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Tawagan Kami
Serbisyo para sa Mamimili
8:30 n.u. hanggang 5 n.h., Lunes hanggang 
Biyernes (maliban kung holiday)
1-800-260-2055

TTY/TDD
1-800-735-2929 o 711 

Medi-Cal/Healthy Kids HMO 

PANALONG KALUSUGAN
TAGLAMIG 2019

Ang mga rutinang eksaminasyon 
ng mata ay nakakatulong na 
suriin ang kalusugan ng mata 
mo at maagang mahuli ang mga 
problema. 

Bilang miyembro ng SCFHP 
Medi-Cal, ang mga benepisyo 
mo sa paningin ay nilalaan sa 
pamamagitan ng VSP. 

Kada dalawang taon, kasama 
ng mga benepisyo ng paningin 
mo ang: 

  ● Isang rutinang eksaminasyon 
ng paningin (kung may 
diyabetis ka, maaari kang 
mas madalas makakuha ng 
eksaminasyon ng mata) 

  ● Mga salamin para sa mga 

Panahon na sa 
rutinang mong 
eksaminasyon 
ng paningin?
Ang mga benepisyo 
mo sa paningin

minsan bawat taong: 
  ● Isang rutinang eksaminasyon 

ng paningin
  ● Salamin (na may frame 

allowance na $75) 
Para makahanap ng nasa loob 

ng-network na doktor, pumunta 
sa www.vsp.com at gamitin ang 
iyong ZIP code para makahanap 
ng isang malapit sa iyo. Kapag 
nahanap mo ang gusto mong 
doktor, maaari kang tumawag sa 
tanggapan nila para gumawa ng 
appointment. 

Kung kailangan mo ng 
transportasyon para makapunta 
sa appointment, pumunta 
sa mySCFHP at mag-log 
in sa portal ng miyembro 
sa member.scfhp.com. I-click 
ang “Request a Taxi” sa ilalim 
ng “Quick Links,” punan ang 
form, at isumite ito. Siguruhing 
isumite ito nang hindi bababa 
sa tatlong araw ng negosyo 
bago ang iyong appointment. 
Tatawagan ka namin para sa 
higit pang impormasyon. 

miyembro mas bata sa edad 
na 21 na kuwalipikado 

  ● Mga salamin sa mga 
kababaihang buntis at 
postpartum 

  ● Mga salamin para sa mga 
miyembrong nakatira sa 
pasilidad ng dalubhasang 
pag-aalaga 

Bilang miyembro ng 
SCFHP Healthy Kids, ang 
mga benepisyo mo sa paningin 
ay ilalaan din sa pamamagitan 
ng VSP para maisama ang 
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Panatiliing 
napapanahon ang 
impormasyon mo 
Lumipat ka ba kamakailan? May bago ka 
bang numero ng telepono o adres para sa 
koreo? I-update ang iyong impormasyon 
para hindi mo malaktawan ang mga 
mahahalagang balita mula sa estado ng 
California tungkol sa iyong mga opsiyon 
ukol sa pangangalaga ng kalusugan. 

Paano baguhin ang iyong iyong 
impormasyon sa pakikipag-ugnayan sa 
Santa Clara County Social Services 
Agency: 
  ❱ Tumawag sa 1-877-962-3633, Lunes 

hanggang Biyernes, 8 a.m. hanggang 
5 p.m. 
  ❱ Pumunta sa www.mybenefits 

calwin.org para makahanap ng lokal na 
tanggapan sa field o para sa karagdagang 
impormasyon. 

Paano baguhin ang iyong impormasyon 
sa pakikipag-ugnayan sa Social Security 
Administration (SSA): 
  ❱ Tumawag sa 1-800-772-1213, Lunes 

hanggang Biyernes, 7 a.m. hanggang 
7 p.m. TTY: 1-800-325-0778 o 711 
  ❱ Pumunta sa isang lokal na tanggapan: 

