)H3237_20_PPD_LA_Accepted_08112019 (FAR

فϬرست ارائو کنند̳ان  ϭدارϭخانو ىا̵ Health Net Cal MediConnect Plan
)(Medicare-Medicaid Planﺑرای ﺳﺎل 2020
مكدمو
این فٶرست ارائو ګنندگان ٷ دارٷرانو ىا شامل اطبلعاتڲ در مٷرد انٷاع ارائو ګنندگان ٷ دارٷرانو ىا در  Health Net Cal MediConnectٷ
فٶرستڲ از ىمو ارائو ګنندگان ٷ دارٷرانو ىاڱ برنامو درمانڲ تا تاریذ این فٶرست مڲ باشد این فٶرست حاٷڱ نشانڲ ٷ اطبلعات تماس ارائو ګننده
ٷ دارٷرانو بو اضافو خزئیات دیڰرڱ از قبیل رٷزىا ٷ ساعات ګارڱ ،مترصصین ٷ مٶارت ىا مڲ باشد عبارات ګلیدڱ ٷ تغاری ٛىاڱ آنٶا بو
ترتیب حرٷ ٛالفبا در آررین فصل دفترچو اطبلعاتڲ اعضا گنخانده شده اند

؟

اگر سؤاالتڲ دارید ،لطفا ً با  Health Net Cal MediConnectبو شماره  ،)711 TTY*1-855-464-3571از دٷشنبو تا خمغو ٷ از
ساعت 8صب تا  8شب تماس بڰیرید بغد از ساعات ګارڱ ،در آرر ىفتو ىا ٷ تغطیبلت ،مڲ تٷانید یڪ پیام بڰذارید بو تماس شما در رٷز ګارڱ
بغدڱ پاسذ داده رٷاىد شد این تماس رایڰان است
براڱ ګسب اطبلعات بیشتر از  www.healthnet.com/calmediconnectبازدید ګنید
1

فٶرست مندرخات
سلب مسئٷلیت ىا     
ارائو ګننده ىا     6
عبارات ګلیدڱ     6
انتراب ارائو ګننده مراقبت ىاڱ درمانڲ اصلڲ *8    )PCP
ردمات ٷ حمایت ىاڱ طٷالنڲ مدت *9    )LTSS
نحٷه شناسایڲ ارائو ګنندگان در شبڬو 9   Health Net Cal MediConnect
نحٷه پیدا ګردن ارائو ګنندگان  Health Net Cal MediConnectدر منطكو شما  10
ارائو ګنندگان شبڬو 11    Health Net Cal MediConnect
اطبلعات مربٷط بو دسترسڲ پذیرڱ    
نحوه شناسایی داروخانه ها در شبکه aeN hllaeH

14   talaHo iaH la

ذریره بلند مدت دارٷىا     
داروخانه های شبکه aeN hllaeH

la

16    talaHo iaH

دارٷرانو ىاڱ سفارش پستڲ     16
دارٷرانو ىاڱ تزریق در رانو     16
دارٷرانو ىاڱ مراقبت بلند مدت     16
دارٷرانو ىاڱ ترصصڲ     16

؟

اگر سؤاالتڲ دارید ،لطفا ً با  Health Net Cal MediConnectبو شماره  )711 TTY*1-855-464-3571از دٷشنبو تا خمغو
ٷ از ساعت  8صب تا  8شب تماس بڰیرید بغد از ساعات ګارڱ ،در آرر ىفتو ىا ٷ تغطیبلت ،مڲ تٷانید پیام بڰذارید بو تماس شما در
رٷز ګارڱ بغدڱ پاسذ داده رٷاىد شد این تماس رایڰان است
براڱ ګسب اطبلعات بیشتر از  www.healthnet.com/calmediconnectبازدید ګنید


سمب مسئϭلیت ىا
 Health Net Community Solutions, Inc یڪ برنامو درمانڲ تحت قرارداد با  Medicareٷ
 Medi-Calمڲ باشد تا مزایاڱ ىر دٷ برنامو را بو اعضا ارائو ګند
 این فٶرست شامل مترصصین مراقبت درمانڲ *از قبیل پزشڪ ،پرستار مخاز ٷ رٷان شناس) مراګز درمانڲ *از
قبیل بیمارستان یا درمانڰاه) ٷ ارائو ګنندگان حمایتڲ *از قبیل ارائو ګنندگان بٶداشت بو بزرگساالن در طٷل رٷز ٷ
بٶداشت رانڰڲ) مڲ باشد ګو مڲ تٷانید بو عنٷان عضٷ  Health Net Cal MediConnectنزد آنٶا برٷید
ىمچنین دارٷرانو ىایڲ ګو مڲ تٷانید براڱ دریافت دارٷىاڱ نسرو دار رٷد مراخغو ګنید را منظٷر مڲ ګنیم
 ما بو این گرٷه بو عنٷان "ارائو ګنندگان شبڬو" در این فٶرست اشاره رٷاىیم ګرد این ارائو ګنندگان
قراردادڱ را با ما امضاء ګرده اند تا بو شما ردماتڲ را ارائو ګنند این فٶرستڲ از ارائو ګنندگان شبڬو
 Health Net Cal MediConnectبراڱ منطكو نشان داده شده رٷڱ خلد این فٶرست راىنما مڲ باشد
 ارائو ګنندگان رارج از شبڬوبدٷن قرارداد تغٶدڱ ندارند ګو اعضاڱ Health Net Cal MediConnect
 Planرا بو استثناڱ مٷقغیت ىاڱ اضطرارڱ مداٷا ګنند لطفا ً براڱ ګسب اطبلعات بیشتر ګو شامل سٶیم شدن در
ىزینو مربٷط بو ردمات رارج از شبڬو مڲ شٷد با برش ردمات اعضاڱ ما تماس گرفتو یا بو دفترچو اطبلعاتڲ
اعضا مراخغو ګنید
 مڲ تٷانید این متن را بو طٷر رایڰان بو سایر فرمت ىا از قبیل چاپ درشت ،بریل یا صٷتڲ دریافت ګنید اگر در این
مٷرد بو ګمڪ ٷ راىنمایڲ نیاز دارید ،با شماره  )711 3571-464-855-1 (TTYاز دٷشنبو تا خمغو ٷ از ساعت
 8صب تا  8شب تماس بڰیرید بغد از ساعات ګارڱ ،در آرر ىفتو ىا ٷ تغطیبلت رسمڲ ،ممڬن است از شما رٷاستو
شٷد تا پیام بڰذارید بو تماس شما در رٷز ګارڱ بغدڱ پاسذ داده رٷاىد شد این تماس رایڰان است

 این فٶرست شامل ارائو ګنندگان ردمات  Medicareٷ  Medicaidمڲ شٷد

؟

اگر سؤاالتڲ دارید ،لطفا ً با  Health Net Cal MediConnectبو شماره  )711 TTY*1-855-464-3571از دٷشنبو تا خمغو
ٷ از ساعت  8صب تا  8شب تماس بڰیرید بغد از ساعات ګارڱ ،در آرر ىفتو ىا ٷ تغطیبلت ،مڲ تٷانید پیام بڰذارید بو تماس شما در
رٷز ګارڱ بغدڱ پاسذ داده رٷاىد شد این تماس رایڰان است
براڱ ګسب اطبلعات بیشتر از  www.healthnet.com/calmediconnectبازدید ګنید


 ATTENTION: If you speak English, language assistance services, free of charge,
are available to you. Call 1-855-464-3571 (TTY: 711) from 8 a.m. to 8 p.m.,
Monday through Friday. After hours, on weekends and on holidays, you can leave
a message. Your call will be returned within the next business day. The call is free.








 ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ Եթե Հայերեն եք խոսում, անվճար լեզվական օգնության
ծառայություններ են հասնում Ձեզ : Զանգահարեք 1-855-464-3571 (TTY՝ 711):
Մի անձ այստեղ է Ձեզ հետ զրուցելու նպատակով երկուշաբթիից ուրբաթ, կ.ա.
8:00-ից կ.հ. 8:00-ը: Աշխատանքային ժամերից անց, հանգստյան օրերին եւ
տոներին, կարող եք թողնել հաղորդագրություն: Ձեր զանգը կվերադարձվի
հաջորդ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Հեռախոսազանգն անվճար է:










請注意：如果您使用中文，您可以免費獲得語言援助服務。請致電 1-855-464-3571

(聽障專線：711)。週一至週五，上午 8 點到下午 8 點。非營業時間、週末及假日，
您可以留言。我們會在下一個工作日給您回電。此專線為免付費電話。





 알림:귀하께서한국어를 사용하시는 경우 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실
수 있습니다. 1-855-464-3571 (TTY: 711)번으로 월요일 - 금요일, 오전 8 시부터
오후 8 시까지 전화하십시오. 영업시간 이후, 주말 및 공휴일에는
메시지를남기실 수 있습니다. 다음 영업일에 저희가 귀하께 전화를
드리겠습니다. 안내전화는 무료입니다.

) از دٷشنبو تا خمغو711 TTY*1-855-464-3571  بو شمارهHealth Net Cal MediConnect  لطفا ً با،اگر سؤاالتڲ دارید
 مڲ تٷانید پیام بڰذارید بو تماس شما در، در آرر ىفتو ىا ٷ تغطیبلت، شب تماس بڰیرید بغد از ساعات ګارڱ8  تا صب8 ٷ از ساعت
رٷز ګارڱ بغدڱ پاسذ داده رٷاىد شد این تماس رایڰان است
 بازدید ګنیدwww.healthnet.com/calmediconnect براڱ ګسب اطبلعات بیشتر از


؟

 ВНИМАНИЕ: Если вы говорите по-русски, мы можем предложить вам
бесплатные услуги переводчика. Звоните по телефону 1-855-464-3571
(TTY: 711). Вы можете получить необходимую информацию непосредственно
у сотрудника плана с понедельника по пятницу с 8:00 часов утра до 8:00
часов вечера. В нерабочее время, а также в выходные и праздничные дни, вы
можете оставить сообщение. Вам перезвонят на следующий рабочий день.
Звонок бесплатный.
 ATENCIÓN: Si usted habla español, hay servicios de asistencia de idiomas
disponibles para usted sin cargo. Llame al 1-855-464-3571 (TTY: 711) de
8:00 a.m. a 8:00 p.m., de lunes a viernes. Después del horario de atención,
los fines de semana y los días feriados puede dejar un mensaje. Le
devolveremos la llamada el siguiente día hábil. La llamada es gratuita.
 PAALALA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, available sa inyo ang mga
serbisyo ng tulog sa wika, nang walang singil. Tumawag sa 1-855-464-3571
(TTY: 711) mula 8 a.m. hanggang 8 p.m., Lunes hanggang Biyernes.
Paglipas ng mga oras ng negosyo, tuwing Sabado at Linggo at sa pista
opisyal, maaari kang mag-iwan ng mensahe. Ang iyong tawag ay ibabalik sa
loob ng susunod na araw ng negosyo. Libre ang tawag.

XIN LƯU Ý: Nếu quý vị nói tiếng Việt, chúng tôi sẵn có dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ
miễn phí dành cho quý vị. Hãy gọi 1-855-464-3571 (TTY: 711) từ 8 giờ sáng đến
8 giờ tối, từ thứ Hai đến hết thứ Sáu. Sau giờ làm việc, vào các ngày cuối tuần và
ngày lễ, quý vị có thể để lại tin nhắn. Cuộc gọi của quý vị sẽ được hồi đáp vâo
ngày làm việc hôm sau. Cuộc gọi này miễn phí.

) از دٷشنبو تا خمغو711 TTY*1-855-464-3571  بو شمارهHealth Net Cal MediConnect  لطفا ً با،اگر سؤاالتڲ دارید
 مڲ تٷانید پیام بڰذارید بو تماس شما در، در آرر ىفتو ىا ٷ تغطیبلت، شب تماس بڰیرید بغد از ساعات ګارڱ8  تا صب8 ٷ از ساعت
رٷز ګارڱ بغدڱ پاسذ داده رٷاىد شد این تماس رایڰان است

 بازدید ګنیدwww.healthnet.com/calmediconnect براڱ ګسب اطبلعات بیشتر از

؟

 این فٶرست تا رٷزڱ ګو خستخٷڱ رٷد را انخام مڲ دىید بو رٷز آٷرڱ شده ٷلڲ الزم است تٷخو داشتو باشید



بررڲ ارائو ګنندگان شبڬو  Health Net Cal MediConnect Planممڬن است پس از چاپ این
فٶرست بو شبڬو ما اضافو شده یا از آن حذ ٛشده باشند



بررڲ ارائو ګنندگان  Health Net Cal MediConnect Planدر شبڬو ما ممڬن است دیڰر اعضاڱ خدید
را قبٷل نڬنند اگر در پیدا ګردن ارائو ګننده اڱ ګو اعضاڱ خدید را قبٷل رٷاىد ګرد با مشڬلڲ مٷاخو ىستید ،با
ردمات اعضا بو شماره  )TTY:711* 1-855-464-3571تماس گرفتو ٷ بو شما ګمڪ رٷاىیم ګرد



براڱ دریافت آررین اطبلعات در مٷرد ارائو ګنندگان شبڬو  Health Net Cal MediConnectدر
منطكو رٷد ،از  www.healthnet.com/calmediconnectبازدید ګرده یا با ردمات اعضا بو شماره
 )TTY: 711*1-855-464-3571از ساعت  8صب تا  8شب ،دٷشنبو تا خمغو تماس بڰیرید این تماس
رایڰان است

پزشڬان ٷ مترصصین مراقبت درمانڲ در شبڬو  Health Net Cal MediConnect Planدر صفحات برش ارائو ګننده
مراقبتٶاڱ درمانڲ اصلڲ ذګر شده اند دارٷرانو ىایڲ ګو در شبڬو ما ىستند در صفحات برش دارٷرانو ذګر شده اند

ارائو کننده ىا
عبارات کمید̵
این برش عبارات ګلیدڱ ګو در فٶرست ارائو ګنندگان ٷ دارٷرانو ىا مشاىده رٷاىید ګرد را تٷصی ٛمڲ ګند



ارائو کننده ىا شامل مترصصین مراقبت درمانڲ ٷ ارائو ګنندگان حمایتڲ مڲ شٷند از قبیل پزشڬان ،پرستاران،
دارٷسازان ،درمانڰران ٷ سایر اشراصڲ ګو مراقبت ٷ ردمات ارائو مڲ ګنند خدمات شامل مراقبت پزشڬڲ،
ردمات ٷ حمایت ىاڱ بلند مدت ) ،(LTSSلٷازم ،دارٷىاڱ نسرو دار ،ٷسائل ٷ سایر ردمات مڲ شٷند
 oعبارت ارائو ګننده ىا ىمچنین شامل مراګزڱ از قبیل بیمارستان ،درمانڰاه ٷ سایر اماګنڲ مڲ شٷد ګو
ردمات پزشڬڲ ،ٷسائل پزشڬڲ ٷ ردمات ٷ حمایت ىاڱ بلند مدت ارائو مڲ ګنند

o

؟

ارائو ګننده ىایڲ ګو برشڲ از شبڬو برنامو درمانڲ ما مڲ باشند ،ارائو ګننده ىاڱ شبڬو رٷانده مڲ شٷند



