
Nagbibigay ang Medi-Cal ng medikal na saklaw, saklaw para sa ngipin,  
at saklaw para sa paningin

Benepisyo Mga Sinasaklaw na Serbisyo

Acupuncture

Sinasaklaw ng SFHP ang mga serbisyo sa acupuncture upang maiwasan, mabago, at 
mabawasan (pagaanin) ang pananaw ng malubha at paulit-ulit na hindi gumagaling na 
pananakit na nagreresulta mula sa pangkalahatang natukoy na medikal na kundisyon. 
Limitado ang mga outpatient na serbisyo sa acupuncture (nang mayroon o walang electric 
stimulation ng mga karayom) sa dalawang serbisyo kada buwan, kasama ng mga serbisyo 
sa audiology, chiropractic, occupational therapy, at speech therapy. 

Agarang 
Pangangalaga

Kung kailangan mo ng agarang pangangalaga, tawagan ang iyong PCP. Ang agarang 
pangangalaga ay pangangalagang kailangan mo sa loob ng 48 oras, ngunit hindi 
isang emergency. Kabilang dito ang pangangalaga para sa mga bagay tulad ng sipon, 
namamagang lalamunan, lagnat, pananakit ng tainga, o na-sprain na kalamnan. 
Kung hindi mo magawang makipag-ugnayan sa iyong doktor, maaari kang mag-access 
ng doktor sa loob ng 30 minuto o mas mabilis gamit ang Teladoc mula sa SFHP.

Chiropractic

Medikal na kinakailangang chiropractic na paggamot ng gulugod sa pamamagitan ng 
mano-manong pagmanipula upang baguhin o bawasan ang pananakit ng leeg at/o 
likod na nagreresulta mula sa dahilan ng mga sintomas na may kinalaman sa gulugod. 
Nangangailangan ng paunang awtorisasyon.
Para sa higit pang impormasyon tungkol sa iyong benepisyo sa mga chiropractic na 
serbisyo, tawagan ang ASH Plans sa 1(800) 678-9133 o bisitahin ang sfhp.org/benefits.

Mga Pagpapatingin sa 
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Agarang 
Pangangalaga
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ng OB/GYN at 

Pangangalaga sa 
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Paningin (mga salamin 
sa mata at pagsusuri sa 
mata) – 50 provider ng 

serbisyo sa paningin

Pagpaplano ng 
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Buod ng Mga Benepisyo
Ang chart na ito sa ibaba ay makakatulong sa iyo na maunawaan kung anong mga serbisyo ang ibinibigay ng San Francisco 
Health Plan (SFHP). Isang buod lang ang chart na ito. Dapat mong tingnan ang Handbook ng Miyembro para sa detalyadong 
paglalarawan ng mga benepisyo at limitasyon sa saklaw. Ang mga limitasyon ang hangganang sasaklawin ng SFHP batay sa 
gastos at mga serbisyo.
Para sa lahat ng sinasaklaw na serbisyo, walang co-payment, deductible, o maximum na panghabambuhay.
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Mga Diagnostic na 
Serbisyo sa X-ray at 
Laboratoryo

Mga therapeutic na radiological na serbisyo, ECG, EEG, mammography, iba pang diagnostic 
na pagsusuri sa laboratoryo at radiology, mga pagsusuri sa laboratoryo para sa pagkontrol 
ng Diabetes.

Edukasyong 
Pangkalusugan Mga materyal at klase sa edukasyong pangkalusugan.

Mga Hearing Aid/
Serbisyo sa Pandinig

Mga ebalwasyon sa pandinig, hearing aid, supply, pagpapatingin para sa pagsukat, 
pagpapayo, adjustment, at pag-aayos.

Hospisyo

Medikal na kinakailangang sanay na pangangalaga; pagpapayo, mga gamot at supply; 
panandaliang pangangalaga ng inpatient para sa pagkontrol sa pananakit at pamamahala sa 
sistema; mga serbisyo sa pagdadalamhati; mga physical, speech, at occupational therapy; mga 
medikal na serbisyong panlipunan; panandaliang pangangalaga ng inpatient at respite care.

