѳ trợ 

giúp DHCS trong viѽc theo đuổi quyѷn đПợc hoàn lїi các khoљn bồi hoân đó� Các hOϝi viẽn có nghĩa 

vơ̥ hOϛ trợ Health Net và DHCS vѷ vћn đѷ này. 

E.   Nhâ  thѭu  độc lѳp  

MOϕi quan hѽ giữa Health Net Cal MediConnect vâ mOϛi nhâ cung cћp dҁch vơ̥ chăm sóc sức kh҅e 

tham gia lâ mOϕi quan hѽ nhâ thѝu đOϝc lѣp. Các nhâ cung cћp tham gia không phљi lâ nhân viên hay 

đїi diѽn của Health Net vâ cљ Health Net cũng nhП bћt kỳ nhân viên nâo của Health Net đѷu không 

phљi lâ nhãn viẽn hay đїi diѽn của nhâ cung cћp tham gia. Trong bћt kỳ trПờng hợp nâo, Health Net 

cũng không chҁu trách nhiѽm vѷ sự bћt cџn, hânh đOϝng sai trái, hoѭc thiѵu sót của bћt kỳ nhâ cung 

cћp tham gia hoѭc nhâ cung cћp dҁch vơ̥ chăm sóc sức kh҅e nâo khác. Các bác sĩ tham gia, chứ 

không phљi Health Net, duy trì mOϕi quan hѽ bác sĩbѽnh nhân với hOϝi viên. Health Net không phљi lâ 

nhâ cung cћp dҁch vơ̥ chăm sóc. 

F.   Gian  lѳn  trong  chЯЭng  trình  bѩo  hi҉m sức khӓe  

Gian lѳn trong chЯЭng trình bѩo hi҉m y t҅ đЯợc đӏnh nghѺa lâ viӋc nhâ cung cѫp, Hội viên, 

chủ sư̂ dơ̥ng lao động hoѽc bѫt kұ cá nhân nâo khác hânh động trên danh nghѺa của hӑ lừa 

dӕi hoѽc khai báo sai. Đó lâ trӑng tội có th҉ bӏ khởi tӕ. Bѫt kұ ngЯời nâo chủ tâm vâ cӕ uͬ 

tham gia vâo hoѧt động nhѷm mơ̥c đtch lừa gѧt chЯЭng trình bѩo hi҉m y t҅ bѷng cách nộp 

yêu cѭu bѩo hi҉m chứa thông tin giѩ mѧo hoѽc lừa dӕi đ҇u phѧm tội gian lѳn bѩo hi҉m. 

Nѵu quÞ vҁ có lo ngїi vѷ bћt kỳ khoљn lѽ pht nâo có trên hóa đНn hoѭc mѡu Bљng Giљi Thtch Phúc 

Lợi Bљo Hiѹm, hoѭc nѵu quÞ vҁ biѵt hoѭc nghi ngờ bћt kỳ hoїt đOϝng phi pháp nâo, hãy g҃i cho 

ĐПờng Dây Nóng vѷ Gian Lѣn của chПНng trình chúng tôi theo sOϕ miѻn pht 18009773565. 

ĐПờng Dây Nóng vѷ Gian Lѣn hoїt đOϝng 24 giờ mOϝt ngây, bљy ngây mOϝt tuѝn. Tћt cљ các cuOϝc g҃i 

đѷu tuyѽt đOϕi bt mѣt. 

? 

N҅u quuͬ vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 

vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Đ҉ bi҅t thêm thông tin, hãy truy cѣp 
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SỔ TAY HOϜI VIÊN Health Net Cal MediConnect  ChПНng ��� Thõng báo pháp lÞ 

G.    Các trЯờng  hợp nѷm ngoâi tѭm  ki҉m soát của 

Health  Net  Cal  MediConnect  

Trong phїm vi mâ thiên tai hoѭc trПờng hợp khџn cћp dѡn đѵn viѽc các cН sở hoѭc nhân viên của 

Health Net không sѫn sâng đѹ cung cћp hoѭc bOϕ trt dҁch vơ̥ hoѭc phỉc lợi theo Sổ Tay Thành Viên 

nây, nghĩa vơ̥ cung cћp các dҁch vơ̥ hoѭc phỉc lợi đó của Health Net sѳ giới hїn ở yêu cѝu rѧng 

Health Net phљi nOϛ lực với thiѽn cht đѹ cung cћp hoѭc bOϕ trt viѽc cung cћp các dҁch vơ̥ hoѭc phỉc lợi 

đó trong các giới hїn vѷ ttnh sѫn có của các cН sở hoѭc nhân viên của mình. 

H.    Thông  báo  v҇  Thӵc hiӋn  quy҇n  riêng  tЯ  

THÔNG BËO NÀY MÔ TѨ CËCH Sứ Dơ̤NG VÀ TI҄T LỘ THÔNG TIN Y T҄ V҆ QUÿ Vӎ CҖNG 

NHЮ CËCH QUÿ Vӎ CÓ TH҈ TI҄P CѲN THÔNG TIN NÀY. 

XIN HÁY ĐỌC KỸ THÔNG BÁO NÀY. Có hiӋu lӵc từ ngây 14 tháng 08 năm 2017 

NghѺa Vơ̥ của Các Thӵc Th҉ ĐЯợc Bao Trѩ: 

Health Net** (đПợc g҃i là "chúng tôi" hoѭc "ChПНng trình") lâ mOϝt Thực thѹ đПợc bao trљ theo quy 

đҁnh vâ đПợc quљn lÞ theo Đїo luѣt vѷ Tính linh hoїt và giљi trình trong bљo hiѹm y tѵ (HIPAA) năm 

1996. Theo quy đҁnh của luѣt pháp, Health Net phљi duy trì quyѷn riẽng tП của thông tin sức kh҅e 

đПợc bљo vѽ (viѵt tѥt trong tiѵng Anh là PHI) của quý vҁ, cung cћp cho quý vҁ Thông báo này vѷ các 

nghĩa vơ̥ pháp lý và thực hành quyѷn riẽng tП của chỉng tõi liẽn quan đѵn PHI của quý vҁ, tuân theo 

các điѷu khoљn của Thông báo hiѽn đang có hiѽu lực và thông báo cho quý vҁ trong trПờng hợp có 

vi phїm PHI khõng đПợc bљo đљm của quý vҁ. PHI lâ thông tin vѷ quÞ vҁ, bao gồm thông tin nhân 

khџu h҃c, mâ có thѹ đПợc sử dơ̥ng hợp lÞ đѹ nhѣn dїng quÞ vҁ vâ liẽn quan đѵn sức kh҅e hoѭc tình 

trїng thѹ chћt hoѭc tâm thѝn của quÞ vҁ trong quá khứ, hiѽn tїi hoѭc tПНng lai, viѽc cung cћp dҁch 

vơ̥ chăm sóc sức kh҅e cho quÞ vҁ hoѭc viѽc thanh toán cho dҁch vơ̥ chăm sóc đó. 

Thông báo này mô tљ cách chỉng tôi có thѹ sử dơ̥ng vâ tiѵt lOϝ PHI của quÞ vҁ. Thõng báo cũng mõ tљ 

các quyѷn tiѵp cѣn, sửa đổi và quљn lý PHI của quý vҁ và cách thực hiѽn các quyѷn đó� Tћt cљ viѽc 

sử dơ̥ng và tiѵt lOϝ khác đOϕi với PHI của quÞ vҁ khõng đПợc mô tљ trong Thông báo nây sѳ chѿ đПợc 

tiѵn hânh khi có sự chћp thuѣn bѧng văn bљn của quÞ vҁ. 

**Thông báo v҇ Thӵc hiӋn quy҇n riẽng tЯ nây cҗng áp dơ̥ng cho nhӳng ngЯời đăng kuͬ 

trong bѫt kұ tổ chức Health Net nâo sau đãy: 

Health Net of California, Inc., Health Net Community Solutions, Inc., Health Net Health Plan of 

Oregon, Inc., Managed Health Network, LLC và Health Net Life Insurance Company là các chi 

nhánh của Health Net, LLC. và Centene Corporation. Health Net lâ nhãn hiѽu dҁch vơ̥ đã đăng kÞ 

của Health Net, LLC. M҃i thПНng hiѽu/nhãn hiѽu dҁch vơ̥ đПợc xác đҁnh khác lâ tâi sљn của các 

cõng ty tПНng ứng. Tћt cљ các quyѷn đПợc bљo hOϝ� Đã sửa đổi ngày 06 tháng 04 năm 2018 

? 

N҅u quuͬ vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 

vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Đ҉ bi҅t thêm thông tin, hãy truy cѣp 

mmp.healthnetcalifornia.com. 258 
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Health Net có quyѷn thay đổi Thông báo nây. Chỉng tôi có quyѷn lâm cho Thõng báo đã sửa đổi 

hoѭc thay đổi có hiѽu lực đOϕi với PHI của quÞ vҁ mâ chỉng tõi đã có cũng nhП bћt cứ PHI nâo của 

quÞ vҁ mâ chỉng tôi sѳ nhѣn đПợc trong tПНng lai� Health Net sѳ sửa đổi vâ phân phát kҁp thời 

Thông Báo nây bћt cứ khi nâo có thay đổi quan tr҃ng vѷ những vћn đѷ sau đãy� 

o  Viѽc sử dơ̥ng hoѭc tiѵt lOϝ 

o  Các quyѷn của quÞ vҁ, 

o  Các trách nhiѽm pháp lÞ của chỉng tôi 

o  Các thực hiѽn khác vѷ quyѷn riẽng tП đПợc nêu trong thông báo nây 

Chỉng tôi sѳ công bOϕ m҃i Thông báo đПợc sửa đổi trên trang web và trong Sổ tay hOϝi viên của 

chỉng tôi. 

Các biӋn pháp bѩo vê nội bộ cho PHI bѷng lời nói, văn bѩn vâ điӋn tư̂: 

Health Net bљo vѽ PHI của quý vҁ. Chúng tôi có các quy trình vѷ quyѷn riẽng tП vâ bљo mѣt đѹ trợ 

giúp quý vҁ. 

Sau đãy lâ mOϝt sOϕ cách đѹ chúng tôi bљo vѽ PHI của quý vҁ. 

 Chỉng tõi đâo tїo nhân viên tuân thủ các quy trình vѷ quyѷn riẽng tП vâ bљo mѣt. 

  Chúng  tôi  yêu  cѝu  các  cOϝng  sự  kinh  doanh  tuân  thủ  các quy  trình  vѷ  quyѷn riẽng  tП  vâ bљo 

mѣt.  Chúng tôi  giữ  bљo mѣt  cho  văn  phông�  

 Chỉng tõi trao đổi vѷ PHI của quÞ vҁ chѿ vì mơ̥c đtch cõng viѽc với những ngПời cѝn biѵt� 

  Chỉng  tõi  bљo  mѣt  PHI  của  quÞ  vҁ  khi  chỉng tõi  gửi  PHI  hoѭc lПu trữ  PHI  bѧng  phПНng thức  

điѽn  tử�  

 Chỉng tõi sử dơ̥ng cõng nghѽ đѹ ngăn cљn những ngПời khõng đáng tin tiѵp cѣn PHI của 

quÞ vҁ� 

ViӋc sư̂ dơ̥ng và ti҅t lộ PHI đЯợc cho phép 

Sau đãy lâ danh sách vѷ cách chúng tôi có thѹ sử dơ̥ng hoѭc tiѵt lOϝ PHI của quý vҁ mà không cѝn sự 

cho phép hoѭc ủy quyѷn của quý vҁ: 

  Điều trị  Chúng tôi có thѹ sử dơ̥ng hoѭc tiѵt lOϝ PHI của quý vҁ cho bác sĩ hoѭc nhâ cung cћp 

dҁch vơ̥ chăm sóc sức kh҅e khác đang điѷu trҁ cho quý vҁ, đѹ phOϕi hợp phПНng pháp điѷu trҁ 

giữa các nhà cung cћp hoѭc đѹ giúp chúng tôi trong viѽc đПa ra quyѵt đҁnh cho phép trПớc 

có liẽn quan đѵn phúc lợi của quý vҁ. 

? 

N҅u quuͬ vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 

vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Đ҉ bi҅t thêm thông tin, hãy truy cѣp 
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  Thanh toán  Chúng tôi có thѹ sử dơ̥ng và tiѵt lOϝ PHI của quý vҁ đѹ thực hiѽn các khoљn 

thanh toán quyѷn lợi cho các dҁch vơ̥ chăm sóc sức khoѱ đПợc cung cћp cho quý vҁ. Chúng 

tôi có thѹ tiѵt lOϝ PHI của quý vҁ cho mOϝt chПНng trình bљo hiѹm y tѵ khác, cho nhà cung cћp 

dҁch vơ̥ chăm sóc sức kh҅e, hoѭc mOϝt thực thѹ khác tuãn theo các Quy đҁnh vѷ Quyѷn riêng 

tП của liên bang cho mơ̥c đtch thanh toán của h҃. Hoїt đOϝng thanh toán có thѹ bao gồm: 

o  xử lý yêu cѝu bљo hiѹm 

o  quyѵt đҁnh tính hOϝi đủ điѷu kiѽn hoѭc khoљn bao trљ cho yêu cѝu bљo hiѹm 

o  phát hânh hóa đНn pht bљo hiѹm 

o  xem xét các dҁch vơ̥ vѷ tính cѝn thiѵt vѷ mѭt y tѵ 

o  thực hiѽn đánh giá sử dơ̥ng với các yêu cѝu bљo hiѹm 

  Các hoạt động chăm sóc sức khỏe  Chúng tôi có thѹ sử dơ̥ng và tiѵt lOϝ PHI của quý vҁ đѹ 

thực hiѽn các hoїt đOϝng chăm sóc sức kh҅e của chúng tôi. Những hoїt đOϝng này có thѹ 

bao gồm: 

o  cung cћp dҁch vơ̥ khách hàng 

o  phỉc đáp khiѵu nїi và kháng cáo 

o  cung cћp quљn lÞ trПờng hợp vâ điѷu phOϕi chăm sóc 

o  tiѵn hành xem xét y tѵ với các yêu cѝu bљo hiѹm và các hoїt đOϝng đánh giá chћt 

lПợng khác 

o  các hoїt đOϝng cљi thiѽn 

Trong các hoїt đOϝng chăm sóc sức kh҅e, chỉng tõi cũng có thѹ tiѵt lOϝ PHI cho các cOϝng sự 

kinh doanh� Chỉng tõi đã có văn bљn th҅a thuѣn với h҃ đѹ bљo vѽ quyѷn riẽng tП của PHI 

của quý vҁ. Chúng tôi có thѹ tiѵt lOϝ PHI của quý vҁ cho mOϝt thực thѹ khác tuân theo các Quy 

đҁnh vѷ Quyѷn riẽng tП của liên bang. Thực thѹ đó cũng phљi có mOϕi quan hѽ với quý vҁ cho 

các hoїt đOϝng chăm sóc sức kh҅e của h҃. Hoїt đOϝng này bao gồm nhП sau� 

o  các hoїt đOϝng đánh giá vâ cљi thiѽn chћt lПợng 

o  xem xét năng lực hoѭc trình đOϝ chuyên môn của các chuyẽn gia chăm sóc sức kh҅e 

o  quљn lÞ trПờng hợp vâ điѷu phOϕi chăm sóc 

o  phát hiѽn hoѭc ngăn chѭn gian lѣn vâ lїm dơ̥ng trong chăm sóc sức kh҅e 

Tiết Lộ cho Nhà Tài Trợ Chương Trînh/Chương Trînh Bảo Hiểm Y Tế Theo Nhóm – Chỉng tôi 

có thѹ tiѵt lOϝ các thông tin sức kh҅e đПợc bљo vѽ của quÞ vҁ cho nhâ tâi trợ của chПНng trình bљo 

hiѹm y tѵ theo nhóm, chѩng hїn nhП chủ sử dơ̥ng lao đOϝng hoѭc thực thѹ khác đang cung cћp 

chПНng trình chăm sóc sức kh҅e cho quÞ vҁ, nѵu nhâ tâi trợ đã đồng Þ với mOϝt sOϕ hїn chѵ vѷ cách 

nhâ tâi trợ sử dơ̥ng hoѭc tiѵt lOϝ thông tin sức kh҅e đПợc bљo vѽ (chѩng hїn nhП đồng Þ không sử 

dơ̥ng thông tin sức kh҅e đПợc bљo vѽ cho hânh đOϝng hoѭc quyѵt đҁnh liẽn quan đѵn viѽc lâm). 

? 

N҅u quuͬ vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 

vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Đ҉ bi҅t thêm thông tin, hãy truy cѣp 
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ViӋc Ti҅t Lộ PHI của Quý Vӏ ĐЯợc Cho Phép hoѽc Bѵt Buộc Khác: 

  Các Hoạt Động Gây QuȲ – Chỉng tôi có thѹ sử dơ̥ng hoѭc tiѵt lOϝ PHI của quÞ vҁ cho các 

hoїt đOϝng gây quȲ chѩng hїn nhП quyẽn góp tiѷn cho mOϝt tổ chức từ thiѽn hoѭc thực thѹ 

tПНng tự đѹ giỉp tâi trợ cho các hoїt đOϝng của h҃. Nѵu chỉng tôi liên lїc với quÞ vҁ vѷ các 

hoїt đOϝng gây quȲ, chỉng tôi sѳ cung cћp cho quÞ vҁ cН hOϝi đѹ lựa ch҃n không tham gia 

hoѭc ngừng nhѣn các thõng tin nhП vѣy trong tПНng lai� 

  Mục Đích Thẩm Định Bảo Hiểm – Chỉng tôi có thѹ sử dơ̥ng hoѭc tiѵt lOϝ PHI của quÞ vҁ vì 

các mơ̥c đtch thџm đҁnh bљo hiѹm chѩng hїn nhП xác đҁnh vѷ đНn đăng kÞ hoѭc yêu cѝu 

khoљn bao trљ. Nѵu chỉng tôi sử dơ̥ng hoѭc tiѵt lOϝ PHI của quÞ vҁ vì các mơ̥c đtch thџm đҁnh 

bљo hiѹm thì chỉng tôi bҁ cћm sử dơ̥ng hoѭc tiѵt lOϝ PHI của quÞ vҁ khi chúng lâ các thông tin 

di truyѷn trong quy trình thџm đҁnh bљo hiѹm. 

  Nhắc cuộc hẹn/Các phương pháp điều trị thay thế  Chúng tôi có thѹ sử dơ̥ng và tiѵt lOϝ 

PHI của quý vҁ đѹ nhѥc nhở quý vҁ vѷ mOϝt cuOϝc hѯn đѹ điѷu trҁ vâ chăm sóc y tѵ với chúng tôi 

hoѭc cung cћp cho quý vҁ thông tin vѷ các phПНng án điѷu trҁ thay thѵ hoѭc các phúc lợi và 

dҁch vơ̥ liẽn quan đѵn sức kh҅e khác, chѩng hїn nhП thõng tin vѷ cách ngừng hút thuOϕc 

hoѭc giљm cân. 

