
April 15, 2020 

Kính gửi Quý Hội viên:

San Francisco Health Plan cảm ơn quý vị đã tin tưởng cho phép chúng tôi đáp ứng các nhu cầu chăm sóc sức khỏe của 
quý vị. Bộ tài liệu này đã cập nhật các Tài liệu của Chương trình Medi-Cal. Vui lòng bỏ các tài liệu hội viên cũ và sử dụng 
những tài liệu mới này:

 

Sổ tay 
Hội viên 
Những điều Quý vị Cần Biết Về Quyền lợi 
của Mình 

San Francisco Health Plan  
Bằng chứng Bảo hiểm (EOC)  
và Mẫu cho phép Tiết lộ Kết hợp 

2020 San Francisco Health Plan 

Sổ tay Hội viên
Thông tin chi tiết về chương trình bảo hiểm 
sức khỏe của quý vị, các quyền lợi được bao 
trả của chương trình, cùng với quyền và 
trách nhiệm của quý vị với tư cách là Hội viên 
của San  Francisco Health Plan. Thông tin này 
còn được gọi là Bằng chứng Bảo hiểm.

Medi-Cal cung cấp bảo hiểm y tế, nha khoa và thị lực.

Quyền lợi Những Dịch vụ được Bao trả

Bảo hiểm Thuốc Kê toa Thuốc biệt dược: 30 ngày tiếp liệu cho phần lớn thuốc, 90 ngày tiếp liệu cho thuốc 
ngừa thai và thuốc được sử dụng để điều trị những bệnh mãn tính như thuốc ngừa 
thai, tiểu đường, trầm cảm, cao huyết áp, hen suyễn, COPD và các bệnh khác; Thuốc 
phổ thông: 90 ngày tiếp liệu cho phần lớn thuốc, 30 ngày tiếp liệu cho thuốc giảm đau, 
tối đa 100 ngày tiếp liệu cho tiếp liệu xét nghiệm tiểu đường; các loại thuốc và dụng cụ 
ngừa thai được FDA chấp thuận. Thuốc cho bệnh nhân nội trú và thuốc dùng tại phòng 
mạch của bác sĩ được cung cấp dưới dạng quyền lợi y tế.

Bảo hiểm Y tế Cấp cứu Chăm sóc 24 giờ cho dịch vụ cấp cứu bao gồm tầm soát, khám và điều trị tâm thần, 
chấn thương hoặc những tình trạng cần chẩn đoán ngay trong và ngoài Chương  
trình bảo hiểm.

Các dịch vụ Bệnh nhân 
Ngoại trú

Chi phí cơ sở cần thiết về mặt y khoa, dịch vụ chăm sóc điều dưỡng tổng quát, dịch vụ 
phụ trợ bao gồm phòng mổ, thuốc kê toa, xét nghiệm, hóa trị và xạ trị.

Nếu quý vị có thắc mắc về quyền lợi của mình, gọi cho Dịch vụ Khách 
hàng theo số 1(415) 547-7800
Người dùng TDD/TTY có thể gọi số 1(888) 484-7200. Chúng tôi có nhân viên nói được ngôn ngữ của quý vị.

Các Buổi khám Bác sĩ– 
Hơn 600 Bác sĩ Chăm 

sóc Chính để chọn

Kiểm tra Sức khỏe 
Thông thường và 

Chủng ngừa  
(chích ngừa)

Thuốc Kê toa– 
Hơn 100 nhà 

thuốc trên khắp 
San Francisco

Dịch vụ Sức khỏe 
Tâm thần

Chăm sóc sức khỏe 
Chuyên khoa- Hơn 
3.000 Bác sĩ Chuyên 

khoa trong mạng lưới 
của chúng tôi

Chăm sóc tại Bệnh viện 
và Phòng Cấp cứu- 7 

trong số các bệnh viện 
tốt nhất San Francisco

Chăm sóc Khẩn cấp Dịch vụ OB/GYN và 
Chăm sóc Thai sản

Chăm sóc Thị lực  
(khám mắt và đo kính)- 
50 nhà cung cấp dịch 

vụ thị lực

Kế hoạch hóa 
Gia đình

Bản Tóm lược Quyền lợi
Bảng dưới đây sẽ giúp quý vị hiểu các dịch vụ được San Francisco Health Plan (SFHP) cung cấp. Bảng này chỉ là bảng tóm tắt. 
Quý vị nên xem Sổ tay Hội viên để biết mô tả chi tiết về các quyền lợi và giới hạn bảo hiểm. Giới hạn bao gồm các dịch vụ 
nằm trong khả năng bao trả cao nhất của SFHP liên quan đến những điều khoản về chi phí và dịch vụ.

