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 مقدمھ دفترچھ راھنمای اعضا
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 Health Net Cal MediConnectبیمھ سالمت و دارویی تحت برنامھ 
در این دفترچھ راھنما درباره پوشش بیمھ تحت برنامھ Health Net Cal MediConnect تا 31 دسامبر 2019 اطالعاتی ارائھ می 
شود. در این دفترچھ درباره خدمات مراقبت درمانی، خدمات بھداشت رفتاری (بھداشت روانی و اختالل مربوط بھ اعتیاد)، پوشش داروی 
نسخھ دار و خدمات و حمایت ھای طوالنی مدت توضیحاتی ارائھ شده است. خدمات و حمایتھای بلندمدت بھ شما کمک میکنند تا بھ جای 

 ،(CBAS) رفتن بھ آسایشگاه یا بیمارستان در خانھ باقی بمانید.خدمات و حمایت ھای بلندمدت شامل خدمات بزرگساالن مبتنی بر انجمن
برنامھ خدمات رسانی چندمنظوره بھ سالمندان (MSSP) و خدمات مربوط بھ خانھ سالمندان (NF) می باشد. عبارت ھای کلیدی و تعریف 

آنھا بھ ترتیب حروف الفبا در بخش آخر دفترچھ راھنمای اعضا ارائھ شده اند. 

 این یک سند حقوقی مھم است. لطفاً آن را در محل امنی نگھ دارید.

ارائھ می شود. وقتی در این دفترچھ راھنمای  .Health Net Community Solutions, Incتوسط  Cal MediConnectاین طرح 
است. وقتی از عبارت  .Health Net Community Solutions, Inc"مال ما" استفاده می شود بھ معنای اعضا عبارت ھای "ما" یا 

 Health Net Cal MediConnect Plan (MedicareMedicaid Plan)ھای "طرح" و "برنامھ" استفاده می شود بھ معنای 
 است.

ای، روسی، اسپانیایی، تاگالوگ و ویتنامی صحبت می کنید، خدمات  توجھ: اگر بھ زبان ھای عربی، ارمنی، کامبوجی، چینی، فارسی، کره
شب، دوشنبھ تا  8صبح تا  8، از (TTY:711) 18554643571کمک زبانی بھ صورت رایگان در دسترس شما ھستند. با شماره 
یام بگذارید. در روز کاری بعدی با شما توانید پھا و روزھای تعطیل، میجمعھ تماس حاصل فرمایید. بعد از ساعات اداری یا در آخر ھفتھ

 تماس گرفتھ خواھد شد. این تماس رایگان است. 
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ATTENTION: If you do not speak English, language assistance services, free of charge, are 
available to you. Call 18554643571 (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 18554643571 (TTY՝ 711): Մի անձ 
այստեղ է Ձեզ հետ զրուցելու նպատակով երկուշաբթիից ուրբաթ, կ.ա. 8:00ից կ.հ. 8:00ը: 
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 18554643571 (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.  
18554643571 (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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 PAALALA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, available sa inyo ang mga serbisyo ng tulog sa 
wika, nang walang singil. Tumawag sa 18554643571 (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 magiwan 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 18554643571 (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. 

 

یل صوتی بھ صورت رایگان دریافت کنید. با شما می توانید این دفترچھ را بھ فرمت ھای دیگر مانند چاپ با حروف بزرگ، خط بریل یا فا
شب، دوشنبھ تا جمعھ تماس حاصل فرمایید. بعد از ساعات اداری یا در آخر  8صبح تا  8، از (TTY:711) 18554643571شماره 

 یگان است.توانید پیام بگذارید. در روز کاری بعدی با شما تماس گرفتھ خواھد شد. این تماس راھا و روزھای تعطیل، میھفتھ

ھای دیگر، مانند خط بریل یا چاپ درشت، یا بھ بھ طور مداوم مطالب را بھ فرمت Health Net Cal MediConnectاگر مایلید کھ 
زبانی بھ غیر از انگلیسی برای شما ارسال کند، لطفاً با مرکز خدمات اعضا تماس حاصل فرمایید. بھ خدمات اعضا اطالع دھید کھ می 

 تی برای دریافت مطالب بھ فرمت یا زبانی دیگر ارائھ کنید. خواھید درخواس

 

 ВНИМАНИЕ: Если вы говорите порусски, мы можем предложить вам бесплатные 
услуги переводчика. Звоните по телефону 18554643571 (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. 

 

 ATENCIÓN: Si usted habla español, hay servicios de asistencia de idiomas disponibles para 
usted sin cargo. Llame al 18554643571 (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. 
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 سلب مسئولیت

 Health Net Community Solutions, Inc.  یک برنامھ درمانی طرف قراردادMedicare  وMediCal  است کھ مزایای
 ھد.ھر دو برنامھ را در اختیار اعضا قرار می د

  ارائھ دھندگان خارج از شبکھ/فاقد قرارداد ھیچ تعھدی در قبال اعضایHealth Net Cal MediConnect  ندارند بجز در موارد
اضطراری. برای کسب اطالعات بیشتر، از جملھ درباره سھم ھزینھ ھای مربوط بھ خدمات خارج از شبکھ با شماره تلفن خدمات 

 چھ راھنمای اعضا مراجعھ کنید.اعضای ما تماس بگیرید یا بھ دفتر

  پوشش بیمھ تحت برنامھHealth Net Cal MediConnect) حداقل پوشش بیمھ ضروری ،MEC ،خواھد بود. این پوشش (
کند. برای کسب ) را برآورده میACAالزامات مسئولیت فردی مشترک قانون حفاظت از بیمار و مراقبت مقرون بھ صرفھ (

) بھ آدرس IRSبھ سایت خدمات درآمد داخلی ( MECایط الزم و تعھدات مشترک افراد برای اطالعات بیشتر در مورد شر
FamiliesandAct/IndividualsCarewww.irs.gov/Affordable  .مراجعھ کنید 

 

http://www.irs.gov/Affordable-Care-Act/Individuals-and-Families
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 وان یکی از اعضا : شروع بھ کار بھ عن1بخش 

 مقدمھ

و  Medicareاست، یک طرح سالمت کھ ھمھ خدمات  Health Net Cal MediConnectاین بخش شامل اطالعاتی درباره 
MediCal  را تحت پوشش قرار می دھد و شما در آن عضو خواھید بود. ھمچنین اطالعاتی درباره خدمات مورد انتظار و دیگر خدماتی

دریافت خواھید کرد در اختیارتان قرار می دھد. عبارت ھای کلیدی و تعریف آنھا بھ ترتیب  Health Net Cal MediConnectکھ از 
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A بھ .Health Net Cal MediConnect خوش آمدید 

Health Net Cal MediConnect  یک طرحCal MediConnect Plan  .استCal MediConnect Plan  سازمانی است
متشکل از پزشکان، بیمارستان ھا، داروخانھ ھا، ارائھ دھندگان خدمات و پشتیبانی طوالنی مدت، ارائھ دھندگان خدمات سالمت روانی و 

ھای مراقبتی را نیز برای کمک در مدیریت ھمھ ارائھھنگی امور مراقبت از سالمت و گروهسایر ارائھ دھندگان. این سازمان مسئولین ھما
 کنند.کنندگان و خدمات شما در استخدام دارد. این اشخاص مراقبت مورد نیاز شما را با تشریک مساعی ارائھ می

Health Net Cal MediConnect  توسط دولت ایالتی کالیفرنیا و مراکز خدماتMedicare  وMedicaid )CMS مورد تأیید (
 در اختیارتان قرار دھند. Cal MediConnectقرار گرفتھ است تا خدمات را بھ عنوان بخشی از 

Cal MediConnect باشد کھ تحت نظارت دولت کالیفرنیا و فدرال بوده تا مراقبت بھتر را در اختیار اشخاصی یک برنامھ تجربی می
ھای جدید خواھند روشعضویت دارند. براساس این تجربھ، دولت ایالتی و فدرال می MediCalو  Medicareقرار دھد کھ در ھر دوی 

 را آزمایش کنند. MediCalو  Medicareبرای بھبود نحوه دریافت خدمات 

 توانید روی آن حساب کنیدای کھ میتجربھ

 حساب کنید. توانید روی آن اید کھ میای ثبت نام کردهشما در برنامھ درمانی

Health Net  بھ بیش از یک میلیون نفر درMedicare  وMediCal کند تا خدمات مورد نیاز خود را دریافت کنند. ما کمک می
 انجام می دھیم: شما بھ اضافھ بسیاری خدمات دیگر MediCalو  Medicareاینکار را توسط عرضھ دسترسی بھتر بھ مزایا و خدمات 

کنیم؛ این خدمات با توجھ و رسیدگی دقیق، مثبت و سفارشی بھ شما کھ عضو ما مان افتخار میالعادهن فوقما بھ خدمات مشتریا •
توانند بدون استفاده از خدمات دیده مرکز خدمات ما، شما را منتظر نخواھند گذاشت و میاند. کارکنان آموزشھستید ممکن شده

نند. ما خدمات "ویژه ای) را در اختیارتان قرار می دھیم کھ بھ شما کمک می کند ترجمھ شفاھی، بھ چندین زبان از شما پشتیبانی ک
بتوانید از مزایای موجود استفاده کنید، ھمانطور کھ بھ خانواده خود خدمات رسانی می کنیم تا از این طریق بتوانیم بھ سرعت 

 پاسخگوی نیازھای درمانی شما باشیم.
ھای ارزشمندی از پزشکان ھستیم. پزشکان و متخصصان شبکھ شبکھ سال است کھ مشغول ایجاد 25ما حدود  •

Cal MediConnect ھای الزم را بھ کنند تا اطمینان حاصل کنند کھ شما مراقبتھای پزشکی ھمکاری میما با ھم در گروه
 ھنگام نیاز دریافت کنید. 

کنند کھ شما زندگی ین کارمندان ما ھمان جایی زندگی میجامعھ شما یعنی جامعھ ما. ما شرکتی در جنوب کالیفرنیا ھستیم، بنابرا •
 کنیم:کنید. ما در موارد زیر از جامعھ محلی خود حمایت میمی

 معاینات تشخیصی بھداشتی در ھمایش ھای محلی بھداشتی و مراکز جامعھ محلی 
 کالس ھای آموزش بھداشتی بدون ھزینھ 
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B اطالعات مربوط بھ .Medicare  وMediCal  

B1 .Medicare 
Medicare :نام برنامھ بیمھ درمانی فدرال برای اشخاص زیر است 

 سال بھ باال، 65اشخاص  •

 ھای خاصی دارند، وسال کھ ناتوانی 65اشخاص زیر  •

 اشخاص مبتال بھ بیماری مرحلھ انتھایی بیماری کلیوی (نارسایی کلیھ) •

B2 .MediCal 
MediCal  نام برنامھMedicaid فرنیا می باشد. ایالت کالیMediCal  توسط دولتی ایالتی ارائھ شده و ھزینھ آن توسط دولت ھای ایالتی

) و LTSSھای بلندمدت (کند ھزینھ خدمات و حمایتبھ اشخاص با درآمد و منابع محدود کمک می MediCalشود. و فدرال تأمین می
 نیستند را پوشش می دھد.  Medicareروھای اضافی کھ تحت پوشش ھای پزشکی خود را پرداخت کنند. این برنامھ خدمات و داھزینھ

 ھر ایالت درباره موارد زیر تصمیم گیری می کند:

 نحوه محاسبھ درآمد و منابع، •

 افراد واجد شرایط، •

 چھ سرویس ھایی تحت پوشش قرار می گیرند و  •

 ھزینھ خدمات.  •

 تحت قوانین فدرال باشند بر عھده ایالت است.تصمیم گیری در مورد اجرای برنامھ ھای ایالتی تا زمانی کھ 

Health Net Cal MediConnect  مورد تأییدMedicare  و دولت کالیفرنیا می باشد. شما می توانید خدماتMedicare  و
MediCal :را از طریق برنامھ درمانی ما تا زمانی دریافت کنید کھ 

 ما تصمیم بگیریم کھ برنامھ درمانی را عرضھ کنیم، و •

• Medicare .و ایالت کالیفرنیا بھ ما اجازه دھند ھمچنان این طرح را ارائھ کنیم 

تأثیری  MediCalو  Medicareحتی اگر برنامھ درمانی ما در آینده بھ فعالیت خاتمھ دھد، روی واجد شرایط بودن شما برای خدمات 
 نخواھد داشت.
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Cمزایای این طرح . 

دریافت می کنید، از جملھ  Health Net Cal MediConnectتحت پوشش را از  MediCalو  Medicareاکنون ھمھ خدمات 
 داروھای نسخھ ای. شما ھزینھ دیگری را برای عضویت در این برنامھ درمانی پرداخت نخواھید کرد.

Health Net Cal MediConnect  کمک خواھد کرد کھ مزایایMedicare  وMediCal مل شما بھ صورت بھتری بایکدیگر ع
 کرده و برای شما مفیدتر باشند. برخی از مزایا:

 نیازھای بیمھ ای سالمتتان ھمکاری داشتھ باشید. ھمھطرح سالمت برای  یکمی توانید با  •

کنید. تیم مراقبتی شما ممکن است شامل خود شما، ارائھ شما یک تیم مراقبتی خواھید داشت کھ خود شما در ایجاد آن کمک می •
 شما، پزشکان، پرستاران، مشاورین و سایر متخصصین بھداشتی باشد.کننده مراقبت بھ 

 شما بھ یک مسئول ھماھنگی امور مراقبت از سالمت دسترسی خواھید داشت. این شخصی با شما،  •
Health Net Cal MediConnect .و تیم مراقبتی شما ھمکاری دارد تا در ایجاد برنامھ درمانی کمک کند 

 از خودتان را با کمک تیم مراقبتی و مسئول ھماھنگی امور مراقبت از سالمت مدیریت کنید.شما می توانید مراقبت  •

تیم مراقبت و مسئول ھماھنگی امور مراقبت از سالمت با شما ھمکاری کرده تا یک برنامھ مراقبتی را ایجاد کنید کھ برای  •
سازی خدمات مورد نیاز شما کمک خواھد ت بھ ھماھنگبرآوری نیازھای مراقبتی شما بھ طور ویژه طراحی شده باشد. تیم مراقب

 کرد. برای مثال، یعنی:

o  تیم مراقبتی شما اطمینان حاصل خواھد کرد کھ پزشکان شما از ھمھ داروھای مورد مصرف شما آگاھی داشتھ باشند تا
اثرات جانبی کھ ممکن  کنید و بنابراین پزشکان شما بتوانند ھرگونھبتوانند مطمئن شوند داروھای درست را مصرف می

 است در نتیجھ داروھا ایجاد شوند را کاھش دھند.

o شود کھ نتایج آزمایشات در اختیار پزشکان شما و سایر ارائھ کنندگان مربوطھ قرار داده شوند.تیم مراقبتی شما مطمئن می 

D منطقھ خدماتی .Health Net Cal MediConnect 

 .90704شود: لس آنجلس بھ غیر از کدپستی زیر: الیفرنیا میمنطقھ خدماتی ما شامل این کانتی در ک

 شوند. Health Net Cal MediConnectتوانند عضو کنند میتنھا اشخاصی کھ در این منطقھ خدماتی زندگی می

بجایی و خروج از ، نمی توانید در این طرح باشید. برای کسب اطالعات بیشتر درباره تأثیر جااگر بھ خارج از منطقھ خدماتی ما بروید
 مراجعھ کنید. الزم است با مددکار تعیین واجد شرایط بودن کانتی محلی خود تماس بگیرید: 8منطقھ خدماتی بھ بخش 
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 تلفن رایگان محلی: تلفن تماس

18775974777 

 تلفن رایگان در سرتاسر ایالت:

18005415555 

 باشد. این تماس رایگان می

 بعدازظھر، بھ جز تعطیالت 5:00ح تا صب 8:00دوشنبھ تا جمعھ، 

TTY :تلفن رایگان محلی 

18006604026 

TTY :در سرتاسر ایالت 

 (خدمات رلھ ملی) 711

این شماره برای افراد دارای مشکالت شنوایی یا گفتاری است. شما برای تماس بھ تجھیزات تلفنی ویژه 
 نیاز دارید.

بھ این آدرس نامھ 
 ارسال کنید

 ترین دفتر خدمات اجتماعی بھ وایت پیجز تحت دولت کانتی مراجعھ کنید.برای نزدیک

 http://dpss.lacounty.gov/programs.cfm وبسایت

Eچھ چیز باعث می شود واجد شرایط عضویت در طرح باشید؟ . 

 شما تا زمانی برای عضویت در برنامھ درمانی واجد شرایط ھستید کھ:

 وزندگی کردن در منطقھ خدماتی،  •

  و سالھ یا بیشتر باشید، 21در زمان ثبت نام  •

 ورا داشتھ باشید،  Medicare Part Bو  Medicare Part Aھر دو مورد  •

 را دریافت کنید، از جملھ: CalMediواجد شرایط بوده و مزایای کامل  CalMediدر حال حاضر برای  •

o ) افرادی کھ در برنامھ خدمات چندمنظوره بھ افراد مسنMSSPنام کرده اند ) ثبت. 

o .افرادی کھ از شرایط الزم کھ در بخش مربوط بھ سھم ھزینھ کھ در باال توصیف شد برخوردار ھستند 

o ساکنین آسایشگاه با سھیم شدن در ھزینھ، و 

o شدگان در نامثبتMSSP  .با سھیم شدن در ھزینھ 

 .شتھ باشیدشھروند ایاالت متحده باشید یا بھ صورت قانونی در ایاالت متحده حضور دا •

http://dpss.lacounty.gov/programs.cfm
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ممکن است مقررات دیگری برای واجد شرایط بودن در کانتی شما وجود داشتھ باشند. برای کسب اطالعات بیشتر با مرکز خدمات اعضا 
 تماس بگیرید.

Fشوید. انتظارات شما وقتی برای اولین بار عضو برنامھ درمانی می 

روز برایتان انجام می شود  90تا  45) در فاصلھ HRAی ریسک سالمت (وقتی برای اولین بار بھ این طرح ملحق می شوید، یک ارزیاب
 .کھ این امر بھ وضعیت سالمت شما بستگی دارد (ریسک باال یا پایین)

) می individual care plan, ICPاساس ایجاد برنامھ مراقبت شخصی شما ( HRAرا برای شما تکمیل کنیم.  HRAالزم است کھ یک 
 ,longterm services and supportsھای بلندمدت (تی برای شناسایی نیازھای پزشکی، خدمات و حمایتشامل سؤاال HRAباشد. 

LTSS.و بھداشت رفتاری و عملکرد شما خواھد بود ( 

 را می توان توسط دیدار حضوری، تماس تلفنی یا از طریق پست پر کرد. HRAبا شما تماس خواھیم گرفت.  HRAما برای پر کردن 

 را برای شما ارسال خواھیم کرد.  HRAت بیشتر در مورد اطالعا

برای شما تازگی دارد، می توانید برای مدت مشخصی بھ رفتن نزد پزشکی کھ االن نزد وی  Health Net Cal MediConnectاگر 
ماه ارائھ دھندگان فعلی و  12ا در صورتی کھ ھمھ شرایط زیر را داشتھ باشید در زمان ثبت نام می توانید حداکثر ت می روید ادامھ دھید.

 خدمات تأیید شده فعلی را در اختیار داشتھ باشید.

 کننده کنونی خود ادامھ دھید.کننده شما بھ طور مستقیم از ما درخواست کنید کھ بھ رفتن نزد ارائھشما، نماینده شما یا ارائھ •

 ھای درمانی اصلی را ثابت کنید. منظور ما از راقبتکننده مشما بتوانید بھ استثنای چند مورد، رابطھ موجود با ارائھ •
 ماه قبل از تاریخ اولین ثبت نام در  12"ارتباط فعلی و موجود" بھ این معنی است کھ حداقل یک بار در طول 

Health Net Cal MediConnect  .برای ویزیت ھای غیراورژانسی بھ ارائھ دھنده خارج از شبکھ مراجعھ کرده باشید 

o  دھید رابطھ موجود را با بررسی اطالعات درمانی شما کھ در دسترس داریم یا اطالعاتی کھ شما بھ ما ارائھ میما یک
 مشخص خواھیم کرد.

o  توانید از ما درخواست کنید کھ تصمیم سریع روز فرصت داریم. ھمچنین می 30ما برای پاسخگویی بھ درخواست شما
 پاسخ دھیم. روز 15تری را اتخاذ کنیم و باید در ظرف 

o کننده شما باید اسنادی را در مورد رابطھ موجود نشان داده و با شرایط کنید، شما یا ارائھوقتی درخواستی ثبت می
 خاصی موافقت کنید.

)، خدمات جابجایی و دیگر خدمات کمکی یا خدماتی ه در DMEاین درخواست برای ارائھ دھندگان تجھیزات پزشکی بادوام (نکتھ: 
Cal MediConnect پذیرفتھ نخواھد شد نیستند . 

 الزم است توسط سایر پزشکان یا ارائھ دھندگان در شبکھ  دوره تداوم دریافت خدمات درمانیبعد از پایان 
Health Net Cal MediConnect مگر اینکھ کھ با گروه پزشکی ارائھ دھنده خدمات مراقبتی اولیھ شما ھمکاری دارند  ویزیت شوید

 ای است کھ با برنامھ درمانی ھمکاری دارد.کنندهکننده شبکھ ارائھخارج از شبکھ مورد نظر شما توافق نامھ داشتھ باشیم. ارائھما با پزشک 
را از  PCPھنگامی کھ در برنامھ درمانی ما ثبت نام می کنید، یک گروه پزشکی تحت قرارداد را از شبکھ ما انتخاب خواھید کرد. یک 

تحت قرارداد انتخاب نکنید، ما برایتان تعیین خواھیم  PCPاگر یک گروه پزشکی و  قرارداد انتخاب خواھید کرد. نیز گروه پزشکی تحت
 مراجعھ کنید. 3کرد. برای کسب اطالعات بیشتر در مورد دریافت خدمات درمانی بھ بخش 
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Gتیم مراقبتی و طرح مراقبت . 

G1تیم مراقبتی . 
تواند بھ شما کمک کند. گروه درمانی ممکن است شامل پزشک تان کمک الزم دارید؟ گروه درمانی میآیا برای دریافت مراقبت مورد نیاز

 کنید.شما، مسئول ھماھنگی امور مراقبت از سالمت، یا کارکن مراقبتی دیگری باشد کھ خودتان انتخاب می

ت مراقبتی کھ الزم دارید آموزش دیده است. مسئول ھماھنگی امور مراقبت از سالمت شخصی است کھ برای کمک بھ شما برای مدیری
کنید، یک مسئول ھماھنگی امور مراقبت از سالمت برایتان مشخص ثبت نام می Health Net Cal MediConnectکھ در ھنگامی

ابع بھ من خدماتی کھ شما الزم دارید را ارائھ نکند، این شخص شما را Health Net Cal MediConnectخواھد شد. ھمچنین اگر 
 . اجتماعی ارجاع خواھد داد

شب، دوشنبھ تا جمعھ تماس حاصل  8صبح تا  8، از (TTY: 711) 18554643571برای درخواست گروه درمانی با شماره 
ن تماس توانید پیام بگذارید. ایھا و روزھای تعطیل، میشب، دوشنبھ تا جمعھ. بعد از ساعات اداری یا در آخر ھفتھ 8صبح تا  8فرمایید. از 

 رایگان است. در روز کاری بعدی با شما تماس گرفتھ خواھد شد. 

G2طرح مراقبت . 
دھد کھ بھ چھ تیم مراقبتی شما با شما ھمکاری کرده تا یک برنامھ مراقبتی را ایجاد کنید. یک برنامھ مراقبتی بھ شما و پزشکتان نشان می

شما است. برنامھ مراقبتی  LTSSت کنید. این برنامھ شامل نیازھای پزشکی، رفتاری و ھا را دریافتوانید آنخدماتی نیاز دارید و چطور می
 شود.شما تنھا برای شما و نیازھایتان ایجاد می

 برنامھ مراقبتی شما شامل موارد زیر است:

 اھداف مراقبت درمانی شما. •

 ای برای اینکھ چھ زمانی باید خدمات مورد نیازتان را دریافت کنید.برنامھ •

ھا با شما درباره خدمات مورد نیازتان صحبت خواھند کرد. پس از ارزیابی مراقبت درمانی شما، تیم مراقبتی با شما مالقات خواھد کرد. آن
رسانند کھ ممکن است بخواھید دریافت کنید. برنامھ مراقبتی شما مطابق با نیازھایتان خواھد بود. ھا خدماتی را بھ اطالعتان میھمچنین آن

 روز کنید.اقل یکبار در سال، تیم مراقبتی با شما ھمکاری کرده تا برنامھ مراقبتی خود را بھحد

H طرح ویژه ماھیانھ .Health Net Cal MediConnect 

Health Net Cal MediConnect .طرح ویژه ماھیانھ ندارد 

Iدفترچھ راھنمای اعضا . 

ا می باشد. بدین معنی کھ ما باید از ھمھ مقررات در این سند پیروی کنیم. اگر فکر بخشی از قرارداد ما با شم دفترچھ راھنمای اعضااین 
می کنید کھ ما کاری کرده ایم کھ برخالف این مقررات است، می توانید با اقدام ما تجدید نظر یا مخالفت کنید. برای کسب اطالعات در 

 تماس بگیرید. 1800MEDICARE (18006334227)ماره مراجعھ کرده یا با ش 9مورد نحوه درخواست تجدید نظر، بھ بخش 
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می توانید درخواست کنید یک دفترچھ راھنمای اعضا در اختیارتان قرار  18554643571از طریق تماس با خدمات اعضا بھ شماره 
ده کنید یا آن را از این را مشاھ دفترچھ راھنمای اعضامی توانید  www.healthnet.com/calmediconnectدھند. ھمچنین در آدرس 

 سایت دانلود کنید.

 2019دسامبر  31و  2019ژانویھ  1ثبت نام می کنید بین  Health Net Cal MediConnectاین قرارداد برای ماه ھایی کھ در 
 دارای اعتبار است.

Jسایر اطالعایت کھ از ما دریافت می کنید . 

