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ارائه  کننده ها  و  داروخانههای سال    فهرست
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A . سلب  مسئول یت  

  .Health  Net  Community  Solutions,  Inc یک برنامه درمانی  طرف  قرارداد    Medicare  و    Medi‑Cal است که  مزایای هر   ❖

اختیار اعضا  قرار  میدهد .   دو  برنامه  را  در

 ارائهکنندگان  خارج از شبکه/فاقد  قرارداد  هیچ  تعهدی  در قبال اعضای  طرح   Health  Net  Cal  MediConnect به جز در شرایط   ❖

اعضای  ما تماس بگیرید یا به    شبکه با  مرکز  خدمات جمله تسهیم  هزینۀ  خدمات  خارج  از اطالعات بیشتر از اورژانسی  ندارند . برای کسب

کنید  .  اعضا  مراجعه دفترچه راهنمای

 این فهرست حاوی ارائ هکنندههای خدمات    Medicare و    Medicaid است  .❖ 

سالمت  )از جمله پزشکان، پرستاران و روانشناسان(، مراکز  )مانند بیمارستانها  و کلینیکها (  ❖ متخصصین خدمات لیست  در این فهرست،

منزل و  مراقبت  از بزرگساالن  در طول   روز( ارائه  شده است که    در سالمت و ارائ هکنندگان خدمات پشتیبانی )مانند ارائهکنندگان خدمات
آنها  استفاده کنید. همچنین فهرست داروخان ههایی   اعضای   Health Net  Cal  MediConnect  میتوانید  از شما  به عنوان یکی  از

کنید .   آ نها  مراجعه دریافت  داروی تجویزی به که  میتوانید برای است ارائه شده

این  فهرست این گر وهها  را »ارائهکننده درون  شبکه«   مینامیم . این ارائ هکنندهها قراردادی    ❖  ما  در
  Health  Net  Cal  MediConnect   شبکه ارائهکنندگان درون شما  خدمات ارائه دهند  . در ای نجا لیستی  از با  ما  امضا کرد هاند که به

است  .  برای  شهر  San  Diego در   California ارائه  شده

کنید. با   شماره ❖ صوتی به  صورت رایگان دریافت خط بریل یا فایل دیگر  مانند چاپ درشت، سند  را به فرم تهای این  شما   میتوانید

جمعه  از   8 صبح  تا   8 شب تماس بگیرید. بعد  از ساعات اداری،  آخر هفت هها    دوشنبه تا روزهای )TTY:  711(   1-855-464-3572

است  .  خواهد  شد. این تماس رایگان شما تماس گرفته روزهای تعطیل  میتوانید پیام بگذارید. در روز  کاری بعدی با و

 

  Health  Net  Cal  MediConnect  Plan  (Medicare‑Medicaid  Plan) میخواهد مطمئن شود که شما اطالعات برنامه   ❖

کنیم. این    دیگر  برای شما ارسال زبا نها  یا قال بهای شما،   میتوانیم مطالب  را به درمانی  خود  را درک   میکنید . در  صورت درخواست

شما  را ثبت  میکنیم  .  انتخاب دائمی«  نامیده   میشود . ما کار »درخواست

 

ًلطفا  در موارد زیر  با  ما  تماس  بگیرید : 

 

متناوبی دریافت کنید .  میتوانید   • ویتنامی  یا  در قالب  شما  می  خواهید مطالب  خود  را به زبان  های  عربی، اسپانیایی، تاگالوگ،

کنید .  در  قالب جایگزین درخواست زبانها  را این یکی  از

یا  
تمایل دارید زبان  یا قالب مطالب ارسالیمان  به  شما  را تغییر دهید . • 

لطفا  با  مرکز  خدمات اعضای   Health  Net  Cal  MediConnect به این    چنانچه برای درک مطالب  طرح خود  نیاز  به کمک  دارید،

است. بعد    شماره  تماس  بگیرید   1-855-464-3572   (TTY:  711) تماس  بگیرید . ساعات اداری از   8 صبح  تا    8 شب، دوشنبه تا جمعه

شما تماس گرفته  خواهد شد  .  آخر هفتهها و روزهای تعطیل،  میتوانید پیام بگذارید. در روز  کاری بعدی با از ساعات اداری یا

ً
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❖ ATTENTION:  If  you  speak a language  other  than English,  language assistance services,  free  of  

charge,  are  available to  you.  Call  1-855-464-3572 (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. 

❖ ATENCIÓN: Si usted habla español, hay servicios de asistencia de idiomas disponibles para 

usted sin cargo. Llame al 1-855-464-3572 (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 1-855-464-3572 (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 1-855-464-3572 (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. 

❖ً

ًً

اتصل  بالرقم  ف ي  والرقم      تنبیه : إذا كنت  تتحدث العربیة،  تتوافر لك  خدمات المساعدة اللغویة  مجا نا

االثنین إلى     3572-464-855-1  في  ) San  Diego County (TTY:  711، من الساعة   8:00  صباحا  حتى   8:00 مساء، من یوم

رسالة. سنرد  على مكالمتك  في یوم العمل التالي .   أیام األجازات والعطالت ، یمكنك ترك الدوام الرسمي، الجمعة،  ولالتصال  في غیر أوقات

هذه المكالمة مجانیة  . 

