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Sổ tay Hội viên San Francisco Health Plan 

Bản hiệu chỉnh năm 2020 

Chúng tôi đã thay đổi một số nội dung trong Chương trình Medi-Cal. Nội dung thay đổi được ghi 

chú dưới đây. Vui lòng đọc kỹ nội dung thay đổi và cất giữ tài liệu này cùng với Sổ tay Hội viên 

2020 mà quý vị nhận được. Sổ tay Hội viên năm 2020 có sẵn trực tuyến trên trang sfhp.org. 

Nếu quý vị có thắc mắc về các thay đổi trong Sổ tay Hội viên Medi-Cal, vui lòng gọi cho Dịch  

vụ Khách hàng San Francisco Health Plan theo số 1(415) 547-7800 (địa phương) hoặc  

1(800) 288-5555 (miễn phí), Thứ Hai – Thứ Sáu, 8:30 sáng đến 5:30 chiều. Người dùng 

TDD/TTY có thể gọi số 1(888) 883-7347. Nhân viên của chúng tôi có thể hỗ trợ bằng ngôn ngữ 

của quý vị. 

Các quyền lợi trong Medi-Cal được bao trả theo San Francisco Health Plan 

Phần 4 - Quyền lợi và dịch vụ 

Chương trình Mở rộng dành cho Chăm sóc Hậu sản Tạm thời  

▪ Chương trình Mở rộng dành cho Chăm sóc Hậu sản Tạm thời (PPCE) cung cấp dịch vụ 

bảo hiểm mở rộng cho hội viên Medi-Cal gặp vấn đề về sức khỏe tâm thần do thai sản 

trong quá trình mang thai hoặc trong thời gian sau khi mang thai. 

▪ San Francisco Health Plan bao trả cho dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần do thai 

sản cho phụ nữ trong thời gian mang thai và cho tối đa hai tháng sau khi kết thúc thai 

kỳ. Chương trình PPCE mở rộng phạm vi bảo hiểm lên đến 12 tháng sau khi chẩn 

đoán hoặc kể từ khi kết thúc thai kỳ, tùy theo thời điểm nào muộn hơn. 

Để đủ điều kiện cho chương trình PPCE, bác sĩ phải xác nhận kết quả chẩn đoán tình trạng 

sức khỏe tâm thần do thai sản của quý vị trong vòng 150 ngày sau khi kết thúc thai kỳ. Hãy 

hỏi bác sĩ của mình về những dịch vụ này nếu quý vị cần. Nếu bác sĩ cho rằng quý vị nên 

nhận các dịch vụ PPCE, thì họ sẽ điền và nộp các biểu mẫu cho quý vị. 


