
1041516CAMKHABC 05/22   ថ្ងៃមានប្រសិទ្ធភាព 7/1/2022 

3. របរៀរទ្ទ្ួលបានការថងទាំ 
ការថងទាំថែលមានលក្ខណៈសមាៃ ត់ 

បសវាមានការយល់ប្ពមសប្មារ់អនីតិជន 

អនក្អាចទ្ទួ្លបានបសវាក្មមែូចខាងបប្កាមបោយគ្មម នការអនុញ្ញា តពីឪពុក្មាា យ ឬអាណាពាបាល  
ប្រសិនបរីអនក្មានអាយុ 12 ឆ្ន ាំប ងីបៅ៖ 

▪ ការថងទាំសុខភាពផ្លូវចិតាសប្មារ់អនក្ជាំងឺមិនសប្មាក្មនទីរបពទ្យ (អនីតិជនថែលមានអាយុចារ់
ពី 12 ឆ្ន ាំប ងីបៅ) ៖ 
 ការរ ាំបោភផ្លូវបភទ្ (មិនក្ាំណត់អាយុតិចជាងបនេះបទ្) 
 ទ្ាំនាក់្ទ្ាំនងផ្លូវបភទ្ថ្នអនក្ជារ់សាច់ឈាមគ្មន   
 ការរាំពានបលីរាងកាយ 
 ការរាំពានបលីកុ្មារ 
 បៅបពលអនក្មានគាំនិតចង់ប វ្ីឱ្យខលួនឯង ឬអនក្ែថ្ទ្រងការឈចឺារ់ (អនីតិជនអាយុ 12  
ឆ្ន ាំប ងីបៅ) 

▪ ការរង្កា រ /ប វ្ីបតសា / ពាបាលជាំងឺ HIV/AIDS 

▪ ការរង្កា រ/ការប វ្ីបតសា/ការពាបាលជាំងឺកាមបរាគ 
▪ បសវាពាបាលការបប្រីប្បាស់សារធាតុប ៀន (អនីតិជនថែលមានអាយុចារ់ពី 12 ឆ្ន ាំប ងីបៅ) 
។ សប្មារ់ព័ត៌មានរថនែម សូមអានថផ្នក្ “បសវាពាបាលរញ្ញា ការបប្រីប្បាស់សារធាតុប ៀន” 
បៅក្នុងបសៀវបៅថណនាាំបនេះ។ 

ប្រសិនបរីអនក្អាយុបប្កាម 18 អនក្អាចបៅជួរបវជជរណឌិ តណាមាន ក់្បោយពុាំចាាំបាច់មានការយល់ប្ពមពី 
ឪពុក្មាា យ ឬអាណាពាបាលររស់អនក្សប្មារ់ការថងទាំប្របភទ្ទាំងបនេះប យី៖ 

 



▪ ការមានថ្ផ្ទបពាេះ 
▪ ថផ្នការប្គួសារ/ការពនារក្ាំបណីត  
▪ បសវារ ាំលូតកូ្ន 

សប្មារ់ការប វ្បីតសាមានថ្ផ្ទបពាេះ បសវាបរៀរចាំថផ្នការប្គួសារ ការពនារក្ាំបណីត ឬបសវាជាំងឺកាមបរាគ បវជជ 
រណឌិ ត ឬគលីនិក្មិនចាាំបាច់ជាប វ្ីជាថផ្នក្ថ្នរណាា  ររស់ Anthem ប យី។ អនក្អាចបប្ជីសបរសីអនក្ផ្ាល់បសវា 
ររស់ Medi-Cal ណាមួយ ប យីបៅរក្ពួក្បគសប្មារ់បសវាក្មមទាំងបនេះ បោយគ្មម នការរញ្ជូ នរនា ឬការយ 
ល់ប្ពមជាមុន (ការអនុញ្ញា តជាមុន) ។ បសវាពីអនក្ផ្ាល់បសវាបប្ៅរណាា  ថែលមិនពាក់្ព័នធនឹងការថងទាំ 
បោយសមាៃ ត់ អាចនឹងមិនប្តូវបានរា៉ា រ់រងប យី។ សប្មារ់ជាំនួយក្នុងការថសវងរក្បវជជរណឌិ ត ឬគលីនិក្ ថែលផ្ាល់
បសវាទាំងបនេះ ឬសប្មារ់ជាំនួយែល់ការទ្ទួ្លបានបសវាទាំងបនេះ (រមួទាំងការប វ្ីែាំបណីរ) អនក្អាចបៅទូ្រ 
សពទបៅកាន់ មជឈមណឌ លថងទាំអតិងិជនររស់បយងីពីថ្ងៃចនទែល់ថ្ងៃសុប្ក្ ពីបមា៉ា ង 7 ប្ពឹក្ែល់បមា៉ា ង 7 យរ់  
តាមបលខឥតគិតថ្ងលបលខ 800-407-4627 (TTY 711) ឬ 888-285-7801 (TTY 711) សប្មារ់សមាជិក្ 
ក្នុងរែឋ Los Angeles។  