❖ 
 

  注意：如果您說波斯語，您可以免費獲得語言援助服務。週一至週五早上  8 點至晚上  8 點，致電   
1-855-464-3572  (TTY：711)。非服務時間、週末和假日，請留言。我們將在下一個工作日內回電給

您。此為免付費電話。 

 

خدمات  راهنمای  زبان  به صورت  رایگان برای  شما در دسترس   ❖ م یکنید،  توجه : اگر  به  زبان  فارسی  صحبت
جمعه، ساعت  ۸ صبح تا   ۸ شب، با  شماره ۳۵۷۲-۴۶۴-۸۵۵ -۱ ) شماره  ویژه    اس ت. میتوانید  از  دوشنبه  تا
میتوانید پیام بگذارید  تا  ما   ناشنوایان:  ۷۱۱ ( تماس  بگیری د. بع د  از  ساعات کاری،  آخر  هفته  و  تعطیالت هم

کاری  بعد  با شما  تماس بگیریم . تماس  رایگان اس ت .  در  روز
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اما باید  بدا نید  که : ❖ روز است، جستجو می ک نید به آن  را  این لیست  در روزی که

شبکه  ما  • است بعد  از انتشار  این فهرست به ارائ هکنندههای درون شبکه   Health  Net  Cal  MediConnect ممکن  برخی  از

آن  حذف شده باشند  .  اضافه یا  از

است دیگر اعضای  جدید  را نپذیرند .  •  شبکه  ما  ممکن ارائ هکنندههای   Health  Net  Cal  MediConnect موجود  در برخی  از

اعضا  به  شمارۀ    1-855-464-3572   اگر  در پیدا کرد ن  ارائ هکنندهای که اعضای  جدید  را بپذیرد مشکل دارید با  مرکز  خدمات

 )TTY:  711(

 برای دسترسی  به جدیدترین اطالعات مربوط  به ارائ هکنندههای درون  شبکه   Health  Net  Cal  MediConnect در منطقه    •

ساعت    جمعه  از روزهای دوشنبه تا و بسایت    mmp.healthnetcalifornia.com/findadoctor مراجعه کنید یا خود، به

ساعات اداری یا     8 صبح  تا   8 شب با  مرکز خدمات اعضا  به  شمارۀ  1-855-464-3572  (TTY:  711) تماس بگیرید. بعد  از
است  .  رایگان شد. این تماس شما تماس گرفته  خواهد روزهای تعطیل،  میتوانید پیام بگذارید. در روز  کاری بعدی با آخر  هفت هها و

 

سایر متخصصان مراقبت های  بهداشتی در شبکه   Health Net  Cal M ediConnect در  صفحاتی  در  بخش  ارائه دهندگان خدمات   پزشکان و
اولیه و تخصصی ذکر  شده اند. داروخانه های  موجود  در  شبکه  ما در  صفحات  بخش داروخانه ذکر  شده اند . 

 

ارائ هکنندهها   .B 

 B1. کلید واژگان   

داروخان ههپایما  را توضیح  میدهد .  این بخش به توضیح کلید واژگان  فهرست ارائ هکنندهها و

دیگر    • درمانشنا سها و دیگر ارائ هکنندهها  مانند پزشکان، پرستارها، داروسازها،   ارائهکنند هها متخصصان  مراقبت درمانی هستند و از

افرادی که  مراقبت درمانی  و  خدمات دیگر ارائه   میکنند  پشتیبانی  میکنند . خدمات   شامل  مراقبت پزشکی، خدمات و پشتیبانی بلندمدت  

دیگر  خدمات   میباشد .      (LTSS)، لوازم  پزشکی،  داروهای تجویزی، تجهیزات و

o     خدمات پزشکی، تجهیزات پزشکی آن دیگر مکانهایی که در  واژه ارائ هکننده  همچنین مراکزی نظیر بیمارستان، کلینیک و

دربر میگیرد .  و خدمات و پشتیبانی بلندمدت ارائه  میشود  را

o  .  شبکه نامیده   میشوند  ارائهکنندههایی که بخشی  از شبکه برنامه درمانی  ما  را تشکیل   میدهند ارائ هکننده درون

ارائ هکننده   • دهد. این درمانی ما خدمات ارائه اعضای برنامه که با ما قرارداد  دارد تا به است   ارائهکننده  درون شبکه  ارائ هکنندهای

معموال  بابت درما نهایی  که  به  شما ارائه  کرده است،  مستقیما  برای  ما  صور تحساب   میفرستد  . وقتی  نزد ارائ هکننده درون شبکه   

میروید معموال هی چگونه مبلغی  را برای  خدمات تحت پوشش پرداخت ن میکنید .  

اولیه یا    •   ارائهکننده مراقب تهای  درمانی اولیه  )PCP( پزشک خانواده، پزشک  عمومی، متخصص اطفال،  کلینیک  مراقبت درمانی

سوابق پزشکی  شما  را نگه   میدارد  و از   روزمره ارائه  میکند. پزشک   PCP  شما شما  مراقبت درمانی که به پزشک داخلی است

شما    دیگری نیاز داشته باشید، به ارائ هکننده شما در طول زمان مطلع  میشود. در  صورتی که به متخصص  یا درمانی نیازهای  مراقبت

یک   معرفی  ارائه   میکند .  

ارائه میکنند. انواع  بسیار گوناگونی     • درمانی  را برای بیماری  خاص  یا بخشی  از  بدن  متخصصان  پزشکانی هستند که  خدمات  مراقبت

چند نمونه  ذکر  می شود :  وجود دارد  . در اینجا از متخصصان

 

ًً
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o  . متخصص  سرطا نشناسی  برای بیماران سرطانی سوی از  ارائه  مراقبت

o  . متخصص  قلب و عروق برای بیمار یهای  قلب ی سوی از ارائه  مراقبت

o  . استخوان،  مفاصل یا عضال ت متخصص ارتوپد برای  عارض ههای خاص سوی از  ارائه  مراقبت

ارائهکنندههای  مراقبت درمانی  گفته  میشود که با یکدیگر  همکاری    • از  PCPها، متخصصان و  سایر  گروه  پزشکی  به گروهی متشکل

دارند  و با  برنامه درمانی  ما  طر ف  قرارداد هستند  . 

