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Bilang miyembro ng San Francisco Health Plan, 
napakahalaga mo sa amin. Nais naming tiyakin na makukuha mo ang 
mga serbisyo sa pangangalagang pangkalusugan na kailangan mo, 
kapag kinailangan mo ang mga ito. Kung sakaling may mga tanong ka 
tungkol sa iyong mga benepisyo sa pangangalagang pangkalusugan, may 
problema ka sa mga serbisyo, o kailangan mo ng tulong sa pagkuha ng 
mga ito, huwag mag-atubiling tumawag sa amin.

Makakausap ang mga kinatawan ng Serbisyo sa Customer nang Lunes 
hanggang Biyernes, 8:30am – 5:30pm sa alinman sa mga sumusunod  
na numero ng telepono:

Mga Lokal na Tumatawag ....................................1(415) 547-7800

Mga Tumatawag Nang Toll-Free ...........................1(800) 288-5555

TTY para sa mga taong bingi, may problema sa pandinig,  
o may mga kapansanan sa pagsasalita .................1(415) 547-7830

Magagamit ang Teladoc®, isang libreng benepisyo para sa mga miyembro 
ng Medi-Cal kapag hindi available ang iyong doktor ...1(800) 835-2362

Available ang aming Linya para sa Tulong ng Nurse nang 24 na oras sa 
bawat araw, pitong araw sa bawat linggo ..................1(877) 977-3397

Ang Aming Address:  San Francisco Health Plan  
P.O. Box 194247 San Francisco, CA 94119-4247 

Maaaring makita sa aming website sa sfhp.org ang mga sagot sa mga 
madalas na itanong. Makipag-ugnayan sa amin sa ligtas at secure na 
paraan sa pamamagitan ng aming Portal ng Miyembro sa sfhp.org. 
Huwag kailanman magpadala ng anumang personal na impormasyon sa 
kalusugan sa pamamagitan ng email.

Mga Serbisyo ng Tulong sa Pagpapatala
Makakuha ng impormasyon tungkol sa mga opsyon sa pangangalagang 
pangkalusugan na magagamit mo at ng iyong pamilya sa aming Service 
Center ng San Francisco Health Plan na matatagpuan sa 7 Spring Street. 
Nagbibigay ang aming pangkat sa pagpapatala ng tulong sa aplikasyon 
para sa maraming programa sa pangangalagang pangkalusugan. Tumawag 
sa 1(415) 777-9992 sa aming mga kasalukuyang oras ng trabaho at upang 
mag-iskedyul ng personal na appointment o appointment sa telepono.
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Tungkol sa Guidebook na ito
Nakapaloob sa Guidebook ng Miyembro na ito ang impormasyon tungkol sa 
mga serbisyo sa miyembro na ibinibigay ng San Francisco Health Plan, at mga 
tagubilin kung paano ka makakakuha ng mga serbisyo sa pangangalagang 
pangkalusugan na sinasaklaw ng iyong programa. Ipinaliliwanag nito 
kung paano magkakasamang nagtatrabaho ang San Francisco Health Plan 
at ang network nito ng mga doktor, medikal na grupo, at klinika upang 
tiyakin na makukuha mo ang pinakamataas na kalidad ng pangangalagang 
pangkalusugan na naaangkop para sa iyo.

Ang ilan sa mga salita sa guidebook na ito ay may mga espesyal na kahulugan. 
Makikita ang mga kahulugan ng mga salitang ito sa seksyong Mga Kahulugan 
ng guidebook na ito sa pahina 66.

Paano Gumagana ang Iyong Plano
Ang San Francisco Health Plan (SFHP) ay isang lisensyadong planong 
pangkalusugan sa komunidad na nagbibigay ng abot-kayang saklaw 
sa pangangalagang pangkalusugan sa mgapamilyang may mababa at 
katamtamang laki na kita. Sa isang pinamamahalaang plano ng pangangalaga, 
magkakasamang nagtatrabaho ang iyong Provider ng Pangunahing 
Pangangalaga (Primary Care Provider, PCP), klinika, ospital, at espesyalista 
upang mapanatili kang malusog hangga’t maaari.
Ang iyong PCP ay ang doktor, klinika, nurse practitioner, o assistant ng doktor 
na namamahala ng iyong pangangalagang pangkalusugan. Ang iyong PCP 
ay bahagi ng isang medikal na grupo. Ang medikal na grupo ay binubuo ng 
mga doktor na mga PCP, espesyalista at iba pang provider ng mga serbisyo 
sa pangangalagang pangkalusugan. Nauugnay din ang opsital sa medikal na 
grupo. Ang iyong PCP at medikal na grupo ang nagbibigay ng direksyon sa 
pangangalaga para sa lahat ng iyong medikal na pangangailangan.
Trabaho namin na iugnay ka sa lahat ng serbisyo sa pangangalagang 
pangkalusugan na sinasaklaw ng Medi-Cal.

 Q Nakikipagtulungan kami sa mga doktor, klinika, at ospital upang matiyak 
na makukuha mo ang mga serbisyo sa pangangalagang pangkalusugan na 
kailangan mo, kapag kinailangan mo ang mga ito

 Q Kami ang magbabayad para sa mga serbisyo sa pangangalagang 
pangkalusugan na sinasaklaw ng Medi-Cal
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 Q Tinitiyak namin na naibibigay ng aming mga doktor, espesyalista, 
nurse, at iba pang propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan ang 
mga pinakamataas na kalidad ng mga serbisyo sa pangangalagang 
pangkalusugan

 Q Tinutulungan ka ng aming pangkat sa Serbisyo sa Customer sa anumang 
tanong o problema tungkol sa iyong mga benepisyo at serbisyo

 Q Nagbibigay kami ng impormasyon tungkol sa kung paano mapapanatili 
ang iyong saklaw sa pangangalagang pangkalusugan

 Q Maaari kang pumili ng iyong sariling personal na doktor (Provider ng 
Pangunahing Pangangalaga) o klinika

 Q Nagbabahagi kami ng impormasyon sa pagitan ng iyong mga doktor 
at espesyalista at nagbibigay kami ng mga tagubilin sa wikang 
nauunawaan mo

 Q Nagbibigay kami ng access sa libreng klase sa edukasyong 
pangkalusugan, gaya ng pagtigil sa paninigarilyo, pagkontrol sa 
diabetes, pagiging magulang, pagkontrol sa hika, kalusugan ng mga 
kababaihan, at higit pa

 Q May karagdagang impormasyon sa aming website tungkol sa iyong mga 
benepisyo at sa mga sagot sa iyong mga pinakamadalas na itanong. 
Bisitahin kami sa sfhp.org.

 Q Sumusunod ang SFHP sa mga naaangkop na pederal na batas sa mga 
karapatang sibil at hindi ito nandidiskrimina sa batayan ng lahi, kulay, 
bansang pinagmulan, edad, kapansanan o kasarian
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Serbisyo sa Customer
Nakahanda ang Serbisyo sa Customer ng San Francisco Health Plan 
na tumulong sa iyo sa wikang gusto mong gamitin sa pagsasalita. 
Sasagutin namin ang mga tanong tungkol sa iyong mga benepisyo 
at serbisyo sa kalusugan. Tutulong din kaming lutasin ang mga 
problema na maaaring nararanasan mo sa iyong mga serbisyo sa 
pangangalagang pangkalusugan.
Makakausap ang mga kinatawan ng Serbisyo sa Customer nang Lunes 
hanggang Biyernes, 8:30am – 5:30pm sa alinman sa mga sumusunod na 
numero ng telepono:

Mga Lokal na Tumatawag ....................................1(415) 547-7800

Mga Tumatawag nang Toll-Free ...........................1(800) 288-5555

TTY para sa mga taong bingi, may problema sa pandinig,  
o may mga kapansanan sa pagsasalita .................1(415) 547-7830

O kaya, makipag-ugnayan sa amin sa ligtas at secure na paraan sa 
pamamagitan ng aming Portal ng Miyembro sa sfhp.org. Huwag kailanman 
magpadala ng anumang personal na impormasyon sa kalusugan sa 
pamamagitan ng email.

Mga Dahilan para Tumawag sa Serbisyo sa Customer
 Q Masagot ang mga tanong tungkol sa iyong planong pangkalusugan  
at mga saklaw na serbisyo

 Q Pumili o magpalit ng iyong doktor o klinika
 Q Kumuha ng bagong Member ID Card
 Q Makakuha ng Direktoryo ng Provider, Handbook ng Miyembro,  
Buod ng Mga Benepisyo, o iba pang materyal para sa miyembro

 Q Makahingi ng tulong sa pag-aayos ng appointment sa isang doktor
 Q Makahingi ng tulong sa mga tanong sa billing
 Q I-update ang iyong address o numero ng telepono
 Q May mga iniaalok na serbisyo ng tagapagsalin kung hindi  
ka nagsasalita English

 Q Makahingi ng tulong sa pag-renew ng iyong saklaw  
sa pangangalagang pangkalusugan
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Libreng Benepisyo  
sa Telemedicine
Ma-access ang isang doktor, sa araw o gabi, sa pamamagitan ng 
pagtawag o pag-video call mula sa iyong bahay.

Sa pamamagitan ng aming LIBRENG 
benepisyo sa telemedicine na Teladoc, 
makatanggap ng pangangalaga mula sa 
isang lisensyadong doktor sa California-sa 
anumang oras, 24 na oras sa bawat araw 
mula sa telepono, smartphone app, o iyong 
computer.

Magagamot ng isang doktor sa Teladoc ang mga simpleng 
problema na tulad ng: 

Maaari mong hilingin na makausap ang isang doktor mula 
sa bahay mo saan ka man may access sa telepono o internet. 
LIBRE ito at hindi mo na kailangang maghintay sa waiting room. 
Available ang mga doktor sa anumang oras sa araw o sa gabi.

Tumawag sa Teladoc sa 1(800) 835-2362 o bumisita sa 
sfhp.org/teladoc.

sfhp.org/teladoc

Q  Kawalan ng Ginhawa sa Pag-ihi 
Q  Mga Problema sa Likod at 

Kasukasuan
Q Sipon 
Q Trangkaso

Q  Pagsusuka at Pagtatae
Q  Mga Namumula at  

Nangangating Mata
Q  Mga Pamamantal sa Balat
Q  At Marami Pang Iba
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Mga Serbisyo ng Tagapagsalin
May karapatan ka sa mga serbisyo ng tagapagsalin nang wala kang 
babayaran, at maaari kang gumamit nito sa tuwing tatanggap ka ng medikal 
na pangangalaga. May karapatan ka rin na hindi gawing tagapagsalin ang 
iyong mga kaibigan, kapamilya, at mga bata maliban na lang kung partikular 
mong hihilingin ito. Maaari ka ring magkaroon ng tagapagsalin sa anumang 
oras na makikipag-usap ka sa isang kinatawan ng San Francisco Health Plan.
Kung kailangan mo ng tagapagsalin, sabihin nang maaga sa tanggapan ng 
iyong doktor, upang maikuha ka nito para sa appointment mo. Maaaring 
makatulong din kami sa iyo sa paghahanap ng doktor na nagsasalita ng wika 
mo, o na may empleyadong tagapagsalin sa kanyang tanggapan.

a b c

1 2 3

“ ”
? & % #B
&

Hello

HolaThank You

Gracias

Interpreter
Services

Whenever you get
medical care

You

 Q Mag-ulat ng reklamo, problema, o karaingan
 Q Makakuha ng impormasyon tungkol sa mga resource sa kalusugan  
sa komunidad

 Q At marami pang iba

Maaaring makita sa aming website sa sfhp.org ang mga sagot sa mga 
madalas na itanong.
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Aming Website
Kung may access ka sa internet, maaari kang 
bumisita sa San Francisco Health Plan sa 
sfhp.org. Marami kang magagamit na kapaki-
pakinabang na impormasyon at tool  
sa website upang:

 Q Maghanap ng Provider ng Pangunahing Pangangalaga (PCP)
 Q Maghanap ng impormasyon tungkol sa mga benepisyo
 Q Mag-download ng mga materyal para sa miyembro
 Q Makakuha ng mga sagot sa mga madalas na itanong
 Q Matingnan ang mga isyu ng iyong newsletter para sa miyembro na 
Mahalaga ang Iyong Kalusugan

 Q Makakuha ng edukasyong pangkalusugan at impormasyon sa resource 
sa komunidad

 Q Malaman kung sino ang tatawagan para sa mga serbisyo sa 
pangangalaga ng ngipin, pangangalaga ng paningin, at iba  
pang serbisyo

 Q Maghain ng karaingan o mag-ulat ng problema
 Q Ma-access ang iyong impormasyon sa kalusugan sa aming Portal  
ng Miyembro

 Q At napakarami pang iba

sfhp.org
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Portal ng Miyembro ng SFHP 
Ang SFHP HealthLink ang iyong ligtas at secure na paraan 
upang matingnan ang impormasyon sa iyong pangangalagang 
pangkalusugan nang online anumang oras mula sa kahit saan 
na may access ka sa internet. Pumunta sa sfhp.org at i-click ang 
button na “Pag-log In ng Miyembro ng Medi-Cal”.
Ma-access ang iyong impormasyon sa kalusugan pagkatapos ng mga 
pagpapatingin sa kalusugan, madaling mahahanap sa aming ligtas at secure 
na Portal ng Miyembro ang mga kahilingan sa ID Card, iyong mga gamot, 
impormasyon ng provider, at higit pa. 

 Q Alamin ang tungkol sa iyong mga gamot at ang dami na dapat mong inumin. 
Alamin kung paano ito nagkakaroon ng interaksyon sa iba pang gamot. Tingnan 
ang iyong history ng gamot.

 Q Tingnan ang iyong Member ID Card, humiling ng panibago, mag-print ng 
pansamantalang card, o mag-save ng larawan ng iyong card sa telepono mo.

 Q Palitan ang iyong Provider ng Pangunahing Pangangalaga (PCP).
 Q Tingnan ang iyong mga nakaraang pagpapatingin sa kalusugan, gamot, 
mapa ng tanggapan ng iyong provider, at higit pa.

 Q Kapag nag-sign up ka para sa aming Portal ng Miyembro, nagsa-sign up ka 
rin upang makatanggap ng mga materyal para sa miyembro, kabilang ang 
aming newsletter para sa miyembro, sa pamamagitan ng email.

