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Iba pang mga wika 
at format 
Iba pang mga wika 
Makukuha ninyo itong Handbook ng Miyembro at iba pang 
babasahin ng plano nang libre sa iba pang mga wika. 
Tumawag sa PHC sa (800) 863-4155 (TTY/TDD:  
(800) 735-2929 o 711). Ang tawag ay toll free. Basahin 
itong Handbook ng Miyembro upang malaman pa ang 
tungkol sa mga serbisyong tulong sa wika sa 
pangangalaga ng kalusugan, gaya ng mga serbisyo ng 
interpreter at pagsasaling-wika. 

Iba pang mga format 
Makukuha ninyo ang impormasyong ito sa iba pang 
format, gaya ng braille, naka-print na ang laki ng font ay 
20-point, audio, at maa-access na mga elektronikong 
format nang walang bayad. Tumawag sa (800) 863-4155 
(TTY/TDD: (800) 735-2929). Ang tawag ay toll free. 

Mga serbisyo ng interpreter 
Ibinibigay ng PHC ang parehong nakasulat at sinasalitang 
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mga serbisyo ng interpretasyon mula sa isang 
kuwalipikadong interpreter, nang 24 na oras, nang walang 
bayad. Hindi ninyo kailangang gumamit ng isang miyembro 
ng pamilya o kaibigan bilang isang interpreter. Sinisikap 
naming pigilin ang paggamit ng mga menor de edad bilang 
mga interpreter, maliban kung ito ay isang emergency. 
Magagamit nang walang bayad ang mga serbisyong 
interpreter, pangwika at pangkultura. Magagamit ang 
tulong 24 na oras kada araw, 7 araw kada linggo. Para sa 
tulong sa wika o para makuha ang handbook na ito sa 
ibang wika, tumawag sa (800) 863-4155 (TTY/TDD:  
(800) 735-2929). Ang tawag ay toll free. 
Tagline sa Ingles 

ATTENTION: If you need help in your language call 1-800-863-4155  
(TTY: 1-800-735-2929). Aids and services for people with disabilities, like documents in 
braille and large print, are also available. Call 1-800-863-4155 (TTY: 1-800-735-2929). 
These services are free of charge. 

 (Arabic)الشعار بالعربیة 

  4155-863-800-1 بـ فاتصل بلغتك، المساعدة إلى احتجت إذا :االنتباه یُرجى
(TTY: 1-800-735-2929). بطریقة المكتوبة المستندات مثل اإلعاقة، ذوي لألشخاص والخدمات المساعدات أیًضا تتوفر 

  4155-863-800-1 بـ اتصل .الكبیر والخط بریل
(TTY: 1-800-735-2929) .مجانیة الخدمات ھذه. 

Հայերեն պիտակ (Armenian) 
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ: Եթե Ձեզ օգնություն է հարկավոր Ձեր լեզվով, զանգահարեք  
1-800-863-4155 (TTY: 1-800-735-2929)։ Կան նաև օժանդակ միջոցներ ու 
ծառայություններ հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար, օրինակ` Բրայլի 
գրատիպով ու խոշորատառ տպագրված նյութեր։ Զանգահարեք 1-800-863-4155 
(TTY: 1-800-735-2929)։ Այդ ծառայություններն անվճար են։ 

�� ស�� ល់���ែខ�រ (Cambodian) 
ចំ�៖ំ េបើអ�ក ្រត�វ �រជំនួយ ��� របស់អ�ក សូម ទូរស័ព�េ�េលខ 1-800-863-4155  
(TTY: 1-800-735-2929)។ ជំនួយ និង េស�កម� ស្រ�ប់ ជនពិ�រ 
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ដូច�ឯក�រសរេសរ�អក្សរផុស ស្រ�ប់ជនព�ិរែភ�ក ឬឯក�រសរេសរ�អក្សរពុម�ធំ 
ក៏�ចរក�នផងែដរ។ ទូរស័ព�មកេលខ 1-800-863-4155 (TTY: 1-800-735-2929)។ 
េស�កម��ងំេនះមិនគិតៃថ�េឡើយ។ 

简体中文标语 (Chinese) 
请注意：如果您需要以您的母语提供帮助，请致电 1-800-863-4155 (TTY: 1-800-735-2929)。
另外还提供针对残疾人士的帮助和服务，例如文盲和需要较大字体阅读，也是方便取用的。
请致电 1-800-863-4155 (TTY: 1-800-735-2929)。这些服务都是免费的。 

 (Farsi) ��مطلب به زبان فار 

  4155-863-800-1خواهید به زبان خود کمک دریافت کنید، با توجه: اگر می
(TTY: 1-800-735-2929) ها و خدمات مخصوص افراد دارای معلولیت، مانند مکتماس بگیرید. ک

-TTY: 1-800) 4155-863-800-1خط بریل و چاپ با حروف بزرگ، نیز موجود است. با  هاینسخه
 شوند.تماس بگیرید. این خدمات رایگان ارائه می (735-2929

िहंदी टैगलाइन (Hindi) 

�ान द� : अगर आपको अपनी भाषा म� सहायता की आव�कता है तो 1-800-863-4155  
(TTY: 1-800-735-2929) पर कॉल कर� । अश�ता वाले लोगो ंके िलए सहायता और सेवाएं, जैसे बे्रल 
और बड़े िपं्रट म� भी द�ावेज़ उपल� ह�। 1-800-863-4155 (TTY: 1-800-735-2929) पर कॉल कर� । 
ये सेवाएं िन: शु� ह�। 

Nqe Lus Hmoob Cob (Hmong) 
CEEB TOOM: Yog koj xav tau kev pab txhais koj hom lus hu rau 1-800-863-4155  
(TTY: 1-800-735-2929). Muaj cov kev pab txhawb thiab kev pab cuam rau cov neeg xiam 
oob qhab, xws li puav leej muaj ua cov ntawv su thiab luam tawm ua tus ntawv loj. Hu rau 
1-800-863-4155 (TTY: 1-800-735-2929). Cov kev pab cuam no yog pab dawb xwb. 

日本語表記 (Japanese) 
注意日本語での対応が必要な場合は 1-800-863-4155 (TTY: 1-800-735-2929)へお電話く

ださい。点字の資料や文字の拡大表示など、障がいをお持ちの方のためのサービスも用

意しています。1-800-863-4155 (TTY: 1-800-735-2929)へお電話ください。これらのサ

ービスは無料で提供しています。 

한국어 태그라인 (Korean) 
유의사항: 귀하의 언어로 도움을 받고 싶으시면 1-800-863-4155 (TTY: 1-800-735-2929) 
번으로 문의하십시오. 점자나 큰 활자로 된 문서와 같이 장애가 있는 분들을 위한 도움과 
서비스도 이용 가능합니다. 1-800-863-4155 (TTY: 1-800-735-2929) 번으로 
문의하십시오. 이러한 서비스는 무료로 제공됩니다. 
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ແທກໄລພາສາລາວ (Laotian) 
ປະກາດ: ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫືຼອໃນພາສາຂອງທ່ານໃຫ້ໂທຫາເບີ 1-800-863-4155  
(TTY: 1-800-735-2929). ຍັງມີຄວາມຊ່ວຍເຫືຼອແລະການບໍລິການສໍາລັບຄົນພິການ 
ເຊ່ັນເອກະສານທ່ີເປັນອັກສອນນູນແລະມີໂຕພິມໃຫຍ່ ໃຫ້ໂທຫາເບີ 1-800-863-4155  
(TTY: 1-800-735-2929). ການບໍລິການເຫ່ົຼານ້ີບ່ໍຕ້ອງເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃດໆ. 

Mien Tagline (Mien) 
LONGC HNYOUV JANGX LONGX OC: Beiv taux meih qiemx longc mienh tengx faan 
benx meih nyei waac nor douc waac daaih lorx taux 1-800-863-4155  
(TTY: 1-800-735-2929). Liouh lorx jauv-louc tengx aengx caux nzie gong bun taux ninh 
mbuo wuaaic fangx mienh, beiv taux longc benx nzangc-pokc bun hluo mbiutc aengx 
caux aamz mborqv benx domh sou se mbenc nzoih bun longc. Douc waac daaih lorx  
1-800-863-4155 (TTY: 1-800-735-2929). Naaiv deix nzie weih gong-bou jauv-louc se 
benx wang-henh tengx mv zuqc cuotv nyaanh oc. 

ਪੰਜਾਬੀ ਟੈਗਲਾਈਨ (Punjabi) 
ਿਧਆਨ ਿਦਓ: ਜ ੇਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਲ ਕਰੋ 1-800-863-4155 
(TTY: 1-800-735-2929). ਅਪਾਹਜ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਿਜਵ� ਿਕ ਬ�ੇਲ ਅਤੇ ਮੋਟੀ ਛਪਾਈ 
ਿਵੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ| ਕਾਲ ਕਰੋ 1-800-863-4155 (TTY: 1-800-735-2929). 
ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਫਤ ਹਨ| 

Русский слоган (Russian) 
ВНИМАНИЕ! Если вам нужна помощь на вашем родном языке, звоните по номеру 
1-800-863-4155 (линия TTY: 1-800-735-2929). Также предоставляются средства и 
услуги для людей с ограниченными возможностями, например документы крупным 
шрифтом или шрифтом Брайля. Звоните по номеру 1-800-863-4155  
(линия TTY: 1-800-735-2929). Такие услуги предоставляются бесплатно. 

Mensaje en español (Spanish) 

ATENCIÓN: si necesita ayuda en su idioma, llame al 1-800-863-4155  
(TTY: 1-800-735-2929). También ofrecemos asistencia y servicios para personas con 
discapacidades, como documentos en braille y con letras grandes. Llame al  
1-800-863-4155 (TTY: 1-800-735-2929). Estos servicios son gratuitos. 

Tagline sa Tagalog (Tagalog) 
ATENSIYON: Kung kailangan mo ng tulong sa iyong wika, tumawag sa  
1-800-863-4155 (TTY: 1-800-735-2929). Mayroon ding mga tulong at serbisyo para sa 
mga taong may kapansanan,tulad ng mga dokumento sa braille at malaking print. 
Tumawag sa 1-800-863-4155 (TTY: 1-800-735-2929). Libre ang mga serbisyong ito. 
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แท็กไลนภ์าษาไทย (Thai) 
โปรดทราบ: หากคณุตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นภาษาของคณุ กรณุาโทรศัพทไ์ปทีห่มายเลข  
1-800-863-4155 (TTY: 1-800-735-2929) นอกจากนี ้ยังพรอ้มใหค้วามชว่ยเหลอืและบรกิารตา่ง 
ๆ สําหรับบคุคลทีม่คีวามพกิาร เชน่ เอกสารตา่ง ๆ 
ทีเ่ป็นอักษรเบรลลแ์ละเอกสารทีพ่มิพด์ว้ยตัวอักษรขนาดใหญ ่กรณุาโทรศัพทไ์ปทีห่มายเลข  
1-800-863-4155 (TTY: 1-800-735-2929) ไมม่คีา่ใชจ้า่ยสําหรับบรกิารเหลา่นี ้

Примітка українською (Ukrainian)  
УВАГА! Якщо вам потрібна допомога вашою рідною мовою, телефонуйте на номер 
1-800-863-4155 (TTY: 1-800-735-2929). Люди з обмеженими можливостями також 
можуть скористатися допоміжними засобами та послугами, наприклад, отримати 
документи, надруковані шрифтом Брайля та великим шрифтом. Телефонуйте на 
номер 1-800-863-4155 (TTY: 1-800-735-2929). Ці послуги безкоштовні. 

Khẩu hiệu tiếng Việt (Vietnamese) 
CHÚ Ý: Nếu quý vị cần trợ giúp bằng ngôn ngữ của mình, vui lòng gọi số  
1-800-863-4155 (TTY: 1-800-735-2929). Chúng tôi cũng hỗ trợ và cung cấp các dịch vụ 
dành cho người khuyết tật, như tài liệu bằng chữ nổi Braille và chữ khổ lớn (chữ hoa). 
Vui lòng gọi số 1-800-863-4155 (TTY: 1-800-735-2929). Các dịch vụ này đều miễn phí. 

http://www.partnershiphp.org/


Handbook ng Miyembro ng PHC | Welcome 

 

Tumawag sa mga serbisyo sa miyembro sa (800) 863-4155 (TTY/TDD:  
(800) 735-2929). Narito kami Lunes-Biyernes, 8 a.m. - 5 p.m.  
Ang tawag ay toll free. O tumawag sa California Relay Line sa 711.  
Bumisita online sa www.partnershiphp.org 7 

Welcome sa Partnership 
HealthPlan of California! 
Salamat sa pagsali sa Partnership HealthPlan of California (PHC). Ang PHC ay isang 
planong pangkalusugan para sa mga taong mayroong Medi-Cal. Nakikipagtulungan 
kami sa Estado ng California upang tulungan kayo na kumuha ng pangangalaga ng 
kalusugan na kailangan ninyo. Nakikipagtulungan kami sa mga lokal na provider ng 
medikal upang masiguro na kayo at lahat ng aming miyembro ay mayroong de-kalidad 
na pangangalaga ng kalusugan. 

Handbook ng Miyembro 
Sinasabi sa inyo nitong Handbook ng Miyembro ang tungkol sa inyong saklaw sa ilalim 
ng PHC. Pakibasa ito nang mabuti at buo. Tutulong ito sa inyo na maunawaan at 
gamitin ang inyong mga benepisyo at mga serbisyo. Ipinaliliwanag din nito ang inyong 
mga karapatan at responsibilidad bilang miyembro ng PHC. Kung mayroon kayong mga 
espesyal na pangangailangang pangkalusugan, siguraduhing basahin ang lahat ng 
seksyon na naaangkop sa inyo. 

Tinatawag din itong Handbook ng Miyembro na Pinagsamang Katibayan ng Saklaw 
Evidence of Coverage (EOC) at Form ng Pagsisiwalat. Isa itong buod ng mga 
panuntunan at patakaran ng PHC at nakabatay sa kontrata sa pagitan ng PHC at ng 
Department of Health Care Services (DHCS). Kung gusto ninyo ng mas maraming 
impormasyon, tumawag sa PHC sa (800) 863-4155 (TTY/TDD: (800) 735-2929 o 711). 

Tumawag sa (800) 863-4155 (TTY/TDD: (800) 735-2929 o 711) upang humingi ng 
kopya ng kontrata sa pagitan ng PHC at DHCS. Maaari din kayong humingi ng isa pang 
kopya ng Handbook ng Miyembro nang walang bayad o bisitahin ang website ng PHC 
sa www.partnershiphp.org. upang tingnan ang Handbook ng Miyembro. Maaari din 
kayong humiling, nang walang bayad, ng kopya ng mga patakaran at pamamaraan ng 
PHC na hindi pribado at pampangasiwaan, o kung paano ma-access ang 
impormasyong ito sa aming website.
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Tumawag sa amin 
Narito ang PHC para tumulong. Kung may mga tanong kayo, tumawag sa  
(800) 863-4155 (TTY/TDD: (800) 735-2929 o 711). Bukas ang PHC Lunes - Biyernes,  
8 a.m. - 5 p.m. Ang tawag ay toll free. 

Maaari din kayong bumisita online anumang oras sa www.partnershiphp.org.  

Salamat,  
 

Partnership HealthPlan of California 

4665 Business Center Drive 
Fairfield, CA 94534 
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1. Pagsisimula bilang 
miyembro 

Paano kumuha ng tulong 
Gusto ng Partnership HealthPlan of California (PHC) na maging masaya kayo sa inyong 
pangangalaga ng kalusugan. Kung mayroon kayong anumang tanong o alalahanin 
tungkol sa inyong pangangalaga, gusto ng PHC na malaman mula sa inyo! 

Mga serbisyo sa miyembro 
Narito ang mga serbisyo sa miyembro ng PHC upang tulungan kayo. Kaya ng PHC na: 

 Sagutin ang mga tanong tungkol sa inyong planong pangkalusugan at mga 
saklaw na serbisyo 

 Tulungan kayo sa pagpili o pagpapalit ng provider ng pangunahing 
pangangalaga (PCP) 

 Sabihin sa inyo kung saan kukuha ng pangangalaga na kailangan ninyo 
 Tulungan kayo na kumuha ng mga serbisyo ng interpreter kung hindi kayo 

nagsasalita ng Ingles 
 Tulungan kayo na kumuha ng impormasyon sa iba pang wika at format 

Kung kailangan ninyo ng tulong, tumawag sa PHC sa (800) 863-4155 (TTY/TDD:  
(800) 735-2929 o 711). Narito kami Lunes - Biyernes, 8 a.m. - 5 p.m. Ang tawag ay toll 
free. Dapat siguraduhin ng PHC na maghihintay kayo nang mas mababa sa 10 minuto 
kapag tumatawag.  

Maaari din kayong bumisita online anumang oras sa www.partnershiphp.org. 

Sino ang maaaring maging miyembro 
Kuwalipikado kayo para sa PHC dahil kuwalipikado kayo para sa Medi-Cal at nakatira 
sa isa sa mga county na ito:  
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• Del Norte County (707) 464-3191 

• Humboldt County (877) 410-8809 

• Lake County (800) 628-5288 

• Lassen County (530) 251-8152 

• Marin County (877) 410-8817 

• Mendocino County (707) 463-7700 

• Modoc County (530) 233-6501 

• Napa County (707) 253-4511 

• Shasta County (877) 652-0731 

• Siskiyou County (530) 841-2700 

• Solano County (707) 784-8050 

• Sonoma County (877) 699-6868 

• Trinity County (800) 851-5658 

• Yolo County (866) 226-5415 
 

Maaari din kayong maging kuwalipikado para sa Medi-Cal sa pamamagitan ng Social 
Security dahil tumatanggap kayo ng SSI/SSP. Kung tumatanggap kayo ng SSI, 
tumawag sa opisina ng Social Security Administration (SSA) sa (800) 772-1213.  

Maaari kayong magtanong tungkol sa pagiging kuwalipikado para sa Medi-Cal sa 
opisina ng inyong lokal na mga serbisyong pangkalusugan at pantao ng county. 
Hanapin ang inyong lokal na opisina sa www.dhcs.ca.gov/services/medi-
cal/Pages/CountyOffices.aspx.  

Transitional Medi-Cal 

Ang Transitional Medi-Cal ay tinatawag ding “Medi-Cal para sa nagtatrabahong mga 
tao.” Maaari kang makakuha ng Transitional Medi-Cal kung huminto kayo sa pagkuha 
ng Medi-Cal dahil: 

 Nagsimula kayong kumita ng mas maraming pera. 
 Nagsimulang makatanggap ang inyong pamilya ng mas maraming suporta sa 

anak o asawa. 

Maaari kayong magtanong tungkol sa pagiging kuwalipikado para sa Transitional Medi-Cal 
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sa opisina ng inyong lokal na mga serbisyong pangkalusugan at pantao ng county sa 
http://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/Pages/CountyOffices.aspx or call Health Care 
Options at 1-800-430-4263 (TTY 1-800-430-7077 or 711).  

Mga Identification (ID) card  
Bilang miyembro ng PHC, makakakuha kayo ng PHC ID card. Dapat ninyong ipakita 
ang inyong PHC ID card at ang iyong Medi-Cal Benefits Identification Card (BIC), na 
ipinadala sa inyo ng Estado ng California, kapag kumuha kayo ng anumang mga 
serbisyo o reseta sa pangangalaga ng kalusugan. Dapat ninyong dalhin ang lahat ng 
inyong health card sa lahat ng oras. Narito ang sampol ng mga BIC at PHC ID card 
upang ipakita sa inyo kung ano ang magiging hitsura ng sa inyo: 

 
 
Narito ang isang sampol ng PHC ID card upang ipakita sa inyo kung ano ang hitsura ng sa inyo:  

 

 
 
Tumutulong sa inyong provider ang pagpapakita ng inyong PHC ID card upang 
malaman kung sino ang tatawagan para sa mga tanong, paunang pag-apruba, at 
pagkokoordina ng inyong pangangalaga. Kung palitan ninyo ang inyong PCP, o lumipat 
sa isa pang county na sineserbisyuhan ng PHC, maaari kayong makakuha ng bagong 

HARAP LIKOD 
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ID card mula sa PHC. Maaari din kayong Tumawag sa PHC upang humingi ng bagong 
ID card anumang oras. 
Kung hindi ninyo makuha ang inyong PHC ID card sa loob ng ilang linggo pagkatapos 
ng petsa ng inyong pagpapatala, o kung masira, mawala o manakaw ang inyong card, 
tumawag kaagad sa mga serbisyo sa miyembro. Magpapadala kami sa inyo ng bagong 
card nang walang bayad. Tumawag sa PHC sa (800) 863-4155 (TTY/TDD:  
(800) 735-2929 o 711). Narito kami Lunes – Biyernes, 8 a.m. – 5 p.m.  
 
Maaari din kayong makapag-print ng inyong ID card mula sa aming portal ng miyembro. 
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2. Tungkol sa inyong 
planong 
pangkalusugan 

Pangkalahatang ideya ng planong pangkalusugan 
Ang PHC ay isang planong pangkalusugan para sa mga taong mayroong Medi-Cal sa 
mga county ng Del Norte, Humboldt, Lake, Lassen, Marin, Mendocino, Modoc, Napa, 
Shasta, Siskiyou, Solano, Sonoma, Trinity, at Yolo. Nakikipagtulungan kami sa Estado 
ng California upang tulungan kayo na kumuha ng pangangalaga ng kalusugan na 
kailangan ninyo.  

Maaari kayong makipag-usap sa isa sa mga kinatawan ng mga serbisyo sa miyembro 
ng PHC upang malaman pa ang tungkol sa planong pangkalusugan at kung paano ito 
pagaganahin para sa inyo. Tumawag sa PHC sa (800) 863-4155 (TTY/TDD:  
(800) 735-2929 o 711). 

Kailan magsisimula at magtatapos ang inyong saklaw 
Awtomatiko kayong nakatala sa PHC batay sa uri ng Medi-Cal na kuwalipikado kayo at 
sa county kung saan kayo nakatira. Hindi maaaring piliin ng mga miyembro na umalis 
sa PHC para pumunta sa Medi-Cal ng Estado o isa pang planong pangkalusugan ng 
Medi-Cal. Dapat ninyong ipakita ang inyong PHC ID card at ang inyong Medi-Cal 
Benefits Identification Card (BIC) kapag kumuha kayo ng anumang mga serbisyo o 
reseta sa pangangalaga ng kalusugan. 

Kakailanganing i-renew ang inyong saklaw sa Medi-Cal bawat taon. Kung hindi  
mai-renew ng inyong opisina ng lokal na county ang inyong saklaw sa Medi-Cal gamit 
ang mga elektronikong mapagkukunan, padadalhan kayo ng county ng isang renewal 
form ng Medi-Cal. Kumpletuhin ang form na ito at ibalik ito sa inyong ahensya ng mga 
serbisyong pantao ng lokal na county. Maaari ninyong ibalik ang inyong impormasyon 
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nang online, personal, o sa pamamagitan ng telepono o iba pang elektronikong paraan 
kung magagamit sa inyong county. 

Sa unang buwan ng pagiging karapat-dapat sa PHC, makatatanggap kayo ng 
pangangalaga mula sa alinmang provider ng Medi-Cal na handang singilin kami. Bilang 
bagong miyembro, makatatanggap kayo ng PHC ID card, ang Handbook at Direktoryo 
ng Provider na ito, o impormasyon tungkol sa kung paano makikita, ipi-print o hihiling ng 
mga babasahing ito sa aming website. 

Sa ikalawang buwan ng pagiging karapat-dapat sa PHC, itatalaga sa inyo ang isang 
provider ng pangunahing pangangalaga (PCP). Naka-print sa inyong ID card ang 
nakatalaga sa inyo na PCP. Dapat kayong makipagkita sa PCP na ito para sa mga 
serbisyong pangunahing pangangalaga. Nasa inyong ID card ang petsa ng simula ng 
pagpapatingin sa inyong PCP. Tinutulungan kayo ng Direktoryo ng Provider na pumili 
ng bagong PCP kung hindi ninyo gusto ang PCP na pinili para sa inyo. 

Maaaring kailanganin ang paunang pahintulot (tinatawag ding paunang pag-apruba) 
para sa ilang serbisyo, kahit hindi kayo nakatalaga sa isang PCP. Kung kailangan ninyo 
ng tulong sa pagkuha ng paunan pag-apruba sa inyong unang buwan, tumawag sa 
PHC sa (800) 863-4155 (TTY/TDD (800) 735-2929 o 711). Maaaring magtapos ang 
pagiging karapat-dapat sa PHC kung totoo ang alinman sa sumusunod: 

• Umalis kayo sa county Nasa bilangguan o preso kayo 

• Wala na kayong Medi-Cal 

• Nasa isang pasilidad ng pangmatagalang pangangalaga kayo pagkaraan ng 
buwan ng pagtanggap at sa susunod na buwan 

Kung mawala ang inyong saklaw ng Medi-Cal sa PHC, maaari pa rin kayong maging 
karapat-dapat para sa Fee-for-Service (FFS) na Medi-Cal na saklaw. Kung hindi kayo 
sigurado kung saklaw pa rin kayo ng PHC, mangyaring tumawag sa (800) 863-4155 
(TTY/TDD (800) 735-2929) o 711).  

Mga espesyal na konsiderasyon para sa mga American Indian sa 
pinamamahalaang pangangalaga 

Kung kayo ay isang American Indian, may karapatan kayong kumuha ng mga serbisyo 
sa pangangalaga ng kalusugan sa isang Indian Health Care Provider (IHCP). Para 
malaman ang higit pa, mangyaring tumawag sa Indian Health Services sa  
(916) 930-3927 o bisitahin ang website ng Indian Health Services sa www.ihs.gov.  
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Paano gumagana ang inyong plano 
Ang PHC ay isang pinamamahalaang pangangalaga na planong pangkalusugan na 
nakakontrata sa DHCS. Nakikipagtulungan ang PHC sa mga doktor, ospital, at iba pang 
provider ng pangangalaga sa kalusugan sa lugar na pinagseserbisyuhan ng PHC para 
magbigay ng pangangalaga sa kalusugan sa inyo, ang miyembro. Habang kayo ay 
miyembro ng PHC, maaari kayong karapat-dapat na kumuha ng ilang karagdagang 
serbisyo na ibinibigay sa pamamagitan ng FFS Medi-Cal. Kasama rito ang mga reseta 
sa outpatient, mga gamot na walang reseta at ilang medikal na supply sa pamamagitan 
ng FFS Medi-Cal Rx. 

Sasabihin sa inyo ng mga Serbisyo sa Miyembro kung paano gumagana ang PHC , 
paano kuhanin ang pangangalagang kailangan ninyo, paano mag-iskedyul ng mga 
appointment sa provider sa loob ng karaniwang mga oras ng pag-access, paano 
humiling ng mga serbisyo ng interpreter na walang bayad, at kung paano malaman 
kung kuwalipikado kayo para sa mga serbisyong pangtransportasyon.  

Upang malaman ang higit pa, tumawag sa PHC sa (800) 863-4155 (TTY/TDD:  
(800) 735-2929 o 711). Maaari din ninyong makita ang impormasyon ng serbisyo sa 
miyembro sa online sa www.partnershiphp.org. 

Mga mag-aaral sa kolehiyo na lumipat sa isang 
bagong county o sa labas ng California 
Kung lumipat kayo sa isang bagong county sa California upang pumasok sa kolehiyo, 
sasaklawin ng PHC ang mga serbisyo sa emergency room at agarang pangangalaga sa 
inyong bagong county. Makukuha ng lahat ng nagpatal sa Medikal ang mga serbisyong 
pang-emergency at agarang pangangalaga sa Medi-Cal sa buong estado anuman ang 
tinitirhang county. Sinasaklaw lamang sa inyong tinitirhang county ang rutinang 
pangangalaga at pangangalaga para makaiwas sa sakit. 

Kung nakatala kayo sa Medi-Cal at papasok sa kolehiyo sa ibang county sa California, 
hindi ninyo kailangang mag-apply para sa Medi-Cal sa county na iyon. 

Kapag pansamantala kayong umalis mula sa tahanan upang pumunta sa kolehiyo sa 
isa pang county sa California, mayroon kayong dalawang pagpipilian. Maaari kayong: 
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 Mag-abiso sa opisina ng mga serbisyong panlipunan sa inyong lokal na 
county na pansamantala kayong lilipat upang pumasok sa kolehiyo at ibigay 
ang inyong address sa bagong county. Ia-update ng county ang mga rekord 
ng kaso ng inyong bagong address at county code sa database ng Estado. 
Gamitin ang pagpipiliang ito kung gusto ninyong kumuha ng rutinang 
pangangalaga o pangangalaga upang makaiwas sa sakit sa inyong bagong 
county. Maaaring kailangan ninyong palitan ang mga planong 
pangkalusugan. Para sa mga tanong at upang maiwasan ang anumang 
pagkaantala sa pagpapatala sa bagong planong pangkalusugan, tumawag sa 
Health Care Options sa 1-800-430-4263 (TTY 1-800-430-7077 o 711). 

O 

 Piliin na hindi baguhin ang inyong planong pangkalusugan kapag 
pansamantala kayong lilipat upang pumasok sa kolehiyo sa ibang county. 
Magagawa lang ninyong maka-access sa mga serbisyo ng emergency room 
at agarang pangangalaga sa bagong county para sa ilang kondisyon. Upang 
malaman ang higit pa, pumunta sa Kabanata 3, “Paano kumuha ng 
pangangalaga.” Para sa rutinang pangangalaga o pangangalaga upang 
makaiwas sa sakit, kakailanganin ninyong gamitin ang regular na network ng 
mga provider ng PHC na matatagpuan sa tinitirhang county ng ulo ng 
sambahayan.  

Kung pansamantala kayong aalis sa California upang pumasok sa kolehiyo sa iba pang 
estado at gusto ninyong panatilihin ang inyong saklaw sa Medi-Cal, makipag-ugnayan 
sa inyong eligibility worker sa opisina ng mga serbisyong pangkalusugan at pantao ng 
inyong lokal na county. Hanapin ang inyong lokal na opisina sa 
www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/Pages/CountyOffices.aspx. Hangga't karapat-dapat 
kayo, sasaklawin ng Medi-Cal ang mga serbisyong pang-emergency at agarang 
pangangalaga sa isa pang estado. Sasaklawin din namin ang pangangalagang pang-
emergency na magreresulta sa pagkakaospital sa Canada at Mexico kung aprubado 
ang serbisyo at natutugunan ng doktor at ospital ang mga patakaran ng Medi-Cal. Hindi 
saklaw sa labas ng California ang mga serbisyong rutinang pangangalaga at 
pangangalaga upang makaiwas sa sakit, kasama ang mga inireresetang gamot. Kung 
gusto ninyo ng Medicaid sa isa pang estado, kakailanganin ninyong mag-apply sa 
estadong iyon. Hindi kayo magiging karapat-dapat para sa Medi-Cal at hindi babayaran 
ng PHC ang inyong pangangalaga ng kalusugan. 
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Pagpapatuloy ng pangangalaga 
Bilang miyembro ng PHC, kukuhanin ninyo ang iyong pangangalaga ng kalusugan mula 
sa mga provider sa aming network. Sa ilang kaso, maaaring makapunta kayo sa mga 
provider na wala sa network ng PHC. Tinatawag itong pagpapatuloy ng pangangalaga. 
Tumawag sa PHC at sabihin sa amin kung kailangan ninyong magpatingin sa isang 
provider na wala sa network. Sasabihin namin sa inyo kung mayroon kayong 
pagpapatuloy ng pangangalaga. Magagamit ninyo ang pagpapatuloy ng pangangalaga, 
nang hanggang 12 buwan, o mahigit pa sa ilang kaso, kung totoo ang lahat ng 
sumusunod: 

 Mayroon kayong tuloy-tuloy na ugnayan sa provider na wala sa plano, bago ang 
pagpapatala sa PHC 

 Handa ang provider na wala sa plano na makipagtulungan sa PHC at sumasang-
ayon sa mga hinihingi ng PHC 

 Natingnan kayo ng provider na wala sa plano nang kahit isang beses man lang 
sa loob ng labindalawang (12) buwan bago ang inyong pagpapatala sa PHC 
para sa isang pagbisita na hindi pang-emergency 

 Natingnan kayo ng provider na wala sa plano nang kahit isang beses man lang 
sa loob ng anim (6) na buwan bago ang paglipat ng mga serbisyo mula sa isang 
Panrehiyong Sentro patungo sa PHC 

 Walang nakadokumentong alalahanin sa kalidad ng pangangalaga ang PHC sa 
provider ng hindi plano 

Kung hindi sumali ang inyong mga provider sa network ng PHC sa katapusan ng  
12 buwan, hindi sumasang-ayon sa mga presyo ng pagbabayad ng PHC o hindi 
natutugunan ang mga hinihingi sa kalidad ng pangangalaga, kakailanganin ninyong 
lumipat sa mga provider sa network ng PHC o tumawag sa mga serbisyo sa miyembro 
sa (800) 863-4155 (TTY/TDD: (800) 735-2929 o 711) upang pag-usapan ang inyong 
mga pagpipilian.  

Mga provider na umalis sa PHC o mga provider na wala sa plano 
Kung ginagamot kayo ng isang provider para sa ilang kalagayan ng kalusugan na hindi 
isang provider ng PHC o huminto ang inyong provider na magtrabaho sa PHC, maaari 
kayong manatiling makakuha ng mga serbisyo mula sa provider na iyon. Isa itong anyo 
ng pagpapatuloy ng pangangalaga. Ang mga serbisyong ibinibigay ng PHC para sa 
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pagpapatuloy ng pangangalaga ay kinabibilangan ng ngunit hindi limitado sa: 

 Mga malubhang karamdaman (isang medikal na problema na 
nangangailangan ng mabilis na pansin) – hangga't tumatagal ang kondisyon. 

 Hindi gumaling-galing na karamdaman ng katawan at pag-uugali (isang 
medikal na problema na mayroon kayo nang matagal na) – para sa tagal ng 
panahon na kailangan para matapos ang kurso ng paggamot at upang 
isaayos ang ligtas na paglipat sa bagong doktor sa network ng PHC. 

 Pagbubuntis – sa panahon ng pagbubuntis at sa kasunod na panahon ng 
panganganak. 

 Mga serbisyo para sa kalusugan ng pag-iisip ng ina  
 Pangangalaga sa bagong silang na anak sa pagitan ng pagsilang at edad na 

36 na buwan na aabot sa 12 buwan mula sa petsa ng pagsisimula ng saklaw 
o ang petsa na natapos ang kontrata ng provider sa PHC.  

 Sakit na may taning ang buhay (isang medikal na problema na nagbabanta 
sa buhay) – hangga't tumatagal ang sakit. Maaaring lumampas sa 
labindalawang (12) buwan ang pagkumpleto sa mga saklaw na serbisyo mula 
sa panahon na huminto ang provider sa pagtatrabaho sa PHC. 

 Pagsasagawa ng operasyon o iba pang medikal na pamamaraan mula sa 
isang provider na wala sa plano hangga't ito ay saklaw, kinakailangan dahil 
sa medikal na kalagayan at awtorisado ng PHC bilang bahagi ng isang 
nakadokumentong kurso ng paggamot at inirekomenda at idinokumento ng 
provider – operasyon o iba pang medikal na pamamaraan na mangyayari sa 
loob ng 180 araw ng pagtatapos ng kontrata ng provider o 180 araw mula sa 
petsa ng pagkabisa ng saklaw ng bagong miyembro.  

 
Para sa iba pang kalagayan na maaaring maging kuwalipikado, tumawag sa  
(800) 863-4155 

Kung hindi handang magpatuloy na magbigay ng mga serbisyo ang provider na wala sa 
plano, hindi sumasang-ayon sa pagbabayad o iba pang tuntunin sa pagbibigay ng 
pangangalaga, hindi kayo makatatanggap ng pagpapatuloy ng pangangalaga mula sa 
provider. Tumawag sa mga serbisyo sa miyembro sa (800) 863-4155 (TTY/TDD:  
(800) 735-2929 o 711) para sa tulong sa pagpili ng isang nakakontratang provider na 
magpapatuloy sa inyong pangangalaga o kung mayroon kayong anumang tanong o 
problema sa pagtanggap ng mga saklaw na serbisyo mula sa isang provider na hindi na 
bahagi ng PHC. 
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Hindi hinihingi sa PHC na magbigay ng pagpapatuloy ng pangangalaga para sa mga 
serbisyong hindi saklaw ng Medi-Cal, matibay na kagamitang medikal, transportasyon, 
iba pang pantulong na serbisyo at mga provider ng serbisyo na kinuha mula sa 
malalaking serbisyo. Upang malaman ang higit pa tungkol sa pagpapatuloy ng 
pangangalaga at mga kuwalipikasyon sa pagiging karapat-dapat, at upang marinig ang 
tungkol sa lahat ng magagamit na serbisyo, tumawag sa (800) 863-4155. 

Mga gastusin 

Mga gastusin ng miyembro 
Pinaglilingkuran ng PHC ang mga taong kuwalipikado sa Medi-Cal. Sa karamihang 
kaso, ang mga miyembro ng PHC ay hindi kailangang magbayad para sa mga saklaw 
na serbisyo, premium o deductible. Maaaring magkaroon ng buwanang premium at 
mga copayment ang mga miyembro na nakatala sa California Children’s Health 
Insurance Program (CCHIP) sa mga county ng Santa Clara, San Francisco at San 
Mateo at mga miyembro na nasa Medi-Cal for Families Program. Maliban para sa mga 
pangangalagang pang-emergency, agarang pangangalaga o sensitibong 
pangangalaga, dapat kayong kumuha ng paunang pag-apruba mula sa PHC bago 
magpatingin sa isang provider na nasa labas ng network ng PHC. Kung hindi kayo 
makakuha ng paunang pag-apruba at pumunta kayo sa isang provider na nasa labas 
ng network para sa pangangalaga na hindi pangangalagang pang-emergency, agarang 
pangangalaga o sensitibong pangangalaga, maaaring kailanganin ninyong magbayad 
para sa pangangalaga mula sa mga provider na wala sa network. Para sa listahan ng 
mga saklaw na serbisyo, pumunta sa “Mga benepisyo at serbisyo.”  

Para sa mga miyembro na may pangmatagalang pangangalaga at hati 
sa gastos 

Maaaring kailanganin ninyong magbayad ng bahagi ng gastos bawat buwan para sa 
inyong mga serbisyo sa pangmatagalang pangangalaga. Ang halaga ng inyong bahagi 
ng gastos ay depende sa inyong kita at mga mapagkukunan. Bawat buwan, babayaran 
ninyo ang sarili ninyong mga bayaring medikal, kabilang ang ngunit hindi limitado sa 
mga bayarin sa Managed Long Term Support Services (MLTSS), hanggang sa maging 
katumbas ang halagang inyong binayaran ng inyong hati sa gastos. Pagkatapos niyon, 
sasaklawin ang inyong pangmatagalang pangangalaga ng PHC para sa buwang iyon. 
Hindi kayo sasaklawin ng PHC hanggang sa mabayaran ninyo ang buong bahagi ng 
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gastos ng inyong pangmatagalang pangangalaga para sa buwan.  

Paano binabayaran ang isang provider 
Binabayaran ng PHC ang mga provider sa mga paraang ito: 

 Mga pagbabayad na capitation 

 Binabayaran ng PHC ang ilang provider ng nakatakdang halaga ng 
pera bawat buwan para sa bawat miyembro ng PHC. Tinatawag itong 
pagbabayad na capitation. Nagtutulungan ang PHC at mga provider 
upang magpasya sa halaga ng babayaran. 

 Mga pagbabayad na FFS 

 Nagbibigay ng pangangalaga ang ilang provider sa mga miyembro ng 
PHC at pagkatapos ay ipinadadala sa PHC ang bayarin para sa mga 
serbisyong kanilang ibinigay. Tinatawag itong pagbabayad na FFS. 
Nagtutulungan ang PHC at mga provider upang magpasya kung 
magkano ang halaga ng bawat serbisyo. 

