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Iba pang wika at format 

Tumawag sa Sentro ng Pangangalaga sa Customer sa 800-407-4627 (TTY 711). 

Nandito ang Anthem Lunes hanggang Biyernes, mula 7 a.m. hanggang 7 p.m. 

Pacific time. Libre ang pagtawag. O tawagan ang Linya ng Paghahatid ng  
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Iba pang wika at format 

Iba pang wika 

Maaari mong makuha ang Handbook ng Miyembro na ito 

at iba pang planong materyales sa ibang wika nang libre. 

Nagbibigay kami ng mga nakasulat na pagsasalin mula sa 

mga kwalipikadong tagasalin. Tumawag sa Sentro ng 

Pangangalaga sa Customer sa 800-407-4627 (TTY 711). 

Libre ang pagtawag. Maaari mo ring mahanap ang 

handbook sa aming website sa anthem.com/ca/medi-cal. 

Basahin ang Handbook ng Miyembro na ito para matuto 

nang higit pa tungkol sa mga serbisyo sa tulong sa wika 

para sa pangangalagang pangkalusugan, tulad ng mga 

serbisyo ng interpreter at pagsasalin. 

Iba pang format 

Maaari mong makuha ang impormasyong ito sa ibang 

format, tulad ng braille, malalaking titik na 20 ang laki  

ng font, audio, at mga naa-access na elektronikong  

format nang walang bayad. Tumawag sa 800-407-4627 

(TTY 711). Libre ang pagtawag. 

https://mss.anthem.com/california-medicaid/home.html
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Mga serbisyo ng interpreter 

Nagbibigay ang Anthem ng mga serbisyo sa pasalitang 

interpretasyon mula sa isang kwalipikadong interpreter 

nang 24 na oras na batayan nang walang bayad sa iyo. 

Hindi mo kailangang gumamit ng isang miyembro ng 

pamilya o kaibigan bilang isang interpreter. Hindi namin 

hinihikayat ang paggamit ng mga menor de edad bilang 

mga interpreter, maliban na lang kung ito ay isang 

emergency. Ang mga serbisyo ng interpreter, pangwika  

at pangkultura ay available nang hindi mo kinakailangang 

magbayad. Available ang tulong nang 24 na oras kada 

araw, 7 araw kada linggo. Para sa tulong sa wika o para 

makuha ang handbook sa ibang wika, tumawag sa  

800-407-4627 (TTY 711). Libre ang pagtawag. 

 

Kailangan mo ba ng tulong sa iyong pangangalagang 

pangkalusugan, sa pakikipag-usap sa amin, o sa 

pagbabasa ng mga ipinadala namin sa iyo? Nagbibigay 

kami ng mga materyales sa ibang wika at format, kabilang 

ang braille, malalaking titik, at audio nang walang bayad sa 

iyo. Tawagan kami nang walang bayad sa 800-407-4627 

(TTY 711), o 888-285-7801 (TTY 711) para sa mga 

miyembro sa Los Angeles. 
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 (Arabic)العربية 
 هل تحتاج إلى مساعدة بخصوص رعايتك الصحية أو التحدث معنا أو قراءة ما نرسله إليك؟ نحن نقدم المواد الخاصة بنا بلغات

 يُرجى االتصال  وتنسيقات أخرى، بما في ذلك بطريقة بريل والطباعة بحروف كبيرة والملفات الصوتية، بدون أي تكلفة عليك. 

( بالنسبة لألعضاء  711)الهاتف النصي  7801-285-888( أو على رقم  711)الهاتف النصي  4627-407-800بنا على الرقم المجاني 

 المقيمين في لوس أنجلوس.  

Հայերեն (Armenian) 

Դուք օգնության կարիք ունե՞ք Ձեր առողջապահական խնամքի, մեզ հետ խոսելու  

կամ մեր կողմից Ձեզ ուղարկվածը կարդալու հարցում: Մենք մեր նյութերը Ձեզ  

անվճար տրամադրում ենք այլ լեզուներով և ձևաչափերով, այլ թվում Բրայլով, մեծ 

տպագրությամբ և աուդիո տարբերակով: Los Angeles-ում գտնվող անդամների համար 

զանգահարե՛ք 800-407-4627 (հեռատիպ՝ 711) կամ 888-285-7801 (հեռատիպ՝ 711) 

հեռախոսահամարով: 

  

中文(Chinese) 

您在醫療保健、向我們諮詢、或是閱讀我們寄給您的資料時有需要任何的幫助嗎？我們以

其他語言和格式提供我們的資料，包括點字、大型字體印刷和音訊格式，您無需支付任何

費用。歡迎撥打我們的免費電話 800-407-4627 (TTY 711)，Los Angeles 的會員或可致電  

888-285-7801 (TTY 711)。 

 

ਪੰਜਾਬੀ (Punjabi) 

ਕੀ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਿੰਭਾਲ ਦੇ ਲਈ, ਿਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਾਂ ਜ ੋਅਿੀ ਾਂ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਭੇਜਦੇ ਹਾਾਂ, ਉਿਨ ੰ  
ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਮਦਦ ਦੀ ਜਰ ਰਤ ਹੈ? ਅਿੀ ਾਂ ਆਪਣੀ ਿਮੱਗਰੀ ਨ ੰ  ਹੋਰ ਭਾਸਾਵਾਾਂ ਅਤੇ ਫਾਰਮੈਟਾਾਂ ਸਵੱਚ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਸਬਨਾਾਂ 
ਸਕਿੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਾਂਦੇ ਹਾਾਂ, ਸਜਿ ਸਵੱਚ ਬਰੇਲ, ਵੱਡੇ ਸਪਰੰਟ ਅਤੇ ਆਡੀਓ ਸਾਮਲ ਹਨ। ਲਾਿ ਐਾਂਜਲਿ 

ਸਵੱਚ ਰਸਹੰਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਿਾਨ ੰ  ਟੋਲ ਫ਼ਰੀ ਨੰਬਰ 800-407-4627 (TTY 711) ਜਾਾਂ 888-285-7801 (TTY 711) ‘ਤੇ 

ਕਾਲ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹਨ।  

 

हिन्दी (Hindi) 

क्या आपको अपनी स्वास्थ्य देखभाल के हलए, िमसे बात करने के हलए या जो िम आपको भेजते 
िैं उसे पढ़ने के हलए, मदद की ज़रूरत िै? िम अपनी सामग्री को अन्य भाषाओ ंऔर प्रारूपो ंमें 
आपको हबना हकसी लागत के उपलब्ध कराते िैं, हजसमें बे्रल, बडे हपं्रट, और ऑहियो शाहमल िैं। 
िमें टॉल फ़्री नंबर 800-407-4627 (TTY 711) पर कॉल करें , या लॉस एंजेहलस में सदस्ो ंके हलए 
888-285-7801 (TTY 711) पर कॉल करें ।  
 



Iba pang wika at format 

Tumawag sa Sentro ng Pangangalaga sa Customer sa 800-407-4627 (TTY 711). 

Nandito ang Anthem Lunes hanggang Biyernes, mula 7 a.m. hanggang 7 p.m. 

Pacific time. Libre ang pagtawag. O tawagan ang Linya ng Paghahatid ng  

California sa 711. Bumisita online sa anthem.com/ca/medi-cal. 5 

Hmoob (Hmong) 

Koj puas xav tau kev pab hais txog kev saib xyuas mob nkeeg rau koj, tham nrog peb los sis pab 

nyeem daim ntawv peb xa tuaj rau koj? Peb pab txhais cov ntaub ntawv pub dawb rau koj xws  

li muab txais ua lwm hom ntawv thiab muab sau ua lwm yam xws li cov ntawv sau rau cov neeg 

dig muag xuas, muab luam tawm kom loj thiab kaw ua suab lus. Hu peb ntawm tus xov tooj hu 

dawb ntawm 800-407-4627 (TTY 711), los sis 888-285-7801 (TTY 711) rau cov tswv cuab nyob 

hauv Los Angeles.  

 

日本語 (Japanese) 

ヘルスケアに関してご質問やご相談はありませんか？当社からお送りした資料のことで

お困りですか？資料は英語以外の言語のほか点字や読みやすい大きな活字、音声版もご

用意しています。いずれも無料です。フリーダイヤル 800-407-4627 (TTY 711)、ロサン

ゼルスにお住まいの方は 888-285-7801 (TTY 711) までお電話ください。 
 

한국어(Korean) 

의료 서비스, 당사와의 소통 또는 당사에서 보내는 자료 읽기와 관련해 도움이 

필요하십니까? 점자, 대형 활자, 오디오 등을 비롯하여 다른 언어나 형식으로 자료를 

무료로 제공해 드립니다. 800-407-4627 (TTY 711) 번으로 연락하시거나 로스앤젤레스 

회원은 888-285-7801 (TTY 711) 번으로 무료로 연락하시기 바랍니다. 
 

ລາວ (Laotian) 

ທ່ານຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫ ຼື ອກ່ຽວກັບການເບ ່ ງແຍງດູແລສຸຂະພາບຂອງທ່ານ, ລົມກັບພວກ
ເຮົ າ, ຫ ຼື  ອ່ານສ ່ ງທ ່ ພວກເຮົ າສ່ົງໃຫ້ທ່ານບໍ ? ພວກເຮົ າສະໜອງເອກະສານຂອງພວກເຮົ າໃຫ້ເປັນພາ
ສາອຼື່ ນ ແລະ ຢູ່ໃນຟໍແມັດຕ່າງໆ, ລວມທັງອັກສອນນູນ, ການພ ມຂະ ໜາດ ໃຫຍ່, 

ແລະສຽງໂດຍບໍ່ ເສຍຄ່າໃດໆ. ໂທຫາພວກເຮົ າໄດ້ຟຣ ທ ່ ເບ  800-407-4627 (TTY 711), ຫ ຼື  888-285-

7801 (TTY 711) ສໍ າ ລັບສະມາຊ ກໃນ Los Angeles.  

 

Mienh waac (Mien) 

Meih qiemx longc mienh tengx goux mangc taux meih nyei buonh sin heng-wangc nor, 

ca’laangh caux yie mbuo, a’fai tengx doqc mangc dungh yie mbuo fungx bun meih wuov deix 

sou fai? Yie mbuo dor sou-muotc jaa-dorngx benx da’nyeic fingz waac daaih bun aengx caux 

sou-guv daan, lemh jienv nzangc-pokc, aamz benx domh sou-fangx aengx caux waac-qiez bun 

wang-henh muangx maiv zuqc feix luic meih cuotv nyaanh. Longc wang-henh douc waac fonh 

yiem naaiv 800-407-4627 (TTY 711), a’fai 888-285-7801 (TTY 711) liouh zuangx mienh muoz 

haaix dauh yiem njiec Los Angeles. 
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ភាសាខ្មែរ [Khmer (Cambodian)] 
ត ើតោកអ្នកត្ ូវការជំនួយជាមួយនឹងការខ្ែទសំុមភាពរបស់តោកអ្នក 
ការពិតត្រោះជាមួយតយើងម្ញ ំ ឬការអាននូវអ្វ ីខ្ែលតយើងម្ញ ំត្ញើជូនតោកអ្នកឬ? តយើង ដ្ល់ជូនឯកសារ
របស់តយើងជាភាសា និងទត្មង់ត្េងតទៀ  ខ្ែលរមួមានអ្កេរសត្មាប់ជនពិការខ្ននក 
អ្កេរត ោះពុមពធំៗ និងជាសំតេង តោយមិនគ ិថ្ែៃពីតោកអ្នកតេើយ។ 
សូមតៅទូរសព័ទតោយឥ គិ ថ្ែៃតាមរយៈតលម 800-407-4627  

(TTY 711) ឬ 888-285-7801 (TTY 711) សត្មាប់សមាជិកតៅកន ញងទីត្កងុ Los Angeles។  
 

 (Farsi)  فارسی
 آيا در رابطه با مراقبت بهداشتی درمانی خود، گفتگو با ما يا خواندن مطالب ارسالی به شما، به کمک نياز داريد؟ 

 ما مطالب خود را به ساير زبانها و قالبها شامل خط بريل، چاپ درشت و صوتی، به صورت رايگان به شما ارائه 

 يا   (TTY 711) 4627-407-800ان اعضای ساکن لس آنجلس می توانند از طريق شماره رايگميدهيم. 

888-285-7801 (TTY 711) .با ما تماس بگيرند 

 

Русский (Russian) 

Вам нужна помощь с медицинским обслуживанием, консультацией или 

материалами, которые мы вам прислали? Мы можем бесплатно предоставить вам 

материалы на других языках и в других форматах, включая шрифт Брайля, крупный 

шрифт или аудиоформат. Звоните нам по бесплатному номеру 800-407-4627 (TTY 

711) или 888-285-7801 (TTY 711) для участников, проживающих в Лос-Анджелесе.  

 

Español (Spanish) 

¿Necesita ayuda con su cuidado de la salud, para hablar con nosotros o leer lo que le enviamos? 

Proporcionamos nuestros materiales en otros idiomas y formatos, incluyendo braille, letras 

grandes y audio sin costo para usted. Llámenos a la línea gratuita al 800-407-4627 (TTY 711),  

o 888-285-7801 (TTY 711) para miembros en Los Angeles. 

 

Tagalog (Tagalog) 

Kailangan ba ninyo ng tulong sa inyong pangangalagang pangkalusugan, sa pamamagitan ng 

pakikipag-usap sa amin o pagbasa sa kung ano ang ipinapadala namin sa inyo? Nagbibigay kami 

ng aming mga materyal sa ibang mga wika at anyo, kasama ang braille, malaking titik at audio 

na wala kayong gagastusin. Tumawag sa amin nang walang toll sa 800-407-4627 (TTY 711),  

o 888-285-7801 (TTY 711) para sa mga miyembro sa Los Angeles. 

 

ไทย (Thai) 

คณุตอ้งการความชว่ยเหลอืเกีย่วกบัการดแูลสขุภาพของคณุ การปรกึษาเรา หรอืการอา่นขอ้มลูทีเ่ร
าสง่ใหค้ณุหรอืไม ่เราใหบ้รกิารขอ้มลูในภาษาและรปูแบบอืน่ๆ ซึง่รวมถงึอักษรเบรลล ์การขยายขน
าดอักษร และขอ้ความเสยีงโดยไมค่ดิคา่ใชจ้า่ย โทรหาเราไดฟ้รทีีห่มายเลข 800-407-4627  

(TTY 711) หรอื 888-285-7801 (TTY 711) ส าหรับสมาชกิในลอสแอนเจลสิ  
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Українська (Ukrainian) 

Вам потрібна допомога з медичним обслуговуванням, у розмові з нами або читанні 

матеріалів, які ми вам надсилаємо? Ми безкоштовно надаємо наші матеріали іншими 

мовами та в інших форматах, включаючи шрифт Брайля, великий шрифт і аудіо-формат. 

Телефонуйте нам безкоштовно за номером 800-407-4627 (TTY 711) або 888-285-7801 

(TTY 711) для учасників, які мешкають у Los Angeles. 

 

Tiếng Việt (Vietnamese) 

Quý vị có cần chúng tôi giúp với việc chăm sóc sức khỏe của quý vị, trao đổi với chúng 
tôi, hoặc đọc những tài liệu chúng tôi gửi cho quý vị hay không? Chúng tôi cung cấp 
các tài liệu bằng các ngôn ngữ và định dạng khác, bao gồm chữ nổi, chữ in lớn và  
âm thanh, miễn phí cho quý vị. Hãy gọi cho chúng tôi theo số điện thoại miễn cước  
800-407-4627 (TTY 711), hoặc 888-285-7801 (TTY 711) dành cho các hội viên  
tại Los Angeles. 
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Malugod na Pagbati 
mula sa Anthem! 
Salamat sa pakikilahok sa Anthem. Ang Anthem ay isang planong pangkalusugan para 

sa mga taong may Medi-Cal. Nakikipagtulungan ang Anthem sa Estado ng California 

upang matulungan kang makuha ang pangangalagang pangkalusugang kailangan mo. 

Handbook ng Miyembro 

Ipinapaalam ng Handbook ng Miyembro na ito sa iyo ang tungkol sa iyong saklaw sa 

ilalim ng Anthem. Mangyaring basahin ito nang mabuti at kumpleto. Tutulungan ka 

nitong maunawaan at gamitin ang iyong mga benepisyo at serbisyo. Ipinaliliwanag din 

nito ang iyong mga karapatan at responsibilidad bilang isang miyembro ng Anthem. 

Kung mayroon kang mga espesyal na pangangailangang pangkalusugan, tiyaking 

basahin lahat ng seksiyon na angkop sa iyo. 

Tinatawag din ang Handbook ng Miyembro na ito na Pinagsamang Ebidensya ng Saklaw 

(EOC) at Form ng Pagsisiwalat. Ito ay buod ng mga panuntunan at patakaran ng Anthem 

at nakabatay sa kontrata sa pagitan ng Anthem at Departamento ng Mga Serbisyo sa 

Pangangalagang Pangkalusugan (DHCS). Kung gusto mo ng higit pang impormasyon, 

tawagan ang Anthem sa 800-407-4627 (TTY 711).  

Tumawag sa 800-407-4627 (TTY 711) para humingi ng kopya ng kontrata sa pagitan  

ng Anthem at DHCS. Maaari ka ring humingi ng isa pang kopya ng Handbook ng 

Miyembro nang walang bayad sa iyo o maaari mong bisitahin ang website ng Anthem  

sa anthem.com/ca/medi-cal upang tingnan ang Handbook ng Miyembro. Maaari ka  

ring humiling, nang walang bayad sa iyo, ng kopya ng hindi pagmamay-ari na klinikal  

at pampangasiwaang mga patakaran at pamamaraan ng Anthem o kung paano maa-

access ang impormasyong ito sa website ng Anthem. 

https://mss.anthem.com/california-medicaid/home.html
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Makipag-ugnayan sa amin 

Nandito ang Anthem para tumulong. Kung mayroon kang mga tanong, tumawag sa 

800-407-4627 (TTY 711). Nandito ang Anthem Lunes hanggang Biyernes, mula 7 a.m. 

hanggang 7 p.m. Pacific time. Libre ang pagtawag. 

Maaari ka ring bumisita online anumang oras sa anthem.com/ca/medi-cal. 

Salamat,  

Anthem Blue Cross 

P.O. Box 9054 

Oxnard, CA 93031-9054  

https://mss.anthem.com/california-medicaid/home.html
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1.  Pagsisimula bilang 
 isang miyembro 

Paano makakuha ng tulong 

Gusto ng Anthem na maging masaya ka sa iyong pangangalagang pangkalusugan. 

Kung mayroon kang anumang tanong o alalahanin tungkol sa iyong pangangalaga,  

nais ng Anthem na marinig mula sa iyo! 

Mga serbisyo sa miyembro 

Nandito ang Sentro ng Pangangalaga sa Customer ng Anthem upang tulungan ka. 

Kaya ng Anthem na: 

▪ Sagutin ang mga tanong tungkol sa iyong planong pangkalusugan at  

mga saklaw na serbisyo ng Anthem 

▪ Tulungan kang pumili o magpalit ng provider ng pangunahing  

pangangalaga (PCP) 

▪ Sabihin sa iyo kung saan makukuha ang pangangalagang iyong kailangan 

▪ Tulungan kang makakuha ng mga serbisyo ng interpreter kung hindi ka 

nagsasalita ng Ingles 

▪ Tulungan kang makakuha ng impormasyon sa iba pang wika at format 

Kung kailangan mo ng tulong, tumawag sa 800-407-4627 (TTY 711). Nandito ang 

Anthem Lunes hanggang Biyernes, mula 7 a.m. hanggang 7 p.m. pacific time. Libre  

ang pagtawag.  

Maaari ka ring bumisita online anumang oras sa anthem.com/ca/medi-cal. 

 

https://mss.anthem.com/california-medicaid/home.html
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Sino ang maaaring maging miyembro 

Kwalipikado ka sa Anthem dahil kwalipikado ka sa Medi-Cal at nakatira sa isa sa mga 

county na ito: Alameda, Alpine, Amador, Butte, Calaveras, Colusa, Contra Costa,  

El Dorado, Fresno, Glenn, Inyo, Kings, Madera, Mariposa, Mono, Nevada, Placer, 

Plumas, Sacramento, San Benito, San Francisco, Santa Clara, Sierra, Sutter, Tehama, 

Tulare, Tuolumne, o Yuba. Para sa impormasyon sa pakikipag-ugnayan ng county, 

mangyaring bumisita sa: dhcs.ca.gov/services/medi-cal/Pages/CountyOffices.aspx. 

Maaari ka ring maging kwalipikado para sa Medi-Cal sa Social Security dahil 

nakatatanggap ka ng SSI/SSP.  

Para sa mga tanong tungkol sa pagpapatala, tumawag sa Health Care Options  

sa 1-800-430-4263 (TTY 800-430-7077 o 711). O bumisita sa 

http://www.healthcareoptions.dhcs.ca.gov. Para sa mga tanong tungkol sa Social 

Security, tumawag sa Social Security Administration sa 1-800-772-1213. O bumisita  

sa https://www.ssa.gov/locator. 

Transitional na Medi-Cal 

Tinatawag din ang Transitional na Medi‑Cal na “Medi‑Cal para sa mga taong 

nagtatrabaho.” Makakukuha ka ng transitional na Medi‑Cal kung hihinto ka sa  

pagkuha ng Medi‑Cal dahil: 

▪ Nagsimula kang kumita ng mas maraming pera. 

▪ Nagsimulang makatanggap ang pamilya mo ng mas maraming suporta para 

sa anak o asawa. 

Maaari kang magtanong tungkol sa kwalipikasyon para sa Transitional na Medi-Cal sa lokal 

na tanggapan ng iyong county para sa mga serbisyong pangkalusugan at pantao sa 

http://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/Pages/CountyOffices.aspx o tumawag sa Health 

Care Options sa 1-800-430-4263 (TTY 1-800-430-7077 o 711).  

Mga identification (ID) card  

Bilang miyembro ng Anthem, makakatanggap ka ng ID card ng Anthem. Dapat mong 

ipakita ang iyong ID card ng Anthem at ang iyong Identification Card para sa Mga 

Benepisyo (BIC) ng Medi-Cal, na ipinadala sa iyo ng Estado ng California, kapag 

kukuha ka ng anumang serbisyo sa pangangalagang pangkalusugan o mga reseta. 

https://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/Pages/CountyOffices.aspx
https://www.healthcareoptions.dhcs.ca.gov/
https://www.ssa.gov/locator/
https://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/Pages/CountyOffices.aspx
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Dapat mong dalhin ang lahat ng mga card na pangkalusugan sa lahat ng oras. Narito 

ang mga halimbawa ng mga ID card ng BIC at Anthem para maipakita sa iyo kung ano 

ang magiging hitsura ng iyo: 

 

 

Mahahanap ang impormasyon ng iyong PCP sa harap ng ID card ng Anthem. Kung 

hindi mo natanggap ang iyong ID card ng Anthem sa loob ng ilang linggo pagkatapos 

ng petsa ng pagpapatala, o kung nasira, nawala, o ninakaw ang iyong card, tumawag 

kaagad sa mga serbisyo sa miyembro. Padadalhan ka ng Anthem ng bagong card nang 

walang bayad sa iyo. Tumawag sa 800-407-4627 (TTY 711).  

SAMPOL 
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2.  Tungkol sa iyong 
 planong 
 pangkalusugan 

Pangkalahatang-ideya ng planong pangkalusugan 

Ang Anthem ay isang planong pangkalusugan para sa mga taong mayroong Medi-Cal 

sa mga county na ito: Mga county ng Alameda, Alpine, Amador, Butte, Calaveras, 

Colusa, Contra Costa, El Dorado, Fresno, Glenn, Inyo, Kings, Madera, Mariposa, Mono, 

Nevada, Placer, Plumas, Sacramento, San Benito, San Francisco, Santa Clara, Sierra, 

Sutter, Tehama, Tulare, Tuolumne, o Yuba. Nakikipagtulungan ang Anthem sa Estado 

ng California upang tulungan kang makakuha ng pangangalagang pangkalusugan na 

kailangan mo. 

Maaari kang makipag-usap sa isa sa mga kinatawan ng mga serbisyo sa miyembro ng 

Anthem upang malaman ang higit pa tungkol sa planong pangkalusugan at kung paano 

ito magagamit para sa iyong pakinabang. Tumawag sa 800-407-4627 (TTY 711). 

Kailan magsisimula at magtatapos ang iyong saklaw 

Kapag nagpatala ka sa Anthem, ipadadala namin sa iyo ang ID card sa loob ng 

dalawang linggo mula sa petsa ng iyong pagpapatala. Dapat mong ipakita ang iyong  

ID card ng Anthem at ang iyong Identification Card para sa Mga Benepisyo (BIC) ng 

Medi-Cal kapag kukuha ka ng anumang serbisyo sa pangangalagang pangkalusugan  

o reseta. 

Kakailanganing i-renew ang iyong saklaw sa Medi-Cal bawat taon. Kung hindi mare-

renew ng iyong lokal na county ang iyong saklaw sa Medi-Cal sa elektronikong paraan, 

magpapadala ang county sa iyo ng form para sa Medi-Cal renewal. Kompletuhin ang 

form na ito at ibalik sa iyong lokal na ahensiya ng county para sa mga serbisyong 

pantao. Maaari mong ipadala ang iyong impormasyon nang online, personal, o sa 
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pamamagitan ng telepono, o ibang elektronikong paraan kung ito ay available sa  

iyong county. 

Maaari mong hilingin na wakasan ang iyong saklaw sa Anthem at maaari kang pumili ng 

panibagong planong pangkalusugan sa anumang oras. Para sa tulong sa pagpili ng 

bagong plano, tawagan ang Health Care Options sa 1-800-430-4263 (TTY 1-800-430-7077 

o 711). O bumisita sa www.healthcareoptions.dhcs.ca.gov. Maaari mo ring hilingin na 

wakasan ang iyong Medi-Cal. 

Ang Anthem ay ang planong pangkalusugan para sa mga miyembro ng Medi-Cal sa 

mga county ng Alameda, Alpine, Amador, Butte, Calaveras, Colusa, Contra Costa,  

El Dorado, Fresno, Glenn, Inyo, Kings, Madera, Mariposa, Mono, Nevada, Placer, 

Plumas, Sacramento, San Benito, San Francisco, Santa Clara, Sierra, Sutter,  

Tehama, Tulare, Tuolumne, o Yuba. Hanapin ang iyong lokal na tanggapan sa 

http://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/Pages/CountyOffices.aspx.  

Maaaring matigil ang pagiging karapat-dapat sa Anthem kung alinman sa mga 

sumusunod ay totoo: 

• Umalis ka sa mga county ng Alameda, Alpine, Amador, Butte, Calaveras, 

Colusa, Contra Costa, El Dorado, Fresno, Glenn, Inyo, Kings, Madera, Mariposa, 

Mono, Nevada, Placer, Plumas, Sacramento, San Benito, San Francisco,  

Santa Clara, Sierra, Sutter, Tehama, Tulare, Tuolumne, o Yuba. 

• Wala ka nang Medi-Cal. 

• Kung maging karapat-dapat ka para sa isang programa ng waiver na 

nangangailangan na magpatala ka sa FFS Medi-Cal.  

• Nasa kulungan o bilibid ka. 

Kung mawala ang iyong Medi-Cal na saklaw ng Anthem, maaari ka pa ring maging 

karapat-dapat para sa saklaw ng May Bayad sa Bawat Serbisyo (FFS) ng Medi-Cal. 

Kung hindi ka sigurado kung saklaw ka pa rin ng Anthem, mangyaring tumawag sa  

800-407-4627 (TTY 711).  

Mga espesyal na pagsasaalang-alang para sa Mga Amerikanong 

Indiyano sa pinapamahalaang pangangalaga 

May karapatan ang mga Amerikanong Indiyano na hindi magpatala sa plano ng  

pinamamahalaang pangangalaga ng Medi-Cal o maaari silang umalis sa plano ng 

pinamamahalaang pangangalaga ng Medi-Cal at bumalik sa FFS Medi-Cal sa anumang 

oras at para sa anumang dahilan. 

https://www.healthcareoptions.dhcs.ca.gov/
http://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/Pages/CountyOffices.aspx
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Kung ikaw ay isang Amerikanong Indiyano, may karapatan kang makatanggap ng  

mga serbisyo sa pangangalagang pangkalusugan sa Provider ng Pangangalaga  

sa Kalusugan ng Indiyano (IHCP). Maaari ka ring manatili sa o magpatanggal sa 

pagkakatala sa Anthem habang kumukuha ng mga serbisyo sa pangangalagang 

pangkalusugan mula sa mga lokasyong ito. Para sa impormasyon sa pagpapatala  

at pag-alis sa pagkakatala, tumawag sa 800-407-4627 (TTY 711). 

Paano gumagana ang iyong plano 

Ang Anthem ay isang pinamamahalaang pangangalaga na planong pangkalusugan na 

nakikipagkontrata sa DHCS. Nakikipagtulungan ang Anthem sa mga doktor, ospital, at 

iba pang provider ng pangangalagang pangkalusugan sa lugar ng serbisyo ng Anthem 

upang magbigay ng pangangalagang pangkalusugan sa iyo, ang miyembro. Habang 

miyembro ka ng Anthem, maaaring maging karapat-dapat ka na makatanggap ng ilang 

karagdagang serbisyong ibinibigay sa pamamagitan ng FFS Medi-Cal. Kabilang dito 

ang mga inireseta para sa outpatient, mga hindi nakaresetang gamot, at ilang mga 

medikal na supply sa pamamagitan ng FFS Medi-Cal Rx. 

Sasabihan ka ng Sentro ng Pangangalaga sa Customer kung paano gumagana ang 

Anthem, paano mo makukuha ang pangangalagang iyong kailangan, paano mag-

iskedyul ng mga appointment sa provider sa loob ng mga karaniwang oras ng pag-

access, paano humiling ng libreng serbisyo sa interpretasyon, at kung paano malaman 

kung kwalipikado ka sa mga serbisyo sa transportasyon. 

Para matuto nang higit pa, tumawag sa 800-407-4627 (TTY 711). Maaari mo  

ring mahanap ang impormasyon ng serbisyo para sa miyembro online sa 

anthem.com/ca/medi-cal. 

Paglilipat ng mga planong pangkalusugan 

Maaari kang umalis sa Anthem at sumali sa panibagong planong pangkalusugan sa 

county na tinitirahan mo sa anumang oras. Tawagan ang Health Care Options sa  

800-430-4263 (TTY 800-430-7077 o 711) para pumili ng bagong plano. Maaari kang 

tumawag mula 8:00 a.m. hanggang 6:00 p.m., Lunes hanggang Biyernes. O bisitahin 

ang https://www.healthcareoptions.dhcs.ca.gov/. 

Aabutin nang hanggang 30 araw ang pagproseso ng iyong kahilingan na umalis sa 

Anthem at magpatala sa ibang plano sa iyong county kung walang isyu sa kahilingan. 

https://mss.anthem.com/california-medicaid/home.html
https://www.healthcareoptions.dhcs.ca.gov/
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Para malaman ang kalagayan ng iyong kahilingan, tawagan ang Health Care Options 

sa 1-800-430-4263 (TTY 1-800-430-7077 o 711). 

Kung gusto mong umalis sa Anthem nang mas maaga, puwede kang humiling sa 

Health Care Options ng pinabilis (mabilis) na pag-alis sa pagkakatala. Kung 

natutugunan ng dahilan para sa iyong kahilingan ang mga panuntunan para sa  

pinabilis na pag-alis sa pagkakatala, makakatanggap ka ng sulat na magsasabi sa 

iyong inalis ka na sa pagkakatala.  

Kasama, pero hindi limitado sa, mga miyembrong puwedeng humiling ng pinabilis na 

pag-alis sa pagkakatala ang mga batang nakakatanggap ng mga serbisyo sa ilalim  

ng mga programa ng Pangangalaga ng Ibang Pamilya o Tulong sa Pag-ampon,  

mga miyembrong may mga espesyal na pangangailangan sa pangangalagang 

pangkalusugan, at mga miyembrong nakatala na sa Medicare o ibang plano sa  

Medi-Cal o komersyal na pinamamahalaang pangangalaga. 

Puwede mong hilinging umalis sa Anthem sa personal sa lokal na tanggapan para sa 

mga serbisyong pangkalusugan at pantao ng iyong county. Hanapin ang iyong lokal  

na tanggapan sa http://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/Pages/CountyOffices.aspx. 

O tumawag sa Health Care Options sa 1-800-430-4263 (TTY 1-800-430-7077 o 711). 

Mga mag-aaral na lilipat sa bagong county o sa labas 

ng California 

Available sa lahat ng nakatala sa Medi-Cal sa buong bansa ang mga serbisyong pang-

emergency at agarang pangangalaga saanmang county sila nakatira. Saklaw lang sa 

county kung saan ka nakatira ang karaniwang pangangalaga o pangangalaga upang 

makaiwas sa sakit. Kung lumipat ka sa ibang county sa California para pumasok sa 

mas mataaas na antas ng edukasyon, kasama ang kolehiyo, sasaklawin ng Anthem 

ang mga serbisyo sa emergency room at agarang pangangalaga sa iyong bagong 

county. Makakatanggap ka rin ng karaniwang pangangalaga o pangangalaga upang 

makaiwas sa sakit sa iyong bagong county pero dapat mo munang abisuhan ang  

iyong MCP. Tingnan sa ibaba para sa higit pang detalye.  

Kung nagpatala ka sa Medi-Cal at mag-aaral ka sa isang county na iba sa iyong 

tinitirhan sa California, hindi mo na kailangang mag-apply para sa Medi-Cal sa  

county na iyon. 

http://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/Pages/CountyOffices.aspx
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Kapag pansamantala kang umalis mula sa tahanan upang maging mag-aaral sa ibang 

county sa California, may dalawang opsiyon na available para sa iyo. Maaari mong: 

▪ Abisuhan online ang tanggapan para sa Mga Serbisyong Panlipunan ng 

iyong lokal na county sa http://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/Pages/ 

CountyOffices.aspx na pansamantala kang lilipat upang pumasok sa 

kolehiyo at ibigay ang iyong address sa bagong county. Ia-update ng county 

ang mga rekord ng kaso para ilagay ang iyong bagong address at code ng 

county sa database ng Estado. Gamitin ang pinagpiliang ito kung gusto  

mong makatanggap ng karaniwang pangangalaga o pangangalaga upang 

makaiwas sa sakit sa iyong bagong county. Maaaring kailanganin mong 

palitan ang iyong mga planong pangkalusugan kung ang Anthem ay hindi 

nagseserbisyo sa county kung saan ka magkokolehiyo. Nag-ooperate  

ang Anthem sa mga county ng Alameda, Alpine, Amador, Butte, Calaveras, 

Colusa, Contra Costa, El Dorado, Fresno, Glenn, Inyo, Kings, Madera, 

Mariposa, Mono, Nevada, Placer, Plumas, Sacramento, San Benito,  

San Francisco, Santa Clara, Sierra, Sutter, Tehama, Tulare, Tuolumne,  

o Yuba. Para sa mga tanong at upang maiwasan ang anumang pagkaantala 

sa pagpapatala sa bagong planong pangkalusugan, tumawag sa Health Care 

Options sa 800-430-4263 (TTY 800-430-7077 o 711). 

O 

▪ Piliin na hindi baguhin ang iyong planong pangkalusugan kapag pansamantala 

kang lumipat upang pumasok sa kolehiyo sa ibang county. Maaari mo lang  

ma-access ang mga serbisyo sa emergency room at serbisyo sa agarang 

pangangalaga sa bagong county na may ilang kondisyon. Upang matuto nang 

higit pa, pumunta sa Kabanata 3, “Paano makatanggap ng pangangalaga.” 

Para sa mga karaniwang pangangalagang pangkalusugan o pangangalagang 

pangkalusugan upang makaiwas sa sakit, kakailanganin mong gamitin ang 

regular na network ng mga provider ng Anthem sa county na tinitirhan ng 

puno ng sambahayan.  

Kung pansamantala kang aalis ng California upang maging mag-aaral sa ibang estado 

at gusto mong panatilihin ang iyong saklaw sa Medi-Cal, makipag-ugnayan sa iyong 

manggagawa sa pagiging karapat-dapat sa lokal na tanggapan para sa mga 

Serbisyong Panlipunan ng iyong county. Hangga’t ikaw ay karapat-dapat, saklaw ng 

Medi-Cal ang mga serbisyong pang-emergency at agarang pangangalaga sa ibang 

estado. Saklaw din ng Medi-Cal ang pangangalagang pang-emergency na nagreresulta 

sa pagpapaospital sa Canada at Mexico kung aprubado ang serbisyo at ang doktor at 

http://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/Pages/CountyOffices.aspx
http://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/Pages/CountyOffices.aspx
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ospital ay tumutugon sa mga tuntunin ng Medi-Cal. Ang mga serbisyo sa karaniwang 

pangangalaga o pangangalaga upang makaiwas sa sakit, kasama na ang mga 

iniresetang gamot ay hindi saklaw sa labas ng California. Kung gusto mo ng Medicaid 

sa ibang estado, dapat kang mag-apply sa estadong iyon. Hindi ka magiging  

karapat-dapat para sa Medi-Cal at hindi magbabayad ang Anthem para sa iyong 

pangangalagang pangkalusugan. Hindi saklaw ng Medi-Cal ang mga serbisyong  

pang-emergency, agaran, o anumang iba pang serbisyo sa pangangalagang 

pangkalusugan sa labas ng Estados Unidos, maliban sa Canada at Mexico, gaya  

ng nabanggit sa Kabanata 3. 

Pagpapatuloy ng pangangalaga 

Pagpapatuloy ng pangangalaga para sa wala sa network na provider 

Bilang miyembro ng Anthem, matatanggap mo ang iyong pangangalagang 

pangkalusugan mula sa mga provider sa network ng Anthem. Para malaman  

kung nasa network ng Anthem ang provider ng pangangalagang pangkalusugan, 

mangyaring tingnan ang Direktoryo ng Provider. Kung kailangan mo ng Direktoryo  

ng Provider, tumawag sa 800-407-4627 (TTY 711). Mahahanap mo rin ang Direktoryo 

ng Provider sa website ng Anthem sa anthem.com/ca/medi-cal. Kung hindi nakalista 

ang provider, posibleng wala siya sa network ng Anthem.  

Sa ilang sitwasyon, maaari kang pumunta sa mga provider na wala sa network ng 

Anthem kung lumipat ka mula sa ibang plano o FFS o wala na sa network ang isang 

provider na dating nasa network. Tinatawag itong pagpapatuloy ng pangangalaga.  

Tumawag sa Anthem at sabihin sa amin kung kailangan mong magpatingin sa isang 

provider na wala sa network. Sasabihan ka namin kung mayroon kang karapatan sa 

pagpapatuloy ng pangangalaga. Maaari mong magamit ang pagpapatuloy ng 

pangangalaga hanggang 12 buwan, o higit pa sa ilang kaso, kung ang mga  

sumusunod ay totoo: 

▪ Mayroon kang kasalukuyang kaugnayan sa wala sa newtork na provider, bago 

ang pagpapatala sa Anthem. 

▪ Natingnan ka ng wala sa network na provider nang kahit isang beses sa loob ng 

labindalawang (12) buwan bago ang iyong pagpapatala sa Anthem para sa isang 

hindi pang-emergency na pagbisita. 

https://mss.anthem.com/california-medicaid/home.html
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▪ Ang wala sa network na provider ay handang makipagtulungan sa Anthem at 

sumasang-ayon sa mga kinakailangan sa kontrata at bayad para sa mga 

serbisyo ng Anthem. 

▪  Natutugunan ng wala sa network na provider ang mga pamantayan sa 

propesyon ng Anthem. 

Tumawag sa mga serbisyo para sa miyembro sa 800-407-4627 (TTY 711) para sa higit 

pang impormasyon. 

Kung hindi sasali ang iyong mga provider sa network ng Anthem bago matapos ang  

12 buwan, hindi sumasang-ayon sa mga rate ng pagbabayad ng Anthem o hindi 

nakakatugon sa kalidad ng mga kinakailangan sa pangangalaga, kailangan mong 

magpalit ng provider na nasa network ng Anthem. Tumawag sa mga serbisyo para  

sa miyembro sa 800-407-4627 (TTY 711) para talakayin ang iyong mga pagpipilian.  

Pagpapatuloy ng pangangalaga para sa mga serbisyo 

Bilang miyembro ng Anthem, matatanggap mo ang iyong mga serbisyo ng Medi-Cal 

mula sa mga provider sa network ng Anthem. Sa ilang sitwasyon, maaari kang 

makatanggap ng patuloy na access sa mga serbisyo ng Medi-Cal kung ginagamot  

ka para sa ilang partikular na kondisyong pangkalusugan at hindi handa ang wala sa 

network na provider na patuloy na magbigay ng mga serbisyo o hindi sumasang-ayon 

sa mga kinakailangan sa kontrata, bayad, o iba pang tuntunin sa pagbibigay ng 

pangangalaga ng Anthem, kung gayon, hindi ka makakatanggap ng patuloy na 

pangangalaga mula sa provider. Gayunpaman, posibleng patuloy kang makakatanggap 

ng mga serbisyo mula sa ibang provider sa network ng Anthem.  

Kabilang ang, pero hindi limitado sa, mga serbisyong ibinibigay ng Anthem para sa 

pagpapatuloy ng pangangalaga: 

▪ Mga malulubhang kondisyon (isang isyung medikal na kailangan ng agarang 

pansin) – hangga’t nanatili ang kondisyon. 

▪ Mga pangmatagalang kondisyon sa katawan at pag-uugali (isang isyu sa 

pangangalagang pangkalusugan na mayroon ka nang matagal na panahon 

na) – sa loob ng panahong kailangan upang matapos ang kurso ng paggamot 

at upang isaayos ang ligtas na paglipat sa bagong doktor sa loob ng network 

ng Anthem. 

▪ Pagbubuntis – habang nagbubuntis at hanggang 12 buwan pagkatapos  

ng pagbubuntis. 
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▪ Mga serbisyo para sa kalusugan ng pag-iisip ng ina hanggang sa 12 buwan 

mula sa pagsusuri o mula sa pagtatapos ng pagbubuntis, anuman  

ang mahuhuli. 

▪ Pangangalaga sa bagong silang na sanggol sa pagitan ng pagkapanganak at 

edad 36 na buwan hanggang 12 buwan mula sa simula ng petsa ng saklaw  

o ang petsa ng pagtatapos ng kontrata ng provider sa Anthem.  

▪ Nakamamatay na karamdaman (nakamamatay na isyung medikal) – hangga’t 

nanatili ang karamdaman. Ang pagtatapos ng mga saklaw na serbisyo ay 

maaaring hihigit sa labindalawang (12) buwan mula sa pagtatapos ng 

pakikipagtulungan ng provider sa Anthem. 

▪ Pag-oopera o iba pang medikal na pamamaraan mula sa isang wala sa 

network na provider hangga’t ito ay saklaw, medikal na kinakailangan, at 

awtorisado ng Anthem bilang bahagi ng dokumentadong kurso ng paggamot 

at inirekomenda at idinokumento ng provider – operasyon o iba pang medikal 

na pamamaraan na magaganap sa loob ng 180 araw ng pagtatapos ng 

kontrata sa provider o 180 araw mula sa petsa ng pagkakabisa ng saklaw  

ng isang bagong miyembro.  

 

Para sa ilang kondisyon na maaaring kwalipikado, makipag-ugnayan sa Sentro ng 

Pangangalaga sa Customer. 

Tawagan ang mga serbisyo para sa miyembro sa 800-407-4627 (TTY 711) para sa 

tulong sa pagpili ng nakakontratang provider upang ipagpatuloy ang pangangalaga  

sa iyo o kung may mga tanong o problema ka sa pagkuha ng mga saklaw na serbisyo 

mula sa provider na hindi na bahagi ng Anthem. 

Hindi kailangang magbigay ng Anthem ng patuloy na pangangalaga para sa mga 

serbisyong hindi saklaw ng Medi-Cal, matibay na kagamitang medikal, transportasyon, 

iba pang serbisyong pantulong at mga subok na provider ng serbisyo. Upang matuto 

nang higit pa tungkol sa pagpapatuloy ng pangangalaga at mga kwalipikasyon sa 

pagiging karapat-dapat, at upang marinig ang tungkol sa lahat ng available na serbisyo, 

tumawag sa Sentro ng Pangangalaga sa Customer. 