អនីតិជនអាចពិបប្គ្មេះជាមួយតាំណាងណាមាន ក់្ជាលក្ខណៈឯក្ជន អាំពីក្ងវល់ថផ្នក្សុខភាពររស់ពួក្បគ 
បោយបៅមក្កាន់ថខែទូ្រសពទ គិលានុបដ្ឋា យកិា 24/7 បោយឥតគិតថ្ងលបាន 24 បមា៉ា ងក្នុងមួយថ្ងៃ ប្បាាំពីរ
ថ្ងៃក្នុងមួយសបាា  ៍រមួទាំងថ្ងៃរុណយជាតិ បៅបលខ 800-224-0336 (TTY 711)។ 



4. អតែប្របោជន៍  

និងបសវាក្មម 
អវីខលេះថែលគបប្មាងសុខភាពររស់អនក្ធានារា៉ា រ់រង 
ជាំពូក្បនេះពនយល់អាំពីបសវាក្មម ថែលមានការធានារា៉ា រ់រងររស់អនក្ក្នុងនាមជាសមាជិក្ Anthem។ បសវា 
ថែលមានការរា៉ា រ់រងររស់អនក្ ពុាំគិតថ្ងលប យី ឲ្យថតវាមានភាពចាាំបាច់តាមក្បួនបវជជសាស្តសា ប យីប្តូវបានផ្ាល់ 
ជូនបោយអនក្ផ្ាល់បសវាក្នុងរណាា  ។ អនក្ប្តូវថតបសនីសុាំការអនុម័តជាមុន (ការអនុញ្ញា តជាមុន) ពីបយងី 
ប្រសិនបរីការថងទាំបនេះសែិតបៅខាងបប្ៅរណាា   បលីក្ថលងថតបសវាក្មមមានលក្ខណៈសមាៃ ត់ ប្គ្មអាសនន  
និងបសវាក្មមថងទាំរនាទ ន់មួយចាំនួនរ៉ាុបណាណ េះ។ ថផ្នការសុខភាពររស់អនក្អាចនឹងរា៉ា រ់រងបសវាថែលមាន 
ភាពចាាំបាច់តាមក្បួនបវជជសាស្តសាពីអនក្ផ្ាល់បសវាបប្ៅរណាា  ។ រ៉ាុថនាអនក្ប្តូវថតបសនីសុាំ Anthem នូវការយល់
ប្ពមជាមុន (ការអនុញ្ញា តជាមុន) សប្មារ់បសវាបនេះ។ បសវាចាាំបាច់ថផ្នក្បវជជសាស្តសាប្តូវមានលក្ខណៈសម 
ប តុផ្ល និងចាាំបាច់បែីមបកីារពារអាយុជីវតិររស់អនក្ ការពារអនក្ពីការធាល ក់្ខលួនឈឺ្ ៃន់ ៃ្រ ឬពិការភាព  
ឬកាត់រនែយការឈចឺារ់ ៃ្ន់ ៃ្រពីជាំងឺ ឬការរងររួសថែលបានប វ្ីបរាគវនិិចឆយប  ី។ សប្មារ់សមាជិក្ 
ថែលមានអាយុបប្កាម 21 ឆ្ន ាំ បសវា Medi-Cal រមួរញ្ចូ លទាំងការថងទាំថែលចាាំបាច់ថផ្នក្បវជជសាស្តសាបែីមបពីា
បាល ឬជួយសប្មាលជាំងឺ ឬសាែ នភាពផ្លូវចិតា។ សប្មារ់ព័ត៌មានរថនែមអាំពីបសវាក្មមថែលមានការធានារា៉ា រ់ 
រងររស់អនក្ សូមទូ្រសពទបៅមជឈមណឌ លរបប្មីអតិងិជនររស់បយងី ពីថ្ងៃចនទ ែល់ថ្ងៃសុប្ក្ ពីបមា៉ា ង 7 ប្ពឹក្  
ែល់បមា៉ា ង 7 យរ់ បោយឥតគិតថ្ងលតាមរយៈបលខ 800-407-4627 (TTY 711) ឬ 888-285-7801 
(TTY 711) សប្មារ់សមាជិក្បៅក្នុងទី្ប្កុ្ង Los Angeles ។ 