متخصص  یا پزشکی که   PCP شما  نیست  به  معرفی  نیاز داشته باشی د. معرفی  یعنی  قبل  از مراجع هتان   •  ممکن است برای  مراجعه به

به پزشکی که   PCP  شما  نیست، ارائهکننده  مراقب تهای درمانی اولی هتان  )PCP ( باید  به  شما  تأییدیه  بدهد . اگر  معرفی  دریافت   

نکنید،  طرح   Health  Net  Cal  MediConnect ممکن اس ت  

آن خدمات  را تحت پوشش  قرار  ندهد .    

 o  : شبکه  نیس ت  PCP  برای موارد زیر،  نیازی  به دریافت  معرفی از

اورژانسی ؛   –  مراقبت

مراقب تهای  فوری  مورد نیاز؛   – 

از  مرکز دیالیز  مجاز  Medicare دریافت   میکنید؛   – دیالیز  کلیه  وقتی خارج از محدودۀ خدماتی برنامه درمانی  خدمات

ی ا  

زنان  .  – متخصص سالمت  دریافت  خدمات  از

  o س رخپوستان باشید میتوانید بدون معرفی  نزد از ارائ هکننده خدمات بهداشتی برای دریافت خدمات  به عالوه  اگر  واجد  شرایط

این ارائهکنندهها  بروید . ما  باید  هزینه این خدمات  را به ارائ هکننده خدمات  بهداشتی   سرخپوستان حتی  اگر  خارج  از شبکه   

برنامه درمانی  ما  باشد  پرداخت کنیم  . 

o  .  درباره  معرفی به  فصل   3 دفترچه راهنمای اعضا  مراجعه کنید اطالعات بیشتر  برای
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دسترس  شما هستند .  • انتخا بشان  کمک   میکنید  هم  در خودتان  در  هماهنگکنندۀ  مراقبت و تیم  خدمات  مراقبتی که

o  .  مدیریت  کنید خدمات  پزشکی  خود  را  هم اهنگکنندۀ مراقبت  به  شما  کمک   میکند که ارائ هکننده  و

o    ،حمایتیتان افرادی است که  با  همکاری  شما،  برای  پاسخگویی  به  نیازهای درمانی  و  تیممراقبتی شما متشکل  از

آن لحاظ شده  ب اشد. همۀ اعضای  تیم    اولوی تهای شخصی شما  در یک  طرح مراقبت  فردی  تهیه کنند که اهداف  و

است  . یعنی اعضای  تیم مطمئن    مراقبتی  با  یکدیگر  همکاری   میکنند  تا مطمئن شوند درمان  و  مراقبت  شما  هماهنگ  شده

اختیار ارائ هکننده مربوطه  قرار  داده  می شود.  است  و  نتایج  در میشوند که آزمای شها  و کارهای آزمایشگاهی انجام  شده

همچنین  به این  معنی است که   PCP شما  باید  از همه داروهایی که مصرف   میکنید مطلع  باشد  تا  بتواند  هر گونه   اثرات   

شما     اطالعات پزشکی  شما با  سایر ارائ هکنندهها  از اشتراک گذاشتن دهد. PCP  شما همیشه قبل از به منفی  را کاهش

اجازه   میگیرد . 
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 )PCP(   انتخاب ارائ هکننده مراقبتهای درمانی اولیه .B2 

کنید .  دریافت اعضای جدید را  میپذیرد خدمات است و درون شبکه شما ارائ هکنندههایی که میتوانید از هر یک از

است بتوانید متخصصی  را به عنوان   PCP خود داشته باشید .  کنید . ممکن انتخاب خود  را اولیه درمانی ارائ هکننده  مراقب تهای ابتدا باید در

این متخصص  باید بخواهد  و قادر  باشد  مراقبت درمانی را که الزم دارید ارائه کند. اگر  نیاز دارید که   PCP شما متخصص باشد  با  شمارۀ  

آخر  هفتهها   جمعه  از   8 صبح  تا   8 شب تماس بگیرید. بعد  از ساعات اداری،  در دوشنبه تا روزهای )TTY:  711(   1-855-464-3572

اس ت .  شما تماس گرفته  خواهد شد. این تماس رایگان روزهای تعطیل،  میتوانید پیام بگذارید. در  روز  کاری بعدی با و

انتخاب  میکنید گروه پزشکی وابسته  را نیز    PCPهای برنامه درمانی  ما  با گر وههای پزشکی  همکاری دارند. وقتی   PCP خود  را

ارجاع    دارند هم وی همکاری خدماتی که با گروه پزشکی انتخاب   میکنید . این  امر  بدین  معنی است که   PCP شما را به متخصصان و

خواهد  داد . 

آیا به گروه    • که بررسی کنید آن استفاده  کنید مهم است که   میخواهید  از هست  اگر متخصص  یا بیمارستان  خاصی

اعضای    این فهرست نگاه کنید، یا از مرکز خدمات خیر  .  میتوانید به پزشکی   PCP شما  وابسته هستند یا

شما  را به آن متخصص معرفی   میکند یا    Health  Net  Cal  MediConnect  سؤال کنید  تا  ببینید   PCP مدنظرتان

با آن  بیمارستان  کار  میکند  یا خیر  . 

 اگر  خود  را به گروه پزشکی   PCP خود محدود  نکنید،  طرح   Health  Net  Cal  MediConnect  ممکن   •

است آن خدمات  را  تحت پوشش  قرار  ندهد  . 

انتخاب  کنی د:  لیست  ارائه دهندگان مراجعه  کرده و ارائه دهنده  را برای انتخاب   PCP، به

 ارائهکنندهای که  اکنون  با آن کار میکنید،  یا   •

است،  ی ا   • شما توصیه  شده  ارائهکنندهای که از سوی  فرد مورداعتمادتان به

او برایتان آسان است  .  • مراجعه به مطب  ارائهکنندهای که

•   )TTY:  711(  1-855-464-3572   به  کمک  نیاز دارید، لطفا  با  مرکز  خدمات اعضا  از طریق  شماره  تلفن PCP   انتخاب  اگر  در

روزهای تعطیل،   میتوانید پیام    جمعه  از  8  صبح  تا   8 شب تماس بگیرید. بعد  از ساعات اداری یا  آخر هفت هها  و روزهای دوشنبه تا

و بسایت    است. یا به بگذارید . در روز  کاری بعدی با شما  تماس گرفته  خواهد شد . این تماس رایگان

 mmp.healthnetcalifornia.com مراجعه کنید  . 

