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Pahayag ng Taunang Pagsisiwalat

Kinikilala ng PHC na maaaring ang pangangalaga at mga
serbisyo ay hindi masyadong nagagamit at nagsasagawa
ng mga hakbang upang suriin ito. Ang mga desisyon
na ginawa ng PHC ay batay sa pagkakaangkop ng
pangangalaga at kung mayroong pagkakasakop. Hindi
nagbibigay ang PHC ng anumang uri ng bayad, insentibo,
o gantimpala sa mga tagabigay ng serbisyo, tagapayo, o
kawani para tanggihan ang mga serbisyo sa paggamot
na naaangkop sa mga miyembro o para tanggihan ang
pagkakasakop. ❖

Magkasama tayopara sa inyong

KALUSUGAN

Partnership para Magbigay ng Mga
Serbisyo sa Pag-abuso sa Bawal na Gamot
(Substance Use Services) sa 7 mga County
Alam ng PHC kung gaano kahirap sa ating mga miyembro at
kanilang mga pamilya na humingi ng tulong para sa mga addiction.
Makakatulong sa inyo ang PHC na makakuha ng pinalawak na
paggamot sa pag-abuso sa bawal na gamot sa 7 mga county:
Humboldt, Lassen, Mendocino, Modoc, Shasta, Siskiyou, at Solano.
Ito ang bago naming Programang Wellness and Recovery. Kasama sa
mga serbisyo ang pamamahala sa pagtigil sa addiction, pagpapayo at
masinsinang sitwasyon ng pasyenteng hindi namamalagi sa ospital,
pagpapagaling sa tulong ng gamot (medication assisted treatment) at
pangangalagang residensiyal (residential care). Maayos na gagawin
ang mga serbisyo ng mga tagapayo sa pag-abuso ng bawal na gamot at
ng mga kawaning klinikal.
Sa mga County ng Marin, Yolo at Napa, magagamit na ang mga
kahawig na serbisyo sa mga miyembro ng PHC, pero magagawa ito sa
pamamagitan ng mga county, hindi ng PHC.
Sa iba pang county – Del Norte, Lake, Sonoma at Trinity – makakatulong
ang county sa pamamagitan ng mas limitadong mga serbisyo.

Pero kahit saang county kayo nakatira, kung kailangan ninyo ng
tulong sa pagbabawas ng pag-inom ng alak, paglaya sa paggamit ng
opyo, o iba pang addiction, gustong tumulong ng PHC.
Narito ang paraan ng paghingi ng serbisyo sa pagtigil sa pag-abuso ng
bawal na gamot o alak:
Del Norte County: (707) 464-3191
Lake County: (707) 274-9101
Marin County: (888) 818-1115
Napa County: (707) 253-4063
Sonoma County: (707) 565-7450
Trinity County (530) 623-1362
Yolo County: (888) 965-6647
County ng Humboldt, Lassen, Mendocino, Modoc, Shasta, Siskiyou, at
Solano: Tumawag sa Beacon Health Options, (855) 765-9703
Bisitahin ang www.partnershiphp.org para makagamit ng Aklat-Gabay
ng Miyembro ng Wellness and Recovery, tingnan ang listahan ng mga
tagabigay ng serbisyo, at basahin ang karagdagan tungkol sa benepisyo. ❖

Ano ang Koordinasyon sa Pangangalaga?
May isang departamento ang PHC na tumutulong sa mga miyembro
anuman ang kanilang edad. Tinatawag na Koordinasyon sa
Pangangalaga (Care Coordination o CC) ang departamentong ito.
Tinutulungan kayo ng CC na makahanap ng mga doktor, serbisyo
sa pangangalagang pangkalusugan, mapagkukunan ng tulong at
impormasyon, at iba pang benepisyo. Ikokonekta nila kayo sa
pangangalagang kailangan ninyo. Kung may benepisyo na kayo
ng pangangalaga, mapapahusay pa ng departamento ng CC ang
koordinasyon ng pangangalagang ito sa pagitan ninyo at ng tagabigay
ng serbisyo at/o mga caregiver.
Ang Koordinasyon ng Pangangalaga ay makakatulong sa inyo sa:
• Pagkuha ng pangangalaga ng doktor o espesyalista
• Paglabas ng ospital at pag-uwi sa tahanan
• Mga alalahanin sa kalusugan
• Pagkuha ng mga kagamitang medikal
• Mga gamot
Tawagan ang Koordinasyon sa Pangangalaga kung kailangan ninyo ng
tulong sa pagkuha ng pangangalaga. Ang mga numero ng telepono ay
(800) 809-1350, Lunes - Biyernes 8 a.m. hanggang 5 p.m. Matatawagan
ng mga gumagamit ng TTY ang California Relay Services sa
(800) 735-2929 o tumawag sa 711. ❖

Bakit Kailangan ng mga Teenager ang mga
Bakuna?
Pinakamahusay ang mga bakuna para maprotektahan ang mga teenager
sa impeksiyon gaya ng Meningitis, HPV cancer, Tetanus, at Tusperina.
Kapag nabakunahan ang mga teenager, napoprotektahan sila at ang
komunidad sa pamamagitan ng pagbagal ng pagkalat ng impeksiyon.