សមាជិក្ថែលមានអាយុបប្កាម 21 ឆ្ន ាំទ្ទួ្លបានអតែប្របោជន៍ និងបសវាក្មមរថនែមនានា។ សូមអានជាំពូក្
ទី្ 5៖ ការថងទាំសុខុមាលភាពកុ្មារ និងយុវជន សប្មារ់ព័ត៌មានរថនែម។ 

អតែប្របោជន៍សុខភាពជាមូលោឋ នមួយចាំនួនថែល Anthem ផ្ាល់ជូនមានរាយនាមខាងបប្កាម។ អតែប្រ
បោជន៍ ថែលមានសញ្ញា ផ្កា យ ( * ) ប្រថ លជាប្តូវការការយល់ប្ពមជាមុន។  



 

 

▪ ការចាក់្មជុលវទិ្ាសាស្តសា* 
▪ បសវាថងទាំ និងការពាបាលសុខភាពតាមផ្ទេះ 
(ការពាបាលរយៈបពលខលី) ែល់អាការ 
ប្សួចប្សាវ 

▪ ថ្ន ាំរង្កា រសប្មារ់មនុសែបព វយ័  
(ចាក់្ថ្ន ាំរង្កា របរាគ) 

▪ ការប វ្ីបតសាអាថ  ែុ ីនិងការចាក់្ថ្ន ាំ 
▪ បសវារងយនាសបស្តង្ករ េះរនាទ ន់សប្មារ់ប្គ្មអាសនន 
▪ បសវាអនក្ជាំនា ថ្ន ាំសពឹក្ 
▪ ការរង្កា រជាំងឺ តឺ 
▪ ការសិក្ាការសាា រ់* 
▪ ការពាបាលសុខភាពអាក្របកិ្រោិ* 
▪ ការសាា រលទ្ធភាពពលក្មមបរេះែូង 
▪ បសវាក្មមចារ់សរថ្ស និងសនាល ក់្* 
▪ ការពាបាលបោយធាតុគីមី និងបោយ 
វទិ្យុសក្មម 

▪ ការវាយតថ្មលសុខភាពថ្នការយល់ែឹង 
▪ បសវាក្មមរុគរលិក្សុខភាពតាមស គមន៍ 
▪ បសវាមនុសែបព វយ័តាមស គមន៍* 
▪ ជាំនួយស គមន៍* 
▪ បសវាោងឈាម/រាូរឈាម 
▪ ឧរក្រណ៍បវជជសាស្តសាសប្មារ់បប្រីរយៈបពល 
យូរ (DME)* 

▪ ការបៅជួរក្នុងរនទរ់សបស្តង្ករ េះរនាទ ន់* 
▪ ការប្គរ់ប្គងបលីការថងទាំថែលប្របសីរប ងី 
▪ អាហារូរតែមភឆ្លងកាត់តាមមាត់ និងបប្ៅពីមាត់* 
▪ ការបៅជួរនិងការប្រឹក្ាបៅការោិល័យបរៀរ
ថផ្នការប្គួសារ (អនក្អាចបៅរក្អនក្ផ្ាល់ បស
វាថែលមិនចូលរមួក្នុងគបប្មាង) 

