
 

Người tiêu dùng 

 Người cao niên và người khuyết tật CHỈ nhận quyền lợi Medi-Cal

 Những người nhận quyền lợi từ CẢ HAI chương trình Medicare & Medi-Cal

Quyền lợi dành cho Người tiêu dùng 
 Chương trình Medicare & Medi-Cal của quý vị có thể cùng phối hợp để cung cấp dịch vụ chăm

sóc được điều phối

 Các Dịch Vụ & Hỗ Trợ Lâu Dài (LTSS) của quý vị sẽ là quyền lợi chương trình sức khoẻ

 Cal MediConnect bắt đầu vào tháng 4 năm 2014

 Medi-Cal Tuyển Sinh Chăm Sóc quản lý trong giai đoạn bắt đầu vào tháng 4 năm 2014

 Dễ dàng tiếp cận các dịch vụ thích hợp, vào thời điểm thích hợp, trong môi trường thích hợp

 Giúp điều phối chăm sóc để quý vị có thể ở nhà trong thời gian dài có thể

Toàn quận San Diego 

Những lựa chọn dành cho người tiêu dùng   

 Nếu quý vị CHỈ CÓ Medi-Cal, thì quý vị PHẢI chọn chương trình chăm sóc có quản lý
Medi-Cal để được nhận quyền lợi bao gồm LTSS nói trên

 Nếu quý vị có CẢ HAI chương trình Medicare & Medi-Cal, thì quý vị PHẢI chọn MỘT

trong những chương trình sau đây:

1. Chương trình Cal MediConnect -Quyền lợi Medicare & Medi-Cal của quý vị, bao gồm LTSS, sẽ
được bao trả bởi một chương trình. Những chương trình này cũng sẽ có các quyền lợi về thị giác,

chuyên chở, và điều phối chăm sóc. Các quyền lợi khác cũng CÓ THỂ được giới thiệu.

2. PACE - Bao trả các quyền lợi Medicare & Medi-Cal cho những người đủ điều kiện.

3. Vẫn giữ lại quyền lợi Medicare hiện tại của quý vị, tuy nhiên quý vị vẫn PHẢI chọn một chương
trình chăm sóc có quản lý Medi-Cal để hưởng các quyền lợi Medi-Cal và LTSS của quý vị.
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Phát Kiến Chăm Sóc Có 
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GỌI ĐIỆN  Chương Trình Tư Vấn & Vận Động Bảo Hiểm Y Tế (HICAP): 858-565-8772

 Trung Tâm Giáo Dục & Vận Động Y Tế dành cho Người Tiêu Dùng: 877-734-3258

LTSS bao gồm: 

 Dịch vụ hỗ trợ tại nhà (IHSS)

 Dưỡng Đường Chuyên Môn (SNF)
 Dịch vụ người lớn tại cộng đồng (CBAS)
 Chương Trình Dịch Vụ Đa Năng dành cho Người

Lớn Tuổi (MSSP)

Các Lựa Chọn Chương Trình Sức Khỏe tại Quận San Diego 

 Care1st Health Plan, Community Health Group, Health Net, & Molina Healthcare sẽ giới thiệu
các chương trình Cal MediConnect bao trả CẢ HAI quyền lợi Medicare & Medi-Cal

 Các chương trình nói trên và Kaiser Permanente CHỈ có chương trình Medi-Cal

 Chương trình Chăm Sóc Trọn Gói dành cho Người Cao Tuổi (PACE) - các yêu cầu về điều kiện
hội đủ áp dụng

 Health Care Options (để ghi danh): 844-580-7272 
Cal MediConnect Ombudsman: 855-501-3077