Anong mga Bakuna ang Kailangan ng Aking Anak
na Teenager?
Tetano, Dipterya at Tusperina (Tdap). Nagpoprotekta ito laban sa mga
impeksiyon na puwedeng manggaling sa mga hiwa o sugat. Nagpoprotekta
rin ito laban sa germs na kumakalat sa hangin dulot ng pag-ubo, bahin, o
kahit pagsasalita lamang. Isang halimbawa ang tuspirina.
Meningococcal. Nagpoprotekta ang bakunang ito laban sa isang uri ng
bakterya na puwedeng magsanhi ng pamamaga ng utak at gulugod.
Bakuna sa human papillomavirus (HPV). Nagpoprotekta ang
bakunang ito laban sa ilang uri ng virus na kilalang sanhi ng ilang uri ng
kanser sa mga lalaki at babae.

Mga Posibleng Mga Side Effect:
Nabibilang sa mga pinakakaraniwang side effect ng mga bakuna ang
pamumula at pagkirot sa bahaging nainiksiyonan.
Puwedeng mahimatay at mas karaniwan ito sa mga teenager. Ang
pag-upo o paghiga sa oras ng bakuna at 15 minuto pagkatapos, ay
makakatulong na maiwasan ang pagkahimatay.
Bihira ang mga malubhang side effect.
Ang pagkuha sa mga rekomendadong bakuna ay nagpoprotekta sa
inyong anak at sa mga ibang tao rin. Kung makukuha ngmga tao
ang rekomendadong bakuna, mahihirapan ang ilang uri ng germs na
kumalat mula sa isang tao papunta sa iba.
Kumonsulta sa inyong tagabigay ng serbisyo sa pangunahing
pangangalaga (PCP) tungkol sa pagpapabakuna sa inyong anak kapag
kumonsulta kayo sa klinika, kasama na ang para sa eksaminasyon
sa isports o taunang checkup. Tawagan ang tanggapan ng PCP para
magtakda ng pagkonsulta para sa inyong anak. Maaari rin ninyong
tawagan ang telepono ng aming Departamento ng Mga Serbisyo sa
Miyembro para humingi ng tulong sa (800) 863-4415.
TTY: (800) 735-2929 o 711.
Para sa karagdagang impormasyon, puwede ninyong matingnan ang
mga sumusunod na mga link:
Impormasyong tungkol sa Bakuna:
http://www.vaccineinformation.org/hpv/
Centers for Disease Control and Prevention (CDC):
https://www.cdc.gov/hpv/parents/vaccine/six-reasons.html ❖

Ang Kaibigang Parmasyutiko sa Inyong
Lugar, Matulunging Tagabigay ng Serbisyo
sa Pangangalagang Pangkalusugan
May mga 7 sa bawat 10 katao ang pumupunta sa botika minsan sa isang
buwan. Madalas na pumupunta sila doon para kunin ang mga reseta
(gamot). Tinitiyak ng mga parmasyutiko na ligtas ang mga gamot na
inirereseta sa inyo. Puwedeng mangbakuna ang mga parmasyutiko para
matulungan ang mga tao na makaligtas sa sakit gaya ng trangkaso at
tusperina. Naglalaan din sila ng gamot sa mga taong gustong huminto sa
paninigarilyo at nagbibigay ng gamot para makatulong na gawing mas
ligtas ang paggamot sa pag-abuso sa opyo.
Nakikipagtulungan ang mga parmasyutiko sa mga doktor, pasyente, at
sa publiko. Kung minsan, sa parmasyutiko nagtatanong ang mga tao
tungkol sa kanilang kalusugan at problema sa kalusugan. Nagtitiwala ang
mga tao sa parmasyutiko na masasagot nila ang mga tanong tungkol sa
hindi kailangan ng reseta na paggamot sa karaniwang sakit gaya ng ubo
at sipon, di-malubhang pamamantal, at mga allergy. Kapag iniisip ng
parmasyutiko na may karamdaman ang isang tao na kailangang gamutin,
sasabihan nila ang taong iyon na kumonsulta sa doktor.
Mahalaga ang papel ng mga parmasyutiko sa ating sistema ng pangangalaga
ng kalusugan sa pakikipagtulungan sa mga nars, doktor, at iba pang
manggagawa sa kalusugan. Sa susunod na nasa botika kayo, tandaan na
makakatulong sa inyo ang parmasyutiko para manatiling malusog. ❖

