ត�ើនរណាខ្ លះអាចចូ លរ ួមក្នុងផែនការសុខភាព
គម្រោងថែទាំសុខភាព (Cal MediConnect) បាន?
គម្រោងថែទា ំងសុខភាព Cal MediConnect ច្របាច់បញ្ លអត្ថ
ចូ
ប្រយោជន៍ដែលអ្ន កទទួ លបា
នពី Medicare និង Medi-Cal នៅក្នុងផែនការតែមួ យ។ អ្ន កអាចចូ លរ ួមក្នុងផែនការសុខភាព
Cal MediConnect បាន ប្រសិនប�ើអ្នកមាន Medicare ផង និង Medi-Cal ផ
 ង (មានន័យថា
មានន័យថាអ្ន កជាបុគ្គលដែលមានសិទ្ធិក្នុងគម្រោងទា ំងពីរនេះ ឬដែលហៅថា Medi-Medi)។

ត�ើនៅក្នុងឯកសារជំនួយ
នេះមានបង្ហាញអ្ វីខ្លះ?
●

ស្វែ ងយល់អំពីអត្ថ ប្រយោជន៍
នៃផែគម្រោងថែទា ំសុខភាព
Cal MediConnect។

●

ស្វែ ងយល់អំពីរប�ៀបប្រើប្រា
ស់អត្ថ ប្រយោជន៍របស់អ្នក។

●

ស្វែ ងយល់ពីរប�ៀបជ្រើសរ� ើស
គម្រោង

ត�ើមូលហេតុនៃការចូ លរ ួមក្នុ
ងផែគម្រោងថែទាំសុខភាព
មានអ្វីខ្លះ?
●

អ្ន កអាចទទួ លបានអ្ន កសម្រ
បសម្រួ លការថែទា ំ
ម្នាក់ដែលនឹងជួ យអ្ន កឲ្យទទួ ល
បានសេវាដែលអ្ន កត្រូវការ។

●

អ្ន កអាចទទួ លបានជំនួយសម្
រាប់ការដឹកជញ្ជូ ន
តាមរថយន្ត ពេទ្យរហូ តដល់
30 ដងក្នុងមួ យឆ្នាំ។

●

អ្ន កកាន់ប័ណ្ណតែមួ យប៉ុណ្
ណ ោះ
និងមានលេខទូរសព្ទ 
មួ យដ�ើម្បីហៅទូ រសព្ទ ។

●

អ្ន កទទួ លបានអត្ថ ប្រយោជន៍ផ្
នែកភ្នែ ក (ការពិនិត្យភ្នែ ក
និងវ៉ែនតា)។

●

អ្ន កនឹងទទួ លបានសេវាដល់ផ្ទះ
និងសហគមន៍ដែល
អ្ន កត្រូវការ។

ត�ើការសម្របសម្រួ លការថែទាំគឺជាអ្ ?វី
គម្រោងថែទា ំសុខភាព Cal MediConnect អាចផ្ត ល់ជូនអ្ន កនូ វអ្ន កសម្រ
បសម្រួ លការថែទាម្
ំ នា ក់។ គាត់អាចជាគិលានុបដ្ឋាក ឬបុគ្គលិកថែទា ំសុ
ខភាពផ្សេងទ�ៀត។ គាត់នឹងធ្វ ើជាបុគ្គលទំនាក់ទំនងរបស់អ្នក ដ�ើម្បីរ�ៀ
បចំការថែទា ំ និងជួយអ្នកឲ្យទទួ លបានសេវាទា ំងអស់ដែលអ្ន កត្រូវការ។

ត�ើអ្នកមានសំណួរដែរឬទេ? សូមទូ រសព្ទ មក HICAP តាមរយៈលេខទូ រសព្ទ 1-800-434-0222។

1

ត�ើ គម្រោងថែទាំសុខភាព Cal MediConnect គឺជាអ្ ?វី
Cal MediConnect គឺជាគម្រោងថែទា ំ
សុខភាពសុខភាពប្រភេទថ្ មីមួយ។
គម្រោងច្របាច់បញ្ លអត្ថ
ចូ
ប្រយោជន៍
Medicare និង Medi-Cal ទា ំងអស់
របស់អ្នកនៅក្នុងផែនការតែមួ យ។ កា
រធ្វ ើបែបនេះផ្ត ល់ភាពសាមញ្ញ ជាងមុ
នដល់អ្នក ក្នុងការទទួ លបានសេវា
ដែលអ្ន កត្រូវការ។ ផែនការនេះក៏ជួយ
អ្ន កឲ្យរស់នៅដោយឯករាជ្យផងដែរ។

2

ផែនការសុខភាព Cal MediConnect ផ្ត ល់ភាពងាយ
ស្រួ លកាន់តែប្រស�ើរដល់អ្នកក្នុងការគ្រប់គ្រងសុខ
ភាពរបស់អ្នក។ ផែនការទា ំងនេះក៏ផ្តល់អត្ថ ប្រយោ
ជន៍បន្ថែម ដូ ចជាការដឹកជញ្ជូ ន និងការ
ថែទា ំភ្នែ កផងដែរ។

ផែនការសុខភាព Cal MediConnect ជួយ
សម្របសម្រួ លតម្រូវការនូ វការថែទាំសុខ
ភាពទាំងអស់របស់អ្នក ដូ ចជា៖
●

ការថែទា ំវេជ្ជ សាស្រ្ត និងការថែទា ំភ្នែ ក។

●

ការថែទា ំសុខភាពផ្វចិ
លូ ត្ត។

●

សេវាដល់ផ្ទះ និងសហគមន៍ (ដូ ចជាសេវាគាំទ្រ
ក្នុងផ្ទះ និងកម្ម វ ិធី ថែទា ំពេលថ្ងៃ សម្រាប់មនុ
ស្សចាស់)។

●

ការផ្តលវេ
់ ជ្ជ បញ្ជា។

●

បរ ិក្ខារ និងសម្ភារពេទ្យ។

●

កម្ម វ ិធីប្រើប្រាស់សារធាតុញ�ៀន។

ត�ើនរណាខ្ លះអាចចូ លរ ួមក្នុងផែនការសុខ
ភាព Cal MediConnect បាន?

ការចូ លរ ួមគឺមិនមានការ
គិតថ្លៃអ្ វីឡ�ើយ។

អ្ន កអាចចូ លរ ួមបាន ប្រសិនប�ើ៖

●

ដ�ើម្បីចូលរ ួម សូ មទូ រសព្ទ
ទៅកាន់ផ្នែកជម្រើសកា
រថែទាស
ំ ុខភាពតាមរយៈលេខទូ រសព្ទ
1-844-580-7272 ពីថ្ងៃ ចន្ទ ដល់ថ្ងៃសុក្រ ពីម៉ោ ង
8:00 ព្រឹក ដល់ម៉ោ ង 5:00 ល្ងា ច។

●

អ្ន កប្រើប្រាស់ទូរអង្គុលីលេខអាចទូ រសព្ទ ទៅកាន់
លេខ 1-800-430-7077។

●

នៅពេលអ្ន កទូ រសព្ទ ទៅ អ្ន កអាចនិយាយជាមួ យ
នរណាម្នាក់ដែលចេះភាសារបស់អ្នក និងអាចជួ
យអ្ន កចុះឈ្មោះបាន។

●

អ្ន កក៏អាចទូ រសព្ទ ទៅផ្នែកផែនការដោយផ្ទាល់
បានផងដែរ។

●

អ្ន កមានផែនការ Medicare ផង និង
Medi-Calផង។

●

អ្ន ករស់នៅក្នុងខោនធីណាមួ យក្នុងចំណោម
ខោនធីទា ំងនេះ៖
Los Angeles
Orange
Riverside
San Bernardino
Santa Clara
San Diego
San Mateo

ត�ើអ្នកមានសំណួរដែរឬទេ? សូមទូ រសព្ទ មក HICAP តាមរយៈលេខទូ រសព្ទ 1-800-434-0222។
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ត�ើខ្ញុំនឹងទទួ លបានអត្ថ ប្រយោជន៍
និងសេវាអ្ វីខ្លះនៅក្នុង Cal MediConnect?
តាមរយៈ Cal MediConnect អ្ន កអាច
ទទួ លបានផែនការសុខភាពតែមួយ
ដែលផ្ត ល់អត្ថ ប្រយោជន៍របស់ Medicare
និង Medi-Cal ទា ំងអស់របស់អ្នក។
អត្ថ ប្រយោជន៍ទា ំងនោះរ ួមមានឱសថ
បរ ិក្ខារ និងសម្ភារ។ ផែនការ Cal MediConnect
ផ្ត ល់សេវាដូ ចជាការសម្របសម្រួ លការថែទា ំ
ការដឹកជញ្ជូ ន និងការថែទា ំភ្នែ ក។ ផែនការខ្
លះផ្ត ល់អត្ថ ប្រយោជន៍បន្ថែម។

ឱសថ បរ ិក្ខារ និងសម្ភារ
Cal MediConnect នឹងរ៉ា ប់រង
និងសម្របសម្រួ លឱសថតា
មវេជ្ជ បញ្ជា សម្ភារ និងបរ ិក្ខារ
ពេទ្យទា ំងអស់របស់អ្នក។
សូ មប្រាប់ដល់ផែនការ
ប្រសិនប�ើមានអ្វីដែលអ្ន
កត្រូវការ ប៉ុន្តែមិនបាន
ទទួ ល។

អត្ថ ប្រយោជន៍ផ្នែកទន្ត សាស្រ្ត

ការទទួ លបានការថែទាំគឺជារ�ឿងសាមញ្ញ។

នៅពេលអ្ន កមានសំណួរ ឬត្រូវការជំនួយ
អ្ន កគ្រាន់តែទូ រសព្ទ ទៅកាន់លេខទូ រសព្ទ 
ណាមួ យជាការស្រេច។ ដ�ើម្បីទទួ លបានសេវា
អ្ន កគ្រាន់តែមានប័ណ្ណមួ យ–ប័ណ្ណ Cal MediConnect 
របស់អ្នកជាការស្រេច។
អ្ន កអាចទទួ លបានអ្ន កសម្របសម្រួ លការថែទាំផ្ទាល់
ខ្ លួនម្នា ក់។
ផែនការរបស់អ្នកអាចចាត់តាំងអ្ន កសម្របសម្រួ លការ
ថែទា ំផ្ទាល់ខ្ លួនម្នាក់ឲ្យអ្ន កឬអ្ន កអាចស្ន ើសុំអ្នកសម្របសម្
រ ួលការថែទា ំផ្ទាល់ខ្ លួនម្នាក់។ គាត់អាចជាគិលានុបដ្ឋាក
ឬបុគ្គលិកថែទា ំសុខភាពផ្សេងទ�ៀត។ គាត់នឹងធានាថា
វេជ្ជ បណ្ឌិត ឱសថការ ីនិងអ្ន កផ្ត ល់សេវាផ្សេងទ�ៀតរបស់អ្ន
កនឹងសហការគ្នាដ�ើម្បីជួយថែទា ំសុខភាពរបស់អ្នក។ អ្ន ក
អាចរ�ៀបចំផែនការថែទា ំសុខភាពរបស់អ្នកជាមួ យអ្ន ក
សម្របសម្រួ លការថែទា ំរបស់អ្នកបាន។ គ្រួ សារ
ឬមិត្តភក្តិរបស់អ្នកអាចចូ លរ ួមបាន ប្រសិនប�ើអ្នកចង់។
អ្ន កសម្របសម្រួ លការថែទា ំរបស់អ្នកក៏នឹង៖
●

សួ រអ្ន កថាត�ើអ្នកត្រូវការអ្វី ហ�ើយព្យាយាមជួ យអ្ន កឲ្យទទួ ល
បានវា។

●

ត្រៀមខ្ លួនចាំទទួ លទូ រសព្ទ និងឆ្ល ើយសំណួររបស់អ្នក។

●

រ�ៀបចំសេវាដែលអ្ន កអាចត្រូវការដ�ើម្បីជួយអ្ន កឲ្យរស់នៅ
ដោយឯករាជ្យ (ដូ ចជាការដឹកជញ្ជូ នអាហារ និងការជួ យដល់
ការថែទាខ
ំ ្ លួន)។

●

●

ផែនការខ្ លះផ្ត ល់សេវាទន្ត សាស្
រ ្តបន្ថែម។ សូ មសាកសួ រផែនកា
រអំពីអត្ថ ប្រយោជន៍ផ្នែកទន្ត
សាស្រ្ត ។

អត្ថ ប្រយោជន៍តាមជម្រើស
ផែនការរបស់យ�ើងផ្ត ល់ជូននូ វ
អត្ថ ប្រយោជន៍ថ្មីដែលនឹងផ្ត ល់
ភាពងាយស្រួ លជាងមុនក្នុងកា
ររស់នៅដោយឯករាជ្យ
ដូ ចជាផ្វជម្រាល
លូ
សម្រាប់
កៅអីរុញនៅក្នុងផ្ទះរបស់អ្នក
ឬបង្កាន់ដៃសួ រនៅក្នុងបន្ទ ប់
ងូ តទឹករបស់អ្នក។ សូ មប្រាប់
ទៅផែនការរបស់អ្នកអំពីអ្វីដែ
លអ្ន កត្រូវការ។

ជួ យអ្ន ករ�ៀបចំការណាត់ជួប រ�ៀបចំការដឹកជញ្ជូ ន
ទទួ លបានលិខិតអនុញ្ញាត និងការពិនិត្យតាមវេជ្ជ បញ្ជា។
ជួ យអ្ន កស្វែ ងរកអ្ន កផ្ត ល់សេវាដែលត្រឹមត្រូវ។

ត�ើអ្នកមានសំណួរដែរឬទេ? សូមទូ រសព្ទ មក HICAP តាមរយៈលេខទូ រសព្ទ 1-800-434-0222។

ត�ើ Cal MediConnect សម្របសម្រួ លការថែទាំរ
បស់ខ្ញុំយ៉ាងដូ ចម្តេ ច?
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Cal MediConnect ជួ យអ្ន កឲ្យទទួ លបានការថែ
ទា ំដែលអ្ន កត្រូវការ។ ការទទួ លបានការថែ
ទា ំមានភាពងាយស្រួ លជាងមុន។
ដ�ើម្បីចាប់ផ្តើម អ្ន កនឹងត្រូវទទួ លការវាយតម្
លៃហានិភ័យសុខភាព។
●

ក្រោយពេលអ្ន កចូ លរ ួម ផែនការសុខភាព
Cal MediConnect រ បស់អ្នកនឹងទាក់ទងទៅអ្ន ក។

●

ពួ កគេនឹងសួ រសំណួរខ្ លះដ�ើម្បីស្វែ ងយល់អំពីប្រវត្តិ
សុខភាពរបស់អ្នក និងតម្រូវការនូ វការថែទា ំសុខ
ភាពបច្ចុប្បន្ន និងអនាគតរបស់អ្នក។
វាគឺជាការវាយតម្លៃសុខភាព។

●

អ្ន កអាចធ្វ ើការវាយតម្លៃដោយផ្ទាល់ តាមទូ រសព្ទ
ឬតាមលិខិត។ អ្ន កគឺជាអ្ន កសម្រេចចិត្ត!