Mga gastos 

Mga gastos ng miyembro 

Naglilingkod ang Anthem sa mga taong kwalipikado para sa Medi-Cal. Sa karamihan ng 
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mga kaso, hindi kailangan ng mga miyembro ng Anthem na magbayad para sa mga 

saklaw na serbisyo, premium, o deductible. Ang mga miyembrong nakatala sa 

Programa para sa Insurance sa Kalusugan ng Mga Bata (CCHIP) ng California sa mga 

county ng Santa Clara, San Francisco at San Mateo at mga miyembro ng Medi-Cal for 

Families Program ay maaaring mayroong buwanang premium at copayment. Maliban 

sa pang-emergency na pangangalaga, agarang pangangalaga, o sensitibong 

pangangalaga, kailangan mong kumuha ng paunang pag-apruba mula sa Anthem bago 

ka magpatingin sa provider na wala sa network ng Anthem. Kung hindi ka makakuha ng 

paunang pag-apruba at pumunta ka sa isang provider na wala sa network para sa hindi 

naman pang-emergency na pangangalaga, agarang pangangalaga, o sensitibong 

pangangalaga, baka kailanganin mong magbayad para sa pangangalaga mula sa mga 

wala sa network na provider. Para sa listahan ng mga saklaw na serbisyo, tingnan ang 

"Mga benepisyo at serbisyo." Maaari mo ring mahanap ang Direktoryo ng Provider sa 

website ng Anthem sa anthem.com/ca/medi-cal. 

Para sa mga miyembro na may pangmatagalang pangangalaga at 

bahagi sa gastusin 

Maaaring kailanganin mong magbayad ng bahagi sa gastusin kada buwan para sa mga 

serbisyo sa iyong pangmatagalang pangangalaga. Nakadepende ang halaga ng iyong 

bahagi sa gastusin sa iyong kita at mga mapagkukunan. Kada buwan, magbabayad  

ka ng iyong sariling bayarin sa pangangalagang pangkalusugan, kasama ang, pero  

hindi limitado sa, mga bayarin sa Pangmatagalang Serbisyong Pansuporta (MLTSS), 

hanggang ang halagang iyong ibinayad ay maging katumbas ng iyong bahagi sa 

gastusin. Pagkatapos, sasaklawin ng Anthem ang iyong pangmatagalang pangangalaga 

para sa buwang iyon. Hindi ka sasaklawan ng Anthem hanggang hindi mo nababayaran 

ang iyong buong bahagi sa gastos sa pangmatagalang pangangalaga para sa  

buwang iyon.  

Paano binabayaran ang isang provider 

Binabayaran ng Anthem ang mga provider sa mga paraang ito: 

▪ Mga pagbabayad na capitation 

 Nagbabayad ang Anthem sa ilang mga provider ng nakatakdang halaga 

ng pera bawat buwan para sa bawat miyembro ng Anthem. Tinatawag 

itong pagbabayad na capitation. Nagtutulungan ang Anthem at mga 

provider upang pagdesisyunan ang halaga ng kabayaran. 

https://mss.anthem.com/california-medicaid/home.html
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▪ Mga pagbabayad na FFS 

 Ang ilang mga provider ay nagbibigay ng pangangalaga sa mga miyembro 

ng Anthem at nagpapadala sa Anthem ng bill para sa mga ibinigay na 

serbisyo. Tinatawag itong isang pagbabayad na FFS. Nagtutulungan ang 

Anthem at mga provider ng serbisyo upang pagdesisyunan kung magkano 

ang halaga ng bawat serbisyo. 

Para malaman kung paano binabayaran ng Anthem ang mga provider, tumawag sa 

800-407-4627 (TTY 711). 

Mga insentibo ng provider 

May mga programa ng insentibo para sa provider ang Anthem na nakadisenyo para 

pagbutihin ng mga provider ng Anthem ang iyong pangangalaga at karanasan. Ang 

mga programang ito ay tumutulong sa pagpapabuti ng:  

• Kalidad ng pangangalaga  

• Ibinigay na mga serbisyo  

• Kasiyahan ng miyembro 

Para malaman ang tungkol sa mga programang ito, tumawag sa 800-407-4627  

(TTY 711). 

Kung makatanggap ka ng bill mula sa provider ng pangangalagang 

pangkalusugan 

Ang mga saklaw na serbisyo ay mga sebisyo sa pangangalagang pangkalusugan na 

responsibilidad na bayaran ng Anthem. Kung makatanggap ka ng bill para sa mga 

bayad sa mga serbisyong pansuporta, copayment, o bayad sa pagpaparehistro para  

sa saklaw na serbisyo, huwag mong bayaran ang bill. Kaagad na tumawag sa mga 

serbisyo para sa miyembro sa 800-407-4627 (TTY 711). 

Paghiling sa Anthem na bayaran ka sa iyong mga nagastos 

Kung nabayaran mo ang mga serbisyong iyong natanggap na, maaaring kwalipikado 

kang ma-reimburse (maibalik ang ibinayad) kung natutugunan mo ang lahat ng 

sumusunod na kondisyon: 

▪ Ang serbisyong iyong natanggap ay saklaw na serbisyo na responsibilidad ng 

Anthem na bayaran. Hindi ka ire-reimburse ng Anthem para sa serbisyong 

hindi saklaw ng Anthem.  
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▪ Natanggap mo ang saklaw na serbisyo pagkatapos mong maging karapat-

dapat na miyembro ng Anthem. 

▪ Hiningi mo na mabayaran ka sa loob ng isang taon mula sa petsa na 

natanggap mo ang saklaw na serbisyo. 

▪ Nagbigay ka ng patunay na nagbayad ka ng saklaw na serbisyo, gaya ng 

detelyadong resibo mula sa provider. 

▪ Natanggap mo ang saklaw na serbisyo mula sa isang provider na nakatala  

sa Medi-Cal sa network ng Anthem. Hindi mo kailangang matugunan ang 

kondisyong ito kung ikaw ay nakatanggap ng mga serbisyong pang-

emergency, mga serbisyo sa pagpaplano ng pamilya, o ibang serbisyo na 

pinapayagan ng Medi-Cal na gawin ng mga wala sa network na provider 

nang walang paunang pag-apruba. 

▪ Kung ang saklaw na serbisyo ay karaniwang nangangailangan ng paunang 

pag-apruba, magbibigay ka ng patunay mula sa provider na nagpapakita ng 

medikal na pangangailangan para sa saklaw na serbisyo. 

Sasabihan ka ng Anthem tungkol sa desisyon nito sa pagbabayad sa iyo sa isang sulat 

na tinatawag na Abiso sa Pagkilos (NOA). Kung matugunan mo ang lahat ng mga 

kondisyon sa itaas, dapat kang bayaran ng provider na nakatala sa Medi-Cal ng buong 

halagang iyong binayaran. Kung ayaw kang bayaran ng provider, babayaran ka ng 

Anthem para sa kabuuang halagang iyong binayaran. Dapat ka naming ma-reimburse 

sa loob ng 45 araw ng trabaho pagkatanggap ng claim. Kung ang provider ay nakatala 

sa Medi-Cal ngunit wala sa network ng Anthem at ayaw kang bayaran, babayaran ka  

ng Anthem, ngunit hanggang sa halaga lamang na babayaran ng FFS Medi-Cal. 

Babayaran ka ng Anthem para sa kabuuang halaga mula sa sariling bulsa para sa mga 

serbisyong pang-emergency, mga serbisyo sa pagpaplano ng pamilya, o ibang serbisyo 

na pinapayagan ng Medi-Cal na gawin ng mga wala sa network na provider nang 

walang paunang pag-apruba. Kung hindi mo matugunan ang isa sa mga kondisyon sa 

itaas, hindi ka babayaran ng Anthem.  

Hindi ka babayaran ng Anthem kung: 

▪ Humingi ka at nakatanggap ng mga serbisyo na hindi saklaw ng Medi-Cal, 

gaya ng mga serbisyong pampaganda. 

▪ Ang serbisyo ay hindi saklaw na serbisyo para sa Anthem. 

▪ Mayroon kang hindi natugunang Bahagi sa Gastusin sa Medi-Cal. 

▪ Pumunta ka sa doktor na hindi tumatanggap ng Medi-Cal at pumirma ka ng 

form na nagsasabing gusto mo pa ring matingnan at babayaran mo ang mga 

serbisyo gamit ang sarili mong pera. 

▪ Kung may Medicare Part D ka, saklaw ng iyong plano sa Medicare Part D 

ang mga copayment para sa mga reseta. 
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Kung nakatanggap ka ng isang bill para sa isang saklaw na serbisyo, tawagan kaagad 

ang Sentro ng Pangangalaga sa Customer ng Anthem sa 800-407-4627 (TTY 711). 

Kung nagbayad ka para sa isang serbisyo na sa palagay mo ay dapat saklawin ng 

Anthem, maaari kang maghain ng claim. Tumawag sa 800-407-4627 (TTY 711) upang 

hingin sa Anthem na suriin ang iyong claim upang mapagpasyahan kung maibabalik  

sa iyo ang pera mo.
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3.  Paano makakakuha 
 ng pangangalaga 

Pagkuha ng mga serbisyo sa pangangalagang 

pangkalusugan 

MANGYARING BASAHIN ANG SUMUSUNOD NA IMPORMASYON UPANG 

MALAMAN MO KUNG MULA KANINO O SA ANONG GRUPO NG MGA PROVIDER 

MAAARING MAKAKUHA NG PANGANGALAGANG PANGKALUSUGAN. 

Maaari kang magsimulang makakuha ng mga serbisyo sa pangangalagang 

pangkalusugan sa petsa ng pagkakabisa ng iyong pagpapatala. Palaging dalhin ang 

iyong ID card ng Anthem, Identification Card para sa Mga Benepisyo (BIC) ng Medi-Cal, 

at iba pang card sa insurance sa kalusugan na mayroon ka. Huwag kailanman hayaan 

ang sinuman na gamitin ang iyong BIC o ID card ng Anthem. 

Dapat pumili ang mga bagong miyembro na may saklaw lang sa Medi-Cal ng isang 

provider ng pangunahing pangangalaga (PCP) sa network ng Anthem. Hindi kailangang 

pumili ng PCP ang mga bagong miyembrong may Medi-Cal at komprehensibong ibang 

saklaw sa kalusugan. Ang network ng Anthem ay isang grupo ng mga doktor, ospital, at 

iba pang provider na nakikipagtulungan sa Anthem. Dapat kang pumili ng isang PCP sa 

loob ng 30 araw mula sa oras na maging miyembro ka ng Anthem. Kung hindi ka pumili 

ng isang PCP, pipili ang Anthem ng isa para sa iyo.  

Maaari mong piliin ang parehong PCP o iba't ibang PCP para sa lahat ng miyembro ng 

pamilya sa Anthem, hangga't available ang PCP na iyon. 

Kung mayroon kang doktor na nais mong mapanatili, o nais mong humanap ng bagong 

PCP, maaari kang tumingin sa Direktoryo ng Provider. May listahan ito ng lahat ng mga 

PCP sa network ng Anthem. Ang Direktoryo ng Provider ay may iba pang impormasyon 

upang matulungan kang pumili ng PCP. Kung kailangan mo ng Direktoryo ng Provider, 

tumawag sa 800-407-4627 (TTY 711). Mahahanap mo rin ang Direktoryo ng Provider 

sa website ng Anthem sa anthem.com/ca/medi-cal. 

https://mss.anthem.com/california-medicaid/home.html
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Kung hindi mo makuha ang pangangalagang kailangan mo mula sa kalahok na provider 

sa network ng Anthem, dapat humingi ang iyong PCP sa Anthem ng pag-apruba upang 

maipadala ka sa isang provider na wala sa network. Tinatawag itong isang referral. 

Hindi mo kailangan ng pag-apruba para sa pagpunta sa isang provider na wala sa 

network upang makakuha ng mga sensitibong serbisyo na nakalarawan sa ilalim ng 

pamagat na “Sensitibong pangangalaga” sa kabanatang ito. 

Basahin ang natitirang bahagi ng kabanatang ito upang higit pang matuto tungkol sa 

mga PCP, ang Direktoryo ng Provider at ang network ng provider. 

 

Provider ng pangunahing pangangalaga (PCP) 

Dapat kang pumili ng PCP sa loob ng 30 araw mula sa pagpapatala sa Anthem. 

Depende sa iyong edad at kasarian, maaari mong piliin ang isang pangkalahatang 

practitioner, OB/GYN, practitioner para sa pamilya, internist o doktor ng mga bata  

bilang iyong provider ng pangunahing pangangalaga (PCP). Maaari ding gumanap 

bilang iyong PCP ang isang nars na practitioner (NP), assistant na doktor (PA),  

o sertipikadong nars na kumadrona. Kung pinili mo ang isang NP, PA, o sertipikadong 

nars na kumadrona, maaaring italaga sa iyo ang isang doktor upang pangasiwaan ang 

iyong pangangalaga. Kung mayroon ka ng parehong Medicare at Medi-Cal, o kung 

mayroon kang komprehensibong ibang insurance sa pangangalagang pangkalusugan, 

hindi mo kailangang pumili ng PCP. 

Maaari mo ring piliin ang isang Provider ng Pangangalagang Pangkalusugan ng 

Indiyano (IHCP), Pederal na Kwalipikadong Sentrong Pangkalusugan (FQHC),  

o Rural na Klinika para sa Kalusugan (RHC) bilang iyong PCP. Depende sa uri ng 

provider, maaari kang pumili ng isang PCP para sa iyong buong pamilya na mga 

miyembro ng Anthem, hangga’t available ang PCP na iyon. 

 

Ang mga benepisyo sa botika ay ibinibigay na ngayon sa 

pamamagitan ng programang May Bayad sa Bawat Serbisyo 

(FFS) ng Medi-Cal Rx. Upang matuto nang higit pa, basahin ang 

seksyong “Iba pang programa at serbisyo ng Medi-Cal” sa 

Kabanata 4. 
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Tandaan: Ang mga Amerikanong Indiyano ay maaaring pumili ng IHCP bilang kanilang 

PCP, kahit ang IHCP ay wala sa network ng Anthem. 

Kung hindi ka pipili ng PCP sa loob ng 30 araw mula sa pagpapatala, itatalaga ng 

Anthem ang isang PCP para sa iyo. Kung nagtalaga ng PCP para sa iyo at gusto mong 

magpalit, tumawag sa 800-407-4627 (TTY 711). Ang pagbabago ay magaganap sa 

unang araw ng susunod na buwan.  

Ang iyong PCP ay: 

▪ Aalamin ang kasaysayan ng iyong kalusugan at mga pangangailangan 

▪ Iingatan ang iyong mga rekord ng kalusugan 

▪ Bibigyan ka ng pangangalaga upang makaiwas sa sakit at karaniwang 

pangangalagang pangkalusugan na kailangan mo 

▪ Isasangguni (ipapadala) ka sa isang espesyalista kung kailangan mo ng isa 

▪ Isasaayos ang pangangalaga sa ospital kung kailangan mo ito 

Maaari kang tumingin sa Direktoryo ng Provider upang maghanap ng isang PCP sa 

network ng Anthem. Ang Direktoryo ng Provider ay may listahan ng mga IHCP, FQHC, 

at RHC na nakikipagtulungan sa Anthem. 

Mahahanap mo ang Direktoryo ng Provider ng Anthem online sa anthem.com/ 

ca/medi-cal. O maaari kang humiling na i-mail sa iyo ang isang Direktoryo ng Provider 

sa pamamagitan ng pagtawag sa 800-407-4627 (TTY 711). Maaari ka ring tumawag 

upang malaman kung ang PCP na nais mo ay tumatanggap ng mga bagong pasyente.  

Pagpipilian sa mga doktor at ibang mga provider 

Alam mong nangangailangan ng pinakamahusay ang iyong pangangalagang 

pangkalusugan, kaya pinakamahusay kung ikaw ang pipili ng iyong PCP.  

Pinakamahusay na manatili sa isang PCP upang malaman nila ang iyong mga 

pangangailangan sa pangangalagang pangkalusugan. Gayunman, kung nais mong 

magpalit ng bagong PCP, maaari kang magpalit anumang oras. Dapat kang pumili  

ng isang PCP na nasa network ng provider ng Anthem at tumatanggap ng mga  

bagong pasyente.  

Ang iyong bagong pinili ang iyong magiging PCP sa unang araw ng susunod na buwan 

pagkatapos mong gawin ang pagpalit. 

https://mss.anthem.com/california-medicaid/home.html
https://mss.anthem.com/california-medicaid/home.html
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Upang palitan ang iyong PCP, tumawag sa 800-407-4627 (TTY 711) o mag-log-in sa 

aming secure na website para sa mga miyembro sa anthem.com/ca/medi-cal at 

gamitin ang tool na Pagpalit ng PCP. 

Maaaring palitan ng Anthem ang iyong PCP kung ang PCP ay hindi tumatanggap  

ng mga bagong pasyente, umalis sa network ng Anthem, hindi nagbibigay ng 

pangangalaga sa mga pasyenteng kaedad mo, o may mga alalahanin sa kalidad sa 

PCP kung saan nakabinbin ang resolusyon. Maaari ring hilingin sa iyo ng Anthem  

o ng iyong PCP na magpalit ng bagong PCP kung hindi mo makasundo o kung hindi  

ka sumasang-ayon sa iyong PCP, o kung hindi mo napupuntahan o nahuhuli ka sa  

mga appointment. Kung kailangang palitan ng Anthem ang iyong PCP, ipapaalam  

ito ng Anthem sa iyo sa pamamagitan ng pagsulat.  

Kung nagbago ang iyong PCP, makakatanggap ka ng sulat at bagong ID card ng 

miyembro ng Anthem sa mail. May pangalan ito ng iyong bagong PCP. Tumawag sa 

mga serbisyo para sa miyembro kung mayroon kang mga tanong tungkol sa pagkuha 

ng bagong ID card. 

Ilang bagay na isaalang-alang tungkol sa pagpili ng PCP: 

▪ Nangangalaga ba ang PCP ng mga bata? 

▪ Maaari bang gamitin ang PCP sa isang klinika na nais kong gamitin? 

▪ Malapit ba ang tanggapan ng PCP sa aking bahay, trabaho, o paaralan  

ng mga bata? 

▪ Malapit ba ang tanggapan ng PCP kung saan ako nakatira at madali bang 

makapunta sa tanggapan ng PCP? 

▪ Sinasalita ba ng mga doktor at mga kawani ang aking wika? 

▪ Maaari bang gamitin ang PCP sa isang ospital na aking gusto? 

▪ Ibinibigay ba ng PCP ang mga serbisyo na maaari kong kailanganin? 

▪ Nakaayon ba ang mga oras ng tanggapan ng PCP sa aking iskedyul? 

Paunang pagtatasa ng kalusugan (IHA) 

Inirerekomenda ng Anthem na, bilang isang bagong miyembro, makipagkita ka sa iyong 

bagong PCP sa loob ng unang 120 araw para sa isang paunang pagtatasa ng 

kalusugan (IHA). Ang layunin ng IHA ay upang tulungan ang iyong PCP na malaman 

ang kasaysayan at mga pangangailangan ng iyong pangangalagang pangkalusugan. 

Maaaring magtanong ang iyong PCP ng ilang katanungan tungkol sa kasaysayan ng 
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iyong kalusugan o maaaring hingin sa iyo na sagutan ang isang palatanungan. 

Sasabihin din ng iyong PCP sa iyo ang tungkol sa pagpapayo at mga klase sa 

edukasyon sa kalusugan na maaaring makatulong sa iyo.  

Kapag tumawag ka upang ipaiskedyul ang iyong IHA na appointment, sabihin sa  

taong sasagot sa telepono na miyembro ka ng Anthem. Ibigay ang iyong numero ng  

ID ng Anthem.  

Dalhin ang iyong BIC at ID card ng Anthem sa iyong appointment. Magandang ideya  

na dalhin ang isang listahan ng iyong mga gamot at tanong sa iyong pagpapatingin. 

Maging handang makipag-usap sa iyong PCP tungkol sa iyong mga pangangailangan 

at alalahanin sa pangangalagang pangkalusugan. 

Siguraduhing tawagan ang opisina ng iyong PCP kung mahuhuli ka o hindi 

makakapunta sa iyong appointment. 

Kung may mga tanong ka tungkol sa IHA, tumawag sa 800-407-4627 (TTY 711). 

Karaniwang pangangalaga 

Ang karaniwang pangangalaga ay regular na pangangalagang pangkalusugan. 

Kabilang dito ang pangangalaga upang makaiwas sa sakit, na tinatawag ding 

pagpapanatiling malusog. Tinutulungan ka nito na manatiling malusog at tinutulungan 

kang makaiwas sa pagkakasakit. Kabilang sa pangangalaga upang makaiwas sa  

sakit ang mga regular na pagpapatingin at edukasyon at pagpapayo sa kalusugan. 

Makakatanggap ang mga bata ng higit na kinakailangang serbisyo sa maagang  

pag-iwas sa sakit gaya ng mga screening sa pandinig at paningin, mga pagtatasa sa 

proseso ng pag-unlad, at marami pang ibang serbisyo na inirerekomenda ng mga 

patnubay sa Bright Futures ng mga doktor ng mga bata (https://downloads.aap.org/ 

AAP/PDF/periodicity_schedule.pdf). Bilang karagdagan sa pangangalaga upang 

makaiwas sa sakit, kabilang din sa karaniwang pangangalaga ang pangangalaga  

kung ikaw ay may sakit. Saklaw ng Anthem ang karaniwang pangangalaga mula  

sa iyong PCP.  

Ang iyong PCP ay: 

▪ Ibibigay sa iyo ang lahat ng iyong karaniwang pangangalaga, kabilang ang 

mga regular na checkup, bakuna, paggamot, reseta at medikal na payo 

▪ Iingatan ang iyong mga rekord ng kalusugan 

▪ Isasangguni (ipapadala) ka sa mga espesyalista kung kinakailangan 

https://downloads.aap.org/AAP/PDF/periodicity_schedule.pdf
https://downloads.aap.org/AAP/PDF/periodicity_schedule.pdf
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▪ Iuutos ang mga X-ray, mammogram, o pagsusuri sa laboratoryo kung 

kailangan mo ang mga ito 

Kung kailangan mo ng karaniwang pangangalaga, tatawagan mo ang iyong doktor para 

sa isang appointment. Siguraduhin na tawagan ang iyong PCP bago mo makuha ang 

medikal na pangangalaga, maliban kung ito ay emergency. Para sa isang emergency, 

tumawag sa 911 o pumunta sa pinakamalapit na emergency room. 

Upang malaman ang higit pa tungkol sa pangangalagang pangkalusugan at mga 

serbisyo na sinasaklaw ng iyong plano, at kung ano ang hindi nito sinasaklaw, basahin 

ang “Mga benepisyo at serbisyo” at “Pagpapanatiling malusog ng bata at kabataan” sa 

handbook na ito. 

 

Network ng provider 

Ang network ng provider ay grupo ng mga doktor, ospital at iba pang provider na 

nakikipagtulungan sa Anthem. Makukuha mo ang iyong mga saklaw na serbisyo sa 

pamamagitan ng network ng Anthem.  

Tandaan: Ang mga Amerikanong Indiyano ay maaaring pumili ng IHCP bilang kanilang 

PCP, kahit ang IHCP ay wala sa network ng Anthem. 

Kung ang iyong PCP, ospital, o iba pang provider ay may moral na pagtutol sa 

pagbibigay sa iyo ng isang saklaw na serbisyo, gaya ng pagpaplano ng pamilya o 

pagpapalaglag, tumawag sa 800-407-4627 (TTY 711). Para sa higit pang impormasyon 

tungkol sa mga moral na pagtutol, basahin ang seksyon sa “Moral na pagtutol” sa 

bungad ng kabanatang ito. 

Kung ang iyong provider ay may moral na pagtutol, maaari silang makatulong na 

humanap ng ibang provider na magbibigay sa iyo ng mga serbisyong kailangan mo. 

Matutulungan ka rin ng Anthem na humanap ng provider na magbibigay ng serbisyo. 

Ang lahat ng mga provider ng Anthem ay maaaring gumamit ng 

mga tulong at serbisyo upang makausap ang mga taong may 

kapansanan. Maaari ka rin nilang kausapin gamit ang ibang wika 

o format. Sabihin sa iyong provider o sa Anthem kung ano ang 

kailangan mo. 
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Mga provider na nasa network 

Gagamit ka ng mga provider na nasa network ng Anthem para sa karamihan ng iyong 

mga pangangailangan sa pangangalagang pangkalusugan. Makakakuha ka ng 

pangangalaga upang makaiwas sa sakit at karaniwang pangangalaga mula sa mga 

provider na nasa network. Gagamit ka rin ng mga espesyalista, ospital at iba pang 

provider na nasa network ng Anthem.  

Upang makakuha ng Direktoryo ng Provider ng mga provider na nasa network, 

tumawag sa 800-407-4627 (TTY 711). Maaari mo ring mahanap ang Direktoryo  

ng Provider online sa anthem.com/ca/medi-cal. Para makakuha ng kopya ng  

Listahan ng Nakakontratang Gamot, tawagan ang Medi-Cal Rx sa 800-977-2273  

(TTY 800-977-2273 at pindutin ang 5 o 711). O bumisita sa website ng Medi-Cal Rx  

sa https://medi-calrx.dhcs.ca.gov/home/. 

Dapat kang kumuha ng paunang pag-apruba (paunang pagpapahintulot) mula sa 

Anthem bago ka magpatingin sa isang provider na wala sa network ng Anthem, kasama 

ang sa loob ng lugar ng serbisyo ng Anthem, maliban sa mga sumusunod na sitwasyon: 

▪ Kailangan mo ng mga serbisyong pang-emergency, kung saan i-dial ang 911 

o pumunta sa pinakamalapit na ospital. 

▪ Nasa labas ka ng lugar ng serbisyo ng Anthem at kailangan mo ng agarang 

pangangalaga, kung saan puwede kang pumunta sa anumang pasilidad para 

sa agarang pangangalaga. 

▪ Kailangan mo ng mga serbisyo sa pagpaplano ng pamilya, kung saan 

puwede kang pumunta sa sinumang provider ng Medi-Cal nang walang 

paunang pag-apruba. 

▪ Kailangan mo ng mga serbisyo sa kalusugan ng isip, kung saan puwede kang 

pumunta sa provider na nasa network o sa provider ng plano sa kalusugan ng 

isip ng county nang walang paunang pag-apruba. 

Kung wala ka sa isa sa mga sitwasyong ito at hindi ka kukuha ng paunang pag-apruba 

at kukuha ka ng pangangalaga mula sa isang provider na wala sa network, maaaring 

kailanganin mong magbayad para sa pangangalaga mula sa mga provider na wala  

sa network. 

https://mss.anthem.com/california-medicaid/home.html
https://medi-calrx.dhcs.ca.gov/home/
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Mga provider na wala sa network na nasa loob ng  

sineserbisyuhang lugar 

Ang mga provider na wala sa network ay iyong walang kasunduan na makipagtrabaho 

sa Anthem. Maliban sa pang-emergency na pangangalaga, maaaring kailanganin mong 

magbayad para sa pangangalaga mula sa mga provider na wala sa network. Kung 

kailangan mo ng mga saklaw na serbisyo sa pangangalagang pangkalusugan, maaari 

mong makuha ang mga ito sa labas ng network nang walang bayad sa iyo hangga't ang 

mga ito ay medikal na kinakailangan at hindi available sa network.  

Maaaring aprubahan ng Anthem ang referral para sa isang provider na wala sa network 

kung ang mga serbisyong kailangan mo ay hindi available na nasa network o kung ito 

ay napakalayo mula sa iyong tahanan. Kung bibigyan ka namin ng referral sa isang 

provider na wala sa network, kami ang magbabayad para sa iyong pangangalaga. 

Para sa agarang pangangalaga sa loob ng lugar ng serbisyo ng Anthem, kailangan 

mong magpatingin sa isang provider ng agarang pangangalaga sa network ng Anthem. 

Hindi mo kailangan ng paunang pag-apruba para makakuha ng agarang pangangalaga 

mula sa provider na nasa network. Kung hindi ka makakuha ng paunang pag-apruba, 

baka kailangan mong magbayad para sa agarang pangangalaga mula sa isang provider 

na wala sa network sa loob ng lugar ng serbisyo ng Anthem. Para sa karagdagang 

impormasyon tungkol sa pangangalagang pang-emergency, agarang pangangalaga,  

at mga serbisyo sa sensitibong pangangalaga, pumunta sa mga heading na iyon sa 

kabanatang ito.  

Tandaan: Kung isa kang Amerikanong Indiyano, maaari kang makakuha ng 

pangangalaga mula sa isang IHCP sa labas ng aming network ng provider nang  

walang referral. 

Kung kailangan mo ng tulong sa mga serbisyong wala sa network, tumawag sa  

800-407-4627 (TTY 711). 

Sa labas ng sineserbisyuhang lugar  

Kung nasa labas ka ng sineserbisyuhang lugar ng Anthem at kailangan mo ng 

pangangalaga na hindi isang emergency o agaran, tawagan kaagad ang iyong PCP.  

O tumawag sa 800-407-4627 (TTY 711). 

Para sa pang-emergency na pangangalaga, tumawag sa 911 o pumunta sa 

pinakamalapit na emergency room. Saklaw ng Anthem ang pang-emergency na 

pangangalaga na wala sa network. Kung magbibiyahe ka sa Canada o Mexico at 
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kailangan mo ng mga serbisyong pang-emergency na nangangailangan ng 

pagpapaospital, sasaklawin ng Anthem ang iyong pangangalaga. Kung bumibiyahe  

ka sa ibang bansa sa labas ng Canada o Mexico at kailangan mo ng mga serbisyong 

pang-emergency, agarang pangangalaga, o anumang mga serbisyo sa 

pangangalagang pangkalusugan hindi sasaklawin ng Anthem ang iyong pangangalaga. 

Kung nagbayad ka ng mga serbisyong pang-emergency na kailangan ng 

pagpapaospital sa Canada o Mexico, maaari mong hingin sa Anthem na bayaran ka. 

Susuriin ng Anthem ang iyong kahilingan.  

Kung ikaw ay nasa ibang Estado, kasama na ang mga teritorya ng US (American 

Samoa, Guam, Northern Mariana Islands, Puerto Rico, at ang US Virgin Islands), 

saklaw ka ng pangangalagang pang-emergency, ngunit hindi lahat ng mga ospital at 

doktor ay tumatanggap ng Medicaid (Medicaid ang tawag sa Medi-cal sa ibang Estado). 

Kung kailangan mo ng pangangalagang pang-emergency sa labas ng California, 

sabihan mo kaagad ang ospital o ang doktor sa emergency room na mayroon kang 

Medi-Cal at miyembro ka ng Anthem. Hingin sa ospital na gumawa ng mga kopya ng 

iyong ID card ng Anthem. Sabihan mo ang ospital at ang mga doktor na singilin ang 

Anthem. Kung makakakuha ka ng bill para sa mga serbisyong iyong natanggap sa 

ibang Estado, tumawag kaagad sa Anthem. Makikipagtulungan kami sa ospital at/o  

sa doktor upang ayusin ng Anthem ang pagbabayad sa iyong pangangalaga. 

Kung nasa labas ka ng California at mayroon kang pang-emergency na pangangailangan 

na punan ang mga iniresetang gamot para sa outpatient, mangyaring patawagin ang botika 

sa Medi-Cal Rx sa 800-977-2273 para sa tulong. 

Tandaan: Maaaring makakuha ng mga serbisyo ang mga Amerikanong Indiyano sa 

mga IHCP na wala sa network. 

Kung may mga tanong ka tungkol sa pangangalaga sa labas ng network o labas ng 

sineserbisyuhang lugar, tumawag sa 800-407-4627 (TTY 711). Kung sarado ang 

tanggapan at gusto mo ng tulong mula sa isang kinatawan, tumawag sa 24/7 na  

Linya ng Nars nang walang bayad sa 800-224-0336 (TTY 711). 

Kung kailangan mo ng agarang pangangalaga sa labas ng lugar ng serbisyo ng 

Anthem, pumunta sa pinakamalapit na pasilidad para sa agarang pangangalaga. Kung 

bumibiyahe ka sa labas ng Estados Unidos at kailangan mo ng agarang pangangalaga, 

hindi sasaklawin ng Anthem ang iyong pangangalaga. Para sa higit pang impormasyon 

sa agarang pangangalaga, pumunta sa heading na “Agarang pangangalaga” sa hulihan 

ng kabanatang ito. 
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Mga Itinalagang Modelong MCP 

Nakikipagtulungan ang Anthem sa malaking bilang ng doktor, espesyalista, ospital at 

iba pang provider ng pangangalagang pangkalusugan. Ang ilan sa mga provider na ito 

ay nagtatrabaho sa loob ng network, na minsan ding tinatawag na grupong medikal  

o independent practice association (IPA). Maaaring direkta ring kinokontrata ng Anthem 

ang mga provider na ito. 

Ire-refer ka ng iyong provider ng pangunahing pangangalaga (PCP) sa mga 

espesyalista at mga serbisyong nauugnay sa kanilang grupong medikal, IPA o sa 

Anthem. Kung pupunta ka na sa isang espesyalista, kausapin ang iyong PCP,  

o tumawag sa Sentro ng Pangangalaga sa Customer Lunes hanggang Biyernes, mula  

7 a.m. hanggang 7 p.m. nang walang bayad sa 800-407-4627 (TTY 711). Tutulungan 

ka ng Sentro ng Pangangalaga sa Customer na magpatingin sa provider na iyon  

kung karapat-dapat ka para sa pagpapatuloy ng pangangalaga. Para sa higit pang 

impormasyon, tingnan ang seksiyon sa pagpapatuloy ng pangangalaga ng handbook 

na ito. 

Mga doktor 

Pipili ka ng iyong doktor upang maging iyong provider ng pangunahing pangangalaga 

(PCP) mula sa Direktoryo ng Provider ng Anthem. Ang pipiliin mong doktor ay dapat 

isang provider na nasa network. Para makakuha ng kopya ng Direktoryo ng Provider  

ng Anthem, tumawag sa 800-407-4627 (TTY 711). O hanapin ito online sa 

anthem.com/ca/medi-cal.  

Kung pipili ka ng bagong doktor, dapat ka ring tumawag upang tiyakin na ang gusto 

mong PCP ay tumatanggap ng mga bagong pasyente. 

Kung may doktor ka bago ka naging miyembro ng Anthem, at hindi bahagi ng network 

ng Anthem ang doktor na iyon, maaaring maging doktor mo pa rin siya sa loob ng 

limitadong panahon. Tinatawag itong pagpapatuloy ng pangangalaga. Mababasa mo 

ang mas marami pa tungkol sa pagpapatuloy ng pangangalaga sa handbook na ito. 

Para matuto nang higit pa, tumawag sa 800-407-4627 (TTY 711). 

Kung kailangan mo ng espesyalista, ire-refer ka ng iyong PCP sa espesyalista sa 

network ng Anthem. Hindi nangangailangan ng referral ang ilang espesyalista. Para  

sa higit pang impormasyon sa mga referral, pumunta sa heading na “Mga referral” sa 

hulihan ng kabanatang ito. 

https://mss.anthem.com/california-medicaid/home.html
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Tandaan, kung hindi ka pumili ng isang PCP, pipili ang Anthem ng isa para sa iyo, 

maliban kung mayroon kang komprehensibong ibang saklaw sa kalusugan bilang 

karagdagan sa Medi-Cal. Alam mo ang iyong pangangalagang pangkalusugan ay 

nangangailangan ng pinakamahusay na provider, kaya mainam kung ikaw ang pipili. 

Kung mayroon ka ng parehong Medicare at Medi-Cal, o kung mayroon kang ibang 

insurance sa pangangalagang pangkalusugan, hindi mo kailangang pumili ng PCP. 

Kung gusto mong palitan ang iyong PCP, dapat kang pumili ng PCP mula sa Direktoryo 

ng Provider ng Anthem. Tiyakin na ang PCP ay tumatanggap ng mga bagong pasyente. 

Para palitan ang iyong PCP, tumawag sa 800-407-4627 (TTY 711).  

Mga ospital 

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

Kung hindi ito isang emergency at kailangan mo ng pangangalaga ng ospital, 

magpapasya ang iyong PCP kung sa aling ospital ka dapat pumunta. Kakailanganin 

mong pumunta sa isang ospital na ginagamit ng iyong PCP at nasa network ng  

provider ng Anthem. Ang mga ospital sa network ng Anthem ay nakalista sa  

Direktoryo ng Provider.  

Mga espesyalista sa kalusugan ng kababaihan 

Maaari kang pumunta sa isang espesyalista sa kalusugan ng kababaihan sa network  

ng Anthem para sa saklaw na pangangalaga na kailangan upang magbigay ng mga 

karaniwan at pang-iwas sa sakit na serbisyo sa pangangalagang pangkalusugan para  

sa kababaihan. Hindi mo kailangan ang isang referral mula sa iyong PCP upang makuha 

ang mga serbisyong ito. Para sa tulong sa paghanap ng espesyalista sa kalusugan ng 

mga babae, maaari kang tumawag sa 800-407-4627 (TTY 711). Maaari ka ring tumawag 

sa 24/7 na Linya ng Nars nang walang bayad sa 800-224-0336 (TTY 711). 

Direktoryo ng Provider 

Nakalista sa Direktoryo ng Provider ng Anthem ang mga provider na kasali sa  

network ng Anthem. Ang network ay ang grupo ng mga provider na nakikipagtulungan 

sa Anthem.  

Inililista ng Direktoryo ng Provider ng Anthem ang mga ospital, PCP, espesyalista, 

practitioner na nars, kumadronang nars, assistant na doktor, provider sa pagpaplano  

ng pamilya, Pederal na Kwalipikadong Sentrong Pangkalusugan (FQHC), provider sa 

kalusugan ng isip para sa outpatient, pangmatagalang serbisyo at suporta, (MLTSS), 
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provider ng Pinahusay na Pamamahala ng Pangangalaga (ECM), provider ng  

Suporta sa Komunidad (CS), Mga Freestanding na Paanakan (FBC), Provider  

ng Pangangalagang Pangkalusugan ng Indiyano (IHCP) at Rural na Klinikang 

Pangkalusugan (RHC).  

Ang Direktoryo ng Provider ay may mga pangalan, espesyalidad, address, numero ng 

telepono, oras ng negosyo, at ginagamit na wika ng mga provider sa network ng 

Anthem. Nakasaad rito kung ang provider ay tumatanggap ng mga bagong pasyente. 

Ibinibigay din nito ang antas ng pisikal na accessibility ng gusali, tulad ng paradahan, 

mga rampa, mga hagdang may hawakan, at mga banyong may malapad na pasukan  

at mga hawakang barandilya. Kung gusto mo ng impormasyon tungkol sa edukasyon, 

pagsasanay, at sertipikasyon sa board ng isang doktor, mangyaring tumawag sa  

800-407-4627 (TTY 711).  

Mahahanap online ang Direktoryo ng Provider sa anthem.com/ca/medi-cal.  

Kung kailangan mo ng naka-print na Direktoryo ng Provider, tumawag sa  

800-407-4627 (TTY 711).  

Mahahanap mo ang listahan ng mga botikang nakikipagtulungan sa Medi-Cal Rx 

sa Direktoryo ng Botika ng Medi-Cal Rx sa https://medi-calrx.dhcs.ca.gov/home/. 

Makakahanap ka rin ng botikang malapit sa iyo sa pamamagitan ng pagtawag sa 

Medi-Cal Rx sa 1-800-977-2273 (TTY 1-800-977-2273 at pindutin ang 5 o 711). 

Napapanahong pag-access sa pangangalaga 

Dapat ay alukin ka ng iyong provider na nasa network ng isang appointment na pasok 
sa mga time frame na nakalista sa ibaba. 

Minsan ang paghihintay nang matagal sa pangangalaga ay hindi problema. Maaari 
kang paghintayin ng mas matagal ng iyong provider kung hindi ito makakasama sa 
iyong kalusugan. Dapat ilagay sa iyong rekord na ang mas matagal na paghihintay  
ay hindi makasasama sa iyong kalusugan. 

 
 
 
 

https://mss.anthem.com/california-medicaid/home.html
https://medi-calrx.dhcs.ca.gov/home/
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Uri ng appointment 
Dapat kang makakuha ng 

appointment sa loob ng: 

Mga appointment para sa agarang pangangalaga na 

hindi nangangailangan ng paunang pag-apruba 

(paunang pagpapahintulot) 

48 oras 

Mga appointment para sa agarang pangangalaga na 

nangangailangan ng paunang pag-apruba (paunang 

pagpapahintulot) 

96 na oras 

Mga hindi agarang (pangkaraniwan) appointment 

para sa pangunahing pangangalaga 
10 araw ng negosyo 

Mga hindi agarang (pangkaraniwan) appointment 

para sa espesyalistang pangangalaga 
15 araw ng negosyo 

Mga hindi agarang (pangkaraniwan) appointment na 

pangangalaga sa provider (hindi doktor) sa 

kalusugan ng isip 

10 araw ng negosyo 

Mga hindi agarang (pangkaraniwan) appointment sa 

follow-up na pangangalaga sa provider (hindi doktor) 

sa kalusugan ng isip 

10 araw ng negosyo mula sa 

huling appointment 

Mga hindi agarang (pangkaraniwan) appointment 

para sa mga (suportang) serbisyong pantulong para 

sa pag-diagnose o paggamot ng pinsala, 

karamdaman, o iba pang kondisyon sa kalusugan 

15 araw ng negosyo 

 

Iba pang pamantayan sa oras ng paghihintay 

 

Dapat ay maikonekta ka sa 

loob ng: 

Mga oras ng paghihintay sa telepono ng mga 

serbisyo sa miyembro sa mga karaniwang oras ng 

negosyo 

10 minuto 

Mga oras ng paghihintay sa telepono para sa 24/7 na 

Linya ng Nurse 

30 minuto (naikonekta  

sa nars) 
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Oras ng pagbiyahe o distansya mula sa pangangalaga 

Dapat sumunod ang Anthem sa mga pamantayan sa oras ng pagbiyahe at distansya 

para sa iyong pangangalaga. Tumutulong ang mga pamantayang iyon na tiyaking 

natatanggap mo ang pangangalaga nang hindi kinakailangang magbiyahe nang 

masyadong matagal o napakalayo mula sa iyong tirahan. Magkakaiba ang mga 

pamantayan sa oras o distansya ng pagbiyahe depende sa tinitirhan mong county. 

Kung hindi kaya ng Anthem na magbigay ng pangangalaga sa iyo sa loob ng mga 

pamantayang ito sa oras o distansya ng pagbiyahe, maaaring mag-apruba ang DHCS 

ng ibang pamantayan, na tinatawag na pamatayan sa alternatibong pag-access. Para 

sa mga pamantayan ng Anthem sa oras o distansya kung saan ka nakatira, bisitahin 

ang anthem.com/ca/medi-cal. O tumawag sa 800-407-4627 (TTY 711). 

Kung kailangan mo ng pangangalaga mula sa isang provider at ang provider na  

iyon ay malayo sa iyong tirahan, tawagan ang mga serbisyo para sa miyembro sa  

800-407-4627 (TTY 711). Matutulungan ka nilang maghanap ng pangangalaga sa isang 

provider na mas malapit sa iyo. Kung hindi makahanap ang Anthem ng pangangalaga 

para sa iyo sa isang mas malapit na provider, puwede mong hingin sa Anthem na 

magsaayos ng transportasyon para makapunta ka sa iyong provider, kahit na malayo 

sa iyong tirahan ang provider na iyon. Kung kailangan mo ng tulong sa mga provider  

sa botika, mangyaring tumawag sa Medi-Cal Rx sa 800-977-2273 (TTY 800-977-2273 

at pindutin ang 5 o 711). 

Itinuturing na malayo ito kung hindi mo mapupuntahan ang provider na iyon sa loob ng 

mga pamantayan ng Anthem sa oras o distansya ng pagbiyahe para sa iyong county, 

anuman ang pamantayan sa alternatibong pag-access ng Anthem para sa iyong  

ZIP code. 