ارائو کننده ىا̵ شبڪو شامل ارائو ګنندگانڲ مڲ شٷند ګو با ما قرارداد دارند تا ردماتڲ را بو اعضاڱ برنامو
درمانڲ ما ارائو ګنند ارائو ګنندگان شبڬو ما مغمٷالً براڱ مراقبت از شما مستكیما ً براڱ ما صٷرتحساب مڲ
فرستند ىنڰامیڬو نزد یڪ ارائو ګننده شبڬو مڲ رٷید ،مغمٷالً مبلٚڲ را براڱ ردمات تحت پٷشش نمڲ پردازید



ارائو کننده مراقبتϬا̵ درمان̶ اصم̶ * )PCPیڪ پزشڪ رانٷاده ،پزشڪ عمٷمڲ ،پزشڪ ګٷدګان ،درمانڰاه
مراقبتٶاڱ درمانڲ اصلڲ یا پزشڪ امراض دارلڲ مڲ باشد ګو مراقبت درمانڲ عادڱ را بو شما ارائو مڲ ګند
 PCPشما از پرٷنده ىاڱ پزشڬڲ شما نڰٶدارڱ ګرده ٷ در طٷل زمان با نیازىاڱ بٶداشتڲ شما آشنایڲ پیدا مڲ
ګند  PCPشما در صٷرت نیاز بو مراخغو بو مترصص یا ارائو ګننده دیڰرڱ بو شما ارجاع مڲ دىد

اگر سؤاالتڲ دارید ،لطفا ً با  Health Net Cal MediConnectبو شماره  )711 TTY*1-855-464-3571از دٷشنبو تا خمغو
ٷ از ساعت  8صب تا  8شب تماس بڰیرید بغد از ساعات ګارڱ ،در آرر ىفتو ىا ٷ تغطیبلت ،مڲ تٷانید پیام بڰذارید بو تماس شما در
رٷز ګارڱ بغدڱ پاسذ داده رٷاىد شد این تماس رایڰان است
براڱ ګسب اطبلعات بیشتر از  www.healthnet.com/calmediconnectبازدید ګنید




متخصصین پزشڬانڲ مڲ باشند ګو ردمات مراقبت درمانڲ را براڱ یڪ بیمارڱ راص یا برشڲ از بدن ارائو مڲ
ګنند ان ٷاع بسیار گٷناگٷنڲ از مترصصین ٷخٷد دارد در اینخا چند نمٷنو ذګر مڲ شٷد
 oآنڬٷلٷژیست از بیماران مبتبل بو سرطان مراقبت مڲ ګند
 oګاردیٷلٷژیست از بیماران مبتبل بو عٷارض قلبڲ مراقبت مڲ ګند

o

ارتٷپدیست از بیماران مبتبل بو بررڲ عٷارض استرٷانڲ ،مفصلڲ یا عضبلنڲ مراقبت مڲ ګند



یڪ گرٷه پزشڬڲ گرٷىڲ از  PCPىا ،مترصصان ٷ سایر ارائو ګنندگان ردمات درمانڲ است ګو با ىم ګار
مڲ ګنند ٷ براڱ ىمڬارڱ با برنامو درمانڲ شما قرارداد دارند



ممڬن است براڱ رفتن نزد مترصص یا شرصڲ ګو  PCPشما نیست نیاز بو ارجاع داشتو باشید ارجاع
یغنڲ ارائو ګننده مراقبتٶاڱ درمانڲ اصلڲ * )PCPباید قبل از رفتن نزد شرصڲ ګو  PCPشما نیست بو شما
اخازه بدىد اگر ارخاع را دریافت نڬنید Health Net Cal MediConnect ،ممڬن است ىزینو ردمات
را پٷشش ندىد
 oارخاع ىا از سٷڱ  PCPشبڬو شما براڱ مٷارد زیر الزم نیست

–

مراقبت اضطرارڱ؍

–

مراقبتڲ ګو نیاز فٷرڱ دارد؍

–

ردمات دیالیز ګلیو ګو از مرګز دیالیز مخاز  Medicareىنڰامیڬو در رارج منطكو شامل ردماتڲ رٷد
ىستید دریافت مڲ ګنید؍ یا

–

ردمات مترصص بٶداشتڲ زنان

 oبغبلٷه اگر براڱ دریافت ردمات از ارائو ګنندگان بٶداشتڲ سررپٷستان ٷاخد شرایط باشید ،مڲ تٷانید بدٷن
ارخاع نزد این ارائو ګنندگان برٷید ما باید دستمزد ارائو ګننده بٶداشتڲ سررپٷستان را براڱ این ردمات
بپردازیم ،حتڲ اگر رارج از شبڬو برنامو درمانڲ ما باشند
 oاطبلعات بیشتر در مٷرد ارخاع در فصل  3دفترچو اطبلعاتڲ اعضا مٷخٷد است



شما بو ىماىنڮ ګننده مراقبتڲ ٷ گرٷه مراقبتڲ ګو در انتراب آن ګمڪ مڲ ګنید نیز دسترسڲ دارید
 oىماىن̲ کننده مراقبت̶ بو شما ګمڪ مڲ ګند تا ارائو ګنندگان ٷ ردمات پزشڬڲ رٷد را مدیریت ګنید
̳ oرϭه مراقبت̶ شما از اشراصڲ تشڬیل شده ګو براڱ ایخاد برنامو مراقبت شرصڲ شده با شما ىمڬارڱ
ګرده تا بو نیازىاڱ بٶداشتڲ ٷ حمایتڲ شما ګو نشانڰر ترخیحات ٷ اىدا ٛشرصڲ شما مڲ باشند رسیدگڲ
شٷد
̳ oرϭه مراقبت̶ شما با ارائو ګننده مراقبتٶاڱ درمانڲ اصلڲ ٷ ىماىنڮ ګننده مراقبت شما شرٷع مڲ شٷد سایر
اعضاڱ گرٷه ممڬن است شامل مترصص بٶداشت رفتارڱ یا ردمات اختماعڲ ،مترصص پزشڬڲ یا
مترصص تٚذیو شٷند

؟

اگر سؤاالتڲ دارید ،لطفا ً با  Health Net Cal MediConnectبو شماره  )711 TTY*1-855-464-3571از دٷشنبو تا خمغو
ٷ از ساعت  8صب تا  8شب تماس بڰیرید بغد از ساعات ګارڱ ،در آرر ىفتو ىا ٷ تغطیبلت ،مڲ تٷانید پیام بڰذارید بو تماس شما در
رٷز ګارڱ بغدڱ پاسذ داده رٷاىد شد این تماس رایڰان است
براڱ ګسب اطبلعات بیشتر از  www.healthnet.com/calmediconnectبازدید ګنید


 oبرنامو مراقبت شخص̶ فٶرستڲ از اىدا ٛمراقبت درمانڲ مڲ باشد ګو شما مٷافكت مڲ ګنید با گرٷه مراقبتڲ
رٷد بر رٷڱ آنٶا ګار ګنید این اىدا ٛشامل مٷارد زیر مڲ شٷند



