Health Net Cal MediConnect Plan
)(Medicare-Medicaid Plan
درﺧواﺳت ﺗﺻﻣﯾمﮔﯾری درﺑﺎره ﭘوﺷش داروی ﻧﺳﺧﮫای MEDICARE
اﯾن ﻓرم را ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﺑﺎ ﭘﺳت ﯾﺎ ﻧﻣﺎﺑر ﺑرای ﻣﺎ ﺑﻔرﺳﺗﯾد:
ﺷﻣﺎره ﻧﻣﺎﺑر:
1-877-941-0480

ﻧﺷﺎﻧﯽ:

Medicare Pharmacy Prior
Authorization Department
P.O. Box 31397
Tampa, FL 33631-3397

از طرﯾﻖ ﺷﻣﺎره ﺗﻠﻔن)( 3571-464-855-1در  ) Los Angeles Countyﯾﺎ ( 3572-464-855-1در San Diego County
 (TTY:711ﯾﺎ از طرﯾﻖ وبﺳﺎﯾت ﻣﺎ ﺑﮫ ﻧﺷﺎﻧﯽ  mmp.healthnetcalifornia.comﻧﯾز ﻣﯽﺗو اﻧﯾد درﺧواﺳت ﺗ ﺻﻣﯾمﮔﯾری
درﺑﺎرهﭘوﺷش ﺑﯾﻣﮫ را اراﺋﮫ ﮐﻧﯾد  .ﺳﺎ ﻋﺎت ﮐﺎری ﺧدﻣﺎت اﻋﺿﺎ از  8ﺻﺑﺢ ﺗﺎ  8ﺷب دوﺷﻧﺑﮫ ﺗﺎ ﺟﻣﻌ ﮫ اﺳت  .در ﺳﺎﻋﺎت ﻏﯾر ادا ری ،در
ﺗﻌ طﯾﻼت آﺧر ھﻔﺗﮫ ﯾﺎ روزھﺎی ﺗﻌ طﯾل ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﭘﯾﺎم ﺑﮕذارﯾد  .در ﻧﺧﺳﺗﯾن روز ﮐﺎری ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ﺗﻣﺎس .
ﮔرﻓﺗﮫ ﻣﯽﺷود
ﭼﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗواﻧﻧد درﺧواﺳت اراﺋﮫ ﮐﻧﻧد :ﭘزﺷﮏ ﺗﺟوﯾزﮐﻧﻧده ﻣﯽﺗواﻧد از طرف ﺷﻣﺎ درﺧواﺳت ﺗﺻﻣﯾمﮔﯾری درﺑﺎره ﭘوﺷش را اراﺋﮫ ﮐﻧد.
اﮔر ﻣﯽﺧواھﯾد ﺷﺧص دﯾﮕری )ﻣﺛﻼً ﯾﮑﯽ از ﺑﺳﺗﮕﺎن ﯾﺎ دوﺳﺗﺎن( از طرف ﺷﻣﺎ درﺧواﺳت اراﺋﮫ ﮐﻧد ،آن ﺷﺧص ﺑﺎﯾد ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺷﻣﺎ ﺑﺎﺷد .ﺑرای
ﮐﺳب اطﻼﻋﺎت درﺑﺎره ﺗﻌﯾﯾن ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد.
اطﻼﻋﺎت ﻓرد ﺛﺑتﻧﺎم ﮐﻧﻧده
ﻧﺎم ﻓرد ﺛﺑتﻧﺎم ﮐﻧﻧده

ﺗﺎرﯾﺦ ﺗوﻟد

ﻧﺷﺎﻧﯽ ﻓرد ﺛﺑتﻧﺎم ﮐﻧﻧده
ﺷﮭر

اﯾﺎﻟت

ﺗﻠﻔن

ﺷﻧﺎﺳﮫ ﻋﺿوﯾت ﻓرد ﺛﺑتﻧﺎم ﮐﻧﻧده

ﮐد زﯾپ

ﻗﺳﻣت زﯾر را ﻓﻘط در ﺻورﺗﯽ ﭘر ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﻓرد اراﺋﮫدھﻧده درﺧواﺳت ھﻣﺎن ﻓرد ﺛﺑتﻧﺎم ﮐﻧﻧده ﯾﺎ ﭘزﺷﮏ ﺗﺟوﯾزﮐﻧﻧده ﻧﺑﺎﺷد:
ﻧﺎم ﻓرد درﺧواﺳتﮐﻧﻧده
ﻧﺳﺑت ﻓرد درﺧواﺳتﮐﻧﻧده ﺑﺎ ﻓرد ﺛﺑتﻧﺎم ﮐﻧﻧده
ﻧﺷﺎﻧﯽ
ﺷﮭر

