SCFHP Cal MediConnect Plan (Medicare-Medicaid Plan)
2019 Listahan ng Matibay na Kagamitang Medikal (Listahan ng Durable
Medical Equipment o DME)
Ano ba ang Matibay na Kagamitang Medikal?
Ang matibay na kagamitang medikal (DME) ay mga tiyak na bagay na ipinag-uutos ng iyong doktor
para magamit mo sa tahanan. Ang mga halimbawa ay mga walker (andador), wheelchair (silyang degulong), o mga kamang pang-ospital.
Anong kagamitan ang sinasaklaw ng aking planong pangkalusugan?
Kabilang sa mga saklaw na item ang, ngunit hindi limitado sa: mga wheelchair, saklay, kamang pangospital, nebulizer, kagamitan para sa oxygen, IV infusion pump, walker at mga speech generating
device. Ang listahan sa susunod na pahina ang magsasabi sa iyo ng mga brand at tagagawa ng
matibay na kagamitang medikal na babayaran ng Santa Clara Family Health Plan Cal MediConnect
Plan (Medicare-Medicaid Plan). Maaaring kailanganin ang paunang pahintulot.
Gayunman, kung baguhan ka sa Santa Clara Family Health Plan (SCFHP) Cal MediConnect Plan, at
gumagamit ng brand ng matibay na kagamitang medikal na wala sa aming listahan, ipagpapatuloy
namin ang pagbabayad sa brand na ito para sa iyo sa loob ng hanggang 90 araw. Sa pagkakataong
ito, dapat kang makipag-usap sa iyong doktor upang mapagpasiyahan kung anong brand ang
medikal na nararapat para sa iyo pagkatapos ng 90 araw na panahong ito. (Kung hindi ka sumasangayon sa iyong doktor, maaari mong hilingin sa kanya na i-refer ka para sa pangalawang opinyon).
Paano kung hindi ako sumasang-ayon sa desisyong ito?
Kung ikaw (o ang iyong doktor) ay hindi sang-ayon sa aming desisyon tungkol sa pagbabayad para
sa iyong kagamitan, ikaw o ang iyong doktor ay maaaring maghain ng apela. Maaari ka ring maghain
ng apela kung hindi ka sumasang-ayon sa desisyon ng iyong doktor tungkol sa kung anong produkto
o brand ang tama para sa iyong medikal na kondisyon. Para sa karagdagang impormasyon tungkol
sa mga apela, tingnan ang Handbook ng Miyembro ng SCFHP Cal MediConnect, Kabanata 9, “Ano
ang gagawin kung mayroon kang problema o reklamo (mga desisyon sa nasasaklaw, apela,
reklamo).”
Paano kung kailangan ko pa ng karagdagang impormasyon?
Ang Handbook ng Miyembro ay nagbibigay ng mga detalye tungkol sa iyong saklaw sa SCFHP Cal
MediConnect at mga kinakailangang paunang pahintulot. Tingnan ang Kabanata 4, “Ang Chart ng
Mga Benepisyo.”
Kung kailangan mo ng kopya ng Handbook ng Miyembro, tumawag sa Customer Service sa
1-877-723-4795, Lunes hanggang Biyernes, mula 8 a.m. hanggang 8 p.m. Ang mga TTY/TDD ay
dapat tumawag sa 1-800-735-2929 o 711. Libre ang tawag. Maaari mo ring makita ang Handbook ng
Miyembro sa aming website sa www.scfhp.com.
Ang Santa Clara Family Health Plan Cal MediConnect Plan (Medicare-Medicaid Plan) ay isang
planong pangkalusugan na nakikipagkontrata pareho sa Medicare at Medi-Cal upang makapagbigay
ng mga benepisyo ng dalawang programa sa mga nagpatala.
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Listahan ng Matibay na Kagamitang Medikal
Kagamitan

Kagamitan para sa CPAP-OxygenTracheostomy at mga Supply

Mga Tagagawa
Airgas
Bard
Carefusion
Covidien
Devilbiss
DriveInvacare
Fisher & Paykel
Jackson
Kendall

Kimberly Clark
McKesson
Medtronics
Philips
Resmed
Respironics
Salter
Smiths
Teleflex