 Mga Programa sa Pagpapahusay ng Kalidad  
• Ginagantimpalaan nitong programa sa pagbabayad na nakabatay sa 

halaga ang aming mga nakakontratang provider ng pangunahing 
pangangalaga, mga pasilidad ng pangmatagalang pangangalaga, at mga 
espesyalista dahil natugunan nila o nahigitan pa ang ilang pamantayan ng 
kalidad. Pinahuhusay ng programang ito ang pangangalaga sa kalusugan 
ng miyembro at hinihikayat ang pagganap ng provider. 

• Upang malaman ang higit pa tungkol sa kung paano binabayaran ng  
PHC ang mga provider, tumawag sa (800) 863-4155 (TTY/TDD:  
(800) 735-2929 o 711). 

Paghingi sa PHC na bayaran ang isang bayarin 
Ang mga saklaw na serbisyo ay mga serbisyo sa pangangalaga ng kalusugan na ang 
PHC ang responsableng magbayad. Kung makatanggap kayo ng isang bayarin para sa 
mga bayad sa mga serbisyong pansuporta, mga copay o bayad sa pagrerehistro para 
sa isang saklaw na serbisyo, huwag bayaran ang bayarin. Tumawag kaagad sa mga 
serbisyo sa miyembro sa (800) 863-4155 (TTY/TDD: (800) 735-2929 o 711). 

Paghingi sa PHC na bayaran kayo para sa mga gastusin 
Kung nagbayad kayo para sa mga serbisyong natanggap na ninyo at gusto ninyong 
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bayaran kayo ng PHC (ibalik sa inyo ang inyong ibinayad), dapat ninyong matugunan 
ang lahat ng mga sumusunod na kondisyon: 

 Ang serbisyong inyong natanggap ay isang saklaw na serbisyo na ang PHC 
ang responsableng magbayad. Hindi ibabalik ng PHC ang inyong ibinayad 
para sa isang serbisyong hindi saklaw ng alinman sa Medi-Cal o PHC.  

 Natanggap ninyo ang saklaw na serbisyo matapos kayong maging 
kuwalipikadong miyembro ng PHC. 

 Hiningi ninyong mabayaran kayo sa loob ng isang taon mula sa petsa na 
natanggap ninyo ang saklaw na serbisyo. 

 Nagbigay kayo ng katunayan na nagbayad kayo para sa saklaw na serbisyo, 
gaya ng isang detalyadong resibo mula sa provider. 

 Natanggap ninyo ang saklaw na serbisyo mula sa isang nakatalang provider 
ng Medi-Cal sa network ng PHC. Hindi ninyo kailangang matugunan ang 
kondisyong ito kung nakatanggap kayo ng mga serbisyong pang-emergency, 
serbisyo sa pagpaplano ng pamilya, o isa pang serbisyong pinapayagan ng 
Medi-Cal ang mga provider na wala sa network na isagawa nang walang 
paunang pag-apruba. 

 Kung karaniwang nangangailangan ng paunang pag-apruba ang saklaw na 
serbisyo, magbibigay ka ng katunayan mula sa provider na nagpapakita ng 
medikal na pangangailangan para sa saklaw na serbisyo. 

Sasabihin sa inyo ng PHC ang desisyon nito na magbalik ng bayad sa isang sulat na 
tinatawag na Abiso ng Aksyon. Kung matugunan ninyo ang lahat ng kondisyong nasa 
itaas, dapat kayong bayaran ng provider na nakatala sa Medi-Cal para sa buong halaga na 
inyong ibinayad. Kung tumanggi ang provider na bayaran kayo, babayaran kayo ng PHC 
para sa buong halaga na inyong ibinayad. Kung nakatala ang provider sa Medi-Cal, ngunit 
wala sa network ng PHC at tumangging bayaran kayo, babayaran kayo ng PHC, ngunit 
hanggang sa halaga lamang na babayaran ng FFS Medi-Cal. Babayaran kayo ng PHC 
para sa buong halaga na sariling pera para sa mga serbisyong pang-emergency, serbisyo 
sa pagpaplano ng pamilya, o isa pang serbisyo na pinapayagan ng Medi-Cal na maibigay 
ng mga provider na wala sa network nang walang paunang pag-apruba. Kung hindi ninyo 
matugunan ang isa sa mga kondisyong nasa itaas, hindi kayo babayaran ng PHC.  

Hindi kayo babayaran ng PHC kung: 

 Humingi kayo at nakatanggap ng mga serbisyo na hindi saklaw ng Medi-Cal, 
gaya ng mga serbisyong pangkosmetiko. 

 Mayroon kayong hindi natugunang Hati sa Gastos na Medi-Cal. 
 Pumunta kayo sa isang doktor na hindi tumatanggap ng Medi-Cal at lumagda 

kayo sa isang form na nagsasabing gusto pa rin ninyong matingnan at kayo 
mismo ang magbabayad para sa mga serbisyo. 
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 Hiningi ninyong bayaran kayo para sa mga co-pay para sa mga resetang 
saklaw ng inyong Medicare Part D na plano.
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3. Paano kumuha ng 
pangangalaga 

Pagkuha ng mga serbisyong pangangalaga sa 
kalusugan 
MANGYARING BASAHIN ANG SUMUSUNOD NA IMPORMASYON UPANG 
MALAMAN NINYO MULA KUNG KANINO O ANONG GRUPO NG MGA PROVIDER 
NG PANGANGALAGA SA KALUSUGAN ANG MAAARING MAKUHA 
Maaari kayong magsimulang makakuha ng mga serbisyong pangangalaga sa 
kalusugan sa inyong petsa ng pagkabisa ng pagpapatala. Laging dalhin ang inyong ID 
card ng PHC, Medi-Cal Benefits Identification Card (BIC), at anumang iba pang card ng 
insurance sa kalusugan. Huwag kailanman hayaan ang sinuman na gamitin ang inyong 
BIC o PHC ID card. 

Dapat pumili ang mga bagong miyembro ng isang provider ng pangunahing 
pangangalaga (PCP) sa network ng PHC. Ang network ng PHC ay isang grupo ng mga 
doktor, ospital at iba pang provider na nagtatrabaho sa amin. Dapat kayong pumili ng 
isang PCP sa loob ng 30 araw mula sa panahon na maging miyembro kayo sa PHC. 
Kapag hindi kayo pumili ng isang PCP, kami ang pipili ng isa para sa inyo.  

Maaari ninyong piliin ang kasalukuyan ninyong PCP o iba pang mga PCP para sa lahat 
ng miyembro ng pamilya sa PHC, hangga't available ang PCP. 

Kung mayroon kayong doktor na gusto ninyong panatilihin, o gusto ninyong humanap 
ng bagong PCP, maaari kayong tumingin sa Direktoryo ng Provider. Mayroon itong 
listahan ng lahat ng PCP na nasa PHC network. Mayroong ibang impormasyon ang 
Direktoryo ng Provider upang tulungan kayong pumili ng PCP. Kung kailangan ninyo ng 
isang Direktoryo ng Provider, tumawag sa (800) 863-4155 (TTY/TDD: (800) 735-2929 o 
711). Maaari din ninyong mahanap ang Direktoryo ng Provider sa PHC website sa 
www.partnershiphp.org. 
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Kung hindi ninyo makuha ang pangangalagang kailangan ninyo mula sa isang kasaling 
provider sa network ng PHC, dapat humingi ang inyong PCP sa PHC ng pag-apruba 
upang ipadala kayo sa isang provider na wala sa network. Tinatawag itong referral. 
Hindi ninyo kailangan ng pag-apruba upang pumunta sa isang provider na wala sa 
network para kumuha ng mga sensitibong serbisyo na inilalarawan sa ilalim ng heading 
na “Sensitibong pangangalaga” mamaya sa kabanatang ito. 

Basahin ang natitirang bahagi ng kabanatang ito upang malaman pa ang tungkol sa 
mga PCP, ang Direktoryo ng Provider at ang network ng provider. 

 

Provider ng pangunahing pangangalaga (PCP) 
Dapat kayong pumili ng isang PCP sa loob ng 30 araw ng pagpapatala sa PHC. 
Depende sa inyong edad at kasarian, maaari kayong pumili ng isang general 
practitioner, OB/GYN, family practitioner, internist o pediatrician bilang inyong provider 
ng pangunahing pangangalaga (PCP). Maaari ding kumilos bilang inyong PCP ang 
isang nurse practitioner (NP), katulong na doktor (PA) o sertipikadong nars na midwife. 
Kung pinili ninyo ang isang NP, PA o sertipikadong nars na midwife, maaring italaga sa 
inyo ang isang doktor upang pangasiwaan ang inyong pangangalaga. Kung kayo ay 
nasa Medicare at Medi-Cal, o kung mayroon kayong iba pang insurance sa 
pangangalaga ng kalusugan, hindi ninyo kailangang pumili ng PCP. 
Maaari kayong pumili ng isang Indian Health Care Provider (IHCP), Federally Qualified 
Health Center (FQHC) o Rural Health Clinic (RHC) bilang inyong PCP. Depende sa uri 
ng provider, maaari kayong makapili ng isang PCP para sa inyong buong pamilya na 
mga miyembro ng PHC, hangga't available ang PCP. 

Tandaan: Maaaring piliin ng mga American Indian ang isang IHCP bilang kanilang PCP, 
kahit wala sa network ng PHC ang IHCP. 

Kung hindi kayo pumili ng isang PCP sa loob ng 30 araw ng pagpapatala, itatalaga 
kayo ng PHC sa isang PCP. Kung itinalaga kayo sa isang PCP at gusto ninyong 
magpalit, tumawag sa (800) 863-4155 (TTY/TDD: (800) 735-2929 o 711). Mangyayari 

Pinangangasiwaan ngayon ang mga benepisyo ng parmasya sa 
pamamagitan ng Fee-For-Service (FFS) Medi-Cal Rx program. 
Upang malaman ang higit pa, basahin ang seksyon na “Iba pang 
mga programa at serbisyo ng Medi-Cal” sa Kabanata 4. 
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ang pagbabago sa unang araw ng susunod na buwan.  

Ang gagawin ng inyong PCP ay: 

 Aalamin ang inyong kasaysayan ng kalusugan at mga pangangailangan 
 Pananatilihin ang inyong mga rekord na pangkalusugan 
 Ibibigay sa inyo ang pangangalaga sa kalusugan upang makaiwas sa sakit at 

rutina na kailangan ninyo 
 I-refer (ipadala) kayo sa isang espesyalista kung kailangan ninyo ng isa 
 Isaayos ang pangangalaga ng ospital kung kailangan ninyo ito 

Maaari kayong tumingin sa Direktoryo ng Provider upang humanap ng isang PCP sa 
PHC network. Ang Direktoryo ng Provider ay may listahan ng mga IHCP, FQHC at RHC 
na nagtatrabaho sa PHC. 

Makikita ninyo ang Direktoryo ng Provider ng PHC sa online sa www.partnershiphp.org. 
O maaari ninyong hilingin na ipadala sa inyo sa koreo ang Direktoryo ng Provider sa 
pamamagitan ng pagtawag sa (800) 863-4155 (TTY/TDD: (800) 735-2929 o 711). 
Maaari din kayong tumawag upang malaman kung ang PCP na gusto ninyo ay 
tumatanggap ng mga bagong pasyente.  

Mga pagpipiliang doktor at iba pang provider 
Kayo ang pinakamahusay na nakakaalam sa inyong mga pangangailangan sa 
pangangalaga ng kalusugan, kaya pinakamahusay kung kayo ang pipili ng inyong PCP.  

Pinakamahusay na manatili sa isang PCP upang malaman nila ang inyong mga 
pangangailangan sa pangangalaga ng kalusugan. Gayunpaman, kung gusto ninyo 
magpalit sa isang bagong PCP, maaari kayong magpalit kahit kailan. Dapat kayong 
pumili ng isang PCP na nasa network ng provider ng PHC at tumatanggap ng mga 
bagong pasyente.  

Ang inyong bagong pinili ang inyong magiging PCP sa unang araw ng susunod na 
buwan pagkatapos ninyong magpalit.  

Upang palitan ang inyong PCP, tumawag sa (800) 863-4155 (TTY/TDD: (800) 735-2929 
o 711). Maaari din ninyong gamitin ang aming portal ng miyembro sa pamamagitan ng 
pagrerehistro sa www.partnershiphp.org.  

Maaaring hingin sa inyo ng PHC na palitan ang inyong PCP kung hindi tumatanggap ng 
mga bagong pasyente ang PCP, umalis sa aming network o hindi nagbibigay ng 
pangangalaga sa mga pasyenteng kasing edad ninyo. Ang PHC o ang inyong PCP ay 
maaari ding hingin sa inyo na magpalit sa bagong PCP kung hindi ninyo makasundo o 
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hindi sumasang-ayon sa inyong PCP, o kung makaligtaan ninyo o mahuli sa mga 
appointment. Kung kailangan ninyong palitan ang inyong PCP, sasabihin sa inyo ng 
PHC sa sulat.  

Kung magbago ang inyong PCP, makatatanggap kayo ng bagong ID card ng miyembro 
ng PHC sa koreo. Ilalagay dito ang pangalan ng inyong bagong PCP. Tumawag sa mga 
serbisyo sa miyembro kung mayroon kayong mga tanong tungkol sa pagkuha ng 
bagong ID card.  

Ilang bagay na dapat pag-isipan kapag pumipili ng isang PCP: 

 Nangangalaga ba ng mga bata ang PCP? 

 Nagtatrabaho ba ang PCP sa isang klinika na gusto kong gamitin? 

 Malapit ba ang opisina ng PCP sa aking bahay, trabaho o paaralan ng mga 
bata? 

 Malapit ba ang opisina ng PCP kung saan ako nakatira at madali bang puntahan 
ang opisina ng PCP? 

 Sinasalita ba ng mga doktor at tauhan ang aking wika? 

 Nagtatrabaho ba ang PCP sa isang ospital na gusto ko? 

 Nagbibigay ba ang PCP ng mga serbisyong maaaring kailanganin ko? 

 Angkop ba sa aking iskedyul ang mga oras ng opisina ng PCP? 

Inisyal na pagsusuri ng kalusugan (IHA) 
Inirerekomenda ng PHC na, bilang bagong miyembro, bisitahin ninyo ang inyong 
bagong PCP sa loob ng unang 120 araw para sa isang inisyal na pagsusuri ng 
kalusugan (IHA). Layunin ng IHA na tulungan ang inyong PCP na malaman ang inyong 
kasaysayan at mga pangangailangan sa pangangalaga ng kalusugan. Maaaring 
magtanong ang inyong PCP ng ilang tanong tungkol sa inyong kasaysayan ng 
kalusugan o maaaring hingin sa inyo na kumpletuhin ang isang talatanungan. Sasabihin 
din sa inyo ng inyong PCP ang tungkol sa pagpapayo at mga klase ng edukasyong 
pangkalusugan na maaaring makatulong sa inyo.  

Kapag tumawag kayo upang mag-iskedyul ng inyong appointment para sa IHA, sabihin 
sa taong sasagot sa telepono na miyembro kayo ng PHC. Ibigay ang inyong numero ng 
PHC ID.  

Dalhin ang inyong BIC at PHC ID card sa inyong appointment. Magandang ideya na 
dalhin ang isang listahan ng inyong mga gamot at mga tanong sa inyong pagbisita. 
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Maging handang makipag-usap sa inyong PCP tungkol sa inyong mga 
pangangailangan at alalahanin sa pangangalaga ng kalusugan. 

Siguraduhing tumawag sa opisina ng inyong PCP kung mahuhuli kayo o hindi 
makapupunta sa inyong appointment. 

Kung may mga tanong kayo tungkol sa IHA, tumawag sa (800) 863-4155 (TTY/TDD: 
(800) 735-2929 o 711). 

Rutinang pangangalaga 
Ang rutinang pangangalaga ay regular na pangangalaga sa kalusugan. Kabilang dito 
ang pangangalaga upang makaiwas sa sakit, tinatawag ding wellness o well care. 
Tumutulong ito sa inyo na manatiling malusog at tumutulong upang makaiwas kayo sa 
pagkakasakit. Kabilang sa pangangalaga upang makaiwas sa sakit ang mga regular na 
checkup at edukasyong pangkalusugan at pagpapayo. Magagawa ng mga bata na 
makatanggap ng mas maraming kinakailangang serbisyo ng maagang pag-iwas sa 
sakit gaya ng pag-screen ng pandinig at paningin, mga pagsusuri ng proseso ng pag-
unlad at marami pang serbisyo na inirerekomenda ng mga patnubay na Bright Futures 
ng mga pediatrician. Bilang karagdagan sa pangangalaga upang makaiwas sa sakit, 
kabilang din sa rutinang pangangalaga ang pangangalaga kapag kayo ay maysakit. 
Sinasaklaw ng PHC ang rutinang pangangalaga mula sa inyong PCP.  

Ang gagawin ng inyong PCP ay: 

 Magbibigay sa inyo ng lahat ng inyong rutinang pangangalaga, kabilang ang 
mga regular na checkup, bakuna, paggamot, reseta at medikal na payo 

 Pananatilihin ang inyong mga rekord na pangkalusugan 
 I-refer (ipadala) kayo sa isang espesyalista kung kinakailangan 
 I-order ang mga X-ray, mammogram o gawain sa laboratoryo kung kailangan 

ninyo ang mga ito 

Kapag kailangan ninyo ang rutinang pangangalaga, tatawag kayo sa inyong PCP para 
sa isang appointment Siguraduhing tumawag sa inyong PCP bago kayo kumuha ng 
medikal na pangangalaga, maliban kung ito ay isang emergency. Para sa isang 
emergency, tumawag sa 911 o pumunta sa pinakamalapit na emergency room. 

Upang malaman ang higit pa tungkol sa pangangalaga sa kalusugan at mga serbisyo 
na sinasaklaw ng inyong plano, at kung ano ang hindi nito sinasaklaw, basahin ang 
“Mga benepisyo at serbisyo” at “Pangangalaga sa bata at kabataang walang sakit” sa 
handbook na ito. 
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Network ng provider 
Ang network ng provider ay ang grupo ng mga doktor, ospital at iba pang provider na 
nagtatrabaho sa PHC. Kukuhanin ninyo ang karamihan sa inyong mga saklaw na 
serbisyo sa pamamagitan ng PHC network.  

Tandaan: Maaaring piliin ng mga American Indian ang isang IHCP bilang kanilang PCP, 
kahit wala sa network ng PHC ang IHCP. 

Kung ang inyong PCP, ospital o iba pang provider ay may moral na pagtanggi sa 
pagbibigay sa inyo ng isang saklaw na serbisyo, gaya ng pagpaplano ng pamilya o 
aborsyon, tumawag sa (800) 863-4155 (TTY/TDD: (800) 735-2929 o 711). Para sa higit 
pa tungkol sa mga moral na pagtanggi, basahin ang seksyon na “Moral na pagtanggi” 
mamaya sa kabanatang ito. 

Kung may moral na pagtanggi ang inyong provider, maaari siyang tumulong sa inyo na 
humanap ng isa pang provider na magbibigay sa inyo ng mga serbisyong kailangan 
ninyo. Maaari ding tumulong ang PHC sa inyo na humanap ng isang provider na 
magsasagawa ng serbisyo. 

Mga provider na nasa network 
Gagamitin ninyo ang mga provider na nasa PHC network para sa karamihan ng inyong 
mga pangangailangan sa pangangalaga ng kalusugan. Kukuha kayo ng pangangalaga 
upang makaiwas sa sakit at rutinang pangangalaga mula sa inyong PCP. Gagamit din 
kayo ng mga espesyalista, ospital at iba pang provider na nasa PHC network.  

Upang kumuha ng Direktoryo ng Provider ng mga provider sa network, tumawag sa 
(800) 863-4155 (TTY/TDD: (800) 735-2929 o 711). Maaari din ninyong makita ang 
Direktoryo ng Provider sa online sa www.partnershiphp.org. Upang kumuha ng kopya 
ng Listahan ng Nakakontratang Gamot, tumawag sa Medi-Cal Rx sa 800-977-2273 
(TTY 800-977-2273 at pindutin ang 5 o 711). O bisitahin ang website ng Medi-Cal Rx sa  

Maaaring gumamit ang lahat ng provider ng PHC ng mga tulong 
at serbisyo upang makipag-usap sa mga taong may mga 
kapansanan. Maaari din silang makipag-usap sa inyo sa isa pang 
wika o format. Sabihin sa inyong provider o sa PHC kung ano 
ang inyong kailangan. 
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https://medi-calrx.dhcs.ca.gov/home/. 

Para sa pangangalagang pang-emergency, tumawag sa 911 o pumunta sa 
pinakamalapit na emergency room. 

Maliban para sa pangangalagang pang-emergency o sensitibong pangangalaga, dapat 
kayong kumuha ng paunang pag-apruba mula sa PHC bago magpatingin sa isang 
provider na nasa labas ng network ng PHC. Kung hindi kayo makakuha ng paunang 
pag-apruba at pumunta kayo sa isang provider na nasa labas ng network para sa 
pangangalaga na hindi pangangalagang pang-emergency o sensitibong pangangalaga, 
maaaring kailanganin ninyong magbayad para sa pangangalaga mula sa mga provider 
na wala sa network. 

Mga provider na wala sa network na nasa loob ng lugar na 
pinagseserbisyuhan 
Ang mga provider na wala sa network ay iyong walang kasunduang magtrabaho sa 
PHC. Maliban sa pangangalagang pang-emergency, maaaring kailanganin ninyong 
magbayad para sa pangangalaga mula sa mga provider na wala sa network. Kung 
kailangan ninyo ng mga saklaw na serbisyong pangangalaga ng kalusugan, maaari 
ninyong makuha ang mga ito nang wala sa network nang wala kayong babayaran 
hangga't ang mga ito ay kinakailangan dahil sa medikal na kalagayan at hindi available 
sa network.  

Maaaring aprubahan ng PHC ang isang referral sa isang provider na wala sa network 
kung ang mga serbisyo na inyong kailangan ay hindi available sa network o 
matatagpuan na napakalayo mula sa inyong bahay. Kung bigyan namin kayo ng isang 
referral sa isang provider na wala sa network, magbabayad kami para sa inyong 
pangangalaga. 

Dapat kayong kumuha ng paunang pag-apruba (paunang pahintulot) bago kayo 
pumunta sa isang provider na wala sa network sa loob ng lugar na pinagseserbisyuhan 
ng PHC maliban para sa pangangalagang pang-emergency at sensitibong 
pangangalaga. Para sa agarang pangangalaga sa loob ng lugar na pinagseserbisyuhan 
ng PHC, dapat kayong magpatingin sa isang provider ng PHC network. Hindi ninyo 
kailangan ng paunang pag-apruba upang kumuha ng agarang pangangalaga mula sa 
isang provider na nasa network. Kung hindi kayo makakuha ng paunang pag-apruba, 
maaaring kailanganin ninyong magbayad para sa agarang pangangalaga na makukuha 
ninyo mula sa provider na wala sa network sa loob ng lugar na pinagseserbisyuhan ng 
PHC. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa mga serbisyong pangangalagang 
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pang-emergency, agarang pangangalaga at sensitibong pangangalaga, pumunta sa 
mga heading na iyon sa kabanatang ito.  

Tandaan: Kung kayo ay isang American Indian, makakukuha kayo ng pangangalaga sa 
isang IHCP sa labas ng aming network ng provider nang walang referral. 

Kung kailangan ninyo ng tulong sa mga serbisyong wala sa network, tumawag sa  
(800) 863-4155 (TTY/TDD: (800) 735-2929 o 711). 

Sa labas ng lugar na pinagseserbisyuhan  
Kung kayo ay nasa labas ng lugar na pinagseserbisyuhan ng PHC at kailangan ng 
pangangalaga na hindi isang emergency o agaran, tumawag kaagad sa inyong PCP.  
O tumawag sa (800) 863-4155 (TTY/TDD: (800) 735-2929 o 711).  

Para sa pangangalagang pang-emergency, tumawag sa 911 o pumunta sa 
pinakamalapit na emergency room. Sinasaklaw ng PHC ang pangangalagang pang-
emergency na wala sa network. Kung magbiyahe kayo sa Canada o Mexico at 
kailangan ang mga serbisyong pang-emergency na nangangailangan ng 
pagpapaospital, sasaklawin ng PHC ang inyong pangangalaga. Kung nagbibiyahe kayo 
ng internasyonal sa labas ng Canada o Mexico at kailangan ng pangangalagang  
pang-emergency, hindi namin sasaklawin ang inyong pangangalaga. 

Kung babayaran ninyo ang mga serbisyong pang-emergency na nangangailangan ng 
pagpapaospital sa Canada o Mexico, maaari ninyong hingin sa PHC na bayaran kayo. 
Susuriin ngPHC ang inyong kahilingan.  

Kung kayo ay nasa isa pang Estado, kabilang ang mga teritoryo ng US (American 
Samoa, Guam, Northern Marianas Islands, Puerto Rico at US Virgin Islands), saklaw 
kayo para sa pangangalagang pang-emergency, ngunit hindi lahat ng ospital at doktor 
ay tumatanggap ng Medicaid (ang Medicaid ang tawag sa Medi-Cal sa iba pang 
Estado). Kung kailangan ninyo ng pangangalagang pang-emergency sa labas ng 
California, sabihin sa doktor ng ospital o emergency room na mayroon kayong Medi-Cal 
at isang miyembro ng PHC sa lalong madaling panahon. Hingin sa ospital na gumawa 
ng mga kopya ng inyong PHC ID card. Sabihin sa ospital at sa doktor na singilin ang 
PHC. Kung makatanggap kayo ng isang bayarin para sa mga serbisyo na natanggap 
ninyo sa isa pang Estado, tumawag sa PHC kaagad. Makikipagtulungan kami sa ospital 
at/o doktor upang isaayos na magbayad ang PHC para sa inyong pangangalaga. 

Kung nasa labas kayo ng California at mayroong emergency na pangangailangan na 
kumuha ng mga resetang gamot na pang-outpatient, mangyaring patawagin ang 
parmasya sa Medi-Cal Rx sa 800-977-2273 para sa tulong. 
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Tandaan: Maaaring kumuha ang mga American Indian ng mga serbisy sa mga IHCP na 
wala sa network. 

Kung kailangan ninyo ng mga serbisyong pangangalaga sa kalusugan para sa isang 
medikal na kalagayan na karapat-dapat sa California Children’s Services (CCS) at wala 
ang PHC ng espesyalista sa network na naka-panel sa CCS na maaaring 
makapagbigay ng pangangalagang kailangan ninyo, maaari kayong pumunta sa isang 
provider sa labas ng network ng provider nang wala kayong babayaran. Upang 
malaman ang higit pa tungkol sa programang CCS, basahin ang kabanatang mga 
Benepisyo at Serbisyo ng handbook na ito.  

Kung mayroon kayong mga tanong tungkol sa pangangalaga na wala sa network o 
wala sa lugar na pinagseserbisyuhan, tumawag sa (800) 863-4155 (TTY/TDD:  
(800) 735-2929 o 711). Kung sarado ang opisina at gusto ninyo ng tulong mula sa isang 
kinatawan, tumawag sa (866) 778-8873, 24 na oras kada araw, 7 araw kada linggo. 

Mga Miyembrong Nakatalaga sa Kaiser Permanente 
Ang Kaiser ay isang nakakontratang provider sa PHC sa ilang county. Upang piliin ang 
Kaiser bilang inyong PCP sa pangkalahatan, dapat kayong: 

• Nakatira sa isa sa mga county na ito: Marin, Sonoma, Napa, Solano, o Yolo 
• May Medi-Cal na buo ang saklaw walang hati sa gastos 
• Makatugon sa mga tinukoy na pamantayan ng Kaiser 
• Dapat na karapat-dapat para sa pagtatalaga ng PCP 

Kung gusto ninyong piliin ang Kaiser bilang inyong PCP, tumawag sa amin sa  
(800) 863-4155 (TTY/TDD (800) 735-2929 o 711) para sa tulong. 

Kung Kaiser ang inyong nakatalagang PCP, dapat ninyong matanggap ang lahat ng 
inyong pangangalaga sa Kaiser. Mangyaring sumangguni sa Handbook ng Miyembro 
ng Kaiser para sa mga detalye tungkol sa inyong plano ng pangangalaga ng kalusugan. 

Kung nakatalaga kayo sa Kaiser, maaari kayong tumawag sa mga Serbisyo sa 
Miyembro ng Kaiser sa (800) 464-4000 (TTY/TDD (800) 777-1370). Maaari din kayong 
tumawag sa Kaiser Advice Nurse sa (800) 464-4000. 

Mga Doktor 
Pipiliin ninyo ang inyong doktor na maging inyong provider ng pangunahing 
pangangalaga (PCP) mula sa Direktoryo ng Provider ng PHC. Dapat na isang provider 
sa network ang doktor na inyong pipiliin. Upang kumuha ng kopya ng Direktoryo ng 
Provider ng PHC, tumawag sa (800) 863-4155 (TTY/TDD: (800) 735-2929 o 711).  
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O hanapin ito online sa www.partnershiphp.org.  

Kung pumipili kayo ng bagong doktor, dapat din kayong tumawag upang siguraduhin na 
ang gusto ninyong PCP ay tumatanggap ng mga bagong pasyente. 

Kung mayroon kayong doktor bago kayo maging miyembro ng PHC, at ang doktor na 
iyon ay hindi bahagi ng network ng PHC, maaari ninyong panatilihin ang doktor na iyon 
sa limitadong panahon. Tinatawag itong pagpapatuloy ng pangangalaga. Maaari 
ninyong basahin ang higit pa tungkol sa pagpapatuloy ng pangangalaga sa handbook 
na ito. Upang malaman ang higit pa, tumawag sa (800) 863-4155 (TTY/TDD:  
(800) 735-2929 o 711). 

Kung kailangan ninyo ng isang espesyalista, ire-refer kayo ng inyong PCP sa isang 
espesyalista na nasa PHC network.  

Tandaan, kung hindi kayo pipili ng isang PCP, PHC ang pipili ng isa para sa inyo. Kayo 
ang pinakamahusay na nakakaalam sa inyong mga pangangailangan sa pangangalaga 
ng kalusugan, kaya pinakamahusay kung kayo ang pipili. Kung kayo ay nasa Medicare 
at Medi-Cal, o kung mayroon kayong iba pang insurance sa pangangalaga ng 
kalusugan, hindi ninyo kailangang pumili ng PCP. 

Kung gusto ninyong palitan ang inyong PCP, dapat kayong pumili ng isang PCP mula 
sa Direktoryo ng Provider ng PHC. Siguraduhing tumatanggap ng mga bagong 
pasyente ang PCP. Upang palitan ang inyong PCP, tumawag sa (800) 863-4155 
(TTY/TDD: (800) 735-2929 o 711). Maaari din ninyong gamitin ang aming portal ng 
miyembro sa pamamagitan ng pagrerehistro sa www.partnershiphp.org.  

Mga Ospital 
Sa isang emergency, tumawag sa 911 o pumunta sa pinakamalapit na ospital. 

Kung hindi ito isang emergency at kailangan ninyo ng pangangalaga ng ospital, 
maaaring magpasya ang inyong PCP kung aling ospital ang pupuntahan ninyo. 
Kakailanganin ninyong pumunta sa isang ospital na ginagamit ng inyong PCP at nasa 
network ng provider ng PHC. Nakalista sa Direktoryo ng Provider ang mga ospital na 
nasa PHC network. Dapat mayroong paunang pag-apruba (paunang pahintulot) ang 
mga pagpasok sa ospital, bukod sa mga emergency. 

Mga espesyalista sa kalusugan ng kababaihan 
Maaari kayong pumunta sa isang espesyalista sa kalusugan ng kababaihan sa loob ng 
PHC network para sa saklaw na pangangalaga na kailangan upang magbigay ng mga 
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serbisyong rutina at pangangalaga upang makaiwas sa sakit ang mga kababaihan. 
Hindi ninyo kailangan ng isang referral mula sa inyong PCP upang makuha ang mga 
serbisyong ito. Para sa tulong sa paghanap ng espesyalista sa kalusugan ng 
kababaihan, maaari kayong tumawag sa (800) 863-4155 (TTY/TDD: (800) 735-2929 o 
711). Maaari din kayong tumawag sa Advice Nurse ng PHC sa (866) 778-8873, 24 na 
oras kada araw, 7 araw kada linggo. 

Direktoryo ng Provider 
Inililista ng Direktoryo ng Provider ng PHC ang mga provider na kasali sa PHC network. 
Ang network ay ang grupo ng mga provider na nagtatrabaho sa PHC.  

Inililista ng Direktoryo ng Provider ng PHC ang mga ospital, PCP, espesyalista, nurse 
practitioner, nars na midwife, katulong na doktor, provider ng pagpaplano ng pamilya, 
Federally Qualified Health Centers (mga FQHC), Indian Health Care Providers (mga 
IHCP) at Rural Health Clinics (mga RHC).  

Ang Direktoryo ng Provider ay may mga pangalan, espesyalidad, address, numero ng 
telepono, oras ng trabaho at mga wika sinasalita ng provider sa PHC network. Sinasabi 
nito kung tumatanggap ng mga bagong pasyente ang provider. Ibinibigay rin nito ang 
antas ng pisikal na pagiging naa-access para sa gusali, gaya ng mga paradahan, 
rampa, hagdan na may mga gabay, at restroom na may malalawak na pinto at barang 
hawakan. Kung gusto ninyo ng impormasyon tungkkol sa edukasyon, pagsasanay, at 
sertipikasyon ng lupon ng doktor, mangyaring tumawag sa PHC sa (800) 863-4155 
(TTY/TDD: (800) 735-2929 o 711). 

Makikita ninyo ang online na Direktoryo ng Provider sa www.partnershiphp.org.  

Kung kailangan ninyo ng naka-print na Direktoryo ng Provider, tumawag sa PHC sa 
(800) 863-4155 (TTY/TDD: (800) 735-2929 o 711). 

Makakakita kayo ng listahan ng mga parmasyang nakikipagtulungan sa Medi-cal Rx sa 
Direktoryo ng Parmasya ng Medi-Cal Rx sa https://medi-calrx.dhcs.ca.gov/home/. 
Maaari din kayong makakita ng parmasyang malapit sa inyo sa pamamagitan ng 
pagtawag sa Medi-Cal Rx sa 1-800-977-2273 (TTY 800-977-2273 at pindutin ang  
5 o 711). Napapanahong pag-access sa pangangalaga 

Dapat kayong alukin ng inyong provider ng isang appointment sa loob ng mga 
balangkas ng oras na nakalista sa ibaba. 

Kung minsan, hindi problema ang paghihintay ng mas matagal para sa pangangalaga. 
Maaaring bigyan kayo ng inyong provider ng mas mahabang oras ng paghihintay kung 
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hindi ito mapanganib sa inyong kalusugan. Dapat itala sa inyong rekord na ang mas 
matagal na oras ng paghihintay ay hindi magiging mapanganib sa inyong kalusugan. 
 

0BUri ng appointment 1BDapat kayong makakuha ng 
isang appointment sa loob ng: 

Mga appointment para sa agarang pangangalaga 
na hindi nangangailangan ng paunang pag-apruba 
(paunang pahintulot) 

48 oras 

Mga appointment na hindi agarang (rutina) 
pangunahing pangangalaga 10 araw ng negosyo 

Mga appointment na hindi agarang (rutina) 
pangangalaga ng espesyalista 15 araw ng negosyo 

Mga appointment na hindi agarang (rutina) 
pangangalaga ng provider (hindi doktor) ng 
kalusugan ng isip 

10 araw ng negosyo 

Mga appointment na hindi agaran (rutina) para sa 
mga pantulong (suporta) na serbisyo para sa pag-
diagnose o paggamot ng pinsala, sakit o iba pang 
kondisyon ng kalusugan 

15 araw ng negosyo 

Oras ng paghihintay sa telepono sa panahon ng 
karaniwang oras ng negosyo 10 minuto 

Oras ng pagbiyahe o distansya patungo sa pangangalaga 
Dapat sundin ng PHC ang mga pamantayan ng oras ng pagbiyahe o distansya para sa 
inyong pangangalaga. Tumutulong ang mga pamantayang iyon upang masiguro na 
makukuha ninyo ang pangangalaga nang hindi kailangang magbiyahe nang 
napakatagal o napakalayo mula sa kung saan kayo nakatira. Nakadepende ang mga 
pamantayan ng oras ng pagbiyahe o distansya sa county na inyong tinitirhan. 

Kung hindi makapagbigay ng pangangalaga sa inyo ang PHC sa loob nitong mga 
pamantayan ng oras ng pagbiyahe o distansya, maaaring aprubahan ng DHCS ang 
ibang pamantayan, tinatawag na pamantayan ng alternatibong pag-access. Para sa 
mga pamantayan ng oras o distansya ng PHC para sa kung saan kayo nakatira, 
bisitahin ang www.partnershiphp.org. O tumawag sa (800) 863-4155 (TTY/TDD:  
(800) 735-2929 o 711). 
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Kung kailangan ninyo ng pangangalaga mula sa isang provider at ang provider na iyon 
ay matatagpuan nang malayo mula sa kung saan kayo nakatira, tumawag sa mga 
serbisyo sa miyembro sa (800) 863-4155 (TTY/TDD (800) 735-2929 o 711). Maaari 
silang makatulong sa inyo na humanap ng pangangalaga sa isang provider na mas 
malapit sa inyo. Kung hindi makahanap ang PHC ng pangangalaga para sa inyo sa 
isang mas malapit na provider, maaari ninyong hingin sa PHC na magsaayos ng 
transportasyon para sa inyo upang makapunta sa inyong provider, kahit ang provider ay 
malayo mula sa kung saan kayo nakatira. Kung kailangan ninyo ng tulong sa mga 
provider ng parmasya, mangyaring tumawag sa Medi-Cal Rx sa 800-977-2273  
(TTY 800-977-2273 at pindutin ang 5 o 711). 

Itinuturing na malayo kung hindi kayo makapunta sa provider na iyon sa loob ng mga 
pamantayan ng oras ng pagbiyahe o distansya para sa inyong county, hindi alintana 
ang anumang pamantayan sa alternatibong pag-access na maaaring gamitin ng PHC 
para sa inyong ZIP Code. 

Mga Appointment 
Kapag kailangan ninyo ng pangangalaga sa kalusugan: 

 Tumawag sa inyong PCP  
 Ihanda ang inyong numero ng PHC ID sa pagtawag 
 Mag-iwan ng mensahe kasama ang inyong pangalan at numero ng telepono 

kung sarado ang opisina 
 Dalhin ang inyong BIC at PHC ID card sa inyong appointment 
 Humingi ng transportasyon patungo sa inyong appointment, kung 

kinakailangan 
 Humingi ng tulong sa wika o mga serbisyo ng interpreter, kung kinakailangan 
 Maging nasa oras para sa inyong appointment, dumating nang ilang minuto 

na mas maaga para magpalista, sagutan ang mga form at sagutin ang 
anumang tanong na maaaring mayroon ang inyong PCP 

 Tumawag kaagad kung hindi kayo makararating sa inyong appointment o 
mahuhuli  

 Ihanda ang inyong mga tanong at impormasyon ng gamot kung sakaling 
kailanganin ninyo ang mga ito  

Kung mayroon kayong isang emergency, tumawag sa 911 o pumunta sa pinakamalapit 
na emergency room. 
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Pagpunta sa inyong appointment 
Kung wala kayong paraan upang pumunta patungo at mula sa inyong mga serbisyo at 
appointment sa pangangalaga ng kalusugan, maaari kaming tumulong na isaayos ang 
transportasyon para sa inyo. Magagamit ang tulong sa transportasyon para sa mga 
serbisyo at appointment na walang kaugnayan sa mga serbisyong pang-emergency at 
maaari kayong makakuha ng libreng sakay. Ang serbisyong ito, tinatawag na medikal 
na transportasyon, ay hindi para sa mga emergency. Kung mayroon kayong isang 
emergency, tumawag sa 911. 

Pumunta sa seksyon na “Mga benepisyong transportasyon” para sa karagdagang 
impormasyon. 

Pagkakansela at muling pag-iiskedyul 
Kung hindi kayo makakapunta sa inyong appointment, tumawag kaagad sa opisina ng 
inyong provider. Hinihingi ng karamihang doktor na tumawag kayo 24 na oras (1 araw 
ng negosyo) bago ang inyong appointment kung kailangan ninyong magkansela. Kung 
malampasan ninyong ang mga paulit-ulit na appointment, maaaring hindi na gustuhin 
ng inyong doktor na tingnan kayo bilang isang pasyente. 

