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إخالء المسؤولية  أ .

لتوفير  .Health Net Community Solutions, Inc لثمت❖ Medi-Cal  و Medicare  من تتعاقد مع كل رعاية صحية خطة

ّميزات كال البرنامجين للمسجلين .

Healthال يلتزم مقدمو الخدمات من خارج الشبكة/غير المتعاقد معهم بعالج أعضاء خطة ❖ Net Cal MediConnect

ُ

،  باستثناء الحاالت 
ذلك  في بما المعلومات، األعضاء للحصول على المزيد من كتيب على االطالع أو الخاص بنا األعضاء خدمات برقم االتصال يرجى الطارئة.

تنطبق على الخدمات من خارج الشبكة . مشاركة التكاليف التي

❖. Medi-Cal و Medicare  يتضمن هذا الدليل مقدمي خدمات برنامجي

النفسيين( والمرافق ❖ الممارسين واألخصائيين األطباء والممرضين )مثل الصحية أخصائيي الرعاية الدليل ويسرد هذا

الذين  المنزلية( الخدمات الصحية للبالغين ومقدمي النهارية الصحية المستشفيات أو العيادات( ومقدمي الدعم )مثل مقدمي الخدمات )مثل

صيدليات يمكنك االستفادة منها للحصول  Health Net Cal MediConnectًقد يمكنك مقابلتهم كونك عض وا في خطة  نضم كما .

على أدوية طبية موصوفة. 

وهذه ًُّ❖ لك. لتقديم الخدمات معنا عقدا هؤالء مقدمو الخدمات وقد و قع في هذا الدليل. بالشبكة" "مقدمي الخدمات باسم سن شير إلى هذه المجموعات
أنجلوس، كاليفورنيا .Health Net Cal MediConnectُقائمة بمقدمي الخدمات المدرجين بشبكة   لمقاطعة لوس

الطباعة بحروف كبيرة أو طريقة برايل للمكفوفين أو التسجيل الصوتي .ً❖ الوثيقة مجانا بصيغ مختلفة، مثل : يمكنك الحصول على  هذه

قد  مساء، من اإلثنين إلى الجمعة . صباحا حتى الساعة  8 من الساعة  8 ) 711 )الهاتف النصي: اتصل على الرقم 1-855-464-3571

وسنعاود االتصال بك خالل يوم العمل التالي  . ي طلب من ترك رسالة بعد انتهاء ساعات العمل وفي عطالت نهاية األسبوع واإلجازات .
المكالمة مجانية. 

ًً

ُ

معلومات خطتك  Medicare-Medicaid (Health Net Cal MediConnect Plan ة)خط ديتر❖ أنك تفهم من التأكد

ي طلق على ذلك "الطلب  وهذا يسمى "طلب دائم ." يمكننا أن نرسل إليك مواد بلغة أخرى أو بصيغة بديلة إذا طلبت ذلك . الصحية .

بتوثيق اختيارك.  الدائم ". وسنقوم
ُ

 ة:لحا في انبلصاتالا الرجاء

العربية أو األرمينية أو الكمبودية )الخميرية( أو الصينية )بأحرف تقليدية( • باللغة كنت تريد الحصول على المواد

هذه ا للغات  إحدى يمكنك طلب أو  الفيتنامية أو بصيغة بديلة. أو  الفارسية أو الكورية أو الروسية أو اإلسبانية أو التاغولوغية

يمكنك طلب إحدى هذه اللغات بصيغة بديلة.  بصيغة بديلة. 

أو 

بها إليك.  • المواد تغيير اللغة أو الصيغة التي نرسل كنت تريد

 Health Net Cal MediConnect ضاءعأتماخدبلصاتالا رجىيف تك،اد خطمو مهفل دةعمسا ىإل ةت بحاجنكاإذ
يمكنك ترك ًً مساء، من االثنين إلى الجمعة . حتى  8 صباحا )الهاتف النصي: 711(. ساعات العمل من  8 على 1-855-464-3571

وسنعاود االتصال بك خالل يوم العمل التا لي. األسبوع واإلجازات . عطالت نهاية رسالة بعد انتهاء ساعات العمل وفي
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على الرقم❖ اتصل لك  خدمات مساعدة لغوية مجانية. فنحن نوفر اإلنجليزية، لغة بخالف اللغة كنت تتحدث إذا مالحظة:

يمكنك ترك رسالة مساء، من اإلثنين إلى الجمعة . 8 صباحا حتى الساعة من الساعة 8 )الهاتف النصي : 711 ( 1-855-464-3571 

المكالمة مجانية.  التالي . وسنعاود االتصال بك خالل يوم العمل األسبوع واإلجازات . عطالت نهاية بعد انتهاء ساعات العمل وفي
ً ً

❖ 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. 

❖ ВНИМАНИЕ: Если вы говорите по-русски, мы можем предложить вам бесплатные услуги 
переводчика. Звоните по телефону 1-855-464-3571 (линия 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. 

❖ 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 vào ngày làm 

việc hôm sau. Cuộc gọi này miễn phí. 

❖

❖ 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: 
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❖ 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。 

❖ ចំណាប់អារម្ណ ៍ៈ បបើសិនអ្កនិយាយភាសាខ្មរ បសវាជំនយភាសាឥតគិតថ្លៃ គឺមានសំរាប់អ្ក។ 

ទរស័ព្បៅបេម 1-855-464-3571 (TTY: 711) ព្ីបមា៉ោ ង 8 ព្ព្ឹក ដេ់ 8 យប់ ថ្លច័នទ រហតថ្លសុព្ក។ 

បន្ទទ ប់ព្ីបមា៉ោ ងប ើ្ការ បៅចុងអាទិតយ និងថ្លបុណយ អ្កអាចទុកសារស័ព្បាន។ 

អ្កនឹងព្តូវបានទរស័ព្ម្កវញ បៅថ្លប ើ្ការបន្ទប់បទៀត។ ការបៅបនេះ គឺឥតបចញថ្លប ើយ។

ម ន ម ួ ន

ូ ទ ៃ ូ ៃ

វ ៃ ន ទ

❖

❖ 알림:귀하께서한국어를 사용하시는 경우 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다 . 