Paano Mag-sign Up at Mag-sign In sa Aming Portal  
ng Miyembro
Magsimula sa sfhp.org 
at i-click ang button na 
Pag-log In ng Miyembro ng 
Medi-Cal sa itaas ng home page. 
Nakalagay sa iyong ID Card ang 
lahat ng impormasyong kailangan 
mo upang mag-sign up.

Madidirekta ka sa 
Page sa Pag-log  
In ng Miyembro  
ng SFHP HealthLink. 
I-click ang button 
na Pag-sign Up ng 
Bagong User.

Pag-log In ng Miyembro ng Medi-Cal
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Maghanap ng Mga Provider
Magagamit mo ang aming mga tool sa paghahanap ng 
provider upang maghanap ng mga provider sa iyong network 
o anupamang network ng SFHP. Maghanap ng mga provider 
ayon sa pangalan o uri ng provider 
kabilang ang mga klinika, espesyalista, 
at higit pa.

Nakahanda ka na 
ngayong magsimula. 
Ilagay ang iyong User 
Name at Password 
at i-click ang Mag-
sign In upang 
masimulang magamit 
ang Portal ng 
Miyembro ng SFHP 
Medi-Cal.

Hihingiin sa iyo ang iyong 
Member ID, Apelyido, at Petsa 
ng Kapanganakan at na gumawa 
ng password at mag-set 
up ng mga panseguridad 
na tanong.

Pumunta sa aming website sa sfhp.org at i-click ang button na 
“Maghanap ng Doktor”. 

sfhphealthlink.org

sfhp.org

sfhp.org
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Pagsisimula
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Pagsisim
ula

Kung bago kang miyembro ng San Francisco Health Plan, 
makakatanggap ka ng mga kapaki-pakinabang na tool sa koreo 
na tutulong sa iyong magsimula.

Welcome Packet
Pinadadalhan ng welcome packet ang lahat ng bagong miyembro. 
Nakapaloob dito ang mahalagang impormasyon ng miyembro tungkol sa 
kung paano makakakuha ng elektronikong kopya at hard copy ng Buod ng 
Mga Benepisyo at Handbook ng Miyembro na nagpapaliwanag ng iyong 
mga benepisyo, karapatan, at responsibilidad bilang miyembro ng SFHP.

Handbook ng Miyembro
Nakapaloob sa Handbook ng Miyembro ang detalyadong impormasyon 
tungkol sa mga benepisyo at serbisyo na iniaalok sa pamamagitan ng 
programang Medi-Cal. Kung kailangan mo ng Handbook ng Miyembro, 
maaari kang tumawag sa Serbisyo sa Customer, o mada-download mo ito 
mula sa seksyong Mga Materyal para sa Miyembro ng aming website sa 
sfhp.org.

Direktoryo ng Provider
Ang iyong Direktoryo ng Provider ay isang listahan ng lahat ng doktor, 
espesyalista, klinika, ospital, at iba pang resource na naghahatid sa 
programang Medi-Cal. Mahalagang itabi ito para magamit kung sakaling 
magpasya ka na gusto mong palitan ang iyong doktor.

Kung kailangan mo ng Direktoryo ng Provider, tumawag sa Serbisyo sa 
Customer o tingnan ang impormasyon sa seksyong Medi-Cal ng aming 
website sa sfhp.org.

Online na Tool sa  
Paghahanap ng Provider
Maa-access mo nang online ang listahan ng 
mga doktor, espesyalista, klinika, at ospital. 
Pumunta sa sfhp.org at i-click ang button 
na “Maghanap ng Doktor”.

Find a Doctor

Provider Directory »
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Member ID Card
Pinadadalhan ng Member ID Card ang lahat ng bagong miyembro. Nakakatulong 
ang iyong Member ID Card na ipaalam sa mga provider ng pangangalagang 
pangkalusugan na isa kang miyembro ng San Francisco Health Plan. Dalhin ang 
iyong Member ID Card sa lahat ng oras. Dalhin ito palagi sa iyong mga pagbisita 
sa doktor o klinika, sa emergency room, at sa parmasya. Nasa kanan ang 
isang halimbawa ng hitsura ng iyong Member ID Card sa San Francisco Health 
Plan. Kapag natanggap mo na ang iyong Member ID Card, suriin ang lahat ng 
impormasyon upang tiyaking tama ang mga ito. Maaaring magpadala sa iyo sa 
koreo ng bagong Member ID Card nang wala kang babayaran kung:

 Q May anumang impormasyon na mali
 Q Nawala o nanakaw ang iyong card
 Q Nagpalit ka ng iyong Provider ng Pangunahing Pangangalaga (PCP)
 Q Nagbago ang iyong address o iba pang impormasyon

May mahalagang impormasyon sa iyong SFHP Member ID Card kabilang ang:
 Q Pangalan ng iyong doktor (o ang pangalan ng iyong klinika)
 Q Numero ng telepono ng iyong PCP
 Q Iyong Medikal na Grupo
 Q Iyong Ospital
 Q Mga pagkonsulta sa doktor sa pamamagitan ng pagtawag o pag-video call sa 
Teladoc® 24/7 (Hindi kwalipikado para sa mga serbisyo ng Teladoc ang mga 
miyembro ng Kaiser at ilang miyembro na mayroon ding saklaw ng Medicare)

 Q 24 na oras na Call Center/Linya para sa Payo ng Nurse ng Kaiser (para lang 
sa mga miyembro ng Kaiser)

Alam mo ba...
Magagawa mong tingnan ang iyong ID 
Card, humiling ng panibago, mag-print 
ng pansamantalang card, o mag-save 
ng larawan ng iyong card sa telepono 
mo sa aming Portal ng Miyembro, sa 
SFHP HealthLink. Mag-log in sa sfhp.org.

Pag-log In ng Miyembro ng Medi-Cal
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Pagsisim
ula

Medi-Cal BIC Card
Bukod pa sa iyong Member 
ID Card sa San Francisco 
Health Plan, dapat ka ring 
magkaroon ng Beneficiary 
Identification Card (BIC) o 
Medi-Cal Card mula sa Estado ng 
California. Maaaring kailanganin 
mong ipakita ang card na iyan 
para sa ilang partikular na 
serbisyo. Kung may mga tanong 
ka tungkol sa iyong BIC Card 
o kailangan mo ng bagong 
card, tumawag sa San Francisco 
Medi-Cal Health Connections sa 
1(415) 863-9892.

“Poppy” na 
disenyo Inisyu 
simula noong 
Setyembre 2016

“Blue and White” na 
disenyo Inisyu bago ang 

Setyembre 2016

Dalhin ang 
iyong Member 
ID Card sa lahat 
ng oras.

Pangalan, address, at numero ng telepono 
ng iyong Provider ng Pangunahing 
Pangangalaga

Numero ng Member ID

Ang Iyong Ospital sa Network

Iyong Pangalan

Numero ng CIN  
ng Miyembro
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Iyong Provider ng Pangunahing Pangangalaga
Ang iyong Provider ng Pangunahing Pangangalaga (PCP) ay ang doktor, 
klinika, nurse practitioner, o assistant ng doktor na nangangasiwa sa iyong 
pangangalagang pangkalusugan.

Nang sumali ka sa San Francisco Health Plan, pumili ka ng PCP.  
Kung hindi ka pumili ng PCP noong sumali ka, may pinili para sa iyo. 

Kabilang sa mga medikal na serbisyo na ibinibigay ng iyong PCP ang:
 Q Mga pagsusuri sa wellness at 
serbisyo ng pangangalagang  
pang-iwas sa sakit

 Q Mga pagbabakuna (mga shot)
 Q Mga diagnostic na pagsusuri, gaya 
ng mga pagsusuri sa pandinig

 Q Koordinasyon para sa mga 
pagsusuri sa laboratoryo

 Q Agarang pangangalaga kapag may 
sakit o napinsala ka

 Q Pangangalaga para sa mga 
kasalukuyang isyu sa kalusugan, 
gaya ng hika, allergy, o diabetes

 Q At napakarami pang iba

Maliban kung isa itong emergency sa kalusugan, ang iyong PCP dapat ang 
unang taong pupuntahan mo kapag kailangan mo ng pangangalaga.

Pagpapalit ng Iyong Provider ng Pangunahing Pangangalaga
Ikaw ang pinakahigit na nakakaalam ng iyong mga pangangailangan sa 
pangangalagang pangkalusugan, kaya pinakamainam na ikaw ang pumili ng 

Palitan ang Iyong PCP nang Online
Upang palitan ang iyong Provider ng 
Pangunahing Pangangalaga mula sa aming 
Portal ng Miyembro, gamitin ang dropdown 
ng Aking Planong Pangkalusugan at piliin ang 
Kahilingan sa Pagpapalit ng PCP. Magkakaroon 
ng bisa ang mga pagbabago sa PCP sa unang 
araw ng kasunod na buwan. Gamitin ang Pag-
log In ng Miyembro ng Medi-Cal sa sfhp.org.

Pag-log In ng Miyembro ng Medi-Cal
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Pagsisim
ula

sfhpprovidersearch.org

iyong PCP. Pinakamagandang magpanatili ng isang PCP hangga't maaari, 
nang sa gayon ay malaman niya ang iyong history ng kalusugan at mga 
pangangailangan sa pangangalagang pangkalusugan.

Maaari mong hilingin na palitan ang iyong PCP para sa anumang kadahilanan. 
Tumawag lang sa Serbisyo sa Customer at humiling ng bagong PCP, o 
makipag-ugnayan sa amin sa ligtas at secure na paraan sa pamamagitan ng 
aming Portal ng Miyembro sa sfhp.org. Huwag kailanman magpadala ng 
anumang personal na impormasyon sa kalusugan sa pamamagitan ng email.

Mga Dapat Itanong Kapag Pumipili ng PCP
 Q Malapit ba sa iyong tirahan o trabaho ang doktor na ito sa komunidad?
 Q Madali bang makapunta sa doktor na ito sa pamamagitan ng kotse, 
MUNI, o BART?

 Q Nagsasalita ba ang doktor na ito ng iyong wika?
 Q Ano ang espesyalisasyon sa panggagamot ng doktor na ito?
 Q Maaari ka ring pumili ng Mid-Level Provider bilang iyong PCP. Ang 
Mid-Level Provider ay isang nurse practitioner, sertipikadong nurse 
midwife, o assistant ng doktor.

Magagamit mo ang Direktoryo ng Provider upang matulungan kang pumili 
ng iyong PCP. Makikita ang isang interaktibong mapa ng aming mga 
klinika sa sfhp.org.

Maa-access mo rin nang online ang listahan ng mga doktor, espesyalista, 
klinika, at ospital. Pumunta sa aming website sa sfhp.org at i-click ang 
button na “Maghanap ng Doktor”.
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Pagbisita sa Iyong Provider  
ng Pangunahing Pangangalaga
Dapat kang bumisita sa Provider ng Pangunahing Pangangalaga (PCP) o 
Klinika sa loob ng apat na buwan mula nang sumali sa San Francisco Health 
Plan kung hindi ka pa kamakailang nabigyan ng pagtatasa sa kalusugan 
o hindi ka pa tuloy-tuloy na nabibigyan ng pangangalaga ng iyong PCP. 
Inirerekomenda na magpatingin ang mga miyembrong wala pang 18 buwan 
sa isang PCP sa loob ng 4 na buwan simula nang sumali sa San Francisco 
Health Plan para sa kanilang inisyal na pagtatasa sa kalusugan (initial health 
assessment, IHA).

Maaaring may ilang bagay na itanong ang iyong PCP sa iyo tungkol 
sa history ng kalusugan mo o maaaring pasagutin ka niya sa isang 
talatanungan. Sasabihin din sa iyo ng PCP mo ang tungkol sa pagpapayo at 
mga klase sa edukasyong pangkalusugan na maaaring makatulong sa iyo.

Kung nagtatakda ka ng pangangalaga ng isang bagong PCP, napakahalaga 
ng iyong unang pagbisita dahil nakakatulong ito sa iyo at sa doktor mo na 
makilala ang isa't isa at mas makabubuti na makilala ka ng iyong doktor 
bago ka magkasakit.

Tiyaking hihilingin mo na maipadala sa iyong bagong PCP ang mga kopya 
ng iyong mga nakaraang medikal na rekord. Maaari mo itong hilingin sa 
iyong unang pagbisita sa iyong bagong PCP.
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Mga Regular na Pagpapatingin
Ang pagpunta sa doktor para sa mga regular na pagpapatingin ay isang 
mahalagang bahagi ng pananatiling malusog. Sa pagbisita, gagawin ng 
doktor ang sumusunod:

 Q Alamin ang iyong mga pangangailangan sa kalusugan at medikal na history
 Q Tukuyin ang anumang problema sa kalusugan o sa paggamit ng 
substance na maaaring nararanasan mo

 Q Suriin kung may mga nakatagong problema sa kalusugan, gaya ng 
mataas na kolesterol o mataas na presyon ng dugo

 Q Suriin ang mga gamot at bitaminang iniinom mo
 Q Pagpasyahan kung kailangan mo ng anumang bakuna (mga shot)
 Q Pagpasyahan kung kailangan mo ng iba pang serbisyo gaya ng 
pangangalaga ng espesyalista

 Q Tulungan kang maghanap ng provider sa kalusugan ng pag-uugali  
kung kinakailangan

Ang pagbisitang ito ay mabuting panahon para pag-usapan ang tungkol sa 
anumang problemang pangkalusugan, o anupamang tanong na maaaring 
mayroon ka.
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Pag-aayos ng Appointment
Upang mag-ayos ng appointment, tumawag sa iyong 
PCP o Klinika. Makikita sa iyong Member ID Card 
ang numero ng telepono ng iyong PCP o Klinika. 

Kung kailangan mo ng tulong sa paghahanap ng 
iyong PCP o Klinika, tumawag sa Serbisyo sa 
Customer ng San Francisco Health Plan sa 
1(800) 288-5555, Lunes hanggang Biyernes, 
8:30am – 5:30pm. Maaaring makita sa aming 
website sa sfhp.org ang mga sagot sa mga 
madalas na itanong. Makipag-ugnayan sa amin sa 
ligtas at secure na paraan sa pamamagitan ng aming 
Portal ng Miyembro sa sfhp.org. Huwag kailanman 
magpadala ng anumang personal na impormasyon  
sa kalusugan sa pamamagitan ng email.