راھنمای ارائھ، اطالعات مربوط بھ نحوه دسترسی بھ Health Net Cal MediConnectھمین حاال باید کارت شناسایی اعضای 
 را دریافت کرده باشید. فھرستی از داروھای تحت پوششو  ھاکنندگان و داروخانھ

J1 کارت شناسایی اعضای .Health Net Cal MediConnect  
واھید داشت کھ شامل خدمات و حمایت ھای بلند خود خ MediCalو  Medicareشما تحت برنامھ درمانی ما یک کارت برای خدمات 

شود. شما باید این کارت را در ھنگام دریافت ھرگونھ خدمات یا داروھای مدت، برخی خدمات درمانی رفتاری و داروھای نسخھ دار می
 ود:دھد کارت شما بھ چھ شکل خواھد بنسخھ دار نشان دھید. در اینجا یک کارت نمونھ آمده کھ بھ شما نشان می

 

 

 

 

 

 

اگر کارت شما آسیب دیده، گم شده یا بھ سرقت رفتھ، فوراً با خدمات اعضا تماس گرفتھ و یک کارت جدید را برای شما ارسال خواھیم کرد. 
شب با خدمات  8صبح تا  8تماس بگیرند) روزھای دوشنبھ تا جمعھ از  711با با شماره  18554643571از طریق شماره تلفن 

توانید پیام بگذارید. در روز کاری بعدی با شما تماس گرفتھ ھا و روزھای تعطیل، میبگیرید. بعد از ساعات اداری یا آخر ھفتھاعضا تماس 
 خواھد شد. این تماس رایگان است.

یا کارت خود بھ رنگ ھای قرمز، سفید و آبی  Medicareتا زمانیکھ در برنامھ درمانی ما عضویت دارید، لزومی ندارد کھ از کارت 
MediCal  خود برای دریافت خدماتCal MediConnect  استفاده کنید. از این کارت ھا در محل امنی نگھداری کنید چون ممکن

خود را  Medicareکارت  Health Net Cal MediConnectاست بعداً بھ آنھا نیاز داشتھ باشید. اگر بھ جای کارت شناسایی اعضای 
ھزینھ کسر کند و ممکن است صورتحسابی دریافت کنید. برای کسب  Medicareدھنده بھ جای برنامھ ما از ھنشان دھید، ممکن است ارائ

  مراجعھ کنید. 7دھنده چھ کنید بھ بخش ی اینکھ درصورت دریافت صورتحساب از ارائھاطالعات درباره

 از برنامھ بھداشت روانی  لطفاً فراموش نکنید برای دسترسی بھ خدمات بھداشت روانی تخصصی کھ ممکن است
)mental health plan, MHP کانتی دریافت کنید، بھ کارت (MediCal  .نیاز خواھید داشت 

http://www.healthnet.com/calmediconnect
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J2فھرست ارائھ کنندگان و داروخانھ ھا . 
ر طول باشد. دمی Health Net Cal MediConnectھا در شبکھ کنندگان و داروخانھشامل ارائھ ھاکنندگان و داروخانھفھرست ارائھ

مدتی کھ در برنامھ درمانی ما عضویت دارید، باید برای دریافت خدمات تحت پوشش از ارائھ کنندگان شبکھ استفاده کنید. وقتی برای اولین 
 مراجعھ کنید). 12بار بھ طرح ما ملحق می شوید، چندین استثنا وجود دارد (بھ صفحھ 

بھ شماره  Health Net Cal MediConnectبا خدمات اعضای ، فھرست ارائھ کنندگان و داروخانھ ھابرای درخواست 
18554643571 (TTY:711)  ھا و شب دوشنبھ تا جمعھ تماس بگیرید. بعد از ساعات اداری یا در آخر ھفتھ 8صبح تا  8از

توانید ان است. ھمچنین میتوانید پیام بگذارید. در روز کاری بعدی با شما تماس گرفتھ خواھد شد. این تماس رایگروزھای تعطیل، می
 سایت دانلود کنید. مشاھده کرده یا از این وب www.healthnet.com/calmediconnectرا در  ھاکنندگان و داروخانھفھرست ارائھ

بکھ را ھر دو خدمات اعضا و وب سایت می توانند جدیدترین اطالعات مربوط بھ تغییرات ایجاد شده در ارائھ دھندگان و داروخانھ ھای ش
در اختیارتان قرار دھند. در این فھرست، لیست متخصصین خدمات سالمت (از جملھ پزشکان، پرستاران و روانشناسان)، مراکز (مانند 
بیمارستان ھا و کلینیک ھا) و ارائھ دھندگان خدمات پشتیبانی (مانند ارائھ دھندگان خدمات سالمت در منزل و مراقبت از بزرگساالن در 

می توانید بھ آنھا دسترسی داشتھ باشید. ھمچنین  Cal MediConnectارائھ شده است کھ شما بھ عنوان یکی از اعضای طول روز) 
فھرست داروخانھ ھایی ارائھ شده است کھ می توانید برای دریافت داروھای تجویزی بھ آنھا مراجعھ کنید. فھرست داروخانھ ھا در این 

 ) است.LTCھای ارسال کننده پستی، تزریق در منزل و خدمات مراقبت طوالنی مدت (لیست شامل خرده فروشان، داروخانھ 

 تعریف ارائھ دھندگان شبکھ

 شوند:کنندگان شبکھ ما شامل موارد زیر میارائھ •

o  پزشکان، پرستاران و سایر ارائھ دھندگان خدمات حرفھ ای مراقبت از سالمت کھ بھ عنوان عضو طرح می توانید بھ
 کنید. آنھا مراجعھ

o کلینیک ھا، بیمارستان ھا، مراکز پرستاری و سایر مکان ھایی کھ خدمات سالمت را در طرح ما ارائھ می کنند، و 

o ھای بلندمدت (خدمات و حمایتLTSSکنندگان ھای ارائھ بھداشت در خانھ، ارائھ)، خدمات درمانی رفتاری، سازمان
 MediCalیا  Medicareکنند کھ از طریق دماتی را ارائھ میشوند کھ کاالھا و خلوازم پزشکی و سایرین نیز می

 کنید.دریافت می

 ارائھ کنندگان شبکھ موافقت کرده اند کھ مبلغی را از برنامھ درمانی ما برای خدمات تحت پوشش بھ عنوان پرداخت کامل ھزینھ قبول کنند.

 تعریف داروخانھ ھای شبکھ

ھا را برای اعضای برنامھ درمانی ما بپیچند. برای یافتن داروخانھ شبکھ مورد نظر  داروخانھ ھای شبکھ قبول کرده اند نسخھ •
 برای استفاده بھ فھرست ارائھ دھندگان و داروخانھ ھا مراجعھ کنید.

بجز در موارد اورژانسی، اگر می خواھید در پرداخت ھزینھ نسخھ از طرف طرح کمک دریافت کنید باید نسخھ را در یکی از  •
 ھای شبکھ پر کنید. داروخانھ

روزھای دوشنبھ تا  TTYبا خدمات اعضا تماس بگیرید (کاربران  18554643571برای کسب اطالعات بیشتر از طریق شماره تلفن 
توانید پیام بگذارید. در روز کاری بعدی با شما ھا و روزھای تعطیل، میشب. بعد از ساعات اداری یا آخر ھفتھ 8صبح تا  8 جمعھ از

می توانید  Health Net Cal MediConnectس گرفتھ خواھد شد. این تماس رایگان است. از طریق خدمات اعضا و وبسایت تما
 .جدیدترین اطالعات مربوط بھ تغییرات ایجاد شده در فھرست ارائھ دھندگان و داروخانھ ھای شبکھ ما را دریافت کنید

http://www.healthnet.com/calmediconnect
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J3 فھرست داروھای تحت پوشش . 
می باشد. بھ این فھرست مختصراً "فھرست دارویی" می گوییم. این فھرست شامل  فھرست داروھای تحت پوشششامل این برنامھ درمانی 

 می باشد. Health Net Cal MediConnectداروھای نسخھ دار تحت پوشش 

توانید مقداری کھ می فھرست دارویی ھمچنین در مورد ھرگونھ مقررات یا محدودیت ھای مربوط بھ ھریک از داروھا از قبیل محدودیت
 مراجعھ نمایید. 5دریافت کنید اطالعاتی را بھ شما می دھد. برای کسب اطالعات بیشتر در مورد این مقررات و محدودیت ھا بھ بخش 

ھر سال ما اطالعات مربوط بھ نحوه دسترسی بھ فھرست داروھا را ارائھ خواھیم کرد اما بعضی از تغییرات ممکن است در طول سال 
شب از سایت  8صبح تا  8ی دھند. برای دسترسی بھ جدیدترین اطالعات مربوط بھ داروھای تحت پوشش، روزھای دوشنبھ تا جمعھ از رو

www.healthnet.com/calmediconnect  تماس  711تماس بگیرید. با با شماره  18554643571بازدید کنید یا با شماره
ھا و روزھای شب با خدمات اعضا تماس بگیرید. بعد از ساعات اداری یا آخر ھفتھ 8بح تا ص 8بگیرند) روزھای دوشنبھ تا جمعھ از 

 توانید پیام بگذارید. در روز کاری بعدی با شما تماس گرفتھ خواھد شد. این تماس رایگان است.تعطیل، می

J4توضیح مزایا . 
ک گزارش خالصھ را برای شما ارسال خواھیم کرد تا بھ شما کمک استفاده می کنید، ما ی Dھنگامی کھ از مزایای داروی نسخھ دار بخش 

  توضیح مزایاخود را درک کرده و حساب آنھا را نگھ دارید. این گزارش خالصھ  Dشود داروھای نسخھ دار بخش 
)Explanation of Benefits, EOBشود.) خوانده می 

پرداخت کرده اند و مبلغ کلی کھ برای  Part Dا برای داروھای تجویزی مبلغ کلی کھ شما یا دیگران از طرف شم توضیح مزایادر قسمت 
و  توضیح مزایااطالعات بیشتری را در مورد  6در طول ھمان ماه پرداخت شده است عنوان شده است. بخش  Part Dھر داروی تجویزی 

 دھد.نحوه کمک آن بھ شما در نگھ داشتن حساب پوشش دارویی خود بھ شما می

توانید با مرکز خدمات اعضا بھ شماره ای از آن، مینیز در صورت درخواست موجود است. برای دریافت نسخھ یاتوضیح مزا
18554643571 (TTY:711) ھا شب، دوشنبھ تا جمعھ تماس حاصل فرمایید. بعد از ساعات اداری یا در آخر ھفتھ 8صبح تا  8، از

 روز کاری بعدی با شما تماس گرفتھ خواھد شد. این تماس رایگان است. توانید پیام بگذارید. درو روزھای تعطیل، می

Kروز نگھ داشتن پرونده عضویت شما چیست؟. نحوه بھ 

 توانید پرونده عضویت خود را توسط اطالع دادن بھ ما در مورد تغییرات در اطالعات خود بروز نگھ دارید. شما می

آنھا از پرونده عضویت شما برای کسب بھ اطالعات صحیح در مورد شما نیاز دارند.  ارائھ کنندگان و داروخانھ ھای شبکھ درمانی
بھ ھمین دلیل، بسیار اھمیت دارد کھ بھ  اطالعات در مورد خدمات و داروھایی کھ دریافت می کنید و ھزینھ آنھا برای شما استفاده می کنند.

 ما در بروز نگھ داشتن اطالعات خود کمک کنید.

 ا بھ اطالع ما برسانید:موارد زیر ر

 تغییرات ایجاد شده در نام، آدرس یا شماره تلفن. •

اگر تغییراتی در ھرگونھ پوشش بیمھ درمانی دیگر ایجاد کرده اید، از قبیل کارفرمای شما، کارفرمای ھمسر شما یا پوشش  •
 خسارت پرداختی بھ کارمندان.

 برای حوادث رانندگی. اگر ھرگونھ ادعای مسئولیت دارید، از قبیل ادعای خسارت •

http://www.healthnet.com/calmediconnect
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پذیرش در بیمارستان یا مرکز پرستاری.  •

 خدمات مراقبتی در بیمارستان یا بخش اورژانس. •

 تغییرات ایجاد شده در فرد مراقب شما (یا ھر فردی کھ مسئول نگھداری از شماست) •

 اگر درحال حاضر در مطالعھ تحقیقاتی شرکت کرده اید یا شرکت خواھید کرد. •

 18554643571تغییر در اطالعات، لطفاً روزھای دوشنبھ تا جمعھ از طریق تماس با شماره با شماره در صورت ایجاد 
(TTY:711) ھا و روزھای تعطیل، میشب، دوشنبھ تا جمعھ تماس حاصل فرمایید. بعد از ساعات اداری یا در آخر ھفتھ 8صبح تا  8، از

 تماس گرفتھ خواھد شد. این تماس رایگان است.توانید پیام بگذارید. در روز کاری بعدی با شما 

 www.healthnet.com/calmediconnectھمچنین می توانید نشانی و/یا شماره تلفن خود را توسط بازدید از وبسایتی ما بھ آدرس 
 تغییر دھید.

K1) حریم خصوصی اطالعات سالمت شخصی .PHI( 
) باشد. بر اساس قوانین ایالتی و فدرال ما ملزم PHIالعات سالمت شخصی (اطالعات موجود در سوابق عضویت شما ممکن است شامل اط

شما محافظت شده باشد. برای کسب اطالعات  PHIشما را بھ صورت خصوصی حفظ کنیم. ما اطمینان حاصل می کنیم کھ  PHIھستیم 
 مراجعھ کنید. 8بخش خودتان بھ  PHIبیشتر در مورد نحوه محافظت از 

 

www.healthnet.com/calmediconnect
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بخش 2: شماره تلفن ھا و منابع مھم  

مقدمھ 

و مزایای  Health Net Cal MediConnectدر این بخش اطالعات تماس برای منابع مھم ارائھ شده است کھ بھ سؤاالت شما در مورد 
از مراقبت از سالمت شما پاسخ می دھند. ھمچنین در این بخش می توانید اطالعاتی درباره نحوه تماس با مسئول ھماھنگی امور مراقبت 

سالمت و سایر کسانی دریافت کنید کھ از طرف شما می توانند اقدام کنند. عبارت ھای کلیدی و تعریف آنھا بھ ترتیب حروف الفبا در بخش 
 ارائھ شده اند.  دفترچھ راھنمای اعضاآخر 
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A.  نحوه تماس با خدمات اعضایHealth Net Cal MediConnect  

 تلفن تماس

 

 این تماس رایگان است. 18554643571

عصر فردی بھ صورت مستقیم پاسخگوی شما خواھد بود، بعد  8صبح تا  8تا جمعھ از  روزھای دوشنبھ
از ساعت ھای اداری، در روزھای پایان ھفتھ و در تعطیالت می توانید پیام بگذارید. در روز کاری بعدی 

 با شما تماس گرفتھ خواھد شد. این تماس رایگان است.

 زبانان داریم.انگلیسیما خدمات مترجم شفاھی رایگان را برای غیر

TTY 711 .(خدمات رلھ ملی) این تماس رایگان است 

این شماره برای افراد دارای مشکالت شنوایی یا گفتاری است. شما برای تماس بھ تجھیزات تلفنی ویژه 
 نیاز دارید. 

ر، از فردی پاسخگوی شما خواھد بود. در زمان ھای دیگ عصر 8صبح تا  8روزھای دوشنبھ تا جمعھ از 
 جملھ روزھای شنبھ، یکشنبھ و در تعطیالت رسمی فدرال می توانید یک پست صوتی ایمن بگذارید.

 or 18664616876 18002812999 فکس

بھ این آدرس نامھ 
 ارسال کنید

Health Net Community Solutions, Inc. 
PO Box 10422 

Van Nuys, CA 914100422 

 www.healthnet.com/calmediconnect وبسایت

 
A1چھ زمان باید با خدمات اعضا تماس بگیرید . 

 سؤاالت مربوط بھ طرح  •

 سؤال ھای مربوط بھ دعوی، صورتحساب یا کارت ھای شناسایی اعضا •

 تصمیم گیری ھای مربوط بھ پوشش بیمھ مراقبت از سالمت •

o :تصمیم در مورد پوشش مراقبت درمانی شما شامل موارد زیر است 

 یاخدمات تحت پوشش شما، مزایا و  –

 مبلغی کھ برای خدمات درمانی شما پرداخت خواھیم کرد. –

o .اگر در تصمیم گیری در مورد مراقبت درمانی خود سؤاالتی دارید با ما تماس بگیرید 

o  مراجعھ کنید. 9برای کسب اطالعات بیشتر در مورد تصمیمات مربوط بھ پوشش بھ بخش 

http://www.healthnet.com/calmediconnect
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تجدید نظر در مورد مراقبت درمانی شما  •

o  تجدید نظر روش رسمی برای درخواست بررسی تصمیمی میباشد کھ در مورد پوشش شما اتخاذ کردهایم و درخواست از ما
برای تغییر آن در صورتیکھ فکر میکنید اشتباه کردهایم.  

o  مراجعھ کنید. 9برای کسب اطالعات بیشتر در مورد درخواست تجدید نظر بھ بخش 

 یمھ مراقبت از سالمتشکایت ھای مربوط بھ ب •

o کننده شبکھ کنندگان خارج شبکھ یا داخل شبکھ) شکایت کنید. ارائھکنندگان (شامل ارائھتوانید درباره ما یا ھریک از ارائھمی
ای است کھ با برنامھ درمانی ھمکاری دارد. شما می توانید در مورد کیفیت مراقبتی کھ دریافت کردید نیز بھ ما یا کنندهارائھ

 در زیر مراجعھ کنید). F) شکایت کنید (بھ بخش Quality Improvement Organizationازمان بھبود کیفیت (س

o توانید با ما تماس گرفتھ و شکایت خود را توصیف کنید. از این طریق با خدمات اعضا تماس بگیرید: شما می 
تماس بگیرید)  711با  TTY(کاربران  18554643571عصر با شماره  8صبح تا  8روزھای دوشنبھ تا جمعھ از 

توانید پیام بگذارید. در روز کاری بعدی با شما ھا و روزھای تعطیل، میتماس بگیرید. بعد از ساعات اداری یا در آخر ھفتھ
 تماس گرفتھ خواھد شد. این تماس رایگان است.

o توانید درخواست تجدید نظر کنید (بھ بخش یباشد، ماگر شکایت شما در مورد تصمیم پوشش برای مراقبت درمانی شما می
 فوق مراجعھ کنید).

o توانید شکایتی را در مورد میHealth Net Cal MediConnect  برایMedicare  ارسال کنید. شما می توانید از فرم
استفاده کنید. یا می توانید  dicare.gov/MedicareComplaintForm/home.aspxhttps://www.meآنالین در 

و راھنمایی  1800MEDICARE (18006334227)برای درخواست راھنمایی با این شماره تماس بگیرید: 
 دریافت کنید.

o  می توانید شکایتی را در موردHealth Net Cal MediConnect برای از طریق تماس با شماره 
 تماس بگیرید. MediConnectتماس بگیرند) می توانید با برنامھ دادآور  711با  TTY(کاربران  18555013077

o  مراجعھ کنید. 9برای کسب اطالعات بیشتر درباره اقامھ شکایت در مورد مراقبت درمانی خود، بھ بخش 

 تصمیم گیری ھای مربوط بھ پوشش بیمھ داروھا •

o ھای شما شامل موارد زیر است:تصمیم در مورد پوشش دارو 

 یامزایا و داروھای تحت پوشش شما،  –

 مبلغی کھ برای داروھای شما پرداخت خواھیم کرد. –

o  این موارد شامل داروھای بخشD داروھای نسخھ دار ،MediCal  و داروھای بدون نسخھMediCal .شما می شود 

o  مراجعھ کنید. 9دارویی بھ بخش برای کسب اطالعات بیشتر در مورد تصمیمات مربوط بھ پوشش 

 تجدید نظر در مورد داروھای شما •

o روشی برای درخواست از ما برای ایجاد تغییرات در تصمیم پوششی می باشد. تجدید نظر 

https://www.medicare.gov/MedicareComplaintForm/home.aspx
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o  برای کسب اطالعات بیشتر در مورد نحوه درخواست تجدید نظر مربوط بھ داروھای نسخھدار شما از طریق تلفن، لطفاً با
خدمات اعضا بھ شماره (TTY:711) 18554643571 از 8 صبح تا 8 شب، دوشنبھ تا جمعھ تماس حاصل فرمایید. 
بعد از ساعات اداری یا در آخر ھفتھھا و روزھای تعطیل، میتوانید پیام بگذارید. در روز کاری بعدی با شما تماس گرفتھ 

خواھد شد. این تماس رایگان است. 

o مراجعھ کنید. 9د درخواست تجدید نظر برای پوشش دارویی بھ بخش برای کسب اطالعات بیشتر در مور 

 شکایت در مورد داروھا •

o شود.دار شما میای شکایت کنید. این کار شامل شکایت در مورد داروھای نسخھتوانید در مورد ما یا ھر داروخانھشما می 

o بھ (توانید درخواست تجدید نظر کنید. ، میدارتان استاگر شکایت شما در مورد تصمیم پوشش مربوط بھ داروھای نسخھ
 بخش باال مراجعھ کنید.)

o توانید شکایتی را در مورد میHealth Net Cal MediConnect  برایMedicare  ارسال کنید. می توانید از فرم
استفاده کنید. یا می  https://www.medicare.gov/MedicareComplaintForm/home.aspxآنالین در سایت 

 نید برای درخواست راھنمایی با این شماره تماس بگیرید: توا
1800MEDICARE (18006334227). 

o  مراجعھ کنید.  9برای کسب اطالعات بیشتر در مورد ارائھ شکایت درباره پوشش دارویی بھ بخش 

 پرداخت ھزینھ خدمات مراقبت از سالمت یا داروھایی کھ قبالً پرداخت شده اند. •

o مراجعھ  7عات در مورد نحوه بازپرداخت بھ شما، یا پرداخت صورتحسابی کھ دریافت کرده اید، بھ بخش برای کسب اطال
 کنید.

o  اگر برای پرداخت صورتحساب درخواست کنید و ما با ھر بخشی از درخواست شما موافقت نکنیم، می توانید در مورد
 مراجعھ کنید. 9مورد تجدید نظر بھ بخش  تصمیم ما درخواست تجدید نظر کنید. برای کسب اطالعات بیشتر در

Bنحوه تماس با مسئول ھماھنگی خدمات مراقبت از سالمت . 
کنندگان مراقبتی شما ھمکاری کرده باشد کھ با شما، برنامھ درمانی و ارائھمسئول ھماھنگی امور مراقبت از سالمت یک شخص اصلی می

کنید. مسئول ھماھنگی امور مراقبت از سالمت وقتی عضو برنامھ د را دریافت میتا اطمینان حاصل شود مراقبت درمانی مورد نیاز خو
 درمانی ما می شوید برای شما تعیین خواھد شد. مسئول ھماھنگی مراقبت از سالمت در زمان ثبت نام در طرح با شما تماس خواھد گرفت.

 
سؤال کنید. مسئول ھماھنگی امور مراقبت از سالمت بھ ھماھنگدر مورد نحوه تماس با مسئول ھماھنگی می توانید از خدمات اعضا نیز 

کند. او برای ایجاد برنامھ مراقبتی با شما کنند کمک میسازی خدمات مراقبت درمانی کھ نیازھای مراقبت درمانی شما را برآورده می
خواھند بود. مسئول ھماھنگی امور مراقبت از  کند تصمیم بگیرید کھ چھ کسانی در تیم مراقبتی شماکند. او بھ شما کمک میھمکاری می

دھد. این موضوع ھمچنین بھ شما کمک خواھد سالمت اطالعات مورد نیاز شما را برای مدیریت مراقبت درمانی در اختیار شما قرار می
از سالمتتان بھ راھنمایی نیاز  کرد تا تصمیماتی را اتخاذ کنید کھ برای شما درست ھستند. اگر برای تماس با مسئول ھماھنگی امور مراقبت

 توانید با خدمات اعضا تماس بگیرید.دارید، می
 

یر اگر مایلید کھ مسئول ھماھنگی امور مراقبت از سالمت خود را تغییر دھید یا ھرگونھ سؤاالت دیگری دارید، لطفاً با شماره تلفنی کھ در ز
 قید شده تماس بگیرید.

https://www.medicare.gov/MedicareComplaintForm/home.aspx
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ی زیر زنگ بزنید و درخواست تان زنگ بزنید قبل از اینکھ وی با شما تماس بگیرد. بھ شمارهدرمان کنندهتوانید بھ ھماھنگھمچنین می
 تان را کنید.کننده درمانصحبت با ھماھنگ

 

 تلفن تماس

 

 این تماس رایگان است. 18554643571

ھا و روزھای . بعد از ساعات اداری یا در آخر ھفتھ8:00صبح تا  8:00روزھای دوشنبھ تا جمعھ از 
توانید پیام بگذارید. در روز کاری بعدی با شما تماس گرفتھ خواھد شد. این تماس رایگان تعطیل، می

 است.

 زبانان داریم.ما خدمات مترجم شفاھی رایگان را برای غیرانگلیسی

TTY 711  .(خدمات رلھ ملی) این تماس رایگان است 

ی یا گفتاری است. شما برای تماس بھ تجھیزات تلفنی ویژه این شماره برای افراد دارای مشکالت شنوای
 نیاز دارید.

ھا و روزھای . بعد از ساعات اداری یا در آخر ھفتھ8:00صبح تا  8:00روزھای دوشنبھ تا جمعھ از 
توانید پیام بگذارید. در روز کاری بعدی با شما تماس گرفتھ خواھد شد. این تماس رایگان تعطیل، می

 است.

ین آدرس نامھ بھ ا
 ارسال کنید

Health Net Community Solutions, Inc. 
PO Box 10422 

Van Nuys, CA 914100422 
 

B1نحوه تماس با مسئول ھماھنگی امور مراقبت از سالمت . 