Aklat-Gabay ng Miyembro ng PHC
(PHC Member Handbook)
May impormasyong kailangan ninyo ang inyong Aklat-Gabay ng
Miyembro. Ipinapaliwanag nito ang mga serbisyo at benepisyo na
makukuha ninyo bilang miyembro ng Partnership HealthPlan of
California (PHC). Nagbibigay din ito ng impormasyon tungkol sa
inyong mga karapatan at responsibilidad bilang miyembro ng PHC.
Impormasyong makikita ninyo sa inyong Aklat-Gabay ng Miyembro:
• Paano makakuha ng mga serbisyong pangangalagang
pangkalusugan at mga gamot
• Ano ang gagawin kung kailangan ninyong makatanggap agad ng
pangangalaga
• Paano namin nirerepaso ang bagong teknolohiya sa paggamot
• Ano ang mga limitasyon ng PHC sa mga serbisyo nito
• Paano humingi ng pangalawang opinyon
• Paano maghain ng karaingan o apela
• Paano makakuha ng impormasyon tungkol sa pangunahing
pangangalaga
• Paano makakuha ng impormasyon tungkol sa pangangalaga ng
espesyalista at iba pang tagabigay ng serbisyo sa loob ng samahan
• Ano ang gagawin kapag nasa labas kayo ng lugar na
pinagseserbisyuhan
• Ano ang gagawin kung kailangan ninyo ng tulong sa labas ng oras
ng serbisyo
• Paano humingi ng tulong sa ibang wika
• Kung ano ang gagawin kung mayroon kayong tanong tungkol sa
paghabol ng kabayaran o presyo ng serbisyo.
• At higit pa
Nakakatanggap ang lahat ng miyembro ng kopya ng Aklat-Gabay ng
Miyembro sa unang pagpapa-enroll nila sa PHC. Kung gusto pa ninyo
ng isa pang kopya ng aklat-gabay, tawagan kami sa (800) 863-4155. Ang
mga gumagamit na TTY ay makakatawag sa California Relay Service sa
(800) 735-2929 o tumawag sa 711. Maaari din ninyong makita ang aklatgabay sa aming website sa www.partnershiphp.org. ❖
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Masustansiyang Recipe na Dapat Subukan
Three Sisters Salad
Tinutukoy sa “three sisters” ang mais, beans, at kalabasa (tulad ng
zucchini). Itinanim ng mga Katutubong Amerikano ang mga gulay
na ito na sama-sama sa hardin dahil nagtutulungan ang mga ito
sa kani-kanilang pagtubo. Nagbibigay din ang “three sisters” ng
masustansiyang pagkain sa inyong katawan.
Hain para sa 4, madali lamang gawin
Mga Sangkap
1, 15-ounce na lata ng low sodium beans na gusto ninyo
1, 11-ounce na lata ng mais o 1 tasa ng sariwa o iladong mais
1 maliit na zucchini, tinadtad
1 kutsara ng tinadtad na cilantro
2 kutsara ng lime juice
1 siling jalapeno tinadtad ng pino, tinanggalan ng buto (opsiyonal)

Mga Direksiyon
1. Para maging makulay, magdagdag ng kaunting tinadtad na siling
pula, kahel o berde

Impormasyon tungkol sa Mga Doktor
ng PHC
Kontakin ninyo kami o mag-klik sa aming online na direktoryo sa
http://www.partnershiphp.org/Members/Medi-Cal/Pages/Find-aPrimary-Care-Provider.aspx, kung gusto ninyong makakuha
ng mga sumusunod na impormasyon tungkol sa mga dalubhasa
sa panggagamot:
• Pangalan, address, mga numero ng telepono
• Mga propesyonal na kuwalipikasyon
• Espesyalidad
• Medikal na paaralan na pinasukan*
• Pagtatapos sa residency*
• Katayuan ng Board certification
*Kung gusto ninyo ng impormasyon tungkol sa edukasyon at/o
pagsasanay ng inyong practitioner o doktor, puwede ninyong
mahanap ang impormasyon sa Medical Board of California website
sa www.mbc.ca.gov sa ilalim ng License Search. Puwede rin naming
bigyan kayo ng impormasyong ito sa pamamagitan ng pagtawag sa
numerong nakasaad sa ibaba.
Puwede kayong humiling ng kopya ng Direktoryo ng Tagabigay ng
Serbisyo (Provider Directory) sa pamamagitan ng pagtawag sa amin sa
(800) 863-4155. Sa mga gumagamit ng TTY: Ang mga gumagamit na
TTY ay makakatawag sa California Relay Service sa (800) 735-2929 o
tumawag sa 711. ❖

2. Tanggalan ng sabaw ang beans at ilagay sa medyo malaking bowl.
Isama ang mais, zucchini, cilantro, lime juice, at mga sili.
3. Haluin. Ihain agad o palamigin muna sa refrigerator. Puwedeng side
dish ang recipe na ito, o palaman sa taco, isama sa mga salad, at iba pa.

Impormasyon sa Nutrisyon
Laki ng serving: 1 tasa Dami ng Calories: 220 Total na fat: 1 g
Saturated fat: mas kaunti sa 1 g Carbohydrates: 43 g Protina: 11 g
Fiber: 13 g Sodium: 331 mg
Galing ang Recipe sa: www.eatfresh.org ❖