Tiyaking dadalhin ang iyong Member ID Card sa 
appointment upang hindi sila magkamaling singilin 
ka. Bilang miyembro ng Medi-Cal, tiyaking dadalhin 
din ang iyong Medi-Cal Benefits Identification 
Card (BIC). Kung hindi ka makakapunta sa iyong 
appointment, tumawag sa tanggapan ng doktor 
o sa klinika upang kanselahin at iiskedyul ulit ang 
iyong appointment. 

Dalhin ang iyong Member ID Card sa lahat ng oras.

 1

 2

 3

Numero ng Member ID, 
Numero ng CIN

Ang Iyong Ospital sa 
Network

Iyong Pangalan, ang 
pangalan, address, at 
numero ng telepono 
ng Iyong Provider ng 
Pangunahing Pangangalaga

Tumawag sa iyong 
PCP o Klinika

Makikita sa iyong 
Member ID Card ang 

numero ng telepono ng 
iyong PCP o Klinika

Kung kailangan mo ng 
tulong, tumawag sa 

Serbisyo sa Customer ng 
SFHP sa 1(800) 288-5555
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Maging Handa para sa Iyong Pagbisita
Upang masulit ang iyong pagbisita sa doktor, magplano nang maaga:

 Q Isulat ang lahat ng iyong katanungan para hindi mo makalimutang 
itanong ang mga ito

 Q Magdala ng listahan ng mga pangalan ng mga gamot at bitaminang 
iniinom mo

 Q Magdala ng listahan ng anumang problema sa kalusugan na 
nararanasan mo o ng mga kapamilya mo

 Q Magdala ng rekord ng bakuna (ang listahan ng mga petsa kung kailan 
ibinigay ang mga bakuna upang maiwasan ang mga sakit). Ito ay 
karaniwang nasa isang dilaw na card na ibinibigay sa iyo sa tanggapan 
ng doktor, klinika, o paaralan kung saan ibinigay ang mga bakuna.

Tumawag nang maaga sa 
tanggapan ng iyong doktor,  
upang makakuha ng tagapagsalin 
para sa iyong appointment nang 
wala kang babayaran.

Tingnan ang pahina 10 para sa mga  
karagdagang detalye.

Kailangan  
mo ba ng  

tagapagsalin?
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Mga Serbisyo ng San Francisco 
Health Plan
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Pangangalagang Pang-iwas sa Sakit o Regular  
na Pangangalaga
Nakakatulong sa pag-iwas sa sakit ang mga serbisyo ng pangangalagang 
pang-iwas sa sakit o regular na pangangalaga, gaya ng mga regular na 
pagpapatingin, screening ng kalusugan, at pagbabakuna, at ibinibigay ang 
mga ito ng iyong Provider ng Pangunahing Pangangalaga (PCP) o Klinika. 
Tumawag sa iyong PCP o Klinika upang mag-ayos ng appointment para sa 
pagpapatingin o kung kailangan mo ng agarang pangangalaga.

Pangangalaga ng Espesyalista
Ang mga espesyalista ay mga provider na tumitingin sa mga pasyenteng 
may mga espesyal na problema, gaya ng mga allergy, hika, diabetes, o 
problema sa puso. Maaaring makipag-ugnayan sa iyo ang iyong Provider 
ng Pangunahing Pangangalaga (PCP) o maaari ka niyang i-refer sa isang 
espesyalista kung kailangan mo ng payo o paggamot ng eksperto para sa 
isang partikular na problema. Maire-refer ka ng iyong PCP sa tamang 
espesyalista sa iyong medikal na grupo. Hindi ka maaaring magpatingin sa 
isang espesyalista nang walang referral mula sa iyong PCP.

Mga Appointment at Pagbisita
Kapag kailangan mo ng pangangalagang pangkalusugan:

 Q Tumawag sa iyong PCP
 Q Ihanda ang numero ng iyong SFHP ID sa pagtawag
 Q Mag-iwan ng mensahe kasama ng pangalan at numero ng telepono mo 
kung sarado na ang tanggapan

 Q Dalhin ang iyong BIC at SFHP ID card sa appointment mo
 Q Dumating sa oras iyong appointment
 Q Tumawag kaagad kung hindi ka makakapunta sa iyong appointment o 
mahuhuli ka ng dating

 Q Ihanda ang iyong mga katanungan at impormasyon ng gamot dahil baka 
kailanganin mo ang mga ito

Kung may emergency ka, tumawag sa 911 o pumunta sa pinakamalapit na 
emergency room.

Agarang Pangangalaga
Magagamit ang Agarang Pangangalaga kapag kailangan mong 
magpatingin kaagad sa doktor dahil may sakit ka o nakakaramdam ka 
ng pananakit, o may mga sintomas ka na tulad ng kawalan ng ginhawa, 
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lagnat, o bahagyang pananakit. Kung sa palagay mo ay kailangan mo ng 
Agarang Pangangalaga, tumawag sa tanggapan ng iyong doktor. Nakalista sa 
iyong Member ID Card ang numero ng telepono.
Makakatulong ang iyong PCP o ibang provider nang 24 na oras sa bawat araw, 
7 araw sa bawat linggo, kung may pang-agarang medikal na problema. 
Sasabihin nila sa iyo kung ano ang gagawin. Maaari ka ring makipag-ugnayan 
sa Teladoc® para sa konsultasyon sa isang doktor sa pamamagitan ng 
pagtawag o pag-video call sa 1(800) 835-2362 o sa pamamagitan ng 
pagbisita sa sfhp.org/teladoc.

Pangangalaga sa Ospital
Kung may sakit ka o nakakaramdam ka ng pananakit, maaaring ipadala ka ng 
iyong Provider ng Pangunahing Pangangalaga (PCP) sa ospital kung saan siya 
nagtatrabaho. Kung may gusto kang gamiting ospital, tiyaking nakapili ka ng 
PCP na maaaring magpadala sa iyo sa ospital na iyon.

Emergency na Pangangalaga
Para lang sa mga medikal na emergency ang pangangalaga sa 
emergency room ng isang ospital. Dapat kang tumanggap ng regular 
na pangangalaga mula sa iyong PCP, na pinakamahusay na nakakakilala sa 
iyo. Kung hindi ka sigurado kung isa itong emergency, tumawag sa iyong 
PCP. Huwag pumunta sa emergency room para sa regular na pangangalaga. 
Maaaring may medikal na emergency ka kung nakakaranas ka ng sumusunod:

 Q Nahihirapan sa paghinga at/o kinakapos ng hininga
 Q Pananakit ng dibdib o sikmura, o nakakaramdam ng paninikip  
sa iyong dibdib

 Q Mga pagsumpong ng pagkahimatay o biglaang pagkahilo o panghihina
 Q Hindi makontrol na pagdurugo
 Q Malalang pagsusuka o pagtatae
 Q Pakiramdam na gusto mong saktan ang sarili mo o ang iba
 Q Biglaang pamamanhid o panghihina sa mukha, braso, o binti, lalo na sa 
isang bahagi ng katawan

 Q Biglaang pagkatuliro, nahihirapang magsalita o mahirap 
maunawaan ang sinasabi

 Q Biglang nahihirapang makakita sa isa o dalawang mata
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 Q Biglang nahihirapang makalakad, nahihilo, nawawalan ng balanse,  
o nawawalan ng koordinasyon

 Q Biglaang malalang pananakit ng ulo na walang nalalamang dahilan
 Q Na-overdose sa mga substance ang isang taong mahalaga sa iyo

Kung naniniwala kang may medikal na emergency ka, pinakamabuting 
pumunta ka sa iyong nakatalagang ospital na nakalagay sa iyong Member 
ID card. Kapag pumunta ka sa iyong nakatalagang ospital, mas madaling 
makakausap ng iyong PCP ang mga provider mo sa ospital at matitiyak 
niya na natatanggap mo ang pangangalagang kailangan mo. Kung 
naniniwala kang nanganganib ang kalusugan mo, maaari mong piliing 
pumunta sa pinakamalapit na emergency room. Kung sa tingin mo ay 
nasa panganib ang buhay mo dahil sa medikal na kundisyon o lalala ito sa 
biyaheng papunta sa ospital, tumawag sa 911 at papuntahin sa iyo ang 
mga lokal na medikal na serbisyo para sa emergency.

Ang mga emergency room ay hindi para sa mga sitwasyon ng regular 
o agarang pangangalaga tulad ng mga pag-refill ng reseta, simpleng 
pangingirot at pananakit, o sipon. Kung hindi maituturing na malubha 
ang karamdaman mo at pumunta ka sa isang emergency room, maaaring 
kailanganin mong maghintay nang napakatagal bagong matingnan  
ng doktor.
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Nasa Oras na Pag-access sa Pangangalaga
Dapat ay makapagpa-appointment ka para sa Mga Saklaw na Serbisyo 
batay sa iyong mga pangangailangan sa kalusugan. Gumawa ang California 
Department of Managed Health Care (DMHC) ng mga pamantayan para sa 
mga tagal ng paghihintay para sa appointment. Ang mga ito ay:

Uri ng Appointment Karaniwang Tagal ng 
Paghihintay

Mga appointment sa agarang 
pangangalaga na hindi nangangailangan 
ng paunang pag-apruba  
(paunang awtorisasyon)

Sa loob ng 48 oras mula sa 
paghiling ng appointment

Appointment sa agarang pangangalaga 
na nangangailangan ng paunang pag-
apruba (paunang awtorisasyon)*

Sa loob ng 96 na oras mula sa 
paghiling ng appointment

Mga appointment sa hindi pang-agarang 
pangunahing pangangalaga

10 araw ng trabaho mula sa 
paghiling ng appointment

Hindi pang-agarang espesyalista 15 araw ng trabaho mula sa 
paghiling ng appointment

Hindi pang-agarang provider sa kalusugan 
ng pag-iisip (non-physician)

10 araw ng trabaho mula sa 
paghiling ng appointment

Hindi pang-agarang appointment para 
sa mga karagdagang serbisyo para 
sa diagnosis o paggamot ng pinsala, 
karamdaman, o iba pang kundisyon 
sa kalusugan

15 araw ng trabaho mula sa 
paghiling ng appointment

Mga tagal ng paghihintay sa telepono sa 
mga karaniwang oras ng trabaho

10 minuto

Triage o screening sa telepono 24/7 na serbisyo –  
Hindi lalampas sa 30 minuto

*  Maaaring kailangan ng paunang awtorisasyon kung nagpapatingin ka sa 
isang provider na hindi kabilang sa iyong medikal na grupo.
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Teladoc®

Kung hindi available ang iyong doktor kapag kailangan mo siya at gusto 
mong makakuha ng pangangalaga para sa mga simpleng medikal na 
problema, maaari kang mag-access sa isang doktor, sa araw o sa gabi sa 
pamamagitan ng tawag sa telepono o video call gamit ang aming libreng 
benepisyo sa telemedicine, ang Teladoc.

Hindi kwalipikado para sa mga serbisyo ng Teladoc ang mga miyembro ng 
Kaiser at ilang miyembro na mayroon ding saklaw ng Medicare.

Mga Pangalawang Opinyon
Kung gusto mong makipag-usap sa ibang doktor tungkol sa isang problema 
sa kalusugan, maaari kang humiling sa iyong Provider ng Pangunahing 
Pangangalaga (PCP) o sa San Francisco Health Plan ng pangalawang 
opinyon. Babayaran ng San Francisco Health Plan at ng mga medikal na 
grupo nito ang pangalawang opinyon mula sa ibang doktor.

Bakit maghihintay para sa pangangalagang 
kailangan mo na ngayon?

Mag-sign up ngayon, nang online sa  
sfhp.org/teladoc o sa pamamagitan ng 
telepono sa 1(800) 835-2362

Sa Teladoc, may makakausap kang doktor sa loob ng 
ilang minuto, hindi ilang oras o araw na aantayin mo  
sa ER, agarang pangangalaga, o sa iyong PCP.
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Acupuncture Is Covered for  
All SFHP Medi-Cal Members

Find an Acupuncture Provider 
You can use SFHP’s Provider Directory online or call SFHP Customer Service 
at 1(800) 288-5555 or 1(415) 547-7800. You do not need a referral.

What is acupuncture? 
Acupuncture is when very thin needles 
are inserted into parts of the skin 
to help healing. It can help lower 
long-lasting pain (chronic pain) and 
migraine headaches. It is done by 
trained providers called  
Acupuncturists. SFHP covers 
acupuncture to lower long-lasting 
pain, known as chronic pain, 
including migraine headache.

How long does it take  
to feel better?
Most people feel better within 
weeks after starting acupuncture. 
Acupuncture is usually done once 
or twice a week and sometimes 
less as patients start feeling 
better. The acupuncturist will talk to 

you about the plan to treat your pain 
and will change the plan if you do not  
feel better. 

What will the  
acupuncturist do  
to treat my pain? 
The acupuncturist will insert very thin 
needles into the skin. The needles are 
so thin that most people can barely 
feel them. Sometimes the needles are 
used with a device that gives very low 
electrical stimulation to larger muscles.  

The acupuncturist may also use 
other things like using ice, heat, and 
massage to lower your pain. Your 
acupuncturist might also talk with you 
about healthy eating and helpful ways 
to move your body. 

Ang Your Health Matters ang iyong newsletter 
para sa miyembro na ipinadadala sa iyo sa 
koreo kada tatlong buwan. Ibinibigay namin 
dito ang impormasyon tungkol sa mga 
serbisyo ng pangangalagang pangkalusugan, 
paano masusulit ang mga benepisyo ng 
miyembro, mga tip tungkol sa malusog na 
pamumuhay, at marami pang iba. Makikita rin 
ito online sa sfhp.org.

Kung gusto mong maghintay para sa appointment sa ibang araw na mas 
aangkop sa mga pangangailangan mo, sumangguni sa iyong provider. Sa ilang 
sitwasyon, maaaring maghintay ka nang mas matagal sa mga karaniwang 
tagal ng paghihintay kung mapapagpasyahan ng iyong provider na hindi 
makasasama sa kalusugan mo ang appointment sa ibang araw. Hindi nalalapat 
ang mga karaniwang tagal ng paghihintay sa mga appointment para sa 
pangangalagang pang-iwas sa sakit. Ang pangangalagang pang-iwas sakit ay 
nangangahulugang pagpigil at maagang pagtuklas sa mga karamdaman. 
Kabilang sa mga ito ang mga pisikal na eksaminasyon, pagbabakuna, 
edukasyong pangkalusugan, at pangangalaga sa pagbubuntis. Hindi rin 
nalalapat ang mga karaniwang tagal ng paghihintay sa pana-panahong 
follow-up na pangangalaga na paunang iniiskedyul. 