 سؤاالت در مورد مراقبت درمانی شما •

 وء مصرف مواد مخدر سؤال ھای مربوط بھ سالمت رفتاری (خدمات مربوط بھ اختالالت سالمت روانی و س •

 سؤال در مورد جابجایی •

 ) LTSSسؤال در مورد خدمات و پشتیبانی طوالنی مدت ( •

LTSS ) شامل خدمات بزرگساالن مبتنی بر انجمنCBAS) برنامھ خدمات رسانی چندمنظوره بھ سالمندان ،(MSSP و خدمات (
 ) می باشد.NFمربوط بھ خانھ سالمندان (

 ھایی را در رابطھ با مراقبت درمانی و نیازھای زندگی روزمره خود دریافت کنید.توانید کمک گاھی اوقات می

 ممکن است بتوانید این خدمات را دریافت کنید:

 )،CBASخدمات محلی برای بزرگساالن ( •

 )،MSSPھای خدمات چندمنظوره برای سالمندان (برنامھ •

 مراقبت پرستاری تخصصی، •

 ورزش درمانی، •
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 درمان شغلی، •

 انی،گفتار درم •

 خدمات اجتماعی پزشکی، و •

 مراقبت درمانی در خانھ. •

 ):CBASخدمات محلی برای افراد بالغ (

سالگی دچار معلولیت جسمانی، روانی یا اجتماعی شده اند و ممکن است در صورت واجد  18کھ بعد از سن  MediCalاعضای 
 ) بھره مند شوند. CBASشرایط بودن از خدمات محلی برای افراد بالغ (

 اعضای واجد شرایط باید یکی از شرایط زیر را داشتھ باشند:

 ) یا بیشتر را برآورده کنندNFAمراقبت در آسایشگاه ( Aنیازھایی کھ بھ اندازه کافی عمده ھستند کھ سطح  •

 معلولیت متعادل تا شدید ذھنی شامل آلزایمر یا سایر زوال ھای ذھنی متعادل تا شدید •

 یعقب افتادگی، ناتوانی رشد •

 معلولیت ذھنی مالیم تا متعادل، شامل الزایمر یا زوال ذھنی و نیاز بھ امداد یا نظارت برای دو مورد زیر:

o حمام گرفتن 

o لباس پوشیدن 

o غذا خوردن 

o توالت رفتن 

o حرکت و جنبش 

o انتقال 

o مدیریت دارویی 

o نظافت 

 د زیر:بیماری مزمن روانی یا مصدومیت مغزی و نیاز بھ امداد یا نظارت برای دو مور

o حمام گرفتن 

o لباس پوشیدن 

o غذا خوردن 

o توالت رفتن 

o حرکت و جنبش 

o انتقال 

 مدیریت دارویی یا نیاز بھ امداد یا نظارت برای یک نیاز از موارد فوق و یکی از موارد زیر:

o نظافت 

o مدیریت مالی 

o دسترسی بھ منابع 

o تھیھ خوراک 

o حمل و نقل 
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نی عملکرد را حفظ کرده یا بھبود خواھند داد (برای مثال در موارد آسیب یک انتظار منطقی کھ خدمات پیشگیری، میزان کنو •
 مغزی بھ خاطر شوک یا عفونت)

موجود نباشد (برای مثال، در  CBASپتانسیل زیاد برای تخریب بیشتر و احتمال بستری شدن دائم در مؤسسات درمانی اگر  •
 )HIVموارد غدد مغزی یا زوال ذھنی مربوط بھ 

 ):MSSPمات چندمنظوره برای سالمندان (ھای خدبرنامھ

باید ھمھ شرایط زیر را  MediCal)، اعضای MSSPبرای واجد شرایط شدن برای برنامھ خدمات چندمنظوره برای سالمندان (
 برآورده کنند:

 سال بھ باال باشند 65بھ سن  •

 ) قابل تأیید باشدSNFبرای اقامت در مرکز پرستاری تخصصی ( •

 دارد و در محدوده منطقھ خدماتی مرکز باشد MSSPکند کھ مرکز  در یک کانتی زندگی •

 برای خدمات مدیریت مراقبت مناسب باشد •

 باشد  MSSPھای ھزینھ رسانی در محدوده محدودیتقادر بھ خدمت •

 ):NFمراکز پرستاری (

) LTCداشتھ باشند تا برای مراقبت بلندمدت ( ساعتھ کھ توسط پزشکی تجویز شده باشد نیاز 24مدت مدت یا بلنداعضا باید بھ مراقبت کوتاه
 ) واجد شرایط باشند.SNFیا اقامت در مرکز پرستاری تخصصی (
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Cنحوه تماس با خط تلفن مشاوره پرستاری . 

ھای تلفنی رایگان آن بھ منظور آموزش و خدماتی است کھ تماس Health Net Cal MediConnectخط تلفن مشاوره پرستاری 
باشند. خط تلفن مشاوره روز ھفتھ قابل دسترسی می 7ساعت روز و  24دیده از طرف متخصصین بالینی آموزش مشاوره پرستاری
کند تا اعضا بتوانند بھ کمک آن سطح مراقبت مورد نیاز در لحظھ را تعیین کنند. ھای درمانی فراھم میھای فوری مراقبتپرستاری ارزیابی

ھ می شود، بھ سؤال ھای مربوط بھ سالمت پاسخ داده می شود و خدمات پشتیبانی و مدیریت در کلینیک مشاوره حضوری و شخصی ارائ
عالئم بیماری ارائھ می شود کھ بھ اعضا کمک می شود در مورد درمان و مراقبت خودشان با اطمینان تصمیم ھای مناسبی بگیرند. اعضا 

مندرج در پشت کارت شناسایی اعضای خود بھ  Health Net Cal MediConnectتوانند از طریق تماس با شماره خدمات اعضای می
 خط تلفن مشاوره پرستاری دسترسی پیدا کنند.

 

 تلفن تماس

 

18554643571 

 24دیده باشد. آموزش و مشاوره پرستاری از طرف متخصصین بالینی آموزشاین تماس رایگان می
 باشد.روز ھفتھ در دسترس می 7ساعت روز و 

 

 زبانان داریم.ترجم شفاھی رایگان را برای غیرانگلیسیما خدمات م

TTY TTY:711 

 باشد. این تماس رایگان می

این شماره برای افراد دارای مشکالت شنوایی یا گفتاری است. شما برای تماس بھ تجھیزات تلفنی ویژه 
 نیاز دارید. 

روز ھفتھ در  7عت روز و سا 24دیده آموزش و مشاوره پرستاری از طرف متخصصین بالینی آموزش
 باشد.دسترس می

 
C1 زمان تماس با خط توصیھ پرستاری . 

 سؤاالت در مورد مراقبت درمانی شما •
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Dنحوه تماس با خط بحران سالمت رفتاری . 

دارد کھ اعضا از طریق آن می توانند چنین کمک ھایی را  24/7) یک خط بحران سالمت رفتاری MHNشبکھ سالمت مدیریت شده (
دریافت کنند. در ھر زمان در طول تماس اعضا می توانند با یک متخصص مورد تأیید صحبت کنند کھ بھ آنھا کمک می کند خدمات مورد 

 . Members can access this crisis line by calling the number belowنیازشان را دریافت کنند. 

 

 تلفن تماس

 

 این تماس رایگان است. 18554643571

ساعت روز و  24دیده بھداشت رفتاری موزش و مشاوره پرستاری از طرف متخصصین بالینی آموزشآ
 باشد. روز ھفتھ در دسترس می 7

 زبانان داریم.ما خدمات مترجم شفاھی رایگان را برای غیرانگلیسی

TTY 711  .(خدمات رلھ ملی) این تماس رایگان است 

نوایی یا گفتاری است. شما برای تماس بھ تجھیزات تلفنی ویژه این شماره برای افراد دارای مشکالت ش
 نیاز دارید. 

ساعت روز و  24دیده بھداشت رفتاری آموزش و مشاوره پرستاری از طرف متخصصین بالینی آموزش
 باشد.روز ھفتھ در دسترس می 7

 
D1زمان تماس با خط بحران سالمت رفتاری . 

 مربوط بھ سوء مصرف مواد مخدر سؤال درباره سالمت رفتاری و خدمات •

Health Net Cal MediConnect کھ تماس میکند. ھنگامیدسترسی شبانھ روزی بھ اطالعات و توصیھ پزشکی را بھ شما ارائھ می
گیرید، متخصصین بھداشت رفتاری ما بھ سؤاالت مربوط بھ تندرستی شما پاسخ خواھند داد. اگر یک نیاز درمانی فوری دارید کھ 

روز ھفتھ برای سؤاالت بالینی بھداشت رفتاری با خط بحران بھداشت رفتاری ما  7روز و ساعت شبانھ 24توانید در طراری نیست، میاض
 تماس بگیرید. 

 بروید. 35اگر درباره خدمات مراقبت از سالمت ذھنی و موارد خاص در کانتی خودتان سؤالی دارید، بھ صفحھ 
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Eت و مشاوره در زمینھ بیمھ سالمت (. نحوه تماس با برنامھ حمایHICAP(  

) مشاوره بیمھ Health Insurance Counseling and Advocacy Program, HICAPبرنامھ مشاوره و مدافعھ بیمھ درمانی (
اسخ توانند بھ سؤاالت شما پمی HICAPعضو ھستند. مشاورین  Medicareدرمانی رایگان را در اختیار اشخاصی قرار می دھد کھ در 

مشاورین کارآموزی دیده ای را در ھر کانتی در  HICAPداده و بھ شما کمک کنند کھ بفھمید برای مدیریت مشکل خود چکار کنید. 
 استخدام دارد و خدمات رایگان می باشند. 

HICAP .با ھیچ شرکت بیمھ یا برنامھ درمانی مرتبط نمی باشد 

 

 or 18008240708 12133834619 تلفن تماس

 عصر. 5صبح تا  9دوشنبھ تا جمعھ از 

TTY 711 (خدمات رلھ ملی) 

این شماره برای افراد دارای مشکالت شنوایی یا گفتاری است. شما برای تماس بھ تجھیزات تلفنی ویژه نیاز 
 دارید.

بھ این آدرس نامھ 
 ارسال کنید

Center For Health Care Rights (HICAP) 

520 S. Lafayette Park Place, Suite 214 
Los Angeles, CA 90057 

  http://www.aging.ca.gov/HICAP/Contact_HICAP/County_List/ وبسایت

 
E1 زمان تماس با .HICAP  

  سؤالی دارید Cal MediConnectطرح  اگر درباره •

o  مشاورینHICAP  می توانند بھ سؤاالت شما در این موارد پاسخ دھند و راھنمایی کنند: تغییر و جابجایی بھ یک طرح
 جدید

 آگاھی از حقوقتان، –

 انتخاب طرح، –

 درباره درمان یا خدمات مراقبت از سالمت و –

 برطرف کردن مشکالت مربوط بھ صورتحساب ھا. –

 

http://www.aging.ca.gov/HICAP/Contact_HICAP/County_List/
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F) نحوه تماس با سازمان بھبود کیفیت .QIO( 

دارد. این سازمان از گروھی از پزشکان و سایر متخصصین مراقبت درمانی تشکیل شده است کھ بھ  Livantaما سازمانی بھ نام ایالت 
 ربطی بھ برنامھ ما ندارد. Livanta ھستند کمک می کنند. Medicareبھبود کیفیت مراقبت برای اشخاصی کھ عضو 

18775881123 تلفن تماس

 عصر (بھ وقت محلی) 5صبح تا  9دوشنبھ تا جمعھ: از 

 عصر (بھ وقت محلی)) 3صبح تا  11شنبھ و یک شنبھ فقط برای تجدید نظر: دوشنبھ تا یکشنبھ: از 

ساعتھ قابل استفاده است 24سرویس پست صوتی 

TTY18558876668

تماس بھ این شماره برای اشخاصی می باشد کھ دچار مشکالت شنوایی یا گویایی ھستند. شما برای 
تجھیزات تلفنی ویژه نیاز دارید.

فکس
1833-868-4063 

بھ این آدرس نامھ
ارسال کنید

Livanta BFCC-QIO Program 
10820 Guilford Road, Suite 202 
Annapolis Junction, MD 20701

www.livantaqio.com                                            وبسایت

سؤاالت در مورد مراقبت درمانی شما•

Livanta زمان تماس با .F1

 

 

  

o :در موارد زیر می توانید در مورد خدمات درمانی کھ دریافت می کنید شکایت کنید

 اگر مشکلی در رابطھ با کیفیت درمان دارید، –

 شدن در بیمارستان بسیار زود تمام شده است، یا اگر فکر می کنید مدت زمان بستری –

اگر فکر می کنید خدمات مراقبت از سالمت شما در منزل، مراکز پرستاری حرفھ ای یا مراکز بازپروری جامع  –
) بسیار سریع تمام شده است. CORFبیماران سرپایی (

www.livantaqio.com
https://www.bfccqioarea5.com/
https://www.bfccqioarea5.com/
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G نحوه تماس با .Medicare 

Medicare سال و اشخاصی می  65سال بھ باال، بعضی اشخاص معلول زیر  65اشخاص بھ سن  یک برنامھ بیمھ درمانی فدرال برای
 باشد کھ در مرحلھ نھایی بیماری کلیوی ھستند (نارسایی دائم کلیھ کھ بھ دیالیز یا پیوند کلیھ نیاز دارد).

 می باشد. CMSیا  Medicaidو  Medicareمراکز خدمات  Medicareسازمان فدرال مسئول 

 1800MEDICARE (18006334227) تلفن تماس

 روز ھفتھ رایگان است. 7روز و ساعت شبانھ 24تماس با این شماره در 

TTY 18774862048 .این تماس رایگان است

این شماره برای افراد دارای مشکالت شنوایی یا گفتاری است. 
 شما برای تماس بھ تجھیزات تلفنی ویژه نیاز دارید.

 //:www.medicare.govhttp وبسایت

 باشد. این وبسایت اطالعات می Medicareسایت رسمی برای این وب
بھ شما می دھد. ھمچنین حاوی اطالعاتی در مورد بیمارستان ھا،  Medicareبھ روزی را در مورد 

سایت حاوی اکز دیالیز می باشد. این وبآسایشگاه ھا، پزشکان، سازمان ھای بھداشت در خانھ و مر
توانید مخاطبین توانید از کامپیوتر خودتان چاپ کنید. ھمچنین میکتابچھ ھایی می باشد کھ می

Medicare  را توسط انتخاب"Forms, Help & Resources" ھا، راھنمایی و منابع) و (فرم
ھا و وبسایت ھا) در ایالت ن(شماره تلف "Phone numbers & websites"سپس کلیک بر روی 

 خود پیدا کنید.

ھای درمانی در منطقھ ابزار زیر را برای کمک بھ شما در پیدا کردن برنامھ Medicareسایت وب
 خودتان دارد:

اطالعات شخصی شده را در مورد سیاست ھای برنامھ داروھای : Medicareیابنده برنامھ 
(بیمھ تکمیلی  Medigapو  Medicare، برنامھ ھای درمانی Medicareنسخھ دار 

Medicare .ارائھ می کند (“Find health & drug plans)” برنامھ ھای درمانی و دارویی
 را پیدا کن) را انتخاب کنید.

اگر کامپیوتر ندارید، کتابخانھ محلی یا مرکز سالمندان ممکن است بتوانند بھ شما کمک کنند تا با استفاده 
سایت بازدید کنید. یا می توانید از طریق شماره عنوان شده در باال با ن وباز کامپیوترشان از ای

Medicare توانند تماس بگیرید و درباره چیزی کھ مد نظرتان است با آنھا صحبت کنید. آنھا می
 سایت پیدا کرده، آن را چاپ و برای شما ارسال دارند.اطالعات را در وب

http://www.medicare.gov/
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H نحوه تماس با .MediCal Health Care Options 

 یا سایر مسائل مربوط بھ ثبت نام سؤالی دارید،  Cal MediConnectاگر در مورد انتخاب طرح 
MediCal Health Care Options  می تواند بھ شما کمک کند. برای دریافت مشاوره رایگان در مورد بیمھ سالمت برای افراد

 مراجعھ کنید. Eبھ بخش  Medicare (HICAP)دارای 

 

 18445807272 لفن تماست

بعدازظھر و از دوشنبھ تا جمعھ در  6:00صبح تا  8:00نمایندگان گزینھ ھای مراقبت درمانی از ساعت 
 دسترس می باشند.

TTY/TDD 18004307077 

این شماره برای افراد دارای مشکالت شنوایی یا گفتاری است. شما برای تماس بھ تجھیزات تلفنی ویژه نیاز 
 د.داری

بھ این آدرس نامھ 
 ارسال کنید

California Department of Health Care Services 
Health Care Options 

P.O. Box 989009 
West Sacramento, CA 957989850 

 https://www.healthcareoptions.dhcs.ca.gov/ وبسایت

 

https://www.healthcareoptions.dhcs.ca.gov/
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I.  نحوه تماس با برنامھ دادآورCal MediConnect 

بھ عنوان حامی از طرف شما اقدام می کند. اگر مشکل یا شکایتی دارید، آنھا می توانند بھ سؤاالت  Cal MediConnectبرنامھ دادآور 
ھمچنین در مورد  Cal MediConnectشما پاسخ دھند و در مورد کاری کھ می خواھید انجام دھید بھ شما راھنمایی کنند. برنامھ دادآور 

مرتبط با طرح ما یا ھیچ  Cal MediConnect Ombudsمشکالت مرتبط با خدمات یا صورتحساب ھا بھ شما کمک می کند. برنامھ 
 شرکت بیمھ یا طرح سالمتی نیست. این سرویس رایگان است.

 

 . این تماس رایگان است.18555013077 تلفن تماس

 تعطیل است. 4تا  2عصر، بجز تعطیالت. روزھای چھارشنبھ ساعت  5صبح تا  9ز دوشنبھ تا جمعھ ا

TTY 711 

 تعطیل است. 4تا  2عصر، بجز تعطیالت، روزھای چھارشنبھ ساعت  5صبح تا  9دوشنبھ تا جمعھ: از 

ه نیاز این شماره برای افراد دارای مشکالت شنوایی یا گفتاری است. شما برای تماس بھ تجھیزات تلفنی ویژ
 دارید.

بھ این آدرس نامھ 
 ارسال کنید

Neighborhood Legal Services of Los Angeles County 
c/o the Los Angeles Health Consumer Alliance 

 
13327 Van Nuys Blvd. 

Pacoima, CA 913313099 

1104 E. Chevy Chase Drive 
Glendale, CA 91205 

9354 Telstar Avenue 
El Monte, CA 91731 

 /http://calduals.org/background/cci/archive/policy/calmediconnectombudsman وبسایت

 

http://calduals.org/background/cci/archive/policy/calmediconnectombudsman/
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Jنحوه تماس با خدمات اجتماعی کانتی . 

ه کند کمک الزم دارید، مثل مزایای کاربردی، با ادارھا راھنمایی ارائھ میاگر در رابطھ با خدماتی کھ خدمات اجتماعى کانتی برای آن
 خدمات اجتماعى کانتی محل خود تماس حاص فرمایید.

 

 . این تماس رایگان است.18666133777 تلفن تماس
 بعدازظھر، بھ جز تعطیالت 5:00صبح تا  8:00دوشنبھ تا جمعھ، 

 

TTY 711  (خدمات رلھ ملی) 

یزات تلفنی ویژه نیاز این شماره برای افراد دارای مشکالت شنوایی یا گفتاری است. شما برای تماس بھ تجھ
 دارید.

بھ این آدرس نامھ 
 ارسال کنید

 برای نزدیکترین دفتر خدمات اجتماعی بھ وایت پیجز تحت دولت کانتی مراجعھ کنید.

 http://dpss.lacounty.gov/programs.cfm وبسایت

 

http://dpss.lacounty.gov/programs.cfm
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Kنحوه تماس با طرح سالمت روانی خاص کانتی . 

) در صورتی در دسترس شما mental health plan, MHPرنامھ بھداشت روانی کانتی (خدمات بھداشت روانی تخصصی از طریق ب
 قرار دارد کھ شرایط ضرورت پزشکی را برآورده کنید.

 

 تلفن تماس

 

 خط تلفن مخصوص سازمان سالمت روانی کانتی لُس آنجلس: 
 این تماس رایگان است. 18008547771

 روز، ھفت روز ھفتھ ساعت شبانھ 24

 زبانان داریم.خدمات مترجم شفاھی رایگان را برای غیرانگلیسیما 

TTY 711  .(خدمات رلھ ملی) این تماس رایگان است 

این شماره برای افراد دارای مشکالت شنوایی یا گفتاری است. شما برای تماس بھ تجھیزات تلفنی ویژه 
 نیاز دارید. 

 روز، ھفت روز ھفتھساعت شبانھ 24

 
K1زیر با برنامھ بھداشت روانی تخصصی کانتی تماس بگیرید: . در موارد 

 اگر درباره خدمات سالمت رفتاری ارائھ شده توسط کانتی سؤالی دارید •

برای اطالعات بھداشت روانی محرمانھ و رایگان، ارجاعات بھ ارائھ کنندگان خدمات و مشاوره بحران در ھر روز یا زمان، با خط تلفنی 
 اشت روانی لس آنجلس تماس بگیرید.دسترسی بھ اداره بھد
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Lھای درمانی ھماھنگ کالیفرنیا. نحوه تماس با سازمان مراقبت 

ھای درمانی می باشد. مرکز راھنمایی ) مسئول کنترل و نظارت بر برنامھDMHCسازمان مراقبت ھای درمانی ھماھنگ کالیفرنیا (
DMHC درمانی تان در مورد خدمات  در مورد تجدید نظر ھا و شکایات شما برعلیھ برنامھMediCal .می تواند بھ شما کمک کند 

 

 18884662219 تلفن تماس

بعدازظھر و از دوشنبھ تا جمعھ در دسترس می 6:00صبح تا  8:00از ساعت  DMHCنمایندگان 
 باشند.

TDD/TTY TDD :18776889891 

TTY :711 (خدمات رلھ ملی) 

شکالت شنوایی یا گفتاری است. شما برای تماس بھ تجھیزات تلفنی این شماره برای افراد دارای م
 ویژه نیاز دارید.

بھ این آدرس نامھ 
 ارسال کنید

Help Center 
California Department of Managed Health Care 

980 9Street, Suite 500 th 
Sacramento, CA 958142725 

 19162555241 فکس

www.dmhc.ca.gov  وبسایت

 

http://dmhc.ca.gov
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Mسایر منابع . 

 سازمان ھای مسئول سالمندان در منطقھ

سازمان مسئول سالمندان در منطقھ محلی شما می تواند اطالعاتی را در اختیار شما قرار داده و در ھماھنگ سازی خدمات موجود برای 
 بزرگساالن مسن تر کمک کند. 

 18882024248 تلفن تماس
12137382600 

 لس آنجلس:یا تنھا در کانتی 
18005102020 

 عصر بجز روزھای تعطیل 5صبح تا  8دوشنبھ تا جمعھ از 

TTY 711 (خدمات رلھ ملی) 

بھ این آدرس نامھ 
 ارسال کنید

Los Angeles County Community & Senior Services 
3333 Wilshire Blvd., Suite 400 

Los Angeles, CA 90010 

 /https://wdacs.lacounty.gov/programs/aaa وبسایت

 

 )DHCSاداره خدمات مراقبت درمانی (

 واجد شرایط ھستید.  MediCal (Medicaid)و  Medicareشما بھ عنوان عضوی در برنامھ درمانی ما برای 
MediCal (Medicaid) کھ  یک برنامھ مشترک دولت فدرال و ایالتی می باشد کھ در پرداخت ھزینھ ھای پزشکی بھ برخی اشخاص

دریافت کنید سؤاالتی دارید، با  MediCal (Medicaid)کند. اگر در مورد کمکی کھ می توانید از درآمد و منابع محدود دارند کمک می
 اداره خدمات مراقبت درمانی تماس بگیرید.

 18884528609 تلفن تماس
 عصر بھ جز تعطیالت 5صبح تا  8دوشنبھ تا جمعھ، 

TTY 711 ی)(خدمات رلھ مل 

بھ این آدرس نامھ 
 ارسال کنید

Department of Health Care Services 
PO Box 997413, MS 4400 

Sacramento, CA 958997413 

 www.medical.ca.gov وبسایت

 

https://wdacs.lacounty.gov/programs/aaa
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 تأمین اجتماعی

سال  65کا بھ سن می باشد. شھروندان آمری Medicareتأمین اجتماعی مسئول تشخیص واجد شرایط بودن و رسیدگی بھ عضویت برای 
واجد  Medicareکنند برای بھ باال یا آنھایی کھ مبتال بھ معلولیت یا بیماری کلیوی مرحلھ نھایی ھستند و شرایط خاصی را برآورده می

خودکار می باشد. اگر چک ھای  Medicareشرایط ھستند. اگر ھمین االن چک ھای تأمین اجتماعی را دریافت می کنید، عضویت در 
کند. رسیدگی می Medicareثبت نام کنید. تأمین اجتماعی بھ روال عضویت در  Medicareاجتماعی را دریافت نمی کنید، باید در  تأمین

 توانید با تأمین اجتماعی تماس بگیرید یا از دفتر محلی تأمین اجتماعی بازدید کنید.، میMedicareبرای درخواست برای 

بپردازد چون درآمد  Dدر مورد اینستکھ چھ کسی باید مبلغ بیشتری را برای پوشش داروی بخش تأمین اجتماعی مسئول تصمیم گیری 
لغ بیشتری دارد. اگر نامھ ای را از سوی تأمین اجتماعی دریافت کردید کھ بھ شما می گوید باید مبلغ بیشتری را بپردازید و در مورد این مب

توانید برای تجدید نظر دی کھ در اوضاع زندگی شما ایجاد شده کاھش پیدا کرده است، میسؤاالتی دارید یا اگر درآمد شما بھ خاطر پیش آم
 با تأمین اجتماعی تماس بگیرید.

 اگر نقل مکان کنید یا نشانی پستی خود را تغییر دھید، مھم است کھ با تأمین اجتماعی تماس گرفتھ تا بھ آنھا خبر دھید.

 18007721213 تلفن تماس
 ن شماره رایگان است.تماس با ای

 
 شب 8صبح تا  8شب، شنبھ ھا از  10صبح تا  8دوشنبھ تا جمعھ از 

 .شب 8.30صبح تا  11یکشنبھ ھا از 

TTY 18774862084 
 

این شماره بھ وسیلھ تلفنی ویژه نیاز دارد و تنھا در اختیار اشخاصی می باشد کھ مشکالت شنوایی یا گفتاری 
 دارند. 

 ه رایگان است.تماس با این شمار

 شب 8صبح تا  8شب، شنبھ ھا از  10صبح تا  8دوشنبھ تا جمعھ از 

 شب 8.30صبح تا  11یکشنبھ ھا از 

 http://www.socialsecurity.gov وبسایت

 

http://www.socialsecurity.gov
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: استفاده از پوشش بیمھ طرح برای خدمات مراقبت از سالمت و دیگر خدمات تحت 3بخش 
 پوشش 

 مقدمھ

 ل خاصی است کھ برای دریافت خدمات مراقبت از سالمت و سایر خدمات تحت پوشش در این بخش قوانین و اصو
Health Net Cal MediConnect  .ھمچنین در مورد اینکھ مسئول ھماھنگی مراقبت چگونھ از الزم است از آنھا اطالع داشتھ باشید

ملھ ارائھ دھندگان یا داروخانھ ھای خارج از شبکھ)، ارائھ دھندگان مختلف خدمات درمانی دریافت می کند و ھمچنین شرایط خاص (از ج
اینکھ در صورت دریافت مستقیم صورتحساب برای خدمات تحت پوشش طرح ما باید چھ کاری انجام دھید و درباره سایر قوانین مربوط بھ 

ریف آنھا بھ ترتیب حروف الفبا در عبارت ھای کلیدی و تع. ) اطالعاتی در اختیارتان قرار می دھدDMEدریافت تجھیزات پزشکی بادوام (
  بخش آخر دفترچھ راھنمای اعضا ارائھ شده اند.
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A"اطالعات مربوط بھ "خدمات"، "خدمات تحت پوشش"، "ارائھ دھندگان" و "ارائھ دھندگان شبکھ . 