–

مراقبت بٶداشت خسمانڲ شما؍

–

مراقبت بٶداشت رٷانڲ شما

–

ردمات ٷ حمایت ىاڱ بلند مدت *اشراصڲ ګو براڱ انخام ٷظای ٛرٷزمره از قبیل حمام
گرفتن ،لباس پٷشیدن ،تٶیو رٷراک ٷ مصر ٛدارٷ بو ګمڪ نیاز دارند)

ىر فردڱ در گرٷه مراقبتڲ ىمڬارڱ مڲ ګند تا مطمئن شٷد مراقبت شما ىماىنڮ شده باشد بدین مغنڲ ګو آنٶا
مطمئن مڲ شٷند آزمایشات ٷ آزمایشڰاه ىا انخام شده ٷ نتایح در ارتیار ارائو ګنندگان مربٷطو قرار گیرند ىمچنین
بدین مغنڲ است ګو  PCPشما باید از ىمو دارٷىایڲ ګو مصر ٛمڲ ګنید آگاىڲ داشتو باشد تا بتٷاند ىرگٷنو
اثرات منفڲ را ګاىش دىد  PCPشما ىمیشو قبل از ٷاگذارڱ اطبلعات پزشڬڲ شما بو سایر ارائو ګنندگان از شما
اخازه رٷاىد گرفت

انتخاب ارائو کننده مراقبت ىا̵ درمان̶ اصم̶ *)PCP
مڲ تٷانید ردمات را از ىر ارائو ګننده اڱ ګو در شبڬو شماست ٷ اعضاڱ خدید را قبٷل مڲ ګند دریافت ګنید
ابتدا الزم است ارائو ګننده مراقبتٶاڱ درمانڲ اصلڲ را انتراب ګنید یڪ مترصص مڲ تٷاند بو عنٷان  PCPشما عمل ګند این
مترصص باید مایل باشد ٷ بتٷاند مراقبت مٷرد نیاز شما را ارائو ګند اگر الزم است دررٷاست ګنید ګو یڪ مترصص  PCPشما
باشد ،با ردمات اعضا بو شماره  )711 TTY* 1-855-464-3571از دٷشنبو تا خمغو ٷ از ساعت  8صب تا  8شب تماس بڰیرید
این تماس رایڰان است
 PCPىا در برنامو درمانڲ ما با گرٷه ىاڱ پزشڬڲ ٷابستڰڲ دارند ىنڰامیڬو  PCPرٷد را انتراب مڲ ګنید ،شما گرٷه
پزشڬڲ ٷابستو را نیز انتراب مڲ ګنید بدین مغنڲ ګو  ،PCPشما را بو مترصصین ٷ ردماتڲ ارخاع مڲ دىد ګو با گرٷه پزشڬڲ
ٷڱ ٷابستڰڲ دارند



اگر مترصص یا بیمارستان راصڲ ٷخٷد دارد ګو مڲ رٷاىید استفاده ګنید ،بٶتر است ببینید ګو آیا با گرٷه پزشڬڲ
 PCPشما ٷابستڰڲ دارد مڲ تٷانید بو این فٶرست مراخغو ګنید یا از ردمات اعضاڱ
 Health Net Cal MediConnectدررٷاست ګنید تا ببینند آیا  PCPګو مڲ رٷاىید بو آن مترصص ارخاع
مڲ دىد یا از آن بیمارستان استفاده مڲ ګند



اگر با گرٷه پزشڬڲ  PCPرٷد باقڲ نمانید Health Net Cal MediConnect ،ممڬن است ىزینو
ردمات را پٷشش ندىد

براڱ انتراب  ،PCPبو فٶرست ارائو ګنندگان مراخغو ګرده ٷ ارائو ګننده اڱ را انتراب ګنید ګو

؟



در حال حاضر استفاده مڲ ګنید یا



تٷسط شرص مٷرد اطمینان شما تٷصیو شده است ،یا



دسترسڲ بو مطب ىاڱ ٷڱ براڱ شما آسان است

اگر سؤاالتڲ دارید ،لطفا ً با  Health Net Cal MediConnectبو شماره  )711 TTY*1-855-464-3571از دٷشنبو تا خمغو
ٷ از ساعت  8صب تا  8شب تماس بڰیرید بغد از ساعات ګارڱ ،در آرر ىفتو ىا ٷ تغطیبلت ،مڲ تٷانید پیام بڰذارید بو تماس شما در
رٷز ګارڱ بغدڱ پاسذ داده رٷاىد شد این تماس رایڰان است
براڱ ګسب اطبلعات بیشتر از  www.healthnet.com/calmediconnectبازدید ګنید


 اگر در انتراب  PCPبو ګمڪ نیاز دارید ،لطفا ً با ردمات اعضا بو شماره )711 TTY*1-855-464-3571
از دٷشنبو تا خمغو ٷ از ساعت  8صب تا  8شب تماس بڰیرید این تماس رایڰان است یا از
 www.healthnet.com/calmediconnectبازدید ګنید



اگر در مٷرد اینڬو آیا ما ىزینو ردمات یا مراقبت پزشڬڲ ګو مڲ رٷاىید یا نیاز دارید را پردارت رٷاىیم ګرد
سؤاالتڲ دارید با ردمات اعضا تماس بڰیرید ٷ قبل از دریافت ردمات یا مراقبت سؤال ګنید

خدمات  ϭحمایت ىا̵ طϭالن̶ مدت *)LTSS
شما بو عنٷان عضٷڱ در  Health Net Cal MediConnectممڬن است بتٷانید ردمات ٷ حمایت ىاڱ بلند مدت * )LTSSدریافت
ګنید ،از قبیل ردمات محلڲ براڱ بزرگساالن ) ،(CBASبرنامو ردمات چند منظٷره سالمندان * )MSSPٷ مراقبت نڰٶبانڲ در مراګز
پرستارڱ  LTSSبراڱ ګمڪ بو اشراصڲ مڲ باشد ګو براڱ انخام ٷظای ٛرٷزمره از قبیل حمام گرفتن ،لباس پٷشیدن ،تٶیو رٷراک ٷ
مصر ٛدارٷ بو ګمڪ نیاز دارند بیشتر این ردمات در منزل یا خامغو محلڲ شما ارائو مڲ شٷند ٷلڲ ممڬن است در آسایشڰاه یا
بیمارستان نیز ارائو شٷند
این ردمات شامل ردمات محلڲ براڱ بزرگساالن * )CBASمڲ شٷند
 CBASیڪ برنامو درمانڲ رٷزانو محلڲ مڲ باشد ګو ردماتڲ را در ارتیار سالمندان ٷ بزرگساالنڲ قرار مڲ دىد ګو مبتبل بو
عٷارض ٷیا مغلٷلیت ىاڱ پزشڬڲ مزمن ،فڬرڱ یا بٶداشت رٷانڲ بٷده ٷ در مغرض رطر نیاز بو مراقبت سازمانڲ قرار دارند
خٶت دررٷاست براڱ  ،CBASلطفا ً با  Health Net Cal MediConnectبو شماره )711 TTY*1-855-464-3571
از دٷشنبو تا خمغو ٷ از ساعت  8صب تا  8شب تماس بڰیرید
سایر ردمات ٷ حمایت ىاڱ بلند مدت ارائو شده تٷسط  Health Net Cal MediConnectشامل برنامو ردمات چندمنظٷره
سالمندان * )MSSPٷ مراقبت نڰٶبانڲ بلند مدت در مراګز پرستارڱ مڲ شٷد  MSSPردمات را در ارتیار افرادڱ قرار مڲ دىد
ګو بو سن  65سال بو باال ىستند برنامو درمانڲ با ارائو مراقبت نڰٶبانڲ بلند مدت در آسایشڰاه اطمینان حاصل مڲ ګند ګو مراقبت
متداٷم بٷده ٷ ىرگٷنو انتكال بو رٷبڲ برنامو ریزڱ شده باشد براڱ پیدا ګردن ارائو ګنندگان این ردمات ،بو برش ردمات ٷ حمایت
ىاڱ طٷالنڲ مدت در این راىنما مراخغو ګنید
فٶرست ګاملڲ از این ردمات در فصل  4دفترچو اطبلعاتڲ اعضا مٷخٷد است