Ang mga halimbawa ng pana-panahong follow-up na pangangalaga ay ang 
mga standing referral sa mga espesyalista at pabalik-balik na pagpapatingin sa 
tanggapan para sa mga hindi gumagaling na kundisyon. Maaaring 
magmungkahi ang iyong provider ng partikular na iskedyul para sa mga 
ganitong uri ng pangangalaga, batay sa iyong mga pangangailangan.

May magagamit kang mga libreng serbisyo ng tagapagsalin. Kung kailangan mo 
ng tulong sa iyong wika sa panahon ng iyong appointment, hilingin sa iyong 
provider na ikuha ka ng tagapagsalin. O maaari kang tumawag sa Serbisyo sa 
Customer ng SFHP sa 1(800) 288-5555 (toll-free) o sa TTY 1(888) 883-7347, 
Lunes – Biyernes, 8:30am hanggang 5:30pm.
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Kung wala kang medikal na emergency, magpa-appointment 
upang magpatingin sa iyong personal na doktor. 

Nakalista sa iyong Member ID Card ang numero ng 
telepono ng iyong doktor.

Gumawa rin ang DMHC ng mga pamantayan para sa pagsagot sa mga 
tawag sa telepono. Ang mga ito ay:

 Q Para sa mga pagtawag sa Serbisyo sa Customer ng SFHP – sa loob ng  
10 minuto sa mga karaniwang oras ng trabaho, Lunes – Biyernes, 
8:30am hanggang 5:30pm

 Q Para sa mga pagtawag para sa triage o screening – sa loob ng 30 
minuto, 24 na oras bawat araw, 7 araw bawat linggo

Ang triage o screening ay ginagawa ng isang doktor, rehistradong nurse,  
o iba pang kwalipikadong propesyonal sa kalusugan upang malaman kung 
saan at gaano kaagad mong kailangan ng pangangalaga. Kung kailangan 
mo ng triage o screening, dapat ka munang tumawag sa iyong PCP o 
klinika. Kung hindi mo matawagan ang iyong PCP o klinika, maaari kang 
tumawag sa Teladoc® para kumonsulta sa isang doktor sa pamamagitan 
ng pagtawag o video call. Ang serbisyong ito ay libre at magagamit mo 
sa iyong wika. Tumawag sa Teladoc sa 1(800) 835-2362 o bumisita sa 
sfhp.org/teladoc. Hindi kwalipikado para sa mga serbisyo ng Teladoc 
ang mga miyembro ng Kaiser at ilang miyembro na mayroon ding 
saklaw ng Medicare.
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Paggamot sa Krisis sa Kalusugan ng Pag-iisip at Adiksyon
Para sa mga serbisyong may espesyalisasyon sa kalusugan ng pag-iisip o 
tulong sa problemang pag-abuso sa substance, tumawag sa 24/7 na Linya  
ng Tulong sa Pag-access ng SFBHS sa 1(415) 255-3737, 1(888) 246-3333  
(toll-free) o TTY 1(888) 484-7200.

Kilalanin ang Iyong  
Network ng Pangangalaga sa SFHP

Teladoc® 24/7 na Pagbisita sa 
Doktor sa Pamamagitan ng 
Pagtawag o Video Call
Kung hindi available ang iyong 
PCP sa panahong kailangan mo 
siya at gusto mong makahingi ng 
pangangalaga para sa mga simpleng 
medikal na problema, pumunta sa 
sfhp.org/teladoc, tumawag sa 
1(800) 835-2362 o i-download ang 
Teladoc smartphone app.

Mga Espesyalista
Ire-refer ka ng iyong PCP sa isang espesyalista 
kung kailangan mo ng payo o paggamot ng isang 
eksperto para sa isang partikular na problema o 
para humingi ng pangalawang opinyon tungkol sa 
iyong kalusugan.

I-access ang 
mga Serbisyo 

sa Iyong 
Network ng 

Pangangalaga

Iyong Provider ng Pangunahing  
Pangangalaga (PCP)
Ang Iyong Unang Point of Contact para sa mga 
Pangangailangan sa Hindi Pang-emergency na Regular  
at Agarang Pangangalaga. Tumawag sa opisina  
ng iyong PCP anumang oras, sa araw o sa gabi,  
upang makahingi ng medikal na payo. Dapat kang 
makakuha ng appointment para sa agarang 
pangangalaga ng PCP sa loob ng  
48 oras mula nang humiling ka nito.  
Nakalista sa iyong Member ID Card  
ang numero ng telepono ng iyong PCP.
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Serbisyo sa Customer 1(415) 547-7800
Para sa mga saklaw na serbisyo, tanong, o kinakailangan sa pagpapatala.

Ang sama-samang 
pagtatrabaho ng 
iyong mga doktor, 
nurse, pharmacist, 
tagapamahala ng 
pangangalaga, at 
tagapagturo tungkol 
sa kalusugan para  
sa iyo.

Iyong Ospital/Emergency Room
Kapag pumili ka ng PCP, pinipili mo rin ang 
ospital at emergency room kung saan ka 
maaaring tumanggap ng pangangalaga.

Mga Serbisyong 
Pagpapayo
Kung kailangan mong 
makipag-usap sa isang 
tao, maaari kang magpa-
appointment sa isang 
psychologist o psychiatrist.  
Upang masulit ang 
benepisyong ito, tumawag 
sa Beacon Health Options  
sa 1(855) 371-8117,  
TTY 1(800) 735-2929.  
Matatawagan ito 24/7.  
Hindi kailangan ng referral.

Parmasya
Kung kailangan mo ng gamot, gagawan 

ka ng reseta ng iyong mga doktor. Upang 
magpuno o mag-refill ng reseta, dapat mong 

kunin ang mga inireresetang gamot sa iyo mula 
sa isang parmasya na nakikipagtulungan sa Medi-Cal Rx. Ipakita 
ang iyong Medi-Cal BIC o SFHP Member ID card sa mga tauhan 
ng parmasya upang makuha ang iyong mga gamot. Upang 
maghanap ng parmasyang nakikipagtulungan sa Medi-Cal Rx, 
bumisita sa Direktoryo ng Parmasya ng Medi-Cal Rx sa 
medi-calrx.dhcs.ca.gov/home/ o tumawag sa Medi-Cal Rx sa 
1(800) 977-2273
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Mga Espesyalista sa Kalusugan ng Mga Babae
Maaaring kang pumunta sa isang doktor na obstetrics and 
gynecology (OBGYN) o sa doktor sa family practice sa iyong 
medikal na grupo para sa mga serbisyo ng regular at pang-iwas 
sa sakit na pangangalagang pangkalusugan ng mga babae. 
Kabilang sa mga serbisyong ito ang mga eksaminasyon sa 

pelvis, pap smear, at screening para sa cancer sa suso at gynecological cancer. 
Hindi mo kailangan ng form ng referral mula sa iyong PCP.

Pagpaplano ng Pamilya
Magagamit ng lahat ng miyembro ng San Francisco Health Plan ang mga 
serbisyo ng pagpaplano ng pamilya mula sa alinmang provider na handang 
tanggapin ang Medi-Cal at hindi nangangailangan ng referral ng doktor. 
Kabilang sa mga serbisyo ang:

 Q Pagkontrol sa pagbubuntis
 Q Pagsusuri para sa pagbubuntis
 Q Pagsusuri para sa sakit na naipapasa sa pakikipagtalik

Pangangalaga sa Pagbubuntis
Sinasaklaw ng San Francisco Health Plan ang mga serbisyo ng pangangalaga 
sa pagbubuntis kabilang ang prenatal na pangangalaga, panganganak, at 
postpartum na pangangalaga. Kabilang dito ang pagbibigay ng kaalaman sa 
pagpapasuso, mga breast pump, at mga serbisyo mula sa isang paanakan, 
sertipikadong Nurse Midwife, o Lisensyadong Midwife. 

Para sa mga serbisyo upang gamutin ang maternal na depresyon at iba pang 
kundisyon sa kalusugan ng pag-iisip, tingnan ang Pangangalaga sa Kalusugan 
ng Pag-iisip sa pahina 36.
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Saklaw para sa Iyong Bagong Sanggol
Kung magkakaanak ka habang miyembro ka ng SFHP, sasaklawin ng SFHP 
ang iyong sanggol sa ilalim ng pangalan mo sa buwan ng kapanganakan 
ng sanggol at sa kasunod na buwan. Dapat kang mag-apply sa Medi-Cal 
na para sa iyong sanggol sa lalong madaling panahon pagkapanganak sa 
kanya upang matiyak na magsisimula ang Medi-Cal ng iyong sanggol sa 
lalong madaling panahon. Pakitawagan ang Tanggapan ng San Francisco 
Medi-Cal sa 1(415) 863-9892 kung may mga tanong ka.

Mga Pediatric na Serbisyo  
(Mga batang wala pang 21 taong gulang)
Sinasaklaw ng Medi-Cal ang malawak na hanay ng mga serbisyo na 
medikal na kinakailangan upang ma-diagnose, magamot, maiwasto, o 
mapagaling ang mga karamdaman at kundisyon ng katawan o isip para sa 
mga miyembrong wala pang 21 taong gulang. 
Ipinapakita sa Periodicity schedule ng American Academy of Pediatrics 
Bright Futures kung gaano kadalas dapat na makatanggap ng 
pangangalaga ang mga miyembrong wala pang 21 taong gulang. Makikita 
mo ang iskedyul ng Bright Futures sa brightfutures.aap.org. Sinusunod 
ng iyong PCP ang iskedyul na ito upang matuklasan at magamot ang mga 
problema sa kalusugan nang maaga hangga't maaari at upang maiwasan 
ang malalang karamdaman.
Sa panahon ng well-child visit o pagsusuri sa tinedyer, maaaring gawin ng 
iyong PCP ang sumusunod: 

 Q Magsagawa ng pisikal na eksaminasyon sa iyo at magtanong tungkol sa 
iyong kalusugan at pamumuhay

 Q Suriin kung may mga problema sa paningin, pandinig, kalusugan ng pag-
iisip, o gawi sa pagkain
	Q 	Bigyan ka ng mga bakunang naaangkop para sa iyong edad, kabilang 
ang mga bakuna para sa Trangkaso, Meningococcal, Tdap, HPV, at 
COVID-19

 Q Suriin para sa mga impeksyong naipapasa sa pakikipagtalik at kausapin 
ka tungkol sa pagkontrol sa pagbubuntis
	Q 	I-refer ka sa mga resource sa kalusugan ng pag-iisip at iba pang resource 
(tingnan ang Pangangalaga sa Kalusugan ng Pag-iisip sa pahina 36)

Kung panahon na ng pagbisita mo o ng iyong anak, pakitawagan ang iyong 
PCP upang mag-iskedyul ng appointment sa lalong madaling panahon.
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Pangangalaga sa Kalusugan ng Pag-iisip
Sinasaklaw ng SFHP ang mga sumusunod na serbisyo 
para sa mga hindi gaanong malala hanggang sa 
katamtamang kundisyon sa kalusugan ng pag-iisip 
na ibinibigay ng iyong PCP o ng mga lisensyadong 

propesyonal sa kalusugan ng pag-iisip:
 Q Indibidwal at panggrupong ebalwasyon at paggamot sa kalusugan ng 
pag-iisip (psychotherapy). Maaaring kasama sa mga serbisyong ito ang 
pagpapayo mula sa isang therapist at kung minsan ay available ito sa iyong 
klinika sa pangunahing pangangalaga.

 Q Sikolohikal na pagsusuri kapag klinikal na nakasaad upang masuri ang 
kundisyon ng kalusugan ng pag-iisip

 Q Mga serbisyo sa outpatient para sa pagsubaybay sa drug therapy
 Q Mga serbisyo sa outpatient na kinabibilangan ng gawain sa laboratoryo, 
karamihan ng mga gamot, at supply

 Q Psychiatric na konsultasyon
Nakikipagtulungan ang SFHP sa isang kumpanya na tinatawag na Beacon 
Health Options (“Beacon”) upang magbigay sa mga miyembro ng mga serbisyo 
sa kalusugan ng pag-iisip para sa mga hindi gaanong malala hanggang sa 
katamtamang kundisyon na hindi ibinibigay ng iyong PCP. Upang mag-access 
ng mga serbisyo mula sa isang lisensyadong propesyonal sa kalusugan ng pag-
iisip (gaya ng psychiatrist, psychologist o therapist), tumawag sa Beacon Health 
Options sa 1(855) 371-8117 (toll-free) o sa 1(800) 735-2929 (TTY), 24 na 
oras bawat araw, 7 araw bawat linggo.
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Tumawag upang 
malaman kung paano
1(800) 300-8086 (English) 
1(800) 600-8191 (Spanish)

O pumunta sa kickitca.org

Handa  
nang tumigil sa 
paninigarilyo?

Paggamot sa Kalusugan ng Pag-uugali
Nagbibigay ang Beacon ng Paggamot sa Kalusugan ng Pag-uugali 
(Behavioral Health Treatment, BHT) para sa lahat ng miyembro na 
wala pang 21 taong gulang. Nagtuturo ang mga serbisyo ng BHT ng 
mga kakayahan sa pamamagitan ng pag-obserba sa pag-uugali at 
reinforcement upang makatulong na mabuo o maibalik, hangga’t maaari, 
ang pang-araw-araw na pagkilos ng miyembro. Dapat irekomenda ng 
isang doktor o lisensyadong psychologist na medikal na kinakailangan ang 
mga serbisyo ng BHT. Upang magtanong tungkol sa mga serbisyo ng BHT, 
tumawag sa Beacon Health Options sa 1(855) 371-8117 (toll-free) o sa 
1(800) 735-2929 (TTY), 24 na oras bawat araw, 7 araw bawat linggo.