Mga appointment 

Kapag kailangan mo ng pangangalagang pangkalusugan: 

▪ Tawagan ang iyong PCP  

▪ Ihanda ang numero ng ID ng Anthem para sa pagtawag 

▪ Mag-iwan ng mensahe kasama ang iyong pangalan at numero ng telepono 

kung sarado ang opisina 

▪ Dalhin ang iyong BIC at ID card ng Anthem sa iyong appointment 

https://mss.anthem.com/california-medicaid/home.html
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▪ Humiling para sa transportasyon papunta sa iyong appointment,  

kung kailangan 

▪ Humiling para sa mga serbisyo sa tulong sa wika o interpretasyon, bago  

ang iyong appointment para maihanda ang mga serbisyo sa oras ng iyong 

pagpapatingin, kung kinakailangan 

▪ Dumating sa tamang oras sa iyong appointment, pagdating nang mas maaga 

nang ilang minuto para sa pag-sign in, pagsagot ng mga form, at pagsagot sa 

anumang tanong na mayroon ang iyong PCP 

▪ Tumawag kaagad kung hindi ka makakarating sa iyong appointment  

o kung mahuhuli 

▪ Ihanda ang iyong mga tanong at impormasyon ng gamot kung sakaling 

kailanganin mo ang mga ito 

Kung mayroon kang isang emergency, tumawag sa 911 o pumunta sa pinakamalapit na 

emergency room. 

Pagpunta sa iyong appointment 

Kung wala kang paraan para makapunta at pabalik mula sa iyong mga appointment 

para sa mga saklaw na serbisyo, maaari kaming tumulong na magsaayos ng 

transportasyon para sa iyo. Ang serbisyong ito, na tinatawag na transportasyong 

medikal, ay hindi para sa mga emergency. Kung mayroon kang emergency, tumawag 

sa 911. Ang medikal na transportasyon ay available para sa mga serbisyo at 

appointment na hindi kaugnay sa mga serbisyong pang-emergency at maaaring 

available sa iyo nang libre.  

Pumunta sa seksyong “Mga benepisyo sa transportasyon para sa mga sitwasyon na 

hindi pang-emergency” para sa higit pang impormasyon. 

Pagkansela at muling pag-iskedyul 

Kung hindi ka makakarating sa iyong appointment, tawagan mo kaagad ang tanggapan 

ng iyong provider. Karamihan sa mga doktor ay hihilingin na tumawag ka 24 na oras  

(1 araw ng trabaho) bago ang iyong appointment kung kailangan mong magkansela. 

Kung palagi kang hindi nakakapunta sa iyong mga appointment, maaaring hindi ka  

na gustuhing maging pasyente ng iyong doktor. 
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Pagbabayad 

Hindi mo kailangang magbayad para sa mga saklaw na serbisyo. Sa karamihan ng 

mga kaso, hindi ka makakatanggap ng bill mula sa isang provider. Kapag kukuha ka ng 

kahit anong serbisyo sa pangangalagang pangkalusugan o reseta, kailangan mong 

ipakita ang iyong ID card ng Anthem at ang iyong Medi-Cal BIC para malaman ng iyong 

provider kung sino ang sisingilin. Maari kang makatanggap ng isang Paliwanag ng mga 

Benepisyo (EOB) o isang pahayag mula sa isang provider. Ang mga EOB at pahayag 

ay hindi mga bill. 

Kung makakatanggap ka ng bill, tumawag sa 800-407-4627 (TTY 711). Kung 

makakatanggap ka ng bill para sa mga reseta, tumawag sa Medi-Cal Rx sa  

800-977-2273 (TTY 800-977-2273 at pindutin ang 5 o 711). O bumisita sa website  

ng Medi-Cal Rx sa https://medi-calrx.dhcs.ca.gov/home. Sabihin sa Anthem ang 

halagang siningil, petsa ng serbisyo, at dahilan para sa bill. Hindi ka responsable sa 

pagbabayad sa isang provider para sa anumang halagang dapat bayaran ng Anthem 

para sa anumang saklaw na serbisyo. Dapat kang kumuha ng paunang pag-apruba 

(paunang pagpapahintulot) mula sa Anthem bago ka magpatingin sa isang provider  

na wala sa network ng Anthem, kasama ang sa loob ng lugar ng serbisyo ng Anthem, 

maliban sa mga sumusunod na sitwasyon: 

▪ Kailangan mo ng mga serbisyong pang-emergency, kung saan i-dial ang 911 

o pumunta sa pinakamalapit na ospital 

▪ Kailangan mo ng mga serbisyo sa pagpaplano ng pamilya o serbisyong 

nauugnay sa pagsusuri para sa mga impeksyong naipapasa sa 

pakikipagtalik, kung saan puwede kang pumunta sa sinumang provider ng 

Medi-Cal nang walang paunang pag-apruba 

▪ Kailangan mo ng mga serbisyo sa kalusugan ng isip, kung saan puwede kang 

pumunta sa provider na nasa network o sa provider ng plano sa kalusugan ng 

isip ng county nang walang paunang pag-apruba 

Kung hindi ka nakakuha ng paunang pag-apruba, maaaring kailanganin mong 

magbayad para sa pangangalaga mula sa mga provider na wala sa network. Kung 

kailangan mo ng mga saklaw na serbisyo sa pangangalagang pangkalusugan, maaari 

mong makuha ang mga ito sa provider na wala sa network nang walang bayad hangga't 

ang mga ito ay medikal na kinakailangan at hindi makukuha sa network, at paunang 

inaprubahan ng Anthem. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa 

https://medi-calrx.dhcs.ca.gov/home/
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pangangalagang pang-emergency, agarang pangangalaga, at mga sensitibong 

serbisyo, pumunta sa mga heading na iyon sa kabanatang ito. 

Kung makakatanggap ka ng bill o hilingin sa iyo na magbayad ng co-pay na sa tingin 

mo ay hindi mo kailangang bayaran, tumawag sa 800-407-4627 (TTY 711). Kung 

babayaran mo ang bill, maaari kang mag-file ng claim form sa Anthem. Kakailanganin 

mong sabihin sa Anthem sa pamamagitan ng sulat kung bakit kailangan mong 

magbayad para sa item o serbisyo. Titingnan ng Anthem ang iyong claim at 

pagpapasyahan kung maibabalik sa iyo ang pera mo. Para sa mga tanong  

o upang humiling ng claim form, tumawag sa 800-407-4627 (TTY 711). 

Kung makakatanggap ka ng mga serbisyo sa sistema ng Ugnayang Pambeterano  

o hindi saklaw o hindi awtorisadong mga serbisyo na natanggap mo sa labas ng 

California, maaaring ikaw ang may responsibilidad na magbayad. 

Hindi ka babayaran ng Anthem kung: 

▪ Hindi saklaw ng Medi-Cal ang mga serbisyo, gaya ng mga serbisyong 

pampaganda. 

▪ Mayroon kang hindi natugunang Bahagi sa Gastusin sa Medi-Cal. 

▪ Pumunta ka sa doktor na hindi tumatanggap ng Medi-Cal at pumirma ka ng 

form na nagsasabing gusto mo pa ring matingnan at babayaran mo ang mga 

serbisyo gamit ang sarili mong pera. 

▪ Hiniling mong mabayaran para sa mga co-pay para sa mga reseta na saklaw 

ng iyong planong Medicare Parte D. 

Mga referral 

Bibigyan ka ng iyong PCP ng referral para maipadala ka sa isang espesyalista sa loob ng 

takdang panahon na nakalista sa seksyong “Napapanahong pag-access sa pangangalaga” 

ng handbook na ito, kung kailangan mo nito. Ang espesyalista ay isang doktor na may 

karagdagang edukasyon sa isang larangan ng medisina. Makikipagtulungan sa iyo ang 

iyong PCP upang pumili ng isang espesyalista. Makakatulong sa iyo ang opisina ng iyong 

PCP na magtakda ng oras para puntahan ang espesyalista.  

Ang ibang mga serbisyo ay maaaring mangailangan ng referral kabilang ang mga 

pamamaraan sa loob ng tanggapan, X-ray, at pagsusuri sa laboratoryo. 

Maaaring bigyan ka ng iyong PCP ng isang form na dadalhin sa espesyalista. Pupunan 

ng espesyalista ang form at ibabalik sa iyong PCP. Gagamutin ka ng espesyalista 

hangga't sa palagay nila na kailangan mo ang paggamot. 
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Kung mayroon kang problema sa kalusugan na nangangailangan ng espesyal na 

medikal na pangangalaga nang mahabang panahon, maaaring kailanganin mo ang 

isang pirmihan na referral. Nangangahulugan ito na maaari kang pumunta sa parehong 

espesyalista nang mahigit sa isang beses nang hindi na kumukuha ng referral sa bawat 

pagpapatingin.  

Kung nahihirapan kang kumuha ng pirmihan na referral o gusto mo ng kopya ng 

patakaran sa referral ng Anthem, tumawag sa 800-407-4627 (TTY 711). 

Hindi mo kailangan ang referral para sa: 

▪ Mga pagpapatingin sa PCP 

▪ Mga pagpapatingin sa Obstetrics/Gynecology (OB/GYN) 

▪ Mga pagpapatingin na agaran o pang-emergency na pangangalaga 

▪ Mga sensitibong serbisyo para sa nasa hustong gulang, tulad ng 

pangangalaga matapos ang seksuwal na pag-atake 

▪ Mga serbisyo sa pagpaplano ng pamilya (upang matuto nang higit pa, 

tumawag sa Tanggapan para sa Impormasyon sa Pagpaplano ng Pamilya  

at Serbisyo sa Pag-refer sa 1-800-942-1054) 

▪ Pagsusuri at pagpapayo sa HIV (sa mga 12 taong gulang o mas matanda) 

▪ Mga impeksiyon na naililipat sa pamamagitan ng pakikipagtalik (sa mga  

12 taong gulang o mas matanda) 

▪ Mga serbisyo ng chiropractor (maaaring kailangan ng referral kapag 

ibinibigay ng mga FQHC, RHC, at IHCP na wala sa network) 

▪ Mga karapat-dapat na serbisyo sa ngipin 

▪ Paunang pagtatasa sa kalusugan ng isip 

▪ Outpatient na propesyonal na mga serbisyo sa kalusugan ng pag-uugali  

Maaari ring makakuha ang mga menor de edad ng outpatient na serbisyo sa 

pangangalaga ng kalusugan ng isip, mga sensitibong serbisyo, at mga serbisyo  

sa pagkalulong sa alak o droga nang walang pahintulot ng magulang. Para sa 

karagdagang impormasyon, basahin ang “Mga serbisyong pinahihintulutan para  

sa menor de edad” at “Mga serbisyo sa paggamot ng sakit sa pagkalulong sa alak  

o droga” sa handbook na ito. 

 

Handa ka na bang tumigil sa paninigarilyo? Tumawag sa Ingles:  

1-800-300-8086 o Espanyol: 1-800-600-8191 para malaman kung 

paano. O pumunta sa www.kickitca.org. 

http://www.nobutts.org/
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Paunang pag-apruba (paunang pagpapahintulot) 

Para sa ilang uri ng pangangalaga, kakailanganing humingi ng pahintulot ng iyong  

PCP o espesyalista sa Anthem bago mo makuha ang pangangalaga. Tinatawag itong 

paghingi ng paunang pagpapahintulot, nauunang pag-apruba, o paunang pag-apruba. 

Nangangahulugan ito na dapat tiyakin ng Anthem na ang pangangalaga ay medikal na 

kinakailangan o kailangan. 

Ang mga serbisyong Medikal na Kinakailangan ay makatuwiran at kinakailangan upang 

protektahan ang iyong buhay, pinapanatiling hindi ka magkakaroon ng malubhang  

sakit o kapansanan, o bawasan ang matinding sakit mula sa isang natukoy na sakit, 

karamdaman, o pinsala. Para sa mga Miyembro na wala pang 21 taong gulang,  

ang mga serbisyo ng Medi-Cal ay kinabibilangan ng pangangalagang medikal na 

kinakailangan upang ayusin o pagaanin ang pisikal o mental na sakit o kondisyon. 

Palaging kailangan ng mga sumusunod na serbisyo ng paunang pag-apruba (paunang 

pagpapahintulot), kahit na kukunin mo ang mga ito mula sa isang provider sa network 

ng Anthem: 

▪ Pagpapaospital, kung hindi isang emergency 

▪ Mga serbisyo sa labas ng sineserbisyuhang lugar ng Anthem, kung hindi 

isang emergency o hindi agaran 

▪ Pag-oopera ng outpatient 

▪ Pangmatagalang pangangalaga o mga serbisyo ng may kasanayang 

pagkalinga sa isang pasilidad ng pag-aalaga 

▪ Mga espesyal na paggamot, imaging, pagsusuri, at mga pamamaraan 

▪ Mga serbisyo sa transportasyong medikal kapag hindi emergency. Hindi 

kailangan ng paunang pag-apruba ng mga serbisyo ng ambulansyang  

pang-emergency. 

▪ Mga Supporta sa Komunidad (CS) 

 

Sa ilalim ng Seksyon 1367.01(h)(1) ng Kodigo sa Kalusugan at Kaligtasan, 

pagpapasyahan ng Anthem ang mga karaniwang paunang pag-apruba (paunang 

pagpapahintulot) sa loob ng 5 araw ng negosyo kung kailan natanggap ng Anthem  

ang impormasyon na makatuwirang kinakailangan upang magdesisyon. 

Para sa mga kahilingan na kung saan tinutukoy ng provider o ng Anthem na ang 

pagsunod sa karaniwang haba ng oras ay maaaring ilagay sa panganib ang iyong 

buhay o kalusugan o kakayahang matamo, mapanatili, o mabawi ang ganap na lakas, 
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gagawa ang Anthem ng pinabilis (mabilis) na desisyon ng paunang pag-apruba 

(paunang pagpapahintulot). Magbibigay ang Anthem sa iyo ng abiso na kasing bilis  

ng pangangailangan ng kondisyon ng iyong kalusugan at hindi lalampas sa 72 oras 

pagkatapos matanggap ang kahilingan para sa mga serbisyo. 

Ang mga hinihinging paunang pag-apruba (paunang pagpapahintulot) ay sinusuri ng 

mga klinikal o medikal na kawani, gaya ng mga doktor, nars, at parmasyutiko. 

Hindi binabayaran ng Anthem ang mga tagapagsuri upang tanggihan ang saklaw  

o mga serbisyo. Kung hindi aaprubahan ng Anthem ang kahilingan, padadalhan ka  

ng Anthem ng liham na Abiso ng Aksyon (NOA). Sasabihin sa iyo ng sulat na NOA 

kung paano mag-file ng isang apela kung hindi ka sumasang-ayon sa desisyon. 

Makikipag-ugnayan sa iyo ang Anthem kung kailangan ng Anthem ng higit pang 

impormasyon o mas maraming oras upang suriin ang iyong kahilingan. 

Hindi mo kailanman kailangan ng paunang pag-apruba (paunang pagpapahintulot) para 

sa pang-emergency na pangangalaga, kahit na ito ay wala sa network at wala sa iyong 

sineserbisyuhang lugar. Kabilang dito ang pagle-labor at panganganak kung buntis ka. 

Hindi mo kailangan ng paunang pag-apruba para sa ilang partikular na serbisyo sa 

sensitibong pangangalaga. Para malaman ang higit pa tungkol sa mga serbisyo sa 

sensitibong pangangalaga, pumunta sa “Sensitibong pangangalaga” sa hulihan ng 

kabanatang ito. 

Para sa mga tanong tungkol sa paunang pag-apruba (paunang pagpapahintulot), 

tumawag sa 800-407-4627 (TTY 711). 

Mga ikalawang opinyon 

Maaaring naisin mo ang ikalawang opinyon tungkol sa pangangalagang sinasabi ng 

iyong provider na kailangan mo o tungkol sa iyong pagsusuri o plano ng paggamot. 

Halimbawa, maaaring naisin mo ang ikalawang opinyon kung hindi ka tiyak na 

kailangan mo ang iniresetang paggamot o operasyon o sinubukan mong sundin  

ang isang plano ng paggamot at hindi ito tumalab.  

Kung gusto mo ng ikalawang opinyon, ire-refer ka namin sa isang kwalipikadong 

provider sa network na makapagbibigay sa iyo ng ikalawang opinyon. Para sa tulong  

sa pagpili ng provider, tumawag sa 800-407-4627 (TTY 711). 

Magbabayad ang Anthem para sa ikalawang opinyon kung hiniling mo ito o ng iyong 

provider sa network at nakuha mo ang ikalawang opinyon mula sa isang provider sa 
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network. Hindi mo kailangan ng pahintulot mula sa Anthem upang makakuha ng 

ikalawang opinyon mula sa isang provider sa network. Gayundin, kung kailangan mo ng 

referral, makakatulong ang iyong provider sa network na makakuha ka ng referral para 

sa ikalawang opinyon kung kailangan mo nito. 

Kung walang provider sa network ng Anthem na magbibigay sa iyo ng ikalawang 

opinyon, babayaran ng Anthem ang ikalawang opinyon mula sa isang provider na wala 

sa network. Sasabihin sa iyo ng Anthem sa loob ng 5 araw ng negosyo kung ang pinili 

mong provider para sa ikalawang opinyon ay inaprubahan. Kung mayroon kang hindi 

gumagaling, malubha, o malalang sakit, o humaharap ka sa isang agaran at malalang 

panganib sa iyong kalusugan, kabilang ang, ngunit hindi limitado sa, pagkawala ng 

buhay, binti o braso, o pangunahing bahagi ng katawan o paggana ng katawan, 

sasabihin sa iyo ng Anthem nang nakasulat sa loob ng 72 oras.  

Kung tatanggihan ng Anthem ang iyong kahilingan para sa ikalawang opinyon, maaari 

maghain ng karaingan. Upang lalo pang magkaroon ng kaalaman tungkol sa mga 

karaingan, pumunta sa heading na “Mga Reklamo” sa kabanatang pinamagatan na 

“Pag-uulat at Paglutas ng Mga Problema” sa handbook na ito. 

Sensitibong pangangalaga 

Mga serbisyo na kailangan ang pahintulot para sa wala pa sa  

hustong gulang 

Kung wala ka pang 18 taong gulang, makakatanggap ka ng ilang serbisyo nang walang 

pahintulot ng magulang o tagapangalaga. Tinatawag ang mga serbisyong ito na mga 

serbisyo ng pahintulot para sa menor-de-edad. 

Maaari mong matanggap ang mga sumusunod na serbisyo nang walang pahintulot ng 

iyong magulang o tagapangalaga: 

▪ Mga serbisyo sa seksuwal na pag-atake, kasama ang pangangalaga  

sa kalusugan ng isip para sa outpatient 

▪ Pagbubuntis 

▪ Pagpaplano ng pamilya at pagkontrol ng pagbubuntis 

▪ Mga serbisyo sa pagpapalaglag 

Kung ikaw ay 12 taong gulang pataas, makukuha mo rin ang mga serbisyong ito nang 

walang pahintulot ng iyong magulang o tagapangalaga: 
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▪ Pangangalaga sa kalusugan ng isip ng outpatient para sa: 

▪ Seksuwal na pag-atake 

▪ Incest o pakikipagtalik ng magkamag-anak 

▪ Pisikal na pag-atake 

▪ Pang-aabuso sa bata 

▪ Kapag naiisip mong saktan ang iyong sarili o ibang tao 

▪ Pag-iwas, pagsusuri, at paggamot sa HIV/AIDS 

▪ Pag-iwas, pagsusuri, at paggamot sa mga impeksiyon na naililipat sa 

pamamagitan ng pakikipagtalik 

▪ Paggamot ng sakit sa paggamit ng kontroladong kemikal  

▪ Para sa karagdagang impormasyon, pumunta sa “Mga serbisyo sa 

paggamot sa sakit sa paggamit ng kontroladong kemikal” sa handbook 

na ito. 

Para sa pagsusuri sa pagbubuntis, mga serbisyo sa pagpaplano ng pamilya, mga 

serbisyo sa pagkontrol sa pagbubuntis, o mga serbisyo para sa mga impeksyong 

naipapasa sa pakikipagtalik, hindi kailangang maging bahagi ng network ng Anthem ang 

doktor o klinika. Maaari kang pumili ng anumang provider ng Medi-Cal at magpunta sa 

kanila para sa mga serbisyong ito nang walang referral o paunang pag-apruba (paunang 

pagpapahintulot). Para sa mga serbisyo na kailangan ang pahintulot para sa menor-de-

edad na hindi mga espesyal na serbisyo sa kalusugan ng pag-iisip, puwede kang 

pumunta sa isang provider na nasa network nang walang referral at walang paunang 

pag-apruba. Hindi ka kailangang i-refer ng iyong PCP at hindi mo kailangang kumuha ng 

paunang pag-apruba mula sa Anthem para makakuha ng mga serbisyo na kailangan ang 

pahintulot para sa menor-de-edad na saklaw sa ilalim ng Handbook ng Miyembro na ito.  

Ang mga serbisyo ng pahintulot para sa menor-de-edad na mga espesyal na serbisyo 

sa kalusugan ng pag-iisip ay hindi saklaw sa ilalim ng Handbook ng Miyembro na ito. 

Ang mga espesyal na serbisyo sa kalusugan ng pag-iisip ay saklaw ng plano sa 

kalusugan ng pag-iisip ng county para sa county kung saan ka nakatira. 

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 Linya ng Nars nang walang bayad sa 800-224-0336 (TTY 711).  

Hindi magpapadala ang Anthem ng impormasyon tungkol sa pagkuha ng mga 

sensitibong serbisyo sa mga magulang o tagapangalaga. Mangyaring sumangguni  

sa seksyong “Abiso sa Mga Gawi sa Pagkapribado” para sa impormasyon tungkol sa 

kung paano humiling ng mga kompidensyal na komunikasyong nauugnay sa mga 

sensitibong serbisyo.  
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Mga serbisyo sa sensitibong pangangalaga para sa nasa  

hustong gulang 

Bilang isang nasa hustong gulang (18 taon o mas matanda), maaaring hindi mo nais na 

magpatingin sa iyong PCP para sa sensitibo o pribadong pangangalaga. Kung gayon, 

maaari kang pumili ng sinumang doktor o klinika para sa mga sumusunod na uri ng 

pangangalaga: 

▪ Pagpaplano ng pamilya at pagkontrol ng pagbubuntis (kasama ang 

sterilization para sa mga nasa hustong gulang na 21 taong gulang pataas) 

▪ Pagsusuri at pagpapayo sa pagbubuntis 

▪ Pag-iwas at pagsusuri sa HIV/AIDS 

▪ Pag-iwas, pagsusuri, at paggamot sa mga impeksiyon na naililipat sa 

pamamagitan ng pakikipagtalik 

▪ Pangangalaga matapos ang seksuwal na pag-atake 

▪ Mga serbisyo sa pagpapalaglag ng outpatient 

Hindi kailangang maging bahagi ng network ng Anthem ang doktor o klinika. Maaari 

kang pumili ng anumang provider ng Medi-Cal at magpunta sa kanila nang walang 

referral o paunang pag-apruba (paunang pagpapahintulot). Maaaring hindi saklaw ang 

mga serbisyo mula sa provider na wala sa network na hindi nauugnay sa sensitibong 

pangangalaga. Para sa tulong sa paghanap ng doktor o klinika na nagbibigay ng mga 

serbisyong ito, o para sa tulong sa pagkuha ng mga serbisyong ito (kabilang ang 

transportasyon), maaari kang tumawag sa 800- 407- 4627 (TTY 711). Maaari ka ring 

tumawag sa 24/7 na Linya ng Nars nang walang bayad sa 800-224-0336 (TTY 711).  

Hindi magpapadala ang Anthem ng impormasyon tungkol sa pagkuha ng mga 

sensitibong serbisyo sa ibang miyembro ng sambahayan. Mangyaring sumangguni  

sa seksyong “Abiso sa Mga Gawi sa Pagkapribado” para sa impormasyon tungkol sa 

kung paano humiling ng mga kompidensyal na komunikasyong nauugnay sa mga 

sensitibong serbisyo.  

Moral na pagtutol 

Ang ilang provider ay mayroong moral na pagtutol sa ilang saklaw na serbisyo. 

Nangangahulugan ito na may karapatan silang hindi ialok ang ilang saklaw na serbisyo 

kung mayroon silang moral na pagtutol sa mga serbisyong ito. Kung may moral na 

pagtutol ang iyong provider, maaari siyang makatulong sa iyo na humanap ng ibang 

provider para sa mga serbisyong kailangan. Maaari ding makipagtulungan sa iyo ang 

Anthem upang maghanap ng provider.  
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Hindi nagbibigay ang ilang ospital at iba pang provider ng serbisyo ng isa o mas marami pa 

sa mga sumusunod na serbisyo na maaaring saklaw sa ilalim ng iyong kontrata ng plano at 

na maaaring kailanganin mo o ng miyembro ng iyong pamilya:  

▪ Pagpaplano ng pamilya 

▪ Mga serbisyo sa pagpipigil sa kakayahang magkaroon ng anak, kabilang ang 

emergency na pagpipigil sa kakayahang magkaroon ng anak  

▪ Isterilisasyon, kabilang ang tubal ligation sa panahon ng panganganak 

▪ Mga paggamot sa pagkabaog 

▪ Pagpapalaglag 

 

Dapat kang kumuha ng mas maraming impormasyon bago ka magpatala. Tawagan ang 

iyong inaasahang doktor, grupong medikal, independent practice association, o klinika, 

o tawagan ang Anthem sa 800-407-4627 (TTY 711) upang matiyak na makukuha mo 

ang mga serbisyo sa pangangalagang pangkalusugan na kailangan mo. 

 

Available ang mga serbisyong ito at dapat tiyakin ng Anthem na makakapagpatingin ka 

o ang miyembro ng iyong pamilya sa isang provider o maia-admit ka sa isang ospital  

na magsasagawa ng mga saklaw na serbisyo. Tumawag sa Anthem sa 800-407-4627 

(TTY 711) kung may mga tanong ka o kailangan mo ng tulong sa paghahanap  

ng provider. 

Agarang pangangalaga 

Ang agarang pangangalaga ay hindi para sa isang pang-emergency o nagbabanta sa 

buhay na kondisyon. Ito ay para sa mga serbisyo na kailangan mo upang iwasan ang 

malubhang pinsala sa iyong kalusugan mula sa biglaang sakit, pinsala, o komplikasyon 

ng isang kondisyon na mayroon ka na. Karamihan sa mga agarang pangangalaga ay 

hindi nangangailangan ng paunang pag-apruba (paunang pagpapahintulot) sa loob ng 

48 oras mula sa iyong kahilingan para sa isang appointment. Kung hinihingi ng mga 

serbisyo sa agarang pangangalaga na kailangan mo ang paunang pag-apruba,  

mag-aalok sa iyo ng appointment sa loob ng 96 na oras mula sa iyong kahilingan.  

Para sa agarang pangangalaga, tumawag sa iyong PCP. Kung hindi mo makaugnayan 

ang iyong PCP, tumawag sa 800-407-4627 (TTY 711). O maaari kang tumawag sa  

24/7 na Linya ng Nars nang walang bayad sa 800-224-0336 (TTY 711), para malaman 

ang antas ng pangangalaga na magiging pinakamainam sa iyo.  
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Kung kailangan mo ng agarang pangangalaga sa labas ng lugar ng serbisyo, pumunta 

sa pinakamalapit na pasilidad ng agarang pangangalaga.  

Ang mga pangangailangan para sa agarang pangangalaga ay maaaring: 

▪ Sipon  

▪ Masakit na lalamunan  

▪ Lagnat  

▪ Pananakit ng tainga  

▪ Napuwersang kalamnan  

▪ Mga serbisyo sa pagiging ina  

Dapat mong kunin ang mga serbisyo sa agarang pangangalaga mula sa isang  

provider na nasa network kapag nasa loob ka ng lugar ng serbisyo ng Anthem. Hindi  

mo kailangan ng paunang pag-apruba (paunang pagpapahintulot) para sa agarang 

pangangalaga mula sa mga provider na nasa network sa loob ng lugar ng serbisyo ng 

Anthem. Kung nasa labas ka ng lugar ng serbisyo ng Anthem pero nasa loob ka ng 

Estados Unidos, hindi mo kailangan ng paunang pag-apruba para makakuha ng agarang 

pangangalaga. Pumunta sa pinakamalapit na pasilidad para sa agarang pangangalaga. 

Hindi sinasaklaw ng Medi-Cal ang mga serbisyo sa agarang pangangalaga sa labas ng 

Estados Unidos. Kung bumibiyahe ka sa labas ng Estados Unidos at kailangan mo ng 

agarang pangangalaga, hindi namin sasaklawin ang iyong pangangalaga. 

Kung kailangan mo ng aragang pangangalaga para sa kalusugan ng pag-iisip, tawagan 

ang plano sa kalusugan ng pag-iisip ng iyong county o Mga Serbisyo para sa Miyembro 

sa 800-407-4627 (TTY 711). Maaari kang tumawag sa plano sa kalusugan ng pag-iisip 

ng iyong county o sa Organisasyon sa Kalusugan sa Pag-uugali ng Anthem sa 

anumang oras, 24 na oras sa isang araw, 7 araw sa isang linggo. Upang mahanap  

ang mga walang bayad na numero ng telepono ng lahat ng county online, bumisita  

sa http://www.dhcs.ca.gov/individuals/Pages/MHPContactList.aspx. 

Maaari kang bigyan ng iyong provider sa agarang pangangalaga ng gamot bilang 

bahagi ng iyong pagpapatingin para sa agarang pangangalaga. Kung makatanggap ka 

ng mga gamot bilang bahagi ng iyong pagpapatingin, sasaklawin ng Anthem ang mga 

gamot bilang bahagi ng iyong saklaw sa agarang pangangalaga. Kung binigyan ka ng 

iyong provider sa agarang pangangalaga ng resetang dadalhin sa botika, sasaklawin ng 

programa ng Medi-Cal Rx ang mga gamot. Para malaman ang higit pa tungkol sa  

Medi-Cal Rx, pumunta sa heading na “Mga iniresetang gamot na saklaw ng Medi-Cal 

Rx” sa seksyong “Iba pang programa at serbisyo ng Medi-Cal” sa Kabanata 4. 

http://www.dhcs.ca.gov/individuals/Pages/MHPContactList.aspx
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LiveHealth® Online 

Maaaring ma-access ng mga miyembro ng Anthem ang LiveHealth Online nang 24/7 

gamit ang smartphone, tablet, o computer. Iniuugnay ng LiveHealth Online ang mga 

pasyente sa mga doktor na sertipikado ng board na sumusuporta sa kalusugang pisikal at 

pag-iisip. Maaaring magreseta ng mga gamot ang doktor at ipadala ang mga ito sa iyong 

botika. Tanging mga hindi kontroladong kemikal lamang ang maaaring ireseta. 

Maaaring gamitin ng mga miyembro ang LiveHealth Online nang 24/7 sa pamamagitan 

ng pagtawag sa 888-548-3432 (TTY 711), pag-download sa libreng LiveHealth Online 

mobile app, o pagpunta sa livehealthonline.com para magrehistro. 

Mga detalye ng programa ng LiveHealth Online 

 LiveHealth Online 

medical 

LiveHealth Online 

psychiatry 

LiveHealth Online 

psychology 

Mga uri ng 

provider 

Mga doktor na 

sertipikado ng board 

Mga doktor na 

sertipikado ng board 

Mga lisensyadong 

psychologist (PhD) 

at therapist (mga 

social worker — 

dalubhasang antas) 

Inaalok na 

benepisyo 

Gamot kung klinikal 

na kinakailangan 

Gamot kung klinikal 

na kinakailangan 

pagkatapos ng 

inisyal na pagsusuri 

 

Availability Makukuha 24/7/365 Appointment: Mula  

8 a.m. hanggang  

8 p.m. sa lahat ng 

mga time zone 

Appointment: Mula  

7 a.m. hanggang  

11 p.m. 
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 LiveHealth Online 

medical 

LiveHealth Online 

psychiatry 

LiveHealth Online 

psychology 

Tagal ng 

pagpapatingin 

10 minuto 30 hanggang 45 

minuto para sa 

paunang pagtatasa; 

15 minuto para sa 

mga follow-up na 

sesyon kung 

kinakailangan para 

sa medikal na 

pagsusuri. 

45 minuto 

Karaniwang 

tagal ng 

paghihintay 

Humigit-kumulang 

10 minuto 

14 na araw  

o mas mababa 

4 na araw  

o mas mababa 

Edad na 

sineserbisyuhan 

Walang limitasyon 

sa edad; tutukuyin 

ng doktor kung 

magagamot nang 

virtual o hindi ang 

pasyente. 

18 taon o mas 

matanda 

10 taon o mas 

matanda 

Halaga Madaling pag-

access ng 

pangangalaga sa 

tahanan. Iniiwasan 

ang maaksayang 

paghihintay para sa 

mga pagpapatingin 

sa ER para sa mga 

hindi pang-

emergency na 

kondisyon. 

Higit na mas malawak na access sa mga 

provider ng kalusugan ng pag-uugali sa 

tahanan. 
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Karaniwang ginagamot na kondisyon:

▪ Mga galos, hindi  

malubhang sugat 

▪ Tagihawat 

▪ Mga allergy/allergic rhinitis 

▪ Hika 

▪ Pananakit ng likod  

▪ Ubo/sipon 

▪ Diabetes/hypoglycemia 

▪ Pagdudumi 

▪ Pananakit ng tainga 

▪ Lagnat, influenza/trangkaso 

▪ Pananakit ng ulo/migraine 

▪ Altapresyon  

▪ Kawalang-pagpipigil sa pag-

ihi/pagdumi 

▪ Kawalan ng tulog 

▪ Pagduduwal/pagsusuka  

▪ Pinkeye at iba pang impeksiyon 

sa mata 

▪ Mga rash/pagpapantal sa balat 

▪ Impeksiyon sa sinus 

▪ Pananakit ng 

lalamunan/pharyngitis  

▪ Mga pilay at pagkabanat  

ng kalamnan 

 

Karaniwang ginagamot na kondisyon sa pag-uugali: 

▪ Pagkabalisa 

▪ Bipolar disorder 

▪ Pagharap sa sakit 

▪ Depresyon 

▪ Pagdadalamhati 

▪ Obsessive compulsive disorder 

▪ Mga panic attack 

▪ Mga isyu sa pag-aalaga ng bata 

▪ Post-traumatic stress disorder 

▪ Mga isyu sa relasyon 

▪ Stress 

Nag-aalok ang LiveHealth Online ng patuloy na paggamot mula sa parehong provider 

sa kalusugan ng pag-uugali.  

 

Mga limitasyon ng LiveHealth Online 

Hindi nagbibigay ang LiveHealth Online ng: 

▪ Pag-iwas sa sakit o patuloy na medikal na pangangalaga  

▪ Mga utos sa laboratoryo 

▪ Access sa pangangalaga ng espesyalista  
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Dapat magtakda ng appointment ang mga miyembro sa kanilang PCP bilang unang 

pagpipilian para sa hindi pang-emergency na pangangalaga. 

 

Pagpapatunay ng pagiging miyembro sa Anthem para sa LiveHealth Online 

Dapat idagdag ang ID ng miyembro ng Anthem sa account ng LiveHealth Online para 

makatanggap ng mga libreng serbisyo. Dapat na edad 18 taon ang mga miyembro 

upang magkaroon ng sarili nilang account ng LiveHealth Online. 

▪ Maidadagdag ng mga magulang ang ID ng miyembro ng Anthem ng kanilang 

anak sa personal na account. 

▪ Makapag-iimbita ang mga miyembro ng mga bisita upang makilahok sa mga live 

na pagpapatingin sa video: 

 Mga miyembro ng pamilya 

 Iba pang provider 

▪ Maibabahagi ng mga miyembro ang buod ng kanilang medikal na tala sa 

kanilang PCP o kaninuman sa pamamagitan ng email o fax.  

 

Nag-aalok ang LiveHealth Online ng patuloy na paggamot mula sa parehong 

provider sa kalusugan ng pag-uugali: 

▪ Makakatanggap ang mga miyembro ng 24/7 na tulong sa pamamagitan ng 

pagtawag sa 888-548-3432 (TTY 711), sa pagdownload ng libreng mobile app 

ng LiveHealth Online o sa pagbisita sa livehealthonline.com upang 

magparehistro. 

▪ Para sa agarang tulong sa pagpapareseta matapos ang online na pagpapatingin, 

maaaring tumawag ang mga miyembro sa 888-982-7956. 

 

Pang-emergency na pangangalaga 

Para sa pang-emergency na pangangalaga, tumawag sa 911 o pumunta sa 

pinakamalapit na emergency room (ER). Para sa pang-emergency na pangangalaga, 

hindi mo kailangan ng paunang pag-apruba (paunang pagpapahintulot) mula  

sa Anthem.  

Sa loob ng Estados Unidos, kasama ang anumang Teritoryo ng U.S., may karapatan 

kang gamitin ang anumang ospital o iba pang setting para sa pang-emergency  

na pangangalaga.  
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Sa labas ng U.S., ang mga serbisyong pang-emergency lang na nangangailangan  

ng pagpapaospital sa Canada at Mexico ang saklaw. Ang mga pangangalagang  

pang-emergency at iba pang pangangalaga sa ibang bansa ay hindi saklaw. 

Ang pang-emergency na pangangalaga ay para sa mga medikal na kondisyon na 

nagbabanta sa buhay. Ang pangangalagang ito ay para sa isang karamdaman o 

pinsala na ang isang maingat (makatuwiran) na karaniwang tao (hindi propesyonal sa 

pangangalagang pangkalusugan) na may karaniwang kaalaman sa kalusugan at 

medisina ay makakaasa na, kung hindi ka makakuha kaagad ng pangangalaga, 

maaaring malagay mo sa panganib ang iyong kalusugan (o ang kalusugan ng iyong 

sanggol na ipinagdadalang-tao), o maaaring lubhang mapinsala ang paggana ng iyong 

katawan, organ ng katawan, o bahagi ng katawan. Kabilang sa mga halimbawa, ngunit 

hindi limitado sa: 

▪ Aktibong pagle-labor 

▪ Baling buto 

▪ Malalang pananakit 

▪ Pananakit ng dibdib 

▪ Problema sa paghinga 

▪ Malubhang pagkapaso 

▪ Labis na dosis ng gamot 

▪ Pagkahimatay 

▪ Matinding pagdurugo 

▪ Mga psychiatric na pang-emergency na kondisyon, gaya ng matinding 

depresyon o pag-iisip ng pagpapakamatay (maaaring saklawin ng mga  

plano sa kalusugan ng pag-iisip ng county) 

Huwag kang pumunta sa ER para sa karaniwang pangangalaga  

o pangangalagang hindi kailangan kaagad. Dapat kang makakuha ng karaniwang 

pangangalaga mula sa iyong PCP, na higit na nakakakilala sa iyo. Kung hindi ka 

sigurado kung ang iyong medikal na kondisyon ay isang emergency, tumawag sa  

iyong PCP. Maaari ka ring tumawag sa 24/7 na Linya ng Nars nang walang bayad  

sa 800-224-0336 (TTY 711). 

Kung kailangan mo ng pang-emergency na pangangalaga na malayo sa tahanan, 

pumunta sa pinakamalapit na emergency room (ER), kahit na wala ito sa network ng 

Anthem. Kung pupunta ka sa isang ER, hilingin sa kanila na tumawag sa Anthem. Ikaw 

o ang ospital kung saan ka tinanggap ay dapat na tumawag sa Anthem sa loob ng  

24 na oras pagkatapos mong makatanggap ng pang-emergency na pangangalaga. 

Kung naglalakbay ka sa labas ng U.S., maliban sa Canada o Mexico, at kailangan mo 
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ng pang-emergency na pangangalaga, hindi sasaklawan ng Anthem ang iyong 

pangangalaga. 

Kung kailangan mo ng pang-emergency na transportasyon, tumawag sa 911. Hindi mo 

kailangang humiling muna sa iyong PCP o sa Anthem bago ka pumunta sa ER.  

Kung kailangan mo ng pangangalaga sa isang ospital na wala sa network pagkatapos 

ng iyong emergency (pangangalaga pagkatapos ng pagpapanatag), tatawagan ng 

ospital ang Anthem.  

Tandaan: Huwag tumawag sa 911 maliban kung ito ay isang emergency. Kumuha  

ng pang-emergency na pangangalaga para lang sa isang emergency, hindi para  

sa karaniwang pangangalaga o hindi malubhang sakit tulad ng sipon o masakit na 

lalamunan. Kung ito ay isang emergency, tumawag sa 911 o pumunta sa pinakamalapit 

na emergency room. 

 

24/7 na Linya ng Nars 

Binibigyan ka ng Anthem ng 24/7 na Linya ng Nars ng libreng impormasyon at payong 

medikal 24 na oras kada araw, araw-araw sa buong taon. Tumawag sa 24/7 na Linya 

ng Nars sa 800-224-0336 (TTY 711) para: 

▪ Makipag-usap sa isang nars na sasagot sa iyong mga katanungang medikal, 

magbibigay ng payo sa pangangalaga, at tutulungan kang magpasya kung 

kailangan mong magpatingin kaagad sa isang provider  

▪ Makakuha ng tulong sa mga kondisyong medikal gaya ng diabetes o hika, 

kasama ang payo tungkol sa kung anong provider ang angkop para sa  

iyong kondisyon  

Ang 24/7 na Linya ng Nars ay hindi makakatulong sa mga appointment sa klinika  

o pag-refill ng mga gamot. Tawagan ang tanggapan ng iyong provider kung kailangan 

mo ng tulong sa mga ito.  

Binibigyan ka ng Anthem ng 24/7 na Linya ng Nars ng libreng 

impormasyon at payong medikal 24 na oras kada araw, araw-

araw sa buong taon. Tumawag sa 24/7 na Linya ng Nars sa  

800-224-0336 (TTY 711).  
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Mga paunang direktiba 

Ang isang paunang direktibang pangkalusugan ay isang legal na form. Maililista mo  

sa form ang pangangalagang pangkalusugan na gusto mo kung sakaling hindi ka 

makapagsalita o makagawa ng mga desisyon sa kalaunan. Maaari mong ilista kung 

anong pangangalaga ang hindi mo gusto. Maaari mong pangalanan ang isang tao, 

tulad ng asawa, upang gumawa ng mga desisyon para sa iyong pangangalagang 

pangkalusugan kung hindi mo kaya.  

Makakakuha ka ng form ng paunang direktiba sa mga botika, ospital, tanggapan ng 

abogado, at tanggapan ng doktor. Maaaring kailangan mong magbayad para sa form. 

Makakahanap at makakapag-download ka rin ng libreng form online. Maaari mong 

hilingin sa iyong pamilya, PCP o isang tao na pinagkakatiwalaan mo na tulungan kang 

punan ang form.  

May karapatan kang ipalagay ang iyong paunang direktiba sa iyong mga medikal  

na talaan. May karapatan kang baguhin o kanselahin ang iyong paunang direktiba 

anumang oras. 

May karapatan kang malaman ang tungkol sa mga pagbabago sa mga batas ukol sa 

paunang direktiba. Sasabihin sa iyo ng Anthem ang tungkol sa mga pagbabago sa 

batas ng estado nang hindi lalagpas sa 90 araw pagkatapos ng pagbabago.  

Maaari kang tumawag sa Anthem sa 800-407-4627 (TTY 711) para sa karagdagang 

impormasyon. 

