
Buod ng Mga Pagbabago at Update sa Inyong L.A. Care Health Plan 
Mga Saklaw na Benepisyo at Serbisyo ng Medi-Cal 

MAGKAKABISA ANG MGA PAGBABAGO: AGOSTO 1, 2020 

Minamahal naming Miyembro ng L.A. Care, 

Ang layunin ng sulat na ito ay ipaalam sa inyo ang mga pagbabago sa inyong mga saklaw na 
serbisyo ng Medi-Cal sa L.A. Care Health Plan (L.A. Care). Ang mga update sa ibaba ay 
inilalarawan ang mga kamakailang pagbabago na ginawa ng L.A. Care. Ang mga 
pagbabagong ito ay dahil sa: 

 Mga update sa inyong 2020 Handbook ng Miyembro/Ebidensiya ng Saklaw ng Medi-Cal 
sa L.A. Care; at/o, 

 Makakakuha kayo ng mga bagong benepisyo at serbisyo bilang miyembro ng Medi-Cal 
ng L.A. Care. 

Idinagdag ang text sa ibaba sa inyong 2020 Handbook ng Miyembro/Ebidensiya ng Saklaw ng 
Medi-Cal sa L.A. Care. Mangyaring basahin ang mga pagbabagong ito at itago ang sulat na ito 
kasama ng inyong 2020 Handbook ng Miyembro/Ebidensiya ng Saklaw ng Miyembro ng Medi-
Cal sa L.A. Care. Kung mayroon kayong anumang mga tanong, tumawag sa Member Services 
(Mga Serbisyo sa Miyembro) ng L.A. Care Health Plan sa 1-888-839-9909 (TTY 711), 24 na 
oras sa isang araw, 7 araw sa isang linggo, kasama ang mga holiday. Libre ang tawag na ito. 

Seksyon: Mga benepisyo at serbisyo 

Mga benepisyo ng Medi-Cal na saklaw ng L.A. Care Health Plan 

Ang Provisional Postpartum Care Extension Program 

Ang Provisional Postpartum Care Extension (Provisional Postpartum Care Extension, PPCE) 
Program ay nagbibigay ng pinalawig na saklaw para sa mga miyembro ng Medi-Cal na mayroong 
sakit sa kalusugan ng isip ng isang ina sa panahon ng pagbubuntis o ang panahon pagkatapos ng 
pagbubuntis. 

Sinasaklaw ng L.A. Care Health Plan ang pangangalagang pangkalusugan ng isip ng isang ina 

para sa kababaihan sa panahon ng pagbubuntis at hanggang dalawang buwan pagkatapos ng 

pagbubuntis. Pinalalawig ng programang PPCE ang saklaw na iyon nang hanggang 12 buwan 

pagkatapos ng pagsusuri o mula sa pagtatapos ng pagbubuntis, alinman ang mas huli. 

Para maging kwalipikado para sa programang PPCE, dapat kumpirmahin ng inyong doktor ang 
pagsusuri ng inyong sakit sa kalusugan ng isip ng isang ina sa loob ng 150 araw pagkatapos ng 
pagbubuntis. Tanungin ang inyong doktor tungkol sa mga serbisyong ito kung sa tingin ninyo na 
kailangan ninyo ang mga ito. Kung sa tingin ng inyong doktor na dapat mayroon kayong mga 
serbisyo mula sa PPCE, kukumpletuhin at isusumite ng inyong doktor ang mga form para sa inyo. 
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ABISO TUNGKOL SA KAWALAN NG DISKRIMINASYON 
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Labag sa batas ang diskriminasyon. Sumusunod ang L.A. Care Health Plan sa mga Pederal na 
batas sa karapatan bilang mamamayan. Ang L.A. Care Health Plan ay hindi nandidiskrimina, 
nagtatangi ng mga tao o tinatrato sila nang iba dahil sa lahi, kulay, bansang pinagmulan, edad, 
kapansanan o kasarian. 

Nagbibigay ang L.A. Care Health Plan ng: 

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

 Mga kwalipikadong sign language interpreter 
 Nakasulat na impormasyon na nasa iba pang mga format (malalaking letra, audio, na-

aacess na elektronikong format, iba pang mga format) 

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

 Mga kwalipikadong interpreter 
 Impormasyong nakasulat sa iba pang mga wika 

Kung kailangan ninyo ang mga serbisyong ito, makipag-ugnayan sa L.A. Care Health Plan, 24 na 
oras sa isang araw, 7 araw sa isang linggo, kasama ang mga holiday, sa pamamagitan ng 
pagtawag sa 1-888-839-9909. O, kung hindi kayo nakakarinig o nakakapagsalita nang mabuti, 
mangyaring tumawag sa TTY 711. 