ار و بدون نسخھ، وسیلھ ھای دھای بلندمدت، لوازم، خدمات درمانی رفتاری، داروھای نسخھشامل مراقبت پزشکی، خدمات و حمایت خدمات
کند. خدمات باشند کھ برنامھ درمانی ما ھزینھ آنھا را پرداخت میھر یک از این خدمات می خدمات تحت پوشششود. و سایر خدمات می

 4) تحت پوشش ھمگی در "نمودار مزایا" در بخش LTSSمراقبت از سالمت، سالمت رفتاری و خدمات و پشتیبانی طوالنی مدت (
 ست شده اند.فھر

ھمچنین  "ارائھ دھندگان"بھ پزشکان، پرستاران و سایر افرادی گفتھ می شود کھ خدمات و درمان را ارائھ می کنند. عبارت  ارائھ دھندگان
شامل بیمارستان، سازمان ھای خدمات سالمت در منزل، کلینیک ھا و سایر مکان ھایی است کھ خدمات مراقبت از سالمت، خدمات سالمت 

 ) را در اختیارتان قرار می دھد. LTSSاری، تجھیزات پزشکی و خدمات و پشتیبانی طوالنی مدت (رفت

بھ ارائھ دھندگانی گفتھ می شود کھ با طرح سالمت ھمکاری دارند. این ارائھ کنندگان موافقت کرده اند کھ پرداخت  ارائھ دھندگان شبکھ
شبکھ ارائھ کنندگان برای مراقبتی کھ بھ شما می دھند مستقیماً برای ما  .بول کنندھزینھ از سوی ما را بھ عنوان پرداخت کامل ھزینھ ق

مبلغی را برای خدمت تحت پوشش پرداخت  صورتحساب ارسال می کنند. ھنگامیکھ نزد یک ارائھ کنندۀ شبکھ می روید، معموالً ھیچگونھ
 نمی کنید.

Bمت رفتاری و خدمات و پشتیبانی طوالنی مدت . قوانین مربوط بھ دریافت خدمات مراقبت از سالمت، سال
)LTSSتحت پوشش طرح سالمت ( 

Health Net Cal MediConnect  ھمھ خدمات تحت پوششMedicare  وMediCal  را پوشش می دھد. این مورد شامل خدمات
 ) است.LTSSسالمت رفتاری و خدمات و پشتیبانی طوالنی مدت (

بھ طور کلی برای خدمات مراقبت از سالمت، خدمات سالمت  Health Net Cal MediConnectدر صورت پیروی از قوانین طرح، 
 ھزینھ را پرداخت خواھد کرد. برای اینکھ تحت پوشش طرحتان باشید: LTSSروانی و 

ر شده باشد. بدین معنی کھ باید در جدول مزایای برنامھ درمانی منظو مزایای طرحخدمات درمانی کھ دریافت می کنید باید جزء  •
 باشد).این دفترچھ اطالعاتی می 4باشد. (جدول در بخش 

بھ این معنی است کھ شما برای  ضرورت پزشکیاز نظر پزشکی ضرورت داشتھ باشد. خدمات درمانی مورد نظر باید  •
مراقبتی پیشگیری، درمان یا تشخیص وضعیت فعلیتان یا حفظ وضعیت سالمت فعلیتان بھ خدمات نیاز دارید. این موضوع شامل 

کند. ھمچنین بدین معنی است کھ خدمات، لوازم یا داروھا شود کھ از رفتن شما بھ بیمارستان یا آسایشگاه جلوگیری میمی
 استانداردھای پذیرفتھ شده روال پزشکی را برآورده می کنند.

باشید کھ مراقبت را تجویز کرده داخل شبکھ داشتھ  )PCPمراقبتھای درمانی اصلی ( کنندهارائھبرای خدمات پزشکی، باید یک  •
کننده داخل شبکھ را بھ عنوان باشد یا بھ شما گفتھ باشد کھ نزد پزشک دیگری بروید. بھ عنوان عضو برنامھ درمانی باید یک ارائھ

PCP .خود انتخاب کنید 

o  در اکثر مواقع برای اینکھ بتوانید توسطPCP ر شبکھ ویزیت شوید، کھ متعلق بھ شما نیست یا سایر ارائھ دھندگان د
PCP  نام دارد. اگر این اجازه را دریافت نکنید،  ارجاعشبکھ تان باید از قبل این مسئلھ را تأیید کند. این کار

Health Net Cal MediConnect  ممکن است ھزینھ خدمات را پوشش ندھد. برای ویزیت توسط بعضی از
 45رای کسب اطالعات بیشتر در مورد ارجاع، بھ صفحھ متخصصین بھ ارجاع نیاز ندارید، مثل متخصص زنان. ب

 مراجعھ کنید.
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o  خود را انتخاب میکنید، ھمچنین گروه پزشکی PCP طرح ما با گروه ھای پزشکی ھمکاری دارد. ھنگامیکھ PCP
وابستھ را انتخاب میکنید. این بھ این معنی است کھ PCP شما را بھ متخصصین و خدماتی کھ ھمچنین بھ گروه پزشکی 

PCPھا، متخصصین و سایر ارائھ دھندگان  دھد. گروه پزشکی بھ گروھی متشکل از وی وابستھ ھستند ارجاع می
خدمات مراقبت از سالمت گفتھ می شود کھ با یکدیگر ھمکاری دارند و تحت قرارداد با طرح ما ھمکاری می کنند. 

o تن نزد ارائھ کننده بھداشتی زنان بھ ارجاع از برای مراقبت اضطراری یا مراقبتی کھ ضروری فوری دارد یا رفPCP 
خود دریافت کنید. برای کسب  PCPتوانید انواع دیگر مراقبت را بدون نیاز بھ ارجاع از خود نیازی ندارید. می

 مراجعھ کنید. 47اطالعات بیشتر در مورد این مسئلھ، بھ صفحھ 

o  برای کسب اطالعات بیشتر در مورد انتخابPCP  مراجعھ کنید. 46بھ صفحھ 

شما ھمکاری دارند. معموالً خدمات  PCPباید خدمات درمانی را از ارائھ دھندگان شبکھ دریافت کنید کھ با گروه پزشکی  •
شما ھمکاری ندارد تحت پوشش طرح قرار نمی گیرند. در  PCPدرمانی ارائھ دھنده ای کھ با طرح سالمت و گروه پزشکی 

 ھ این قاعده اطالق پذیر نمی باشد:اینجا چند مورد ذکر می شوند ک

o  برنامھ درمانی ھزینھ مراقبت اورژانس یا مراقبتی کھ ضرورت فوری دارد را از سوی ارائھ کننده خارج از شبکھ
 55در صفحھ  Hپرداخت می کند. برای کسب اطالعات بیشتر و اطالع از مفھوم خدمات اورژانسی و فوری بھ بخش 

 مراجعھ کنید.

o ی نیاز دارید کھ برنامھ درمانی ما پوشش می دھد و ارائھ کنندگان شبکھ ما نمی توانند در اختیار شما قرار اگر بھ مراقبت
کننده خارج از شبکھ دھند، می توانید مراقبت را از ارائھ کننده خارج از شبکھ دریافت کنید. اگر الزم است نزد ارائھ

کند ای کھ قبول میکنندهکننده و ارائھکننده درخواستاجازه داده شد، ارائھکھ بروید، بھ تأیید اولیھ نیاز خواھد بود. ھنگامی
تحت پوشش قرار می  بھ صورت رایگاناز تصویب اجازه آگاه خواھند شد. در این شرایط خدمات مراقبت از سالمت 

 49صفحھ  Dخش گیرند برای کسب اطالعات در مورد تأییدیھ برای ویزیت توسط ارائھ دھنده خارج از شبکھ، بھ ب
 مراجعھ کنید.

o  برنامھ درمانی ھزینھ خدمات دیالیز کلیھ را در صورتی پرداخت می کند کھ برای مدت کوتاھی در خارج منطقھ خدماتی
 دریافت کنید. Medicareتوانید این خدمات را در مرکز دیالیز مورد تأیید برنامھ درمانی باشید. شما می

o ق می شوید، می توانید درخواست کنید ھمچنان ارائھ دھندگان فعلیتان شما را ویزیت وقتی برای اولین بار بھ طرح ملح
کنند. با در نظر گرفتن بعضی از موارد استثنا، اگر بتوانیم مشخص کنیم کھ شما در زمان حال با ارائھ دھندگان مربوطھ 

اجعھ کنید). اگر ما درخواست شما را مر 12صفحھ  1مرتبط ھستید، الزم است کھ درخواست شما را تأیید کنیم (بھ بخش 
ماه ادامھ دھید. در طول این مدت مسئول  12ھای کنونی خود برای حداکثر کنندهتوانید بھ رفتن نزد ارائھتصویب کنیم، می

ھماھنگی خدمات مراقبت از سالمت با شما تماس می گیرد تا ارائھ دھندگان موجود در شبکھ تان کھ با گروه پزشکی 
PCP  ماه اگر ھمچنان بخواھید توسط ارائھ دھندگانی ویزیت شوید کھ  12ھمکاری دارند را شناسایی کنید. بعد از شما

  شما ھمکاری ندارند، این خدمات دیگر تحت پوشش ما نخواھند بود. PCPدر شبکھ ما نیستند و با گروه پزشکی 
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Cاطالعات مربوط بھ مسئول ھماھنگی خدمات مراقبت از سالمت . 

C1سئول ھماھنگی امور مراقبت از سالمت کیست. م  

کنندگان مراقبتی شما ھمکاری کرده باشد کھ با شما، برنامھ درمانی و ارائھمسئول ھماھنگی امور مراقبت از سالمت یک شخص اصلی می
سالمت بھ ھماھنگ سازی کنید. مسئول ھماھنگی امور مراقبت از تا اطمینان حاصل شود مراقبت درمانی مورد نیاز خود را دریافت می

کند. وی برای ایجاد برنامھ مراقبتی با شما ھمکاری کنند کمک میخدمات مراقبت درمانی کھ نیازھای مراقبت درمانی شما را برآورده می
ز سالمت کند تصمیم بگیرید کھ چھ کسانی در تیم مراقبتی شما خواھند بود. مسئول ھماھنگی امور مراقبت اکند. وی بھ شما کمک میمی

اطالعات مورد نیاز شما را برای مدیریت مراقبت درمانی در اختیار شما قرار می دھد. این موضوع ھمچنین بھ شما کمک خواھد کرد تا 
 تصمیماتی را اتخاذ کنید کھ برای شما درست ھستند.

C2 .How you can contact your care coordinator 
قتی عضو برنامھ درمانی ما می شوید برای شما تعیین خواھد شد. مسئول ھماھنگی مراقبت از مسئول ھماھنگی امور مراقبت از سالمت و

سالمت در زمان ثبت نام در طرح با شما تماس خواھد گرفت. در مورد نحوه تماس با مسئول ھماھنگی می توانید از خدمات اعضا نیز 
 توانید با خدمات اعضا تماس بگیرید.المتتان بھ راھنمایی نیاز دارید، میسؤال کنید. اگر برای تماس با مسئول ھماھنگی امور مراقبت از س

 
C3چطور می توانید مسئول ھماھنگی امور مراقبت از سالمتتان را تغییر دھید . 

 اگر مایلید کھ مسئول ھماھنگی امور مراقبت از سالمت خود را تغییر دھید، لطفاً با خدمات اعضا تماس بگیرید. 
 

شب، دوشنبھ  8صبح تا  8، از (TTY:711) 18554643571یشتری نیاز دارید، لطفاً با مرکز خدمات اعضا بھ شماره اگر بھ کمک ب
توانید پیام بگذارید. در روز کاری بعدی با شما ھا و روزھای تعطیل، میتا جمعھ تماس حاصل فرمایید. بعد از ساعات اداری یا در آخر ھفتھ

 تماس رایگان است.تماس گرفتھ خواھد شد. این 

D خدمات درمانی از طرف ارائھ دھندگان اولیھ خدمات، متخصصین و سایر ارائھ دھندگان پزشکی شبکھ و .
 ارائھ دھندگان پزشکی خارج از شبکھ

D1 خدمات درمانی از دریافتی از ارائھ دھنده خدمات اولیھ . 

طرح ما با گروه ھای  PCPی ارائھ و مدیریت مراقبت خود انتخاب کنید. ) را براPCPشما باید یک ارائھ کننده مراقبتھای درمانی اصلی (
 پزشکی مربوط را نیز انتخاب می کنید.خود را انتخاب می کنید، گروه  PCPپزشکی ھمکاری دارد. ھنگامی کھ 

 چھ کاری برای شما انجام می دھد PCPو این کھ  "PCP" تعریف

خود انتخاب  PCPرا بھ عنوان  Net Cal MediConnectکننده شبکھ باید یک ارائھ ھنگامیکھ در برنامھ درمانی ما عضو می شوید،
شما پزشکی است کھ حائز شرایط ایالتی بوده و برای ارائھ مراقبت پزشکی پایھ بھ شما کارآموزی دیده است. این متخصصین  PCPکنید. 

کنند، متخصصین طب داخلی کھ مراقبت پزشکی داخلی را ارائھ شوند کھ مراقبت پزشکی عمومی/خانوادگی را ارائھ میشامل پزشکانی می
 کنند. ھا را ارائھ میکنند و متخصصین زنان و زایمانی کھ مراقبت برای خانممی

شما ھمچنین در مدیریت مابقی خدمات تحت پوششی کھ بھ  PCPکنید. تان دریافت می PCPشما بیشتر مراقبت عادی یا پایھ خود را از 
 کنید نیز کمک خواھد کرد. شامل این موارد:در برنامھ درمانی ما دریافت می عنوان عضوی

 پرتوبرداری با اشعھ ایکس، •
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تست ھای آزمایشگاھی،  •

 درمان ھا، •

 مراقبت از سوی پزشکانی کھ متخصص ھستند، •

 پذیرش در بیمارستان، و  •

 مراقبت پیگیری. •

با سایر ارائھ کنندگان برنامھ درمانی در مورد مراقبت شما و نحوه "ھماھنگ سازی" خدمات تحت پوشش شما شامل کنترل یا مشاوره 
خود را از قبل دریافت کنید (از قبیل ارائھ  PCPعملکرد آن می باشد. اگر بھ انواع خاصی از خدمات یا لوازم نیاز دارید، باید اجازه 

ود کھ تأیید اولیھ را دریافت کند (اجازه از قبل). اگر شما برای برخی خدمات الزم خواھد ب PCPارجاع بھ شما برای رفتن نزد متخصص). 
شما این اجازه را از برنامھ درمانی ما یا گروه پزشکی شما درخواست خواھد کرد.  PCPخدمات مورد نیاز شما بھ تأیید اولیھ نیاز دارند، 

ل ھمھ پرونده ھای پزشکی گذشتھ خود را بھ شما مراقبت پزشکی شما را ارائھ کرده و ھماھنگ می کند، شما باید ترتیب ارسا PCPچون 
 خود بدھید. PCPمطب 

تان خواھید رفت.  PCPھمانطور کھ در فوق توضیح داده شد، شما معموالً برای بیشتر نیازھای مراقبت درمانی عادی خود ابتدا نزد 
ھ شما یک ارجاع (اجازه از قبل) را برای کند کھ بھ درمان تخصصی نیاز دارید، وی الزم خواھد بود کھ بشما تصور می PCPھنگامیکھ 

توانید بدون مراجعھ بھ متخصص برنامھ درمانی یا سایر ارائھ کنندگان خاص ارائھ کند. تنھا چند نوع خدمات تحت پوشش وجود دارند کھ می
 خود دریافت کنید کھ در باال توضیح داده شد.  PCPتأیید اولیھ از 

خود یک متخصص زنان/ زایمان یا  PCPتوانند بھ عنوان واند یک درمانگاه باشد. خانم ھا میتحتی می PCPدارد.  PCPھر عضو یک 
 کلینیک تنظیم خانواده را انتخاب کنند.

 
خود انتخاب کنید. چند نمونھ از کارشناسان غیر پزشک: ماماھای  PCPتوانید یک کارشناس پزشکی غیر پزشک را بھ عنوان شما می

شوید، اما خدمات خود را از کارشناس غیر پزشک ناظر ارتباط داده می PCPدستیاران پزشکی. شما بھ  رسمی، پرستاران رسمی و
ناظر  PCPناظر، کارشناس انتخابی خود را تغییر دھید. نام  PCPانتخابی خود دریافت خواھید کرد. شما اجازه دارید کھ با عوض کردن 

خود داشتھ باشید. باید آن متخصص بخواھد و  PCPوانید متخصصی را بھ عنوان در کارت شناسایی شما چاپ خواھد شد. ممکن است بت
 قادر باشد مراقبتی کھ الزم دارید را ارائھ کند.

  PCP) بھ عنوان RHC) یا کلینیک سالمت روستایی (FQHCانتخاب مرکز سالمت مورد تأیید فدرال (

 ب آید.شما بھ حسا PCPتواند درمانگاھی است کھ می RHCیا  FQHCیک 

FQHC  وRHC کنند. برای اطالع از نام و آدرس مراکز درمانی ھستند کھ خدمات مراقبتھای درمانی اصلی ارائھ میFQHC  وRHC 
فھرست ارائھ دھندگان و ھمکاری دارند می توانید با خدمات اعضا تماس بگیرید یا بھ  Health Net Cal MediConnectکھ با 

 مراجعھ کنید. داروخانھ ھا

 PCPتخاب ان

ھنگامیکھ در برنامھ درمانی ما ثبت نام می کنید، یک گروه پزشکی تحت قرارداد را از شبکھ ما انتخاب خواھید کرد. گروه پزشکی گروھی 
کنند. کنند و تحت قرارداد با برنامھ ما کار میکنندگان خدمات درمانی است کھ با ھم کار می، متخصصان و سایر ارائھPCPاز پزشکان 

کنید باید با گروه پزشکی ھمکاری کند کھ در کھ انتخاب می PCPرا از نیز گروه پزشکی تحت قرارداد انتخاب خواھید کرد.  PCPیک 
ھا و بیمارستان ھای مرتبط با آنھا) را می توانید PCPدقیقھ از محل سکونت یا کار شما باشد. گروه ھای پزشکی (و  30مایل یا  30فاصلھ 
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مراجعھ  www.healthnet.com/calmediconnectمشاھده کنید یا بھ وبسایت ما در آدرس  دگان و داروخانھ ھافھرست ارائھ دھندر 
خاص سؤالی مطرح کنید، لطفاً از  PCPکنید. برای اطمینان از امکان دسترسی بھ یک ارائھ دھنده خاص یا اگر می خواھید درباره یک 

شب با  8صبح تا  8تماس بگیرند) روزھای دوشنبھ تا جمعھ از  711ماره با ش TTY(کاربران  18554643571طریق شماره 
توانید پیام بگذارید. در روز کاری بعدی با شما ھا و روزھای تعطیل، میخدمات اعضا تماس بگیرید. بعد از ساعات اداری یا آخر ھفتھ

 تماس گرفتھ خواھد شد. این تماس رایگان است.
 

ی را بھ متخصصین برنامھ درمانی خاص انجام داده و از بیمارستان ھای خاصی در داخل شبکھ ما ارجاعات PCPھر گروه پزشکی و 
کند. اگر متخصص یا بیمارستان برنامھ درمانی خاصی وجود دارد کھ می خواھید استفاده کنید، ابتدا مطمئن شوید کھ آن استفاده می

شما بر روی کارت عضویت شما قید  PCPنام و شماره تلفن مطب  ھستند.PCPمتخصصین و بیمارستان ھا در شبکھ گروه پزشکی و 
 شده است. 

 
را انتخاب کنید کھ در این برنامھ درمانی موجود نیست، ما  PCPرا انتخاب نکنید یا اگر گروه پزشکی یا  PCPاگر یک گروه پزشکی یا 

 خواھیم کرد. را در نزدیکی منزلتان برای شما تعیین PCPبھ طور خودکار یک گروه پزشکی و 
 

 شما" در زیر مراجعھ کنید. PCPخود، لطفاً بھ بخش "تغییر دادن  PCPبرای کسب اطالعات در مورد نحوه تغییر 

 PCPامکان تغییر 

شما از شبکھ طرح ما خارج شود. اگر  PCPخود را تغییر دھید. ھمچنین ممکن است  PCPتوانید بھ ھر دلیل و در ھر زمان شما می
PCP کھ طرح ما خارج شود، بھ شما کمک می کنیم شما از شبPCP  .جدیدی پیدا کنید کھ در شبکھ طرح ما باشد 

کند معتبر خواھد بود. برای تغییر درخواست شما در اولین روز ماه بعد از تاریخی کھ برنامھ درمانی ما درخواست شما را دریافت می
PCP  کاربران  18554643571ماره شب از طریق ش 8صبح تا  8روزھای دوشنبھ تا جمعھ از)TTY  تماس  711با با شماره

ھا و روزھای شب با خدمات اعضا تماس بگیرید. بعد از ساعات اداری یا آخر ھفتھ 8صبح تا  8بگیرند) روزھای دوشنبھ تا جمعھ از 
سایت ما رایگان است. یا بھ آدر وبتوانید پیام بگذارید. در روز کاری بعدی با شما تماس گرفتھ خواھد شد. این تماس تعطیل، می

www.healthnet.com/calmediconnect .مراجعھ کنید تا درخواست بدھید  

 PCPوقتی با ما تماس می گیرید، مطمئن شوید کھ بھ ما بگویید کھ آیا نزد متخصص می روید یا خدمات تحت پوشش دیگری کھ بھ اجازه 
خدمات درمانی در منزل و وسیلھ ھای با دوام پزشکی). خدمات اعضا بھ شما خواھد گفت کھ کنید (از قبیل شما نیاز دارد را دریافت می

خود ادامھ دھید. آنھا ھمچنین  PCPتوانید بھ دریافت مراقبت تخصصی و سایر خدماتی کھ دریافت می کرده اید در ھنگام تغییر چگونھ می
نزد وی بروید بیماران جدید را می پذیرد. خدمات اعضا پرونده عضویت کھ می خواھید  PCPکنترل خواھند کرد تا اطمینان حاصل شود 

 جدید را بھ شما خواھد گفت. PCPجدید شما را نشان دھد و زمان تغییر بھ  PCPشما را تغییر خواھد داد تا 

 آن قید شده است. جدید شما روی PCPآنھا ھمچنین یک کارت عضویت جدید را برای شما ارسال خواھند کرد کھ نام و شماره تلفن 

خود را تغییر دھید، ممکن است گروه پزشکی  PCPھای پزشکی وابستھ ھستند. اگر ھای برنامھ ما بھ گروهPCPبھ خاطر داشتھ باشید کھ 
خود را ھم تغییر دھید. ھنگام درخواست برای تغییر حتماً بھ خدمات اعضا اعالم کنید کھ می خواھید توسط یک متخصص ویزیت شوید یا 

 PCPنیاز دارند. مرکز خدمات اعضا از این اطمینان حاصل خواھند کرد کھ وقتی  PCPدمات تحت پوششی دریافت کنید کھ بھ تأییدیھ خ
 دھید، بتوانید بھ دریافت مراقبت تخصصی خود و دیگر خدمات ادامھ دھید.خود را تغییر می

http://www.healthnet.com/calmediconnect
http://www.healthnet.com/calmediconnect
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 دریافت کنید PCPخدماتی کھ بدون تأیید اولیھ می توانید از 

می  خوانده می شود. ارجاعخود اجازه بگیرید. این اجازه  PCPبیشتر موارد، قبل از رفتن نزد سایر ارائھ کنندگان الزم است کھ از  در
 خود دریافت کنید: PCPتوانید خدماتی مانند مواردی کھ در زیر ذکر شده را بدون کسب اجازه از 

 گان خارج از شبکھ.خدمات اضطراری از شبکھ ارائھ کنندگان یا ارائھ کنند •

 مراقبتی کھ نیاز فوری دارد از شبکھ ارائھ کنندگان. •

مراقبتی کھ نیاز فوری دارد از ارائھ کنندگان خارج از شبکھ وقتی نمی توانید بھ شبکھ ارائھ کنندگان دسترسی پیدا کنید (برای  •
 مثال وقتی خارج از منطقھ خدماتی برنامھ درمانی ھستید).

کنید. (لطفاً وقتی در خارج منطقھ شامل خدماتی خود ھستید دریافت می Medicareھ از مرکز دیالیز مجاز خدمات دیالیز کلیھ ک •
قبل از ترک منطقھ خدماتی با خدمات اعضا تماس بگیرید. ما می توانیم بھ شما کمک کنیم دیالیز را ھنگامیکھ در خارج منطقھ 

 ھستید دریافت کنید.)

 اسیون پنومونی تا زمانیکھ آنھا را از ارائھ کننده شبکھ دریافت کنید.واکسن ھای آنفوالنزا و واکسین •

ھا و خدمات تنظیم خانواده. این خدمات شامل معاینھ سینھ، معاینھ تشخیصی ماموگرام (عکسبرداری مراقبت درمانی عادی از خانم •
 از ارائھ کننده شبکھ دریافت کنید.اشعھ ایکس از سینھ)، آزمایش پپ و آزمایش لگن خاصره می شود تا زمانیکھ آنھا را 

توانید بدون ارجاع نزد این ارائھکنندگان درمانی سرخپوستان واجد شرایط باشید، میبھ عالوه اگر برای دریافت خدمات از ارائھ •
 کنندگان بروید. 

 خدمات تنظیم خانواده از ارائھ کنندگان شبکھ و ارائھ کنندگان خارج از شبکھ. •

 HIVھای مقاربتی و آزمایش وران بارداری، خدمات بیماریھای پایھ دمراقبت •

D2خدمات درمانی توسط متخصص و سایر ارائھ دھندگان شبکھ . 

کند. انواع بسیار گوناگونی از متخصصین پزشکی است کھ مراقبت درمانی را برای یک بیماری خاص یا بخشی از بدن ارائھ می متخصص
 شود:میوجود دارد. در اینجا چند نمونھ ذکر 

 خدمات سرطان شناسی برای بیماران سرطانی. •

 خدمات قلبی برای بیماران دارای مشکل قلبی. •

 خدمات ارتوپدی برای بیمارانی کھ در قسمت استخوان، عضلھ یا ماھیچھ دچار مشکل ھستند. •

ید (اینکار دریافت "ارجاع" بھ خود را کسب کن PCPبرای اینکھ بتوانید نزد یک متخصص بروید، معموالً الزم است کھ ابتدا اجازه 
شود). این نکتھ اھمیت دارد کھ ارجاع (اجازه از قبل) را پیش از رفتن نزد یک متخصص برنامھ درمانی یا سایر ارائھ متخصص خوانده می

اگر قبل از دریافت خود دریافت کنید (چند استثنا وجود دارد کھ شامل مراقبت بھداشتی عادی از خانم ھا می شود).  PCPکنندگان خاص از 
 خدمات از متخصص ارجاع (اجازه از قبل) ندارید، ممکن است الزم باشد کھ خودتان ھزینھ این خدمات را بپردازید.