Đối với tất cả các dịch vụ được bao trả, không có đồng thanh toán, không khoản khấu trừ hoặc tối đa suốt đời.

Bản Tóm lược Quyền lợi
Là biểu đồ tóm lược các dịch vụ được 
San Francisco Health Plan bao trả. Sổ tay 
Hội viên của quý vị có mô tả chi tiết hơn về 
các quyền lợi và giới hạn bảo hiểm.

* Teladoc is not available for our Kaiser Medi-Cal, Medi-Medi Part B or Medi-Medi Part AB members. *Teladoc no está disponible para nuestros 
miembros de Kaiser Medi-Cal, Parte B de Medi-Medi ni de la Parte AB de Medi-Medi. *我們的 Kaiser Medi-Cal、Medi-Medi Part B 或 Medi-
Medi Part AB 會員不可使用 Teladoc。 *Teladoc không á p dụ ng cho hộ i viên Kaiser Medi-Cal, Medi-Medi Part B hoặ c Medi-Medi Part AB 

* Сервис Teladoc недоступен для участников программ Kaiser Medi-Cal, Medi-Medi Часть B или Medi-Medi Часть AB..

If you need help selecting a Provider, please call Customer Service at 1(800) 288-5555.

MEMBERS HAVE ACCESS TO   Emergency Care Nationwide 24/7 Nurse Help Line 1(877) 977-3397

Alternate format materials and ASL interpreter available upon request.

sfhp.org

Si necesita ayuda para elegir a un Proveedor, llame a Servicio 
al Cliente 1(800) 288-5555. 
Los miembros tienen acceso a:
•   Atención de Emergencia en Todo el País
• Línea de Asesoría de Enfermeras sin costo, disponible las 

24 horas del día, los 7 días de la semana 1(877) 977-3397
Materiales en formato alternativo e Intérprete de ASL 
disponible a solicitud. 

如需協助選擇醫護服務人員，請致電客戶服務
部：1(800) 288-5555。

會員可享用：
‧全國急診護理

‧ 免費護士諮詢專線每週7天/24小時 
1(877) 977-3397

應會員要求，我們提供其他溝通方式的資料和 
ASL 口譯服務。

Để  đượ c hỗ  trợ  chọ n Nhà  cung cấ p, hã y gọ i Dị ch vụ  Khá ch 
hà ng 1(800) 288-5555.
Thà nh viên đượ c sử  dụ ng:
• Chăm só c Cấ p cứ u trên Toà n quố c
•  Đườ ng dây Y tá  T ư vấ n Miễ n phí  24/7 1(877) 977-3397

Tà i liệ u ở  nhiề u đị nh dạ ng và   Có  sẵ n thông dị ch viên ASL 
theo yêu cầ u.

Если вам необходима помощь в выборе поставщика 
медицинских услуг, позвоните в Отдел обслуживания 
клиентов по телефону 1(800) 288-5555.
У участников есть доступ к:
• Экстренная помощь на федеральном уровне
• 24/7 для экстренной медицинской помощи по 

телефону 1(877) 977-3397
Материалы в альтернативном формате и переводчик, 
владеющий американским языком жестов (ASL), 
предоставляются по запросу.
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Primary Care Providers
Specialists
Clinics

Pharmacies
Behavioral Health Care
Urgent Care Facilities

Medical Imaging
Skilled Nursing Facilities
and more...

LOOK INSIDE OR SEARCH ONLINE TO FIND:

NCQA Accredited
Medicaid HMO

Health Plan

BUSCAR ADENTRO 
O BUSCAR EN LÍNEA 
PARA ENCONTRAR:
Proveedores de Atención 
Primaria, Especialistas, Clinicas, 
Farmacias, Atencion de la 
salud conductual, Centros 
de Atención de Urgencia, 
imágenes médicas, Centro 
especializado de enfermería, 
y más...

看裡面的內容或線上搜尋，

以尋找：主治醫生及診所, 

專科醫生, 診所, 藥房, 行

為健康護理, 緊急護理機

構, 醫學影像, 專業護理

機構, 更多...