PAANO MAGSUMITE NG ISANG KARAINGAN 

Kung naniniwala kayo na nabigong ibigay ng L.A. Care Health Plan ang mga serbisyong ito o 
nandiskrimina sa ibang paraan sa basehan ng lahi, kulay, bansang pinagmulan, edad, 
kapansanan o kasarian, maaari kayong magsampa ng isang karaingan sa 
L.A. Care Health Plan. Maaari kayong magsampa ng isang karaingan sa telepono, sulat, nang 
personal o sa elektronikong paraan: 

 Sa telepono: Makipag-ugnayan sa L.A. Care Health Plan, 24 na oras sa isang araw, 
7 araw sa isang linggo, kasama ang mga holiday, sa pamamagitan ng pagtawag sa 
1-888-839-9909. O, kung hindi kayo nakakarinig o nakakapagsalita nang mabuti, 
mangyaring tumawag sa TTY 711. 

 Sa sulat: Punan ang isang form para sa karaingan o sumulat at ipadala ito sa: 

L.A. Care Health Plan 
Member Services Department 
1055 West 7th Street, 10th Floor 
Los Angeles, CA 90017 



 Nang personal: Pumunta sa opisina ng inyong doktor o sa L.A. Care Health Plan at 
sabihing gusto ninyong magsumite ng isang karaingan. 

 Sa elektronikong paraan: Pumunta sa website ng L.A. Care Health Plan sa 
www.lacare.org. 

OPISINA PARA SA MGA KARAPATAN BILANG MAMAMAYAN 

Maaari rin kayong magsumite ng reklamo tungkol sa mga karapatan bilang mamamayan sa 
Kagawaran ng Mga Serbisyo sa Kalusugan at Tao ng Estados Unidos (U.S. Department of 
Health and Human Service), Opisina para sa Mga Karapatan Bilang Mamamayan sa 
pamamagitan ng pagtawag, pagsulat o sa elektronikong paraan: 

• Sa telepono: Tumawag sa 1-800-368-1019. Kung hindi kayo nakakapagsalita o 
nakakarinig nang mabuti, mangyaring tumawag sa TTY/TDD 1-800-537-7697. 

• Sa sulat: Punan ang form para sa reklamo o magpadala ng sulat sa: 

U.S. Department of Health and Human Services 
200 Independence Avenue, SW 
Room 509F, HHH Building 
Washington, D.C. 20201 

Makakakuha ng mga form para sa reklamo sa http://hhs.gov/ocr/office/file/index.html. 

• Sa elektronikong paraan: Puntahan ang Portal sa Pagrereklamo ng Opisina para sa 
Mga Karapatan Bilang Mamamayan sa https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf 

Ang Kagawaran ng Pinamamahalaang Pangangalagang Pangkalusugan ng California ay 
responsable para sa pagkontrol sa mga plano ng serbisyo sa pangangalagang pangkalusugan. Kung 
mayroon kayong karaingan laban sa inyong planong kalusugan, dapat muna ninyong tawagan ang 
inyong planong kalusugan sa 1-888-839-9909 (TTY/TDD 711) at gamitin ang proseso ng karaingan 
ng inyong planong kalusugan bago makipag-ugnayan sa Kagawaran. Ang paggamit sa pamamaraan 
ng karaingan na ito ay hindi nagbabawal sa anumang mga posibleng legal na karapatan o remedyo 
na maaari ninyong magamit. Kung kailangan ninyo ng tulong sa isang karaingang kinasasangkutan 
ng isang emergency, isang karaingang hindi pa kasiya-siyang nalulutas ng inyong planong 
pangkalusugan o isang karaingang hindi pa rin nalulutas sa loob nang mahigit sa 30 araw, maaari 
kayong tumawag sa Kagawaran upang makatanggap ng tulong. Maaari rin kayong maging karapat-
dapat para sa isang Malayang Pagsusuring Medikal (IMR). Kung karapat-dapat kayo para sa isang 
IMR, ang proseso ng IMR ang magbibigay sa inyo ng walang-kinikilingang medikal na pagsusuri sa 
desisyong ginawa ng isang planong pangkalusugan kaugnay sa pangangailangang medikal ng isang 
iminungkahing 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 emergency 
o apurahang serbisyong medikal. Ang Kagawaran ay mayroon ding walang bayad na numero ng 
telepono na (1-888-466-2219) at linya ng TDD na (1-877-688-9891) para sa may kapansanan sa 
pandinig at pagsasalita. Ang Internet Website ng Kagawaran na (www.dmhc.ca.gov) ay mayroong 
mga form para sa reklamo, mga application form para sa IMR at mga tagubilin sa online. 

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