خیر  سؤالی دارید،  قبل  از مراجعه    •  اگر دربارۀ اینکه  ما  هزینۀ  خدمات یا درمان پزشکی مورد  نظر یا مورد  نیاز شما  را   میپردازیم یا

اعضا  تماس بگیرید .  آن خدمات یا درمان، با  مرکز  خدمات برای دریافت
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 )LTSS(   خدمات و پشتیبانی بلندمدت .B3 

است بتوانید خدمات و پشتیبانی بلندمدت ) LTSS ( نظیر خدمات    شما  به عنوان عضو   Health  Net  Cal  MediConnect ممکن
دریافت    خدمات مراقبتی بلندمدت  در خانه  سالمندان  را چندمنظوره  سالمندان  ) MSSP( و اجتماعمحور  بزرگساالن ) (CBAS، برنامه  خدمات

آماده کردن  غذا  و مصرف دارو به    لباس، روزمره مثل حمام رفتن، پوشیدن انجام  کارهای افرادی اس ت که  در کنید . خدمات   LTSS برای
سالمندان یا بیمارستان نیز     خانه این  موارد در ارائه اما امکان خدمات در خانه یا منطقه شما ارائه  میشود این کمک  نیاز دارند . اکثر

وجود  دارد . 

اجتماعمحور   بزرگساالن )CBAS (  میشود  .  این خدمات شامل خدمات

شناختی    که به سالمندان و بزرگساالن مبتال  به بیمار یهای  مزمن،  عارض ههای است اجتماعمحوری روزانه و برنامه   CBAS برنامه بهداشتی

وجود دارد، خدمات ارائه  میدهد .  درمان بیمارستانی احتمال نیازشان به که و/یا  معلولیت یا روانی

روزهای دوشنبه تا    )TTY:  711(  1-855-464-3572   شماره برای درخواست  CBAS،  لطفا  با    Health Net  Cal  MediConnect به

روزهای تعطیل،   میتوانید پیام  بگذارید . در روز  کاری بعدی    از   8 صبح  تا   8 شب تماس بگیرید. بعد  از ساعات اداری یا آخر  هفت هها  و جمعه

خواهد  شد .  شما تماس گرفته با

سوی طرح   Health Net Cal  MediConnect  فراهم  میشود  شامل برنامه خدمات    دیگر خدمات و پشتیبانی  طوالنی مدت که  از

چندمنظوره سالمندان  ) MSSP( و خدمات نگهداری بلند مدت  در خانه سالمندان   میشود. برنامه   MSSP به افراد   65 سال به باال  خدمات  

است و    اطمینان حاصل  میشود که خدمات مراقبت منسجم درمانی سالمندان به کمک  برنامه خانه خدمات مراقبتی بلندمدت در ارائه  میدهد. با

هر گونه  تغییری  به  خوبی- برنام هریزی شده  ب  اشد.  

ا عضا  موجود است  .  در  فصل   4 دفترچه  راهنمای این خدمات لیست کامل

 

 Health  Net  Cal  MediConnect   نحوۀ شناسایی ارائهکنندههای شبکه .B4 

ارائ هکننده درون شبکه  ما که به گروه  پزشکی   PCP شما  وابسته است دریافت کنید . اگر  به  سراغ    باید  همۀ خدمات تحت پوشش بیمه  خود  را  از
شبکه    Health  Net  Cal  MediConnect نبوده  و به گروه  پزشکی   PCP شما وابسته  نیستند  )بدون  تأییدیه  یا    ارائهکنندگانی بروید که  در

کنید .  صور تحساب  را  پرداخت مجوز  قبلی  از ما( باید  هزینه

 

 

 

 

خاص یا   خدمات یا داروی از دریافت از  Health  Net  Cal  MediConnect است که قبل یکمجوز قبلی  تأییدیهای

دریافت نکنید، برنامه   را دریافت کنید . اگر این تأییدیه را آن شبکه باید از ارائ هکن نده خارج مراجع ه به

را پوشش ندهد .  دارو خدمات یا است هزینه  Health  Net  Cal  MediConnect ممکن
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درمانی بروید؛     درمان فوری یا اورژانسی  یا دیالیز نیاز دارید و ن میتوانید نزد ارائهکننده برنامه است که شما به زمانی قانون این استثناء

سراغ    دهد   میتوانید به شما  اجازه صورتی که ابتدا   Health  Net  Cal  MediConnect به مثال  زمانی  که  از خانه دور  هستید  . همچنین  در

ارائهکننده  خارج  از برنامه درمانی یا گروه  پزشکی   PCP بروید .  

             

                    

                

  

 

اولیه نیست به  معرفی نیاز داشته باشید. در بخش   B1 این فهرست    درمانی ارائ هکننده  مراقب تهای است برای  مراجعه به پزشکی که ممکن

صفحه    5 اطالعات بیشتری  درباره  معرفی  وجود دارد  .  موسوم  به  کلید  واژگان  در

خود  را تغییر دهید . اگر  به یک ارائ هکننده درون شبکه خاص  مراجعه    • شبکه سال ارائهکننده درون  میتوانید  در هر زمانی از

است از سوی   PCP خود  به    ارائ هکنندهها  ممکن ارائ هکننده بروید. برای برخی  از آن میکردهاید، نیازی نیست که همیشه نزد

معرفی  نیاز داشته  باشید  . 