ផែនការសុខភាពរបស់អ្ន
កអាចចាត់តាង
ំ អ្ន កសម្រ
បសម្រួ លការថែទាំផ្ទាល់
ខ្ លួនម្នា ក់ឲ្យអ្ន ក។
អ្ន កសម្របសម្រួ លការថែទា ំគឺជាបុគ្គល
មានបទពិសោធន៍ម្នាក់ដែល
ជួ យដល់ការថែទា ំសុខភាពរបស់អ្នក។
អ្ន កសម្របសម្រួ លការថែទា ំអាច៖
●

ឆ្ល ើយនឹងសំណួរអំពីសេវាដែលអ្ន កកំពុងទ
ទួ ល ឬអាចត្រូវការ។

●

ភ្ជា ប់អ្នកទៅកាន់សេវាសហគមន៍
ដូ ចជាការទទួ លទានអាហារល�ើកៅអីរុញ។

●

●

●

●

ជួ យអ្ន កស្វែ ងរកវេជ្ជ បណ្ឌិត
ទទួ លបានលិខិតអនុញ្ញាត និងធ្វ ើ
ការណាត់ជួប។
ជួ យអ្ន ករ�ៀបចំការដឹកជញ្ជូ នទៅជួ បវេជ្ជ
បណ្ឌិត ឬទៅយក ឱសថតាមវេជ្ជ បញ្ជា។
ជួ យអ្ន កដោះស្រាយបញ្ហាដែលអ្ន កអាចមា
នពាក់ព័ន្ធនឹងផែនការសុខភាពរប
ស់អ្នក វេជ្ជ បណ្ឌិត ឬការសម្របសម្រួ
លការថែទា ំ។
ជួ យអ្ន កផ្ត ល់ព័ត៌មានត្រឹមត្រូវដល់វេជ្ជ ប
ណ្ឌិតរបស់អ្នក។

ក្រុមការងារថែទាំរបស់អ្នកធ្វ ើការងារជាមួ
យគ្នាដ�ើម្បីផ្តល់ការថែទាំដែលមានការសម្រ
បសម្រួ ល។
ក្រុមការងារថែទា ំរបស់អ្នកគឺជាវេជ្ជ បណ្ឌិត
និងអ្ន កផ្ត ល់សេវាផ្សេងទ�ៀត មួ យក្រុម។ ពួ កគេ
ចែករំ លែកព័ត៌មានអំពីសុខភាពរបស់អ្នក
និងធ្វ ើការងារជាមួ យ គ្នា ដ�ើម្បីផ្តល់ការថែទា ំដែ
លអ្ន កត្រូវការ។ ក្រុមការងាររបស់អ្នកប្រមូ លផ្តុំ
គ្នាដោយផ្អែ កទៅតាមតម្រូវការរបស់អ្នក។
ក្រុមការងារនេះរ ួមមាន ខ្ លួនអ្ន កផ្ទាល់
អ្ន កសម្របសម្រួ លការថែទារំ បស់អ្នក និងអ្ន កផ្ត
ល់ការថែទា ំបឋមរបស់អ្នក។
●

ក្រុមការងារថែទា ំរបស់អ្នកក៏អាចរ ួមមាន៖
គ្រូពេទ្យឯកទេស សមាជិកគ្រួសារ អ្ន កម�ើលថែទា ំ
សេវាកម្មគាំពារនៅផ្ទះ បុគ្គលិកទទួ លបន្ទុកករណី
និងអ្ន កផ្ត ល់សេវាផ្សេងទ�ៀត។

ក្រុមការងារថែទាំរបស់អ្នកធ្វ ើការងារជាមួ យអ្
នក ដ�ើម្បីបង្ក ើតផែនការថែទាំរបស់អ្នក។
អ្ន ក និងក្រុមការងារថែទា ំរបស់អ្នកបង្កើតផែនការ
ថែទា ំមួ យសម្រាប់តែអ្នកម្នាក់ប៉ុណ្
ណ ោះ។ ផែនការថែ
ទា ំរបស់អ្នកបញ្ លសេវាដែលអ្ន
ចូ
កចង់បាន
និងត្រូវការ។ ផែនការនេះជួ យឲ្យអ្ន កផ្ត ល់សេវារបស់
អ្ន កយល់អំពីតម្រូវការផ្នែកសុខភាព គោលដៅ
និងបំណងប្រាថ្នា របស់អ្នក។ ផែនការថែទា ំចុងក្រោ
យរបស់អ្នកត្រូវតែមានការយល់ព្រមពីអ្ន ក។

ត�ើអ្នកមានសំណួរដែរឬទេ? សូមទូ រសព្ទ មក HICAP តាមរយៈលេខទូ រសព្ទ 1-800-434-0222។
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ត�ើ Cal MediConnect
ផ្តល់សេវាផ្សេងទ�ៀតអ្ វីខ្លះ?
សេវា និងការគាំទ្ររយៈពេលវែង (LTSS)

ឱសថតាមវេជ្ជបញ្ជា

សេវា និងអ្ន កផ្ត ល់សេវា LTSS របស់អ្នកនឹងមិនផ្លា
ស់ប្រឡ�ើ
តូ យនៅក្នុង Cal MediConnect។ LTSS
រ ួមមានសេវាកម្មគាំពារនៅផ្ទះ (In-Home Supportive
Services ឬ IHSS), សេវាកម្មមនុស្សពេញវ ័យតាមស
ហគមន៍ (Community-Based Adult Services ឬ CBAS),
កម្ម វ ិធីសេវាកម្មមនុស្សចាស់តាមពហុបំណង
(Multipurpose Senior Services Program ឬ MSSP) និង
ការថែទាម
ំ នុស្សចាស់នៅតាមផ្ទះ។

ត�ើខ្ញុំនឹងនៅតែត្រូវការផែនការផ្នែក D របស់
Medicare របស់ខ្ញុំទ�ៀតដែរឬទេ?

●

Cal MediConnect នឹងសម្របសម្រួ ល និងទូ ទាត់ថ្លៃ សេវា
LTSS ទា ំងអស់។

●

ការចូ លរ ួមក្នុង Cal MediConnect មិនកាត់បន្ថ យម៉ោ ង
IHSS របស់អ្នកឡ�ើយ។ ជាការពិតណាស់ ផែនការសុខភា
ពរបស់អ្នកអាចស្ន ើឲ្យខោនធីវាយតម្លៃ ឡ�ើង វ ិញអំពី
តម្រូវការរបស់អ្នក។ ការធ្វ ើបែបនេះអាចនាំឲ្យមាន
ម៉ោ ង IHSS ច្រើនបន្ថែមទ�ៀត។ អ្ន កនៅតែអាចជួ ល
បញ្ឈប់ និងចាត់ចែងអ្ន កផ្ត ល់សេវា IHSS របស់អ្នក
បានដដែល។

●

ប្រសិនប�ើអ្នកកំពុងស្ថិតនៅក្នុងមន្ទីរថែទា ំជនចាស់ជ
រា អ្ន កនឹងមិនចាំបាច់ផ្លាស់ប្រវាឡ�ើ
តូ
យ ល�ើកលែងតែផែ
នការសុខភាពរបស់អ្នកមានការខ្វ ល់ខ្វា យអំពីគុណ
ភាពនៃការថែទា ំដែលអ្ន កទទួ លបាននៅទីនោះ។

សេវាបកប្រែភាសា
ផែនការសុខភាពរបស់អ្នកត្រូវផ្ត ល់ជំនួយជាភាសារប
ស់អ្នក។ សូ មស្ន ើសុំពីផែនការ និងអ្ន កផ្ត ល់សេវារបស់អ្ន
កនូ វអ្ន កបកប្រែម្នាក់ និងឯកសារជាភាសារបស់អ្នក។
សូ មស្ន ើសុំឲ្យពួ កគេកត់ត្រាព័ត៌មាននេះនៅក្នុងរបា
យការណ៍ពេទ្យរបស់អ្នកផងដែរ។
●

ប្រសិនប�ើអ្នកចេះភាសាសញ្ញាអាមេរ ិកាំង (ASL)
អ្ន កមានសិទ្ទ
ធិ ទួ លបានអ្ន កបកប្រែភាសាសញ្ញាម្នាក់។

●

អ្ន កជំនួយការខាងភាសារ ួមានអ្ន កបកប្រែភាសាវេជ្ជ
សាស្រ្ត  (តាមទូ រសព្ទ វ ីដេអូ ខុនហ្វេ រ ិន ឬដោយផ្ទាល់)។ ជំ
នួ យការនេះក៏រ ួមបញ្ លឯកសារបោះពុ
ចូ
ម្ពជាភាសារបស់
អ្ន កផងដែរ។

●

ផែនការរបស់អ្នកក៏អាចមានអ្ន កផ្ត ល់សេវា
និងបុគ្គលិកដែលចេះភាសារបស់អ្នកផងដែរ។

●

អ្ន កមិនចាំបាច់បង់ថ្លៃ សម្រាប់អ្នកបកប្រែរបស់
Cal MediConnect ឡ�ើយ។

ទេ ឱសថទា ំងអស់នឹងត្រូវបានរ៉ា ប់រងដោយ
Cal MediConnect។ ប្រសិនប�ើអ្នកមានផែនការផ្នែក
D ពីមុន អ្ន កនឹងទទួ លបានលិខិតមួយ
ច្បាប់ដែលបញ្ជាក់ថា ឱសថតាមវេជ្ជ បញ្ជារបស់អ្នក
នឹងត្រូវបានផ្ត លដោ
់ យផែនការសុខភាព Cal
MediConnect របស់អ្នក។ វាមិនមានន័យថា អ្ន កបា
ត់បង់អត្ថ ប្រយោជន៍ពាក់ព័ន្ធនឹងឱសថតាមវេជ្ជ 
បញ្ជារបស់អ្នកនោះទេ។

ត�ើខ្ញុំអាចប្រាកដថា ខ្ញុំនឹងមិនអស់ឱសថលេប
នៅពេលខ្ញុំផ្លាស់ប្រទៅ
តូ
កាន់Cal MediConnect
បានដោយរប�ៀបណា?
នៅពេលអ្ន កចូ លរ ួមជាល�ើកដំបូងនៅក្នុង Cal
MediConnect អ្ន កសម្របសម្រួ លការថែទា ំរបស់អ្នក
នឹងជួ យធានាថា អ្ន កបានទទួ លការផ្គ ត់ផ្គង់
ឱសថរបស់អ្នករយៈពេល 30 ថ្ងៃ យ៉ា ងតិច។
ដោយហេតុនេះ អ្ន កនឹងមិនអស់ឱសថលេបឡ�ើយ
នៅពេលអ្ន កប្រទៅ
តូ
កាន់ផែនការថ្ មីរបស់អ្នក។

ត�ើខ្ញុំនឹងមានលទ្ធ ភាពទទួ លបានឱសថដដែ
លទាំងអស់ដែលខ្ញុំបានទទួលកាលពីមុនដែ
រឬទេ?
ផែនការ Cal MediConnect ទា ំងអស់រ៉ា ប់រងល�ើឱ
សថតាមវេជ្ជ បញ្ជាដូ ចគ្នា នឹងផ្នែក D នៃ
Medicare ដែរ ប៉ុន្តែ ពាណិជ្ជនាមអាចខុសគ្នា ។
ផែនការរបស់អ្នកនឹងជួ យធានាថា
អ្ន កទទួ លបានឱសថដែលអ្ន កត្រូវការ។

សម្ភារពេទ្យ
នៅពេលអ្ន កចូ លរ ួម
ផែនការរបស់អ្នកនឹងធា
នាថា អ្ន កបន្ត ទទួលបាន
សម្ភារពេទ្យរបស់អ្នកដោយ
មិនមានការខ្ វះខាត។

ត�ើអ្នកមានសំណួរដែរឬទេ? សូមទូ រសព្ទ មក HICAP តាមរយៈលេខទូ រសព្ទ 1-800-434-0222។

ត�ើ Cal MediConnect មានដំណ�ើរការយ៉ាងដូ ចម្តេច?