هاتف) 855-464-3571— 1 TTY: 711)번으로 월요일 - 금요일, 오전 8시부터 오후 8시까지

전화하십시오. 영업시간 이후, 주말 및 공휴일에는 메시지를남기실 수 있습니다. 다음 영업일에 

저희가 귀하께 전화를 드리겠습니다. 안내전화는 무료입니다. 
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القائمة محدثة اعتبا را من يوم إجراء البحث، ولكنك بحاجة إلى معرفة ما يلي: ً❖

بعد نشر هذا الدليل.  Health Net Cal MediConnect ةكبمات شخد يممقد ضعبةلزاإ أو ةضافإتمتامبر❖ من شبكتنا

في شبكتنا يقبلون أعضاء جدد . Health Net Cal MediConnect ةت خطماخد يممقد نمضعبدعيمل مابر❖

الرقم  األعضاء على خدمات بقسم فاتصل أعضاء جدد، مقدم خدمات يقبل على العثور في كنت تواجه مشكلة إذا

وسنساعدك.  )الهاتف النصي: 711 ( 1-855-464-3571

منطقتك،  Health Net Cal MediConnect ةكبمات شخد يممقدبةقتعلمال ماتعلومال أحدث ىعل للحصول❖ في

بزيارة   األعضاء على الرقم mmp.healthnetcalifornia.com/findadoctor قم بخدمات أو اتصل

يمكنك ترك رسالة  مساء، من اإلثنين إلى الجمعة . حتى  8 صباحا )الهاتف النصي: 711(، من الساعة  8 1-855-464-3571 
وسنعاود االتصال بك في يوم العمل التالي. المكالمة مجانية.  األسبوع واإلجازات . عطالت نهاية بعد انتهاء ساعات العمل وفي

ًً

في الصفحات Health Net Cal MediConnect ةكبفي ش ةيصحال ةيعالرا ئييصاأخ نمميرهغء وطباألا رديتم س

"الصيدليات". ضمن قسم و"األخصائيون". ويتم سرد الصيدليات في شبكتنا في الصفحات َضمن قس مي "مقدمو الرعاية األولية "

مقدمو الخدمات  ب .

المصطلحات الرئيسية  ب1 .

والصيدليات.  في دليل مقدمي الخدمات يوضح هذا القسم المصطلحات الرئيسية

مقدمو الخدمات هم أخصائيو الرعاية الصحية ومقدمو خدمات الدعم مثل األطباء والممرضات والصيادلة والمعالجين وغيرهم  •

) LTSS( األمد وعمليات الدعم طويلة الخدمات تشمل الرعاية الطبية والخدمات من األشخاص الذين يقدمون الرعاية والخدمات .

وغيرها من الخدما ت. والمعدات الموصوفة والمستلزمات واألدوية

o ً الطبية الطبية والمعدات الخدمات تقدم التي األخرى المستشفيات والعيادات واألماكن مثل أيضا مرافق الخدمات مقدمو مصطلح ويشمل

وعمليات الدعم طويلة األمد . والخدمات

o ًُ."بالشبك ة الخدمات "مقدمي خطتنا شبكة من يشكلون جزءا الخدمات الذين مقدمو يسمى

يقوم مقدمو الخدمات بشبكتنا،  • خطتنا . بالشبكة هم مقدمو الخدمات الذين تعاقدوا معنا لتقديم خدمات لألعضاء  في الخدمات مقدمو

مقابل  عادة  عندما تستعين بأحد مقدمي الخدمة في الشبكة، فأنت ال تدفع شيئ ا بشكل عام بمحاسبتنا مباشرة على الرعاية التي يقدمونها لك .

الخدمات المغ طاة.

• 

ًً

رعاية  طبيب داخلي يقدم لك أو أولية عيادة رعاية أطفال  أو طبيب طبيب عام أو هو طبيب معالج لألسرة أو )PCP(  مقدم الرعاية األولية
سيمنحك مقدم الرعاية  سيحتفظ مقدم الرعاية األولية لك بسجالتك الطبية ويتعرف على احتياجاتك الصحية بمرور الوق ت. صحية روتينية .

مقدم خدمات  آخر. إلى متخصص  أو بحاجة األولية أيضا إحالة إذا كنت

• 

ًََ

أنواع متعددة  هناك جزء معين من الجسم. يقدمون خدمات الرعاية الصحية لمرض معين  أو األخصائيون هم األطباء الذين

إليك بعض األمثل ة: من األخصائيين .

 711( ي:صنال فتهاال)3571-464-855-1 مرقال لىع Health Net Cal MediConnect ـبلصاتالاى، فيرجةلأسئ دتك أيا راوإذ ؟
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o . بالسرطان رعاية أخصائي األورام للمرضى المصابين

o .القل ب المصابين بأمراض  في رعاية أطباء القلب  للمرضى

o .العضال ت أو المفاصل بالعظام  أو أمراض تتعلق يعانون من العظام للمرضى الذين رعاية جراحي تقويم

ً

ً
ُُ

ً

ً

ً المجموعة الطبية هي مجموعة من مقدمي الرعاية األولية واألخصائيين وغيرهم من مقدمي الرعاية الصحية الذين يعملون معا والمتعاقدين  •

خطتنا . بالتعاون مع على العمل

الخاص بك  • ) PCP( اإلحالة تعني أن مقدم الرعاية األولية أو شخص غير مقدم الرعاية األولية الخاص بك . إحالة لمتخصص قد تحتاج  إلى
في حال عدم الحصول على إحالة، لن تشمل خطة   Healthيجب أن يمنحك الموافقة قبل أن تتمكن من زيارة شخص غيره . Net Cal