خاطر داشته باشید که  PCPهای برنامۀ  درمانی  ما  با گر وههای پزشکی مختلفی  همکاری دارن د. در  صورت تغییر   PCP خود    •  به

اعالم کنید که    اعضا درخواست برای تغییر حتما به مرکز  خدمات است گر وههای پزشکی شما نیز تغییر کند. هنگام ممکن

اعضا    دریافت کنید که به تأ ییدیه   PCP نیاز دارند . مرکز خدمات میخواهید نزد متخصص بروید یا  سایر خدمات تحت پوششی  را

شما  همچنان بتوانید  مراقبت تخصصی  و دیگر خدمات  را    اطمینان  حاصل خواهد کرد که  هنگام  تغییر   PCP خودتان،

دریافت کنید  . 

کند  .  • افراد  معلول  را برطرف   Health  Net  Cal  MediConnect با  همۀ ارائ هکنندههای درون شبکه  کار   میکند تا نیازهای

آ نها    درباره  امکانات عرض هشده  توسط اطالعاتی شامل ارائ هکنندههای درون شبکه در این  فهرست لیست در صورت مصداق،

نیز میشود  . 

 

است  به ارائ هکنندهای  مراجعه کنید  و از عرضۀ  امکانات  مورد نیاز  خود مطمئن  نیستید،   •  در صورتی که  الزم

دریافت راهنمایی، با هماهنگ کنندۀ  مراقبت  خود  صحبت     Health  Net  Cal  MediConnect  میتواند به شما  کمک کند. برای

شمارۀ   1-855-464-3572  (TTY:  711)  تماس  بگیرید .   اعضا  به کنید یا با  مرکز خدمات

 

خود     B5. نحوۀ پیدا کردن ارائهکننده    Health  Net  Cal  MediConnect در منطقه

متخصص،    درمانی اولیه، ارائهکننده  مراقب تهای مکان مرتب  شده است . انواع  ارائهکنندگان عبارتند از اساس نوع ارائ هکننده  و این فهرست بر

سالمت روانی،  خدمات و پشتیبانی    بیمارستان، خانه  سالمندان، خانه سالمندان با کادر متخصص، سازمان بهداشت خانگی، ارائ هکننده خدمات

بلندمدت، ارائ هکننده  طب  سوزنی و ارائ هکننده خدمات بینایی . ارائ هکنندگان  مراقب تهای درمانی اولیه  و متخصصان بر اساس گروه  پزشکی   

سپس  بر اسا س  شهر  و شهرک لیست  شدهاند . همۀ دیگر انواع ارائ هکنندهها  بر اساس  شهر یا  شهرک درون  هر  بخش لیست   شدهاند .  تعیینشده  و

  )TTY:  711(   1-855-464-3572   اگر  در یافتن  یک ارائه  کننده  به  کمک  نیاز دارید، لطفا  با  مرکز  خدمات اعضا  از طریق  شماره  تلفن

روزهای تعطیل،  میتوانید پیام بگذارید .  جمعه  از  8  صبح تا 8 ش ب تماس بگیرید. بعد  از ساعات اداری یا  آخر هفت هها و روزهای دوشنبه تا

اس ت .  شما تماس  گرفته  خواهد  شد . این تماس رایگان در روز  کاری بعدی با
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 B6. لیست ارائ هکنندههای درون شبکه  

فهرست ارائ هکنندههای درون  شبکه   Health  Net  Cal  MediConnect عبارتست  از : 

 متخصصان مراقبت  درم انی  از جمله  پزشک  مراقب تهای درمانی اولیه، متخصص،  پرستار متخصص، روانشناس    •

وداروساز؛   و  

 مراکز  مانند  بیمارستان، خانه  سالمندان، خانه  سالمندان  با کادر متخصص، مراکز  سالمت روانی؛  و  • 

  ارائهکننده  پشتیبانی  شامل خدمات  مراقبت  روزانۀ سالمندان، زندگی  به  کمک دیگران، خدمات   •

مصر فکنندهمحور، و عدههای  غذایی  تحوی لشده درب منزل،  سازمانهای  بهداشت خانگی؛   و  

  ارائهکننده خدمات بینایی؛ و   •

  ارائهکننده طب سو زنی .  •

ش دهاند. شما   میتوانید نام ارائهدهنده و صفحه    حروف  الفبا بر اساس نام خانوادگی لیست ارائهکنندهها به ترتیب

فهرست راهنمای    سند نیز پیدا کنید . ارائ هدهندگان در این آخر فهرست راهنمای ارائ هدهنده  را در اطالعات تماس با

شامل    ارائ هکننده لیست اطالعات تماس، الفبا و نام  خانوادگی ذکر  شدهاند. عالوه بر سند نیز برحسب  حروف آخر این

د ورههای آموزشی  توانش فرهنگی  نیز  می شود   گویش یا  گذراندن زبانهای  مورد ت خصصها  و مهار تها  مانند

 

 

  

  

 

کند   است که کمک می سالمت از خدمات مراقبت دهندگان ارائه اضافی برای شایستگی فرهنگی  دستورالعملی آموزش

زبانی و اجتماعی، فرهنگی را منطبق بر نیازهای را بشناسند و خدمات ارز شها و عقایدتان شما، هرچه بهتر پس زمینه

کنند.  ارائه شما
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 Health  Net  Cal  MediConnect    ارائ هکنندههای درون شبکه . C

ارائهکنندههای این فهرست  بر اساس گروه  پزشکی  به  ترتیب حروف  الفبا مرتب    شدهاند .  میتوانید  از هر  یک از ارائ هکنندههای این لیست   

کنید. برای برخی از خدمات  ممکن است به  معرفی از  سوی   PCP  خود  نیاز داشته باشید .   خدمات  دریافت
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اطالعات دسترسپذیری  
دهنده ا طالعات مربوط به دسترسپذیری   که نشان راهنمای ارائ هکننده اختصاص دارد فهرست در اطالعات بکار رفته به بخش زیر

مطب هر پزشک همواره دسترسی مورد نیاز  که نیست اطالعات تضمینکنندۀ این در دفتر ارائ هکننده یا محل ساختمان  است. این
دسترسی خود    شما را داشته باشد.  اگر معلولیتی دارید باید با مطب دکتر تماس بگیرید تا درباره نیازهای مربوط به  راه

صحبت کنید.   