  Theo quy định của pháp luật  Nѵu luѣt liên bang, tiѹu bang vâ/hoѭc đҁa phПНng yẽu cѝu 

sử dơ̥ng hoѭc tiѵt lOϝ PHI của quý vҁ, chúng tôi có thѹ sử dơ̥ng hoѭc tiѵt lOϝ thông tin PHI của 

quý vҁ trong phїm vi mà viѽc sử dơ̥ng hoѭc tiѵt lOϝ tuân thủ luѣt pháp đó vâ đПợc giới hїn ở 

yêu cѝu của luѣt pháp đó� Nѵu hai hoѭc nhiѷu văn bљn luѣt hoѭc các quy đҁnh quљn lý cùng 

mơ̥c đtch sử dơ̥ng hoѭc tiѵt lOϝ xung đOϝt với nhau, chúng tôi sѳ tuân thủ luѣt pháp hoѭc các 

quy đҁnh hїn chѵ hНn� 

  Các hoạt động chăm sóc sức khỏe công cộng  Chỉng tôi có thѹ tiѵt lOϝ PHI của quý vҁ 

cho cН quan chăm sóc sức kh҅e công cOϝng nhѧm mơ̥c đtch phông ngừa hoѭc kiѹm soát 

bѽnh tѣt, thПНng ttch hoѭc tình trїng khuyѵt tѣt. Chúng tôi có thѹ tiѵt lOϝ PHI của quý vҁ với 

CН Quan Quљn lý Thực Phџm vâ DПợc Phџm (viѵt tѥt trong tiѵng Anh lâ FDA) đѹ đљm bљo 

chћt lПợng, an toàn hoѭc hiѽu quљ của các sљn phџm hoѭc dҁch vơ̥ thuOϝc thџm quyѷn 

của FDA. 

  Nạn nhân của hành vi lạm dụng và bỏ bê  Chúng tôi có thѹ tiѵt lOϝ PHI của quý vҁ cho cН 

quan chính quyѷn đҁa phПНng, tiѹu bang hoѭc liên bang, bao gồm các cН quan xã hOϝi hoѭc 

cН quan dҁch vơ̥ bљo vѽ đПợc luѣt pháp cho phép nhѣn các báo cáo này nѵu chúng tôi có sự 

tin tПởng chtnh đáng vѷ lїm dơ̥ng, b҅ bê hoѭc bїo lực gia đình. 

? 

N҅u quuͬ vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 

vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Đ҉ bi҅t thêm thông tin, hãy truy cѣp 
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  Thủ tục tố tụng pháp lý và hành chính  Chúng tôi có thѹ tiѵt lOϝ PHI của quý vҁ trong các 

thủ tơ̥c tOϕ tơ̥ng pháp lÞ vâ hânh chtnh� Chỉng tõi cũng có thѹ tiѵt lOϝ PHI của quý vҁ đѹ phљn 

hồi cho những điѷu sau: 

o  lѽnh tòa án 

o  tòa án hânh chtnh 

o  trát đôi hѝu tòa 

o  lѽnh triѽu tѣp 

o  trát 

o  yêu cѝu điѷu tra 

o  yêu cѝu pháp lÞ tПНng tự 

  Thực thi pháp luật  Chúng tôi có thѹ tiѵt lOϝ PHI có liên quan của quý vҁ cho cН quan thực 

thi pháp luѣt khi đПợc yêu cѝu lâm nhП vѣy. Ví dơ̥, đѹ đáp ứng: 

o  lѽnh tòa án 

o  án lѽnh tòa án 

o  trát đôi hѝu tòa 

o  giћy triѽu tѣp của mOϝt viên chức tП pháp 

o  trát đôi hѝu tòa của bồi thџm đoân 

Chỉng tõi cũng có thѹ tiѵt lOϝ PHI có liên quan của quý vҁ đѹ xác đҁnh hoѭc đҁnh vҁ đOϕi 

tПợng tình nghi, ngПời chїy trOϕn, nhân chứng quan tr҃ng hoѭc ngПời mћt tích. 

  Bác sĩ pháp y, giám định viên pháp y và giám đốc nhâ tang lễ  Chúng tôi có thѹ tiѵt lOϝ 

PHI của quý vҁ cho mOϝt giám đҁnh viên pháp y hoѭc bác sĩ pháp y� Điѷu này có thѹ là cѝn 

thiѵt, ví dơ̥ nhП đѹ xác đҁnh nguyên nhân gây tử vong. Chỉng tôi có thѹ tiѵt lOϝ PHI của quý vҁ 

cho giám đOϕc nhâ tang lѻ khi cѝn thiѵt đѹ h҃ thực hiѽn nhiѽm vơ̥ của mình. 

  Hiến tặng nội tạng, mắt và mô  có thѹ tiѵt lOϝ PHI của quý vҁ cho các tổ chức mua bán nOϝi 

tїng� Chỉng tõi cũng có thѹ tiѵt lOϝ PHI của quý vҁ cho những ngПời làm công viѽc mua bán, 

ngãn hâng lПu giữ hoѭc cћy ghép: 

o  các bOϝ phѣn cН thѹ 

o  mѥt 

o  mô 

  Các mối đe dọa đến sức khỏe và sự an toàn  Chúng tôi có thѹ sử dơ̥ng hoѭc tiѵt lOϝ PHI 

của quý vҁ nѵu chúng tôi thực sự tin rѧng viѽc sử dơ̥ng hoѭc tiѵt lOϝ là cѝn thiѵt đѹ ngăn ngừa 

hoѭc làm giљm bớt mOϕi đe d҃a nghiêm tr҃ng hoѭc sѥp xљy ra đOϕi với sức khoѱ hoѭc sự an 

toàn của mOϝt cá nhân hoѭc cљ cOϝng đồng. 

? 

N҅u quuͬ vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 

vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Đ҉ bi҅t thêm thông tin, hãy truy cѣp 
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  Các Cơ Quan Chức Năng Chuyên Môn của Chính Phuж  Nѵu quý vҁ là thành viên của Lực 

LПợng Vũ Trang Hoa Kỳ, chúng tôi có thѹ tiѵt lOϝ PHI của quý vҁ theo yêu cѝu của các cН 

quan chѿ huy quãn đOϝi. Chỉng tõi cũng có thѹ tiѵt lOϝ PHI của quý vҁ cho: 

o  các quan chức liẽn bang đПợc phép vì an ninh quOϕc gia vâ các hoїt đOϝng tình báo 

o  BOϝ Ngoїi giao đѹ xác đҁnh sự phù hợp vѷ y tѵ 

o  dҁch vơ̥ bљo vѽ của Tổng ThOϕng hoѭc ngПời đПợc ủy quyѷn khác 

  Bồi Thường cho Người Lao Động  Chúng tôi có thѹ tiѵt lOϝ PHI của quý vҁ nhѧm tuân thủ 

luѣt liẽn quan đѵn bồi thПờng cho ngПời lao đOϝng hoѭc các chПНng trình tПНng tự khác, 

đПợc luѣt pháp quy đҁnh, cung cћp các phúc lợi cho các thПНng ttch hoѭc bѽnh tѣt liên quan 

đѵn công viѽc khõng xét đѵn lOϛi. 

  Các Trường Hợp Cấp Cứu – Trong trПờng hợp cћp cứu, hoѭc nѵu quý vҁ mћt khљ năng 

hoѭc không có mѭt, chúng tôi có thѹ tiѵt lOϝ PHI của quý vҁ cho mOϝt thânh viẽn trong gia đình, 

bїn thân của quý vҁ, cН quan cứu trợ thiẽn tai đПợc cћp phép, hoѭc bћt kỳ cá nhân nào khác 

mà quý vҁ đã xác đҁnh trПớc đó� Chúng tôi sѳ sử dơ̥ng phán đoán vâ kinh nghiѽm chuyên 

mõn đѹ xác đҁnh liѽu viѽc tiѵt lOϝ có mang lїi lợi ích tOϕt nhћt cho quý vҁ hay không. Nѵu viѽc 

tiѵt lOϝ mang lїi lợi ích tOϕt nhћt cho quý vҁ, chúng tôi sѳ chѿ tiѵt lOϝ PHI có liên quan trực tiѵp 

đѵn sự tham gia của mOϝt cá nhân vào viѽc chăm sóc của quý vҁ. 

  Tù nhân  Nѵu quý vҁ là tù nhân của mOϝt trung tâm cљi huћn hoѭc thuOϝc quyѷn giám hOϝ của 

mOϝt cН quan thực thi pháp luѣt, chúng tôi có thѹ cung cћp PHI của quý vҁ cho trung tâm cљi 

huћn hoѭc cН quan thực thi pháp luѣt, khi thõng tin đó cѝn thiѵt cho tổ chức cung cћp dҁch vơ̥ 

chăm sóc sức kh҅e cho quý vҁ� đѹ bљo vѽ sức kh҅e hoѭc sự an toàn của quý vҁ; hoѭc sức 

kh҅e hoѭc sự an toàn của ngПời khác; hoѭc vì sự an toàn và an ninh của trung tâm 

cљi huћn. 

  Nghiên Cứu  Trong mOϝt sOϕ trПờng hợp nhћt đҁnh, chúng tôi có thѹ tiѵt lOϝ PHI của quý vҁ cho 

các nhà nghiên cứu khi công trình nghiên cứu lâm sàng của h҃ đã đПợc phê duyѽt và khi có 

những biѽn pháp bљo vѽ nhћt đҁnh thích hợp đѹ đљm bљo quyѷn riẽng tП vâ sự bљo vѽ PHI 

của quý vҁ. 

ViӋc sư̂ dơ̥ng và ti҅t lộ PHI của quý vӏ yêu cѭu sӵ cho phép bѷng văn bѩn của quý vӏ 

Chỉng tôi cѝn phљi có sự cho phép bѧng văn bљn của quÞ vҁ đѹ sử dơ̥ng hoѭc tiѵt lOϝ PHI của quÞ vҁ, 

với các trПờng hợp ngoїi lѽ có giới hїn, vì những lÞ do sau đãy� 

Bán PHI – Chỉng tôi sѳ yêu cѝu sự cho phép bѧng văn bљn của quÞ vҁ trПớc khi chỉng tôi tiѵt lOϝ bћt 

kỳ thông tin nâo mâ đПợc coi lâ bán PHI của quÞ vҁ, nghĩa lâ chỉng tôi sѳ nhѣn đПợc thú lao cho 

viѽc tiѵt lOϝ PHI theo cách nây. 

? 

N҅u quuͬ vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 

vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Đ҉ bi҅t thêm thông tin, hãy truy cѣp 
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Tiếp Thị – Chỉng tôi sѳ yêu cѝu có đПợc sự cho phép bѧng văn bљn của quÞ vҁ đѹ sử dơ̥ng hoѭc 

tiѵt lOϝ PHI của quÞ vҁ cho các mơ̥c đtch tiѵp thҁ với các trПờng hợp ngoїi lѽ có giới hїn, chѩng hїn 

nhП khi chỉng tôi có các buổi truyѷn thông tiѵp thҁ trực tiѵp với quÞ vҁ hoѭc khi chỉng tôi phân phát 

các món quâ khuyѵn mãi có giá trҁ khõng đáng kѹ. 

Ghi Chép Tâm Lý Trị Liệu – Chỉng tôi sѳ yêu cѝu sự cho phép bѧng văn bљn của quÞ vҁ đѹ sử 

dơ̥ng hoѭc tiѵt lOϝ bћt cứ ghi chép nâo vѷ tâm lÞ trҁ liѽu của quÞ vҁ mâ chỉng tôi có thѹ có trong hồ sН 

với các trПờng hợp ngoїi lѽ giới hїn, chѩng hїn nhП đOϕi với mOϝt sOϕ chức năng điѷu trҁ, thanh toán 

hoѭc hoїt đOϝng chăm sóc sức kh҅e. 

Quy҇n Cá Nhân 

Sau đãy lâ các quyѷn của quý vҁ liẽn quan đѵn PHI. Nѵu quý vҁ muOϕn sử dơ̥ng bћt kỳ quyѷn nào sau 

đãy, vui lông liẽn lїc với chúng tôi bѧng cách sử dơ̥ng thông tin ở cuOϕi của Thông báo này. 

  Quyền thu hồi sự cho phép  Quý vҁ có thѹ thu hồi sự cho phép của mình bћt kỳ lúc nào, viѽc 

thu hồi sự cho phép này phљi bѧng văn bљn. Viѽc thu hồi sѳ có hiѽu lực ngay lѣp tức, ngoїi trừ 

trong phїm vi chỉng tõi đã thực hiѽn hânh đOϝng dựa trên sự cho phép vâ trПớc khi chúng tôi 

nhѣn đПợc thu hồi bѧng văn bљn của quý vҁ. 

  Quyền Yêu Cầu Các Hạn Chế  Quý vҁ có quyѷn yêu cѝu hїn chѵ sử dơ̥ng và tiѵt lOϝ PHI của 

quý vҁ cho viѽc điѷu trҁ, thanh toán hoѭc các hoїt đOϝng chăm sóc sức kh҅e, cũng nhП tiѵt lOϝ 

cho những ngПời liẽn quan đѵn viѽc chăm sóc quÞ vҁ hoѭc thanh toán cho viѽc chăm sóc quÞ 

vҁ, chѩng hїn nhП các thânh viẽn trong gia đình hoѭc bїn thân. Yêu cѝu của quý vҁ cѝn nêu rõ 

những hїn chѵ quý vҁ muOϕn và nêu rõ những ngПời mà hїn chѵ sѳ áp dơ̥ng. Chúng tôi không 

bѥt buOϝc phљi đồng ý với yêu cѝu này. Nѵu chỉng tõi đồng Þ, chỉng tôi sѳ tuân thủ yêu cѝu 

hїn chѵ của quÞ vҁ trừ khi thõng tin đó cѝn thiѵt đѹ cung cћp viѽc điѷu trҁ cћp cứu cho quý vҁ. 

Tuy nhiên, chúng tôi sѳ hїn chѵ sử dơ̥ng hoѭc tiѵt lOϝ PHI cho viѽc thanh toán hoѭc các hoїt 

đOϝng chăm sóc sức kh҅e của chПНng trình bљo hiѹm y tѵ khi quý vҁ đã thanh toán đѝy đủ chi 

phí xuћt túi cho dҁch vơ̥ hoѭc vѣt dơ̥ng. 

  Quyền yêu cầu thông tin liên lạc bảo mật  Quý vҁ có quyѷn yêu cѝu chúng tôi liên lїc với 

quý vҁ vѷ PHI của quý vҁ bѧng các phПНng tiѽn thay thѵ hoѭc đѵn các đҁa điѹm thay thѵ. 

Quyѷn này chѿ áp dơ̥ng trong các trПờng hợp sau: (1) thông tin liên lїc tiѵt lOϝ thông tin y tѵ 

hoѭc tẽn vâ đҁa chѿ của nhà cung cћp liẽn quan đѵn viѽc nhѣn các dҁch vơ̥ nhїy cљm hoѭc (2) 

tiѵt lOϝ tћt cљ hoѭc mOϝt phѝn thông tin y tѵ hoѭc tẽn vâ đҁa chѿ của nhà cung cћp có thѹ gây 

nguy hiѹm cho quý vҁ khi thõng tin khõng đПợc truyѷn đїt bѧng các phПНng tiѽn thay thѵ hoѭc 

đѵn đҁa điѹm thay thѵ mà quý vҁ muOϕn. Quý vҁ không phљi giљi thích lý do yêu cѝu của mình, 

nhПng yẽu cѝu của quý vҁ phљi nêu rõ rѧng thông tin liên lїc tiѵt lOϝ thông tin y tѵ hoѭc tên và 

đҁa chѿ nhà cung cћp liẽn quan đѵn viѽc nhѣn các dҁch vơ̥ nhїy cљm hoѭc tiѵt lOϝ toàn bOϝ hoѭc 

mOϝt phѝn thông tin y tѵ hoѭc tẽn vâ đҁa chѿ của nhà cung cћp có thѹ gây nguy hiѹm cho quý vҁ 

nѵu khõng thay đổi phПНng tiѽn hoѭc đҁa điѹm liên lїc. Chúng tôi phљi đáp ứng yêu cѝu của 

? 

N҅u quuͬ vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 

vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Đ҉ bi҅t thêm thông tin, hãy truy cѣp 
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quý  vҁ  nѵu yêu  cѝu đó  hợp lÞ  vâ nẽu rï phПНng  tiѽn hoѭc đҁa điѹm  thay  thѵ  nНi  PHI  của quý  vҁ  

nẽn đПợc  cung cћp.  

  Quyền Tiếp Cận và Nhận Bản Sao PHI của Quý Vị  QuÞ vҁ có quyѷn xem xét hoѭc có đПợc 

các bљn sao PHI của quÞ vҁ trong bOϝ hồ sН đПợc chѿ đҁnh, với các trПờng hợp ngoїi lѽ có giới 

hїn. Quý vҁ có thѹ yêu cѝu chúng tôi cung cћp các bљn sao dПới đҁnh dїng khác không phљi 

các bљn sao dїng giћy. Chúng tôi sѳ sử dơ̥ng đҁnh dїng quý vҁ yêu cѝu trừ khi chúng tôi không 

thѹ thực hiѽn đПợc nhП vѣy. QuÞ vҁ có thѹ yêu cѝu bѧng văn bљn đѹ có đПợc quyѷn tiѵp cѣn 

PHI của quý vҁ. Nѵu chỉng tôi từ chOϕi yêu cѝu tiѵp cѣn của quÞ vҁ, chỉng tôi sѳ cung cћp cho 

quÞ vҁ văn bљn giљi thtch vâ sѳ cho quÞ vҁ biѵt nѵu các lÞ do từ chOϕi có thѹ đПợc đánh giá vâ 

cách thức yêu cѝu sự đánh giá nây hoѭc nѵu sự từ chOϕi đó không thѹ đПợc đánh giá� 

  Quyền Sửa Đổi PHI của Quý Vị  Quý vҁ có quyѷn yêu cѝu chúng tôi sửa đổi, hoѭc thay đổi, 

PHI của quý vҁ nѵu quý vҁ tin rѧng PHI có chứa thông tin không chính xác. QuÞ vҁ phљi yêu cѝu 

bѧng văn bљn, và phљi giљi thích tїi sao nên sửa đổi thông tin. Chúng tôi có thѹ từ chOϕi yêu cѝu 

của quý vҁ vì những lý do nhћt đҁnh, ví dơ̥ nѵu chỉng tõi đã khõng tїo ra thông tin quý vҁ muOϕn 

sửa đổi vâ ngПời tїo ra PHI có thѹ thực hiѽn sửa đổi. Nѵu chỉng tôi từ chOϕi yêu cѝu của quÞ 

vҁ, chỉng tôi sѳ cung cћp cho quÞ vҁ văn bљn giљi thtch. Quý vҁ có thѹ trљ lời bѧng mOϝt tuyên bOϕ 

rѧng quý vҁ khõng đồng ý với quyѵt đҁnh của chúng tôi và chúng tôi sѳ đtnh kêm tuyẽn bOϕ của 

quý vҁ với PHI mà quý vҁ yêu cѝu chúng tôi sửa đổi. Nѵu chúng tôi chћp nhѣn yêu cѝu sửa đổi 

thông tin của quý vҁ, chúng tôi sѳ nOϛ lực hợp lÞ đѹ thông báo cho những ngПời khác, kѹ cљ 

những ngПời mà quý vҁ nêu tên, vѷ sửa đổi và bao gồm những thay đổi đOϕi với bћt kỳ tiѵt lOϝ 

nâo trong tПНng lai vѷ thõng tin đó� 

  Quyền Nhận Giải Trînh về Tiết Lộ Quý vҁ có quyѷn nhѣn mOϝt danh sách các trПờng hợp 

trong khoљng thời gian � năm gѝn đãy mâ chỉng tõi hoѭc các cOϝng sự kinh doanh của chúng 

tõi đã tiѵt lOϝ PHI của quý vҁ. Điѷu này không áp dơ̥ng cho viѽc tiѵt lOϝ nhѧm mơ̥c đtch điѷu trҁ, 

thanh toán, các hoїt đOϝng chăm sóc sức kh҅e, hoѭc tiѵt lOϝ mà quý vҁ đã cho phép vâ mOϝt sOϕ 

hoїt đOϝng khác. Nѵu quý vҁ yêu cѝu giљi trình này nhiѷu lѝn trong khoљng thời gian 12 tháng, 

chúng tôi có thѹ tính phí hợp lý với quý vҁ, dựa trẽn chi pht đѹ đáp ứng các yêu cѝu bổ sung 

này. Chúng tôi sѳ cung cћp cho quý vҁ thêm thông tin vѷ phí của chúng tôi tїi thời điѹm quý vҁ 

yêu cѝu. 