 
خود برای  PCPاگر متخصص بخواھد کھ برای مراقبت بیشتر برگردید، ابتدا کنترل کنید تا مطمئن شوید کھ ارجاع (اجازه از قبل) کھ از 

 فت کردید ویزیت ھای بیشتر بھ متخصص را پوشش می دھد.ویزیت اول دریا
 

ارجاعاتی را بھ متخصصین برنامھ درمانی خاص انجام داده و از بیمارستان ھای خاصی در داخل شبکھ ما  PCPھر گروه پزشکی و 
توانید استفاده کنید را ی کھ میکنید ممکن است متخصصین یا بیمارستانکھ انتخاب می PCPکند. بدین معنی کھ گروه پزشکی و استفاده می

شما از  PCPمشخص کنند. اگر متخصصین یا بیمارستان ھایی وجود دارند کھ می خواھید استفاده کنید، کنترل کنید کھ آیا گروه پزشکی یا 
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کنونی  PCPید کھ کنند. اگر می خواھید نزد یک متخصص برنامھ درمانی یا بیمارستانی برواین متخصصین یا بیمارستان ھا استفاده می
شما"، نحوه تغییر  PCPخود را تغییر دھید. در این بخش تحت "تغییر دادن  PCPتوانید شما نمی تواند شما را بھ آن ارجاع دھد معموالً می

 را بھ شما می گوییم. PCPدادن 
 

واھند داشت (این کار گرفتن "تأیید اولیھ" برخی انواع خدمات بھ دریافت اجازه از قبل از برنامھ درمانی ما یا گروه پزشکی شما نیاز خ
شود). تأیید اولیھ یک روال تصویب می باشد کھ قبل از اینکھ خدمات خاصی را دریافت کنید اتفاق می افتد. اگر خدمات مورد خوانده می

رمانی ما یا گروه پزشکی شما درخواست کننده شبکھ دیگری این اجازه را از برنامھ دشما یا ارائھ PCPنیاز شما بھ تأیید اولیھ نیاز دارند، 
کننده شما ارسال خواھد شد. برای خواھد کرد. این درخواست مورد بررسی قرار گرفتھ و تصمیمی (تشخیص سازمانی) برای شما و ارائھ

 مراجعھ کنید. 4خدمات خاصی کھ نیاز بھ تأیید اولیھ دارند بھ جدول مزایا در بخش 

D3 خارج شود باید چھ کاری انجام دھیم؟. اگر ارائھ دھنده از طرح 

کنید ممکن است برنامھ درمانی ما را ترک کند. اگر یکی از ارائھ کنندگان شما برنامھ کننده شبکھ ای کھ در حال حاضر استفاده میارائھ
 درمانی ما را ترک کند، شما حقوق و محافظت ھایی دارید کھ در زیر خالصھ می شود:

ان ما ممکن است در طول سال تغییر کند، ما باید دسترسی متداوم بھ ارائھ کنندگان مجرب را در اختیار اگرچھ شبکھ ارائھ کنندگ •
 شما قرار دھیم.

روز زودتر اعالمیھ ای در اختیارتان قرار دھیم تا زمان کافی برای انتخاب ارائھ  30حداقل  تالش خود را بھ کار می گیریم تا  •
 دھنده جدید داشتھ باشید.

 کننده مجرب جدید را برای ادامھ مدیریت نیازھای مراقبت درمانی خود انتخاب کنید.کمک خواھیم کرد تا یک ارائھبھ شما  •

گیرید، شما حق دارید کھ درخواست کنید و ما با شما ھمکاری کرده تا مطمئن شویم در دریافت اگر تحت مراقبت پزشکی قرار می •
 نشود. درمانی کھ ضرورت پزشکی دارد اختاللی ایجاد

کننده قبلی شما را با یک ارائھ کنند مجرب جایگزین نکرده ایم یا مراقبت شما بھ طور مناسب مدیریت اگر عقیده دارید کھ ما ارائھ •
 نشده است، شما حق دارید کھ در مورد تصمیم ما درخواست تجدید نظر کنید.

ترک می کند، لطفاً با ما تماس بگیرید تا بتوانیم در پیدا کردن ارائھ کننده  اگر متوجھ شدید کھ یکی از ارائھ کنندگان شما برنامھ درمانی ما را
شب از طریق شماره  8صبح تا  8جدید و مدیریت مراقبت بھ شما کمک کنیم. برای دریافت کمک و راھنمایی روزھای دوشنبھ تا جمعھ از 

صبح تا  8تماس بگیرند) روزھای دوشنبھ تا جمعھ از  711با شماره  TTYبا خدمات اعضا تماس بگیرید (کاربران  18554643571
توانید پیام بگذارید. در روز کاری ھا و روزھای تعطیل، میشب با خدمات اعضا تماس بگیرید. بعد از ساعات اداری یا در آخر ھفتھ 8

 بعدی با شما تماس گرفتھ خواھد شد. این تماس رایگان است.

D4 کنندگان خارج از شبکھ. نحوه دریافت مراقبت از ارائھ 

اگر نوع خاصی از خدمات وجود دارد کھ شما الزم دارید و این خدمات در شبکھ برنامھ درمانی ما موجود نمی باشد، الزم خواھد بود کھ 
 است خواھد کرد.شما تأیید اولیھ را از برنامھ درمانی ما یا گروه پزشکی شما درخو PCPابتدا تأیید اولیھ (اجازه از قبل) را دریافت کنید. 

بسیار مھم است کھ از قبل و پیش از مراجعھ بھ ارائھ دھنده خارج از شبکھ یا دریافت خدمات خارج از شبکھ، تأییدیھ دریافت کنید (بجز 
ی طرح موارد اورژانسی و اضطراری، خدمات تنظیم خانواده و خدمات مربوط بھ دیالیز کلیھ کھ برای آنھا اگر موقتاً خارج از منطقھ خدمات

را دریافت خواھید کرد). اگر اجازه را از قبل دریافت نکنید، ممکن است الزم باشد کھ ھزینھ  Medicareباشید تجھیزات دیالیز مورد تأیید 
 این خدمات را خودتان پرداخت کنید.
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ر این بخش مراجعھ د Hبرای کسب اطالعات در مورد پوشش مراقبت ضروری اضطراری و فوری در خارج از شبکھ، لطفاً بھ بخش 
 کنید.

 باشد. MediCalو/یا  Medicareاگر بھ ارائھ دھنده خارج از شبکھ مراجعھ می کنید، این ارائھ دھنده باید واجد شرایط شرکت در 

 نباشد نمی توانیم ھزینھ آن را پرداخت کنیم. CalMediو/یا  Medicareاگر ارائھ دھنده واجد شرایط شرکت در  •

کنید واجد شرایط نیست، باید ھزینھ کامل خدماتی کھ دریافت می Medicareنده ای بروید کھ برای مشارکت در کناگر نزد ارائھ •
 را بپردازید.

 واجد شرایط ھستند. Medicareارائھ کنندگان باید بھ شما بگویند کھ آیا برای مشارکت در  •

Eھای بلندمدت (. نحوه دریافت خدمات و حمایتLTSS( 

)، برنامھ CommunityBased Adult Services, CBASای بلندمدت شامل خدمات محلی برای بزرگساالن (ھخدمات و حمایت
 ) و مراکز پرستاری Multipurpose Senior Services Program, MSSPخدمات چندمنظوره برای سالمندان (

)Nursing Facilities, NFی یا در یک مرکز ارائھ شوند. انواع گوناگون شوند. این خدمات ممکن است در خانھ شما، جامعھ محل) می
LTSS :در زیر توصیف شده اند 

خدمات بیماران سرپایی، برنامھ خدمات رسانی در مراکز کھ خدمات مراقبت توسط  ):CBASخدمات محلی برای افراد بالغ ( •
صی/تعلیم و آموزش افراد مراقب و پرستار حرفھ ای، خدمات اجتماعی، شغلی و گفتار درمانی را ارائھ می کند، مراقبت ھای شخ

 پشتیبانی، خدمات تغذیھ ای، جابجایی و سایر خدمات در صورتی کھ واجد شرایط باشید.

ای مختص کالیفرنیا کھ برای مشتریان سالخورده ضعیف کھ برای اقامت برنامھ ):MSSPبرنامھ خدمات چندمنظوره سالمندان ( •
 دھد.) را ارائھ میHCBSخواھند در جامعھ بمانند، خدمات برپایھ خانھ و جامعھ (در مرکز پرستاری قابل تایید ھستند اما می

o  اشخاص واجد شرایطیCalMedi  سال یا بیشتر دارند و دارای ناتوانی ھستند شرایط الزم برای این برنامھ را  65کھ
 دارند. این برنامھ جایگزینی برای استقرار در مراکز پرستاری است.

o  خدماتMSSP باشد: مرکز مراقبت روزانھ/حمایت از ھا محدود نمیاست شامل موارد زیر باشد اما بھ آن ممکن
ھای کمکی، کمک در زمینھ انجام روزانھ و بزرگساالن، مساعدت خانگی مانند ایجاد تغییرات برای تطبیق فیزیکی و دستگاه

 .ھای شخصی، نظارت محافظتی، مدیریت مراقبتی و انواع خدمات دیگرمراقبت

توانند با ایمنی در خانھ زندگی کنند ولی کند کھ نمیمرکزی کھ مراقبت را برای اشخاصی فراھم می :)NFمرکز پرستاری ( •
 لزومی ندارد کھ در بیمارستان باشند.

از  ن برنامھ ھا،ھماھنگ کننده مراقبت بھ شما کمک خواھد کرد تا با ھر برنامھ آشنا شوید. برای کسب اطالعات بیشتر درباره ھرکدام از ای
شب با خدمات اعضا  8صبح تا  8) روزھای دوشنبھ تا جمعھ از تماس بگیرند 711با  TTY(کاربران  18554643571طریق شماره 

توانید پیام بگذارید. در روز کاری بعدی با شما تماس گرفتھ خواھد ھا و روزھای تعطیل، میتماس بگیرید. بعد از ساعات اداری یا آخر ھفتھ
 این تماس رایگان است. شد.
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F سؤال ھای مربوط بھ سالمت رفتاری (خدمات مربوط بھ اختالالت سالمت روانی و سوء مصرف مواد .
 مخدر)

ھستند دسترسی خواھید  MediCalو  Medicareشما بھ خدمات سالمت رفتاری کھ از نظر پزشکی ضرورت دارند و تحت پوشش 
کند. خدمات را ارائھ می Medicareدسترسی بھ خدمات درمانی رفتاری تحت پوشش  Health Net Cal MediConnectداشت. 

 ارائھ نمی شوند اما برای اعضای  Health Net Cal MediConnectتوسط  MediCalسالمت رفتاری تحت پوشش 
Health Net Cal MediConnect  سازمان سالمت روانی کانتی لس آنجلس (کھ واجد شرایط باشند از طریقDMH سازمان ) و

) قابل دسترسی خواھند DPH/SAPC) (ADSسالمت عمومی کانتی لس آنجلس (اختالل سوء مصرف مواد مخدر، کنترل و پیشگیری) (
 بود.

F1 چھ خدمات سالمت رفتاری تحت پوشش .MediCal  خارج از شبکھHealth Net Cal MediConnect  توسط
سازمان سالمت عمومی کانتی لس آنجلس (اختالل سوء مصرف مواد  ) وDMHسازمان سالمت روانی کانتی لس آنجلس (

 ) ارائھ می شوند؟DPH/SAPCمخدر، کنترل و پیشگیری) (

) در صورتی در دسترس شما قرار دارد کھ MHPاز طریق برنامھ سالمت روانی کانتی ( MediCalخدمات سالمت روانی تخصصی 
در مورد شما وجود داشتھ باشد. خدمات سالمت روانی  MediCalی تخصصی ضرورت پزشکی و معیارھای خاص خدمات سالمت روان

) و سازمان سالمت عمومی کانتی لس آنجلس (اختالل DMHسازمان سالمت روانی کانتی لس آنجلس (کھ توسط  MediCalتخصصی 
 عبارتند از:) ارائھ می شوند DPH/SAPCسوء مصرف مواد مخدر، کنترل و پیشگیری) (

 ت روانی (ارزیابی، درمان، توانبخشی، متوازی و توسعھ برنامھ)خدمات بھداش •
 خدمات حمایت دارویی •
 درمان ویژه روزانھ •
 توانبخشی روزانھ •
 دخالت در موارد بحرانی •
 تثبیت موارد بحرانی •
 خدمات درمان مسکونی بزرگساالن •
 خدمات درمان مسکونی در موارد بحرانی •
 خدمات مرکز درمانی روانپزشکی •
 شکی سرپایی عرضھ شده در بیمارستان خدمات روانپز •
 مدیریت پرونده ھدفمند •

از طریق سازمان  Drug MediCalرا داشتھ باشید، خدمات  Drug MediCalاگر معیارھای الزم پزشکی برای بھره مند شدن از 
مخدر، کنترل و ) و سازمان سالمت عمومی کانتی لس آنجلس (اختالل سوء مصرف مواد DMHسالمت روانی کانتی لس آنجلس (

سازمان سالمت روانی کانتی لس کھ توسط  Drug MediCalخدمات  ) در اختیارتان قرار داده می شود.DPH/SAPCپیشگیری) (
 ))DPH/SAPC) و سازمان سالمت عمومی کانتی لس آنجلس (اختالل سوء مصرف مواد مخدر، کنترل و پیشگیری) (DMHآنجلس (

 ارائھ می شوند عبارتند از:

 ت ویژه درمانی بیماران سرپاییخدما •
 خدمات درمان مسکونی •
 خدمات بدون استفاده از دارو برای بیماران سرپایی •
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 خدمات درمان اعتیاد بھ مواد مخدر •
 برای اعتیاد بھ مواد مخدر Naltrexoneخدمات  •

رت بستری نیز در صورت فوق الذکر، ممکن است بھ خدمات دفع مسمومیت داوطلبانھ بھ صو MediCalعالوه بر خدمات دارویی 
 برآوری شرایط الزم پزشکی دسترسی داشتھ باشید.

بوده و از طریق شبکھ بھداشت روانی  Medicareشما بھ خدمات درمانی رفتاری کھ ضرورت پزشکی داشتھ و تحت پوشش 
Health Net Cal MediConnect این موارد شده ولی بھ شود نیز دسترسی خواھید داشت. خدمات درمانی رفتاری شامل مدیریت می

 شود: آنھا محدود نمی

خدمات بیماران سرپایی: مداخلھ در امور بحرانی مربوط بھ بیماران سرپایی، ارزیابی و درمان کوتاه مدت، درمان تخصصی  •
 طوالنی مدت و ھرگونھ خدمات درمانی بازپروری مرتبط با اختالل سوء مصرف مواد مخدر. 

: تسھیالت در اتاق دو تختھ یا بیشتر، شامل واحدھای درمان ویژه، لوازم و خدمات کمکی کھ خدمات و لوازم بیماران بستری •
 شوند.معموالً توسط مرکز ارائھ می

مراقبت از بیماران بستری و سطوح متفاوت: خدمات بستری شدن ناکامل در بیمارستان و ویژه برای بیماران سرپایی در مرکز  •
 .Medicareتحت جواز 

: خدمات بیماران سرپایی برای سم زدایی بدن در موارد حاد و درمان شرایط حاد پزشکی مرتبط با اختالل مصرف دفع مسمومیت •
 مواد مخدر.

آیا یک عارضھ پزشکی اضطراری روانی وجود  خدمات اضطراری: معاینھ تشخیصی، معاینھ و ارزیابی برای تشخیص اینکھ •
 رف کردن عارضھ پزشکی اضطراری روانی.دارد و مراقبت و درمان الزم برای تسکین یا برط

ساعت شبانروز و ھفت  24ی خود مراجعھ کنید. ھمچنین می توانید در ھاکنندگان و داروخانھفھرست ارائھکننده، لطفاً بھبرای اطالعات ارائھ
 رند) با تماس بگی TTY :711( 18554643571بھ شماره  Health Net Cal MediConnectروز ھفتھ با خدمات اعضای 

توانید پیام ھا و روزھای تعطیل، میتماس بگیرید. بعد از ساعات اداری یا آخر ھفتھ Health Net Cal MediConnectخدمات اعضای 
بگذارید. در روز کاری بعدی با شما تماس گرفتھ خواھد شد. این تماس رایگان است. یا از وبسایت ما در آدرس 

www.healthnet.com/calmediconnect .بازدید کنید 
 

 استثناھا و محدودیت ھای خدمات درمانی رفتاری

مراجعھ کنید: مزایایی کھ تحت پوشش  F، بخش 4ھای خدمات درمانی رفتاری، لطفاً بھ بخش برای فھرستی از استثناھا و محدودیت
Health Net Cal MediConnect، Medicare  یاMediCal نیستند . 

 شده برای تشخیص ضرورت پزشکی برای خدمات درمانی رفتاریروال استفاده

را تأیید کند تا تحت پوشش قرار بگیرند. برای جزییات خدماتی کھ ممکن است  طرح باید بعضی خدمات سالمت رفتاری خاص و تجھیزات
مراجعھ کنید. شما برای دریافت اجازه برای این خدمات با مرکز خدمات اعضای  4ش بھ تأیید اولیھ نیاز داشتھ باشند، لطفاً بھ بخ
Health Net Cal MediConnect  18554643571بھ شماره )TTY: 711 شب، دوشنبھ تا جمعھ  8:00صبح تا  8:00) از

پیام بگذارید. در روز کاری بعدی با شما تماس  توانیدھا و روزھای تعطیل، میتماس حاصل فرمایید. بعد از ساعات اداری یا در آخر ھفتھ
گرفتھ خواھد شد. این تماس رایگان است. برنامھ درمانی شما را بھ متخصص بھداشت روانی تحت قرارداد نزدیکی ارجاع خواھد داد کھ 

ھ باشید، متخصص بھداشت روانی شما را برای تشخیص اینکھ آیا بھ درمان بیشتری نیاز است ارزیابی خواھد کرد. اگر بھ درمان نیاز داشت
ارسال خواھد کرد. خدمات موجود در طرح  Health Netتحت قرارداد یک طرح درمانی را ایجاد کرده و آن طرح را برای بررسی بھ 

www.healthnet.com/calmediconnect
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یرد، درمانی وقتی توسط برنامھ درمانی اجازه داده شوند تحت پوشش خواھند بود. اگر طرح درمانی مورد تأیید برنامھ درمانی قرار نگ
خدمات و لوازم دیگری برای آن عارضھ تحت پوشش نخواھند بود. ولی برنامھ درمانی ممکن است شما را برای کمک در دریافت مراقبتی 

 کھ نیاز دارید بھ اداره بھداشت روانی کانتی ارجاع دھد.

) و بخش سالمت DMHی (بخش سالمت روانی کانت و لس آنجلس: Health Net Cal MediConnectروند دریافت ارجاع بین 
 )DPH/SAPCعمومی کانتی لس آنجلس (کنترل و پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر) (

را می توانید از ھر منبعی دریافت کنید، از جملھ ارائھ  Health Net Cal MediConnectارجاع برای خدمات سالمت رفتاری 
توانند توسط تماس با ، اعضا و خانواده ھایشان. این منابع ارجاع میPCPدھندگان خدمات سالمت رفتاری کانتی، مدیران پرونده کانتی، 

واجد شرایط بودن را تأیید کرده و  Health Netتماس بگیرند.  Health Netای کھ روی کارت شناسایی عضویت شما قید شده با شماره
 خدمات را در صورت لزوم اجازه می دھد. 

Health Net سازی مراقبت برای شما را ارائھ کند.کرده تا ارجاع الزم و ھماھنگ با کانتی لس آنجلس ھمکاری 

  ارجاعات برای بھداشت روانی تخصصی کانتی و/یاخدمات الکل و مواد مخدر ممکن است مستقیماً توسط شما انجام شوند.

کانتی، مدیران پرونده کانتی، ھا، ارائھ کنندگان بھداشت رفتاری PCPخدمات ھماھنگ سازی مراقبت شامل ھماھنگ سازی خدمات بین 
 شما و خانواده یا مراقبت دھنده شما در صورت لزوم می شود. 

 اگر در مورد خدمات درمانی رفتاری مشکل یا شکایتی دارید چھ کار کنید؟ 

مورد تسلیم  باشد. برای کسب اطالعات درمزایای موجود در این بخش منوط بھ ھمان روال تجدید نظر مشابھ ھرگونھ مزایای دیگر می
 ، "اگر مشکل یا شکایتی دارید چھ کار کنید" (تصمیمات پوشش، تجدید نظر، شکایات) مراجعھ کنید.9شکایات بھ بخش 

 کنندادامھ مراقبت برای اعضایی کھ در حال حاضر خدمات درمانی رفتاری دریافت می

کننده خود ادامھ دھید. ما باید این است کنید کھ بھ رفتن نزد ارائھتوانید درخوکنید، میاگر در حال حاضر خدمات درمانی رفتاری دریافت می
ماه قبل از ثبت نام نشان دھید. اگر  12کننده خود در درخواست را در صورتی قبول کنیم کھ شما بتوانید یک رابطھ موجود را با ارائھ

ماه اول، اگر بھ  12ماه ادامھ دھید. بعد از  12ی حداکثر کننده کنونی خود براتوانید بھ رفتن نزد ارائھدرخواست شما تصویب شود، می
کننده خارج از شبکھ ادامھ دھید، ما ممکن است کھ دیگر مراقبت شما را پوشش ندھیم. برای راھنمایی در رابطھ با رفتن نزد ارائھ

) از TTY: 711( 18554643571بھ شماره  Health Net Cal MediConnectدرخواستتان، لطفاً با مرکز خدمات اعضای 
توانید پیام ھا و روزھای تعطیل، میشب، دوشنبھ تا جمعھ تماس حاصل فرمایید. بعد از ساعات اداری یا در آخر ھفتھ 8:00صبح تا  8:00

 بگذارید. در روز کاری بعدی با شما تماس گرفتھ خواھد شد. این تماس رایگان است.

Gنحوه دریافت خدمات جابجایی . 

Health Net Cal MediConnect  با ھمکاریLogistiCare Solutions، LLC (LogistiCare خدمات حمل و نقل پزشکی )
عضویت دارند ارائھ  Cal MediConnect Plan) را بھ اعضایی کھ در NMT) و حمل و نقل غیرپزشکی (NEMTغیراضطراری (

 کند. می
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 )NEMTحمل و نقل پزشکی غیراضطراری (

اضطراری الزم برای دریافت خدمات پزشکی تحت پوشش و منوط بھ نسخھ کتبی پزشک، دندانپزشک یا پزشک و حمل و نقل پزشکی غیر
دھد کھ توسط اتوبوس، ماشین سواری، تاکسی یا روش دیگر حمل کننده بھ وی اجازه نمیکھ وضعیت پزشکی و جسمانی دریافتتنھا زمانی

 و نقل عمومی یا خصوصی مسافرت کند.
 

 )NMTیرپزشکی (حمل و نقل غ
 

NMT  شامل جابجایی بھ مراکز خدمات رسانی پزشکی از طریق ماشین مسافری، تاکسی یا دیگر روش ھای جابجایی عمومی/خصوصی
 ثبت نشده اند.  MediCalاست کھ توسط افرادی ارائھ می شوند کھ بھ عنوان ارائھ دھندگان 

 
بیمار، مجروح، افرادی کھ دوران نقاھت خود را می گذرانند، افراد ناتوان یا شامل خدمات پزشکی جابجایی افراد  NMTخدمات جابجایی 

 اعضایی کھ بھ ھر شکل مشکل و ناتوانی دارند با آمبوالنس، ون مجھز بھ باالبر یا ون مجھز بھ صندلی چرخ دار نیست.
 

 شود:شامل این موارد می NMTمزایای حمل و نقل 
 

 یی رفت و برگشت نامحدود بھ صورت رایگان ارائھ می شوددر ھر سال برای ھر عضو خدمات جابجا •

 خدمات ایستگاھی  •

 تاکسی، ماشین ھای مسافری استاندارد، ون کوچک  •

 خدمات جابجایی بھ محل ویزیت پزشکی از محل سکونت افراد و برگشت  •

 بدون محدودیت در مورد مسافت طی شده در منطقھ خدماتی •

 واده یا فرد مراقبت کننده از بیمار بدون ھزینھ اضافیجابجایی یکی از اعضای خان •

می توانید از راننده درخواست کنید در مسیر مطب پزشک در محل داروخانھ، مرکز رادیولوژی یا آزمایشگاه توقف داشتھ باشند  •
 (مسیر جداگانھ ای لحاظ نخواھد شد)

 
 18554643571بھ شماره  Health Net Cal MediConnectالذکر، با خدمات اعضای برای درخواست خدمات حمل و نقل فوق

(TTY:711)  ھا و روزھای تعطیل، میشب، دوشنبھ تا جمعھ تماس حاصل فرمایید. بعد از ساعات اداری یا در آخر ھفتھ 8صبح تا  8از
 توانید پیام بگذارید. در روز کاری بعدی با شما تماس گرفتھ خواھد شد. این تماس رایگان است.

 
 رخواست حمل و نقل برای حمل و نقل پزشکی غیراضطراری و حمل و نقل غیرپزشکی بایستی ھفت روز کاری از قبل تسلیم شود.د

 
شود و بھ ماھیت وقت مالقات، زمان اگر الزم است کھ خدمات را برای زمانی فوری ترتیب دھید، این درخواست مورد بھ مورد بررسی می

 دی منابع حمل و نقل بستگی خواھد داشت.تعیین وقت خدمات پزشکی و موجو
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H نحوه دریافت خدمات تحت پوشش در مواقع بروز حالت اورژانسی یا نیاز فوری بھ مراقبت یا در شرایط .
 بروز بحران

H1خدمات درمانی ھنگام وجود حالت پزشکی اورژانسی . 