Pagbabayad 
Kayo ay hindi kailangang magbayad para sa mga saklaw na serbisyo. Sa karamihang 
kaso, hindi kayo makakukuha ng isang bayarin mula sa isang provider. Dapat ninyong 
ipakita ang inyong PHC ID card at ang inyong Medi-Cal BIC kapag kumukuha kayo ng 
anumang mga serbisyo o reseta sa pangangalaga ng kalusugan upang malaman ng 
inyong provider kung sino ang sisingilin. Maaari kayong kumuha ng isang 
Pagpapaliwanag ng mga Benepisyo (EOB) o isang pahayag mula sa isang provider. 
Ang mga EOB at pahayag ay hindi mga bayarin. 

Kung makakuha kayo ng isang bayarin, tumawag sa (800) 863-4155 (TTY/TDD:  
(800) 735-2929 o 711). Kung makakuha kayo ng isang bayarin para sa mga reseta, 
tumawag sa Medi-Cal Rx sa 800-977-2273 (TTY 800-977-2273 at pindutin ang 5 o 
711). O bisitahin ang website ng Medi-Cal Rx sa https://medi-calrx.dhcs.ca.gov/home/. 
Sabihin sa PHC ang halaga ng siningil, ang petsa ng serbisyo at ang dahilan para sa 
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bayarin. Kayo ay hindi responsableng magbayad sa isang provider para sa anumang 
halaga na pagkakautang ng PHC para sa anumang saklaw na serbisyo. Dapat kayong 
kumuha ng paunang pag-apruba (paunang pahintulot) bago kayo pumunta sa isang 
provider na wala sa network, maliban para sa pangangalagang pang-emergency o 
sensitibong pangangalaga at agarang pangangalaga (sa loob ng lugar na 
pinagseserbisyuhan ng PHC).  

Kung hindi kayo makakuha ng paunang pag-apruba, maaaring kailanganin ninyong 
magbayad para sa pangangalaga mula sa mga provider na wala sa network. Kung kailangan 
ninyo ng mga saklaw na serbisyong pangangalaga ng kalusugan, maaari ninyong makuha 
ang mga ito sa isang provider na wala sa network nang wala kayong babayaran, hangga't 
ang mga ito ay kinakailangan dahil sa medikal na kalagayan, hindi available sa network at 
naunang naaprubahan ng PHC. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa mga 
serbisyong pangangalagang pang-emergency, agarang pangangalaga, at sensitibong 
pangangalaga, pumunta sa mga heading na iyon sa kabanatang ito. 

Kung makakuha kayo ng isang bayarin o hiningi na bayaran ang isang co-pay na sa 
palagay ninyo ay hindi ninyo dapat bayaran, tumawag sa (800) 863-4155 (TTY/TDD: 
(800) 735-2929 o 711). Kung binayaran ninyo ang bayarin, maaari kayong magsampa 
ng isang claim form sa PHC. Kakailanganin ninyong sabihin sa PHC sa sulat kung bakit 
kailangan ninyong bayaran ang item o serbisyo. Babasahin ng PHC ang inyong claim at 
magpapasya kung makukuha ninyo pabalik ang pera. Para sa mga tanong o upang 
humingi ng claim form, tumawag sa (800) 863-4155 (TTY/TDD: (800) 735-2929 o 711).  

Kung makatanggap kayo ng mga serbisyo sa sistema ng Veterans Affairs o mga 
serbisyong hindi saklaw o hindi awtorisado na natanggap sa labas ng California, 
maaaring responsable kayo sa pagbabayad. 

Hindi kayo babayaran ng PHC kung: 

 Humingi kayo at nakatanggap ng mga serbisyo na hindi saklaw ng Medi-Cal 
gaya ng mga serbisyong pangkosmetiko. 

 Mayroon kayong hindi natugunang Hati sa Gastos na Medi-Cal. 
 Pumunta kayo sa isang doktor na hindi tumatanggap ng Medi-Cal at lumagda 

kayo sa isang form na nagsasabing gusto pa rin ninyong matingnan at kayo 
mismo ang magbabayad para sa mga serbisyo. 

 Hiningi ninyong bayaran kayo para sa mga co-pay para sa mga resetang 
saklaw ng inyong Medicare Part D na plano. 
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Koordinasyon ng mga benepisyo 
Kung mayroon kayong isa pang insurance, gaya ng Medicare o komersyal na saklaw sa 
pamamagitan ng inyong trabaho o inyong pamilya (sa isang kompanya gaya ng Blue 
Cross of California, Blue Shield of California, Health Net, o Kaiser Permanente) dapat 
kayong kumuha muna ng inyong pangangalagang saklaw ng inyong “pangunahing” 
insurance. Tinatawag itong Koordinasyon ng mga Benepisyo. 

Ang Medi-Cal ay ang “huling tagapagbayad” ayon sa batas ng estado at pederal. 
Nangangahulugan ito na hindi makakapagbayad ng mga serbisyong pangangalaga ng 
kalusugan ang Medi-Cal kung maaaring magbayad ang isa pang plano ng insurance na 
mayroon kayo na maaaring unang magbabayad sa parehong pangangalaga ng 
kalusugan. 

Hindi babayaran ng PHC ang pangangalaga sa kalusugan maliban kung nagbayad ang 
inyong pangunahing insurance ng kanilang bahagi, o tinanggihan ang pangangalaga ng 
kalusugan bilang isang saklaw na benepisyo. 

Naghahandog kami ng mga serbisyo upang tulungan kayo na ikoordina ang inyong 
pangangalaga ng kalusugan nang wala kayong babayaran. Kung mayroon kayong mga 
tanong o alalahanin tungkol sa kung paano nakikipagtulungan ang Medi-Cal sa inyong iba 
pang insurance, tumawag sa PHC sa (800) 863-4155 (TTY/TDD: (800) 735-2929 o 711). 

Mga Referral 
Bibigyan kayo ng inyong PCP ng isang referral upang ipadala kayo sa isang 
espesyalista kung kailangan ninyo ng isa. Ang espesyalista ay isang doktor na may 
karagdagang edukasyon sa isang larangan ng medisina. Makikipagtulungan sa inyo 
ang inyong PCP upang pumili ng isang espesyalista. Maaaring tumulong sa inyo ang 
opisina ng inyong PCP upang magtakda ng oras para pumunta sa isang espesyalista.  

Kabilang sa iba pang serbisyo na maaaring mangailangan ng isang referral ang mga 
pamamaraan sa opisina, X-ray, gawain sa laboratoryo at marami pang serbisyo kung 
naaangkop. 

Maaari kayong bigyan ng inyong PCP ng isang form na dadalhin sa espesyalista. 
Sasagutan ng espesyalista ang form at ipadadala pabalik sa inyong PCP. Gagamutin 
kayo ng espesyalista hangga't sa palagay niya ay kailangan ninyo ng paggamot.  

Kung mayroon kayong problema sa kalusugan na nangangailangan ng espesyal na 
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medikal na pangangalaga nang matagalan, maaaring kailangan ninyo ng permanenteng 
referral. Nangangahulugan ito na maaari kayong pumunta sa iyon at iyon ding 
espesyalista nang mahigit sa isang beses nang hindi kumukuha ng referral bawat 
pagkakataon.  

Kung nahihirapan kayong kumuha ng permanenteng referral o gusto ng kopya ng 
patakaran sa referral ng PHC, tumawag sa (800) 863-4155 (TTY/TDD: (800) 735-2929 
o 711). 

Hindi ninyo kailangan ng referral para sa: 

 Mga pagbisita sa PCP 
 Mga pagbisita sa Obstetrics/Gynecology (OB/GYN) 
 Mga pagbisita para sa agaran o pangangalagang pang-emergency 
 Mga sensitibong serbisyo para sa nasa hustong gulang, gaya ng 

pangangalaga sa seksuwal na pang-aabuso 
 Mga serbisyo sa pagpaplano ng pamilya (upang malaman ang higit pa, 

tumawag sa Office of Family Planning Information and Referral Service sa  
1-800-942-1054) 

 Pagsusuri at pagpapayo sa HIV (12 taong gulang o mas matanda) 
 Mga serbisyo para sa impeksiyong naipapasa sa pakikipagtalik (12 taong 

gulang o mas matanda) 
 Mga serbisyong chiropractic (maaaring kailanganin ang referral kapag 

ibinibigay ng wala sa network na mga FQHC, RHC at IHCP) 
 Inisyal na pagsusuri ng kalusugan ng pag-iisip 
 Acupuncture (ang unang dalawang serbisyo kada buwan; kakailanganin ng 

referral ang mga karagdagang appointment) 
 Mga serbisyong podiatry (kapag ibinibigay ng mga FQHC at RHC) 
 Mga karapat-dapat na serbisyo para sa ngipin 
 Paggamot ng mga impeksiyon na naipapasa sa pakikipagtalik (mga menor de 

edad lang 12 taong gulang o mas matanda)  

Maaari ding makakuha ang mga menor de edad ng ilang serbisyo na pang-outpatient 
para sa kalusugan ng pag-iisip, mga sensitibong serbisyo at serbisyo para sa 
karamdaman sa paggamit ng substansya nang walang pahintulot ng magulang. Para sa 
karagdagang impormasyon, basahin ang “Mga serbisyong may pahintulot sa menor de 
edad” at “Mga serbisyo para sa karamdaman sa paggamit ng substansya” sa handbook 
na ito. 
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Paunang pag-apruba (paunang pahintulot) 
Para sa ilang uri ng pangangalaga, kakailanganin ng inyong PCP o espesyalista na 
humingi sa PHC ng pahintulot bago ninyo makuha ang pangangalaga. Tinatawag itong 
paghingi ng paunang pahintulot, o paunang pag-apruba. Nangangahulugan ito na dapat 
siguraduhin ng PHC na ang pangangalaga ay kinakailangan dahil sa medikal na 
kalagayan o kinakailangan. 

Makatwiran at kinakailangan ang mga serbisyong kinakailangan dahil sa medikal na 
kalagayan upang protektahan ang inyong buhay, ilayo kayo mula sa pagkakaroon 
malubhang maysakit o may kapansanan, o bawasan ang matinding kirot mula sa isang 
na-diagnose na sakit, karamdaman o pinsala. Para sa mga Miyembrong wala pang 
edad na 21, kabilang sa mga serbisyo ng Medi-Cal ang pangangalaga na kinakailangan 
dahil sa medikal na kalagayan upang ayusin o tulungang mapaginhawa ang isang 
pisikal o mental na sakit o kondisyon. 

Laging kailangan ang paunang pag-apruba (paunang pahintulot) ng mga sumusunod na 
serbisyo, kahit kinukuha ninyo ang mga ito mula sa isang provider sa PHC network: 

 Pagpapaospital, kung hindi emergency 
 Mga serbisyong wala sa lugar na pinagseserbisyuhan ng PHC, kung hindi 

isang emergency o agaran 
 Operasyon na outpatient 
 Pangmatagalang pangangalaga sa isang pasilidad ng pagkalinga 
 Mga paggamot ng espesyalista 
 Mga serbisyong medikal na transportasyon kapag ito ay hindi isang 

emergency. Hindi nangangailangan ng paunang pag-apruba ang mga 
serbisyong pang-emergency ng ambulansya. 

Sa ilalim ng Health and Safety Code Section 1367.01(h)(1), magpapasya ang PHC sa 
mga rutinang paunang pag-apruba (paunang pahintulot) sa loob ng 5 araw na may 
trabaho kung kailan makuha ng PHC ang impormasyon na makatwirang kailangan 
upang magpasya. 

Handa nang huminto sa paninigarilyo? Tumawag sa Ingles:  
1-800-300-8086 o Espanyol: 1-800-600-8191 upang malaman kung 
paano. O pumunta sa www.kickitca.org. 
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Para sa mga kahilingan kung saan tinukoy ng provider o tinukoy ng PHC na ang 
pagsunod sa karaniwang balangkas ng panahon ay malubhang magsasapanganib sa 
inyong buhay o kalusugan o kakayahang magkamit, magpanatili, o maibalik ang 
pinakamahusay na paggana, gagawa ang PHC ng pinabilis (mabilis) na desisyong 
paunang pag-apruba (paunang pahintulot). Aabisuhan kayo ng PHC nang kasing bilis 
na kinakailangan ng kondisyon ng inyong kalusugan at hindi lalampas sa 72 oras 
matapos makuha ang kahilingan para sa mga serbisyo. 

Sinusuri ang mga kahilingan para sa paunang pag-apruba (paunang pahintulot) ng 
tauhan ng klinika o medikal, gaya ng mga doktor, nars at pharmacist. 

Ang PHC ay hindi nagbabayad sa mga tagapagsuri upang tanggihan ang saklaw o 
mga serbisyo. Kung hindi aprubahan ng PHC ang kahilingan, padadalhan kayo ng PHC 
ng sulat na Abiso ng Aksyon (NOA). Sasabihin sa inyo ng sulat na NOA kung paano 
magsampa ng isang apela kung hindi kayo sumasang-ayon sa desisyon. 

Makikipag-ugnayan sa inyo ang PHC kung kailangan nila ng karagdagang 
impormasyon o karagdagang panahon upang suriin ang inyong kahilingan. 

Hindi ninyo kailanman kailangan ng paunang pag-apruba (paunang pahintulot) para sa 
pangangalagang pang-emergency, kahit ito ay wala sa network at wala sa inyong lugar 
na pinagseserbisyuhan. Kasama rito ang pagle-labor at panganganak kung kayo ay 
buntis. Hindi ninyo kailangan ng paunang pag-apruba (paunang pahintulot) para sa mga 
sensitibong serbisyo, gaya ng pagpaplano ng pamilya, mga serbisyo para sa HIV/AIDS, 
at mga pang-outpatient na aborsyon. 

Para sa mga tanong tungkol sa paunang pag-apruba (paunang pahintulot), tumawag sa 
(800) 863-4155 (TTY/TDD: (800) 735-2929 o 711). 

Mga pangalawang opinyon 
Maaaring gusto ninyo ng pangalawang opinyon tungkol sa pangangalaga na sinasabi 
sa inyo ng inyong provider na kailangan ninyo o tungkol sa inyong diagnosis o plano ng 
paggamot. Halimbawa, maaaring gusto ninyo ng pangalawang opinyon kung hindi kayo 
sigurado na kailangan ninyo ng iniresetang paggamot o operasyon, o sinubukan 
ninyong sundin ang isang plano ng paggamot at hindi ito gumana.  

Kung gusto ninyong kumuha ng pangalawang opinyon, ire-refer namin kayo sa isang 
kuwalipikadong provider sa network na makapagbibigay sa inyo ng pangalawang 
opinyon. Para sa tulong sa pagpili ng provider, tumawag sa (800) 863-4155 (TTY/TDD: 
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(800) 735-2929 o 711). 

Babayaran ng PHC ang pangalawang opinyon kung hiningi ninyo ito o ng inyong 
provider sa network at nakakuha kayo ng pangalawang opinyon mula sa isang provider 
sa network. Hindi ninyo kailangan ng pahintulot mula sa PHC para kumuha ng 
pangalawang opinyon mula sa isang provider sa network. Gayunpaman, kung 
kailangan ninyo ng referral, makatutulong ang inyong provider sa network na kumuha 
ng referral para sa pangalawang opinyon kung kailangan ninyo ng isa. 

Kung walang provider sa PHC network na magbibigay sa inyo ng pangalawang 
opinyon, babayaran ng PHC ang pangalawang opinyon mula sa isang provider na wala 
sa network. Sasabihin sa inyo ng PHC sa loob ng 5 araw ng negosyo kung aprubado 
ang pinili ninyong provider para sa pangalawang opinyon. Kung mayroon kayong hindi 
gumaling-galing, matindi, o malubahang sakit, o nahaharap sa isang agaran at 
malubhang banta sa inyong kalusugan, kabilang ang, ngunit hindi limitado sa, 
pagkawala ng buhay, braso o binti, o pangunahing bahagi ng katawan o paggana ng 
katawan, sasabihin sa inyo ng PHC sa sulat sa loob ng 72 oras.  

Kung tinanggihan ng PHC ang inyong kahilingan para sa pangalawang opinyon, maaari 
kayong magsampa ng karaingan. Upang malaman ang higit pa tungkol sa mga 
karaingan, pumunta sa heading na “Mga Reklamo” sa Kabanatang pinamagatang “Pag-
uulat at Paglutas ng mga Problema” sa handbook na ito. 

Sensitibong pangangalaga 

Mga serbisyong pagpapahintulot sa menor de edad 
Maaari lang ninyong makuha ang mga sumusunod na serbisyo nang wala ang 
pahintulot ng inyong magulang o tagapag-alaga kung kayo ay 12 taong gulang o mas 
matanda: 

 Pang-outpatient na pangangalaga sa kalusugan ng pag-iisip para sa (menor 
de edad 12 taon o mas matanda): 

 Seksuwal na pang-aabuso (walang mas mababang limit sa edad) 
 Insesto sa kamag-anak  
 Pisikal na pananakit 
 Pang-aabuso sa bata 
 Kapag mayroon kayong saloobin ng pananakit sa inyong sarili o sa iba 

(mga menor de edad 12 taon o mas matanda) 
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 Pag-iwas/pagsusuri/paggamot sa HIV/AIDS 
 Pag-iwas/pagsusuri/paggamot sa mga impeksiyong naipapasa sa 

pakikipagtalik 
 Mga serbisyong paggamot sa karamdaman sa paggamit ng substansya (mga 

menor de edad 12 taon o mas matanda). Para sa karagdagang 
impormasyon, basahin ang “Mga serbisyong paggamot sa karamdaman sa 
paggamit ng substansya” sa handbook na ito. 

Kung kayo ay wala pang 18 taong gulang, maaari kayong pumunta sa isang doktor 
nang walang pahintulot mula sa inyong mga magulang o tagapag-alaga para sa mga 
uring ito ng pangangalaga: 

 Pagbubuntis 
 Pagpaplano ng pamilya/pagkontrol ng pagbubuntis (kabilang ang 

isterilisasyon) 
 Mga serbisyong aborsyon 

Para sa pagsusuri kung buntis, mga serbisyong pagpaplano ng pamilya, pagkontrol sa 
pagbubuntis, o mga serbisyo para sa impeksiyong naipapasa sa pakikipagtalik, hindi 
kailangang maging bahagi ng PHC network ang doktor o klinika. Maaari kayong pumili 
ng alinmang provider ng Medi-Cal at pumunta sa kanila para sa mga serbisyong ito 
nang walang referral o paunang pag-apruba (paunang pahintulot). Maaaring hindi 
saklawin ang mga serbisyong mula sa isang provider na wala sa network na walang 
kaugnayan sa sensitibong pangangalaga. Para sa tulong sa paghanap ng isang doktor 
o klinika na nagbibigay ng mga pangangalagang ito, o para sa tulong sa pagkuha ng 
mga serbisyong ito (kabilang ang transportasyon), maaari kayong tumawag sa  
(800) 863-4155 (TTY/TDD: (800) 735-2929 o 711).  

Maaaring makipag-usap ang mga menor de edad sa isang kinatawan nang pribado 
tungkol sa kanilang mga alalahanin sa kalusugan sa pamamagitan ng pagtawag sa 
24/7 na (866) 778-8873. 

Mga serbisyong sensitibo para sa nasa hustong gulang 
Bilang isang nasa hustong gulang (18 taon o mas matanda), maaaring gustuhin 
ninyong pumunta sa inyong PCP para sa ilang sensitibo o pribadong pangangalaga. 
Kung gayon, maaari ninyong piliin ang sinumang doktor o klinika para sa mga 
sumusunod na uri ng pangangalaga: 

 Pagpaplano ng pamilya at pagkontrol ng pagbubuntis (kabilang ang 
isterilisasyon) 
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 Pagsusuri kung buntis at pagpapayo 
 Pag-iwas at pagsusuri sa HIV/AIDS 
 Pag-iwas, pagsusuri at paggamot sa mga impeksiyong naipapasa sa 

pakikipagtalik 
 Pangangalaga sa seksuwal na pang-aabuso 
 Mga serbisyong outpatient para sa aborsyon 

Hindi kailangang maging bahagi ng PHC network ang doktor o klinika. Maaari kayong 
pumili ng alinmang provider at pumunta sa kanila para sa mga serbisyong ito nang 
walang referral o paunang pag-apruba (paunang pahintulot). Maaaring hindi saklawin 
ang mga serbisyong mula sa isang provider na wala sa network na walang kaugnayan 
sa sensitibong pangangalaga. Para sa tulong sa paghanap ng isang doktor o klinika na 
nagbibigay ng mga pangangalagang ito, o para sa tulong sa pagkuha ng mga 
serbisyong ito (kabilang ang transportasyon), maaari kayong tumawag sa  
(800) 863-4155 (TTY/TDD: (800) 735-2929 o 711). Maaari din kayong tumawag sa  
24/7 na (866) 778-8873. 

Moral na pagtanggi 
May moral na pagtanggi ang ilang provider sa ilang saklaw na serbisyo. 
Nangangahulugan ito na mayroon silang karapatang hindi maghandog ng ilang saklaw 
na serbisyo kung hindi sila sumasang-ayon nang moral sa mga serbisyo. Kung may 
moral na pagtanggi ang inyong provider, tutulong siya sa inyo na humanap ng isa pang 
provider para sa mga kinakailangang serbisyo. Maaari ding makipagtulungan ang PHC 
sa inyo upang humanap ng isang provider.  

Hindi nagbibigay ang ilang ospital at iba pang provider ng isa o higit pa ng mga 
sumusunod na serbisyo na maaaring saklaw sa ilalim ng kontrata ng inyong 
plano at na maaaring kailanganin ninyo o ng miyembro ng inyong pamilya:  

 Pagpaplano ng pamilya;  
 Mga serbisyong kontraseptibo, kabilang ang pang-emergency na 

kontrasepsyon;  
 Isterilisasyon, kabilang ang tubal ligation sa panahon ng pagle-labor at 

panganganak;  
 Mga paggamot sa pagkabaog;  
 Aborsyon.  

Dapat kayong kumuha ng marami pang impormasyon bago kayo magpatala. 
Tumawag sa inyong inaasahang maging doktor, medikal na grupo, independent 
practice association, o klinika, o tumawag sa PHC sa (800) 863-4155 (TTY/TDD: 
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(800) 735-2929 o 711) upang siguraduhin na makukuha ninyo ang mga serbisyo 
sa pangangalaga ng kalusugan na kailangan ninyo. 
 
Magagamit ang mga serbisyong ito at dapat siguraduhin ng PHC na nagpapatingin 
kayo o ang miyembro ng inyong pamilya sa isang provider o tinanggap sa isang ospital 
na magsasagawa ng saklaw na serbisyo. Tumawag sa PHC sa (800) 863- 4155 
(TTY/TDD: (800) 735- 2929 o 711) kung mayroon kayong mga tanong o 
nangangailangan kayo ng tulong sa paghanap ng isang provider. 

Agarang pangangalaga 
Ang agarang pangangalaga ay hindi para sa isang emergency o kondisyong 
nagbabanta sa buhay. Ito ay para sa mga serbisyong kailangan ninyo upang maiwasan 
ang malubhang pinsala sa inyong kalusugan mula sa biglaang pagkakasalit, pinsala o 
kumplikasyon ng isang kondisyong mayroon na kayo. Hindi kailangan ng paunang pag-
apruba (paunang pahintulot) ang mga appoinment na pinakaagarang pangangalaga at 
magagamit sa loob ng 48 oras ng inyong kahilingan para sa isang appointment. Kung 
ang mga serbisyong agarang pangangalaga na kailangan ninyo ay kailangan ang 
paunang pag-apruba, aalukin kayo ng isang appointment sa loob ng 96 na oras ng 
inyong kahilingan.  

Para sa agarang pangangalaga, tumawag sa inyong PCP. Kung hindi ninyo matawagan 
ang inyong PCP, tumawag sa (800) 863-4155 (TTY/TDD: (800) 735-2929 o 711).  
O maaari kayong tumawag sa (866) 778-8873, upang malaman ang antas ng 
pangangalaga na pinakamahusay para sa inyo.  

Kung kailangan ninyo ng agarang pangangalaga sa labas ng lugar, pumunta sa 
pinakamalapit na pasilidad ng agarang pangangalaga. Ang mga pangangailangang 
agarang pangangalaga ay maaaring sipon, masakit na lalamunan, lagnat, kirot sa 
tainga, napilay na kalamnan o mga serbisyo sa buntis. Hindi ninyo kailangan ng 
paunang pag-apruba (paunang pahintulot). Kung kailangan ninyo ng agarang 
pangangalaga para sa kalusugan ng pag-iisip, tumawag sa plano ng kalusugan ng  
pag-iisip ng inyong county o sa mga Serbisyo sa Miyembro sa (800) 863-4155 
(TTY/TDD: (800) 735-2929 o 711). Maaari kayong tumawag sa plano ng kalusugan ng 
pag-iisip ng inyong county o sa inyong PHC Behavioral Health Organization anumang 
oras, 24 na oras kada araw, 7 araw kada linggo. Upang hanapin ang lahat ng numero 
ng telepono na toll-free sa online, bisitahin ang 
http://www.dhcs.ca.gov/individuals/Pages/MHPContactList.aspx. 
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Pangangalagang pang-emergency 
Para sa pangangalagang pang-emergency, tumawag sa 911 o pumunta sa 
pinakamalapit na emergency room (ER). Para sa pangangalagang pang-emergency, 
hindi ninyo kailangan ng paunang pag-apruba (paunang pahintulot) mula sa PHC. 
Mayroon kayong karapatang gamitin ang alinmang ospital o iba pang kapaligiran para 
sa pangangalagang pang-emergency, kabilang ang sa Canada at Mexico. Hindi saklaw 
ang pangangalagang pang-emergency at iba pang pangangalaga sa ibang bansa. 

Ang pangangalagang pang-emergency ay para sa mga medikal na kondisyon na 
nagbabanta sa buhay. Ang pangangalagang ito ay para sa isang sakit o pinsala na ang 
isang maalam (makatwiran) na karaniwang tao (hindi isang propesyonal sa pangangalaga 
ng kalusugan) na may katamtamang kaalaman sa kalusugan at medisina ay maaaring 
umasa na, kung hindi kayo makakuha kaagad ng pangangalaga, ilalagay ninyo ang inyong 
kalusugan (o ang kalusugan ng inyong sanggol sa sinapupunan) sa malubhang panganib, 
o isinasapanganib ninyo ang paggana ng inyong katawan, organ ng katawan o bahagi ng 
katawan. Maaaring kasama sa mga halimbawa ang, ngunit hindi limitado sa: 

 Aktibong pagle-labor 
 Baling buto 
 Matinding pananakit 
 Pananakit ng dibdib 
 Nahihirapang huminga 
 Matinding paso 
 Labis na dosis ng gamot 
 Pagkawala ng malay 
 Matinding pagdurugo 
 Mga kondisyong saykayatrikong pang-emergency, gaya ng matinding 

depresyon o mga saloobing pagpapatiwakal 

Huwag pumunta sa ER para sa rutinang pangangalaga o pangangalaga na hindi 
kinakailangan kaagad Dapat kayong kumuha ng rutinang pangangalaga mula sa 
inyong PCP, na siyang nakakikila sa inyo nang husto. Kung hindi kayo sigurado kung 
ang inyong medikal na kondisyon ay isang emergency, tumawag sa inyong PCP. 
Maaari din kayong tumawag sa 24/7 na Advice Nurse sa (866) 778-8873. 

Kung kailangan ninyo ng pangangalagang pang-emergency na malayo sa bahay, 
pumunta sa pinakamalapit na emergency room (ER), kahit wala ito sa PHC network. 
Kung pumunta kayo sa isang ER, hingin sa kanila na tumawag sa PHC. Kayo o ang 
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ospital kung saan kayo tinanggap ay dapat tumawag sa PHC sa loob ng 24 na oras 
matapos kayong makakuha ng pangangalagang pang-emergency. Kung nagbibiyahe 
kayo sa labas ng U.S., bukod sa Canada o Mexico, at kailangan ng pangangalagang 
pang-emergency, hindi sasaklawin ng PHC ang inyong pangangalaga. 

Kung kailangan ninyo ng transportasyon na pang-emergency, tumawag sa 911. Hindi ninyo 
kailangang magtanong muna sa inyong PCP o sa PHC bago kayo pumunta sa ER.  

Kung kailangan ninyo ng pangangalaga sa isang ospital na wala sa network 
pagkatapos ng inyong emergency (pangangalaga pagkatapos ng pagpapanatag), 
tatawag ang ospital sa PHC.  

Tandaan: Huwag tumawag sa 911 maliban kung ito ay isang emergency. Kumuha lang ng 
pangangalagang pang-emergency para sa isang emergency, hindi para sa rutinang 
pangangalaga o isang banayad na sakit gaya ng sipon o masakit na lalamunan. Kung ito 
ay isang emergency, tumawag sa 911 o pumunta sa pinakamalapit na emergency room. 

 

Nurse advice line (866) 778-8873 PHC Nagbibigay sa 
inyo ang Nurse Advice line ng PHC ng libreng medikal 
na impormasyon at payo 24 na oras kada araw, bawat 
araw ng taon. Tumawag sa (866) 778-8873 o 711 upang: 

 Makipag-usap sa isang nars na sasagot sa mga medikal na tanong, 
magbibigay ng payo sa pangangalaga, at tutulong na magpasya kung dapat 
kayong magpatingin kaagad sa isang provider  

 Kumuha ng tulong para sa mga medikal na kondisyon gaya ng diabetes o 
hika, kabilang ang payo tungkol sa kung anong uri ng provider ang maaaring 
angkop para sa inyong kondisyon  

Ang Nurse advice line ay hindi makatutulong sa mga appointment sa klinika o muling 
pagkuha ng gamot. Tumawag sa opisina ng inyong provider kung kailangan ninyo ng 
tulong sa mga ito.  

Nagbibigay sa inyo ang Nurse Advice Line ng PHC ng libreng 
medikal na impormasyon at payo 24 na oras kada araw, sa bawat 
araw ng taon. Tumawag sa (866) 778-8873 o 711 
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Mga paunang tagubilin 
Ang paunang tagubiling pangkalusugan ay isang legal na form. Dito, maaari ninyong 
ilista kung anong pangangalaga sa kalusugan ang gusto ninyo kung sakaling hindi kayo 
makapagsalita o makagawa ng mga desisyon kinalaunan. Maaari ninyong ilista kung 
anong pangangalaga ang hindi ninyo gusto. Maaari ninyong pangalanan ang isang tao, 
gaya ng isang asawa, upang gumawa ng mga desisyon para sa inyong pangangalaga 
ng kalusugan kung hindi ninyo magagawa.  

Maaari kayong makakuha ng form ng paunang tagubilin sa mga parmasya, ospital, 
opisina ng abogado at opisina ng doktor. Maaaring kailanganin ninyong bayaran ang 
form. Maaari din ninyong hanapin at i-download ang libreng form online. Maaari ninyong 
hingin sa inyong pamilya, PCP o isang taong pinagkakatiwalaan ninyo na tulungan 
kayong sagutan ang form.  

May karapatan kayong ipalagay ang inyong paunang tagubilin sa inyong mga medikal 
na rekord. May karapatan kayong baguhin o ikansela ang inyong paunang tagubilin 
anumang oras. 

May karapatan kayong malaman ang tungkol sa mga pagbabago sa mga batas sa 
paunang tagubilin. Sasabihin sa inyo ng PHC ang tungkol sa mga pagbabago sa batas 
ng estado nang hindi tatagal sa 90 araw pagkatapos ng pagbabago.  

Maaari kayong tumawag sa PHC sa (800) 863-4155 para sa karagdagang impormasyon. 

Donasyon ng organ at tisyu 
Maaaring makatulong na makapagligtas ng mga buhay ang mga nasa hustong gulang 
sa pamamagitan ng pagiging isang donor ng organ o tisyu. Kung kayo ay nasa pagitan 
ng 15 at 18 taong gulang, maaari kayong maging donor na may nakasulat na pahintulot 
ng inyong magulang o tagapag-alaga. Maaari kayong magbago ng isip tungkol sa 
pagiging donor ng organ anumang oras. Kung gusto ninyong malaman ang higit pa 
tungkol sa donasyon ng organ o tisyu, makipag-usap sa inyong PCP. Maaari din 
ninyong bisitahin ang website ng United States Department of Health and Human 
Services sa www.organdonor.gov. 
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4. Mga benepisyo at 
serbisyo 

Ano ang sinasaklaw ng inyong planong 
pangkalusugan 
Ipinaliliwanag ng kabanatang ito ang inyong mga saklaw na serbisyo bilang miyembro 
ng PHC. Libre ang inyong mga saklaw na serbisyo hangga't ang mga ito ay 
kinakailangan dahil sa medikal na kalagayan at ibinibigay ng isang provider na nasa 
network. Dapat kayong humingi sa amin ng paunang pag-apruba (paunang pahintulot) 
kung wala sa network ang pangangalaga maliban sa mga serbisyong sensitibo, pang-
emergency at ilang serbisyong agarang pangangalaga. Maaaring saklawin ng inyong 
planong pangkalusugan ang mga serbisyong kinakailangan dahil sa medikal na 
kalagayan mula sa isang provider na wala sa network. Pero dapat kayong humingi sa 
PHC ng paunang pag-apruba (paunang pahintulot) para dito. Makatwiran at 
kinakailangan ang mga serbisyong kinakailangan dahil sa medikal na kalagayan upang 
protektahan ang inyong buhay, ilayo kayo mula sa pagiging malubhang maysakit o may 
kapansanan, o bawasan ang matinding kirot mula sa isang na-diagnose na sakit, 
karamdaman o pinsala. Para sa mga Miyembrong wala pang edad na 21, kabilang sa 
mga serbisyo ng Medi-Cal ang pangangalaga na kinakailangan dahil sa medikal na 
kalagayan upang ayusin o tulungang mapaginhawa ang isang pisikal o mental na sakit 
o kondisyon. Para sa marami pang detalye tungkol sa inyong mga saklaw na serbisyo, 
tumawag sa (800) 863-4155 (TTY/TDD: (800) 735-2929 o 711). 

Makakukuha ng mga karagdagang benepisyo at serbisyo ang mga miyembrong wala 
pang 21 taong gulang. Basahin ang Kabanata 5: Pangangalaga sa bata at kabataang 
walang sakit para sa karagdagang impormasyon. 

Nakalista sa ibaba ang ilan sa pangunahing mga benepisyo sa kalusugan na 
inihahandog ng PHC. Maaaring kailangan ng paunang pag-apruba ang mga 
benepisong may star (*).  

http://www.partnershiphp.org/


Handbook ng Miyembro ng PHC | 4. Mga benepisyo at serbisyo 

 

Tumawag sa mga serbisyo sa miyembro sa (800) 863-4155 (TTY/TDD:  
(800) 735-2929). Narito kami Lunes-Biyernes, 8 a.m. - 5 p.m.  
Ang tawag ay toll free. O tumawag sa California Relay Line sa 711.  
Bumisita online sa www.partnershiphp.org 53 

 Acupuncture* 
 Mga terapi at serbisyo sa bahay para 

sa biglaan at malubhang kalusugan 
(panandaliang paggamot) 

 Mga pagpapabakuna (iniksyon) para 
sa nasa hustong gulang 

 Pagsusuri ng allergy at mga iniksyon 
 Mga serbisyo ng ambulansya para sa 

isang emergency 
 Mga serbisyo ng anesthesiologist 
 Audiology* 
 Mga paggamot sa kalusugan ng pag-

uugali* 
 Rehabilitasyon ng puso 
 Mga serbisyong chiropractic* 
 Chemotherapy at Radiation therapy 
 Mga serbisyo para sa ngipin - limitado 

(isinasagawa ng medikal na 
propesyonal/PCP sa medikal na opisina) 

 Mga serbisyong dialysis/hemodialysis 
 Matibay na kagamitang medikal (DME)* 
 Mga pagbisita sa emergency room 
 Enteral at parenteral na nutrisyon* 
 Mga pagbisita at pagpapayo sa 

opisina para sa pagpaplano ng 
pamilya (maaari kayong pumunta sa 
isang provider na hindi kasali) 

 Mga serbisyo at device na 
panghabilitasyon*  

 Mga hearing aid 
 Pangangalaga sa kalusugan sa bahay* 
 Pangangalaga sa hospisyo* 
 Inpatient na medikal na 

pangangalaga at operasyon* 

 Laboratoryo at radiology* 
 Mga pangmatagalang terapi at 

serbisyo sa kalusugan sa bahay* 
 Pangangalaga sa buntis at sa bagong 

silang na sanggol 
 Transplant ng pangunahing organ* 
 Occupational therapy* 
 Orthotics/prostheses* 
 Mga supply na ostomy at urological 
 Mga serbisyo ng ospital sa outpatient 
 Mga serbisyo para sa kalusugan ng 

pag-iisip na pang-outpatient 
 Operasyon na outpatient* 
 Pangangalaga na pampakalma* 
 Mga pagbisita sa PCP 
 Mga pediatric na serbisyo  
 Physical therapy* 
 Mga serbisyong podiatry* 
 Rehabilitasyon ng baga 
 Mga serbisyo at device na 

pangrehabilitasyon* 
 Mga serbisyong may kasanayang 

pagkalinga 
 Mga pagbisita sa espesyalista 
 Speech therapy* 
 Mga serbisyong operasyon 
 Telemedicine/Telehealth 
 Mga serbisyo sa transgender* 
 Agarang pangangalaga 
 Mga serbisyo sa paningin* 
 Mga serbisyo sa kalusugan ng 

kababaihan 
 

 
Matatagpuan sa Kabanata 8 “Mahahalagang numero at salitang dapat malaman” ang 
mga kahulugan at paglalarawan ng mga saklaw na serbisyo. 
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Makatwiran at kinakailangan ang mga serbisyong kinakailangan 
dahil sa medikal na kalagayan upang protektahan ang inyong 
buhay, ilayo kayo mula sa pagkakaroon ng malubhang maysakit 
o may kapansanan, o bawasan ang matinding kirot mula sa isang 
na-diagnose na sakit, karamdaman o pinsala. 

Kabilang sa mga serbisyong kinakailangan dahil sa medikal na 
kalagayan ang mga serbisyong kailangan para sa paglaki at pag-
unlad na angkop sa edad, o upang makamit, mapanatili, o 
mabawi ang kapasidad na gumana. 

Para sa mga Miyembrong wala pang 21 taong gulang, ang isang 
serbisyo ay kinakailangan dahil sa medikal na kalagayan kung ito 
ay kailangan upang itama o mapabuti ang mga depekto at mga 
pisikal at mental na sakit o kondisyon sa ilalim ng pederal na 
benepisyo na Early and Periodic Screening, Diagnostic and 
Treatment (EPSDT). Kabilang dito ang pangangalaga na 
kailangan upang iayos o tulungang mapaginhawa ang isang 
pisikal o mental na sakit o kondisyon, o mapanatili ang 
kondisyon ng miyembro upang mapigilan itong lumubha. 

Hindi kabilang sa mga serbisyong kinakailangan dahil sa medikal 
na kalagayan ang: 

 Mga paggamot na hindi nasuri o sinusuri pa 
 Mga serbisyo o item na hindi karaniwang tinatanggap bilang 

mabisa 
 Mga serbisyo sa labas ng normal na kurso at haba ng 

paggamot o mga serbisyo na walang klinikal na patnubay 
 Mga serbisyo para sa kaginhawaan ng tagapag-alaga o 

provider 
 
Ikokoordina ng PHC sa iba pang programa upang masiguro na 
natatanggap ninyo ang lahat ng serbisyong kinakailangan dahil sa 
medikal na kalagayan, kahit saklaw ang mga serbisyong iyon ng isa 
pang programa at hindi ng PHC. 
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Kabilang sa mga serbisyong kinakailangan dahil sa medikal na kalagayan ang mga 
saklaw na serbisyo na makatwiran at kinakailangan upang: 

 Protektahan ang buhay; 
 Maiwasan ang malubhang sakit o malubhang kapansanan; 
 Mapaginhawa ang matinding pananakit; 
 Makamit ang paglaki at pag-unlad na angkop sa edad; at 
 Makamit, mapanatili, at mabawi ang kapasidad na gumana. 