نحϭه شناسای̶ ارائو کنند̳ان در شبڪو Health Net Cal MediConnect
شما باید ىمو ردمات تحت پٷشش رٷد را از ارائو ګنندگان دارل شبڬو ما ګو با گرٷه پزشڬڲ  PCPشما ٷابستڰڲ دارند دریافت ګنید
اگر نزد ارائو ګنندگانڲ برٷید ګو در شبڬو  Health Net Cal MediConnect Planنیستند ٷ با گرٷه پزشڬڲ  PCPشما
ٷابستڰڲ ندارند *بدٷن اخازه قبلڲ یا مخٷز از سٷڱ ما) ،باید ىزینو صٷرتحساب را پردارت ګنید
اجازه قبم̶ بدین مغناست ګو قبل از دریافت ردمات یا دارٷڱ راص یا مراخغو بو ارائو دىنده رارج از شبڬو باید اخازه
 Health Net Cal MediConnectرا دریافت ګنید بدٷن دریافت اخازه Health Net Cal MediConnect ،ممڬن
است ىزینو ردمات یا دارٷ را پٷشش ندىد

؟

اگر سؤاالتڲ دارید ،لطفا ً با  Health Net Cal MediConnectبو شماره  )711 TTY*1-855-464-3571از دٷشنبو تا خمغو
ٷ از ساعت  8صب تا  8شب تماس بڰیرید بغد از ساعات ګارڱ ،در آرر ىفتو ىا ٷ تغطیبلت ،مڲ تٷانید پیام بڰذارید بو تماس شما در
رٷز ګارڱ بغدڱ پاسذ داده رٷاىد شد این تماس رایڰان است
براڱ ګسب اطبلعات بیشتر از  www.healthnet.com/calmediconnectبازدید ګنید


مٷارد استثنا براڱ این قاعده ىنڰامیست ګو بو مراقبت فٷرڱ یا اضطرارڱ یا دیالیز نیاز دارید ٷ نمڲ تٷانید نزد ارائو ګننده در برنامو
درمانڲ برٷید ،از قبیل ىنڰامیڬو از رانو دٷر ىستید اگر  Health Net Cal MediConnectابتدا بو شما اخازه دىد ،مڲ تٷانید بو
رارج برنامو درمانڲ یا گرٷه پزشڬڲ  PCPرٷد نیز برٷید
ممڬن است براڱ مراخغو بو شرصڲ ګو ارائو ګننده مراقبتٶاڱ درمانڲ اصلڲ نیست الزم باشد ارخاع دریافت ګنید اطبلعات بیشتر در
مٷرد ارخاعات در برش عبارات ګلیدڱ این فٶرست ٷخٷد دارد


مڲ تٷانید ارائو ګنندگان دارل شبڬو را در ىر زمان در طٷل سال عٷض ګنید اگر نزد یڪ ارائو ګننده شبڬو
مڲ رفتو اید ،لزٷمڲ ندارد ګو بو رفتن نزد ىمان ارائو ګننده ادامو دىید براڱ بررڲ ارائو ګنندگان ،ممڬن است
بو ارخاع از سٷڱ  PCPرٷد نیاز داشتو باشید



فرامٷش نڬنید PCP ،ىا در برنامو درمانڲ ما با گرٷه ىاڱ پزشڬڲ ٷابستڰڲ دارند اگر  PCPرٷد را تٚییر
دىید ،ممڬن است گرٷه پزشڬڲ را نیز تٚییر دىید ىنڰام دررٷاست براڱ تٚییر ،حتما ً بو ردمات اعضا بڰٷیید ګو
آیا نزد یڪ مترصص مڲ رٷید یا ردمات دیڰرڱ را دریافت مڲ ګنید ګو بو اخازه  PCPنیاز دارد ردمات اعضا
ګمڪ رٷاىد ګرد ګو اطمینان حاصل شٷد شما بو مراقبت ترصصڲ ٷ سایر ردمات در ىنڰام تٚییر  PCPرٷد
ادامو دىید



 Health Net Cal MediConnectبا ىمو ارائو ګنندگان در شبڬو ما ىمڬارڱ دارد تا بو نیازىاڱ اشراص
مغلٷل رسیدگڲ شٷد در صٷرت مصداق ،فٶرست ارائو ګنندگان شبڬو در این فٶرست شامل اطبلعاتڲ در مٷرد
تسٶیبلتڲ مڲ شٷد ګو ارائو مڲ ګنند



اگر الزم است ګو نزد ارائو ګننده اڱ برٷید ٷ مطمئن نیستید ګو تسٶیبلت مٷرد نیاز شما را عرضو مڲ ګند،
 Health Net Cal MediConnectمڲ تٷاند بو شما ګمڪ ګند براڱ دریافت ګمڪ ٷ راىنمایڲ با ىماىنڮ
ګننده مراقبت رٷد صحبت ګنید یا با ردمات اعضا بو شماره  )711 TTY*1-855-464-3571تماس بڰیرید

نحϭه پیدا کردن ارائو

کنند̳ان  Health Net Cal MediConnectدر منطكو شما

این فٶرست براساس نٷع ارائو ګننده ٷ منطكو مرتب شده است انٷاع ارائو ګنندگان شامل ارائو ګنندگان مراقبتٶاڱ درمانڲ اصلڲ،
مترصصین ،بیمارستان ىا ،مراګز پرستارڱ ،مراګز پرستارڱ ترصصڲ ،سازمان ىاڱ بٶداشت در منزل ،ارائو ګنندگان بٶداشت
رٷانڲ ،ردمات ٷ حمایت ىاڱ بلند مدت ،ارائو ګنندگان طب سٷزنڲ ٷ ارائو ګنندگان ردمات بینایڲ مڲ شٷند ارائو ګنندگان مراقبت
درمانڲ اصلڲ ٷ مترصصین براساس گرٷه پزشڬڲ ارتصاص داده شده ٷ سپس براساس شٶر یا شٶرک مرتب شده اند ىمو انٷاع
دیڰر ارائو ګنندگان براساس شٶر یا شٶرک در دارل ىر برش مرتب شده اند
اگر در پیدا کردن ارائه کننده به کمک نیاز دارید ،لطفا ً با خدمات اعضا به شماره  )711 :TTY(1-855-464-3571از دوشنبه
تا جمعه و از ساعت  8صبح تا  8شب تماس بگیرید .این تماس رایگان است.
فϬرست ارائو کنند̳ان شبڪو
مطالب مٷخٷد در فٶرست ارائو ګنندگان شبڬو Health Net Cal MediConnect