Donasyon ng organ at tisyu 

Makakatulong ang mga nasa hustong gulang na sumagip ng buhay sa pamamagitan  

ng pagiging isang donor ng organ o tisyu. Kung ikaw ay nasa pagitan ng 15 at 18 taong 

gulang, maaari kang maging isang donor na may nakasulat na pahintulot ng iyong 

magulang o tagapangalaga. Maaari mong baguhin ang iyong isip tungkol sa pagiging 

isang donor ng organ sa anumang oras. Kung nais mong malaman ang mas marami  

pa tungkol sa donasyon ng organ o tisyu, makipag-usap sa iyong PCP. Maaari ka ring 

bumisita sa website ng Departamento ng Mga Serbisyo para sa Kalusugan at Tao ng 

Estados Unidos sa www.organdonor.gov. 

http://www.organdonor.gov/
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4.  Mga Benepisyo 
 at serbisyo 

Ano ang saklaw ng iyong planong pangkalusugan 

Ipinapaliwanag ng kabanatang ito ang iyong mga saklaw na serbisyo bilang miyembro 

ng Anthem. Libre ang iyong mga saklaw na serbisyo hangga't medikal na kinakailangan 

ang mga ito at ibinibigay ang mga ito ng provider sa network. Dapat kang humiling sa 

amin ng paunang pag-apruba (paunang pagpapahintulot) kung ang pangangalaga ay 

wala sa network, maliban sa ilang partikular na sensitibong serbisyo, pang-emergency 

na pangangalaga, at sa agarang pangangalaga. Maaaring saklaw ng iyong planong 

pangkalusugan ang mga serbisyong medikal na kinakailangan mula sa provider na wala 

sa network. Ngunit kailangan mong tanungin ang Anthem para sa paunang pag-apruba 

(paunang pagpapahintulot) para dito. Ang mga serbisyong medikal na kinakailangan ay 

makatuwiran at kinakailangan upang protektahan ang iyong buhay, pinapanatiling hindi 

ka magkakaroon ng malubhang sakit o kapansanan, o binabawasan ang matinding 

sakit mula sa isang natukoy na sakit, karamdaman, o pinsala. Para sa mga miyembro 

na wala pang 21 taong gulang, ang mga serbisyo ng Medi-Cal ay kinabibilangan ng 

mga pangangalagang medikal na kinakailangan upang ayusin o pagaanin ang pisikal  

o mental na sakit o kondisyon. Para sa higit pang detalye hinggil sa iyong mga saklaw 

na serbisyo, tumawag sa 800-407-4627 (TTY 711). 

Makakakuha ng karagdagang benepisyo at serbisyo ang mga miyembro na wala  

pang 21 taong gulang. Basahin ang Kabanata 5: Pagpapanatiling malusog ng bata  

at kabataan para sa karagdagang impormasyon. 

Nakalista sa ibaba ang ilang pangunahing benepisyo sa kalusugan na inaalok ng 

Anthem. Ang mga benepisyong may asterisk (*) ay maaaring mangailangan ng 

paunang pag-apruba. 
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▪ Acupuncture* 

▪ Mga malulubhang (panandaliang 

panggagamot) therapy at serbisyo 

para sa pangangalaga sa tahanan 

▪ Mga pagpapabakuna para sa mga 

nasa hustong gulang (mga shot) 

▪ Pagsusuri sa allergy at mga iniksyon 

▪ Mga serbisyo ng ambulansya para sa 

isang emergency 

▪ Mga serbisyo ng anesthesiologist 

▪ Pag-iwas sa hika 

▪ Audiology* 

▪ Mga paggamot sa kalusugan  

ng pag-uugali* 

▪ Rehabilitasyon para sa puso 

▪ Mga serbisyo ng chiropractor* 

▪ Chemotherapy at Radiation therapy 

▪ Mga pagtatasa ng kalusugan  

ng pag-iisip 

▪ Mga serbisyo para sa 

manggagawang pangkalusugan  

ng komunidad 

▪ Mga serbisyo para sa nasa hustong 

gulang na nakabatay sa komunidad* 

▪ Mga supporta sa komunidad* 

▪ Mga serbisyo sa ngipin - limitado 

(gawa ng isang medikal na 

propesyonal/PCP sa isang  

opisinang medikal) 

▪ Mga serbisyong dialysis/hemodialysis 

▪ Mga serbisyo ng doula 

▪ Matibay na kagamitang  

medikal (DME)* 

▪ Mga serbisyo sa dyadic na 

pangangalaga 

▪ Mga pagpunta sa emergency room 

▪ Enteral at parenteral na nutrisyon* 

▪ Mga pagbisita at pagkonsulta sa 

tanggapan para sa pagpaplano ng 

pamilya (maaari kang pumunta sa 

isang hindi kalahok na provider) 

▪ Pampamilyang therapy  

▪ Mga serbisyo at aparato  

sa pamumuhay*  

▪ Mga hearing aid 

▪ Pangangalagang pangkalusugan  

sa tahanan* 

▪ Pangangalaga ng hospisyo* 

▪ Pangangalagang medikal at sa 

operasyon para sa inpatient* 

▪ Laboratoryo at radiology* 

▪ Pangmatagalang pangangalaga* 

▪ Mga pangmatagalan na therapy  

at serbisyong pangkalusugan  

sa tahanan* 

▪ Pangangalaga sa ina at bagong 

silang na sanggol 

▪ Pag-transplant ng malaking organ* 

▪ Occupational therapy* 

▪ Orthotics/prostheses* 

▪ Mga supply sa ostomy at urological 

▪ Mga serbisyo ng ospital na 

outpatient* 

▪ Mga serbisyo sa kalusugan ng  

pag-iisip para sa outpatient 

▪ Pag-oopera ng outpatient* 

▪ Pangangalagang pampaginhawa 

▪ Mga pagpapatingin sa PCP 

▪ Mga serbisyong pediatric  

▪ Pisikal na therapy* 

▪ Mga serbisyo ng podiatry o hinggil  

sa paa* 

▪ Mga serbisyo para sa rehabilitasyon 

ng baga 
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▪ Rapid Whole Genome Sequencing 

▪ Mga serbisyo at aparato sa 

rehabilitasyon* 

▪ Mga serbisyo ng may kasanayang 

pagkalinga* 

▪ Mga pagbisita sa espesyalista 

▪ Speech therapy* 

▪ Mga serbisyo sa pagpapaopera* 

▪ Telemedicine/Telehealth 

▪ Mga serbisyo para sa transgender* 

▪ Agarang pangangalaga 

▪ Mga serbisyo sa paningin* 

▪ Mga serbisyo sa kalusugan  

ng kababaihan 

 

Ang mga kahulugan at paglalarawan sa mga saklaw na serbisyo ay matatagpuan  

sa Kabanata 8, “Mga mahahalagang numero at salitang kailangang malaman.” 

 

Ang mga serbisyong medikal na kinakailangan ay makatuwiran at kinakailangan 

upang protektahan ang iyong buhay, panatilihing hindi ka magkakaroon ng 

malubhang sakit o kapansanan, o bawasan ang matinding sakit mula sa isang  

na-diagnose na sakit, karamdaman, o pinsala. 

Kasali sa mga kinakailangang serbisyong medikal ang mga serbisyo na 

kailangan para sa paglaki at pag-unlad ayon sa edad, o para makamit, 

mapanatili, o makamit muli ang functional na kapasidad. 

Para sa mga miyembro na wala pang 21 taong gulang, ang isang serbisyo ay 

medikal na kinakailangan kung ito ay mahalaga sa pagwawasto o pagbabawas  

sa mga depekto at pisikal at mental na sakit o kondisyon sa ilalim ng pederal  

na benepisyo ng Maaga at Pana-panahong Screening, Pagsusuri at Paggamot 

(EPSDT). Kasama rito ang pangangalaga na kailangan sa pag-aayos  

o pagpapagaan sa isang pisikal o mental na sakit o kondisyon o pagpapanatili  

ng kondisyon ng miyembro upang huwag na itong lumala. 

Hindi kasama sa mga medikal na kinakailangang serbisyo ang: 

▪ Paggamot na hindi pa nasuri o sinusuri pa 

▪ Mga serbisyo o item na hindi karaniwang tinuturing na epektibo 

▪ Mga serbisyo sa labas ng normal na kurso at tagal ng paggamot o mga 

serbisyo na walang klinikal na patnubay 

▪ Mga serbisyo para sa kaginhawaan ng tagapangalaga o provider 
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Kasama sa mga medikal na kinakailangang serbisyo ang mga saklaw na serbisyo na 

makatarungan at kailangan sa: 

▪ Pagprotekta ng buhay; 

▪ Pag-iwas sa malubhang karamdaman o malubhang kapansanan; 

▪ Pagbawas ng matinding pananakit; 

▪ Pagkamit ng paglaki at pag-unlad na naaayon sa edad; at 

▪ Pagkamit, pagpapanatili, at pagkamit muli ng functional na kapasidad. 

Para sa mga miyembrong wala pang 21 taong gulang, kasama sa mga medikal na 

kinakailangang serbisyo ang lahat ng saklaw na serbisyong nakasaad sa itaas, at 

anumang iba pang kinakailangang pangangalagang pangkalusugan, mga serbisyong 

diagnostic, paggamot, at iba pang paraan upang itama o bawasan ang mga depekto at 

pisikal at mental na sakit at kondisyon, gaya ng hinihingi ng pederal na benepisyo ng 

Maaga at Pana-panahong Screemomg, Pagsusuri at Paggamot (EPSDT). 

Nagbibigay ang EPSDT ng malawak na hanay ng mga serbisyo sa pag-iwas, pagsusuri, 

at paggamot para sa mga sanggol, bata, binata at dalaga na mababa ang kinikita na 

wala pang 21 taong gulang. Ang benepisyo ng EPSDT ay mas matatag kaysa sa 

benepisyo para sa mga nasa hustong gulang at idinisenyo ito upang masigurado na 

matutuklasan kaagad ang sakit ng mga bata at mabibigyan sila ng pangangalaga,  

nang sa gayon ay maiwasan o malaman at malunasan kaagad ang mga problema  

sa kalusugan. Ang layunin ng EPSDT ay tiyakin na ang bawat bata ay makakakuha  

ng pangangalagang pangkalusugan na kanilang kailangan sa tuwing kailangan nila  

ito — ang tamang pangangalaga sa tamang bata sa tamang panahon sa tamang lugar. 

Makikipagtulungan ang Anthem sa ibang programa upang matiyak na matatanggap mo 

ang lahat ng mga medikal na kinakailangang serbisyo, kahit na ang mga serbisyong 

iyon ay saklaw ng ibang programa at hindi ng Anthem. 

Makikipagtulungan ang Anthem sa ibang programa upang matiyak na matatanggap 

mo ang lahat ng mga medikal na kinakailangang serbisyo, kahit na ang mga 

serbisyong iyon ay saklaw ng ibang programa at hindi ng Anthem. 
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Mga benepisyo sa Medi-Cal na saklaw ng Anthem 

Mga serbisyo para sa outpatient (ambulatoryo) 

Mga pagbabakuna ng nasa hustong gulang 

Makakakuha ka ng mga pagbabakuna (mga shot) para sa nasa hustong gulang mula sa 

provider na nasa network nang walang paunang pag-apruba (paunang pagpapahintulot). 

Saklaw ng Anthem ang mga bakunang inirerekomenda ng Komite ng Tagapayo sa Mga 

Kasanayan sa Pagbabakuna (ACIP) ng Mga Sentro ng Pagkontrol at Pag-iwas sa Sakit 

(CDC), kasama ang mga bakunang kailangan mo kapag ikaw ay bibiyahe. 

Makakakuha ka rin ng ilang serbisyo sa pagpapabakuna (mga shot) para sa nasa 

hustong gulang sa botika sa pamamagitan ng Medi-Cal Rx. Upang matuto nang higit  

pa tungkol sa programa ng Medi-Cal Rx, basahin ang iba pang programa at serbisyo  

ng Medi-Cal sa seksyon ng kabanatang ito. 

Pangangalaga sa allergy 

Saklaw ng Anthem ang pagsusuri at paggamot sa allergy, kabilang ang desensitization 

sa allergy, hyposensitization, o immunotherapy. 

Mga serbisyo ng anesthesiologist 

Saklaw ng Anthem ang mga serbisyo ng anesthesia na medikal na kinakailangan  

kapag tumanggap ka ng pangangalaga para sa outpatient. Maaaring kasama rito ang 

anesthesia para sa mga procedure sa ngipin kapag ibinigay ng isang anesthesiologist, 

na maaaring mangailangan ng paunang pag-apruba (paunang pagpapahintulot). 

Mga serbisyo ng chiropractor 

Saklaw ng Anthem ang mga serbisyo ng chiropractor, na limitado sa paggamot ng 

gulugod sa pamamagitan ng manu-manong pagsasaayos. Ang mga serbisyo ng 

chiropractor ay limitado sa dalawang serbisyo kada buwan kasama ng mga serbisyo  

sa acupuncture, audiology, occupational therapy, at speech therapy (ang mga limitasyon 

ay hindi naa-apply sa mga batang wala pang 21 taong gulang). Maaaring paunang 

aprubahan ng Anthem ang iba pangserbisyo kung medikal na kinakailangan. 
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Ang mga sumusunod na miyembro ay karapat-dapat para sa mga serbisyo  

ng chiropractor: 

▪ Mga batang wala pang edad na 21 

▪ Mga buntis hanggang sa katapusan ng buwan na kinabibilangan ng 60 araw 

kasunod ng pagtatapos ng pagbubuntis 

▪ Mga residente sa pasilidad ng may kasanayang pagkalinga, pasilidad sa 

namamagitang pangangalaga, o pasilidad sa subacute na pangangalaga 

▪ Ang lahat ng mga miyembro kapag ibinibigay ang mga serbisyo sa mga 

departamento ng ospital ng county para sa outpatient, outpatient na klinika, 

FQHC, o RHC na nasa network ng Anthem. Hindi lahat ng FQHC, RHC,  

o ospital ng county ang nag-aalok ng mga serbisyo ng chiropractor para  

sa outpatient. 

Mga pagtatasa ng kalusugan ng pag-iisip 

Sinasaklaw ng Anthem ang taunang maikling pagtatasa ng kalusugan ng pag-iisip para sa 

mga miyembrong 65 taong gulang pataas at kung hindi man ay hindi karapat-dapat para sa 

katulad na pagtatasa bilang bahagi ng taunang pagpapatingin para sa kagalingan sa ilalim 

ng Programa ng Medicare. Hinahanap sa pagtatasa ng kalusugan ng pag-iisip ang mga 

senyales ng Alzheimer’s disease o dementia.  

Mga serbisyo para sa manggagawang pangkalusugan ng komunidad 

Sinasaklaw ng Anthem ang mga serbisyo ng manggagawang pangkalusugan sa 

komunidad (CHW) para sa mga indibidwal kapag inirekomenda ng isang doktor o ibang 

lisensyadong practitioner para maiwasan ang sakit, kapansanan, at iba pang kondisyon 

ng kalusugan o ang paglala nito; mapahaba ang buhay; at maitaguyod ang pisikal at 

mental na kalusugan at kahusayan. Maaaring kasama sa mga serbisyo ang: 

▪ Edukasyon at pagsasanay sa kalusugan, kasama ang pagkontrol at pag-iwas sa 

mga malubha o nakakahawang sakit; kondisyon sa kalusugan ng pag-uugali, 

perinatal, at bibig; at pag-iwas sa pinsala 

▪ Pagtataguyod at pagpapayo sa kalusugan, kasama ang pagtatakda ng layunin at 

paggawa ng mga plano ng pagkilos para tugunan ang pag-iwas at pamamahala 

ng sakit 

Mga serbisyong dialysis at hemodialysis 

Saklaw ng Anthem ang mga paggamot na dialysis. Saklaw rin ng Anthem ang mga 
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serbisyo sa hemodialysis (dialysis sa matagal na panahon) kung nagsumite ang iyong 

doktor ng kahilingan at inaprubahan ito ng Anthem. 

Hindi kasama sa coverage ng Medi-Cal ang: 

▪ Kagamitan, mga supply at mga tampok para sa ginhawa, kaginhawaan, o luho 

▪ Mga hindi medikal na item, gaya ng mga generator o accessory para gawing 

portable para sa pagbiyahe ang kagamitan sa pag-dialysis sa bahay 

Mga serbisyo ng doula 

Sinasaklaw ng Anthem ang mga serbisyo ng doula para maisama ang personal  

na suporta sa mga buntis at pamilya sa panahon ng pagbubuntis, pagle-labor,  

at pagkapanganak. 

Mga serbisyo sa dyadic na pangangalaga 

Sinasaklaw ng Anthem ang mga serbisyo sa dyadic na pangangalaga para sa mga 

miyembro at kanilang tagapangalaga na medikal na kinakailangan. 

Pampamilyang Therapy 

Sinasaklaw ng Anthem ang pampamilyang therapy kapag medikal na kinakailangan  

at binubuo ng hindi bababa sa dalawang miyembro ng pamilya.  

Kasama sa mga halimbawa ng pampamilyang therapy ang, pero hindi limitado sa,: 

▪ Psychotherapy para sa bata at magulang (edad 0 hanggang 5 taon) 

▪ Interaktibong therapy para sa magulang at bata (edad 2 hanggang 12 taon) 

▪ Therapy sa pag-iisip at pag-uugali para sa magkasintahan (mga nasa  

hustong gulang) 

Pag-oopera ng outpatient 

Saklaw ng Anthem ang mga procedure sa pagpapaopera ng outpatient. Iyong mga 

kailangan para sa mga layunin ng pagsusuri, mga pamamaraan na itinuturing bilang 

pinipili, at mga tinukoy na medikal o dental na pamamaraan para sa outpatient ay dapat 

may paunang pag-apruba (paunang pagpapahintulot).  

Mga serbisyo ng doktor 

Saklaw ng Anthem ang mga serbisyo ng doktor na medikal na kinakailangan. 
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Mga serbisyong podiatry (para sa paa) 

Saklaw ng Anthem ang mga serbisyong podiatry na medikal na kinakailangan para sa 

pagsusuri at medikal, surgical, mekanikal, pang-manipula, at elektrikal na paggamot  

ng paa. Kabilang dito ang bukung-bukong at litid na pumapasok sa paa at ang hindi 

pang-operang paggamot ng mga kalamnan at mga litid ng binti na kumokontrol sa  

mga pagkilos ng paa. 

Mga panggamot na therapy  

Saklaw ng Anthem ang iba’t ibang panggamot na therapy, kabilang ang: 

▪ Chemotherapy 

▪ Radiation therapy 

Pangangalaga sa ina at bagong silang na sanggol 

Saklaw ng Anthem ang mga serbisyong pangangalagang ito sa ina at bagong silang  

na sanggol: 

▪ Edukasyon at tulong sa pagpapasuso 

▪ Pangangalaga sa pag-anak at pagkatapos manganak 

▪ Mga pump at supply para sa suso 

▪ Pangangalaga bago manganak 

▪ Mga serbisyo ng sentro sa panganganak 

▪ Sertipikadong Komadronang Nars (CNM) 

▪ Lisensyadong Komadrona (LM) 

▪ Pagsusuri at pagpapayo sa mga henetikong sakit ng sanggol 

▪ Mga serbisyong pangangalaga sa bagong silang 

Mga serbisyo ng Telehealth 

Ang Telehealth ay isang paraan ng pagkuha ng mga serbisyo kahit na wala ka sa 

parehong pisikal na lokasyon ng iyong provider. Maaaring kabilang sa Telehealth  

ang live na pag-uusap kasama ang iyong provider. Maaaring kabilang din ang 

pagbabahagi ng impormasyon sa iyong provider kahit na walang live na pag-uusap. 

Marami kang maaaring matanggap na mga serbisyo sa pamamagitan ng telehealth. 

Subalit, maaaring hindi available ang telehealth para sa lahat ng mga saklaw na 

serbisyo. Maaari kang makipag-ugnayan sa iyong provider upang malaman kung aling 

mga serbisyo ang available gamit ang telehealth. Mahalaga na sumang-ayon ka at ang  
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iyong provider na ang paggamit ng telehealth para sa isang partikular na serbisyo ay 

angkop para sa iyo. Mayroon kang karapatan sa mga serbisyong personal at hindi mo 

kailangang gamitin ang telehealth kahit na sumang-ayon ang iyong provider na ito ay 

angkop para sa iyo. 

Mga serbisyo para sa kalusugan ng pag-iisip 

Mga serbisyo sa kalusugan ng pag-iisip para sa outpatient 

Saklaw ng Anthem ang paunang pagtatasa sa kalusugan ng pag-iisip ng isang miyembro 

nang hindi kinakailangan ang paunang pag-apruba (paunang pagpapahintulot). Maaari 

kang makakuha ng pagtatasa sa kalusugan ng pag-iisip sa anumang oras mula sa 

lisensyadong provider sa kalusugan ng pag-iisip sa network ng Anthem nang  

walang referral. 

Maaaring gumawa ang iyong PCP o provider sa kalusugan ng pag-iisip ng isang referral 

para sa karagdagang pagtatasa ng kalusugan ng pag-iisip sa isang espesyalista sa 

loob ng network ng Anthem upang malaman ang antas ng iyong kapansanan. Kung 

matukoy ng mga resulta ng pagtatasa sa kalusugan ng iyong pag-iisip na ikaw ay may 

hindi malubha o katamtamang pagkabalisa o may kahinaan sa paggana ng pag-iisip, 

emosyon, o pag-uugali, maaaring magbigay sa iyo ang Anthem ng mga serbisyo sa 

kalusugan ng pag-iisip. Saklaw ng Anthem ang mga serbisyo sa kalusugan ng pag-iisip 

tulad ng:  

▪ Pang-indibidwal o panggrupong pagtatasa at paggamot sa kalusugan ng  

pag-iisip (psychotherapy) 

▪ Pagsusuring psychological kapag klinikal na ipinahiwatig na suriin ang isang 

kondisyon ng kalusugan ng pag-iisip 

▪ Pag-unlad ng mga kakayahang kognitibo upang mapahusay ang atensiyon, 

memorya at paglutas ng problema 

▪ Mga outpatient na serbisyo para sa mga layunin ng pagsubaybay sa therapy 

sa pamamagitan ng paggamot 

▪ Outpatient na laboratoryo, mga gamot na hindi na nasasaklaw sa ilalim  

ng Listahan ng Nakakontratang Gamot ng Medi-Cal Rx  

(https://medi-calrx.dhcs.ca.gov/home), mga supply at mga suplemento 

▪ Konsultasyong psychiatric  

▪ Pampamilyang Therapy 

https://medi-calrx.dhcs.ca.gov/home
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Para sa tulong sa paghahanap ng karagdagang impormasyon sa mga serbisyo sa 

kalusugan ng pag-iisip na ibinibigay ng Anthem, tumawag sa 800-407-4627 (TTY 711). 

Kung hindi makakapagbigay sa iyo ang iyong PCP o provider sa kalusugan ng pag-iisip 

ng paggamot para sa sakit sa kalusugan ng pag-iisip na available sa network ng 

Anthem at sa loob ng mga oras na nakalista sa itaas sa seksyong “Napapanahong  

pag-access sa pangangalaga,” sasaklawin at tutulungan ka ng Anthem sa pagsasaayos 

ng mga serbisyong wala sa network.  

Kung tinukoy ng mga resulta ng iyong screening ng kalusugan ng pag-iisip na maaaring 

mayroon ka ng mas mataas na antas ng kapansanan at kailangan mo ng mga espesyal 

na serbisyo sa kalusugan ng pag-iisip (SMHS), ire-refer ka ng iyong PCP o ng iyong 

provider sa kalusugan ng pag-iisip sa planong pangkalusugan sa pag-iisip ng county 

upang tumanggap ng isang pagtatasa at tulungan kang kumonekta sa susunod na 

hakbang sa proseso.  

Upang matuto nang higit pa, basahin ang “Iba pang programa at serbisyo ng Medi-Cal” 

sa pahina 93 sa ilalim ng “Mga espesyal na serbisyo sa kalusugan ng pag-iisip.” 

Mga serbisyong pang-emergency 

Mga serbisyo para sa inpatient at outpatient na kinakailangan upang gamutin ang 

medikal na emergency 

Saklaw ng Anthem ang lahat ng serbisyong kailangan upang gamutin ang medikal na 

emergency na nangyayari sa U.S. (kabilang ang mga teritoryong katulad ng Puerto 

Rico, U.S. Virgin Islands, atbp.). Sinasaklaw din ng Anthem ang pang-emergency na 

pangangalaga na nangangailangan ng pagpapaospital 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 makakatanggap ng 

agarang medikal na atensyon, maaasahan ng maingat na karaniwang tao na 

magreresulta ito sa: 

▪ Malubhang banta sa iyong kalusugan; o 

▪ Malubhang pinsala sa mga paggana ng katawan; o 

▪ Malubhang hindi paggana ng anumang organ o bahagi ng katawan; o 

▪ Sa kaso ng isang buntis na nakakaranas ng aktibong pagle-labor, na  

paghilab ng tiyan sa panahon kung kailan mangyayari ang alinman sa  

mga sumusunod: 
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 Walang sapat na oras para ligtas na ilipat ka sa ibang ospital  

bago manganak. 

 Maaaring maging banta ang paglilipat sa kalusugan o kaligtasan mo  

o ng sanggol sa sinapupunan mo. 

Kung bibigyan ka ng emergency room ng ospital ng hanggang 72 oras na supply ng 

iniresetang gamot para sa mga outpatient bilang bahagi ng paggamot sa iyo, ang 

iniresetang gamot ay saklaw bilang bahagi ng Serbisyong Pang-emergency. Kung 

bibigyan ka ng provider ng emergency room ng ospital ng reseta na kailangan mong 

papunuan sa botika para sa mga outpatient, responsibilidad ng Medi-Cal Rx ang saklaw 

ng resetang iyon.  

Kung bibigyan ka ng parmasyutiko sa isang botika para sa mga outpatient ng 

pang-emergency na supply ng gamot, ang pang-emergency na supply na iyon  

ay saklaw ng Medi-Cal Rx at hindi ng Anthem. Ipatawag mo sa Medi-Cal Rx sa  

800-977-2273 ang botika kung kailangan nila ng tulong sa pagbibigay sa iyo  

ng pang-emergency na supply ng gamot.  

Mga serbisyo sa pang-emergency na transportasyon 

Saklaw ng Anthem ang mga serbisyo ng ambulansiya upang makatulong na dalhin  

ka sa pinakamalapit na lugar ng pangangalaga sa mga sitwasyong pang-emergency. 

Nangangahulugan ito na dapat ay sapat na malubha ang iyong kondisyon na ang iba 

pang paraan ng pagpunta sa isang lugar ng pangangalaga ay maaaring makasama sa 

iyong kalusugan o buhay. Walang saklaw na serbisyo sa labas ng U.S., maliban para 

sa mga pang-emergency na serbisyo kung saan kailangan mong manatili sa isang 

ospital sa Canada o Mexico. Kung makakatanggap ka ng serbisyo ng ambulansyang 

pang-emergency sa Canada at Mexico at hindi ka naospital sa sandaling iyon, ang 

serbisyo ng ambulansya ay hindi saklaw ng Anthem. 

Pangangalaga sa hospisyo at pampaginhawa 

Saklaw ng Anthem ang pangangalaga sa hospisyo at pangangalagang pampaginhawa 

para sa mga bata at nasa hustong gulang, na nakakatulong na bawasan ang mga 

pisikal, emosyonal, panlipunan, at espiritwal na kahirapan. Maaaring hindi makatanggap 

ang mga taong 21 taong gulang pataas ng parehong pangangalaga sa hospisyo at 

pangangalagang pampaginhawa nang magkasabay. 
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Pangangalaga sa hospisyo 

Ang pangangalaga sa hospisyo ay isang benepisyo na nagsisilbi sa mga miyembrong 

may walang lunas na sakit. Kinakailangan sa pangangalaga sa hospisyo na may taning 

ng buhay na 6 na buwan o mas mababa ang miyembro. Ito ay isang interbensiyon na 

pangunahing nakatuon sa pangangasiwa ng sakit at sintomas sa halip na sa lunas para 

pahabain ang buhay. 

Kasama sa pangangalaga sa hospisyo ang:  

▪ Mga serbisyo ng pagkalinga 

▪ Mga serbisyong pisikal, occupational, o pananalita 

▪ Mga medikal na serbisyong panlipunan 

▪ Mga serbisyong pantulong sa kalusugan sa tahanan at pangangasiwa  

ng tahanan 

▪ Mga supply at kasangkapang medikal 

▪ Ilang mga gamot at serbisyong biyolohikal (maaaring available ang ilan sa 

pamamagitan ng FFS Medi-Cal Rx) 

▪ Mga serbisyo sa pagpapayo 

▪ Mga nagpapatuloy na serbisyo ng pagkalinga na bukas nang 24 na oras sa 

panahon ng krisis at kung kinakailangan upang mapanatili sa tahanan ang 

miyembrong may walang lunas na sakit 

▪ Pangangalaga para sa panandaliang ginhawa ng inpatient para sa hanggang 

limang magkakasunod na araw sa isang ospital, pasilidad ng may 

kasanayang pagkalinga o pasilidad ng hospisyo  

▪ Panandaliang pangangalaga sa inpatient para sa pagkontrol ng sakit  

o pangangasiwa ng sintomas sa isang ospital, pasilidad ng may  

kasanayang pagkalinga o pasilidad ng hospisyo 

Pangangalagang pampaginhawa 

Ang pangangalagang pampaginhawa ay pangangalagang nakasentro sa pasyente  

at sa pamilya na nagpapahusay ng kalidad ng buhay sa pamamagitan ng maagap  

na pagtukoy, pag-iwas, at paggamot sa pagdurusa. Hindi kinakailangan sa 

pangangalagang pampaginhawa na ang miyembro ay may taning ng buhay na anim  

na buwan o mas mababa. Maaaring ibigay ang pangangalagang pampaginhawa 

kasabay ng pangangalagang panlunas.  
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Kasama sa pangangalagang pampaginhawa ang: 

▪ Advanced na pagpaplano ng pangangalaga 

▪ Pagtatasa at konsultasyon para sa pangangalagang pampaginhawa 

▪ Plano ng pangangalaga kasama ang lahat ng pinahintulutang 

pangangalagang pampaginhawa at panlunas 

▪ Team sa plano ng pangangalaga, kasama ang, pero hindi limitado sa: 

 Isang doktor ng medisina o osteopathy 

 Assistant na doktor 

 Isang rehistradong nars 

 Isang lisensyadong bokasyonal na nars o nars na practitioner 

 Social worker 

 Chaplain 

▪ Pangangasiwa ng pangangalaga 

▪ Pangangasiwa sa sakit at sintomas 

▪ Kalusugan ng pag-iisip at mga medikal na serbisyong sosyal 

Ang mga nasa hustong gulang na nasa edad 21 pataas ay hindi maaaring 

makatanggap ng parehong pangangalagang pampaginhawa at pangangalagang 

hospisyo. Kung nakakatanggap ka ng pangangalagang pampaginhawa at natutugunan 

mo ang pagiging karapat-dapat para sa pangangalaga sa hospisyo, maaari mong hingin 

na mapunta sa pangangalagang hospisyo kahit anong oras. 

Pagpapaospital 

Mga serbisyo ng anesthesiologist 

Saklaw ng Anthem ang mga medikal na kinakailangang serbisyo ng anesthesiologist sa 

kahabaan ng mga saklaw na pamamalagi sa ospital. Ang anesthesiologist ay isang 

provider na dalubhasa sa pagbibigay ng anesthesia sa mga pasyente. Ang anesthesia 

ay isang uri ng gamot na ginagamit sa panahon ng ilang medikal o dental na 

pamamaraan.  

Mga serbisyo sa ospital para sa inpatient 

Saklaw ng Anthem ang mga medikal na kinakailangang pangangalaga sa ospital sa 

inpatient kapag ikaw ay ipinaospital. 
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Mabilisang Pagkakasunod-sunod ng Buong Genome 

Ang Mabilisang Pagkakasunod-sunod ng Buong Genome (rWGS) ay isang saklaw na 

benepisyo para sa sinumang miyembro ng Medi-Cal na isang taong gulang pababa at 

nakakatanggap ng mga serbisyo sa ospital para sa inpatient sa isang intensive care 

unit. Kasama rito ang indibidwal na pagkakasunod-sunod, tatluhang pagkakasunod-

sunod para sa isang magulang o mga magulang at ang kanilang sanggol, at sobrang 

bilis na pagkakasunod-sunod. Ang rWGS ay isang bagong paraan para masuri ang 

mga kondisyon sa tamang oras para maapektuhan ang pangangalaga sa ICU ng mga 

batang isang taong gulang pababa. Kung karapat-dapat ang iyong anak para sa Mga 

Serbisyo para sa Mga Bata ng California (CCS), maaaring saklawin ng CCS ang 

pananatili sa ospital at rWGS. 

Mga serbisyo sa pagpapaopera 

Saklaw ng Anthem ang mga medikal na kinakailangang operasyon na isinasagawa sa 

isang ospital. 

Ang Programa ng Dagdag na Pagpapalawig ng Pangangalaga 

Matapos Manganak 

Nagbibigay ang Programa ng Dagdag na Pagpapalawig ng Pangangalaga Matapos 

Manganak ng pinalawig na saklaw para sa mga miyembro ng Medi-Cal sa panahon  

ng parehong pagbubuntis at pagkatapos ng pagbubuntis.  

Pinapalawig ng Programa ng Dagdag na Pagpapalawig ng Pangangalaga Matapos 

Manganak ang saklaw ng Anthem nang hanggang sa 12 buwan pagkalipas ng 

katapusan ng pagbubuntis anuman ang kita, pagkamamamayan, o katayuan sa 

imigrasyon at walang karagdagang aksyong kinakailangan. 

Mga serbisyo at aparatong pangrehabilitasyon (pang-therapy)  

at panghabilitasyon 

Kasama sa benepisyong ito ang mga serbisyo at aparato para tulungan ang mga taong 

may pinsala, kapansanan o mga pangmatagalang kondisyon para makakuha o 

gumaling ang mga kakayahan sa pag-iisip at pisikal. 

Sinasaklaw namin ang mga serbisyong pangrehabilitasyon at panghabilitasyon na 

inilarawan sa seksyong ito kung natutugunan ang lahat ng sumusunod na 

kinakailangan: 
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▪ Medikal na kinakailangan ang mga serbisyo. 

▪ Ang mga serbisyo ay para tugunan ang isang kondisyon ng kalusugan. 

▪ Ang mga serbisyo ay tumutulong sa iyo na mapanatili, matutuhan,  

o mapahusay ang mga kasanayan at paggana para sa pang-araw-araw  

na pamumuhay. 

▪ Natatanggap mo ang mga serbisyo sa isang pasilidad na nasa network, 

maliban kung mapagpasyahan ng doktor sa network na medikal na 

kinakailangang matanggap mo ang mga serbisyo sa ibang lokasyon, o hindi 

available ang isang pasilidad na nasa network para gamutin ang kondisyon 

ng iyong kalusugan. 

Saklaw ng plano ang: 

Acupuncture 

Saklaw ng Anthem ang mga serbisyong acupuncture upang maiwasan, baguhin,  

o pagaanin ang nadaramang malubha at paulit-ulit na matagal na sakit na resulta ng 

isang pangkalahatang kilalang medikal na kondisyon. Ang mga serbisyong acupuncture 

para sa outpatient (mayroon man o walang elektrikal na pagpapagana ng mga karayom) 

ay limitado sa dalawang serbisyo kada buwan kasama ng mga serbisyo sa audiology, 

chiropractic, occupational therapy, at speech therapy kapag ibinibigay ng doktor, dentista, 

podiatrist, o acupuncturist (ang limistasyon ay hindi na-aapply sa mga batang wala pang 

21 taong gulang). Maaaring paunang aprubahan (paunang pahintulutan) ng Anthem ang 

mga karagdagang serbisyo kung medikal na kinakailangan.  

Audiology (pandinig) 

Saklaw ng Anthem ang mga serbisyo sa audiology. Ang mga serbisyo ng audiology 

para sa outpatient ay limitado sa dalawang serbisyo kada buwan kasama ng mga 

serbisyo sa acupuncture, chiropractic, occupational therapy, at speech therapy (ang 

limitasyon ay hindi na-aapply sa mga batang wala pang 21 taong gulang). Maaaring 

paunang aprubahan (paunang pahintulutan) ng Anthem ang mga karagdagang  

serbisyo kung medikal na kinakailangan. 

Mga paggamot sa kalusugan ng pag-uugali 

Saklaw ng Anthem ang mga serbisyo sa paggamot sa kalusugan ng pag-uugali (BHT) 

para sa mga miyembrong wala pang 21 taong gulang sa pamamagitan ng benepisyo ng 

Maaga at Pana-panahong Screening, Pagsusuri at Paggamot (EPSDT). Kabilang sa 
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BHT ang mga serbisyo at mga programa sa paggamot, tulad ng applied behavior 

analysis at mga programa ng interbensiyon sa pag-uugali batay sa ebidensiya na 

nagpapabuti o nagpapanumbalik ng pagganap ng isang indibidwal na wala pang  

21 taong gulang hanggang sa pinakamalawak na maisasagawa. 

Nagtuturo ng mga kasanayan ang mga serbisyo ng BHT sa pamamagitan ng paggamit 

ng pagmamasid at pagpapalakas sa pag-uugali, o sa pamamagitan ng pagdidikta 

upang ituro ang bawat hakbang patungo sa isang tina-target na pag-uugali. Nakabatay 

ang mga serbisyo ng BHT sa maaasahang katibayan at hindi mga pang-eksperimento. 

Kabilang sa mga halimbawa ng mga serbisyo ng BHT ang mga interbensiyon sa pag-

uugali, mga interbensiyon na package ng kognitibong pag-uugali, komprehensibong 

paggamot ng pag-uugali, at applied behavioral analysis. 

Dapat na kinakailangang medikal ang mga serbisyong BHT, inireseta ng isang 

lisensiyadong doktor o psychologist, naaprubahang plano, at ibinigay sa isang  

paraan na sumusunod sa naaprubahang plano ng paggamot. 

Rehabilitasyon para sa puso 

Saklaw ng Anthem ang mga serbisyo para sa inpatient at outpatient sa rehabilitasyon 

ng puso. 

Matibay na kagamitang medikal (DME) 

Saklaw ng Anthem ang pagbili o pag-arkila ng mga DME na supply, kagamitan, at  

iba pang serbisyo na may reseta mula sa isang doktor, assistant na doktor, nars  

na practitioner, at mga espesyalistang klinikal na nars. Maaaring saklaw ang mga 

iniresetang item ng DME kung medikal na kinakailangan upang mapanatili ang mga 

pagkilos ng katawan na mahalaga sa mga pang-araw-araw na gawain o upang 

maiwasan ang malubhang pisikal na kapansanan.  

Karaniwan, hindi saklaw ng Anthem ang mga sumusunod: 

▪ Kaginhawaan, pampaginhawa, o mamahaling gamit, mga tampok at supply, 

maliban sa mga retail-grade na pump ng suso na inilarawan sa ilalim ng “Mga 

pump at supply ng suso” sa heading na “Pangangalaga sa ina at bagong 

silang na sanggol” sa kabanatang ito 

▪ Ang mga item na hindi ginagamit para sa pagpapanatili ng mga karaniwan na 

akitibidad sa araw-araw na pamumuhay, gaya ng gamit sa pag-eehersisyo 
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(kasama ang mga device na ginagamit sa pagbibigay ng karagdagang 

suporta para sa mga aktibidad sa libangan at laro) 

▪ Gamit para sa kalinisan, maliban kung medikal na kinakailangan para sa 

miyembro na wala pang 21 taong gulang 

▪ Mga hindi medikal na item, gaya ng mga sauna bath o elevator 

▪ Mga pagbabago sa iyong bahay o sasakyan 

▪ Mga device para sa pagsusuri ng iyong dugo o iba pang kemikal sa katawan 

(ngunit ang mga monitor ng glucose sa dugo, patuloy na monitor ng glucose, 

mga test strip at lancet para sa diabetes ay saklaw ng Medi-Cal Rx) 

▪ Elektronikong monitor para sa puso o baga maliban sa mga apnea na monitor 

para sa sanggol 

▪ Pagkumpuni o pagpalit sa gamit dahil sa pagkawala, pagkanakaw, o maling 

paggamit, maliban kung medikal na kinakailangan para sa miyembrong wala 

pang 21 taong gulang 

▪ Iba pang item na hindi karaniwang pangunahing ginagamit para sa 

pangangalagang pangkalusugan  

Subalit, sa ibang kaso, ang mga item na ito ay maaaring maaprubahan nang may 

Paunang Pagpapahintulot (Paunang Pag-apruba) na isinumite ng iyong doktor. 

Enteral at parenteral na sustansiya 

Ang mga paraang ito ng paghahatid ng sustansiya sa katawan ay ginagamit kapag 

pinipigilan ka ng isang medikal na kondisyon na makakain nang normal. Maaaring 

saklaw ang mga enteral na formula at parenteral na produkto na pangnutrisyon sa 

Medi-Cal Rx kapag medikal na kinakailangan. Maaaring saklawin ng Anthem ang  

mga pump at tubo para sa enteral (sa pamamagitan ng bituka) at parenteral  

(sa pamamagitan ng ugat), kapag medikal na kinakailangan. 

Mga hearing aid 

Saklaw ng Anthem ang mga hearing aid kung sinuri ka para sa pagkawala ng pandinig, 

ang mga hearing aid ay medikal na kinakailangan, at mayroong reseta mula sa iyong 

doktor. Ang saklaw ay limitado sa pinakamurang aid na tumutugon sa iyong mga 

pangangailangang medikal. Saklaw ng Anthem ang isang hearing aid maliban kung 

kailangan ng aid para sa bawat tainga at kung mas maganda ang resulta na iyong 

makukuha kaysa sa isang aid.  

Mga hearing aid para sa mga miyembro na wala pang 21 taong gulang 
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Ipinag-uutos ng batas ng estado na mai-refer ang mga batang nangangailangan ng 

hearing aid sa programa ng Mga Serbisyo para sa Mga Bata ng California (CCS) upang 

matukoy kung ang bata ay karapat-dapat para sa CCS. Kung karapat-dapat ang bata 

para sa CCS, babayaran ng CCS ang gastusin para sa mga hearing aid na medikal na 

kinakailangan. Kung hindi karapat-dapat ang bata para sa CCS, babayaran namin ang 

mga hearing aid na medikal na kinakailangan bilang parte ng saklaw ng Medi-Cal. 

Mga hearing aid para sa mga miyembrong edad 21 at pataas 

Sa ilalim ng Medi-Cal, saklaw namin ang sumusunod para sa bawat saklaw na  

hearing aid: 

▪ Hulma para sa tainga na kailangan sa pag-fit 

▪ Isang standard na pakete ng baterya 

▪ Mga pagbisita upang masigurado na gumagana nang tama ang aid 

▪ Mga pagbisita para sa paglilinis at pag-fit ng iyong hearing aid 

▪ Pagkukumpuni sa iyong hearing aid 

 

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

▪ Ang iyong kasalukuyang hearing aid ay hindi na nakakatulong sa pagtama  

ng iyong pandinig. 

▪ Ang iyong hearing aid ay nawala, ninakaw, o nasira at hindi na maaaring 

kumpunihin at hindi mo naman kasalanan. Kailangan mo kaming bigyan  

ng sulat na nagsasabi sa amin kung paano ito nangyari. 

 

Para sa mga nasa hustong gulang na 21 taong gulang pataas, hindi isinasali ng  

Medi-Cal ang: 

▪ Kapalit na baterya ng hearing aid 

Mga serbisyong pangkalusugan sa tahanan 

Saklaw ng Anthem ang mga serbisyong pangkalusugan na ibinibigay sa iyong tahanan, 

kapag inirereseta ng iyong doktor at sinabing medikal na kinakailangan. 

Ang mga serbisyong pangkalusugan sa tahanan ay limitado sa mga serbisyo na saklaw 

ng Medi-Cal, gaya ng: 

▪ Part-time na sanay na pag-aalaga 

▪ Part-time na tulong sa kalusugan sa tahanan 

▪ May kasanayang pisikal, occupational, at speech therapy 
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▪ Mga medikal na serbisyong panlipunan 

▪ Mga medikal na supply 

Mga supply, kagamitan at kasangkapang medikal 

Saklaw ng Anthem ang mga medikal na supply na inireseta ng doktor, assistant na 

doktor, nars na practitioner, at espesyalistang klinikal na nars. Saklaw ang ilang medikal 

na supply sa pamamagitan ng FFS Medi-Cal Rx at hindi ng Anthem. 