Para sa mga Miyembrong wala pang 21 taong gulang, kabilang sa mga serbisyong 
kinakailangan dahil sa medikal na kalagayan ang lahat ng saklaw na serbisyo, na 
tinukoy sa itaas, at anumang iba pang kinakailangang pangangalaga sa kalusugan, 
mga serbisyong pang-diagnose, paggamot at iba pang hakbang upang itama o 
pabutihin ang mga depekto at pisikal at mental na sakit at kondisyon, ayon sa hinihingi 
ng pederal na benepisyo na Early and Periodic Screening, Diagnostic and Treatment 
(EPSDT). 

Nagbibigay ang EPSDT ng malawak na hanay ng pag-iwas, pag-diagnose, at paggamot 
na mga serbisyo para sa mga may mababang kita na mga sanggol, bata at tinedyer na 
wala pang edad na 21. Ang benepisyong EPSDT ay mas matatag kaysa sa benepisyo 
para sa mga nasa hustong gulang at dinisenyo upang siguraduhin na natatanggap ng 
mga bata ang maagang pagtuklas at pangangalaga, para maiwasan o ma-diagnose at 
magamot ang mga problema sa kalusugan nang maaga hangga't maaari. Ang layunin 
ng EPSDT ay siguraduhin na nakukuha ng indibidwal na mga bata ang pangangalaga 
sa kalusugan na kailangan nila kapag kailangan nila ito – ang tamang pangangalaga sa 
tamang bata sa tamang oras sa tamang kapaligiran. 

Ikokoordina ng PHC sa iba pang programa upang masiguro na natatanggap ninyo ang 
lahat ng serbisyong kinakailangan dahil sa medikal na kalagayan, kahit saklaw ang mga 
serbisyong iyon ng isa pang programa at hindi ng PHC. 

Mga benepisyo ng Medi-Cal na saklaw ng PHC 

Mga serbisyong outpatient (ambulatory) 

Mga Pagpapabakuna para sa Nasa Hustong Gulang 

Maaari kayong kumuha ng mga pagpapabakuna para sa nasa hustong gulang (bakuna) 
mula sa isang provider na nasa network nang walang paunang pag-apruba (paunang 
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awtorisasyon). Sinasaklaw ng PHC ang mga bakunang iyon na inirerekomenda ng 
Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) ng Centers for Disease Control and 
Prevention (CDC), kabilang ang mga iniksyon na kailangan ninyo kapag bumibiyahe kayo. 

Maaari din kayong kumuha ng ilang serbisyo ng pagpapabakuna para sa nasa hustong 
gulang (mga bakuna) sa isang parmasya sa pamamagitan ng Medi-Cal Rx. Upang 
malaman ang higit pa tungkol sa programang Medi-Cal Rx, basahin ang seksyon na Iba 
pang mga programa at serbisyo ng Medi-Cal sa kabanatang ito. 

Pangangalaga sa allergy 

Sinasaklaw ng PHC ang pagsusuri at paggamot sa allergy, kabilang ang 
pagpapamanhid sa allergy, hypo-sensitization o immunotherapy. 

Mga serbisyo ng anesthesiologist 

Sinasaklaw ng PHC ang mga serbiso na anesthesia na kinakailangan dahil sa medikal 
na kalagayan kapag kumuha kayo ng outpatient na pangangalaga. Maaaring kabilang 
dito ang anesthesia para sa mga pamamaraan para sa ngipin kapag ibinigay ng isang 
medical anesthesiologist. 

Mga serbisyong chiropractic 

Sinasaklaw ng PHC ang mga serbisyong chiropractic, limitado sa paggamot ng gulugod 
sa pamamagitan ng mano-manong manipulasyon. Sinasaklaw ng PHC ang dalawang 
serbisyong chiropractic kada buwan, hanggang sa 24 na serbisyo kada 12-buwang 
panahon (hindi ginagamit ang mga limitasyon sa mga batang wala pang edad na 21). 
Maaaring paunang aprubahan ng PHC ang iba pang serbisyo bilang kinakailangan dahil 
sa medikal na kalagayan. 

Karapat-dapat ang mga sumusunod na miyembro para sa mga serbisyong chiropractic: 

 Mga batang wala pang edad na 21 
 Mga buntis hanggang sa dulo ng buwan na kasama ang 60-araw kasunod ng 

pagtatapos ng isang pagbubuntis 
 Mga residente sa isang pasilidad ng may kasanayang pagkalinga, pasilidad 

ng panggitnang pangangalaga, o pasilidad ng pangangalaga sa bahagyang 
talamak 

 Lahat ng miyembro kapag ibinibigay ang mga serbisyo sa mga departamento 
ng outpatient ng ospital ng county, mga klinikang pang-outpatient, mga FQHC 
o RHC na nasa network ng PHC. Hindi lahat ng FQHC, RHC o mga ospital 
ng county ay naghahandog ng mga serbisyong chiropractic. 
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Mga serbisyong dialysis at hemodialysis 

Sinasaklaw ng PHC ang mga paggamot na dialysis. Sinasaklaw rin ng PHC ang mga 
serbisyong hemodialysis (chronic dialysis) kung magsumite ang inyong doktor ng isang 
kahilingan at inaprubahan ito ng PHC. 

Operasyon na outpatient 

Sinasaklaw ng PHC ang mga pamamaraang operasyon na outpatient Dapat magkaroon 
ng paunang pag-apruba (paunang pahintulot) iyong kinakailangan para sa mga 
layuning pag-diagnose, mga pamamaraang itinuturing na pinipili ng pasyente, at mga 
tinukoy na medikal na pamamaraan na outpatient.  

Mga serbisyo ng doktor 

Sinasaklaw ng PHC ang mga serbisyo ng doktor na kinakailangan dahil sa medikal na 
kalagayan. 

Mga serbisyong podiatry (paa) 

Sinasaklaw ng PHC ang mga serbisyong podiatry bilang kinakailangan dahil sa medikal 
na kalagayan para sa pag-diagnose at medikal, pang-operasyon, mekanikal, 
nagmamanipula at elektrikal na paggamot ng paa ng tao. Kabilang dito ang bukong-
bukong at litid na ipinapasok sa paa at ang paggamot na hindi operasyon ng mga 
kalamnan at mga litid ng binti na kumukontrol sa paggana ng paa. 

Mga paggamot na terapi  

Sinasaklaw ng PHC ang iba't ibang paggamot na terapi, kabilang ang: 

 Chemotherapy 
 Radiation therapy 

Pangangalaga sa buntis at sa bagong silang na sanggol 
Sinasaklaw ng PHC itong mga serbisyong pangangalaga sa buntis at sa bagong silang 
na sanggol: 

 Pagtuturo at mga tulong sa pagpapasuso 
 Pangangalaga sa panganganak at matapos manganak 
 Mga breast pump at mga supply 
 Pangangalaga bago manganak 
 Mga serbisyo ng sentrong paanakan 
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 Sertipikadong Nars na Midwife (CNM) 
 Lisensyadong Midwife (LM) 
 Diagnosis ng mga karamdamang henetiko ng ipinagbubuntis na sanggol at 

pagpapayo 
 Mga serbisyong pangangalaga sa bagong silang na sanggol 

Mga serbisyong telehealth 

Ang telehealth ay isang paraan ng pagkuha ng mga serbisyo nang wala sa pisikal na 
lokasyon ng inyong provider. Maaaring sangkot sa telehealth ang pagkakaroon ng live 
na pakikipag-usap sa inyong provider. O maaaring sangkot sa telehealth ang 
pagbabahagi ng impormasyon sa inyong provider nang walang live na pag-uusap. 
Maaari kayong makatanggap ng maraming serbisyo sa pamamagitan ng telehealth. 
Gayunpaman, maaaring hindi magagamit ang telehealth para sa lahat ng saklaw na 
serbisyo. Maaari kayong makipag-ugnayan sa inyong provider upang malaman kung 
aling uri ng mga serbisyo ang maaaring magamit sa pamamagitan ng telehealth. 
Mahalaga na pareho kayong sumasang-ayon ng inyong provider na ang paggamit ng 
telehealth para sa isang partikular na serbisyo ay angkop para sa inyo. May karapatan 
kayo sa mga serbisyong personal at hindi kailangang gumamit ng telehealth kahit 
sumasang-ayon ang inyong provider na angkop ito para sa inyo. 

Mga serbisyo para sa kalusugan ng pag-iisip 

Mga serbisyo para sa kalusugan ng pag-iisip na pang-outpatient 

Sinasaklaw ng PHC ang isang miyembro para sa isang inisyal na pagsusuri ng 
kalusugan ng pag-iisip nang hindi kailangan ang paunang pag-apruba (paunang 
pahintulot). Maaari kayong kumuha ng pagsusuri ng kalusugan ng pag-iisip anumang 
oras mula sa isang lisensyadong provider ng kalusugan ng pag-iisip sa PHC network 
nang walang referral. 

Maaaring gumawa ng referral ang inyong PCP o provider ng kalusugan ng pag-iisip 
para sa karagdagang pag-screen ng kalusugan ng pag-iisip sa isang espesyalista sa 
loob ng PHC network upang matukoy ang antas ng inyong kapansanan. Kung matukoy 
ng mga resulta ng inyong pag-screen ng kalusugan ng pag-iisip na kayo ay nasa 
banayad o katamtamang pagkabalisa o may kapansanan sa paggana ng isipan, 
emosyon o pag-uugali, maaaring magbigay ang PHC ng mga serbisyo para sa 
kalusugan ng pag-iisip para sa inyo. Sinasaklaw ng PHC ang mga serbisyo para sa 
kalusugan ng pag-iisip gaya ng:  

 Indibidwal at panggrupo na pagsusuri at paggamot ng kalusugan ng pag-iisip 
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(psychotherapy) 
 Pagsusuring sikolohikal kapag tinutukoy na klinikal na suriin ang kondisyon 

ng kalusugan ng pag-iisip 
 Pagbuo ng kognitibong mga kasanayan upang pahusayin ang atensyon, 

memorya at paglutas ng problema 
 Mga serbisyong outpatient para sa mga layuning pagsubaybay ng terapi ng 

gamot 
 Outpatient na laboratoryo, mga gamot, supply at suplemento 
 Konsultasyong saykayatriko  
 Terapi na pampamilya 

Upang ibigay itong outpatient na banayad hanggang katamtamang mga serbisyo sa 
pangangalaga ng kalusugan, nakipagsosyo ang PHC sa Beacon Health Options 
(Beacon). Para sa tulong sa paghanap ng karagdagang impormasyon tungkol sa 
kalusugan ng pag-iisip na ibinibigay ng Beacon, maaari kayong tumawag sa  
(855) 765-9703 o TTY/TDD: (800) 735-2929 (24 na oras kada araw, 7 araw kada 
linggo), o sa PHC sa (800) 863-4155 TTY/TDD: (800) 735-2929 o 711 (Lunes – 
Biyernes 8 a.m. – 5 p.m.). Kung natukoy ng mga resulta ng inyong pag-screen sa 
kalusugan ng pag-iisip na maaaring mayroon kayong mas mataas na antas ng 
kapansanan at kailangan ng mga serbisyo para sa kalusugan ng pag-iisip ng 
espesyalista (SMHS), ire-refer kayo ng inyong PCP o provider ng kalusugan ng pag-
iisip sa plano sa kalusugan ng pag-iisip ng county upang kumuha ng isang pagsusuri. 
Upang malaman ang higit pa, basahin ang “Iba pang mga programa at serbisyo ng 
Medi-Cal” sa pahina 55. 

Mga serbisyong pang-emergency 

Mga serbisyong inpatient at outpatient na kailangan upang gamutin ang isang 
medikal na emergency 

Sinasaklaw ng PHC ang lahat ng serbisyo na kinakailangan upang gamutin ang isang 
medikal na emergency na nangyayari sa U.S. (kabilang ang mga teritoryo gaya ng 
Puerto Rico, U.S. Virgin Islands, atbp.) o kinakailangan na kayo ay maging nasa ospital 
sa Canada o Mexico. Ang medikal na emergency ay isang medikal na kondisyon na 
may matinding pananakit o malubhang pinsala. Napakalubha ng kondisyon na, kung 
hindi ito mabigyan ng agarang medikal na pansin, ang isang maalam na karaniwang tao 
ay makakaasa na magreresulta ito sa: 

 Malubhang panganib sa inyong kalusugan; o 

http://www.partnershiphp.org/


Handbook ng Miyembro ng PHC | 4. Mga benepisyo at serbisyo 

Tumawag sa mga serbisyo sa miyembro sa (800) 863-4155 (TTY/TDD:  
(800) 735-2929). Narito kami Lunes-Biyernes, 8 a.m. - 5 p.m.  
Ang tawag ay toll free. O tumawag sa California Relay Line sa 711.  
Bumisita online sa www.partnershiphp.org 60 

 Malubhang pinsala sa mga paggana ng katawan; o 
 Malubhang pagkasira ng anumang organ o bahagi ng katawan; o 
 Sa kaso ng isang buntis na nasa aktibong pagle-labor, ibig sabihin pagle-

labor sa oras kapag alinman sa sumusunod ay mangyayari: 

 Walang sapat na oras upang ligtas na ilipat kayo sa isa pang ospital 
bago manganak. 

 Maaaring magbanta ang paglipat sa inyong kalusugan o kaligtasan o 
sa inyong sanggol sa sinapupunan. 

Kung binibigyan kayo ng emergency room ng isang ospital ng hanggang sa 72-oras na 
supply ng inireresetang gamot na pang-outpatient bilang bahagi ng inyong paggamot, 
sasaklawin ang inireresetang gamot bilang bahagi ng inyong saklaw na mga 
Serbisyong Pang-emergency. Kung binibigyan kayo ng provider sa emergency room ng 
ospital ng reseta na dapat ninyong dalhin sa isang outpatient na parmasya upang 
kuhanin, magiging responsable ang Medi-Cal Rx para sa saklaw ng resetang iyon.  

Kung binibigyan kayo ng isang pharmacist sa isang outpatient na parmasya ng 
isang emergency supply ng isang gamot, sasaklawin ang emergency supply na 
iyon ng Medi-Cal Rx at hindi ng PHC. Patawagin ang parmasya sa Medi-Cal Rx sa 
800-977-2273 kung kailangan nila ng tulong sa pagbibigay sa inyo ng emergency 
supply na gamot.  

Mga serbisyong pang-emergency na transportasyon 

Sinasaklaw ng PHC ang mga serbisyo ng ambulansya upang tulungan kayong pumunta 
sa pinakamalapit na lugar ng pangangalaga sa mga sitwasyong emergency. 
Nangangahulugan ito na ang inyong kondisyon ay malubha na ang iba pang paraan ng 
pagpunta sa isang lugar ng pangangalaga ay maaaring maglagay sa panganib sa 
inyong kalusugan o buhay. Walang serbisyo ang sinasaklaw sa labas ng U.S., maliban 
para sa mga serbisyong pang-emergency na kinakailangan kayong maging nasa ospital 
sa Canada o Mexico. Kung makatanggap kayo ng mga serbisyo ng ambulansya na 
pang-emergency sa Canada at Mexico at hindi kayo naospital sa panahong iyon ng 
bahagi ng pangangalaga, hindi sasaklawin ng PHC ang inyong mga serbisyo ng 
ambulansya. 

Pangangalaga sa hospisyo at pangangalaga na pampakalma 
Sinasaklaw ng PHC ang pangangalaga sa hospisyo at pangangalaga na pampakalma 
para sa mga bata at nasa hustong gulang, na tumutulong na pahupain ang mga pisikal, 
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emosyonal, sosyal at espirituwal na kahirapan. Maaaring hindi makatanggap ang mga 
nasa gustong gulang na edad 21 o mas matanda ng parehong pangangalaga sa 
hospisyo at pangangalaga na pampakalma nang magkasabay. 

Pangangalaga sa hospisyo 

Ang pangangalaga sa hospisyo ay isang benepisyong naglilingkod sa mga miyembrong 
may taning na ang buhay. Kinakailangan sa pangangalaga sa hospisyo na magkaroon 
ang miyembro ng taning na 6 na buwan o mas mababa. pamamagitan ito na 
pangunahing nakatuon sa pamamahala ng pananakit at sintomas sa halip na sa lunas 
upang mapahaba ang buhay. 

Kabilang sa pangangalaga sa hospisyo ang:  

 Mga serbisyo ng pag-aalaga 
 Mga serbisyo sa pisikal, occupational, o pagsasalita 
 Mga medikal na serbisyong panlipunan 
 Katulong sa kalusugan sa tahanan at mga serbisyo ng maybahay 
 Mga medikal na supply at kagamitan 
 Ilang gamot at biological na serbisyo (maaaring available ang ilan sa 

pamamagitan ng FFS Medi-Cal Rx) 
 Mga serbisyo sa pagpapayo 
 Mga patuloy na serbisyo ng pag-aalaga sa batayang 24 na oras sa mga 

yugto ng krisis at kung kinakailangan upang panatilihin ang miyembrong may 
taning na ang buhay sa bahay 

 Panandaliang pangangalaga sa inpatient nang hanggang sa palima-limang 
magkakasunod na araw sa isang ospital, pasilidad ng may kasanayang 
pagkalinga, o pasilidad ng hospisyo  

 Panandaliang pangangalaga sa inpatient para sa pagkontrol ng pananakit o 
pamamahala ng sintomas sa isang ospital, pasilidad ng may kasanayang 
pagkalinga o pasilidad ng hospisyo 

Pangangalaga na pampakalma 

Ang pangangalaga na pampakalma ay pangangalagang nakasentro sa pasyente at 
pamilya na nagpapabuti sa kalidad ng buhay sa pamamagitan ng pag-aabang,  
pag-iwas at paggamot sa paghihirap. Hindi kinakailangan sa pangangalaga na 
pampakalma na magkaroon ang miyembro ng taning na anim na buwan o mas 
mababa. Maaaring ibigay ang pangangalaga na pampakalma kasabay ng 
pangangalaga na panglunas.  
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Kabilang sa pangangalaga na pampakalma ang: 

 Pagpaplano ng maagang pangangalaga 
 Pagsusuri at pagkonsulta sa pangangalaga na pampakalma 
 Kabilang sa plano ng pangangalaga ang, ngunit hindi limitado sa: 

 Isang doktor ng medisina o osteopathy 
 Isang katulong na doktor 
 Isang rehistradong nars 
 Isang lisensyadong bokasyonal na nars o nurse practitioner 
 Isang social worker 
 Isang chaplain 

 Koordinasyon ng pangangalaga 
 Pamamahala ng pananakit at sintomas 
 Mga serbisyo sa kalusugan ng pag-iisip at medikal na serbisyong panlipunan 

Hindi maaaring tumanggap ng parehong pangangalaga na pampakalma at 
pangangalaga sa hospisyo nang magkasabay ang mga nasa hustong gulang na edad 
21 o mas matanda. Kung tumatanggap kayo ng pangangalaga na pampakalma at 
natutugunan ang pagiging karapat-dapat para sa pangangalaga sa hospisyo, maaari 
kayong humiling na lumipat sa pangangalaga sa hospisyo anumang oras. 

Pagpapaospital 

Mga serbisyo ng anesthesiologist 

Sinasaklaw ng PHC ang mga serbisyo ng anesthesiologist na kinakailangan dahil sa 
medikal na kalagayan sa panahon ng mga saklaw na pananatili sa ospital. Ang 
anesthesiologist ay isang provider na may espesyalisasyon sa pagbibigay ng 
anesthesia sa mga pasyente. Ang anesthesia ay isang uri ng gamot na ginagamit sa 
panahon ng ilang medikal na pamamaraan.  

Mga serbisyo ng ospital sa inpatient 

Sinasaklaw ng PHC ang pangangalaga sa ospital na pang-inpatient na kinakailangan 
dahil sa medikal na kalagayan kapag kayo ay ipinasok sa ospital. 

Mga serbisyong operasyon 

Sinasaklaw ng PHC ang mga operasyong isinasagawa sa ospital na kinakailangan dahil 
sa medikal na kalagayan 
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Ang Programang Provisional Postpartum Care Extension 
Ang Programang Provisional Postpartum Care Extension (PPCE) ay nagbibigay ng 
pinalawak na saklaw para sa mga miyembro ng Medi-Cal na mayroong maternal na 
kondisyon sa mental na kalusugan habang nagbubuntis o pagkatapos ng pagbubuntis.  

Sinasaklaw ng PHC ang maternal na pangangalaga sa mental na kalusugan para sa 
mga babae habang nagbubuntis at hanggang dalawang buwan pagkatapos ng 
pagbubuntis. Pinalawak ng programang PPCE ang saklaw ng PHC na aabot sa  
12 buwan matapos ang diagnosis o mula sa pagtatapos ng pagbubuntis, alinman ang 
nahuli. 

Upang maging kuwalipikado sa programang PPCE, kailangang kumpirmahin ng inyong 
doktor ang inyong diagnosis sa maternal na kondisyon sa mental na kalusugan sa loob 
ng 150 araw pagkatapos ng inyong pagbubuntis. Tanungin ang inyong doktor tungkol 
sa mga serbisyong ito kung sa palagay ninyo ay kailangan ninyo ito. Kung sa palagay 
ng inyong doktor ay kailangan ninyo ang mga serbisyo mula sa PPCE, kukumpletuhin 
at isusumite ng inyong doktor ang mga form para sa inyo. 

Mga serbisyo at device na pangrehabilitasyon at habilitasyon 
(therapy) 
Kasama sa benepisyong ito ang mga serbisyo at device upang matulungan ang mga 
taong may mga pinsala, kapansanan o hindi gumaling-galing na kondisyon upang 
magkaroon o maibalik ang mga kasanayan ng isip at katawan. 

Sinasaklaw ng plano ang: 

Acupuncture 

Sinasaklaw ng PHC ang mga serbisyong acupuncture upang maiwasan, baguhin o 
paginhawahin ang pandama ng matindi, patuloy na hindi gumaling-galing na pananakit 
na nagreresulta mula sa karaniwang nakikilalang medikal na kondisyon. Sasailalim ang 
mga serbisyong ito sa paunang pag-apruba (paunang pahintulot) ng PHC. 

Audiology (pandinig) 

Sinasaklaw ng PHC ang mga serbisyong audiology. Maaaring mayroon kayong mga 
limitasyon sa kung ilang pagbisita sa audiologist ang makukuha ninyo bawat buwan. 
Sasailalim ang mga serbisyong ito sa paunang pag-apruba (paunang pahintulot) ng 
PHC. 
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Mga paggamot sa kalusugan ng pag-uugali 

Sinasaklaw ng PHC ang mga serbisyong paggamot sa kalusugan ng pag-uugali (BHT) 
para sa mga miyembrong wala pang 21 taong gulang sa pamamagitan ng benepisyong 
Early and Periodic Screening, Diagnostic, and Treatment (EPSDT). Kabilang sa BHT 
ang mga programa ng mga serbisyo at paggamot, gaya ng applied behavior analysis at 
mga programang pamamagitan sa pag-uugali na batay sa ebidensya na nabuo o 
bumalik, sa pinakamalawak na magagawa, ang paggana ng isang indibidwal na wala 
pang 21 taong gulang. 

Nagtuturo ang mga serbisyong BHT ng mga kasanayan gamit ang pag-oobserba at 
pagpapatatag ng pag-uugali, o sa pamamagitan ng paghudyat upang ituro ang bawat 
hakbang ng isang tinatarget na pag-uugali. Nakabatay ang mga serbisyong BHT sa 
maaasahang ebidensya at hindi pang-eksperimento. Kabilang sa mga halimbawa ng 
mga serbisyong BHT ang mga pamamagitan sa pag-uugali, mga pakete ng 
pamamagitan sa kognitibong pag-uugali, komprehensibong paggamot sa pag-uugali at 
applied behavioral analysis. 

Dapat na kinakailangan dahil sa medikal na kalagayan ang mga serbisyong BHT, 
inireseta ng isang lisensyadong doktor o sikologo, aprubado ng plano, at ibinibigay sa 
paraang sumusunod sa aprubadong plano ng paggamot. 

Rehabilitasyon ng puso 

Sinasaklaw ng PHC ang pang-inpatient at pang-outpatient na mga serbisyong 
rehabilitasyon ng puso. 

Matibay na kagamitang medikal (DME) 

Sinasaklaw ng PHC ang pagbili o pag-upa ng mga supply na DME, kagamitan at iba 
pang serbisyo na may reseta mula sa isang doktor, mga katulong na doktor, nurse 
practitioner, at clinical nurse specialist. Maaaring saklawin ang iniresetang mga DME 
item bilang kinakailangan dahil sa medikal na kalagayan upang panatilihin ang mga 
paggana ng katawan na mahalaga sa mga gawain sa pang-araw-araw na pamumuhay 
o upang maiwasan ang pangunahing pisikal na kapansanan.  

Karaniwan, hindi sinasaklaw ng PHC ang sumusunod: 

 Mga kagamitan, feature at supply na pampaginhawa, kaluwagan o luho, 
maliban sa itinitinging klase ng mga breast pump ayon sa inilalarawan sa 
“Mga breast pump at supply” sa ilalim ng heading na “Pangangalaga sa 
buntis at sa bagong silang na sanggol” sa kabanatang ito 
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 Mga item na hindi nilalayon para sa pagpapanatili ng mga karaniwang gawain 
sa pang-araw-araw na pamumuhay, gaya ng kagamitan sa pag-eehersisyo 
(kabilang ang mga device na nilalayon upang magbigay ng karagdagang 
suporta para sa paglilibang o mga gawain pang-sports) 

 Kagamitan sa kalinisan, maliban kung kinakailangan dahil sa medikal na 
kalagayan para sa Miyembrong wala pang edad na 21 

 Mga item na hindi medikal, gaya ng mga sauna bath o elevator 
 Mga pagbabago sa inyong bahay o kotse 
 Mga device para sa pagsusuri ng dugo o iba pang substansya (gayunman 

saklaw ng Medi-Cal Rx ang mga pang-monitor ng glucose ng dugo para sa 
diabetes, mga test strip at lanseta) 

 Mga elektronikong pang-monitor ng puso o mga baga maliban sa mga infant 
apnea monitor 

 Pagkukumpuni o pagpapalit ng kagamitan dahil sa pagkawala, pagnanakaw, 
o maling paggamit, maliban kapag kinakailangan dahil sa medikal na 
kalagayan para sa miyembrong wala pang edad na 21 

 Iba pang item na hindi karaniwang pangunahing ginagamit para sa 
pangangalaga ng kalusugan  

Gayunpaman, sa ilang kaso, maaaring aprubahan ang mga item na ito na may 
Paunang Pahintulot (Paunang Pag-apruba) na isinumite ng inyong doktor. 

Enteral and parenteral na nutrisyon 

Ginagamit ang mga pamamaraang ito ng paghahatid ng nutrisyon sa katawan kapag 
pinipigilan kayo ng medikal na kondisyon na normal na makakain ng pagkain. Ang 
Enteral at parenteral na nutrisyon na mga produkto ay saklaw sa pamamagitan ng 
Medi-Cal Rx, kapag kinakailangan dahil sa medikal na kalagayan.  

Mga hearing aid 

Sinasaklaw ng PHC ang mga hearing aid kung nasuri kayo para sa pagkawala ng 
pandinig, kinakailangan dahil sa medikal na kalagayan ang mga hearing aid, at may 
reseta mula sa inyong doktor. Limitado ang saklaw sa pinakamababang halaga ng aid 
na tumutugon sa inyong mga medikal na pangangailangan. Sasaklawin ng PHC ang 
isang hearing aid maliban kung kailangan ang aid para sa bawat tainga para sa mga 
resultang makabuluhang mas mabuti kaysa sa makukuha ninyo sa iisang aid.  

Mga hearing aid para sa mga Miyembrong wala pang edad na 21 

Hinihingi ng batas ng estado na ang mga batang nangangailangan ng hearing aid ay 
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mai-refer sa programang California Children's Services (CCS) upang matukoy kung 
karapat-dapat ang bata para sa CCS. Kung karapat-dapat ang bata para sa CCS, 
sasaklawin ng PHC, sa pamamagitan ng Whole Child Model program, ang mga 
gastusin para sa mga hearing aid na kinakailangan dahil sa medikal na kalagayan. 
Sinasaklaw ng PHC ang CCS at Medi-Cal, kaya kahit hindi karapat-dapat ang bata para 
sa CCS, sasaklawin pa rin namin ang mga hearing aid na kinakailangan dahil sa 
medikal na kalagayan. Maaari ninyong malaman ang higit pa tungkol sa Whole Child 
Model sa pahina 78. 

Mga hearing aid para sa mga Miyembrong may edad na 21 at mas matanda 

Sa ilalim ng Medi-Cal, sinasaklaw namin ang sumusunod para sa bawat saklaw na 
hearing aid: 

 Mga ear mold na kailangan sa pagsusukat 
 Isang karaniwang pakete ng baterya 
 Mga pagbisita upang siguraduhing gumagana nang tama ang aid 
 Mga pagbisita para sa paglilinis at pagsusukat ng inyong hearing aid 
 Pagkukumpuni ng inyong hearing aid 

 
Sa ilalim ng Medi-Cal, sasaklawin namin ang kapalit na hearing aid kung: 

 Ang pagkawala ng inyong pandinig ay hindi naitama ng inyong kasalukuyang 
hearing aid 

 Nawala, ninakaw, o nasira ang inyong hearing aid at hindi maaayos at hindi 
ninyo ito kasalanan. Dapat kayong magbigay sa amin ng abiso na nagsasabi 
sa amin kung paano ito nangyari. 

 
Para sa mga nasa hustong gulang na may edad na 21 at mas matanda, hindi isinasama 
ng Medi-Cal ang: 

 Pagpapalit ng mga baterya ng hearing aid 

Mga serbisyong pangkalusugan sa bahay 

Sinasaklaw ng PHC ang mga serbisyong pangkalusugan na ibinibigay sa inyong bahay, 
kapag inireseta ng inyong doktor at napag-alamang kinakailangan dahil sa medikal na 
kalagayan. 

Limitado ang mga serbisyong pangkalusugan sa bahay sa mga serbisyong sinasaklaw 
ng Medi-Cal gaya ng: 

 Part-time na pangangalaga ng may kasanayang pagkalinga 
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 Part-time na katulong para sa kalusugan sa bahay 
 Mga medikal na serbisyong panlipunan 
 Mga medikal na supply 

Mga medikal na supply, kasangkapan at kagamitan 

Sinasaklaw ng PHC ang mga medikal na supply na inireseta ng doktor, mga katulong 
na doktor, nurse practitioner, at clinical nurse specialist. Ang ilang medikal na supply ay 
sinasaklaw sa pamamagitan ng FFS Medi-Cal Rx at hindi ng PHC. 

Hindi kasama sa saklaw ng Medi-Cal ang sumusunod: 

 Karaniwang gamit sa bahay kabilang ang, ngunit hindi limitado sa: 
 Adhesive tape (lahat ng uri) 
 Rubbing alcohol 
 Mga kosmetiko 
 Mga cotton ball at swab 
 Mga dusting powder 
 Mga tissue wipe 
 Witch hazel 

 Karaniwang mga remedyo sa bahay kabilang ang, ngunit hindi limitado sa: 
 White petrolatum 
 Mga langis at lotion para sa tuyong balat 
 Talc at kumbinasyon ng mga talc na produkto 
 Mga oxidizing agent gaya ng hydrogen peroxide 
 Carbamide peroxide at sodium perborate 

 Mga hindi inireresetang shampoo 
 Mga topical na preparasyon na nagtataglay ng benzoic at salicylic acid 

ointment, salicylic acid cream, ointment o liquid at zinc oxide paste 
 Iba pang item na hindi karaniwang pangunahing ginagamit para sa 

pangangalaga ng kalusugan at na regular at pangunahing ginagamit ng mga 
taong walang partikular na medikal na pangangailangan para sa mga ito. 

Occupational therapy 

Sinasaklaw ng PHC ang mga serbisyong occupational therapy, kabilang ang pagsusuri, 
pagpaplano ng paggamot, paggamot, tagubilin at mga serbisyong pagkonsulta para sa 
occupational therapy. Limitado ang mga serbisyong occupational therapy sa dalawang 
serbisyo kada buwan na kakumbinasyon ng acupuncture, audiology, mga serbisyong 
chiropractic at speech therapy (hindi naaangkop ang mga limitasyon sa mga batang 
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wala pang edad na 21). Maaaring paunang aprubahan (paunang pahintulutan) ng PHC 
ang mga karagdagang serbisyo bilang kinakailangan dahil sa medikal na kalagayan. 

Orthotics/prostheses 

Sinasaklaw ng PHC ang mga device at serbisyong orthotic at prosthetic na 
kinakailangan dahil sa medikal na kalagayan at inireseta ng inyong doktor, podiatrist, 
dentista, o medikal na provider na hindi doktor. Kabilang dito ang mga hearing device 
na ini-implant, breast prosthesis/mastectomy na mga bra, mga kasuotang compression 
burn at prosthetics upang ibalik ang paggana o palitan ang bahagi ng katawan, o 
suportahan ang humina o nasirang bahagi ng katawan. 

Mga supply na ostomy at urological 

Sinasaklaw ng PHC ang mga ostomy bag, urinary catheter, mga draining bag, irrigation 
supply at adhesive. Hindi kasama rito ang mga supply na kagamitan o feature na para 
sa kaginhawahan, kaluwagan o luho. 

Physical therapy 

Sinasaklaw ng PHC ang mga serbisyong physical therapy na kinakailangan dahil sa 
medikal na kalagayan, kabilang ang pagsusuri, pagpaplano ng paggamot, paggamot, 
tagubilin, mga serbisyong pagkonsulta at pagpapahid ng mga ipinapahid na gamot para 
sa physical therapy. 

Rehabilitasyon ng baga 

Sinasaklaw ng PHC ang rehabilitasyon ng baga na kinakailangan dahil sa medikal na 
kalagayan at inireseta ng isang doktor. 

Mga serbisyo sa pasilidad ng may kasanayang pagkalinga 

Sinasaklaw ng PHC ang mga serbisyo sa pasilidad ng may kasanayang pagkalinga 
bilang kinakailangan dahil sa medikal na kalagayan kung kayo ay may kapansanan at 
kailangan ang mataas na antas ng pangangalaga. Kabilang sa mga serbisyong ito ang 
kuwarto at pagkain sa isang lisensyadong pasilidad na may pangangalagang may 
kasanayang pagkalinga nang 24 na oras kada araw. 

Speech therapy 

Sinasaklaw ng PHC ang speech therapy na kinakailangan dahil sa medikal na 
kalagayan. Limitado ang mga serbisyong speech therapy sa dalawang serbisyo kada 
buwan, na kakumbinasyon ng acupuncture, audiology, mga serbisyong chiropractic at 
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occupational therapy (hindi naaangkop ang mga limitasyon sa mga batang wala pang 
edad na 21). Maaaring paunang aprubahan (paunang pahintulutan) ng PHC ang mga 
karagdagang serbisyo bilang kinakailangan dahil sa medikal na kalagayan. 

Mga serbisyo sa transgender 
Sinasaklaw ng PHC ang mga serbisyo sa transgender (mga serbisyong pagpapatibay 
sa kasarian) bilang isang benepisyo kapag ang mga ito ay kinakailangan dahil sa 
medikal na kalagayan o kapag natutugunan ng mga serbisyo ang pamantayan para sa 
reconstructive surgery. 

Mga clinical trial  
Sinasaklaw ng PHC ang mga gastusin sa rutinang pangangalaga sa pasyente para sa 
mga pasyenteng tinanggap sa Phase I, Phase II, Phase III o Phase IV na mga clinical 
trial kung may kaugnayan ito sa pag-iwas, pagtuklas o paggamot ng kanser o iba pang 
kondisyon na nagbabanta sa buhay at kung ang pag-aaral ay isinasagawa ng U.S. 
Food and Drug Administration (FDA), Centers for Disease Control and Prevention 
(CDC) o Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS). Dapat aprubado ang mga 
pag-aaral ng National Institutes of Health, ng FDA, ng Department of Defense o ng 
Veterans Administration. Sinasaklaw ng Medi-Cal Rx, isang programa ng Medi-Cal 
FFS, ang karamihan sa mga inireresetang gamot na pang-outpatient. Basahin ang 
seksyon na “Mga inireresetang gamot na pang-outpatient” mamaya sa kabanatang ito 
para sa karagdagang impormasyon. 

Mga serbisyong panglaboratoryo at radiology 
Sinasaklaw ng PHC ang mga serbisyong panglaboratoryo at X-ray na pang-outpatient 
at pang-inpatient kapag kinakailangan dahil sa medikal na kalagayan. Saklaw ang iba't 
ibang makabagong pamamaraan ng imaging, gaya ng mga CT scan, MRI at PET scan, 
batay sa pangangailangang medikal. 

Pamamahala ng mga serbisyong pag-iwas sa sakit at wellness at sakit 
na hindi gumaling-galing 
Sinasaklaw ng plano ang: 

 Mga inirerekomendang bakuna ng Advisory Committee for Immunization 
Practices 

 Mga serbisyo sa pagpaplano ng pamilya 
 Mga rekomendasyon ng American Academy of Pediatrics Bright Futures 

http://www.partnershiphp.org/


Handbook ng Miyembro ng PHC | 4. Mga benepisyo at serbisyo 

Tumawag sa mga serbisyo sa miyembro sa (800) 863-4155 (TTY/TDD:  
(800) 735-2929). Narito kami Lunes-Biyernes, 8 a.m. - 5 p.m.  
Ang tawag ay toll free. O tumawag sa California Relay Line sa 711.  
Bumisita online sa www.partnershiphp.org 70 

 Mga serbisyo para makaiwas sa sakit para sa kababaihan na inirerekomenda 
ng American College of Obstetricians and Gynecologists 

 Tulong upang umayaw sa paninigarilyo, tinatawag ding mga serbisyo sa 
pagtigil sa paninigarilyo 

 Mga inirerekomendang serbisyo upang makaiwas sa sakit ng United States 
Preventive Services Task Force Grade A and B 

Ibinibigay ang mga serbisyo sa pagpaplano ng pamilya sa mga miyembrong nasa edad 
ng panganganak upang mabigyang-daan sila na tukuyin ang bilang at espasyo ng mga 
anak. Kabilang sa mga serbisyong ito ang lahat ng paraan ng pagkontrol sa 
pagbubuntis na aprubado ng FDA. Magagamit ang PCP ng PHC at mga espesyalistang 
OB/GYN para sa mga serbisyo sa pagpaplano ng pamilya. 

Para sa mga serbisyo sa pagpaplano ng pamilya, maaari din ninyong piliin ang isang 
doktor o klinika ng Medi-Cal na hindi konektado sa PHC nang hindi kailangang kumuha 
ng paunang pag-apruba (paunang pahintulot) mula sa PHC. Maaaring hindi saklawin 
ang mga serbisyong mula sa isang provider na wala sa network na walang kaugnayan 
sa pagpaplano ng pamilya. Upang malaman ang higit pa, tumawag sa (800) 863-4155 
(TTY/TDD: (800) 735-2929 o 711). 

Basahin ang Kabanata 5: Pangangalaga sa bata at kabataang walang sakit para sa 
impormasyon sa pangangalaga upang makaiwas sa sakit para sa kabataang 20 taong 
gulang at mas bata. 

Programa Upang Makaiwas sa Diabetes 
Ang Programa Upang Makaiwas sa Diabetes (DPP) ay isang programa sa pagbabago 
ng pamumuhay na nakabatay sa ebidensya. Dinisenyo ito upang maiwasan o maantala 
ang pagsisimula ng type 2 diabetes sa mga indibidwal na na-diagnose na may 
prediabetes. Magtatagal nang isang taon ang programang ito. Maaari itong magtagal sa 
ikalawang taon para sa mga miyembrong magiging kuwalipikado. Kabilang sa mga 
suporta at pamamaraan ng pamumuhay na aprubado ng programa ang, ngunit hindi 
limitado sa:  

 Pagbibigay ng kasamang tagapagturo 
 Pagtuturo ng pag-monitor sa sarili at paglutas ng problema  
 Pagbibigay ng pagpapalakas ng loob at feedback 
 Pagbibigay ng mga nakapagtuturong babasahin upang suportahan ang mga layunin 
 Pagsubaybay sa mga rutinang pagtitimbang upang tumulong na maisagawa 

ang mga layunin  
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Dapat matugunan ng mga miyembro ang mga kinakailangan sa pagiging kuwalipikado 
ng programa upang makasali sa DPP. Tumawag sa PHC upang malaman ang higit pa 
tungkol sa programa at pagiging karapat-dapat.  