Ano ang Kalusugan ng Populasyon?
Paghadlang sa Mga Impeksiyon
na Naililipat ng Pagtatalik (Sexually
Transmitted Infections o STIs)
Puwedeng kumalat ang STIs sa tao sa pamamagitan ng malapitang
kontak, gaya ng pagtatalik. Kasama dito ang pagtatalik na vaginal, oral,
o anal. Karaniwan sa Estados Unidos ang STIs. May 20 milyon bagong
kaso sa Estados Unidos taun-taon. Kalahati sa lahat ng mga bagong
kaso ay sa kabataang edad 15 hanggang 24. Kahit sinong nakikipagtalik
ay puwedeng mahawa ng isang STI.
Mas mataas na nanganganib na mahawa ng STI ang ilang grupo ng tao.
Kasama sa mga grupo ng taong ito ang:
• Mga may Human Immunodeficiency Virus (HIV)
• Lalaking nakikipagtalik sa kapwa lalaki
• Mga sex worker at kanilang mga kliyente
• Mga taong higit sa isa ang partner o may mga partner na galing sa
mga grupong mataas ang panganib sa sakit
Mukhang nakakatakot ang STIs, pero maraming STIs ang nagagamot
at marami ang napapagaling. Magandang balita na puwedeng maiwasan
ang STIs. Sa pagsunod sa mga hakbang na ito, mapapanatili ninyong
malusog ang sarili at ang (mga) katalik ninyo:
• Gumamit ng kondom sa pakikipagtalik na oral, vaginal, at anal.
• Magpainiksiyon ng angkop na bakuna para maprotektahan kayo sa
ilang STIs.
• Dalasang magpasuri para sa STIs at hilingin din sa mga katalik na
magpasuri.
• Kumonsulta sa inyong PCP tungkol sa pildoras na tinatawag na
PrEP para maiwasan ang HIV.
Ang magpasuri ang tanging paraan para malaman kung may STI kayo.
Ang pagsusuri at paggamot ng STIs ay sakop nang libre sa inyong mga
benepisyo. Kumonsulta sa inyong tagabigay ng serbisyo sa pangunahing
pangangalaga (PCP) tungkol sa mga paraan para maprotektahan sa STIs
kayo at ang inyong (mga) katalik. ❖
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Ang kalusugan ng Populasyon ay isang paraan ng pag-iisip tungkol
sa kalusugan ng lahat ng nakatirang tao sa isang lugar, gaya ng isang
komunidad, zip code, siyudad, o county. Ang mga taong nagtatrabaho
sa Kalusugan ng Populasyon ay humahanap ng pagkakaiba ng
kalusugan sa loob ng mga grupo ng tao na nakatira sa isang lugar at
magpaplano pagkatapos para mawala ang pagkakaiba at tulungan ang
lahat para maging malusog.
Gusto ng PHC na maging malusog ang lahat hanggang sa
pinakapuwede. Kaya may departamento ng Kalusugan ng Populasyon
ang PHC. Nagtataka siguro kayo kung paano malalaman ng
PHC ang mga pagkakaiba sa kalusugan ng 14 na mga county na
pinaglilingkuran namin. Maraming paraan kaming susubukan para
malaman ang mga pagkakaiba, gaya ng pagtingin sa mga ulat ng mga
paghahabol ng kabayaran at mga ginagawa sa pamamahala ng mga
kaso. Puwede rin naming tingnan ang mga data ng aming mga kasama
sa county gaya ng Departments of Public Health at mula sa estado
ng California. Makukuha sa mga data na ito ang mga bagay gaya ng
kung aling mga zip code ng PHC ang may maraming taong may hika o
diyabetis. Puwede rin naming malaman ang tungkol sa mga pag-uugali
na masama sa kalusugan ninyo, gaya ng paninigarilyo at vaping.
Isa sa mga paraan para malaman ang tungkol sa mga miyembro namin
ang pag-email sa inyo o pakikipag-usap sa inyo sa mga health fair
para makapagtanong tungkol sa kung ano ang mahalaga sa inyo para
maging malusog. Puwede kayong magsabi ng tungkol sa mga bagay
sa komunidad ninyo na nagpapanatiling malusog sa inyo at mga
bagay na nakakasama sa kalusugan ninyo. Ang pagtulong sa amin
na maintindihan kung paano mapapabuti ng PHC ang kalusugan at
kabutihan ng lagay ng katawan at isip ninyo ay napakahalaga sa amin.
Gagamitin ng departamento ng Kalusugan ng Populasyon ang sinabi
ninyo sa amin para gumawa ng mga programa na tumutugon sa mga
pagkakaiba sa kalusugan sa inyong komunidad. Makikipagtulungan din
kami sa mga lider sa komunidad, ahensiya, at mga tagabigay ng serbisyo
sa pangangalagang pangkalusugan para tiyakin na alam ng lahat ng
miyembro namin ang tungkol sa mga bago o kasalukuyang programa
at serbisyo na makakapagpahusay sa kanilang kalusugan. Sa halip na
tumulong nang paisa-isa, tumutulong ang Kalusugan ng Populasyon sa
mga komunidad na maging malusog at manatiling malusog. ❖

Mga Serbisyo sa Miyembro
(Member Services) ng PHC
(800) 863-4155
Kung mayroon kayong problema o tanong tungkol sa inyong
pangangalagang medikal, pakitawagan kami. Handa kaming tumulong
Lunes – Biyernes, 8 a.m. – 5 p.m. Makatutulong kami sa inyo sa:
• Pangkalahatang impormasyon tungkol sa inyong mga benepisyong
medikal
• Pagpili o pagpapalit ng inyong doktor o grupong medikal
• Paghiling ng bagong PHC ID card
• Mga isyu tungkol sa singil sa paggamot
• Mga problema o reklamo tungkol sa inyong pangangalagang medikal
• Pagtatakda ng konsultasyon
• Mga problema kung paano mapupunan ang inyong mga reseta
• Mga serbisyo ng interpreter
• Impormasyon tungkol sa inyong Referral o Awtorisasyon
sa Paggamot ❖