 تعریف وضعیت اورژانسی پزشکی

ود کھ در آن عالئم درد شدید یا جراحت شدید وجود داشتھ باشد. این عارضھ آنقدر وضعیت اورژانسی پزشکی بھ شرایطی گفتھ می ش
جدیست کھ اگر فوراً مورد درمان پزشکی قرار نگیرید، کھ خود فرد یا ھر شخصی با دانش متوسط در مورد مسائل درمانی و پزشکی می

 تواند انتظار داشتھ باشد کھ منجر بھ موارد زیر شود:

 یانشده شما؛ ت شما یا بھ سالمت کودک زادهخطر جدی بھ سالم •

 یابینند؛ عملکردھای بدن آسیب جدی می •

 یاشود؛ ھای بدن با اختالل جدی روبرو میعملکرد یکی از اعضا یا قسمت •

 کھ:در مورد زنان باردار در حال وضع حمل، ھنگامی •

o نداشتھ باشد. وقت کافی برای انتقال ایمن شما بھ بیمارستان دیگر قبل از زایمان وجود 

o تان را در خطر قرار دھد.نشدهانتقال بھ بیمارستان دیگر برای سالمت و امنیت شما یا کودک زاده 

 اگر وضعیت اورژانسی داشتید باید چھ کار کنید؟

 اگر در وضعیت پزشکی اضطراری ھستید:

س یا بیمارستان بروید. در صورت لزوم تماس گرفتھ یا بھ نزدیک ترین اتاق اورژان 911با  ھرچھ زودتر کمک دریافت کنید. •
 تأییدیھ یا ارجاع دریافت کنید. PCPابتدا از  نیستبرای آمبوالنس درخواست کنید. نیازی 

الزم است کھ مراقبت  بھ محض اینکھ برایتان امکان پذیر بود حتماً در مورد وضعیت اورژانسیتان بھ طرح اطالع دھید. •
ساعت با  48باید در مورد مراقبت اضطراری شما و معموالً در ظرف  ا شخصی دیگریاضطراری شما را پیگیری کنیم. شما ی

ای پرداخت کنید. ما تماس بگیرد. اما لزومی ندارد بھ علت تاخیر در مطلع ساختن ما برای ھیچکدام از این اقدامات ھزینھ
با خدمات اعضا تماس بگیرید  65714648551شب از طریق شماره تلفن  8صبح تا  8روزھای دوشنبھ تا جمعھ از 

شب با خدمات اعضا تماس بگیرید. بعد  8صبح تا  8تماس بگیرند) روزھای دوشنبھ تا جمعھ از  711با شماره  TTY(کاربران 
از ساعات اداری یا در آخر ھفتھ ھا و روزھای تعطیل، می توانید پیام بگذارید. در روز کاری بعدی با شما تماس گرفتھ خواھد 

 ن تماس رایگان است.شد. ای

 خدمات تحت پوشش در شرایط اورژانسی پزشکی چیست؟

توانید مراقبت اضطراری تحت پوشش را ھر زمان و در ھر کجا در آمریکا یا مناطق آن دریافت کنید. اگر برای رفتن بھ اتاق اورژانس می
 مراجعھ کنید. 4العات بیشتر بھ جدول مزایا در بخش بھ آمبوالنس نیاز دارید، برنامھ درمانی ما آنرا پوشش می دھد. برای کسب اط

دالر در ھر سال است.  50000این مزایا محدود بھ  ممکن است بتوانید خارج از ایاالت متحده مراقبت پزشکی اضطراری دریافت کنید.
دفترچھ راھنما مراجعھ کنید یا این  4برای کسب اطالعات بیشتر بھ "پوشش اورژانسی/فوری در سرتاسر جھان" در نمودار مزایا در بخش 

شب، دوشنبھ تا جمعھ تماس حاصل فرمایید.  8صبح تا  8، از (TTY:711) 18554643571با خدمات اعضا تماس بگیرید: با شماره 
واھد شد. این بعد از ساعات اداری یا در آخر ھفتھ ھا و روزھای تعطیل، می توانید پیام بگذارید. در روز کاری بعدی با شما تماس گرفتھ خ

 تماس رایگان است.
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کند. مراقبت پس از خاتمھ وضعیت اضطراری، ممکن است الزم باشد کھ مراقبت را پیگیری کرده تا مطمئن شوید کھ حالتان بھبود پیدا می
ش خواھیم کرد کھ پیگیری تحت پوشش ما خواھد بود. اگر مراقبت اضطراری خود را از ارائھ کنندگان خارج از شبکھ دریافت کنید، ما تال

 ارائھ کنندگان شبکھ بھ محض اینکھ مقدور باشد مراقبت شما را بھ عھده بگیرند.

 دریافت خدمات مراقبت اورژانسی در صورتی کھ وضعیت اورژانسی نباشد

مراجعھ  بعضی مواقع تشخیص اورژانسی بودن شرایط از نظر پزشکی یا سالمت روانی دشوار است. ممکن است برای مراقبت اورژانسی
کنید کھ در خطر جدی تا زمانیکھ بھ طور منطقی تصور می کنید و پزشک بھ شما اطالع دھد کھ وضعیتتان در حقیقت اورژانسی نیست.

 ھستید، ما مراقبت شما را پوشش خواھیم داد. 

 وشش قرار خواھیم داد:فقط در شرایط زیر خدمات دیگر را تحت پ نیستاما در صورتی کھ پزشک اعالم کند وضعیتتان اورژانسی 

 یااگر بھ ارائھ دھنده شبکھ مراجعھ کنید،  •

کنید "مراقبتی باشد کھ نیاز فوری دارد" و از مقررات برای دریافت این مراقبت پیروی کنید. (بھ مراقبت اضافی کھ دریافت می •
 بخش بعدی مراجعھ کنید.)

H2مراقبت ھای اورژانسی ضروری . 

  مورد نیاز تعریف خدمات درمانی اورژانسی

کنید کھ اضطراری نبوده باشد کھ برای یک بیماری، مصدومیت یا عارضھ ناگھانی دریافت مینوعی مراقبت می مراقبتی کھ نیاز فوری دارد
 ولی بھ مراقبت فوری نیاز دارد. برای مثال، ممکن است عارضھ کنونی شما عود کرده باشد و نیاز بھ مداوا داشتھ باشد.

 اورژانسی ضروری ھنگامی کھ در منطقھ خدماتی طرح حضور داریدخدمات مراقبتی 
 دھیم کھ: زمانی مراقبتی کھ نیاز فوری دارد را پوشش می فقطدر بیشتر شرایط، ما 

  واگر این خدمات درمانی را از ارائھ دھنده شبکھ دریافت کنید،  •

 کنید.شما از سایر مقرراتی کھ در این بخش توصیف شده اند پیروی می •

کننده خارج از شبکھ پوشش خواھیم کننده شبکھ بروید، ما مراقبتی کھ نیاز فوری دارد را از سوی ارائھلی اگر نمی توانید نزد یک ارائھو
 داد.

 " تماس گرفتھ یا بھ نزدیک ترین بیمارستان بروید.911در موقعیت ھای وخیم اضطراری: با شماره "

ود یا گروه پزشکی تماس بگیرید یا اگر نمی توانید با آنھا تماس بگیرید یا فوراً بھ مراقبت خ PCPاگر وضعیت شما زیاد وخیم نیست: با 
 پزشکی نیاز دارید، بھ نزدیک ترین مرکز پزشکی، مرکز مراقبت فوری یا بیمارستان مراجعھ کنید.

خود تماس  PCPیی با گروه پزشکی یا اگر مطمئن نیستید کھ آیا عارضھ پزشکی اضطراری وجود دارد، می توانید برای دریافت راھنما
 بگیرید.

ساعت شبانروز و ھفت روز ھفتھ در دسترس می باشد تا بھ تماس ھای تلفنی شما در مورد مراقبت پزشکی کھ  24گروه پزشکی شما در 
عھ برای دریافت مراقبتی کھ عقیده دارید فوراً نیاز دارید پاسخ دھد. آنھا وضعیت شما را ارزیابی کرده و دستوراتی را در مورد محل مراج

 نیاز دارید بھ شما خواھند داد.

(کاربران  18554643571اگر مطمئن نیستید کھ وضعیتتان اورژانسی است یا بھ خدمات فوری نیاز دارید، لطفاً از طریق شماره 
TTY  شب، دوشنبھ تا  8صبح تا  8. از تماس بگیرند) با خدمات اعضا تماس بگیرید تا بھ خدمات مشاوره پرستار متصل شوید 711با

جمعھ. بعد از ساعات اداری یا در آخر ھفتھ ھا و روزھای تعطیل، می توانید پیام بگذارید. در روز کاری بعدی با شما تماس گرفتھ خواھد 
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و  ساعت شبانھ روز 24می توانید در  Health Net Cal MediConnectشد. این تماس رایگان است. شما بھ عنوان یک عضو 
 روز ھفتھ بھ خدمات تریاژ یا غربالگری دسترسی داشتھ باشید. 7

 خدمات مراقبتی اورژانسی ضروری ھنگامی کھ خارج از منطقھ خدماتی طرح حضور دارید
اگر خارج از منطقھ خدماتی طرح باشید، ممکن است بھ خدمات درمانی ارائھ دھنده شبکھ دسترسی نداشتھ باشید. در این صورت، برنامھ 

 کننده ای پوشش خواھد داد.رمانی ما ھزینھ مراقبتی کھ نیاز فوری دارد را از ھر ارائھد

شوند ممکن است تحت مزایای پوشش اضطراری یا فوری در سراسر خدمات مورد نیاز فوری کھ خارج از ایاالت متحده آمریکا دریافت می
ت بیشتر، بھ "پوشش اضطراری یا فوری در سراسر جھان" در جدول جھان بھ عنوان مورد اضطراری بھ حساب بیایند. برای کسب اطالعا

 این کتابچھ مراجعھ کنید. 4مزایای بخش 

H3مراقبت در شرایط بروز بالیا . 

اگر حکمران ایالتی، وزیر بھداشت و خدمات انسانی ایاالت متحده یا رئیس جمھور ایاالت متحده اعالم وضعیت اورژانسی یا بروز بالیا را 
 برخوردار شوید. Net Cal MediConnectھ جغرافیایی شما اعالم کند، ھمچنان می توانید از خدمات درمانی در منطق

برای کسب اطالعات در مورد نحوه دسترسی بھ خدمات مراقبتی مورد نیاز در زمان بروز بالیا، از وبسایت ما دیدن کنید: 
www.healthnet.com/calmediconnect . 

اعالم شده اند اگر نمی توانید از ارائھ دھنده شبکھ استفاده کنید بھ شما اجازه می دھیم از ارائھ دھندگان خارج از شبکھ  در شرایطی کھ بالیا
اگر نتوانید بھ ھنگام فاجعھ از داروخانھ شبکھ استفاده کنید، اجازه خواھید داشت داروھای . خدمات درمانی دریافت کنیدبھ صورت رایگان 

 مراجعھ کنید. 5ھای خارج از شبکھ دریافت کنید. لطفاً برای کسب اطالعات بیشتر بھ بخش ز داروخانھدار خود را انسخھ

I .  اگر برای خدمات تحت پوشش طرح بیمھ ما مستقیماً برای خودتان صورتحساب صادر شده است باید چھ
 کار کنید

را از قبض پرداخت  سھممانست، باید از ما درخواست کنید اگر ارائھ دھنده ای صورت حساب را بھ جای طرح برای شما ارسال کرده ا
 کنیم.

 نباید خودتان قبض را پرداخت کنید. اگر خودتان ھزینھ را پرداخت کنید، ممکن است طرح نتواند ھزینھ را بھ شما برگرداند.

حت پوشش دریافت کرده اید، برای خدمات پزشکی ت کل ھزینھقبضی را برای  یا اگر اگر ھزینھ خدمات تحت پوشش را پرداخت کرده اید
 مراجعھ کنید. 7بخش اطالع از اینکھ چھ کاری انجام دھید بھ 

I1اگر خدمات تحت پوشش طرح ما نیستند باید چھ کاری انجام دھید . 

Health Net Cal MediConnect :ھمھ خدماتی را پوشش می دھد 

 وخدماتی کھ ضرورت پزشکی آنھا تعیین شده باشد،  •

 و مراجعھ کنید ،)4مزایای طرح فھرست شده باشد (بھ بخش در نمودار  •

 کنید.کھ آنھا را با پیروی از مقررات برنامھ درمانی دریافت می •

 باید ھزینھ کامل آنھا را شخصاً خودتان پرداخت کنید.اگر خدماتی کھ تحت پوشش طرح ما نیستند را دریافت می کنید، 

www.healthnet.com/calmediconnect
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رگونھ خدمات یا مراقبتی را پرداخت خواھیم کرد، شما حق دارید کھ از ما سؤال کنید. ھمچنین حق اگر می خواھید بدانید کھ آیا ما ھزینھ ھ
دارید این را بھ صورت کتبی درخواست کنید. اگر بگوییم کھ ھزینھ خدمات شما را پرداخت نخواھیم کرد، شما حق دارید کھ در مورد 

 تصمیم ما درخواست تجدید نظر کنید.

کنید در مورد اینکھ اگر بخواھید ما اقالم یا خدمات پزشکی را پوشش دھیم چھ کار کنید. ھمچنین نحوه ئھ میتوضیحاتی ارا 9بخش 
توانید با درخواست تجدید نظر برای تصمیم پوشش ما را بھ شما می گوید. برای کسب اطالعات بیشتر در مورد حقوق تجدید نظر خود می

 خدمات اعضا نیز تماس بگیرید.

رخی خدمات را تا حد مشخصی پرداخت خواھیم کرد. اگر از آن حد تجاوز کنید، باید برای دریافت بیشتر آن نوع خدمات ھزینھ ما ھزینھ ب
کامل را پرداخت کنید. برای کسب اطالعات در مورد این حدود و اینکھ چقدر برای رسیدن بھ آنھا فاصلھ دارید با خدمات اعضا تماس 

 بگیرید.

J. ت از سالمت زمانی کھ در پژوھش تحقیقانی کلینیکی حضور دارید؟پوشش خدمات مراقب 

J1تعریف پژوھش تحقیقاتی کلینیکی . 

کلینیکی (کھ بھ آن آزمایش کلینیکی نیز گفتھ می شود) روشی است کھ پزشکان از آن طریق انواع جدید داروھا یا مراقبت  پژوھش تحقیقاتی
کند کنند. این نوع پژوھش بھ پزشکان کمک میک در انجام پژوھش درخواست داوطلب میھای درمانی را آزمایش می کنند. آنھا برای کم

 کھ تصمیم بگیرند آیا نوع جدید مراقبت درمانی یا دارو مؤثر بوده یا ایمن است.

شما  خواھید در آن شرکت کنید را تصویب کند، شخصی کھ در انجام آن پژوھش شرکت دارد باپژوھشی کھ می Medicareکھ زمانی
کند کھ آیا برای شرکت در آن واجد شرایط تماس خواھد گرفت. آن شخص اطالعاتی را در مورد پژوھش بھ شما خواھد داد و مشخص می

توانید در پژوھش شرکت کنید. شما ھمچنین باید درک کنید و قبول کنید کھ برای ھستید. شما تا زمانیکھ شرایط الزم را برآورده کنید می
 کار کنید.پژوھش باید چ

توانید بھ دریافت مراقبتی از برنامھ ما کھ شما در طول شرکت در پژوھش باید در برنامھ درمانی ما عضویت داشتھ باشید. بدین طریق می
 مربوط بھ پژوھش نیست ادامھ دھید.

کننده مراقبت ھای درمانی اولیھ خود کھ از ما یا ارائھ نداردشرکت کنید، لزومی  Medicareخواھید در پژوھش بالینی مورد تأیید اگر می
 کنندگان شبکھ باشند.کھ ارائھ نداردکنند لزومی کنندگانی کھ بھ عنوان بخشی از پژوھش از شما مراقبت میاجازه بگیرید. ارائھ

 قبل از شروع پژوھش تحقیقاتی کلینیکی نیازی نیست بھ ما اطالع دھید.

شرکت کنید، شما یا مسئول ھماھنگی امور مراقبت از سالمت شما باید با خدمات اعضا تماس  اگر می خواھید در پروژه تحقیقاتی کلینیکی
 بگیرد و بھ ما اطالع دھد کھ شما در آزمایش کلینیکی شرکت کرده اید.

J2پرداخت ھزینھ خدمات مراقبت از سالمت زمانی کھ در پژوھش تحقیقانی کلینیکی حضور دارید . 

گیرند بھ عالوه داوطلب شوید، برای خدماتی کھ برای پژوھش تحت پوشش قرار می Medicareمورد تایید اگر برای یک پژوھش بالینی 
می پیوندید، شما  Medicareای پرداخت نخواھید کرد. وقتی بھ پژوھش بالینی مورد تأیید مخارج معمول مربوط بھ مراقبت خودتان ھزینھ
 کنید تحت پوشش ھستید. شامل این موارد:ز پژوھش دریافت میبرای بیشتر اقالم و خدماتی کھ بھ عنوان بخشی ا

 پرداخت می کند حتی اگر در پژوھش نبودید. Medicareھزینھ اقامت و خوراک در بیمارستان کھ  •

 جراحی یا سایر عمل ھای پزشکی کھ بخشی از پژوھش باشند. •
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درمان ھرگونھ اثرات جانبی و اختالالت مربوط بھ مراقبت جدید.  •

 ، باید ھزینھ حضور در تحقیق را پرداخت کنید.تأیید نکرده استآن را  Medicareیک پروژه تحقیقاتی حضور دارید کھ اگر در 

J3 .آگاھی بیشتر درباره پژوھش ھای تحقیقاتی کلینیکی 

 Medicareی و پژوھش بالینی" را در وبسایت Medicareمی توانید برای کسب اطالعات بیشتر در مورد شرکت در پژوھش بالینی، "
). Studies.pdfResearchClinicalandMedicarehttps://www.medicare.gov/Pubs/pdf/02226مطالعھ کنید (

تماس بگیرید. کاربران  1800MEDICARE (18006334227)با شماره توانید روز ھفتھ نیز می 7روز و ساعت شبانھ 24در 
TTY  تماس بگیرند. 18774862048باید با شماره 

K وقتی خدمات درمانی را در یک مؤسسھ درمان سالمت غیرپزشکی مذھبی دریافت می کنید، خدمات .
 مراقبت از سالمت شما چطور تحت پوشش قرار می گیرند

K1درمان سالمت غیرپزشکی مذھبی . تعریف مؤسسھ 

"مؤسسھ درمان سالمت غیرپزشکی مذھبی" مکانی است کھ خدماتی را ارائھ می کند کھ بھ طور معمول در بیمارستان یا مرکز پرستاری 
ینھ حرفھ ای دریافت می کنید. اگر دریافت مراقبت در بیمارستان یا مرکز پرستاری تخصصی برخالف باورھای مذھبی شما است، ما ھز

 مراقبت در سازمان مراقبت درمانی غیرپزشکی مذھبی را پوشش می دھیم.

 Aبخش  Medicareتوانید مراقبت درمانی را در ھر زمان و بھ ھر دلیلی دریافت کنید. این مزایا تنھا بھ خدمات بیماران بستری شما می
مات مراقبت درمانی غیرپزشکی ارائھ شده توسط سازمان تنھا ھزینھ خد Medicareشود (خدمات مراقبت درمانی غیرپزشکی). مربوط می

 ھای مراقبت درمانی غیرپزشکی مذھبی را پرداخت خواھد کرد.

K2 .Getting care from a religious nonmedical health care institution 

شود شما مخالف امضاء کنید کھ متذکر می شما برای دریافت مراقبت از سازمان مراقبت درمانی غیرپزشکی مذھبی باید یک سند قانونی را
 دریافت درمان پزشکی "غیرمنتظره" ھستید.

الزم بوده و براساس ھرگونھ قانون فدرال، ایالتی یا محلی  داوطلبانھدرمان پزشکی "غیرمنتظره" ھر نوع مراقبتی می باشد کھ  •
 .نیست

الزم و تحت ھرگونھ قانون فدرال، ایالتی یا محلی نبوده ھ درمان پزشکی "مورد انتظار" ھر نوع مراقبتی می باشد کھ داوطلبان •
 .است

برای اینکھ تحت پوشش برنامھ درمانی ما باشید، مراقبتی کھ از سازمان مراقبت درمانی غیرپزشکی مذھبی دریافت می کنید باید شرایط 
 زیر را برآورده کند:

 تھ باشد.مجوز گرف Medicareمرکزی کھ مراقبت را ارائھ می کند باید از  •

 شود.مراقبت محدود می غیرمذھبیھای پوشش خدمات برنامھ درمانی ما بھ جنبھ •

 اگر خدماتی را از این سازمان دریافت کنید کھ در یک مرکز درمانی ارائھ شده باشد، موارد زیر اعمال می شوند: •

o ش را برای مراقبت بیماران بستری شما باید مبتال بھ یک عارضھ پزشکی باشید کھ بھ شما امکان می دھد خدمات تحت پوش
 در بیمارستان یا مراقبت مرکز پرستاری تخصصی دریافت کنید.

https://www.medicare.gov/Pubs/pdf/02226-Medicare-and-Clinical-Research-Studies.pdf
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o  شما باید قبل از اینکھ در این مرکز پذیرفتھ شوید اجازه ما را دریافت کنید یا در غیراینصورت اقامت شما پوشش داده
نخواھد شد. 

 زایا پوشش نامحدود وجود دارد.کھ الزامات باال را برآورده کنید، برای این متا وقتی

L) تجھیزات پزشکی بادوام .DME( 

L1 .DME بھ عنوان عضوی از طرح ما 

DME  بھ معنای اقالم و تجھیزات خاصی است کھ توسط ارائھ دھنده برای استفاده در منزل ارائھ می شوند. نمونھ ھایی از این اقالم عبارتند
قی، تجھیزات بیماران دیابتی، تخت ھای بیمارستانی کھ توسط ارائھ دھنده برای استفاده در از صندلی چرخ دار، عصا، سیستم ھای تشک بر

)، دستگاه ھای تولید گفتار، تجھیزات و وسایل اکسیژن، نبوالیزر IVمنزل سفارش داده می شوند، ھمچنین پمپ ھای تزریق درون وریدی (
 و واکر.

 د بود.شما ھمیشھ صاحب برخی اقالم از قبیل پروتز خواھی

کھ باید کرایھ کنید صحبت می شود. شما بھ عنوان عضوی از طرح ما الزم است تا زمانی کھ از نظر پزشکی  DMEدر این بخش درباره 
شما، گروه  PCPداشتھ باشید و برای طوالنی مدت بھ آن نیاز داشتھ باشید. عالوه بر این، اقالم بایستی توسط  DMEضرورت داشتھ باشد 

برای کسب اطالعات بیشتر درباره کرایھ یا خرید اجازه داده شده، ترتیب آن داده شده و ھماھنگ شده باشد.  Health Netپزشکی و/یا 
 TTY(کاربران  18554643571تجھیزات بادوام پزشکی و اطالع از اسناد مورد نیاز برای ارائھ،از طریق شماره 

18554643571 )TTY: 711 ،(شرایط کرایھ یا مالکیت تجھیزات پزشکی بادوام و اسناد مورد نیاز برای  برای کسب اطالع درباره
توانید پیام بگذارید. در ھا و روزھای تعطیل، میشب، روزھای دوشنبھ تا جمعھ. بعد از ساعات اداری یا در آخر ھفتھ 8صبح تا  8از ارائھ. 

 .روز کاری بعدی با شما تماس گرفتھ خواھد شد. این تماس رایگان است

کنیم. برای کسب اطالعات بیشتر در مورد شرایط مورد نیاز و اسنادی کھ باید را بھ شما منتقل می DMEدر شرایط خاص، ما مالکیت 
 ارائھ کنید با خدمات اعضا تماس بگیرید.

داشتھ باشند، ارائھ دھنده اگر درحالی کھ عضو طرح ما ھستید یکی از تجھیزات پزشکی بادوام را خریداری کنید و تجھیزات بھ تعمیر نیاز 
 مجاز است ھزینھ تعمیرات را از شما دریافت کند.

L2 مالکیت .DME  ھنگام جابجایی بھ طرحOriginal Medicare  یاmedicare Advantage 

بود. در ماه صاحب آن دستگاه خواھند  13را کرایھ می کنند بعد از  DME، افرادی کھ انواع خاصی از Original Medicareدر برنامھ 
را کرایھ کرده باشد و  DMEخاصی از  ، طرح می تواند تعداد ماه ھایی را تعیین کند کھ فرد باید انواعMedicare Advantageطرح 

 پس از آن مالکیت وسایل بھ او تعلق می گیرد.

در دفترچھ  ارائھ شده است. ھمچنین 12در بخش  Medicare Advantageو  Original Medicareتعریف طرح ھای  توجھ:
Medicare می توانید اطالعات بیشتری کسب کنید. اگر یک کپی از این دفترچھ را ندارید می توانید در وبسایت  2019 و شما
Medicare ) بھ آدرسhttp://www.medicare.gov 1800(227) یا از طریق تماس با شمارهMEDICARE (18006334 

 تماس بگیرند. 18774862048باید با شماره  TTYروز ھفتھ آن را دریافت کنید. کاربران  7ساعت شبانھ روز و  24در 

http://www.medicare.gov/
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توانید پیام بگذارید. در روز کاری ھا و روزھای تعطیل، میدوشنبھ تا جمعھ تماس حاصل فرمایید. بعد از ساعات اداری یا در آخر ھفتھ

، از العات بیشتربرای کسب اطبعدی با شما تماس گرفتھ خواھد شد. این تماس رایگان است. 
www.healthnet.com/calmediconnect .56 بازدید کنید ? 

 

پرداخت داشتھ باشید یا بھ ترتیب تنظیم شده توسط طرح  13باید بھ صورت متوالی  Original Medicareدر شرایط زیر در 
Medicare Advantage ام دھید تا بتوانید مالکیت باید پرداخت ھا را انجDME :را دریافت کنید 

  ونشده باشید  DMEکھ عضو برنامھ ما بودید صاحب ھنگامی •

• You leave our plan and get your Medicare benefits outside of any health plan in the Original 
Medicare program or a Medicare Advantage plan . 

If you made payments for the DME item under Original Medicare or a Medicare Advantage plan 
before you joined our plan, those Original Medicare or Medicare Advantage payments do not 

count toward the payments you need to make after leaving our plan. 

 Medicareپرداخت داشتھ باشید یا بھ ترتیب تنظیم شده توسط طرح  13د بھ صورت متوالی بای Original Medicareدر  •
Advantage  باید پرداخت ھای جدیدی را انجام دھید تا بتوانید مالکیتDME .را دریافت کنید 

واھد ھیچ استثنایی در این مورد وجود نخ Medicare Advantageیا  Original Medicareدر صورت برگشت بھ طرح  •
 داشت.
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A. پوشش بیمھ  خدمات تحت 

توانید اطالعاتی را نیز در کند بھ شما می دھد. شما میاین بخش اطالعاتی در مورد خدماتی کھ برنامھ درمانی ما ھزینھ آنھا را پرداخت می
این بخش محدودیت ھای برخی از است.  5مورد خدماتی کھ تحت پوشش نیستند کسب نمایید. اطالعات مربوط بھ مزایای دارویی در بخش 

 خدمات را نیز توصیف می کند.

کمک دریافت می کنید، تا زمانیکھ از مقررات برنامھ درمانی پیروی کنید برای خدمات تحت پوشش خود ھزینھ ای را  MediCalچون از 
 .مراجعھ کنید 3پرداخت نمی کنید. برای جزییات مربوط بھ مقررات برنامھ درمانی بھ بخش 

شب از طریق شماره  8صبح تا  8روزھای دوشنبھ تا جمعھ از شش بھ راھنمایی نیاز دارید، اگر برای اطالع از خدمات تحت پو
تماس بگیرند) با مسئول ھماھنگی امور مراقبت از سالمت یا خدمات اعضا تماس بگیرید.  711با  TTY(کابران  18554643571

یام بگذارید. در روز کاری بعدی با شما تماس گرفتھ خواھد شد. این توانید پھا و روزھای تعطیل، میبعد از ساعات اداری یا در آخر ھفتھ
  تماس رایگان است.

