
Mga Miyembro 
 Para sa mga may mga kapansanan at may mga edad tumatanggap ng benepisyo ng Medi-Cal lamang

 Para sa mga tumatanggap ng benepisyo ng Medicare at Medi-Cal

Benepisyong Makukuha ng mga Miyembro 

 Ang Medicare at Medi-Cal ay maaaring magtulungan upang magbigay ng koordinasyong pangangalaga

 Ang Pangmatagalang  Serbisyo at Suporta (Long Term Services & Supports) ay magiging benepisyo sa
inyong planong pangkalusugan

 Upang madaling makakuha ng tamang serbisyo sa tamang panahon at sa tamang lugar.

 Upang matulungan kayo sa pagsasaayos ng inyong pangangalaga at mapanatili kayo sa inyong tahanan
haggang maaari.

AnAng pagpapatala sa Medi-Cal Managed Care ay gagawing ilang hakbang mag mula sa Abril 2014.

Sa boung county nang San Diego

Mga Pagpipilian ng Bawat Miyembro 

 Kung ikaw ay tumatanggap ng Medi-Cal lamang, ang pwedeng pagpilian lamang ay ang Pinamamahalaang
Plano sa Pangangalaga ng Medi-Cal (Medi-Cal Managed Care Plan) upang matanggap ang iyong mga
benepisyo kasama na ang LTSS na nakalista sa itaas

 Kung meron kayong kapwa Medicare at Medi-Cal, ang inyong pagpipilian ay isa sa mga sumusunod:

1. Ang Planong Cal MediConnect- Ang Medicare at Medi-Cal kasama na ang LTSS ay sakop sa iisang
plano. Ang planong ito ay nagbibigay ng pangangalaga sa mata, transportasyon at benepisyong
pangangalaga na may koordinasyon. May mga karagdagang benepisyo na maaari ring ialok

2. PACE – Nagbubuklod ng benepisyong Medicare at Medi-Cal para sa mga indibidwal na karapat dapat

3. Panatilihin ang iyong mga benepisyo sa Medicare sa araw na ito. Gayunpaman, dapat  ring pumili ng
Pinamamahalaang  Plano sa Pangangalaga ng inyong Medi-Cal o (Medi-Cal Managed Care Plan)
at ng benepisyong LTSS

 Ang Cal MediConnect ay magsisimula sa Abril 2014
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 Health Insurance Counseling & Advocacy Program (HICAP): 858-565-8772

 Consumer Center for Health Education & Advocacy: 877-734-3258
TUMMAW AG 
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 Batay sa Pang Adultong Serbisyo ng Komunidad
(Community Based Adult Services)

 Iba’t Ibang Layunin ng Programa para sa Serbisyo sa mga

Nakakatanda (Multi-purpose Senior Services Program)

Ang Pangmatagalang Serbisyo at Suporta (LTSS) ay nagtataglay ng mga sumusunod; 

 Sinusuportahang Serbisyo sa Pamamahay                                                                            
(In-Home Supportive Services)

 Dalubhasang Pagaalaga na Pasilidad
(Skilled Nursing Facility)

Mga Planong Pangkalusugan na Pwedeng Pagpilian sa San Diego 

 Ang Planong Pangkalusugan ng Care1st (Care1st Health Plan), Grupo ng Komunidad ng Pangangalaga
(Community Health Group), Health Net, at Molina Healthcare ay mag-aalok ng planong Cal-MediConnect

kung ikaw ay may benepisyong Medicare at Medi-Cal

 Ang planong nakalista sa itaas at Kaiser Permanente ay nag-aalok lamang ng Medi-Cal
 Programa ng Pangangalaga sa mga Matatanda o (Program of All-inclusive Care for the Elderly or PACE)

may mga kailangan upang maging karapat dapat sa programa

Health Care Options (para sumali): 844-580-7272

Cal MediConnect Ombudsman: 855-501-3077




