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SHEET NG PAGWAWASTO SA 2022 DIREKTORYO NG PROVIDER AT PARMASYA NG BLUE SHIELD
PROMISE CAL MEDICONNECT
Ito ay mahalagang impormasyon tungkol sa mga pagbabago sa iyong saklaw sa Blue Shield
Promise Cal MediConnect para sa 2022.
Ipinadala namin sa iyo dati ang 2022 Direktoryo ng Provider at Parmasya, na nagbibigay ng
impormasyon tungkol sa iyong saklaw bilang isang miyembro ng aming plano. Isa itong abiso
na na-update ang impormasyong nasa 2022 Direktoryo ng Provider at Parmasya. Nagbago ang
Seksyon B3: Mga Pangmatagalang Serbisyo at Suporta (Long Term Services and Support o LTSS).
Sa Seksyon B3, inalis ng Blue Shield Promise ang mga pagbanggit sa Mga Pansuportang
Serbisyo sa Tahanan (In-Home Supportive Services o IHSS) at sa Multipurpose na Programa
ng Mga Serbisyo sa Mga Senior (Multipurpose Senior Services Program o MSSP) sa pahina
15 hanggang 16. Makikita mo sa ibaba ang na-update na impormasyon na naglalarawan
sa pagwawasto.
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Mga Pagbabago sa iyong 2022 Direktoryo ng Provider at Parmasya
Naka-strikethrough sa talahayan sa ibaba ang mga inalis na salita. Ganito ang hitsura ng inalis
na text: inalis na text.
Direktoryo ng
Provider at
Parmasya
B3. Mga
Pangmatagalang
Serbisyo at
Suporta, pahina
15 hanggang 16

Orihinal na Impormasyon

Iwinastong Impormasyon

Ano ang epekto
nito sa iyo?

Bilang miyembro ng
Blue Shield Promise Cal
MediConnect Plan, maaari
kang makakuha ng mga
pangmatagalang serbisyo
at suporta (long-term
services and supports
o LTSS), tulad ng

Bilang miyembro ng
Blue Shield Promise Cal
MediConnect Plan, maaari
kang makakuha ng mga
pangmatagalang serbisyo
at suporta (long-term
services and supports
o LTSS), tulad ng

Mga Pangmaghapong
Serbisyo sa Komunidad
para sa Nasa Hustong
Gulang (Community-Based
Adult Day Services o CBAS)
na nagbibigay ng mga
serbisyo ng pangangalaga,
physical, occupational,
at speech therapy, mga
therapeutic na aktibidad,
at mga pagkain sa mga
center sa komunidad. Mga
Pansuportang Serbisyo
sa Tahanan (In-Home
Supportive Services o
IHSS), pangangalaga sa
bahay para sa mga taong
hindi kayang manatiling
ligtas sa kanilang tahanan
nang walang tulong ng
tagapag-alaga.

Mga Pangmaghapong
Serbisyo sa Komunidad
para sa Nasa Hustong
Gulang (Community-Based
Adult Day Services o CBAS)
na nagbibigay ng mga
serbisyo ng pangangalaga,
physical, occupational,
at speech therapy, mga
therapeutic na aktibidad,
at mga pagkain sa mga
center sa komunidad.

Hindi magbabago
ang iyong mga
benepisyo sa IHSS,
ang tagapangasiwa
ng benepisyo ay
ang Departamento
ng Mga Serbisyong
Panlipunan ng
California (California
Department of
Social Services)
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B3. Mga
Pangmatagalang
Serbisyo at
Suporta, pahina
15 hanggang 16