؟

متخصصین مراقبت درمان̶ شامل پزشڪ مراقبتٶاڱ درمانڲ اصلڲ ،مترصص ،پرستار رسمڲ ،رٷانشناس ٷ
دارٷرانو؍ ٷ

اگر سؤاالتڲ دارید ،لطفا ً با  Health Net Cal MediConnectبو شماره  )711 TTY*1-855-464-3571از دٷشنبو تا خمغو
ٷ از ساعت  8صب تا  8شب تماس بڰیرید بغد از ساعات ګارڱ ،در آرر ىفتو ىا ٷ تغطیبلت ،مڲ تٷانید پیام بڰذارید بو تماس شما در
رٷز ګارڱ بغدڱ پاسذ داده رٷاىد شد این تماس رایڰان است
براڱ ګسب اطبلعات بیشتر از  www.healthnet.com/calmediconnectبازدید ګنید




مراکز درمان̶ شامل بیمارستان ،مرګز پرستارڱ ،مرګز پرستارڱ ترصصڲ ،مرګز بٶداشت رٷانڲ؍ ٷ



ارائو کنند̳ان حمایت̶ شامل ردمات رٷزانو بزرگساالن ،زندگڲ حمایت شده ،ردمات متٷخو مصرٛ
ګننده ،تحٷیل رٷراک در منزل ،سازمان بٶداشت رانڰڲ؍ ٷ



ارائو کنند̳ان خدمات بینای̶؛ ϭ



ارائو کنند̳ان طب سϭزن̶.

ارائو ګنندگان برحسب حرٷ ٛالفبا ٷ برطبق نام ذګر شده اند فٶرست ارائو ګنندگان عبلٷه بر اطبلعات تماس ،شامل ترصص ىا ٷ
مٶارت ىا مڲ باشد ،براڱ مثال زبان استفاده شده یا تڬمیل ګارآمٷزڱ مٶارت فرىنڰڲ

کارآمϭز̵ مϬارت فرىن̴̶ دستٷرالغمل ىاڱ اضافڲ براڱ ارائو ګنندگان مراقبت درمانڲ مڲ باشد ګو بو آنٶا ګمڪ مڲ ګند
درک بٶترڱ از تاریرچو ،ارزش ىا ٷ باٷرىاڱ شما داشتو باشند تا ردمات را با نیازىاڱ اختماعڲ ،فرىنڰڲ ٷ زبانڲ شما
تطبیق دىند

ارائو کنند̳ان شبڪو Health Net Cal MediConnect
ارائو ګنندگان در این فٶرست براساس حرٷ ٛالفبا ٷ گرٷه پزشڬڲ مرتب شده اند مڲ تٷانید ردمات را از ىر ارائو ګننده اڱ در
این فٶرست دریافت ګنید براڱ بررڲ ردمات ،ممڬن است بو ارخاع از سٷڱ  PCPرٷد نیاز داشتو باشید

؟

اگر سؤاالتڲ دارید ،لطفا ً با  Health Net Cal MediConnectبو شماره  )711 TTY*1-855-464-3571از دٷشنبو تا خمغو
ٷ از ساعت  8صب تا  8شب تماس بڰیرید بغد از ساعات ګارڱ ،در آرر ىفتو ىا ٷ تغطیبلت ،مڲ تٷانید پیام بڰذارید بو تماس شما در
رٷز ګارڱ بغدڱ پاسذ داده رٷاىد شد این تماس رایڰان است
براڱ ګسب اطبلعات بیشتر از  www.healthnet.com/calmediconnectبازدید ګنید


اطبلعات مربϭط بو دسترس̶ پذیر̵
اطبلعات استفاده شده در راىنماڱ ارائو ګننده در زیر مڲ آید ګو دسترسڲ پذیرڱ مطب ارائو ګننده یا محل سارتمان را نشان مڲ دىد
این اطبلعات بو مغنڲ تغٶدڱ نیست ګو ىر پزشڪ ىمیشو دسترسڲ مٷرد نیاز شما براڱ مغلٷلیت را رٷاىد داشت شما باید با مطب
پزشڪ تماس گرفتو ٷ نیازىاڱ دسترسڲ براڱ مغلٷلیت رٷد را در میان بڰذارید

نیازىا̵ دسترس̶ پذیر̵:
پایو :مرګز درمانڲ ىر ىفت نیاز دسترسڲ پذیرڱ را
بو استثناڱ  Tارائو مڲ ګند

؟

محدϭد :یڪ نیاز یا بیشتر از بین ىفت نیاز دسترسڲ پذیرڱ بو
استثناڱ  Tدر مرګز درمانڲ ٷخٷد ندارد

نشان̴ر

تغریف

مبلک ىا

ASL

عبلمت
گذارڱ
*)ASL

عبلمت گذارڱ با بریل ٷ متن برخستو لمسڲ در مطب ،آسانسٷر ٷ مسترا Ρىا

P

پارګینڮ

محل ىاڱ پارګینڮ ګو شامل محل*ىاڱ) دسترس پذیرڱ ٷن مڲ شٷد ،دسترس پذیر ىستند مسیرىاڱ
عبٷر بین محل پارګینڮ ،دفتر ٷ محل ىاڱ پیاده شدن خدٷل شیبدار دارند

EB

رارج
*بیرٷن)
سارتمان

خدٷل ىاڱ شیبدار ٷ سایر شیب راىو ىا بو سارتمان بو اندازه ګافڲ عریض ىستند ګو ګاربر
صندلڲ چرردار یا اسڬٷتر عبٷر ګند ىر دٷ طر ٛشیب راىو نرده دارد درىا بو اندازه ګافڲ باز
مڲ شٷند ګو ګاربر صندلڲ چرردار یا اسڬٷتر ٷارد شٷد ٷ دستڰیره ىائڲ دارند ګو استفاده از آنٶا
آسان است

IB

دارل
*درٷن)
سارتمان

درىا بو اندازه ګافڲ باز مڲ شٷند ګو ګاربر صندلڲ چرردار یا اسڬٷتر ٷارد شٷد ٷ دستڰیره ىائڲ
دارند ګو استفاده از آنٶا آسان است شیب راىو ىاڱ دارلڲ بو اندازه ګافڲ عریض ىستند ٷ نرده دارند
پلو ىا در صٷرت بٷدن ،نرده دارند آسانسٷر صداىائڲ ایخاد مڲ ګند ګو شنیدنشان آسان است ٷ دګمو
ىاڱ بریلڲ دارد ګو دسترسڲ بو آنٶا آسان است آسانسٷر براڱ ګاربر صندلڲ چرردار یا اسڬٷتر بو
اندازه ګافڲ خا دارد تا بتٷاند دٷر بزند اگر یڪ باالبر سڬٷئڲ ٷخٷد دارد ،مڲ تٷان از آن بدٷن
دریافت ګمڪ استفاده ګرد

R

مستراΡ

مسترا Ρدسترسڲ پذیر بٷده ٷ درىا بو اندازه ګافڲ عریض مڲ باشند ګو صندلڲ چرردار یا اسڬٷتر رد
شده ٷ باز ګردن آنٶا آسان است مسترا Ρبو اندازه ګافڲ خا دارد ګو یڪ صندلڲ چرردار یا اسڬٷتر
در آن دٷر زده ٷ در بستو شٷد دستڰیره ىاڱ میلو اڱ ٷخٷد دارد تا انتكال آسان از صندلڲ چرردار بو
تٷالت امڬان پذیر شٷد استفاده از دستشٷئڲ آسان بٷده ٷ دسترسڲ ٷ استفاده از شیر آب ،صابٷن ٷ
ګاٙذ تٷالت آسان است