اﯾﺎﻟت

ﺗﻠﻔن

)H3237_19_CovDetForm2_Accepted_06302019 (FAR

ﮐد زﯾپ

اﺳﻧﺎد ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ﻣرﺑوط ﺑﮫ درﺧواﺳتھﺎی اراﺋﮫ ﺷده از ﺳوی اﻓرادی ﻏﯾر از ﻓرد ﺛﺑتﻧﺎم ﮐﻧﻧده ﯾﺎ ﭘزﺷﮏ ﺗﺟوﯾزﮐﻧﻧده ﻓرد ﺛﺑتﻧﺎم ﮐﻧﻧده:
اﺳﻧﺎد ﻧﺷﺎندھﻧده ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ﻓرد ﺛﺑتﻧﺎم ﮐﻧﻧده را ﭘﯾوﺳت ﮐﻧﯾد )ﻓرم ﭘر ﺷده ﻣﺟوز ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ  CMS-1696ﯾﺎ ﻣﻌﺎدل ﻣﮑﺗوب آن( .ﺑرای
ﮐﺳب اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر ﯾﺎ اﻧﺗﺻﺎب ﻧﻣﺎﯾﻧده ،طﯽ  24ﺳﺎﻋت ﺷﺑﺎﻧﮫروز و  7روز ھﻔﺗﮫ ﺑﺎ طرح ﺧود ﯾﺎ ﺑﺎ ﺷﻣﺎره
) (1-800-Medicare 1-800-633-4227) (TTY: 1-877-486-2048ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد.
ﻧﺎم داروی ﻧﺳﺧﮫای ﮐﮫ ﺧواﺳﺗﺎر آن ھﺳﺗﯾد )در ﺻورت ﻣﺷﺧص ﺑودن ،ﻗوت و ﻣﻘدار درﺧواﺳﺗﯽ ﺑرای ھر ﻣﺎه را ذﮐر ﮐﻧﯾد(:

ﻧوع درﺧواﺳت ﺗﻌﯾﯾن ﭘوﺷش
� ﻣن داروﯾﯽ ﻣﯽﺧواھم ﮐﮫ در ﻓﮭرﺳت داروھﺎی ﺗﺣت ﭘوﺷش ﭘﻼن ﺑﯾﻣﮫ ﻧﯾﺳت )اﺳﺗﺛﻧﺎی ﻓﮭرﺳت داروﯾﯽ(* .
� ﻣن از داروﯾﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽﮐردم ﮐﮫ ﻗﺑﻼً در ﻓﮭرﺳت داروھﺎی ﺗﺣت ﭘوﺷش ﭘﻼن ﺑﯾﻣﮫ ﺑود وﻟﯽ طﯽ ﺳﺎل ﺟﺎری ﭘﻼن از اﯾن ﻓﮭرﺳت
ﺧﺎرج ﺷده اﺳت ﯾﺎ در ﺣﺎل ﺧﺎرج ﺷدن اﺳت )اﺳﺗﺛﻧﺎی ﻓﮭرﺳت داروﯾﯽ(* .
�ﻣن ﺑرای داروﯾﯽ ﮐﮫ ﭘزﺷﮑم ﺗﺟوﯾز ﮐرده اﺳت ،درﺧواﺳت ﻣﺟوز ﻗﺑﻠﯽ دارم*.
�ﻣن ﺑرای ﺷرط ﻣﺻرف داروی دﯾﮕر ﭘﯾش از درﯾﺎﻓت داروی ﺗﺟوﯾز ﺷده ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫ ﭘزﺷﮏ ،درﺧواﺳت اﻋﻣﺎل اﺳﺗﺛﻧﺎ دارم
)اﺳﺗﺛﻧﺎی ﻓﮭرﺳت داروﯾﯽ(*.
�ﻣن ﺑرای ﻣﺣدودﯾت ﭘﻼن ﺑﯾﻣﮫ درﺑﺎره ﺗﻌداد ﻗرﺻﮭﺎی ﻗﺎﺑل درﯾﺎﻓت )ﻣﺣدودﯾت ﻣﻘدار( درﺧواﺳت اﻋﻣﺎل اﺳﺗﺛﻧﺎ دارم ﺗﺎ ﺑﺗواﻧم ﺗﻌداد
ﻗرﺻﮭﺎی ﺗﺟوﯾز ﺷده ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫ ﭘزﺷﮏ را درﯾﺎﻓت ﮐﻧم )اﺳﺗﺛﻧﺎی ﻓﮭرﺳت داروﯾﯽ(*.
� ﻣﺑﻠﻎ ﺳﮭم ﺑﯾﻣﺎری ﮐﮫ ﭘﻼن ﺑﯾﻣﮫ ﻣن ﺑﺎﺑت داروی ﺗﺟوﯾز ﺷده ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫ ﭘزﺷﮑم ﻣطﺎﻟﺑﮫ ﻣﯽﮐﻧد ،ﺑﺎﻻﺗر از ﻣﺑﻠﻐﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎﺑت داروی دﯾﮕر
درﻣﺎنﮐﻧﻧده ﺑﯾﻣﺎری ﻣن ﻣطﺎﻟﺑﮫ ﻣﯽﮐﻧد و ﻣن ﻣﯽﺧواھم ﺳﮭم ﺑﯾﻣﺎر ﻣن ﮐﺎھش ﯾﺎﺑد )اﺳﺗﺛﻧﺎی ردهﺑﻧدی(* .
� ﻣن از داروﯾﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽﮐردم ﮐﮫ ﻗﺑﻼً در رده ﺳﮭم ﺑﯾﻣﺎر ﭘﺎﯾﯾنﺗری ﺑود ،وﻟﯽ ﺑﮫ رده ﺳﮭم ﺑﯾﻣﺎر ﺑﺎﻻﺗری ﻣﻧﺗﻘل ﺷده اﺳت ﯾﺎ در ﺣﺎل
ﻣﻧﺗﻘل ﺷدن اﺳت )اﺳﺗﺛﻧﺎی ردهﺑﻧدی(* .
� ﻣﺑﻠﻎ ﺳﮭم ﺑﯾﻣﺎری ﮐﮫ ﭘﻼن داروی ﻣن ﻣطﺎﻟﺑﮫ ﮐرده اﺳت ،از آﻧﭼﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﺎﺷد ،ﺑﺎﻻﺗر اﺳت.

� ﻣن ﻣﯽﺧواھم ھزﯾﻧﮫ داروی ﻧﺳﺧﮫای ﺗﺣت ﭘوﺷش ﮐﮫ ﭘول آن را ﻧﻘدی ﭘرداﺧت ﮐردهام ،ﺑﮫ ﻣن ﺑﺎزﮔرداﻧده ﺷود.
*ﺗوﺟﮫ :اﮔر ﺧواﺳﺗﺎر اﻋﻣﺎل اﺳﺗﺛﻧﺎی ﻓﮭرﺳت داروﯾﯽ ﯾﺎ ردهﺑﻧدی ھﺳﺗﯾد ،ﭘزﺷﮏ ﺗﺟوﯾزﮐﻧﻧده ﺑﺎﯾد درﺧواﺳت ﺷﻣﺎ را ﺑﮫ ﺻورت ﮐﺗﺑﯽ ﺗﺎﯾﯾد
ﮐﻧد .رﺳﯾدﮔﯽ درﺧواﺳتھﺎی ﻣﺷﻣول ﻣﺟوز ﻗﺑﻠﯽ )ﯾﺎ دﯾﮕر اﻟزاﻣﺎت ﻣدﯾرﯾت ﻣﺻرف( ،ﻣﻣﮑن اﺳت ﻣﺳﺗﻠزم درﯾﺎﻓت اطﻼﻋﺎت ﭘﺷﺗﯾﺑﺎن ﺑﺎﺷد.
ﭘزﺷﮏ ﺗﺟوﯾزﮐﻧﻧده ﻣﯽﺗواﻧد از ﺑرﮔﮫ ﭘﯾوﺳت »اطﻼﻋﺎت ﭘﺷﺗﯾﺑﺎن درﺧواﺳت اﻋﻣﺎل اﺳﺗﺛﻧﺎ ﯾﺎ ﻣﺟوز ﻗﺑﻠﯽ« ﺑرای ﺗﺎﯾﯾد درﺧواﺳت ﺷﻣﺎ
اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧد.
اطﻼﻋﺎت ﺗﮑﻣﯾﻠﯽ ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﻣد ﻧظر ﻗرار دھﯾم )اﺳﻧﺎد ﭘﺷﺗﯾﺑﺎن را ﭘﯾوﺳت ﮐﻧﯾد(:

ﻧﮑﺗﮫ ﻣﮭم :ﺗﺻﻣﯾمﮔﯾری ﺳرﯾﻊ
اﮔر ﺷﻣﺎ ﯾﺎ ﭘزﺷﮏ ﺗﺟوﯾزﮐﻧﻧده ﺗﺷﺧﯾص دھﯾد ﮐﮫ اﻧﺗظﺎر  72ﺳﺎﻋﺗﮫ ﺑرای درﯾﺎﻓت رای اﺳﺗﺎﻧدارد ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﮫ ﺟﺎن ،ﺳﻼﻣت ﯾﺎ ﺗواﻧﺎﯾﯽ
ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻣﻠﮑرد ﮐﺎﻣل ﻟطﻣﮫ ﺑزﻧد ،ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﺧواﺳﺗﺎر ﺻدور رای ﺳرﯾﻊ )ﻓوری( ﺷوﯾد .اﮔر ﭘزﺷﮏ ﺗﺟوﯾزﮐﻧﻧده ﺛﺎﺑت ﮐﻧد ﮐﮫ اﻧﺗظﺎر 72
ﺳﺎﻋﺗﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﮫ ﺳﻼﻣت ﺷﻣﺎ آﺳﯾب ﺟدی ﺑزﻧد ،ﻣﺎ ﺑﮫ طور ﺧودﮐﺎر رای ﺧود را ظرف  24ﺳﺎﻋت ﺑﮫ ﺷﻣﺎ اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻧﯾم .اﮔر ﭘزﺷﮏ
ﺗﺟوﯾزﮐﻧﻧده درﺧواﺳت ﺷﻣﺎ ﺑرای ﺻدور رای ﺳرﯾﻊ را ﺗﺎﯾﯾد ﻧﮑﻧد ،ﻣﺎ طوری ﺗﺻﻣﯾمﮔﯾری ﻣﯽﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﮔوﯾﯽ ﭘروﻧده ﺷﻣﺎ ﻧﯾﺎزﻣﻧد
ﺗﺻﻣﯾمﮔﯾری ﺳرﯾﻊ اﺳت .ﺑرای اراﺋﮫ درﺧواﺳت ﺑﺎزﭘرداﺧت وﺟﮭﯽ ﮐﮫ ﻗﺑﻼً ﺑرای ﺧرﯾد دارو ﭘرداﺧت ﮐرده اﯾد ،ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺧواﺳﺗﺎر ﺻدور
رای ﺳرﯾﻊ ﭘوﺷش ﺷوﯾد.
� اﮔر ﻓﮑر ﻣﯽﮐﻧﯾد ﺑﺎﯾد ظرف  24ﺳﺎﻋت درﺑﺎره درﺧواﺳت ﺷﻣﺎ ﺗﺻﻣﯾمﮔﯾری ﺷود ،اﯾن ﮐﺎدر را ﻋﻼﻣت ﺑزﻧﯾد )اﮔر ﭘزﺷﮏ ﺗﺟوﯾزﮐﻧﻧده
درﺧواﺳت ﺷﻣﺎ را ﮐﺗﺑﺎ ً ﺗﺎﯾﯾد ﮐرده اﺳت ،ﺗﺎﯾﯾدﯾﮫ را ﺑﮫ اﯾن درﺧواﺳت ﭘﯾوﺳت ﮐﻧﯾد(.
ﺗﺎرﯾﺦ:

اﻣﺿﺎ:

اطﻼﻋﺎت ﭘﺷﺗﯾﺑﺎن ﺑرای درﺧواﺳت اﻋﻣﺎل اﺳﺗﺛﻧﺎ ﯾﺎ ﻣﺟوز ﻗﺑﻠﯽ
رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ درﺧواﺳتھﺎی اﺳﺗﺛﻧﺎی ﻓﮭرﺳت داروﯾﯽ و ردهﺑﻧدی ﺑدون ﺗﺎﯾﯾدﯾﮫ ﮐﺗﺑﯽ ﭘزﺷﮏ ﺗﺟوﯾزﮐﻧﻧده ﻣﻣﮑن ﻧﯾﺳت .رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ
درﺧواﺳتھﺎی ﻣﺟوز ﻗﺑﻠﯽ ﻣﻣﮑن اﺳت ﻣﺳﺗﻠزم اراﺋﮫ اطﻼﻋﺎت ﭘﺷﺗﯾﺑﺎن ﺑﺎﺷد.
�درﺧواﺳت ﺑﺎزﺑﯾﻧﯽ ﺳرﯾﻊ :ﺑﺎ ﻋﻼﻣت زدن اﯾن ﮐﺎدر و اﻣﺿﺎ ﮐردن ﻗﺳﻣت زﯾر ،ﮔواھﯽ ﻣﯽﮐﻧم ﮐﮫ اﻋﻣﺎل ﺑﺎزه ﺑﺎزﺑﯾﻧﯽ اﺳﺗﺎﻧدارد 72
ﺳﺎﻋﺗﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺟﺎن ﯾﺎ ﺳﻼﻣت ﻓرد ﺛﺑتﻧﺎم ﮐﻧﻧده ﯾﺎ ﺗواﻧﺎﯾﯽ ﻓرد ﺛﺑتﻧﺎم ﮐﻧﻧده ﺑرای دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﻋﻣﻠﮑرد ﮐﺎﻣل را ﺑﮫ ﺧطر ﺑﯾﻧدازد.
اطﻼﻋﺎت ﭘزﺷﮏ ﺗﺟوﯾزﮐﻧﻧده
ﻧﺎم
ﻧﺷﺎﻧﯽ
ﺷﮭر

اﯾﺎﻟت

ﺗﻠﻔن دﻓﺗر

ﮐد زﯾپ
ﻧﻣﺎﺑر

اﻣﺿﺎی ﭘزﺷﮏ ﺗﺟوﯾزﮐﻧﻧده
اطﻼﻋﺎت ﺗﺷﺧﯾﺻﯽ و ﭘزﺷﮑﯽ
دارو:
ﺗﺎرﯾﺦ ﺷروع:
� ﺷروع ﺟدﯾد
ﻗد/وزن:

ﺗﺎرﯾﺦ

ﻗوت و روش ﺗﺟوﯾز:

ﺗﻧﺎوب:

طول ﺗﺧﻣﯾﻧﯽ دوره درﻣﺎن:

ﻣﻘدار در ھر  30روز:

ﺣﺳﺎﺳﯾتھﺎی داروﯾﯽ:

ﺗﺷﺧﯾص  -ﻟطﻔﺎ ً ﺗﻣﺎم ﺗﺷﺧﯾصھﺎی ﺗﺣت درﻣﺎن ﺑﺎ داروی درﺧواﺳﺗﯽ و ﮐدھﺎی  ICD-10ﻣرﺑوطﮫ را ذﮐر ﮐﻧﯾد.

)اﮔر ﺑﯾﻣﺎری ﺗﺣت درﻣﺎن ﺑﺎ داروی درﺧواﺳﺗﯽ ﻧوﻋﯽ ﻋﻼﻣت اﺳت ،ﻧظﯾر آﻧورﮐﺳﯾﺎ ،از دﺳت دادن وزن ،ﺗﻧﮕﯽ ﻧﻔس ،درد
ﻗﻔﺳﮫ ﺳﯾﻧﮫ ،ﺗﮭوع و ﻏﯾره ،در ﺻورت اﻣﮑﺎن ﺗﺷﺧﯾﺻﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﻋث ﻋﻼﺋم ﻣﯽﺷود را ذﮐر ﮐﻧﯾد(

ﺳﺎﯾر ﺗﺷﺧﯾصھﺎی ﻣرﺗﺑط:

ﮐد)ھﺎی( ICD-10

ﮐد)ھﺎی( ICD-10

ﺳﺎﺑﻘﮫ دارو) :ﺑرای درﻣﺎن ﺑﯾﻣﺎری)ھﺎﯾﯽ( ﮐﮫ ﺑﮫ داروی درﺧواﺳﺗﯽ ﻧﯾﺎز دارد(
ﺗﺎرﯾﺦھﺎی ﮐﺎرآزﻣﺎﯾﯽ داروھﺎ
داروھﺎی اﻣﺗﺣﺎن ﺷده

)اﮔر ﻣﺷﮑل در ﻣورد ﻣﺣدودﯾت ﻣﻘدار اﺳت ،دوز
واﺣد/ﮐل دوز روزاﻧﮫ اﻣﺗﺣﺎن ﺷده را ذﮐر ﮐﻧﯾد(

ﻧﺗﺎﯾﺞ ﮐﺎرآزﻣﺎﯾﯽ داروھﺎی ﻗﺑﻠﯽ
ﻋدم ﻣوﻓﻘﯾت ﯾﺎ ﻋدم ﺗﺣﻣل )ﺗوﺿﯾﺢ دھﯾد(

رژﯾم داروﯾﯽ ﮐﻧوﻧﯽ ﺑرای ﺑﯾﻣﺎری)ھﺎی( ﻧﯾﺎزﻣﻧد داروی درﺧواﺳﺗﯽ ﭼﯾﺳت؟

اﯾﻣﻧﯽ دارو

� ﺑﻠﮫ

آﯾﺎ ﻣوارد ﻣﻧﻊ ﻣﺻرف ﺗوﺳط  FDAﺑرای داروی درﺧواﺳﺗﯽ ذﮐر ﺷده اﺳت؟
آﯾﺎ ھﯾﭻﮔوﻧﮫ ﻧﮕراﻧﯽ در ﻣورد ﺗﻌﺎﻣل دارو ﺑﺎ اﻓزودن داروی درﺧواﺳﺗﯽ ﺑﮫ رژﯾم داروﯾﯽ ﻓﻌﻠﯽ ﺛﺑتﻧﺎمﮐﻧﻧده وﺟود دارد؟

� ﺑﻠﮫ

� ﺧﯾر
� ﺧﯾر

اﮔر ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ ھر ﯾﮏ از ﺳؤاﻻت ذﮐر ﺷده در ﺑﺎﻻ ﻣﺛﺑت اﺳت ﻟطﻔﺎ ً  (1ﻣوﺿوع را ﺗوﺿﯾﺢ دھﯾد (2 ،در ﻣورد ﻣزاﯾﺎ در ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﺎ رﯾﺳﮏھﺎی اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎ
وﺟود ﻧﮕراﻧﯽ ذﮐر ﺷده ﺑﺣث ﮐﻧﯾد و  (3طرح ﻧظﺎرت ﺑرای اطﻣﯾﻧﺎن از اﯾﻣﻧﯽ را ﺷرح دھﯾد

ﻣدﯾرﯾت رﯾﺳﮏ ﺑﺎﻻی داروھﺎ در ﺳﺎﻟﻣﻧدان
اﮔر ﺛﺑتﻧﺎمﮐﻧﻧده ﺑﯾش از  65ﺳﺎل دارد ،آﯾﺎ اﺣﺳﺎس ﻣﯽﮐﻧﯾد ﻣزاﯾﺎی درﻣﺎن ﺑﺎ داروی درﺧواﺳﺗﯽ از رﯾﺳﮏھﺎی ﺑﺎﻟﻘوه آن ﺑرای اﯾن ﺑﯾﻣﺎر ﺳﺎﻟﻣﻧد ﺑﯾﺷﺗر
� ﺧﯾر
☐ ﺑﻠﮫ
اﺳت؟

ﻣواد اﻓﯾوﻧﯽ –

)اﮔر داروی درﺧواﺳﺗﯽ ﺟزو ﻣواد اﻓﯾوﻧﯽ اﺳت ،ﻟطﻔﺎ ً ﺳؤاﻻت زﯾر را ﺗﮑﻣﯾل ﮐﻧﯾد(

دوز ﻣﻌﺎدل ﻣورﻓﯾن ﺗﺟﻣﻌﯽ ) (MEDروزاﻧﮫ ﭼﻘدر اﺳت؟
آﯾﺎ از ﺳﺎﯾر ﺗﺟوﯾزﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻣواد اﻓﯾوﻧﯽ ﺑرای اﯾن ﺛﺑتﻧﺎمﮐﻧﻧده ﻣطﻠﻊ ھﺳﺗﯾد؟
در اﯾن ﺻورت ،ﻟطﻔﺎ ً ﺗوﺿﯾﺢ دھﯾد.