▪ បសវានិងឧរក្រណ៍សាា រនីតិសមបទ*  
▪ ឧរក្រណ៍ជាំនួយក្នុងការសាា រ់ 
▪ ការគ្មាំពារសុខភាពតាមផ្ទេះ* 
▪ បសវាក្មមថងទាំអនក្ជាំងឺ ៃ្ន់* 
▪ ការថងទាំបវជជសាស្តសា និងវេះកាត់អនក្ជាំងឺក្នុង 
មនទីរបពទ្យ* 

▪ មនទីរពិបសា្ន៍ និងការបប្រីវទិ្យុសក្មម* 
▪ ការថងទាំរយៈបពលថវង* 
▪ ការពាបាល និងបសវាសុខភាពតាមផ្ទេះរយៈ
បពលថវង* 

▪ ការថងទាំមាតា និងទរក្បទី្រនឹងបកី្ត 
▪ ការវេះកាត់រាូរសររីាងរសាំខាន់ៗ* 
▪ ការពាបាលបោយវជិាជ ជីវៈ* 
▪ ការថក្ទ្ប្មង់ឆ្អឹង/ការវេះកាត់រាូរអវៈយវៈ* 
▪ សមាភ ររងាូរោមក្ និងទឹ្ក្បនាម 
▪ បសវាមនទីរបពទ្យររស់អនក្ជាំងឺថែលមិនសប្មាក្
ពាបាលបៅមនទីរបពទ្យ* 



▪ បសវាសុខភាពផ្លូវចិតាសប្មារ់អនក្ជាំងឺមិន 
សប្មាក្ពាបាល 

▪ ការវេះកាត់អនក្ជាំងឺមិនសប្មាក្បៅមនទីរបពទ្យ* 
▪ ការថងទាំរបណាា េះអាសនន* 
▪ ការជួរពិបប្គ្មេះ PCP 

▪ បសវាបពទ្យកុ្មារ  
▪ វ ិ្ ីពាបាលបោយចលនា* 
▪ បសវាក្មមពាបាលបជីង* 
▪ ការសាា រលទ្ធភាពពលក្មមសួត 
▪ ការពិនិតយលាំោរ់ថ្នថ ែនរនាប្តកូ្លទាំង 
ប្សុងក្នុងរយៈបពលខលី (Rapid Whole  
Genome Sequencing) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ ឧរក្រណ៍ និងបសវាក្មមសាា រនីតិសមបទ* 
▪ បសវាក្មមថងទាំថែលមានជាំនា * 
▪ ការមក្ជួរអនក្ឯក្បទ្ស 
▪ វ ិ្ ីពាបាលបោយពាក្យសមាី* 
▪ បសវាវេះកាត់ 
▪ បសវាសុខភាព/ឱ្សងពីចមាៃ យ 
▪ បសវាក្មមបភទ្ទី្រី* 
▪ ការថងទាំរនាទ ន់ 
▪ បសវាថភនក្* 
▪ បសវាក្មមសុខភាពស្តសាី 
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បសវាអនក្ជាំងឺបប្ៅ (រងយនាសបស្តង្ករ េះ) 

ការវាយតថ្មលសុខភាពថ្នការយល់ែឹង 

Anthem រា៉ា រ់រងបលីការវាយតថ្មលសុខភាពថ្នការយល់ែឹងសបងខរខលីប្រចាាំឆ្ន ាំ សប្មារ់សមាជិក្ថែលមានអា
យុ 65 ឆ្ន ាំប ងីបៅ និងមិនែូបចាន េះបទ្ អនក្ថែលមិនមានលក្ខណៈសមបតាិប្គរ់ប្គ្មន់សប្មារ់ការវាយតថ្មលប្ស
បែៀងគ្មន បនេះ ជាថផ្នក្មួយថ្នការជួរពិនិតយសុខុមាលភាពប្រចាាំឆ្ន ាំបៅបប្កាមក្មមវ ិ្ ី Medicare។ ការវាយត
ថ្មលសុខភាពថ្នការយល់ែឹង ថសវងរក្សញ្ញា ថ្នការបកី្តជាំងឺអន់ងយសតិសាម រតី ឬភាពវកិ្លចរកិ្។ 
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