  Quyền nộp đơn khiếu nại  Nѵu quý vҁ cљm thћy quyѷn riẽng tП của quý vҁ đã bҁ xâm phїm 

hoѭc chỉng tõi đã vi phїm các thực hành quyѷn riẽng tП của chính chúng tôi, quý vҁ có thѹ nOϝp 

đНn khiѵu nїi cho chúng tôi bѧng văn bљn hoѭc qua điѽn thoїi bѧng cách sử dơ̥ng thông tin 

liên lїc ở cuOϕi của Thõng báo nây� ĐOϕi với các khiѵu nїi của hOϝi viên MediCal, hOϝi viẽn cũng 

có thѹ liên lїc với Sở Dҁch vơ̥ Chăm sóc Sức kh҅e California đПợc liѽt kê ở mơ̥c kѵ tiѵp. 

Quý vҁ cũng có thѹ nOϝp đНn khiѵu nїi tới Văn Phông Dãn Quyѷn, BOϝ Y Tѵ và Dҁch Vơ̥ Nhân 

Sinh Hoa Kỳ bѧng cách gửi thП tới 200 Independence Avenue, S.W., Washington, D.C. 20201 

? 

N҅u quuͬ vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 

vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Đ҉ bi҅t thêm thông tin, hãy truy cѣp 
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SỔ TAY HOϜI VIÊN Health Net Cal MediConnect ChПНng ��� Thõng báo pháp lÞ 

hoѭc g҃i  điѽn thoїi  đѵn sOϕ  18003681019,  (TTY:  18667884989)  hoѭc  truy  cѣp trang web  

www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/complaints.  

CHÚNG  TÔI  S҂  KHÔNG  THӴC  HIӊN BѪT KҰ  HÀNH  ĐỘNG  NÀO  CHӔNG  LѦI  QUÝ V ӎ  VÌ  

NỘP Đ ЬN  KHI҄U NѦI.  

Quyền Nhận Bản Sao Thông Báo nây  QuÞ vҁ có thѹ yẽu cѝu mOϝt bљn sao Thõng Báo của 

chỉng tõi bћt cứ lỉc nâo bѧng cách sử dơ̥ng danh sách thõng tin liẽn lїc ở cuOϕi Thõng Báo� 

Nѵu quÞ vҁ nhѣn đПợc Thõng báo nây trẽn trang web của chỉng tõi hoѭc bѧng thП điѽn tử 

(email), quÞ vҁ cũng có quyѷn yẽu cѝu mOϝt bљn sao bѧng giћy của Thõng báo� 

Thông tin liên lѧc 

Nѵu quý vҁ có bћt kỳ thѥc mѥc nào vѷ Thông báo này, vѷ thực hành quyѷn riẽng tП của chúng tôi 

liẽn quan đѵn PHI của quý vҁ hoѭc cách thực hiѽn các quyѷn của quý vҁ, quý vҁ có thѹ liên lїc với 

chúng tôi bѧng thП hoѭc qua điѽn thoїi bѧng cách sử dơ̥ng thông tin liên lїc đПợc liѽt kê dПới đãy� 

Health  Net  Privacy  Office    

Attn:  Privacy  Official     

P.O.  Box  9103     

Van  Nuys,  CA 91 40  

ĐiӋn Thoѧi:  18005220088  

Fax:    18186768314  

Email:    Privacy@healthnet.com  

Chѿ đOϕi với thânh viên MediCal, nѵu quÞ vҁ tin rѧng chỉng tõi chПa bљo vѽ quyѷn riẽng tП của 

quÞ vҁ vâ muOϕn khiѵu nїi, quÞ vҁ có thѹ gửi đНn khiѵu nїi bѧng cách g҃i điѽn hoѭc viѵt thП cho� 

Privacy  Officer  

c/o Office of  Legal  Services  

California  Department  of  Health Care Services  

1501  Capitol  Avenue,  MS 00 10  

P.O.  Box  997413  

Sacramento,  CA 95 8997413  

Điѽn thoїi:  19164454646  hoѭc 18668660602  (TTY:TDD:  18777352929)  

Email:  Privacyofficer@dhcs.ca.gov  

? 

N҅u quuͬ vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 

vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Đ҉ bi҅t thêm thông tin, hãy truy cѣp 
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SỔ TAY HOϜI VIÊN Health Net Cal MediConnect  ChПНng ��� Thõng báo pháp lÞ 

THÔNG BËO V҆ QUY҆N RIÊNG TЮ ĐӔI VỚI THÔNG TIN TÀI CHÍNH 

THÔNG  BÁO Nu̮Y M Ô  Tј  CÁCH  SỬ  Dơ̤NG  Vu̮  TIѴT LOϜ  THÔNG  TIN  TÀI  CHÍNH  VѶ  QUÝ  VҀ  

CŨNG  NHО  CÁCH  QUÝ  VҀ  CÓ  THѸ  TIѴP CѢN  THÔNG  TIN  Nu̮Y.  XIN  Hu̯Y  Đ҂C KỸ  THÔNG  

BÁO Nu̮Y.  

Chỉng tõi cam kѵt duy trì bљo mѣt thõng tin tâi chtnh cá nhãn của quÞ vҁ� ĐOϕi với mơ̥c đtch của 

thõng báo nây, "thõng tin tâi chtnh cá nhãn" có nghĩa lâ thõng tin vѷ ngПời đăng kÞ hoѭc ngПời 

nOϝp đНn cho các khoљn bao trљ dҁch vơ̥ chăm sóc sức kh҅e mâ nhѣn dїng cá nhãn, thПờng 

khõng đПợc tiѵt lOϝ cõng khai, vâ đПợc thu thѣp từ cá nhãn hoѭc có đПợc qua viѽc cung cћp 

khoљn bao trљ chăm sóc sức kh҅e cho cá nhãn đó� 

Thõng tin chỉng tõi thu thѳp: Chỉng tõi thu thѣp thõng tin tâi chtnh cá nhãn vѷ quÞ vҁ từ các 

nguồn sau� 

  Thõng tin mâ chỉng tõi nhѣn đПợc từ quÞ vҁ trẽn các đНn đăng kÞ hoѭc các mѡu đНn 

khác, nhП tẽn, đҁa chѿ, tuổi, thõng tin y tѵ vâ sOϕ An sinh Xã hOϝi� 

  Thõng tin vѷ các giao dҁch của quÞ vҁ với chỉng tõi, chi nhánh của chỉng tõi hoѭc các 

bên khác, nhП khoљn thanh toán pht bљo hiѹm vâ lҁch sử vѷ yẽu cѝu bљo hiѹm� vâ 

  Thõng tin từ các báo cáo vѷ ngПời tiẽu dúng� 

Ti҅t lộ thõng tin: Chỉng tõi khõng tiѵt lOϝ thõng tin tâi chtnh cá nhãn vѷ ngПời đăng kÞ hoѭc ngПời 

đăng kÞ cũ của chỉng tõi cho bћt kỳ bẽn thứ ba nâo, ngoїi trừ theo yẽu cѝu hoѭc sự cho phép của 

pháp luѣt� Vt dơ̥, trong quá trình hoїt đOϝng kinh doanh nói chung của chỉng tõi, chỉng tõi có thѹ, 

theo sự cho phép của pháp luѣt, tiѵt lOϝ bћt kỳ thõng tin tâi chtnh cá nhãn nâo mâ chỉng tõi thu thѣp 

đПợc vѷ quÞ vҁ, mâ khõng cѝn sự cho phép của quÞ vҁ, cho các loїi tổ chức sau� 

  Cho các chi nhánh của cõng ty chỉng tõi nhП các cõng ty bљo hiѹm khác� 

  Cho các công ty không phљi lâ chi nhánh cho các mơ̥c đtch kinh doanh hâng ngây, nhП 

xử lÞ các giao dҁch của quÞ vҁ, duy trì (các) tâi khoљn của quÞ vҁ, hoѭc đáp ứng các lѽnh 

của tôa án vâ điѷu tra pháp lÞ� vâ 

  Cho các công ty không phљi chi nhánh thực hiѽn các dҁch vơ̥ cho chỉng tõi, bao gồm viѽc 

gửi thõng tin quљng cáo thay mѭt chỉng tõi� 

Bѩo mѳt và an toàn: Chỉng tõi duy trì các biѽn pháp bљo vѽ thực tѵ, điѽn tử vâ theo quy trình, theo 

các tiẽu chuџn hiѽn hânh của tiѹu bang vâ liẽn bang, đѹ bљo vѽ thõng tin tâi chtnh cá nhãn của quÞ 

vҁ chOϕng lїi các rủi ro nhП mћt mát, phá hủy hoѭc sử dơ̥ng sai trái� Các biѽn pháp nây bao gồm biѽn 

pháp bљo vѽ máy ttnh, tѣp tin vâ tôa nhâ đПợc đљm bљo an toân, vâ các hїn chѵ vѷ đOϕi tПợng có thѹ 

tiѵp cѣn thõng tin tâi chtnh cá nhãn của quÞ vҁ� 

? 

N҅u quuͬ vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 

vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Đ҉ bi҅t thêm thông tin, hãy truy cѣp 
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Thѵc mѵc v҇ Thông báo nây: Nѵu quÞ vҁ có bћt kỳ thѥc mѥc nâo vѷ thông báo nây: 

Vui lòng gӑi sӕ điӋn thoѧi miҋn pht ở mѽt sau của thҁ ID của quuͬ vӏ hoѭc liẽn lїc với Health Net 

theo sOϕ 18005220088 (TTY: 711). 

? 

N҅u quuͬ vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 

vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Đ҉ bi҅t thêm thông tin, hãy truy cѣp 
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SỔ TAY HOϜI VIÊN Health Net Cal MediConnect 

ChЯЭng 12: Đӏnh nghѺa v҇ các thuѳt ngӳ quan trӑng 

Giới thiӋu 

ChПНng nây bao gồm các thuѣt ngữ chtnh đПợc sử dơ̥ng trong Sổ tay hội viên với các đҁnh nghĩa� 

Các thuѣt ngữ đПợc liѽt kê theo thứ tự bљng chữ cái. Nѵu quý vҁ không thѹ tìm thћy thuѣt ngữ mà 

quý vҁ đang tìm kiѵm hoѭc nѵu quý vҁ cѝn thẽm thõng tin ngoâi đҁnh nghĩa, hãy liẽn hѽ với bOϝ phѣn 

Dҁch Vơ̥ Thành Viên. 

Các hoѧt động sinh hoѧt hâng ngây (ADL): Những điѷu m҃i ngПời lâm trong mOϝt ngây bình 

thПờng, chѩng hїn nhП ăn uOϕng, sử dơ̥ng nhâ vѽ sinh, thay quѝn áo, tѥm rửa hoѭc đánh răng� 

Hỗ trợ thanh toán trong khi chờ giѩi quy҅t: QuÞ vҁ có thѹ tiѵp tơ̥c nhѣn các quyѷn lợi của 

mình trong khi chờ quyѵt đҁnh vѷ Kháng cáo Cћp 1 hoѭc Phiẽn điѷu trѝn cћp tiѹu bang (Xem 

ChПНng � đѹ biѵt thêm thông tin). Bљo hiѹm tiѵp tơ̥c nây đПợc g҃i lâ “hOϛ trợ thanh toán trong khi 

chờ giљi quyѵt”� 

Trung tâm phѱu thuѳt lЯu động: CН sở phѡu thuѣt cho bѽnh nhân ngoїi trỉ đOϕi với các bѽnh 

nhân không cѝn dҁch vơ̥ chăm sóc tїi bѽnh viѽn vâ những ngПời đПợc dự kiѵn không cѝn quá 

24 giờ chăm sóc. 

Kháng nghӏ: MOϝt cách đѹ quÞ vҁ phљn đOϕi hânh đOϝng của chỉng tôi nѵu quÞ vҁ nghĩ rѧng chỉng tôi 

đã lâm sai. QuÞ vҁ có thѹ yêu cѝu chỉng tõi thay đổi quyѵt đҁnh bao trљ bѧng cách nOϝp đНn kháng 

cáo� ChПНng � giљi thtch các kháng cáo, bao gồm cљ cách thức kháng cáo. 

Sức Khӓe Hânh Vi: Thuѣt ngữ toân diѽn đѷ cѣp đѵn sức kh҅e tâm thѝn vâ rOϕi loїn do sử dơ̥ng 

dПợc chћt. 

Thuӕc chtnh hiӋu: ThuOϕc theo toa đПợc sљn xuћt vâ bán bởi cõng ty ban đѝu sљn xuћt ra loїi 

thuOϕc đó. ThuOϕc biѽt dПợc có cúng thânh phѝn với phiên bљn thuOϕc gOϕc của loїi thuOϕc đó. Các loїi 

thuOϕc gOϕc đПợc sљn xuћt vâ bán bởi các công ty thuOϕc khác. 

Cal MediConnect: ChПНng trình cung cћp kѵt hợp cљ các quyѷn lợi Medicare vâ MediCal của 

quÞ vҁ trong cúng mOϝt chПНng trình bљo hiѹm sức kh҅e. QuÞ vҁ có thѹ có mOϝt Thѱ ID Thânh Viên 

cho tћt cљ các phỉc lợi của quÞ vҁ. 

Đi҇u phӕi viên dӏch vơ̥ chăm sóc: MOϝt đѝu mOϕi chtnh lâm viѽc với quÞ vҁ, với chПНng trình 

bљo hiѹm sức kh҅e vâ với các nhâ cung cћp dҁch vơ̥ chăm sóc đѹ đљm bљo quÞ vҁ nhѣn đПợc dҁch 

vơ̥ chăm sóc sức kh҅e cѝn thiѵt. 

K҅ hoѧch chăm sóc: Xem “Kѵ hoїch chăm sóc cá nhãn”� 

? 

N҅u quuͬ vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 

vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Đ҉ bi҅t thêm thông tin, hãy truy cѣp 
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SỔ TAY HOϜI VIÊN Health Net Cal MediConnect ChПНng ��� Đҁnh nghĩa vѷ các thuѣt ngữ quan tr҃ng 

Dӏch vơ̥ k҅ hoѧch chăm sóc túy chӑn (Các dӏch vơ̥ CPO): Các dҁch vơ̥ bổ sung lâ các túy 

ch҃n trong Kѵ hoїch chăm sóc cá nhãn (ICP) của quÞ vҁ. Những dҁch vơ̥ nây không nhѧm mơ̥c đtch 

thay thѵ các dҁch vơ̥ vâ hOϛ trợ dâi hїn mâ quÞ vҁ đПợc phép nhѣn trong MediCal. 

Nhóm chăm sóc: Xem “Nhóm chăm sóc liên ngânh”� 

Giai đoѧn bao trѩ phѭn lớn ti҇n thuӕc: Giai đoїn nây nѧm trong quyѷn lợi thuOϕc Phѝn D mâ 

chПНng trình thanh toán toân bOϝ các chi pht thuOϕc của quÞ vҁ cho đѵn ngây cuOϕi cúng của năm� QuÞ 

vҁ bѥt đѝu giai đoїn nây khi quÞ vҁ đїt mức giới hїn $5,000 cho các thuOϕc theo toa của mình. 

Các Trung Tâm Dӏch Vơ̥ Medicare & Medicaid (vi҅t tѵt trong ti҅ng Anh lâ CMS): CН 

quan liên bang quљn lÞ Medicare� ChПНng � giљi thtch cách liên lїc với CMS. 

Các Dӏch Vơ̥ cho NgЯời Lớn tѧi Cộng Đồng (vi҅t tѵt trong ti҅ng Anh lâ CBAS): 

ChПНng trình dҁch vơ̥ tїi cН sở dânh cho bѽnh nhân ngoїi trỉ cung cћp dҁch vơ̥ điѷu dПỡng chuyên 

môn, các dҁch vơ̥ xã hOϝi, liѽu pháp, dҁch vơ̥ chăm sóc cá nhãn, đâo tїo vâ hOϛ trợ cho gia đình�ngПời 

chăm sóc, các dҁch vơ̥ vѷ dinh dПỡng, vѣn chuyѹn vâ các dҁch vơ̥ khác cho những NgПời ghi danh 

hOϝi đủ tiêu chuџn đáp ứng các tiêu cht vѷ ttnh hOϝi đủ tiêu chuџn áp dơ̥ng. 

Khi҅u nѧi: Tuyên bOϕ bѧng văn bљn hoѭc bѧng lời nói cho biѵt quÞ vҁ gѭp vћn đѷ hoѭc có mOϕi lo 

ngїi vѷ các dҁch vơ̥ hoѭc dҁch vơ̥ chăm sóc đПợc bao trљ của quÞ vҁ� Điѷu nây bao gồm bћt cứ mOϕi lo 

ngїi nâo vѷ chћt lПợng dҁch vơ̥, chћt lПợng dҁch vơ̥ chăm sóc của quÞ vҁ, các nhâ cung cћp trong 

mїng lПới của chỉng tôi hoѭc các nhâ thuOϕc trong mїng lПới của chỉng tôi. Tên chtnh thức cho 

“tiѵn hành khiѵu nїi” lâ “nOϝp đНn than phiѷn”� 

CЭ sở phơ̥c hồi chức năng toân diӋn ngoѧi trỉ (vi҅t tѵt trong ti҅ng Anh lâ CORF): 

CН sở chủ yѵu cung cћp các dҁch vơ̥ phơ̥c hồi chức năng sau khi bҁ bѽnh, tai nїn hoѭc đїi phѡu� CН 

sở cung cћp mOϝt loїt các dҁch vơ̥ bao gồm vѣt lý trҁ liѽu, các dҁch vơ̥ xã hOϝi hoѭc tâm lÞ, trҁ liѽu hô 

hћp, hoїt đOϝng trҁ liѽu, âm ngữ trҁ liѽu vâ các dҁch vơ̥ đánh giá mõi trПờng tїi nhâ. 

Khoѩn đồng thanh toán: SOϕ tiѷn cOϕ đҁnh mâ quÞ vҁ thanh toán cho phѝn đồng trљ chi pht của 

quÞ vҁ mOϛi lѝn quÞ vҁ nhѣn đПợc mOϝt sOϕ thuOϕc theo toa. Vt dơ̥ nhП, quÞ vҁ có thѹ trљ $2 hoѭc $5 cho 

mOϝt loїi thuOϕc theo toa bác sĩ� 

Khoѩn đồng trѩ chi pht: SOϕ tiѷn quÞ vҁ phљi thanh toán khi nhѣn đПợc mOϝt sOϕ thuOϕc theo toa. 

Khoљn đồng trљ chi pht bao gồm các khoљn đồng thanh toán. 