B. قوانین مربوط بھ ارائھ دھندگانی کھ ھزینھ خدمات را از شما دریافت می کنند 

یماً بھ ارائھ کنندگان خود ای دریافت کنند. ما مستقدھیم کھ برای خدمات تحت پوشش از شما ھزینھکنندگان برنامھ خود اجازه نمیما بھ ارائھ
کننده کمتر از مقداری دستمزد می دھیم و از شما در مقابل ھرگونھ ھزینھ مطالبھ شده حمایت می کنیم. این موضوع حتی اگر بھ ارائھ

 کند صادق است.کننده برای خدمات مطالبھ میبپردازیم کھ ارائھ

 مراجعھ کنید یا با خدمات اعضا تماس بگیرید. 7اگر دریافت کردید، بھ بخش نید. کننده دریافت کشما ھرگز نباید صورتحسابی را از ارائھ
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C. جدول مزایای طرح ما 

دھد. این جدول رتبھ ھای خدماتی را بھ جدول مزایا اطالعاتی را در مورد خدماتی کھ برنامھ درمانی ھزینھ آنھا را می پردازد بھ شما می
 کند. پوشش را توصیف میترتیب حروف الفبا ذکر کرده و خدمات تحت 

ما تنھا زمانی ھزینھ خدمات ذکر شده در جدول مزایا را پرداخت می کنیم کھ قواعد زیر برآورده شده باشند. تا زمانی کھ شرایط الزم 
ت مربوط بھ پوشش بیمھ کھ در زیر توصیف شده است را دارا باشید، برای خدمات عنوان شده در فھرست مزایا ھیچ ھزینھ ای پرداخ

 نخواھید کرد.

ارائھ  CalMediو  Medicareشده از طرف باید براساس مقررات وضع CalMediو  Medicareخدمات تحت پوشش  •
 .شوند

ھای بلندمدت، لوازم، وسایل و داروھا) باید این خدمات (شامل مراقبت پزشکی، خدمات بھداشت رفتاری و اعتیاد، خدمات و حمایت •
 ,Medically necessary means you need the services to prevent, diagnoseضرورت پزشکی داشتھ باشند. 

or treat a medical condition .Or to maintain your current health statusاین موضوع شامل مراقبتی می .
ات، لوازم یا داروھا استانداردھای کند. ھمچنین بدین معنی است کھ خدمشود کھ از رفتن شما بھ بیمارستان یا آسایشگاه جلوگیری می

پذیرفتھ شده روال پزشکی را برآورده می کنند. خدمات زمانی از نظر پزشکی ضروری ھستند کھ از نظر منطقی برای محافظت از 
 جان شما، پیشگیری از بروز بیماری ھای حاد یا ناتوانی ھای شدید یا کاھش دردھای شدید الزم باشند.

ای است کھ با ما ھمکاری دارد. در بیشتر موارد، کنندهکننده شبکھ ارائھکننده شبکھ مراقبت دریافت کنید. ارائھئھتوانید از اراشما می •
حاوی اطالعات بیشتری در مورد  3کنید پرداخت نخواھیم کرد. بخش کننده خارج از شبکھ دریافت میھزینھ مراقبتی را کھ از ارائھ

 باشد.خارج از شبکھ می کنندگاناستفاده از شبکھ و ارائھ

کند. " در ) یا یک تیم مراقبتی دارید کھ مراقبت شما را ارائھ و مدیریت میPCPکننده مراقبت ھای درمانی اولیھ (شما یک ارائھ •
دھد. این کنندگان در شبکھ برنامھ درمانی استفاده کنید بھ شما اجازه بباید قبل از اینکھ از سایر ارائھ شبکھ شما PCPبیشتر موارد، 

حاوی اطالعات بیشتری در مورد دریافت ارجاع بوده و زمانیکھ بھ ارجاع نیاز دارید را توصیف می 3کار ارجاع نام دارد. بخش 
 کند.

 3شما وابستھ ھستند مراقبت دریافت کنید. برای کسب اطالعات بیشتر بھ بخش  PCPکنندگانی کھ بھ گروه شما باید از ارائھ •
 .مراجعھ کنید

کننده شبکھ دیگری ابتدا از از خدماتی کھ در جدول مزایا ذکر شده اند تنھا زمانی تحت پوشش ھستند کھ پزشک شما یا ارائھ برخی •
شود. خدمات تحت پوشش کھ بھ تأیید اولیھ نیاز دارند در جدول مزایا بھ گفتھ می تأیید اولیھما اجازه بگیرد. بھ این کار گرفتن 
 . ه اندصورت مورب عالمت گذاری شد

 

 را در کنار خدمات پیشگیری در جدول مزایا مشاھده خواھید کرد. شما این سیب  ھمھ خدمات پیشگیری رایگان ھستند.
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D. جدول مزایا 

 خدماتی کھ برنامھ ما ھزینھ آنھا را می پردازد

 معاینھ تشخیص آنوریسم آئورت شکمی 

ی ما فقط ر معرض خطر را پرداخت خواھیم کرد. برنامھما یک بار ھزینھ معاینھ تشخیصی اولتراسوند برای اشخاص د
دھد کھ شما دارای عوامل خطر مشخصی باشید و اگر از پزشک، دستیار ی این معاینھ تشخیصی را پوشش میدرصورتی ھزینھ

 پزشک، پرستار یا متخصص پرستاری بالینی خود برای آن ارجاع بگیرید.

 وارد اضطراری ممکن است برای پوشش الزم باشد.تأیید اولیھ (اجازه از قبل) بھ غیر از م

 طب سوزنی 

در ھر ماه می توانید حداکثر دو بار جلسھ طب سوزنی داشتھ باشید یا اگر از نظر پزشکی ضروری باشد می توانید بھ تعداد 
 دفعات بیشتری این کار را انجام دھید.

 معاینھ تشخیص و مشاوره اعتیاد بھ الکل 

) را برای بزرگساالنی پرداخت خواھیم کرد کھ از الکل سوء استفاده کرده SBIRTنھ تشخیص اعتیاد بھ الکل (ما ھزینھ یک معای
 ولی متکی بھ الکل نیستند. این موضوع شامل زنان باردار می شود.

رو در سال را با اگر معاینھ تشخیصی شما برای اعتیاد بھ الکل مثبت باشد، می توانید حداکثر چھار جلسھ کوتاه مشاوره رو در 
مراقبت ھای درمانی اصلی یا کاروری در محیط مراقبت ھای اصلی دریافت کنید (اگر در طول مشاوره قادر و  ارائھ کننده

 ھشدار باشید).

 خدمات آمبوالنس 

نس شما خدمات آمبوالنس تحت پوشش شامل خدمات زمینی، خدمات آمبوالنس ھوایی از طریق ھواپیما و ھلی کوپتر است. آمبوال
ھای را بھ نزدیکترین محلی خواھد برد کھ بتوان بھ شما مراقبت ارائھ کرد. عارضھ شما باید آنقدر جدی باشد کھ سایر روش

رسیدن بھ محل دریافت مراقبت برای سالمتی یا جان شما خطرناک باشد. خدمات آمبوالنس برای سایر موارد باید بھ تصویب ما 
 برسد.

ھزینھ آمبوالنس را پرداخت کنیم. عارضھ شما باید آنقدر جدی باشد کھ  ممکن است، ما نمی باشنددر مواردی کھ اضطراری 
 سایر روش ھای رسیدن بھ محل دریافت مراقبت برای زندگی یا سالمتی شما خطرناک باشد. 

 تأیید اولیھ (اجازه از قبل) بھ غیر از موارد اضطراری ممکن است برای پوشش الزم باشد.
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 ) ساالنھwellnessتندرستی (ویزیت  

توانید یک معاینھ چک آپ ساالنھ را دریافت کنید. این معاینھ برای ایجاد یا بروز رسانی برنامھ پیشگیری براساس عوامل شما می
 ماه ھزینھ این موارد را پرداخت می کنیم. 12مخاطره آمیز فعلی شما می باشد. ھر 

 اندازه گیری توده استخوان 

وال ھای خاص را برای اعضای واجد شرایط پرداخت خواھیم کرد (معموالً شخصی کھ در معرض خطر از دست ما ھزینھ ر
دادن توده استخوانی یا خطر پوکی استخوان باشد). این روال ھا توده استخوان را شناسایی کرده، از دست رفتن استخوان را پیدا 

ماه یا بھ دفعات بیشتر اگر ضرورت پزشکی داشتھ  24ن خدمات را ھر کند. ما ھزینھ ایکرده یا کیفیت استخوان را مشخص می
 باشد پرداخت خواھیم کرد. ما دستمزد پزشک برای مشاھده و اظھار نظر در مورد نتایج را نیز پرداخت خواھیم کرد.

 کننده خود صحبت کرده و ارجاع دریافت کنید.شما باید با ارائھ

 از موارد اضطراری ممکن است برای پوشش الزم باشد. تأیید اولیھ (اجازه از قبل) بھ غیر

 معاینھ تشخیص سرطان سینھ (ماموگرام) 

 ما ھزینھ خدمات زیر را پرداخت خواھیم کرد:

 سال 39و  35یک ماموگرام خط پایھ بین سنین  •

 سال بھ باال 40ماه برای زنان بھ سن  12یک معاینھ تشخیصی ماموگرام ھر  •

 ماه 24ر معاینات سینھ بالینی ھ •

 خدمات توانبخشی قلبی 

ما ھزینھ خدمات توانبخشی قلبی را برای خدماتی از قبیل ورزش، آموزش و مشاوره پرداخت خواھیم کرد. اعضا باید شرایط 
خاصی را با ارجاع پزشک برآورده کنند. ما ھمچنین ھزینھ برنامھ ھای توانبخشی قلبی ویژه را پوشش می دھیم کھ از برنامھ 

 وانبخشی قلبی پرتنش تر است.ھای ت

 کننده خود صحبت کرده و ارجاع دریافت کنید. شما باید با ارائھ

 تأیید اولیھ (اجازه از قبل) بھ غیر از موارد اضطراری ممکن است برای پوشش الزم باشد.



 جدول مزایا: 4بخش  Health Net Cal MediConnectدفترچھ اطالعاتی اعضای 

شب،  8صبح تا  8)، از TTY:711( 18554643571بھ شماره  Health Net Cal MediConnect، لطفاً با اگر سوالی دارید
توانید پیام بگذارید. در روز کاری ھا و روزھای تعطیل، میدوشنبھ تا جمعھ تماس حاصل فرمایید. بعد از ساعات اداری یا در آخر ھفتھ

، از برای کسب اطالعات بیشتراس گرفتھ خواھد شد. این تماس رایگان است. بعدی با شما تم
www.healthnet.com/calmediconnect .62 بازدید کنید ? 

 

 خدماتی کھ برنامھ ما ھزینھ آنھا را می پردازد

 ویزیت کاھش خطر بیماری قلب و عروق (درمان بیماری قلبی) 

خدمات اولیھ پرداخت ارائھ دھنده اری ھای قلبی، ھزینھ ویزیت را یک بار در سال برای برای کمک بھ کاھش احتمال بروز بیم
 می کنیم. در طول این ویزیت، پزشک شما ممکن است: 

 استفاده از آسپیرین را توصیھ کند، •

 فشار خون شما را کنترل کند، و/یا •

 ید.بھ شما راھنمایی ھایی را ارائھ کند تا مطمئن شود غذاھای سالم می خور •

 آزمایش بیماری قلب و عروق 

ماه) پرداخت می کنیم. این آزمایشات  60ما ھزینھ آزمایشات خون برای کنترل بیماری قلب و عروق را ھر پنج سال یکبار (
 کنند.خون، نارسائی ھای مربوط بھ افزایش خطر بیماری قلبی را نیز کنترل می

 ع دریافت کنید.کننده خود صحبت کرده و ارجاشما باید با ارائھ

 تأیید اولیھ (اجازه از قبل) بھ غیر از موارد اضطراری ممکن است برای پوشش الزم باشد.

 معاینھ تشخیصی سرطان دھانھ رحم و مھبل 

 ما ھزینھ خدمات زیر را پرداخت خواھیم کرد:

 ماه 24برای ھمھ زنان: آزمایشات پپ و معاینات لگن خاصره ھر  •

 ماه یک تست پاپ اسمیر 12روز سرطان دھانھ رحم در آنھا زیاد است: ھر برای زنانی کھ احتمال ب •

ماه  12و در سن بارداری ھستند: ھر  سال گذشتھ غیرطبیعی بوده است 3برای زنانی کھ نتیجھ تست پاپ اسمیر آنھا در  •
 یک تست پاپ اسمیر

 خدمات کایروپراکتیک 

 ما ھزینھ خدمات زیر را پرداخت خواھیم کرد:

 ازی ستون فقرات برای تصحیح ھمترازیمیزان س •

 شما باید با ارائھ کننده خود صحبت کرده و ارجاع دریافت کنید.

 تأیید اولیھ (اجازه از قبل) بھ غیر از موارد اضطراری ممکن است برای پوشش الزم باشد.
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 غربالگری سرطان روده بزرگ یا مقعد 

 ت زیر را پرداخت خواھیم کرد:سال بھ باال، ما ھزینھ خدما 50برای اشخاص بھ سن 

 ماه 48سیگموئیدوسکوپی انعطاف پذیر (یا معاینھ تشخیصی تنقیھ باریوم) ھر  •

 ماه 12آزمایش خون مخفی در مدفوع، ھر  •

 ماه یک بار 12آزمایش خون پنھان در مدفوع گایاک یا آزمایش ایمونوشیمیایی مدفوع، ھر  •

 سال  3برای سرطان روده بزرگ، ھر  DNAمعاینھ تشخیصی  •

 ماه از معاینھ تشخیصی سیگموئیدوسکوپی) 48کولونوسکوپی ھر ده سال یک بار (اما نھ ظرف  •

ھا باال است، کولونوسکوپی (یا معاینھ تشخیصی تنقیھ باریوم) برای اشخاصی کھ احتمال ابتال بھ سرطان روده بزرگ در آن •
 ماه 24ھر 

 کنید. و ارجاع دریافت صبحت کنیدباید با ارائھ دھنده تان 

 تأیید اولیھ (اجازه از قبل) بھ غیر از موارد اضطراری ممکن است برای پوشش الزم باشد.

 )CBASخدمات محلی برای افراد بالغ ( 

CBAS کنند. این برنامھ مراقبت باشد کھ اشخاص طبق جدول زمانی در آن شرکت میبرنامھ خدماتی برای بیماران سرپایی می
تماعی، درمان (شامل درمان شغلی، ورزش درمانی و گفتار درمانی)، مراقبت شخصی، آموزش پرستاری تخصصی، خدمات اج

کند. ما در صورت برآوری و حمایت خانواده/ارائھ دھنده مراقبت، خدمات تغذیھ، حمل و نقل و سایر خدمات را عرضھ می
 را پرداخت خواھیم کرد. CBASضوابط واجد شرایط بودن ھزینھ 

 موجود نیست، ما می توانیم این خدمات را بھ صورت جداگانھ ارائھ کنیم. CBASتوجھ: اگر مرکز 

 تأیید اولیھ (اجازه از قبل) بھ غیر از موارد اضطراری ممکن است برای پوشش الزم باشد.
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 مشاوره برای ترک سیگار یا استفاده از توتون 

خواھید یا نیاز دارید دھید و میربوط بھ توتون را بروز نمیھای بیماری مکنید ولی عالئم یا نشانھاگر از توتون استفاده می
 ترک کنید: 

ماھھ بھ عنوان خدمات پیشگیری پرداخت خواھیم کرد. این خدمات  12ما ھزینھ دو تالش برای ترک را در یک دوره  •
 باشد.رایگان می باشند. ھر تالش برای ترک شامل چھار جلسھ مشاوره رو در رو می

کنید کھ کنید و تشخیص داده شده کھ بھ بیماری مربوط بھ توتون مبتال ھستید یا دارویی را مصرف میستفاده میاگر از توتون ا
 ممکن است توتون بر آن تأثیری داشتھ باشد: 

ماھھ پرداخت خواھیم کرد. ھر جلسھ مشاوره شامل چھار  12ما ھزینھ دو مشاوره ترک سیگار را در ظرف یک دوره  •
 می باشد.ویزیت رو در رو 

  اگر حاملھ ھستید، ممکن است با تأیید اولیھ، مشاوره ترک سیگار نامحدود دریافت کنید.

 شما باید با ارائھ کننده خود صحبت کرده و ارجاع دریافت کنید.

 تأیید اولیھ (اجازه از قبل) بھ غیر از موارد اضطراری ممکن است برای پوشش الزم باشد.

 خدمات دندانپزشکی 

 خدمات خاص دندانپزشکی، از جملھ جرم گیری، پر کردن و گذاشتن دندان مصنوعی در  بعضی از
MediCal Dental Program  قابل ارائھ است. برای کسب اطالعات بیشتر درباره این مزایا بھ بخشE  .مراجعھ کنید 

 معاینھ تشخیص افسردگی 

واھیم کرد. این معاینھ تشخیص باید در یک محیط مراقبت ما ھزینھ یک معاینھ تشخیص افسردگی را در ھر سال پرداخت خ
 ھای درمانی اصلی انجام شود کھ بتواند مداوا و ارجاعات بعدی را ارائھ کند.
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 معاینھ تشخیص مرض قند 

ی ما ھزینھ این معاینھ تشخیص (شامل آزمایشات گلوکز در حالت ناشتا) را در صورتی پرداخت خواھیم کرد کھ شما مبتال بھ یک
 از عوامل مخاطره آمیز زیر باشید:

 فشار خون باال •

 تاریخچھ میزان غیرعادی کلسترول و تری گلیسیرید •

 چاقی •

 تاریخچھ قند خون باال (گلوکز) •

آزمایشات ممکن است در برخی موارد دیگر از قبیل اینکھ مبتال بھ اضافھ وزن و تاریخچھ خانوادگی مرض قند باشید تحت 
 پوشش باشند.

 ماه واجد شرایط باشید. 12تایج آزمایش، ممکن است برای حداکثر دو معاینھ تشخیص مرض قند در ھر بستگی بھ ن

 کننده خود صحبت کرده و ارجاع دریافت کنید.شما باید با ارائھ

 تأیید اولیھ (اجازه از قبل) بھ غیر از موارد اضطراری ممکن است برای پوشش الزم باشد.
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 ی خود مدیریت مرض قندآموزش، خدمات و لوازم برا 

ما ھزینھ خدمات زیر را برای ھمھ اشخاص مبتال بھ مرض قند پرداخت خواھیم کرد (علیرغم اینکھ از انسولین استفاده کنند یا 
 نکنند):

 لوازم کنترل و نظارت بر گلوکز/قند خون شامل لوازم زیر: •

o دستگاه کنترل و نظارت بر گلوکز/قند خون 

o د خوننوارھای آزمایش گلوکز/قن 

o تیغ و وسیلھ ھای مربوطھ 

o محلول ھای کنترل گلوکز برای کنترل دقت نوارھای آزمایش و دستگاه ھای کنترل 

o شده توسط تولیدکنندگان خاصی لوازم کنترل و نظارت بر گلوکز/قند خون ممکن است محدود بھ لوازم ساختھ
 کمک خواھد کرد. شما در ترتیب دادن و ھماھنگ کردن خدمات تحت پوشش PCPمحدود باشد. 

 برای اشخاص مبتال بھ مرض قند کھ بھ بیماری شدید مرض قند پا مبتال ھستند، ھزینھ ھای زیر را پرداخت خواھیم کرد: •

o ھا و دو جفت قالب اضافی در یک جفت کفش سفارشی طبی (شامل قالب) بھ ھمراه خدمات اندازه کردن کفش
 یاھر سال تقویمی، 

o ھای راه خدمات اندازه کردن کفش و سھ جفت قالب در سال (شامل قالبدار، بھ ھمیک جفت کفش عمق
 شوند)ھا ارائھ میشود کھ بھ ھمراه این کفشبرداشتنی غیرسفارشی نمی

ما ھزینھ آموزش برای کمک در مدیریت مرض قند شما را در برخی موارد پرداخت خواھیم کرد. برای کسب اطالعات  •
 فرمایید. بیشتر، با خدمات اعضا تماس حاصل

 کننده خود صحبت کرده و ارجاع دریافت کنید.شما باید با ارائھ

 تأیید اولیھ (اجازه از قبل) بھ غیر از موارد اضطراری ممکن است برای پوشش الزم باشد.
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 خدماتی کھ برنامھ ما ھزینھ آنھا را می پردازد

 ) و لوازم مربوطھDMEوسیلھ ھای با دوام پزشکی ( 

 ین دفترچھ راھنما مراجعھ کنید.)در ا 12)" بھ بخش DME(برای تعریف "وسیلھ ھای با دوام پزشکی، (

 اقالم زیر تحت پوشش ھستند:

 صندلی چرخدار •

 چوب زیر بغل •

 سیستم خوشخواب برقی •

 لوازم دیابت •

 شوندکننده برای استفاده در خانھ خود سفارش داده میھای بیمارستان کھ توسط ارائھتخت •

 )IVپمپ ھای تزریق درون وریدی ( •

 دستگاه ھای تولید گفتار  •

 وسیلھ ھای اکسیژن لوازم و •

 نبوالیزر •

 واکر •

 تحت پوشش باشند. ممکن استاقالم دیگری 

و  Medicareکنیم کھ معموالً ) کھ ضرورت پزشکی دارند را پرداخت میDMEما ھزینھ ھمھ وسیلھ ھای با دوام پزشکی (
MediCal دل خاص از تجھیزات را نداشتھ کنند. اگر ارائھ دھنده ما در منطقھ شما یک مارک یا مھزینھ آنھا را پرداخت می

  .باشد، می توانید از آنھا درخواست کنید برایتان سفارش بدھند

ی دیگری کھ ممکن است وسیلھ مورد نظر را داشتھ باشد با خدمات اعضا کنندهلطفاً برای دریافت کمک برای پیدا کردن ارائھ
 تماس بگیرید. 

شوند نیز تحت پوشش ھستند. شما نبوده و برای خارج خانھ استفاده می Medicareوسیلھ ھای با دوام پزشکی کھ تحت پوشش 
 کننده خود صحبت کرده و ارجاع دریافت کنید.باید با ارائھ

 تأیید اولیھ (اجازه از قبل) بھ غیر از موارد اضطراری ممکن است برای پوشش الزم باشد.
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 خدماتی کھ برنامھ ما ھزینھ آنھا را می پردازد

 مراقبت اضطراری 

 مراقبت اضطراری یعنی خدماتی کھ:

 ده توسط ارائھ دھنده ای کھ در زمینھ خدمات مراقبت اورژانسی تعلیم دیده است، ارائھ ش •
 و

 برای درمان وضعیت اضطراری پزشکی الزم ھستند. •

وضعیت اضطراری پزشکی یک وضعیت پزشکی است کھ با درد شدید و آسیب جدی ھمراه است. وضعیت بھ قدری جدی 
 کند در نتیجھ آن:با دانش متوسط بھداشتی و پزشکی، گمان می است کھ اگر فوراً بھ آن رسیدگی نشود، ھر شخصی

  یا؛ خطر جدی برای سالمت شما یا جنین متولد نشده وجود داشتھ باشد •

 یابینند؛ عملکردھای بدن آسیب جدی می •

 یاشود؛ ھای بدن با اختالل جدی روبرو میعملکرد یکی از اعضا یا قسمت •

 کھ:، ھنگامیدر مورد زنان باردار در حال وضع حمل •

o .وقت کافی برای انتقال ایمن شما بھ بیمارستان دیگر قبل از زایمان وجود نداشتھ باشد 

o تان را در خطر قرار دھد.نشدهانتقال بھ بیمارستان دیگر برای سالمت و امنیت شما یا کودک زاده 

نکھ وضعیت اضطراری شما ثبات پیدا اگر مراقبت اضطراری را در یک بیمارستان خارج از شبکھ دریافت کنید و پس از ای
کرد بھ مراقبت بیماران بستری نیاز داشتھ باشید، برای اینکھ پرداخت ھزینھ مراقبت شما ادامھ پیدا کند باید بھ یک بیمارستان 

، در توانید برای مراقبت بیماران بستریشبکھ برگردید. شما تنھا در صورتیکھ برنامھ درمانی با اقامت شما موافقت کند می
 بیمارستان خارج از شبکھ باقی بمانید.

 پوشش بیمھ در ایاالت متحده.  •
 

For coverage outside of the United States, please see "Worldwide Emergency/Urgent 
Coverage" below in this Benefits Chart .1 ،ایالت، منطقھ کلمبیا، پورتوریکو، جزایر  50منظور از آمریکا

 ن، گوام، جزایر ماریانای شمالی و ساموای آمریکایی است.ویرجی
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 خدماتی کھ برنامھ ما ھزینھ آنھا را می پردازد

 خدمات تنظیم خانواده 

کننده ای را برای خدمات تنظیم خانواده خاص انتخاب کنید. بدین معنی کھ ھر پزشک، قانون بھ شما اجازه می دھد تا ھر ارائھ
 درمانگاه، بیمارستان، داروخانھ یا دفتر تنظیم خانواده.

 زیر را پرداخت خواھیم کرد: ما ھزینھ خدمات

 معاینھ تنظیم خانواده و درمان پزشکی •

 آزمایشگاه تنظیم خانواده و آزمایشات تشخیص •

 ، کاشت ضد بارداری، تزریق، قرص ھای ضد بارداری، پچ، یا حلقھ)IUDھای تنظیم خانواده (روش •

 )لوازم و نسخھ تنظیم خانواده (کاندوم، اسفنج، کف، فیلم، دیافراگم، کالھک •

 مشاوره و تشخیص ناباروری و خدمات مربوطھ •

 )STIمشاوره، آزمایش و درمان برای عفونت ھای مقاربتی ( •

 HIVو ایدز و سایر عوارض مربوط بھ  HIVمشاوره و آزمایش برای  •

روز  30سال یا بیشتر داشتھ باشید. باید حداقل  21جلوگیری از بارداری دائمی (باید برای انتخاب این روش تنظیم خانواده  •
 سازی امضا کنید.)روز قبل از تاریخ جراحی فرم فدرال رضایت عقیم 180اما کمتر از 

 مشاوره ژنتیک •

کننده ای در شبکھ ارائھ کنندگان ما ھزینھ برخی خدمات تنظیم خانواده دیگر را نیز پرداخت خواھیم کرد. ولی شما باید بھ ارائھ
 ما برای خدمات زیر مراجعھ کنید:

 عوارض پزشکی ناباروری (این خدمات شامل روش ھای مصنوعی باردار شدن نمی شود.) مداوا برای •

 HIVمداوا برای ایدز و سایر عوارض مربوط بھ  •

 آزمایش ژنتیک •
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 خدماتی کھ برنامھ ما ھزینھ آنھا را می پردازد

 برنامھ ھای آموزش بھداشت و تندرستی 

 ر:ھای زیادی را عرضھ می کنیم کھ بر روی عوارض درمانی خاصی تمرکز دارند. شامل موارد زیما برنامھ

 کالس ھای آموزش ھای بھداشتی؛ •

 کالس ھای آموزش ھای تغذیھ؛ •

 ترک سیگار و استفاده از توتون؛ و •

 خط تلفن پرستاری •

 تأیید اولیھ (اجازه از قبل) بھ غیر از موارد اضطراری ممکن است برای پوشش الزم باشد. 