Kasama sa iba pang
pangmatagalang serbisyo
at suporta na ibinibigay
ng Blue Shield Promise Cal
MediConnect Plan ang
Multipurpose na Programa
ng Mga Serbisyo sa Mga
Senior (Multipurpose
Senior Services Program o
MSSP). Ang MSSP ay isang
programa sa pamamahala
ng kaso ng Medicaid
Waiver para sa mga senior
na edad 65 pataas na
kwalipikado para sa MediCal at masesertipikahan
para dalhin sa pasilidad
ng pangangalaga pero
pinipiling manirahan
pa rin sa komunidad.
Nakikipagtulungan ang
mga Tagapamahala
ng Pangangalaga ng
MSSP sa benepisyaryo,
kanilang mga kapamilya,
at sa medical team
para tukuyin at isaayos
ang mga serbisyo sa
bahay; Pangmatagalang
Pangangalaga/
Pangangalagang Personal,
ay ang pagbibigay
ng mga serbisyong
medikal, panlipunan,
at pampersonal na
pangangalaga sa mga
tumatanggap ng MediCal na hindi kayang
manirahan nang ligtas
sa tahanan ngunit hindi
kailangang mamalagi
sa ospital. Inilalagay ang
mga indibidwal sa antas
ng pangangalagang
pinakanaaangkop sa

Kasama sa iba pang
pangmatagalang serbisyo
at suporta na ibinibigay
ng Blue Shield Promise
Cal MediConnect Plan
ang Pangmatagalang
Pangangalaga (LongTerm Care o LTC)/
Pangangalagang
Personal, na pagbibigay
ng mga serbisyong
medikal, panlipunan,
at pampersonal na
pangangalaga sa mga
tumatanggap ng Medi-Cal
na hindi kayang manirahan
nang ligtas sa tahanan
ngunit hindi kailangang
mamalagi sa ospital.
Inilalagay ang mga
indibidwal sa Pasilidad
ng Pangangalaga
(Nursing Facility o NF)
na pinakanaaangkop
batay sa mga medikal na
pangangailangan.
Upang maghanap ng mga
provider ng mga serbisyong
ito, sumangguni sa
pahina 28 sa Direktoryong
ito. Ang iyong coordinator
ng pangangalaga ay
makakapagsabi sa iyo
ng higit pa tungkol sa
kung paano i-access ang
IHSS, MSSP, at iba pang
available na serbisyo
para matulungan kang
mamuhay sa sarili mong
tahanan o komunidad
nang hindi nakadepende sa
iba hangga’t maaari, mga
kinakailangan sa pagiging
kwalipikado, at kung paano
mag-apply para sa mga
programang ito.

Hindi nagbago
ang iyong mga
benepisyo sa MSSP.
Patuloy kang
makakatanggap
ng mga serbisyo ng
MSSP mula sa iyong
site ng MSSP. Ang
tagapangasiwa
ng benepisyo ay
ang Departamento
ng Mga Serbisyong
Panlipunan
ng California.
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kanilang mga medikal
na pangangailangan, at
kabilang sa mga ito ang
mga Skilled Nursing Facility
(SNF), Sub-Acute Facility,
at Intermediate Care
Facility. Upang maghanap
ng mga provider ng
mga serbisyong ito,
sumangguni sa pahina 28
sa Direktoryong ito.
Hindi mo kailangang gumawa ng anumang pagkilos bilang tugon sa dokumentong ito,
ngunit inirerekomenda namin na itago mo ang impormasyong ito para magamit ito bilang
sanggunian sa hinaharap. Kung mayroon kang anumang tanong, mangyaring tumawag sa
amin sa (855) 905-3825 (TTY: 711), 8 a.m. hanggang 8 p.m. pitong araw sa isang linggo.
Maaari mong makuha ang dokumentong ito nang libre sa iba pang format, gaya ng malaking
titik, braille, o audio.
Tumawag sa (855) 905-3825 (TTY: 711), 8 a.m. hanggang 8 p.m. pitong araw sa isang linggo.
Libre ang tawag.
Ang Blue Shield Promise Cal MediConnect Plan ay isang planong pangkalusugan na
nakikipagkontrata sa Medicare at Medi-Cal upang maibigay ang mga benepisyo ng parehong
programa sa mga nagpapatala.
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