Maging Handa sa Mga Emergency:
Mga Nakatutulong na Payo
Tag-araw na at habang umiinit ang panahon, gusto namin na kayo ay
manatiling nagiginhawahan at uminom ng maraming tubig. Panahon
din ito upang maghanda para sa mga mabilis kumalat na sunog. Kung
mayroon kayong emergency kit, ngayon ang mabuting panahon upang
tiyaking nakahanda ito para magamit. Kailangan ninyo ring i-update
ang mga papeles, tulad ng listahan ng mga kontak, na puwedeng
nagbago sa loob ng taon. Ang pagiging handa para sa mga emergency
ay lubhang mahalaga para sa mga kabahayang may mga miyembro ng
pamilya na may kapansanan, gumagamit ng kasangkapang
de-koryente, o umiinom ng gamot na kailangang
manatiling malamig.

Mga Serbisyong Pang-Laboratoryo
Nakikipagkontrata ang PHC at ilan sa aming mga doktor sa mga
partikular na tagasilbing laboratoryo para sa mga serbisyo. Kapag
inirekomenda kayo ng inyong doktor para gamitin ang mga
serbisyo sa laboratoryo, tiyaking maitatanong ninyo sa inyong
doktor kung aling laboratoryo ang dapat ninyong gamitin. Kung
hindi alam ng inyong doktor, palaging puwede ninyo kaming
tawagan sa (800) 863-4155. ❖

Mga Karapatan at Responsibilidad
ng Miyembro
Alam ba ninyo ang inyong mga karapatan at responsibilidad
bilang isang miyembro ng PHC? Para makakuha ng kopya ng
aming Pahayag ng Mga Karapatan at Responsibilidad, puwede
ninyo kaming kontakin sa (800) 863-4155 o bumisita sa aming
website sa www.partnershiphp.org. Ang mga gumagamit na TTY
ay makakatawag sa California Relay Service sa (800) 735-2929 o
tumawag sa 711. ❖

Pahayag ng Batas sa Privacy
Naaatasan ng batas ang PHC na panatilihin ang privacy ng inyong
impormasyong pangkalusugan. Naaatasan kaming sabihin sa inyo
ang aming mga legal na tungkulin at mga pamamalakad sa privacy
kung saan may kinalaman ang inyong protected health information
(PHI).
Para sa kopya ng aming Abiso sa Pamamalakad sa Privacy
(Notice of Privacy Practice), paki-kontak kami sa (800) 863-4155
o bumisita sa aming website sa www.partnershiphp.org. Ang mga
gumagamit na TTY ay makakatawag sa California Relay Service
sa (800) 735-2929 o tumawag sa 711. ❖

Ang inyong kit ay dapat maglaman ng mga
pangunahin tulad ng:
• Pagkain at tubig kahit man lang para sa
3 araw
• First aid kit
• Mga lente (flashlight) at ekstrang baterya
• Pagkain at tubig para sa inyong mga
alagang hayop
Ang inyong kit ay dapat ding may mga
kopya ng:
• Mga reseta ng gamot
• Mga card ng seguro sa kalusugan
• Mga numero ng telepono ng doktor
• Mga numero ng telepono ng mga miyembro ng pamilya
Baka gusto ninyong kumuha ng tag na pang-alertong medikal na
nakalista ang inyong mga gamot at allergy, kung mayroon kayo.
Maaari itong makatulong sa inyo kung kayo ay nasaktan sa isang
emergency at hindi makapagsalita. Kung gumagamit kayo ng
kasangkapang medikal, gumawa ng listahan ng mga kasangkapan
kabilang ang mga serial number. Ang listahang ito ay maaari ring
ilagay sa inyong emergency kit. Kung regular kayong sumasailalim sa
paggamot, humanap ng ibang lugar na maaari ninyong puntahan kung
sakaling sarado ang inyong sentro ng paggamot sa oras ng emergency.
Kausapin ang mga miyembro ng inyong pamilya at gumawa ng
plano sakaling kailangang iwan ninyo ang inyong bahay sa oras ng
emergency. Magsanay ng inyong plano bago pa ninyo kailanganing
gamitin ito.
Matuto pa:
• Bisitahin ang website o Facebook page ng Office of Emergency
Services ng inyong county
• Bisitahin ang www.ready.gov para sa mga nakatutulong na payo ❖
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Mga Bago tungkol sa Mga Sakop na
Gamot ng PHC
Nakikipagmiting ang PHC sa mga doktor at parmasyutiko bawat 3
buwan para pag-usapan ang listahan ng mga gamot na nasasakop
ng PHC. Idinadagdag o ibinabawas ang mga gamot kung minsan sa
listahang ito. Magagamit ninyo ang link sa ibaba para makita ang
mga pagbabago kung aling mga gamot ang nasasakop o para makita
ang buong listahan ng mga sakop na gamot ng PHC. Kung mayroon
kayong anumang tanong, tumawag sa amin sa (800) 863-4155. Ang
mga miyembro na hindi makuha nang online ang aming listahan
ng mga sakop na gamot ay puwedeng tumawag at humiling ng
nakalimbag na kopya. Ang mga gumagamit na TTY ay makakatawag
sa California Relay Service sa (800) 735-2929 o tumawag sa 711.
Buong listahan ng sakop na mga gamot ng PHC:
http://www.partnershiphp.org/Providers/Pharmacy/Documents/
Pharmacy%20Updates/2020/PHC_Medi-Cal_Formulary%202020.pdf
Mga pagbabago sa sakop na mga gamot ng PHC
(mga pagbabago ng P&T):
http://www.partnershiphp.org/Providers/Pharmacy/Pages/PTFormulary-Changes.aspx ❖