Mga Serbisyong May Espesyalisasyon  
sa Kalusugan ng Pag-iisip
Kabilang sa Mga Serbisyong May Espesyalisasyon sa Kalusugan ng 
Pag-iisip ang mga serbisyo sa outpatient at inpatient upang magamot 
ang mga malalang kundisyon sa kalusugan ng pag-iisip at pag-abuso 
sa substance. Hindi sinasaklaw ng SFHP at Beacon ang Mga Serbisyong 
May Espesyalisasyon sa Kalusugan ng Pag-iisip, ngunit ibinibigay 
ng San Francisco Behavioral Health Services (SFBHS) ang mga serbisyong ito.

Tumawag sa SFBHS sa 1(415) 255-3737 o 1(888) 246-3333 (toll-free) 
o sa 1(888) 484-7200 (TTY), 24 na oras bawat araw, 7 araw bawat 
linggo. Kung hindi ka sigurado kung gaano kalala ang kundisyon ng 
iyong kalusugan ng pag-iisip, tumawag sa Beacon Health Options sa 
1(855) 371-8117 (toll-free) o 1(800) 735-2929 (TTY), 24 na oras bawat 
araw, 7 araw bawat linggo.
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Ang mga miyembro ng 
SFHP ay tumatanggap ng 
mga serbisyo sa paningin 
sa pamamagitan ng 
VSP Vision Care. Tumawag 
sa VSP nang toll-free sa 
1(800) 877-7195  
o bumisita sa vsp.com.

Mga Serbisyo sa Paningin
Ang lahat ng miyembro ng San Francisco Health Plan ay tumatanggap ng mga 
serbisyo sa paningin sa pamamagitan ng VSP Vision Care. Kabilang sa mga 
serbisyo sa paningin ang karaniwang eksaminasyon sa mata na isang beses sa 
bawat 24 na buwan. Maaaring paunang aprubahan ng SFHP (paunang 
awtorisasyon) ang mga karagdagang serbisyo kung medikal na kinakailangan. 
Kabilang din sa mga serbisyo sa paningin 
ang ilang supply, gaya ng mga salamin sa 
mata (mga frame at lens) nang isang beses 
sa bawat 24 na buwan. Sinasaklaw ang 
mga contact lens kapag kinakailangan para 
sa mga medikal na kundisyon gaya ng 
aphakia, aniridia, at keratoconus.

Kung may mga tanong ka tungkol sa iyong 
saklaw sa paningin o kailangan mo ng 
tulong sa paghahanap ng doktor ng mata, 
tumawag sa VSP nang toll-free sa 
1(800) 877-7195. Bisitahin ang kanilang website sa vsp.com.

Kung may anupamang tanong ka tungkol sa iyong mga benepisyo sa paningin, 
makipag-ugnayan sa Serbisyo sa Customer ng San Francisco Health Plan sa 
1(800) 288-5555, Lunes hanggang Biyernes, 8:30am – 5:30pm. Maaaring 
makita sa aming website sa sfhp.org ang mga sagot sa mga madalas 
na itanong. Makipag-ugnayan sa amin sa ligtas at secure na paraan sa 
pamamagitan ng aming Portal ng Miyembro sa sfhp.org. Huwag kailanman 
magpadala ng anumang personal na impormasyon sa kalusugan sa 
pamamagitan ng email.

Mga Serbisyo ng Chiropractic
Sinasaklaw ng SFHP ang dalawang serbisyo ng chiropractic bawat 
buwan, na limitado sa paggamot ng gulugod sa pamamagitan ng 
mano-manong pagmanipula. Upang maghanap ng provider ng 
chiropractic, bumisita sa ashlink.com/ash/sfhp, o tumawag sa 
1(800) 678-9133 (toll-free) o sa 1(877) 710-2746 (TTY).
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Mga Serbisyo ng Acupuncture
 Available ang mga serbisyo ng acupuncture upang 
maiwasan, mabago, o mabawasan ang hindi gumagaling 
na pananakit mula sa pangkalahatang natukoy na medikal 
na kundisyon. Maaari kang tumanggap ng hanggang 24 na 
serbisyo ng acupuncture para sa outpatient (nang mayroon 

o walang electric stimulation ng mga karayom) bawat taon. Kinakailangan 
ang mga paunang awtorisasyon para sa acupuncture.

Programang Pag-iwas sa Diabetes  
(Diabetes Prevention Program, DPP)
Kung na-diagnose kang may prediabetes o nanganganib kang magkaroon 
ng Type 2 diabetes, maaaring kwalipikado kang makatanggap ng 
mga serbisyong pang-iwas sa diabetes sa pamamagitan ng YMCA ng 
San Francisco.

Ang Programang Pang-iwas sa Diabetes ng YMCA ay isang programang 
nakabase sa komunidad na nag-aalok ng mga panggrupong klase 
kasama ng isang nagsanay na lifestyle coach. Matututunan ng mga 
kalahok ng programang ito ang mga paraan upang maisama ang mas 
masusustansyang pagkain at katamtamang pisikal na aktibidad, gayundin 
ang kakayahan sa paglutas ng problema, pagbawas ng stress, at pagharap 
sa sitwasyon, sa kanilang mga pang-araw-araw na pamumuhay.

Kung sa palagay mo ay maaaring kwalipikado ka, pakitawagan ang YMCA 
para sa higit pang impormasyon sa programa: 1(415) 281-6702.

Transportasyon
May access ang mga miyembro sa pang-emergency na 
transportasyon kapag medikal na kinakailangan. Kapag 
hindi makapunta sa iyong medikal na appointment sa 
pamamagitan ng kotse, bus, tren, o taxi, maaari kaming 
mag-alok ng mga serbisyo para sa hindi pang-emergency 

na medikal na transportasyon. Maaari ka ring makakuha ng hindi 
pangmedikal na transportasyon, tulad ng mga bus pass, upang makapunta 
sa medikal na appointment na sinasaklaw ng SFHP. Pakitalakay ang iyong 
mga pangangailangan sa transportasyon sa iyong provider o tumawag sa 
Serbisyo sa Customer ng SFHP sa 1(415) 547-7800.
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Mga Saklaw na Serbisyo (Mga Benepisyo)
Ang Mga Saklaw na Serbisyo (tinatawag minsan na Mga Benepisyo) ay mga 
serbisyo ng pangangalagang pangkalusugan na binabayaran ng San Francisco 
Health Plan. May mga limitasyon sa mga serbisyo sa ilang sitwasyon.
Nasa ibaba ang listahan ng mga serbisyo na karaniwang sinasaklaw ng 
programang Medi-Cal. Para sa kumpletong listahan ng mga saklaw na 
benepisyo, limitasyon, co-payment, at hindi saklaw na serbisyo, mangyaring 
sumangguni sa iyong Handbook ng Miyembro, o tumawag sa Serbisyo sa 
Customer sa 1(415) 547-7800, Lunes hanggang Biyernes, 8:30am – 5:30pm.

Karaniwang kasama sa mga benepisyo ang:
 Q Acupuncture
 Q Paggamot sa Kalusugan  
ng Pag-uugali

 Q Mga Serbisyo ng Chiropractic
 Q Mga Serbisyo ng Dialysis
 Q Matibay na Kagamitang Medikal 
(Durable Medical Equipment, DME)

 Q Emergency at agarang 
pangangalaga

 Q Enteral at parenteral na nutrisyon
 Q Pagpaplano ng pamilya
 Q Edukasyong pangkalusugan
 Q Hearing aids
 Q Pangangalaga ng kalusugan  
sa bahay

 Q Hospisyo
 Q Pangangalaga sa ospital
 Q Mga pagsusuri sa laboratoryo
 Q Mga gamot na ibinibigay ng 
provider sa tanggapan o klinika

 Q Mga serbisyo sa hindi gaanong 
malala hanggang sa katamtamang 
kalusugan ng pag-iisip na 
ibinibigay ng iyong PCP o  
Beacon Health Options

 Q Occupational therapy
 Q Mga pag-transplant ng organ
 Q Palliative na pangangalaga
 Q Mga pediatric na serbisyo
 Q Physical therapy
 Q Mga serbisyo sa podiatry (paa)
 Q Pangangalaga sa pagbubuntis at 
nagbubuntis

 Q Pangangalagang pang-iwas sa 
sakit, gaya ng mga bakuna at 
check-up

 Q Mga regular na pagpapatingin sa 
doktor

 Q Sanay na pag-aalaga
 Q Speech therapy
 Q Telemedicine/telehealth
 Q Mga serbisyo sa transgender
 Q Mga bakuna para sa pagbiyahe 
kung ituturing na medikal na 
kinakailangan ng iyong PCP

 Q Pangangalaga sa paningin na 
ibinibigay ng VSP Vision Care

 Q Mga x-ray (diagnostic imaging)
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Mga benepisyong hindi ibinibigay ng San Francisco Health Plan:
 Q Pangangalaga sa ngipin na 
ibinibigay ng Medi-Cal Dental

 Q Mga Inireresetang Gamot sa 
Outpatient (Medi-Cal Rx)

 Q Espesyal na pangangalagang 
ibinibigay ng California 
Children’s Services (CCS)

 Q Golden Gate Regional Center 
(GGRC)

 Q Programa na Maagang 
Pagsisimula (Bahagi ng GGRC)

 Q Mga serbisyong may 
espesyalisasyon sa kalusugan 
ng pag-iisip na ibinibigay ng 
San Francisco Behavioral Health 
Services (SFBHS)

Mga Serbisyo ng Pangangalaga sa Ngipin
 Hindi sinasaklaw ng San Francisco Health Plan ang mga dental appliance 
at serbisyo ng pangangalaga sa ngipin para sa nasa hustong gulang na 
karaniwang ginagawa ng dentista, orthodontist, o oral surgeon. Dapat kang 
kumuha ng mga serbisyo ng pangangalaga sa ngipin sa pamamagitan ng 
Medi-Cal Dental. 
Sinasaklaw ng Medi-Cal Dental ang iba't ibang serbisyo ng pangangalaga 
sa ngipin para sa mga benepisyaryo ng Medi-Cal, gaya ng:

 Q Diagnostic at pang-iwas sa sakit 
na hygiene sa ngipin (gaya ng mga 
eksaminasyon, X-ray at pagpapalinis 
ng mga ngipin)

 Q Mga pang-emergency na serbisyo 
para sa pagkontrol sa pananakit

 Q Mga pagpapabunot ng ngipin
 Q Mga pasta ng ngipin
 Q Mga root canal treatment
 Q Mga crown
 Q Scaling at root planning
 Q Mga buong pustiso at partial  
na pustiso

 Q Orthodontics para sa mga  
batang kwalipikado

 Q Topical fluoride

Hindi sinasaklaw ng SFHP ang 
Benepisyo sa Medi-Cal na 
ito. Makukuha mo ang mga 
serbisyo ng pangangalaga 
sa ngipin sa pamamagitan 
ng mga nakatalang provider 
ng Medi-Cal Dental. Kung 
may anumang tanong 
ka o kailangan mo ng 
tulong sa paghahanap 
ng dentista, tumawag 
sa Serbisyo sa Customer 
ng Medi-Cal Dental sa 
1(800) 322-6384 o bumisita 
sa smilecalifornia.org. 
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Mga Inireresetang Gamot sa Outpatient (Medi-Cal Rx)
Ang mga inireresetang gamot na ibinibigay ng parmasya ay sinasaklaw ng 
Medi-Cal Rx, hindi ng SFHP. Maaaring sinasaklaw ng SFHP ang ilang gamot na 
ibinibigay ng provider sa isang tanggapan o klinika. Maaaring magreseta sa iyo 
ang iyong provider ng mga gamot na nasa Listahan ng Mga Nakakontratang 
Gamot ng Medi-Cal Rx.

Kung minsan, kinakailangan ang isang gamot at wala ito sa Listahan ng 
Nakakontratang Gamot. Kailangang mapaaprubahan ang mga gamot na 
ito bago makuha ang mga ito sa parmasya. Susuriin at pagpapasyahan ng 
Medi-Cal Rx ang mga kahilingang ito sa loob ng 24 na oras.

Maaaring bigyan ka ng pharmacist sa iyong parmasya para sa outpatient o sa 
emergency room ng ospital ng pang-72 oras na emergency na supply kung sa 
tingin nila ay kailangan mo ito. Ang Medi-Cal Rx ang magbabayad para sa pang-
emergency na supply ng gamot na ibibigay sa isang parmasya para sa outpatient.

Upang malaman kung nasa Listahan ng Nakakontratang Gamot ang isang 
gamot o upang makahingi ng kopya ng Listahan ng Nakakontratang Gamot, 
tumawag sa Medi-Cal Rx sa 1(800) 977-2273 (TTY 1(800) 977-2273 at 
pindutin ang 5, o 711), bumisita sa website ng Medi-Cal Rx sa 
medi-calrx.dhcs.ca.gov/home/.
Kung nagpupuno o nagrere-refill ka ng reseta, dapat mong kunin ang iyong 
mga inireresetang gamot mula sa isang parmasya na nakikipagtulungan sa 
Medi-Cal Rx. Ipakita ang iyong Medi-Cal BIC card o ang iyong SFHP card sa 
mga tauhan ng parmasya kapag kinuha mo ang iyong mga gamot. Makakakita 
ka ng listahan ng mga parmasya na nakikipagtulungan sa Medi-Cal Rx sa 
Direktoryo ng Parmasya ng Medi-Cal Rx sa medi-calrx.dhcs.ca.gov/home/. 
Makakahanap ka rin ng parmasyang malapit sa iyo o parmasyang maaaring 
magpadala sa iyo sa koreo ng iyong iniresetang gamot sa pamamagitan ng 
pagtawag sa Medi-Cal Rx sa 1(800) 977-2273 (TTY 1(800) 977-2273 at 
pindutin ang 5, o 711). 