Mga serbisyong reconstructive 
Sinasaklaw ng PHC ang operasyon upang itama o kumpunihin ang abnormal na mga 
istruktura ng katawan upang mapahusay o lumikha ng normal na hitsura hangga't 
maaari. Ang mga abnormal na istruktura ng katawan ay yaong sanhi ng mga depektong 
mula sa pagkabata, mga abnormalidad sa pag-unlad, trauma, impeksiyon, mga bukol, 
sakit, o pagbabagong-tatag ng suso matapos ang mastectomy. Maaaring ilapat ang 
ilang limitasyon at pagbubukod.  

Mga serbisyong pag-screen sa karamdaman sa paggamit ng 
substansya 
Sinasaklaw ng plano ang mga serbisyo sa karamdaman sa paggamit ng substansya: 

 Mga pag-screen sa maling paggamit ng alkohol at mga pag-screen sa mga 
ipinagbabawal na gamot 

Tingnan ang “Mga serbisyo sa paggamot sa karamdaman sa paggamit ng substansya” 
mamaya sa kabanatang ito para sa saklaw sa paggamot sa pamamagitan ng county. 

Mga benepisyo sa paningin 
Sinasaklaw ng plano ang: 

 Rutinang pag-iksamen ng mata minsan bawat 24 na buwan; Sinasaklaw ang 
karagdagan o mas madalas na mga eksaminasyon ng mata kung 
kinakailangan dahil sa medikal na kalagayan para sa mga miyembro, gaya ng 
mga taong may diabetes. 
 

 Mga salamin sa mata (mga frame at lense) minsan bawat 24 na buwan; 
kapag mayroon kayong balidong reseta.  
 

 Mga pamalit na salamin sa mata sa loob ng 24 na buwan kung mayroon 
kayong pagbabago sa reseta o nawala, ninakaw, o nabasag (at hindi 
maaaring ayusin) ang inyong mga salamin sa mata, at hindi ninyo ito 
kasalanan. Dapat bigyan ninyo kami ng isang abiso na nagsasabi sa amin 
kung paano nawala, ninakaw, o nabasag ang inyong mga salamin sa mata. 
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 Mga device para sa low vision para sa mga taong may kapansanan sa 
paningin na hindi maitatama ng karaniwang salamin, mga contact lens, 
gamot, o operasyon na nakasasagabal sa kakayahan ng isang tao na 
magsagawa ng mga pang-araw-araw na gawain (ibig sabihin, pagkasira ng 
macular na may kaugnayan sa edad). 

 
 Mga Contact Lens na kinakailangan dahil sa medikal na kalagayan  

Pagsusuri ng contact lens at maaaring saklawin ang mga contact lens kung 
hindi posible ang paggamit ng mga salamin sa mata dahil sa sakit o 
kondisyon ng mata (ibig sabihin, pagkawala ng isang tainga). Kabilang sa 
mga medikal na kondisyon na kuwalipikado para sa espesyal na mga contact 
lens ang, ngunit hindi limitado sa, aniridia, aphakia, at keracotonus. 
 

Mga benepisyong pangtransportasyon para sa mga sitwasyon na 
hindi mga emergency 
May karapatan kayo sa medikal na transportasyon kung mayroon kayong mga medikal 
na pangangailangan na hindi kayo pinapayagan na gumamit ng kotse, bus o taxi 
papunta sa inyong mga appointment. Maaaring ibigay ang medikal na transportasyon 
para sa mga saklaw na serbisyo gaya ng mga appointment para sa medikal, dental, 
kalusugan ng pag-iisip, paggamit ng substansya, at parmasya. Kung kailangan ninyo ng 
medikal na transportasyon, maaari ninyo itong hilingin sa pamamagitan ng pakikipag-
usap sa inyong doktor. Magpapasya ang inyong doktor para sa tamang uri ng 
transportasyon upang matugunan ang inyong mga pangangailangan. Kung malaman 
nilang kailangan ninyo ng medikal na transportasyon, irereseta nila ito sa pamamagitan 
ng pagsagot sa isang form at pagsusumite nito sa PHC. Sa sandaling maaprubahan, 
magagamit ang pag-apruba sa loob ng isang taon depende sa medikal na 
pangangailangan. Dagdag pa, walang limitasyon sa kung ilang pagsakay ang 
makukuha ninyo. Kakailanganin ng inyong doktor na muling suriin ang inyong medikal 
na pangangailangan para sa medikal na transportasyon at muling aaprubahan bawat  
12 buwan. 

Ang medikal na transportasyon ay isang ambulansya, litter van, wheelchair van o 
sasakyang panghimpapawid. Pinapayagan ng PHC ang medikal na transportasyon na 
may pinakamababang halaga para sa inyong mga medikal na pangangailangan kapag 
kailangan ninyong magbiyahe patungo sa inyong appointment. Nangangahulugan iyon, 
bilang halimbawa, na kung kayo ay may kakayahang pisikal o medikal na maibiyahe 
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gamit ang wheelchair van, hindi babayaran ng PHC ang isang ambulansya. May 
karapatan lang kayo sa sasakyang panghimpapawid kung ang inyong medikal na 
kalagayan ay imposibleng gumamit ng anumang uri ng transportasyong panlupa.  

Dapat gamitin ang medikal na transportasyon kapag:  

 Kinakailangan ito nang pisikal o medikal ayon sa tinukoy sa pamamagitan ng 
nakasulat na awtorisasyon ng isang doktor o iba pang provider dahil hindi 
kayo pisikal o medikal na makagamit ng bus, taxi, kotse o van upang 
pumunta sa inyong appointment. 
 

 Kailangan ninyo ng tulong mula sa tsuper patungo at mula sa inyong tirahan, 
sasakyan o lugar ng paggamot dahil sa kapansanan sa katawan o pag-iisip.  

Upang humingi ng medikal na transportasyon na inireseta ng inyong doktor para sa 
mga hindi agarang (rutina) appointment, mangyaring tumawag sa PHC (800) 809-1350 
o (888) 828- 1254 (Lunes - Biyernes, 8 a.m. - 5 p.m.) nang hindi bababa sa 5 araw ng 
trabaho bago ang inyong appointment. Para sa mga agarang appointment, mangyaring 
tumawag sa lalong madaling panahon. Pakihanda ang inyong ID card ng miyembro 
kapag kayo ay tumatawag.  

Mga limitasyon ng medikal na transportasyon: Nagbibigay ang PHC ng 
pinakamababang halaga ng medikal na transportasyon na tumutugon sa inyong mga 
medikal na pangangailangan sa pinakamalapit na provider mula sa inyong bahay kung 
saan available ang appointment. Hindi ibibigay ang medikal na transportasyon kung 
hindi saklaw ang serbisyo ng Medi-Cal. Kung ang uri ng appointment ay saklaw ng 
Medi-Cal ngunit hindi sa pamamagitan ng planong pangkalusugan, tutulong ang PHC 
sa inyo na mag-iskedyul ng inyong transportasyon. Nasa Handbook ng Miyembro na ito 
ang listahan ng mga saklaw na serbisyo. Hindi saklaw ang transportasyon sa labas ng 
network o lugar na pinagseserbisyuhan maliban kung naunang pinahintulutan ng PHC. 
Para sa karagdagang impormasyon o upang humingi ng medikal na transportasyon, 
mangyaring tumawag sa PHC sa (800) 809-1350 o sa MTM sa (888) 828-1254  
(Lunes - Biyernes, 8 a.m. - 5 p.m.).  

Gastusin ng miyembro: Walang gastos kapag isinaayos ng PHC ang transportasyon. 

Paano kumuha ng hindi medikal na transportasyon  

Kabilang sa inyong mga benepisyo ang pagkuha ng masasakyan papunta sa inyong 
mga appointment kapag ang appointment ay para sa isang saklaw na serbisyo ng Medi-
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Cal. Maaari kayong makakuha ng masasakyan, nang walang bayad, kapag kayo ay:  

 Naglalakbay patungo at mula sa isang appointment para sa serbisyo ng 
Medi-Cal na awtorisado ng inyong provider; o  

 Pagkuha ng mga resetang gamot at medikal na supply. 

Pinahihintulutan kayo ng PHC na gumamit ng kotse, taxi, bus o iba pang 
pampubliko/pribadong paraan ng pagpunta sa inyong medikal na appointment para sa 
mga serbisyong saklaw ng Medi-Cal. Sasaklawin ng PHC ang pinakamababang gastos 
ng hindi medikal na uri ng transportasyon na tumutugon sa inyong mga 
pangangailangan. Kung minsan, maaaring magbigay ang PHC ng pagbabalik ng bayad 
para sa mga pagsakay sa isang pribadong sasakyan na inyong isinaayos. Dapat itong 
aprubahan ng PHC bago ninyo makuha ang masasakyan, at dapat ninyong sabihin sa 
amin kung bakit hindi kayo makakuha ng masasakyan sa iba pang paraan, gaya ng 
bus. Maaari ninyong sabihin sa amin sa pamamagitan ng pagtawag sa amin, sa pag-
email, o personal. Hindi kayo makapagmamaneho mismo at ibabalik ang bayad.  

Kailangan ang lahat ng sumusunod sa pagbabalik ng bayad para sa milyahe: 

 Ang lisensya sa pagmamaneho ng drayber 

 Ang rehistro ng sasakyan ng drayber 

 Patunay ng seguro ng sasakyan para sa drayber 

Upang humiling ng pagsakay para sa mga serbisyong pinahintulutan, tumawag sa PHC 
sa (800) 809-1350 o sa MTM sa (888) 828-1254 (Lunes - Biyernes, 8 a.m. - 5 p.m.) 
nang hindi bababa sa 5 araw ng negosyo bago ang inyong appointment. O tumawag sa 
lalong madaling panahon na kaya ninyo kapag mayroon kayong agarang appointment. 
Pakihanda ang inyong ID card ng miyembro kapag kayo ay tumatawag. 

Tandaan: Maaaring makipag-ugnayan ang mga American Indian sa kanilang lokal na 
Indian Health Clinic upang humiling ng hindi medikal na transportasyon. 

Mga limitasyon ng hindi medikal na transportasyon: Nagbibigay ang PHC ng 
pinakamababang halaga ng hindi medikal na transportasyon na tumutugon sa inyong 
mga pangangailangan sa pinakamalapit na provider mula sa inyong bahay kung saan 
available ang appointment. Hindi makakapagmaneho mismo ang mga miyembro o 
direktang maibabalik ang bayad. Para sa karagdagang impormasyon, mangyaring 
tumawag sa PHC sa (800) 809-1350 o sa MTM sa (888) 828-1254. 

Hindi ilalapat ang hindi medikal na transportasyon kung: 

 Medikal na kinakailangan ang isang ambulansya, litter van, wheelchair van, o 

http://www.partnershiphp.org/


Handbook ng Miyembro ng PHC | 4. Mga benepisyo at serbisyo 

Tumawag sa mga serbisyo sa miyembro sa (800) 863-4155 (TTY/TDD:  
(800) 735-2929). Narito kami Lunes-Biyernes, 8 a.m. - 5 p.m.  
Ang tawag ay toll free. O tumawag sa California Relay Line sa 711.  
Bumisita online sa www.partnershiphp.org 75 

iba pang anyo ng medikal na transportasyon upang makapunta sa saklaw na 
serbisyo ng Medi-Cal. 

 Kailangan ninyo ng tulong mula sa tsuper patungo at mula sa inyong tirahan, 
sasakyan o lugar ng paggamot dahil sa kondisyon ng katawan o medikal.  

 Kayo ay nasa isang wheelchair at hindi makagalaw sa at palabas ng 
sasakyan nang walang tulong mula sa tsuper. 

 Hindi saklaw ang serbisyo ng Medi-Cal.  

Gastusin ng miyembro: Walang gastos kapag isinaayos ang hindi medikal na 
transportasyon ng PHC.  

Iba pang saklaw na benepisyo ng PHC at mga 
programa 

Managed long-term services and supports (MLTSS) 
Sinasaklaw ng PHC ang mga benepisyong ito ng MLTSS para sa mga miyembrong 
kuwalipikado:  

 Mga serbisyo ng pasilidad ng pangmatagalang pangangalaga ayon sa 
inaprubahan ng PHC 

Kung may mga tanong kayo tungkol sa MLTSS, tumawag sa (800) 863-4155 (TTY/TDD 
(800) 735-2929 o 711). 

Koordinasyon ng pangangalaga 
Naghahandog ang PHC ng mga serbisyong Pamamahala ng Kaso upang tulungan 
kayo na ikoordina ang inyong mga pangangailangan sa pangangalaga ng kalusugan 
nang wala kayong babayaran. Ikokoordina ng PHC sa iba pang programa upang 
masiguro na natatanggap ninyo ang lahat ng serbisyong kinakailangan dahil sa medikal 
na kalagayan, kahit saklaw ang mga serbisyong iyon ng isa pang programa at hindi ng 
PHC 
Kung mayroon kayong mga tanong o alalahanin tungkol sa inyong kalusugan o sa 
kalusugan ng inyong anak, tumawag sa Koordinasyon ng Pangangalaga sa  
(800) 809-1350 (TTY/TDD (800) 735-2929 o 711).  

Managed long-term services and supports (MLTSS) 

Dapat sumali ang mga indibidwal na parehong karapat-dapat para sa Medicare at Medi-
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Cal o mga Senior o mga Taong may Kapansanan (SPD) na nakatala sa Medi-Cal 
lamang sa plano ng pinamamahalaang pangangalaga ng Medi-Cal upang matanggap 
ang kanilang mga benepisyo sa Medi-Cal, kabilang ang MLTSS at mga benepisyong 
wrap-around ng Medicare.  

Enhanced Care Management 
Sinasaklaw ng PHC ang mga serbisyong Enhanced Care Management (ECM) para sa 
mga miyembrong may mga pangangailangang lubhang kumplikado. Ang ECM ay isang 
benepisyo na nagbibigay ng mga karagdagang serbisyo upang tulungan kayong 
makuha ang pangangalaga na kailangan ninyo upang manatiling malusog. 
Ikinokoordina nito ang pangangalaga na nakukuha ninyo mula sa iba't ibang doktor. 
Tumutulong ang ECM na ikoordina ang pangunahing pangangalaga, pangangalaga sa 
malubhang kondisyon, kalusugan ng pag-uugali, pag-unlad, kalusugan ng bibig, mga 
serbisyo at suporta na pangmatagalan at nakabase sa komunidad (LTSS), at mga 
referral sa magagamit na mapagkukunan sa komunidad. 

Kung magiging kwalipikado kayo, maaari kayong kontakin tungkol sa mga serbisyo ng 
ECM. Maaari din kayong tumawag sa PHC para malaman kung makatatanggap kayo at 
kailan makatatanggap ng ECM. O makipag-usap sa iyong provider ng pangangalaga ng 
kalusugan na maaaring makaalam kung kuwalipikado kayo para sa ECM at kung kailan 
at paano ninyo ito matatanggap.  

Mga saklaw na serbisyong ECM 

Kung magiging kwalipikado kayo para sa ECM, magkakaroon kayo ng sarili ninyong 
pangkat ng pangangalaga, kabilang na ang tagakoordina ng pangangalaga. Makikipag-
usap sa iyo ang taong ito at sa iyong mga doktor, espesyalista, pharmacist, tagapamahala 
ng kaso, provider ng mga social service at iba pa para tiyaking nagtutulungan ang lahat 
para maibigay sa iyo ang pangangalagang kailangan mo. Makakatulong din sa inyo ang 
isang tagakoordina ng pangangalaga na makahanap at makapag-apply para sa iba pang 
mga serbisyo sa inyong komunidad. Kabilang sa ECM ang:  

 Pagtulong at pakikilahok 
 Komprehensibong pagsusuri at pamamahala ng pangangalaga 
 Pinahusay na koordinasyon ng pangangalaga 
 Promosyon ng kalusugan 
 Komprehensibong pangangalaga sa paglipat 
 Mga serbisyong suporta sa miyembro at pamilya 
 Koordinasyon at referral sa komunidad at mga suportang panlipunan 
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Upang malaman kung maaaring tama para sa inyo ang ECM, makipag-usap sa inyong 
kinatawan ng PHC o provider ng pangangalaga ng kalusugan. 

Gastusin ng miyembro 

Walang gagastusin ang miyembro para sa mga serbisyong ECM 

 Mga Suportang Pangkomunidad, Maaaring magamit ang mga Suportang 
Pangkomunidad sa ilalim ng inyong Indibidwal na Plano ng Pangangalaga. Medikal na 
angkop ang mga Suportang Pangkomunidad at mga serbisyo o kapaligirang alternatibo 
na matipid para sa mga saklaw sa ilalim ng Medi-Cal na Plano ng Estado. Opsyonal 
ang mga serbisyong ito para matanggap ng mga Miyembro. Kung kuwalipikado kayo, 
maaaring makatulong ang mga serbisyong ito sa inyo na mabuhay nang mas matagal 
nang nag-iisa. Hindi nito pinapalitan ang mga benepisyo na nakukuha na ninyo sa ilalim 
ng Medi-Cal. Kung kailangan ninyo ng tulong o gusto ninyong malaman kung anong 
mga Suportang Pangkomunidad ang magagamit ninyo, tumawag sa (800) 863-4155 
(TTY/TDD (800) 735-2929 o 711) o tumawag sa inyong provider na pangangalaga ng 
kalusugan. 

Transplant ng Pangunahing Organ 

Mga pag-transplant para sa mga batang wala pang edad na 21 

Hinihingi ng batas ng estado na ang mga batang nangangailangan ng mga transplant 
ay mai-refer sa programang California Children's Services (CCS) upang malaman kung 
karapat-dapat ang bata para sa CCS. Kung karapat-dapat ang bata para sa CCS, 
sasaklawin ng CCS ang mga gastusin para sa pag-transplant at mga kaugnay na 
serbisyo. Kung hindi karapat-dapat ang bata para sa CCS, ire-refer ng PHC ang bata sa 
isang kuwalipikadong sentro ng pag-transplant para sa pagsusuri. Kung kinumpirma ng 
sentro ng pag-transplant na kakailanganin at ligtas ang pag-transplant, sasaklawin ng 
PHC ang transplant at mga kaugnay na serbisyo. 

Mga pag-transplant para sa mga nasa hustong gulang na edad 21 at mas matanda 

Kung magpasya ang inyong doktor na maaaring kailanganin ninyo ang isang 
pangunahing pag-transplant ng organ, ire-refer kayo ng PHC sa isang kuwalipikadong 
sentro ng pag-transplant para sa isang pagsusuri. Kung kinumpirma ng sentro ng pag-
transplant na kakailanganin at ligtas ang pag-transplant para sa inyong medikal na 
kondisyon, sasaklawin ng PHC ang transplant at iba pang mga kaugnay na serbisyo. 

Kabilang sa sumusunod na pag-transplant ng pangunahing organ na saklaw ng PHC 
ang, ngunit hindi limitado sa: 
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 Utak sa buto 
 Puso 
 Puso/Baga 
 Bato 
 Bato/Lapay 

 Atay 
 Atay/Maliit na bituka 
 Baga 
 Lapay 
 Maliit na bituka 

Whole Child Model (WCM) Program 
Isinasama ng WCM program ang mga saklaw na serbisyo ng programang California 
Children’s Services (CCS) para sa mga karapat-dapat sa Medi-Cal na mga bata at 
kabataan ng CCS sa PHC. Ang CCS ay isang programa ng estado na gumagamot sa 
mga batang wala pang 21 taong gulang na may tiyak na malubhang kondisyon ng 
kalusugan at nakatutugon sa mga patakaran ng programang CCS. 
Responsable ang PHC sa pagkokoordina ng mga saklaw na serbisyo ng parehong CCS 
at Medi-Cal. 

Maaaring kabilang sa mga serbisyong saklaw ng Medi-Cal ang mga pisikal, bakuna, at 
mga checkup ng batang walang sakit. Layunin ng programang WCM na tulungan ang 
mga batang saklaw ng CCS at kanilang mga pamilya na makakuha ng mas maayos na 
koordinasyon ng pangangalaga at pag-access sa pangangalaga. 

Kung sa palagay ng PHC o ng provider ng inyong anak na ang inyong anak ay may 
kondisyon na CCS, susuriin siya para sa pagiging karapat-dapat sa CCS ng county. 
Magpapasya ang tauhan ng pagiging karapat-dapat sa CCS ng inyong county kung 
kuwalipikado ang inyong anak para sa CCS. Kung kuwalipikado ang inyong anak, 
makatatanggap siya ng pangangalaga ng CCS sa pamamagitan ng programang WCM.  

Hindi sinasaklaw ng CCS ang lahat ng kondisyon ng kalusugan. Sinasaklaw ng CCS 
ang karamihang kondisyon ng kalusugan na nagbabaldado sa katawan o na kailangan 
gamitin gamit ang mga gamot, operasyon o rehabilitasyon (rehab). Sinasaklaw ng CCS 
ang mga bata na may mga kondisyon ng kalusugan gaya ng: 

 Sakit sa puso mula pagkabata  
 Mga kanser  
 Mga bukol  
 Hemophilia  
 Sickle cell anemia  
 Mga problema sa thyroid  
 Diabetes  
 Malubha at hindi gumaling-

galing na mga problema sa bato  

 Sakit sa atay  
 Sakit sa bituka  
 Biyak ang labi/ngalangala  
 Spina bifida  
 Pagkawala ng pandinig  
 Mga katarata  
 Cerebral palsy  
 Mga pag-transplant 
 Mga kumbulsyon sa ilalim ng 
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ilang pangyayari  
 Rheumatoid arthritis  
 Muscular dystrophy  
 AIDS  
 Matitinding pinsala sa ulo, 

utak o gulugod  
 Matitinding paso  
 Matinding sungki-sungking 

ngipin 

Kung maging kuwalipikado ang inyong anak na makuha ang uring ito ng pangangalaga, 
gagamutin ng mga provider ng CCS na nagtatrabaho sa PHC ang bata para sa 
kondisyon na CCS. 

Upang malaman ang higit pa tungkol sa CCS, maaari kayong bumisita sa website ng 
CCS sa www.dhcs.ca.gov/services/ccs. O tumawag sa amin sa (800) 863-4155 
(TTY/TDD: (800) 735-2929 o 711). 

Organisadong Sistema ng Paghahatid ng Drug Medi-Cal (DMC-ODS)/ 
Kagalingan at Paggaling ng Katawan (W&R) na Programa 
Ang DMC-ODS ay isang programa ng estado na pumapayag sa PHC upang magbigay 
ng mga serbisyong paggamot sa karamdaman sa paggamit ng substansya sa 
pakikipagtulungan sa ibang pangangalaga gaya ng mga serbisyo sa kalusugan ng 
katawan at pag-iisip. Maaaring kabilang dito ang paggamot sa tirahan, masinsinang 
outpatient, o outpatient, pati na rin ang, opyo at ibang paggamot na tinutulungan ng 
medikasyon, at mga serbisyo sa paggaling. 

Ibinibigay ng PHC ang mga serbisyong ito sa paggamit ng substansya para sa mga 
miyembrong nasa mga county ng Humboldt, Lassen, Mendocino, Modoc, Shasta, 
Siskiyou, at Solano. Tinatawag namin itong Wellness and Recovery (W&R) Program. 

Layunin ng programang W&R na magbigay ng mga serbisyong paggamot sa 
karamdaman sa paggamit ng substansya para sa mga taong lumalaban sa mga 
pagkagumon sa alkohol at/o droga. Kung sa palagay ninyo ay kailangan ninyo ang mga 
serbisong paggamot sa karamdaman sa paggamit ng substansya, maaari kayong 
humiling ng pagsusuri mula sa inyong PCP o tumawag sa Beacon sa (855) 765- 9703. 

Kung kayo ay miyembro ng PHC at hindi nakatira sa isa sa mga W&R na county ng 
PHC, tumawag sa inyong lokal na county: 

• Del Norte 

(707) 464-4813 

• Lake  
(707) 274-9101 (North Lake area) 

http://www.partnershiphp.org/
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(707) 994-6494 (South Lake area) 

• Napa  
(707) 253-4412 Mga adulto  
(707) 255-1855 Mga tinedyer 

• Marin  
(888) 818-1115 

• Sonoma  
(707) 565-7450 

• Trinity  
(530) 623-1362 

• Yolo  
(916) 403-2970 

Tingnan ang “Mga serbisyo sa karamdaman sa 
paggamit ng substansya” sa pahina 83 para sa 
karagdagang impormasyon tungkol sa mga serbisyo 
na iniaalok ng county. Iba pang programa at serbisyo 
ng Medi-Cal 

Iba pang serbisyong maaari ninyong makuha sa pamamagitan ng Fee-
For-Service (FFS) Medi-Cal o iba pang programa ng Medi-Cal 
Kung minsan hindi sinasaklaw ng PHC ang mga serbisyo, pero maaari pa rin ninyong 
makuha ang mga ito sa pamamagitan ng FFS Medi-Cal o iba pang programa ng Medi-
Cal. Ikokoordina ng PHC sa iba pang programa upang masiguro na natatanggap ninyo 
ang lahat ng serbisyong kinakailangan dahil sa medikal na kalagayan, kahit saklaw ang 
mga serbisyong iyon ng isa pang programa at hindi ng PHC. Inililista ng seksyong ito 
ang mga serbisyong ito. Upang malaman ang higit pa, tumawag sa (800) 863-4155 
(TTY/TDD: (800) 735-2929 o 711). 

Mga inireresetang gamot para sa outpatient 

Mga inireresetang gamot na saklaw ng Medi-Cal Rx 

Saklaw ng Medi-Cal RX, isang programa ng Medi-Cal FFS, ang mga inireresetang gamot na 
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ibinibigay ng isang parmasya. Maaaring saklawin ang ilang gamot na ibinibigay ng isang 
provider sa isang opisina o klinika ng PHC. Maaari kayong resetahan ng inyong provider ng 
mga gamot na nasa Listahan ng Mga Gamot ayon sa Kontrata ng Medi-Cal Rx. 

Kung minsan, kinakailangan ang isang gamot at wala ito sa Listahan ng Mga Gamot 
ayon sa Kontrata. Kakailanganing aprubahan ang mga gamot na ito bago maaaring 
kunin ang mga ito sa parmasya. Susuriin at pagpapasyahan ng Medi-Cal Rx ang mga 
kahilingang ito sa loob ng 24 na oras. 

 Maaari kayong bigyan ng isang pharmacist sa inyong parmasya na  
pang-outpatient o emergency room ng ospital ng 72 oras na supply na  
pang-emergency kung sa palagay nila ay kailangan ninyo ito. Babayaran ng 
Medi-Cal Rx ang supply ng gamot na pang-emergency na ibinigay ng isang 
parmasya na pang-outpatient. 

 Maaaring tanggihan ng Medi-Cal Rx ang kahilingan na hindi pang-
emergency. Kung tumanggi sila, papadalhan nila kayo ng sulat upang sabihin 
sa inyo kung bakit. Sasabihin nila sa inyo kung ano ang mga pagpipilian 
ninyo. Tingnan ang seksyon na “Mga reklamo” sa Kabanata 6 Pag-uulat at 
paglutas ng mga problema para sa karagdagang impormasyon. 

Upang malaman kung nasa Listahan ng Gamot ayon sa Kontrata ang isang gamot o 
upang makakuha ng kopya ng Listahan ng Gamot ayon sa Kontrata, tumawag sa Medi-
Cal Rx sa 800-977-2273 (TTY 800-977-2273 at pindutin 5 o 711), bisitahin ang website 
ng Medi-Cal Rx sa https://medi-calrx.dhcs.ca.gov/home/. 

Mga Parmasya 

Kung kumukuha o kumukuha kayo ulit ng resetang gamot, dapat ninyong kunin ang 
inyong mga inireresetang gamot mula sa parmasyang nagtatrabaho sa Medi-Cal Rx. 
Makakakita kayo ng listahan ng mga parmasyang nagtatrabaho sa Medi-cal Rx sa 
Direktoryo ng Parmasya ng Medi-Cal Rx sa: https://medi-calrx.dhcs.ca.gov/home/. 
Maaari din kayong makakita ng parmasyang malapit sa inyo o parmasyang maaaring 
magkoreo ng inyong resetang gamot sa inyo sa pamamagitan ng pagtawag sa  
Medi-Cal Rx sa 800-977-2273 (TTY 800-977-2273 at pindutin ang 5 o 711).  

 

Kapag nakapili na kayo ng parmasya, dalhin ang inyong reseta sa parmasya. Maaari 
din itong ipadala ng inyong provider sa parmasya para sa inyo. Ibigay sa parmasya ang 
inyong reseta kasama ng inyong Medi-Cal Benefits Identification Card (BIC). Tiyaking 
alam ng parmasya ang lahat ng gamot na iniinom ninyo at anumang allergy na mayroon 

http://www.partnershiphp.org/
https://medi-calrx.dhcs.ca.gov/home/
https://medi-calrx.dhcs.ca.gov/home/


Handbook ng Miyembro ng PHC | 4. Mga benepisyo at serbisyo 

Tumawag sa mga serbisyo sa miyembro sa (800) 863-4155 (TTY/TDD:  
(800) 735-2929). Narito kami Lunes-Biyernes, 8 a.m. - 5 p.m.  
Ang tawag ay toll free. O tumawag sa California Relay Line sa 711.  
Bumisita online sa www.partnershiphp.org 82 

kayo. Kung mayroon kayong anumang tanong tungkol sa inyong reseta, tiyaking 
magtatanong kayo sa pharmacist. 

Maaari ding makatanggap ang mga miyembro ng mga serbisyong transportasyon mula 
sa PHC upang makapunta sa mga parmasya. Upang malaman ang higit pa tungkol sa 
mga serbisyong pangtransportasyon, basahin ang “Mga benepisyong 
pangtransportasyon” sa handbook na ito. 

Mga serbisyo para sa kalusugan ng pag-iisip ng espesyalista 
Ibinibigay ang ilang serbisyo para sa kalusugan ng pag-iisip ng mga plano sa kalusugan 
ng pag-iisip ng county sa halip na PHC. Kasama rito ang mga serbisyo para sa 
kalusugan ng pag-iisip ng espesyalista (SMHS) para sa mga miyembro ng Medi-Cal na 
nakatutugon sa mga patakaran ng medikal na kinakailangan. Maaaring kasama sa 
SMHS itong mga serbisyong pang-outpatient, panresidensyal at pang-inpatient: 

Mga serbisyong pang-outpatient: 

 Mga serbisyo para sa kalusugan 
ng pag-iisip (mga pagsusuri, 
pagbuo ng plano, terapi, 
rehabilitasyon at kolateral) 

 Mga serbisyong suporta sa 
gamot 

 Mga serbisyong masinsinan na 
paggamot sa araw 

 Mga serbisyong 
panrehabilitasyon sa araw 

 Mga serbisyong pamamagitan 
sa krisis 

 Mga serbisyong pagpapatatag 
sa krisis 

 Mga serbisyong pamamahala 
sa tinatarget na kaso 

 Mga serbisyong panterapeutika 
sa pag-uugali (saklaw para sa 
mga miyembrong wala pang  
21 taong gulang) 

 Masinsinang koordinasyon ng 
pangangalaga (ICC) (saklaw 
para sa mga miyembrong wala 
pang 21 taong gulang) 

 Mga serbisyong masinsinan na 
nakabase sa bahay (IHBS) 
(saklaw para sa mga 
miyembrong wala pang  
21 taong gulang) 

 Pangangalagang 
panterapeutika sa ampunan 
(saklaw para sa mga 
miyembrong wala pang  
21 taong gulang)

Mga serbisyong panresidensyal: 

 Mga serbisyong paggamot na panresidensyal sa nasa 
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hustong gulang 
 Mga serbisyong paggamot na 

panresidensyal sa krisis

Mga serbisyong pang-inpatient: 

 Mga serbisyo ng ospital sa 
inpatient para sa malubhang 
saykayatriko  

 Mga serbisyong propesyonal 
ng ospital para sa inpatient na 
saykayatriko  

 Mga serbisyo ng pasilidad 
para sa kalusugang 
saykayatriko

Upang malaman ang higit pa tungkol sa mga serbisyo ng espesyalista para sa 
kalusugan ng pag-iisip, ang ibinibigay ng county na planong pangkalusugan ng  
pag-iisip, maaari kayong tumawag sa planong pangkalusugan ng pag-iisip ng inyong 
county. Upang hanapin ang numero ng telepono na toll-free ng lahat ng county sa 
online, bisitahin ang dhcs.ca.gov/individuals/Pages/MHPContactList.aspx. 

Mga serbisyong paggamot sa karamdaman sa paggamit ng substansya 
Nagbibigay ang county ng mga serbisyo sa karamdaman sa paggamit ng substansya sa 
mga miyembro ng Medi-Cal na nakatutugon sa mga patakaran ng medikal na kinakailangan. 
Ang mga miyebrong natukoy para sa mga serbisyong paggamot sa karamdaman sa 
paggamit ng substansya ay inire-refer sa departamento ng kanilang county para sa 
paggamot. Para mahanap ang numero ng telepono ng lahat ng county sa online, bisitahin 
ang https://dhcs.ca.gov/individuals/Pages/SUD_County_Access_Lines.aspx. 

Para sa mga miyembro na nasa mga county ng Humboldt, Lassen, Mendocino, Modoc, 
Shasta, Siskiyou, at Solano, tingnan ang “Drug Medi-Cal Organized Delivery System 
(DMC-ODS)/ Wellness and Recovery (W&R) Program” sa pahina 79 upang malaman 
ang higit pa tungkol sa mga serbisyo ng SUD na iniaalok ng PHC. 

Mga serbisyo para sa ngipin  
Sinasaklaw ng Medi-Cal (sa pamamagitan ng Medi-Cal Dental Program) ang ilang 
serbisyo para sa ngipin, kabilang ang: 

 Diagnostic at kalinisan sa 
ngipin upang makaiwas sa 
sakit (gaya ng mga 
eksaminasyon, X-ray at mga 
paglilinis sa mga ngipin) 

 Mga serbisyong pang-
emergency para sa 
pagkontrol ng kirot 

 Mga pagbunot ng ngipin 
 Mga pagpapasta 
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 Mga paggamot na root canal 
(anterior/posterior) 

 Mga crown 
(prefabricated/laboratoryo) 

 Scaling at root planning 

 Kumpleto at bahaging pustiso 
 Orthodontics para sa mga 

batang kuwalipikado 
 Topical fluoride

Kung mayroon kayong mga tanong o gustong malaman ang higit pa tungkol sa mga 
serbisyo para sa ngipin, tumawag sa Medi-Cal Dental Program sa 1-800-322-6384 
(TTY 1-800-735-2922 o 711). Maaari din kayong bumisita sa website ng Medi-Cal 
Dental Program sa https://www.dental.dhcs.ca.gov o https://smilecalifornia.org/. 

Pangmatagalang pangangalaga na pang-institusyon 
 Sinasaklaw ng PHC ang pangmatagalang pangangalaga para sa buwan na pumasok 
kayo sa isang pasilidad at ang buwan pagkatapos niyon. Hindi sinasaklaw ng PHC ang 
pangmatagalang pangangalaga kung manatili kayo nang mas matagal.  

Sinasaklaw ng FFS Medi-Cal ang inyong pananatili kung mas magtagal ito kaysa sa 
buwan pagkatapos ninyong pumasok sa isang pasilidad. Upang malaman ang higit pa, 
tumawag sa (800) 863-4155 (TTY/TDD: (800) 735-2929 o 711). 

Mga serbisyong hindi ninyo makukuha sa 
pamamagitan ng PHC o Medi-Cal 
May ilang serbisyo na hindi ang PHC ni ang Medi-Cal ang sasaklaw, kabilang ang, 
ngunit hindi limitado sa: 

 Mga serbisyong hindi kasali 
mula sa Medi-Cal sa ilalim ng 
batas ng estado at pederal 

 Mga paggamot para sa pag-
eeksperimento o pagsisiyasat 
maliban sa ilang partikular na 
sitwasyon at palaging 
kailangan ang paunang pag-
apruba mula sa PHC. 

 Pagkabaog, kabilang ang 
pagbaligtad ng isterilisasyon 

 Operasyon sa sa araw ding 
iyon o pagtanggap sa ospital 
para lang sa layuning rutinang 
pagtuli 

 Mga Serbisyong Paggamot sa 
Karamdaman sa Paggamit ng 
Substansya na tinatawag 
kung minsan na Drug Medi-
Cal Organized Delivery 
System (DMC-ODS) sa mga 
county ng Del Norte, Lake, 
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Napa, Marin, Sonoma, Trinity, 
at Yolo 

 Custodial care. Maaaring 
saklaw ng Medi-Cal ng 
Estado ang ilang custodial 
care. Para sa karagdagang 
impormasyon tungkol sa 
custodial care na saklaw ng 
Medi-Cal ng Estado, tumawag 
sa inyong opisina ng pagiging 
karapat-dapat ng Home 
County Medi-Cal. 

 Mga turok para sa sports 

(para sa nasa hustong 
gulang), trabaho o biyahe 

 Mga personal na item para sa 
kaginhawahan gaya ng 
telepono, TV o tray ng bisita 
kapag kayo ay nasa ospital 

 Mga serbisyo na hindi 
kinakailangan dahil sa 
medikal na kalagayan 

 In vitro fertilization (IVF) 
 Mga pagbabago sa bahay 
 Mga pagbabago sa sasakyan 
 Operasyong pangkosmetiko 

Maaaring saklawin ng PHC ang isang hindi benepisyo kung naitatag na medikal na 
kinakailangan. Dapat magsumite ang inyong provider ng Paunang Pahintulot sa PHC 
na may mga dahilan kung bakit medikal na kinakailangan ang mga hindi benepisyo. 

Upang malaman ang higit pa tumawag sa (800) 863-4155 (TTY/TDD: (800) 735-2929 o 
711). 

Pagsusuri ng bagong teknolohiya 
Pagsusuri ng Bagong Teknolohiya, kilala rin bilang paggamot na pang-eksperimento o 
pang-imbestigasyon, ay isang pagbabago o pagsulong sa pangangalaga ng kalusugan. 
Pinag-aaralan ng medikal na tauhan ng PHC ang mga bagong paggamot, gamot, 
pamamaraan at device. Karaniwang hindi saklaw ang Bagong Teknolohiya ng  
Medi-Cal o PHC, ngunit maaaring hingin ng inyong provider sa PHC na tingnan ang 
isang kahilingan para sa pagsaklaw ng Bagong Teknolohiya. 

Kung gusto ninyong tingnan ng PHC ang isang kahilingan para sa pagsaklaw ng 
Bagong Teknolohiya, hingin sa inyong PCP o espesyalista na huminga ng paunang 
pag-apruba mula sa PHC. Titingnan ng PHC ang impormasyon tungkol sa Bagong 
Teknolohiya, kabilang ang inirerekomendang paggamit at kaligtasan ng Bagong 
Teknolohiya. Pagkatapos ng pagsusuri ng mga medikal na espesyalista, ipaaalam sa 
inyo ng PHC kung aaprubahan o tatanggihan ang kahilingan.
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5. Pangangalaga sa 
bata at kabataang  
walang sakit 

Maaaring makakuha ng mga espesyal na serbisyo sa kalusugan ang mga miyembrong 
bata at kabataan na wala pang 21 taong gulang sa lalong madaling panahon na 
nagpatala sila. Sinisiguro nito na nakukuha nila ang mga tamang serbisyo upang 
makaiwas sa sakit, pangngipin, kalusugan ng pag-iisip at pag-unlad at espesyalidad. 
Ipinaliliwanag ng kabanatang ito ang mga serbisyong ito. 