Mga Benepisyo sa Transportasyon:
Pagpunta sa Inyong Mga Konsultasyon

Mga Programa at Serbisyo

Alam ba ninyo na puwede kayong makakuha ng transportasyon para sa
inyong serbisyong sakop ng Medi-Cal?

Mga serbisyo para sa pasyenteng hindi namamalagi sa
ospital (outpatient)

May apat na uri ng serbisyong transportasyon na puwede ninyong
makuha bilang miyembro ng Partnership HealthPlan of California (PHC):

Mga Serbisyo sa Transportasyong
Pang-emergency
Sakop namin ang mga serbisyong ambulansiya. Kung kailangan ninyo
ng pang-emergency na transportasyon, tumawag sa 911. Hindi ninyo
kailangang tanungin ang inyong doktor.

Hindi Pang-emergency na Transportasyon
sa Paggamot (Non-emergency Medical
Transportation, NEMT)
Sakop namin ang serbisyo sa hindi pang-emergency na transportasyon
sa paggamot. Ito ay para kung mayroon kayong pisikal o medikal
na kondisyon na humahadlang sa inyo upang makapunta sa inyong
konsultasyon sakay ng kotse, bus, tren o taxi. Kailangan ninyong
humiling ng serbisyong NEMT mula sa inyong doktor. Alam ng inyong
doktor kung anong uri ng transportasyon ang kailangan para sa inyong
karamdaman. Kung kailangan ninyo ng tulong upang makalabas ng
inyong bahay, makasakay ng sasakyan, at makapunta sa tanggapang
medikal, puwede kayong makakuha ng serbisyong NEMT. Ang mga uri
ng serbisyong NEMT ay: ambulansiya, wheelchair van, gurney van, at
air transport.
Upang humiling ng serbisyong NEMT na ipinayo ng inyong doktor,
paki-tawag sa Care Coordination nang hindi bababa sa 5 araw na may
pasok bago ang inyong konsultasyon. Tumawag sa (800) 809-1350,
Lunes-Biyernes, 8 a.m. – 5 p.m. Para sa agarang konsultasyon, tumawag
sa pinakamadaling panahon.

Hindi Paggamot na Transportasyon (Non-Medical
Transportation, NMT)

• Ang mga miyembro na nakatalaga sa Kaiser ay dapat
makipag-ugnayan sa Mga Serbisyo sa Miyembro ng Kaiser
sa (800) 464-4000
• Ang mga Miyembro na may Medicare Part B lang, ay dapat
makipag-ugnayan sa 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227)
• Ang lahat ng iba pang mga miyembro, tumawag sa Beacon
sa (855) 765-9703
Mga serbisyo para sa pasyenteng namamalagi sa
ospital (inpatient)
Ang Departamento ng Kalusugan ng Isip ng inyong county ay patuloy
na magkakaloob ng mga serbisyo ng kalusugan ng isip sa inpatient
(pasyenteng namamalagi sa ospital). Para sa numero ng telepono
ng inyong Departamento ng Kalusugan ng Isip (Mental Health
Department) sa inyong county, tumawag sa amin sa (800) 863-4155.
For TTY, call (800) 735-2929 or 711.
Programa ng Pagbibigay Payo ng Nars:
Ang PHC ay naghahandog ng libreng Programa ng Pagbibigay Payo ng
Nars sa mga miyembro nito. Ang Advice Nurse Program ng PHC ay
handang magamit ng 24 oras, 7 araw sa isang linggo.
Puwede ninyong makausap ang Advice Nurse ng PHC sa pamamagitan
ng pagtawag sa (866) 778-8873.
Mga Programa para sa Koordinasyon ng Pangangaalaga
(Care Coordination):
Tumawag sa pangkat CC sa (800) 809-1350, puwede nila kayong
matulungan sa:
• Pamamaraang Makagamit ng Pangangalaga
• Pamamahala ng Kaso
◦ Koordinasyon ng Pangangalaga

Pagagamitin kayo ng PHC ng kotse, taxi, bus o gas mileage
reimbursement upang makapunta sa inyong konsultasyon. Puwede
kayong makakuha ng: gas mileage reimbursement kung ang miyembro
ng pamilya o kaibigan ay dadalhin kayo sa inyong konsultasyon (ang
mga miyembro ay hindi mababayaran nang direkta), pases sa bus/tiket
sa para-transit, taxi voucher, at tiket sa tren.