الزامات دسترسپذیری:  

رعایت تمام معیارها : اگر ارائ ه   

کننده  تمام  )49 ( عناصر حیاتی   

)CE ( برای دسترسی افراد  با   

چهار  )4 ( بخش    معلولیت  در

رعایت کرده  ب اشد:  اصلی  را

پارکینگ،  خارج  ساختمان،  

داخل  ساختمان  و دسترسی   

برنامهای  . 

داشتن برخی معیارها : اگر  

ارائهکننده   1 یا چند   CE را  

نداشته  باشد  . 

نداشتن هی چیک از معیارها: 

اگر ارائ هکننده گزارش  دهد که  

هیچ گونه دسترسی  برای افراد  

معلول در رابطه  با  همۀ  CEها 

وجود  ندارد . 

 

در  انتظار جزئیات:اگر  

هیچگونه دادهای  برای  

پشتیبانی  از هر  یک از  

وجود    4 بخش  اصلی

نداشته  باشد . 

 

 

   

            

         

              

            

               

           

     

  

 

 

  

اریمعفیعرت ت المع

P لمح ندرو گنیارکپ یهالجدو .تاس جودمو نو رسیتسد ی(ها)ضاف و گنیارکپ یفضاگنیارکپ، 
 .تاس داربیش حطس یدارا لمح یودور روادهیپ و میعمو لقنولحم

EB گرید و لوجد داربیش حطس .رددا ودوج نماتساخ یراب یرستدس لبقا داربیش حطسنماتساخ خارج 
 رقیب دارخچر دلینص/دارچرخ دلینص یراب کافی دازهنا هب نماتساخ داربیش حطوس

ِ .تاس ضیعر  یفکا دازهنا هب هابدر .دارد جودو ردهن ،داربیش حطس فرط ود هر در
 ییهارهیگتدس هب جهزو م تاس ضیعر رقیب دارخچر یدلن/صدارچرخ دلینص ودور یراب

 .شودمی ازب نآسا هت کاس

 د(باشیم ه بعدحفدر ص یامزا این هم)ادا
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IB مجهز و تاس ضیعر رقیب دارچرخ دلین/صدارخچر دلینص یراب فیکا دازهنا هب هابدرنماتساخ لداخ 

 .تاس مجهز ردهن هب زین داخلی داربیش حطوس .شودمی ازب نآسا هت کاس ییهارهیگتدس هب

 شخپ ییهاصدا سورنآسا .اشدب آزاد دیاب نآ از میعمو فادهتاس رسونآسا جودو تورص در

 .دنتر هسیذپسرتسد هدارد ک لیرب طخ یدارا یهاهکمد و تاس نساآ نآ ندینش هد کنکمی

 گزرب رقیب دارچرخ دلین/صدارخچر دلینص ندناخچر یراب کافی دازهنا هب سورنآسا

 دلینص یراب فیکا دازۀنا هب نآ یهابدر و تسا رسیتسد لبقا ییوشتدس .تاس

 تزایجهت یدارا بطم .شودمی ازب نآسا و تاس ضیرع رقیب دارخچر دلین/صدارچرخ

 یراب رقیب دارخچر دلینص/دارچرخ دلینص وربع یراب خالی یفضا و تاس سرتسد لبقا

 یرتفد اگر .تاس ودجمو ازین تورص در دهنرباالب تازیجهت .دارد تزایجهت نیا نرابکار

 .تاس نکمم کمک ندوب نآ از فادهتاس اشدب هتداش هلپ رباالب

PA طابتار :شودمین موارد نیا هب حدوداما م تاس واردن میا لامش یاهامنرب رسیتدسیاهامنرب رسیتدس 

 در نانارکک ککم ،عقمو هب تصور هب گرید یهابقال در بطالم هئارا و ریذپسرتدس

 دننواتمین هک معلولی رادف)ا تیمعلول اب طبتی مرنابیتشپ ،یعدب یهاتیزیو یراب یزیرهامنرب

 (.دنشویم تیزیوًوراف دننامب ظرتنم ارظتنا قاتا در

~ Rx دنهم کفرا را تدمدنلب فصری مراب الزم نزاید منواتمی هنوخادار نیا. 

.ردیذپمی دیجد ماریب حاضر لحا در شکزپدیجد نمارایب +

.ردیذپمی مییدق ماریب طفق حاضر لحا در شکزپمییقد ماریب #

.ردیذپمین را ماریب حاضر لحا در شکزپماریب ندوب*

.دارد قرار سوبوتا ریمس در نکام نیا هک تسا عالم کردها دهننکهئارا سوبوتا ریمس

ارائ هکننده    خود که از  سوی دسترسی افراد  با  معلولیت  را اطالعات شرکت   Health Net  Community Solutions. نمیتواند  صحت
صورت حضوری تایید   از  طریق بررسی دسترس  پذیری مکان )ASR( به اطالعات  را این زیرا  برنامه درمانی گزارش  شده را تضمین کند

که    کنند و در  صورتی سؤال درباره دسترسی افراد  معلول ارائ هکننده تماس بگیرند تا اعضا  توصیه  میشود که از قبل با نکرده است. به
اطالعات گزار ششده  صحیح  نیست  فورا  با  برنامه درمانی  تماس  بگیرند . 