Mga serbisyong pediatric (Mga batang wala pang edad 
na 21) 
Saklaw ang mga miyembrong wala pang 21 taong gulang para sa kinakailangang 
pangangalaga. Kabilang sa sumusunod na listahan ang pangangalaga na serbisyong 
kinakailangan dahil sa medikal na kalagayan upang gamutin o pabutihin ang mga 
depekto at pisikal, mental na diagnosis. Kasama sa mga saklaw na serbisyo ang: 

 Mga pagbisita ng batang walang sakit at mga check-up ng tinedyer 
(Mahahalagang pagbisita na kailangan ng mga bata) 

 Mga pagbabakuna (mga turok) 
 Mga serbisyo para sa kalusugan ng pag-iisip (sinasaklaw ng county ang mga 

serbisyo para sa kalusugan ng pag-iisip ng espesyalista) 
 Mga pagsusuri sa laboratoryo, kabilang ang pagsusuri ng pagkalason sa 

tingga ng dugo 
 Edukasyong pangkalusugan at pag-iwas sa sakit 
 Mga serbisyo sa paningin 
 Mga serbisyo para sa ngipin (saklaw sa ilalim ng Medi-Cal Dental) 
 Mga serbisyo sa pandinig (saklaw ng CCS para sa mga batang kuwalipikado. 

Sasaklawin ng PHC ang mga serbisyo para sa mga batang hindi 
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kuwalipikado para sa CCS) 

Tinatawag ang mga serbisyong ito na mga serbisyong Maaga at Pana-panahong Pag-
screen, Pag-diagnose at Paggamot (EPSDT). Saklaw nang wala kayong babayaran 
ang mga serbisyong EPSDT na inirerekomenda ng mga tagubilin ng Bright Futures ng 
mga pediatrician upang tulungan kayo o ang inyong anak na manatiling malusog. 

Mga check-up sa kalusugan at pangangalaga upang 
makaiwas sa sakit ng batang walang sakit 
Kabilang sa pangangalaga upang makaiwas sa sakit ang mga regular na check-up sa 
kalusugan, mga pag-screen upang tulungan ang inyong doktor na mahanap nang 
maaga ang mga problema, at mga serbisyo sa pagpapayo upang matuklasan ang mga 
sakit, karamdaman, o medikal na kondisyon bago magdulot ang mga ito ng mga 
problema. Tumutulong sa inyo o sa doktor ng inyong anak ang mga regular na check-
up na maghanap ng anumang problema. Maaaring kabilang sa mga problema ang 
karamdamang medikal, pangngipin, paningin, pandinig, kalusugan ng pag-iisip, at 
anumang paggamit ng substansya (droga). Sinasaklaw ng PHC ang mga check-up 
upang mag-screen para sa mga problema (kabilang ang pagsusuri ng antas ng tingga 
sa dugo) anumang oras na may pangangailanga para sa mga ito, kahit ito ay hindi sa 
panahon ng regular na check-up ninyo o ng inyong anak.  

Kabilang din sa pangangalaga para makaiwas sa sakit ang mga bakunang kailangan 
ninyo o ng inyong anak. Dapat siguraduhin ng PHC na makukuha ng lahat ng batang 
naka-enroll ang mga kinakailangang bakuna sa oras ng anumang pagbisita para sa 
pangangalaga ng kalusugan. Magagamit ang mga serbisyo at pag-screen na 
pangangalaga upang makaiwas sa sakit na walang bayad at walang paunang pag-
apruba (paunang pahintulot). 

Dapat kumuha ng mga chek-up ang inyong anak sa mga ganitong edad: 

 2-4 araw matapos isilang 
 1 buwan 
 2 buwan 
 4 na buwan 
 6 na buwan 
 9 na buwan 

 12 buwan 
 15 buwan 
 18 buwan 
 24 na buwan 
 30 buwan 
 Isang beses sa isang taon mula  

3 hanggang 20 taong gulang
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Kabilang sa mga check-up sa kalusugan ng batang walang sakit ang: 

 Isang kumpletong kasaysayan at eksaminasyon ng katawan mula ulo 
hanggang paa 

 Mga turok na angkop sa edad (Sinusunod ng California ang iskedyul ng 
American Academy of Pediatrics Bright Futures Periodicity) 

 Mga pagsusuri sa laboratoryo, kabilang ang pagsusuri ng pagkalason sa 
tingga ng dugo 

 Edukasyong pangkalusugan 
 Pag-screen ng paningin at pandinig 
 Pag-screen ng kalusugan ng bibig 
 Pagsusuri ng kalusugan ng pag-uugali 

Kapag nakita ang isang pisikal na problema o problemas sa kalusugan ng pag-iisip sa 
panahon ng check-up o pag-screen, maaaring may pangangalaga na maaaring umayos 
o tumulong sa problema. Kung ang pangangalaga ay kinakailangan dahil sa medikal na 
kalagayan at responsable ang PHC sa pagbabayad sa pangangalaga, sasaklawin ng 
PHC ang pangangalaga nang wala kayong gagastusin. Kasama sa mga serbisyong ito 
ang: 

 Doktor, nurse practitioner, at pangangalaga sa ospital 
 Mga bakuna para mapanatili kayong malusog 
 Mga physical, speech/language, at occupational na therapy 
 Mga serbisyong pangkalusugan sa tahanan, na maaaring mga medikal na 

kagamitan, supply, at appliance 
 Paggamot para sa mga problema sa paningin, kasama ang salamin sa mata 
 Paggamot sa mga problema sa pandinig, kabilang ang mga hearing aid 

kapag hindi saklaw ang mga ito ng CCS 
 Paggamot sa Kalusugan ng Pag-uugali para sa mga autism spectrum 

disorder at iba pang kapansanan sa pag-unlad 
 Pamamahala sa kaso at edukasyong pangkalusugan 
 Reconstructive surgery, na operasyon para iwasto o isaayos ang mga hindi 

normal na istruktura ng katawan na resulta ng mga kapansanang mula 
pagkabata, abnormalidad sa pag-unlad, trauma, impeksiyon, mga tumor, o 
sakit para mapabuti ang paggana o gumawa ng normal na hitsura. 
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Pagsusuri sa pagkalason sa tingga ng dugo 
Ang lahat ng nakatalang bata sa PHC ay dapat makakuha ng pagsusuri sa pagkalason 
sa tingga ng dugo sa 12 at 24 na buwan o sa pagitan ng edad na 36 at 72 buwan kung 
hindi sila nasuri nang maaga.  

Tulong sa pagkuha ng mga serbisyo sa pangangalaga 
ng bata at kabataan na walang sakit 
Tutulungan ng PHC ang mga miyembrong wala pang 21 taong gulang at ang kanilang 
mga pamilya na makakuha ng mga serbisyong kailangan nila. Maaaring gawin ng isang 
tagakoordina ng pangangalaga ng PHC ang: 

 Sabihin sa inyo ang tungkol sa mga magagamit na serbisyo 
 Tumulong na humanap ng mga provider sa network o mga provider sa labas 

ng network, kapag kinakailangan 
 Tumulong na gumawa ng mga appointment 
 Magsaayos ng medikal na transportasyon upang makapunta ang mga bata 

sa kanilang mga appointment 
 Tumulong na ikoordina ang pangangalaga para sa mga serbisyo na 

magagamit sa pamamagitan ng FFS Medi-Cal, gaya ng: 

 Paggamot at mga serbisyo para sa rehabilitasyon para sa 
karamdaman sa kalusugan ng pag-iisip at paggamit ng substansiya. 

 Paggamot para sa mga problema sa ngipin, kabilang ang orthodontics

Iba pang serbisyong maaari ninyong makuha sa 
pamamagitan ng Fee-For-Service (FFS) Medi-Cal o iba 
pang programa 

Mga check-up ng ngipin  
Panatilihing malinis ang mga gilagid ng inyong sanggol sa pamamagitan ng marahang 
pagpunas sa gilagid gamit ang bimpo araw-araw. Sa humigit-kumulang apat hanggang 
anim na buwan, magsisimula ang “pagtubo ng ngipin” kapag nagsimulang lumabas ang 
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mga ngipin ng sanggol. Dapat kayong gumawa ng appointment para unang pagbisita 
ng inyong anak sa dentista sa lalong madaling panahon na tumubo ang kanyang unang 
ngipin o sa kanyang unang kaarawan, alinman ang mauna. 

Ang mga sumusunod na serbisyo sa ngipin ng Medi-Cal ay libre o murang mga 
serbisyo para sa: 

Mga sanggol na may edad na 1 hanggang 4 

 Unang pagbisita ng sanggol sa 
dentista 

 Unang pagsusuri ng ngipin ng 
sanggol 

 Mga pagsusuri ng ngipin (tuwing 
6 na buwan; tuwing 3 buwan 
mula sa pagsilang hanggang 
edad na 3) 

 Mga X-ray 
 Paglilinis ng mga ngipin (tuwing  

6 na buwan) 
 Fluoride varnish (tuwing 6 na 

buwan) 
 Mga pagpapasta 
 Pagbunot ng ngipin 
 Mga serbisyong pang-emergency 
 Mga serbisyong pang-outpatient 
 Pagpapakalma (kung 

kinakailangan dahil sa medikal na 
kalagayan) 

Mga batang may edad na 5-12 

 Mga pagsusuri ng ngipin (tuwing 
6 na buwan) 

 Mga X-ray 
 Fluoride varnish (tuwing 6 na 

buwan) 
 Paglilinis ng mga ngipin (tuwing 6 

na buwan) 
 Mga sealant para sa mga bagang 

 Mga pagpapasta 
 Mga root canal 
 Mga serbisyong pang-emergency 
 Mga serbisyong pang-outpatient 
 Pagpapakalma (kung 

kinakailangan dahil sa medikal na 
kalagayan) 

Mga batang may edad na 13-17 

 Mga pagsusuri ng ngipin (tuwing 
6 na buwan) 

 Mga X-ray 
 Fluoride varnish (tuwing 6 na 

buwan) 
 Paglilinis ng mga ngipin (tuwing 6 

na buwan) 
 Orthodontics (mga brace) para sa 

mga kuwalipikado 

 Mga pagpapasta 
 Mga crown 
 Mga root canal 
 Pagbunot ng ngipin 
 Mga serbisyong pang-emergency 
 Mga serbisyong pang-outpatient 
 Pagpapakalma (kung 

kinakailangan dahil sa medikal na 
kalagayan) 
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Kung mayroon kayong mga tanong o gustong malaman ang higit pa tungkol sa mga 
serbisyo para sa ngipin, tumawag sa Medi-Cal Dental Program sa 1-800-322-6384) 
TTY 1-800-735-2922 o 711). Maaari din kayong bumisita sa website ng Medi-Cal Dental 
Program sa https://smilecalifornia.org/. 

Mga karagdagang serbisyo sa referral para sa pagtuturo sa pag-iwas 
sa sakit 
Kung nababahala kayo na nahihirapan ang inyong anak sa pakikilahok at pagkatuto sa 
paaralan, makipag-usap sa Doktor ng Pangunahing Pangangalaga ng inyong anak, 
mga guro o mga tagapangasiwa ng paaralan. Bilang karagdaan sa inyong mga 
benepisyong medikal na saklaw ng PHC, may mga serbisyong dapat ibigay ng paaralan 
upang makatulong sa inyong anak na matuto at hindi mapag-iwanan.  

Kabilang sa mga halimbawa ng mga serbisyo na maaaring ibigay upang makatulong sa 
inyong anak na matuto ang: 

 Mga Serbisyo sa Pagsasalita 
at Wika 

 Mga Serbisyong Sikolohikal 
 Physical Therapy 
 Occupational Therapy 
 Pantulong na Teknolohiya 
 Mga Serbisyong Gawaing 

Panlipunan 
 Mga Serbisyo sa Pagpapayo 
 Mga Serbisyo ng Nars ng 

Paaralan 
 Transportasyon papunta sa at 

mula sa paaralan 

 

Ibinibigay ang mga serbisyong ito at binabayaran ng California Department of 
Education. Kasama ang mga doktor at guro ng inyong anak, maaari kayong gumawa ng 
pasadyang plano na pinakamahusay na makatutulong sa inyong anak.  
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6. Pag-uulat at paglutas 
ng mga problema 

May dalawang paraan upang mag-ulat at lumutas ng mga problema: 

 Ang reklamo (o karaingan) ay kapag may problema kayo sa PHC o sa 
provider, o sa pangangalaga sa kalusugan o paggamot na nakuha ninyo mula 
sa provider 

 Ang apela ay kapag hindi kayo sumasang-ayon sa desisyon ng PHC na 
baguhin ang inyong mga serbisyo o na hindi saklawin ang mga ito 

May karapatan kayong magsampa ng mga karaingan at apela sa PHC upang sabihin 
sa amin ang tungkol sa inyong problema. Hindi nito inaalis ang anuman sa inyong mga 
legal karapatan at remedyo. Hindi kami kailanman mandidiskrimina o gaganti laban sa 
inyo dahil sa pagrereklamo sa amin. Makatutulong sa amin ang pagpapabatid sa amin 
ng inyong problema upang mapahusay ang pangangalaga para sa lahat ng miyembro.  

Dapat kayong laging makipag-ugnayan muna sa PHC upang ipaalam sa amin ang 
tungkol sa inyong problema. Maaari ding magsampa ng karaingan o apela ang isang 
kaibigan o miyembro ng pamilya para sa inyo. Dapat munang mayroon siyang 
pahintulot mula sa inyo. Maaari kayong makipag-ugnayan sa mga serbisyo sa 
miyembro upang kumuha ng pahintulot para magsalita para sa inyo ang isang tao. 
Tumawag sa PHC Lunes - Biyernes, 8 a.m. - 5 p.m. sa (800) 863-4155 (TTY/TDD:  
(800) 735-2929 o 711). Sabihin sa amin ang tungkol sa inyong problema.  

Maaari ding makatulong ang California Department of Health Care Services (DHCS) 
Medi-Cal Managed Care Ombudsman. Maaari silang makatulong kung may mga 
problema kayo sa pagsali, pagpapalit o pag-alis sa planong pangkalusugan. Maaari din 
silang makatulong kung lumipat kayo at nahihirapang mailipat ang inyong Medi-Cal sa 
inyong bagong county. Maaari kayong tumawag sa Ombudsman Lunes hanggang 
Biyernes, sa pagitan ng 8:00 a.m. at 5:00 p.m. sa 1-888-452-8609. 

Maaari din kayong magsampa ng karaingan sa opisina ng pagiging karapat-dapat sa 
inyong county tungkol sa inyong pagiging karapat-dapat sa Medi-Cal. Kung hindi kayo 
sigurado kung sino ang maaariing magsampa ng inyong karaingan, tumawag sa PHC 
sa (800) 863-4155 (TTY/TDD: (800) 735-2929 o 711).  

Upang iulat ang maling impormasyon tungkol sa inyong karagdagang insurance sa 
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kalusugan, mangyaring tumawag sa Medi-Cal Lunes hanggang Biyernes, sa pagitan ng 
8:00 a.m. at 5:00 p.m. sa 1-800-541-5555. 

Mga Reklamo 
Ang reklamo (o karaingan) ay kapag mayroon kayong problema o hindi kayo 
nasisiyahan sa mga serbisyong natatanggap ninyo mula sa PHC o sa isang provider. 
Walang limitasyon sa oras para sa pagsasampa ng reklamo. Maaari kayong magsampa 
ng reklamo sa PHC anumang oras sa pamamagitan ng telepono, sa pamamagitan ng 
sulat o online. 

 Sa telepono: Tumawag sa PHC sa (800) 863-4155 (TTY/TDD: (800) 735-2929 o 
711), Lunes – Biyernes sa pagitan ng 8 a.m. - 5 p.m. Ibigay ang inyong numero 
ng ID ng planong pangkalusugan, inyong pangalan at ang dahilan ng inyong 
reklamo. 

 Sa pagsulat: Maaari kayong sumulat sa PHC. O, maaari kaming magpadala sa 
inyo ng form sa koreo. Tumawag sa PHC sa (800) 863-4155 (TTY/TDD:  
(800) 735-2929 o 711) at hingin na ipadala sa inyo ang isang form. Kapag 
natanggap ninyo ang form, sagutan ito. Siguruhin na isama ang inyong 
pangalan, numero ng ID sa planong pangkalusugan at ang dahilan para sa 
inyong reklamo. Sabihin sa amin kung ano ang nangyari at kung paano kami 
makatutulong sa inyo.  

Ikoreo ang form sa: Partnership HealthPlan of California 
ATTN: Grievance 
4665 Business Center Drive 
Fairfield, CA 94534 

 Online: Bisitahin ang website ng PHC. Pumunta sa www.partnershiphp.org  

 Personal: Maaari kayong bumisita sa opisina ng inyong lokal na PHC o sa 
opisina ng inyong doktor 

 Fax: Maaari kayong mag-fax sa amin sa (707) 863- 4351. Siguruhin na isama 
ang inyong numero ng ID sa PHC at ang dahilan para sa inyong reklamo. 
Sabihin sa amin kung ano ang nangyari at kung paano namin maaayos ito. Kung 
kailangan ninyo ng tulong sa pagsampa ng inyong reklamo, matutulungan namin 
kayo. Mabibigyan namin kayo ng mga libreng serbisyo sa wika. Tumawag sa 
PHC sa (800) 863-4155 (TTY/TDD: (800) 735-2929 o 711). 
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Sa loob ng 5 araw sa kalendaryo nang matanggap ang inyong reklamo, padadalhan 
namin kayo ng sulat na magsasabi sa inyong natanggap namin ito. Sa loob ng 30 araw, 
magpapadala kami sa inyo ng isa pang sulat na nagsasabi sa inyo kung paano namin 
nilutas ang inyong problema. Kung tatawag kayo sa PHC tungkol sa isang karaingang 
hindi tungkol sa pagsaklaw sa pangangalaga ng kalusugan, medikal na 
pangangailangan, o eksperimental o paggamot na pang-imbestigasyon, at naresolba 
ang inyong karaingan sa katapusan ng susunod na araw ng negosyo, maaaring hindi 
kayo makatanggap ng sulat. 

Kung gusto ninyong gumawa kami ng mabilis na pasya dahil mailalagay sa panganib 
ang inyong buhay, kalusugan o kakayahang kumilos dahil sa haba ng panahon na 
itatagal bago maresolba ang inyong inirereklamo, maaari kayong humiling ng pinabilis 
(mabilis) na pagsusuri. Upang humingi ng pinabilis na pagsusuri, tumawag sa amin sa 
(800) 863-4155 (TTY/TDD: (800) 735-2929 o 711). Sa loob ng 72 oras ng pagtanggap 
ng inyong reklamo, gagawa kami ng desisyon tungkol sa kung paano namin hahawakan 
ang inyong reklamo at kung pabibilisin namin ang inyong reklamo. Kung matukoy namin 
na hindi namin pabibilisin ang inyong reklamo, ipaaalam namin sa inyo na lulutasin 
namin ang inyong reklamo sa loob ng 30 araw. 

Ang mga reklamong nauugnay sa mga benepisyo ng parmasya ng Medi-Cal Rx ay hindi 
sinasaklaw ng proseso ng karaingan ng PHC. Maaaring magsumite ang mga miyembro 
ng mga reklamo tungkol sa mga benepisyo ng parmasya ng Medi-Cal Rx sa 
pamamagitan ng pagtawag sa 800-977-2273 (TTY 800-977-2273 at pindutin ang  
5 o 711) o pagpunta sa https://medi-calrx.dhcs.ca.gov/home/.  

Mga Apela 
Ang apela ay naiiba sa reklamo. Ang apela ay kahilingan sa amin na suriin at baguhin 
ang desisyong ginawa namin tungkol sa inyong (mga) serbisyo. Kung nagpadala kami 
sa inyo ng isang sulat na Abiso ng Aksyon (NOA) na nagsasabi sa inyo na 
tinatanggihan, inaantala, binabago o tinatapos namin ang (mga) serbisyo, at hindi kayo 
sumasang-ayon sa aming desisyon, maaari kayong humingi sa amin ng isang apela. 
Maaari ding humingi sa amin ng isang apela ang inyong PCP o ibang provider para sa 
inyo na may nakasulat na pahintulot ninyo.  

Dapat kayong humingi ng apela sa loob ng 60 araw mula sa petsa na nasa NOA na 
natanggap ninyo mula sa amin. Kung magpasya kaming bawasan, suspendihin, o ihinto 
ang (mga) serbisyo na nakukuha ninyo ngayon, maipagpapatuloy ninyo ang pagkuha 
ng (mga) serbisyong iyon habang hinihintay ninyo na pagpasyahan ang inyong apela. 
Tinatawag itong Nakabinbing Bayad na Tulong. Upang tumanggap ng Nakabinbing 
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Bayad na Tulong, dapat kayong humingi sa amin ng isang apela sa loob ng 10 araw 
mula sa petsa na nasa NOA o bago ang petsa na sinabi namin sa inyong hihinto ang 
inyong (mga) serbisyo, alinman ang nahuli. Kapag humiling kayo ng apela sa ilalim ng 
mga pangyayaring ito, magpapatuloy ang (mga) serbisyo. 

Maaari kayong magsampa ng apela sa telepono, sa pagsulat, o online: 

 Sa telepono: Tumawag sa PHC sa (800) 863-4155 (TTY/TDD:  
(800) 735-2929 o 711), Lunes – Biyernes sa pagitan ng 8 a.m. – 5 p.m.  
Ibigay ang inyong pangalan, numero ng ID ng planong pangkalusugan at ang 
serbisyo na inyong inaapela. 

 Sa pagsulat: Maaari kayong sumulat sa amin. O, maaari kaming magpadala 
sa inyo ng form sa koreo. Tumawag sa PHC sa (800) 863-4155 (TTY/TDD: 
(800) 735-2929 o 711) at hingin na ipadala sa inyo ang isang form. Kapag 
natanggap ninyo ang form, sagutan ito. Siguraduhing isama ang inyong 
pangalan, numero ng ID sa planong pangkalusugan at ilarawan kung anong 
desisyon ang hindi ninyo sinasang-ayunan.  

Ikoreo ang form sa: Partnership HealthPlan of California 
ATTN: Grievance 
4665 Business Center Drive 
Fairfield, CA 94534 

 Online: Bisitahin ang aming website sa www.partnershiphp.org 
 Personal: Maaari kayong bumisita sa opisina ng inyong lokal na PHC o sa 

opisina ng inyong doktor 
 Fax: Maaari kayong mag-fax sa amin sa (707) 863- 4351. Siguruhin na isama 

ang inyong numero ng ID sa PHC at ang dahilan para sa inyong reklamo. 
Sabihin sa amin kung ano ang nangyari at kung paano namin maaayos ito. 

Kung kailangan ninyo ng tulong sa paghingi ng apela o sa Nakabinbing Bayad na 
Tulong, matutulungan namin kayo. Mabibigyan namin kayo ng mga libreng serbisyo sa 
wika. Tumawag sa PHC sa (800) 863-4155 (TTY/TDD: (800) 735-2929 o 711).  

Sa loob ng 5 araw nang matanggap ang inyong apela, padadalhan namin kayo ng sulat 
na magsasabi sa inyong natanggap namin ito. Sa loob ng 30 araw, sasabihin namin sa 
inyo ang aming desisyon sa apela at ipadadala sa inyo ang isang sulat na Abiso ng 
Paglutas sa Apela (NAR). Kung hindi kami magbigay sa inyo ng aming desisyon sa 
apela sa loob ng 30 araw, maaari kayong humiling ng Pagdinig ng Estado 

Kung gusto ninyo o ng inyong doktor na gumawa kami ng mabilis na pasya dahil 
mailalagay sa panganib ang inyong buhay, kalusugan o kakayahang kumilos dahil sa 
haba ng panahon na itatagal bago magpasya sa inyong apela, maaari kayong humiling 
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ng pinabilis (mabilis) na pagsusuri. Upang humingi ng pinabilis na pagsusuri, tumawag 
sa PHC sa (800) 863-4155 (TTY/TDD: (800) 735-2929 o 711). Gagawa kami ng pasya 
sa loob ng 72 oras ng pagtanggap ng inyong apela.  

Ano ang dapat gawin kung hindi kayo sumasang-ayon 
sa isang pasya kaugnay ng apela 
Kung humiling kayo ng isang apela at nakatanggap ng sulat na NAR na nagsasabi sa 
inyo na hindi namin binago ang aming desisyon, o hindi kayo kailanman nakatanggap 
ng sulat na NAR at nakalipas na ang 30 araw, maaari kayong humingi ng Pagdinig ng 
Estado mula sa California Department of Social Services (CDSS), at susuriin ng isang 
hukom ng inyong kaso. 

Ang mga reklamo at apelang nauugnay sa mga benepisyo ng parmasya ng Medi-Cal 
Rx ay hindi pinapangasiwaan ng PHC. Maaari kayong magsumite ng mga reklamo at 
apela tungkol sa mga benepisyo ng parmasya ng Medi-Cal Rx sa pamamagitan ng 
pagtawag sa 800-977-2273 (TTY 800-977-2273 at pindutin ang 5 o 711).  

Kung hindi kayo sumasang-ayon sa pasyang nauugnay sa inyong benepisyo ng 
parmasya ng Medi-Cal Rx, maaari kayong humingi ng Pagdinig ng Estado.  

Mga Pagdinig ng Estado 
Ang Pagdinig ng Estado ay isang pulong kasama ang mga taong mula sa California 
Department of Social Services (CDSS). Tutulong ang isang hukom na lutasin ang 
inyong problema o sasabihin sa inyo na ginawa namin ang tamang desisyon. Mayroon 
kayong karapatan na humingi ng Pagdinig ng Estado kung humingi na kayo ng apela sa 
amin at hindi pa rin kayo masaya sa aming desisyon, o kung hindi ninyo nakuha ang 
desisyon sa inyong apela pagkatapos ng 30 araw. 

Dapat kayong humingi ng Pagdinig ng Estado sa loob ng 120 araw mula sa petsa ng 
amin sulat na NAR. Gayunman, kung binigyan namin kayo ng Nakabinbing Bayad na 
Tulong sa panahon ng inyong apela, at gusto ninyong magpatuloy ito hanggang sa 
mayroon nang desisyon sa inyong Pagdinig ng Estado, dapat kayong humingi ng 
Pagdinig ng Estado sa loob ng 10 araw ng aming sulat na NAR, o bago ang petsa na 
sinabi namin sa inyo na hihinto, ang (mga) serbisyo, aliman ang nahuli. Kung kailangan 
ninyo ng tulong sa pagsiguro na magpapatuloy ang Nakabinbing Bayad na Tulong 
hanggang mayroong pinal na desisyon sa inyong Pagdinig ng Estado, makipag-
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ugnayan sa PHC Lunes – Biyernes sa pagitan ng 8 a.m. – 5 p.m. sa pamamagitan ng 
pagtawag sa (800) 863-4155 (TTY/TDD: (800) 735-2929 o 711). Maaaring humingi ng 
Pagdinig ng Estado ang inyong PCP para sa inyo na may nakasulat na pahintulot ninyo.  

Kung minsan maaari kayong humingi ng Pagdinig ng Estado nang hindi tinatapos ang 
aming proseso ng apela.  

Halimbawa, maaari kayong humiling ng Pagdinig ng Estado nang hindi kailangang 
tapusin ang aming proseso ng apela, kung hindi namin kayo inabisuhan nang tama o 
nang napapanahon tungkol sa inyong (mga) serbisyo. Tinatawag itong Itinuturing na 
Deemed Exhaustion (Pagkapagod). Narito ang ilang halimbawa ng Itinuturing na 
Pagkapagod. 

• Hindi namin ginawang available sa inyo ang sulat na NOA sa inyong mas 
gustong wika. 

• Gumawa kami ng pagkakamali na nakaaapekto sa alinman sa inyong mga 
karapatan. 

• Hindi namin kayo binigyan ng sulat na NOA. 
• Nagkamali kami sa aming sulat na NAR. 
• Hindi kami nagpasya sa inyong apela sa loob ng 30 araw. Ipinasya namin na 

agaran ang inyong kaso, ngunit hindi tumugon sa inyong apela sa loob ng  
72 oras. 

Maaari kayong humingi ng Pagdinig ng Estado sa telepono o koreo. 

 Sa telepono: Tumawag sa CDSS Public Response Unit sa 1-800-952-5253  
(TTY 1-800-952-8349 o 711). 

 Sa koreo: Sagutan ang form na ibinigay kasama ang inyong abiso ng paglutas 
sa mga apela.  
Ipadala ito sa: 

California Department of Social Services  
State Hearings Division  
P.O. Box 944243, MS 09-17-37  
Sacramento, CA 94244-2430  

Kung kailangan ninyo ng tulong sa paghingi ng Pagdinig ng Estado, matutulungan 
namin kayo. Mabibigyan namin kayo ng mga libreng serbisyo sa wika. Tumawag sa 
PHC sa (800) 863-4155 (TTY/TDD: (800) 735-2929 o 711).  

Sa pagdinig, ibibigay ninyo ang inyong panig. Ibibigay namin ang aming panig. Maaari 
itong abutin ng hanggang 90 araw para magpasya ang hukom sa inyong kaso. Dapat 
sundin ng PHC ang pasya ng hukom.  
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Kung gusto ninyong gumawa ang CDSS ng mabilis na pasya dahil mailalagay sa 
panganib ang inyong buhay, kalusugan o kakayahang kumilos nang ganap dahil sa haba 
ng panahon na itatagal na magkaroon ng Pagdinig ng Estado, maaari kayo o ang inyong 
PCP na makipag-ugnayan sa CDSS at humiling ng pinabilis (mabilis) na Pagdinig ng 
Estado. Dapat gumawa ng desisyon ang CDSS nang hindi bababa sa 3 araw ng negosyo 
matapos nitong matanggap ang inyong kumpletong file ng kaso mula sa PHC. 

Pandaraya, pagsasayang at pang-aabuso 
Kung naghihinala kayo na ang isang provider o isang tao na kumukuha ng Medi-Cal ay 
gumawa ng pandaraya, pagsasayang o pang-aabuso, karapatan ninyo na isumbong ito 
sa pamamagitan ng pagtawag sa kumpidensyal at toll-free na numero  
1-800-822-6222 o pagsusumite ng reklamo online sa https://www.dhcs.ca.gov/. 

Kabilang sa pandaraya, pagsasayang at pang-aabuso ng provider ang: 

 Pagpalsipika ng mga medikal na rekord 
 Pagreseta ng mas maraming gamot kaysa kinakailangan dahil sa medikal na 

kalagayan 
 Pagbigay ng mas maraming serbisyong pangangalaga sa kalusugan kaysa 

sa kinakailangan dahil sa medikal na kalagayan 
 Pagsingil para sa mga serbisyong hindi ipinagkaloob 
 Pagsingil para sa mga propesyonal na serbisyo kapag hindi isinagawa ng 

propesyonal ang serbisyo  
 Pag-aalok ng libre o may diskuwentong mga item at serbisyo sa mga 

miyembro sa pagsisikap na maimpluwensiyahan kung sinong provider ang 
pipilin ng miyembro 

 Pagpapalit ng doktor ng pangunahing pangangalaga: ng miyembro nang 
walang kaalaman ng miyembro 

Kabilang sa pandaraya, pagsasayang at pang-aabuso ng isang tao na nakakatanggap 
ng mga benepisyo ang, ngunit hindi limitado sa: 

 Pagpapahiram, pagbenta o pagbigay ng ID card ng planong pangkalusugan o 
Card ng Pagkakakilanlan para sa Benepisyo ng Medi-Cal (BIC) sa ibang tao 

 Pagkuha ng katulad o parehong mga paggamot o mga gamot mula sa 
mahigit sa isang provider 

 Pagpunta sa emergency room kapag hindi ito isang emergency 
 Paggamit ng numero ng Social Security o numero ng ID ng planong 

pangkalusugan ng ibang tao 
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 Pagkuha ng mga pagsakay na medikal at hindi medikal na transportasyon 
para sa mga serbisyong hindi nauugnay sa pangangalaga ng kalusugan, para 
sa mga serbisyong hindi saklaw ng Medi-Cal,o kapag wala kayong medikal 
na appointment o reseta na kukunin. 

Upang isumbong ang pandaraya, pagsasayang at pang-aabuso, isulat ang pangalan, 
address at numero ng ID ng taong gumawa ng pandaraya, pagsasayang o pang-
aabuso. Magbigay ng mas maraming impormasyon na kaya ninyo tungkol sa tao, tulad 
ng numero ng telepono o ang espesyalisasyon kung siya ay isang provider. Ibigay ang 
mga petsa ng mga kaganapan at ang buod ng eksaktong nangyari. 

Maaari kayong magsumbong sa pamamagitan ng  

Koreo: 
Partnership HealthPlan of California  
ATTN: Regulatory Affairs  
4665 Business Center Dr.  
Fairfield, CA 94534 
 

Telepono: 
Compliance Hotline ng PHC sa (800) 601-2146. 24 na oras kada araw, 7 araw 
kada linggo.
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7. Mga karapatan at 
responsibilidad 

Bilang miyembro ng PHC, mayroon kayong ilang karapatan at responsibilidad. 
Ipinaliliwanag ng kabanatang ito ang mga karapatan at responsibilidad na ito. Kabilang 
sa kabanatang ito ang mga legal na abiso na mayroon kayong karapatan bilang 
miyembro ng PHC. 

Ang inyong mga karapatan 
Ito ang inyong mga karapatan bilang miyembro ng PHC: 

 Upang magamot nang may paggalang at dignidad, nagbibigay ng angkop na 
konsiderasyon sa inyong karapatan sa pagkapribado at ang pangangailangan 
na mapanatili ang pagiging kumpidensyal ng inyong medikal na 
impormasyon.  

 Upang mabigyan ng impormasyon tungkol sa plano at mga serbisyo nito, 
kabilang ang mga saklaw na serbisyo, practitioner, mga karapatan at 
responsibilidad ng miyembro. 

 Upang makagawa ng mga rekomendasyon tungkol sa mga patakaran sa mga 
karapatan at responsibilidad ng miyembro ng PHC.  

 Upang makapili ng provider ng pangunahing pangangalaga sa loob ng PHC 
network.  

 Upang magkaroon ng napapanahong pag-aacess sa mga provider na nasa 
network. 

 Upang sumali sa paggawa ng desisyon tungkol sa sarili ninyong 
pangangalaga ng kalusugan, kabilang ang karapatang tanggihan ang 
paggamot. 

 Upang magpahayag ng mga karaingan, alinman sa berbal o sa pagsulat, 
tungkol sa organisasyon o sa pangangalagang inyong natanggap. 

 Upang humingi ng isang pinabilis na karaingan sa mga pangyayari na 
maglalagay sa panganib sa inyong buhay, kalusugan o kakayahang gumana 
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nang ganap. 
 Upang humingi ng tulong mula sa isang tagapagtaguyod ng pasyente, 

provider, ombudsperson o sinumang tao na inyong pinili. 
 Upang makatanggap ng koordinasyon ng pangangalaga. 
 Upang humingi ng isang apela sa loob ng 60 araw mula kung kailan ang PHC 

o ang isang taong kumikilos sa ngalan ng PHC, na sinasabi sa inyo ang 
desisyon na tanggihan, iantala o baguhin ang hiniling na serbisyo. 

 Upang makatanggap ng mga serbisyong berbal na pagsasalin para sa inyong 
wika na walang bayad. 

 Upang makakuha ng libreng legal na tulong sa opisina ng inyong lokal na 
legal na tulong o iba pang grupo. 

 Upang magbalangkas ng mga paunang tagubilin. 
 Upang humingi ng Pagdinig ng Estado kung tinanggahin ang serbisyo o 

benepisyo at nakapagsampa na kayo ng apela sa PHC at hindi pa rin kayo 
masaya sa desisyon, o kung hindi ninyo nakuha ang desisyon sa inyong 
apela pagkatapos ng 30 araw, kabilang ang impormasyon tungkol sa mga 
pangyayari na kung saan posible ang isang pinabilis na pagdinig. 

 Upang maka-access sa mga serbisyong pagpapahintulot sa menor de edad. 
 Upang makatanggap ng walang bayad na nakasulat na babasahin na 

nagbibigay kaalaman sa miyembro sa iba pang format (kabilang ang braille, 
malalaking naka-print na letra, audio at maa-access na elektronikong format) 
kapag hiniling at sa tamang panahon na angkop para sa format na hinihiling 
at alinsunod sa Welfare & Institutions Code Section 14182 (b)(12). 

 Upang maging malaya mula sa anumang anyo ng pagpigil o pagbubukod na 
ginagamit bilang isang paraan ng pamimilit, pagdisiplina, kaginhawahan, o 
paghihiganti.  

 Upang makatotohanang talakayin ang impormasyon tungkol sa mga 
magagamit na pagpipilian na paggamot at mga alternatibo, ipinahayag sa 
paraang angkop sa inyong kondisyon at kakayahang makaintindi, anuman 
ang halaga o saklaw.  

 Upang magkaroon ng access sa at makakuha ng kopya ng inyong mga 
medikal na rekord, at humiling na ang mga ito ay baguhin o itama, ayon sa 
tinutukoy sa 45 Code of Federal Regulations §164.524 at 164.526.  

 Maging malaya na gamitin ang mga karapatang ito nang hindi naaapektuhan 
nang masama ang kung paano kayo tinatrato ng PHC, ng inyong mga 
provider, o ng Estado.  

 Upang magkaroon ng access sa mga serbisyo sa pagpaplano ng pamilya, 
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Mga Hiwalay na Sentro ng Paanakan (Freestanding Birth Centers), Mga 
Sentrong Pangkalusugan na Kuwalipikado ng Pederal (Federally Qualified 
Health Centers), Mga Klinikang Pangkalusugan para sa Indian (Indian Health 
Clinics), mga serbisyo ng komadrona, Mga Sentrong Pangkalusugan sa 
Kanayunan (Rural Health Centers), mga serbisyo para sa impeksiyon na 
naipapasa sa pakikipagtalik at mga serbisyong pang-emergency sa labas ng 
PHC network alinsunod sa batas ng pederal na pamahalaan.  

Ang inyong mga responsibilidad 
Ang mga miyembro ng PHC ay may ganitong mga responsibilidad:  

• Responsable ninyong tratuhin ang inyong (mga) provider at ang kanilang mga 
tauhan nang may respeto at sa magalang na paraan. 

• Responsable kayong pumunta sa inyong mga appointment sa tamang oras. 
Kung hindi kayo nakagawa ng appointment, dapat kayong tumawag sa inyong 
provider nang hindi bababa sa 24 na oras bago ang appointment, upang ikansela 
o muling mag-iskedyul. 

• Responsable kayong tratuhin ang mga tauhan ng PHC nang may respeto at sa 
magalang na paraan. 

• Responsable kayo sa paggawa ng mga kahilingan, tulad ng para sa 
transportasyon, nang maaga, at pagtawag sa PHC upang kanselahin ang 
anumang transportasyon kung kailangan ninyong kanselahin o muling mag-
iskedyul ng inyong appointment na medikal. 

• Maging aktibo sa pakikibahagi sa pangangalaga sa inyo. Responsable kayong 
magbigay, hangga’t maaari, ng impormasyon na kailangan ng PHC at ng mga 
tagapangalaga ng kalusugan nito upang mapangalagaan kayo. Responsable 
kayo sa pakikipag-usap sa inyong tagapangalaga ng kalusugan tungkol sa mga 
bagay na maaari ninyong gawin upang mapahusay ang inyong pangkalahatang 
kalusugan. 

• Pag-unawa sa mga pagpipilian sa paggamot. Responsable kayong intindihin ang 
mga pagpipilian sa paggamot at sumali sa pagbuo ng magkasamang 
napagkasunduan na mga layunin ng paggamot sa antas na posible. 

• Pagtawag sa inyong provider. Responsable kayong tumawag sa inyong provider 
para sa mga appointment kapag kailangan ninyo ng pangangalagang medikal, 
kabilang ang mga karaniwang pagsusuri. 

• Makinig at makipagtulungan sa inyong provider. Responsable kayong sabihan 
ang inyong tagapangalaga ng kalusugan tungkol sa kalagayan ng inyong 
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kalusugan at anumang gamot na inyong iniinom. Responsable din kayong 
sumunod sa mga tagubilin para sa pangangalagang natanggap ninyo mula sa 
inyong tagapangalaga ng kalusugan. 

• Gamitin lamang ang Emergency Room (ER) sa isang emergency. Responsable 
kayong gumamit ng emergency room sa mga pangyayari na emergency o ayon 
sa iniutos ng inyong tagapangalaga ng kalusugan o sa Tagapayong Nurse ng 
PHC. 