Hѧng đồng trѩ chi pht: Nhóm các thuOϕc có cúng khoљn tiѷn đồng trљ. M҃i loїi thuOϕc trong Danh 

sách thuốc được bao trả (côn đПợc g҃i là Danh sách thuOϕc) đѷu thuOϝc mOϝt trong ba bѣc đồng trљ chi 

pht. Nhìn chung, bѣc đồng trљ chi phí càng cao, thì chi phí mà quý vҁ phљi trљ cho thuOϕc càng lớn. 

? 

N҅u quuͬ vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 

vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Đ҉ bi҅t thêm thông tin, hãy truy cѣp 

mmp.healthnetcalifornia.com. 270 



        

             

                  

                

              

   
 

          

             

          

 

             

            

              

                

          

      

                

             

              

               

              

         

              

               

            

              

       

          

           

  

       

           

            

       

            

               

     

               

                

        

SỔ TAY HOϜI VIÊN Health Net Cal MediConnect ChПНng ��� Đҁnh nghĩa vѷ các thuѣt ngữ quan tr҃ng 

Quy҅t đӏnh bao trѩ: Quyѵt đҁnh vѷ những quyѷn lợi nâo mâ chỉng tôi bao trљ. Bao gồm các 

quyѵt đҁnh vѷ các thuOϕc vâ các dҁch vơ̥ đПợc bao trљ hoѭc sOϕ tiѷn chỉng tôi sѳ thanh toán cho các 

dҁch vơ̥ chăm sóc sức kh҅e của quÞ vҁ� ChПНng � giљi thtch cách yêu cѝu chỉng tôi ra quyѵt đҁnh 

bao trљ. 

Các thuӕc đЯợc bao trѩ: Thuѣt ngữ chỉng tôi sử dơ̥ng đѹ chѿ tћt cљ các loїi thuOϕc theo toa và 

thuOϕc mua tự do không cѝn toa (OTC) đПợc chПНng trình của chỉng tôi bao trљ. 

Các dӏch vơ̥ đЯợc bao trѩ: Thuѣt ngữ chung mâ chỉng tôi sử dơ̥ng đѹ nói đѵn tћt cљ các dҁch 

vơ̥ chăm sóc sức kh҅e, các dҁch vơ̥ vâ hOϛ trợ dâi hїn, vѣt tП, thuOϕc theo toa vâ các thuOϕc mua tự do 

không cѝn toa, thiѵt bҁ vâ các dҁch vơ̥ khác đПợc chПНng trình của chỉng tôi bao trљ. 

Đâo tѧo năng lӵc văn hóa: Đâo tїo cung cћp hПớng dѡn bổ sung cho các nhà cung cћp dҁch 

vơ̥ chăm sóc sức kh҅e của chúng tôi giúp h҃ hiѹu rï hНn vѷ tiѹu sử, giá trҁ và niѷm tin của quý vҁ đѹ 

điѷu chѿnh các dҁch vơ̥ nhѧm đáp ứng nhu cѝu vѷ xã hOϝi, văn hóa vâ ngõn ngữ của quý vҁ. 

Mức đồng trѩ chi pht hâng ngây: MOϝt mức mâ có thѹ đПợc áp dơ̥ng khi bác sĩ của quÞ vҁ kê 

toa lПợng thuOϕc tt hНn lПợng thuOϕc cho mOϝt sOϕ loїi thuOϕc nhћt đҁnh đủ dúng trong cљ tháng cho quÞ 

vҁ vâ quÞ vҁ phљi trљ khoљn tiѷn đồng trљ. Mức đồng trљ chi pht hâng ngây lâ khoљn tiѷn đồng trљ chia 

cho sOϕ ngây nhѣn lПợng thuOϕc đủ dúng trong mOϝt tháng. 

Sau đãy lâ mOϝt vt dơ̥: Giљ sử khoљn tiѷn đồng trљ thuOϕc cho lПợng thuOϕc đủ dúng trong cљ tháng 

(lПợng thuOϕc đủ dúng trong 30 ngây) lâ $����� Điѷu nây có nghĩa lâ sOϕ tiѷn quÞ vҁ trљ cho thuOϕc của 

mình mOϛi ngày lâ nhiѷu hНn $���� mOϝt chút. Nѵu quÞ vҁ nhѣn đПợc lПợng thuOϕc đủ dúng trong 7 

ngây, khoљn thanh toán của quÞ vҁ sѳ lâ nhiѷu hНn $���� mOϝt chút mOϛi ngây nhân với 7 ngây, đПợc 

tổng sOϕ tiѷn thanh toán lâ $0.30. 

Sở Y T҅ (vi҅t tѵt trong ti҅ng Anh lâ DHCS): Sở thuOϝc Tiѹu bang California quљn lÞ ChПНng 

trình Medicaid (côn g҃i lâ MediCal ở tiѹu bang California), thПờng đПợc g҃i lâ “Tiѹu bang” trong sổ 

tay nây. 

Sở Chăm Sóc Sức Khӓe Có Quѩn Luͬ (vi҅t tѵt trong ti҅ng Anh lâ DMHC): Sở thuOϝc 

Tiѹu bang California chҁu trách nhiѽm quљn lÞ các chПНng trình bљo hiѹm sức kh҅e. DMHC hOϛ trợ 

các cá nhân thuOϝc Cal MediConnect giљi quyѵt các kháng cáo vâ khiѵu nїi vѷ các dҁch vơ̥ MediCal. 

DMHC cũng tiѵn hânh các Đánh giá y tѵ đOϝc lѣp (IMR). 

Hủy đăng kuͬ: Quy trình kѵt thỉc tП cách hOϝi viên của quÞ vҁ trong chПНng trình của chỉng tôi. 

Viѽc hủy tП cách hOϝi viên có thѹ lâ tự nguyѽn (lựa ch҃n của chtnh quÞ vҁ) hoѭc không tự nguyѽn 

(không phљi lâ lựa ch҃n của quÞ vҁ). 

Các bѳc thuӕc: Nhóm thuOϕc trong Danh sách thuOϕc. ThuOϕc gOϕc, thuOϕc biѽt dПợc hay thuOϕc mua 

tự do không cѝn toa (OTC) là những ví dơ̥ các hїng thuOϕc. M҃i loїi thuOϕc có trong Danh sách thuOϕc 

của chỉng tõi đѷu thuOϝc mOϝt trong ba bѣc này. 

? 

N҅u quuͬ vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 

vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Đ҉ bi҅t thêm thông tin, hãy truy cѣp 

mmp.healthnetcalifornia.com. 271 



        

             

                  

                

              

   
 

             

                 

            

               

 

            

                

             

          

            

                  

    

         

                

          

          

                  

   

               

               

     

            

              

          

  

           

     

            

               

                 

          

          

                

SỔ TAY HOϜI VIÊN Health Net Cal MediConnect ChПНng ��� Đҁnh nghĩa vѷ các thuѣt ngữ quan tr҃ng 

Thi҅t bӏ y t҅ lâu b҇n (DME): MOϝt sOϕ vѣt dơ̥ng đПợc bác sĩ của quÞ vҁ chѿ đҁnh đѹ sử dơ̥ng tїi 

nhâ riêng của quÞ vҁ. Các ví dơ̥ vѷ những thiѵt bҁ này bao gồm xe lăn, nїng, hѽ thOϕng đѽm điѽn, vѣt 

tП cho bѽnh tiѹu đПờng, giПờng bѽnh viѽn theo đНn đѭt hàng của nhà cung cћp đѹ sử dơ̥ng tїi nhà, 

máy bНm truyѷn tĩnh mїch, thiѵt bҁ phát âm, thiѵt bҁ và vѣt tП cћp ôxy, Oϕng phun khí dung và khung 

tѣp đi� 

TrЯờng hợp cѫp cứu: TrПờng hợp cћp cứu y tѵ lâ khi quÞ vҁ hoѭc bћt kỳ ngПời nâo khác có 

hiѹu biѵt trung bình vѷ sức kh҅e vâ y khoa cho rѧng quÞ vҁ có triѽu chứng y tѵ cѝn đПợc chăm sóc y 

tѵ ngay lѣp tức nhѧm ngăn ngừa viѽc tử vong, mћt bOϝ phѣn cН thѹ hoѭc mћt chức năng của bOϝ 

phѣn cН thѹ. Các triѽu chứng y tѵ có thѹ lâ thПНng ttch nghiêm tr҃ng hoѭc đau nѭng. 

Dӏch vơ̥ chăm sóc cѫp cứu: Các dҁch vơ̥ đПợc bao trљ đПợc cung cћp bởi nhâ cung cћp đã 

đПợc đâo tїo đѹ cung cћp các dҁch vơ̥ cћp cứu vâ cѝn thiѵt đѹ điѷu trҁ trПờng hợp cћp cứu vѷ mѭt y 

tѵ hoѭc sức kh҅e hânh vi. 

TrЯờng hợp ngoѧi LӋ: Sự cho phép nhѣn bљo hiѹm cho mOϝt loїi thuOϕc mâ thõng thПờng không 

đПợc bao trљ hoѭc cho phép sử dơ̥ng thuOϕc mâ không có mOϝt sOϕ các quy tѥc vâ giới hїn. 

Extra Help: ChПНng trình của Medicare nhѧm trợ giỉp những ngПời có thu nhѣp vâ nguồn lực 

hїn chѵ đѹ giљm chi pht các thuOϕc theo toa của Medicare Phѝn D, chѩng hїn nhП pht bљo hiѹm, 

khoљn khћu trừ vâ khoљn tiѷn đồng trљ. Trợ giúp phơ̥ trOϝi côn đПợc g҃i lâ “Trợ cћp cho ngПời thu 

nhѣp thћp”, hay “LIS�” 

Thuӕc gӕc: ThuOϕc theo toa đПợc phê duyѽt bởi chtnh phủ liẽn bang đѹ sử dơ̥ng thay thѵ biѽt 

dПợc. ThuOϕc gOϕc có cúng thânh phѝn hoїt chћt với biѽt dПợc� Thõng thПờng thuOϕc gOϕc rѱ hНn vâ 

có hiѽu quљ giOϕng nhП thuOϕc biѽt dПợc. 

Lời Than Phi҇n: Khiѵu nїi mà quÞ vҁ đПa ra vѷ chỉng tôi hoѭc mOϝt trong các nhâ cung cћp hoѭc 

nhâ thuOϕc trong mїng lПới của chỉng tôi. Bao gồm khiѵu nїi vѷ chћt lПợng dҁch vơ̥ chăm sóc của 

quÞ vҁ hoѭc chћt lПợng do chПНng trình bљo hiѹm sức kh҅e của quý vҁ cung cћp. 

ChЯЭng Trình Health Insurance Counseling and Advocacy Program (vi҅t tѵt trong 

ti҅ng Anh lâ HICAP): ChПНng trình cung cћp các thõng tin vâ tП vћn miѻn pht, khách quan vѷ 

Medicare� ChПНng � giљi thtch cách thức liên lїc với HICAP. 

ChЯЭng trình bѩo hi҉m y t҅: MOϝt tổ chức bao gồm các bác sĩ, bѽnh viѽn, nhâ thuOϕc, nhâ cung 

cћp dҁch vơ̥ dâi hїn vâ các nhâ cung cћp khác� ChПНng trình cũng có các điѷu phOϕi viẽn chăm sóc 

sức kh҅e đѹ giỉp đỡ quÞ vҁ quљn lÞ tћt cљ các nhâ cung cћp vâ dҁch vơ̥ của quÞ vҁ. Tћt cљ h҃ lâm 

viѽc cúng nhau đѹ cung cћp dҁch vơ̥ chăm sóc quÞ vҁ cѝn. 

Đánh giá rủi ro sức khӓe: Đánh giá bѽnh sử vâ tình trїng hiѽn tїi của bѽnh nhãn� ĐПợc dúng 

đѹ chѿ ra tình trїng sức kh҅e của bѽnh nhân vâ cách thức có thѹ thay đổi trong tПНng lai� 

? 

N҅u quuͬ vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 

vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Đ҉ bi҅t thêm thông tin, hãy truy cѣp 

mmp.healthnetcalifornia.com. 272 



        

             

                  

                

              

   
 

        

              

              

     

              

                

              

             

     

          

                  

  

            

            

       

               

                

               

          

                  

                 

     

          

                  

               

               

              

                   

             

   

               

                 

      

SỔ TAY HOϜI VIÊN Health Net Cal MediConnect  ChПНng ��� Đҁnh nghĩa vѷ các thuѣt ngữ quan tr҃ng 

NgЯời trợ giỉp chăm sóc sức khӓe tѧi gia: MOϝt ngПời cung cћp dҁch vơ̥ không cѝn kȲ năng 

của y tá hoѭc nhâ trҁ liѽu đПợc cћp phép, chѩng hїn nhП trợ giỉp chăm sóc cá nhãn (nhП tѥm rửa, 

đi vѽ sinh, thay quѝn áo hoѭc tiѵn hânh các bâi tѣp đПợc chѿ đҁnh). Trợ giỉp chăm sóc sức kh҅e tїi 

gia không có giћy phép điѷu dПỡng hoѭc cung cћp liѽu pháp. 

Chăm sóc giai đoѧn cuӕi đời: ChПНng trình chăm sóc vâ hOϛ trợ cho những ngПời có tiên 

lПợng bѽnh giai đoїn cuOϕi nhѧm giỉp h҃ sOϕng thoљi mái� Tiẽn lПợng bѽnh giai đoїn cuOϕi nghĩa lâ 

mOϝt ngПời bҁ bѽnh giai đoїn cuOϕi vâ dự kiѵn chѿ côn sOϕng đПợc không quá sáu tháng. 

  NgПời đăng kÞ có tiẽn lПợng bѽnh giai đoїn cuOϕi có quyѷn ch҃n chПНng trình bѽnh viѽn 

dânh cho ngПời hћp hOϕi. 

   Nhóm chuyẽn gia đПợc đâo tїo đѭc biѽt vâ những ngПời chăm sóc cung cћp dҁch vơ̥ 

chăm sóc bao quát toàn diѽn cho mOϝt ngПời, kѹ cљ nhu cѝu vѷ thѹ chћt, tình cљm, xã hOϝi vâ 

tinh thѝn. 

   Health Net Cal MediConnect phљi cung cћp cho quÞ vҁ danh sách các nhâ cung cћp trong 

chПНng trình bѽnh viѽn dành cho ngПời hћp hOϕi trong khu vực đҁa lÞ của quÞ vҁ. 

Ttnh hóa đЭn khõng đỉng cách/khõng phú hợp: Tình huOϕng trong đó nhâ cung cћp 

(chѩng hїn nhП bác sĩ hoѭc bѽnh viѽn) ttnh hóa đНn cho quÞ vҁ nhiѷu hНn khoљn đồng trљ chi pht 

của chПНng trình cho dҁch vơ̥. Trình thѱ ID HOϝi viên của Health Net Cal MediConnect của quÞ vҁ khi 

quý vҁ nhѣn bћt kỳ dҁch vơ̥ hoѭc thuOϕc theo toa bác sĩ nâo� Hãy g҃i cho bOϝ phѣn Dҁch vơ̥ hOϝi viên nѵu 

quÞ vҁ nhѣn đПợc bћt cứ hóa đНn nâo mâ quÞ vҁ không hiѹu. 

Vì Health Net Cal MediConnect thanh toán toân bOϝ chi pht cho các dҁch vơ̥ của quÞ vҁ, quÞ vҁ không 

nợ bћt kỳ khoљn đồng trљ chi pht nào. Nhà cung cћp sѳ khõng ttnh hóa đНn cho quÞ vҁ cho bћt kỳ chi 

pht nâo đOϕi với các dҁch vơ̥ này. 

Đánh Giá Y T҅ Độc Lѳp (vi҅t tѵt trong ti҅ng Anh lâ IMR): Nѵu chỉng tôi từ chOϕi yêu cѝu 

vѷ các dҁch vơ̥ hoѭc điѷu trҁ y tѵ của quÞ vҁ, quÞ vҁ có thѹ nOϝp đНn kháng cáo lên chỉng tôi. Nѵu quÞ 

vҁ khõng đồng Þ với quyѵt đҁnh của chỉng tôi vâ vћn đѷ của quÞ vҁ liẽn quan đѵn dҁch vơ̥ MediCal, 

bao gồm vѣt tП DME vâ thuOϕc, quÞ vҁ có thѹ yêu cѝu Sở Quљn lÞ Chăm sóc Sức kh҅e California tiѵn 

hành IMR. IMR lâ mOϝt đánh giá trПờng hợp của quÞ vҁ do các bác sĩ không thuOϝc chПНng trình của 

chỉng tôi thực hiѽn. Nѵu IMR đПợc quyѵt đҁnh có lợi cho quÞ vҁ, chỉng tôi phљi cung cћp cho quÞ vҁ 

dҁch vơ̥ hoѭc phПНng pháp điѷu trҁ quÞ vҁ yêu cѝu. QuÞ vҁ không phљi trљ chi pht cho IMR. 

ChЯЭng trình Individualized Care Plan (vi҅t tѵt trong ti҅ng Anh lâ ICP hoѽc Care 

Plan): Kѵ hoїch có nêu các dҁch vơ̥ quÞ vҁ sѳ nhѣn đПợc vâ cách thức quÞ vҁ sѳ nhѣn chỉng. 

ChПНng trình của quÞ vҁ có thѹ bao gồm các dҁch vơ̥ y tѵ, các dҁch vơ̥ chăm sóc sức kh҅e hânh vi vâ 

các dҁch vơ̥ vâ hOϛ trợ dâi hїn. 

? 

N҅u quuͬ vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 

vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Đ҉ bi҅t thêm thông tin, hãy truy cѣp 
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Giai đoѧn bao trѩ ban đѭu: Giai đoїn trПớc khi tổng chi pht thuOϕc Phѝn D của quÞ vҁ đїt mức 

$5,000. Khoљn này bao gồm sOϕ tiѷn quÞ vҁ đã thanh toán, những khoљn chПНng trình của chỉng tôi 

đã thanh toán thay mѭt cho quÞ vҁ vâ trợ cћp thu nhѣp thћp. QuÞ vҁ bѥt đѝu giai đoїn nây khi quÞ vҁ 

mua thuOϕc theo toa bác sĩ lѝn đѝu tiẽn trong năm� Trong giai đoїn nây, chПНng trình thanh toán mOϝt 

phѝn các chi pht thuOϕc của quÞ vҁ vâ quÞ vҁ thanh toán phѝn chi pht của mình. 

BӋnh nhân nội trỉ: Thuѣt ngữ đПợc sử dơ̥ng khi quÞ vҁ đПợc nhѣp viѽn chtnh thức đѹ nhѣn các 

dҁch vơ̥ y tѵ chuyên môn. Nѵu quÞ vҁ khõng đПợc nhѣp viѽn chtnh thức, quÞ vҁ có thѹ vѡn đПợc coi 

lâ bѽnh nhân ngoїi trỉ thay vì lâ bѽnh nhân nOϝi trỉ ngay cљ khi quÞ vҁ có ở lїi bѽnh viѽn qua đẽm� 

Nhóm Chăm Sóc Liên Ngânh (vi҅t tѵt trong ti҅ng Anh lâ ICT hoѽc nhóm Chăm 

Sóc): Nhóm chăm sóc có thѹ bao gồm các bác sĩ, y tá, tП vћn viên hoѭc các chuyẽn gia chăm sóc 

sức kh҅e khác có mѭt ở đó đѹ giỉp quÞ vҁ nhѣn dҁch vơ̥ chăm sóc mâ quÞ vҁ cѝn. Nhóm chăm sóc 

sức kh҅e của quÞ vҁ cũng sѳ giỉp quÞ vҁ lѣp kѵ hoїch chăm sóc. 