Hindi kasama sa saklaw ng Medi-Cal ang mga sumusunod: 

▪ Pangkaraniwang mga item sa bahay gaya ng, ngunit hindi limitado sa: 

 Adhesive tape (lahat ng uri) 

 Rubbing alcohol 

 Mga pampaganda 

 Mga cotton ball at swab 

 Mga pulbos 

 Pamunas na tisyu 

 Witch hazel 

▪ Mga pangkaraniwang gamot sa bahay gaya ng, ngunit hindi limitado sa: 

 Puting petrolatum 

 Mga langis at losyon para sa tuyong balat 

 Talc at mga produktong may halong talc 

 Mga oxidizing agent gaya ng hydrogen peroxide 

 Carbamide peroxide at sodium perborate 

▪ Hindi iniresetang mga shampoo 

▪ Mga topical na preparasyon na may benzoic at salicylic acid ointment, 

salicylic acid cream, ointment o liquid at zinc oxide paste 

▪ Iba pang item na karaniwang hindi ginagamit para sa pangangalagang 

pangkalusugan at karaniwan at pangunahing ginagamit ng mga taong walang 

partikular na pangangailangang medikal para sa mga ito. 

Occupational therapy 

Saklaw ng Anthem ang mga serbisyo sa occupational therapy, kabilang ang mga 

serbisyo sa pagsusuri sa occupational therapy, pagpaplano ng paggamot, paggamot, 

tagubilin at konsultasyon. Ang mga serbisyo sa occupational therapy ay limitado sa 

dalawang serbisyo kada buwan kasama ng mga serbisyo sa acupuncture, audiology, 

chiropractic, at speech therapy (ang limitasyon ay hindi nalalapat sa mga batang wala 
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pang 21 taong gulang). Maaaring paunang aprubahan (paunang pahintulutan) ng 

Anthem ang mga karagdagang serbisyo kung medikal na kinakailangan. 

Orthotics/prostheses 

Saklaw ng Anthem ang mga aparatong orthotic at prosthetic at mga serbisyong medikal 

na kinakailangan at inirereseta ng iyong doktor, podiatrist, dentista, o medikal na 

provider na hindi doktor. Kabilang dito ang naka-implant na mga aparato sa pandinig, 

prosthesis ng suso/bra para sa mastectomy, mahigpit na damit para sa nasunog na 

bahagi ng katawan at prosthetic na ginagamit upang manumbalik ang pagkilos o palitan 

ang isang bahagi ng katawan, o upang suportahan ang mahina o napinsalang bahagi 

ng katawan. 

Mga supply sa ostomy at urological 

Saklaw ng Anthem ang mga ostomy bag, urinary catheter, draining bag, at supply at 

pandikit sa irrigation. Hindi kabilang dito ang mga supply na para sa kaginhawaan, 

kaluwagan o luhong kagamitan o mga tampok. 

Pisikal na therapy  

Saklaw ng Anthem ang mga medikal na kinakailangang serbisyo sa pisikal na therapy, 

kabilang ang pagsusuri ng pisikal na therapy, pagpaplano ng paggamot, paggamot, 

tagubilin, mga serbisyo sa konsultasyon, at paglalapat ng mga topical (sa balat)  

na gamot. 

Rehabilitasyon ng baga 

Saklaw ng Anthem ang rehabilitasyon ng baga na medikal na kinakailangan at inireseta 

ng isang doktor. 

Mga serbisyo ng pasilidad ng may kasanayang pangangalaga 

Saklaw ng Anthem ang mga serbisyo ng pasilidad na may kasanayang pangangalaga 

bilang medikal na kinakailangan kung may kapansanan ka at kailangan mo ng mataas 

na antas ng pangangalaga. Kabilang sa mga serbisyong ito ang kuwarto at pamamalagi 

sa isang lisensiyadong pasilidad na may kasanayang pangangalaga nang 24 na oras 

kada araw. 



4 | Mga benepisyo at serbisyo 

Tumawag sa Sentro ng Pangangalaga sa Customer sa 800-407-4627 (TTY 711). 

Nandito ang Anthem Lunes hanggang Biyernes, mula 7 a.m. hanggang 7 p.m. 

Pacific time. Libre ang pagtawag. O tawagan ang Linya ng Paghahatid ng  

California sa 711. Bumisita online sa anthem.com/ca/medi-cal. 80 

Speech therapy 

Saklaw ng Anthem ang speech therapy na medikal na kinakailangan. Ang mga serbisyo 

sa speech therapy ay limitado sa dalawang serbisyo kada buwan kasama ng mga 

serbisyo sa acupuncture, audiology, chiropractic, at occupational therapy (ang 

limitasyon ay hindi nalalapat sa mga batang wala pang 21 taong gulang). Maaaring 

paunang aprubahan (paunang pahintulutan) ng Anthem ang mga karagdagang serbisyo 

kung medikal na kinakailangan. 

Mga serbisyo para sa transgender 

Saklaw ng Anthem ang mga serbisyo para sa transgender (mga serbisyo sa 

pagpapatunay ng kasarian) bilang benepisyo kapag ito ay medikal na kinakailangan  

o kapag natutugunan ng mga serbisyo ang pamantayan para sa reconstructive  

na operasyon. 

Mga klinikal na pagsubok  

Saklaw ng Anthem ang mga gastos sa karaniwang pangangalaga ng pasyente para sa 

mga pasyenteng tinanggap sa Yugto I, Yugto II, Yugto III, o Yugto IV ng mga klinikal na 

pagsubok kung nauugnay ito sa pag-iwas, pagtuklas, o paggamot ng kanser o iba pang 

kondisyong nagbabanta sa buhay at kung ang pag-aaral ay nakakatugon sa lahat ng 

kinakailangan sa ilalim ng Kodigo sa Kalusugan at Kaligtasan 1370.6(d)(1). Saklaw ng 

Medi-Cal Rx, isang programang Medi-Cal FFS, ang halos lahat ng mga iniresetang 

gamot para sa mga outpatient. Basahin ang seksyon ng “Iniresetang gamot para sa 

mga outpatient” kalaunan sa kabanatang ito para sa karagdagang impormasyon. 

Mga serbisyo sa laboratoryo at radiology 

Saklaw ng Anthem ang mga serbisyo sa laboratoryo at X-ray para sa outpatient at 

inpatient kapag medikal na kinakailangan. Saklaw ang iba’t ibang advanced na imaging 

na pamamaraan, gaya ng mga CT scan, MRI, at PET scan, batay sa medikal na 

pangangailangan. 



4 | Mga benepisyo at serbisyo 

Tumawag sa Sentro ng Pangangalaga sa Customer sa 800-407-4627 (TTY 711). 

Nandito ang Anthem Lunes hanggang Biyernes, mula 7 a.m. hanggang 7 p.m. 

Pacific time. Libre ang pagtawag. O tawagan ang Linya ng Paghahatid ng  

California sa 711. Bumisita online sa anthem.com/ca/medi-cal. 81 

Mga serbisyo upang makaiwas sa sakit at pagpapanatiling malusog at 

pamamahala ng hindi gumagaling na sakit 

Saklaw ng plano ang: 

▪ Mga bakunang inirerekomenda ng Komite ng Tagapayo sa  

Mga Kasanayan sa Pagbabakuna 

▪ Mga serbisyo sa pagpaplano ng pamilya 

▪ Mga rekomendasyon ng Akademya ng Amerikano para sa Maliwanag  

na Kinabukasn ng Pediatrics (https://downloads.aap.org/AAP/PDF/ 

periodicity_schedule.pdf) 

▪ Mga serbisyo sa pag-iwas sa hika 

▪ Mga serbisyo sa pag-iwas sa sakit para sa mga babae na inirerekomenda ng 

American College ng Obstetricians at Gynecologists 

▪ Tulong sa pagtigil sa paninigarilyo, na tinatawag ding serbisyo sa paghinto  

sa paninigarilyo 

▪ Mga serbisyo upang makaiwas sa sakit na inirekomenda ng Mga Serbisyong 

Pang-iwas sa Sakit ng Task Force Grade A at B ng Estados Unidos  

Ipinagkakaloob ang mga serbisyo sa pagpaplano ng pamilya sa mga miyembrong nasa 

edad na maaaring mag-anak upang bigyan sila ng kakayahang tukuyin ang bilang at 

agwat ng edad ng mga anak. Kabilang sa mga serbisyong ito ang lahat ng paraan  

ng pagkontrol ng panganganak na aprubado ng FDA. Available ang mga PCP at 

espesyalista ng OB/GYN ng Anthem para sa mga serbisyo sa pagpaplano ng pamilya. 

Para sa mga serbisyo sa pagpaplano ng pamilya, maaari ka ring pumili ng isang  

Medi-Cal na doktor o klinikang hindi konektado sa Anthem na hindi kailangang kumuha 

ng form ng paunang pag-apruba (paunang pagpapahintulot) mula sa Anthem. Maaaring 

hindi saklaw ang mga serbisyo mula sa isang provider na wala sa network na hindi 

nauugnay sa pagpaplano ng pamilya. Para matuto nang higit pa, tumawag sa  

800-407-4627 (TTY 711). 

Basahin ang Kabanata 5: Pagpapanatiling malusog ng bata at kabataan para sa 

impormasyon sa pag-iwas sa sakit na pangangalaga sa mga kabataang 20 taong 

gulang pababa. 

Ang Programa sa Pag-iwas sa Diabetes 

Ang Programa sa Pag-iwas sa Diabetes (DPP) ay isang programa sa pagbabago ng 

pamumuhay na nakabatay sa pagsisiyasat. Nakatuon ang 12 buwang programang ito 

https://downloads.aap.org/AAP/PDF/periodicity_schedule.pdf
https://downloads.aap.org/AAP/PDF/periodicity_schedule.pdf


4 | Mga benepisyo at serbisyo 

Tumawag sa Sentro ng Pangangalaga sa Customer sa 800-407-4627 (TTY 711). 

Nandito ang Anthem Lunes hanggang Biyernes, mula 7 a.m. hanggang 7 p.m. 

Pacific time. Libre ang pagtawag. O tawagan ang Linya ng Paghahatid ng  

California sa 711. Bumisita online sa anthem.com/ca/medi-cal. 82 

sa mga pagbabago sa paraan ng pamumuhay at idinisenyo ang mga ito upang 

maiwasan o maipagpaliban ang paglabas ng type 2 diabetes sa mga indibidwal na 

nasuri na may prediabetes. Maaaring maging kwalipikado para sa ikalawang taon ang 

mga miyembrong nakakatugon sa mga pamantayan. Nagbibigay ang programa ng 

edukasyon at panggrupong suporta. Kabilang sa mga pamamaraan ang, ngunit hindi 

limitado sa:  

▪ Paglalaan ng peer coach 

▪ Pagtuturo ng pagsusubaybay sa sarili at paglutas ng problema  

▪ Pagbibigay ng panghihikayat at feedback 

▪ Pagbibigay ng mga materyales ng impormasyon upang suportahan ang  

mga layunin 

▪ Pagsubaybay ng mga regular na pagtimbang upang tulungang makamit ang 

mga layunin  

Dapat matugunan ng mga miyembro ang mga kinakailangan sa pagiging karapat-dapat 

sa programa upang makasali sa DPP. Kumpletuhin ang online screening na tool sa 

https://www.solera4me.com/AnthemBC_MediCal o tumawag sa Anthem para  

sa karagdagang kaalaman tungkol sa programa at pagiging karapat-dapat.  

Mga serbisyo sa pagpapanumbalik (reconstructive) 

Saklaw ng Anthem ang operasyon upang iwasto o ayusin ang hindi normal na bahagi 

ng katawan upang mapabuti o bumuo ng karaniwan na anyo hangga’t maaari. Ang  

mga hindi karaniwan na bahagi ng katawan ay iyong mga dulot ng mga depekto sa 

pagpapanganak, mga problema sa paglilinang, trauma, impeksiyon, mga tumor, sakit,  

o pagpapanumbalik ng suso matapos ang mastectomy. Maaaring mailapat ang ilang 

mga limitasyon at eksemsiyon.  

Mga serbisyo sa pagsusuri ng sakit sa pagkalulong sa alak o droga 

Saklaw ng plano ang: 

▪ Mga pagsusuri sa pagkalulong sa alak at mga pagsusuri sa ilegal na droga. 

Mga serbisyo sa outpatient para sa karamdaman sa pagkalulong sa alak  

o droga, kabilang ang mga serbisyo sa paggamot sa tahanan. 

 

Talakayin ang iyong pag-inom ng alak kasama ang iyong PCP. Para sa mga serbisyo sa 

paggamot sa pagkalulong sa alak o droga, tutulungan ng Anthem na ikoordina ang iyong 

https://www.solera4me.com/AnthemBC_MediCal
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pangangalaga sa county. Pumunta sa “Mga serbisyo sa paggamot ng sakit sa paggamit 

ng kontroladong kemikal” mamaya sa kabanatang ito para sa saklaw sa paggamot sa 

county. Mangyaring tawagan ang Anthem Behavioral Health sa 888-831-2246, 

pagkatapos ay piliin ang opsiyon 1 sunod ay opsiyon 2 kapag tinanong. 

Mga benepisyo sa paningin 

Saklaw ng plano ang: 

▪ Karaniwang pagsusuri ng mata nang isang beses kada 24 na buwan; Saklaw 

ang mga karagdagan o mas madalas na pagsusuri sa mata kung medikal na 

kinakailangan para sa mga miyembro, tulad na lamang ng mga may diabetes. 

▪ Salamin sa mata (mga frame at lente) isang beses kada 24 na buwan kapag 

mayroon kang balidong reseta.  

▪ Mga pamalit na salamin sa mata sa loob ng 24 na buwan kung mayroon kang 

pagbabago sa reseta o ang iyong salamin sa mata ay nawala, ninakaw,  

o nasira (at hindi na maaaring kumpunihin), at hindi mo naman ito kasalanan. 

Kailangan mo kaming bigyan ng sulat na nagsasabi sa amin kung paano 

nawala, ninakaw, o nasira ang iyong salamin sa mata. 

▪ Mga low vision device para sa mga may kapansanan sa paningin na hindi 

naaayos ng mga standard na salamin sa mata, contact lens, gamot,  

o operasyon na humahadlang sa kakayahan ng taong gumawa ng mga  

pang-araw-araw na gawain (hal. macular degeneration na may kaugnayan  

sa edad). 

▪ Mga contact lens na medikal na kinakailangan  

Maaaring saklaw ang pagsubok sa contact lens at mga contact lens kung ang 

paggamit ng salamin sa mata ay hindi posible dahil sa sakit o kondisyon sa 

mata (hal., kawalan ng tainga). Ang mga medikal na kondisyong kwalipikado 

para sa mga espesyal na contact lens ay kinabibilangan ng, pero hindi 

limitado sa, aniridia, aphakia, at keratoconus. 

 

Benepisyo sa transportasyon para sa mga sitwasyon na  

hindi emergency 

May karapatan ka sa medikal na transportasyon kung mayroon kang medikal na mga 

pangangailangan na pumipigil sa iyo na gumamit ng sasakyan, bus, o taxi papunta sa 

iyong mga appointment. Ang medikal na transportasyon ay maaaring ibigay para sa 
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mga saklaw na serbisyo gaya ng mga appointment na medikal, pangngipin, para sa 

kalusugan ng pag-iisip, sa paggamit ng kontroladong kemikal, at sa mga appointment 

sa botika na saklaw ng Medi-Cal. Kung kailangan mo ng hindi pang-emergency na 

medikal na transportasyon, o NEMT, maaari mo itong hilingin sa pamamagitan ng 

pakikipag-usap sa iyong doktor, dentista, podiatrist, o provider sa kalusugan ng pag-

iisip o sakit sa paggamit ng kontroladong kemikal. Magdedesisyon ang iyong provider 

kung ano ang wastong uri ng transportasyon na makakatugon sa iyong mga 

pangangailangan. Kung malaman nila na kailangan mo ng transportasyong medikal, 

irerekomenda nila ito sa pamamagitan ng pagkompleto sa isang form at pagsumite nito 

sa Anthem. Kapag naaprubahan, ang pag-apruba ay magagamit sa loob ng 12 buwan 

depende sa medikal na pangangailangan. Bukod dito, walang limitasyon sa bilang ng 

pagsakay na iyong makukuha. Kakailanganing suriin at aprubahang muli ng iyong 

doktor ang iyong medikal na pangangailangan para sa medikal na transportasyon  

kada 12 buwan. 

Ang medikal na sasakyan ay isang ambulansya, litter van, wheelchair van,  

o transportasyong panghimpapawid. Pinapayagan ng Anthem ang pinakamurang 

medikal na sasakyan para sa iyong mga pangangailangang medikal kapag kailangan 

mo ng sasakyan para sa iyong appointment. Ibig sabihin niyon, halimbawa, kung ikaw 

ay pisikal o medikal na maibibiyahe ng isang wheelchair van, hindi magbabayad ang 

Anthem para sa isang ambulansiya. May karapatan ka lang sa transportasyong 

panghimpapawid kung ang iyong medikal na kondisyon ay ginagawang imposible  

ang anumang anyo ng transportasyon sa lupa.  

Ang transportasyong medikal ay dapat magamit tuwing:  

▪ Pisikal o medikal itong kinakailangan ayon sa tinukoy ng isang nakasulat na 

pahintulot ng isang doktor o isang provider dahil wala kang kakayahang 

pisikal o medikal na gumamit ng bus, taxi, kotse, o van upang makapunta sa 

iyong appointment. 

▪ Kailangan mo ng tulong mula sa drayber patungo at pabalik sa iyong tirahan, 

sasakyan, o lugar ng paggamot dahil sa kapansanang pisikal o kapansanan 

sa pag-iisip. 

 

Upang humiling ng NEMT na inireseta ng iyong doktor para sa mga hindi agaran 

(karaniwan) na appointment, mangyaring tumawag sa Anthem sa 800-407-4627  

(TTY 711) o sa ModivCare sa 877-931-4755 (TTY 866-288-3133) nang hindi bababa  
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sa limang araw ng negosyo (Lunes hanggang Biyernes) bago ang iyong appointment. 

Para sa mga agarang appointment, mangyaring tumawag sa lalong madaling panahon. 

Pakihanda ang iyong ID card ng miyembro kapag tumawag ka.  

Mga limitasyon ng transportasyong medikal: Ibinibigay ng Anthem ang pinakamurang 

transportasyong medikal na tumutugon sa iyong mga medikal na pangangailangan sa 

pinakamalapit na provider sa iyong tahanan kung saan may available na appointment.  

Ang transportasyong medikal ay hindi maibibigay kung ang serbisyo ay hindi saklaw ng 

Medi-Cal. Kung ang klase ng appointment ay saklaw ng Medi-Cal ngunit hindi sa planong 

pangkalusugan, tutulungan ka ng Anthem na iskedyul ang iyong transportasyon. Ang 

listahan ng mga saklaw na serbisyo ay nasa Handbook ng Miyembro na ito. Ang 

transportasyon ay hindi saklaw sa labas ng network o sineserbisyuhang lugar maliban 

kung may paunang pag-apruba ng Anthem. Para sa karagdagang impormasyon o para 

humiling ng medikal na transportasyon, mangyaring tumawag sa Anthem sa 800-407-4627 

(TTY 711), o sa ModivCare sa 877-931-4755 (TTY 866-288-3133).  

Gastos ng miyembro: Walang gastos kapag ang transportasyon ay isinaayos  

ng Anthem. 

Paano makakuha ng transportasyong hindi pang-medikal  

Kasama sa iyong mga benepisyo ang pagkakaroon ng masasakyan papunta sa iyong 

mga appointment kapag ang appointment ay para sa isang serbisyong saklaw ng  

Medi-Cal at wala kang anumang access sa transportasyon. Makakakuha ka ng 

masasakyan, nang wala kang babayaran, kapag nasubukan mo na ang lahat ng  

iba pang paraan para makakuha ng transportasyon at ikaw ay:  

▪ Naglalakbay patungo at pabalik mula sa isang appointment para sa isang 

serbisyo ng Medi-Cal na pinahintulutan ng iyong provider; o  

▪ Pagkuha ng mga reseta at mga medikal na supply. 

Pahihintulutan ka ng Anthem na gumamit ng kotse, taxi, bus o iba pang 

pampubliko/pribadong paraan upang makapunta sa iyong medikal na appointment para 

sa mga serbisyong saklaw ng Medi-Cal. Sasaklawin ng Anthem ang pinakamababang 

gastos ng hindi pang-medikal na uri ng transportasyon na nakakatugon sa iyong mga 

pangangailangan. Minsan, maaari kang i-reimburse ng Anthem para sa mga paggamit 

mo ng pribadong sasakyan na ikaw mismo ang nag-asikaso. Kailangan muna itong 

maaprubahan ng Anthem bago ka makasakay, at kailangan mo kaming sabihan kung 

bakit hindi ka makakuha ng masasakyan sa ibang paraan, gaya ng bus. Maaari mo 
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itong sabihin sa amin sa pamamagitan ng pagtawag, pag-e-mail, o pagpunta nang 

personal. Hindi ka mababayaran kung ipagmamaneho mo ang iyong sarili.  

Kinakailangan ang mga sumusunod para sa kabayaran sa mileage: 

▪ Ang lisensya sa pagmamaneho ng drayber 

▪ Ang rehistro ng sasakyan ng drayber 

▪ Patunay ng insurance sa sasakyan ng drayber 

Upang humiling ng masasakyan para sa mga awtorisadong serbisyo, tumawag  

sa Anthem sa 800-407-4627 (TTY 711), o sa ModivCare sa 877-931-4755  

(TTY 866-288-3133) nang hindi bababa sa limang araw ng negosyo (Lunes-Biyernes) 

bago ang iyong appointment o tumawag sa lalong madaling panahon kapag mayroon 

kang agarang appointment. Pakihanda ang iyong ID card ng miyembro kapag  

tumawag ka. 

Tandaan: Maaaring tawagan ng mga Amerikanong Indiyano ang kanilang lokal na 

Klinika para sa Kalusugan ng Indiyano upang humingi ng transportasyong hindi  

pang-medikal. 

Mga limitasyon ng transportasyong hindi pang-medikal: Ibinibigay ng Anthem  

ang pinakamurang hindi medikal na transportasyon na tumutugon sa iyong mga 

pangangailangan sa pinakamalapit na provider sa iyong tahanan kung saan may 

available na appointment. Hindi maaaring magmaneho ng kanilang sarili ang mga 

miyembro o mai-reimburse nang direkta. Para sa karagdagang impormasyon, 

mangyaring tumawag sa Anthem sa 800-407-4627 o sa ModivCare sa  

877-931-4755 (TTY 866-288-3133). 

Hindi nalalapat ang hindi medikal na transportasyon kung: 

▪ Ang ambulansya, litter van, wheelchair van, o iba pang anyo ng medikal na 

sasakyan ay medikal na kinakailangan upang makakuha ng isang saklaw na 

serbisyo ng Medi-Cal. 

▪ Kailangan mo ng tulong mula sa drayber patungo at mula sa tirahan, 

sasakyan o lugar ng paggamot dahil sa isang pisikal o medikal na kondisyon.  

▪ Gumagamit ka ng wheelchair at hindi makakilos papasok at palabas ng 

sasakyan nang walang tulong mula sa drayber. 

▪ Ang serbisyo ay hindi saklaw ng Medi-Cal.  
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Gastos ng miyembro: Walang gastos kapag ang transportasyong hindi pang-medikal 

ay isinaayos ng Anthem.  

Mga gastos sa pagbiyahe: Sa ilang partikular na pangyayari, maaaring saklawin ng 

Anthem ang mga gastos sa pagbiyahe gaya ng mga pagkain, pananatili sa hotel, at iba 

pang nauugnay na gastos kung kailangan mong bumiyahe para sa mga appointment sa 

doktor na hindi available nang malapit sa bahay mo. Puwede rin itong saklawin para sa 

isang kasamang attendant at donor sa pag-transplant ng malaking organ, kung nalalapat. 

Kailangan mong humiling ng paunang pag-apruba (paunang pagpapahintulot) para sa 

mga serbisyong ito sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa Anthem sa 800-407-4627 

o sa ModivCare sa 877-931-4755 (TTY 866-288-3133). 

Mga serbisyo sa ngipin  

Sa county ng Sacramento lang: Gumagamit ang Programa sa Pinamamahalaang 

Pangangalaga sa Ngipin ng Medi-Cal ng mga plano sa pinamamahalaang pangangalaga 

para maibigay ang iyong mga serbisyo sa ngipin. Dapat kang magpatala sa 

Pinamamahalaang Pangangalaga sa Ngipin. Sa ilang sitwasyon, maaaring kwalipikado 

ka para sa pagbubukod sa pagpapatala sa Pinamamahalaang Pangangalaga  

sa Ngipin. Para matuto nang higit pa, pumunta sa Health Care Options sa 

http://dhcs.ca.goc/mymedi-cal.  

Saklaw ng Medi-Cal Dental ang ilang serbisyo sa ngipin, kabilang ang: 

▪ Diagnostic at pang-iwas sa 

sakit na paglilinis ng ngipin 

(tulad ng mga eksaminasyon, 

X-ray, at pagpapalinis  

ng ngipin) 

▪ Mga serbisyong  

pang-emergency sa 

pagkontrol ng sakit 

▪ Mga pagtanggal ng ngipin 

▪ Mga pag-pasta sa ngipin 

▪ Mga paggamot sa root canal 

(harap/likod) 

▪ Mga crown 

(prefabricated/galing  

sa laboratoryo) 

▪ Scaling at root planing 

▪ Kompleto at bahagyang 

pustiso 

▪ Orthodontics para sa mga 

kwalipikadong bata 

▪ Topical fluoride 

 

 

http://dhcs.ca.goc/mymedi-cal
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Kung mayroon kang mga tanong o gusto mong malaman ang higit pa tungkol sa mga 

serbisyo sa ngipin, tawagan ang Programa sa Ngipin ng Medi-Cal sa 1-800-322-6384 

(TTY 1-800-735-2922 o 711). Maaari mo ring bisitahin ang website ng Programa sa 

Ngipin ng Medi-Cal sa https://www.dental.dhcs.ca.gov o https://smilecalifornia.org/. 

Kung may mga tanong ka o gusto mong malaman ang higit pa tungkol sa mga serbisyo 

sa ngipin, at nakatala ka sa isang plano ng Pinamamahalaang Pangangalaga sa Ngipin, 

tumawag sa iyong nakatalagang plano ng Pinamamahalaang Pangangalaga sa Ngipin. 

Iba pang benepisyo at programa na saklaw ng Anthem 

Mga Pinamamahalaang Pangmatagalang serbisyo at suporta (MLTSS) 

Saklaw ng Anthem ang mga benepisyong ito ng MLTSS para sa mga kwalipikadong 

miyembro:  

▪ Mga serbisyo sa pangmatagalang pangangalaga sa mga pasilidad ng 

pangangalaga na inaprubahan ng Anthem 

▪ Mga Serbisyo sa Nasa Hustong Gulang na Nakabatay sa Komunidad (CBAS) na 

inaprubahan ng Anthem 

Kung kwalipikado ka para sa mga serbisyo sa pangmatagalang pangangalaga,  

titiyakin ng Anthem na mailalagay ka sa isang pasilidad para sa pangangalagang 

pangkalusugan na nagbibigay ng antas ng pangangalaga na pinakaangkop sa iyong 

mga medikal na pangangailangan. 

Nagbibigay din ang Anthem ng pagsasaayos ng pangangalaga habang nasa pasilidad 

para sa pangmatagalang pangangalaga. Kapag nalalapat o hiniling ng miyembro, bubuo 

ang Anthem ng Mga Pang-indibidwal na Plano ng Pangangalaga (ICP) para sa mga 

miyembrong may mataas na panganib at magtatatag ito ng mga Interdisciplinary na Mga 

Pangkat ng Pangangalaga (ICT). Nakatuon ang ICP at ICT sa mga pangangailangan ng 

miyembro at tinitiyak ng mga ito ang parehong pagsasaayos at pagsasama ng medikal 

na pangangalaga at pangmatagalang pangangalaga. 

May access ang mga miyembro ng Anthem sa mga liaison ng Mga Pangmatagalang 

Serbisyo at Suporta (LTSS) na sinanay para tumulong sa anumang transisyon  

sa pangangalaga. 

Kung may mga tanong ka tungkol sa MLTSS, tumawag sa 800-407-4627 (TTY 711). 

https://www.dental.dhcs.ca.gov/
https://smilecalifornia.org/
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Basic na pamamahala ng pangangalaga 

Tutulong ang Anthem sa pagsasaayos at pamamahala ng iyong mga pangangailangan 

at serbisyo sa pangangalagang pangkalusugan nang wala kang babayaran. Isasaayos 

ng Anthem ang iyong mga serbisyo sa pangangalagang pangkalusugan para tumulong 

na matiyak na natatanggap mo ang lahat ng medikal na kinakailangang serbisyo, 

kasama ang mga inireresetang gamot, at serbisyo sa pangangalaga ng kalusugan ng 

pag-uugali, kahit na ang mga serbisyong iyon ay saklaw ng ibang programa at hindi ng 

Anthem. Kasama rito ang pagsasaayos ng pangangalaga sa mga setting, gaya ng kung 

kailangan mo ng pagpapaospital at na-discharge ka sa iyong tahanan o sa pasilidad ng 

sanay na pagkalinga.  

Kung mayroon kang mga tanong o alalahanin tungkol sa iyong kalusugan o kalusugan 

ng iyong anak, tumawag sa 800-407-4627 (TTY 711).  

Pinahusay na Pamamahala ng Pangangalaga 

Ang Pinahusay na Pamamahala ng Pangangalaga (ECM) ay isang bagong benepisyo 

sa buong estado para suportahan ang mga miyembrong may mga komplikado at iba 

pang hindi natutugunang pangangailangan sa lipunan at kalusugan ng pag-uugali. 

Tinutulungan ng ECM ang mga miyembro na makuha ang pangangalagang kailangan 

nila para maging mas malusog at mapabuti ang kalidad ng buhay.  

Maaaring karapat-dapat ang mga miyembro para sa isa sa pitong Pinagtutuunang 

Populasyon: 

• Mga indibidwal at pamilya (kasama ang mga bata) na nakakaranas ng kawalan 

ng tirahan 

• Mga maraming pangangailangan (high utilizer) — mga nasa hustong gulang 

• Malubhang karamdaman sa pag-iisip/sakit sa paggamit ng kontroladong kemikal 

• Pag-iwas sa pasilidad ng pagkalinga 

• Transisyon sa pasilidad ng pagkalinga 

• Mga nasa hustong gulang na nagtatransisyon mula sa pagkakakulong 

• Mga bata at kabataan 
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Mga saklaw na serbisyo ng ECM 

Kung kwalipikado ka para sa ECM, bubuuin ng pangunahing tagapamahala ng 

pangangalaga ang iyong pangkat sa pangangalaga, at tutulungan ka niyang makipag-

usap sa iyong doktor, mga espesyalista, botika, ibang tagapamahala ng pangangalaga, 

provider ng serbisyong panlipunan, at sinumang iba pang kinakailangan para maibigay 

sa iyo ang suportang kailangan mo. Kasama sa ECM ang:  

▪ Outreach at pakikipag-ugnayan 

▪ Komprehensibong pagtatasa at pamamahala ng pangangalaga 

▪ Pinahusay na pagsasaayos sa pangangalaga 

▪ Pagtataguyod ng kalusugan 

▪ Komprehensibong pangangalaga sa panahon ng paglipat ng ibang lugar  

o anyo ng pangangalaga 

▪ Mga serbisyong pansuporta sa miyembro at pamilya 

▪ Pagsasaayos at referral sa mga suporta sa komunidad at lipunan 

 

Upang malaman kung angkop ba ang ECM para sa iyo, kausapin mo ang iyong 

kinatawan ng Anthem o provider ng pangangalagang pangkalusugan. 

Gastos ng miyembro 

Walang babayaran para sa mga serbisyo ng ECM para sa miyembro. 

Mga Supporta sa Komunidad 

Ang mga Suporta sa Komunidad ay maaaring maging available sa ilalim ng iyong 

Indibidwal na Plano sa Pangangalaga. Ang mga Suporta sa Komunidad ay naaangkop 

pang-medikal at matipid na mga alternatibong serbisyo o setting para sa mga saklaw  

ng Pang-estadong Plano ng Medi-Cal. Ang mga serbisyong ito ay opsyonal para sa 

Mga Miyembro. Kung kwalipikado ka, makakatulong ang mga serbisyong ito upang 

makapamuhay ka ng mas malaya. Hindi nila pinapalitan ang mga benepisyo na 

nakukuha mo na sa ilalim ng Medi-Cal.  

▪ Mga Serbisyo sa Paghahanap ng Malilipatang Bahay  

▪ Mga Deposito sa Pabahay  

▪ Mga Serbisyo sa Pangungupahan at Pagpapanatili ng Pabahay  

▪ Pangmadaliang Pabahay Pagkatapos ng Pagka-ospital  

▪ Pangangalaga sa Pagpapagaling (Medikal na Pahinga)  

▪ Mga Serbisyo ng sa Panandaliang Ginhawa  
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▪ Mga Serbisyo para sa Habilitasyon sa Araw  

▪ Transisyon/Pag-iwas sa Pasilidad ng Pagkalinga tungo sa Mga Pasilidad 

para sa May Tulong na Pamumuhay  

▪ Mga Serbisyo sa Paglipat ng Komunidad/Paglipat Mula sa Pasilidad ng 

Pagkalinga patungong Bahay  

▪ Personal na Pangangalaga at Mga Serbisyo sa Pagpapanatili ng Bahay  

▪ Mga Pag-angkop kaugnay ng Kadaliang Ma-access ng Kapaligiran  

(Mga Pagbabago sa Bahay)  

▪ Mga Pagkain/Mga Pagkaing Nakaayong Pang-Medikal  

▪ Mga Sentro para sa Pagpapawala ng Pagkalulong sa Alak  

▪ Paggamot sa Hika  

Kung kailangan mo ng tulong o kailangan mong malaman kung anong Mga Suporta sa 

Komunidad ang available para sa iyo, tumawag sa 800-407-4627 (TTY 711) o tawagan 

ang iyong provider ng pangangalagang pangkalusugan. Maaaring nalalapat ang 

pagiging karapat-dapat at mga limitasyon.  

Pag-transplant ng Malaking Organ 

Mga transplant para sa mga batang wala pang 21 taong gulang 

Ipinag-uutos ng batas ng estado na ang mga batang nangangailangan ng transplant  

ay i-refer sa programa ng Mga Serbisyo para sa Mga Bata ng California (CCS) upang 

matukoy kung karapat-dapat ang bata para sa CCS. Kung ang bata ay karapat-dapat 

para sa CCS, saklaw ng CCS ang lahat ng bayarin para sa transplant at kaugnay  

na mga serbisyo. Kung ang bata ay hindi karapat-dapat para sa CCS, ire-refer ng 

Anthem ang bata sa isang kwalipikadong sentro ng transplant para sa pagsusuri.  

Kung kumpirmahin ng sentro ng transplant na kakailanganin at ligtas ang transplant, 

babayaran ng Anthem ang transplant at ang mga kaugnay na serbisyo. 

Mga transplant para sa mga nasa hustong gulang nasa 21 taong gulang pataas 

Kung magpasya ang iyong doktor na kailangan mo ng pag-transplant ng malaking 

organ, ire-refer ka ng Anthem sa isang kwalipikadong sentro ng transplant para sa 

pagsusuri. Kung kumpirmahin ng sentro ng transplant na kakailanganin at ligtas ang 

transplant para sa iyong medikal na kondisyon, babayaran ng Anthem ang transplant  

at mga kaugnay na serbisyo. 

Ang mga sumusunod na pag-transplant ng malaking organ ay saklaw ng Anthem na 

kinabibilangan ng, ngunit hindi limitado sa: 
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▪ Bone marrow 

▪ Puso 

▪ Bato/Pancreas 

▪ Atay 

▪ Atay/Maliit na bituka 

▪ Puso/Baga 

▪ Bato  

▪ Baga 

▪ Pancreas 

▪ Maliit na bituka 

Iba pang programa at serbisyo ng Medi-Cal 

Iba pang serbisyong makukuha mo sa pamamagitan ng Bayad sa 

Bawat Serbisyo (FFS) Medi-Cal o iba pang programa ng Medi-Cal 

Minsan hindi saklaw ng Anthem ang mga serbisyo, ngunit maaari mo pa ring makuha 
ang mga ito sa pamamagitan ng FFS Medi-Cal o iba pang programa ng Medi-Cal. 
Makikipagtulungan ang Anthem sa ibang programa upang matiyak na matatanggap mo 
ang lahat ng mga medikal na kinakailangang serbisyo, kahit na ang mga serbisyong 
iyon ay saklaw ng ibang programa at hindi ng Anthem. Inililista ng seksyong ito ang ilan 
sa mga serbisyo. Para matuto nang higit pa, tumawag sa 800-407-4627 (TTY 711). 

Mga inireresetang gamot para sa outpatient 

Mga iniresetang gamot na saklaw ng Medi-Cal Rx 

Ang mga iniresetang gamot ng botika ay saklaw ng Medi-Cal Rx, isang programa ng 

Medi-Cal FFS. Ang ibang gamot na ibinigay ng provider sa isang tanggapan o klinika ay 

maaaring maging saklaw ng Anthem. Maaaring magreseta sa iyo ang iyong provider ng 

mga gamot na nasa Listahan ng Nakakontratang Gamot ng Medi-Cal Rx. 

Paminsan-minsan, kinakailangan ang isang gamot at wala ito sa Listahan ng 

Nakakontratang Gamot. Kakailanganin ng mga gamot na ito na maaprubahan bago 

mapunan ang mga ito sa botika. Susuriin at pagpapasyahan ng Medi-Cal Rx ang mga 

kahilingang ito sa loob ng 24 na oras. 

▪ Maaari kang bigyan ng isang parmasyutiko sa iyong botika para sa  

outpatient ng pang-72 oras na pang-emergency na supply kung sa tingin  

niya ay kailangan mo ito. Ang Medi-Cal Rx ang magbabayad para sa  

pang-emergency na supply ng gamot na ibinigay ng isang botika para  

sa outpatient. 

▪ Posibleng tumanggi ang Medi-Cal Rx sa hindi pang-emergency na kahilingan. 

Kung tumanggi ito, magpapadala ito ng sulat sa iyo para sabihin sa iyo kung 
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bakit. Sasabihin nito sa iyo kung ano ang mga pagpipilian mo. Pumunta  

sa seksyong “Mga reklamo” sa Kabanata 6, Pag-ulat at paglutas ng mga 

problema, para sa higit pang impormasyon. 

Para malaman kung nasa Listahan ng Nakakontratang Gamot ang isang gamot o para 

makakuha 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), bisitahin ang website  

ng Medi-Cal Rx sa https://medi-calrx.dhcs.ca.gov/home. 

Mga Botika 

Kung pinupunan mo o nire-refill ang reseta, dapat mong kuhanin ang iyong mga 

iniresetang gamot mula sa isang botika na nakikipagtulungan sa Medi-Cal Rx. 

Mahahanap mo ang listahan ng mga botikang nakikipagtulungan sa Medi-Cal Rx  

sa Direktoryo ng Botika ng Medi-Cal Rx sa https://medi-calrx.dhcs.ca.gov/home. 

Makakahanap ka rin ng botikang malapit sa iyo o botika na maaaring i-mail ang  

iyong reseta sa pamamagitan ng pagtawag sa Medi-Cal Rx sa 800-977-2273  

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

Kapag pumili ka na ng botika, dalhin ang iyong reseta sa botika. Maaari ring ipadala ito 

sa botika ng iyong provider para sa iyo. Ibigay sa botika ang iyong reseta kasama ang 

iyong Identification Card ng mga Benepisyong (BIC) Medi-Cal. Tiyakin na alam ng 

botika ang tungkol sa lahat ng gamot na iniinom mo at anumang allergy na mayroon  

ka. Kung mayroon kang anumang tanong tungkol sa iyong reseta, tiyaking magtanong 

sa parmasiyutiko. 

Maaari ding makatanggap ng mga serbisyo sa transportasyon mula sa Anthem ang 

mga miyembro upang makapunta sa mga botika. Para malaman ang higit pa tungkol sa 

mga serbisyo sa transportasyon, basahin ang “Mga Benepisyo sa transportasyon para 

sa mga sitwasyon na hindi emergency” sa handbook na ito. 

Mga espesyal na serbisyo sa kalusugan ng pag-iisip 

Ang ilang mga serbisyo para sa kalusugan ng pag-iisip ay ibinibigay ng mga plano sa 

kalusugan ng pag-iisip ng county at hindi ng Anthem. Kabilang dito ang mga espesyal 

na serbisyo sa kalusugan ng pag-iisip (SMHS) para sa mga miyembro ng Medi-Cal na 

nakakatugon sa mga pamantayan para sa SMHS. Maaaring kabilang sa SMHS ang 

mga serbisyong outpatient, residensyal at inpatient na ito: 

 

https://medi-calrx.dhcs.ca.gov/home/
https://medi-calrx.dhcs.ca.gov/home


4 | Mga benepisyo at serbisyo 

Tumawag sa Sentro ng Pangangalaga sa Customer sa 800-407-4627 (TTY 711). 

Nandito ang Anthem Lunes hanggang Biyernes, mula 7 a.m. hanggang 7 p.m. 

Pacific time. Libre ang pagtawag. O tawagan ang Linya ng Paghahatid ng  

California sa 711. Bumisita online sa anthem.com/ca/medi-cal. 94 

Mga serbisyo para sa outpatient: 

▪ Mga serbisyo para sa kalusugan 

ng pag-iisip  

▪ Mga serbisyo ng suporta sa 

gamot 

▪ Mga serbisyo ng masusing 

paggamot sa araw 

▪ Mga serbisyo para sa 

rehabilitasyon sa araw 

▪ Mga serbisyo ng pamamagitan 

sa krisis 

▪ Mga serbisyo ng pagpapanatag 

sa krisis 

▪ Mga serbisyo ng pamamahala 

ng partikular na kaso 

▪ Mga therapeutic na serbisyo sa 

pag-uugali (saklaw para sa mga 

miyembrong wala pang 21 

taong gulang) 

▪ Masusing koordinasyon ng 

pangangalaga (intensive care 

coordination, ICC) (saklaw para 

sa mga miyembrong wala pang 

21 taong gulang) 

▪ Mga masusing serbisyo na 

nakabatay sa tahanan (intensive 

home-based services, IHBS) 

(saklaw para sa mga 

miyembrong wala pang 21 

taong gulang) 

▪ Therapeutic na pangangalaga 

ng ibang pamilya (TFC) (saklaw 

para sa mga miyembrong wala 

pang 21 taong gulang)

Mga residensyal na serbisyo: 

▪ Mga serbisyo ng paggamot  

na pantahanan sa nasa 

hustong gulang 

▪ Mga serbisyo sa paggamot sa 

krisis na pantahanan

Mga serbisyo para sa inpatient: 

▪ Mga serbisyo para sa 

inpatient sa ospital para sa 

malubhang sakit sa pag-iisip  

▪ Mga propesyonal na serbisyo 

para sa inpatient sa ospital 

para sa sakit sa pag-iisip  

▪ Mga serbisyo sa pasilidad ng 

kalusugan ng pag-iisip

Upang matuto nang higit pa tungkol sa mga espesyal na serbisyo sa kalusugan ng  

pag-iisip na ipinagkakaloob ng plano sa kalusugan ng pag-iisip ng county, maaari  

mong tawagan ang plano sa kalusugan ng pag-iisip ng county. Upang mahanap ang 

mga walang bayad na numero ng telepono ng lahat ng county, bisitahin ang 

dhcs.ca.gov/individuals/Pages/MHPContactList.aspx. Kung napagpasyahan ng 

Anthem na kakailanganin mo ng mga serbisyo mula sa plano sa kalusugan ng pag-iisip 

https://www.dhcs.ca.gov/individuals/Pages/MHPContactList.aspx
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ng county, tutulungan ka ng Anthem na maiugnay sa mga serbisyo ng plano sa 

kalusugan ng pag-iisip ng county. 

Mga serbisyo sa paggamot ng sakit sa pagkalulong sa alak o droga 

Nagbibigay ang county ng mga serbisyo sa sakit sa paggamit ng kontroladong  

kemikal sa mga miyembro ng Medi-Cal na nakatutugon sa mga pamantayan para  

sa mga serbisyong ito. Ang mga miyembro na tinukoy para sa mga serbisyo sa 

paggamot ng sakit sa pagkalulong sa alak o droga ay ire-refer sa departamento  

ng kanilang county para sa paggamot. Upang mahanap ang mga walang bayad  

na numero ng telepono ng lahat ng mga county, bisitahin ang https://dhcs.ca.gov/ 

individuals/Pages/SUD_County_Access_Lines.aspx. 