www.ssa.gov/agency/contact
  ❱ Pumunta sa website: www.ssa.gov/ 

myaccount

Ang panloloko sa pangangalaga ng 
kalusugan ay seryosong usapin. Ang 
panloloko ay nagpapataas sa gastusin sa 
pangangalaga ng kalusugan para sa lahat 
ng tao. Narito ang limang paraan para 
makatulong kang mapigilan ang panloloko, 
pagsasayang at pang-aabuso:
1. Huwag kailanman ipahiram ang iyong 
ID ng miyembro sa ibang tao.
2. Abisuhan agad kami kung ang iyong ID 
card ng miyembro ay nawala o nanakaw.
3. Alamin kung sino ang may access sa 
impormasyon mo.
4. Tanungin ang iyong mga doktor 
kung anong eksaktong mga pagsusuri o 
pamamaraan ang gusto nila para sa iyo at 
bakit.
5. Subaybayan ang lahat ng pagbisita ng 
doktor at mga appointment na dadaluhan 
mo, hindi napuntahan o kinansela.

Kung naghihinala ka ng panloloko 
o paglabag sa pagkapribado, isulat ang 
pangalan, address, at numero ng ID ng 
taong nanloko, nagsayang o nang-abuso. 
Ibigay mo ang lahat ng impormasyon na 
kaya mo tungkol sa tao, ang mga petsa ng 

Makakatulong kang mapigilan 
ang panloloko, pagsasayang at 
pang-aabuso!

mga kaganapan at buod ng kung ano ang 
eksaktong nangyari.

Ipadala ang sulat mo sa pamamagitan 
ng mga sumusunod na paraan:

  ● Ipadala ang sulat sa koreo sa: SCFHP 
Compliance Officer

PO Box 18880, San Jose, CA 95158
  • Telepono: 1-408-874-1450, 24 oras 
bawat araw, 7 araw bawat linggo 
TTY: 1-800-735-2929 o 711

  • Email: reportfraud@scfhp.com
Maaari mo ring kontakin ang estado at 

pederal na ahensiya sa ibaba:
  ● California Department of Health 

Care Services (DHCS)
  • Telepono: 1-800-822-6222
  • Email: stopmedicalfraud@dhcs.ca.gov
  ● U.S. Department of Health and 

Human Services Office of Inspector 
General

  • Telepono: 1-800-447-8477
  • TTY: 1-800-377-4950
  ● Centers for Medicare & Medicaid 

Services
  • Telepono: 1-800-633-4227
  • TTY: 1-877-486-2048
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Ano ang gagawin sa mga napasong gamot o mga gamot 
na hindi mo na ginagamit 
Ang luma at hindi gamit na gamot ay maaaring mapanganib sa iyong pamilya, komunidad at kapaligiran. Siguruhing sundan ang 
partikular na tagubilin sa pagtapon sa kasamang papel sa pakete ng produkto. Kung walang mga tagubilin, maaari mong isauli ang mga 
napasong gamot sa lugar ng bagsakan. 

Sa pangkalahatan, ang mga parmasya ay may mga programa para ligtas na itapon ang mga gamot. Maaari ka ring bumisita sa isang 
Valley Health Center o sa istasyon ng pulis para isauli ang mga napasong gamot. Para makakita ng buong listahan ng mga lugar ng 
bagsakan, pumunta sa www.bit.ly/drop-offolddrugs. 

JOHN SMITH
30000000 
11-18-2005
M
7366440000
MARIA MARTINEZ 
1-408-555-5555 
DOCTOR’S MEDICAL GROUP 
INDEPENDENT PHYSICIAN

Member Name: 
Member ID:

Date of Birth: 
Gender:

 Health Plan (80840): 
Primary Care Provider 

Copayments: Rx: $10 generic/$15 brand 
$15 emergency room visit
$10 non-preventive services
$250 family maximum per year

Healthy Kids HMO
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4

5

1
2

Medi-Cal

JOHN SMITH
30000000 
11-18-1950
M
7366440000
MARIA MARTINEZ 
1-408-555-5555 
DOCTOR’S MEDICAL GROUP 
INDEPENDENT PHYSICIAN

Member Name: 
Member ID:

Date of Birth: 
Gender:

 Health Plan (80840): 
Primary Care Provider 

Customer Service:
24-Hour Nurse Advice:

Santa Clara County  
Mental Health Services:

1-800-260-2055  TTY: 711  www.scfhp.com
1-877-509-0294

1-800-704-0900

3
4

1
2
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ANO ANG NASA IYONG ID CARD
Impormasyong kasama ang iyong:
1. Unang pangalan at apelyido
2. Numero ng ID ng miyembro
3. Pangalan at numero ng telepono ng Tagapaglaan ng 
pangunahing pag-aalaga (PCP) 
4. Medikal na pangkat ng PCP (kung mayroong isa)
5. Network ng PCP

Ang PCP na nakalista sa inyong ID card ay ang tagapaglaan 
ng pag-aalaga sa kalusugan o klinika na magkokoordina sa 
pag-aalaga sa iyo. Ilalaan ng iyong PCP ang karamihan ng pag-
aalaga sa kalusugan mo. At sasabihin sa iyo ng network ng iyong 
PCP kung sinong mga espesyalista at ospital ang nagtatrabaho 
kasama ng iyong PCP. Kung mayroon kang Medicare, hindi ka 
laging may PCP na nakalista sa iyong ID card. 

MGA MAHALAGANG NUMERO NG TELEPONO SA 
IYONG ID CARD
  ❱ Serbisyo para sa Mamimili:  Tumawag sa SCFHP kung may 

mga tanong ka tungkol sa mga benepisyo o pagsaklaw mo 
  ❱ Linya para sa Payo ng Nars:  Tumawag nang toll-free, 24/7, 

kung kailangan mo ng tulong:
  • Pagsagot sa mga medikal mong tanong
  • Pagkuha ng pangangalaga para sa pinsala o sakit
  • Pagpasyang pumunta sa doktor, agarang pag-aalaga o 
emergency room 

  ❱ Mga Serbisyo sa Kalusugan ng Pag-iisip ng Santa Clara 
County:  Tumawag kung kailanga mo ng mga serbisyo sa 
kalusugan ng pag-iisip 

IBANG MAHALAGANG IMPORMASYON
Ang mga miyembro ng Healthy Kids ay mayroon ding 
impormasyon ng copay nila sa harapan ng ID card. Sinasabi nito 
sa iyo kung magkano ang babayaran mo sa mga serbisyo mo sa 
pangangalaga at mga gamot. 

Ang likod ng iyong ID card ay may kasamang mahalagang 
impormasyon para sa mga tagapaglaan mo tungkol sa kung paano 
singilin ang SCFHP para sa pag-aalaga sa iyo. 

Paggamit ng inyong ID card
Ang inyong SCFHP ID card ng miyembro ang inyong susi sa pagkuha ng pangangalagang pangkalusugan. Tiyakin na dala ninyo ito tuwing 
makikipagkita kayo sa inyong tagapaglaan o kukuha ng iba pang mga serbisyong pangkalusugan. 
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Ang PANALONG KALUSUGAN ay nilalathala bilang serbisyong pangkomunidad 
para sa mga kaibigan at mga patron ng Santa Clara Family Health Plan.

Ang impormasyon sa PANALONG KALUSUGAN ay mula sa malawak na sakop 
ng mga ekspertong medikal. Kung mayroon kang anumang isinasaalang-alang 
o mga tanong tungkol sa isang partikular na nilalaman na maaarng makaapekto 
sa iyong kalusugan, mangyaring makipag-ugnayan sa iyong tagapagbigay ng 
pangangalaga ng pangkalusugan.

Maaaring gumamit ng mga modelo sa mga larawan at mga ilustrasyon.

Sa Pebrero, mapapaligiran tayo ng mga 
puso—papel at tsokolateng bersiyon, 
kasama ng mga puso ng mahigit sa 300 
milyong Amerikano. 

Pinapaligiran din tayo ng sakit sa puso. 
Pero kahit na sa maikling isang buwang 
panahon, marami kang magagawa para 
alagaan ang puso mo. 

Linggo 1: Basahin ang label. 
Maghanap ng mga pagkaing may mga 
unsaturated fat, omega-3 fatty acid, at 
mababang porsiyento ng asin at asukal. 

Linggo 2: Gumalaw. Tulad ng lahat 
ng muscle, kailangan ng puso mo ng 
ehersisyo. Maglayon ng hindi bababa 
sa 150 minuto ng katamtamang-tinding 
aerobic na aktibidad bawat linggo, 

Sinasaklawan ng SCFHP ang 
Weight Watchers at mga klase 
para sa pagpapahinto ng 
paninigarilyo at pamamahala 
ng mga hindi gumagaling na 
kundisyon. Para magpalagda sa 
klase, mag-log in sa mySCFHP sa 
member.scfhp.com.

