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

 

 
Minamahal naming Miyembro ng L.A. Care,  
 

Ang layunin ng sulat na ito ay upang ipaalam sa inyo ang mga pagbabago sa inyong 
mga saklaw na benepisyo sa Medi-Cal sa L.A. Care Health Plan.  Inilalarawan ng mga 
update sa ibaba ang mga pagbabagong ginawa sa mga sumusunod na dati na at mga 
bagong benepisyo:    
 

• Ang Postpartum Care Extension Program (In-update na Benepisyo)  

• Rapid Whole Genome Sequencing (Bagong Benepisyo) 
 

Pakibasa ang mga pagbabago at itabi ang sulat na ito kasama ng inyong 2022 
Handbook/Ebidensiya ng Saklaw sa Medi-Cal ng L.A. Care.  Kung mayroon kayong 
anumang tanong tungkol sa inyong mga saklaw na benepisyo, pakitawagan ang Mga 
Serbisyo sa Miyembro ng L.A. Care 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 4 - Mga benepisyo at serbisyo 
 

 

Mga Benepisyo sa Medi-Cal na Saklaw ng L.A. Care  
 

Mga serbisyo para sa outpatient (nakakapaglakad)  
 

Ang Provisional Postpartum Care Extension Program ay pinalitan ng bagong 
Postpartum Care Extension Program.  
 

Ang Postpartum Care Extension Program (In-update na Benepisyo) 
 

Ang Postpartum Care Extension Program ay nagbibigay ng pinalawig na saklaw para 
sa mga miyembro pareho sa panahon ng pagbubuntis at pagkatapos ng pagbubuntis.  
Pinalalawig ng Postpartum Care Extension Program ang saklaw ng L.A. Care ng 
hanggang 12 buwan pagkatapos ng pagbubuntis anuman ang kita, pagkamamamayan, 
o katayuan sa imigrasyon at walang kailangang karagdagang aksyon. Magsisimula ang 
saklaw sa Abril 1, 2022.  



 

 

Seksyon 4 - Mga benepisyo at serbisyo 
 
Rapid Whole Genome Sequencing (Bagong Benepisyo) 
 
Ang Rapid Whole Genome Sequencing (rWGS), kabilang ang individual sequencing, 
trio sequencing para sa magulang o mga magulang at ang kanilang sanggol, at ultra-
rapid sequencing, ay saklaw na benepisyo para sa sinumang miyembro ng Medi-Cal na 
isang taong gulang ang edad o mas bata pa at tumatanggap ng mga serbisyo ng ospital 
para sa inpatient sa isang intensive care unit. Ang rWGS ay nakikilalang paraan ng 
pagsusuri ng mga kondisyon na napapanahon upang maapektuhan ang pangangalaga 
sa ICU ng mga batang isang taong gulang o mas bata pa. Magsisimula ang saklaw sa 
Enero 1, 2022. 
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