Saklaw ng Anthem ang:  

▪ Mga serbisyo para sa outpatient sa sakit sa paggamit ng alak o droga, 

kabilang ang mga serbisyo sa paggamot sa tahanan 

▪ Mga serbisyo sa pagsusuri sa pagkalulong sa alak para sa mga miyembrong 

may edad na 18 taon at mas matanda sa pamamagitan ng Screening, Brief 

Intervention and Referral to Treatment (SBIRT).  

Talakayin ang iyong pag-inom ng alak kasama ang iyong PCP. Para sa mga serbisyo 

sa paggamot ng sakit sa pagkalulong sa alak o droga, tutulungan ng Anthem na 

ikoordina ang iyong pangangalaga sa county. Mangyaring tawagan ang Anthem 

Behavioral Health sa 888-831-2246, pagkatapos ay piliin ang opsiyon 1 sunod ay 

opsiyon 2 kapag tinanong. 

Mga serbisyo sa ngipin   

Maliban sa county ng Sacramento, kapareho ng May Bayad sa Bawat Serbisyo (FFS) 

ng Medi-Cal ang Programa sa Ngipin ng Medi-Cal para sa iyong mga serbisyo sa 

ngipin. Bago ka makakuha ng mga serbisyo sa ngipin, dapat mong ipakita ang iyong 

BIC sa provider sa ngipin at tiyaking tumatanggap ng FFS Dental ang provider.  

Saklaw ng Medi-Cal Dental ang ilang serbisyo sa ngipin, kabilang ang: 

▪ Pagsusuri at pang-iwas sa sakit 

na paglilinis ng ngipin (tulad  

ng mga eksaminasyon, X-ray, 

at pagpapalinis ng ngipin) 

▪ Mga serbisyong pang-

emergency sa pagkontrol  

ng sakit 

https://dhcs.ca.gov/individuals/Pages/SUD_County_Access_Lines.aspx
https://dhcs.ca.gov/individuals/Pages/SUD_County_Access_Lines.aspx
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▪ Mga pagtanggal ng ngipin 

▪ Mga pag-pasta sa ngipin 

▪ Mga paggamot sa root canal 

(harap/likod) 

▪ Mga crown (prefabricated/ 

galing sa laboratoryo) 

▪ Scaling at root planing 

▪ Kompleto at bahagyang pustiso 

▪ Orthodontics para sa mga 

kwalipikadong bata 

▪ Topical fluoride 

Kung mayroon kang mga tanong o gusto mong malaman ang higit pa tungkol sa mga 

serbisyo sa ngipin, tawagan ang Programa sa Ngipin ng Medi-Cal sa 1-800-322-6384 

(TTY 1-800-735-2922 o 711). Maaari mo ring bisitahin ang website ng Programa sa 

Ngipin ng Medi-Cal sa https://www.dental.dhcs.ca.gov o https://smilecalifornia.org. 

Mga Serbisyo para sa Mga Bata ng California (CCS) 

Ang CCS ay isang programa ng Medi-Cal na gumagamot sa mga batang wala pang  

21 taong gulang na may ilang partikular na kondisyon sa kalusugan, sakit, o hindi 

gumagaling na problemang pangkalusugan at nakakatugon sa mga panuntunan ng 

programa ng CCS. Kung naniniwala ang Anthem o ang iyong PCP na ang iyong anak 

ay may kondisyon na karapat-dapat para sa CCS, sila ay isasangguni sa programa ng 

CCS ng county upang masuri para sa pagiging karapat-dapat.  

Magpapasya ang kawani ng programa ng county ng CCS kung ang iyong anak ay 

kwalipikado para sa mga serbisyo ng CCS. Hindi nagpapasya ang Anthem sa pagiging 

karapat-dapat sa CCS. Kung kwalipikado ang iyong anak na makuha ang uring ito ng 

pangangalaga, gagamutin siya ng mga provider ng CCS para sa kondisyong karapat-

dapat sa CCS. Patuloy na sasaklawin ng Anthem ang mga uri ng serbisyo na walang 

kinalaman sa kondisyon na CCS tulad ng mga pisikal na pagsusuri, bakuna, at 

pagpapatingin para sa kalusugan ng bata.  

Hindi saklaw ng Anthem ang mga serbisyong ibinibigay ng programa ng CCS. Upang 

saklawin ng CCS ang mga serbisyong ito, dapat na aprubahan ng CCS ang provider ng 

serbisyo, mga serbisyo, at kagamitan.  

Hindi sinasaklaw ng CCS ang lahat ng kondisyong pangkalusugan. Saklaw ng CCS ang 

karamihan sa kondisyong pangkalusugan na nagdudulot ng pisikal na kapansanan o na 

kailangang gamutin ng mga gamot, operasyon, o rehabilitasyon (rehab). Saklaw ng 

CCS ang mga batang may kondisyong pangkalusugan tulad ng:  

https://www.dental.dhcs.ca.gov/
https://smilecalifornia.org/
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▪ Sakit sa puso mula sa 

pagkabata  

▪ Mga kanser  

▪ Mga tumor  

▪ Hemophilia  

▪ Sickle cell anemia  

▪ Mga problema sa thyroid  

▪ Diabetes  

▪ Malubhang hindi gumagaling 

na problema sa bato  

▪ Sakit sa atay  

▪ Sakit sa bituka  

▪ Siwang sa labi/ngala-ngala  

▪ Spina bifida  

▪ Pagkawala ng pandinig  

▪ Mga katarata  

▪ Cerebral palsy  

▪ Mga kombulsiyon sa ilalim ng 

ilang partikular na pangyayari  

▪ Rayuma  

▪ Muscular dystrophy  

▪ AIDS  

▪ Matinding pinsala sa ulo,  

utak o gulugod  

▪ Malulubhang pagkapaso  

sa katawan  

▪ Matinding baluktot na ngipin

Binabayaran ng Medi-Cal ang mga serbisyo ng CCS. Kung hindi karapat-dapat ang 

iyong anak para sa mga serbisyo ng programa ng CCS, patuloy silang makakakuha ng 

mga pangangalagang medikal na kinakailangan mula sa Anthem.  

Upang matuto nang higit pa tungkol sa CCS, maaari mong bisitahin ang web page ng CCS 

sa https://www.dhcs.ca.gov/services/ccs. O tumawag sa 800-407-4627 (TTY 711). 

Mga serbisyong hindi mo makukuha mula sa Anthem 

o Medi-Cal 

May ilang serbisyong hindi saklaw ng Anthem o maging ng Medi-Cal, kabilang ang, 

ngunit hindi limitado sa: 

▪ In vitro fertilization (IVF), 

kasama ang, pero hindi 

limitado sa, mga pag-aaral o 

procedure sa kawalan ng 

kakayahang magkaanak para 

masuri o magamot ito 

▪ Pagpreserba ng pertilidad 

▪ Mga pang-eksperimentong 

serbisyo 

▪ Mga pagbabago sa bahay 

▪ Mga pagbabago sa sasakyan 

▪ Operasyong pampaganda 

▪ Anumang item na hindi 

itinuturing na medikal na 

kagamitan (ibig sabihin, mga 

asong tumutulong sa may 

kapansanan)

https://www.dhcs.ca.gov/services/ccs
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Kung naitakda na medikal na kinakailangan ang isang hindi benepisyo, maaari itong 

masaklaw ng Anthem. Kailangang magsumite ng iyong provider ng Paunang 

Pagpapahintulot sa Anthem o grupong medikal o Samahan para sa Independiyenteng 

Kasanayan (IPA) na kasama ang mga dahilan kung bakit medikal na kinakailangan  

ang hindi pangbenepisyo. 

Para matuto nang higit pa, tumawag sa 800-407-4627 (TTY 711). 

Ang Anthem ang huling tagabayad at hindi nito sasaklawin ang mga serbisyong saklaw 

ng ibang tagabayad.  

Pagtatasa ng mga bago at umiiral na teknolohiya  

Upang tiyakin na palagi kaming gumagamit ng pinakabagong medikal na paggamot at 

kagamitan upang tulungan kang maging pinakamahusay ang iyong pakiramdam, 

inaalam ng aming medikal na direktor at mga provider ang lahat ng mga pinakabagong 

medikal na pagbabago. Inaalam nila ang:  

▪ Mga medikal na paggamot at 

mga serbisyo. 

▪ Mga paggamot sa kalusugan ng 

pag-uugali at mga serbisyo. 

▪ Mga gamot. 

▪ Kagamitan. 

Inaalam rin nila ang karamihan sa mga pinakanapapanahong kasulatang medikal at 

siyentipiko. Gamit ang lahat ng data na ito, kinokonsidera nila: 

▪ Kung ligtas at makakatulong ang mga pagbabago. 

▪ Kung nag-aalok ang mga pagbabagong ito ng pareho o mas mahusay na mga 

resulta kumpara sa ginagamit sa ngayon. 

Isinasagawa ang trabahong ito upang tulungan kaming magpasya kung ang bagong 

paggamot o pangangalaga ay dapat na idagdag sa iyong mga benepisyo.
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5.  Pagpapanatiling  
 Malusog ng bata  
 at kabataan 

Ang mga bata at kabataan na miyembro na wala pang 21 taong gulang ay maaaring 

kaagad na makakuha ng mga espesyal na pangkalusugang serbisyo pagkatapos nilang 

magpatala. Sinisigurado nito na nakukuha nila ang mga serbisyong pang-iwas sa sakit, 

pang ngipin, kalusugan sa pag-iisip, at pag-unlad at espesyal na mga serbisyo. 

Ipinapaliwanag ng kabanatang ito ang mga serbisyong ito. 

Mga serbisyong pambata (Mga batang wala pang  

21 taong gulang) 

Saklaw ang mga miyembrong wala pang 21 taong gulang para sa kinakailangang 

pangangalaga. Ang susunod na listahan ay kinabibilangan ng mga medikal na 

kinakailangang serbisyo upang gamutin o bawasan ang mga depekto at pisikal  

o mental na diagnosis. Kasama sa mga saklaw na serbisyo ang, pero hindi limitado  

sa, nasa listahan sa ibaba: 

▪ Mga pagbisita ng bata o mga pagpapatingin ng mga teenager 

(Mahahalagang pagbisita na kailangan ng mga bata) 

▪ Mga pagbabakuna (mga shot) 

▪ Pagtatasa at paggamot sa kalusugan ng pag-uugali 

▪ Pagsusuri at paggamot sa kalusugan ng pag-iisip, kasama ang  

pang-indibidwal, panggrupo, at pampamilyang psychotherapy (saklaw  

ng county ang mga espesyal na serbisyo sa kalusugan ng pag-iisip) 

▪ Mga pagsusuri sa laboratoryo, kasama ang pag-screen sa pagkalason  

sa tingga ng dugo 

▪ Edukasyong pangkalusugan at pang-iwas sa sakit 

▪ Mga serbisyo sa paningin 
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▪ Mga serbisyo sa ngipin (saklaw ng Medi-Cal Dental) 

▪ Mga serbisyo sa pandinig (saklaw ng CCS para sa mga kwalipikadong bata. 

Sasaklawin ng Anthem ang mga serbisyo para sa mga batang hindi 

kwalipikado sa CCS) 

Ang mga serbisyong ito ay tinatawag na Maaga at Pana-panahong Pagsusuri,  

Pag-diagnose at Paggamot (EPSDT). Ang mga EPSDT na serbisyong  

inirekomenda ng mga patnubay para sa Bright Futures ng mga pediatrician 

(https://downloads.aap.org/AAP/PDF/periodicity_schedule.pdf) upang tulungan  

ka o ang iyong anak na manatiling malusog ay saklaw at walang bayad sa iyo. 

Mga pangkalusugang pagpapatingin at 

pangangalagang pang-iwas para sa mga bata 

Kasama sa pangangalagang pang-iwas ang mga regular na pangkalusugang 

pagpapatingin, mga screening upang tulungan ang iyong doktor na matukoy nang 

maaga ang mga problema, at mga serbisyo sa pagpapayo upang matukoy ang mga 

karamdaman, sakit, o kondisyong medikal bago pa maging malubha ang mga ito. Ang 

mga regular na pagpapatingin ay makatutulong sa iyo o sa doktor ng iyong anak na 

malaman kung may anumang problema. Kasama sa mga posibleng maging problema 

ang medikal, ngipin, paningin, pandinig, kalusugan ng pag-iisip, at anumang 

pagkalulong sa droga. Saklaw ng Anthem ang mga serbisyo sa mga pagpapatingin 

para malaman ang mga problema (kabilang ang pagtatasa ng antas ng lead sa dugo) 

sa anumang oras na kailangan ang mga ito, kahit na hindi sa panahon ng regular na 

pagpapatingin mo o ng iyong anak.  

Kasama dito ang mga bakunang kailangan mo o ng iyong anak sa pangangalaga  

upang makaiwas sa sakit. Dapat tiyakin ng Anthem na ang lahat ng nakatalang bata  

ay nakakatanggap ng mga kinakailangang bakuna sa oras ng anumang pagpapatingin 

sa pangangalagang pangkalusugan. Available nang libre ang mga serbisyo sa 

pangangalaga para sa pag-iwas ng sakit at hindi kailangan ng paunang pag-apruba 

(paunang pagpapahintulot). 

Dapat matingnan ang iyong anak sa mga edad na ito: 

▪ 2-4 na araw pagkapanganak 

▪ 1 buwan 

▪ 2 buwan 

▪ 4 na buwan 

▪ 6 na buwan 

▪ 9 na buwan 

https://downloads.aap.org/AAP/PDF/periodicity_schedule.pdf


5 | Pagpapanatiling Malusog ng bata at kabataan 

Tumawag sa Sentro ng Pangangalaga sa Customer sa 800-407-4627 (TTY 711). 

Nandito ang Anthem Lunes hanggang Biyernes, mula 7 a.m. hanggang 7 p.m. 

Pacific time. Libre ang pagtawag. O tawagan ang Linya ng Paghahatid ng  

California sa 711. Bumisita online sa anthem.com/ca/medi-cal. 101 

▪ 12 buwan 

▪ 15 buwan 

▪ 18 buwan 

▪ 24 na buwan 

▪ 30 buwan 

▪ Isang beses kada taon mula  

3 hanggang 20 taong gulang

Ang mga pangkalusugang pagpapatingin ng mga bata ay kinabibilangan ng: 

▪ Kompletong salaysay at pisikal na pagsusuri mula ulo hanggang paa 

▪ Mga bakuna na angkop sa edad (sinusunod ng California ang iskedyul ng 

Akademya ng Amerikano sa Periodicity ng Maliwanag na Kinabukasan ng 

Pediatrics https://downloads.aap.org/AAP/PDF/periodicity_schedule.pdf) 

▪ Mga pagsusuri sa laboratoryo, kasama ang pag-screen sa lead  

poisoning sa dugo 

▪ Edukasyong pangkalusugan 

▪ Pagsusuri sa paningin at pandinig 

▪ Pagsusuri sa kalusugan ng bibig 

▪ Pagtatasa ng kalusugan ng pag-uugali 

Kapag may nahanap na problema sa katawan o kalusugan ng pag-iisip sa panahon ng 

check-up o screening, maaaring may pangangalaga na makakalutas o makakatulong sa 

problema. Kung ang pangangalaga ay medikal na kinakailangan at responsable ang 

Anthem sa pagbabayad para sa pangangalaga, sasaklawin ng Anthem ang 

pangangalaga nang wala kang babayaran. Kasama sa mga serbisyong ito ang: 

▪ Pangangalaga ng doktor, practitioner na nars, at ospital 

▪ Mga bakuna para panatilihin kang malusog 

▪ Mga therapy sa katawan, para sa pananalita/wika, at occupational 

▪ Mga serbisyong pangkalusugan sa tahanan, na maaaring kabilang ang 

medikal na kagamitan, supply, at appliance 

▪ Paggamot sa mga problema sa paningin, kasama ang salamin sa mata 

▪ Paggamot sa mga problema sa pandinig, kasama ang mga hearing aid  

kapag hindi sila saklaw ng CCS 

▪ Mga Paggamot sa Kalusugan ng Pag-uugali para sa mga karamdaman  

sa autism spectrum at iba pang kapansanan sa paglilinang 

▪ Pamamahala sa kaso at edukasyong pangkalusugan 

▪ Reconstructive na operasyon, na isang operasyon na iwinawasto o itinatama 

ang mga hindi pangkaraniwang bahagi ng katawan na dulot ng mga depekto 

sa pagkapanganak, mga problema sa paglilinang, trauma, impeksiyon, mga 

tumor, o sakit upang mapabuti ang paggana o bumuo ng normal na anyo 

https://downloads.aap.org/AAP/PDF/periodicity_schedule.pdf
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Pag-screen ng pagkalason sa tingga ng dugo 

Ang lahat ng batang nakatala sa Anthem ay dapat masuri kung may lead poisoning sa 

dugo sa edad na 12 at 24 na buwan o sa pagitan ng 36 at 72 buwan kung hindi sila 

nasuri nang mas maaga.  

Tulong sa pagkuha ng serbisyo sa pagpapanatiling 

malusog ng bata at kabataan 

Tutulungan ng Anthem ang mga miyembrong wala pang 21 taong gulang at ang 

kanilang mga pamilya na makuha ang mga serbisyong kanilang kailangan. Kaya  

ng isang tagaayos ng pangangalaga ng Anthem na: 

▪ Sabihin sa iyo ang tungkol sa mga available na serbisyo 

▪ Tumulong na makahanap ng mga provider sa network o provider na wala sa 

network, kapag kailangan 

▪ Tumulong na gumawa ng mga appointment 

▪ Magsaayos ng mga transportasyong medikal upang makapunta ang mga 

bata sa kanilang mga appointment 

▪ Tumulong na mag-ayos ng pangangalaga para sa mga serbisyo na available 

sa FFS Medi-Cal, gaya ng: 

 Mga serbisyo sa paggamot at rehabilitasyon para sa kalusugan ng  

pag-iisip at sakit sa paggamit ng kontroladong kemikal 

 Paggamot sa mga isyu sa ngipin, kabilang ang orthodontics 

Iba pang serbisyong makukuha mo sa pamamagitan 

ng Bayad sa Bawat Serbisyo (FFS) Medi-Cal o iba 

pang programa 

Mga pagpapatingin ng ngipin 

Panatilihing malinis ang gilagid ng sanggol sa pamamagitan ng dahan-dahang 

pagpunas dito araw-araw gamit ang washcloth. Sa edad na apat hanggang anim na 

buwan, magsisimula ang “teething” kung saan lumalabas na ang mga ngipin ng 
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sanggol. Kailangan mong gumawa ng appointment para sa unang pagbisita ng iyong 

anak sa dentista kapag lumabas na ang kanyang unang ngipin o sa kanyang unang 

kaarawan, kung ano man ang mauna. 

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

Mga sanggol na edad 1 hanggang 4 na taon 

▪ Unang pagbisita ng bata  

sa dentista 

▪ Unang pagsusuri sa ngipin  

ng bata 

▪ Mga pagsusuri sa ngipin (kada  

6 na buwan; kada 3 buwan  

mula sa pagkasilang hanggang  

3 taong gulang) 

▪ Mga X-ray 

 

▪ Paglilinis ng ngipin  

(kada 6 na buwan) 

▪ Barnis na fluoride  

(kada 6 na buwan) 

▪ Mga pag-pasta sa ngipin 

▪ Pagtanggal ng ngipin 

▪ Mga serbisyong pang-emergency 

▪ Mga serbisyo para sa outpatient 

▪ *Sedation (kung medikal  

na kinakailangan) 

Mga batang may edad na 5-12 taon 

▪ Mga pagsusuri sa ngipin (kada  

6 na buwan) 

▪ Mga X-ray 

▪ Barnis na fluoride  

(kada 6 na buwan) 

▪ Paglilinis ng ngipin  

(kada 6 na buwan) 

▪ Mga molar sealant 

▪ Mga pag-pasta sa ngipin 

▪ Mga root canal 

▪ Mga serbisyong pang-emergency 

▪ Mga serbisyo para sa outpatient 

▪ *Sedation (kung medikal  

na kinakailangan) 

Mga batang may edad na 13-20 taon 

▪ Mga pagsusuri sa ngipin (kada  

6 na buwan) 

▪ Mga X-ray 

▪ Barnis na fluoride  

(kada 6 na buwan) 

▪ Paglilinis ng ngipin  

(kada 6 na buwan) 

▪ Orthodontics (braces) para sa 

mga kwalipikado 

▪ Mga pag-pasta sa ngipin 

▪ Mga crown 

▪ Mga root canal 

▪ Pagtanggal ng ngipin 

▪ Mga serbisyong pang-emergency 

▪ Mga serbisyo para sa outpatient 

▪ Sedation (kung medikal  

na kinakailangan) 
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*Dapat pag-isipan ang sedasyon at pangkalahatang anesthesia kapag idinokumento 

kung bakit hindi angkop o hindi dapat gamitin ang lokal na anesthesia, at paunang 

inaprubahan o hindi kailangan ng paunang pag-apruba (paunang pagpapahintulot)  

ng paggamot sa ngipin. 

Kabilang, ngunit hindi limitado, sa mga kontraindikasyon ang: 

▪ Kondisyon ng katawan, pag-uugali, sa pag-unlad, o sa emosyon na nagbabawal 

sa pasyente na tumugon sa mga pagsubok ng provider na magsagawa  

ng paggamot 

▪ Malalaking procedure sa pagpapanumbalik o na pang-operasyon 

▪ Isang hindi nakikipagtulungang bata 

▪ Isang aktwal na impeksyon sa bahaging tuturukan 

▪ Pagkabigo ng lokal na anesthetic na kontrolin ang pananakit 

Kung mayroon kang mga tanong o gusto mong malaman ang higit pa tungkol sa mga 

serbisyo sa ngipin, tawagan ang Programa sa Ngipin ng Medi-Cal sa 1-800-322-6384 

(TTY 1-800-735-2922 o 711). Maaari mo ring bisitahin ang website ng Programa sa 

Ngipin ng Medi-Cal sa https://smilecalifornia.org. 

Mga karagdagang serbisyo sa pag-refer sa edukasyong pang-iwas  

sa sakit 

Kung ikaw ay nag-aalala na ang anak mo ay nahihirapan sa pagkatuto sa paaralan, 

kausapin mo ang Doktor sa Pangunahing Pangangalaga, mga guro, o tagapangasiwa 

ng iyong anak sa paaralan. Karagdagan sa iyong mga benepisyong medikal na saklaw 

ng Anthem, mayroong mga serbisyo na dapat ibigay ng eskwelahan upang matulungan 

ang iyong anak sa pagkatuto at hindi mahuli.  

Mga halimbawa ng mga serbisyo na maaaring ibigay upang matulungan ang iyong anak 

sa pagkatuto ay: 

▪ Mga Serbisyo sa Pagsasalita 

at Wika 

▪ Mga Psychological  

na Serbisyo 

▪ Pisikal na Therapy 

▪ Occupational Therapy 

▪ Pantulong na Teknolohiya 

▪ Mga Serbisyo sa Social Work 

▪ Mga Serbisyo sa Pagpapayo 

▪ Mga Serbisyo ng Nars  

sa Eskwelahan 

▪ Transportasyon papunta  

sa eskwelahan at pabalik  

ng bahay 

 

https://smilecalifornia.org/
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Ang mga serbisyong ito ay ibinibigay at binabayaran ng Departamento ng Edukasyon 

ng California. Kasama ng mga doktor at guro ng iyong anak, maaari ka ring gumawa ng 

pasadyang plano na pinakamakatutulong sa iyong anak.  

 

  



6 | Pag-ulat at paglutas ng mga problema 

 

Tumawag sa Sentro ng Pangangalaga sa Customer sa 800-407-4627 (TTY 711). 

Nandito ang Anthem Lunes hanggang Biyernes, mula 7 a.m. hanggang 7 p.m. 

Pacific time. Libre ang pagtawag. O tawagan ang Linya ng Paghahatid ng  

California sa 711. Bumisita online sa anthem.com/ca/medi-cal. 106 

6.  Pag-ulat at paglutas 
 ng mga problema 

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

▪ Ang reklamo (o karaingan) ay kapag mayroon kang problema sa Anthem  

o isang provider, o sa pangangalagang pangkalusugan o paggamot na 

natanggap mo mula sa isang provider 

▪ Ang apela ay kapag hindi ka sumasang-ayon sa desisyon ng Anthem na 

palitan ang iyong mga serbisyo o hindi saklawin ang mga ito 

Mayroon kang karapatan na maghain ng mga karaingan at apela sa Anthem upang 

sabihin sa amin ang iyong problema. Hindi nito inaalis ang anumang legal na  

karapatan mo at mga paggamot. Hindi kami mandidiskrimina o gaganti laban sa iyo  

sa pagrereklamo sa amin. Ang pagpapabatid mo sa amin ng iyong problema ay 

makatutulong sa amin na mapahusay ang pangangalaga para sa lahat ng miyembro.  

Palagi ka dapat makipag-ugnayan muna sa Anthem upang ipaalam sa amin ang 

tungkol sa iyong problema. Tawagan kami mula 7 a.m. hanggang 7 p.m. sa  

800-407-4627 (TTY 711). Sabihin sa amin ang iyong problema. 

Kung ang iyong karaingan o apela ay hindi pa rin nalutas pagkatapos ng 30 araw, o hindi 

ka masaya sa resulta, maaari mong tawagan ang Departamento ng Pinamamahalaang 

Pangangalagang Pangkalusugan (DMHC) ng California at hilingin sa kanila na suriin ang 

iyong reklamo o magsagawa ng Hiwalay na Medikal na Pagsusuri. Maaari kang tumawag 

sa DMHC sa 1-888-466-2219 (TTY 1-877-688-9891 o 711) o bumisita sa website ng 

DMHC para sa higit pang impormasyon: https://www.dmhc.ca.gov. 

Maaari ding makatulong ang Ombudsman ng Pinamamahalaang Pangangalaga  

ng Medi-Cal ng Kagawaran ng mga Serbisyo sa Pangangalagang Pangkalusugan  

ng California (DHCS). Makakatulong sila kung may mga problema ka sa pagsali, 

pagpapalit, o pag-alis sa isang planong pangkalusugan. Makakatulong din sila kung 

lumipat ka at nagkakaroon ng problema sa paglilipat ng iyong Medi-Cal sa bago mong 

county. Makakatawag ka sa Ombudsman Lunes hanggang Biyernes, mula 8:00 a.m. 

hanggang 5:00 p.m. sa 1-888-452-8609. 

https://www.dmhc.ca.gov/
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Maaari ka ring magsampa ng karaingan sa opisina ng county sa pagiging karapat-dapat 

tungkol sa iyong pagiging karapat-dapat sa Medi-Cal. Kung hindi ka sigurado kung 

kanino mo ihahain ang iyong karaingan, tumawag sa 800-407-4627 (TTY 711). 

Upang mag-ulat ng hindi wastong impormasyon hinggil sa iyong karagdagang 

insurance sa kalusugan, mangyaring tumawag sa Medi-Cal mula 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 kang problema o hindi ka nasisiyahan  

sa mga serbisyong natatanggap mo mula sa Anthem o sa isang provider. Walang 

limitasyon sa panahon para sa paghahain ng isang reklamo. Maaari kang maghain  

ng reklamo sa Anthem anumang oras sa telepono, sa pagsulat, o online. 

▪ Sa pamamagitan ng telepono: Tawagan ang Anthem sa 800-407-4627  

(TTY 711) mula 7 a.m. hanggang 7 p.m. Ibigay ang numero ng ID ng iyong 

planong pangkalusugan, iyong pangalan, at ang dahilan para sa iyong reklamo. 

▪ Sa pamamagitan ng mail: Tawagan ang Anthem sa 800-407-4627 (TTY 711) at 

hilinging ipadala sa iyo ang form. Kapag natanggap mo na ang form, sagutan ito. 

Tiyakin na isulat ang iyong pangalan, ID number ng planong pangkalusugan, at 

ang dahilan ng iyong reklamo. Sabihin sa amin kung ano ang nangyari at kung 

paano kami makakatulong sa iyo.  

Ipadala ang form sa:  

 

Attn: Grievance Coordinator 

Anthem Blue Cross 

P.O. Box 60007 

Los Angeles, CA 90060-0007 

May magagamit na mga form sa reklamo sa opisina ng iyong doktor. 

▪ Online: Bisitahin ang website ng Anthem. Pumunta sa  

anthem.com/ca/medi-cal. 

Kung kailangan mo ng tulong sa paghain ng iyong reklamo, matutulungan ka namin. 

Maaari kaming magbigay sa iyo ng mga libreng serbisyo sa wika. Tumawag sa  

800-407-4627 (TTY 711). 
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Sa loob ng 5 araw sa kalendaryo mula sa pagtanggap ng iyong reklamo, padadalhan ka 

namin ng liham na nagsasabi sa iyong natanggap na namin ito. Sa loob ng 30 araw, 

padadalhan ka namin ng isa pang liham na nagsasabi sa iyo kung paano namin nalutas 

ang problema mo. Kung tatawag ka sa Anthem tungkol sa isang karaingan na hindi 

tungkol sa coverage ng pangangalagang pangkalusugan, medikal na pangangailangan, 

o paggamot na pang-eksperimento o sinisiyasat, at kung nalutas ang iyong karaingan 

sa katapusan ng sunod na araw ng negosyo, maaaring hindi ka na makatanggap  

ng liham. 

Kung mayroon kang agarang bagay-bagay kaugnay ng malubhang alalahanin sa 

kalusugan, magsisimula kami ng pinabilis (mabilis) na pagsusuri at bibigyan ka namin 

ng desisyon sa loob ng 72 oras. Para humiling ng pinabilis na pagsusuri, tumawag sa 

amin sa 800-407-4627 (TTY 711). Sa loob ng 72 oras pagkatanggap ng iyong reklamo, 

gagawa kami ng desisyon sa kung paano namin pangangasiwaan ang iyong reklamo at 

kung pabibilisin namin ang iyong reklamo. Kung mapagpasyahan naming hindi namin 

pabibilisin ang iyong reklamo, ipapaalam namin sa iyo na lulutasin namin ang iyong 

reklamo sa loob ng 30 araw. Maaari kang direktang makipag-ugnayan sa DMHC para 

sa anumang dahilan, kasama ang kung naniniwala kang kwalipikado ang iyong 

alalahanin para sa pinabilis na pagsusuri, o hindi tumugon sa iyo ang Anthem sa  

loob ng 72 oras na panahon. 

Hindi napapailalim sa proseso sa karaingan ng Anthem o pagiging karapat-dapat para sa 

Hiwalay na Medikal na Pagsusuri ang mga reklamong nauugnay sa mga benepisyo sa 

botika ng Medi-Cal Rx. Maaaring isumite ng mga miyembro ang mga reklamo tungkol  

sa mga benepisyo sa botika 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. Gayunpaman, ang mga reklamong nauugnay  

sa mga benepisyo sa botika na hindi napapailalim sa Medi-Cal Rx ay maaaring  

karapat-dapat para sa isang Hiwalay na Medikal na Pagsusuri. Ang walang bayad  

na numero ng telepono ng DMHC ay 1-888-466-2219 at ang linya ng TTY ay  

1-877-688-9891. Mahahanap mo ang form ng Hiwalay na Medikal na Pagsusuri/Reklamo 

at mga tagubilin online sa website ng DMHC: https://www.dmhc.ca.gov.  

Mga Apela 

Naiiba sa reklamo ang apela. Ang apela ay isang kahilingan na suriin at baguhin namin 

ang isang desisyong ginawa namin tungkol sa iyong (mga) serbisyo. Kung pinadalhan 

https://medi-calrx.dhcs.ca.gov/home
https://www.dmhc.ca.gov/
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ka namin ng Liham ng Abiso ng Aksyon (NOA) na nagsasabi sa iyo na itinatanggi, 

pinatatagal, pinapalitan, o itinitigil namin ang iyong (mga) serbisyo, at hindi ka 

sumasang-ayon sa aming desisyon, maaari kang humingi ng apela mula sa amin. 

Gamit ang nakasulat na pahintulot mula sa iyo, maaari ding humingi ng apela ang  

iyong PCP o ibang provider sa amin.  

Dapat kang humiling ng apela sa loob ng 60 araw mula sa petsa na nakalagay  

sa natanggap mong NOA mula sa amin. Kung napagpasyahan naming bawasan, 

suspendihin, o itigil ang (mga) serbisyong natatanggap mo ngayon, maaari mong 

patuloy na matanggap ang (mga) serbisyo habang hinihintay mong mapagpasyahan 

ang iyong apela. Ang tawag dito ay Binabayaran na Tulong habang Naghihintay. Upang 

makatanggap ng Binabayaran na Tulong habang Naghihintay, kailangan mong humingi 

ng apela sa amin sa loob ng 10 araw mula sa petsang nasa NOA o bago ang petsa 

kung kailan namin sinabing ititigil ang iyong (mga) serbisyo, kung anuman ang  

mas nahuli. Kapag humiling ka ng apela sa ilalim ng ganitong mga pangyayari, 

magpapatuloy ang (mga) serbisyo. 

Maaari kang maghain ng apela sa pamamagitan ng telepono, sa pagsulat o online: 

▪ Sa pamamagitan ng telepono: Tawagan ang Anthem sa 800-407-4627 

(TTY 711) mula 7 a.m. hanggang 7 p.m. Ibigay ang iyong pangalan, numero 

ng ID ng planong pangkalusugan, at ang serbisyo na iyong inaapela. 

▪ Sa pamamagitan ng mail: Tawagan ang Anthem sa 800-407-4627  

(TTY 711) at hilinging ipadala sa iyo ang form. Kapag natanggap mo na  

ang form, sagutan ito. Tiyakin na ibigay ang iyong pangalan, ID number  

ng planong pangkalusugan at ang serbisyo na iyong inaapela.  

Ipadala ang form sa: 

Attn: Grievance Coordinator 

Anthem Blue Cross 

P.O. Box 60007 

Los Angeles, CA 90060-0007 

May magagamit na mga form sa apela sa opisina ng iyong doktor. 

▪ Online: Bisitahin ang website ng Anthem. Pumunta sa 

anthem.com/ca/medi-cal. 

Kung kailangan mo ng tulong sa paghiling para sa apela o sa Binabayaran na Tulong 

habang Naghihintay, matutulungan ka namin. Maaari kaming magbigay sa iyo ng mga 

libreng serbisyo sa wika. Tumawag sa 800-407-4627 (TTY 711). 

https://mss.anthem.com/california-medicaid/home.html
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Sa loob ng 5 araw mula sa pagtanggap ng iyong apela, padadalhan ka namin ng liham 

na nagsasabi sa iyong natanggap na namin ito. Sa loob ng 30 araw, sasabihan ka 

namin sa desisyon sa iyong apela at padadalhan ka ng Liham ng Abiso sa Desisyon  

sa Apela (NAR). Kung hindi namin ipinaalam sa iyo ang aming desisyon sa apela sa 

loob ng 30 araw, maaari kang humiling ng Pagdinig ng Estado at isang IMR sa DMHC. 

Ngunit kung una mong hiniling ang Pagdinig ng Estado, at naganap na ang pagdinig, 

hindi ka na makakahiling ng IMR. Sa kasong iyon, ang Pagdinig ng Estado ang may 

panghuling pasiya. 

Kung nais mo o ng iyong doktor na gumawa kami ng mabilis na desisyon dahil ang  

oras upang makapagpasya sa iyong apela ay maglalagay sa panganib sa iyong buhay, 

kalusugan, o kakayahang kumilos, maaari kang humiling ng isang pinabilis (mabilis)  

na pagsusuri. Para humiling ng pinabilis na pagsusuri, tumawag sa 800-407-4627  

(TTY 711). Gagawa kami ng desisyon sa loob ng 72 oras ng pagtanggap ng  

iyong apela.  

Ano ang gagawin kung hindi ka sumasang-ayon sa 

desisyon sa apela 

Kung naghain ka ng apela at nakatanggap ka ng liham sa NAR na sinasabi sa iyong 

hindi namin binago ang aming desisyon, o hindi ka kailanman nakatanggap ng liham  

na NAR at nakalipas na ang 30 araw, maaari kang: 

▪ Humiling ng Pagdinig ng Estado mula sa Departamento ng Mga Serbisyong 

Panlipunan ng California (CDSS) at susuriin ng isang hukom ang iyong kaso. 

▪ Maghain ng form ng Hiwalay na Medikal na Pagsusuri/Reklamo sa 

Departamento ng Pinamamahalaang Pangangalagang Pangkalusugan 

(DMHC) para masuri ang desisyon ng Anthem o humiling para sa isang 

Hiwalay na Medikal na Pagsusuri (IMR) mula sa DMHC. Sa panahon ng 

IMR ng DMHC, susuriin ng isang panlabas na doktor na hindi bahagi ng 

Anthem ang iyong kaso. Ang walang bayad na numero ng telepono ng DMHC 

ay 1-888-466-2219 at ang linya ng TTY ay 1-877-688-9891. Mahahanap mo 

ang form ng Hiwalay na Medikal na Pagsusuri/Reklamo at mga tagubilin 

online sa website ng DMHC: https://www.dmhc.ca.gov.  

Hindi mo kailangang magbayad para sa isang Pagdinig ng Estado o isang IMR.  

 

https://www.dmhc.ca.gov/
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May karapatan ka sa parehong Pagdinig ng Estado at IMR. Ngunit kung una mong 

hiniling ang Pagdinig ng Estado, at naganap na ang pagdinig, hindi ka na makakahiling 

ng IMR. Sa kasong ito, ang Pagdinig ng Estado ang may panghuling pasya.  

Makikita sa mga seksyon sa ibaba ang marami pang impormasyon kung paano humiling 

ng Pagdinig ng Estado at IMR. 

Ang mga reklamo at apelang nauugnay sa mga benepisyo sa botika ng Medi-Cal Rx  

ay hindi pinapangasiwaan ng Anthem. Maaari mong isumite ang mga reklamo at apela 

tungkol sa mga benepisyo sa botika ng Medi-Cal Rx sa pamamagitan ng pagtawag  

sa 800-977-2273 (TTY 800-977-2273 at pindutin ang 5 o 711). Gayunpaman, ang  

mga reklamo at apelang nauugnay sa mga benepisyo sa botika na hindi napapailalim 

sa Medi-Cal Rx ay maaaring karapat-dapat para sa isang Hiwalay na Medikal  

na Pagsusuri. 

Kung hindi ka sumasang-ayon sa desisyong nauugnay sa iyong benepisyo sa botika  

ng Medi-Cal Rx, maaari kang humiling ng Pagdinig ng Estado. Ang mga desisyon sa 

benepisyo sa botika ng Medi-Cal Rx ay hindi napapailalim sa proseso ng IMR  

sa DMHC. 

Mga Reklamo at Mga Hiwalay na Medikal na Pagsusuri 

(IMR) sa Departamento ng Pinamamahalaang 

Pangangalagang Pangkalusugan 

Ang IMR ay kapag sinuri ang iyong kaso ng isang panlabas na doktor na hindi 

nauugnay sa planong pangkalusugan. Kung nais mo ng isang IMR, dapat ka munang 

maghain ng apela sa Anthem. Kung hindi ka makarinig mula sa iyong planong 

pangkalusugan sa loob ng 30 araw sa kalendaryo, o kung hindi ka nasisiyahan sa 

desisyon ng iyong planong pangkalusugan, maaari kang humiling ng isang IMR. Dapat 

kang humiling ng IMR sa loob ng 6 na buwan mula sa petsang nakalagay sa abiso na 

nagsasabi sa iyo ng desisyon sa apela, ngunit mayroon ka lamang 120 araw para 

humiling ng Pagdinig ng Estado, kaya maghain ka ng reklamo sa lalong madaling 

panahon kung gusto mo ng IMR at pagdinig ng Estado. Tandaan, kung una mong 

hiniling ang Pagdinig ng Estado, at naganap na ang pagdinig, hindi ka na makakahiling 

ng IMR. Sa kasong ito, ang Pagdinig ng Estado ang may panghuling pasya. 
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Maaari kang makatanggap kaagad ng isang IMR nang hindi na nagsasampa ng isang 

apela. Ito ay sa mga sitwasyon kung saan agaran ang iyong alalahanin sa kalusugan, 

gaya ng mga may kaugnayan sa malubhang banta sa iyong kalusugan.  

Kung hindi kwalipikado ang iyong reklamo sa DMHC para sa isang IMR, susuriin pa rin 

ng DMHC ang iyong reklamo upang tiyakin na tama ang pagpapasya ng Anthem kapag 

inapela mo ang pagtanggi nito sa mga serbisyo. Dapat sumunod ang Anthem sa IMR at 

mga desisyon sa pagsusuri ng DMHC.  

Narito ang kung paano humiling ng isang IMR.  

Ang Departamento ng Pinamamahalaang Pangangalagang Pangkalusugan ng California 

ay may pananagutan para sa pamamahala ng mga plano ng serbisyo sa pangangalaga 

ng kalusugan. Kung mayroon kang karaingan laban sa iyong planong pangkalusugan, 

dapat mo munang tawagan ang iyong planong pangkalusugan sa 800-407-4627  

(TTY 711) at gamitin ang proseso sa karaingan ng iyong planong pangkalusugan bago  

ka makipag-ugnayan sa departamento. Ang paggamit sa pamamaraan ng karaingan  

na ito ay hindi pinagbabawalan ang anumang mga posibleng legal na karapatan o mga 

remedyong iyong magagamit. Kung kailangan mo ng tulong sa isang karaingan na 

kinasasangkutan ng isang emergency, isang karaingan na hindi kasiya-siyang nalutas  

ng iyong planong pangkalusugan, o isang karaingan na nananatiling hindi nalulutas nang 

mahigit sa 30 araw, maaari mong tawagan ang departamento para sa tulong. Maaari  

ka ring maging karapat-dapat para sa isang Hiwalay na Medikal na Pagsusuri (IMR). 

Kung karapat-dapat ka para sa isang IMR, ang proseso ng IMR ay magbibigay ng  

isang walang kinikilingang pagsusuri ng mga medikal na desisyon na ginawa ng isang 

planong pangkalusugan na may kaugnayan sa medikal na pangangailangan ng isang 

iminumungkahing serbisyo o paggamot, mga desisyon sa pagsaklaw para sa mga 

paggamot na sinusubukan o sinisiyasat pa lamang, at mga hindi pagkakasundo  

sa pagbabayad para sa mga emerhensiya o medikal na serbisyo na apurahan. Ang 

departamento ay mayroon ding walang bayad na numero ng telepono (1- 888-466-2219) 

at linya ng TDD (1-877-688-9891) para sa may problema sa pandinig at pagsasalita. 

Makikita sa internet website ng departamento https://www.dmhc.ca.gov ang mga  

form para sa reklamo, aplikasyon sa IMR, at mga online na instruksiyon. 

Mga pagdinig ng estado 

Ang Pagdinig ng Estado ay isang pulong ng mga taong mula sa Departamento ng Mga 

Serbisyong Panlipunan ng California (CDSS). Tutulong ang isang hukom na malutas 

https://www.dmhc.ca.gov/
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ang iyong problema o ipaaalam sa iyo na tama ang ginawa naming desisyon. May 

karapatan kang humiling ng Pagdinig ng Estado kung mayroon ka nang naihaing apela 

sa amin at kung hindi ka nasisiyahan sa desisyon o kung hindi ka nakatanggap ng 

desisyon sa iyong apela pagkalipas ng 30 araw. 

Dapat kang humiling ng isang Pagdinig ng Estado sa loob ng 120 araw mula sa petsa 

sa aming liham na NAR. Subalit, kung binigyan ka namin ng Binabayaran na Tulong 

habang Naghihintay sa panahon ng iyong apela, at gusto mo itong magpatuloy 

hanggang magkaroon ng desisyon tungkol sa iyong Pagdinig ng Estado, kailangan 

mong humiling ng Pagdinig ng Estado sa loob ng 10 araw mula sa aming liham  

na NAR, o bago ang petsa na sinabi namin kung kailan matitigil ang iyong (mga)  

serbisyo, kung anuman ang mas nahuli. Kung kailangan mo ng tulong sa pagtiyak  

na magpapatuloy ang Binabayaran na Tulong habang Naghihintay hanggang sa 

magkaroon ng panghuling desisyon sa iyong Pagdinig ng Estado, tawagan ang  

Anthem mula 7 a.m. hanggang 7 p.m. sa 800-407-4627. Kung hindi ka makarinig  

o makapagsalita nang maayos, pakitawagan ang 711. Maaari ring humiling ng  

Pagdinig ng Estado ang iyong PCP para sa iyo kung may nakasulat kang pahintulot.  