MediConnect . الخدمة بتغطيتها

o  :اإلحاالت من مقدم الرعاية األولية بشبكتك غير مطلوبة لما يلي

الرعاية الطارئة –

الرعاية المطلوبة بشكل عاجل –

عندما تكون خارج نطاق خدمة – Medicare  خدمات غسيل الكلى التي تحصل عليها من مرفق غسيل معتمد لدى

الخطة؛ أو 

خدمات أخصائي صحة المرأة. –

o  الخدمات بمقدمي فيمكنك االستعانة الهنود، الخدمات من مقدمي الخدمات الصحية لتلقي مؤهال كنت إذا ذلك، إلى باإلضافة

هذه  الخدمات حتى إذا كانوا خارج شبكة خطتنا.  ندفع لمقدمي الرعاية الصحية الهنود مقابل أن يجب هؤالء بدون إحالة .

o .األ عضاء كتيب من 3 في الفصل من المعلومات بخصوص اإلحاالت تتوفر المزيد

يمكنك أيضا الوصول إلى منسق رعاية وفريق رعاية يساعدك في االختيار . •

o  .الخاصة بك منسق الرعاية يساعدك في إدارة مقدمي الخدمات الطبية والخدمات

o  رعاية موجهة لألفراد لتلبية األشخاص الذين سيعملون معك لوضع خطة من بك هو  مجموعة فريق الرعاية الخاص

يعمل جميع أفراد فريق الرعاية معا  احتياجاتك الصحية واحتياجاتك من الدعم، مما يعكس تفضيالتك وأهدافك الشخصية .

وي عني ذلك أنهم يتأكدون من إجراء االختبارات والفحوصات المعملية مرة واحدة وأن  للتأكد من تنسيق الرعاية التي ت قدم لك .
النتائج يتم مشاركتها مع مقدمي الخدمات المناسبين. ويعني ذلك أيضا أنه يجب على مقدم الرعاية األولية معرفة جميع األدوية 

سيحصل مقدم الرعاية األولية دائما على إذنك قبل مشاركة معلوماتك الطبية التي تتناولها حتى يتمكن من تقليل أي آثار سلبية .

مع  مقدمي خدمات آخرين. 

َََ

ََ

ً

ًً
ُ
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)P CP( اختيار مقدم رعاية أولية ب2.

أعضاء ج دد. أي مقدم خدمات موجود في شبكتنا ويقبل على خدمات من يمكنك الحصول

يجب أن يكون األخصائي ً قد تتمكن من الحصول على أخصائي للعمل كمقدم لرعايتك األولية . أو ال، ستحتاج إلى اختيار مقدم رعاية أولية .

إذا كنت بحاجة إلى طلب أخصائي للعمل كمقدم لرعايتك األولية، فيرجى االتصال  مستعدا لتوفير الرعاية التي تحتاجها وقاد را على ذل ك.

إلى  اإلثنين من مساء، 8 الساعة حتى صباحا 8 من الساعة )711 )الهاتف النصي: على الرقم 1-855-464-3571 األعضاء لدينا بخدمات

األسبوع واإلجازات. وسنعاود االتصال بك في يوم العمل التالي.  عطالت نهاية يمكنك ترك رسالة بعد انتهاء ساعات العمل وفي الجمعة.

المكالمة مجانية. 

ًً

ًً

ًّّ

الخاص بك، فإنك تختار كذلك المجموعة  األولية الرعاية مقدم تختار مجموعات طبية. وعندما إلى في خطتنا األولية الرعاية ينتسب مقدمو

ويعني ذلك أن مقدم الرعاية األولية الخاص بك سيقوم بإحالتك إلى أخصائيين وخدمات تابعة أيضا لمجموعته الطبية . الطبية التابع لها .

في حالة وجود أخصائي معين أو مستشفى معين ترغب في االستعانة به، من المهم معرفة ما إذا كان تابعا للمجموعة الطبية لمقدم  •

يمكنك البحث في هذا الدليل، أو اطلب من خدمات األعضاء بخطة  Health Net Cal MediConnect رعايتك األولية .
 ى.فتشمسال ابهذ نيعتيس أو صائي الخااهذ ىإل التيقوم بإحا تريده يلذاةيألولاةيعارال ممقد نكا اإذ امةرفعمل ققتحال

َ ضمن المجموعة الطبية لمقدم الرعاية األولية، فقد ال تشمل تغطية خطة  • Health Net Cal MediConnect إذا لم تب ق

 ة.مخدال

 ة:يعارممقد رتة واخيعالرا مقدمي ةمئقا اجعر،ةيأول ةيعاردمقمرتياالخ

 وأ ،ناآل هب نيعتست يالذ •

 وأ ،هبقثت خصشهبكوصاأيالذ •

 .هتاديع ل إلىصوالو كيعل لسهييالذ •

األعضاء على الرقم ُ • بقسم خدمات االتصال ف يرجى األولية، اختيار مقدم الرعاية في مساعدة إذا أردت الحصول على

بعد  رسالة ترك يمكنك الجمعة. إلى اإلثنين من مساء، 8 الساعة حتى صباحا 8 من الساعة )711 النصي: )الهاتف 1-855-464-3571 

بزيارة  تفضل أو، المكالمة مجانية. التالي. في يوم العمل بك وسنعاود االتصال نهاية األسبوع واإلجازات . وفي عطالت العمل انتهاء ساعات

الموقع اإللكتروني 

ًً

mp.healthnetcalifornia.comm. 

واسأل قبل  • األعضاء بخدمات اتصل تحتاج إليها، تريدها أو رعاية طبية أو أي خدمة تكلفة سندفع ما إذا كنا حول أسئلة لديك إذا كانت
أو الرعاية . الحصول على الخدمة

ً

ًً
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)LTSS  ( األمد الخدمات وعمليات الدعم طويلة ب3.