6

ផែនការសុខភាព Cal MediConnect គឺជាផែនការសុខភាពមានការគ្រ
ប់គ្រងមួ យប្រភេទ។ សលាកបត្រព័ត៌មាននេះនឹងពន្យល់ថាត�ើវាមាន
ន័យដូ ចម្តេច និងថាត�ើយ�ើងទទួ លបានប្រយោជន៍ច្រើនបំផុតពីផែន
ការប្រភេទនេះបានដោយរប�ៀបណា។
ត�ើផែនការសុខភាពមានការគ្រប់គ្
រងគឺជាអ្ វី?
វាជាផែនការមួ យដែលសម្របសម្រួ ល
សេវារបស់អ្នកផ្ត ល់សេវា ឱសថ
ការថែទា ំនៅមន្ទីរពេទ្យ និងបរ ិក្ខារពិសេ
សដ�ើម្បីជួយអ្ន កគ្រប់គ្រងសុខភាព
របស់អ្នក។

ឱសថស្ថាន
អ្ន កផ្តល់
សេវាថែ
ទាំបឋម

បណ្តា ញ
ផែនការ
សុខភាព

ត�ើបណ្តា ញអ្ន កផ្តល់សេវាគឺជាអ្ វី?
បណ្តាញគឺជាក្រុមអ្ន កផ្ត ល់សេវាថែទា ំ
សុខភាពជាក់លាក់មួយក្រុម រ ួម
មានដូ ចជា៖ អ្ន កផ្ត ល់សេវាថែទា ំបឋម
គ្រូពេទ្យឯកទេស ឱសថស្ថា ន មន្ទីរម�ើ
លថែទា ំ និងអ្ន កផ្គ ត់ផ្គង់ប រ ិក្ខារពេ
ទ្យ។ អ្ន កផ្ត ល់សេវាទា ំងនេះធ្វ ើការងារ
ជាមួ យគ្នាដ�ើម្បីធានាថា អ្ន កទទួ ល
បានសេវាដែលអ្ន កត្រូវការ។

គ្រូពេទ្យឯ
កទេស

មន្ទីរម�ើ
លថែទាំ

អ្ន កផ្គត់ផ្គង់
សម្ភារពេទ្យ

មន្ទីរពេទ្យ

ត�ើក្រុមអ្ន កផ្តល់សេវាគឺជាអ្ វី?
ក្រុមអ្ន កផ្ត ល់សេវា (ឬហៅថា គ្ លីនិក
ឬក្រុមវេជ្ជ សាស្រ្ត ) គឺជាអ្ន កផ្ត លស់ េវាថែទា ំសុ
ខភាពមួ យក្រុមដែលធ្វ ើការងារជាមួ យគ្នា ។
ពួ កគេអាចស្ថិតនៅក្នុងការ ិយាល័យតែ
មួ យ ឬពួ កគេអាចមានការ ិយាល័យច្រើន។
ផែនការសុខភាព Cal MediConnect ដែលអ្ន
កបានជ្រើសរ� ើសអាចតម្រូវឲ្យអ្ន កទទួ លយ
កការថែទា ំរបស់អ្នកទា ំងអស់
ពីក្រុមអ្ន កផ្ត ល់សេវាតែមួយ។
ផែនការសុខភាពអាចប្រាប់ដល់អ្នក
ប្រសិនប�ើមានករណីនេះក�ើតឡ�ើង។

ត�ើខ្ញុំត្រូវដឹងអ្ វីខ្លះអំពីបណ្តា ញ?
●

អ្ន កត្រូវប្រើប្រាស់អ្នកផ្ត ល់សេវានៅក្នុងប
ណ្តាញនៃផែនការសុខភាពរបស់អ្នក។

●

អ្ន កផ្ត ល់សេវាដែលមិនស្ថិតនៅក្នុងបណ្តា
ញនៃផែនការសុខភាពរបស់អ្នកទេត្រូវ
បានគេហៅថាអ្ន កផ្ត ល់សេវាក្រៅបណ្តាញ។

●

អ្ន កក៏ប្រហែលជាត្រូវប្រើប្រាស់អ្នកផ្ត ល់
សេវាក្នុងក្រុមតែមួ យផងដែរ គឺអាស្រ័យ
ទៅតាមផែនការនៃការថែទា ំសុខភាពរប
ស់អ្នក។

●

អ្ន កអាចជ្រើសរ� ើសក្រុមអ្ន កផ្ត ល់សេវាមួ យ
ផ្សេងទ�ៀតបាននៅក្នុងបណ្តាញនៃផែ
នការ។

បន្ត នៅផ្នែកម្ខាងទ�ៀត។

ត�ើអ្នកមានសំណួរដែរឬទេ? សូមទូ រសព្ទ មក HICAP តាមរយៈលេខទូ រសព្ទ 1-800-434-0222។

ត�ើខ្ញុំអាចធ្វ ើការណាត់ជួបជាមួ
យអ្ន កផ្តល់សេវានៅក្នុងផែនការនៃ
ការថែទាំមានការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្ញុំ
បានដោយរប�ៀបណា?
●

ប្រសិនប�ើអ្នកបានឃ�ើញអ្ន កផ្ត ល់សេវាកាលពីមុន សូ មទូ រសព្ទ 
មកការ ិយាល័យដោយផ្ទាល់ដ�ើម្បីធ្វ ើការណាត់ជួប។

●

ប្រសិនប�ើអ្នកគឺជាអ្ន កថ្ មីនៅក្នុងផែនការរបស់អ្នក
សូ មទូ រសព្ទ មកដ�ើម្បីទទួ លបានបញ្ ជីឈ្មោះអ្ន កផ្ត ល់សេវានៅក្នុ
ងបណ្តាញ។

●

អ្ន កអាចស្ន ើឲ្យផែនការរបស់អ្នកជួ យអ្ន កធ្វ ើការជ្រើ
សរ� ើសអ្នកផ្តល់សេវា និងធ្វ ើការណាត់ជួបបាន។
ប្រសិនប�ើអ្នកស្ថិតនៅក្នុងផែនការ Cal MediConnect
អ្ន កសម្របសម្រួ ល
ការថែទា ំរបស់អ្នកអាចជួ យអ្ន កធ្វ ើកិច្ចការនេះបាន។

●

ប្រសិនប�ើអ្នកស្ថិតនៅក្នុងផែនការ Cal MediConnect អ្ន កក៏អា
ចសុំជំនួយសម្រាប់ការរ�ៀបចំការដឹកជញ្ជូ នទៅមកតាមការ
ណាត់ជួបរបស់អ្នកបានផងដែរ។

6
ត�ើខ្ញុំអាចទទួ លបានប្រយោ
ជន៍ពីការណាត់ជួបរបស់ខ្ញុំបា
នដោយរប�ៀបណា?

❑

សូ មប្រាកដថា អ្ន កយកប័ណ្ណអ
ត្ថ ប្រយោជន៍តាមខ្ លួន នៅពេល
អ្ន កទៅតាមការណាត់ជួបរបស់អ្នក។
ប័ណ្ណនេះរ ួមមានប័ណ្ណ Medi-Cal និង
Medicare របស់អ្នក។ ប្រសិនប�ើអ្នក
ស្ថិតនៅក្នុងផែនការ Cal MediConnect
អ្ន កនឹងមានប័ណ្ណតែមួយប៉ុណ្
ណ ោះ។

❑

សូ មយកបញ្ ជីសំណួរមកជាមួ យ
ដ�ើម្បីពិភាក្សាជាមួ យអ្ន កផ្តល់
សេវារបស់អ្នក។

❑

ប្រសិនប�ើអ្នកចង់បានដូ ច្នេះ
អ្ន កអាចនាំសមាជិកគ្រួ សារ ឬអ្ន
កម�ើលថែទា ំម្នាក់ទៅជាមួ យទៅ
តាមការណាត់ជួបរបស់អ្នកបាន។

❑

ប្រសិនប�ើអ្នកកំពុងលេបឱសថ
ណាមួ យ សូ មយកបញ្ ជីឱសថនោះ
មកជាមួ យផង។ ប្រសិនប�ើអ្ន
កស្ថិតនៅក្នុងផែនការ Cal
MediConnect សូ មទូ រសព្ទ និង
ប្រាប់ដល់ផែនការនោះអំពីឱ
សថរបស់អ្នក។ ផែនការនឹង
ប្រាប់ទៅអ្ន កផ្ត ល់សេវារបស់អ្នក។

❑

ប្រសិនប�ើចាំបាច់ សូ មធ្វ ើការ
ណាត់ជួបសម្រាប់ការតាមដា
នបន្ត មុនពេលចាកចេញ។

❑

ប្រសិនប�ើអ្នកស្ថិតនៅក្នុងផែនការ
Cal MediConnect អ្ន កអាចទាក់
ទងទៅកាន់ផែនការពាក់ព័ន្ធ
នឹងសំណួរ ឬកង្វ ល់របស់អ្នកនៅ
ចន្ល ោះជំនួបពីមួ យទៅមួ យ។

ត�ើខ្ញុំអាចធ្វ ើអ្វីបានខ្ លះ ប្រសិនប�ើ
ផែនការរបស់ខ្ញុំនឹងមិនរ៉ាប់រងល�ើ
សេវាដែលខ្ញុំត្រូវការទេ?
●

ប្រសិនប�ើផែនការសុខភាព ឬអ្ន កផ្ត ល់សេវារបស់អ្នកបដិសេធ
កាត់បន្ថ យ ឬបញ្ឈប់ការថែទា ំរបស់អ្នក អ្ន កអាចស្ន ើសុំ
ឲ្យគេពិនិត្យឡ�ើងវ ិញ និងផ្លាស់ប្រសេចក្តី
តូ
សម្រេចនោះបាន។
គេហៅការធ្វ ើដូច្នេះថាការដាក់បណ្តឹងតវ៉ា ។ ឧទាហរណ៍
អ្ន កអាចដាក់បណ្តឹងតវ៉ា ប្រសិនប�ើអ្នកមិនអាចទទួ លបាន
ឱសថដែលអ្ន កត្រូវការទេ។

●

អ្ន កក៏អាចដាក់បណ្តឹងតវ៉ា ផងដែរ ប្រសិនប�ើផែនការ
សុខភាពរបស់អ្នកមិនបង់ថ្លៃ សេវា សម្ភារពេទ្យ
ឬឱសថតាមវេជ្ជ បញ្ជា ដែលអ្ន កបានទទួ លរ ួចហ�ើយទេ។

●

សូ មទូ រសព្ទ ទៅផែនការសុខភាពរបស់អ្នក ដ�ើម្បីសួរនាំ
ពីរប�ៀបដាក់បណ្តឹងតវ៉ា ។

ត�ើការអនុញ្ញាតជាមុនគឺជាអ្ ?វី
នៅពេលអ្ន ក ឬអ្ន កផ្ត ល់សេវារបស់អ្នក
ស្ន ើសុំសេវា (រ ួមបញ្ ល
ចូ ទា ំងការព្យាបាល និងការចេញវេជ្ជ បញ្ជា) ផែនការសុខភាពរបស់អ្នកអាចពិនិត្យ
សំណ�ើនោះឡ�ើង វ ិញបាន។ បន្ទា ប់មក ផែនការនឹងធ្វ ើការសម្រេចចិត្តថាត�ើអ្នកត្រូវការសេវា មុនពេល
ផែនការយល់ព្រមបង់ប្រាក់ដែរឬទេ។ ផែនការអាចយល់ព្រម ឬបដិសេធសំណ�ើសុំជាលាយលក្ខ ណ៍អក្សរ។
គេហៅការធ្វ ើដូច្នេះថាជាការអនុញ្ញាតជាមុន ឬការយល់ព្រមជាមុន។

ត�ើអ្នកមានសំណួរដែរឬទេ? សូមទូ រសព្ទ មក HICAP តាមរយៈលេខទូ រសព្ទ 1-800-434-0222។

7

ត�ើខ្ញុំអាចរក្សាទុកវេជ្ជបណ្ឌិត
ឬអ្ន កផ្តល់សេវាផ្សេងទ�ៀតរបស់ខ្ញុំបានទេ?
ប្រសិនប�ើអ្នកចូ លរ ួមជាមួ យផែនការសុខភាព Cal MediConnect អ្ន កផ្តល់សេវារបស់អ្នក
(រ ួមបញ្ លទា
ចូ
ំងអ្ន កផ្ត ល់សេវាបឋមរបស់អ្នក) ត្រូវតែស្ថិតនៅក្នុងផែនការនោះដែរ។
គេហៅវាថាបណ្តាញនៃផែនការ។
សូមពិនិត្យម�ើលថាត�ើវេជ្ជបណ្ឌិតរបស់អ្នកស្ថិតនៅក្នុង
Cal MediConnect ដែរឬទេ។

ប្រសិនប�ើវេជ្ជបណ្ឌិតរបស់អ្នកស្ថិត
នៅក្នុង Cal MediConnect៖

ប្រសិនប�ើអ្នកមានវេជ្ជ បណ្ឌិតដែលអ្ន កស្គា ល់ និងទុកចិត្ត
សូ មពិនិត្យម�ើលថាត�ើគាត់ស្ថិតនៅក្នុងផែនការសុខភាព
Cal MediConnect ដែរឬទេ។ ដ�ើម្បីពិនិត្យម�ើល អ្ន កអាច៖

●

●

ទូ រសព្ទ ទៅកាន់ផែនការសុខភាព Cal MediConnect ន ៅ
ក្នុងខោនធីរបស់អ្នក ដ�ើម្បីសួរនាំថាត�ើវេជ្ជ បណ្ឌិតរបស់អ្នកស្ថិតនៅ
ក្នុងបណ្តាញរបស់ផែនការដែរឬទេ។

●

សូ មចូ លទៅកាន់គេហទំពរ័ នការសុខភាពCal MediConnect
ដ�ើម្បីម�ើលលិបិក្រមអ្ន កផ្ត ល់សេវា និងឱសថស្ថា ន។

●

សូ មសួ រវេជ្ជ បណ្ឌិតរបស់អ្នកថាត�ើគាត់ស្ថិតនៅក្នុងផែនការ
Cal MediConnect ដែរឬទេ។

●

សូ មទូ រសព្ទ មក HICAP តាមរយៈលេខទូ រសព្ទ 1-800-434-0222។ ពួ ក
គាត់អាចជួ យអ្ន កពិនិត្យម�ើលថាត�ើវេជ្ជ បណ្ឌិតរបស់អ្នកស្ថិតនៅក្នុ
ងផែនការ Cal MediConnect ដែរឬទេ។ HICAP គឺជាកម្ម វ ិធីផ្ត ល់ប្រឹក្សា
និងការពារក្តីធានារ៉ា ប់រងសុខភាព។

សូ មប្រាកដថា អ្ន កចូ លរ ួមនៅក្នុង
ផែនការសុខភាពCal MediConnect
តែមួ យដែលវេជ្ជ បណ្ឌិតរបស់
អ្ន កស្ថិតនៅក្នុងនោះដែរ។

បន្ត នៅផ្នែកម្ខាងទ�ៀត។

ត�ើអ្នកមានសំណួរដែរឬទេ? សូមទូ រសព្ទ មក HICAP តាមរយៈលេខទូ រសព្ទ 1-800-434-0222។

7

ត�ើខ្ញុំអាចរក្សាទុកវេជ្ជបណ្ឌិតនិងអ្ន កផ្តល់សេ
វាផ្សេងទ�ៀតរបស់ខ្ញុំបានទេ?
ប្រសិនប�ើវេជ្ជបណ្ឌិតរបស់អ្នកមិនស្ថិតនៅក្នុង
Cal MediConnect ទេ អ្ន កអាច៖
●

ធ្វ ើការងារជាមួ យអ្ន កសម្របសម្រួ លការថែទា ំរបស់អ្ន
កដ�ើម្បីជ្រើសរ� ើសវេជ្ជ បណ្ឌិតនៅក្នុងបណ្តាញនៃផែន
ការរបស់អ្នកបាន។

●

អ្ន កអាចមានលទ្ធ ភាពបន្ត ជួ បជាមួ យវេជ្ជ
បណ្ឌិតបច្ចុប្បន្ន របស់អ្នកបានមួ យរយៈពេលខ្ លី
ក្រោយពេលអ្ន កចូ លរ ួមក្នុង Cal MediConnect។
គេហៅវាថា “ការបន្ត ការថែទា ំ”។