اگر سؤاالتڲ دارید ،لطفا ً با  Health Net Cal MediConnectبو شماره  )711 TTY*1-855-464-3571از دٷشنبو تا خمغو
ٷ از ساعت  8صب تا  8شب تماس بڰیرید بغد از ساعات ګارڱ ،در آرر ىفتو ىا ٷ تغطیبلت ،مڲ تٷانید پیام بڰذارید بو تماس شما در
رٷز ګارڱ بغدڱ پاسذ داده رٷاىد شد این تماس رایڰان است
براڱ ګسب اطبلعات بیشتر از  www.healthnet.com/calmediconnectبازدید ګنید


؟

نشانڰر

تغریٛ

E

اطاق
مغاینو

مبلک ىا
ٷرٷدڱ اطاق مغاینو دسترسڲ پذیر بٷده ٷ مسیر آن باز است درىا بو اندازه ګافڲ باز مڲ شٷند ګو
صندلڲ چرردار یا اسڬٷتر رد شٷند ٷ باز ګردن آنٶا آسان است اتاق مغاینو براڱ صندلڲ چرردار یا
اسڬٷتر بو اندازه ګافڲ خا دارد تا دٷر بزند

PA

نٷاحڲ شرګت
ګننده

اعضا مڲ تٷانند بو ىمو نٷاحڲ ٷ ٷسائل عمٷمڲ با دریافت ګمڪ یا بدٷن دریافت ګمڪ ٷارد شده
ٷ از آنٶا استفاده ګنند

PD

استفاده براڱ
تشریص
بیمارڱ ٷ
مداٷاڱ
بیمار

بیماران مڲ تٷانند بو نٷاحڲ آزمایش ٷ مداٷا ٷ ٷسائل دسترسڲ داشتو ٷ از آنٶا استفاده ګنند

T

میز مغاینو
یا ترازٷ

میز مغاینو باال ٷ پائین رفتو ٷ ترازٷ با نرده ىائڲ دسترسڲ پذیر است تا بو اشراصڲ ګو صندلڲ
چرردار یا اسڬٷتر دارند ګمڪ شٷد صندلڲ چرردار مڲ تٷاند رٷڱ ترازٷ قرار گیرد

اگر سؤاالتڲ دارید ،لطفا ً با  Health Net Cal MediConnectبو شماره  )711 TTY*1-855-464-3571از دٷشنبو تا خمغو
ٷ از ساعت  8صب تا  8شب تماس بڰیرید بغد از ساعات ګارڱ ،در آرر ىفتو ىا ٷ تغطیبلت ،مڲ تٷانید پیام بڰذارید بو تماس شما در
رٷز ګارڱ بغدڱ پاسذ داده رٷاىد شد این تماس رایڰان است
براڱ ګسب اطبلعات بیشتر از  www.healthnet.com/calmediconnectبازدید ګنید


فϬرست دارϭخانو ىا̵ شبڪو
این برش فٶرستڲ از دارٷرانو ىا را در شبڬو  Health Net Cal MediConnectارائو مڲ ګند این دارٷرانو ىاڱ شبڬو مٷافكت
ګرده اند ګو دارٷىاڱ نسرو دار را بو شما بو عنٷان عضٷڱ در برنامو درمانڲ ارائو ګنند



اعضاڱ  Health Net Cal MediConnectباید براڱ دریافت دارٷىاڱ نسرو دار از دارٷرانو ىاڱ
شبڬو استفاده ګنند

o

بو ٙیر از مٷقغیت ىاڱ اضطرارڱ یا فٷرڱ ،شما باید از دارٷرانو ىاڱ شبڬو استفاده ګنید

 oاگر در مٷارد ٙیر اضطرارڱ بو یڪ دارٷرانو رارج از شبڬو برٷید ،باید ىزینو ردمات را از خیب
رٷدتان بپردازید ګتابچو اطبلعاتڲ اعضاڱ  Health Net Cal MediConnectرا براڱ ګسب
اطبلعات بیشتر مطالغو ګنید



بررڲ دارٷرانو ىاڱ شبڬو ممڬن است در این فٶرست گنخانده نشده باشند
 oبررڲ دارٷرانو ىاڱ شبڬو ممڬن است پس از انتشار این فٶرست بو برنامو درمانڲ ما اضافو شده یا از
آن حذ ٛشده باشند

براڱ آررین اطبلعات در مٷرد دارٷرانو ىاڱ شبڬو  Health Net Cal MediConnectدر منطكو رٷد ،از تارنماڱ
 www.healthnet.com/calmediconnectبازدید ګرده یا با ردمات اعضا بو شماره ،)711 TTY*1-855-464-3571
از دٷشنبو تا خمغو ٷ از ساعت  8صب تا  8شب تماس بڰیرید این تماس رایڰان است
براڱ دریافت تٷصی ٛګامل پٷشش دارٷڱ نسرو دار رٷد ،شامل نحٷه پیچیدن نسرو ىایتان ،لطفا ً دفترچو اطبلعاتڲ اعضا ٷ فٶرست
دارٷىاڱ ترت پٷشش  Health Net Cal MediConnectرا مطالغو ګنید مڲ تٷانید فٶرست دارٷیڲ را در تارنماڱ ما بو آدرس
 www.healthnet.com/calmediconnectمشاىده ګنید

نحϭه شناسای̶ دارϭخانو ىا در شبڪو Health Net Cal MediConnect
بو ىمراه دارٷرانو ىاڱ عادڱ ،دارٷرانو ىاڱ شبڬو درمانڲ شما شامل انٷاع زیر مڲ شٷند

؟



دارٷرانو ىاڱ سفارش پستڲ دارٷىاڱ نسرو دار تحت پٷشش را از طریق پست یا شرګت ىاڱ ترابرڱ ارسال
مڲ ګنند



دارٷرانو ىاڱ تزریق در رانو دارٷىاڱ نسرو دارڱ را ګو از طریق رڭ ،بو دارل عضلو یا بو رٷش
ٙیررٷراګڲ دیڰرڱ تٷسط ارائو ګننده ګارآمٷزڱ دیده در رانو شما داده مڲ شٷند را آماده مڲ ګنند



دارٷرانو ىاڱ مراقبت طٷالنڲ مدت * )LTCبو ساګنین مراګز مراقبت طٷالنڲ مدت از قبیل آسایشڰاه ىا ردمت
ارائو مڲ ګنند



دارٷرانو ىاڱ ترصصڲ دارٷىایڲ را براڱ مداٷاڱ عٷارض مزمن پیچیده یا ګمیاب از قبیل سرطان ،آرترٷز
رٷماتیسمڲ ،ىمٷفیلڲ  H.I.V ،بو اعضا ارائو مڲ ګنند

اگر سؤاالتڲ دارید ،لطفا ً با  Health Net Cal MediConnectبو شماره  )711 TTY*1-855-464-3571از دٷشنبو تا خمغو
ٷ از ساعت  8صب تا  8شب تماس بڰیرید بغد از ساعات ګارڱ ،در آرر ىفتو ىا ٷ تغطیبلت ،مڲ تٷانید پیام بڰذارید بو تماس شما در
رٷز ګارڱ بغدڱ پاسذ داده رٷاىد شد این تماس رایڰان است
براڱ ګسب اطبلعات بیشتر از  www.healthnet.com/calmediconnectبازدید ګنید