• Edukasyonng Pangkalusugan

Babayaran namin ang pinakamurang singil ng serbisyong NMT na
makatutugon sa inyong pangangailangan sa paggamot. Halimbawa,
kung may dumadaang bus malapit sa inyo at sa inyong konsultasyon,
puwede kayong makakuha ng pases sa bus pero hindi ng taxi.

• Mga Serbisyo sa Rehiyon

◦ Mga Complex na Kondisyon
◦ Pagharap sa Mga Bagong Natukoy na Sakit (Diagnoses)
• Mga Serbisyo sa Komunidad
• Mga Serbisyong Pambata ng California (California Children
Services, CCS)
• Applied Behavioral Health

Para makakuha ng serbisyong NMT, tumawag sa Medical
Transportation Management (MTM) sa (888) 828-1254, LunesBiyernes, 8 a.m. – 5 p.m. Tumawag sa MTM nang hindi bababa sa 5
araw na may pasok bago ang inyong konsultasyon. Kung agaran ang
inyong konsultasyon, tumawag sa pinakamadaling panahon.

• Pamamaraang Makagamit ng Kalusugan ng Isip

Karagdagang Mga Benepisyong Kaugnay ng
Transportasyon para sa mga Miyembrong Wala
pang 21

• Transportasyon para sa mga konsultasyon ❖

Puwedeng masakop ng PHC ang pagkain, bayad sa toll, tirahan, at
parking. Kailangan ninyong hilingin sa MTM ang mga serbisyong
ito bago ang konsultasyon. Upang makuha ang mga karagdagang
benepisyong ito, paki-tawagan ang MTM sa (888) 828-1254, LunesBiyernes, 8 a.m. – 5 p.m. Tumawag sa MTM nang kahit 5 araw na
may pasok bago ang inyong konsultasyon. Kung agaran ang inyong
konsultasyon, tumawag sa lalong madaling panahon. ❖
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Kompidensyal na Mga Serbisyo sa Kalusugan ng Isip:

• Pangangalaga Bago at Pagkatapos ng Panganganak
• Pangangalaga para Mabawasan ang Pananakit (Palliative Care)
• Pangangalaga sa Pangmatagalang Pananakit (Chronic Pain Care)

Programang Whole Child Model (WCM)
Narinig na ba ninyo ang Whole Child Model (WCM)? Kung ang
inyong anak ay nakakakuha ng Mga Serbisyong Pambata ng California
(California Children’s Services o CCS), ang programang WCM ay
isang benepisyo para sa inyong anak. Ang programang WCM ay
tumutulong sa mga miyembro at sa kanilang pamilya na makuha ang
kanilang CCS at di-CCS na mga benepisyo sa isang lugar! Ang PHC
ay mayroong nars na tagapamahala ng kaso sa aming departamento
ng Koordinasyon ng Pangangalaga (Care Coordination o CC) na
handang tumulong sa pagpaplano ng pangangalaga para sa mga
miyembro sa programang ito. Ang departamento ng CC ay tumutulong
sa inyo na makahanap ng mga doktor, serbisyo sa pangangalagang
pangkalusugan, mapagkuunan ng tulong o impormasyon at iba
pang benepisyo. Iniuugnay nila kayo sa pangangalaga na kailangan
ng inyong anak. At kung konektado na kayo sa pangangalaga, ang
departamento ng CC ay makatutulong na mapaunlad ang koordinasyon
ng mga serbisyo sa pagitan ninyo at ng inyong mga tagabigay,
tagapangalaga, at/o iba pang ahensiya ng komunidad.
Ang departamento ng CC ay makatutulong sa inyo, o sa inyong
pamilya, sa mga bagay tulad ng:
• Pagkuha ng pangangalaga mula sa doktor o espesyalista
• Paglabas ng ospital at pag-uwi sa tahanan

Habang lumalaki ang inyong anak, maaaring para silang nagbabago
araw-araw. Ang taunang konsultasyong well-child sa tagabigay ng
serbisyo sa pangunahing pangangalaga (PCP) ng inyong anak ay
panahon para sa inyo na pag-usapan ang kanilang pangkalahatang
kalusugan, paglaki, at pag-unlad. Kayo o ang inyong anak ay
magpupuno ng form ng Staying Healthy Assessment (SHA) o
rerepasuhin ang dati mula sa konsultasyong well-child ng nagdaang
taon. Ito rin ay panahon upang magtanong tungkol sa kalusugan ng
inyong anak o malaman kung ano ang dapat asahan sa susunod na taon.
Ang konsultasyon ay mabuti kapwa para sa inyo at inyong anak.
Binibigyan kayo nito ng panahong pag-usapan ang anumang isyu na
maaari ninyong napuna, at malaman ang mga mahalagang bahagi
(milestone) na dapat matugunan ng inyong anak sa buong taon. Ang
mga mahalagang bahagi ay mga bagay na dapat magawa ng inyong
anak habang sila ay lumalaki.