●

សូ មសួ រទៅវេជ្ជ បណ្ឌិតរបស់អ្នកថាត�ើគាត់នឹងពិចារ
ណាចូ លរ ួមនៅក្នុងផែនការសុខភាព Cal MediConnect
ដែរឬទេ។

ត�ើអ្នកផ្តល់សេវាប្រភេទផ្សេងគ្នាមានអ្ វីខ្លះ?
●

អ្ន កផ្ត ល់សេវាថែទា ំបឋម៖ ជាអ្ន កផ្ត ល់សេវាថែទា ំសុខ
ភាពដែលផ្ត ល់ការថែទា ំជាមូ លដ្ឋានដល់អ្នក និងបញ្ជូ
នអ្ន កទៅកាន់អ្នកផ្ត ល់សេវាផ្សេងទ�ៀត។ គាត់អាចជា
វេជ្ជ បណ្ឌិតប្រចាំគ្រួសារ គិលានុបដ្ឋាកជំនាញផ្នែ
កណាមួ យ ឬជំនួយការគ្រូពេទ្យ។

●

គ្រូពេទ្យឯកទេស៖ គាត់គឺជាវេជ្ជ បណ្ឌិតដែលផ្តោតសំ
ខាន់ទៅល�ើជំនាញវេជ្ជ សាស្រ្ត ជាក់លាក់ណាមួយ។
ឧទាហរណ៍រ ួមមានគ្រូពេទ្យឯកទេសជំងឺបេះដូង
គ្រូពេទ្យឯកទេសជំងឺមហារ ីក អ្ន កចិត្តសាស្ត្រ
និងគ្រូពេទ្យឯកទេសផ្សេងទ�ៀត។

ត�ើខ្ញុំអាចជ្រើសរ� ើសអ្ន កផ្តល់សេវាថែទាំបឋម
នៅក្នុងផែនការសុខភាព Cal MediConnect
របស់ខ្ញុំបានដោយរប�ៀបណា?
ក្នុងឋានៈជាសមាជិកនៃ Cal MediConnect
អ្ន កត្រូវមានអ្ន កផ្ត លស់ េវាថែទា ំបឋមម្នាក់។ ផែនកា
រសុខភាពរបស់អ្នកអាចជួ យអ្ន កធ្វ ើការជ្រើសរ� ើសអ្ន
កផ្ត ល់សេវាថែទា ំបឋមម្នាក់ដែលបំពេញតាមតម្រូវ
ការរបស់អ្នក។
●

អ្ន កអាចជ្រើសរ� ើសអ្ន កផ្ត ល់សេវាថែទា ំបឋមម្នាក់សម្
រាប់ខ្ លួនអ្នកផ្ទាល់ ឬផែនការជាអ្ន កជ្រើសរ� ើសឲ្យអ្ន ក។

●

ប្រសិនប�ើអ្នកមិនពេញចិត្តនឹងអ្ន កផ្ត ល់សេវាថែទា ំប
ឋមរបស់អ្នកទេ អ្ន កអាចពិភាក្សាជាមួ យផែនការសុ
ខភាពរបស់អ្នកដ�ើម្បីស្វែ ងរកអ្នកផ្ត ល់សេវាថែទា ំប
ឋមម្នាក់ទ�ៀត។

●

អ្ន កផ្ត ល់សេវាថែទា ំបឋមរបស់អ្នកអាចស្ថិតនៅក្នុងក្
រុមវេជ្ជ សាស្រ្ត ឬក្រុមអ្ន កផ្ត ល់សេវាណាមួ យ។ អ្ន កផ្ត ល់
សេវាថែទា ំបឋមរបស់អ្នកនឹងបញ្ជូ នអ្ន កទៅកាន់គ្រូ
ពេទ្យឯកទេសនៅក្នុងក្រុមអ្ន កផ្ត ល់សេវាជាមួ យគ្នាដ�ើ
ម្បីព្យាបាលជំងឺជាក់លាក់។

ត�ើខ្ញុំផ្លាស់ប្រអ្ន
តូ កផ្តល់សេវារបស់ខ្ញុំយ៉ាងដូ ចម្តេច?
អ្ន កត្រូវមានអ្ន កផ្ត ល់សេវាដែលអ្ន កទុកចិត្ត
និងដែលបំពេញតាមតម្រូវការរបស់អ្នកជានិច្ច។
●

ប្រសិនប�ើអ្នកមិនពេញចិត្តនឹងការថែទា ំរបស់អ្នកទេ
សូ មប្រាប់ទៅការ ិយាល័យអ្ន កផ្ត ល់សេវារបស់អ្នកឲ្យដឹង
អំពីកង្វ ល់របស់អ្នក។

●

ប្រសិនប�ើអ្នកមិនចង់សាកល្បងការណាត់ជួបម្ត ងទ�ៀ
តជាមួ យអ្នកផ្ត ល់សេវានោះទេ អ្ន កអាចស្ន ើសុំជួបជាមួ
យអ្ន កផ្ត ល់សេវាម្នាក់ទ�ៀតនៅក្នុងក្រុមវេជ្ជ សាស្រ្ត ដដែ
លបាន។ ឬប�ើមិនដូ ច្នេះទេ សូ មពិភាក្សាជាមួ យផែន
ការសុខភាពរបស់អ្នកដ�ើម្បីស្វែ ងរកអ្ន កផ្ត ល់សេវាថ្ មី
ឬក្រុមវេជ្ជ សាស្រ្ត ថ្ មី។

ត�ើអ្នកមានសំណួរដែរឬទេ? សូមទូ រសព្ទ មក HICAP តាមរយៈលេខទូ រសព្ទ 1-800-434-0222។

ត�ើមានអ្ វីក�ើតឡ�ើង ប្រសិនប�ើវេជ្ជបណ្ឌិតរបស់ខ្ញុំមិ
នស្ថិតនៅក្នុងផែនការ Cal MediConnect របស់ខ្ញុំទេ?
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អ្ន កអាចរក្សាទុកវេជ្ជ បណ្ឌិតរបស់អ្នកបាន។ សូ មប្រាប់ដល់ផែនការ
Cal MediConnect របស់អ្នកថា អ្ន កចង់ស្ន ើសុំ “ការបន្ត ការថែទា ំ”។

ប្រសិនប�ើវេជ្ជបណ្ឌិតរបស់អ្នកមិនស្ថិតនៅក្នុ
ងផែនការសុខភាព Cal MediConnect
របស់អ្នកទេ អ្ន កមានសិទ្ធិទទួលបាន
“ការបន្ត ការថែទាំ”។
អ្ន កអាចបន្ត ទទួ លបានការថែទា ំពីវេជ្ជ បណ្ឌិតរប
ស់អ្នករយៈពេល 12 ខែ។
●

ប្រសិនប�ើអ្នកចង់បន្ត ជួ បជាមួ យវេជ្ជ បណ្ឌិតរបស់
អ្ន ក សូ មប្រាកដថា អ្ន កមានជំនួបជាមួ យ
គាត់យ៉ា ងតិច 1 ដងក្នុងរយៈពេល
12 ខែចុងក្រោយនេះ។

●

វេជ្ជ បណ្ឌិតរបស់អ្នកត្រូវមានបំណងធ្វ ើការងារជាមួ
យផែនការ Cal MediConnect និងយល់ព្រមទទួ ល
យកការទូ ទាត់ប្រាក់ពីផែនការ។

●

វេជ្ជ បណ្ឌិតរបស់អ្នកមិនត្រូវបានគេហាមឃាត់មិន
ឲ្យចូ លរ ួមក្នុងបណ្តាញនៃផែនការដោយសារបញ្ហាគុ
ណភាព ឬកង្វ ល់ផ្សេងទ�ៀតឡ�ើយ។

ត�ើខ្ញុំស្ន ើសុំការបន្ត ការថែទាំដោយរប�ៀបណា?
មុនពេលអ្ន កជ្រើសរ� ើសផែនការសុខភាព
Cal MediConnect សូ មទូរសព្ទ មកផែនការ
ឬ HICAP តាមរយៈលេខទូ រសព្ទ (1-800-434-0222)
ដ�ើម្បី ចង់ដឹងថាត�ើវេជ្ជ បណ្ឌិតរបស់អ្នក
ស្ថិតនៅក្នុងបណ្តាញដែរឬទេ។
ប្រសិនប�ើវេជ្ជ បណ្ឌិតម្នាក់របស់អ្នកមិ
នស្ថិតនៅក្នុងបណ្តាញទេ៖
1. សូ មទូ រសព្ទ មកផែនការសុខភាព Cal MediConnect
របស់អ្នក ហ�ើយប្រាប់ពួកគេអំពីការថែទា ំដែលអ្ន ក
បានគ្រោងទុកជាមួ យវេជ្ជ បណ្ឌិតរបស់អ្នក។
2. សូ មប្រាប់ដល់ផែនការរបស់អ្នកថា អ្ន កចង់បន្ត ជួ
បជាមួ យវេជ្ជ បណ្ឌិតរបស់អ្នក។វេជ្ជ បណ្ឌិតត្រូវតែយល់ព្
រមធ្វ ើការងារជាមួ យបណ្តាញនៃផែនការ។ វេជ្ជ បណ្ឌិត
ឬតំណាងមានការអនុញ្ញាតរបស់អ្នកអាចធ្វ ើសំណ�ើសុំ
ការបន្ត ការថែទា ំបាន។

ការបន្ត ការថែទាំមានលក្ខ ណៈបណ្តោះអាសន្ន ។
ប្រសិនប�ើវេជ្ជ បណ្ឌិតរបស់អ្នកមិនចូ លរ ួ
មនៅក្នុងCal MediConnect ទេ អ្ន ក
ត្រូវផ្លាស់ប្រទៅវេជ្ជ
តូ
បណ្ឌិតដែលស្ថិតនៅ
ក្នុងបណ្តាញខលមេឌីខន់ណិច។ អ្ន កត្រូវធ្វ ើដូច្នេះឲ្យ
បានត្រឹមចុងរយៈពេល 12 ខែ។ ផែនការសុខភាព
និងអ្ន កសម្របសម្រួ លការថែទា ំរបស់អ្នកអាចជួ យ
ដល់អ្នកនៅក្នុងការផ្លាស់ប្រនេះ។
តូ

ប្រសិនប�ើវេជ្ជ បណ្ឌិតរបស់អ្នកមិនចូ លរ ួមនៅ
ក្នុង Cal MediConnect ទេ អ្ន កត្រូវផ្លាស់ប្រវេជ្ជ
តូ
បណ្ឌិត។ ប៉ុន្តែ អ្ន កមានសិទ្ធិបន្ត ទទួ លសេវាដែ
លអ្ន កត្រូវការ។

ត�ើអ្នកមានសំណួរដែរឬទេ? សូមទូ រសព្ទ មក HICAP តាមរយៈលេខទូ រសព្ទ 1-800-434-0222។

ត�ើការចូ លរ ួមនៅក្នុង Cal MediConnect នឹងប៉ះពាល់ដ
ល់ការគាំទ្ររបស់ IHSS ឬការគាំទ្រផ្សេងទ�ៀតដែរឬទេ?
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ប្រសិនប�ើអ្នកទទួ លបានសេវាកម្មគាំពារនៅផ្ទះ អ្ន កអាចរក្សាទុកអ្នកផ្តល់
សេវា IHSS របស់អ្នក និងម៉ោ ងដែលអ្ន កចូ លរ ួមនៅក្នុងផែនការសុខភាព
Cal MediConnect បាន។

សេវាកម្ម គាពា
ំ រនៅផ្ទះ (IHSS)
ជាមួ យ Cal MediConnect
អ្ន កនៅតែមានសិទ្ធិជួល បញ្ឈប់
និងចាត់ចែងអ្នកផ្ត ល់សេវា IHSS
របស់អ្នកបានដដែល។

សូ មនិយាយប្រាប់ផែនការ ឬអ្ន កសម្រ
បសម្រួ លការថែទា ំរបស់អ្នក ប្រសិនប�ើ
អ្ន កត្រូវការម៉ោ ង ឬសេវាបន្ថែមទ�ៀត។

មន្ទីរថែទាំជនចាស់ជរា
ប្រសិនប�ើអ្នកស្ថិតនៅក្នុងមន្ទីរថែទា ំ
ជនចាស់ជរា អ្ន កអាចស្នា ក់នៅយូរបា
នដរាបណាមន្ទីរថែទា ំជនចាស់ជរាបំ
ពេញតាមបទដ្ឋានគុណភាព និង
សុវត្ថិភាព។ ប្រសិនប�ើអ្នកចង់រ� ើទៅរ
ស់នៅក្នុងផ្ទះផ្ទាល់ខ្ លួនរបស់អ្នក
ឬផ្ទះរបស់សមាជិកគ្រួសារ
Cal MediConnect អាចជួ យ
អ្ន កឲ្យទទួ លបានសេវាដែលអ្ន ក
ត្រូវការ ដ�ើម្បីរស់នៅទីនោះ
ដោយសុវត្ថិភាព។

ប្រសិនប�ើអ្នកសម្រេច
ចិត្តមិនចូ លរ ួមក្នុង
Cal MediConnect ទេ៖
អ្ន កនឹងនៅតែត្រូវការផែ
នការថែទាំមានការគ្រប់
គ្រងរបស់ Medi-Cal
ដដែល។ ផែនការនេះ
នឹងសម្របសម្រួ លសេវា
IHSS របស់អ្នក ព្រមទាំង
សេវា និងការគាំទ្ររយៈ
ពេលវែងផ្សេងទ�ៀត។

អ្ន កសម្របសម្រួ លការថែទា ំ Cal MediConnect
របស់អ្នកអាចជួ យអ្ន ករ�ៀបចំសេវាដែលត្រូវការ។

ត�ើអ្នកមានសំណួរដែរឬទេ? សូមទូ រសព្ទ មក HICAP តាមរយៈលេខទូ រសព្ទ 1-800-434-0222។

ដឹយល់ដឹងអំពីទ្ធិ និងទំនួលខុសត្រូវរបស់អ្នក
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ក្នុងឋានៈជាសមាជិកផែនការសុខភាពម្នាក់ អ្ន កមានសិទ្ធិ និងទំនួលខុសត្រូវ។
អ្ន កមានសិទ្ធិទា ំងនេះនៅក្នុងផែនការ Cal MediConnect ផែនការថែទា ំ
មានការគ្រប់គ្រង Medi-Cal Managed Care ឬផែនការ PACE។