مثل ،Health Net Cal MediConnectبصفتك عض وا في خطة  ً ،)LTSS( األمد دعم طويلة وعمليات تتمكن من الحصول على خدمات قد

مرافق التمريض . األمد  في والرعاية الوصائية طويلة ) MSSP( وبرنامج خدمات كبار السن متعدد األغراض )CBAS ( البالغين المجتمعية خدمات

الخدمات وعمليات الدعم طويلة األمد تساعد األشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة للقيام بالمهام اليومية مثل االستحمام وارتداء المالب س وتحضير 

المستشفيات . أو دور التمريض في تقديمها كذلك يمكن مجتمعك ولكن في أو منزلك في الخدمات معظم هذه وتقدم األدوية. ُّالطعام والحصول على

.)CBAS ( البالغين المجتمعية وتشمل هذه الخدمات خدمات

ذهنية  أو و/أو إعاقات صحية يعانون من حاالت يقدم خدمات لكبار السن والبالغين الذين برنامج للصحة اليومية المجتمعية البالغين المجتمعية  هو خدمات

مؤسسي ة. رعاية لخطر الحاجة  إلى أو عقلية مزمنة وعرضة

على الرقم  Health Net Cal MediConnect 1-855-464-3571 لتقديم طلب في ما يتعلق بخدمات البالغين المجتمعية، ف يرجى االتصال بـُ

يمكنك ترك رسالة بعد انتهاء ساعات العمل وفي عطالت نهاية  مساء، من اإلثنين إلى الجمع ة. صباحا حتى الساعة  8 من الساعة  8 ) 711 )الهاتف النصي:

وسنعاود االتصال بك في يوم العمل التال ي. األسبوع واإلجازا ت.

ًً

تقدمها خطة األمد التي وعمليات الدعم األخرى طويلة برنامج خدمات كبار السن متعدد  Health Net Cal MediConnect تشمل الخدمات

والرعاية الوصائية طويلة األمد في مرافق التمريض. ) MSSP( األغراض

بفضل الرعاية الوصائية طويلة األمد ً عاما وأكثر . يبلغون  65 لألشخاص الذين يوفر برنامج خدمات كبار السن متعددة األغراض خدمات

للعثور على مقدمي هذه الخدمات،  تحول . عملية والتخطيط الجيد ألي اتساق الرعاية تتأكد خطة الرعاية الصحية من في مرافق التمريض،

<page number>انتقل إلى صفحة  في هذا الدلي ل. 

كتيب األعضاء الخاص بك . من في الفصل  4 بهذه الخدمات تتوفر قائمة كاملة

Health Net Cal MediConnectب4. كيفية تحديد مقدمي الخدمات الموجودين في شبكة  

رعايتك  بمقدم الخاصة من مقدمي رعاية في شبكتك ينتسبون إلى المجموعة الطبية بالتغطية على جميع خدماتك المشمولة أن تحصل يجب

ليسوا في شبكة   إذا استعنت بمقدمي خدمات رعايتك Health Net Cal MediConnectاألولية . لمقدم للمجموعة الطبية وليسوا تابعين

منا(، فسيتعين عليك دفع الفاتورة.  األولية )بدون إذن مسبق أو موافقة

من خطة هو موافقة معين أو Health Net Cal MediConnectاإلذن المسب ق على خدمة أو دواء الحصول من تتمكن أن قبل

تشمل خطة   لن موافقة، على الحصول عدم الشبكة. في حال خدمات خارج بمقدم Health Net Cal MediConnectاالستعانة

الخدمة. الدواء أو ت غطية

ََ

مقدم خدمات  طارئ وال يمكنك الوصول  إلى أو غسيل كلى عاجل بهذه القاعدة عندما تحتاج إلى رعاية عاجلة أو طارئة  أو المتعلقة تنطبق االستثناءات

يمكنك أيضا اال ستعانة بمقدمي خدمات خارج الخطة أو المجموعة الطبية لمقدم رعايتك  في الخطة، على سبيل المثال، عندما تكون بعيدا عن المنزل .

منحتك خطة   األولية  إذا

ًً

Health Net Cal MediConnect.ً أوال اإلذن بذلك

المصطلحات الرئيسية، من ب 1، القسم في اإلحاالت بخصوص المعلومات من توجد المزيد األولية. مقدم الرعاية غير لش خص ما قد تحتاج إلى إح  الة
هذا الدليل في صفحة 6 .

ٍ
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ُ • 
ََ

كنت تستعين بأحد مقدمي ال خدمات المدرجين بالشبكة، يمكنك تغيير مقدمي الخدمات داخل الشبكة في أي وقت خالل السن ة. إذا

بالنسبة لبعض مقدمي الخدمات، قد تحتاج إلى إح الة من مقدم رعايتك األولية. ال يلزم عليك اال ستمرار في االستعانة به هو نفس ه.

وفي حال قمت بتغيير مقدم رعايتك األولية، ربما تقوم كذلك بتغيير • تذكر أن مقدمي الرعاية األولية في خطتنا تابعون لمجموعات طبية .

تتلقى خدمات أخرى  ما كنت تستعين بأخصائي  أو على إخبار خدمات األعضاء  إذا وعند طلبك إجراء التغيير،  احرص المجموعات الطبي ة.

سيساعدك قسم خدمات األعضاء على التأكد من إمكانية قيامك بمواصلة الرعاية المتخصصة  مشمولة تتطلب موافقة مقدم الرعاية األولي ة.

وغير ذلك من الخدمات التي حصلت عليها عند تغيير مقدم الرعاية األولية .

• 

ً

حسبHealth Net Cal MediConnectتعمل خطة   مع جميع مقدمي الخدمات في شبكتنا لتلبية احتياجات األشخاص ذوي اإلعاق ة.

االقتضاء، تتضمن قائمة مقدمي الخدمات المشمولين بالشبكة في هذا الدليل معلومات حول اإلقامات التي يقدمونها .