Paminsan, maaari kang humiling ng Pagdinig ng Estado nang hindi kinukompleto ang 

aming proseso sa pag-apela.  

Halimbawa, maaari kang humiling ng Pagdinig ng Estado nang hindi kinukumpleto  

ang aming proseso ng pag-apela, kung hindi ka namin nasabihan nang tama o nang 

napapanahon tungkol sa iyong (mga) serbisyo. Ang tawag dito ay Deemed Exhaustion. 

Narito ang ilang halimbawa ng Deemed Exhaustion: 

• Hindi kami nagpadala ng liham na NOA sa iyo sa gusto mong wika. 

• Nagkamali kami at naapektuhan ang anuman sa iyong mga karapatan. 

• Hindi ka namin binigyan ng liham na NOA. 

• Nagkamali kami sa aming liham na NAR. 

• Hindi kami nagkaroon ng pasya sa iyong apela sa loob ng 30 araw. Nagpasya 

kaming agaran ang iyong kaso, ngunit hindi kami sumagot sa iyong apela sa 

loob ng 72 oras. 

Maaari kang humiling ng Pagdinig ng Estado sa pamamagitan ng telepono o sulat. 

▪ Sa pamamagitan ng telepono: Tawagan ang Yunit ng Pagtugon sa Publiko ng 

CDSS sa 1-800-952-5253 (TTY 1-800-952-8349 o 711). 
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▪ Sa pamamagitan ng mail: Sagutin ang form na kasama sa iyong paunawa sa 

paglutas ng 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 mo ng tulong sa paghiling para sa Pagdinig ng Estado, matutulungan 

ka namin. Maaari kaming magbigay sa iyo ng mga libreng serbisyo sa wika. Tumawag 

sa 800-407-4627 (TTY 711). 

Sa pagdinig, ibibigay mo ang iyong panig. Ibibigay namin ang aming panig. Maaaring 

magtagal nang hanggang 90 araw para sa hukom na desisyunan ang iyong kaso. 

Dapat sundin ng Anthem kung ano ang desisyon ng hukom.  

Kung nais mong gumawa ang CDSS ng mabilis na desisyon dahil ang oras upang 

magkaroon ng Pagdinig ng Estado ay ganap na maglalagay sa panganib sa iyong 

buhay, kalusugan o kakayahang kumilos, maaari ka o ang iyong PCP na makipag-

ugnayan sa CDSS at humiling ng isang pinabilis (mabilis) na Pagdinig ng Estado.  

Dapat magdesisyon ang CDSS nang hindi lalagpas sa 3 araw ng negosyo 

pagkatanggap nito ng iyong kompletong file ng kaso mula sa Anthem. 

Pandaraya, pagsasayang at pag-abuso 

Kung naghihinala kang ang isang provider o taong tumatanggap ng Medi-Cal ay 

gumawa ng pandaraya, pagsasayang, o pag-abuso, karapatan mong iulat ito sa 

pamamagitan ng pagtawag sa kumpidensyal na walang bayad na numerong  

1-800-822-6222 o pagsumite ng reklamo online sa https://www.dhcs.ca.gov. 

Kabilang sa pandaraya, pagsasayang at pag-abuso ng provider ang: 

▪ Pagpalsipika ng mga rekord na medikal 

▪ Pagreseta ng mas maraming gamot kaysa sa kinakailangang medikal 

▪ Pagbigay ng mas maraming serbisyong pangangalagang pangkalusugan 

kaysa sa kinakailangang medikal 

▪ Pagsingil para sa mga serbisyong hindi ibinigay 

▪ Pagsingil para sa mga serbisyong propesyonal kapag hindi gumawa ng 

serbisyo ang propesyonal  

https://www.dhcs.ca.gov/
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▪ Pag-alok ng mga libre o may diskwentong gamit at serbisyo sa mga 

miyembro upang maimpluwensiyahan kung anong provider ang pipiliin  

ng miyembro 

▪ Pagpalit ng doktor ng pangunahing pangangalaga ng miyembro nang walang 

kaalaman ang miyembro 

Kabilang sa pandaraya, pagsasayang at pag-abuso ng isang taong tumatanggap ng 

benepisyo ang, ngunit hindi limitado sa: 

▪ Pagpaupa, pagbenta, o pagbigay ng ID card sa planong pangkalusugan  

o Identification Card ng mga Benepisyong (BIC) Medi-Cal sa ibang tao 

▪ Pagkuha ng katulad o parehong mga paggamot o gamot mula sa mahigit  

sa isang tagapagbigay ng serbisyo 

▪ Pagpunta sa emergency room kapag hindi emergency 

▪ Paggamit ng Social Security number o ID Number ng plano sa kalusugan  

ng ibang tao 

▪ Pagsakay sa mga transportasyong medikal o hindi pang-medikal para sa  

mga hindi kaugnay na serbisyo sa pangangalagang pangkalusugan para  

sa mga serbisyo na hindi saklaw ng Medi-Cal, o kapag wala kang medikal  

na appointment o mga resetang kukunin. 

Upang iulat ang pandaraya, pagsasayang at pag-abuso, isulat ang pangalan, address, 

at ID number ng taong gumawa ng pandaraya, pagsasayang, at pag-abuso. Magbigay 

ng maraming impormasyon na alam mo tungkol sa tao, tulad ng numero ng telepono  

o ang espesyalidad kung ito ay isang provider. Ibigay ang petsa ng mga kaganapan at 

buod ng eksaktong nangyari. 

Ipadala ang iyong ulat sa: 

Sa pamamagitan ng mail:  

  Attn: Special Investigations Unit (SIU) 

Anthem Blue Cross 

21215 Burbank Blvd. 

Woodland Hills, CA 91367 

Sa pamamagitan ng telepono: 

  Anthem SIU fraud hotline: 888-231-5044 (TTY 711) 

Hotline ng Medi-Cal Rx para sa pandaraya, pagsasayang at pag-abuso: 

800-375-1251 (TTY 711) o i-email ang Magellan SIU 

(siu@magellanhealth.com) 
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O makipag-ugnayan sa Sentro ng Pangangalaga sa Customer ng Anthem 

sa 800-407-4627 (TTY 711) Lunes hanggang Biyernes, 7 a.m. hanggang 

7 p.m. Pacific time 
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7.  Mga karapatan at  
 responsibilidad 

Bilang isang miyembro ng Anthem, may ilan kang partikular na karapatan at 

responsibilidad. Ipapaliwanag ng kabanatang ito ang mga karapatan at responsibilidad 

na iyon. Kabilang din sa kabanatang ito ang mga legal na paunawa na mayroon kang 

karapatan bilang isang miyembro ng Anthem. 

Ang iyong mga karapatan 

Ito ang iyong mga karapatan bilang miyembro ng Anthem: 

▪ Tratuhin nang may respeto at dignidad, nang nagbibigay ng angkop na 

konsiderasyon sa iyong karapatan sa pribasidad at ang pangangailangan na 

mapanatili ang pagiging kumpidensiyal ng iyong impormasyong medikal.  

▪ Para makatanggap ng impormasyon tungkol sa organisasyon, mga saklaw na 

serbisyo, mga practitioner, at mga karapatan at responsibilidad ng miyembro. 

▪ Para makatanggap ng ganap na naisaling nakasulat na impormasyon ng 

miyembro sa pinipili mong wika, kasama ang lahat ng abiso sa karaingan  

at mga apela. 

▪ Para magrekomenda tungkol sa karapatan at patakaran sa responsibilidad ng 

miyembro ng Anthem.  

▪ Makapili ng isang provider ng pangunahing pangangalaga sa loob ng  

network ng Anthem.  

▪ Magkaroon ng napapanahong access sa mga provider na nasa network. 

▪ Para lumahok sa paggawa ng desisyon kasama ng mga provider tungkol  

sa iyong sariling pangangalagang pangkalusugan, kabilang ang karapatang 

tumanggi sa paggamot. 

▪ Magpahayag ng mga karaingan, pasalita man o nakasulat, tungkol sa 

organisasyon o sa tinanggap na pangangalaga. 
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▪ Para alamin ang medikal na dahilan sa desisyon ng Anthem na  

tanggihan, iantala, tapusin o baguhin ang isang kahilingan para sa 

pangangalagang medikal. 

▪ Makatanggap ng pagsasaayos ng pangangalaga. 

▪ Humiling ng apela sa mga desisyon na tanggihan, ipagpaliban, o limitahan 

ang mga serbisyo o benepisyo. 

▪ Para makatanggap ng mga libreng serbisyo sa interpretasyon para sa  

iyong wika. 

▪ Tumanggap ng libreng legal na tulong sa iyong lokal na opisina ng legal na 

tulong o ibang mga grupo. 

▪ Magbalangkas ng mga paunang direktiba. 

▪ Humiling para sa isang Pagdinig ng Estado kung ang serbisyo o benepisyo 

ay tinanggihan at nakapaghain ka na ng apela sa Anthem at hindi ka masaya 

sa naging desisyon, o kung hindi ka nakatanggap ng desisyon sa iyong apela 

matapos ang 30 araw, kabilang ang impormasyon hinggil sa mga kalagayan 

kung saan maaaring posible ang pinabilis na pagdinig. 

▪ Magpaalis sa pagkakatala mula sa Anthem at magpalit ng planong 

pangkalusugan sa county kapag hiniling. 

▪ Para ma-access ang mga serbisyo ng pahintulot para sa menor deedad. 

▪ Makatanggap ng nakasulat na mga materyal nang walang bayad na  

nagpapabatid sa miyembro sa mga alternatibong format (kabilang ang braille,  

malalaking pag-print, audio, at naa-access na elektronikong format) kapag hiniling 

at sa napapanahong anyo na angkop para sa format ng hinihiling at alinsunod  

sa Seksyon ng Kodigo ng Kagalingan at Mga Institusyon 14182 (b)(12). 

▪ Maging malaya mula sa anumang anyo ng pagpigil o pagbubukod na ginamit 

bilang paraan ng pamimilit, pagdisiplina, kaginhawahan, o paghihiganti.  

▪ Makatanggap ng impormasyon sa magagamit na mga opsiyon ng paggamot 

at alternatibo, na ipinakita sa paraang angkop sa iyong kondisyon at 

kakayahang umunawa, nang hindi alintana ang gastos o saklaw.  

▪ Makatanggap ng kopya ng iyong mga medikal na tala, at humiling na baguhin 

o itama ang mga ito, ayon sa itinakda sa 45 Code ng mga Regulasyon ng 

Pederal §164.524 at 164.526.  

▪ Kalayaang isagawa ang mga karapatang ito nang hindi masamang 

naaapektuhan ang paraan kung paano ka tinatrato ng Anthem, iyong  

mga provider, o ng Estado.  

▪ Magkaroon ng access sa mga serbisyo sa pagpaplano ng pamilya, Mga 

Nagsasariling Paanakan, mga Pederal na Kwalipikadong Sentrong 
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Pangkalusugan, Klinika para sa Kalusugan ng Indiyano, mga serbisyo  

ng komadrona, Panlalawigang Klinika para sa Kalusugan, serbisyo sa 

impeksiyon na naililipat sa pakikipagtalik at mga serbisyong pang-emergency 

sa labas ng network ng Anthem alinsunod sa pederal na batas.  

▪ Gumawa ng mga mungkahi tungkol sa patakaran ng Anthem sa mga 

karapatan at responsibilidad. 

▪ Mag-opt out sa mga komunikasyon sa text mula sa Anthem. 

Ang iyong mga responsibilidad 

Ang mga miyembro ng Anthem ay mayroon ng mga responsibilidad na ito:  

▪ Kaagad mong tawagan ang iyong PCP upang iskedyul ang Unang 

Pangkalusugang Pagsusuri (sa loob ng 120 araw mula sa iyong pagkatala)  

para sa iyo o sa iyong anak. 

▪ Ibigay sa amin, iyong mga doktor, at ibang mga provider ng pangangalagang 

pangkalusugan ang impormasyon na kailangan upang tulungan kang 

makatanggap ng pinakamahusay na posibleng pangangalaga at lahat ng mga 

benepisyo na may karapatan ka. 

▪ Unawain ang iyong mga problema sa kalusugan sa abot ng iyong makakaya at 

makipagtulungan sa iyong mga doktor at ibang provider ng pangangalagang 

pangkalusugan upang gumawa ng plano sa paggamot na pagkakasunduan 

ninyong lahat.  

▪ Sundin ang plano sa pangangalaga na pinagkasunduan mo kasama ang iyong 

mga doktor at iba pang mga provider ng pangangalagang pangkalusugan. 

▪ Sundin ang payo ng iyong doktor sa mabuting pangangalaga ng sarili mo.  

▪ Gamitin ang mga wastong pagmumulan ng pangangalaga.  

▪ Dalhin ang iyong ID card ng Anthem kapag nagpapatingin ka sa doktor.  

▪ Tratuhin ang iyong doktor at ibang tagapangalaga nang may respeto.  

▪ Unawain ang planong pangkalusugang ito.  

▪ Alamin at sundin ang mga tuntunin ng planong pangkalusugang ito.  

▪ Alamin ang mga batas na namamahala sa planong pangkalusugang ito at 

ang mga uri ng serbisyong natatanggap mo.  

▪ Mabatid na hindi ka namin maaaring idiskrimina dahil sa iyong edad, 

kasarian, lahi, bansang pinagmulan, kultura, mga pangangailangan  

sa wika, sekswal na oryentasyon, o kalusugan. 
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Abiso ng walang diskriminasyon 

Ang diskriminasyon ay labag sa batas. Sumusunod ang Anthem sa mga Pang-estado  

at Pederal na batas sa karapatang sibil. Ang Anthem ay hindi ilegal na nandidiskrimina, 

nagbubukod ng tao o nagtatrato sa kanila sa ibang paraan dahil sa kanilang kasarian, 

lahi, kulay, relihiyon, pinanggalingang angkan, bansang pinagmulan, pagkakakilanlan 

ng pangkat etniko, edad, kapansanan sa pag-iisip, kapansanang pisikal, medikal na 

kondisyon, impormasyong henetiko, katayuan ng kasal, kasarian, pagkakakilanlan ng 

kasarian o oryentasyong seksuwal.  

Nagbibigay ang Anthem ng: 

▪ Mga libreng tulong at serbisyo sa mga taong may kapansanan upang 

matulungan silang makipag-ugnayan nang mas mabuti, gaya ng: 

 Mga kwalipikadong sign language interpreter 

 Nakasulat na impormasyon sa iba pang format (malalaking titik, audio, 

mga madaling ma-access na elektronikong format, at iba pang format)  

▪ Mga libreng serbisyo sa wika sa mga taong hindi Ingles ang pangunahing wika, 

gaya ng: 

 Mga kwalipikadong interpreter 

 Impormasyong nakasulat sa iba pang wika 

Kung kailangan mo ang mga serbisyong ito, makipag-ugnayan sa Anthem sa  

pagitan ng 7 a.m. at 7 p.m. sa pamamagitan ng pagtawag sa 800-407-4627. O, kung 

nahihirapan kang makarinig o magsalita, mangyaring tumawag sa TTY 711 upang 

gamitin ang Serbisyo ng Paghahatid ng California. 

Paano magsampa ng isang karaingan 

Kung naniniwala kang nabigo ang Anthem na ibigay ang mga serbisyong ito  

o ilegal itong nandiskrimina sa ibang paraan batay sa kasarian, lahi, kulay, relihiyon, 

pinanggalingang angkan, bansang pinagmulan, pagkakakilanlan ng pangkat etniko, 

edad, kapansanan sa pag-iisip, kapansanang pisikal, medikal na kondisyon, 

impormasyong henetiko, katayuan ng kasal, kasarian, pagkakakilanlan ng kasarian  

o oryentasyong seksuwal, maaari kang maghain ng karaingan sa tagapag-ugnay  

ng karaingan ng Anthem. Maaari kang maghain ng karaingan sa pamamagitan  

ng pagsulat, sa personal, o elektronikong paraan. 
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▪ Sa pamamagitan ng telepono: Makipag-ugnayan sa pagitan ng 7 a.m. 

hanggang 7 p.m. sa pamamagitan ng pagtawag sa 800-407-4627.  

O, kung nahihirapan kang makarinig o magsalita, mangyaring tumawag  

sa 711 upang gamitin ang Serbisyo ng Paghahatid ng California. 

▪ Sa pamamagitan ng pagsulat: Punan ang form sa reklamo o sumulat  

ng liham at ipadala ito sa: 

Attn: Grievance Coordinator 

Anthem Blue Cross 

P.O. Box 60007 

Los Angeles, CA 90060-0007 

▪ Ihain nang personal sa: Bumisita sa tanggapan ng iyong doktor o sa 

Anthem at ipaalam na gusto mong maghain ng karaingan. 

▪ Elektronikong paraan: Bisitahin ang website ng Anthem sa 

mss.anthem.com/california-medicaid/benefits/ 

member-materials.html#MemberGrievanceForms.  

Tanggapan ng Mga Karapatang Sibil – Departamento ng Mga Serbisyo 

sa Pangangalagang Pangkalusugan ng California 

Maaari ka ring maghain ng reklamo sa mga karapatang sibil sa Departamento ng Mga 

Serbisyo sa Pangangalagang Pangkalusugan ng California, Opisina ng Karapatang 

Sibil sa pamamagitan ng pagtawag sa telepono, sa pamamagitan ng pagsulat, o sa 

elektronikong paraan: 

▪ Sa pamamagitan ng telepono: Tumawag sa 916-440-7370. Kung 

nahihirapan kang makarinig o magsalita, mangyaring tumawag sa  

711 (Serbisyo ng Paghahatid ng Mga Telekomunikasyon). 

▪ Sa pamamagitan ng pagsulat: Punan ang form sa reklamo o magpadala  

ng liham 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 sa reklamo sa 

https://www.dhcs.ca.gov/Pages/Language_Access.aspx. 

https://mss.anthem.com/california-medicaid/benefits/member-materials.html%23MemberGrievanceForms
https://mss.anthem.com/california-medicaid/benefits/member-materials.html%23MemberGrievanceForms
https://www.dhcs.ca.gov/Pages/Language_Access.aspx
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▪ Elektronikong paraan: Magpadala ng email sa CivilRights@dhcs.ca.gov.  

Tanggapan ng Mga Karapatang Sibil – Departamento ng Mga 

Serbisyong Pangkalusugan at Pantao 

Kung naniniwala kang nandiskrimina laban sa iyo dahil sa batayan ng lahi, kulay, 

bansang pinagmulan, edad, kapansanan, o kasarian, maaari ka ring maghain ng 

reklamo sa mga karapatang sibil sa Departamento ng Mga Serbisyong Pangkalusugan 

at Pantao ng U.S. Office for Civil Rights sa pamamagitan ng pagtawag, sa 

pamamagitan ng pagsulat, o sa elektronikong paraan:  

▪ Sa pamamagitan ng telepono: Tumawag sa 1-800-368-1019. Kung 

nahihirapan kang magsalita o makarinig, mangyaring tumawag sa  

TTY 1-800-537-7697 o 711 upang gamitin ang Serbisyo ng Paghahatid  

ng California. 

▪ Sa pamamagitan ng pagsulat: Punan ang form sa reklamo o magpadala  

ng liham 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 sa reklamo sa 

https://www.hhs.gov/ocr/complaints/index.html.  

▪ Elektronikong paraan: Bisitahin ang Portal ng Reklamo ng Tanggapan ng 

Mga Karapatang Sibil sa https://ocrportal.hhs.gov/ocr/cp.  

Mga paraan upang makibahagi bilang miyembro 

Gusto ng Anthem na makarinig mula sa iyo. Bawat quarter, may mga pulong ang 

Anthem upang pag-usapan ang kung ano ang gumagana nang maayos at kung paano 

mapapahusay ang Anthem. Iniimbitahan ang mga miyembro na dumalo. Dumalo sa 

isang pulong! 

Komite ng Tagapayo sa Komunidad 

Mayroong grupo ang Anthem na tinatawag na Komite ng Tagapayo sa Komunidad. 

Binubuo ang grupong ito ng mga miyembro ng Komite ng Tagapayo sa Komunidad. 

mailto:CivilRights@dhcs.ca.gov
https://www.hhs.gov/ocr/complaints/index.html
https://ocrportal.hhs.gov/ocr/cp
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Maaari kang sumali sa grupong ito kung gusto mo. Pinag-uusapan ng grupo ang 

tungkol sa kung paano pahusayin ang mga patakaran ng Anthem at responsibilidad  

nito ang: 

▪ Pagtukoy ng mga oportunidad upang dagdagan ang access ng mga 

miyembro sa pangangalaga. 

▪ Pagmungkahi sa kung paano mapapahusay ng Anthem ang mga  

serbisyo nito. 

▪ Pagbibigay ng opinyon sa pagsusuri ng mga pangangailangang pangkultura 

at panglingguwistika. 

Naghahanap kami ng mga: 

▪ Miyembro ng Anthem o magulang/tagapangalaga ng isang miyembro. 

▪ Mga nakatatanda at mga taong may kapansanan. 

▪ Mga organisasyong nakabase sa komunidad at mga tagapagtaguyod na grupo. 

 

Maaaring maging kwalipikado ang mga miyembro para sa mga voucher at gift card para 

sa transportasyon. 

Kung gusto mong maging bahagi ng grupong ito, tumawag sa 800-407-4627 (TTY 711). 

Portal ng Miyembro 

Mag-log-in o magrehistro ng iyong account upang makausap ang kinatawan o 

magpadala ng ligtas na mensahe sa amin. Kakailanganin mo ang iyong ID number  

ng miyembro upang magrehistro (matatagpuan sa iyong ID card ng miyembro). Sa 

pagkakaroon ng account, maaari mo ring: 

▪ Palitan ang iyong provider ng pangunahing pangangalaga (PCP). 

▪ Tingnan o i-print ang iyong ID card ng miyembro. 

▪ Kunin ng iyong Health Risk Screener (HRS). 

▪ I-update ang iyong contact info. 

Komite ng Pampublikong Polisiya 

Mayroong grupo ang Anthem na tinatawag na Komite ng Pampublikong Polisiya. 

Nagkikita ang grupo ng apat na beses kada taon at may partisipasyon ng isang  

doktor na kabilang sa network at mga miyembro ng Anthem at Medi-Cal. Tatalakayin  

ng mga miyembro kung paano pahuhusayin ang mga serbisyo sa pangangalagang 

pangkalusugan sa komunidad. 
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Ang grupo ay: 

▪ Makikipagtulungan sa mga lider sa medikal na komunidad 

▪ Makipagtulungan sa mga senior executive ng Anthem 

▪ Magrerekomenda kung paano pagbutihin ng Anthem ang mga serbisyo at 

paghahatid ng mga ito, pati na ang mga outreach na programa 

▪ Susuriin ang mga miyembrong literatura para masiguro ang pagka-angkop  

sa kultura 

Ang lahat ng mga miyembro ng Anthem ay hinihikayat na makilahok, pati na rin ang 

mga magulang o tagapangalaga ng mga miyembro. Ang mga makikilahok na miyembro 

ay kwalipikadong makakuha ng mga gift card. 

 

Magtulungan tayo upang magkaroon ng pagbabago. Tawagan mo kami nang walang 

bayad sa 800-407-4627 (TTY 711) para mag-sign up at matuto pa.  

Paunawa ng mga gawi sa privacy 

Available ang isang pahayag na naglalarawan sa mga patakaran at pamamaraan ng 

Anthem para sa pagpapanatili ng pagkakumpidensiyal ng mga medikal na rekord at 

maibibigay ang mga ito sa iyo kapag hiniling. 

Ang mga miyembrong maaaring sumang-ayon na tumanggap ng mga sensitibong 

serbisyo ay hindi kinakailangang kumuha ng anumang iba pang pahintulot ng miyembro 

para makatanggap ng mga sensitibong serbisyo o na magsumite ng claim para sa mga 

sensitibong serbisyo. Ididirekta ng Anthem ang mga pakikipag-usap tungkol sa mga 

sensitibong serbisyo sa alternatibong nakatalagang mailing address, email address,  

o numero ng telepono ng miyembro, o kung walang pagtatalaga, sa pangalan ng 

miyembro sa address o numero ng telepono na naka-file. Hindi magsisiwalat ang 

Anthem ng medikal na impormasyong nauugnay sa mga sensitibong serbisyo sa 

sinumang iba pang miyembro nang walang nakasulat na pahintulot mula sa 

miyembrong nakakatanggap ng pangangalaga. Pauunlakan ng Anthem ang mga 

kahilingan para sa kumpidensiyal na komunikasyon sa hiniling na anyo at format, kung 

madaling magagawa ito sa hiniling na anyo at format, o sa mga alternatibong lokasyon. 

Magkakabisa ang kahilingan ng isang miyembro para sa mga kumpidensiyal na 

komunikasyong nauugnay sa mga sensitibong serbisyo hanggang sa bawiin ng 

miyembro ang kahilingan o magsumite siya ng bagong kahilingan para sa mga 

kumpidensiyal na komunikasyon.  
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Mga Kumpidensyal na Komunikasyon ng Medikal na Impormasyon 

Ang sinumang miyembro, kasama ang nasa hustong gulang o menor de edad na 

maaaring sumang-ayon sa isang serbisyo sa pangangalagang pangkalusugan nang 

wala ang pahintulot ng isang magulang o legal na tagapag-alaga, alinsunod sa batas  

ng Estado o pederal na pamahalaan, at maaaring humiling ng kompidensiyal na 

komunikasyon, sa pamamagitan ng pagsulat o elektronikong paraan man. Puwedeng 

ipadala ang kahilingan para sa kompidensiyal na komunikasyon nang pasulat sa 

Anthem Blue Cross, P.O. Box 60007, Los Angeles, CA 90060-0007. Maaaring gumawa 

ng elektronikong kahilingan sa pamamagitan ng pagsunod sa mga hakbang sa website 

ng www.anthem.com/ca. Maaari ring tumawag sa amin ang mga miyembro sa numero 

ng telepono sa likod ng kanilang ID card.  

Mailalapat ang kahilingan para sa kompidensiyal na komunikasyon sa lahat ng 

komunikasyong nagsisiwalat ng medikal na impormasyon o pangalan at address ng 

Provider na nauugnay sa mga medikal na serbisyong natatanggap ng indibidwal na 

humihiling ng kompidensiyal na komunikasyon.  

Magkakabisa ang kahilingan para sa kompidensiyal na impormasyon hanggang sa 

matanggap ang pagbawi ng kahilingan mula sa miyembrong unang humiling ng 

kumpidensiyal na komunikasyon, o kung may bagong natanggap na kahilingan para  

sa kompidensiyal na komunikasyon.  

Ipapatupad ng Anthem ang kahilingan para sa kumpidensiyal na komunikasyon sa  

loob ng pitong (7) araw sa kalendaryo mula sa pagkatanggap ng elektronikong 

kahilingan o kahilingan sa pamamagitan ng telepono, o sa loob ng labing-apat (14)  

na araw sa kalendaryo mula sa petsa ng pagtanggap namin ng nakasulat na kahilingan 

sa pamamagitan ng first-class mail. Kikilalanin din namin na natanggap namin ang 

kahilingan at magbibigay kami ng kalagayan kung makikipag-ugnayan sa amin  

ang miyembro. 

Abiso sa mga gawi sa pagkapribado ng HIPAA 

Ang orihinal na petsa ng pagkakaroon ng bisa ng abisong ito ay Abril 14, 2003.  

Ang abisong ito ay huling binago noong Hunyo 2022. 

 

Mangyaring basahin nang mabuti ang abisong ito. Ipinapaalam nito kung sino 

ang makakakita sa iyong protektadong impormasyong pangkalusugan (PHI) 

Sasabihin nito kung kailan kami dapat humiling ng iyong pag-OK bago namin 
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ibahagi ito. Sasabihin nito kung kailan namin ito maaaring ibahagi nang wala ang 

iyong pag-OK. Sasabihin din nito kung anong mga karapatan ang mayroon ka 

para makita at baguhin ang impormasyon mo. 

 

Ang impormasyon tungkol sa iyong kalusugan at pera ay pribado. Sinasabi ng batas na 

dapat naming panatilihing ligtas ang ganitong uri ng impormasyon, na tinatawag na PHI, 

para sa aming mga miyembro. Nangangahulugan iyon na kung ikaw ay isang miyembro 

sa ngayon o kung dati kang miyembro, ligtas ang iyong impormasyon. 

 

Kumukuha kami ng impormasyon tungkol sa iyo mula sa mga ahensya ng estado para 

sa Medicaid at Programa para sa Insurance sa Kalusugan ng Mga Bata pagkatapos 

mong maging karapat-dapat at mag-sign up para sa aming planong pangkalusugan. 

Nakukuha rin namin ito mula sa iyong mga doktor, klinika, laboratoryo, at ospital upang 

maaprubahan at mabayaran namin ang pangangalaga ng iyong kalusugan. 

 

Ayon sa pederal na batas ay kailangang ipaalam sa iyo ang dapat naming gawin  

upang maprotektahan ang PHI na ibinahagi sa amin, nang nakasulat o naka-save sa 

computer. Kailangan din naming sabihin sa iyo kung paano namin pinapanatili itong 

ligtas. Para protektahan ang PHI: 

• Sa papel (tinatawag na pisikal), aming: 

– Kinakandado ang aming mga opisina at file 

– Sinisira ang papel na may impormasyong pangkalusugan para hindi ito makuha 

ng iba 

• Nang naka-save sa isang computer (tinatawag na teknikal), kami ay: 

– Gumagamit ng mga password para ang mga nararapat na tao lamang  

ang makakapasok 

– Gumagamit ng mga espesyal na programa para bantayan ang aming mga sistema 

• Nang ginagamit o ibinabahagi ng mga tao na nakikipagtulungan sa amin, mga 

doktor, o ang estado, kami ay: 

– Gumagawa ng mga tuntunin para mapanatiling ligtas ang impormasyon (tinatawag 

na mga patakaran at pamamaraan) 

– Nagtuturo ng mga tao na nakikipagtulungan sa amin na sumunod sa mga tuntunin  

 

Kailan OK para sa amin na gamitin at ibahagi ang iyong PHI?  

Maaari naming ibahagi ang iyong PHI sa iyong pamilya o sa pinili mong tao na  

siyang tumutulong sa bayarin o mismong nagbabayad ng iyong pangangalagang 

pangkalusugan, kung sasabihin mo sa amin na sang-ayon ka rito. Paminsan-minsan, 

maaari naming gamitin at ibahagi ito nang wala ang iyong pag-OK:  
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• Para sa iyong medikal na pangangalaga 

– Upang matulungan ang mga doktor, ospital, at iba pa na mabigyan ka ng 

pangangalagang iyong kailangan  

• Para sa pagbabayad, pamamalakad, pangkalusugan, at pagpapagamot 

– Para mabahagi ang impormasyon sa mga doktor, klinika, at iba pa na hihingi sa 

amin ng kabayaran para sa iyong pangangalaga  

– Kapag sinabi namin na magbabayad kami para sa pangangalaga o mga 

serbisyong pangkalusugan bago mo makuha ang mga iyon 

– Para maghanap ng mga paraan upang mapahusay ang aming mga programa,  

at upang masuportahan at matulungan kang makakuha ng mga benepisyo at 

serbisyo. Maaari naming kunin ang iyong PHI mula sa mga pampublikong 

source; at maaari naming ibigay ito para sa pagpapalitan ng impormasyon ukol 

sa pagbabayad, pamamalakad pangkalusugan, at pagpapagamot. Kung hindi 

mo ito gusto, mangyaring bumisita sa anthem.com/ca/privacy para sa higit 

pang impormasyon. 

• Para sa pangnegosyong aspekto ng pangangalagang pangkalusugan 

– Para tumulong sa mga audit, pandaraya at mga programa sa pagpigil sa  

pang-aabuso, pagpaplano, at pang-araw-araw na trabaho  

– Upang makahanap ng pamamaraan sa pagpapahusay ng aming mga programa  

• Para sa mga dahilan ng kalusugang pampubliko  

– Para matulungan ang mga pampublikong opisyal pangkalusugan na mailayo ang 

mga tao sa pagkakasakit o pinsala 

• Para sa ibang tumutulong magbayad o nagbabayad para sa iyong pangangalaga 

– Sa iyong pamilya o sa pinili mong tao na siyang tumutulong sa bayarin o mismong 

nagbabayad ng iyong pangangalagang pangkalusugan, kung sasabihin mo sa 

amin na sang-ayon ka rito 

– Sa isang tao na tumutulong o nagbabayad para sa iyong pangangalagang 

pangkalusugan, kung hindi ka makapagsasalita para sa sarili mo at pinakamabuti 

ito para sa iyo 

Dapat naming makuha ang iyong pagsang-ayon bago namin gamitin o ibahagi ang 

iyong PHI sa lahat ng dahilan, maliban na lamang sa pangangalaga, kabayaran,  

pang-araw-araw na gawaing pangkalusugan, pananaliksik, o iba pang bagay na 

nakalista sa ibaba. Kailangan naming makuha ang iyong nakasulat na pagsang-ayon 

bago namin ibahagi ang psychotherapy notes tungkol sa iyo na mula sa iyong doktor. 

https://www.anthem.com/ca/privacy/
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Maaari mong sabihin sa amin nang nakasulat na gusto mong bawiin ang iyong 

nakasulat na pag-OK. Hindi namin maaaring ibalik kung ano na ang ginamit namin  

o ibinahagi nang nakuha namin ang iyong pag-OK. Ngunit ititigil namin ang paggamit  

o pagbahagi ng iyong PHI sa hinaharap. 

 

Iba pang paraan na magagamit namin —o sinasabi ng batas na kailangan 

namin— gamitin ang iyong PHI: 

• Para matulungan ang pulis at iba pang tao na tumitiyak na nasusunod ng iba ang 

mga batas  

• Para mag-ulat ng pang-aabuso at pagpapabaya  

• Para tulungan ang korte kapag hinihilingan kami 

• Para sagutin ang mga legal na dokumento  

• Para magbigay ng impormasyon sa mga ahensya na nagmamatyag ng kalusugan 

para sa mga bagay tulad ng mga pag-audit o eksamen  

• Upang matulungan ang mga coroner, medical examiner, o direktor ng punerarya na 

malaman ang iyong pangalan o sanhi ng pagkamatay  

• Para tumulong kapag hinilingan kang ibigay ang mga parte ng iyong katawan  

sa siyensya 

• Para sa pananaliksik 

• Para ilayo ka o ang iba sa pagkakasakit o malubhang pinsala 

• Upang matulungan sa kanilang gawain ang mga taong nagtatrabaho sa gobyerno 

• Para magbigay ng impormasyon sa kabayaran sa mga manggagawa kung 

magkakasakit ka o mapipinsala sa trabaho 

 

Ano ang iyong mga karapatan?  

• Maaari mong hilinging makita ang iyong PHI at makakuha ng kopya nito. 

Magkakaroon kami ng 30 araw upang maipadala ito sa iyo. Kung kailangan namin 

ng mas mahabang oras, ipaaalam namin ito sa iyo. Gayunpaman, wala sa amin ang 

buong medikal na talaan mo. Kung gusto mo ng kopya ng buong medikal na 

talaan mo, humiling sa iyong doktor o klinika ng kalusugan.  

• Maaari kang humiling sa amin na baguhin ang medikal na talaan na mayroon kami 

sa iyo kung sa palagay mo ay may isang bagay na mali o kulang. Magkakaroon 

kami ng 60 araw upang maipadala ito sa iyo. Kung kailangan namin ng mas 

mahabang oras, ipaaalam namin ito sa iyo. 

• Paminsan-minsan, maaari mong hilingin sa aming huwag ibahagi ang iyong PHI. 

Ngunit hindi namin kailangang sumang-ayon sa iyong kahilingan.  

• Maaari kang humiling sa amin na ipadala ang iyong PHI sa ibang address  

o paraan bukod sa kung ano ang mayroon kami. Maaari namin gawin ito kung  
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ang pagpapadala nito sa address ng tirahan na mayroon kami ay maaaring 

maglagay sa iyo sa panganib. 

• Maaari kang humiling sa amin na sabihin sa iyo ang lahat ng mga pagkakataon sa 

nakaraang anim na taon na aming ibinahagi ang iyong PHI sa isa pang tao. Hindi 

nito ililista ang mga pagkakataon na ibinahagi namin ito dahil sa pangangalaga  

sa kalusugan, pagbabayad, pang-araw-araw na negosyo ng pangangalagang 

pangkalusugan o ilang ibang dahilan na hindi namin inilista rito. Magkakaroon kami 

ng 60 araw upang maipadala ito sa iyo. Kung kailangan namin ng mas mahabang 

oras, ipaaalam namin ito sa iyo. 

• Maaari kang humiling ng papel na kopya ng abiso na ito sa anumang oras, kahit na 

hiningi mo ang isang ito sa pamamagitan ng email. 

• Kung babayaran mo ang buong bayarin para sa isang serbisyo, maaari kang 

humiling sa iyong doktor na huwag ibahagi ang impormasyon tungkol sa serbisyo  

sa amin. 

 

Ano ang kailangan naming gawin? 

• Sinasabi ng batas na dapat naming panatilihing pribado ang iyong PHI, maliban sa 

sinabi namin sa abisong ito.  

• Dapat naming sabihin sa iyo kung ano ang sinasabi ng batas na kailangan naming 

gawin tungkol sa pagkapribado.  

• Dapat naming gawin kung ano ang sinasabi namin na gagawin namin sa  

abisong ito.  

• Dapat naming ipadala ang iyong PHI sa ilang ibang address o sa isang paraan 

bukod sa regular na mail kung hihingi ka ng mga dahilang may katuturan, tulad ng 

kung nasa panganib ka. 

• Dapat naming sabihin sa iyo kung kailangan naming ibahagi ang iyong PHI 

pagkatapos mong hilingin sa amin na huwag itong gawin. 

• Kung sinasabi ng mga batas ng estado na kailangan naming gumawa nang higit pa 

sa sinabi namin dito, susundin namin ang mga batas na iyon.  

• Kailangan naming ipaalam sa iyo kung sa palagay namin ay may nangyaring 

paglabag sa iyong PHI. 

 

Pakikipag-ugnayan sa iyo 

Kami, pati na rin ang aming mga kaalyado at/o mga vendor, ay maaaring tumawag  

o mag-text sa iyo gamit ang awtomatikong sistema ng pag-dial ng telepono at/o 

artipisyal na boses. Magagawa lang namin ito alinsunod sa Batas sa Proteksiyon sa 

Telepono ng Consumer (TCPA). Ang mga pagtawag ay maaaring magpapaalam sa iyo 

tungkol sa mga opsiyon sa paggamot o iba pang benepisyo at serbisyo na nauugnay sa 
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kalusugan. Kung ayaw mong maabot sa pamamagitan ng telepono, sabihan lang ang 

tagatawag, at hindi na kami makikipag-uugnay sa iyo sa ganitong paraan sa hinaharap. 

O maaari ka ring tumawag sa 844-203-3796 at idagdag ang iyong numero ng telepono 

sa aming listahan ng Huwag Tawagan. 

 
Paano kung may mga katanungan ka? 

Kung may mga tanong ka tungkol sa aming mga tuntunin sa pagkapribado o gusto 

mong magamit ang iyong mga karapatan, mangyaring tumawag sa Sentro ng 

Pangangalaga sa Customer nang walang bayad sa 800-407-4627 o 888-285-7801  

para sa mga miyembro sa Los Angeles Lunes hanggang Biyernes, mula 7 a.m. 

hanggang 7 p.m. Pacific time. Kung ikaw ay bingi o may problema sa pandinig, 

tumawag sa TTY 711. 

 

Para makakita ng higit pang impormasyon 

Para makapagbasa ng higit pang impormasyon tungkol sa kung paano namin 

kinokolekta at ginagamit ang iyong impormasyon, iyong mga karapatan sa 

pagkapribado, at mga detalye tungkol sa iba pang batas sa pagkapribado ng estado  

at pederal na pamahalaan, mangyaring bisitahin ang aming webpage sa Pagkapribado 

sa https://www.anthem.com/privacy. 

 

Paano kung may reklamo ka? 

Narito kami para tumulong. Kung pakiramdam mong hindi napananatiling ligtas ang 

iyong PHI, maaari kang tumawag sa Sentro ng Pangangalaga sa Customer o makipag-

ugnayan sa Departamento ng Mga Serbisyong Pangkalusugan at Pantao. Walang 

masamang mangyayari sa iyo kung magrereklamo ka.  

 

Sumulat sa o tawagan ang Departamento ng Mga Serbisyong Pangkalusugan  
at Pantao: 

Office for Civil Rights 

U.S. Department of Health and Human Services 

90 Seventh St., Suite 4-100 

San Francisco, CA 94103 

Telepono: 800-368-1019 

TDD: 800-537-7697 

Fax: 415-437-8329 

o 
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Privacy Officer 

c/o Office of HIPAA Compliance 

Department of Health Care Services (DHCS) 

P.O. Box 997413, MS 4722 

Sacramento, CA 95899-7413  

Email: privacyofficer@dhcs.ca.gov 

Telepono: 916-445-4646 

Fax: 916-440-7680 

o 

Information Security Officer 

DHCS Information Security Office 

P.O. Box 997413, MS 6400 

Sacramento, CA 95899-7413 

Email: iso@dhcs.ca.gov 

Telepono: ITSD Help Desk 

916-440-7000 o 800-579-0874 

Fax: 916-440-5537 

 

Pinanatili namin ang aming karapatang baguhin ang abisong ito tungkol sa Health 

Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) at kung paano namin iniingatan 

ang iyong PHI. Kung mangyayari iyon, sasabihin namin sa iyo ang tungkol sa mga 

pagbabago sa isang newsletter. Ipo-post din namin ang mga iyon sa web sa 

anthem.com/ca/medi-cal. 

 

Lahi, etnisidad, wika, sekswal na oryentasyon, at pagkakakilanlan ng kasarian 

Nakakatanggap kami ng impormasyon sa lahi, etnisidad, wika, seksuwal na  

oryentasyon, at pagkakakilanlan ng kasarian tungkol sa iyo mula sa ahensiya ng 

Medicaid at Programa para sa Insurance sa Kalusugan ng Mga Bata. Pinoprotektahan 

namin ang impormasyong ito gaya nang inilarawan sa abisong ito. 

 

Ginagamit namin ang impormasyong ito para: 

• Tiyaking makukuha mo ang pangangalagang iyong kailangan. 

• Lumikha ng mga programa para pabutihin ang mga kinalalabasan sa kalusugan. 

• Gumawa at magpadala ng impormasyon tungkol sa edukasyong pangkalusugan. 

 

https://mss.anthem.com/california-medicaid/home.html
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• Ipaalam sa mga doktor ang tungkol sa mga pangangailangan mo sa wika. 

• Magbigay ng mga serbisyong interpretasyon at pagsasalin. 

 

Hindi namin ginagamit ang impormasyong ito para: 

• Mag-isyu ng insurance sa kalusugan. 

• Magpasiya kung magkano ang isisingil para sa mga serbisyo. 

• Tumukoy ng mga benepisyo. 

• Magbahagi sa mga hindi aprubadong user. 

 

Ang iyong personal na impormasyon  

Maaari naming hingin, gamitin, at ibahagi ang personal na impormasyon (PI) gaya ng 

tinalakay sa abisong ito. Hindi pampubliko ang iyong PI at sinasabi nito sa amin kung 

sino ka. Kadalasang kinukuha ito para sa mga kadahilanan ng insurance. 

• Maaaring gamitin namin ang iyong PI upang gumawa ng mga desisyon tungkol  

sa iyong:  

– Kalusugan  

– Mga gawi  

– Mga libangan  

• Maaaring kumuha kami ng PI tungkol sa iyo mula sa ibang tao o grupo tulad ng:  

– Mga doktor  

– Mga ospital  

– Iba pang kompanya ng insurance 

• May ilang pagkakataong maaari naming ibahagi ang iyong PI sa mga tao o grupo sa 

labas ng aming kompanya kahit wala ang iyong pag-OK.  