Ano ang Nangyayari sa Konsultasyong Well-Child?
• Kasaysayan ng kalusugan
• Kasaysayan ng Pisikal na Pag-unlad

• Mga alalahanin sa kalusugan

• Kasaysayan ng Pag-unlad ng Isip

• Pagkuha ng mga kagamitang medikal

• Eksaminasyong Pisikal

• Mga gamot

• Mga bakuna (mga Iniksiyon), kung kailangan

• Pagpapalit ng inyong pangangalaga tungo sa tagabigay ng serbisyo
sa matanda o espesyalistang pangmatanda
• Pagkuha ng pangangalagang pag-iwas sa sakit (preventive care)
mula sa inyong Medikal na Tinutuluyan (Medical Home)

• Edukasyonng Pangkalusugan
• Gabay tungkol sa iba pang pangangailangang pangkalusugan batay sa
edad ng inyong anak

Tumawag sa departamento ng CC kung kailangan ninyo ng tulong
sa pagkuha ng pangangalaga o upang mas may malaman tungkol sa
WCM. Ang numero ng telepono ay (800) 809-1350, at matatawagan
kami tuwing Lunes – Biyernes, 8 a.m. hanggang 5 p.m.Ang mga
gumagamit ng TTY ay makatatawag sa California Relay Services sa
(800) 735-2929 o tumawag sa 711. ❖

Paano Ko Maitatakda ang Konsultasyong Well-Child?

Sumali sa Tagapayong Lupon para sa
Pamilya (Family Advisory Committee)

TTY: (800) 735-2929 or 711. ❖

Ang Whole Child Model (WCM) Family Advisory Committee (FAC) ay
komite ng PHC na nakatuon sa pangangalaga at pangangailangan ng mga
miyembro na nasa WCM ng PHC at nakakakuha ng Mga Serbisyong
Pambata ng California (California Children’s Services o CCS).

Panlilinlang (Fraud) sa Medi-Cal

Ang mga miyembro ng FAC ay kinabibilangan ng mga magulang/
tagapangalaga, foster parents, grupong pangkomunidad, at/o
mga consumer advocate. Sa mga pulong, ang mga miyembro ay
nagbabahagi ng impormasyon, nagsusulong at nakikipag-ugnay sa iba
pang miyembro ng FAC na may kaparehong mga layunin at alalahanin.
Ang layunin ng grupo ay mapaunlad ang kalidad ng pangangalaga at
serbisyo para sa mga miyembro at pamilya na nasa programang WCM.
Ang FAC ay kasalukuyang naghahanap ng mga bagong miyembro!
Kung gusto ninyong maging bahagi ng FAC o gusto lang dumalo sa
pulong upang matuto tungkol dito, paki-email sa FAC@partnershiphp.
org o tumawag sa Mga Serbisyo sa Miyembro sa (800) 863-4155.
Mayroon pang mga impormasyon tungkol sa FAC sa aming website sa
www.partnershiphp.org.
Ang mga petsa para sa mga susunod na pulong sa 2020 ay Setyembre
16 at Nobyembre 18. Umaasa ang FAC na kokontak kayo sa amin! ❖
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Bakit Mahalaga sa Anak Ninyo na
sumailalim sa Konsultasyong Well Child?

Ang pinakaangkop na panahon upang magtakda ng konsultasyong wellchild ay kung malusog ang inyong anak, at malapit na ang kanilang
kaarawan. Tawagan ang tanggapan ng inyong PCP at magpatakda ng
konsultasyong well-child. Maaari rin ninyong tawagan ang telepono ng
aming Departamento ng Mga Serbisyo sa Miyembro para humingi ng
tulong sa (800) 863-4415.

Ang panlilinlang (fraud) sa Medi-Cal ay nagkakahalaga ng milyonmilyong dolyar bawat taon. Hinahadlangan nito na kami at ang estado
ay makapagkaloob ng mas maraming mga serbisyo.
Ang lahat ng kasama sa pamilya ng PHC (mga miyembro, mga
doktor, at staff ng PHC) ay kailangang tumulong na mapababa ang
napakamahal na isyu na ito. Kapag pinapahintulutan ng mga miyembro
ang kapamilya at/o mga kaibigan na ipagamit ang kanilang ID card sa
Medi-Cal para sa pangangalaga, pinapataas nito ang gastos ng MediCal. Isang krimen na ipagamit sa iba ang inyong ID card sa Medi-Cal.
Para mabawasan ang panlilinlang, hihingi ang kawani sa tanggapan ng
inyong doktor ng picture ID. Kung sa palagay ninyong may nagaganap
na panlilinlang, puwede ninyong tawagan ang aming fraud hotline
number sa (800) 601-2146. May fraud hotline number rin ang estado
sa (800) 822-6222. Ang dalawang ito ay namamahala sa mga hindi
nagpapakilalang impormasyon. Hindi ninyo kailangang ibigay ang
inyong personal na impormasyon para i-ulat ang pinaghihinalaang
panlilinlang. Tandaan, sa tulong ninyo ay mapapahinto natin ang
napakataas na gastusing ito sa mga nagbabayad ng buwis. ❖