Dach sách thuốc được bao trả (Danh sách thuӕc): Danh sách các thuOϕc theo toa và 

thuOϕc mua tự do không cѝn toa (OTC) đПợc chПНng trình bao trљ� ChПНng trình ch҃n các thuOϕc 

trong danh sách nây với sự giỉp đỡ của các bác sĩ vâ nhâ thuOϕc. Danh sách thuOϕc cho quÞ vҁ biѵt 

nѵu có bћt cứ quy tѥc nâo mâ quÞ vҁ cѝn tuãn theo đѹ nhѣn các thuOϕc của quÞ vҁ. Danh sách thuOϕc 

đõi khi côn đПợc g҃i lâ “danh mơ̥c thuOϕc”� 

Các dӏch vơ̥ vâ hỗ trợ dâi hѧn (vi҅t tѵt trong ti҅ng Anh lâ LTSS): Các dҁch vơ̥ vâ hOϛ trợ 

dâi hїn lâ các dҁch vơ̥ mâ giỉp cљi thiѽn tình trїng y tѵ dâi hїn. Hѝu hѵt các dҁch vơ̥ nây giỉp quÞ vҁ 

ở trong nhâ của mình vì thѵ quÞ vҁ không phљi đi đѵn dПỡng đПờng hoѭc bѽnh viѽn. LTSS bao gồm 

ChПНng trình dҁch vơ̥ đa năng cho ngПời cao tuổi (MSSP), Dҁch vơ̥ cho ngПời lớn tїi cOϝng đồng 

(CBAS), vâ CН sở điѷu dПỡng�CН sở chăm sóc bán cћp (NF/SCF). 

ChЯЭng trình Lowincome subsidy (vi҅t tѵt trong ti҅ng Anh lâ LIS): Xem “Trợ giúp 

phơ̥ trOϝi”� 

MediCal: Đãy lâ tên của chПНng trình Medicaid ở California. MediCal đПợc điѷu hânh bởi tiѹu 

bang vâ đПợc chtnh phủ tiѹu bang vâ liên bang trợ cћp tâi chtnh. 

   ChПНng trình nây giỉp đỡ những ngПời có thu nhѣp vâ nguồn lực hїn chѵ thanh toán cho 

các dҁch vơ̥ vâ hOϛ trợ dâi hїn cũng nhП các chi pht y tѵ. 

   ChПНng trình bao trљ các dҁch vơ̥ vâ mOϝt sOϕ thuOϕc ngoâi mâ khõng đПợc Medicare bao trљ. 

   Các chПНng trình của Medicaid thay đổi túy theo từng tiѹu bang, nhПng phѝn lớn chi pht 

chăm sóc sức kh҅e sѳ đПợc bao trљ nѵu quÞ vҁ đủ điѷu kiѽn tham gia cљ Medicare vâ 

Medicaid. 

  Xem ChПНng � đѹ biѵt thông tin vѷ cách liên lїc với MediCal. 

? 

N҅u quuͬ vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 

vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Đ҉ bi҅t thêm thông tin, hãy truy cѣp 
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Các chЯЭng trình MediCal: Các chПНng trình chѿ bao trљ cho quyѷn lợi MediCal chѩng hїn 

nhП các dҁch vơ̥ vâ hOϛ trợ dâi hїn, thiѵt bҁ y tѵ vâ vѣn chuyѹn. Các phỉc lợi Medicare lâ riêng biѽt. 

Cѭn thi҅t v҇ mѽt y t҅: Thuѣt ngữ nây mô tљ các dҁch vơ̥, vѣt tП hoѭc các thuOϕc mâ quÞ vҁ cѝn đѹ 

ngăn ngừa, chџn đoán hoѭc điѷu trҁ mOϝt tình trїng y tѵ hoѭc duy trì tình trїng sức kh҅e hiѽn tїi của 

quÞ vҁ. Dҁch vơ̥ nây bao gồm cљ chăm sóc giỉp quÞ vҁ tránh phљi đѵn bѽnh viѽn hoѭc trung tãm điѷu 

dПỡng� Đó cũng có nghĩa lâ các dҁch vơ̥, vѣt tП hoѭc thuOϕc đáp ứng các tiêu chuџn đПợc chћp nhѣn 

trong y tѵ. Cѝn thiѵt vѷ mѭt y tѵ có nghĩa lâ tћt cљ các dҁch vơ̥ đПợc bao trљ hợp lÞ vâ cѝn thiѵt đѹ 

bљo vѽ ttnh mїng, ngăn ngừa bѽnh nghiêm tr҃ng hay khuyѵt tѣt nghiêm tr҃ng, hay lâm giљm bớt 

cНn đau nѭng thông qua viѽc chџn đoán hoѭc điѷu trҁ căn bѽnh, chứng bѽnh hay thПНng ttch. 

Medicare: ChПНng trình bљo hiѹm y tѵ của liên bang dânh cho những ngПời từ 65 tuổi trở lên, mOϝt 

sOϕ ngПời dПới 65 tuổi bҁ mOϝt sOϕ khuyѵt tѣt vâ những ngПời bҁ bѽnh thѣn giai đoїn cuOϕi (thПờng lâ 

những ngПời bҁ suy thѣn vĩnh viѻn cѝn thџm tách hoѭc cћy ghép thѣn). Những ngПời có bљo hiѹm 

Medicare có thѹ nhѣn bљo hiѹm chăm sóc sức kh҅e Medicare thông qua Original Medicare hoѭc 

chПНng trình chăm sóc có quљn lÞ (xem “ChПНng trình bљo hiѹm sức kh҅e”)� 

ChЯЭng trình Medicare Advantage: ChПНng trình Medicare, côn đПợc g҃i lâ “Medicare 

Phѝn C” hay “ChПНng trình MA”, cung cћp các chПНng trình thõng qua các cõng ty tП nhãn� 

Medicare thanh toán cho các cõng ty nây đѹ bao trљ các quyѷn lợi Medicare của quý vҁ. 

Các dӏch vơ̥  đЯợc Medicare bao trѩ:  Các dҁch vơ̥  đПợc bao  trљ  bởi  Medicare Phѝn A vâ  Phѝn 

B.  Tћt cљ  các  chПНng trình  bљo hiѹm sức kh҅e của Medicare,  bao gồm cљ  chПНng trình  của chỉng 

tôi  phљi  bao trљ  tћt cљ  các dҁch vơ̥  đПợc  Medicare Phѝn A vâ  Phѝn B  bao trљ.  

NgЯời đăng kuͬ MedicareMediCal (Đủ Đi҇u KiӋn Kép): MOϝt ngПời có đủ điѷu kiѽn đѹ 

nhѣn cљ bљo hiѹm Medicare vâ MediCal� NgПời ghi danh MedicareMediCal côn đПợc g҃i lâ 

“ngПời có đủ tiêu chuџn kép”� 

Medicare Part A: ChПНng trình Medicare bao trљ cho hѝu hѵt các dҁch vơ̥ chăm sóc tїi bѽnh 

viѽn, cН sở điѷu dПỡng chuyên môn, tїi gia vâ chăm sóc giai đoїn cuOϕi đời cѝn thiѵt vѷ mѭt y tѵ. 

Medicare Part B: ChПНng trình Medicare bao trљ các dҁch vơ̥ (nhП xét nghiѽm trong phông tht 

nghiѽm, phѡu thuѣt vâ các lѝn thăm khám bác sĩ) vâ các vѣt tП (nhП xe lăn vâ khung tѣp đi) cѝn 

thiѵt vѷ mѭt y tѵ đѹ điѷu trҁ mOϝt căn bѽnh hoѭc bѽnh trїng. Medicare Phѝn B cũng bao trљ nhiѷu dҁch 

vơ̥ phông ngừa vâ khám sâng l҃c. 

Medicare Part C: ChПНng trình Medicare cho phép các công ty bљo hiѹm y tѵ tП nhãn cung cћp 

các quyѷn lợi Medicare qua chПНng trình Medicare Advantage Plan. 

? 

N҅u quuͬ vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 

vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Đ҉ bi҅t thêm thông tin, hãy truy cѣp 
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Medicare Part D: ChПНng trình quyѷn lợi thuOϕc theo toa của Medicare. (Chỉng tôi g҃i tѥt chПНng 

trình nây lâ “Phѝn D”�) Phѝn D bao trљ các loїi thuOϕc theo toa bác sĩ dânh cho bѽnh nhân ngoїi trỉ, 

vѥc xin vâ mOϝt sOϕ vѣt tП khõng đПợc bao trљ bởi Medicare Phѝn A hoѭc Phѝn B hoѭc MediCal. 

Health Net Cal MediConnect bao gồm Medicare Phѝn D. 

Thuӕc Medicare Part D: Các thuOϕc có thѹ đПợc bao trљ theo Medicare Phѝn D. QuOϕc hOϝi loїi 

trừ cơ̥ thѹ mOϝt sOϕ loїi thuOϕc kh҅i bљo hiѹm lâ các thuOϕc Phѝn D. MediCal có thѹ bao trљ mOϝt sOϕ 

thuOϕc nây. 

Thânh viên (thânh viẽn chЯЭng trình của chỉng tôi hoѽc thânh viẽn chЯЭng 

trình): NgПời tham gia Medicare vâ MediCal đủ điѷu kiѽn đѹ nhѣn các dҁch vơ̥ đПợc bao trљ đã ghi 

danh vâo chПНng trình của chỉng tôi vâ có ghi danh đã đПợc xác nhѣn bởi các Trung tâm Dҁch vơ̥ 

Medicare & Medicaid (CMS) vâ tiѹu bang. 

Sổ tay hội viên vâ Thông tin ti҅t lộ: Tâi liѽu nây cúng với mѡu đНn ghi danh của quÞ vҁ vâ bћt 

kỳ giћy tờ đtnh kêm, phơ̥ lơ̥c khác mâ giљi thtch vѷ bљo hiѹm của quÞ vҁ, điѷu chỉng tôi phљi lâm, 

quyѷn của quÞ vҁ vâ điѷu quÞ vҁ phљi lâm với tП cách lâ hOϝi viẽn chПНng trình của chỉng tôi. 

Dӏch Vơ̥ Thânh Viên: BOϝ phѣn trong chПНng trình của chỉng tôi có trách nhiѽm trљ lời các thѥc 

mѥc của quÞ vҁ vѷ tП cách hOϝi viên, quyѷn lợi, khiѵu nїi vâ kháng cáo� Xem ChПНng � đѹ biѵt thông 

tin vѷ cách liên lїc với Dҁch vơ̥ hOϝi viên. 

ChЯЭng trình dӏch vơ̥ đa năng cho ngЯời cao tuổi (MSSP): ChПНng trình cung cћp 

Dҁch vơ̥ tїi gia vâ cOϝng đồng (HCBS) cho các cá nhân hOϝi đủ tiêu chuџn tham gia MediCal từ 65 

tuổi trở lên bҁ khuyѵt tѣt nhП mOϝt lựa ch҃n thay thѵ cho lựa ch҃n cН sở điѷu dПỡng. 

Nhâ thuӕc trong mѧng lЯới: Nhâ thuOϕc (hiѽu thuOϕc) đồng Þ bán các thuOϕc theo toa cho các hOϝi 

viẽn trong chПНng trình của chỉng tôi. Chỉng tôi g҃i các nhâ thuOϕc nây lâ “nhâ thuOϕc trong mїng 

lПới” vì h҃ đã đồng Þ lâm viѽc với chПНng trình của chỉng tôi. Trong phѝn lớn các trПờng hợp, 

thuOϕc theo toa bác sĩ của quÞ vҁ chѿ đПợc bao trљ nѵu đПợc mua tїi mOϝt trong các nhâ thuOϕc trong 

mїng lПới của chỉng tôi. 

Nhâ cung cѫp trong mѧng lЯới: “Nhâ cung cћp dҁch vơ̥ chăm sóc sức kh҅e” lâ thuѣt ngữ 

chung chỉng tôi sử dơ̥ng cho các bác sĩ, y tá vâ những ngПời khác cung cћp các dҁch vơ̥ vâ dҁch vơ̥ 

chăm sóc cho quÞ vҁ. Thuѣt ngữ nây cũng bao gồm bѽnh viѽn, các cН quan chăm sóc sức kh҅e tїi 

gia, phông khám vâ các đҁa điѹm khác cung cћp các dҁch vơ̥ chăm sóc sức kh҅e cho quÞ vҁ, các 

thiѵt bҁ y tѵ vâ các dҁch vơ̥ vâ hOϛ trợ dâi hїn. 

   Các nhâ cung cћp đПợc Medicare vâ tiѹu bang cћp phép hoѭc chứng nhѣn đѹ cung cћp các 

dҁch vơ̥ chăm sóc sức kh҅e. 

? 

N҅u quuͬ vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 

vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Đ҉ bi҅t thêm thông tin, hãy truy cѣp 
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SỔ TAY HOϜI VIÊN Health Net Cal MediConnect  ChПНng ��� Đҁnh nghĩa vѷ các thuѣt ngữ quan tr҃ng 

   Chỉng tôi g҃i lâ “các nhâ cung cћp trong mїng lПới” khi h҃ đồng Þ lâm viѽc với chПНng trình 

bљo hiѹm y tѵ vâ chћp nhѣn phѝn thanh toán của chỉng tôi vâ không ttnh pht phơ̥ trOϝi với các 

thânh viên của chỉng tôi. 

   Trong khi quÞ vҁ lâ hOϝi viẽn trong chПНng trình của chỉng tôi, quÞ vҁ phљi sử dơ̥ng các nhâ 

cung cћp trong mїng lПới đѹ nhѣn các dҁch vơ̥ đПợc bao trљ. Các nhâ cung cћp trong mїng 

lПới côn đПợc g҃i lâ “các nhâ cung cћp trong chПНng trình”� 

CЭ sở hoѽc nhâ đi҇u dЯỡng: NНi cung cћp dҁch vơ̥ chăm sóc cho những ngПời không thѹ 

nhѣn dҁch vơ̥ chăm sóc tїi gia nhПng khõng cѝn phљi nѧm viѽn. 

Thanh Tra: MOϝt viên chức ở tiѹu bang của quý vҁ hoїt đOϝng với tП cách lâ ngПời biѽn hOϝ thay mѭt 

cho quý vҁ� ChПợng trình có thѹ trљ lời các thѥc mѥc nѵu quý vҁ có vћn đѷ hoѭc khiѵu nїi và có thѹ 

giúp quý vҁ hiѹu cѝn phљi làm gì. Các dҁch vơ̥ của thanh tra lâ miѻn pht. QuÞ vҁ có thѹ tìm thêm thông 

tin vѷ chПНng trình Cal MediConnect Ombuds ở ChПНng � vâ ChПНng � của sổ tay này. 

Xác đӏnh của tổ chức: ChПНng trình đã đПa ra quyѵt đҁnh của tổ chức khi chПНng trình hoѭc 

mOϝt trong các nhâ cung cћp của chПНng trình đПa ra quyѵt đҁnh vѷ viѽc dҁch vơ̥ có đПợc bao trљ hay 

không hoѭc sOϕ tiѷn quÞ vҁ phљi thanh toán cho các dҁch vơ̥ đПợc bao trљ. Các xác đҁnh của tổ chức 

đПợc g҃i lâ “quyѵt đҁnh bao trљ” trong sổ tay nây� ChПНng � giљi thtch cách yêu cѝu chỉng tôi ra 

quyѵt đҁnh bao trљ. 

Original Medicare (Medicare truy҇n thӕng hoѽc Medicare ttnh pht theo mỗi dӏch 

vơ̥): Original Medicare đПợc chtnh phủ cung cћp. Theo Original Medicare, các dҁch vơ̥ của 

Medicare đПợc bao trљ bѧng cách chi trљ cho bác sĩ, bѽnh viѽn vâ các nhâ cung cћp dҁch vơ̥ chăm 

sóc sức kh҅e khác các khoљn do QuOϕc hOϝi đѭt ra. 

   QuÞ vҁ có thѹ đѵn khám với bћt kỳ bác sĩ, bѽnh viѽn hoѭc nhâ cung cћp dҁch vơ̥ chăm sóc 

sức kh҅e nâo khác chћp nhѣn Medicare. Original Medicare có hai phѝn: Phѝn A (bљo hiѹm 

bѽnh viѽn) vâ Phѝn B (bљo hiѹm y tѵ). 

   Original Medicare đПợc cung cћp ở m҃i nНi tїi Hoa Kỳ. 

   Nѵu quÞ vҁ không muOϕn tham gia chПНng trình của chỉng tôi, quÞ vҁ có thѹ ch҃n  
Original Medicare.  

Nhâ thuӕc ngoâi mѧng lЯới: Nhâ thuOϕc khõng đồng Þ lâm viѽc với chПНng trình của chỉng tôi 

đѹ điѷu phOϕi hoѭc cung cћp các thuOϕc đПợc bao trљ cho các hOϝi viẽn trong chПНng trình của chỉng 

tôi. Hѝu hѵt các thuOϕc quÞ vҁ nhѣn đПợc từ các nhâ thuOϕc ngoâi mїng lПới khõng đПợc chПНng 

trình của chỉng tôi bao trљ trừ khi áp dơ̥ng mOϝt sOϕ điѷu kiѽn nhћt đҁnh. 

? 

N҅u quuͬ vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 

vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Đ҉ bi҅t thêm thông tin, hãy truy cѣp 
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SỔ TAY HOϜI VIÊN Health Net Cal MediConnect  ChПНng ��� Đҁnh nghĩa vѷ các thuѣt ngữ quan tr҃ng 

Nhâ cung cѫp ngoâi mѧng lЯới hoѭc CЭ sở ngoâi mѧng lЯới: Nhâ cung cћp hoѭc cН 

sở khõng đПợc sử dơ̥ng, sở hữu hoѭc điѷu hânh bởi chПНng trình của chỉng tôi vâ không ký kѵt 

hợp đồng cung cћp các dҁch vơ̥ đПợc bao trљ cho các hOϝi viẽn trong chПНng trình của chỉng tôi. 

ChПНng � giљi thtch các nhâ cung cћp hoѭc cН sở ngoâi mїng lПới. 

Chi phí tӵ trѩ: Yêu cѝu khoљn đồng trљ chi pht đѹ các hOϝi viên thanh toán mOϝt phѝn các dҁch vơ̥ 

hoѭc thuOϕc h҃ nhѣn đПợc côn đПợc g҃i lâ yêu cѝu chi pht “tự trљ”� Xem đҁnh nghĩa “khoљn đồng trљ 

chi pht” ở trên. 

Thuӕc mua tӵ do không cѭn toa (OTC): ThuOϕc mua tự do không cѝn toa đѷ cѣp đѵn bћt kỳ 

loїi thuOϕc nào mà mOϝt ngПời có thѹ mua mà không cѝn toa của chuyẽn gia chăm sóc sức kh҅e. 

Part A: Xem “Medicare Phѝn A”� 

Part B: Xem “Medicare Phѝn B”� 

Part C: Xem “Medicare Phѝn C”� 

Part D: Xem “Medicare Phѝn D”� 

Thuӕc Part D: Xem “ThuOϕc Medicare Phѝn D”� 

Thông tin sức khӓe cá nhãn (côn đЯợc gӑi là Thông tin sức khӓe đЯợc bѩo vӋ) 

(PHI): Thông tin vѷ quý vҁ và sức kh҅e của quÞ vҁ, nhП tẽn, đҁa chѿ, sOϕ an sinh xã hOϝi, lѝn thăm 

khám với bác sĩ vâ bѽnh sử của quý vҁ. Xem Thông báo vѷ thủ tơ̥c bљo vѽ quyѷn riẽng tП của 

Health Net Cal MediConnectđѹ biѵt thêm thông tin vѷ cách thức Health Net Cal MediConnect bљo 

vѽ, sử dơ̥ng và tiѵt lOϝ PHI của quý vҁ, cũng nhП các quyѷn của quý vҁ liẽn quan đѵn PHI của quý vҁ. 