شما براڱ پیچیدن نسرو ىاڱ رٷد الزم نیست ګو بو یڪ دارٷرانو راص برٷید

ذخیره بمند مدت دارϭىا

؟



برنامو ىا̵ سفارش پست̶ .ما یڪ برنامو سفارشڲ پستڲ را عرضو مڲ ګنیم ګو بو شما امڬان مڲ دىد تا حداګثر
 90رٷز ذریره دارٷئڲ رٷد را دریافت ګنید ګو مستكیما ً براڱ رانو شما ارسال مڲ شٷد ذریره  90رٷزه ىمان
سٶم بیمو شده ذریره یڪ ماىو را دارد



برنامو ىا̵ دارϭخانو عاد̵  90رϭزه .بررڲ دارٷرانو ىاڱ عادڱ ممڬن است براڱ حداګثر  90رٷز ذریره
دارٷىاڱ نسرو دار تحت پٷشش را نیز عرضو ګنند ذریره  90رٷزه ىمان سٶم بیمو شده ذریره یڪ ماىو را
دارد

اگر سؤاالتڲ دارید ،لطفا ً با  Health Net Cal MediConnectبو شماره  )711 TTY*1-855-464-3571از دٷشنبو تا خمغو
ٷ از ساعت  8صب تا  8شب تماس بڰیرید بغد از ساعات ګارڱ ،در آرر ىفتو ىا ٷ تغطیبلت ،مڲ تٷانید پیام بڰذارید بو تماس شما در
رٷز ګارڱ بغدڱ پاسذ داده رٷاىد شد این تماس رایڰان است
براڱ ګسب اطبلعات بیشتر از  www.healthnet.com/calmediconnectبازدید ګنید


دارϭخانو ىا̵ شبڪو Health Net Cal MediConnect
این فٶرست براساس نٷع دارٷرانو ٷ مڬان مرتب شده است انٷاع دارٷرانو ىا شامل عادڱ ،زنخیره اڱ ،سفارش پستڲ ،تزریق
در منزل ،مراقبت بلند مدت ٷ دارٷرانو ىاڱ ترصصڲ مڲ شٷند دارٷرانو ىا بر اساس ګانتڲ ،شٶر ٷ ګد پستڲ در دارل ىر
برش فٶرست شده اند مڲ تٷانید بو ىر دارٷرانو اڱ در شبڬو ما مراخغو ګنید

دارϭخانو ىا̵ سفارش پست̶
مڲ تٷانید ترتیب ارسال دارٷىاڱ نسرو دار بو منزلتان را از طریق برنامو تحٷیل سفارش پستڲ شبڬو ما بدىید دارٷرانو باید قبل
از ارسال ىرگٷنو دارٷ براڱ شما اخازه شما را دریافت ګند
ىمچنین مڲ تٷانید براڱ تحٷیل سفارش رٷدګار پستڲ ثبت نام ګنید مغمٷالً باید انتظار داشتو باشید ګو دارٷىاڱ نسرو دار رٷد را در
ظر 10 ٛرٷز از زمان دریافت سفارش تٷسط دارٷرانو سفارش پستڲ ،دریافت ګنید اگر دارٷ*ىا)ڱ نسرو دار رٷد را در این مدت
دریافت نڬردید ٷ مایلید ګو سفارش رٷدګار را لٚٷ ګنید یا اگر براڱ دارٷىاڱ نسرو دارڱ ګو نمڲ رٷاستید یا نیاز نداشتید مایلید
دررٷاست بازپردارت ګنید ،لطفا ً با ما بو شماره  )711 TTY* 1-855-464-3571از  8صب تا  8شب ،دٷشنبو تا خمغو تماس
بڰیرید این تماس رایڰان است یا با دارٷرانو سفارش پستڲ ما CVS Caremark ،بو شماره 1-888-624-1139,
* )711 TTYٷ  Homescriptsبو شماره  )711 TTY* 1- 888-239-7690تماس بڰیرید براڱ ګسب اطبلعات بیشتر در
مٷرد دارٷرانو ىاڱ سفارش پستڲ ،بو فصل  5ګتابچو اعضا مراخغو ګنید

دارϭخانو ىا̵ تزریق در خانو
دارٷرانو ىاڱ تزریق در رانو مغمٷالً براڱ بیمارانڲ ىستند ګو تزریق درمانڲ در رانو دریافت مڲ ګنند ٷ ممڬن است در دسترس ىمو
اعضا نباشند مڲ تٷانید بو ىر دارٷرانو تزریق در رانو در شبڬو دارٷرانو ىاڱ ما مراخغو ګنید براڱ ګسب اطبلعات بیشتر ،لطفا ً با
ردمات اعضا بو شماره  )711 TTY* 1-855-464-3571از دٷشنبو تا خمغو ٷ از ساعت  8صب تا  8شب تماس بڰیرید این
تماس رایڰان است

دارϭخانو ىا̵ مراقبت بمند مدت
ساګنین مراګز مراقبت بلند مدت از قبیل آسایشڰاه ،مڲ تٷانید بو دارٷىاڱ نسرو دار تحت پٷشش
 Health Net Cal MediConnectرٷد از طریق دارٷرانو مرګز درمانڲ یا دارٷرانو شبڬو دیڰرڱ دسترسڲ پیدا ګنند براڱ
ګسب اطبلعات بیشتر در مٷرد پٷشش دارٷیڲ در مٷارد راص ،بو فصل  5ګتابچو اطبلعاتڲ اعضا مراخغو ګنید
دارٷرانو ىاڱ مراقبت بلند مدت مغمٷالً براڱ ساګنین مرګز مراقبت بلند مدت مڲ باشند ٷ ممڬن است در دسترس ىمو اعضا نباشند
براڱ ګسب اطبلعات بیشتر ،لطفا ً با  Health Net Cal MediConnectبو شماره  )711 TTY*1-855-464-3571از
دٷشنبو تا خمغو ٷ از ساعت  8صب تا  8شب تماس بڰیرید این تماس رایڰان است

دارϭخانو ىا̵ تخصص̶
دارٷرانو ىاڱ ترصصڲ دارٷىایڲ را براڱ مداٷاڱ عٷارض مزمن پیچیده یا ګمیاب از قبیل سرطان ،آرترٷز رٷماتیسمڲ ،ىمٷفیلڲ
 H.I.V ،بو اعضا ارائو مڲ ګنند براڱ ګسب اطبلعات بیشتر ،لطفا ً با  Health Net Cal MediConnectبو شماره
 )711 TTY*1-855-464-8571از دٷشنبو تا خمغو ٷ از ساعت  8صب تا  8شب تماس بڰیرید این تماس رایڰان است

؟

اگر سؤاالتڲ دارید ،لطفا ً با  Health Net Cal MediConnectبو شماره  )711 TTY*1-855-464-3571از دٷشنبو تا خمغو
ٷ از ساعت  8صب تا  8شب تماس بڰیرید بغد از ساعات ګارڱ ،در آرر ىفتو ىا ٷ تغطیبلت ،مڲ تٷانید پیام بڰذارید بو تماس شما در
رٷز ګارڱ بغدڱ پاسذ داده رٷاىد شد این تماس رایڰان است
براڱ ګسب اطبلعات بیشتر از  www.healthnet.com/calmediconnectبازدید ګنید