California Children’s Services (CCS)
Kung nangangailangan ang iyong anak ng espesyal na medikal na 
pangangalaga, maaaring kwalipikado siya para sa CCS. Ang CCS ay isang 
programa ng Estado at County na nagbibigay ng paggamot, pamamahala ng 
medikal na kaso at mga serbisyo sa physical therapy at occupational therapy 
sa mga miyembro na wala pang 21 taong gulang na may mga partikular 
na kundisyon na kwalipikado sa CCS. Kabilang sa mga kundisyong ito ang 
mga genetic disease, hindi gumagaling na kundisyon, nakahahawang sakit 
at traumatic na pinsala. Kung iniisip na iyong provider na kwalipikado ka, 
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gagawa ang iyong provider ng referral sa programang CCS. Kung 
mapagpapasyahan ng CCS na kwalipikado ka, patuloy kang magiging 
miyembro ng San Francisco Health Plan Medi-Cal pero sasaklawin at 
gagamutin ng CCS ang kundisyong kwalipikado sa CCS. Maaaring 
makakuha ng karagdagang impormasyon tungkol sa Programang CCS 
sa pamamagitan ng pagtawag sa Serbisyo sa Customer ng SFHP sa 
1(415) 547-7800 (local) o sa 1(800) 288-5555. Maaari kang tumawag 
sa programang CCS ng county sa 1(628) 217-6700 kung may mga 
tanong ka tungkol sa saklaw ng CCS.

Golden Gate Regional Center (GGRC)
Ang GGRC ay nagbibigay at nagkokoordina ng mga pansuportang serbisyo 
para sa mga taong may mga kapansanan sa pag-unlad/developmental 
delay. Upang maging kwalipikado, dapat ay na-diagnose ang isang tao na 
may kapansanan bago siya naging 18 taong gulang. Nauugnay dapat ang 
kapansanan sa intelektwal na kapansanan, Cerebral Palsy, Epilepsy, Autism 
o iba pang kundisyong nagdudulot ng kapansanan. Nagbibigay ang GGRC 
ng maraming iba’t ibang serbisyo, kabilang ang: suporta sa paghahanap 
ng bahay, residential care o mga programang pang-araw, pagsasanay sa 
mga kakayahan sa pamumuhay, adbokasiya, at napakarami pang iba.

Makakatulong ang iyong provider na ikonekta ka sa GGRC, o maaari 
kang tumawag nang direkta upang humiling ng mga serbisyo sa: 
1(415) 546-9222.

Programa na Maagang Pagsisimula (Bahagi ng GGRC)
Kung may anak ka na 3 taong gulang o wala pa na na-diagnose na may 
developmental delay, o nanganganib na maantala ang pag-unlad, maaaring 
kwalipikado kang tumanggap ng mga serbisyo ng maagang pamamagitan 
sa programa na Maagang Pagsisimula sa Golden Gate Regional Center.

Inihahatid ang programa na Maagang Pagsisimula sa mga sanggol at 
batang wala pang 3 taong gulang na mayroong mga developmental delay 
sa kognitibo, pisikal (pagkilos, paningin, at pandinig), pangkomunikasyon, 
social/emosyonal, at adaptive na function. Nagbibigay ang programa ng 
maraming iba’t ibang serbisyo kabilang ang: suporta at pagsasanay sa 
pamilya, occupational at physical therapy, assistive technology at marami 
pang iba.

Kung iniisip ng iyong provider na kwalipikado ang anak mo, maaari siyang 
gumawa ng referral sa programa na Maagang Pagsisimula. Maaari ka ring 
tumawag sa Golden Gate Regional Center para sa higit pang impormasyon 
tungkol sa programa: 1(415) 546-9222.
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Pag-renew ng Saklaw
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Pag-renew
 ng Saklaw

Paano I-renew ang Iyong Saklaw sa Medi-Cal
Bilang miyembro ng Medi-Cal, susuriin ang iyong 
pagkakwalipikado bawat taon. Ilalapat ang mga hakbang sa 
ibaba sa karamihan ng mga miyembro ng Medi-Cal.

Hintayin ang isang sulat.  
Sasabihin sa iyo sa sulat kung kwalipikado ka pa rin  
para sa programa ng Medi-Cal.

Susuriin ng tanggapan ng Medi-Cal ang 
impormasyon sa case file.  
Susuriin nila ang impormasyon sa kanilang mga 
 system upang alamin kung kwalipikado ka pa rin para  
sa Medi-Cal.

Maaaring humiling ng karagdagang impormasyon.  
Kung kulang ang impormasyon upang matukoy  
kung kwalipikado ka pa rin, maaaring hilingin sa iyo  
ng programang Medi-Cal na magbigay ng  
karagdagang impormasyon.
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Kailangan mo ba ng tulong sa pagsagot sa mga form?
Kung may mga tanong ka tungkol sa kung paano sasagutan ang mga 
form, tumawag sa amin sa 1(888) 558-5858, Lunes hanggang Biyernes, 
8:30am – 5:30pm. O kaya, makipag-ugnayan sa amin sa ligtas at secure na 
paraan sa pamamagitan ng aming Portal ng Miyembro sa sfhp.org. Huwag 
kailanman magpadala ng anumang personal na impormasyon sa kalusugan 
sa pamamagitan ng email. Tiyaking isasama ang iyong pangalan, numero ng 
telepono, at ipapaliwanag mo kung ano ang maitutulong namin sa iyo o kaya 
ay magpatulong sa aming Service Center.

Maaari kang magpa-appointment sa Pangkat  
sa Pagpapatala ng San Francisco Health Plan  
sa aming Service Center na matatagpuan sa  
7 Spring Street.

Tumawag sa 1(415) 777-9992 sa mga 
kasalukuyang oras ng trabaho ng aming 
Service Center at mag-iskedyul ng personal na 
appointment o appointment sa telepono.
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Pag-renew
 ng Saklaw

Kung ikaw ay buntis o nakaraang nagbuntis
Susuriin ulit ang iyong kita sa panahong iyon para sa pagpapatuloy ng 
mga benepisyo sa Medi-Cal ng pamilya.

Bago maging 60 araw na gulang ang sanggol mo, dapat mong kunin ang 
Patunay ng Kapanganakan ng iyong sanggol mula sa ospital at ipadala ito sa:

  Medi-Cal Office 
  Attn: [Your Caseworker] 
  P.O. Box 7988  
  San Francisco, CA 94120

Tumawag sa Tanggapan ng Medi-Cal sa 1(415) 863-9892 para sa higit 
pang impormasyon.

Sa ilalim ng Programang Pagpapalawig ng Postpartum na Pangangalaga 
simula sa Abril 1, 2022, maaaring mapahaba ang iyong saklaw sa Medi-Cal 
nang hanggang 12 buwan pagkatapos ng iyong pagbubuntis.

60 Araw Pagkatapos ManganakBago Manganak

Sinasaklaw ang iyong pagbubuntis 
hanggang sa maipanganak ang iyong 

sanggol, at hanggang sa 60 araw 
pagkatapos nito.
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Paglutas ng Mga Problema
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May anim na paraan upang maghain ng karaingan

1 Tumawag sa amin sa 1(800) 288-5555, Lunes hanggang 
Biyernes, 8:30am hanggang 5:30pm at humiling ng Form ng 
Karaingan.

2 Maghain ng karaingan sa pamamagitan ng aming secure 
na Portal ng Miyembro sa sfhp.org. Huwag kailanman 
magpadala ng anumang personal na impormasyon sa 
kalusugan sa pamamagitan ng email.

3 Maghain ng karaingan sa tanggapan ng iyong doktor.

4 Bumisita sa aming tanggapan at personal na maghain  
ng karaingan. Matatagpuan ang aming Service Center sa:  
   7 Spring Street, San Francisco, CA 94104 

Bukas kami para sa personal na pagbibigay ng tulong  
sa Martes at Miyerkules, 8:30am hanggang 5:00pm*. 
*maaaring magbago ang mga oras ng trabaho

5 Magpadala ng sulat sa amin na naglalarawan sa problema 
at ipadala ito sa amin sa: 
  San Francisco Health Plan 

Attn: Grievance Coordinator 
P.O. Box 194247 San Francisco, CA 94119-4247

6 Mag-download at magsagot ng Form ng Karaingan sa 
iyong wika mula sa aming website sa: sfhp.org/grievance.

Paglutas ng M
ga Problem

a
Proseso sa Karaingan/Reklamo
Kung may problema ka sa iyong mga serbisyo sa pangangalagang 
pangkalusugan, ang pakikipag-usap sa iyong doktor ang maaaring 
pinakamabuting paraan para malutas nang mabilis ang anumang problema 
mo sa iyong mga serbisyo sa pangangalagang pangkalusugan. Kung hindi 
malulutas ang problema, maaaring suriin ng San Francisco Health Plan ang 
iyong problema sa pamamagitan ng Proseso sa Karaingan.
Karapatan mo ang paghahain ng reklamo o karaingan. Ang San Francisco 
Health Plan ay hindi nandidiskrimina, nagbubukod ng mga tao, o nagtatrato 
sa kanila nang iba dahil sa lahi, kulay, pinagmulang bansa, edad, 
kapansanan, kasarian, o paghahain ng karaingan. Hindi ka matatanggal 
sa pagkakatala o maaalis sa pagiging kwalipikado nang dahil sa paghahain 
ng reklamo o karaingan.
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Mga Time Frame para sa mga Karaingan at Apela
Ang sulat na Abiso tungkol sa Pagkilos ay isang pormal na sulat na nagpapabatid 
sa iyong tinanggihan, ipinagpaliban o binago ang isang medikal na serbisyo, o 
tinanggihan o isinaayos ang isang claim. Kung makakatanggap ka ng sulat na 
Abiso tungkol sa Pagkilos at hindi ka sumasang-ayon sa ginawang desisyon para 
sa iyong medikal na paggamot, maaari kang maghain ng apela. Mayroon kang 
animnapung (60) araw mula sa petsa sa Abiso tungkol sa Pagkilos na maghain 
ng apela sa San Francisco Health Plan. Kung hindi tungkol sa Abiso sa Pagkilos 
ang iyong reklamo, maaari kang maghain ng karaingan. Maaari kang maghain 
ng karaingan sa San Francisco Health Plan sa anumang oras.

Sa loob ng limang (5) araw sa kalendaryo pagkatapos naming matanggap ang 
iyong karaingan o apela, magpapadala kami ng sulat para ipaalam sa iyo na 
natanggap namin ito. Malulutas namin ang karamihan sa mga karaingan sa 
loob ng tatlumpung (30) araw sa kalendaryo mula sa panahong natanggap 
namin ang mga ito. Sa panahong iyon, makakatanggap ka ng “Sulat na Abiso 
tungkol sa Resolusyon ng Apela” o ng “Sulat na Resolusyon sa Karaingan.”

Kung iniisip mong makasasama sa iyong kalusugan ang paghihintay nang 
30 araw para sa sagot sa iyong karaingan o apela, maaari kang makakuha 
ng sagot sa loob ng 72 oras. Kapag naghahain ng iyong karaingan o apela, 
sabihin kung bakit makasasama sa iyong kalusugan ang paghihintay. Tiyaking 
hihiling ng “pinabilis” na karaingan o apela.

Kung naghain ka ng apela at nakatanggap ka ng sulat na “Abiso tungkol sa 
Resolusyon ng Apela” na nagsasabi sa iyo na hindi pa rin ibibigay ng iyong 
planong pangkalusugan ang mga serbisyo, o hindi ka kailanman nakatanggap 
ng sulat na nagsasabi sa iyo ng tungkol sa desisyon at lampas sa 30 araw na, 
magagawa mong:
Q	Humiling ng “Hiwalay na Pagsusuring Medikal” (Independent 

Medical Review, IMR) at susuriin ang iyong kaso ng isang tagasuri sa 
labas na hindi nauugnay sa San Francisco Health Plan.

Q	Humiling ng “Pagdinig ng Estado” at susuriin ng hukom ang iyong kaso

Maaari kang humiling ng IMR at Pagdinig ng Estado nang sabay. Maaari mo 
ring hilingin ang isa bago ang pangalawa upang tingnan kung malulutas na 
nito ang iyong problema. Halimbawa, kung humiling ka muna ng IMR, ngunit 
hindi ka sumasang-ayon sa desisyon, maaari ka pa ring humiling ng Pagdinig 
ng Estado sa ibang pagkakataon. Gayunpaman, kung humiling ka muna ng 
Pagdinig ng Estado, at naganap na ang pagdinig, hindi ka na makakahiling ng 
IMR. Sa ganitong sitwasyon, sa Pagdinig ng Estado ang pinal na desisyon.
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Paglutas ng M
ga Problem

a
Hindi mo kakailanganing magbayad para sa isang IMR o Pagdinig ng 
Estado. Pakibasa ang seksyong Proseso sa IMR at Pagdinig ng Estado sa 
guidebook na ito para sa higit pang impormasyon.

Proseso sa Hiwalay na Pagsusuring Medikal  
(Independent Medical Review, IMR)
Maaari kang humiling ng Hiwalay na Pagsusuring Medikal (Independent 
Medical Review, IMR) mula sa Departamento ng Pinamamahalaang 
Pangangalagang Pangkalusugan ng California (DMHC) kung hindi 
ka sumasang-ayon sa desisyong ginawa namin tungkol sa iyong 
pangangalagang pangkalusugan. Ang IMR ay isang pagsusuring gagawin 
ng isang medikal na eksperto na hindi bahagi ng San Francisco Health 
Plan. Hindi mo kailangang magbayad para sa isang IMR.

Karaniwan na kailangan mo munang maghain ng apela sa amin bago ka 
humiling ng IMR sa DMHC. Sasabihin namin sa iyo ang aming desisyon sa 
Abiso tungkol sa Resolusyon ng Apela. Kung hindi ka sumasang-ayon sa 
aming desisyon o hindi ka makakarinig mula sa amin sa loob ng 30 araw, 
maaari kang humiling ng IMR. Dapat kang humiling ng IMR sa loob ng 180 
araw mula sa petsa sa Abiso tungkol sa Resolusyon ng Apela.

Kung may banta ng panganib sa iyong kalusugan o tinanggihan ng 
San Francisco Health Plan ang iyong kahilingan dahil itinuturing na pang-
eksperimento o sinisiyasat pa lang ang paggamot, maaari kang humiling 
ng IMR nang hindi muna naghahain ng apela.
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California Department of Managed Health Care (DMHC)
Sasabihin sa iyo sa talata sa ibaba kung paano humiling ng IMR. Ang 
terminong “karaingan” ay nangangahulugan ng parehong “mga reklamo” at 
“mga apela.”