كان يوفر لك اإلقامات التي تحتاجها، فيمكن لخطة • االستعانة بمقدم خدمات ولست متأكد ا مما  إذا إذا كنت بحاجة  إلى

Health Net Cal MediConnect  اتصل بخدمات األعضاء تحدث إلى منسق الرعاية للحصول على المساعدة  أو مساعدتك في ذل ك.

.) 711 )الهاتف النصي: 1-855-464-3571 على  الرقم

في منطقتك  Health Net Cal MediConnectب5. كيفية العثور على مقدمي الخدمات بشبكة 

األولية واألخ صائيون والمستشفيات  الخدمات مقدمي الرعاية أنواع مقدمي تشمل الخدمة والموقع. الدليل حسب نوع مقدم ترتيب هذا يتم

الدعم طويلة  العقلية والخدمات وعمليات الصحة رعاية المنزلية ومقدمو الماهرة  ووكاالت الصحة ومرافق التمريض ومرافق التمريض

األولية واألخصائيين حسب المجموعة  يتم سرد مقدمي الرعاية األمد ومقدمو خدمات العالج بالوخز اإلبري ومقدمو خدمات فحص البصر .

كل قسم.  اآلخرين حسب المدينة أو البلدة داخل يتم سرد جميع أنواع مقدمي الخدمات أو البلدة. الطبية المعينة، ثم حسب المدينة

)الهاتف النصي : األعضاء على الرقم 1-855-464-3571 بقسم خدمات العثور على مقدم خدمة، فاتصل كنت بحاجة إلى مساعدة في إذا

يمكنك ترك رسالة بعد انتهاء ساعات العمل وفي عطالت نهاية  مساء، من اإلثنين إلى الجمعة . صباحا حتى الساعة  8 من الساعة  8 ) 711

المكالمة مجانية.  وسنعاود االتصال بك في يوم العمل التا لي. األسبوع واإلجا زات .

ًً
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الخدمات بالشبكة  مقدمي قائمة ب6.

هذا ما ي لي: Health Net Cal MediConnectيشمل دليل مقدمي الخدمات بشبكة 

الممارسون واألطباء النفسيون والصيدليات  • أطباء الرعاية األولية واألخصائيون والممرضون الرعاية الصحية بما في ذلك أخصائيو

الماهرة ومرافق الصحة العقلية  • ذلك المستشفيات ومرافق التمريض ومرافق التمريض المرافق بما  في

للمستهلكين  • الموجهة المساعدة والخدمات للبالغين وخدمات المعيشة في ذلك الخدمات اليومية بما مقدمو خدمات الدعم

يتم توصيلها إلى المنازل ووكاالت الصحة المنزلية  والوجبات التي

البصر  • فحص مقدمو خدمات

اإلبري.  • مقدمو خدمات العالج بالوخز

باإلضافة إلى معلومات االتصال، تتضمن قوائم مقدمي الخدمات أيضاً يتم سرد مقدمي الخدمات بالترتيب األبجدي حسب االسم األخير .
على سبيل المثال، اللغات المنطوقة  التخصصات والمهارات،

أو إكمال التدريب على الكفاءة الثقافية. 

 

لتكييف  وقيمك ومعتقداتك لخلفيتك أفضل فهم على يساعدهم لدينا الصحية الرعاية لمقدمي إضافية هو تعليمات الكفاءة الثقافية تدريب

واللغوية. االجتماعية والثقافية احتياجاتك تلبية بهدف الخد مات
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 Health Net Cal MediConnect ةات بشبكملخداومقدم ج. 

يمكنك الحصول على خدمات من أي من مقدمي الخدمات ً يتم تنظيم مقدمي الخدمات في هذا الدليل أبجديا حسب المجموعة الطبية .
بالنسبة لبعض الخدمات، قد تحتاج إلى إحالة من مقدم رعايتك األولية . ََالمشمولين في هذه القائمة .

 711( ي:صنال فتهاال)3571-464-855-1 مرقال لىع Health Net Cal MediConnect ـبلصاتالاى، فيرجةلأسئ دتك أيا راوإذ؟
 عوبسألا ةياهن تالطع يفو لمعلا تاعاس ءاهتنا دعب ةلاسر كرت كنكمي .ةعملجا ىلإ نينثإلا نم ،ًءاسم 8 ةعاسلا ىتح اًاحبص 8 ةعالسا نم
 ةرايز ىرجُي ،المعلومات من زيدملل ة.ينة مجامالكملا ي.التال لمعال ميو يفكبلصاتالا نعاودوس .تزاإلجاوا
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معلومات إمكانية الوصول 

فيما يلي المعلومات المستخدمة في دليل مقدمي الخدمات لإلشارة إلى إمكانية الوصول إلى مكتب مقدم خدمات أو موقع مبنى .َُ
إذا كانت لديك إعاقة، يجب  هذه المعلومات ليست وعدا بأنه سيتم دائما توفير خدمة إمكانية الوصول التي قد تحتاجها بالنسبة لكل طبيب .

كيفية الوصول إليه.  للتحدث  عن بعيادة الطبيب عليك االتصال
ًً

متطلبات إمكانية الوصول: 

ّ ِّّ إذا استوفى  تلبية جميع المعايير :

مقدم الخدمات جميع العناصر 

لضمان  بالغة األهمية )49 (

إمكانية وصول األشخاص ذوي 

أربع )4( مناطق  اإلعاقة  في

موقف السيارات  رئيسية :

والمبنى الخارجي والمبنى 

الداخلي والوصول الب رمجي.

إذا لم يلب تلبية بعض المعا يير:

مقدم الخدمات عنصرا أو أكثر

من العناصر بالغة األهمية.

إذا أبلغ تلبية أي معايير : لم  تتم

مقدم الخدمات بعدم توافر أي

من العناصر بالغة األهمية

إلمكانية وصول األشخاص ذوي

اإلعاقة لديه.