អ្ន កមានសិទ្ធិ៖
●

ទទួ លបានការប្រព្រឹត្ត ចំពោះដោយសេចក្តីថ្លៃថ្រនូ គ្មា នការរ� ើស
អ�ើងពូ ជសាសន៍ ដ�ើមកំណ�ើតជាតិ អាយុ ឬភេទ។

●

មានលទ្ធ ភាពទទួ លបានសេវាចាំបាច់ផ្នែកវេជ្ជ សាស្រ្ត ទាន់
ពេលវេលា។

●

ដឹងពីទីកន្លែ ង ពេលវេលា និងរប�ៀបទទួ លបានសេវាដែលត្រូវការ។

●

ចូ លរ ួមធ្វ ើការសម្រេចចិត្តអំពីការថែទា ំរបស់អ្នក រ ួមបញ្ ល
ចូ ទា ំង
សិទ្ធិបដិសេធការព្យាបាល ឬជ្រើសរ� ើសនរណាម្នាក់ឲ្យធ្វ ើការសម្រេច
ចិត្តជំនួសអ្ន ក។

●

ទទួ លបានការព្យាបាលដោយអ្ន កផ្ត ល់សេវា ដែលមានបទពិសោធន៍
និងជំនាញនៅក្នុងស្ថា នភាពរបស់អ្នក។

●

●

ឲ្យគេរក្សាប្រវត្តិជំងឺ ផែនការថែទា ំ និងការព្យាបាលរបស់អ្នកជា
ការសម្ងាត់។
ទទួ លបានសំណៅចម្លងមួ យច្បាប់នៃប្រវត្តិជំងឺ និងផែនការ
ថែទា ំរបស់អ្នក។

●

ជួ ល បញ្ឈប់ និងចាត់ចែងអ្ន កផ្ត ល់សេវា IHSS របស់អ្នក។

●

សុំឲ្យនរណាម្នាក់ជួយអ្ន កឲ្យទទួ លបានការថែទា ំសុខភាព
ដែលអ្ន កត្រូវការ។

●

ទទួ លបានការថែទា ំ ប្រសិនប�ើអ្នកមានពិការភាព–រ ួមបញ្ ល
ចូ
ទា ំងឯកសារសរសេរជាអក្សរប្រៃយ៍ ឬឯកសារធំៗ
ប្រសិនប�ើចង់បាន។

●

សេវាបកប្រែភាសា រ ួមបញ្ លទា
ចូ
ំងអ្ន កបកប្រែ និងឯកសារ
ជាភាសាផ្សេងមួ យទ�ៀត ប្រសិនប�ើចង់បាន។

●

ដាក់បណ្តឹងតវ៉ា ចំពោះសេវាដែលត្រូវបានបដិសេធ ឬកាត់បន្ថ យ
និងដាក់បណ្តឹងសារទុក្ខ (ពាក្យបណ្តឹង) អំពីផែនការសុខភាព
របស់អ្នក។

អ្ន កមានទំនួលខុសត្រូវ៖
●

ប្រើប្រាស់អ្នកផ្ត ល់សេវានៅក្នុងបណ្តាញនៃផែនការសុខភាព
របស់អ្នក។

●

ធ្វ ើការងារជាមួ យអ្ន កផ្ត ល់សេវា និងផែនការសុខភាពរបស់អ្ន
កដ�ើម្បីទទួ លបានលិខិតអនុញ្ញាតជាមុន (ការយល់ព្រមជាមុន)
សម្រាប់សេវាដែលត្រូវការ។

●

ប្រាប់ទៅផែនការសុខភាពរបស់អ្នកអំពីតម្រូវការនូ វការថែទា ំ
និងកង្វ ល់របស់អ្នក។

●

ប្រាប់ទៅផែនការសុខភាពរបស់អ្នក និងការ ិយាល័យ
Medi-Cal ប្រចាំខោនធីរបស់អ្នកអំពីការផ្លាស់ប្រព័
តូ ត៌មាន
ទំនាក់ទំនងរបស់អ្នក។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីសិទ្ធិ
ទាំងអស់របស់អ្នក
សូមទូ រសព្ទ ទៅកាន់
កម្ម វ ិធីជំនួយអតិថិជនរដ្ឋ
California តាមរយៈលេខទូ រសព្ទ
1-888-466-2219។

ត�ើអ្នកមានសំណួរដែរឬទេ? សូមទូ រសព្ទ មក HICAP តាមរយៈលេខទូ រសព្ទ 1-800-434-0222។

ត�ើអ្នកគិតចង់ចូលរ ួមក្នុង
Cal MediConnect ដែរឬទេ?
នេះគឺជាចំណុចបួ នយ៉ាងដែលអ្ន កត្រូវដឹង
មុនពេលអ្ន កប្រមក
តូ
Cal MediConnect។
ស្វែ ងរកផែនការដែលមាននៅក្នុង
តំបន់របស់អ្នក។ ចូ ររកម�ើលម�ើល
បញ្ជីនៅល�ើសលាកបត្រលេខ
12 ដ�ើម្បីស្វែ ងរកឈ្មោះ និងលេខទូ
រសព្ទ របស់ផែនការសុខភាពនៅក្នុ
ងខោនធីរបស់អ្នក។

ពិនិត្យម�ើលថាត�ើអ្នកផ្តល់សេវាថែ
ទាំសុខភាពរបស់អ្នកស្ថិតនៅក្នុង
ផែនការ Cal MediConnect
ដែរឬទេ។

ពិនិត្យម�ើលថាត�ើអ្នកនឹងទទួ លបា
នឱសថតាមវេជ្ជបញ្ជា សម្ភារ និង
បរ ិក្ខារពេទ្យដោយរប�ៀបណា។

ប្រសិនប�ើផែនការ Cal MediConnect
បំពេញតាមតម្រូវការទាំងអស់
ឬភាគច្រើនរបស់អ្នក អ្ន កអាចចូ
លរ ួមបានដោយទូ រសព្ទ មកកាន់ផ្នែក
ជម្រើសការថែទាំសុខភាពតាមរយៈ
លេខទូ រសព្ទ 1-844-580-7272។ អ្ន ក
ក៏អាចទូ រសព្ទ ទៅផ្នែកផែនការដោយ
ផ្ទាល់បានផងដែរ។

ត�ើអ្នកមានសំណួរដែរឬទេ? សូមទូ រសព្ទ មក HICAP តាមរយៈលេខទូ រសព្ទ 1-800-434-0222។
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គម្រោងថែទាំសុខភាព Cal MediConnect
សូ មប្រើប្រាស់លេខទូ រសព្ទ ដែលមាននៅទីនេះដ�ើម្បីទាក់ទងទៅផែន
ការសុខភាពនៅក្នុងខោនធីរបស់អ្នក។
Los Angeles County			
ឈ្មោះផែនការ

Anthem Blue Cross Cal MediConnect
Blue Shield Promise Cal MediConnect
Health Net Cal MediConnect
L.A. Care Cal MediConnect
Molina Dual Options

លេខទូ រសព្ទ

TTY

1-888-350-3447
1-855-905-3825
1-888-788-5395
1-888-522-1298
1-855-665-4627

711
711
711
711
711

លេខទូ រសព្ទ

TTY

1-855-705-8823

1-800-735-2929

លេខទូ រសព្ទ

TTY

1-877-273-4347
1-855-665-4627

1-800-718-4347
711

លេខទូ រសព្ទ

TTY

1-877-273-4347
1-855-665-4627

1-800-718-4347
711

លេខទូ រសព្ទ

TTY

1-855-905-3825
1-888-244-4430
1-888-788-5805
1-855-665-4627

711
1-855-266-4584
711
711

លេ�ខទូូ រសព្ទទ

TTY

1-866-880-0606

711

លេខទូ រសព្ទ

TTY

1-855-817-5785
1-877-723-4795

711
711

Orange County
ឈ្មោះផែនការ

OneCare Connect Cal MediConnect Plan
Riverside County
ឈ្មោះផែនការ

IEHP DualChoice
Molina Dual Options
San Bernardino County
ឈ្មោះផែនការ

IEHP DualChoice
Molina Dual Options
San Diego County
ឈ្មោះផែនការ

Blue Shield Promise Cal MediConnect Plan
CommuniCare Advantage
Health Net Cal MediConnect
Molina Dual Options
San Mateo County
ឈ្មោះ�ះ�ផែ�នការ

CareAdvantage CMC
Santa Clara County
ឈ្មោះផែនការ

Anthem Blue Cross Cal MediConnect
Santa Clara Family Health Plan

ត�ើអ្នកមានសំណួរដែរឬទេ? សូមទូ រសព្ទ មក HICAP តាមរយៈលេខទូ រសព្ទ 1-800-434-0222។

ត�ើមានអ្ វីក�ើតឡ�ើង ប្រសិនប�ើអ្នកសម្រេ
ចចិត្តមិនចូ លរ ួមក្នុងCal MediConnect ទេ?
ការចូ លរ ួមក្នុង Cal MediConnect
គឺដោយស្ ម័គ្រចិត្ត។ មានន័យថា
អ្ន កជាអ្ន កសម្រេចចិត្តចូលរ ួម
ឬមិនចូ លរ ួម។ ប្រសិនប�ើអ្នកសម្រេចចិត្ត
មិនចូ លរ ួមក្នុង Cal MediConnect ទេ
អ្ន កនឹងមានជម្រើសពីរ។ ជម្រើសទា ំងពីរ
នេះត្រូវបានរ�ៀបរាប់នៅខាងស្តា ។ំ
ប្រសិនប�ើអ្នកមិនចូ លរ ួមក្នុង Cal
MediConnect ទេ៖
●

អ្ន កអាចបន្ត ផែនការ Medicare ឬ Medicare
Advantage ដ�ើមរបស់អ្នកបាន។

●

អ្ន កត្រូវតែមានផែនការ Medi-Cal Managed Care
ដ�ើម្បីទទួ លបានសេវា Medi-Cal របស់អ្នក។
ប្រសិនប�ើអ្នកមិនមានផែនការ Medi-Cal Managed
Care ទេ អ្ន កត្រូវតែចូលរ ួមក្នុងផែនការមួ យ
ឬប�ើមិនដូច្នេះទេ ផែនការមួ យនឹងត្វរូ បាន
ជ្រើសរ� ើសឲ្យអ្ន ក។

●

សេវាដល់ផ្ទះ ឬតាមសហគមន៍របស់អ្នកនឹ
ងត្រូវបានសម្របសម្រួ លដោយផែនការ
Medi-Cal Managed Care ដែលអ្ន កបានចូ លរ ួម។
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ជម្រើសទី 1 ៖
រ� ើសយកផែនការ Medi-Cal Managed Care
មួ យ ហ�ើយ Medicare របស់អ្នកនៅដដែល
ប្រសិនប�ើអ្នកសម្រេចចិត្តមិនចូ លរ ួមក្នុង Cal
MediConnect ទេ អ្ន កអាចបន្ត ទទួ លសេវា Medicare
ដូ ចដែលអ្នកកំពុងធ្វ ើនាពេលបច្ចុប្បន្ន ។ ប៉ុន្តែ អ្ន
កនឹងត្រូវចូ លរ ួមនៅក្នុងផែនការ Medi-Cal
Managed Care ប្រសិនប�ើអ្នកមិនទាន់ស្ថិតនៅក្នុង
ផែនការណាមួ យទេ។ ធ្វ ើបែបនេះដ�ើម្បីឲ្យអ្ន កអាច
ទទួ លបានអត្ថ ប្រយោជន៍ Medi-Cal ដូ ចជា
សេវាថែទា ំខ្ លួន ការដឹកជញ្ជូ ន និងការផ្គ ត់ផ្គង់។
សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីផែនការ Medi-Cal
Managed Care សូមម�ើលសលាកបត្រព័ត៌មានលេខ
14 នៅក្នុងឯកសារបង្ហាញនេះ។

ជម្រើសទី 2 ៖
ចូ លរ ួមក្នុងផែនការ PACE (កម្ម វ ិធីសម្រា
ប់ការថែទាំពេញលេញសម្រាប់ជនចាស់ជរា)
ដ�ើម្បីចូលរ ួមក្នុងផែនការសុខភាព PACE
អ្ន កត្រូវតែមានផែនការមួយ
នៅក្នុងលេខស៊ីបកូ ដរបស់អ្នក។ អ្ន កក៏ត្រូវ៖
●

មានផែនការរបស់ Medicare ផង និង Medi-Cal
ផង។

●

មានអាយុ 55 ឆ្នាំឡ�ើងទៅ។

●

អាចរស់នៅដោយសុវត្ថិភាពនៅក្នុងផ្ទះរបស់អ្នក
ឬនៅក្នុងសហគមន៍របស់អ្នក។

●

បំពេញតាមលក្ខ ខណ្ឌតម្រូវរបស់មន្ទីរម�ើលថែទា ំ។
អង្គ ការ PACE នឹងសម្រេចថាត�ើអ្នកបំពេញតាមល
ក្ខ ខណ្ឌតម្រូវទា ំងនេះដែរឬទេ ហ�ើយនាយកដ្ឋាន
សេវាថែទា ំសុខភាពនឹងយល់ព្រមល�ើ
សេចក្តីសម្រេចនោះ។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពី PACE
សូមចូ លទៅកាន់ www.calpace.org ឬ
ទូ រសព្ទ ទៅលេខ 1-855-921-PACE (7223)។