آﯾﺎ ﻣﻘﺪار MEDروزاﻧﮫ اﻋﻼم ﺷﺪه دارای ﺿﺮورت ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺳﺖ؟
آﯾﺎ ﻣﻘﺪار MEDروزاﻧﮫ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل درد ﺛﺒﺖﻧﺎمﮐﻨﻨﺪه ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ؟

ﻣﯾﻠﯽﮔرم/روز
� ﺑﻠﮫ

� ﺧﯾر

� ﺑﻠﮫ
� ﺑﻠﮫ

� ﺧﯾر
� ﺧﯾر

ﻣﻧطﻖ درﺧواﺳت
� دارو)ھﺎی( ﺟﺎﯾﮕزﯾن ﻣﻧﻊ ﻣﺻرف دارﻧد ﯾﺎ ﻗﺑﻼً اﻣﺗﺣﺎن ﺷده اﻣﺎ ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻧﺎﻣطﻠوﺑﯽ داﺷﺗﮫاﻧد ،ﻧظﯾر ﺳﻣﯾت ،آﻟرژی ،ﯾﺎ ﻧﺎﺗواﻧﯽ در درﻣﺎن
اﮔر ﻗﺑﻼً در ﺑﺧش ﺳﺎﺑﻘﮫ داروﯾﯽ در اﯾن ﻓرم ذﮐر ﻧﺷده اﺳت ،در زﯾر ﻣﺷﺧص ﻧﻣﺎﯾﯾد (1) :دارو)ھﺎی( اﻣﺗﺣﺎن ﺷده و ﻧﺗﺎﯾﺞ ﮐﺎرآزﻣﺎﯾﯽ)ھﺎی( داروﯾﯽ
) (2در ﺻورت ﺑروز ﻧﺗﺎﯾﺞ ﻧﺎﻣطﻠوب ،دارو)ھﺎ( و ﻧﺗﺎﯾﺞ ﻧﺎﻣطﻠوب ھر ﯾﮏ را ذﮐر ﮐﻧﯾد (3) ،در ﺻورت ﻋدم درﻣﺎن ،ﺣداﮐﺛر دوز و طول درﻣﺎن
ﺑرای دارو)ھﺎی( اﻣﺗﺣﺎن ﺷده را ذﮐر ﮐﻧﯾد ) (4در ﺻورت ﻣﻧﻊ ﻣﺻرف دارو)ھﺎ( ،ﻟطﻔﺎ ً ﻋﻠت ﺧﺎﺻﯽ را اﻋﻼم ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﭼرا دارو)ھﺎی( ﻣورد
ﻧظر/ﺳﺎﯾر دارو)ھﺎی( ﻓﮭرﺳت داروﯾﯽ ﻧﯾز ﻣﻧﻊ ﻣﺻرف دارﻧد