التفاصيل معلقة : في حالة

عدم وجود بيانات لدعم أي

من المناطق الرئيسية

األربع.

ً

رييعالمافيعرتال ؤشرلما

P ةألرصفا يوتحت .تانشاحال لودخ ناكأمو تارايسال فقوو ناكأم ل إلىصوالو نمكيتارايالس فقمو 
 على عقالمو لمدخ دنع يبنجاال ممشىوال عامال لقنال لئوساو تارايسال فقمواب ودةوجلما
 .ةصفأر هاب حدرةنت ممرام

EB 

 ة(.ليالتاةحفلصايف سمقلا ع هذا)يتب

Health Net Cal ـبلصاتالاى، فيرجةلأسئ دتك أيا راوإذ ؟ MediConnect (711 ي:صنال فتهاال)3571-464-855-1 مرقال لىع 
احبص 8 ةعالسا نم

ُخارجي ىنبم ا تمرامال زيمتت .ىنبمال ىإل لوصوال لّ ي حدرنم مرم جدوي  ةأرصف هاب يتال حدرةنلمهس
 لكرسي فيكي ماب ةواسع هانأب ىنبلما في ودةوجلما ىألخرا حدرةنلما تمرالموا

 فيكي ماب ةواسع باوبألوا .حدرنلما ممرال يبنجا العلى ك نيزبدرا جدويو .رت/سكوكحرتم
 .ةسهولب هاحتف نمكي ضبمقا على يوتحتو رت/سكوكحرتم كرسي لخولد

ًً
ُ

 عوبسألا ةياهن تالطع يفو لمعلا تاعاس ءاهتنا دعب ةلاسر كرت كنكمي .ةعملجا ىلإ نينثإلا نم ،ءاسم 8 ةعاسلا ىتح ا
 ةرايز ىرجي ،المعلومات من زيدملل ة.ينة مجامالكملا ي.التال لمعال ميو يفكبلصاتالا نعاودوس .تزا إلجاوا
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IB ةسهولب هاحتف نكمي ضبمقا هابو رتسكو/كحرتسي مل كرخولد فيكي ماب ةواسع بواباألداخلي ىنبم. 

ًا  يناجم نوكي نأ بجي ،عدصم ودجو ةالح يف .نيزبارد اهب ةيخلدا ةحدرنم تمرام جدوت

رصد اهعامس لهسي اُت اهيإل لوصوال لهسال نم رارأزب عدصمال زيمتي .ماعال مخداتسالل ًتواصأ

 .رتو/سككحرتي مكرس دارةتالس فيكي ماب ريبصعد كلموا .ليراب ةقيرطب هايعل بوتمكو

 كرسي لخولد فيكي ماب ةسعوا بوابأ هول ،ةولسهب حاضلمرا ىإل لصوالو نمكيو

 تحاومسا هايإل لوصالو لسهي تعداعلى م بتكالما يوتحتو .حتالف ةهلوس رت/سكوكحرتم

ً هاكيحرتل ةيخال تعدام ريفوت متيو .رتوكسال وأ ةكحرتمال يسكراال يمخدتسُ يبناج م ةطسواب ا

 ندوب هامخدتاس نمكيف ،يئمقعد هوا على يوتحي بتمكال نكا وإذا .هايإل ةجالحا دنع عفالر

 .عدةمسا

PA صوال ةهلس وادموال لاصتالا لبُجيرمبال لصوالو  لو س :صرحال ال لاثمال ليبس ىعل ،يجمربال لوصوال لمشي

 طيطختال عن ميوظفلما نم عدةوالمسا ،باسنلما تقالو في هاميقدت متي ىخرأ تقايسنت في هايإل

 ةقعااإل يذو شخاصألا ةيؤر متت) تاإلعاقاب ةعلقتلما ىرخاأل عمالد تايملعو ةعباتلما ارةيلز

(.اً  ورف ارظتنالا ةفغر يف ارظتنالا مهنكمي ال نيالذ

~ Rx دتمم ميوي نزوخر ميفوت ةيدليالص كن لهذهمي. 

.دجد ىضمر اجدد مرضى + ً يالح بيبطال لبقي

.طفق نييالحال المرضى ىوس بيبطال لبقي الطفق نويالحال #

.امرضى وجدي ال * ً يالح ىضمر يأ بيبطال لبقي ال

.ةفلاحال ارسم يف عقومال هذا نأ ىإل تامخدال مقدُيُ ةفلالحا مسار م ريش

,Health Net Community Solutions ةكلشر نكمي ال Inc .ُ ضمان دقة معلومات إمكانية الوصول لألشخاص ذوي اإلعاقة المبلغ
عنها ذاتيا نظ را لعدم التحقق منها بواسطة خطة الرعاية الصحية من خالل المراجعة الشخصية لموقع إمكانية الوصول ) ASR(. ويتم 
تشجيع األعضاء على االتصال بمقدم الخدمات مسبقا لالستفسار عن خدمة إمكانية الوصول لألشخاص ذوي اإلعاقة واالتصال بخطة 

الرعاية الصحية فو را إذا كانت المعلومات المبلغ عنها ذاتيا غير دقيقة .

ًً
ً

ًًُ
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األخصائيون  مقدمو الرعاية األولية ج1.

 711( ي:صنال فتهاال)3571-464-855-1 مرقال لىع Health Net Cal MediConnect ـبلصاتالاى، فيرجةلأسئ دتك أيا راوإذ ؟
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المستشفيات المرافق  ج2 .

 711( ي:صنال فتهاال)3571-464-855-1 مرقال لىع Health Net Cal MediConnect ـبلصاتالاى، فيرجةلأسئ دتك أيا راوإذ ؟
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قائمة صيدليات الشبكة  د .

بالصيدليات المشمولة في شبكة  الدليل قائمة هذه  هي  Health Net Cal MediConnectيوفر هذا الجزء من وصيدليات الشبكة .