• Responsable kayong isumbong sa PHC ang pandaraya o maling gawain. Maaari 
ninyong gawin ito nang hindi ibinibigay ang inyong pangalan sa pamamagitan ng 
pagtawag sa hotline ng PHC sa (800) 601-2146, 24 na oras kada araw, 7 araw 
kada linggo. Maaari din ninyong tawagan ang Hotline ng Medi-Cal para sa 
Pandaraya at Pang-aabuso ng Kagawaran ng mga Serbisyong Pangangalaga ng 
Kalusugan (Department of Health Care Services o DHCS) nang libre sa  
(800) 822-6222. 

Abiso ng hindi pagtatangi 
Labag sa batas ang diskriminasyon. Sinusunod ng PHC ang mga batas sa mga 
karapatang sibil ng Estado at Pederal. Ang PHC ay hindi gumagawa ng diskriminasyon 
na labag sa batas, nagtatangi ng mga tao o tinatrato sila nang kakaiba dahil sa sekso, lahi, 
kulay ng balat, relihiyon, lipi, bansang pinagmulan, kaugnayan sa etnikong grupo, edad, 
kapansanan sa pag-iisip, kapansanan ng katawan, medikal na kalagayan, impormasyon 
ng henetiko, katayuan ng kasal, kasarian, pagkakakilanlan ng kasarian, o seksuwal na 
oryentasyon.  

Nagbibigay ang PHC ng: 

 Mga libreng tulong at serbisyo sa mga taong may mga kapansanan upang 
tulungan silang makipag-ugnayan nang mas mabuti, tulad ng: 

 Mga kuwalipikadong interpreter ng wikang pasensyas 
 Nakasulat na impormasyon sa iba pang format (malalaking letra, 

audio, mga naa-access na elektronikong format at iba pang format)  

 Mga libreng serbisyo sa wika sa mga taong ang pangunahing wika ay hindi 
Ingles, tulad ng: 

 Mga kuwalipikadong interpreter 
 Impormasyon na nakasulat sa iba pang wika 
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Kung kailangan ninyo ang mga serbisyong ito, tumawag sa PHC Lunes - Biyernes,  
8 a.m. - 5 p.m. sa (800) 863-4155. O, kung hindi kayo makarinig o makapagsalita nang 
mabuti, mangyaring tumawag sa TTY/TDD: (800) 735-2929 o 711 upang gamitin ang 
California Relay Service. 

Paano magsampa ng karaingan 
Kung naniniwala kayo na nabigo ang PHC na maibigay ang mga serbisyong ito o labag 
sa batas na nagtangi sa isa pang paraan batay sa sekso, lahi, kulay ng balat, relihiyon, 
lipi, bansang pinagmulan, kaugnayan sa etnikong grupo, edad, kapansanan ng  
pag-iisip, kapansanan ng katawan, medikal na kalagayan, impormasyon ng henetiko, 
katayuan ng kasal, kasarian, pagkakakilanlan ng kasarian, o seksuwal na oryentasyon, 
maaari kayong magsampa ng karaingan sa isang Coordinator ng mga Karapatang Sibil 
ng PHC. Maaari kayong magsampa ng karaingan sa sulat, personal, o sa elektronikong 
paraan: 

 Sa telepono: Makipag-ugnayan sa mga Serbisyo sa Miyembro ng PHC sa 
pagitan 8 a.m. – 5 p.m. sa pamamagitan ng pagtawag sa (800) 863-4155.  
O, kung hindi kayo makarinig o makapagsalita nang mabuti, mangyaring 
tumawag sa (800) 735-2929 o 711 upang gamitin ang California Relay 
Service. 

 Sa pagsulat: Sagutan ang form ng reklamo o sumulat at ipadala ito sa: 
Partnership HealthPlan of California 
Attn: Grievance: PHC Civil Rights Coordinator 
4665 Business Center Drive 
Fairfield, CA 94534 

 Personal: Bisitahin ang opisina ng inyong doktor o PHC at sabihin na gusto 
ninyong magsampa ng karaingan. 

 Sa elektronikong paraan: Bisitahin ang website ng PHC sa 
https://partnershiphp.org.  

Opisina ng mga Karapatang Sibil – Kagawaran ng mga Serbisyo sa 
Pangangalaga ng Kalusugan ng California 
Maaari din kayong magsampa ng reklamo sa mga karapatang sibil sa Kagawaran ng 
mga Serbisyo sa Pangangalaga ng Kalusugan ng California, Opisina ng mga 
Karapatang Sibil sa telepono, sa pagsulat, o elektronikong paraan: 

 Sa telepono: Tumawag sa 916-440-7370. Kung hindi kayo makarinig o 
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makapagsalita nang mabuti, mangyaring tumawag sa 711 
(Telecommunications Relay Service). 

 Sa pagsulat: Sagutan ang form ng reklamo o magpadala ng sulat sa: 
Deputy Director, Office of Civil Rights 
Department of Health Care Services 
Office of Civil Rights 
P.O. Box 997413, MS 0009 
Sacramento, CA 95899-7413 

Makukuha ang mga form ng reklamo sa 
https://www.dhcs.ca.gov/Pages/Language_Access.aspx. 

 Sa elektronikong paraan: Mag-email sa CivilRights@dhcs.ca.gov.  

Opisina ng mga Karapatang Sibil – Kagawaran ng Kalusugan at mga 
Serbisyong Pantao ng U.S. 
Kung naniniwala kayo na kayo ay itinangi batay sa inyong lahi, kulay ng balat, bansang 
pinagmulan, edad, kapansanan o kasarian, maaari din kayong magsampa ng reklamo 
sa mga karapatang sibil sa Kagawaran ng Kalusugan at mga Serbisyong Pantao ng 
U.S., Opisina ng mga Karapatang Sibil sa telepono, sa pagsulat, o elektronikong 
paraan:  

 Sa telepono: Tumawag sa 1-800-368-1019. Kung hindi kayo makarinig o 
makapagsalita nang mabuti, mangyaring tumawag sa TTY 1-800-537-7697 or 
711 upang gamitin ang California Relay Service. 

 Sa pagsulat: Sagutan ang form ng reklamo o magpadala ng sulat sa: 
U.S. Department of Health and Human Services 
200 Independence Avenue, SW  
Room 509F, HHH Building  
Washington, D.C. 20201  

Makukuha ang mga form ng reklamo sa 
https://www.hhs.gov/ocr/complaints/index.html.  

 Sa elektronikong paraan: Bisitahin ang Portal ng Reklamo ng Opisina ng 
mga Karapatang Sibil sa https://ocrportal.hha.gov/ocr/cp.  
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Mga paraan upang maging sangkot bilang miyembro 
Gusto ng PHC na makabalita mula sa inyo. Bawat taon, may mga pagpupulong ang 
PHC upang pag-usapan ang tungkol sa kung ano ang gumagana nang maayos at kung 
paano maaaring maging mahusay ang PHC. Inaanyayahan ang mga miyembro na 
dumalo. Pumunta sa isang pagpupulong! 

Consumer Advisory Committee (CAC) 
Ang PHC ay may isang grupo na tinatawag na Consumer Advisory Committee (CAC). 
Binubuo ang grupong ito ng aming mga miyembro at mga tagapagtaguyod sa 
komunidad na nakatira sa aming mga county. Maaari kayong sumali sa grupong ito 
kung gusto ninyo. Pinag-uusapan ng grupo ang tungkol sa kung paano pahuhusayin 
ang mga patakaran ng PHC at responsable para sa: 

• Pagbibigay ng feedback tungkol sa mga babasahin ng miyembro para sa 
pagiging nababasa at kakayahang pangkultura,  

• Pagtukoy sa mga alalahanin ng miyembro at mga posibleng solusyon  
• Input sa mga kasalukuyan at posibleng benepisyo  

Kung gusto ninyong maging bahagi ng grupong ito, tumawag sa PHC sa  
(800) 863-4155 (TTY/TDD: (800) 735-2929 o 711).  

Abiso ng mga gawi sa pagkapribado 
Magagamit ang isang pahayag na naglalarawan ng mga patakaran at pamamaraan ng 
PHC para sa pangangalaga ng pagiging kumpidensyal ng mga medikal na rekord at 
ibibigay sa inyo kapag hiniling. 

Petsa ng Bisa ng Abisong ito 

Ini-update ang abisong ito at magkakabisa sa Nobyembre 8, 2017. 

Bakit ako nakatatanggap ng Abisong ito? 

Inaatasan ng batas ang Partnership HealthPlan of California na magbigay sa inyo ng 
sapat na abiso ng mga paggamit at pagsisiwalat ng inyong protektadong impormasyon 
ng kalusugan na maaaring gawin ng PHC, at ng inyong mga karapatan at aming mga 
legal na tungkulin at upang abisuhan kayo kasunod ng isang paglabag ng inyong hindi 
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ligtas na impormasyon ng kalusugan kung saan nauugnay ang inyong protektadong 
impormasyon ng kalusugan (PHI). Ang PHI ay impormasyon ng kalusugan na 
naglalaman ng mga pantukoy, tulad ng inyong pangalan, numero ng Social Security,  
o iba pang impormasyon na nagbubunyag ng kung sino kayo. 

Sumasang-ayon kami na sundin ang mga tuntunin nitong Abiso ng mga Gawi sa 
Pagkapribado. Mayroon din kaming karapatang baguhin ang mga tuntunin ng abisong 
ito kung maging kinakailangan ito, at gawing may bisa ang bagong abiso para sa lahat 
ng impormasyon sa kalusugan na pinapanatili namin. Kung kailangan naming gumawa 
ng anumang pagbabago, ipo-post namin ito sa aming website at aabisuhan kayo sa 
pamamagitan ng koreo sa aming susunod na taunang pagkokoreo sa inyo sa inyong 
address na nasa aming mga rekord. Kung natanggap ninyo ang abisong ito sa 
elektronikong paraan, mayroon kayong karapatan na humiling ng papel na kopya mula 
sa amin sa anumang oras. 

Paano ginagamit at isinisiwalat ng Partnership HealthPlan of California (PHC) ang 
aking impormasyon ng kalusugan? 

Iniimbak ng PHC ang mga rekord na may kaugnayan sa kalusugan tungkol sa inyo, 
kabilang ang inyong mga kasaysayan ng mga claim, impormasyon ng pagpapatatala sa 
planong pangkalusugan, mga rekord ng pamamahala ng kaso, at mga paunang 
pahintulot para sa paggamot na inyong natanggap. Ginagamit namin ang 
impormasyong ito at isinisiwalat ito sa iba para sa mga sumusunod na layunin: 

• Paggamot. Ginagamit ng PHC ang inyong impormasyon ng kalusugan upang 
ikoordina ang inyong pangangalaga ng kalusugan, at isinisiwalat namin ito sa 
mga ospital, klinika, doktor at iba pang provider ng pangangalaga sa kalusugan 
upang bigyang-daan silang magbigay ng mga serbisyo sa pangangalaga ng 
kalusugan sa inyo. Halimbawa, pinapanatili ng PHC ang inyong impormasyon ng 
kalusugan sa anyong elektroniko, at pinahihintulutan ang mga parmasya na 
magkaroon ng on-line na access dito upang magbigay ng mga angkop na reseta 
para sa inyo. 

• Pagbabayad. Ginagamit at isinisiwalat ng PHC ang inyong impormasyon sa 
kalusugan upang mapabilis ang pagbabayad para sa mga serbisyong 
pangangalaga ng kalusugan na inyong tinatanggap, kabilang ang pagpapasya 
ng inyong pagiging karapat-dapat para sa mga benepisyo, at ang pagiging 
karapat-dapat ng inyong provider para sa pagbabayad. Halimbawa, ipinababatid 
namin sa mga provider na kayo ay miyembro ng aming plano, at sinasabi sa 
kanila ang inyong mga karapat-dapat na benepisyo. 
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• Mga Gawain sa Pangangalaga ng Kalusugan. Ginagamit at isinisiwalat ng 
PHC ang inyong impormasyon ng kalusugan kung kinakailangan upang makaya 
namin na patakbuhin ang aming planong pangkalusugan. Halimbawa, ginagamit 
namin ang impormasyon ng mga claim ng aming miyembro para sa 
pagsasagawa ng pagsusuri ng kalidad at mga gawain na pagpapahusay, mga 
gawain sa kaligtasan ng pasyente, pamamahala ng negosyo at mga gawain ng 
pangkalahatang pangangasiwa, at pagsusuri ng kahusayan o mga 
kuwalipikasyon ng mga propesyonal sa pangangalaga ng kalusugan. 

• Underwriting. Para sa pagseseguro o mga katulad na layunin, tulad ng pagre-
rate ng premium o iba pang mga gawain na may kaugnayan sa paglikha, pag-
renew o pagpapalit ng kontrata ng insurance sa kalusugan o mga benepisyo 
ayon sa iniaatas ng batas, ngunit maaaring hindi kasama ang impormasyon ng 
henetiko. 

• Mga Kasama sa Negosyo. Maaaring makipagkontrata ang PHC sa mga 
kasama sa negosyo upang magsagawa ng ilang tungkulin o gawain sa ngalan 
namin, tulad ng pagpapabilis ng palitan ng impormasyon ng kalusugan, kung 
saan ang inyong impormasyon ng kalusugan ay maaaring mabilis na ma-access 
ng inyong mga doktor o upang magbigay ng mga paalala ng appointment. 

• Palitan ng Impormasyon ng Kalusugan (HIE). Sumasali ang PHC sa 
maraming Palitan ng Impormasyon sa Kalusugan (mga HIE), na nagpapahintulot 
sa mga provider na ikoordina ang pangangalaga at magbigay ng mas mabilis na 
access sa aming mga miyembro. Tinutulungan ng HIE ang mga provider at 
opisyal ng pampublikong kalusugan sa paggawa ng mga desisyong may 
kabatiran, iniiwasan ang magkatulad na pangangalaga (tulad ng mga pagsusuri), 
at binabawasan ang kalamangan ng mga pagkakamaling medikal. Sa pagsali sa 
isang HIE, maaaring ibahagi ng PHC ang inyong impormasyon ng kalusugan sa 
ibang mga provider at kasali ayon sa pinahihintulutan ng batas. Kung hindi ninyo 
gustong ibahagi ang inyong medikal na impormasyon sa HIE, dapat ninyong 
gawin ang kahilingang ito nang direkta sa PHC. Sinasabi sa inyo kung paano ng 
seksyon na ‘Mga Karapatan ng Indibidwal’ na nasa ibaba. 

(Tandaan: Sa ilang pangyayari, maaaring hindi isiwalat ang inyong impormasyon 
ng kalusugan. Halimbawa, ang pag-diagnose at paggamot ng kalusugan ng  
pag-iisip, pag-diagnose o paggamot para sa pang-aabuso ng droga o alkohol, at 
STD; pagkokontrol ng pagbubuntis; o ang mga resulta ng pagsusuri sa HIV ay 
lahat itinuturing na 'Mga Pinoprotektahang Rekord' at kinakailangan ng inyong 
direktang pahintulot upang maibahagi. 
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Kapag nagtatrabaho upang iproseso ang pagbabayad, magbigay ng 
pangangalaga sa aming mga miyembro, o sa loob ng aming pang-araw-araw na 
operasyon, maaaring isiwalat ng PHC ang inyong impormasyon ng kalusugan sa 
aming mga kontratista. Bago namin gawin ang anumang pagsisiwalat para sa 
mga layunin na pagbabayad o pang-operasyon, kumukuha kami ng kasunduan 
ng pagiging kumpidensyal mula sa bawat kontratista. Halimbawa, maaaring 
magkaroon ng access ang mga kompanya na nagbibigay o nagpapanatili ng 
aming mga serbisyo ng computer sa impormasyon ng kalusugan sa loob ng 
kurso ng pagkakaloob ng mga serbisyo. Nagtatrabaho ang PHC upang siguruhin 
na ang aming mga provider ay may napakaliit na kontak sa inyong impormasyon 
ng kalusugan hangga't maaari. 

• Komunikasyon at Marketing: Hindi gagamitin ng PHC ang inyong 
impormasyon ng kalusugan para sa mga layunin ng marketing kung saan kami 
nakakatanggap ng pagbabayad nang wala ang inyong paunang nakasulat na 
pahintulot. Maaaring gamitin ng PHC ang inyong impormasyon ng kalusugan 
para sa mga layunin na pamamahala ng kaso at pagkoordina ng pangangalaga 
at mga kaugnay na tungkulin nang wala ang inyong pahintulot. Maaaring 
magbigay ang PHC ng mga paalala sa appointment o pagkuha ng reseta o 
ilarawan ang isang produkto o serbisyo na kasama sa inyong plano ng 
benepisyo, tulad ng aming network ng provider sa kalusugan. Maaari din naming 
talakayin ang mga produkto o serbisyo na may kaugnayan sa kalusugan na 
magagamit ninyo na nagdaragdag ng halaga, ngunit hindi bahagi ng inyong 
plano ng benepisyo. 

• Pagbenta ng inyong impormasyon ng kalusugan: Hindi namin ibebenta ang 
inyong impormasyon ng kalusugan para sa pinansyal na pagbabayad nang wala 
ang inyong paunang nakasulat na pahintulot. 

• Pangangalap ng pondo: Para sa pangangalap ng pondo, maaari ninyong 
sabihin sa amin ang inyong mga pagpipilian tungkol sa kung ano ang ibabahagi 
namin. Kung mayroon kayong malinaw na kagustuhan para sa kung paano 
namin ibabahagi ang inyong impormasyon, makipag-usap sa amin. Sabihin sa 
amin kung ano ang gusto ninyong gawin namin, at susundin namin ang inyong 
mga tagubilin. Mayroon kayo ng parehong karapatan at pagpili na sabihin sa 
amin na kontakin kayo para sa pangangalap ng pondo. 
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Maaari bang ilabas kailanman ang aking impormasyon ng kalusugan nang wala 
ang aking pahintulot? 

Oo, maaaring isiwalat ng PHC ang impormasyon ng kalusugan nang wala ang inyong 
pahintulot sa mga ahensya ng gobyerno at mga pribadong indibidwal at organisasyon 
sa iba't ibang pangyayari kung saan inaatasan kami o pinahihintulutan ng batas na 
gawin ito. Maaaring sumailalim ang ilang impormasyon ng kalusugan sa mga 
pagbabawal ng batas ng pederal o estado na maaaring maglimita o pumigil sa ilang 
paggamit o pagsisiwalat. Halimbawa, mayroong mga espesyal na pagbabawal sa 
pagsisiwalat ng impormasyon ng kalusugan na may kaugnayan sa katayuan ng 
HIV/AIDS, impormasyon ng henetiko, paggamot sa kalusugan ng pag-iisip, mga 
kapansanan sa pag-unlad, at paggamot sa pang-aabuso ng droga at alkohol. 
Sumusunod kami sa mga pagbabawal na ito sa aming paggamit ng inyong 
impormasyon ng kalusugan. 

Kabilang sa mga halimbawa ng mga uri ng pagsisiwalat na maaaring iatas sa PHC o 
payagang gawin nang wala ang inyong pahintulot ang: 

• Kapag Iniaatas ng Batas: Isisiwalat ng PHC ang inyong impormasyon ng 
kalusugan kapag iniaatas na gawin ito ng alinmang batas ng pederal, estado o 
lokal. 

• Kapag mayroong mga Panganib sa Pampublikong Kalusugan: Maaaring 
isiwalat ng PHC ang inyong impormasyon ng kalusugan: 

• Sa mga awtoridad ng pampublikong kalusugan o sa ibang mga awtorisadong 
tao na may kaugnayan sa mga gawain na pampublikong kalusugan, tulad ng 
pag-iwas o pagkontrol sa sakit, pinsala o kapansanan o sa pagsasagawa ng 
pagmamanman o pagsisiyasat ng pampublikong kalusugan 

• Upang kumalap ng impormasyon o mag-ulat ng masasamang kaganapan na 
may kaugnayan sa kalidad, kaligtasan o pagiging mabisa ng mga produkto o 
gawain na kinokontrol ng FDA 

• Upang Iulat ang Pang-aabuso, Pagpapabaya, o Karahasan sa Tahanan: 
Inaatasan ang PHC na abisuhan ang mga ahensya ng gobyerno kung 
naniniwala kami na ang isang miyembro ay ang biktima ng pang-aabuso, 
kapabayaan o karahasan sa tahanan. 

• May Kaugnayan sa mga Paglilitis na Panghukuman at Administratibo: 
Maaaring isiwalat ng PHC ang inyong impormasyon ng kalusugan sa kurso ng 
anumang paglilitis na panghukuman o administratibo bilang pagtugon sa isang 
utos ng isang korte o administratibong hukuman na hayagang pinahintulutan ng 
naturang utos o bilang pagtugon sa isang subpoena, hiling na pagtuklas o iba 
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pang proseso na sumusunod sa batas, ngunit kapag gumagawa lamang ang 
PHC ng mga makatwirang pagsisikap alinman sa pag-abiso sa inyo tungkol sa 
kahilingan o kumuha ng utos na nagpoprotekta sa inyong impormasyon ng 
kalusugan. 

• Para sa mga Layunin ng Pagpapatupad ng Batas: 

• Gaya ng iniaatas ng batas para sa pag-uulat ng ilang uri ng sugat o iba 
pang pinsala sa katawan alinsunod sa utos, warrant, subpoena, pagtawag 
o mga katulad na proseso ng korte 

• Para sa layunin ng pagtukoy o paghanap ng isang pinaghihinalaan, takas, 
mahalagang saksi o nawawalang tao 

• Sa ilalim ng ilang limitadong pangyayari, kapag kayo ang biktima ng isang 
krimen 

• Sa isang opisyal na tagapagpatupad ng batas kung may hinala ang PHC 
na ang inyong pagkamatay ay resulta ng kriminal na gawain kabilang ang 
kriminal na gawain sa PHC 

• Sa isang emergency upang iulat ang isang krimen 

• Sa mga Coroner at Medical Examiner: Maaaring isiwalat ng PHC ang inyong 
impormasyon ng kalusugan sa mga coroner at medical examiner para sa mga 
layuning pagtukoy ng sanhi ng inyong pagkamatay o para sa iba pang tungkulin, 
ayon sa pinahihintulutan ng batas. 

• Sa mga Direktor ng Punerarya: Maaaring isiwalat ng PHC ang inyong 
impormasyon ng kalusugan sa mga direktor ng punerarya nang naaayon sa 
umiiral na batas at, kung kinakailangan, upang isagawa ang kanilang mga 
tungkulin na may kaugnayan sa mga pagsasaayos ng inyong libing. Kung 
kinakailangan sa pagsasagawa ng kanilang mga tungkulin, maaaring isiwalat ng 
PHC ang inyong impormasyon ng kalusugan bago ang, at sa makatwirang 
inaasahang dahilan ng, inyong pagkamatay. 

• Para sa Donasyon ng Organ, Mata o Tisyu: Maaaring gamitin o isiwalat ng 
PHC ang inyong impormasyon ng kalusugan sa mga organisasyon na kumukuha 
ng organ o iba pang entidad na gumagawa ng pagkuha, banking, o pag-
transplant ng mga organ, mata o tisyu para sa layunin ng pagpapabilis ng 
donasyon at pag-transplant, kung ninanais ninyo. 

• Sa Kaganapan ng isang Malubhang Banta sa Kalusugan o Kaligtasan: 
Naaayon sa umiiral na batas at mga etikal na pamantayan ng asal, maaaring 
isiwalat ng PHC ang inyong impormasyon ng kalusugan kung ang PHC, na may 
matapat na layunin, ay naniniwala na ang naturang pagsisiwalat ay kailangan 
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upang maiwasan o mabawasan ang isang malubha at napipintong banta sa 
inyong kalusugan o kaligtasan o sa kalusugan at kaligtasan ng publiko. 

• Para sa mga Tinukoy na Tungkulin ng Gobyerno: Maaaring gumawa ng 
pagsisiwalat ang PHC sa mga awtorisadong opisyal ng pederal sa mga gawaing 
pambansang seguridad o para sa pagkakaloob ng mga serbisyong pagprotekta 
sa mga opisyal. 

• Para sa Kabayaran ng mga Manggagawa: Maaaring ilabas ng PHC ang inyong 
impormasyon ng kalusugan para sa kabayaran ng manggagawa o mga katulad 
na programa. 

• Sa isang Institusyong Koreksiyunal o sa isang Opisyal na Tagapagpatupad 
ng Batas: Kung kayo ay isang bilanggo ng isang institusyong koreksiyunal o 
nasa ilalim ng pagbabantay ng isang opisyal na tagapagpatupad ng batas, 
maaaring ilabas ng PHC ang impormasyon ng kalusugan tungkol sa inyo sa 
institusyon o opisyal. 

Sa iba pang ahensya na nangangasiwa ng mga programa ng gobyerno sa 
benepisyo sa kalusugan, ayon sa awtorisado o iniaatas ng batas. 

• Para sa mga Layunin ng Pagbabakuna: Sa isang paaralan, tungkol sa isang 
miyembro na isang mag-aaral o posibleng mag-aaral ng paaralan, ngunit tangi 
lamang kung: (1) ang impormasyon na isinisiwalat ay limitado sa katibayan ng 
pagbabakuna; (2) inaatasan ang paaralan ng Estado o ng ibang batas na 
magkaroon ng naturang katibayan ng pagbabakuna bago tanggapin ang 
miyembro; at (3) mayroong nakadokumentong kasunduan ng miyembro o ng 
tagapag-alaga ng miyembro. 

• Para sa mga Layunin ng Tulong sa mga Napinsala: Maaaring gumawa ng 
pagsisiwalat ang PHC sa isang pampubliko o pampribadong entidad na 
awtorisado ng batas o ng karta nito na tumulong sa mga pagsisikap na pagtulong 
sa mga napinsala. 

• Para sa mga Layunin ng Pananaliksik: Maaaring gamitin o isiwalat ng PHC 
ang protektadong impormasyon ng kalusugan para sa mga layunin ng 
pananaliksik. 

Maaari bang makatanggap ng impormasyon tungkol sa akin ang ibang sangkot sa 
pangangalaga sa akin? 

Oo, maaaring ilabas ng PHC ang impormasyon ng kalusugan sa isang kaibigan o 
miyembro ng pamilya na sangkot sa pangangalaga sa inyo, o na siyang nagbabayad 
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para sa pangangalaga sa inyo, sa lawak na ipinapasya namin na kinakailangan ito para 
sa kanilang pagsali maliban kung partikular ninyong hiningi sa amin na hindi ilabas at 
sumang-ayon kami sa kahilingang iyon. Kabilang dito ang pagsagot sa mga tanong sa 
telepono tungkol sa pagiging karapat-dapat at katayuan ng claim. 

BUKOD SA KUNG ANO ANG NAKASAAD SA ITAAS, HINDI ISISIWALAT NG PHC 
ANG INYONG IMPORMASYON NG KALUSUGAN BUKOD SA INYONG 
NAKASULAT NA PAHINTULOT. KUNG KAYO O ANG INYONG KINATAWAN AY 
NAGPAHINTULOT SA PHC NA GAMITIN O ISIWALAT ANG INYONG 
IMPORMASYON NG KALUSUGAN, MAAARI NINYONG BAWIIN ANG PAHINTULOT 
NA IYON SA PAGSULAT SA ANUMANG ORAS. 

May mga pangyayari ba na hindi ilalabas ang aking impormasyon ng kalusugan? 

Hindi namin pahihintulutan ang iba pang paggamit at pagsisiwalat ng inyong 
impormasyon ng kalusugan nang wala ang inyong nakasulat na pahintulot, o 
awtorisasyon na maaari ninyong bawiin sa anumang oras sa paraan na inilalarawan sa 
aming form ng awtorisasyon. 

Maliban sa inilalarawan sa itaas (Paano ginagamit at isinisiwalat ng Partnership 
HealthPlan of California ang aking impormasyon ng kalusugan), nangangailangan ang 
mga pagsisiwalat ng mga tala ng psychotherapy, marketing at ang pagbenta ng inyong 
impormasyon ng inyong nakasulat na awtorisasyon at pahayag na maaari ninyong 
bawiin ang awtorisasyon sa anumang oras sa pagsulat. 

ANG INYONG MGA INDIBIDWAL NA KARAPATAN 

Ano-anong karapatan ang mayroon ako bilang miyembro ng PHC? 

Bilang miyembro ng PHC mayroon kayo ng mga sumusunod na karapatan kaugnay ng 
inyong impormasyon ng kalusugan: 

• Na hingin sa amin na higpitan ang ilang paggamit at pagsisiwalat ng inyong 
impormasyon ng kalusugan. Hindi inaatasan ang PHC na sumang-ayon sa 
anumang paghihigpit na hiniling ng mga miyembro nito maliban kung ang 
pagsisiwalat ay para sa layunin na pagsasagawa ng bayad o mga operasyon ng 
pangangalaga sa kalusugan at ang kahilingan ay tanging para sa isang item o 
serbisyo ng pangangalaga sa kalusugan na binayaran ninyo, o ng ibang tao 
bukod sa PHC, para sa (mga) serbisyong mula sa sariling bulsa. 
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• Upang makatanggap ng kumpidensyal na komunikasyon mula sa PHC sa isang 
partikular na numero ng telepono, P.O. Box, o ilang iba pang address na inyong 
tinukoy sa amin. 

• Upang makita at makopya ang alinman sa inyong mga rekord ng kalusugan na 
pinapanatili ng PHC tungkol sa inyo, kabilang ang mga rekord ng bayarin, dapat 
naming matanggap ang inyong kahilingan sa pagsulat. Tutugon kami sa inyong 
kahilingan sa loob ng 30 araw. Maaaring sumingil ng bayad ang PHC upang 
saklawin ang gastos ng pagkopya, pagtitipon at pagpapakoreo ng inyong mga 
rekord, kung naaangkop. Maaari din ninyong hilingin sa PHC na ipadala nang 
direkta ang impormasyon sa isa pang tao kung nilagdaan ninyo ang inyong 
nakasulat na kahilingan at malinaw na tinutukoy ang parehong nakatalagang tao 
at kung saan ipadadala ang impormasyon. Sa ilang sitwasyon, maaaring itanong 
ng PHC kung sasang-ayon kayo na makatanggap ng buod o ng pagpapaliwanag 
ng hiniling na impormasyon at sa alinmang bayad na maaaring ipataw upang 
likhain ito. Sa ilalim ng ilang pangyayari, maaaring tanggihan ng PHC ang inyong 
kahilingan. Kung tinanggihan ang inyong kahilingan, sasabihin namin sa inyo ang 
dahilan kung bakit sa pagsulat. Mayroon kayong karapatan na iapela ang 
pagtanggi. 

• Kung nararamdaman ninyo na mali ang impormasyon sa aming mga rekord, 
mayroon kayong karapatan na hilingin sa amin na baguhin ang mga rekord. 
Maaaring tanggihan ng PHC ang inyong kahilingan sa ilang pangyayari. Kung 
tinanggihan ang inyong kahilingan, mayroon kayong karapatan na magsumite ng 
pahayag para isama sa rekord. 

• Mayroon kayong karapatan na makatanggap ng isang listahan ng aming hindi 
karaniwang mga pagsisiwalat ng inyong impormasyon ng kalusugan na ginawa 
namin, hanggang anim na taon mula sa petsa ng inyong kahilingan. Hindi 
kasama sa mga hindi karaniwang pagsisiwalat, bilang halimbawa, ang mga 
pagsisiwalat upang isagawa ang paggamot, pagbabayad, mga operasyon ng 
pangangalaga sa kalusugan, mga pagsisiwalat na ginawa nang may pahintulot 
ninyo; mga pagsisiwalat na ginawa para sa mga layunin ng paggamot sa 
pangangalaga ng kalusugan, pagtukoy ng pagbabayad para sa mga serbisyong 
pangkalusugan, o pagasagawa ng mga operasyon sa pangangalaga ng 
kalusugan ng PHC; mga pagsisiwalat na ginawa sa inyo; at ilang iba pang 
pagsisiwalat. Mayroon kayong karapatan sa isang listahan ng pagsisiwalat sa 
alinmang 12-buwang panahon nang walang bayad. Kung humiling kayo ng 
anumang karagdagang listahan nang mababa sa 12 buwan kinalaunan, 
maaaring maningil ng bayad ang PHC sa inyo. 
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• Kung natanggap ninyo ang abisong ito sa elektronikong paraan, mayroon kayong 
karapatan na humiling ng papel na kopya mula sa amin sa anumang oras. 

Paano ko gagamitin ang mga karapatang ito? 

Maaari ninyong gamitin ang alinman sa inyong mga karapatan sa pamamagitan ng 
pagpapadala ng nakasulat na kahilingan sa aming Opisyal ng Pagkapribado sa address 
na nasa ibaba. Upang pabilisin ang pagpoproseso ng inyong kahilingan, hinihikayat 
namin kayo na gamitin ang aming form ng kahilingan, na makukuha ninyo mula sa 
aming Internet website sa www.partnershiphp.org o sa pamamagitan ng pagtawag sa 
amin sa numero ng telepono na nasa ibaba. Maaari din ninyong makuha ang 
kumpletong pahayag ng inyong mga karapatan, kabilang ang aming mga pamamaraan 
para sa pagtugon sa mga kahilingan na gamitin ang inyong mga karapatan, sa 
pamamagitan ng pagtawag o pagsulat sa Opisyal ng Pagkapribado sa address na nasa 
ibaba. 

Paano ako magsasampa ng reklamo kung nilabag ang aking mga karapatan sa 
pagkapribado? 

Bilang miyembro ng PHC, kayo o ang inyong personal na kinatawan ay may karapatan 
na magsampa ng reklamo sa aming Opisyal ng Pagkapribado kung naniniwala kayo na 
nilabag ang inyong mga karapatan sa pagkapribado. Kayo o ang inyong kinatawan ay 
dapat magbigay sa amin ng partikular na nakasulat na impormasyon upang suportahan 
ang inyong reklamo; tingnan ang impormasyon ng kontak sa ibaba. Maaari din kayong 
magsampa ng reklamo sa Kalihim ng mga Serbisyong Pangkalusugan at Pantao sa 
kanilang website o gamitin ang impormasyon ng kontak na nakalista sa ibaba: 

http://www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/complaints/  
Hinihikayat kayo ng PHC na kontakin kami sa anumang alalahanin na mayroon kayo 
tungkol sa pagkapribado ng inyong impormasyon. Hindi maghihiganti laban sa inyo ang 
PHC sa anumang paraan para sa pagsasampa ng isang reklamo. Hindi makakaapekto 
nang masama ang pagsasampa ng reklamo sa kalidad ng mga serbisyo sa 
pangangalaga sa kalusugan na inyong natatanggap bilang miyembro ng PHC. 
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Tawagan kami sa: 

Address sa koreo: 
 Partnership HealthPlan of California 

 Attn: Privacy Officer 
4665 Business Center Drive  

 Fairfield, CA 94534 
 Telepono: (800) 863- 4155 o  
 TTY/TDD: (800) 735-2929 o tumawag sa 711 

 O bisitahin ang http://www.partnershiphp.org/Members/Medi-Cal/Pages/Notice-of-Privacy-
Practices---HIPPA.aspx 

Ang Hot-Line ng Reklamo ng PHC ay (800) 601-2146 at pinatatakbo nang 24 na oras kada 
araw, 7 araw kada linggo   
Department of Health Care Services ng California: 
 DHCS Privacy Officer  
 California Dept. of Health Care Services  
 1501 Capitol Avenue, MS 4721 
 PO Box 997413  
 Sacramento, CA 95899-7413 
 Email: Privacyofficer@dhcs.ca.gov  
 Telepono: (916) 445-4646 
 TTY/TDD: (877) 735-2929  
Makipag-ugnayan sa Kalihim ng United States Departments of Health and Human 
Services sa: 
 Centralized Case Management Operations 
 U.S. Department of Health and Human Services 
 200 Independence Avenue, S.W. 
 Room 509F HHH Bldg. 
 Washington, D.C. 20201  
 Email: OCRComplaint@hhs.gov 
 Telepono: (877) 696-6775 
 O bisitahin ang http://www.hhs.gov/hipaa/filing-a-complaint/complaint-process/index.html 
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Abiso tungkol sa mga batas 
Maraming batas ang naaangkop sa Handbook ng Miyembro na ito. Maaaring 
makaapekto ang mga batas na ito sa inyong mga karapatan at responsibilidad kahit 
hindi kasama o ipinaliliwanag ang mga batas sa handbook na ito. Ang mga 
pangunahing batas na naaangkop sa handbook na ito ay mga batas ng estado at 
pederal tungkol sa programang Medi-Cal. Maaari ding naaangkop ang iba pang batas 
ng pederal at estado. 

Abiso tungkol sa Medi-Cal bilang huling 
tagapagbayad, iba pang saklaw sa kalusugan at 
pagbawi ng tort 
Sumusunod ang programang Medi-Cal sa mga batas at regulasyon ng estado at 
pederal na may kaugnayan sa pananagutan sa batas ng mga third party para sa mga 
serbisyong pangangalaga ng kalusugan sa mga miyembro. Gagawin ng PHC ang lahat 
ng makatwirang hakbang upang siguraduhin na ang programang Medi-Cal ang huling 
tagapagbayad. 

Maaaring mayroong ibang saklaw sa kalusugan (OHC) ang mga miyembro ng Medi-
Cal, tinatawag ding pribadong insurance sa kalusugan. Bilang isang kondisyon ng 
pagiging karapat-dapat sa Medi-Cal, dapat kayong mag-apply para sa at/o panatilihin 
ang anumang magagamit na OHC kapag wala kayong babayaran.  

Hinihingi ng mga batas ng pederal at estado sa mga miyembro ng Medi-Cal na iulat ang 
OHC at anumang pagbabago sa OHC. Kung hindi ninyo iulat kaagad ang OHC, 
maaaring muli ninyong bayaran ang DHCS para sa anumang benepisyo na binayaran 
ng may pagkakamali. Isumite ang inyong OHC online sa http://dhcs.ca.gov/OHC. Kung 
wala kayong access sa internet, maaaring iulat ang OHC sa inyong planong 
pangkalusugan, o sa pamamagitan ng pagtawag sa 1-800-541-5555 (TTY  
1-800-430-7077 o 711; sa loob ng California), o 1-916-636-1980 (sa labas ng 
California). May karapatan at responsibilidad ang DHCS na mangolekta para sa mga 
serbisyong saklaw ng Medi-Cal na hindi ang Medi-Cal ang unang tagapagbayad. 
Halimbawa, kung nasaktan kayo sa isang aksidente sa kotse o sa trabaho, maaaring 
magbayad muna ang insurance ng kotse o kompensasyon ng manggagawa, o 
magbayad sa Medi-Cal. 
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Kung kayo ay nasaktan, at ang kabilang partido ang may pananagutan para sa inyong 
pinsala, dapat kayong mag-abiso o ang inyong legal na kinatawan sa DHCS sa loob ng 
30 araw ng pagsasampa ng legal na aksyon o claim. Isumite ang inyong abiso online: 

 Programa ng Personal na Pinsala sa http://dhcs.ca.gov/PI  
 Programa ng Pagbawi ng Kompensasyon ng mga Manggagawa sa 

http://dhcs.ca.gov/WC 

Upang malaman ang higit pa, tumawag sa 1-916-445-9891. 

Abiso tungkol sa pagbawi ng ari-arian 
Dapat humingi ng muling pagbabayad ang programang Medi-Cal para sa mga ari-arian 
ng ilang namayapang miyembro ng Medi-Cal mula sa mga ginawang pagbabayad, 
kabilang ang mga premium para sa pinamamahalaang pangangalaga para sa mga 
serbisyo sa pasilidad ng pagkalinga, mga serbisyo na nakabase sa bahay at 
komunidad, at mga kaugnay na serbisyo sa ospital at inireresetang gamot na ibinigay 
sa namayapang miyembro ng Medi-Cal sa o pagkatapos ng ika-55 kaarawan ng 
miyembro. Kung walang naiwang ari-arian ang namayapang miyembro o walang  
pag-aari kapag namatay siya, walang magiging pagkakautang.  

Upang malaman ang higit pa tungkol sa pagbawi ng ari-arian, pumunta sa 
http://dhcs.ca.gov/er. O tumawag sa 1-916-650-0490 o humingi ng legal na payo. 