BARD
Mga Supply at Drainage Kit para sa
Coloplast
Catheter
ConvaTec

Covidien
Hollister
McKesson

Mga Arinolang May Upuan
(Commode)

Drive

Invacare

Mga Feeding Tube at Enteral at
Supply

Abbott
Bard
Covidien
Kimberly Clark

McKesson
Nestle
MOOG/Zevex

Mga Glucometer, Test Strip, Lancet

Abbott

Mga Kamang Pang-opsital at
Kutson

Drive

Invacare

Mga Supply para sa Di-mapigil na
Pag-ihi/Pagdumi (Incontinence)

Covidien
Dignity
First Quality

Independence Medical
McKesson
Medline

Mga Kagamitang Pantulong sa
Pagkilos: Mga Wheelchair, Walker,
Sasakyang Dekoryente/baterya

Drive
Freedom
Invacare
Invavare
KI Mobility
McKesson
Medline

Permobil
PinDot
Pride
Quantum
Sunrise Medical
Top End

Pangangalaga ng Sugat at mga
Supply

Coloplast
ConvaTec
Covidien
DeRoyal

Hollister
Independence Medical
McKesson
Molnlycke
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Ang Diskriminasyon ay Labag sa Batas
Sumusunod ang Santa Clara Family Health Plan (SCFHP)
sa mga naaangkop na Pampederal na batas sa
karapatang sibil at hindi nandidiskrimina batay sa lahi,
kulay, bansang pinagmulan, edad, kapansanan o
kasarian. Ang SCFHP ay hindi nagtatangi ng mga tao o
hindi nagpapakita ng ibang pakikitungo dahil sa lahi, kulay,
bansang pinagmulan, edad, kapansanan o kasarian.
Ang SCFHP ay:
• Nagbibigay ng mga libreng tulong at serbisyo sa mga
taong may kapansanan upang mahusay silang
makipag-ugnayan sa amin, gaya ng:
o Mga kwalipikadong interpreter ng sign language
o Nakasulat na impormasyon sa iba pang mga
format (malaking print, audio, mga naa-access na
electronic na format, iba pang mga format)
• Nagbibigay ng mga libreng serbisyo sa wika sa mga
taong hindi Ingles ang pangunahing wika, gaya ng:
o Mga kwalipikadong interpreter
o Impormasyong nakasulat sa iba pang mga wika
Kung kailangan mo ang mga serbisyong ito, makipagugnayan sa Serbisyo para sa Customer sa 1-877-7234795, Lunes hanggang Biyernes, 8 a.m. hanggang 8 p.m.
Para sa mga gumagamit ng TTY/TDD, tumawag sa 1-800735-2929 o 711.
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Kung naniniwala kang hindi naibigay ng SCFHP ang mga serbisyong ito o
nandiskrimina ito sa ibang paraan batay sa lahi, kulay, bansang pinagmulan, edad,
kapansanan o kasarian, maaari kang maghain ng karaingan sa:
Attn: Appeals and Grievances Department
Santa Clara Family Health Plan
6201 San Ignacio Ave
San Jose, CA 95119
Telepono: 1-877-723-4795
TTY/TDD: 1-800-735-2929 o 711
Fax: 1-408-874-1962
Email: CalMediConnectGrievances@scfhp.com
Maaari kang maghain ng karaingan nang personal o sa pamamagitan ng koreo, fax o
email. Kung kailangan mo ng tulong sa paghahain ng hinaing, maaari kang tulungan ng
kinatawan ng Serbisyo para sa Customer.
Maaari ka ring maghain ng reklamo sa mga karapatang sibil sa U.S. Department of
Health and Human Services (Kagawaran ng Mga Serbisyong Pangkalusugan at Pantao
ng U.S.), Office for Civil Rights (Tanggapan para sa Mga Karapatang Sibil), sa
electronic na paraan sa Office for Civil Rights Complaint Portal, na makikita sa
https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, o sa pamamagitan ng koreo o telepono sa:
U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201
Telepono: 1-800-368-1019
TDD: 1-800-537-7697
Ang mga form ng reklamo ay makukuha sa http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.
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