Nhâ cung cѫp dӏch vơ̥ chăm sóc chtnh (vi҅t tѵt trong ti҅ng Anh lâ PCP): Nhâ cung 

cћp dҁch vơ̥ chăm sóc chtnh của quÞ vҁ lâ bác sĩ hoѭc nhâ cung cћp khác mâ quÞ vҁ sѳ đѵn khám 

trПớc tiẽn đOϕi với phѝn lớn các vћn đѷ vѷ sức kh҅e. H҃ sѳ đљm bљo rѧng quÞ vҁ nhѣn đПợc dҁch vơ̥ 

chăm sóc cѝn thiѵt đѹ giỉp quÞ vҁ luôn kh҅e mїnh. 

   Nhâ cung cћp dҁch vơ̥ chăm sóc chtnh cũng có thѹ trao đổi với các bác sĩ vâ nhâ cung cћp 

dҁch vơ̥ chăm sóc sức kh҅e khác vѷ dҁch vơ̥ chăm sóc cho quÞ vҁ vâ giới thiѽu quÞ vҁ tới 

gѭp h҃. 

   Trong rћt nhiѷu chПНng trình bљo hiѹm y tѵ của Medicare, quÞ vҁ phљi tới khám tїi nhâ cung 

cћp dҁch vơ̥ chăm sóc chtnh của mình trПớc khi tới khám tїi bћt kỳ nhâ cung cћp dҁch vơ̥ 

chăm sóc sức kh҅e nâo khác. 

   Xem ChПНng � đѹ biѵt thông tin vѷ viѽc nhѣn dҁch vơ̥ chăm sóc từ các nhâ cung cћp dҁch vơ̥ 

chăm sóc chtnh. 

? 

N҅u quuͬ vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 

vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Đ҉ bi҅t thêm thông tin, hãy truy cѣp 
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SỔ TAY HOϜI VIÊN Health Net Cal MediConnect  ChПНng ��� Đҁnh nghĩa vѷ các thuѣt ngữ quan tr҃ng 

Chѫp thuѳn trЯớc: Phê duyѽt từ Health Net Cal MediConnect mà quÞ vҁ phљi xin đПợc trПớc khi 

quÞ vҁ có thѹ nhѣn đПợc dҁch vơ̥ hoѭc thuOϕc cơ̥ thѹ hoѭc thăm khám với mOϝt nhâ cung cћp ngoâi 

mїng lПới. Health Net Cal MediConnect có thѹ không bao trљ cho dҁch vơ̥ hoѭc loїi thuOϕc đó nѵu 

quÞ vҁ không có đПợc sự phê duyѽt. 

MOϝt sOϕ dҁch vơ̥ y tѵ trong mїng lПới chѿ đПợc bao trљ nѵu bác sĩ của quÞ vҁ hoѭc nhâ cung cћp khác 

trong mїng lПới nhѣn đПợc sự cho phép trПớc từ chПНng trình của chỉng tôi. 

   Các dҁch vơ̥ đПợc bao trљ cѝn sự cho phép trПớc đПợc đánh dћu trong Bљng Phỉc Lợi trong 

ChПНng �� 

MOϝt sOϕ loїi thuOϕc chѿ đПợc bao trљ nѵu quÞ vҁ xin phép chỉng tõi trПớc. 

   Các loїi thuOϕc đПợc bao trљ mâ cѝn sự cho phép trПớc đПợc đánh dћu trong Danh Sách 

Thuốc Được Bao Trả. 

ChЯЭng Trình Program for AllInclusive Care for the Elderly (vi҅t tѵt trong ti҅ng 

Anh lâ PACE): ChПНng trình bao trљ các quyѷn lợi Medicare vâ MediCal cho những ngПời từ 

55 trở lên vâ cѝn mức đOϝ chăm sóc cao hНn khi sOϕng ở nhâ. 

Bộ phѳn giѩ vâ thi҅t bӏ chӍnh hình: Đãy lâ những thiѵt bҁ y tѵ do bác sĩ hay nhâ cung cћp 

dҁch vơ̥ chăm sóc sức kh҅e khác của quÞ vҁ chѿ đҁnh. Các vѣt dơ̥ng đПợc bao trљ bao gồm, nhПng 

không giới hїn ở, nѯp tay, lПng vâ cổ; tay chân giљ; mѥt giљ; vâ các thiѵt bҁ cѝn thiѵt đѹ thay thѵ mOϝt 

bOϝ phѣn cН thѹ hoѭc chức năng bẽn trong, bao gồm vѣt tП cho phѡu thuѣt hѣu môn nhân tїo vâ liѽu 

pháp dinh dПỡng đПợc cћp trong vâ ngoâi đПờng tiêu hóa. 

Tổ chức cѩi thiӋn chѫt lЯợng (vi҅t tѵt trong ti҅ng Anh lâ QIO): MOϝt nhóm các bác sĩ vâ 

các chuyẽn gia chăm sóc sức kh҅e khác giỉp cљi thiѽn chћt lПợng dҁch vơ̥ chăm sóc cho những 

ngПời tham gia Medicare. H҃ đПợc chtnh quyѷn liên bang trљ lПНng đѹ kiѹm tra vâ cљi thiѽn dҁch vơ̥ 

chăm sóc đПợc cung cћp cho các bѽnh nhãn� Xem ChПНng � đѹ biѵt thông tin vѷ cách liên lїc với 

QIO cho tiѹu bang của quÞ vҁ. 

Giới hѧn sӕ lЯợng: Giới hїn vѷ sOϕ thuOϕc quÞ vҁ có thѹ nhѣn đПợc. Các giới hїn có thѹ lâ sOϕ 

lПợng thuOϕc mâ chỉng tôi bao trљ trên mOϛi toa thuOϕc. 

Giѫy giới thiӋu: Giћy giới thiѽu có nghĩa lâ nhà cung cћp dҁch vơ̥ chăm sóc chtnh (PCP) của quÞ 

vҁ phљi cung cћp cho quý vҁ phê duyѽt trПớc khi quý vҁ có thѹ thăm khám với ngПời khác không phљi 

là PCP của quý vҁ. Nѵu quÞ vҁ không có đПợc sự phê duyѽt, Health Net Cal MediConnect có thѹ 

không bao trљ cho dҁch vơ̥ đó. Quý vҁ không cѝn giћy giới thiѽu đѹ gѭp mOϝt sOϕ chuyên gia nhћt đҁnh, 

chѩng hїn nhП chuyẽn gia vѷ sức kh҅e của phơ̥ nữ. Quý vҁ có thѹ tìm thêm thông tin vѷ giћy giới 

thiѽu ở ChПНng � vâ vѷ các dҁch vơ̥ yêu cѝu cѝn phљi có giћy giới thiѽu ở ChПНng �� 

? 

N҅u quuͬ vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 

vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Đ҉ bi҅t thêm thông tin, hãy truy cѣp 
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SỔ TAY HOϜI VIÊN Health Net Cal MediConnect ChПНng ��� Đҁnh nghĩa vѷ các thuѣt ngữ quan tr҃ng 

Dӏch vơ̥ phơ̥c hồi chức năng: PhПНng pháp điѷu trҁ quÞ vҁ nhѣn đПợc đѹ giỉp quÞ vҁ phơ̥c hồi 

sau khi bҁ bѽnh, tai nїn hoѭc đїi phѡu� Xem ChПНng � đѹtìm hiѹu thêm vѷ các dҁch vơ̥ phơ̥c hồi 

chức năng. 

Khu vӵc dӏch vơ̥: Khu vực đҁa lÞ nНi chПНng trình bљo hiѹm sức kh҅e chћp nhѣn hOϝi viên nѵu 

chПНng trình nây có giới hїn đOϕi với tП cách hOϝi viên dựa vâo nНi h҃ sinh sOϕng� ĐOϕi với các chПНng 

trình có giới hїn vѷ bác sĩ vâ bѽnh viѽn mâ quÞ vҁ có thѹ sử dơ̥ng, thõng thПờng h҃ cũng có giới 

hїn vѷ khu vực mâ quÞ vҁ có thѹ nhѣn các dҁch vơ̥ (không cћp cứu) đҁnh kỳ. Chѿ những ngПời sOϕng 

trong khu vực dҁch vơ̥ của chỉng tôi mới có thѹ tham gia Health Net Cal MediConnect. 

Phѭn Đồng Trѩ Chi Pht: Phѝn chi pht dҁch vơ̥ chăm sóc sức kh҅e của quÞ vҁ mâ quÞ vҁ có thѹ 

phљi trљ mOϛi tháng trПớc khi các phỉc lợi Cal MediConnect có hiѽu lực. SOϕ tiѷn của phѝn đồng trљ 

chi pht của quÞ vҁ thay đổi phơ̥ thuOϝc vâo thu nhѣp vâ các nguồn lực của quÞ vҁ. 

DЯỡng đЯờng chuyên môn (vi҅t tѵt trong ti҅ng Anh lâ SNF): CН sở điѷu dПỡng có các 

nhân viên vâ thiѵt bҁ đѹ cung cћp dҁch vơ̥ chăm sóc điѷu dПỡng chuyên môn vâ trong hѝu hѵt các 

trПờng hợp lâ các dҁch vơ̥ phơ̥c hồi chức năng chuyẽn mõn vâ các dҁch vơ̥ chăm sóc sức kh҅e có 

liên quan khác. 

Dӏch vơ̥ chăm sóc tѧi dЯỡng đЯờng chuyên môn (vi҅t tѵt trong ti҅ng Anh lâ SNF): 

Dҁch vơ̥ chăm sóc điѷu dПỡng chuyên môn vâ các dҁch vơ̥ phơ̥c hồi chức năng đПợc cung cћp liên 

tơ̥c vâ hâng ngây tїi cН sở điѷu dПỡng chuyên môn. Vt dơ̥ vѷ dҁch vơ̥ chăm sóc tїi cН sở điѷu 

dПỡng chuyên môn bao gồm liѽu pháp vѣt lÞ hoѭc tiêm tĩnh mїch (IV) mâ y tá đã đПợc đăng kÞ 

hoѭc bác sĩ có thѹ cung cћp. 

Chuyên gia: MOϝt bác sĩ cung cћp các dҁch vơ̥ chăm sóc sức kh҅e cho mOϝt bѽnh hoѭc bOϝ phѣn cН 

thѹ cơ̥ thѹ. 

Phiẽn đi҇u trѭn cѫp ti҉u bang: Nѵu bác sĩ của quÞ vҁ hoѭc nhâ cung cћp khác yêu cѝu dҁch vơ̥ 

MediCal mâ chỉng tôi sѳ không phê duyѽt hoѭc chỉng tôi sѳ không tiѵp tơ̥c thanh toán cho dҁch vơ̥ 

MediCal mâ quÞ vҁ đã có, quÞ vҁ có thѹ yêu cѝu Phiẽn điѷu trѝn cћp tiѹu bang. Nѵu Phiẽn điѷu trѝn 

cћp tiѹu bang đПợc quyѵt đҁnh có lợi cho quÞ vҁ, chỉng tôi phљi cung cћp cho quÞ vҁ dҁch vơ̥ quÞ vҁ 

yêu cѝu. 

PhЯЭng pháp trӏ liӋu từng bЯớc: Quy tѥc bљo hiѹm yêu cѝu quÞ vҁ trПớc hѵt thử dúng mOϝt 

loїi thuOϕc khác trПớc khi chỉng tôi bao trљ cho loїi thuOϕc quÞ vҁ đang yẽu cѝu. 

Thu Nhѳp An Sinh Bổ Sung (vi҅t tѵt trong ti҅ng Anh lâ SSI): Quyѷn lợi hâng tháng 

đПợc cН quan An sinh Xã hOϝi thanh toán cho những ngПời có thu nhѣp vâ nguồn lực hїn chѵ mâ bҁ 

khuyѵt tѣt, khiѵm thҁ hoѭc từ 65 tuổi trở lên. Các quyѷn lợi SSI không giOϕng nhП các quyѷn lợi An 

sinh xã hOϝi. 

? 

N҅u quuͬ vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 

vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Đ҉ bi҅t thêm thông tin, hãy truy cѣp 
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SỔ TAY HOϜI VIÊN Health Net Cal MediConnect ChПНng ��� Đҁnh nghĩa vѷ các thuѣt ngữ quan tr҃ng 

Dӏch vơ̥ chăm sóc khѯn cѫp: Dҁch vơ̥ chăm sóc quÞ vҁ nhѣn đПợc đѹ điѷu trҁ bѽnh, thПНng ttch 

hoѭc tình trїng bћt ngờ mà không phљi lâ trПờng hợp cћp cứu nhПng cѝn đПợc chăm sóc ngay lѣp 

tức. QuÞ vҁ có thѹ nhѣn dҁch vơ̥ chăm sóc cѝn thiѵt khџn cћp từ các nhâ cung cћp ngoâi mїng lПới 

khi các nhâ cung cћp trong mїng lПới không sѫn có hoѭc quÞ vҁ không thѹ tiѵp cѣn h҃. 

? 

N҅u quuͬ vӏ có thѵc mѵc, vui lông g҃i cho Health Net Cal MediConnect theo sOϕ điѽn thoїi 

18554643571 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, 

vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 

vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. CuOϝc g҃i nây miѻn pht. Đ҉ bi҅t thêm thông tin, hãy truy cѣp 
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Multi-Language Insert 
Multi-language Interpreter Services 

English: ATTENTION: If you do not speak English, language assistance services, free of charge, are 
available to you. Call 1-855-464-3571 (Los Angeles), 1-855-464-3572 (San Diego) (TTY: 711).

Spanish: ATENCIÓN: Si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. 
Llame al 1-855-464-3571 (Los Angeles), 1-855-464-3572 (San Diego) (TTY: 711). 

Chinese Mandarin: 注意：如果您使用繁體中文，您可以免費獲得語言援助服務。請致電 
1-855-464-3571 (Los Angeles), 1-855-464-3572 (San Diego) (TTY: 711)。 

Chinese Cantonese: 注意：如果您說中文，您可獲得免費的語言協助服務。請致電   
1-855-464-3571 (Los Angeles), 1-855-464-3572 (San Diego)（TTY: 711）。

Tagalog: PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika 
nang walang bayad. Tumawag sa 1-855-464-3571 (Los Angeles), 1-855-464-3572 (San Diego) (TTY: 711).  

Vietnamese: CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi 
số 1-855-464-3571 (Los Angeles), 1-855-464-3572 (San Diego) (TTY: 711).

Korean: 주의 : 한국어를 사용하시는 경우 , 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다  
1-855-464-3571 (Los Angeles), 1-855-464-3572 (San Diego) (TTY: 711). 번으로 전화해 주십시오 .  

Russian: ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги 
перевода. Звоните 1-855-464-3571 (Los Angeles), 1-855-464-3572 (San Diego) (TTY: 711). 

Arabic: ملحوظة: إذا كنت تتحدث العربية، فإن خدمات المساعدة اللغوية تتوافر لك بالمجان. اتصل بالرقم
.(TTY: 711) (San Diego) 1-855-464-3572 ،(Los Angeles) 1-855-464-3571

Hindi: ध्यान द: ्दद आप बोलत ह तो आपक ललए मफुत म भयाषया सहया्तया सवयाए उपलब्ध ह।  
1-855-464-3571 (Los Angeles), 1-855-464-3572 (San Diego) (TTY: 711). पर कॉल कर।.

Japanese: 注意事項：日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけます。 
1-855-464-3571 (Los Angeles), 1-855-464-3572 (San Diego) (TTY: 711). まで、お電話にてご連絡くだ
さい。

Farsi: توجه: اگر به زبان فارسی گفتگو می کنيد، تسهيالت زبانی بصورت رايگان برای شما فراهم می باشد. با 
.(TTY: 711) 1-855-464-3572 (San Diego), 1-855-464-3571 (Los Angeles)

Thai: เรยน: ถาคณพดภาษาไทยคณสามารถใชบรการชวยเหลอทางภาษาไดฟร โทร  
1-855-464-3571 (Los Angeles), 1-855-464-3572 (San Diego) (TTY: 711).
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Armenian: ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ Եթե խոսում եք հայերեն, ապա ձեզ անվճար կարող են 
տրամադրվել լեզվական աջակցության ծառայություններ: Զանգահարեք   
1-855-464-3571 (Los Angeles), 1-855-464-3572 (San Diego) (TTY: 711) 

Cambodian: ប្រយត្ន៖ ប្រសនជាអ្នកនយាយ ភាសាខ្មែរ, បសវាជនួយខ្កភាសា បោយមនគតឈល 
គអាចមានសរា្រ្របរអ្នក។ ចរ ទរសព្ទ 1-855-464-3571 (Los Angeles), 1-855-464-3572 (San Diego) (TTY: 711).

Hmong: LUS CEEV: Yog tias koj hais lus Hmoob, cov kev pab txog lus, muaj kev pab dawb rau koj.  
Hu rau 1-855-464-3571 (Los Angeles), 1-855-464-3572 (San Diego) (TTY: 711).

Punjabi: ਧਿਆਨ ਧਿਓ: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਜਾਬੀ ਬੋਲਿੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਧਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਿਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਫਤ ਉਪਲਬਿ ਹੈ। 
1-855-464-3571 (Los Angeles), 1-855-464-3572 (San Diego) (TTY: 711) ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

Laotian: ໂປດຊາບ: ຖ້າທ່ານເວົ້າພາສາອັງກິດ, ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານພາສາທີ່ບໍ່ເສຍຄ່າມີພ້ອມໃຫ້ທ່ານ. ກະລຸນາໂທ  
1-855-464-3571 (Los Angeles), 1-855-464-3572 (San Diego) (TTY: 711).
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SỔ TAY HOϜI VIÊN Health Net Cal MediConnect 

Bộ phѳn Dӏch vơ̥ hội viẽn của Health Net Cal MediConnect 

GӐI 18554643571 

Các cuOϝc g҃i tới sOϕ nây đѷu miѻn pht. Có nhân viên trực tїi đãy 
đѹ trao đổi với quÞ vҁ, từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ tOϕi, thứ Hai đѵn 
thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, vào cuOϕi tuѝn và ngày lѻ, quý vҁ có 
thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc g҃i của quÞ vҁ 
vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. 

BOϝ phѣn Dҁch vơ̥ hOϝi viên cũng có các dҁch vơ̥ thông dҁch ngôn 

ngữ miѻn pht dânh cho những ngПời không nói tiѵng Anh. 

TTY 711 (Dҁch vơ̥ Tiѵp âm QuOϕc gia) CuOϝc g҃i nây miѻn pht. 

SOϕ điѽn thoїi nây yêu cѝu thiѵt bҁ điѽn thoїi đѭc biѽt vâ chѿ dânh 
cho những ngПời gѭp khó khăn vѷ nghe hoѭc nói. 

Các cuOϝc g҃i tới sOϕ nây đѷu miѻn pht từ 8 giờ sáng đѵn 8 giờ 

tOϕi, thứ Hai đѵn thứ Sáu. Ngoài giờ làm viѽc, vào cuOϕi tuѝn và 

ngày lѻ, quý vҁ có thѹ đѹ lїi tin nhѥn. Sѳ có ngПời phљn hồi cuOϝc 

g҃i của quÞ vҁ vâo ngây lâm viѽc tiѵp theo. 