ត�ើអ្នកមានសំណួរដែរឬទេ? សូមទូ រសព្ទ មក HICAP តាមរយៈលេខទូ រសព្ទ 1-800-434-0222។
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ជម្រើស៖ ការចូ លរ ួមក្នុងផែនការ
Medi-Cal Managed Care
ប្រសិនប�ើអ្នកមិនចូ លរ ួមក្នុង Cal MediConnect ទេ អ្ន កត្រូវតែមានផែនការMedi-Cal Managed
Care ឬផែនការ PACE។ សលាកបត្រព័ត៌មាននេះនិយាយអំពីផែនការ Medi-Cal Managed Care។
អត្ថ ប្រយោជន៍ Medicare របស់អ្នកនឹងមិនផ្លាស់ប្រឡ�ើ
តូ
យ។
នៅពេលអ្ន កមានផែនការ Medi-Cal Managed Care អត្ថ ប្រយោជន៍
Medicare របស់អ្នកនឹងមិនផ្លាស់ប្រឡ�ើ
តូ យ។ អ្ន កនៅតែអាចទៅកាន់
មន្ទីរពេទ្យ និងអ្ន កផ្ត ល់សេវារបស់ Medicare របស់អ្នកបានដដែល។ ពួ ក
គេមិនចាំបាច់ចុះកិច្ចសន្យាជាមួ យផែនការ Medi-Cal របស់អ្នកដែលត្
រ ូវបង់ថ្លៃ សេវាដែលពួ កគេផ្ត ល់ដល់អ្នកឡ�ើយ។ ប្រសិនប�ើអ្នកមានបញ្ហា
ក្នុងការទទួ លបានសេវា Medicare របស់អ្នក សូ មទូ រសព្ទ ទៅ
1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) ភ្លាម។ ឬប�ើមិនដូ ច្នេះទេ
សូ មទូ រសព្ទ ទៅផែនការ Medicare របស់អ្នក ប្រសិនប�ើ
អ្ន កស្ថិតនៅក្នុងផែនការនោះ។

ត�ើអ្វីនឹងផ្លាស់ប្រតូ នៅពេលខ្ញុំមានផែនការ Medi-Cal
Managed Care?
ផែនការ Medi-Cal Managed Care នឹងចាត់ចែងសេវា និងការគាំទ្រ
រយៈពេលវែង (LTSS) ទា ំងអស់របស់អ្នក។ ប្រសិនប�ើអ្នកទទួ លបានសម្ភារ
និងបរ ិក្ខារពេទ្យដែលគ្របដណ្តប់ដោយ Medi-Cal ដូ ចជាឧបករណ៍វាស់
កម្រិតជាតិស្ករជាដ�ើម ផែនការត្រូវផ្តល់សម្ភារ និងបរ ិក្ខារទា ំងនោះ។
ទោះជាយ៉ា ងនេះក្តី អ្ន កត្រូវទទួ លបានសម្ភារ និងបរ ិក្ខារទា ំងនោះពីអ្ន កផ្គ
ត់ផ្គង់នៅក្នុងបណ្តាញនៃផែនការ។

សេវាទាំងនេះនឹងមិនផ្លា
ស់ប្រឡ�ើ
តូ
យ នៅពេល
អ្ន កមានផែនការ Medi-Cal
Managed Care។
●

សេវាកម្មគាំពារនៅផ្ទះ (IHSS)

●

សេវាកម្មសម្រាប់មនុស្សពេញវ ័
យផ្អែ កល�ើសហគមន៍ (CBAS)

●

កម្ម វ ិធីសេវាកម្មសម្រាប់មនុស្
សចាស់តាមពហុបំណង (MSSP)

●

សេវាកម្មរបស់មន្ទីរម�ើលថែទា ំ

អ្ន កនៅតែមានសិទ្ធិជួល
បញ្ឈប់ និងចាត់ចែងអ្ន
កផ្ត ល់សេវា IHSS
របស់អ្នកជានិច្ច។

ត�ើខ្ញុំនឹងត្រូវបានគិតប្រាក់សម្រាប់សេវា Medi-Cal LTSS
របស់មេឌីខល ឬសេវា Medicare របស់ខ្ញុំដែរឬទេ?
អ្ន កនឹងមិនទទួ លបានវ ិក្ក យបត្រសម្រាប់សេវា LTSS ឬសេវា Medicare 
របស់អ្នកឡ�ើយ។ ការចេញវ ិក្ក យបត្រទៅឲ្យអ្ន កត្រូវបានគេហៅថា
“វ ិក្ក យបត្រសមតុល្យ”។ ការធ្វ ើបែបនេះគឺខុសច្បាប់យោងតា
មច្បាប់សហព័ន្ធ និងច្បាប់រដ្ឋ។ អ្ន កមិនទទួ លខុសត្រូវល�ើប្រាក់បដិ
ភាគ ការធានារ៉ា ប់រងរ ួម ឬការកាត់កងសម្រាប់សេវា Medi-Cal
ឬសេវា Medicare ដ ែលអ្ន កបានទទួ លឡ�ើយ។
មានករណីល�ើកលែងតែ 2 ប៉ុណ្
ណ ោះ ដែលអ្ន កត្រូវទទួ លបាន
វ ិក្ក យបត្រ៖
●

ផែនការឱសថតាមវេជ្ជ បញ្ជា Medicare របស់អ្នកអាចគិតថ្លៃ សម្រាប់ប្រា
ក់បដិភាគក្នុងកម្រិតជំនួយបន្ថែម។

●

បុគ្គលមួ យចំនួននៅក្នុង Medi-Cal បង់ចំណែកបន្ទុកចំណាយប្រចាំខែ។

សម្រាប់ព័ត៌មានអំពីចំណែកបន្ទុកចំណាយ សូ មទូ រសព្ទ ទៅកា រ ិយា
ល័យMedi-Cal ប្រ
 ចាំខោនធីរបស់អ្នក។

ត�ើអ្នកមានសំណួរដែរឬទេ? សូមទូ រសព្ទ មក HICAP តាមរយៈលេខទូ រសព្ទ 1-800-434-0222។

ិ យ
ត�ើមានអ្ វីក�ើតឡ�ើង ប្រសិនប�ើខ្ញុំទទួ លបានវក្ក
បត្រពីអ្នកផ្តលសេ
់ វាថែទាំសុខភាព?

15

ិ យបត្រពេទ្យដែលអ្ន កមិនចាំបាច់ទូទាត់ប្រាក់។
អ្ន កប្រហែលជាអាចទទួ លបានវក្ក
ិ យបត្រទា ំងនោះ។
សូ មទទួ លព័ត៌មាននៅទីនេះ ដ�ើម្បីកុំឲ្យអ្ន កទូ ទាត់ វក្ក
ត�ើខ្ញុំត្រូវដឹងអ្ វីខ្លះអំពី វ ិក្ក យបត្រសមតុល្យ?
ប្រសិនប�ើអ្នកមាន Medicare និង Medi-Cal
អ្ន កផ្ត ល់សេវាថែទា ំសុខភាព និងផែនការសុខភាព
មិនអាចគិតថ្លៃ ពីអ្ន កសម្រាប់បន្ទុកចំណាយថែទា ំសុខ
ភាពរបស់អ្នកឡ�ើយ។ ការគិតថ្លៃពីអ្ន កត្រូវបានគេហៅថា
“វ ិក្ក យបត្រសមតុល្យ” និងជាអំព�ើខុសច្បាប់យោងតា
មច្បាប់សហព័ន្ធ និងច្បាប់រដ្ឋ។
●

យោងតាមច្បាប់ អ្ន កមិនអាចត្រូវបានគិតថ្លៃ សម្រាប់ប្រា
ក់បដិភាគ ការធានារ៉ា ប់រងរ ួម ឬការកាត់កងឡ�ើយ។

ករណីល�ើកលែងតែមួ យគត់
(នៅពេលអាចគិតថ្លៃពីអ្នកបាន) គឺ៖
1. ប្រាក់បដិភាគសម្រាប់ឱសថតាមវេជ្ជ បញ្ជា។
2. អត្ថ គាហកនៃ Medi-Cal មួ យចំនួនត្រូវបង់ចំ
ណែកបន្ទុកចំណាយប្រចាំខែ។ សម្រាប់ព័ត៌មាន
អំពីចំណែកបន្ទុកចំណាយ សូ មទូ រសព្ទ ទៅ
ការ ិយាល័យ Medi-Cal ប្រ
 ចាំខោនធីរបស់អ្នក។

ត�ើខ្ញុំត្រូវធ្វ ើអ្វីខ្លះ ប្រសិនប�ើខ្ញុំទទួ លបានវ ិក្ក យបត្
រពីអ្នកផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាពរបស់ខ្ញុំម្នា ក់?
1. សូ មកុំទូទាត់ វ ិក្ក យបត្រ។
2. សូ មទាក់ទងទៅផែនការសុខភាពរបស់អ្នកភ្លាមៗ
ដ�ើម្បីដោះស្រាយបញ្ហា។ អ្ន កក៏អាចទាក់ទងទៅ
HICAP ដ�ើម្បីទទួ លបានជំនួយផងដែរ។
3. សូ មទាក់ទងទៅអ្ន កផ្ត ល់សេវាថែទា ំសុខភាពរបស់អ្
នក ហ�ើយប្រាប់ដល់ពួកគេថា អ្ន កមាន Cal
MediConnect និងមិនគួ រទទួ លបានវ ិក្ក យបត្រឡ�ើយ។
សូ មប្រាប់ពួកគេឲ្យទាក់ទងទៅផែនការសុខភាពរប
ស់អ្នក។

អ្ន កផ្ត ល់សេវារបស់អ្នកត្រូវចាត់ វ ិធានការភ្លាមៗដ�ើម្បី
ដោះស្រាយបញ្ហា។ ពួ កគេត្រូវបញ្ឈប់ដំណ�ើរការប្រមូ លវ ិ
ក្ក យបត្រ និងធ្វ ើការងារជាមួ យទីភ្នា ក់ងាររាយការណ៍
ឥណទានដ�ើម្បីកែតម្រូវបញ្ហាដែលបង្កឡ�ើងដោយសារ
ការចេញវ ិក្ក យបត្រទៅឲ្យអ្ន ក។

ត�ើហេតុអ្វីបានជាអ្ន កផ្ត
ល់សេវាចេញវ ិក្ក យបត្រ
មកឲ្យខ្ញុំសម្រាប់សេវា?
ដោយសារទំនួលខុសត្រូវបង់ថ្លៃ ថែទា ំសុខភា
ពរបស់អ្នកប្រពី
តូ Medicare ទៅផែនការសុខ
ភាព Cal MediConnect របស់អ្នក អ្ន កផ្ត ល់សេវា
អាចចេញវ ិក្ក យបត្រទៅអ្ន កដោយមិនត្រឹមត្
រ ូវ។ រដ្ឋកំពុងអប់រំណែនាំអ្នកផ្ត ល់សេវាឲ្យបង្ការ
ការចេញវ ិក្ក យបត្រដែលមិនត្រឹមត្រូវ។
ដ�ើម្បីស្វែ ងយល់បន្ថែមអំពីការចេញវ ិក្ក យបត្
រសមតុល្យ អ្ន ក ឬអ្ន កផ្ត លស់ េវារបស់អ្នកអាច
ទូ រសព្ទ ទៅមន្ត្រីស�៊ើបអង្កេត បណ្តឹងពលរដ្ឋ
នៃ Cal MediConnect តាមរយៈលេខទូ រសព្ទ
1-855-501-3077។

ត�ើអ្នកមានសំណួរដែរឬទេ? សូមទូ រសព្ទ មក HICAP តាមរយៈលេខទូ រសព្ទ 1-800-434-0222។

ជម្រើសផ្សេងទ�ៀត៖ គម្រោងសម្រាប់ការថែទាំពេ
ញលេញសម្រាប់ជនចាស់ជរា (PACE)
ត�ើ PACE គឺជាអ្ ?វី
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ត�ើនរណាមានសិទ្ធិទ
ទួ លបាន?

PACE គឺជាកម្ម វ ិធីមួយដែលផ្ត ល់ការថែទា ំសុខភាពមានការសម្រប
សម្រួ លដល់អ្នកមានអាយុ 55 ឆ្នាំឡ�ើងទៅ ដែលមានជំងឺរ៉ា រ៉ៃ
ំ ឬពិការ
ភាព ដ�ើម្បីជួយពួ កគាត់ឲ្យរស់នៅដោយឯករាជ្យបំផុតនៅក្នុងផ្ទះ និង
សហគមន៍របស់ពួកគាត់។ ក្រុមការងារថែទា ំសុខភាព PACE សម្របសម្រួ ល
សេវាវេជ្ជ សាស្រ្ត សង្គ ម និងសេវាថែទា ំតាមផ្ទះ ដ�ើម្បីជួយប្រជាជនបំពេញ
តម្រូវការរបស់ពួកគេនៅក្នុងសហគមន៍ជំនួសឲ្យការទៅមន្ទីរថែទា ំជនចាស់
ជរា ឬមូ លដ្ឋានថែទា ំសុខភាពផ្សេងទ�ៀត។

ដ�ើម្បីមានសិទ្ធិទទួ លបាន
PACE អ្ន កត្រូវ៖

ត�ើ PACE គ្របដណ្តប់ល�ើអត្ថ ប្រយោជន៍ Medicare និង Medi-Cal រ បស់ខ្ញុំ
ដែរឬទេ?
PACE គ្របដណ្តប់ល�ើអត្ថ ប្រយោជន៍ Medicare និង Medi-Cal ទា
 ំងអស់
របស់អ្នក។ ផែនការ PACE នឹងសម្របសម្រួ លរាល់តម្រូវការនូ វការថែទា ំ
សុខភាពទា ំងអស់របស់អ្នក រ ួមបញ្ លទា
ចូ
ំងការថែទា ំសុខភាព ការថែទា ំសុខភាព
ផ្វចិ
លូ ត្ត និងសេវាតាមផ្ទះ និងសហគមន៍ ដោយប្រើប្រាស់ក្រុមបុគ្គលិកថែទា ំសុខ
ភាពប្រកបដោយការប្តេជ្ញាចិត្តមួយក្រុម។ ផែនការ PACE ផ្ត ល់ការថែទា ំ
និងសេវានានានៅក្នុងផ្ទះ សហគមន៍ និងនៅមជ្ឈមណ្ឌល PACE
ប្រកបដោយការប្តេជ្ញាចិត្ត។ ប្រសិនប�ើអ្នកមានសិទ្ធិទទួ លបាន Medi-Cal ន
 ិង
Medicare សេវា PACE ត្រូវបានរ ួមបញ្ លដោយមិ
ចូ
នគិតថ្លៃ បន្ថែមឡ�ើយ។