Matibay na 
Kagamitang Medikal

Medikal na kinakailangang kagamitan gaya ng mga saklay, wheelchair, walker, at home 
oxygen equipment na pinapahintulutan at inirereseta ng iyong provider ng SFHP.

Paggamot sa 
Kalusugan ng 
Pag-uugali para sa 
Autism Spectrum 
Disorder

Sinasaklaw ng SFHP ang paggamot sa kalusugan ng pag-uugali (BHT) para sa autism 
spectrum disorder (ASD). Kasama sa paggamot na ito ang applied behavior analysis at 
iba pang serbisyong batay sa ebidensya. Nangangahulugan itong nasuri at napatunayang 
gumagana ang mga serbisyo. Dapat mabuo o maibalik ng mga serbisyo, hangga’t maaari, 
ang pang-araw-araw na kakayahang kumilos ng isang Miyembrong may ASD. 
Upang malaman kung kwalipikado ka para sa BHT para sa autism spectrum disorder, maaari 
kang makipag-ugnayan sa iyong PCP o tumawag sa partner ng SFHP sa kalusugan ng isip, 
ang Beacon Health Options, sa 1(855) 371-8117, 24 na oras sa isang araw, 7 araw sa 
isang linggo, kung mayroon kang anumang tanong, o magtanong sa iyong Provider ng 
Pangunahing Pangangalaga para sa screening, diagnosis, at paggamot ng ASD.

Pagpaplano ng 
Pamilya

Pagpapayo, mga pamamaraan sa operasyon para sa sterilization, mga contraceptive, 
elective abortion.

Pangangalaga Bago 
ang Panganganak/
Pangangalaga sa 
Pagbubuntis

Pangangalaga bago ang panganganak at pagkatapos ang panganganak, inpatient, 
pangangalaga sa nursery ng bagong silang na sanggol habang nasa ospital ang ina at sa 
unang buwan at sa susunod na buwan ng buhay. Saklaw lang ang genetic na pagsusuri 
para sa PKU lang.

Pangangalagang 
Pang-iwas sa Sakit

Mga pagbabakuna, mga pana-panahong pagsusuri sa kalusugan, mga pagpapatingin 
ng batang walang sakit, mga pagsusuri para sa STD, mga Cytology na pagsusuri, 
Pangangalaga bago ang panganganak.

Pang-emergency na 
Saklaw sa Kalusugan

24 na oras na pangangalaga para sa mga serbisyong pang-emergency kabilang ang 
psychiatric na screening, pagsusuri at paggamot, pinsala, o kundisyong nangangailangan ng 
agarang diagnosis sa loob at labas ng Plano.

Mga Pang-inpatient 
na Serbisyo sa 
Pagpapaospital

Mga singilin sa medikal na kinakailangang pasilidad, kuwarto at pagkain, pangkalahatang 
pangangalaga ng nurse, mga pantulong na serbisyo kabilang ang operating room, intensive 
care unit, mga inireresetang gamot, laboratoryo, at radiology sa panahon ng pananatili ng 
inpatient.

Mga Pang-outpatient 
na Serbisyo

Sa tanggapan ng isang doktor, surgery center, o iba pang itinalagang pasilidad. 
Chemotherapy, Dialysis, at Radiation.

Mga Pang-outpatient 
na Serbisyo ng Ospital

Mga singilin sa medikal na kinakailangang pasilidad, pangkalahatang pangangalaga ng 
nurse, mga pantulong na serbisyo kabilang ang operating room, mga inireresetang gamot, 
laboratoryo, chemotherapy, at radiology.
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Mga Pasilidad ng 
May Kasanayang 
Pangangalaga

Medikal na kinakailangang sanay na pangangalaga; kuwarto at pagkain; X-ray, laboratoryo, 
at iba pang pantulong na serbisyo; mga medikal na serbisyong panlipunan; mga gamot at 
supply. Saklaw ang mga serbisyo sa sanay na pangangalaga mula sa araw ng pag-admit at 
hanggang sa isang buwan pagkatapos ng buwan ng pag-admit.