 

ً
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 C1. ارائه دهندگان مراقبت ها ی  اولیه/متخصصان   
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C2 . بیمارستانها/سایر امکانات   
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داروخان ههای درون شبک ه   D . لیست

شبکه   Health  Net  Cal  MediConnect  قرار دارند  . این    ارائه   میدهد که  در فهرست، لیست داروخانههایی  را این  بخش  از

در اختیار اعضای  برنامه درمانی  قرار دهند .   داروخان ههای درون شبکه داروخان ههایی هستند که موافقت کرد هاند داروهای  تجویزی  را

استفاده کنند مگر  در موارد   شبکه برای دریافت داروی تجویزی داروخان ههای اعضای   Health  Net  Cal  MediConnect باید  از

اورژانسی  یا مراقب تهای فوری  .  

این خدمات  را   • شبکه بروید باید هزینۀ  در صورتی که خارج  از شرایط اورژانسی  برای گرفتن نسخه به داروخانه خارج  از

خودتان  پرداخت ک نید .  

اعضای   Health  Net  Cal  MediConnect  را  بخوانید .  • اطالعات بیشتر  دفترچه راهنمای  برای

شبکه  را به    انتشار این فهرست، برخی داروخان ههای کند  . ممکن است پس  از فهرست شبکه  را این فهرست ن میتواند  همه داروخان ههای

کرده  باشیم  .  حذف آن برنامه  خود اضافه یا  از

و بسایت    شبکه   Health  Net  Cal  MediConnect در منطقه  خود، به اطالعات داروخان ههای درون برای دسترسی  به بروزترین

اعضا  به    ساعت   8 صبح  تا    8 شب با  مرکز خدمات جمعه  از دوشنبه تا کنید یا  روزهای  mmp.healthnetcalifornia.com مراجعه

ساعات اداری یا    دوشنبه تا جمعه  از  8  صبح  تا   8  شب تماس بگیرید. بعد  از شمارۀ  TTY:  711 (  1-855-464-3572(، روزهای

است  .  رایگان شد. این تماس شما تماس گرفته  خواهد روزهای تعطیل،  میتوانید پیام بگذارید. در روز  کاری بعدی با آخر  هفت هها و

برای دریافت  توضیحات  کامل درباره  پوشش  بیمه  نسخه  خود  از جمله  چگونگی  گرفتن  نسخه  خود لطفا دفترچه راهنمای اعضا و  فهرست   

داروهای تحت پوشش   Health  Net Cal  MediConnect  را  بخوانید .  میتوانید فهرست داروها  را  در و بسایت  ما  به نشانی   

 .mmp.healthnetcalifornia.com مشاهده کنید.  

  

ً 
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 Health  Net  Cal  MediConnect   شناسایی داروخانههای شبکه  D1. چگونگی

این  موارد نیز   میشود  :  شما  شامل شبکه داروخان ههای برنامه درمانی همراه  با داروخان ههای   خردهفروش،

اعضا    • از  طریق شرک تهای پست یا حم لونقل به  داروخانه با  امکان سفارش پستی  داروی تجویزی تحت پوشش  را

ارسال   میکند . 

صورت  وریدی، درون عضله یا به رو شهای غیردهانی   •  داروخان ههای تزریق خانگی داروهای تجویزی که به

توسط ارائ هکننده آموز شدیده  در خانه شما  ارائه   میشوند  را  آماده   میکنند . 

ساکنان مراکز  مراقبت بلندمدت مثل خانه سالمندان  خدمات ارائه   میکنند .   •  داروخان ههای  مراقبت بلندمدت ) LTC( به

ای / برنامه بهداشت شهری  سرخپوستان . •  داروخانه  های  ) I/T/U ( خدمات بهداشتی سرخپوستان / قبیله

روماتیسم    • درمان  عارض ههای پیچیده یا  مزمن و نادر مثل  سرطان،  داروخان ههای تخصصی داروها  را برای

مفصلی،  هموفیلی،  اچآ یوی در اختیار اعضا  قرار   میدهند . 

نیازی نیست که برای دریافت نسخ ههای  خود  به یک داروخانه واحد  بروید  . 
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 D2. ذخیرۀ بلندمدت داروهای تجویزی   

شما  امکان   میدهد  تا میزان  الزم برای    •  برنا مههای سفارش   پستی. ما  برنامه سفارش پستی ارائه   میکنیم که به

کنید. سهم  بیم هشده  برای ذخیرۀ    منزل  خود دریافت ارسال مستقیم به خود  را  با مصرف   90 روز داروهای تجویزی

ذخیرۀ  یک  ماهه یکسان اس ت.    90 روزه  با

است ذخیرۀ   90 روزه    •  برنا مههای   90 روزه  داروخانه خرد هفروش  . برخی داروخان ههای خردهفروش نیز  ممکن

اس ت .   ذخیرۀ یک ماهه یکسان ذخیرۀ   90 روزه با دهند . سهم  بیمهشده  برای ارائه داروهای تجویزی  را
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 Health  Net  Cal  MediConnect    داروخان ههای درون شبکه .E

زنجیره ای،    خرده  فروشی  و است . انواع داروخانه  ها شامل داروخانه  های این فهرست بر اساس نوع داروخانه  و مکان مرتب  شده

ای / برنامه   خدمات بهداشتی  سرخپوستان / قبیله ) I/T/U (  مراقبت طوالنی مدت، داروخانه  های سفارش پستی، تزریق  در منزل،

داروخانه  های  تخصصی است  . داروخانهها  بر اساس  کانتی،  شهر و کد پستی درون  هر  بخش لیست    بهداشت شهری  سرخپوستان  و

خالف  آن ذکر شده باشد  .   شبکه  ما استفاده کنید؛ مگر اینکه  در هر  بخش داروخا نههای درون  شدهاند . میتوانید  از هر  یک  از

است تحت پوشش    Medi-Cal در داروخانه  های   خاص  قرار  نگیرند   برخی  داروهای  )عمدتا بدون نسخ ه( ممکن
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 E1. داروخانههای خردهفروش و زنجیرهای   
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سفارش پستی     E2. داروخانه