� وﺿﻌﯾت ﺑﯾﻣﺎر ﺑﺎ دارو)ھﺎی( ﻓﻌﻠﯽ ﭘﺎﯾدار اﺳت؛ رﯾﺳﮏ ﺑﺎﻻی ﭘﯾﺎﻣد ﺑﺎﻟﯾﻧﯽ ﻣﻧﻔﯽ ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮫ در ﺻورت ﺗﻐﯾﯾر دارو ﺗوﺿﯾﺢ ﺧﺎﺻﯽ از
ھرﮔوﻧﮫ ﭘﯾﺎﻣد ﺑﺎﻟﯾﻧﯽ ﻣﻧﻔﯽ ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮫ ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﺷده و دﻟﯾل اﯾﻧﮑﮫ ﭼرا اﻧﺗظﺎر ﻣﯽرود ﭘﯾﺎﻣد ﻣﻧﻔﯽ ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮫ رخ دھد ﺿروری اﺳت  -ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل
ﮐﻧﺗرل ﺑﯾﻣﺎری دﺷوار ﺑوده اﺳت )داروھﺎی زﯾﺎدی اﻣﺗﺣﺎن ﺷده اﺳت ،داروھﺎی ﻣﺗﻌددی ﺑرای ﮐﻧﺗرل ﺑﯾﻣﺎری ﻣورد ﻧﯾﺎز اﺳت( ،ﻗﺑﻼً ﮐﮫ ﺷراﯾط ﮐﻧﺗرل
ﻧﺷده ﺑود ﺑﯾﻣﺎر ﭘﯾﺎﻣد ﻣﻧﻔﯽ ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮭﯽ را ﺗﺟرﺑﮫ ﮐرده ﺑود )ﻣﺛﻼً ﺑﺳﺗری ﺷدن ﯾﺎ وﯾزﯾت ﭘزﺷﮑﯽ ﺣﺎد ﻣﮑرر ،ﺣﻣﻠﮫ ﻗﻠﺑﯽ ،ﺳﮑﺗﮫ ﻣﻐزی ،اﻓﺗﺎدن،
ﻣﺣدودﯾت ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮫ وﺿﻌﯾت ﻋﻣﻠﮑردی ،درد و رﻧﺞ ﻏﯾرﺿروری( و ﻏﯾره.
�ﺿرورت ﭘزﺷﮑﯽ ﺗﻐﯾﯾر روش ﻣﺻرف و/ﯾﺎ اﻓزاﯾش ﻣﻘدار ﻣﺻرف در اﯾن ﻗﺳﻣت ذﮐر ﮐﻧﯾد (1) :ﻓرم)ھﺎی( دوز و/ﯾﺎ دوز)ھﺎی( اﻣﺗﺣﺎن ﺷده و
ﻧﺗﯾﺟﮫ ﮐﺎرآزﻣﺎﯾﯽ)ھﺎی(دارو؛ ) (2ﻋﻠﻣﯽ ﭘزﺷﮑﯽ را ﺗوﺿﯾﺞ دھﯾد ) (3اﻋﻼم ﮐﻧﯾد ﭼرا ﻧﻣﯽﺗوان از دوز ﺑﺎ دﻓﻌﺎت ﺗﮑرار ﮐﻣﺗر و ﻗدرت ﺑﯾﺷﺗر اﺳﺗﻔﺎده
ﮐرد  -اﮔر ﻗدرت ﺑﯾﺷﺗری وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد
� درﺧواﺳت ﺑرای اﺳﺗﺛﻧﺎی رده ﻓﮭرﺳت داروﯾﯽ ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﻗﺑﻼً در ﺑﺧش ﺳﺎﺑﻘﮫ داروﯾﯽ در اﯾن ﻓرم ذﮐر ﻧﺷده اﺳت ،در زﯾر ﻣﺷﺧص ﻧﻣﺎﯾﯾد:
) (1دارو)ھﺎی( اﻣﺗﺣﺎن ﺷده از ﻓﮭرﺳت داروﯾﯽ ﯾﺎ ﻣورد ﺗرﺟﯾﺢ و ﻧﺗﺎﯾﺞ ﮐﺎرآزﻣﺎﯾﯽ)ھﺎی( داروﯾﯽ ) (2در ﺻورت ﺑروز ﻧﺗﺎﯾﺞ ﻧﺎﻣطﻠوب ،دارو)ھﺎ( و
ﻧﺗﺎﯾﺞ ﻧﺎﻣطﻠوب ھر ﯾﮏ را ذﮐر ﮐﻧﯾد (3) ،در ﺻورت ﻋدم درﻣﺎن/ﻣؤﺛر ﻧﺑودن ﺑﮫ اﻧدازه داروی درﺧواﺳﺗﯽ ،ﺣداﮐﺛر دوز و طول درﻣﺎن ﺑرای
دارو)ھﺎی( اﻣﺗﺣﺎن ﺷده را ذﮐر ﮐﻧﯾد ) (4در ﺻورت ﻣﻧﻊ ﻣﺻرف دارو)ھﺎ( ،ﻟطﻔﺎ ً ﻋﻠت ﺧﺎﺻﯽ را اﻋﻼم ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﭼرا دارو)ھﺎی( ﻣورد ﻧظر/ﺳﺎﯾر
دارو)ھﺎی( ﻟﯾﺳت ﻧﯾز ﻣﻧﻊ ﻣﺻرف دارﻧد

� ﺳﺎﯾر )در اﯾن ﻗﺳﻣت ذﮐر ﮐﻧﯾد(
ﺗوﺿﯾﺣﺎت ﻻزم
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