●

មានអាយុ 55 ឆ្នាំឡ�ើងទៅ

●

រស់នៅក្នុងតំបន់ស៊ីបកូ ដដែ
លបម្រើសេវាដោយ PACE

●

ត្រូវការនូ វការថែទា ំកម្រិតខ្ព
ស់សម្រាប់ពិការភាព ឬស្ថា ន
ភាពរ៉ា រ៉ៃ
ំ

●

បំពេញតាមកម្រិតនៃ
លក្ខ ខណ្ឌតម្រូវនៃការថែ
ទា ំសម្រាប់មន្ទីរម�ើលថែ
ទា ំជំនាញ

●

អាចរស់នៅក្នុងផ្ទះដោ
យសុវត្ថិភាព

ត�ើអត្ថ ប្រយោជន៍របស់ PACE មានអ្ វីខ្លះ?
●

ក្រុមបុគ្គលិកថែទា ំសុខភាពមួ យក្រុម ដែលរ ួមមានវេជ្ជ បណ្ឌិត
គិលានុបដ្ឋាក បុគ្គលិកសង្គ ម អ្ន កព្យាបាលដោយចលនា
និងសកម្មភាព និងអ្ន កជំនាញខាងចំណីអាហារនឹងធ្វ ើការងា
រជាមួ យគ្នាដ�ើម្បីជួយអ្ន កធ្វ ើការសម្រេចចិត្តអំពីការថែទា ំសុខ
ភាព។

●

ការវាយតម្លៃផ្នែកវេជ្ជ សាស្រ្ត ពេញលេញរ�ៀងរាល់ប្រាំមួយខែម្តង
ឬនៅពេលមានការផ្លាស់ប្រស្ថា
តូ នភាពវេជ្ជ សាស្រ្ត របស់អ្នក។

នៅមជ្ឈមណ្ឌល PACE
●

សេវាថែទា ំបឋម

●

សេវាសង្គ ម

ការគាំទ្រដល់សមាជិកគ្រួ សាររបស់អ្នក និងអ្ន កម�ើ
លថែទាផ្
ំ សេងទ�ៀតតាមរយៈការបណ្តុះបណ្តា លអ្ន កម�ើល
ថែទា ំ ក្រុមគាំទ្រ និងការថែទា ំជំនួសម្ត ងម្កាលដ�ើម្បី
ជួ យគ្រួ សារថែរក្សាអ្ន កជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្ លួននៅ
ក្នុងសហគមន៍បន្ត ទ�ៀត។

●

PACE ផ្ត ល់សេវា និងការគាំទ្ររយៈពេលវែង។

នៅផ្ទះ ឬសហគមន៍
●

ការព្យាបាលស្តា
រឡ�ើង វ ិញ

●

●

ការថែទា ំខ្ លួន

●

●

សេវាគាំពារ

●

●

●

ការផ្ត ល់ប្រឹក្សាអំពីអា
ហារ ូបត្ថ ម្ភ
ការព្យាបាលដោយ
សកម្មភាពកម្សាន្ត

●

●
●

អាហារ
ការដឹកជញ្ជូ នទៅម
កមជ្ឈមណ្ឌល PACE

●

បរ ិក្ខារពេទ្យប្រើបា
នយូរ

●

ការថែទា ំនៅមន្ទីរថែទា ំ
ជនចាស់ជរា
ការដឹកជញ្ជូ នមិនមែនវេជ្ជ សា
ស្រ្ត ទៅមកក្រៅការណាត់ជួប

ឱសថតាមវេជ្ជ បញ្ជា

●

សេវាទន្ត សាស្រ្ត សោត
សាស្រ្ត និង ចក្ខុសាស្រ្ត

●

សេវាថែទា ំតាមផ្ទះ/ខ្ លួន

●

ការថែទា ំសុខភាពតាមផ្ទះ

●

ការថែទា ំជំនួសម្ត ងម្កាល

សេវាសុខភាពផ្វចិ
លូ ត្ត
និងអាកប្បកិ រ ិយា

ត�ើអ្នកផ្តល់សេវារបស់ខ្ញុំនឹងផ្លាស់ប្រដែរឬទេ?
តូ
បាទ/ចាស។ ប្រសិនប�ើអ្នកចូ លរ ួមក្នុងកម្ម វ ិធី PACE វេជ្ជ បណ្ឌិតថែទា ំបឋមរបស់អ្នកនឹងត្រូវបានចាត់មកដោយ
PACE។ ល�ើសពីនេះទ�ៀត នៅកន្លែ ងផ្ត ល់សេវាកម្មគាំពារនៅផ្ទះ (IHSS) របស់អ្នក បុគ្គលិកមានការបណ្តុះបណ្តា ល
និងមានគុណសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ម្នាក់របស់ PACE នឹងសម្របសម្រួ លសេវាថែទា ំវេជ្ជ សាស្រ្ត និងខ្ លួនដល់ផ្ទះរបស់អ្នក។
ត�ើអ្នកមានសំណួរដែរឬទេ? សូមទូ រសព្ទ មក HICAP តាមរយៈលេខទូ រសព្ទ 1-800-434-0222។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទាក់ទងទៅផែនការ PACE ប្រចាំខោនធីរបស់អ្នក៖
Los Angeles County
ឈ្មោះ�ះ�ផែ�នការ

លេ�ខទូូ រសព្ទទ

TTY

អនឡាញ

AltaMed PACE

1-877-462-2582 1-800-735-2922 www.altamed.org/pace

Brandman Centers for
Senior Care

1-855-774-8444 1-818-774-3194 www.brandmanseniorcare.org

WelBeHealth PACE - Coastline 1-800-734-8041 1-800-735-2922 www.welbehealth.com/coastline
WelBeHealth PACE - Pacific

1-800-851-0966 1-800-735-2922 www.welbehealth.com/pacific

Orange County			
ឈ្មោះ�ះ�ផែ�នការ

CalOptima PACE

លេ�ខទូូ រសព្ទទ

TTY

អនឡាញ

1-855-785-2584 1-714-468-1063 www.caloptima.org

Riverside / San Bernardino County
ឈ្មោះ�ះ�ផែ�នការ

InnovAge PACE

លេ�ខទូូ រសព្ទទ

TTY

អនឡាញ

1-877-653-0015

711

www.innovage.com

លេ�ខទូូ រសព្ទទ

TTY

អនឡាញ

San Diego County
ឈ្មោះ�ះ�ផែ�នការ

Gary & Mary West PACE

1-760-280-2234 1-760-280-2279 www.westhealth.org

San Diego PACE

1-844-473-7223

St. Paul’s PACE

1-619-677-3800 1-800-735-2922 www.stpaulspace.org

N/A

www.syhc.org/sdpace

Santa Clara County
ឈ្មោះ�ះ�ផែ�នការ

លេ�ខទូូ រសព្ទទ

TTY

អនឡាញ

On Lok PACE

1-855-973-1110

711

www.onlok.org/pace

ត�ើអ្នកមានសំណួរដែរឬទេ? សូមទូ រសព្ទ មក HICAP តាមរយៈលេខទូ រសព្ទ 1-800-434-0222។
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សទ្ទានុក្រម
ពាក្យជាច្រើនៅក្នុងឯកសារបង្ហាញនេះអាចជាពាក្យថ្ មីសម្រាប់អ្នក។ ដ�ើម្បីជួ
ិ
យណែនាំអ្នក យ�ើងខ្ញុំបានសហការជាដៃគូ ជាមួ យវទ្យាស្ថា
នពិការភាពពិភពលោក
ដ�ើម្បីផ្តល់សទ្ទា នុក្រមដូចខាងក្រោមដែលមានពាក្យដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាទូ ទៅ។
អ្ន កក៏អាចចូ លម�ើលសទ្ទា នុក្រម 101 អត្ថ ប្រយោជន៍នៃពិការភាពនៅក្នុង
http://ca.db101.org/glossary.htm. បានផងដែរ។
បណ្តឹងតវ៉ា — ប្រសិនប�ើផែនការសុខភាពបដិសេធ ឬកាត់
បន្ថ យសេវា អ្ន កមានសិទ្ធិប្តឹងតវ៉ា ដែលជាសំណ�ើសុំឲ្យពិនិត្យ
ម�ើលឡ�ើង វ ិញទៅល�ើសេចក្តីសម្រេចរបស់ផែនការសុខភាព។
សម្រាប់ជំនួយពាក់ព័ន្ធនឹងបណ្តឹងតវ៉ា សូ មទាក់ទងទៅកាន់
មន្ត្រីស�៊ើបអង្កេតបណ្តឹងពលរដ្ឋតាមលេខទូ រសព្ទ
1-855-501-3077។
អត្ថ គាហក — បុគ្គលដែលទទួ លបានអត្ថ ប្រយោជន៍ Medicare
និង/ឬ Medi-Cal។
ផែនការសុខភាព Cal MediConnect — ផែនការសុខភាពដែល
ច្របាច់បញ្ លអត្ថ
ចូ
ប្រយោជន៍ Medicare និង Medi-Cal ន ៅ
ក្នុងផែនការសុខភាពតែមួ យ។
ការសម្របសម្រួ លការថែទាំ — ការធានាថា វេជ្ជ បណ្ឌិត គ្រូពេទ្យ
ឯកទេស ឱសថការ ីអ្ន កម�ើលថែទា ំ អ្ន កគ្រប់គ្រងករណី
និងអ្ន កផ្ត លស់ េវាផ្សេងទ�ៀតរបស់អ្នកធ្វ ើការងាររ ួមគ្នា ជាមួ យ
អ្ន កដ�ើម្បីថែទាស
ំ ុខភាពរបស់អ្នក។
ទម្រង់បែបបទជម្រើស — ទម្រង់បែបបទដែលអ្ន កបំពេញ
ដ�ើម្បីជ្រើសរ� ើស ឬផ្លាស់ប្រផែនការសុ
តូ
ខភាពរបស់អ្នក។
ដ�ើម្បីទទួ លបានទម្រង់បែបបទជម្រើស សូ មទាក់ទងទៅផ្នែក
ជម្រើសការថែទា ំសុខភាពតាមរយៈលេខទូ រសព្ទ
1-844-580-7272។
សេវាកម្ម សម្រាប់មនុស្សពេញវ ័យផ្អែកល�ើសហគមន៍ (CBAS) —
មជ្ឈមណ្ឌល CBAS ផ្ត ល់ការថែទា ំសុខភាពនៅពេលថ្ងៃ
ដូ ចជា ការម�ើលថែទា ំ ការព្យាបាល សកម្មភាពផ្សេងៗ
និងអាហារសម្រាប់អ្នកដែលមានបញ្ហាសុខភាពរ៉ា រ៉ៃម
ំ ួ យចំនួន។
ការផ្ ចផ្ដ
ើមនៃការថែទាំដែលមានការសម្របសម្រួ ល (CCI) —
ដួ
ជាកម្ម វ ិធីដ�ើម្បីកែលម្អលទ្ធ ផលសុខភាព និងគុណភាពជី វ ិត
សម្រាប់អត្ថ គាហកនៅក្នុងមេឌីខល ព្រមទា ំងជម្រើសថ្ មីសម្រា
ប់អ្នកដែលមានសិទ្ធិទទួ លបាន Medicare ផង Medi-Cal ផ
 ង។
CCI ចែកចេញជាពីរផ្នែក៖ សេវាកម្ម និងការគាំទ្ររយៈពេលវែង
Cal MediConnect និង Medi-Cal ( សូ មម�ើលនិយមន័យសម្រាប់ព័
ត៌មានបន្ថែម)។ បច្ចុប្បន្ន CCI មានវត្ត មាននៅក្នុងខោនធី
ចំនួន 7 នៅរដ្ឋ California៖ Los Angeles, Orange, Riverside,
San Bernardino, Santa Clara, San Diego, and San Mateo.

ប្រាក់បដិភាគ (Copay) — ទឹកប្រាក់ថេរដែលអ្ន កអាចត្រូវបង់
សម្រាប់សេវាថែទា ំសុខភាព ជាទូ ទៅនៅពេលអ្ន កទទួ លសេវា។
ទឹកប្រាក់អាចប្រែប្រួ លទៅតាមប្រភេទសេវា។ អ្ន កក៏អាចមា
នប្រាក់បដិភាគផងដែរ នៅពេលគេចេញវេជ្ជ បញ្ជាឲ្យអ្ន ក។
អត្ថ គាហកមានទ្វេសិទ្ធិទទួលបាន — អ្ន កដែលទទួ លបាន
អត្ថ ប្រយោជន៍ Medicare និង Medi-Cal ន
 ិងអាចមានសិទ្ធិ
ទទួ លបាន Cal MediConnect។
អ្ន កចុះឈ្មោះ — បុគ្គលដែលត្រូវបានចុះឈ្មោះក្នុងផែនការ
សុខភាព។
កម្រៃសេវា (FFS) — នៅពេល Medicare ឬ Medi-Cal ប
 ង់ដោយ
ផ្ទាល់នូវថ្លៃសេវាដែលអ្ន កទទួ លបាន។ នៅពេលមានការបង់
កម្រៃសេវា នោះអ្ន កមិនមានផែនការសុខភាពទេ។
បណ្តឹងសារទុក្ខ — ជាវ ិធីដាក់ការតវ៉ា ចំពោះរប�ៀបដែលផែនការ
សុខភាពបានបម្រើអ្នក។
ផែនការសុខភាព — ក្រុមវេជ្ជ បណ្ឌិត គ្រូពេទ្យឯកទេស គ្ លីនិក
ឱសថស្ថា ន មន្ទីរពេទ្យ និងអ្ន កផ្ត ល់ការថែទា ំរយៈពេលវែងដែល
ធ្វ ើការងារជាមួ យគ្នាដ�ើម្បីបំពេញតម្រូវការរបស់អ្នក។
ផែនការសុខភាពក៏ត្រូវបានគេហៅថា ផែនការថែទា ំមានកា
រគ្រប់គ្រងផងដែរ។ អ្ន កដែលត្រូវបានចុះឈ្មោះក្នុងផែនការសុ
ខភាពត្រូវបានគេហៅថា “សមាជិក” និងមានអ្ន កផ្ត ល់សេវាថែ
ទា ំបឋមម្នាក់ ដែលជួ យណែនាំការថែទា ំសុខភាពរបស់ពួក
គាត់។
សេវាតាមផ្ទះ និងសហគមន៍ (HCBS) —សេវា និងការគាំទ្រ
ផ្សេងទ�ៀតដែលអ្ន កនៅក្នុង Medi-Cal អា
 ចទទួ លបាន
ដ�ើម្បីជួយពួ កគេឲ្យស្នា ក់នៅក្នុងផ្ទះ ឬសហគមន៍របស់ពួកគេ
ដោយឯករាជ្យ។ HCBS រ ួមមាន៖ សេវាកម្មគាំពារនៅផ្ទះ, កម្ម វ ិធី
សេវាកម្មមនុស្សចាស់តាមពហុបំណង និងសេវាកម្មមនុស្សពេ
ញវ ័យតាមសហគមន៍។