Buwan ng pagmamahal mo sa iyong puso
tulad ng matuling paglalakad. 

Linggo 3: Alamin ang inyong mga 
numero. Kung hindi mo alam ang numero 
ng presyon ng dugo mo at kolesterol, 
makipag-appointment sa doktor mo para 
mapasuri ito. Ang pagkakaroon ng alta-
presyon o masyadong maraming LDL na 
kolesterol (ang masamang klase)—o hindi 
sapat na HDL cholesterol (ang mabuting 
klase)—sa dugo mo ay maaaring maglagay sa 
iyo sa peligro para sa sakit sa puso. 

Ang pagkakaroon din ng sobrang 
timbang ay ginagawang mas malamang 
ang sakit sa puso. Maaari kang payuhan 
ng doktor mo kung paano makakakamit 
ng mga numerong mabuti sa kalusugan ng 
puso sa lahat ng tatlong larangan. 

Linggo 4: Sumumpang humintong 
manigarilyo. Pinipinsala ng paninigarilyo 
ang puso pati na ang mga baga. 
Mga sanggunian: American Heart Association; Centers for Disease Control and Prevention; National Heart, 
Lung, and Blood Institute 



Paparating na!
Ang bagong 
www.scfhp.com!

5 dahilan kung bakit mo ito susubukan:
  ❱ Ito ay mobile-friendly
  ❱ Mga form at dokumento sa dulo ng mga 

daliri mo
  ❱ Madaling gamiting Maghanap ng Doktor na 

tool sa paghahanap
  ❱ Napapanahong impormasyon tungkol sa 

aming mga pampublikong pulong
  ❱ Balitang pangkomunidad, mga kaganapan, 

dulugan at mga online na edisyon ng aming 
mga newsletter

HINTAYIN ANG 
AMING BAGONG WEBSITE 
SA WWW.SCFHP.COM!

Gumawa ang Medi-Cal ng mga pagbabago sa programa 
na maaaring makaapekto sa iyo. Nakatala sa ibaba ang 
mga pagbabago. Ang mga pagbabagong ito ay ginawa sa 
iyong 2018 na Handbook ng Miyembro ng Medi-Cal, na 
tinatawag ding Form Ng Pinagsamang Katibayan Ng Saklaw 
At Pagbubunyag (Combined Evidence of Coverage and 
Disclosure Form, EOC) Ang Handbook ng Miyembro ng 
Medi-Cal ay makukuha online sa www.scfhp.com. Maaari 
kang tumawag sa Serbisyo para sa Mamimili sa numero sa 
ibaba at humingi ng kopyang ipadadala sa iyo sa koreo.

SEKSIYON 4—MGA BENEPISYO AT SERBISYO
Mga karagdagan sa seksiyon

  Pampaginhawang Pag-aalaga sa Bata
Sinasaklawan ng Medi-Cal ang medikal na kailangang mga 
serbisyo sa pampaginhawang pag-aalaga sa bata na ihahatid, 
kasama ng pampagaling na pag-aalaga para sa lahat ng mga 
miyembro ng Medi-Cal na mas bata sa edad na 21. Ang 
pampaginhawang pag-aalaga ay ang paggamot ng kirot, ibang 
sintomas at stress ng sakit na nakakalimita sa buhay o banta 
sa buhay.

Santa Clara Family Health Plan

Handbook ng Miyembro 
ng Medi-Cal

Form Ng Pinagsamang Katibayan Ng Saklaw At Pagbubunyag (Combined Evidence of Coverage and 
Disclosure Form, EOC) ERRATA para sa 2019 na Taon ng Benepisyo

Mga tanong?
Kung mayroon kang anumang mga 
tanong, mangyaring tumawag sa 
Serbisyo para sa Mamimili ng SCFHP 
sa pagitan ng 8:30 a.m. at 5 p.m., Lunes 
hanggang Biyernes sa 1-800-260-2055 
(TTY: 1-800-735-2929 o 711). Libre 
ang tawag na ito.