Abiso ng Aksyon 
Magpapadala sa inyo ang PHC ng isang sulat na Abiso ng Aksyon (NOA) anumang 
oras na tanggihan, antalain, tapusin o baguhin ng PHC ang kahilingan para sa mga 
serbisyong pangangalaga ng kalusugan. Kung hindi kayo sumasang-ayon sa mga 
desisyon ng plano, maaari kayong laging magsampa ng isang apela sa PHC. Tingnan 
ang seksyon na Mga Apela sa itaas para sa mahalagang impormasyon tungkol sa 
pagsasampa ng inyong apela. Kapag nagpadala sa inyo ang PHC ng isang NOA 
ipaaalam nito sa inyo ang lahat ng karapatang mayroon kayo kung hindi kayo 
sumasang-ayon sa isang desisyon na ginawa namin. 

Tungkol sa Legal na Tulong 

Maaari kayong makakuha ng libreng legal na tulong. California Department of Consumer 
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Affairs sa (800) 952-5210, o (TTY/TDD (800) 326-2297). Maaari din kayong tumawag sa 
lokal na Legal Aid Society sa inyong county sa (888) 804-3536. 

Maaari kayong humingi ng abogado upang katawanin kayo sa isang Pagdinig ng 
Estado. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa pagkuha ng libreng legal na 
tulong, makipag-ugnayan sa opisina ng inyong lokal na legal na tulong o grupo ng mga 
karapatan sa kapakanan 
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8. Mahahalagang 
numero at salitang 
dapat malaman 

Mahahalagang numero ng telepono 
Mga Serbisyo sa Miyembro ng PHC  
Ang toll-free na numero upang tumawag sa 
Departamento ng mga Serbisyo sa Miyembro ng 
PHC 

(800) 863-4155 

8 a.m. hanggang 5 p.m.,  
Lunes – Biyernes  

24 na oras na Advice Nurse ng PHC 
Ang toll-free na numero upang makipag-usap sa 
isang nars tungkol sa inyong kalusugan kung 
hindi kayo sigurado tungkol sa pagpunta sa ER 

(866) 778-8873 

24 na oras kada araw, 7 araw 
kada linggo 

Hotline sa Pagsunod ng PHC  
Ang toll-free na numero upang isumbong ang 
pandaraya, mga alalahanin sa pagkapribado at 
iba pang problema sa pagsunod 

(800) 601-2146 

24 na oras kada araw, 7 araw 
kada linggo 

Mga Serbisyo sa Paningin 
Saklaw ang mga serbisyo sa paningin ng PHC sa 
pamamagitan ng Vision Services Plan (VSP). 

(800) 877-7195 

5 a.m. hanggang 8 p.m.,  
Lunes – Biyernes 

7 a.m. hanggang 8 p.m. Sabado 

7 a.m. hanggang 7 p.m. Linggo 

Tumawag ang mga Miyembro ng 
Kaiser sa  
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(800) 464-4000  

Mga Serbisyo para sa Kalusugan ng Pag-iisip 
Sinasaklaw ng PHC ang paggamot sa banayad 
hanggang katamtamang mga kondisyon ng 
kalusugan sa pag-iisip at saklaw sa pamamagitan 
ng Beacon Health Options. 

(855) 765-9703 

24 na oras kada araw, 7 araw 
kada linggo  

Tumawag ang mga miyembro ng 
Kaiser sa  

(800) 464-4000 

Mga Serbisyo sa Kapansanan 

California Relay Service (CRS) – TTY/TDD/TDD  
Ang toll-free na numero para sa may kapansanan 
sa pandinig 

(800) 735-2929 o 711 

24 na oras kada araw, 7 araw 
kada linggo 

Mahahalagang Numero ng Estado 

Medi-Cal Managed Care Ombudsman 
Tumutulong ang opisina ng Estado sa inyong mga 
alalahanin sa Pinamamahalaang Pangangalaga 

(888) 452-8609 

8 a.m. hanggang 5 p.m.,  
Lunes – Biyernes  

Pagbabayad ng Premium para sa Medi-Cal 
para sa mga Pamilya 
Ang numero ng telepono ng Estado upang 
tawagan kung mayroon kayong mga tanong 
tungkol sa mga premium para sa Medi-Cal 

(800) 880-5305 

8 a.m. hanggang 8 p.m.,  
Lunes – Biyernes, o 8 a.m. 
hanggang 5 p.m. Sabado 

Mga Serbisyo ng Denti-Cal 
Ang numero ng telepono ng Estado upang 
malaman ang higit pa tungkol sa mga saklaw na 
serbisyo sa ngipin 

(800) 322-6384 

8 a.m. hanggang 5 p.m.,  
Lunes – Biyernes  

Department of Social Services (mga Pagdinig 
ng Estado) 
Ang opisina ng Estado na tumutulong sa inyo na 
magsampa ng isang Pagdinig ng Estado 

(800) 952-5253 
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Hotline para sa Pandaraya at Pang-aabuso sa 
Nakatatanda ng Medi-Cal 
Ang opisina ng Estado na tumutulong sa inyo sa 
mga alalahanin tungkol sa pandaraya sa 
programang Medi-Cal 

(800) 722-0432 

Medi-Cal RX 

Ang programa ng estado na nagbibigay sa inyo 
ng mga serbisyo ng parmasya 

800-977-2273 (TTY 800-977-2273 
at pindutin ang 5 o 711) 

U.S. Office for Civil Rights (Mga Reklamo sa 
Pagkapribado) 
Ang opisina ng pederal na tumutulong sa inyo sa 
mga tanong at alalahanin sa pagkapribado 

(866) 627-7748 

Mga salitang dapat malaman 
Aktibong pagle-labor: Ang panahon kapag ang babae ay nasa ikatatlong yugto ng 
panganganak at alinman ay hindi ligtas na maililipat nang nasa oras sa isa pang ospital 
bago manganak o maaaring makapinsala ang paglilipat sa kalusugan at kaligtasan ng 
babae o sanggol sa sinapupunan. 

Agarang pangangalaga (o mga agarang serbisyo): Mga serbisyong ibinibigay upang 
gamutin ang isang sakit, pinsala o kondisyon na hindi emergency na nangangailangan 
ng medikal na pangangalaga. Maaari kayong kumuha ng agarang pangangalaga mula 
sa isang provider na wala sa network, kung pansamantalang hindi magagamit o maa-
access ang mga provider sa network. 

American Indian: Isang indibidwal, binibigyang-kahulugan sa titulo 25 ng U.S.C. 
seksyon 1603(c), 1603(f). 1679(b) o na natukoy na karapat-dapat, bilang isang Indian, 
alinsunod sa 42 C.F.R. 136.12 o Titulo V ng Indian Health Care Improvement Act, 
upang matanggap ang mga serbisyo sa pangangalaga ng kalusugan mula sa mga 
Indian na provider ng pangangalaga ng kalusugan (Indian Health Service, isang Indian 
Tribe, Tribal Organization, o Urban Indian Organization–I/T/U) o sa pamamagitan ng 
referral sa ilalim ng Contract Health Services.  

Apela: Isang kahilingan ng miyembro para sa PHC upang suriin at baguhin ang isang 
ginawang desisyon tungkol sa saklaw para sa hiniling na serbisyo. 
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California Children’s Services (CCS): Isang programa ng Medi-Cal na nagbibigay ng 
mga serbisyo para sa mga batang hanggang edad 21 na may ilang sakit at problema sa 
kalusugan. 

California Health and Disability Prevention (CHDP): Isang programa sa 
pampublikong kalusugan na nagbabayad sa mga provider ng pangangalaga ng 
kalusugan na pampubliko at pribado para sa maagang pagsusuri ng kalusugan upang 
matuklasan o maiwasan ang sakit at mga kapansanan sa mga bata at kabataan. 
Tumutulong ang programa sa mga bata at kabataan na ma-access ang regular na 
pangangalaga sa kalusugan. Maaaring magbigay ang inyong PCP ng mga serbisyo ng 
CHDP. 

Chiropractor: Isang provider na gumagamot sa gulugod sa pamamagitan ng mano-
manong manipulasyon. 

Community-based adult services (CBAS): Mga serbisyo na pang-outpatient at 
nakabase sa pasilidad para sa pangangalaga ng may kasanayang pagkalinga, mga 
serbisyong panlipunan, terapi, personal na pangangalaga, pagsasanay at suporta sa 
pamilya at tagapag-alaga, mga serbisyong pangnutrisyon, transportasyon, at iba pang 
serbisyo para sa mga miyembro na kuwalipikado. 

Copayment: Isang pagbabayad na ginagawa ninyo, karaniwang sa oras ng serbiso, 
bilang karagdagan sa pagbabayad ng insurer. 

County Organized Health System (COHS): Isang lokal na ahensya na ginawa ng 
lupon ng mga superbisor ng county upang makipagkontrata sa programa ng Medi-Cal. 
Awtomatiko kayong nakatala sa isang plano ng COSH kung natugunan ninyo ang mga 
patakaran sa pagpapatala. Pinipili ng mga nakatalang tatanggap ang kanilang provider 
ng pangangalaga ng kalusugan mula sa lahat ng mga provider ng COHS. 

Device na orthotic: Isang device na ginagamit bilang suporta o brace na ikinakabit sa 
labas ng katawan upang suportahan o itama ang malubhang napinsala o patay na 
bahagi ng katawan at na kinakailangan dahil sa medikal na kalagayan para sa medikal 
na paggaling ng miyembro. 

Device na prosthetic: Isang artipisyal na device na nakakabit sa katawan upang 
palitan ang nawawalang bahagi ng katawan. 

DHCS: Ang California Department of Health Care Services. Ito ang opisina ng Estado 
na nangangasiwa sa programa ng Medi-Cal. 

Direktoryo ng Provider: Isang listahan ng mga provider na nasa PHC network. 

 

http://www.partnershiphp.org/


Handbook ng Miyembro ng PHC | 8. Mahahalagang numero at salitang dapat malaman 

Tumawag sa mga serbisyo sa miyembro sa (800) 863-4155 (TTY/TDD:  
(800) 735-2929). Narito kami Lunes-Biyernes, 8 a.m. - 5 p.m.  
Ang tawag ay toll free. O tumawag sa California Relay Line sa 711.  
Bumisita online sa www.partnershiphp.org 124 

Early and periodic screening, diagnostic, and treatment (EPSDT): Ang mga 
serbisyo ng EPSDT ay benepisyo para sa mga miyembro ng Medi-Cal na wala pang 21 
taong gulang para matulungan silang manatiling malusog. Dapat makuha ng mga 
miyembro ang mga tamang pangkalusugang check-up para sa kanilang edad at mga 
naaangkop na pagsusuri para malaman ang mga problema sa kalusugan at maagang 
magamot ang mga karamdaman pati na rin ang anumang paggamot upang 
pangalagaan o tulungan ang mga kondisyon na maaaring makita sa mga check-up. 

Emergency na medikal na kondisyon: Isang kondisyong medikal o sa pag-iisip na 
may naturang matitinding sintomas, gaya ng aktibong pagle-labor (pumunta sa 
kahulugan sa itaas) o matinding pananakit, na ang isang karaniwang taong may 
kaalaman sa kalusugan at medisina ay makatwirang maniniwala na ang hindi pagkuha 
ng agarang medikal na pangangalaga ay maaaring: 

 Maglagay sa inyong kalusugan o sa kalusugan ng inyong hindi pa naisisilang 
na sanggol sa malubhang panganib 

 Magdulot ng kapansanan sa paggana ng katawan 
 Maging sanhi upang hindi gumana ng tama ang isang bahagi ng katawan o 

organ 

Emergency na medikal na kondisyong saykayatriko: Isang karamdaman sa pag-
iisip na kung saan malubha o matindi ang mga sintomas upang magdulot ng agarang 
panganib sa inyong sarili o sa iba o kayo ay agarang hindi makapagbigay o makagamit 
ng pagkain, tirahan o pananamit dahil sa karamdaman sa pag-iisip. 

Emergency na medikal na transportasyon: Transportasyon sa isang ambulansya o 
pang-emergency na sasakyan sa isang emergency room upang kumuha ng pang-
emergency na medikal na pangangalaga. 

Espesyalista (o doktor na may espesyalidad): Isang doktor na gumagamot ng ilang 
uri ng mga problema sa pangangalaga ng kalusugan. Halimbawa, ang isang orthopedic 
surgeon ay gumagamot sa mga nabaling buto; ang allergist ay gumagamot sa mga 
allergy; at ang cardiologist ay gumagamot sa mga sakit sa puso. Sa karamihang kaso, 
kakailanganin ninyo ng isang referral mula sa inyong PCP upang makapunta sa isang 
espesyalista. 

Federally Qualified Health Center (FQHC): Isang sentro ng kalusugan sa isang lugar 
na walang maraming provider ng pangangalaga ng kalusugan. Maaari kayong kumuha 
ng pangunahing pangangalaga at pangangalaga upang makaiwas sa sakit sa isang 
FQHC.  
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Fee-For-Service (FFS) Medi-Cal: Kung minsan hindi sinasaklaw ng inyong plano sa 
Medi-Cal ang mga serbisyo pero maaari pa rin ninyong makuha ang mga ito sa 
pamamagitan ng Medi-Cal FFS, gaya ng maraming serbisyo ng parmasya sa 
pamamagitan ng FFS Medi-Cal Rx.  

Follow-up na pangangalaga: Regular na pangangalaga ng doktor upang suriin ang 
progreso ng pasyente pagkatapos ng pagkakaospital o sa panahon ng kurso ng 
paggamot. 

Gamot na wala sa pormularyo: Isang gamot na hindi nakalista sa pormularyo ng 
gamot. 

Hindi gumaling-galing na kondisyon: Isang sakit o ibang medikal na problema na 
hindi ganap na magagamot o na lumulubha sa paglipas ng panahon o na dapat gamutin 
upang hindi kayo lumubha. 

Hindi kasaling provider: Isang provider na wala sa PHC network. 

Hindi medikal na transportasyon: Transportasyon kapag nagbibiyahe patungo sa at 
mula sa isang appointment para sa serbisyong saklaw ng Medi-Cal na awtorisado ng 
inyong tagapangalaga at kapag kinukuha ang mga resetang gamot at medikal na 
supply. 

Hindi saklaw na serbisyo: Isang serbisyo na hindi sinasaklaw ng PHC. 

Hospisyo: Pangangalaga upang mabawasan ang mga pisikal, emosyonal, panlipunan 
at espiritwal na mga kahirapan para sa miyembrong may sakit na may taning ang 
buhay: Magagamit ang pangangalaga sa hospisyo kapag ang miyembro ay may taning 
ang buhay na 6 na buwan o mas mababa. 

Iba pang saklaw sa kalusugan (OHC): Tinutukoy ng iba pang saklaw sa kalusugan 
(OHC) ang pribadong insurance sa kalusugan at mga tagapagbayad ng serbisyo bukod 
sa Medi-Cal. Mga serbisyong maaaring kasama ang medikal, pangngipin, paningin, 
parmasya at/o Medicare na mga karagdagang plano (Part C at D). 

Indian Health Care Provider (IHCP): Isang klinikang pangkalusugan na pinatatakbo ng 
Indian Health Service (IHS) o ng isang Tribong Indian, Organisasyong Pangtribo o 
Organisasyon ng Urban Indian. 

Insurance sa kalusugan: Ang saklaw ng insurance na nagbabayad para sa medikal at 
pang-operasyong mga gastusin sa pamamagitan ng pagbabayad sa nakaseguro para 
sa mga gastusin mula sa pagkakasakit o pagkapinsala o pagbabayad nang direkta sa 
tagapangalaga. 
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Karaingan: Isang berbal o nakasulat na pahayag ng miyembro ng kawalang-kasiyahan 
tungkol sa PHC, isang provider, o mga serbisyong ipinagkaloob. Ang reklamo ay isang 
halimbawa ng karaingan. 

Kasaling ospital: Isang lisensyadong ospital na may kontrata sa PHC upang magbigay 
ng mga serbisyo sa mga miyembro sa panahong nakakakuha ng pangangalaga ang 
miyembro. Ang mga saklaw na serbisyo na maaaring ihandog ng ilang kasaling ospital 
sa mga miyembro ay nililimitahan ng mga patakaran ng PHC sa pagsusuri ng paggamit 
at pagtiyak ng kalidad o ng kontrata ng PHC sa ospital. 

Kasaling provider (o kasaling doktor): Isang doktor, ospital o iba pang lisensyadong 
propesyonal sa pangangalaga ng kalusugan o lisensyadong pasilidad ng kalusugan, 
kabilang ang mga pasilidad na sub-acute na mayroong kontrata sa PHC upang 
maghandog ng mga saklaw na serbisyo sa mga miyembro sa panahong kumukuha ang 
miyembro ng pangangalaga. 

Kinakailangan dahil sa medikal na kalagayan (o medikal na kinakailangan): Ang 
pangangalaga na kinakailangan dahil sa medikal na kalagayan ay mahahalagang 
serbisyo na makatwiran at pinoprotektahan ang buhay. Kailangan ang pangangalagang 
ito upang makaiwas ang pasyente na malubhang magkasakit o mabaldado. 
Binabawasan ng pangangalagang ito ang matinding pananakit sa pamamagitan ng 
paggamot sa sakit, karamdaman, o pinsala. Para sa mga miyembro na wala pang 21 
taong gulang, kasama sa mga serbisyo ng Medi-Cal na kinakailangan dahil sa medikal 
na kalagayan ang pangangalaga na medikal na kinakailangan para ayusin o 
makatulong sa pisikal o pangkaisipang karamdaman o kondisyon, kasama ang mga 
karamdaman sa paggamit ng substansiya, ayon sa itinakda sa Seksyon 1396d(r) ng 
Titulo 42 ng United States Code. 

Klinika: Isang pasilidad na maaaring piliin ng mga miyembro bilang isang provider ng 
pangunahing pangangalaga (PCP). Maaaring ito ay alinman sa isang Federally 
Qualified Health Center (FQHC), klinika sa komunidad, Rural Health Clinic (RHC), 
Indian Health Care Provider (IHCP) o ibang pasilidad ng pangunahing pangangalaga. 

Koordinasyon ng mga Benepisyo (COB): Ang proseso ng pagtukoy kung aling 
saklaw sa insurance (Medi-Cal, Medicare, komersyal na insurance o iba pa) ang may 
pangunahing responsibilidad sa paggamot at pagbabayad para sa mga miyembro na 
may mahigit sa isang uri ng saklaw ng insurance sa kalusugan. 

Kuwalipikadong provider: Doktor na kuwalipikado sa larangan ng pagsasanay na 
angkop na manggamot sa inyong kondisyon. 
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Listahan ng mga Gamot ayon sa Kontrata (CDL): Ang listahan ng inaprubahang 
gamot para sa Medi-Cal Rx kung saan maaaring mag-oder ang inyong doktor ng mga 
sinasaklaw na gamot na kailangan ninyo. 

Lugar na pinagseserbisyuhan: Ang heograpikong lugar na pinagseserbisyuhan ng 
PHC. Kabilang dito ang mga county ng Del Norte, Humboldt, Lake, Lassen, Marin, 
Mendocino, Modoc, Napa, Shasta, Siskiyou, Solano, Sonoma, Trinity, at Yolo. 

Malubha: Isang medikal na kondisyon na biglaan na nangangailangan ng mabilis na 
medikal na pansin at hindin nagtatagal. 

Malubhang sakit: Isang sakit o kondisyon na dapat magamot at maaaring humantong 
sa kamatayan. 

Matatag na pasyente: Isang pasyente na may umiiral na kaugnayan sa isang provider 
at nagpatingin na sa provider na iyon sa loob ng tinukoy na haba ng panahon na 
itinatag ng Plano. 

Matibay na kagamitang medikal (DME): Kagamitan na kinakailangan dahil sa medikal 
na kalagayan at iniutos ng inyong doktor o ibang provider. Magpapasya ang PHC kung 
uupa o bibili ng DME. Ang gastusin sa pag-upa ay hindi dapat mahigit sa gastusin ng 
pagbili. Saklaw ang pagkukumpuni sa medikal na kagamitan. 

Medical home: Isang modelo ng pangangalaga na magbibigay ng mas mahusay na 
kalidad ng pangangalaga ng kalusugan, magpapahusay sa pamamahala ng sarili ng 
mga miyembro sa kanilang sariling pangangalaga at mababawasan ang mga 
maiiwasang gastusin sa paglipas ng panahon. 

Medi-Cal Rx: Isang serbisyo ng benepisyo ng parmasya ng FFS Medi-Cal na kilala 
bilang “Medi-Cal Rx” na nagbibigay ng mga benepisyo at serbisyo ng parmasya, 
kasama ang mga inireresetang gamot at ilang medikal na supply sa lahat ng 
benepisyaryo ng Medi-Cal. 

Medicare: Ang programa sa insurance sa kalusugan ng pederal para sa mga taong 65 
taong gulang o mas matanda, ilang mas batang tao na may mga kapansanan, at mga 
taong may end-stage renal disease (permanenteng pagpalya ng bato na 
nangangailangan ng dialysis o pag-transplant, tinatawag kung minsan na ESRD). 

Medikal na transportasyon: Transportasyon kapag hindi kayo makakuha ng saklaw 
na medikal na appointment at/o upang kumuha ng mga resetang gamot sa 
pamamagitan ng kotse, bus, tren o taxi. Binabayaran ng PHC ang pinakamababang 
halaga ng transportasyon para sa inyong mga medikal na pangangailangan kapag 
kailangan ninyong magbiyahe patungo sa inyong appointment. 
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Mga benepisyo: Mga serbisyo at gamot para sa pangangalaga ng kalusugan na 
saklaw sa ilalim ng planong pangkalusugan na ito. 

Mga Freestanding Birth Center (mga FBC): Mga pasilidad ng kalusugan kung saan 
pinaplanong mangyari ang panganganak malayo mula sa tinitirhan ng buntis na 
lisensyado o kung hindi ay aprubado ng estado na magbigay ng pangangalaga sa 
pagle-labor bago manganak at panganganak o matapos manganak at iba pang 
serbisyo sa mga naglalakad na isinasama sa plano. Ang mga pasilidad na ito ay hindi 
mga ospital. 

Mga hindi kasamang serbisyo: Mga serbisyo na hindi saklaw ng California Medi-Cal 
Program. 

Mga inireresetang gamot: Isang gamot na legal na nangangailangan ng isang utos 
mula sa isang lisensyadong tagapangalaga na ibibigay. 

Mga sensitibong serbisyo: Mga serbisyo para sa pagpaplano ng pamilya, mga 
impeksiyon na naipapasa sa pakikipagtalik (mga STI), HIV/AIDS, seksuwal na pang-
aabuso at aborsyon. 

Mga serbisyo at device na panghabilitasyon: Mga serbisyo sa pangangalaga ng 
kalusugan na tumutulong sa iyo na mapanatili, matutunan o mapahusay ang mga 
kasanayan at paggana para sa pang-araw-araw na pamumuhay. 

Mga serbisyo at device na pangrehabilitasyon at habilitasyon na terapi: Mga 
serbisyo at device upang matulungan ang mga taong may mga pinsala, kapansanan, o 
hindi gumaling-galing na kondisyon upang magkaroon o maibalik ang mga kasanayan 
ng isip at katawan. 

Mga serbisyo ng doktor: Mga serbisyong ibinibigay ng isang taong lisensyado sa 
ilalim ng batas ng estado na magsanay ng medisina o osteopathy, hindi kasama ang 
mga serbisyong iniaalok ng mga doktor habang kayo ay nasa isang ospital na sinisingil 
sa bayarin sa ospital. 

Mga serbisyo ng midwife: Pangangalaga bago manganak, sa panahon ng 
panganganak, at pagkatapos manganak, kabilang ang pangangalaga sa pagpaplano ng 
pamilya para sa ina at agarang pangangalaga sa bagong silang na sanggol, na 
ibinibigay ng mga sertipikadong nars na midwife (CNM) at mga lisensyadong midwife 
(LM). 

Mga serbisyo pagkatapos ng pagpapatatag: Mga saklaw na serbisyo na may 
kaugnayan sa isang emergency na medikal na kondisyon na ibinibigay matapos na ang 
miyembro ay mapatatag upang mapanatili ang matatag na kondisyon. Saklaw at 
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binabayaran ang mga serbisyong pangangalaga pagkatapos ng pagpapatatag. 
Maaaring mangailangan ng paunang pag-apruba ang mga ospital na wala sa network. 

Mga serbisyo para sa kalusugan ng pag-iisip na pang-outpatient: Mga serbisyong 
pang-outpatient para sa mga miyembro na may banayad hanggang katamtamang 
kondisyon ng kalusugan ng pag-iisip kabilang ang: 

 Indibidwal o panggrupo na pagsusuri at paggamot ng kalusugan ng pag-iisip 
(psychotherapy) 

 Pagsusuring sikolohikal kapag tinutukoy na klinikal na suriin ang kondisyon 
ng kalusugan ng pag-iisip 

 Mga serbisyong outpatient para sa mga layuning subaybayan ng terapi ng 
gamot 

 Konsultasyong saykayatriko 
 Outpatient na laboratoryo, mga supply at suplemento 

Mga serbisyo para sa kalusugan ng pag-iisip ng espesyalista: Mga serbisyo para 
sa mga miyembro na may mga pangangailangan sa mga serbisyo para sa kalusugan 
ng pag-iisip na mas mataas ang antas ng kahinaan kaysa sa banayad hanggang sa 
katamtaman.  

Mga serbisyo sa pagpaplano ng pamilya: Mga serbisyo upang maiwasan o maantala 
ang pagbubuntis. 

Mga serbisyo sa pampublikong kalusugan: Mga serbisyong pangkalusugan na 
tinatarget ang populasyon bilang kabuuan. Kabilang dito, bukod sa iba pa ang, pag-
aanalisa ng kalagayan ng kalusugan, pagmamatyag sa kalusugan, pagtataguyod ng 
kalusugan, mga serbisyo upang makaiwas sa sakit, pagkontrol ng mga nakahahawang 
sakit, proteksyon at kalinisan ng kapaligiran, kahandaan at pagtugon sa sakuna, at 
kalusugan sa trabaho. 

Mga serbisyong nasa labas ng lugar: Mga serbisyo habang ang miyembro ay nasaan 
man sa labas ng lugar na pinagseserbisyuhan. 

Mga tagapangalaga ng kalusugan: Mga doktor at espesyalista gaya ng mga 
seruhano, doktor na gumagamot sa kanser o doktor na gumagamot sa mga espesyal 
na bahagi ng katawan, at nakikipagtulungan sa PHC o nasa PHC network. Dapat 
magkaroon ang mga provider sa network ng PHC ng lisensya na magsanay sa 
California at magbigay sa iyo ng isang serbisyo na sinasaklaw ng PHC.  

Karaniwang kailangan ninyo ng isang referral mula sa inyong PCP upang makapunta sa 
isang espesyalista.  
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Kayo ay hindi nangangailangan ng isang referral mula sa inyong PCP para sa ilang uri 
ng serbisyo, gaya ng pagpaplano ng pamilya, pangangalagang pang-emergency, 
pangangalaga ng OB/GYN o mga sensitibong serbisyo.  

Kabilang sa mga uri ng tagapangalaga ng kalusugan ang, ngunit hindi limitado sa: 

• Ang audiologist ay isang tagapangalaga na nagsusuri ng pandinig. 
• Ang sertipikadong nars-midwife ay isang nars na nangangalaga para sa inyo sa 

panahon ng pagbubuntis at panganganak. 
• Ang family practitioner ay isang doktor na gumagamot sa mga karaniwang 

medikal na problema para sa mga tao sa lahat ng edad. 
• Ang general practitioner ay isang doktor na gumagamot sa mga karaniwang 

medikal na problema. 
• Ang internist ay isang doktor na gumagamot sa mga karaniwang medikal na 

problema sa mga nasa hustong gulang. 
• Ang lisensyadong bokasyonal na nars ay isang lisensyadong nars na 

nakikipagtulungan sa inyong doktor. 
• Ang tagapayo ay isang tao na tumutulong sa inyo sa mga problemang 

pampamilya.  
• Ang medikal na katulong o sertipikadong medikal na katulong ay isang hindi 

lisensyadong tao na tumutulong sa inyong mga doktor na magbigay sa inyo ng 
medikal na pangangalaga.  

• Ang mid-level practitioner ay isang pangalan na ginagamit para sa mga 
tagapangalaga ng kalusugan, gaya ng mga nars-midwife, katulong na doktor o 
nurse practitioner.  

• Ang nurse anesthetist ay isang nars na nagbibigay sa inyo ng anesthesia.  
• Ang nurse practitioner o katulong ng doktor ay isang tao na nagtatrabaho sa 

isang klinika o opisina ng doktor na nagda-diagnose, gumagamot at 
nangangalaga para sa inyo, na may mga limitasyon.  

• Ang obstetrician/gynecologist (ob/gyn) ay isang doktor na nangangalaga sa 
kalusugan ng isang babae, kabilang ang sa panahon ng pagbubuntis at 
panganganak. 

• Ang occupational therapist ay isang tagapangalaga na tumutulong sa inyo na 
mapanumbalik ang mga pang-araw-araw na kasanayan at gawain pagkatapos 
ng isang sakit o pinsala. 

• Ang pediatrician ay isang doktor na gumagamot sa mga bata mula pagsilang 
hanggang tinedyer. 

• Ang physical therapist ay isang tagapangalaga na tumutulong sa inyo na buuin 
ang lakas ng inyong katawan pagkatapos ng isang sakit o pinsala. 
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• Ang podiatrist ay isang doktor na nangangalaga sa inyong mga paa. 
• Ang sikologo ay isang tao na gumagamot sa mga problema sa kalusugan ng 

pag-iisip ngunit hindi nagrereseta ng mga gamot. 
• Ang rehistradong nars ay isang nars na may mas maraming pagsasanay kaysa 

sa isang lisensyadong bokasyonal na nars at may lisensyang gawin ang ilang 
gawain kasama ang inyong doktor. 

• Ang respiratory therapist ay isang tagapangalaga na tumutulong sa inyo sa 
inyong paghinga. 

• Ang speech pathologist ay isang tagapangalaga na tumutulong sa inyo sa inyong 
pagsasalita. 

Mga tagapangalaga sa bahay: Mga tagapangalaga na nagbibigay sa inyo ng 
pangangalaga ng may kasanayang pagkalinga at iba pang serbisyo sa bahay. 

Miyembro: Sinumang karapat-dapat na miyembro ng Medi-Cal na nakatala sa PHC na 
may karapatang kumuha ng mga saklaw na serbisyo. 

Nagpatala: Isang tao na miyembro ng isang planong pangkalusugan at kumukuha ng 
mga serbisyo sa pamamagitan ng plano. 

Network provider (o provider na nasa network): Pumunta sa “Kasaling provider.” 

Network: Isang grupo ng mga doktor, klinika, ospital at iba pang provider na 
nakakontrata sa PHC upang magbigay ng pangangalaga. 

Ospital: Isang lugar kung saan nakakukuha kayo ng pangangalaga na pang-inpatient 
at pang-outpatient mula sa mga doktor at nars. 

Paggamot na pang-eksperimento: Mga gamot, kagamitan, pamamaraan o serbisyo 
na nasa yugto ng pagsubok sa laboratoryo at/o mga pag-aaral sa hayop bago ang 
pagsubok sa mga tao. Ang mga serbisyong pang-eksperimento ay hindi sumasailalim 
sa isang klinikal na imbestigasyon. 

Paggamot na pang-imbestigasyon: Isang gamot, produkto o device na biological na 
matagumpay na natapos ang unang yugto ng isang klinikal na imbestigasyon na 
aprubado ng FDA ngunit hindi pa naaprubahan para sa pangkalahatang paggamit ng 
FDA at nananatiling nasa ilalim ng imbestigasyon sa isang aprubado ng FDA na klinikal 
na imbestigasyon. 

Pagpapaospital: Pagtanggap sa isang ospital para sa paggamot bilang isang inpatient. 

Pagpapatuloy ng pangangalaga: Ang kakayahan ng isang miyembro ng plano upang 
patuloy na makuha ang mga serbisyo ng Medi-Cal mula sa kanyang kasalukuyang 
provider na hanggang 12 buwan, kung sumasang-ayon ang provider at ang PHC. 
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Pandaraya: Isang sinasadyang pagkilos upang manloko o magsinungaling ng isang tao 
na alam na ang panloloko ay maaaring magresulta sa ilang hindi awtorisadong 
benepisyo para sa tao o sa iba pa. 

Pangangalaga na pampakalma: Pangangalaga upang mabawasan ang mga pisikal, 
emosyonal, panlipunan at espiritwal na kahirapan para sa miyembrong may malubhang 
sakit. Hindi kinakailangan sa pangangalaga na pampakalma na magkaroon ang 
miyembro ng taning ng buhay na 6 na buwan o mas mababa. 

Pangangalaga na pang-inpatient: Kapag kailangan ninyong manatili sa gabi sa isang 
ospital o ibang lugar para sa medikal na pangangalaga na inyong kailangan. 

Pangangalaga na pang-outpatient: Kapag hindi ninyo kailangang manatili sa gabi sa 
isang ospital o ibang lugar para sa medikal na pangangalaga na inyong kailangan. 

Pangangalaga sa emergency room: Isang eksaminasyon na isinasagawa ng isang 
doktor (o tauhan sa ilalim ng direksyon ng isang doktor ayon sa pinahihintulutan ng 
batas) upang malaman kung umiiral ang isang emergency na medikal na kondisyon. 
Mga serbisyong kinakailangan dahil sa medikal na kalagayan na kailangan upang 
gawin kayong klinikal na matatag sa loob ng mga kakayahan ng pasilidad. 

Pangangalaga sa kalusugan sa bahay: Pangangalaga ng may kasanayang 
pagkalinga at iba pang serbisyong ibinibigay sa bahay. 

Pangangalagang may kasanayang pagkalinga: Mga saklaw na serbisyo na ibinibigay 
ng mga lisensyadong nars, technician at/o therapist sa panahon ng pananatili sa isang 
pasilidad ng may kasanayang pagkalinga o sa bahay ng miyembro. 

Pangangalagang pang-outpatient sa ospital: Pangangalagang medikal o pang-
operasyon na isinasagawa sa isang ospital nang hindi tinatanggap bilang isang 
inpatient. 

Pangmatagalang pangangalaga: Pangangalaga sa isang pasilidad nang mas matagal 
kaysa sa buwan ng pagtanggap. 

Pangunahing pangangalaga: Pumunta sa “Rutinang pangangalaga.” 

Pasilidad ng may kasanayang pagkalinga: Isang lugar na nagbibigay ng 24 na oras 
kada araw na pangangalagang pagkalinga na maaari lang ibigay ng sinanay na mga 
propesyonal sa kalusugan.  

Paunang pag-apruba (paunang pahintulot): Dapat humingi ng pag-apruba ang 
inyong PCP o iba pang tagapangalaga mula sa PHC bago kayo makakuha ng ilang 
serbisyo. Aaprubahan lang ng PHC ang mga serbisyong kailangan ninyo. Hindi 
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aaprubahan ng PHC ang mga serbisyo ng mga hindi kasaling provider kung naniniwala 
ang PHC na makakukuha kayo ng maihahambing o mas angkop na mga serbisyo sa 
pamamagitan ng mga provider ng PHC. Ang referral ay hindi isang pag-apruba. Dapat 
kayong kumuha ng pag-apruba mula sa PHC. 

Paunang pahintulot (paunang pag-apruba): Isang pormal na proseso na nag-uutos 
sa isang provider ng pangangalaga ng kalusugan na kumuha ng pag-apruba upang 
magbigay ng mga partikular na serbisyo o pamamaraan.  

Pinamamahalaang plano ng pangangalaga: Isang plano ng Medi-Cal na gumagamit 
lamang ng ilang doktor, espesyalista, klinika, parmasya at ospital para sa mga 
tumatanggap ng Medi-Cal na nakatala sa planong iyon. Ang PHC ay isang 
pinamamahalaang plano ng pangangalaga. 

Plano: Pumunta sa “Pinamamahalaang plano ng pangangalaga.” 

Pormularyo: Isang listahan ng mga gamot o item na tumutugon sa ilang pamantayan 
at aprubado para sa mga miyembro.  

Provider ng mga serbisyo para sa kalusugan ng pag-iisip: Mga lisensyadong 
indibidwal na nagbibigay ng mga serbisyo para sa kalusugan ng pag-iisip at kalusugan 
ng pag-uugali sa mga pasyente. 

Provider ng pangunahing pangangalaga (PCP): Ang inyong lisensyadong provider para 
sa karamihan ng inyong pangangalaga sa kalusugan. Tumutulong sa inyo ang inyong PCP 
na makuha ang pangangalaga na kailangan ninyo. Kailangang maaprubahan muna ang 
ilang pangangalaga, maliban kung: 

 Mayroon kayong isang emergency 
 Kailangan ninyo ng pangangalaga ng OB/GYN 
 Kailangan ninyo ng mga sensitibong serbisyo 
 Kailangan ninyo ng mga serbisyo sa pagpaplano ng pamilya/pagkontrol sa 

pagbubuntis  

Ang inyong PCP ay maaaring isang:  

 General practitioner  
 Internist  
 Pediatrician  
 Family practitioner  
 OB/GYN  
 Indian Health Care Provider (IHCP) 
 Federally Qualified Health Center (FQHC)  
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 Rural Health Clinic (RHC) 
 Nurse practitioner 
 Katulong na doktor 
 Klinika 

Provider sa labas ng network: Isang provider na hindi bahagi ng PHC network. 

Reconstructive surgery: Ang operasyon upang itama o kumpunihin ang abnormal na 
mga istruktura ng katawan upang mapahusay o lumikha ng normal na hitsura hangga't 
maaari. Ang mga abnormal na istruktura ng katawan ay yaong sanhi ng mga depektong 
mula sa pagkabata, mga abnormalidad sa pag-unlad, trauma, impeksiyon, mga bukol, o 
sakit. 

Referral: Kapag sinabi ng inyong PCP na maaari kayong kumuha ng pangangalaga 
mula sa isa pang provider. Nangangailangan ng referral at paunang pag-apruba 
(paunang pahintulot) ang ilang saklaw na serbisyong pangangalaga.  

Reklamo: Isang berbal o nakasulat na pahayag ng miyembro ng kawalang-kasiyahan 
tungkol sa PHC, isang provider, o kalidad ng mga serbisong ipinagkaloob. Ang reklamo 
ay katulad ng isang karaingan. 

Rural Health Clinic (RHC): Isang sentro ng kalusugan sa isang lugar na walang 
maraming provider ng pangangalaga ng kalusugan. Maaari kayong kumuha ng 
pangunahing pangangalaga at pangangalaga upang makaiwas sa sakit sa isang RHC.  

Rutinang pangangalaga: Mga serbisyong kinakailangan dahil sa medikal na 
kalagayan at pangangalaga upang makaiwas sa sakit, mga pagbisita ng walang sakit 
na bata, o pangangalaga gaya ng rutinang pangangalaga na follow-up. Ang layunin ng 
rutinang pangangalaga ay upang maiwasan ang mga problema sa kalusugan. 

Sakit na may taning ang buhay: Isang medikal na kondisyon na hindi maaaring 
maibalik at pinakamalamang na magdulot ng kamatayan sa loob ng isang taon o mas 
maikli kung sinusunod ng sakit ang natural na kurso nito. 

Saklaw (mga saklaw na serbisyo): Ang mga serbisyo sa pangangalaga ng kalusugan 
na ibinibigay sa mga miyembro ng PHC, sumasailalim sa mga tuntunin, kondisyon, 
limitasyon at pagbubukod ng kontrata ng Medi-Cal at ayon sa nakalista dito sa 
Katibayan ng Saklaw (EOC) at anumang mga pagsusog. 

Saklaw ng inireresetang gamot: Saklaw para sa mga gamot na inireseta ng isang 
tagapangalaga. 

Sertipikadong Nars na Midwife (CNM): Isang indibidwal na lisensyado bilang isang 
Rehistradong Nars at sertipikado bilang isang nars na midwife ng California Board of 
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Registered Nursing. Ang sertipikadong nars na midwife ay pinahihintulutan na 
asikasuhin ang mga kaso ng normal na panganganak. 

Tagapamahala ng kaso: Mga rehistradong nars o social worker na makatutulong sa 
inyo na maintindihan ang mga pangunahing problema sa kalusugan at isaayos ang 
pangangalaga sa inyong mga provider.  

Triage (o pag-screen): Ang pagsusuri ng iyong kalusugan ng isang doktor o nars na 
sinanay upang mag-screen para sa layuning tukuyin ang pagiging agaran ng iyong 
pangangailangan para sa pangangalaga. 
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