لك  كعضو في الخطة.  الصيدليات التي وافقت على توفير األدوية الموصوفة

يستخدم أعضاء  أن الرعاية  Health Net Cal MediConnectيجب الطوارئ أو حاالت الموصوفة  إال في صيدليات الشبكة للحصول على األدوية

العاجلة .

 فيالكتلا دفع يكعل نيعتيسف،ةئة طارالالح نكوت ما العند ةصوفمو ةيأدو ىعل للحصولةكبالش رجخا ةيدليص متخدتاس ذاإ •
 ة.مخدللةيثرنال

 مات.علومال نمديمز ىعل للحصول Health Net Cal MediConnect ةخط عضاءأبيتكأقرا •

 دعبانتن خطمةكبالش ياتدليصضعبانزلأ ا أونفضأقدنكونامبرة.كبالش ياتدليص ميعل جيللدااهذديسر د الق
 ل.يدللا ذاا هننشر نأ

 انعموق بزيارة لضفت ،تكقنطم يف Health Net Cal MediConnect ةكبيات شدليصب ةقتعلمال ماتعلومال أحدث ىعل للحصول
mmp.healthnetcalifornia.com  ،)711 ينتروكاإلل )الهاتف النصي: األعضاء على الرقم 1-855-464-3571 بخدمات أو اتصل

يمكنك ترك رسالة بعد انتهاء ساعات العمل وفي عطالت نهاية األسبوع  مساء، من اإلثنين إلى الجمعة . حتى  8 صباحا من الساعة  8

في يوم العمل التالي. المكالمة مجانية.  بك وسنعاود االتصال واإلجازات .

ًً

 ةمولشمال ةيألدواةمئقاو ضاءعألابيتك قراءة ىها، يرجرفصةيفيككلذ في امب،ةصوفموال تكيأدو ةيغطتللمكا فصلى وعللحصول
األدوية على موقعنا اإللكتروني على  Health Net Cal MediConnect ةخط ةيغطتب يمكنك االطالع على قائمة .

mmp.healthnetcalifornia.com. 

في شبكة  الصيدليات الموجودة  Health Net Cal MediConnectد1. كيفية تحديد

 ي:ة، ما يلئيع بالتجزبال ياتدليص نبجا لىإ تك،ت خطدليايص ةكبن شمضتت

الشحن .ُ • أو البريد شركات األعضاء عبر إلى الموصوفة األدوية بالبريد الطلب صيدليات ترسل

ُ بطريقة  • العضالت أو داخل الوريد أو عن طريق تعطى التي الموصوفة بإعداد األدوية المنزل في الوريدي التسريب عالج صيدليات تقوم

منزل ك. في مقدم خدمة مدرب قبل من فموية غير َُّأخرى

مرافق الرعاية طويلة األمد، مثل دور التمريض . • المقيمين  في )LTC(  األمد تخدم صيدليات الرعاية طويلة

المفاصل  • السرطان والتهاب النادرة مثل المعقدة أو المزمنة لعالج الحاالت الالزمة لألعضاء األدوية المتخصصة توفر الصيدليات

الروماتويدي والهيموفيليا وفيروس نقص المناعة البشرية .

بمتابعة استخدام نفس الصيدلية لصرف أدويتك الموصوف ة.ً لست مطال با

 711( ي:صنال فتهاال)3571-464-855-1 مرقال لىع Health Net Cal MediConnect ـبلصاتالاى، فيرجةلأسئ دتك أيا راوإذ ؟
 عوبسألا ةياهن تالطع يفو لمعلا تاعاس ءاهتنا دعب ةلاسر كرت كنكمي .ةعملجا ىلإ نينثإلا نم ،ًءاسم 8 ةعاسلا ىتح اًاحبص 8 ةعالسا نم
 زيارة ىرجُي ،المعلومات من زيدملل ة.ينة مجامالكملا ي.التال لمعال ميو يفكبلصاتالا نعاودوس .تزاإلجاوا
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مخزون األدوية الموصوفة طويلة األمد  د2 .

إلى ًًًُ • مباشرة ترسل التي الموصوفة األدوية مخزون يوما على لمدة  90 بالحصول لك يسمح بالبريد للطلب نوفر برنامجا برامج الطلب بالبري د.

نفس القيمة مقابل صرفية لشهر واحد . يوما  تبلغ قيمة التسديد التشاركي مقابل صرفية تكفي  90 ًمنزلك .

األدوية ًًًً • من يوما إلى  90 يصل مخزونا أيضا بالتجزئة البيع تقدم بعض صيدليات قد يوما . برامج صيدليات البيع بالتجزئة لمدة  90

نفس القيمة مقابل صرفية لشهر واحد . يوما  تبلغ قيمة التسديد التشاركي مقابل صرفية تكفي  90 ًالموصوفة المشمولة بالتغطي ة.
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Health Net Cal MediConnectهـ. صيدليات شبكة  

الطلب بالبريد  أنواع الصيدليات صيدليات البيع بالتجزئة والتوريد وصيدليات تشمل ترتيب الدليل حسب نوع الصيدلية والموقع. يتم

األمد والصيدليات المتخصصة. ويتم سرد الصيدليات حسب المقاطعة والمدينة  الرعاية طويلة وصيدليات الحقن المنزلي وصيدليات

ويمكنك الذهاب إلى أي صيدلية من الصيدليات المدرجة في شبكتنا ما لم يذكر خالف ذلك في كل قسم . والرمز البريدي داخل كل قسم .