FAX 18002812999 

THЮ Health Net Community Solutions, Inc. 
PO Box 10422 
Van Nuys, CA 914100422 

TRANG WEB mmp.healthnetcalifornia.com 

? 

N҅u quuͬ  vӏ  có  thѵc mѵc,  vui  lông  g҃i  cho  Health  Net  Cal  MediConnect  theo sOϕ  điѽn thoїi 

18554643571  (TTY:  711),  từ  8  giờ  sáng đѵn 8  giờ  tOϕi,  thứ  Hai  đѵn  thứ  Sáu.  Ngoài  giờ  làm  viѽc,  

vào  cuOϕi  tuѝn và ngày  lѻ,  quý  vҁ  có thѹ  đѹ  lїi  tin nhѥn. Sѳ  có ngПời  phљn hồi  cuOϝc g҃i của  quÞ  vҁ  

vâo  ngây lâm  viѽc tiѵp  theo.  CuOϝc g҃i nây  miѻn pht. Đ҉  bi҅t  thêm  thông  tin, hãy  truy  cѣp 

mmp.healthnetcalifornia.com. 
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	F.  Cách thức nhѳn các dӏch vơ̥ chăm sóc sức khӓe hânh vi (sức khӓe tâm thѭn vâ rӕi loѧn do sư̂ dơ̥ng dЯợc chѫt) 
	TrЯờng hợp loѧi trừ vâ giớihѧn của cácdӏch vơ̥ chăm sóc Sức khӓe Hành vi 
	Quy trình đЯợc sư̂ dơ̥ng đ҉ xác đӏnh ttnh cѭn thi҅tv҇ mѽtyt҅ đӕi vớicác dӏch vơ̥ chăm sóc Sức khӓe Hành vi 
	Đi҇u cѭn làm n҅u quuͬ vӏ có vѫn đ҇ hoѽc khi҅u nѧi v҇ dӏch vơ̥ chăm sóc Sức khӓe hânh vi 
	Ti҅p tơ̥c chăm sóc cho các hội viên hiӋn đang nhѳn dӏch vơ̥ chăm sócSức khӓe hành vi 

	G.  Cách nhѳn các dӏch vơ̥ vѳn chuy҉n 
	Dӏch Vơ̥ Vѳn Chuy҉n Y T҅ Không CѫpCứu (vi҅t tѵt trong ti҅ng Anhlâ NEMT) 
	Dӏch vơ̥ vѳn chuy҉n phi yt҅ (NMT) 

	H.  Cách nhѳn các dӏch vơ̥ đЯợc bao trѩ khi quuͬ vӏ gѽp trЯờng hợp cѫp cứu y t҅ hoѽc cѭn đЯợc chăm sóc khѯn cѫp hoѽc khi xѩy ra thѩm hӑa 
	H1. Dӏch vơ̥ chăm sóc n҅u quuͬ vӏ gѽp trЯờng hợp cѫp cứu y t҅ 
	Đӏnh nghѺa v҇ trЯờng hợp cѫp cứu yt҅ 
	Đi҇u cѭn làm n҅u quuͬ vӏ gѽp trЯờng hợpcѫp cứu yt҅ 
	Các dӏch vơ̥ đЯợc bao trѩ trong trЯờng hợp cѫp cứuyt҅ 
	Nhѳn đЯợc dӏch vơ̥ chăm sóccѫp cứu n҅u đó khõng phѩi trЯờng hợp cѫp cứu 
	H2. Dӏch vơ̥ chăm sóc cѭn thi҅t khѯn cѫp 
	Đӏnh nghѺa v҇ dӏch vơ̥ chăm sóccѭn thi҅t khѯn cѫp 
	Dӏch vơ̥ chăm sóc khѯn thi҅t khi quuͬ vӏđang ở trong khu vӵcdӏch vơ̥ của chЯЭng trình 
	Dӏch vơ̥ chăm sóc khѯn thi҅t khi quuͬ vӏđang ở ngoâi khu vӵc dӏch vơ̥ của chЯЭng trình 
	H3. Dӏch vơ̥ chăm sóc trong trЯờng hợp xѩy ra thѩm hӑa 

	I.  Đi҇u gì xѩy ra n҅u quuͬ vӏ bӏ ttnh hóa đЭn trӵc ti҅p cho các dӏch vơ̥ đЯợc chЯЭng trình của chỉng tôi bao trѩ 
	Quuͬ vӏ không nên tӵ mình chi trѩ hóa đЭn đó.N҅u quuͬ vӏ lâmvѳy, chЯЭng trình có th҉ s҃ không hoàn lѧi cho quuͬ vӏ. 
	I1. Quuͬ vӏ cѭn lâm gì n҅u các dӏch vơ̥ khõng đЯợc chЯЭng trình của chỉng tôi bao trѩ 

	J.  Bѩo trѩ các dӏch vơ̥ chăm sóc sức khӓe khi quuͬ vӏ đang tham gia cõng trình nghiên cứu lâm sâng 
	J1. Đӏnh nghѺa v҇ công trình nghiên cứu lâm sâng 
	J2. Thanh toán các dӏch vơ̥ khi quuͬ vӏ tham gia vâo một công trình nghiên cứu lâm sâng 
	J3. Tìm hi҉u thêm v҇ các công trình nghiên cứu lâm sâng 

	K.  Cách thức các dӏch vơ̥ chăm sóc sức khӓe của quuͬ vӏ đЯợc bao trѩ khi quuͬ vӏ nhѳn dӏch vơ̥ chăm sóc từ một tổ chức chăm sóc sức khӓe tôn giáo phi y t҅ 
	K1. Đӏnh nghѺa v҇ tổ chức chăm sócsức khӓe tôn giáo phi y t҅ 
	K2. Nhѳn dӏch vơ̥ chăm sóc từ tổ chức chăm sócsức khӓe tôn giáo phi y t҅ 

	L.  Thi҅t bӏ y t҅ lâu b҇n (DME) 
	L1. Sở hӳu DME với tЯ cách lâ hội viẽn trong chЯЭng trình của chỉng tôi: 
	L2. Quy҇n sở hӳu DME khi quý vӏ chuy҉n sang Original Medicare hoѽc Medicare Advantage 


	ChЯЭng 4: Bѩng phúc lợi 
	Mơ̥c lơ̥c 
	A.  Các dӏch vơ̥ đЯợc bao trѩ của quý vӏ 
	B.  Quy tѵc chӕng lѧi viӋc nhà cung cѫp tính phí các dӏch vơ̥ cho quý vӏ 
	C.  Bѩng quy҇n lợi của chЯЭng trình chỉng tôi 
	D.  Bѩng phúc lợi  
	E.  Các phúc lợi đЯợc bao trѩ ngoâi Health Net Cal MediConnect 
	E1. Chuy҉n ti҅p v҇ cộng đồng California (CCT) 
	Đӕivớicác dӏch vơ̥ đi҇u phӕi chuy҉n ti҅p CCT: 
	Đӕivớicácdӏch vơ̥ không liên quan tới chuy҉n ti҅p CCT của quuͬ vӏ: 
	Không có thay đổi nâov҇ phúc lợi bao trѩ thuӕc của Health Net Cal MediConnect: 
	E2. ChЯЭng trình nha khoa MediCal 
	E3. Dӏch vơ̥ chăm sóc tѧi bӋnh viӋn cho ngЯời hѫp hӕi 
	Đӕi với nhӳng dӏch vơ̥ bӋnh viӋn cho ngЯờihѫphӕivâ nhӳng dӏch vơ̥ đЯợc Medicare Phѭn Ahoѽc B bao trѩ mâ có liẽn quan đ҅n tiẽn lЯợng bӋnh giai đoѧn cuӕicủa quuͬ vӏ: 
	Đӕi với nhӳng dӏch vơ̥ đЯợc Medicare Phѭn Ahoѽc B bao trѩ mâ khõng liẽn quan đ҅n tiên lЯợng bӋnh giai đoѧn cuӕi của quuͬ vӏ (ngoѧi trừ dӏch vơ̥ chăm sóc cѫp cứu hoѽc chăm sóc cѭn thi҅t khѯn cѫp): 
	Đӕivớicác loѧi thuӕccó th҉ đЯợc phỉc lợi Medicare Part D của Health Net Cal MediConnect bao trѩ: 

	F.  Các quy҇n lợi khõng đЯợc Health Net Cal MediConnect, Medicare hoѽc MediCal bao trѩ 
	TrЯờng hợp loѧi trừ đӕi với Ktnh mѵt vâ khám thӏ lӵc đӏnh kұ khõng đЯợc Medicare bao trѩ: 


	ChЯЭng 5: Nhѳn thuӕc theo toa bác sѺ dânh cho bӋnh nhân ngoѧi trỉ của quuͬ vӏ thõng qua chЯЭng trình 
	Các quy tѵc bao trѩ thuӕc dânh cho bӋnh nhân ngoѧi trỉ của chЯЭng trình 
	Mơ̥c lơ̥c 
	A.  Mua thuӕc theo toa bác sѺ của quuͬ vӏ 
	A1. Mua thuӕc theo toa bácsѺ của quuͬ vӏ tѧi nhâ thuӕc trong mѧng lЯới 
	A2. Sư̂ dơ̥ng Thҁ ID Thânh Viên của quuͬ vӏ khi mua thuӕc theo toa bácsѺ 
	A3. Cѭn làm gì n҅u quuͬ vӏ muӕn đổi sang nhâ thuӕc khác trong mѧng lЯới 
	A4. Đi҇u cѭn lâm n҅u nhâ thuӕc của quuͬ vӏ rời khӓi mѧng lЯới 
	A5. Sư̂ dơ̥ng một nhâ thuӕc chuyên môn 
	A6. Sư̂ dơ̥ng dӏch vơ̥ đѽt mua thuӕc qua đЯờng bЯu điӋn đ҉ nhѳn thuӕc của quuͬ vӏ 
	Mua thuӕc theo toa bácsѺ của tõi qua đЯờng bЯu điӋn 
	Quy trình đѽt mua thuӕc qua đЯờng bЯu điӋn 
	1. Toa thuӕcmới mâ nhâ thuӕc nhѳn từ quuͬ vӏ 
	2. Toa thuӕcmới mâ nhâ thuӕc nhѳn trӵc ti҅p từ văn phông nhâ cung cѫp của quuͬ vӏ 
	3. Mua thêm thuӕc theo toa bác sѺ đЯợc đѽt mua qua đЯờng bЯu điӋn 
	A7. Nhѳn nguồn ti҅p liӋu thuӕc dâi hѧn 
	A8. Sư̂ dơ̥ng nhâ thuӕc không nѷm trong mѧng lЯới của chЯЭng trình 
	A9. Hoàn lѧi ti҇n cho quý vӏ n҅u quuͬ vӏ thanh toán cho thuӕc theo toa bác sѺ 

	B.  Danh sách thuӕc của chЯЭng trình 
	B1. Các loѧi thuӕc trong Danh Sách Thuӕc 
	B2. Cách tìm một loѧi thuӕc trong Danh sách thuӕc 
	B3. Các thuӕc không có trong Danh sách thuӕc 
	B4. Hѧng đồng trѩ chi pht của Danh sách thuӕc 

	C.  Giới hѧn đӕi với một sӕ loѧi thuӕc 
	1. Giới hѧnsư̂ dơ̥ng thuӕc biӋt dЯợc khi sѻncó phiên bѩn thuӕcgӕc 
	2. Có đЯợc sӵ phê duyӋt trЯớccủa chЯЭng trình 
	3. TrЯớc tiên thư̂ dúng một loѧi thuӕc khác 
	4. Giới hѧnv҇ sӕ lЯợng 

	D.  Các luͬ do thuӕc của quuͬ vӏ có th҉ khõng đЯợc bao trѩ 
	D1. Nhѳn nguồn ti҅p liӋu thuӕc tѧm thời 
	Đ҉ nhѳn nguồn ti҅p liӋu thuӕctѧm thời, quuͬ vӏ phѩi đáp ứnghai quytѵc dЯới đãy: 

	E.  Nhӳng thay đổi v҇ bѩo hi҉m đӕi với các thuӕc của quuͬ vӏ 
	Chúng tôi có th҉ thӵc hiӋn nhӳng thay đổi khác ѩnh hЯởng đ҅n các loѧi thuӕc quý vӏ dùng. 

	F.  Bѩo hi҉m thuӕc trong các trЯờng hợp đѽc biӋt 
	F1. N҅u viӋc quuͬ vӏ nѷm đi҇u trӏ tѧi bӋnh viӋn hoѽc cЭ sở đi҇u dЯỡng chuyên môn đЯợc chЯЭng trình của chỉng tôi bao trѩ 
	F2. N҅u quuͬ vӏ ở trong cЭ sở chăm sóc dâi hѧn 
	F3. N҅u quuͬ vӏ tham gia chЯЭng trình bӋnh viӋn cho ngЯời hѫp hӕi đЯợc Medicare chứng nhѳn 

	G.  Các chЯЭng trình v҇ an toân thuӕc vâ quѩn luͬ thuӕc 
	G2. ChЯЭng trình giỉp hội viên quѩn luͬ thuӕc của hӑ 
	G3. ChЯЭng trình quѩn lý thuӕc nhѷm giúp các hội viên sư̂ dơ̥ng dЯợc phѯm opioid một cách an toàn 


	ChЯЭng 6: Các khoѩn ti҇n quuͬ vӏ phѩi thanh toán cho các thuӕc theo toa Medicare vâ MediCal của quuͬ vӏ 
	Giới thiӋu 
	Mơ̥c lơ̥c 
	A.  Bảng giải thích phúc lợi bảo hiểm (EOB) 
	B.  Cách thức theo dïi chi pht thuӕc của quuͬ vӏ 
	1. Sư̂ dơ̥ng Thҁ ID Thânh Viên của quuͬ vӏ. 
	2. Hãy đѩm bѩo rѷng chỉng tôi nhѳn đЯợc thông tin chỉngtôi cѭn. 
	3. Hãygư̂i cho chỉng tôi thông tin v҇ các khoѩn thanh toán mâ ngЯời khác thanh toán cho quuͬ vӏ. 
	4. Hãy ki҉m tra bѩnbáo cáo chỉng tôi gư̂i cho quuͬ vӏ. 

	C.  Các giai đoѧn thanh toán thuӕc đӕi với các thuӕc Medicare Phѭn D 
	D.  Giai đoѧn 1: Giai đoѧn bao trѩ ban đѭu 
	D1. Cáclӵa chӑn nhâ thuӕc của quuͬ vӏ 
	D2. Nhѳn nguồn ti҅p liӋu thuӕc dâi hѧn 
	D3. Các khoѩn ti҇n quuͬ vӏ phѩi thanh toán. 
	D4. K҅t thỉc Giai đoѧn bѩo hi҉m ban đѭu 

	E.  Giai đoѧn 2: Giai đoѧn bѩo hi҉m tai ЯЭng 
	F.  Chi pht thuӕc của quuͬ vӏ n҅u bác sѺ của quuͬ vӏ kẽ toa lЯợng thuӕc tt hЭn lЯợng thuӕc đủ dúng trong cѩ tháng 
	G.  Hỗ trợ khoѩn đồng trѩ chi phí thuӕc theo toa cho nhӳng ngЯời nhiҋm HIV/AIDS 
	G1. ChЯЭng trình hỗ trợ thuӕc đi҇u trӏ AIDS (ADAP) lâ gì? 
	G2. Đi҇u cѭn làm n҅u quý vӏ chЯa ghi danh tham gia ADAP 
	  G3. Cѭn làm gì n҅u quý vӏ đã đăng kuͬ tham gia ADAP? 

	H.  Chủng ngừa 
	H1. Nhӳng đi҇u quý vӏ cѭn bi҅t trЯớc khi quuͬ vӏ chủng ngừa 
	H2. Sӕ ti҇n quuͬ vӏ thanh toán cho chủng ngừa Medicare Phѭn D 


	ChЯЭng 7: Yẽu cѭu chỉng tôi thanh toán phѭn chi pht của chúng tôi cho hóa đЭn mâ quuͬ vӏ đã nhѳn đӕi với các dӏch vơ̥ hoѽc thuӕc đЯợc bao trѩ 
	Giới thiӋu 
	Mơ̥c lơ̥c 
	A.  Yêu cѭu chúng tôi chi trѩ cho các dӏch vơ̥ hoѽc thuӕc của quý vӏ 
	1. Khi quuͬ vӏ nhѳn dӏch vơ̥ chăm sóc sức khӓecѫp cứu hoѽc cѭn thi҅t khѯn cѫp từ nhâ cung cѫp ngoâimѧng lЯới 
	2. Khi nhâ cung cѫp trong mѧng lЯớigư̂i cho quuͬ vӏ một hóa đЭn 
	3. Khi quuͬ vӏ mua thuӕc theo toa bác sѺ tѧi nhâ thuӕc ngoâimѧng lЯới 
	4. Khi quuͬ vӏ thanh toán toân bộ chi pht cho toa thuӕc vì quuͬ vӏ khõng đem theo Thҁ ID Hội viên của mình 
	5. Khi quuͬ vӏ thanh toán toân bộ chi pht toa thuӕc cho loѧi thuӕc khõng đЯợc bao trѩ 

	B.  Gư̂i yêu cѭu thanh toán 
	C.  Quy҅t đӏnh bao trѩ 
	D.  Kháng cáo 

	ChЯЭng 8: Quy҇n vâ trách nhiӋm của quuͬ vӏ 
	Giới thiӋu 
	Mơ̥c lơ̥c 
	A.   Quuͬ vӏ có quy҇n nhѳn thông tin theo cách đáp ứng nhu cѭu của quuͬ vӏ 
	B.   Chúng tôi có trách nhiӋm đѩm bѩo rѷng quuͬ vӏ đЯợc ti҅p cѳn kӏp thời các dӏch vơ̥ vâ thuӕc đЯợc bao trѩ 
	C.   Chúng tôi có trách nhiӋm bѩo vӋ thông tin sức khӓe cá nhân (PHI) của quuͬ vӏ 
	C1. Cách thức chỉng tôi bѩo vӋ PHI của quuͬ vӏ 
	C2. Quuͬ vӏ có quy҇n xem hồsЭ y t҅ của mình 

	D.   Chỉng tôi có trách nhiӋm cung cѫp cho quuͬ vӏ thông tin v҇ chЯЭng trình, nhâ cung cѫp trong mѧng lЯới của chỉng tôi vâ các dӏch vơ̥ đЯợc bao trѩ của quuͬ vӏ 
	E.   Nhâ cung cѫp trong mѧng lЯới khõng đЯợc ttnh hóa đЭn trӵc ti҅p cho quuͬ vӏ 
	F.   Quuͬ vӏ có quy҇n rời khӓi ChЯЭng trình Cal MediConnect của chỉng tôi 
	G. Quuͬ vӏ có quy҇n ra quy҅t đӏnh v҇ dӏch vơ̥ chăm sóc sức khӓe của quuͬ vӏ 
	G1. Quuͬ vӏ có quy҇n bi҅t v҇ các túy chӑn đi҇u trӏ vâ đЯa ra quy҅t đӏnh v҇ dӏch vơ̥ chăm sóc sức khӓecủa quý vӏ 
	G2. Quuͬ vӏ có quy҇n trình bây đi҇u mình muӕn n҅u quuͬ vӏ không th҉ tӵ ra quy҅t đӏnh chăm sóc sức khӓe cho bѩn thân 
	G3. Cѭn lâm gì n҅u hЯớng dѱn của quuͬ vӏ khõng đЯợc tuân thủ 

	H.   Quuͬ vӏ có quy҇n khi҅u nѧi vâ yêu cѭu chỉng tôi xem xét lѧi các quy҅t đӏnh mà chỉng tõi đã đЯa ra 
	H1. Đi҇u cѭn lâm n҅u quuͬ vӏ cho rѷng quý vӏ đang bӏ đӕi xư̂ không công bѷng hoѽc quý vӏ muӕn nhѳn thêm thông tin v҇ quy҇n của mình 

	I.   Quuͬ vӏ có quy҇n đЯa ra các khuy҅n nghӏ cho chtnh sách của chúng tôi v҇ quy҇n vâ trách nhiӋm của hội viên 
	J.   Đánh giá các công nghӋ mới và hiӋn có 
	K.   Trách nhiӋm của quý vӏ với tЯ cách lâ hội viên của chЯЭng trình 

	ChЯЭng 9: Cѭn lâm gì n҅u quuͬ vӏ có vѫn đ҇ hoѽc khi҅u nѧi (các quy҅t đӏnh, kháng nghӏ, vâ khi҅u nѧi v҇ bao trѩ) 
	ChЯЭng nây có nhӳng thông tin gì? 
	N҅u quuͬ vӏ đang gѽp vѫn đ҇ với sức khӓe của quuͬ vӏ hoѽc các dӏch vơ̥ vâ hỗ trợ dâi hѧn của quuͬ vӏ 
	Mơ̥c lơ̥c 
	Mơ̥c 1: Giới thiӋu  
	Mơ̥c 1.1: Cѭn lâm gì n҅u quuͬ vӏ có vѫn đ҇ 
	Mơ̥c 1.2: V҇ các thuѳt ngӳ pháp luͬ thì sao? 