បន្ត នៅផ្នែកម្ខាងទ�ៀត។

ត�ើអ្នកមានសំណួរដែរឬទេ? សូមទូ រសព្ទ មក HICAP តាមរយៈលេខទូ រសព្ទ 1-800-434-0222។
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សទ្ទានុក្រម
សេវាកម្ម គាពា
ំ រនៅផ្ទះ (IHSS) — កម្ម វ ិធី IHSS ផ្ត ល់ការថែទានំ ៅ
ផ្ទះដល់អ្នកដែលមិនអាចស្នា ក់នៅយ៉ា ងមានសុវត្ថិភាពនៅក្នុង
ផ្ទះផ្ទាល់ខ្ លួនរបស់ខ្ លួនដោយមិនមានជំនួយបាន។ អ្ន កម�ើលថែ
ទា ំអាចជួ យរ�ៀបចំអាហារ សម្អាតផ្ទះ សេវាថែទា ំខ្ លួនប្រាណ
(ដូ ចជាការងូ តទឹក) ការជូ នទៅតាមការណាត់ជួបជាមួ យគ្រូ
ពេទ្យ និងភារកិច្ចវេជ្ជ សាស្រ្ត ផ្សេងទ�ៀត (ដូ ចជា ការចាក់ថ្នា ំ
ឬការជួ យឲ្យលេបថ្នា )ំ ។ ខោនធីរបស់អ្នកនឹងវាយតម្លៃតម្រូវការ
IHSS របស់អ្នក។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូ មទាក់ទងទៅខោ
នធី ឬផែនការសុខភាពរបស់អ្នក។
សេវា និងការគាំទ្ររយៈពេលវែង (LTSS) — មនុស្សមួ យចំនួន
ត្រូវការ LTSS ដ�ើម្បីជួយពួ កគាត់នៅក្នុងសកម្មភាពនៃការរស់
នៅប្រចាំថ្ងៃ។ ជំនួយនេះត្រូវបានគេហៅថា LTSS និងអាចត្រូវ
បានផ្ត ល់នៅក្នុងមូលដ្ឋានសេវា ឬនៅក្នុងសហគមន៍។ LTSS
រ ួមមានសេវាតាមផ្ទះ និងសហគមន៍ជាច្រើន ដូ ចជាសេវាកម្ម
គាំពារនៅផ្ទះ (IHSS), សេវាកម្មមនុស្សពេញវ ័យផ្អែ កក្នុងសហគម
ន៍ (CBAS) និងកម្ម វ ិធីសេវាកម្មមនុស្សចាស់តាមពហុបំណង
(MSSP) បន្ថែមល�ើការថែទា ំនៅមន្ទីរម�ើលថែទា ំ នៅពេលចាំ
បាច់។
គម្រោង Medi-Cal — កម្ម វ ិធីមេឌីខេដរបស់រដ្ឋ California។
Medi-Cal ផ
 ្ត ល់ការធានារ៉ា ប់រងសុខភាពសម្រាប់ពលរដ្ឋ
California ដែលមានប្រាក់ចំណូលទាប។
Medicare — កម្ម វ ិធីសុខភាពសហព័ន្ធដែលផ្ត ល់ការធានារ៉ា ប់
រងសុខភាពដល់អ្នកដែលមានអាយុ 65 ឆ្នាំឡ�ើងទៅ
អ្ន កមានអាយុក្រោម 65 ឆ្នាំដែលមានពិការភាពមួ យចំនួន
និងអ្ន កដែលមានជំងឺមួយចំនួន។ អ្ន កអាចឮអំពីផ្នែ កផ្សេង
គ្នា នៃមេឌីឃារ ដូ ចជា៖
●

Medicare Part A គ្របដណ្តប់ល�ើការថែទាស
ំ ុខភាព ខណៈដែ
លអ្ន កកំពុងស្ថិតនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យ ឬក្នុងការស្នា ក់នៅ
រយៈពេលខ្ លីនៅមន្ទីរម�ើលថែទា ំ។

●

Medicare Part B គ្របដណ្តប់ល�ើសេវាវេជ្ជ សាស្រ្ត ជាប្រចាំ ដូ ច
ជាការមកពិនិត្យរបស់វេជ្ជ បណ្ឌិត និងសេវាបង្ការ។ ផ្នែកនេះ
ក៏គ្របដណ្តប់ល�ើការថែទា ំសុខភាពតាមផ្ទះ បរ ិក្ខារពេទ្យប្រើ
បានយូរ (ដូ ចជាជ�ើងទប់ដំណ�ើរ) និងសេវា និងសម្ភារម
ន្ទីរពិសោធន៍ (ដូ ចជាឧបករណ៍វាស់កម្រិតជាតិស្ករ) ផងដែរ។

●

Medicare Part C ជាញឹកញាប់ត្រូវបានគេហៅថា Medicare
Advantage។ វាគឺជាផែនការសុខភាពឯកជនមួ យដែលផ្ត
ល់ការធានារ៉ា ប់រង Medicare Part A ផងនិង Part B ផង។

●

Medicare Part D ផ្ត ល់ការធានារ៉ា ប់រងសម្រាប់ឱសថតាមវេជ្ជ
បញ្ជាភាគច្រើនតាមរយៈផែនការឯកជន។

សេវាកម្ម សម្រាប់មនុស្សចាស់តាមពហុបំណង (MSSP) —
កម្ម វ ិធីនេះផ្ត ល់សេវាសង្គ ម និងសេវាសម្របសម្រួ លការថែ
ទា ំសុខភាពអ្នកអ្ន កទទួ ល Medi-Cal ដ ែលមានអាយុ
65 ឆ្នាំឡ�ើងទៅ ដែលបំពេញតាមលក្ខ ណវ ិនិច្ឆ័យនៃភាពមាន
សិទ្ធិទទួ លសម្រាប់មន្ទីរម�ើលថែទាជ
ំ ំនាញ។ ក្រៅពីសេវាសម្រ
បសម្រួ លការថែទា ំ ទីតាំង MSSP នីមួ យៗមានមូលនិធិដ�ើម្បីជួ
យមនុស្សឲ្យស្នា ក់នៅក្នុងសហគមន៍ ក្រោយពេលជម្រើស
កម្ម វ ិធីសាធារណៈ ឬឯកជនទា ំងអស់ត្រូវបានប្រើអស់លទ្ធ ភាព
ដូ ចជាការដឹកជញ្ជូ ន និងសេវាបម្រើអាហារ។
បញ្ជីឱសថអនុគ្រោះ — ជាបញ្ ជីឱសថដែលត្រូវបានគ្របដណ្តប់
ដោយផែនការសុខភាពដែលផ្ត ល់ឱសថតាមវេជ្ជ បញ្ជា។
អ្ន កផ្តល់សេវាថែទាំបឋម — អ្ន កផ្ត ល់សេវាថែទា ំសុខភាពចម្បង
របស់អ្នក។ គាត់អាចជាវេជ្ជ បណ្ឌិត គិលានុបដ្ឋាកជំនាញផ្នែ
កណាមួ យ គិលានុបដ្ឋាក ឆ្មប ឬជំនួយការគ្រូពេទ្យ។ ពួ កគាត់ជួ
យភ្ជា ប់អ្នកទៅកាន់សេវាទា ំងអស់ដែលអ្ន កត្រូវការ រ ួមបញ្ ល
ចូ
ទា ំងការថែទា ំពីគ្រូពេទ្យឯកទេស។
មន្ទីរម�ើលថែទាំ —មន្ទីរម�ើលថែទា ំគ្របដណ្តប់ល�ើមន្ទីរថែទា ំ
ជនចាស់ជរា និងមន្ទីរស្តា រលទ្ធ ភាពពលកម្ម និងផ្ត ល់ការម�ើ
លថែទា ំ ការស្តា រលទ្ធ ភាពពលកម្ម និងការថែទា ំសុខភាព។

ត�ើអ្នកមានសំណួរដែរឬទេ? សូមទូ រសព្ទ មក HICAP តាមរយៈលេខទូ រសព្ទ 1-800-434-0222។

អ្ វីដែលត្រូវពិចារណា មុនពេលអ្ន កផ្លាស់ប្រទៅកាន់
តូ
Cal MediConnect
ពេលដែលអ្ន កដឹងច្រើនអំពីផែនការសុខភាព Cal MediConnect វាគឺជាពេលវេលាដែលត្រូវសម្រេចចិត្តថាត�ើអ្នកចង់ចូលរ ួម
នៅក្នុងផែនការនោះដែរឬទេ។ ខាងក្រោមនេះគឺជាចំណុចដែលត្រូវពិចារណា នៅពេលអ្ន កជ្រើសរ� ើសផែនការសុខភាព
Cal MediConnect។
1 ត�ើអ្នកផ្តល់សេវារបស់អ្នកធ្វ ើការងារជាមួ យផែនការសុខភាព Cal MediConnect ដែរឬទេ?
a.

ដំបូង សូ មធ្វ ើបញ្ ជីឈ្មោះអ្ន កផ្ត ល់សេវារបស់អ្នក និងព័ត៌មានទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគេនៅក្នុងតារាងខាងក្រោម។

b.

បន្ទា ប់មក ទូ រសព្ទ ទៅផែនការសុខភាព និងសួ រនាំថាត�ើអ្នកផ្តល់សេវានីមួ យៗស្ថិតនៅក្នុងបណ្តាញនៃផែនការសុខភាពដែរឬទេ។

c.	
សូមសួ រនាំទៅផែនការសុខភាពថាត�ើអ្នកផ្ត លស់ េវាទា ំងអស់របស់អ្នកត្រូវធ្វ ើការងារនៅក្នុងគ្ លីនិក ឬក្រុមអ្ន កផ្ត ល់សេវាជាមួ យគ្នា ដែរឬទេ។
ប្រសិនប�ើដូច្នេះមែន សូ មសួ រឈ្មោះគ្ លីនិក ឬក្រុមរបស់អ្នកផ្តល់សេវានីមួ យៗ។
អ្ន កផ្តល់សេវា/គ្រូពេទ្យឯកទេស

លេខទូ រសព្ទ

នៅក្នុងផែនការសុខភាព Plan A គ្ លីនិក/ក្រុមអ្ន កផ្ដល់សេវា

នៅក្នុងផែនការសុខភាព Plan B

គ្ លីនិក/ក្រុមអ្ន កផ្ដល់សេវា

2 ត �ើអ្នកអាចប្រើប្រាស់ឱសថស្ថានមួ យណាបាន?

a.

សូ មពិនិត្យម�ើលថាត�ើឱសថស្ថា នរបស់អ្នកធ្វ ើការងារ
ជាមួ យផែនការសុខភាព Cal MediConnect
និងត�ើអ្នកអាច បន្ត ទទួ លបានឱសថតាមកាល
កំណត់ដែរឬទេ។

b.	
សូ មទាក់ទងទៅកាន់ផែនការសុខភាពដែលអ្ន កគិតចង់ចូលរ ួមជាមួ យ ហ�ើយសួ រនាំ
ពួ កគេថាត�ើពួកគេប្រើប្រាស់ឱសថស្ថា នរបស់អ្នកដែរឬទេ។ ប្រសិនប�ើពួកគេមិនប្រើទេ
សូ មសុំបញ្ ជីឱសថស្ថា នដែលអ្ន កអាចប្រើប្រាស់បាន។

ឱសថស្ថានបច្ចុប្បន្ន

សូ មធ្វ ើបញ្ ជីឱសថរបស់អ្នកដោយប្រើប្រាស់ទម្រង់បែបបទខាងក្រោម។

c.	
សួ រនាំផែនការសុខភាពថាត�ើឱសថរបស់អ្នកត្រូវបានរ៉ា ប់រងដែរឬទេ និងត�ើអ្នកត្រូវធ្វ ើអ្វីខ្លះដ�ើ
ម្បីធានាថាអ្ន កអាចបន្ត លេបថ្នា ទា
ំ ំងនោះបាន។

ឱសថស្ថានផែនការសុខភាព Cal MediConnect Plan A

ឱសថស្ថានផែនការសុខភាព Cal MediConnect Plan B

បន្ត នៅផ្នែកម្ខាងទ�ៀត។

ត�ើអ្នកមានសំណួរដែរឬទេ? សូមទូ រសព្ទ មក HICAP តាមរយៈលេខទូ រសព្ទ 1-800-434-0222។

អ្ វីដែលត្រូវពិចារណា មុនពេលអ្ន កផ្លាស់ប្រតូ ទៅកាន់ Cal MediConnect
2 ត�ើអ្នកអាចប្រើប្រាស់ឱសថស្ថានមួ យណាបាន? ត
ឱសថ

អ្ន កផ្ដល់សេវាដែលចេញវេជ្ជបញ្ជា

នៅក្នុងផែនការសុខភាព A? នៅក្នុងផែនការសុខភាព B?

3	ប្រសិនប�ើអ្នកប្រើប្រាស់សម្ភារ ឬបរ ិក្ខារពេទ្យ អ្ន ក ត្រូវទទួ លបានវាពីអ្នកផ្តល់សេវា
នៅក្នុងផែនការសុខភាព Cal MediConnect។
a. សូ មធ្វ ើបញ្ ជីសម្ភារ និងបរ ិក្ខារពេទ្យដែលអ្ន កប្រើប្រាស់។
b.	សូមទាក់ទងទៅកាន់ផែនការសុខភាព ហ�ើយសួ រនាំពួក គេត�ើ ទៅយកសម្ភារ និងបរ ិក្ខារពេទ្យនៅកន្លែ ងណា។ សូ មប្រាកដថា
អ្ន កអាចទទួ លបានអ្វីដែលអ្ន កត្រូវការ។
c.	នៅពេលអ្ន កចូ លរ ួមនៅក្នុងផែនការសុខភាព Cal MediConnect អ្ន កអាចស្ន ើសុំឲ្យអ្ន កសម្របសម្រួ លការថែទា ំ ជួ យអ្ន កឲ្យទទួ លបាន សម្ភារ
និងបរ ិក្ខារដែលអ្ន កត្រូវការ។
បរ ិក្ខារ ឬសម្ភារពេទ្យ (ឈ្មោះ)

អ្ន កផ្ដល់សេវាបច្ចុប្បន្ន

អ្ន កផ្តល់សេវាផែនការសុខភាព
Cal MediConnect Plan A

អ្ន កផ្តល់សេវាផែនការសុខភាព
Cal MediConnect Plan B

ត�ើអ្នកមានសំណួរដែរឬទេ? សូមទូ រសព្ទ មក HICAP តាមរយៈលេខទូ រសព្ទ 1-800-434-0222។