  Diabetes Prevention Program (DPP)
Ang mga miyembro ng Medi-Cal na nakatutugon sa 
pinakabagong inaatas sa pagiging nararapat ng kalahok sa 
Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ay maaaring 
magpatala sa Diabetes Prevention Program (DPP). Ang DPP ay 
programa ng pagbabago ng pamumuhay na batas sa katibayan, 
na tinuro ng mga kasamahang coach, dinesenyo para maiwasan o 
iantala ang pagkakaroon ng type 2 na diyabetes.

  Health Homes Program (HHP) May bisa mula Hulyo 1, 2019
Sinasaklawan ng SCFHP ang mga serbisyong Health Homes 
Program (HHP) para sa mga miyembro na may ilang hindi 
gumagaling na pangkalusugang kundisyon. Ang mga serbisyong 
ito ay para tumulong sa pagkokoordina ng mga pisikal na 
pangkalusugang serbisyo, mga serbisyo sa kalusugan ng pag-
uugali, at batay sa komunidad na mga pangmatagalang serbisyo 
at suporta (LTSS) para sa mga miyembro may hindi gumagaling 
na mga kundisyon.

Kokontakin ka ng SCFHP kung kuwalipikado ka sa programa. 
Maaari ka ring tumawag sa SCFHP, o kausapin ang iyong doktor 
o kawani ng klinika, para malaman kung makakatanggap ka ng 
mga serbisyong HHP.



Ngayon sa portal ng miyembro ng mySCFHP, maaari mong:
  ❱ Tingnan ang impormasyon ng iyong planong 

pangkalusugan
  ❱ Tingnan ang iyong ID card
  ❱ Mag-print ng pansamantalang ID card
  ❱ Humiling ng bagong ID card
  ❱ Tingnan o palitan ang iyong Pangunahing Tagapaglaan 

ng Pangangalaga (primary care provider, PCP)

At gamitin ang Online Wellness Center! 
ng center ay may pangkalusugang aklatan, pagtatasa 
ng kabutihan ng kalagayan, at mga kasangkapan 
para masubaybayan ang sariling pamamahala para 
matulungan kang pamahalaan ang iyong kalusugan.

Bago! Portal ng Miyembro 
ng mySCFHP

PUMUNTA SA 
member.scfhp.com   
para magsimula!

PARA MATUTO PA, 
kausapin ang iyong doktor.

Maaaring kuwalipikado ka sa HHP kung:
  ● Mayroon kang ilang hindi gumagaling na pangkalusugang 

kundisyon. Maaari kang tumawag sa SCFHP para malaman 
ang mga kundisyong kuwalipikado; at

  ● Natutugunan mo ang isa ng sumusunod:
•  Mayroon kang tatlo o mas marami pang nararapat sa 
HHP na mga hindi gumagaling na kundisyon
•  Nanatili ka sa ospital sa nakaraang taon
•  Bumisita ka sa emergency department nang tatlo o higit 
pang beses sa nakaraang taon; o
•  Wala kang lugar na tirahan.

Hindi ka kuwalipikadong makatanggap ng mga 
serbisyo ng HHP kung:

  ● Tumatanggap ka ng mga serbisyo ng hospisyo; o
  ● Nakatira ka sa isang pasilidad ng dalubhasang pag-aalaga 

nang mas matagal sa buwan ng pagpasok at susunod na buwan.

Mga Nasasaklawang Serbisyong HHP:
Bibigyan ka ng HHP ng coordinator sa pag-aalaga at pangkat 
ng pag-aalaga na tutulong sa iyo at sa mga tagapaglaan mo 
ng pag-aalaga sa kalusugan, tulad ng iyong mga doktor, 
espesyalista, parmasyotiko, tagapamahala ng kaso at iba pa, 
para ikoordina ang pag-aalaga sa iyo. Nagbibigay ang SCFHP 
ng mga serbisyong HHP, na kasama ang:

  ● Komprehensibong Pamamahala sa Pag-aalaga
  ● Koordinasyon ng Pag-aalaga
  ● Promosyong Pangkalusugan
  ● Komprehensibong Transisyonal na Pag-aagala
  ● Pangsuportang Serbisyo sa Indibidwal at Pamilya
  ● Pagsangguni sa Mga Pangkomunidad at Panlipunang 

Suporta

Gastos sa Miyembro:
Walang gastos sa miyembro para sa mga serbisyong HHP.