Programa sa Pag-iwas 
sa Diabetes

Ang Diabetes Prevention Program (DPP) ay isang programa sa pagbabago ng paraan 
ng pamumuhay na nakabatay sa ebidensya na idinisenyo upang pigilan o iantala ang 
pag-uumpisa ng type 2 diabetes sa mga indibidwal na na-diagnose na may prediabetes. 
Nagtatagal ang programa nang isang taon.
Bisitahin ang sfhp.org/DPP para sa higit pang impormasyon.

Mga Propesyonal 
na Serbisyo

Mga pagpapatingin sa provider kabilang ang pangunahing pangangalaga, pangangalagang 
may espesyalisasyon, mga pang-inpatient at pang-outpatient na medikal na serbisyo at 
serbisyo sa operasyon.

Saklaw ng 
Inireresetang Gamot

Brand: 30 araw na supply para sa karamihan ng mga gamot, 90 araw na supply para sa mga 
contraceptive at gamot na ginagamit upang gamutin ang mga hindi gumagaling na kundisyon 
gaya ng mga contraceptive, diabetes, depresyon, mataas na presyon ng dugo, hika, COPD, at 
higit pa; Generic: 90 araw na supply para sa karamihan ng mga gamot, 30 araw na supply 
para sa mga opiate na gamot sa pangingirot; hanggang 100 araw na supply para sa mga 
supply sa pagsusuri ng diabestes; Hanggang 12 buwang supply para sa mga contraceptive 
na gamot at device na inaprubahan ng FDA. Ibinibigay bilang medikal na benepisyo ang mga 
pang-inpatient na gamot at gamot na ibinibigay sa tanggapan ng isang provider.

Mga Serbisyo sa 
Kalusugan ng 
Pag-iisip

Nagbibigay ang Beacon Health Options ng psychotherapy, psychological na pagsusuri kapag 
klinikal na nakasaad upang masuri ang isang kundisyon sa kalusugan ng isip, mga pang-
outpatient na serbisyo para sa mga layunin ng pagsubaybay sa drug therapy, at psychiatric 
na konsultasyon.
Tawagan ang Beacon Health Options nang toll-free sa 1(855) 371-8117 para sa tulong sa 
paghahanap ng provider. Sinasaklaw ng SFHP ang pang-outpatient na laboratoryo, mga 
gamot, supply, at supplement kaugnay ng Mga Serbisyo sa Kalusugan ng Isip.

Mga Serbisyo sa 
Kalusugan sa Bahay

Medikal na kinakailangang sanay na pangangalaga (hindi custodial); pangangalaga ng 
nurse, mga pagpapatingin sa bahay, physical, occupational, at speech therapy.

Mga Serbisyo sa 
Ngipin na Sinasaklaw sa 
Pamamagitan ng Denti-Cal

Tawagan ang Denti-Cal sa 1(800) 322-6384 upang matuto pa tungkol sa mga serbisyong 
available sa iyo.

Mga Serbisyo sa 
Paghinto sa Tabako 
(Mga Serbisyo ng Tulong sa 
Paghinto sa Paninigarilyo)

Ang mga serbisyo sa paghinto sa tabako ay mga serbisyong tutulong sa iyong huminto sa 
paninigarilyo o sa paggamit ng tabako. Sinasaklaw ng SFHP ang dalawang pagtatangkang 
huminto kada taon. Hindi mo kailangang magpahinga sa pagitan ng mga pagtatangkang 
huminto. 

Mga Serbisyo sa 
Paningin 
na Sinasaklaw sa 
pamamagitan ng VSP 
Vision Care

•  Regular na pagsusuri sa mata kada 24 na buwan; maaaring magbigay ang VSP, 
ang provider sa paningin ng SFHP, ng paunang -pag-apruba (magbigay ng paunang 
awtorisasyon para sa) mga karagdagang serbisyo kung medikal na kinakailangan.