خود  تحویل بگیرید . داروخانه باید قبل    درب منزل سفارش پستی شبکه  ما  داروی تجویزی  را میتوانید  از طریق برنامه تحویل

دریافت کند  .  از ارسال دارو  به  شما،  تأییدیه شما  را

داشته باشید که ظرف مدت     انتظار خودکار ثبت نام کنید . معموال باید دارید که برای تحویل  سفارش پستی این گزینه را همچنین

دریافت   میکند داروی تجویزی  خود  را تحویل بگیرید . اگر    شما  را سفارش پستی  سفارش زمانی که داروخانه  10 روز  از
دارو)ها ی( تجویزی  خود  را ظرف این مدت دریافت  نکردید،  اگر   میخواهید سفارش  خودکار خود را  لغو کنید  یا   میخواهید  

روزهای دوشنبه  تا  جمعه  از ساعت     که  نمیخواهید  یا  نیاز  ندارید   بدهید لطفا  درخواست استرداد  وجه داروهای دریافت   شدهای  را

آخر  هفتهها  و   ساعات اداری یا  8 صبح  تا   8 شب  با  ما  به  شمارۀ   TTY:711(   1-855-464-3572( تماس بگیرید. بعد  از
کس ب    است . جهت رایگان شما تماس گرفته  خواهد شد . این تماس روزهای تعطیل،  میتوانید پیام بگذارید. در روز  کاری بعدی با

اطالعات بیشتر در مورد داروخان ههای سفارش پستی به  فصل   5 کتابچه راهنمای ا عضا  مراجعه کنید  . 

 

  

ً

ً
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 E3. داروخانههای تزریق خانگی  

داروخان ههای  تزریق  خانگی  معموال  برای  بیمارانی است  که درمان  تزریق  خانگی دارند  و  ممکن است  قابل ارائه  به  همۀ  اعضا   

کنید. برای کسب معلومات بیشتر،   شبکه  داروخان ههای  ما  مراجعه نباشند . میتوانید به  هر  یک داروخانههای تزریق خانگی  از بین

اعضا  از طریق شماره تلفن  TTY:  711(  1-855-464-3572 ( روزهای دوشنبه تا جمعه  از  8 صبح  تا     لطفا  با  مرکز  خدمات

شما    روزهای تعطیل،  میتوانید پیام بگذارید. در  روز  کاری بعدی با سا عات اداری یا  آخر هفت هها و  8 شب تماس بگیرید. بعد از
است  .  خواهد  شد . این تماس  رایگان تماس گرفته
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ً
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 E4. داروخانههای مراقبت بلندمدت  

ساکنان مراکز  مراقبت بلندمدت  مانند خانۀ سالمندان   میتوانند داروهای تجویزی تحت پوشش   

از  طریق داروخانه  آن  مرکز  یا  هر داروخانه دی گر شبکه  تهیه  کنند .    Health  Net  Cal  MediConnect  خود  را

اعضا  مراجعه کنید .  اطالعات بیشتر درباره  پوشش بیمه دارو در موارد  خاص، به  فصل   5 دفترچه راهنمای برای کسب

داروخان ههای  مراقبت  بلندمدت  معموال  به  ساکنان  مراکز  مراقبت  بلندمدت اختصاص  دارد و  ممکن است  قابل ارائه  به  همۀ اعضا   

نباشند. برای کسب اطالعات بیشتر،  لطفا با   Health Net  Cal  MediConnect به  شماره  1-855-464-3572   

روزهای تعطیل،    آخر  هفت هها  و ساعات اداری یا جمعه  از  8  صبح  تا   8  شب تماس بگیرید. بعد  از )TTY:  711 ( روزهای  دوشنبه تا

است  .  رایگان شما تماس گرفته  خواهد شد . این تماس میتوانید پیام بگذارید. در روز  کاری بعدی با

 

  

ِ

ً
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سرخپوستان    / قبیله ای / برنامه بهداشت شهری سرخپوستان خدمات بهداشتی ) I/T/U ( های  E5. داروخانه

  ) I/T/U(  به داروخانه  های Health Net  Cal  MediConnect   شبکه داروخان ههای فقط بومیان  آمریکا  و بومیان آالسکا  از طریق

ای / برنامه بهداشت شهری  سرخپوستان دسترسی دارند . دیگران به  جز  بومیان  آمریکایی و بومیان   خدمات بهداشتی سرخپوستان / قبیله

این داروخان هها مراجعه کنند  .  اضطراری( بتوانند به شرایط محدود  )به عنوان مثال  موارد آالسکا  ممکن است  در

  )TTY:  711(   1-855-464-3572   شماره اطالعات بیشتر،  لطفا با   Health Net  Cal  MediConnect به برای کسب

روزهای تعطیل،   میتوانید پیام    جمعه  از  8  صبح  تا   8 شب تماس بگیرید . بعد  از ساعات اداری یا  آخر هفت هها  و روزهای دوشنبه تا

اس ت .  بگذارید . در روز  کاری بعدی با شما  تماس گرفته  خواهد شد . این تماس رایگان
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 E6. داروخانههای تخصصی   

درمان  عارض ههای پیچیده یا  مزمن و نادر مثل سرطان، روماتیسم  مفصلی،  هموفیلی،    داروخان ههای تخصصی داروها  را برای

اچآ یوی در اختیار اعضا  قرار   میدهند . برای کسب اطالعات  بیشتر،  لطفا با   Health Net  Cal  MediConnect به  شماره  

جمعه  از   8 صبح  تا   8 شب تماس بگیرید. بعد  از ساعات اداری،  در   دوشنبه تا روزهای )TTY:  711(   1-855-464-3572

شد. این تماس     شما تماس گرفته  خواهد روزهای تعطیل،  میتوانید پیام بگذارید. در روز  کاری بعدی با آخر  هفت هها و

رایگان است  . 
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