• Sasabihan ka namin bago namin gawin ang anumang bagay na kailangan ka 

naming bigyan ng pagkakataon na humindi.  

• Sasabihan ka namin kung paano ipagbibigay-alam sa amin kung ayaw mong 

gamitin o ipamahagi ang iyong PI. 

• Mayroon kang karapatan na makita at baguhin ang iyong PI. 

• Tinitiyak naming ligtas na nakatago ang iyong PI. 

 

 

 

 

 

Binago noong Hunyo 2022 

1044459CAMTAABC 08/22 
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Paunawa tungkol sa mga batas 

Maraming batas ang nalalapat sa Handbook ng Miyembro na ito. Maaaring makaapekto 

ang mga batas na ito sa iyong mga karapatan at responsibilidad kahit na hindi isinama 

o ipinaliwanag ang mga batas sa handbook na ito. Ang mga pangunahing batas na 

nalalapat sa handbook na ito ay mga batas ng estado at pederal na pamahalaan 

tungkol sa programa ng Medi-Cal. Maaari ring mailapat ang ibang batas pederal at  

ng estado. 

Abiso tungkol sa Medi-Cal bilang huling tagapagbayad, 

iba pang saklaw sa kalusugan, at tort recovery 

Sumusunod ang programa ng Medi-Cal sa mga batas at regulasyon ng estado at 

pederal na pamahalaan na may kaugnayan sa legal na pananagutan ng mga ikatlong 

partido para sa mga serbisyo sa pangangalagang pangkalusugan sa mga miyembro. 

Gagawin ng Anthem ang lahat ng makatuwirang hakbang upang matiyak na ang 

programa ng Medi-Cal ang huling magsisilbing tagapagbayad. 

Mayroon ding ibang saklaw sa kalusugan (OHC) ang mga miyembro ng Medi-Cal  

na tinatawag ding pribadong insurance sa kalugusan. Bilang kondisyon ng pagiging 

karapat-dapat sa Medi-Cal, kailangan mong mag-apply at/o mapanatili ang anumang 

available na OHC kapag walang bayad sa iyo.  

Inaatasan ng mga pederal at pang-estadong batas na iulat ng mga miyembro ng  

Medi-Cal ang OHC at anumang pagbabago sa kasalukuyang OHC. Kung hindi mo  

iulat ang OHC nang nasa oras, baka kailanganin mong magbayad muli sa DHCS  

para sa anumang benepisyong nabayaran nang mali. Isumite ang iyong OHC nang 

online sa http://dhcs.ca.gov/OHC. Kung wala kang access sa internet, ang OHC ay  

maaaring iulat sa iyong 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 kumolekta 

para sa mga saklaw na serbisyo ng Medi-Cal na kung saan hindi ang Medi-Cal ang 

unang tagapagbayad. Halimbawa, kung ikaw ay nasaktan sa isang aksidente sa 

sasakyan o sa trabaho, maaaring ang compensation insurance muna ng sasakyan  

o ng empleyado ang unang magbabayad, o bayaran ang Medi-Cal. 

 

http://dhcs.ca.gov/OHC
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Kung may pinsala ka, at ibang tao ang may pananagutan sa iyong pinsala, dapat 

ipaalam mo o ng iyong legal na kinatawan sa DHCS sa loob ng 30 araw mula sa 

paghain ng legal na aksyon o claim. Isumite ang iyong abiso online sa: 

▪ Programa sa Pansariling Kapinsalaan sa http://dhcs.ca.gov/PI 

▪ Programa sa Pagbawi ng Kabayaran ng Manggagawa sa 

http://dhcs.ca.gov/WC 

Para matuto nang higit pa, tumawag sa 1-916-445-9891. 

Paunawa tungkol sa pagbawi ng ari-arian 

Dapat humingi ang programa ng Medi-Cal ng muling pagbabayad mula sa mga  

ari-arian ng ilang partikular na pumanaw na miyembro para sa mga benepisyo ng  

Medi-Cal na natanggap sa o pagkalipas ng kanilang ika-55 kaarawan. Kasama sa 

muling pagbabayad ang mga premium sa bayad sa serbisyo at pinamamahalaang 

pangangalaga at pagbabayad ng capitation para sa mga serbisyo ng nursing facility, 

serbisyong nakabase sa tahanan at komunidad, at nauugnay na serbisyo ng ospital at 

sa inireresetang gamot na natanggap noong inpatient ang miyembro sa isang nursing 

facility o tumatanggap siya ng mga serbisyong nakabase sa tahanan o komunidad. 

Hindi maaaring lumagpas ang muling pagbabayad sa halaga ng naka-probate na  

ari-arian ng miyembro.  

Para malaman ang higit pa, pumunta sa website ng DHCS sa pagbawi ng ari-arian sa 

http://dhcs.ca.gov/er o tumawag sa 1-916-650-0590. 

Abiso ng Aksyon 

Padadalhan ka ng Anthem ng isang liham na Abiso ng Pagkilos (NOA) anumang oras 

na tanggihan, ipagpaliban, tapusin, o baguhin ng Anthem ang isang kahilingan para sa 

mga serbisyo sa pangangalagang pangkalusugan. Kung hindi ka sumasang-ayon sa 

desisyon ng plano, maaari kang maghain kahit kailan ng isang apela sa Anthem. 

Tingnan ang seksyon ng Mga Apela sa itaas para sa mahalagang impormasyon  

hinggil sa paghahain ng iyong apela. Kapag magpapadala ang Anthem ng NOA sa iyo, 

ipapaalam nito sa iyo ang lahat ng mga karapatang mayroon ka kung hindi ka sasang-

ayon sa aming desisyon. 

http://dhcs.ca.gov/PI
http://dhcs.ca.gov/WC
http://dhcs.ca.gov/er
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Mga Nilalaman ng Mga Abiso  

Kung ganap o bahagyang binase ng Anthem ang mga pagtanggi, pag-antala, 

pagtatapos, o pagbabago sa medikal na pangangailangan, dapat maglaman ang iyong 

NOA ng mga sumusunod:  

▪ Pahayag ng pagkilos na balak gawin ng Anthem.  

▪ Malinaw at maiksing paliwanag ng mga dahilan sa pagtanggi ng Anthem.  

▪ Paano nakapagdesisyon ang Anthem. Dapat kasama rito ang mga pamantayang 

ginamit ng Anthem.  

▪ Mga medikal na dahilan para sa desisyon. Dapat malinaw na ipaliwanag ng 

Anthem kung paano hindi natutugunan ng kondisyon ng miyembro ang mga 

pamantayan o alituntunin. 

Mga Pagsasalin  

Inaatasan ang Anthem na ganap na isalin at ibigay ang nakasulat na impormasyon ng 

miyembro sa mga karaniwang pinipiling wika, kasama ang lahat ng abiso sa karaingan 

at mga apela.  

Dapat kasama sa ganap na isinaling abiso ang medikal na dahilan para sa desisyon ng 

Anthem na bawasan, suspindihin, o ihinto ang kahilingan para sa mga serbisyo sa 

pangangalagang pangkalusugan.  

Kung hindi available ang iyong pinipiling wika, inaatasan ang MCP na mag-alok ng 

pasalitang tulong sa iyong pinipiling wika para maunawaan mo ang impormasyong 

natatanggap mo.  
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8.  Mahahalagang 

 numero at salita na 

 dapat malaman 

Mahahalagang numero ng telepono 

▪ Sentro ng Pangangalaga sa Customer ng Anthem: Lunes hanggang 

Biyernes, mula 7 a.m. hanggang 7 p.m. nang walang bayad sa 800-407-4627  

(TTY 711) 

▪ Medi-Cal Rx: 800-977-2273 (TTY 800-977-2273 at pindutin ang 5 o 711) 

▪ 24/7 na Linya ng Nars: 800-224-0336 (TTY 711) 

▪ Pangangasiwa ng Pangangalaga ng Anthem: 888-334-0870 

▪ Departamento ng Pinamamahalaang Pangangalagang Pangkalusugan:  

800-400-0815 (TTY 877-688-9891) 

▪ Pang-ngipin ng Medi-Cal: 800-322-6384 (TTY 800-735-2922) 

▪ Plano sa Serbisyo sa Paningin: 844-239-7644 (TTY 800-428-4833) 

▪ Tanggapan sa Pagpaplano ng Pamilya ng Departamento ng Mga Serbisyo  

sa Pangangalagang Pangkalusugan: 800-942-1054 

▪ Pampublikong Pagsisiyasat at Yunit ng Pagtugon ng Departamento ng Mga 

Serbisyong Panlipunan: 800-952-5253 (TTY 800-952-8349) 

▪ Ombudsman ng Pinamamahalaang Pangangalaga ng Medi-Cal ng 

Departamento ng Mga Serbisyo sa Panganagalagang Pangkalusugan:  

888-452-8609 

▪ Health Care Options: 800-430-4263 

▪ Mga Serbisyong Pangkalusugan para sa mga Indiyano: 916-930-3927 

▪ Linya ng Paghahatid ng California: 711 

Ang mga linya ng TTY ay para lamang sa mga miyembro na may kawalan  

ng pandinig o pananalita. 

▪ ModivCare: 877-931-4755 (TTY 866-288-3133) 

▪ Linya ng Anthem sa Tulong sa Pagsunod: 800-400-4889 
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Mga salitang dapat malaman 

Aktibong pagle-labor: Ang panahon na ang isang babae ay nasa tatlong yugto ng 

panganganak at hindi ligtas na maililipat nang nasa oras sa ibang ospital bago 

manganak o ang paglipat ay maaaring makapinsala sa kalusugan at kaligtasan  

ng babae o ng hindi pa naisisilang na sanggol. 

Acute: Isang medikal na kondisyon na biglaan, nangangailangan ng mabilis na medikal 

na atensiyon at hindi nagtatagal nang mahabang panahon. 

Amerikanong Indiyano: Isang indibidwal, ayon sa pagpapakahulugan sa titulo 25 ng 

mga seksyon 1603(13), 1603(28) ng U.S.C. 1679(a) o siyang natukoy na karapat-dapat, 

bilang Indiyano, alinsunod sa 42 C.F.R. 136.12 o Titulo V ng Batas sa Pagpapahusay  

ng Pangangalagang Pangkalusugan para sa mga Indiyano, na makatanggap ng mga 

serbisyo sa pangangalagang pangkalusugan mula sa mga provider ng pangangalagang 

pangkalusugan para sa mga Indiyano (Serbisyong Pangkalusugan para sa mga Indiyano, 

Tribo ng mga Indiyanong, Pantribong Organisasyon, o Urban na Organisasyon ng  

Mga Indiyano–I/T/U) o mula sa referral sa ilalim ng Mga Nakakontratang Serbisyong 

Pangkalusugan.  

Apela: Ang apela ay isang kahilingan ng miyembro sa Anthem na suriin at palitan ang 

desisyong ginawa tungkol sa saklaw para sa hiniling na serbisyo. 

Mga benepisyo: Mga serbisyo sa pangangalagang pangkalusugan at mga gamot na 

saklaw ng planong pangkalusugan na ito. 

California Children’s Services (CCS): Isang programa ng Medi-Cal na nagbibigay ng 

mga serbisyo para sa mga bata na hanggang 21 taon ang edad na may ilang partikular 

na karamdaman at problema sa kalusugan. 

California Health and Disability Prevention (CHDP): Isang programa sa 

pampublikong kalusugan na nagbabayad sa mga pampubliko at pribadong provider  

ng pangangalagang pangkalusugan para sa mga maagang pagtatasa ng kalusugan 

upang matuklasan o maiwasan ang sakit at mga kapansanan ng mga bata at kabataan. 

Tumutulong ang programa sa mga bata at kabataan na magkaroon ng access sa 

regular na pangangalagang pangkalusugan. Maaaring magkaloob ang iyong PCP  

ng mga serbisyong CHDP. 

Tagapamahala ng kaso: Mga rehistradong nars o social worker na makakatulong  

sa iyo na maunawaan ang mga pangunahing problema sa kalusugan at isaayos ang 

pangangalaga sa iyong mga provider. 
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Sertipikadong Nars na Komadrona (CNM): Isang indibidwal na lisensyado bilang 

Rehistradong Nars at sertipikado bilang nars na komadrona ng Lupon ng Rehistradong 

Nursing (Board of Registered Nursing) ng California. Pinahihintulutan ang sertipikadong 

nars na komadrona na dumalo sa mga kaso ng normal na panganganak. 

Chiropractor: Isang provider na gumagamot ng gulugod sa pamamagitan ng  

manu-manong pagmanipula. 

Hindi gumagaling na kondisyon: Isang sakit o problemang medikal na hindi ganap  

na malunasan o na mas lalong lumulubha sa paglipas ng panahon o na dapat magamot 

upang hindi ka lumala. 

Klinika: Ang klinika ay isang pasilidad na maaaring piliin ng mga miyembro bilang isang 

provider ng pangunahing pangangalaga (PCP). Maaaring ito ay isang Pederal na 

Kwalipikadong Sentrong Pangkalusugan (FQHC), klinika sa komunidad, Panlalawigang 

Klinika para sa Pangkalusugan (RHC), Provider ng Pangangalagang Pangkalusugan 

para sa Mga Indiyano (IHCP), o iba pang pasilidad para sa pangunahing pangangalaga. 

Mga serbisyong nakabase sa komunidad para sa nasa hustong gulang (CBAS): 

Mga serbisyo para sa outpatient at nakabase sa pasilidad para sa may kasanayang 

pangangalaga, mga serbisyong panlipunan, mga therapy, pangangalaga sa sarili, 

pagsasanay at suporta sa pamilya at tagapag-alaga, mga serbisyo sa nutrisyon, 

transportasyon, at iba pang mga serbisyo para sa mga kwalipikadong miyembro. 

Reklamo: Isang pasalita o nakasulat na pagpapahayag ng pagkadismaya ng miyembro 

tungkol sa serbisyong saklaw ng Medi-Cal, Anthem, plano ng county sa kalusugan ng 

pag-iisip, o provider ng Medi-Cal. 

Pagpapatuloy ng pangangalaga: Ang kakayahan ng isang miyembro ng plano  

na manatiling nakakatanggap ng mga serbisyo ng Medi-Cal mula sa kanyang 

kasalukuyang provider na wala sa network hanggang 12 buwan, kung sumasang-ayon 

ang provider at ang Anthem. 

Listahan ng Nakakontratang Gamot (CDL): Ang aprubadong listahan ng gamot para 

sa Medi-Cal Rx kung saan maaaring mag-order ang provider ng mga saklaw na gamot 

na kailangan mo. 

Pangangasiwa ng mga Benepisyo (COB): Ang proseso ng pagtukoy kung aling 

saklaw ng insurance (Medi-Cal, Medicare, komersyal na insurance o iba pa) ang may 

pangunahing responsibilidad sa paggamot at pagbabayad para sa mga miyembrong 

may higit sa isang uri ng saklaw ng insurance sa pangangalagang pangkalusugan. 



8 | Mahahalagang numero at salita na dapat malaman 

Tumawag sa Sentro ng Pangangalaga sa Customer sa 800-407-4627 (TTY 711). 

Nandito ang Anthem Lunes hanggang Biyernes, mula 7 a.m. hanggang 7 p.m. 

Pacific time. Libre ang pagtawag. O tawagan ang Linya ng Paghahatid ng  

California sa 711. Bumisita online sa anthem.com/ca/medi-cal. 139 

Copayment: Isang pagbabayad na ginagawa mo, karaniwang sa panahon ng serbisyo, 

bilang karagdagan sa pagbabayad ng tagapagbigay ng insurance. 

Saklaw (mga saklaw na serbisyo): Mga serbisyo ng Medi-Cal na responsibilidad  

na bayaran ng Anthem. Ang mga saklaw na serbisyo ay napapailalim sa mga tuntunin, 

kondisyon, limitasyon, at pagbubukod ng kontrata ng Medi-Cal at ayon sa nakalista  

sa Katibayan ng Coverage (EOC) na ito, at anumang iba pang pagsusog. 

DHCS: Ang Departamento ng Mga Serbisyo sa Panganagalagang Pangkalusugan ng 

Calfiornia. Ito ang tanggapan ng Estado na nangangasiwa sa programa ng Medi-Cal. 

Pag-alis sa pagkakatala: Pagtigil sa paggamit sa planong pangkalusugan na ito dahil 

hindi ka na kwalipikado o lumipat ka sa isang bagong planong pangkalusugan. Dapat 

kang lumagda sa isang form na nagsasabing hindi mo na nais gamitin ang plano sa 

kalusugan na ito o tumawag sa HCO at umalis sa pagkakatala sa telepono. 

DMHC: Ang California Departamento ng Pinamamahalaang Pangangalagang 

Pangkalusugan ng California. Ito ang opisina ng Estado na nangangasiwa sa  

mga planong pangkalusugan sa pinamamahalaang pangangalaga.  

Matibay na kagamitang medikal (DME): Kagamitan na medikal na kinakailangan  

at iniutos ng iyong doktor o iba pang provider. Magdedesisyon ang Anthem kung 

magrerenta o bibili ng DME. Ang gastos sa pagrenta ay hindi dapat humigit sa  

gastos sa pagbili.  

Maaga at pana-panahong pagsusuri, pag-diagnose at paggamot (EPSDT): Ang 

mga serbisyong EPSDT ay isang benepisyo para sa mga miyembro ng Medi-Cal na 

wala pang 21 taon ang edad upang tulungan silang manatiling malusog. Dapat makuha 

ng mga miyembro ang angkop na mga pagpapatingin para sa kalusugan para sa 

kanilang edad at mga angkop na pag-screen upang matukoy ang mga problemang 

pangkalusugan at magamot ang mga sakit nang maaga, pati ang anumang paggamot 

upang pangalagaan o pabutihin ang mga kondisyong maaaring matukoy sa mga  

pagpapatingin. 

Pang-emergency na medikal na kondisyon: Isang medikal na kondisyon o kondisyon 

ng pag-iisip na may malulubhang sintomas, gaya ng aktibong pagle-labor (tingnan ang 

pakahulugan sa itaas) o matinding pananakit, na ang isang taong may makatuwirang 

kaalaman ng karaniwang tao sa kalusugan at medisina ay makatuwirang maniniwala  

na ang hindi pagkuha ng agarang pangangalagang medikal ay maaaring: 

▪ Maglalagay sa malubhang panganib ng iyong kalusugan o ang kalusugan  

ng hindi pa naisisilang na sanggol 

▪ Magiging sanhi ng kahinaan sa paggana ng katawan 
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▪ Magiging sanhi ng hindi tamang paggana ng isang bahagi o organ  

ng katawan 

Pangangalaga sa emergency room: Isang pagsusuring isinagawa ng isang doktor  

(o kawani sa ilalim ng pangangasiwa ng isang doktor ayon sa ipinahihintulot ng batas) 

upang malaman kung umiiral ang isang pang-emergency na medikal na kondisyon. 

Mga serbisyong medikal na kinakailangan na kailangan upang gawing matatag  

o normal ang mahahalagang palatandaan ng buhay (vital signs) sa loob ng mga 

kakayahan ng pasilidad. 

Pang-emergency na medikal na transportasyon: Transportasyon sa isang 

ambulansiya o sasakyang pang-emergency patungo sa isang emergency room  

upang tumanggap ng pang-emergency na medikal na pangangalaga. 

Enrollee: Isang tao na miyembro ng isang planong pangkalusugan at tumatanggap  

ng mga serbisyo sa pamamagitan ng plano. 

Mga established na pasyente: Isang pasyente na may umiiral na kaugnayan sa isang 

provider at nakapagpatingin sa provider na iyon sa loob ng ispesipikong panahon na 

itinakda ng Plano. 

Mga hindi kasamang serbisyo: Mga serbisyong hindi saklaw ng Programa ng  

Medi-Cal ng California. 

Eksperimental na paggamot: Mga gamot, kagamitan, pamamaraan, o serbisyo na 

nasa yugto ng pagsusuri sa laboratoryo at/o pagsusuri gamit ang mga hayop bago ang 

pagsubok sa mga tao. Ang mga serbisyong eksperimental ay hindi sumasailalim sa 

mga klinikal na imbestigasyon. 

Mga serbisyo sa pagpaplano ng pamilya: Mga serbisyo upang mapigilan  

o ipagpaliban ang pagbubuntis. 

Pederal na Kwalipikadong Sentrong Pangkalusugan (FQHC): Isang sentrong 

pangkalusugan sa isang lugar na walang maraming provider ng pangangalagang 

pangkalusugan. Makakakuha ka ng pangunahing at pag-iwas sa sakit na pangangalaga 

sa isang FQHC.  

Bayad sa Serbisyo (FFS) Medi-Cal: Minsan ay hindi saklaw ng iyong plano ng  

Medi-Cal ang mga serbisyo ngunit makukuha mo ang mga ito sa pamamagitan  

ng Medi-Cal FFS, gaya ng maraming serbisyo sa botika sa pamamagitan ng FFS  

Medi-Cal Rx.  
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Follow-up na pangangalaga: Regular na pangangalaga ng doktor upang suriin ang 

pagsulong ng pasyente pagkatapos ng pagkakaospital o sa panahon ng kurso  

ng paggamot. 

Pandaraya: Isang sinasadyang pagkilos upang mandaya o magsinungaling ang  

isang taong nakakaalam na ang pandaraya ay maaaring magresulta sa ilang hindi 

awtorisadong benepisyo para sa tao o ibang tao. 

Mga Sentro ng Nagsasariling Paanakan (FBC): Mga pasilidad para sa kalusugan 

kung saan ipinaplanong maganap ang panganganak nang malayo mula sa tirahan ng 

buntis na babae, na lisensyado o aprubado ng estado na magbigay ng pangangalaga 

para sa pagle-labor bago manganak at panganganak o pangangalaga matapos 

manganak at iba pang mga ambulatoryong serbisyo na kasama sa plano. Hindi  

ospital ang mga pasilidad na ito. 

Karaingan: Pasalita o pasulat na pagpapahayag ng miyembro ng kawalang-kasiyahan 

tungkol sa Anthem, isang provider, o sa kalidad ng mga serbisyo na ibinigay. 

Halimbawa ng karaingan ang isang reklamong inihain sa Anthem tungkol sa provider  

sa network. 

Mga serbisyo at aparato sa pagpapahusay ng pagganap: Mga serbisyo sa 

pangangalagang pangkalusugan na tumutulong sa iyo na manatili, matuto o pahusayin 

ang mga kasanayan at paggana para sa pang-araw-araw na pamumuhay. 

Health Care Options (HCO): Ang programang maaari kang ipatala o tanggalin sa 

pagkakatala mula sa planong pangkalusugan. 

Mga provider ng pangangalagang pangkalusugan: Mga doktor at espesyalista  

tulad ng mga surgeon (nag-oopera), doktor na gumagamot ng kanser o doktor na 

gumagamot ng mga espesyal na bahagi ng katawan, at na nakikipagtulungan sa 

Anthem o nasa network ng Anthem. Ang mga provider sa network ng Anthem ay dapat 

na may lisensiya upang makapagsanay sa California at magbigay ng serbisyong saklaw 

ng Anthem.  

Karaniwang kailangan mo ng isang referral mula sa iyong PCP upang magpatingin sa 

isang espesyalista. Dapat kumuha ang iyong PCP ng paunang pag-apruba mula sa 

Anthem bago mo makuha ang pangangalaga mula sa espesyalista.  

Hindi mo kailangan ang isang referral mula sa iyong PCP para sa ilang uri ng serbisyo, 

tulad ng pagpaplano ng pamilya, pang-emergency na pangangalaga, pangangalaga ng 

OB-GYN, o mga sensitibong serbisyo.  
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Insurance sa kalusugan: Saklaw sa insurance na nagbabayad para sa mga gastusing 

medikal at pang-operasyon sa pamamagitan ng pagbabayad sa naka-insure para sa 

mga gastusin mula sa sakit o pinsala o pagbabayad nang direkta sa provider ng 

pangangalaga. 

Pangangalagang pangkalusugan sa tahanan: May kasanayang pangangalaga at iba 

pang mga serbisyo na ibinibigay sa tahanan. 

Mga provider ng pangangalagang pangkalusugan sa tahanan: Mga provider na 

nagbibigay sa iyo ng may kasanayang pangangalaga at iba pang mga serbisyo  

sa bahay. 

Hospisyo: Pangangalaga upang mabawasan ang pisikal, emosyonal, panlipunan, at 

espiritwal na kahirapan para sa isang miyembrong may walang lunas na sakit. Available 

ang pangangalaga sa hospisyo sa miyembrong may taning ang buhay na 6 na buwan  

o mas mababa. 

Ospital: Isang lugar kung saan mo nakukuha ang pangangalaga para sa inpatient at 

outpatient mula sa mga doktor at nars. 

Pagpapaospital: Pagtanggap sa isang ospital para sa paggamot bilang isang inpatient. 

Pangangalaga para sa outpatient sa ospital: Pangangalagang medikal o pang-

operasyon na isinagawa sa isang ospital nang hindi tinatanggap bilang isang inpatient. 

Provider ng Pangangalagang Pangkalusugan ng Indiyano (IHCP): Isang programa 

sa pangangalagang pangkalusugan na pinapatakbo ng Serbisyong Pangkalusugan 

para sa mga Indiyano (IHS), Tribo ng Mga Indiyano, Pantribong Organisasyon,  

o Urban na Organisasyon ng Mga Indiyano (I/T/U) ayon sa pagpapakahulugan  

ng mga katawagang iyon sa Seksyon 4 ng Batas sa Pagpapahusay ng Serbisyong 

Pangkalusugan para sa mga Indiyano (25 U.S.C. section 1603). 

Pangangalaga para sa inpatient: Kapag kailangan mong manatili sa gabi sa isang 

ospital o ibang lugar para sa pangangalagang medikal na kailangan mo. 

Imbestigasyonal na paggamot: Isang panlunas na gamot, biyolohikal na produkto,  

o gamit na matagumpay na nakatapos sa unang yugto ng klinikal na imbestigasyong 

aprubado ng FDA ngunit hindi naapbrubahan ng FDA para sa pangkalahatang 

paggamit at nananatiling nasa ilalim ng pagsusuri sa isang aprubadong klinikal na 

imbestigasyon ng FDA. 

Pangmatagalang pangangalaga: Pangangalaga sa isang pasilidad para sa mas 

matagal sa buwan ng pagtanggap. 
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Plano sa pinamamahalaang pangangalaga: Isang plano ng Medi-Cal na gumagamit 

lamang ng ilang partikular na doktor, espesyalista, klinika, botika, at ospital para sa mga 

tumatanggap ng Medi-Cal na nakatala sa planong iyon. Ang Anthem ay isang plano ng 

pinamamahalaang pangangalaga. 

Medi-Cal Rx: Ang serbisyo sa benepisyo sa botika ng FFS Medi-Cal na kilala bilang 

“Medi-Cal Rx” na nagbibigay ng mga benepisyo at serbisyo sa botika, kasama ang  

mga iniresetang gamot at ilang medikal na supply sa lahat ng mga benepisyaryo ng 

Medi-Cal. 

Medikal na tahanan: Isang modelo ng pangangalaga na magbibigay ng mas mahusay 

na kalidad ng pangangalagang pangkalusugan, magpapabuti sa sariling pamamahala 

ng mga miyembro ng kanilang sariling pangangalaga, at magpapababa sa maiiwasang 

mga gastusin sa paglipas ng panahon. 

Medikal na transportasyon: Transportasyon kapag hindi ka makapunta sa isang 

saklaw na medikal na appointment at/o kumuha ng mga reseta sa pamamagitan ng 

kotse, bus, tren o taxi at inireseta ito ng iyong provider para sa iyo. Binabayaran ng 

Anthem ang pinakamurang transportasyon para sa iyong mga pangangailangang 

medikal kapag kailangan mo ng sasakyan para sa iyong appointment. 

Medikal na kinakailangan (o medikal na pangangailangan): Ang medikal na 

kinakailangang pangangalaga ay mahahalagang serbisyo na makatwiran at 

pumoprotekta sa buhay. Kinakailangan ang pangangalagang ito upang maiwasang 

magkaroon ng malubhang sakit o kapansanan ang mga pasyente. Binabawasan ng 

pangangalagang ito ang malubhang pananakit sa pamamagitan ng paggamot sa sakit, 

karamdaman o pinsala. Para sa mga miyembrong wala pang edad na 21, kabilang sa 

mga kinakailangang medikal na serbisyo ng Medi-Cal ang pangangalaga na medikal  

na kinakailangan upang ayusin o tulungan ang karamdaman o kondisyon ng pisikal  

na katawan o ng pag-iisip, kabilang ang mga sakit sa pagkalulong sa alak o droga,  

ayon sa itinakda sa Seksyon 1396d(r) ng Titulo 42 ng Kodigo ng Estados Unidos. 

Medicare: Ang pederal na programa na insurance sa kalusugan para sa mga tao  

na 65 taong gulang o mas matanda, ilang partikular na mas batang taong may mga 

kapansanan, at mga taong may end-stage renal disease (permanenteng pagpalya  

ng bato na nangangailangan ng dialysis o transplant ng bato, tinatawag kung minsan  

na ESRD). 

Miyembro: Sinumang karapat-dapat na miyembro ng Medi-Cal na nakatala sa Anthem 

na may karapatang tumanggap ng mga saklaw na serbisyo. 
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Provider ng mga serbisyo sa kalusugan ng pag-iisip: Mga lisensiyadong indibidwal 

na nagbibigay ng mga serbisyo sa kalusugan ng pag-iisip at kalusugan ng pag-uugali 

sa mga pasyente. 

Mga serbisyo ng komadrona: Pangangalaga bago manganak, habang nanganganak, 

at pagkapanganak, kabilang ang pangangalaga sa pagpaplano ng pamilya para sa ina 

at agarang pangangalaga para sa bagong silang na sanggol, na ibinibigay ng mga 

sertipikadong nars na komadrona (CNM) at mga lisensyadong komadrona (LM). 

Network: Grupo ng mga doktor, klinika, ospital at iba pang provider na 

nakikipagkontrata sa Anthem upang magbigay ng pangangalaga. 

Provider sa network (o provider na nasa network): Pumunta sa “Kalahok  

na provider.” 

Hindi saklaw na serbisyo: Isang serbisyong hindi saklaw ng Anthem. 

Transportasyong hindi pang-medikal: Transportasyon kapag nagbibiyahe patungo  

at mula sa isang appointment para sa isang serbisyong saklaw ng Medi-Cal na 

pinahintulutan ng iyong provider at kapag kumukuha ng iniresetang gamot at mga 

medikal na supply. 

Hindi kalahok na provider: Provider na wala sa network ng Anthem. 

Ibang saklaw sa kalusugan (OHC): Ang ibang saklaw sa kalusugan (OHC) ay 

tumutukoy sa pribadong insurance sa kalusugan at mga tagapagbayad ng serbisyong 

maliban sa Medi-Cal. Maaaring kabilang sa mga serbisyo ang medikal, para sa ngipin, 

paningin, botika at/o mga karagdagang plano ng Medicare (Part C at D). 

Aparatong orthotic: Isang aparatong ginagamit bilang pansuporta o brace na 

nakakabit sa labas ng katawan upang suportahan o itama ang acute (biglaang) na 

napinsala o may sakit na bahagi ng katawan at na medikal na kinakailangan para sa 

medikal na paggaling ng miyembro. 

Mga serbisyo sa labas ng lugar: Mga serbisyo habang ang miyembro ay nasa kahit 

saan sa labas ng sineserbisyuhang lugar. 

Provider na wala sa network: Provider na hindi bahagi ng network ng Anthem. 

Pangangalaga para sa outpatient: Kapag hindi mo kailangang manatili sa gabi sa 

isang ospital o ibang lugar para sa pangangalagang medikal na kailangan mo. 

Mga serbisyo para sa outpatient para sa kalusugan ng pag-iisip: Mga serbisyo 

para sa outpatient para sa mga miyembrong may mga hindi malubha hanggang 

katamtamang kondisyon ng kalusugan ng pag-iisip kabilang ang: 
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▪ Pagtatasa at paggamot sa kalusugan ng pag-iisip ng indibiduwal o grupo 

(psychotherapy) 

▪ Pagsusuring psychological kapag klinikal na ipinahiwatig na suriin ang isang 

kondisyon ng kalusugan ng pag-iisip 

▪ Mga outpatient na serbisyo para sa mga layunin ng pagsubaybay sa therapy 

sa pamamagitan ng gamot 

▪ Konsultasyong psychiatric 

▪ Outpatient na laboratoryo, mga supply at suplemento 

Pangangalagang pampaginhawa: Pangangalaga upang mabawasan ang pisikal, 

emosyonal, panlipunan at espiritwal na kahirapan para sa isang miyembrong may 

malubhang sakit. Hindi kinakailangan sa pangangalagang pampaginhawa na may 

taning ang buhay ng miyembro na 6 na buwan o mas mababa. 

Kalahok na ospital: Isang lisensiyadong ospital na may kontrata sa Anthem na 

magbigay ng mga serbisyo sa mga miyembro sa oras na makatanggap ang miyembro 

ng pangangalaga. Ang mga saklaw na serbisyong maaaring ialok ng ilang kalahok na 

ospital sa mga miyembro ay limitado ng mga patakaran sa pagsusuri ng paggamit at 

katiyakan ng kalidad ng Anthem o kontrata ng Anthem sa ospital. 

Kalahok na provider (o kalahok na doktor): Isang doktor, ospital o iba pang 

lisensiyadong propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan o lisensiyadong 

pasilidad ng kalusugan, kabilang ang mga pasilidad ng sub-acute na pangangalaga na 

may kontrata sa Anthem na mag-alok ng mga saklaw na serbisyo sa mga miyembro sa 

oras na tumanggap ang miyembro ng pangangalaga. 

Mga serbisyo ng doktor: Mga serbisyong ibinibigay ng isang taong lisensiyado sa 

ilalim ng batas ng estado na magsagawa ng medisina o osteopathy, hindi kabilang ang 

mga serbisyong iniaalok ng mga doktor habang ikaw ay tinanggap sa isang ospital na 

siningil sa bill ng ospital. 

Plano: Pumunta sa “Plano sa pinamamahalaang pangangalaga.” 

Mga serbisyo pagkatapos ng pagpapanatag: Mga saklaw na serbisyo na nauugnay 

sa pang-emergency na medikal na kondisyon na ibinibigay sa isang miyembro matapos 

siyang mapanatag upang mapanatili ang panatag na kondisyon. Ang mga serbisyo 

pagkatapos ng pagpapanatag ay saklaw at binabayaran para sa iyo. Mga ospital na 

wala sa network na maaaring kailangan ng paunang pag-apruba. 

Paunang pag-apruba (o paunang pagpapahintulot): Dapat kumuha ang iyong PCP  

o ibang provider ng pag-apruba mula sa Anthem bago mo makuha ang ilang partikular  

na serbisyo. Aaprubahan lamang ng Anthem ang mga serbisyong kailangan mo.  
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Hindi aaprubahan ng Anthem ang mga serbisyo mula sa mga hindi kalahok na provider 

kung naniniwala ang Anthem na makakakuha ka ng maihahambing o mas angkop  

na mga serbisyo mula sa mga provider ng Anthem. Ang isang referral ay hindi isang 

pag-apruba. Dapat kang makakuha ng pag-apruba mula sa Anthem. 

Saklaw para inireresetang gamot: Saklaw para sa mga gamot na inireseta ng  

isang provider. 

Mga inireresetang gamot: Isang gamot na humihingi ng legal na order mula sa isang 

lisensyadong provider upang magamit. 

Pangunahing pangangalaga: Pumunta sa “Karaniwang pangangalaga.” 

Pangunahing provider ng pangangalaga (PCP): Ang lisensiyadong provider na mayroon 

ka para sa karamihan ng iyong pangangalagang pangkalusugan. Tinutulungan ka ng iyong 

PCP na makuha ang pangangalagang iyong kailangan. Kailangang maaprubahan muna 

ang ilang pangangalaga, maliban kung: 

▪ May emergency ka 

▪ Kailangan mo ng pangangalaga ng OB/GYN 

▪ Kailangan mo ng mga sensitibong serbisyo 

▪ Kailangan mo ng mga serbisyo sa pagpaplano ng pamilya/pagkontrol sa 

pagbubuntis. 

Ang iyong PCP ay maaaring isang:  

▪ Pangkalahatang practitioner  

▪ Internist  

▪ Pedyatrisyan  

▪ Practitioner na pampamilya  

▪ OB/GYN  

▪ Provider ng Pangangalagang Pangkalusugan ng Indiyano (IHCP) 

▪ Pederal na Kwalipikadong Sentrong Pangkalusugan (FQHC)  

▪ Panlalawigang Klinika para sa Kalusugan (RHC) 

▪ Practitioner na nars 

▪ Assistant na doktor 

▪ Klinika 

Paunang pagpapahintulot (paunang pag-apruba): Dapat kumuha ang iyong PCP  

o ibang provider ng pag-apruba mula sa Anthem bago mo makuha ang ilang partikular 

na serbisyo. Aaprubahan lamang ng Anthem ang mga serbisyong kailangan mo. Hindi 

aaprubahan ng Anthem ang mga serbisyo mula sa mga hindi kalahok na provider  
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kung naniniwala ang Anthem na makakakuha ka ng maihahambing o mas angkop  

na mga serbisyo mula sa mga provider ng Anthem. Ang isang referral ay hindi isang 

pag-apruba. Dapat kang makakuha ng pag-apruba mula sa Anthem. 

Aparatong prosthetic: Isang artipisyal na aparato na nakakabit sa katawan upang 

palitan ang nawawalang bahagi ng katawan. 

Direktoryo ng Provider: Listahan ng mga provider na nasa network ng Anthem. 

Pang-emergency na medikal na kondisyong psychiatric: Isang karamdaman sa 

pag-iisip na kung saan ang mga sintomas ay malubha o ganap na matindi upang 

maging sanhi ng agarang panganib sa iyong sarili o sa ibang tao o hindi ka kaagad 

makapaglaan o makagamit ng pagkain, tirahan, o pananamit dahil sa sakit sa pag-iisip. 

Mga serbisyo sa pampublikong kalusugan: Mga serbisyong pangkalusugan  

na nakatuon sa populasyon bilang kabuuan. Kabilang dito, bukod sa iba pa, ang  

pag-analisa sa sitwasyon ng kalusugan, pagmamatyag sa kalusugan, pagtataguyod  

sa kalusugan, mga serbisyo sa pag-iwas sa sakit, pagkontrol ng nakahahawang sakit, 

pangangalaga at kalinisan ng kapaligiran, pagiging handa at pagtugon sa kalamidad,  

at kalusugan sa trabaho. 

Kwalipikadong provider: Doktor na kwalipikado sa larangan ng pagsasanay na 

angkop na gumamot sa iyong kondisyon. 

Reconstructive na operasyon: Operasyon upang iwasto o ayusin ang hindi normal  

na bahagi ng katawan upang mapabuti o bumuo ng normal na anyo hangga’t maaari. 

Ang mga hindi normal na bahagi ng katawan ay iyong mga dulot ng mga depekto sa 

pagkapanganak, mga problema sa pag-unlad, trauma, impeksyon, mga tumor, o sakit. 

Referral: Kapag sinabi ng iyong PCP na maaari kang makakuha ng pangangalaga 

mula sa isa pang tagapagbigay ng serbisyo. Ang ilang saklaw na pangangalaga  

at serbisyo ay nangangailangan ng isang referral at paunang pag-apruba  

(paunang pagpapahintulot).  

Mga serbisyong pang-therapy at aparatong pangrehabilitasyon at pagpapahusay 

ng mga kakayahan at pagganap: Mga serbisyo at aparato para tulungan ang mga 

taong may pinsala, kapansanan, o mga pangmatagalang kondisyon para magkaroon  

o muling magkaroon ng mga kasanayan sa pag-iisip at pisikal na kasanayan. 
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Karaniwang pangangalaga: Mga serbisyong medikal na kinakailangan at 

pangangalaga upang makaiwas sa sakit, mga pagpapatingin para sa kalusugan ng 

bata, o pangangalaga tulad ng karaniwang follow-up na pangangalaga. Ang layunin ng 

karaniwang pangangalaga ay upang maiwasan ang mga problemang pangkalusugan. 

Rural Health Clinic (RHC): Isang sentrong pangkalusugan sa isang lugar na walang 

maraming provider ng pangangalagang pangkalusugan. Makakakuha ka ng pangunahin 

at pag-iwas sa sakit na pangangalaga sa isang RHC.  

Mga sensitibong serbisyo: Mga serbisyong nauugnay sa kalusugan ng pag-iisip  

o pag-uugali, sekswal at reproduktibong kalusugan, pagpaplano ng pamilya, mga 

impeksyong naipapasa sa pamamagitan ng pakikipagtalik (STI), HIV/AIDS, seksuwal  

na pag-atake at mga pagpapalaglag ng bata, sakit sa paggamit ng kontroladong 

kemikal, pangangalagang nagpapatunay ng kasarian, at karahasan ng kasintahan. 

Malubhang sakit: Isang sakit o kondisyon na dapat magamot at maaaring magresulta 

sa kamatayan. 

Sineserbisyuhang lugar: Ang heograpikong lugar kung saan nagseserbisyo ang 

Anthem. Kabilang dito ang mga county ng Alameda, Alpine, Amador, Butte, Calaveras, 

Colusa, Contra Costa, El Dorado, Fresno, Glenn, Inyo, Kings, Madera, Mariposa, Mono, 

Nevada, Placer, Plumas, Sacramento, San Benito, San Francisco, Santa Clara, Sierra, 

Sutter, Tehama, Tulare, Tuolumne, at Yuba. 

May kasanayang pangangalaga: Mga saklaw na serbisyo na ipinagkakaloob ng mga 

lisensiyadong nars, teknisyan at/o therapist sa panahon ng pananatili sa isang pasilidad 

ng may kasanayang pagkalinga o sa tahanan ng isang miyembro. 

Pasilidad ng may kasanayang pagkalinga: Isang lugar na nagbibigay ng 24 na oras 

sa isang araw na pangangalaga na tanging mga sinanay na propesyonal sa kalusugan 

lamang ang maaaring makapagbigay.  

Espesyalista (o espesyalistang doktor): Isang doktor na gumagamot ng ilang 

partikular na uri ng problema sa pangangalagang pangkalusugan. Halimbawa, 

ginagamot ng orthopedic surgeon ang mga baling buto, ginagamot ng allergist ang  

mga allergy, at ginagamot ng cardiologist ang mga problema sa puso. Sa karamihan  

ng kaso, kailangan mo ang referral mula sa iyong PCP upang magpatingin sa  

isang espesyalista. 
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Mga espesyal na serbisyo sa kalusugan ng pag-iisip: Mga serbisyo para sa mga 

miyembro na may mga pangangailangan sa kalusugan ng pag-iisip na may mas mataas 

na antas ng kapansanan kumpara sa mababa hanggang katamtaman.  

Walang lunas na sakit: Isang medikal na kondisyon na hindi maaaring magamot at 

malamang na maging sanhi ng kamatayan sa loob ng isang taon o mas maikli kung 

sinunod ng sakit ang natural nitong kurso. 

Tort recovery: Kapag ibinibigay o ibibigay ang mga benepisyo sa isang miyembro ng 

Medi-Cal dahil sa pinsala kung saan nananagot ang ibang partido, binabawi ng DHCS 

ang makatuwirang halaga ng mga benepisyong ibinigay sa miyembro para sa  

pinsalang iyon. 

Pag-uuri (o pag-screen): Ang pagsusuri ng iyong kalusugan ng isang doktor o nars na 

sinanay upang mag-screen para sa layunin na pagtukoy ng pagiging agaran ng iyong 

pangangailangan para sa pangangalaga. 

Agarang pangangalaga (o mga agarang serbisyo): Mga serbisyong ibinibigay  

upang gamutin ang isang hindi pang-emergency na sakit, pinsala o kondisyon na 

nangangailangan ng medikal na pangangalaga. Maaari kang makakuha ng agarang 

pangangalaga mula sa isang provider na wala sa network kung pansamantalang hindi 

magagamit o mapupuntahan ang mga provider sa network. 