•  Mga salamin sa mata (mga frame at lens) isang beses kada 24 na buwan; mga contact lens kapag 
kinakailangan para sa mga medikal na kundisyon tulad ng Aphakia, Aniridia, at Keratoconus. 

•  Dahil sa panganib sa paningin na dala ng diabetes, mahalaga para sa mga miyembro 
ng SFHP na may diabetes na regular na magpasuri ng mata. Ang mga regular na 
eksaminasyon sa naka-dilate na mata na gagawin ng mga optometrist ng VSP ay 
sinasaklaw taon-taon sa bawat 12 buwan para sa mga miyembrong may diabetes.

Tawagan ang VSP Vision Care (VSP) sa 1(800) 438-4560 upang makakuha ng higit pang 
impormasyon tungkol sa iyong benepisyo sa serbisyo sa paningin.
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Mga Serbisyo sa 
Problema sa Paggamit 
ng Substance 
na Sinasaklaw sa 
pamamagitan ng 
San Francisco Behavioral 
Health Services (SFBHS)

Sinasaklaw ng Medi-Cal ang mga serbisyo sa Problema sa Paggamit ng Substance sa 
pamamagitan ng mga programa sa alak at droga ng County.
Kung kailangan mo ng tulong sa pang-aabuso sa droga o alak, tawagan ang Access Team 
ng San Francisco Behavioral Health Services sa 1(888) 246-3333. Tutulungan ka nilang 
hanapin ang tamang pangangalaga.

Mga Serbisyong may 
Espesyalisasyon sa 
Kalusugan ng Isip 
na Sinasaklaw sa 
pamamagitan ng 
San Francisco Behavioral 
Health Services (SFBHS)

Nagbibigay ang mga plano ng county sa kalusugan ng isip ng mga serbisyong may 
espesyalisasyon sa kalusugan ng isip (SMHS) sa mga benepisyaryo ng Medi-Cal na 
nakakatugon sa pamantayan sa medikal na pangangailangan. 
Upang matuto pa tungkol sa mga serbisyong may espesyalisasyon sa kalusugan ng 
isip na ibinibigay ng plano ng county sa kalusugan ng isip, maaari mong tawagan ang 
San Francisco Behavioral Health Services (SFBHS) sa 1(888) 246-3333, 24 oras sa isang 
araw, 7 araw sa isang linggo.

Teladoc® 24/7 Mga 
Pagpapatingin 
sa Doktor sa 
Pamamagitan ng 
Tawag o Video

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.

Transportasyon

•  Pang-emergency na transportasyon gaya ng ambulansya kapag medikal na kinakailangan.
•  Mga hindi pang-emergency na medikal na transportasyon gaya ng ambulansya, litter 

van, o wheelchair kapag hindi ka makapunta sa iyong medikal na appointment sa 
pamamagitan ng kotse, bus, tren, o taxi.

•  Hindi pangmedikal na transportasyon, tulad ng mga bus pass upang makapunta sa 
medikal na appointment na sinasaklaw ng SFHP o Medi-Cal.

Maaaring tingnan at i-download ng mga miyembro ng 
San Francisco Health Plan ang mga pinakabagong materyal 
at newsletter para sa miyembro sa pamamagitan ng aming 
portal ng miyembro o sa sfhp.org.
Naglalaman ang iyong Handbook ng Miyembro ng mga mas 
detalyadong paglalarawan ng mga benepisyo at limitasyon sa saklaw.

Kung may mga tanong ka tungkol sa iyong mga benepisyo, tumawag sa 
Serbisyo sa Customer sa 1(415) 547-7800. Ang mga gumagamit ng TTY ay maaaring 
tumawag sa 1(888) 484-7200. May mga tauhan kami na nagsasalita ng iyong wika.

http://sfhp.org