	Mơ̥c 2: NЭi yẽu cѭu trợ giỉp 
	Mơ̥c 2.1: NЭi nhѳn thêm thông tin vâ trợ giỉp 
	Quuͬ vӏ có th҉ nhѳn đЯợcsӵ giỉp đỡ từ chЯЭng trình Cal MediConnect Ombuds Program 
	Quuͬ vӏ có th҉ nhѳn trợ giỉp từ ChЯЭng trình cӕ vѫn và hỗ trợ bѩo hi҉m y t҅ 
	Nhѳn trợ giỉp từ Medicare 
	Quuͬ vӏ có th҉ nhѳn đЯợc sӵ trợ giỉp từ Sở Quѩn luͬ Chăm sóc Sức khӓecủa ti҉u bang California 

	Mơ̥c 3: Các vѫn đ҇ v҇ phỉc lợi của quuͬ vӏ 
	Mơ̥c 3.1: Quuͬ vӏ có cѭnsư̂ dơ̥ng quy trình ra quy҅t đӏnh bao trѩ vâ kháng cáo không? Hoѽc quuͬ vӏ có muӕn khi҅unѧi không? 

	Mơ̥c 4: Quy҅t đӏnh bao trѩ vâ kháng cáo 
	Mơ̥c 4.1: Tổng quan v҇ quy҅t đӏnh bao trѩ vâ kháng cáo 
	Quy҅t đӏnh bao trѩ lâ gì? 
	Kháng cáo lâ gì? 
	Mơ̥c 4.2: Nhѳnsӵ trợ giỉpv҇ quy҅t đӏnh bao trѩ vâ kháng cáo 
	Tôi có th҉ gӑi cho ai đ҉ đЯợc trợ giỉp yêu cѭu quy҅t đӏnh bao trѩ hoѽc kháng cáo? 
	Mơ̥c 4.3: Mơ̥cnâo trong chЯЭng nâys҃ trợ giỉp cho quuͬ vӏ? 

	Mơ̥c 5: Các vѫn đ҇ v҇ dӏch vơ̥, vѳt dơ̥ng vâ thuӕc (không phѩi thuӕc Phѭn D) 
	Mơ̥c 5.1: Khi nâosư̂ dơ̥ng mơ̥c nây 
	Mơ̥c 5.2: Yêu cѭu quy҅t đӏnh bao trѩ 
	Cách thức yêu cѭu quy҅t đӏnh bѩo hi҉m đ҉ nhѳn đЯợcdӏch vơ̥ yt҅, chăm sóc sức khӓe hânh vi hoѽc một sӕ dӏch vơ̥ vâ hỗ trợ dâi hѧn (các dӏch vơ̥ MSSP, CBAS hoѽc NF) 
	S҃ mѫt bao nhiêu thời gian đ҉ có quy҅t đӏnh bao trѩ? 
	Tôi có th҉ nhѳn quy҅t đӏnh bao trѩ nhanh hЭn khõng? 
	Yêu cѭu một quy҅t đӏnh bao trѩ nhanh: 
	Sau đãy lâ các quy tѵc yêu cѭu một quy҅t đӏnh bao trѩ nhanh: 
	N҅u quy҅t đӏnh bao trѩ lâ Có, khi nâo tôi s҃ nhѳn đЯợc dӏch vơ̥ hoѽc vѳt dơ̥ng? 
	N҅u quy҅t đӏnh bao trѩ lâ Không, tôi s҃ tìm hi҉u bѷng cách nâo? 
	Mơ̥c 5.3: Kháng cáo Cѫp1 đӕivới các dӏch vơ̥, vѳt dơ̥ng vâ các loѧi thuӕc (không phѩi lâ thuӕc Phѭn D) 
	Xem nhanh: Cách ti҅nhânh Kháng cáo Cѫp 1 
	Kháng cáo Cѫp 1 lâ gì? 
	Tõi đЯa ra Kháng cáo Cѫp 1 bѷng cách nâo? 
	NgЯời khác có th҉ kháng cáo cho tôi không? 
	Tôi có bao nhiêu thời gian đ҉ ti҅n hânh kháng cáo? 
	Tôi có th҉ nhѳn bѩn sao hồ sЭ trЯờng hợp của tôi không? 
	Bác sѺ của tôi có th҉ cung cѫp cho quuͬ vӏ thêm thông tin v҇ kháng cáo của tôi không? 
	Chỉng tôi s҃ đЯa ra quy҅t đӏnh kháng cáo nhЯ th҅ nâo? 
	Khi nâo tõi đЯợc thông báo v҇ quy҅t đӏnh cho kháng cáo “tiêu chuѯn”? 
	Khi nâo tõi đЯợc thông báo v҇ quy҅t đӏnh kháng cáo “nhanh”? 
	Các phỉc lợi của tôi s҃ vѱn ti҅p tơ̥c trong khi ti҅n hânh kháng cáo Cѫp 1? 

	Mơ̥c 5.4: Kháng Nghӏ Cѫp2 đӕi vớicác dӏch vơ̥, vѳt dơ̥ng vâ các loѧi thuӕc (không phѩi lâ thuӕc Part D) 
	Kháng cáo Cѫp 2 lâ gì? 
	Vѫn đ҇ của tôi lâ v҇ một dӏch vơ̥ hoѽcvѳt dơ̥ng của MediCal. Tôi có th҉ ti҅n hânh Kháng cáo Cѫp 2 nhЯ th҅ nâo? 
	(2) Phiẽn đi҇u trѭncѫp ti҉u bang 
	Vѫn đ҇ của tôi lâ v҇ một dӏch vơ̥ hoѽcvѳt dơ̥ng của Medicare. Đi҇u gì s҃ xѩy ra tѧi Kháng cáo Cѫp 2? 
	Các phỉc lợi của tôi s҃ vѱn ti҅p tơ̥c trong khi ti҅n hânh kháng cáo Cѫp 2? 
	Lâm th҅ nâo tôi có th҉ bi҅t v҇ quy҅t đӏnh đó? 
	N҅u quy҅t đӏnh lâ Từ Chӕi với một phѭn hoѽc tѫt cѩ yêu cѭu của tôi, tôi có th҉ ti҅n hânh kháng cáo khác không? 
	Mơ̥c 5.5: Các vѫn đ҇ v҇ thanh toán 
	Tôi có th҉ yêu cѭu quuͬ vӏ trѩ lѧi cho tôi phѭn chi pht của quuͬ vӏ cho dӏch vơ̥ hoѽcvѳt dơ̥ng mâ tõi đã thanh toán không? 
	Đi҇u gì xѩy ra n҅u chỉng tôi trѩ lời rѷng chỉng tôi s҃ không thanh toán? 

	Mơ̥c 6: Thuӕc Phѭn D 
	Tôi có th҉ yêu cѭu quy҅t đӏnh bao trѩ hoѽc đЯa ra kháng cáo v҇ thuӕc theo toa bác sѺ Phѭn D không? 
	Mơ̥c 6.2: TrЯờng hợp ngoѧi lӋ lâ gì? 
	Mơ̥c 6.3: Nhӳng đi҇u quan trӑng cѭn bi҅tv҇ viӋc yêu cѭu trЯờng hợp ngoѧi lӋ 
	Bác sѺ của quuͬ vӏ hoѽc ngЯời kê toa khác phѩi cho chỉng tôi bi҅t các luͬ do y t҅ 
	Chỉng tôi s҃ trѩ lời Đồng ýhoѽc Từ chӕi với yêu cѭu v҇ trЯờng hợp ngoѧi lӋ của quuͬ vӏ 
	Mơ̥c 6.4: Cách yêu cѭu ra quy҅t đӏnh bao trѩ v҇ thuӕc Phѭn D hoѽc bồi hoân cho thuӕc Phѭn D, bao gồm trЯờng hợp ngoѧilӋ 
	Đi҇u cѭn lâm 
	N҅u lâ do tình trѧng sức khӓe của quuͬ vӏ, hãy yêu cѭu chỉng tôi ra “quy҅t đӏnh bao trѩ nhanh” 
	Thời hѧn cho “quy҅t đӏnh bao trѩ nhanh” 
	Thời hѧn cho “quy҅t đӏnh bao trѩ tiêu chuѯn” v҇ loѧi thuӕc quuͬ vӏ chЯa nhѳn đЯợc 
	Thời hѧn cho “quy҅t đӏnh bao trѩ tiêu chuѯn” v҇ khoѩn thanh toán cho loѧi thuӕc quuͬ vӏ đã mua 
	Mơ̥c 6.5: Kháng cáo Cѫp1 đӕivới các thuӕc PhѭnD 
	N҅u lâ do tình trѧng sức khӓe của quuͬ vӏ, hãy yêu cѭu “kháng cáo nhanh” 
	ChЯЭng trình của chỉng tôi s҃ xem xét kháng nghӏ của quuͬ vӏ vâ đЯa ra quy҅t đӏnh cho quuͬ vӏ 
	Thời hѧn cho “kháng cáo nhanh” 
	Thời hѧn cho “kháng nghӏ tiêu chuѯn” 
	Mơ̥c 6.6: Kháng cáo Cѫp2 đӕi với các thuӕc PhѭnD 
	Thời hѧn cho “kháng nghӏ nhanh” ở Cѫp 2 
	Thời hѧn cho “kháng cáo tiêu chuѯn” ở Cѫp 2 
	Đi҇u gì s҃ xѩy ra n҅u Thӵc th҉ đánh giá độc lѳp trѩ lời Từ chӕi với Kháng cáo Cѫp 2 của quuͬ vӏ? 

	Mơ̥c 7: Yêu cѭu chỉng tôi bao trѩ cho viӋc nѷm viӋn lãu hЭn 
	Mơ̥c 7.1: Tìm hi҉uv҇ các quy҇ncủa quuͬ vӏ trong Medicare 
	Mơ̥c 7.2: Kháng cáo Cѫp 1 đ҉ thay đổi ngây xuѫt viӋn của quuͬ vӏ 
	Gӑi ngay lѳp tức! 
	Tổ chức Cѩi thiӋn Chѫt lЯợng lâ gì? 
	Yêu cѭu “đánh giá nhanh” 
	Đi҇u gì s҃ xѩy ra trong quá trình đánh giá nhanh? 
	Đi҇u gì s҃ xѩy ra n҅u câu trѩ lời lâ Đồng ý? 
	Đi҇u gì s҃ xѩy ra n҅u câu trѩ lời lâ Từ chӕi? 
	Mơ̥c 7.3: Kháng cáo Cѫp 2 đ҉ thay đổi ngây xuѫt viӋn của quuͬ vӏ 
	Đi҇u gì s҃ xѩy ra n҅u câu trѩ lời lâ Đồng ý? 
	Đi҇u gì s҃ xѩy ra n҅u câu trѩ lời lâ Từ chӕi? 
	Mơ̥c 7.4: Đi҇ugì s҃ xѩyra n҅u tôi bӓ lỡ thờihѧn kháng cáo? 
	Kháng cáo thay th҅ Cѫp 1 đ҉ thay đổi ngây xuѫt viӋn của quuͬ vӏ 
	Kháng cáo thay th҅ Cѫp 2 đ҉ thay đổi ngây xuѫt viӋn của quuͬ vӏ 

	Mơ̥c 8: ViӋc cѭn lâm n҅u quuͬ vӏ cho rѷng các dӏch vơ̥ chăm sóc sức khӓe tѧi gia, chăm sóc đi҇u dЯỡng chuyên môn hoѽc dӏch vơ̥ của CЭ sở phơ̥c hồi chức năng toân diӋn ngoѧi trỉ (CORF) k҅t thỉc quá sớm 
	Mơ̥c 8.1: Chỉngtôi s҃ báo trЯớc cho quuͬ vӏ khi khoѩn bao trѩ của quuͬ vӏ sѵp chѫmdứt 
	Mơ̥c 8.2: Kháng cáo Cѫp1 đ҉ ti҅ptơ̥c dӏch vơ̥ chăm sóc của quuͬ vӏ 
	Tổ chức Cѩi thiӋn Chѫt lЯợng lâ gì? 
	Quuͬ vӏ cѭn yêu cѭu đi҇u gì? 
	Thời hѧn đ҉ quuͬ vӏ liên lѧc với tổ chức nây lâ khi nâo? 
	Đi҇u gì s҃ xѩy ra trong quá trình xem xét của Tổ Chức Cѩi ThiӋn Chѫt LЯợng? 
	Đi҇u gì s҃ xѩy ra n҅u nhӳng ngЯời đánh giá trѩ lời Đồng ý? 
	Đi҇u gì s҃ xѩy ra n҅u nhӳng ngЯời đánh giá trѩ lời Từ Chӕi? 
	Mơ̥c 8.3: Kháng Nghӏ Cѫp2 đ҉ ti҅ptơ̥c dӏch vơ̥ chăm sóc của quuͬ vӏ 
	Đi҇u gì s҃ xѩy ra n҅u tổ chức đánh giá trѩ lời Đồng ÿ? 
	Đi҇u gì s҃ xѩy ra n҅u tổ chức đánh giá trѩ lời Từ Chӕi? 
	Mơ̥c 8.4: Đi҇ugì s҃ xѩyra n҅u quuͬ vӏ bӓ lỡ thờihѧn ti҅nhânh Kháng cáo Cѫp 1? 

	Mơ̥c 9: Chuy҉n kháng cáo của quuͬ vӏ lên cѫp cao hЭn Cѫp 2 
	Mơ̥c 9.1: Các bЯớc ti҅p theo đӕivớicác dӏch vơ̥ vâ vѳt dơ̥ng của Medicare 
	Mơ̥c 9.2: Các bЯớc ti҅p theo đӕivớicác dӏch vơ̥ vâ vѳt dơ̥ng của MediCal 

	Mơ̥c 10: Cách khi҅u nѧi 
	Mơ̥c 10.1: Khi҅unѧi nộibộ 
	Mơ̥c 10.2: Khi҅unѧi bên ngoâi 


	ChЯЭng 10: K҅t thỉc tЯ cách hội viên của quuͬ vӏ trong chЯЭng trình Cal MediConnect của chỉng tôi 
	Mơ̥c lơ̥c 
	A.  Thời đi҉m quý vӏ có th҉ k҅t thỉc tЯ cách hội viên của quuͬ vӏ trong chЯЭng trình Cal MediConnect của chỉng tôi 
	B.  Cách thức k҅t thỉc tЯ cách hội viên của quuͬ vӏ trong chЯЭng trình Cal MediConnect của chỉng tôi 
	C.  Cách thức tham gia chЯЭng trình Cal MediConnect khác 
	D.  Cách thức nhѳn đЯợc riêng các dӏch vơ̥ Medicare vâ MediCal 
	D1. Cách nhѳn các dӏch vơ̥ Medicare của quý vӏ 
	D2. Cách nhѳn dӏch vơ̥ MediCal của quý vӏ 

	E.  Ti҅p tơ̥c nhѳn dӏch vơ̥ y t҅ vâ thuӕc thõng qua chЯЭng trình của chỉng tõi cho đ҅n khi tЯ cách hội viên của quuͬ vӏ k҅t thỉc 
	F.  Các trЯờng hợp khác khi tЯ cách hội viên của quuͬ vӏ trong chЯЭng trình Cal MediConnect của chỉng tôi k҅t thúc 
	G.  Các quy tѵc chӕng lѧi viӋc yêu cѭu quuͬ vӏ rời khӓi chЯЭng trình Cal MediConnect của chỉng tôi vì bѫt kұ luͬ do nâo liẽn quan đ҅n sức khӓe 
	H.  Quuͬ vӏ có quy҇n khi҅u nѧi n҅u chỉng tôi k҅t thỉc tЯ cách hội viên của quuͬ vӏ trong chЯЭng trình của chỉng tôi 
	I.  Cách thức nhѳn thêm thông tin v҇ viӋc k҅t thỉc tЯ cách hội viên trong chЯЭng trình của quuͬ vӏ 

	ChЯЭng 11: Thõng báo pháp luͬ 
	Mơ̥c lơ̥c 
	A.  Thông báo v҇ các luѳt 
	B.  Thông báo v҇ viӋc không phân biӋt đӕi xư̂ 
	C.  Thông báo v҇ Medicare lâ bên thanh toán thứ hai vâ MediCal lâ bên thanh toán nhЯ phЯЭng sách cuӕi cúng 
	D.  Trách nhiӋm của bên thứ ba 
	E.  Nhâ thѭu độc lѳp 
	F.  Gian lѳn trong chЯЭng trình bѩo hi҉m sức khӓe 
	G.  Các trЯờng hợp nѷm ngoâi tѭm ki҉m soát của Health Net Cal MediConnect 
	H.  Thông báo v҇ Thӵc hiӋn quy҇n riêng tЯ 
	NghѺa Vơ̥ của Các Thӵc Th҉ ĐЯợc Bao Trѩ: 
	Các biӋn pháp bѩovê nội bộ cho PHI bѷng lời nói, văn bѩn vâ điӋn tư̂: 
	ViӋc sư̂ dơ̥ngvà ti҅tlộ PHI đЯợc cho phép 
	ViӋc Ti҅t Lộ PHI của Quý Vӏ ĐЯợc Cho Phép hoѽc Bѵt Buộc Khác: 
	ViӋc sư̂ dơ̥ngvà ti҅tlộ PHI của quý vӏ yêu cѭu sӵ cho phép bѷng văn bѩn của quý vӏ 
	Quy҇n Cá Nhân 
	Thông tin liên lѧc 
	THÔNG BËO V҆ QUY҆N RIÊNG TЮ ĐӔI VỚI THÔNG TIN TÀI CHÍNH 


	ChЯЭng 12: Đӏnh nghѺa v҇ các thuѳt ngӳ quan trӑng 
	Giới thiӋu 

	Bộ phѳn Dӏch vơ̥ hội viẽn của Health Net Cal MediConnect 