Ang California Department of Managed Health Care ay responsable para sa 
pagkontrol sa mga plano ng serbisyo sa pangangalagang pangkalusugan. 
Kung mayroon kang karaingan laban sa iyong planong pangkalusugan, dapat 
ka munang tumawag sa iyong planong pangkalusugan sa 1(415) 547-7800 o 
sa 1(800) 288-5555 at gamitin ang proseso sa karaingan ng iyong planong 
pangkalusugan bago makipag-ugnayan sa departamento. Ang paggamit sa 
pamamaraan sa karaingan na ito ay hindi nagbabawal sa anumang posibleng 
legal na karapatan o remedyo na maaari mong gamitin. Kung kailangan mo 
ng tulong sa isang karaingan na may kinalaman sa isang emergency, isang 
karaingan na hindi pa kasiya-siyang nalutas ng iyong planong pangkalusugan, 
o isang karaingan na mahigit 30 araw nang hindi nalulutas, maaari kang 
tumawag sa departamento para sa tulong. Maaari ka ring maging kwalipikado 
para sa isang Hiwalay na Pagsusuring Medikal (Independent Medical Review, 
IMR). Kung kwalipikado ka para sa IMR, magbibigay ang proseso ng IMR ng 
walang pinapanigang pagsusuri ng mga medikal na desisyon na ginawa ng 
isang planong pangkalusugan na nauugnay sa medikal na pangangailangan 
para sa isang iminumungkahing serbisyo o paggamot, mga desisyon sa 
saklaw para sa mga paggamot na pang-eksperimento o sinisiyasat pa lang 
at mga hindi pagkakaunawaan sa pagbabayad para sa mga medikal na 
serbisyong pang-emergency o agarang kinakailangan. Mayroon ding toll-free 
na numero ng telepono ang departamento (1-888-466-2219) at linya ng TDD 
(1-877-688-9891) para sa mga may kapansanan sa pandinig at pagsasalita. 
Ang internet website ng departamento na www.dmhc.ca.gov ay may mga 
form para sa reklamo, form ng aplikasyon sa IMR at tagubilin online.

Pagdinig ng Estado
Maaari kang humiling ng Pagdinig ng Estado kung hindi ka sumasang-ayon sa 
desisyong ginawa namin tungkol sa iyong pangangalagang pangkalusugan. Sa 
Pagdinig ng Estado, maaari mong iharap o maaaring iharap ng iyong awtorisadong 
kinatawan ang reklamo mo sa isang hukom na susuri sa iyong kaso.

Kung nais mo ng Pagdinig ng Estado, dapat kang humiling nito sa loob ng 120 
araw mula sa petsa na nasa sulat na Abiso tungkol sa Resolusyon ng Apela. 
Maaari kang humiling ng Pagdinig ng Estado sa mga sumusunod  
na paraan: 
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Paglutas ng M
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 Q Online sa www.cdss.ca.gov
	Q 	Sa pamamagitan ng telepono: Tumawag sa 1(800) 952-5253. 
Maaaring maging napaka-busy ng numerong ito. Maaaring makakuha 
ka ng mensahe na tumawag ulit sa ibang pagkakataon. Kung hindi ka 
makapagsalita o makadinig nang maayos, pakitawagan ang TDD/TTY 
1(800) 952-8349.

 Q Sa pamamagitan ng pagsulat: Sagutan ang isang form ng Pagdinig ng
Estado o magpadala ng sulat sa: 
California Department of Social Services 
State Hearings Division 
P.O. Box 944243, Mail Station 9-17-37 
Sacramento, CA 94244-2430

 Q Fax: 1-916-309-3487 o nang toll-free sa 1-833-281-0903

Tiyaking isasama ang iyong pangalan, address, numero ng telepono, 
Social Security number, at ang dahilan kung bakit mo gusto ng Pagdinig 
ng Estado. Kung may taong tumutulong sa iyo sa paghiling ng Pagdinig 
ng Estado, idagdag ang kanyang pangalan, address, at numero ng 
telepono sa form o sulat. Kung kailangan mo ng tagapagsalin, sabihin 
kung anong wika ang sinasalita mo. Hindi mo kailangang magbayad para 
sa isang tagapagsalin.

Kung may kapansanan ka, magdagdag ng impormasyon tungkol sa iyong 
kapansanan at sa tulong na kailangan mo. Maaari kang ikuha ng Dibisyon 
sa Mga Pagdinig ng Estado ng tagapagsalin o mga espesyal na tulong 
nang libre upang matulungan kang makalahok sa pagdinig.

Pagkatapos mong humiling ng Pagdinig ng Estado, maaaring abutin 
nang hanggang 90 araw bago mapagpasyahan ang iyong kaso at 
makapagpadala sa iyo ng sagot. Kung sa tingin mo ay makakasama sa 
iyong kalusugan ang paghihintay nang ganoon katagal, maaari kang 
makakuha ng sagot sa loob ng tatlong araw ng trabaho. Hilingin sa 
iyong doktor o planong pangkalusugan na gumawa ng sulat para sa 
iyo. Dapat ay detalyadong ipinapaliwanag sa sulat kung paano lubhang 
mapapasama ang iyong buhay, kalusugan, o ang kakayahan mong 
makamit, mapanatili, o maibalik ang pinakamabuting kundisyon nang 
dahil sa paghihintay nang hanggang 90 araw. Pagkatapos, tiyaking 
hihiling ka ng “pinabilis na pagdinig” at ibibigay mo ang sulat kasama ng 
iyong kahilingan para sa pagdinig.
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Makibahagi bilang Miyembro
Gustong marinig ng SFHP ang opinyon mo. Bawat taon, nagkakaroon ng mga 
pulong ang SFHP upang pag-usapan kung ano ang mahusay na gumagana 
at kung paano pa mapapahusay ang SFHP. Iniimbitahang dumalo ang mga 
miyembro. Pumunta sa pulong!

Komite sa Pagpapayo ng Miyembro
Ang Komite sa Pagpapayo ng Miyembro ng San Francisco Health Plan ay ang 
lugar upang magpahayag ng mga alalahanin at magpayo tungkol sa kung 
paano namin mapaglilingkuran nang mas mabuti ang aming mga miyembro. 
Binubuo ang komite ng mga miyembro ng planong pangkalusugan at mga 
tagapagtaguyod ng pangangalagang pangkalusugan. Gumagana ito upang 
pahusayin ang kalidad ng pangangalaga at tugunan ang mga alalahanin ng 
aming mga miyembro. Nagpupulong ang komite sa unang Biyernes ng bawat 
buwan sa Service Center ng San Francisco Health Plan. Kung interesado 
kang lumahok sa Komite sa Pagpapayo ng Miyembro, makipag-ugnayan sa 
Serbisyo sa Customer ng San Francisco Health Plan sa 1(800) 288-5555, 
Lunes hanggang Biyernes, 8:30am – 5:30pm. O kaya, makipag-ugnayan 
sa amin sa ligtas at secure na paraan sa pamamagitan ng aming Portal ng 
Miyembro sa sfhp.org. Huwag kailanman magpadala ng anumang personal 
na impormasyon sa kalusugan sa pamamagitan ng email.

Bilang miyembro ng San Francisco Health Plan, 
napakahalaga mo sa amin. Gusto naming tiyakin na 
makukuha mo ang pangangalagang pangkalusugan 
na kailangan ninyo, kapag kinailangan mo ito. Tinitiyak 
ng aming pangkat sa Pamamahala sa Paggamit na 
napapanahon at kinakailangan ang pangangalaga 
at mga pamamaraang natatanggap mo, at ang mga 
pasilidad na kailangan mo.

Kung may anumang tanong ka tungkol sa pagsusuri sa paggamit, pakitawagan 
kami sa 1(415) 547-7800 o sa 1(800) 288-5555, Lunes hanggang Biyernes, 
8:30am – 5:30pm. Ang aming linya ng TTY para sa may problema sa pandinig 
ay 1(415) 547-7830 o 1(888) 883-7347.
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Iyong Mga Karapatan at Responsibilidad
Bilang isang miyembro ng San Francisco Health Plan...
May KARAPATAN ka na:

 Q Makibahagi sa lahat ng desisyon tungkol sa iyong pangangalaga
 Q Marinig ang tungkol sa lahat ng opsyon sa pangangalaga
 Q Sabihin sa amin kung anong klase ng pangangalaga ang gusto 
mo kung hindi ka na makakagawa ng mga sarili mong desisyon sa 
pangangalagang pangkalusugan

 Q Tingnan ang iyong medikal na rekord at humingi ng kopya
 Q Malaman ang mga pangalan ng mga taong nagbibigay sa iyo ng 
pangangalaga at anong klase ng pagsasanay ang mayroon sila

 Q Magkaroon ng libreng tagapagsalin, na nagsasalita ng wika mo
 Q Makatanggap ng pangangalaga nang may dignidad at respeto
 Q Mabigyan ng kapanatagan sa pagkapribado at pagkakumpidensyal
 Q Makatanggap ng pangangalaga sa isang lugar na ligtas, secure, malinis, 
at madaling puntahan

 Q Humingi ng pangalawang opinyon mula sa isa sa mga doktor sa iyong 
medikal na grupo

 Q Malaman kung paano hihingi ng tulong at maglulutas ng mga problema. 
Hindi maaapektuhan ang iyong pangangalaga kung maghahain ka ng 
karaingan o reklamo.

May RESPONSIBILIDAD ka na:
 Q Pumunta sa mga appointment o tumawag upang kanselahin o ipalipat 
ng iskedyul ang mga ito

 Q Sabihin sa iyong doktor ang tungkol sa iyong kalusugan at history  
ng kalusugan

 Q Magtanong tungkol sa iyong pangangalagang pangkalusugan
 Q Sundin ang plano sa pangangalaga na sinang-ayunan mo at  
ng iyong doktor

 Q Tukuyin ang mga epekto ng paraan ng pamumuhay mo sa  
iyong kalusugan

 Q Ipabatid sa amin kung nagbago ang iyong address at numero ng telepono
 Q I-renew sa tamang oras ang iyong pagkakwalipikado at membership
 Q Ipakita ang iyong Member ID Card kapag tumatanggap ka ng mga serbisyo
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Sino ang Tatawagan Ko?
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Tumawag sa Serbisyo sa Customer ng SFHP
1(415) 547-7800
1(800) 288-5555 (toll-free)
1(415) 547-7830 (TTY) 

Sinasagot ng Serbisyo sa Customer ng San Francisco Health Plan ang mga 
tanong na maaaring mayroon ka tungkol sa iyong mga benepisyo at serbisyo 
sa pangangalagang pangkalusugan. Matutulungan ka naming maghanap ng 
impormasyon tungkol sa mga pagpipilian sa pangangalagang pangkalusugan 
na available para sa iyo at sa pamilya mo. Matutulungan ka naming sagutan 
ang iyong aplikasyon.

 Q Palitan ang iyong PCP (doktor)
 Q Palitan ang mga SFHP ID card
 Q Kumuha ng handbook o buod ng mga benepisyo
 Q Tumulong sa mga isyu sa billing
 Q I-update ang iyong impormasyon sa pakikipag-ugnayan
 Q Mag-ulat ng reklamo
 Q Kung nagkakaproblema ka sa pag-iskedyul ng mga appointment
 Q Mag-apply para sa:

• Medi-Cal 

• Covered California
 Q Sagutin ang mga tanong sa mga medikal na benepisyo

Tumawag sa Teladoc 
1(800) 835-2362 
Maaari mong hilingin na makausap ang isang doktor 
mula sa bahay mo kung saan ka man may access 
sa telepono o internet. LIBRE ito at hindi mo na 
kailangang maghintay sa waiting room. Available ang 
mga doktor sa anumang oras sa araw o sa gabi.

24/7 Makipag-usap sa isang Doktor

Sino ang Tataw
agan Ko?



58

Tumawag sa Iyong Provider ng Pangunahing 
Pangangalaga (PCP)
Ang iyong doktor at klinika  
na nagbibigay ng iyong mga  
medikal na pangangailangan. 

 Q Mga appointment sa PCP (doktor)
 Q Mga Reseta/Matibay na Medikal  
na Kagamitan

 Q Mga resulta ng laboratoryo  
at pagsusuri

 Q Pangangalaga kapag may sakit  
ka o para sa mga emergency

 Q Mga referral para  
sa mga espesyalista

 Q Mga serbisyo pagkatapos  
ng mga oras ng trabaho

 Q Mga pagbabakuna

In case of emergency, call 911.  No referral is needed.

Pharmacy BIN#: 022659  PCN#: 6334225

MEMBER INFORMATION

This card does not guarantee eligibility for 
services. Please check for eligibility.
Member has the right to an interpreter 
at every medical visit at no charge.
Eligibility: 1(415) 547-7810
 sfhp.org/providers
Authorizations: 1(415) 547-7818 ext. 7080
 sfhp.org/providers
Notify plan prior to post-stabilization care 
at 1(415) 615-4525

1(415) 547-7800 SFHP Customer Service  
1(800) 288-5555 (toll-free)

1(855) 371-8117 Mental Health Care and 
 Autism Treatment

1(800) 877-7195 Vision Care

1(800) 322-6384 Dental Care

1(800) 835-2362 Teladoc 24/7 Phone or 
teladoc.com/sfhp Video Doctor Visits

PROVIDER USE

1(415) 547-7800 SFHP Customer Service  
1(800) 288-5555 (toll-free)

1(415) 547-7830 TDD/TTY for the Deaf

Pharmacy Benefit is not managed by SFHP. Contact Medi-Cal Rx: 1(800) 977-2273

Medi-Cal Rx: Medi-CalRx.dhcs.ca.gov

Tumawag sa Medi-Cal
1(415) 863-9892

Tinitiyak nila na kwalipikado ka  
at sinasabi nila sa iyo kung kailan  
mag-a-apply ulit.

 Q Pag-apply para sa Medi-Cal 
 Q Pag-renew ng iyong Medi-Cal
 Q Pagbalik kung itinigil ang iyong saklaw
 Q Pag-apruba para sa saklaw
 Q Kung naka-hold ang iyong aplikasyon  
at nakabinbin ang pag-renew nito

 Q Pagkuha ng Kapalit ng Benefits 
Identification Card (BIC)

Makikita sa iyong Member ID 
Card ang numero ng telepono  

ng PCP mo
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Sino ang Tataw
agan Ko?

Service Center ng  
San Francisco Health Plan

7 Spring Street 
San Francisco, CA

Para sa mga kasalukuyang 
oras ng trabaho at upang 
mag-iskedyul ng personal na 
appointment o appointment 
sa telepono, pakitawagan ang 
aming Serbisyo sa Customer 
sa 1(415) 777-9992 Lunes – 
Biyernes, 8:30am – 5:30pm.

