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BẢNG CHỈNH SỬA VỀ DANH MỤC NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ & NHÀ THUỐC BLUE SHIELD
PROMISE CAL MEDICONNECT NĂM 2022
Đây là thông tin quan trọng về những thay đổi đối với bảo hiểm Blue Shield Promise Cal
MediConnect năm 2022 của quý vị.
Trước đây chúng tôi đã cung cấp cho quý vị Danh mục nhà cung cấp dịch vụ & nhà thuốc năm 2022,
cung cấp cho quý vị thông tin về khoản bảo hiểm của quý vị với tư cách hội viên trong chương trinh
của chúng tôi. Đây là thông báo cho biết thông tin trong Danh mục nhà cung cấp dịch vụ & nhà thuốc
năm 2022 đã được cập nhật. Phần B3: Các dịch vụ và hỗ trợ dài hạn (Long-Term Services and
Supports, LTSS) đã thay đổi.
Trong Phần B3, Blue Shield Promise đã loại bỏ các tham chiếu tới Dịch vụ hỗ trợ tại nhà (InHome Supportive Service, IHSS) và Chương trình dịch vụ đa mục đích dành cho người cao niên
(Multipurpose Senior Services Program, MSSP) trên các trang 15 đến 16. Dưới đây, quý vị sẽ tìm
thấy thông tin được cập nhật mô tả việc chỉnh sửa.
Những thay đổi về Danh mục nhà cung cấp dịch vụ & nhà thuốc năm 2022 của quý vị
Danh mục loại bỏ được hiển thị trong bảng dưới đây với một đường gạch ngang. Văn bản loại bỏ có
định dạng như sau: văn bản loại bỏ.

Danh mục nhà
cung cấp dịch vụ &
nhà thuốc
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trợ dài hạn, trang 15
đến 16

Thông tin ban đầu

Thông tin đã sửa lại

Điều này có ý nghiã gì
với quý vị?

Là một hội viên của
Blue Shield Promise Cal
MediConnect Plan, quý
vị có thể nhận được các
dịch vụ và hỗ trợ dài hạn
(LTSS), chẳng hạn như
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(LTSS), chẳng hạn như

Các quyền lợi IHSS của
quý vị sẽ không thay đổi,
quyền lợi do Sở Dịch Vụ
Xã Hội California quản lý
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Dịch vụ ban ngày dành
cho người lớn tại cộng
đồng (Community-Based
Adult Day Service, CBAS)
cung cấp các dịch vụ điều
dưỡng, trị liệu về thể chất,
chức năng hoạt động và
âm ngữ, các hoạt động
trị liệu và bữa ăn tại các
trung tâm trong cộng
đồng. Dịch vụ hỗ trợ tại
nhà (IHSS), chăm sóc
tại nhà cho những người
không thể ở trong nhà một
cách an toàn nếu không
được hỗ trợ chăm sóc.
B3. Các dịch vụ và hỗ Các dịch vụ và hỗ trợ
trợ dài hạn, trang 15 dài hạn khác được Blue
Shield Promise Cal
đến 16
MediConnect Plan cung
cấp bao gồm Chương
trình dịch vụ đa mục
đích dành cho người cao
niên (MSSP). MSSP là
chương trình quản lý hồ
sơ của Medicaid Waiver
dành cho người cao niên
từ 65 tuổi trở lên đủ điều
kiện nhận Medi- Cal và có
đủ điều kiện để được đưa
vào cơ sở điều dưỡng
nhưng mong muốn tiếp
tục sống trong cộng đồng.
Người quản lý chăm sóc
MSSP làm việc với người
được chăm sóc, các
thành viên gia đình của
họ, và nhóm y tế để xác
định và điều phối các dịch
vụ tại nhà; Chăm sóc/Hỗ
trợ sinh hoạt dài hạn, là
việc cung cấp các dịch vụ
chăm sóc y tế, xã hội và
cá nhân được cung cấp
cho những người nhận
dịch vụ Medi-Cal không
thể sống an toàn tại nhà
nhưng không cần phải tới
bệnh viện. Các cá nhân
được nhận ở mức độ
chăm sóc thích hợp nhất
đối với

Dịch vụ ban ngày dành
cho người lớn tại cộng
đồng (Community-Based
Adult Day Service, CBAS)
cung cấp các dịch vụ điều
dưỡng, trị liệu về thể chất,
chức năng hoạt động và
âm ngữ, các hoạt động
trị liệu và bữa ăn tại các
trung tâm trong cộng
đồng.

Các dịch vụ và hỗ trợ dài
hạn khác được cung cấp
bởi Blue Shield Promise
Cal MediConnect Plan
bao gồm Chăm sóc dài
hạn (Long- Term Care,
LTC)/Chăm sóc hỗ trợ
sinh hoạt, là việc cung cấp
các dịch vụ y tế, xã hội và
chăm sóc cá nhân cho
những người nhận MediCal không thể sống an
toàn tại nhà nhưng không
cần phải tới trong bệnh
viện.
Các cá nhân được đưa
vào Cơ sở điều dưỡng
(Nursing Facility, NF) phù
hợp nhất dựa trên nhu
cầu y tế.
Để tim
̀ nhà cung cấp các
dịch vụ này, hãy xem
trang 28 trong Danh mục
này. Điều phối viên chăm
sóc của quý vị có thể cho
quý vị biết thêm về cách
tiếp cận IHSS, MSSP, và
các dịch vụ hiện có khác
để giúp quý vị sống thoải
mái tại nhà riêng hoặc
cộng đồng của quý vị một
cách độc lập nhất có thể,
các yêu cầu về tính đủ
điều kiện và cách đăng ký
các chương trình này.

Quyền lợi MSSP của quý
vị không thay đổi. Quý vị
sẽ tiếp tục nhận được các
dịch vụ MSSP từ trang
MSSP của mình. Quyền
lợi do Cơ Quan Hỗ Trợ
Người Già California
quản lý.
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nhu cầu y tế của họ và
bao gồm Cơ sở điều
dưỡng chuyên môn
(Skilled Nursing Facilities,
SNF), Cơ sở cấp tính
và Cơ sở căm sóc trung
gian. Để tim
̀ nhà cung cấp
các dịch vụ này, hãy xem
trang 28 trong Danh mục
này.
Quý vị không phải thực hiện bất kỳ hành động nào để phản hồi lại tài liệu này, nhưng chúng tôi
khuyên quý vị nên lưu giữ thông tin này để tham khảo trong tương lai. Nếu quý vị có bất kỳ thắc
mắc nào, vui lòng gọi cho chúng tôi theo số điện thoại (855) 905-3825 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đến
8 giờ tối, bảy ngày trong tuần.
Quý vị có thể yêu cầu miễn phi tài liệu này ở các định dạng khác, chẳng hạn như bản in cỡ lớn, chữ
nổi braille hoặc âm thanh.
Gọi số (855) 905-3825 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối, bảy ngày trong tuần. Cuộc gọi này
miễn phi.́
Blue Shield Promise Cal MediConnect Plan là chương trinh
̀ bảo hiểm y tế ký hợp đồng với cả
Medicare và Medi-Cal nhằm cung cấp các quyền lợi của cả hai chương trinh
̀ cho người ghi danh.
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