في بعض الصيدليات.  التي ال  تستلزم وصفة طبية بشكل  أساسي( بعض األدوية )العناصر Medi-Cal  قد ال تغطي

ُ

 711( ي:صنال فتهاال)3571-464-855-1 مرقال لىع Health Net Cal MediConnect ـبلصاتالاى، فيرجةلأسئ دتك أيا راوإذ ؟
 عوبسألا ةياهن تالطع يفو لمعلا تاعاس ءاهتنا دعب ةلاسر كرت كنكمي .ةعملجا ىلإ نينثإلا نم ،ًءاسم 8 ةعاسلا ىتح اًاحبص 8 ةعالسا نم
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هـ1. صيدليات البيع بالتجزئة والتوريد 
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الطلب بالبريد  هـ2. صيدلية

تحصل الصيدلية على  ينبغي أن بشبكتنا. الخاص بالبريد الطلب توصيل طلبات برنامج خالل من يمكنك الحصول على األدوية الموصوفة في منزلك

موافقتك قبل شحن أي أدوية إليك .

الحصول على أدويتك الموصوفة في غضون  10ًً ويجب أن تتوقع، عادة ، يتوافر لك أيضا خيار االشتراك في التوصيل التلقائي لطلبات الطلب بالبريد .

في  ترغب كنت خالل هذا الوقت، أو إذا الموصوفة تحصل على دوائك )أدويتك ( إذا  لم البريد. عبر الصيدلية على الطلب فيه تحصل الذي الوقت أيام من

فيرجى االتصال  تحتاج إليها، تريدها  أو ال الموصوفة التي حصلت عليها والتي  ال بحاجة إلى طلب استرداد ثمن األدوية كنت تلقائي،  أو إذا إلغاء طلب
انتهاء  بعد رسالة ترك يمكنك الجمعة. إلى اإلثنين من مساء، 8 إلى صباحا 8 الساعة من )711 النصي: )الهاتف بنا على  الرقم 1-855-464-3571
الطلب  صيدليات عن المزيد لمعرفة المكالمة مجانية. التالي. يوم العمل بك في وسنعاود االتصال األسبوع واإلجازات. نهاية وفي عطالت العمل ساعات

من كتيب األعضاء . بالبريد، راجع الفصل  5

ًً

Health Net Cal ـبلصاتالاى، فيرجةلأسئ دتك أيا راوإذ ؟ MediConnect (711 ي:صنال فتهاال)3571-464-855-1 مرقال لىع 
 عوبسألا ةياهن تالطع يفو لمعلا تاعاس ءاهتنا دعب ةلاسر كرت كنكمي .ةعملجا ىلإ نينثإلا نم ،ًءاسم 8 ةعاسلا ىتح اًاحبص 8 ةعالسا نم
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المنزل  التسريب الوريدي في هـ3. صيدليات  عالج

في المنزل  الوريدي يتلقون عالج التسريب للمرضى الذين المنزل هي بشكل عام صيدليات في الوريدي صيدليات عالج التسريب

لمزيد من  بنا. الخاصة الصيدليات شبكة المنزل من في الوريدي التسريب لعالج صيدلية بأي االستعانة يمكنك األعضاء. لجميع تكون متاحة ال وقد

حتى الساعة 8 صباحا 8 711( من الساعة )الهاتف النصي: بقسم خدمات األعضاء على الرقم  1-855-464-3571 المعلومات، يرجى االتصال

يوم العمل  في بك وسنعاود االتصال األسبوع واإلجازات. نهاية عطالت وفي العمل بعد انتهاء ساعات رسالة ترك يمكنك الجمعة. إلى اإلثنين من مساء،

المكالمة مجانية . التالي.

ًُ

ً

Health Net Cal ـبلصاتالاى، فيرجةلأسئ دتك أيا راوإذ ؟ MediConnect (711 ي:صنال فتهاال)3571-464-855-1 مرقال لىع 
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األمد  هـ4. صيدليات الرعاية طويلة

خطة بتغطية الموصوفة المشمولة الحصول على أدويتهم دور التمريض، مثل األمد، طويلة رعاية للمقيمين في مرفق   Health Net Calيمكن
MediConnect  من في الحاالت الخاصة، راجع الفصل  5 تغطية األدوية عن المزيد لمعرفة بالشبكة. صيدلية أخرى المرفق أو صيدلية خالل من

كتيب األعضاء .

لمزيد من  األعضاء. متاحة لجميع تكون األمد وقد ال طويلة رعاية للمقيمين في مرفق صيدليات بشكل عام األمد هي طويلة الرعاية صيدليات

بـ   االتصال Health Net Cal MediConnectُالمعلومات، يرجى

ًً

 711( ي:صنال فتهاال)3571-464-855-1 مرقال لىع Health Net Cal MediConnect ـبلصاتالاى، فيرجةلأسئ دتك أيا راوإذ ؟
 عوبسألا ةياهن تالطع يفو لمعلا تاعاس ءاهتنا دعب ةلاسر كرت كنكمي .ةعملجا ىلإ نينثإلا نم ،ًءاسم 8 ةعاسلا ىتح اًاحبص 8 ةعالسا نم
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من الساعة  8 )711 )الهاتف النصي: على الرقم  1-855-464-3571

وسنعاود  يمكنك ترك رسالة بعد انتهاء ساعات العمل وفي عطالت نهاية األسبوع واإلجازات . مساء، من اإلثنين إلى الجمعة . صباحا حتى الساعة  8

المكالمة مجانية . التالي. في يوم العمل بك االتصال



الصيدليات المتخصصة  هـ5.

السرطان والتهاب ُ مثل النادرة أو المعقدة المزمنة الحاالت لعالج المستخدمة لألعضاء األدوية المتخصصة توفر الصيدليات

لمزيد من المعلومات،  يرجى االتصال ب  Health Net Cal MediConnect ـُالمفاصل الروماتويدي والهيموفيليا وفيروس نقص المناعة البشرية .

مساء، ًً صباحا حتى الساعة  8 من الساعة  8 )711 )الهاتف النصي: 1-855-464-3571 على  الرقم

بك في يوم العمل التالي . وسنعاود االتصال األسبوع واإلجازات . نهاية عطالت وفي بعد انتهاء ساعات العمل ترك رسالة يمكنك من اإلثنين إلى الجمعة.

المكالمة مجانية .
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