XEM BÊN TRONG HOẶ C 
TÌ M KIẾ M TRỰ C TUYẾ N 
ĐỂ  TÌ M: Thầ y thuố c Không 
phả i Bá c sĩ , Bá c sĩ  chuyên 
khoa, Phò ng khá m, Tiệ m 

thuố c tây, Dị ch vụ  Sứ c khỏ e 
Tâm thầ n, Cơ sở  Chăm só c 
Khẩ n cấ p, Chụ p hì nh y khoa, 
Cơ sở  điề u dưỡ ng chuyên 
môn, Và  nhiề u nộ i dung khá c...

ЗАГЛЯНИТЕ ВНУТРЬ 
ИЛИ ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ 
ИНТЕРАКТИВНЫМ 
ПОИСКОМ, ЧТОБЫ 
НАЙТИ СЛЕДУЮЩЕЕ: 
Основные Лечащие 

Врачи, Специалисты, 
Клиники, Аптеки, 
Охрана Психического 
Здоровья, Учреждения 
Неотложной Медицинской 
Помощи, Медицинская 
Визуализация, Учреждения 
С Квалифицированным 
Медицинским Уходом, И 
Многое Другое...

PROVIDER DIREC TORY
DIRECTORIO DE PROVEEDORES | 醫生名錄

DANH MỤC NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ
СПРАВОЧНИК ПОСТАВЩИКОВ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ MARCH 2020

Talk to a Doctor. 
Anywhere. 
Anytime.*

Поговорите 
с врачом. 

В любом месте.
В любое время.*

Hable con un médico. 
Desde cualquier lugar. 

En cualquier momento.*

Nói chuyện với Bác 
sĩ. Mọi nơi. Mọi lúc.*

隨時隨地
諮詢醫生。*

sfhp.org/teladoc
1(800) 835-2362 Danh mục Nhà cung cấp

Là danh sách các bác sĩ, chuyên gia chăm 
sóc sức khỏe hành vi, tiệm thuốc tây, bệnh 
viện và các nhà cung cấp dịch vụ khác 
trong mạng lưới San Francisco Health Plan. 
Quý vị cũng có thể tìm các nhà cung cấp 
dịch vụ tại sfhp.org.

Vui lòng gọi những số điện thoại này để biết thêm thông tin về:

San Francisco Health Plan
Thẻ hội viên, tư cách hội viên, việc thay đổi bác sĩ, 
các trường hợp khiếu nại hoặc bất kỳ thắc mắc 
nào khác.  
1(800) 288-5555

Văn phòng Medi-Cal tại Hạt
Nếu có thắc mắc về điều kiện tham gia Medi-Cal 
hoặc báo cáo về việc thay đổi địa chỉ, số điện 
thoại hoặc tên họ.   1(415) 897-9892

Bác sĩ hoặc Phòng khám
Xin sử dụng số điện thoại ghi trong thẻ hội viên 
San Francisco Health Plan của quý vị. Nếu quý vị 
cần thay thẻ hội viên, vui lòng gọi cho San 
Francisco Health Plan.

Dịch vụ Teladoc® 24/7
Nhận tư vấn qua điện thoại hoặc video với bác sĩ 
Teladoc khi quý vị không thể gọi cho bác sĩ của 
mình, bất kể ngày hay đêm.
1(800) 835-2362 | sfhp.org/teladoc

Chăm sóc Sức khỏe Hành vi
Beacon Health Options
1(855) 371-8117

Khám Mắt
Vision Service Plan
1(800) 877-7195

Chăm sóc Nha khoa
Denti-Cal 
1(800) 322-6384

Nếu quý vị có thắc mắc, vui lòng gọi cho chúng tôi theo số 1(800) 288-5555 (miễn cước), 1(415) 547-7800 (địa phương) 
hoặc TDD/TTY 1(888) 883 7347, Thứ Hai đến Thứ Sáu, 8:30am–5:30pm. San Francisco Health Plan nói bằng ngôn ngữ 
của quý vị và rất hân hạnh được trợ giúp mọi thắc mắc hoặc quan ngại của quý vị. Quý vị cũng có thể truy cập vào trang 
web của chúng tôi tại sfhp.org.

Chúng tôi luôn sẵn sàng phục vụ quý vị.

Trân trọng!

San Francisco Health Plan 224401C    0320