Service Center ng San Francisco Health Plan
Narito ang aming Service Center upang tulungan ka sa 
pagpapatala sa programang Medi-Cal.

Maaari kang dumaan o tumawag sa amin upang makakuha ng 
impormasyon tungkol sa kung anong mga opsyon sa pag-access ng 
pangangalagang pangkalusugan ang magagamit mo at ng iyong pamilya 
sa County ng San Francisco. Tumawag sa Serbisyo sa Customer sa 
1(415) 777-9992 sa aming mga kasalukuyang oras ng trabaho at upang 
mag-iskedyul ng personal na appointment o appointment sa telepono sa 
isang Enroller, ngayong araw.

Matatagpuan ang Service Center sa 7 Spring Street. Ang Spring 
Street ay nasa pagitan ng Kearny Street at Montgomery Street, kung saan 
nagtatagpo ang Chinatown at Financial District. Madaling makakapunta sa 
aming Service Center sa pamamagitan ng pampublikong transportasyon, 
kabilang ang Muni at BART.

Nagbibigay ang Service Center ng tulong sa personal na aplikasyon o 
aplikasyon sa telepono. Matatanggap mo ang parehong de-kalidad na 
serbisyo na inaasahan mo mula sa amin, kabilang ang suporta, mga 
materyal sa edukasyong pangkalusugan, at impormasyon sa paraang may 
paggalang sa kultura at nasa wikang napili mo.
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Iba Pang Mahalagang Contact
Impormasyon sa  
Pakikipag-ugnayan

Dahilan para  
Makipag-ugnayan

Beacon Health Options
1(855) 371-8117
1(800) 735-2929 (TTY)
Member.Services@ 
beaconhealthoptions.com

Q	Pagpapayo sa kalusugan ng  
pag-iisip

Q	Paggamot sa Kalusugan ng Pag-
uugali

California Children’s Services (CCS)
1(628) 217-6700

Q	Magtanong tungkol sa saklaw  
ng CCS

Medi-Cal (San Francisco)
1(415) 863-9892
medi-cal.ca.gov

Q	Mag-ulat ng pagbabago ng 
address, numero ng telepono,  
o apelyido

Q	Tanong sa billing

Medi-Cal Connections
1(415) 863-9892
dhcs.ca.gov

Q	Mga tanong tungkol sa BIC Card
Q	Kumuha ng bagong BIC Card

Medi-Cal Dental
1(800) 322-6384
smilecalifornia.org

Q	Maghanap ng dentista

Medi-Cal Rx
1(800) 977-2273
medi-calrx.dhcs.ca.gov

Q	Maghanap ng parmasya
Q	Magtanong tungkol sa iyong mga 

benepisyo sa parmasya

Tanggapan ng Ombudsman  
para sa Medi-Cal
1(888) 452-8609
MMCDOmbudsmanOffice 
@dhcs.ca.gov

Q	Tulong sa mga problema sa 
serbisyo ng Medi-Cal
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San Francisco  
Behavioral Health Services
1(415) 255-3737 (Lokal)
1(888) 246-3333 (Toll-Free)
1(888) 484-7200 (TTY)
sfdph.org

Q	Kumuha ng mga serbisyong  
may espesyalisasyon sa  
kalusugan ng pag-iisip

Q	Kumuha ng mga serbisyo sa 
problema sa paggamit  
ng substance

Teladoc®

1(800) 835-2362
sfhp.org/teladoc
Hindi kwalipikado para sa mga serbisyo 
ng Teladoc ang mga miyembro ng Kaiser 
at ilang miyembro na mayroon ding 
saklaw ng Medicare.

Q	Kung hindi mo makaugnayan 
ang iyong doktor sa araw o  
sa mga oras pagkatapos ng 
trabaho

VSP Vision Care
1(800) 877-7195
vsp.com

Q	Maghanap ng doktor ng mata
Q	Magtanong tungkol sa iyong 

mga benepisyo sa paningin

Sino ang Tataw
agan Ko?

Iyong Provider ng  
Pangunahing Pangangalaga

Iyong Ospital

Cell Phone ng Iyong Ama o 
Magulang/Tagapag-alaga

Iyong Day Care/Babysitter

Iyong Pang-emergency na Numero 
sa Pakikipag-ugnayan

Iyong Parmasya

Cell Phone ng Iyong Ina o 
Magulang/Tagapag-alaga

Gamitin ang seksyong ito upang maglagay ng rekord ng mahahalagang 
numero sa pakikipag-ugnayan para sa iyong mga provider at pasilidad.
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Mga Resource, 
Sanggunian,  
at Rekord
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Pagsisim
ula

Mga Panggrupong Klase sa Wellness
Ang lahat ng miyembro ng San Francisco Health Plan ay binibigyan ng mga 
libreng klase sa kalusugan at kaligtasan, grupo ng suporta, at materyal sa 
pagbabasa. Upang makakuha ng impormasyon sa mga klase, tumawag sa 
Serbisyo sa Customer ng San Francisco Health Plan sa 1(800) 288-5555, 
Lunes hanggang Biyernes, 8:30am – 5:30pm.

Karaniwang available ang mga sumusunod na klase, grupo ng suporta,  
at programa:

Edukasyong Pangkalusugan Online
Bisitahin ang San Francisco Health Plan online 
sa sfhp.org. Sa seksyong Medi-Cal, sundan 
ang link sa Kalusugan at Wellness papunta sa malaking Library ng Edukasyong 
Pangkalusugan ng mga online at nada-download na materyal na nagbibigay ng 
impormasyon at mga rekomendasyon sa mga paksa mula sa hika at nutrisyon, 
hanggang sa pananakit ng likod at prenatal at postpartum na pangangalaga.

May mga babasahin ba para sa edukasyong pangkalusugan na gusto mong 
ibigay namin sa pamamagitan ng aming website? Makipag-ugnayan sa amin 
sa ligtas at secure na paraan sa pamamagitan ng aming Portal ng Miyembro 
sa sfhp.org. Huwag kailanman magpadala ng anumang personal na 
impormasyon sa kalusugan sa pamamagitan ng email.

M
ga Resource

 Q Panganganak
 Q Pagiging Magulang
 Q Nutrisyon
 Q Hika

 Q Pagtigil sa Paninigarilyo
 Q Suporta sa HIV/AIDS
 Q Edukasyon at  
Pamamahala  
sa Diabetes

 Q Suporta sa Cancer
 Q At marami pang iba

May available na mga  
LIBRENG klase, grupo 

ng suporta, at programa –  
mag-sign up ngayon!

Libray ng Edukasyong Pangkalusugan
May library ang aming Portal ng Miyembro 
sa maraming paksa sa wellness. May mga 
interaktibong tool para sa kalusugan at fitness, mga 
gamot, pagbubuntis, checker ng sintomas, at center 
sa pag-aaral na tutulong sa iyong gumawa ng mas 
magagandang desisyon sa kalusugan. Mag-log in 
sa sfhp.org.

Pag-log In ng Miyembro sa Medi-Cal
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HALIMBAWA HALIMBAWA

Nakatutulong ang SFHP HealthLink 
sa Iyo na Masubaybayan ang Iyong 
Pangangalagang Pangkalusugan
Tingnan ang iyong mga nakaraang pagbisita 
para sa kalusugan, gamot, mapa ng 
tanggapan ng iyong provider, at marami 
pang iba sa aming Portal ng Miyembro. 
Maaari mong dalhin ang iyong Personal na 
Rekord ng Kalusugan kapag bumisita ka sa 
iyong doktor. Mag-log in sa sfhp.org. 

Rekord ng Provider
Gamitin ang tsart na ito para subaybayan ang mga pangalan at numero 
ng telepono ng provider. Subaybayan din ang mga pagbisita sa provider sa 
nakaraan at sa hinaharap.

Petsa ng 
Pagbisita

Provider o Klinika Telepono
Susunod na 
Pagbisita?

8/15/22 Dr. Miller 1(415) 547-7800 1 taon (Check-up)

Petsa ng 
Pagbisita

Espesyalista Telepono
Susunod na 
Pagbisita?

Petsa ng 
Pagbisita

Doktor ng Mata  
(Optometrist)

Telepono
Susunod na 
Pagbisita?

Pag-log In ng Miyembro ng Medi-Cal
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Pagsisim
ulaHALIMBAWA HALIMBAWA

M
ga Rekord

Rekord ng Karamdaman at Pinsala
Gamitin ang tsart na ito para subaybayan ang mga karamdaman, pinsala, 
reaksyon sa mga gamot, pagpapaospital, operasyon, atbp.

Petsa
Karamdaman/

Pinsala
Provider o Klinika Trangkaso Resulta

9/15/22 Impeksyon sa 
Tainga Dr. Smith Amoxicillin, 

60mg
Bumuti ang 
Pakiramdam

HALIMBAWA HALIMBAWA

Rekord ng Pangangalaga sa Ngipin
Gamitin ang tsart na ito para subaybayan ang mga pangalan at numero 
ng telepono ng dentista. Subaybayan din ang mga pagbisita sa dentista sa 
nakaraan at sa hinaharap.

Petsa ng 
Pagbisita

Provider o Klinika Telepono
Susunod na 
Pagbisita?

10/15/22 Dr. Lee 1(415) 547-7800 6 na Buwan  
(Pagpapalinis)

Petsa ng 
Pagbisita

Orthodontist Telepono
Susunod na 
Pagbisita?
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Mga Kahulugan
> Ang mga Benepisyo ay 

mga medikal na serbisyo 
na binabayaran ng 
San Francisco Health Plan (tinatawag 
ding mga Saklaw na Serbisyo).

> Ang Karaingan o Reklamo ay 
berbal o nakasulat na pahayag 
ng pagkadismaya ng miyembro 
tungkol sa SFHP, isang provider, 
o sa kalidad ng pangangalaga o 
mga serbisyong ibinibigay.

> Ang Pinamamahalaang 
Pangangalaga ay isang sistema 
na sumusubok na kontrolin ang 
halaga at kalidad ng mga medikal 
na serbisyo at paggamot na 
natatanggap ng mga tao.

> Ang Medikal na Grupo ay 
isang grupo ng mga doktor na 
magkakasamang nagtatrabaho. 
Nakikipagkontrata ang mga 
doktor na ito sa isang planong 
pangkalusugan upang magbigay 
ng mga serbisyo sa mga 
miyembro.

> Ang Miyembro ay isang tao na 
nakatala sa isang programa ng 
San Francisco Health Plan.

> Ang Guidebook ng Miyembro 
ay isang dokumento na 
nagpapaliwanag ng iyong saklaw 
at mga benepisyo.

> Ang Handbook ng Miyembro 
ay isang dokumento na 
nagpapaliwanag ng iyong saklaw 
at mga benepisyo.

> Ang Member ID Card ay isang 
card na tumutukoy sa iyo bilang 
miyembro ng San Francisco 
Health Plan. 

> Ang Assistant ng Doktor (PA)  
ay isang propesyonal sa 
kalusugan na hindi doktor, ngunit 
nagkakaloob ng pangangalaga 
sa mga pasyente. Isang doktor 
ang namamahala sa PA.

> Ang Pangangalagang Pang-
iwas sa Sakit ay serbisyo sa 
pangangalagang pangkalusugan 
na tumutulong na maiwasan 
ang pagkakasakit. Ang mga 
bakuna sa Trangkaso at Pap 
smear ay mga halimbawa ng 
pangangalagang pang-iwas 
sa sakit.

> Ang Provider ng Pangunahing 
Pangangalaga (Primary 
Care Provider, PCP) ay ang 
doktor, nurse practitioner, 
assistant ng doktor, o klinika 
na nangangasiwa sa iyong 
pangangalagang pangkalusugan. 
Ikinokoordina ng iyong PCP 
ang iyong mga serbisyo sa 
pangangalagang pangkalusugan 
at paggamot.



sfhp.org | 1(415) 547-7800 67
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ula

M
ga Sanggunian

 

> Ang Mga Provider ay mga 
doktor, klinika, parmasya, 
ospital, at iba pa na nagbibigay 
ng pangangalaga sa mga 
miyembro.

> Ang Direktoryo ng Provider 
ay isang listahan ng lahat ng 
provider na nagkakaloob ng 
mga serbisyo para sa isang 
partikular na programa.

> Ang Referral ay isang 
kahilingan mula sa isang 
provider sa isa pang provider 
upang tingnan ka para sa isang 
partikular na dahilan. Maaaring 
magbigay ng mga referral 
ang mga provider at planong 
pangkalusugan.

> Ang Regular o pangunahing 
pangangalaga ay 
kinabibilangan ng mga 
medikal na kinakailangang 
serbisyo at pangangalagang 
pang-iwas sa sakit, well child 
visit, o pangangalagang gaya 
ng regular na follow-up na 
pangangalaga. Nilalayon sa 
regular na pangangalaga na 
maiwasan ang mga problema 
sa kalusugan.

> Ang Buod ng Mga 
Benepisyo ay ang 
dokumento na nagbibigay ng 
pangkalahatang-ideya ng iyong 
mga saklaw na benepisyo.

> Ang Agarang  
Pangangalaga ay mga 
serbisyong ipinagkakaloob 
upang magamot ang isang 
hindi pang-emergency na 
sakit, pinsala o kundisyon na 
nangangailangan ng medikal 
na pangangalaga.
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Bisitahin ang sfhp.org sa iyong computer o smartphone

Isang Click Lang ang Iyong Impormasyon sa Kalusugan

Aking Mga GamotMga Materyal para  
sa MiyembroMember ID Card

Ang aming ligtas at secure na Portal ng Miyembro

Pag-log In ng  
Miyembro ng Medi-Cal

I-like kami sa Facebook  
@sanfranciscohealthplan

Magparehistro Ngayon
I-access ang iyong impormasyon sa 
kalusugan sa anumang oras mula sa kahit 
saan na may access ka sa internet. Madaling 
makita ang mga nakaraang pagbisita sa 
kalusugan, kahilingan sa ID Card, iyong mga 
gamot, impormasyon ng provider, at higit pa 
sa pamamagitan ng aming ligtas at secure na 
Portal ng Miyembro.

SFHP HealthLink