 خدمات شنوایی 

کننده شما را پرداخت می کنیم. این آزمایشات بھ شما می گویند کھ آیا ما ھزینھ آزمایشات شنوایی و توازن انجام شده توسط ارائھ
بھ درمان پزشکی نیاز دارید. وقتی این آزمایشات را از یک پزشک، متخصص شنوایی یا سایر ارائھ کنندگان واجد شرایط 

 دریافت می کنید، آنھا تحت پوشش مراقبت بیماران سرپایی می باشند.

 بل) بھ غیر از موارد اضطراری ممکن است برای پوشش الزم باشد.تأیید اولیھ (اجازه از ق

 شود را پرداخت خواھیم کرد:ما ھزینھ سمعک کھ شامل موارد زیر می

 قالب، لوازم و جاسازی •

 $ برای ھر تعمیر ھزینھ داشتھ باشد.25تعمیری کھ بیش از  •

 یک مجموعھ باتری ھای اولیھ •

 کنید.ری با ھمان فروشنده بعد از اینکھ سمعک را دریافت میشش بازدید برای آموزش، تنظیمات و جاگذا •

 دوره اجاره آزمایشی سمعک •

شود (یک سال مالی از جوالی ھر $ در ھر سال مالی محدود می1,510ھزینھ خدمات مزایای سمعک شامل مالیات فروش، بھ 
$ برای حداکثر مبلغ 1,510اری اقامت دارید، شود). اگر باردار ھستید یا در یک مرکز پرستسال تا ژوئن سال بعد محاسبھ می

مزایا بھ شما مربوط نمی شود. ھزینھ عویض سمعکی کھ گم شده، بھ سرقت رفتھ یا تحت شرایطی خارج از کنترل شما از بین 
 $ برای حداکثر مبلغ مزایا منظور نشده است.1,510رفتھ در 

 کنید.کننده خود صحبت کرده و ارجاع دریافت شما باید با ارائھ
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 خدماتی کھ برنامھ ما ھزینھ آنھا را می پردازد

 HIVمعاینھ تشخیص  

 سال برای اشخاص زیر پرداخت می کنیم: 12را در ھر  HIVما ھزینھ یک معاینھ تشخیص 

 یادرخواست کنند،  HIVبرای آزمایش معاینھ تشخیص  •

 باشند. HIVدر معرض افزایش خطر ابتال بھ  •

 ل بارداری پرداخت می کنیم.را در طو HIVبرای زنان باردار، ما ھزینھ حداکثر سھ آزمایش معاینھ تشخیص 

 مراقبت سازمان درمانی در منزل 

قبل از اینکھ بتوانید خدمات درمانی در منزل دریافت کنید، پزشک باید بھ شما بگوید کھ بھ آنھا نیاز دارید و بایستی توسط یک 
 سازمان درمانی در منزل ارائھ شوند.

 اینجا ذکر نشده اند را پرداخت خواھیم کرد:ما ھزینھ خدمات زیر و احتماالً خدمات دیگری کھ در 

وقت یا ناپیوستھ (کھ تحت مزایای مراقبت درمانی در خانھ پوشش خدمات پرستاری تخصصی یا کمک درمانی در منزل پاره •
ساعت در  8شود، باید خدمات پرستاری تخصصی یا کمک درمانی در منزل شما بھ ھمراه ھم برابر با کمتر از داده می
 ساعت در ھفتھ باشند.) 35روز و 

 ورزش درمانی، درمان شغلی و گفتاردرمانی •

 خدمات پزشکی و اجتماعی •

 لوازم و وسیلھ ھای پزشکی •

 تأیید اولیھ (اجازه از قبل) بھ غیر از موارد اضطراری ممکن است برای پوشش الزم
 .باشد
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 خدماتی کھ برنامھ ما ھزینھ آنھا را می پردازد

 مراقبت ھای ویژه بیماران العالج 

کننده شما و مراقبت دریافت کنید. اگر ارائھ Medicareن رو بھ مرگ مورد تأیید توانید از برنامھ آسایشگاه بیمارامی
بینی کنند کھ بیماری شما العالج است، حق این را دارید کھ اقامت در متخصص و مدیر امور بیماران رو بھ مرگ پیش

رود شش ماه یا کمتر از زندگی ظار میآسایشگاه بیماران رو بھ مرگ را انتخاب کنید. این یعنی بیماری العالجی دارید و انت
 کننده خارج از شبکھ باشد.کننده شبکھ یا ارائھتواند یک ارائھشما باقی مانده باشد. پزشک آسایشگاه بیماران رو بھ مرگ شما می

  کنید ھزینھ موارد زیر را پرداخت خواھد کرد:کھ خدمات آسایشگاه را دریافت میبرنامھ درمانی ھنگامی

 یی برای درمان عالئم بیماری و دردداروھا •

 مراقبت تنفسی کوتاه مدت •

 مراقبت در منزل •

دریافت می  Medicare، ھزینھ ھا از Bیا  Medicare Part Aبرای خدمات مراقبت در منزل و خدمات تحت پوشش 
 شود. 

 این بخش مراجعھ کنید. Eبرای کسب اطالعات بیشتر بھ بخش  •

 نیستند:  Bیا  Medicare Part Aکھ تحت پوشش  Health Net Cal MediConnectبرای خدمات تحت پوشش 

• Health Net Cal MediConnect  خدمات تحت پوشش برنامھ درمانی کھ تحت پوششMedicare  بخشA  یاB 
ند بینی العالج بودن بیماری شما مربوط باشباشند را پوشش خواھد داد. برنامھ درمانی خدمات را علیرغم اینکھ بھ پیشنمی

 یا نباشند پوشش خواھد داد. شما ھزینھ ای را برای این خدمات پرداخت نمی کنید.

 Health Net Cal MediConnectدر  Medicare Part Dبرای داروھایی کھ ممکن است تحت پوشش مزایای 
 باشند:

باشند. برای کسب  داروھا ھرگز بھ طور ھمزمان تحت پوشش آسایشگاه بیماران رو بھ مرگ و برنامھ درمانی ما نمی •
 مراجعھ کنید. 5اطالعات بیشتر، لطفاً بھ بخش 

اگر بھ مراقبت غیر قبل از مرگ نیاز دارید، باید با مسئول ھماھنگی امور مراقبت از سالمت خود تماس بگیرید تا ترتیب  توجھ:
 شود.بیماری شما مربوط نمیبینی العالج بودن این خدمات داده شود. مراقبت غیر قبل از مرگ مراقبتی است کھ بھ پیش

طرح ما خدمات مشاوره مراقبت در منزل را برای افرادی کھ بسیار بیمار ھستند و مزایای درمان در خانھ را انتخاب نکرده اند 
 تحت پوشش قرار می دھد (فقط یک بار).

 تأیید اولیھ (اجازه از قبل) بھ غیر از موارد اضطراری ممکن است برای پوشش الزم باشد.
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 واکسیناسیون 

 ما ھزینھ خدمات زیر را پرداخت خواھیم کرد:

 واکسن پنومونی •

 واکسن آنفوالنزا، یکبار در سال در پاییز یا زمستان •

 ھستید. Bاگر در معرض خطر زیاد یا متوسط ابتال بھ ھپاتیت  Bواکسن ھپاتیت  •

 کنند.برآورده می را Bبخش  Medicareسایر واکسن ھا اگر در معرض خطر ھستید و مقررات پوشش  •

را  6کنند را پرداخت خواھیم کرد. بخش را برآورده می Dبخش  Medicareما ھزینھ سایر واکسن ھایی کھ مقررات پوشش 
 برای کسب اطالعات بیشتر مطالعھ کنید.

  برای واکسیناسیون پنومونی (ذات الریھ) یا آنفوالنزا نیازی بھ تأیید اولیھ نیست.

 یا سایر واکسن ھا ارجاع دریافت کنید. Bننده خود مشورت کرده و برای ھپاتیت کشما باید با ارائھ

 یا سایر واکسن ھا الزم باشد. Bتأیید اولیھ (اجازه از قبل) بھ غیر از موارد اضطراری ممکن است برای ھپاتیت 
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 خدماتی کھ برنامھ ما ھزینھ آنھا را می پردازد

 مراقبت از بیماران بستری در بیمارستان 

 ھ در اینجا ذکر نشده اند را پرداخت خواھیم کرد:ما ھزینھ خدمات زیر و احتماالً خدمات دیگری ک

 اتاق نیمھ خصوصی (یا اتاق خصوصی اگر ضرورت پزشکی دارد) •

 خوراک شامل رژیم غذایی مخصوص •

 خدمات پرستاری عادی •

 ھزینھ بخش ھای مراقبت ویژه از قبیل بخش مراقبت ھای ویژه یا بخش ھای مراقبت از قلب •

 داروھا •

 تست ھای آزمایشگاھی •

• rayX و خدمات رادیولوژی 

 لوازم جراحی و پزشکی ضروری •

 وسایلی از قبیل صندلی چرخدار •

 خدمات اتاق جراحی و ریکاوری •

 ورزش درمانی، درمان شغلی و گفتار درمانی •

 خدمات اعتیاد بیماران بستری •

مغز استخوان، سلول بنیادی  در برخی موارد، انواع پیوند اندام زیر: قرنیھ، کلیھ، کلیھ/لوزالمعده، قلب، کبد، ریھ، قلب/ریھ، •
 و روده/چند اندام.

گیرد کھ آیا پرونده شما را بررسی کرده و تصمیم می Medicareاگر بھ پیوند عضو نیاز دارید، یک مرکز پیوند عضو تأیید شده 
 .Transplant providers may be local or outside of the service areaشرایط پیوند عضو را دارید یا خیر. 

را بپذیرند، می توانید خدمات پیوند را بھ صورت  Medicareتمایل داشتھ باشند نرخ  اگر ارائھ دھندگان خدمات پیوند عضو
خدمات پیوند را خارج از  Health Net Cal MediConnectخارج از الگوی درمان انجمنتان دریافت کنید. اگر محلی یا 

د را در آنجا انجام دھید، ھزینھ اقامت و جابجایی شما و یک فرد دیگر را تقبل طرح درمانی انجمنتان ارائھ دھند و شما پیون
 خواھیم کرد.

 خون، شامل ذخیره و توزیع  •

 خدمات پزشک •

شما باید بعد از اینکھ وضعیت اضطراری شما تحت کنترل قرار می گیرد، اجازه برنامھ درمانی را برای ادامھ دریافت مراقبت 
 تان خارج از شبکھ دریافت کنید.بیماران بستری در بیمارس

 شما باید با ارائھ کننده خود صحبت کرده و ارجاع دریافت کنید.
 تأیید اولیھ (اجازه از قبل) بھ غیر از موارد اضطراری ممکن است برای پوشش الزم باشد.
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 خدماتی کھ برنامھ ما ھزینھ آنھا را می پردازد

 مراقبت بھداشت روانی بھ صورت بستری 

 ت در بیمارستان دارند را پرداخت خواھیم کرد.ما ھزینھ خدمات مراقبت بھداشت روانی کھ نیاز بھ اقام

روز اول را پرداخت  190اگر بھ خدمات بیماران بستری در یک بیمارستان روانپزشکی مستقل نیاز دارید، ما ھزینھ  •
خواھیم کرد. بعد از آن، سازمان بھداشت روانی محلی کانتی ھزینھ خدمات روانپزشکی بیماران بستری را کھ ضرورت 

روز با سازمان بھداشت روانی محلی کانتی  190تھ باشد پرداخت خواھد کرد. اجازه برای مراقبت بعد از پزشکی داش
 ھماھنگ خواھد شد. 

o  روزه بھ خدمات بھداشت روانی بیماران بستری کھ در مرکز روانپزشکی بیمارستان عمومی ارائھ می 190محدوده
 شود مربوط نمی شود.

 ھای روانی ما ھزینھ خدمات دریافت شده در انستیتوی بیماری سال بھ باال سن دارید، 65اگر  •
)Institute for Mental Diseases, IMDکننده خود صحبت کرده و ) را پرداخت خواھیم کرد. شما باید با ارائھ

 ارجاع دریافت کنید.

 تأیید اولیھ (اجازه از قبل) بھ غیر از موارد اضطراری ممکن است برای پوشش الزم باشد.
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 خدماتی کھ برنامھ ما ھزینھ آنھا را می پردازد

) بھ ھنگام اقامت تحت پوشش SNFاقامت بیماران بستری: خدمات تحت پوشش در بیمارستان یا مرکز پرستاری تخصصی ( 
 ی بیماران بستریقرار داده نشده

If your inpatient stay is not reasonable and, necessary we will not pay for it. 

کنید را پرداخت خواھیم کرد. حین اقامت در بیمارستان یا آسایشگاه دریافت می ولی در برخی موارد ما ھزینھ خدماتی را کھ در
 برای کسب اطالعات بیشتر، با خدمات اعضا تماس حاصل فرمایید.

 ما ھزینھ خدمات زیر و احتماالً خدمات دیگری کھ در اینجا ذکر نشده اند را پرداخت خواھیم کرد:

 خدمات پزشک •

 ت ھای آزمایشگاھیآزمایشات تشخیص، از قبیل تس •

 پرتوبرداری اشعھ ایکس، رادیوم و ایزوتوپ درمانی شامل مواد و خدمات تکنسین •

 پانسمان جراحی •

 تختھ شکستھ بندی، گچ گیری و سایر وسیلھ ھای استفاده شده برای شکستگی و در رفتگی •

 یلھ ھایی. این نوع وسیلھ ھا:وسیلھ ھای پروتز و ارتوتیک بھ غیر از دندانپزشکی شامل جایگزینی یا تعمیر چنین وس •

o ھمھ یا بخشی از اندام داخلی بدن (شامل بافت مجاور) را جایگزین می کنند، یا 

o کنند.ھمھ یا بخشی از عملکرد اندام داخلی بدن کھ غیرقابل جراحی است یا درست کار نمی کند را جایگزین می 

وعی. این خدمات شامل تنظیم، تعمیر و تعویض ضروری ساپورت پا، بازو، کمر و گردن، فتق بند، پا ، بازو و چشم مصن •
 شود.بھ واسطھ شکستگی، فرسودگی، از بین رفتن یا تغییر در وضعیت بیمار می

 ورزش درمانی، گفتار درمانی و درمان شغلی •

 تأیید اولیھ (اجازه از قبل) بھ غیر از موارد اضطراری ممکن است برای پوشش الزم باشد.
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 خدماتی کھ برنامھ ما ھزینھ آنھا را می پردازد

 اری کلیھخدمات و لوازم بیم 

 ما ھزینھ خدمات زیر را پرداخت خواھیم کرد:

خدمات ارزیابی بیماری کلیھ برای آموزش مراقبت کلیھ و کمک بھ اعضا تا تصمیمات خوبی را در مورد مراقبت خود  •
ھ حداکثر بیماری مزمن کلیھ باشید و پزشک باید شما را ارجاع کرده باشد. ما ھزین IVاتخاذ کنند. شما باید مبتال بھ مرحلھ 

 شش جلسھ خدمات آموزش بیماری کلیھ را پوشش خواھیم داد.

 3درمان دیالیز بیماران سرپایی شامل درمان دیالیز وقتی موقتاً در خارج منطقھ خدماتی ھستید، ھمانگونھ کھ در بخش  •
 توضیح داده شد 

 یژه در بیمارستان پذیرفتھ شده باشیددرمان ھای دیالیز بیماران بستری اگر شما بھ عنوان بیمار بستری برای مراقبت و •

 کندآموزش دیالیز توسط بیمار، شامل آموزش برای شما و ھر کسی کھ بھ شما در مورد مداواھای دیالیز در منزل کمک می •

 وسیلھ ھا و لوازم دیالیز در منزل •

ده برای کنترل دیالیز برخی خدمات حمایتی در منزل از قبیل ویزیت ھای ضروری توسط مددکاران دیالیز کارآموزی دی •
 خانگی شما، برای کمک در موارد اضطراری و برای کنترل وسیلھ ھای دیالیز و تغذیھ آب.

 شما باید با ارائھ کننده خود صحبت کرده و ارجاع دریافت کنید.

دیالیز در خارج تأیید اولیھ (اجازه از قبل) ممکن است برای پوشش الزم باشد، بھ غیر از موارد اضطراری یا مواردی کھ بھ 
 منطقھ خدماتی برنامھ درمانی خود نیاز دارید.

ھزینھ بعضی از داروھای دیالیز را پرداخت می کند. برای کسب اطالعات بیشتر، لطفاً  Medicare Part Bمزایای دارویی 
 " در این جدول مراجعھ کنید.Bبخش  Medicareدار بھ "داروھای نسخھ

 معاینھ تشخیصی سرطان ریھ 

 کھ شما:پردازیم درصورتیماه یک بار ھزینھ معاینھ تشخیصی سرطان ریھ را می 12ھر  ما

 وسال باشد،  80تا  55سنتان  •

 و با پزشکتان یا ارائھ دھنده مورد تأیید دیگری مشاوره کرده باشید و بھ تصمیم مشترکی رسیده باشید، •

ئمی از سرطان ریھ ندارید یا اینکھ درحال حاضر سال روزی یک پاکت سیگار کشیده اید و ھیچ عال 30حداقل بھ مدت  •
 .سال گذشتھ سیگار کشیدن را ترک کرده اید 12سیگار می کشید یا در 

بعد از اولین غربالگری، طرح ھر سال با وجود دستور کتبی از طرف پزشک یا یک ارائھ دھنده مورد تأیید دیگر، ھزینھ یک 
  غربالگری دیگر را نیز تقبل خواھد کرد.
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 خدماتی کھ برنامھ ما ھزینھ آنھا را می پردازد

 مزایای غذا  

 دھد:طرح ما موارد زیر را پوشش می

روز بعد از ترخیص از بیمارستان برای موارد بستری شدن و  14) بار تحویل غذا در منزل برای حداکثر 2حداکثر دو ( •
 مراکز پرستاری حرفھ ای. 

 شند.غذاھا باید از نظر پزشکی ضروری باشند و توسط پزشک یا کاردرمان گر غیرپزشک تجویز شده با •

 برای تعیین زمان تحویل غذا با خدمات اعضا تماس بگیرید. لطفاً با شماره ھای پشت این دفترچھ تماس بگیرید.

 تأیید اولیھ (اجازه از قبل) بھ غیر از موارد اضطراری ممکن است برای پوشش خدمات الزم باشد.

 درمان تغذیھ پزشکی 

یا بیماری کلیھ بدون دیالیز مبتال ھستند. ھمچنین بعد از پیوند کلیھ و در  این مزایا برای اشخاصی می باشد کھ بھ مرض قند
 صورت ارجاع توسط پزشک چنین حالتی وجود دارد.

 Medicareما ھزینھ سھ ساعت خدمات مشاوره رو در رو را در طول سال اولی کھ خدمات درمان تغذیھ پزشکی را تحت 
دیگر یا  Medicare Advantageضوع شامل برنامھ درمانی ما، ھر برنامھ کنید پرداخت خواھیم کرد. (این مودریافت می

Medicare شود.)می 

ما ھزینھ دو ساعت خدمات مشاوره رو در رو در سال را بعد از آن پرداخت خواھیم کرد. اگر وضعیت، مداوا یا تشخیص 
پزشک دریافت کنید. پزشک باید این خدمات را بیماری شما تغییر کند، ممکن است بتوانید ساعات درمان بیشتری را با ارجاع 

 تجویز کرده و در صورتیکھ درمان شما در سال تقویمی بعدی الزم باشد، ھر سال ارجاع را تمدید کند.

 شما باید با ارائھ کننده خود صحبت کرده و ارجاع دریافت کنید.

 پوشش الزم باشد.تأیید اولیھ (اجازه از قبل) بھ غیر از موارد اضطراری ممکن است برای 

 )Medicare )MDPP برنامھ پیشگیری از دیابت 

بھ شما کمک می کند رفتارھای سالمی را در خودتان ارتقا  MDPPتوسط طرح پرداخت خواھد شد.  MDPPھزینھ خدمات 
 دھید. آموزش ھای عملی را در زمینھ ھای زیر ارائھ می کند:

 وتغییر طوالنی مدت رژیم غذایی،  •

  ویت فیزیکی، افزایش فعال •

 روش ھایی برای حفظ وزن کاھش یافتھ و سبک زندگی سالم. •
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 Bبخش  Medicareداروھای نسخھ دار  

ھزینھ داروھای زیر را  Health Net Cal MediConnectمی باشند.  Bبخش  Medicareاین داروھا تحت پوشش 
  پرداخت خواھد کرد:

گامیکھ خدمات پزشک، سرپایی در بیمارستان یا مرکز جراحی سرپایی داروھایی کھ معموالً خودتان مصرف نمی کنید و ھن •
 را دریافت می کنید بھ شما تزریق یا درون ریزی می شود. 

کنید کھ بھ تأیید برنامھ درمانی رسیده داروھایی کھ با استفاده از وسیلھ ھای با دوام پزشکی (از قبیل نبوالیزر) مصرف می •
 است

 کنید در صورتیکھ مبتال بھ ھموفیلی باشیدان تزریق میعوامل لختھ خون کھ بھ خودت •

 عضو باشید. Aبخش  Medicareداروھای سرکوب کننده سیستم ایمنی، اگر در ھنگام پیوند اندام در  •

شود کھ زمین گیر باشید، شکستگی استخوان داروھای تزریقی پوکی استخوان. ھزینھ این داروھا در صورتی پرداخت می •
 شود و نمی توانید دارو را خودتان تزریق کنید.پزشک تأیید کند مربوط بھ پوکی استخوان بعد از یائسگی میداشتھ باشید کھ 

 پادگن ھا •

 برخی داروی ضد سرطان خوراکی و داروھای ضد تھوع •

بعضی از داوھای خاص برای دیالیز در منزل، از جملھ ھپارین، آنتیدوت برای ھپارین (اگر از نظر پزشکی ضروری  •
، Epogen ،Procrit) (مثل erythropoiesis)، بی حسی موضعی و داروھای شبیھ ساز خون سازی (باشد

Epoetin Alfa ،Aranesp  یاDarbepoetin Alfa( 

 گلوبولین ایمنی درون رگی برای درمان خانگی بیماری ھای نارسایی ایمنی اولیھ •

  این بخش مقرراتی کھ باید برای پوشش داروھای  کند.مزایای داروی نسخھ دار بیماران سرپایی را توصیف می 5بخش
 نسخھ دار پیروی کنید را توصیف می کند.

  ھزینھ ای را کھ برای داروھای نسخھ دار بیماران سرپایی خود از طریق برنامھ درمانی ما پرداخت می کنید  6بخش
 توصیف می کند.

 است برای پوشش الزم باشدتأیید اولیھ (اجازه از قبل) بھ غیر از موارد اضطراری ممکن 
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  )MSSPبرنامھ خدمات چندمنظوره سالمندان ( 

MSSP ) یک برنامھ مدیریت پرونده می باشد کھ خدمات برپایھ خانھ و جامعھ محلیHCBS را در اختیار اشخاص واجد (
 می گذارد.  MediCalشرایط 

دوده منطقھ خدماتی مرکز درمانی زندگی کنید، بتوانید با سال بھ باال سن داشتھ باشید، در مح 65برای واجد شرایط بودن باید 
خدمات دریافت کنید، برای خدمات مدیریت پرونده واجد شرایط باشید، در حال  MSSPتوجھ بھ محدودیت ھای مربوط بھ ھزینھ 

 دریافت کنید. واجد شرایط باشید و برای اقامت در آسایشگاه جواز دریافت کرده یا بتوانید جواز  MediCalحاضر برای 

 شامل این موارد ھستند: MSSPخدمات 

 مرکز مراقبت روزانھ / حمایت از بزرگساالن •

 کمک مسکونی •

 کمک در انجام وظایف روزمره و مراقبت شخصی •

 نظارت حمایت کننده •

 مدیریت مراقبتی •

 استراحت •

 حمل و نقل •

 خدمات غذایی •

 خدمات اجتماعی •

 خدمات ارتباطاتی •

  $ در سال تحت پوشش ھستند.4,285این مزایا تا حداکثر 

 تأیید اولیھ (اجازه از قبل) بھ غیر از موارد اضطراری ممکن است برای پوشش الزم باشد.
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 حمل نقل پزشکی در مواقع غیراضطراری 

این مزایا اجازه حمل و نقلی را می دھد کھ بیشتر مقرون بھ صرفھ و قابل دسترسی باشد. شامل این موارد: خدمات حمل و نقل 
 زشکی با آمبوالنس، ون برانکارد یا ون دارای صندلی چرخدار.پ

 شود کھ: زمانی این نوع حمل و نقل اجازه داده می

برای دریافت خدمات پزشکی تحت پوشش الزم بوده و منوط بھ نسخھ کتبی پزشک، دندانپزشک یا پاپزشک می باشد و  •
شین سواری، تاکسی یا روش دیگر حمل و نقل عمومی یا وضعیت پزشکی و/یا جسمانی شما امکان مسافرت با اتوبوس، ما

 خصوصی را نمی دھد، و

 برای دریافت مراقبت پزشکی الزم نیاز بھ حمل و نقل وجود دارد. •

 .بستھ بھ خدمات ممکن است بھ تأیید اولیھ نیاز باشد

بھ شماره  Health Net Cal MediConnectالذکر، با خدمات اعضای برای درخواست خدمات حمل و نقل فوق
18554643571 (TTY:711)  شب، دوشنبھ تا جمعھ تماس حاصل فرمایید. بعد از ساعات اداری یا در  8صبح تا  8از

 توانید پیام بگذارید. در روز کاری بعدی با شما تماس گرفتھ خواھد شد. این تماس رایگان است.ھا و روزھای تعطیل، میآخر ھفتھ
ل و نقل پزشکی غیراضطراری و حمل و نقل غیرپزشکی بایستی ھفت روز کاری از قبل تسلیم درخواست حمل و نقل برای حم

 شود.
 

شود و بھ ماھیت وقت اگر الزم است کھ خدمات را برای زمانی فوری ترتیب دھید، این درخواست مورد بھ مورد بررسی می
 خواھد داشت. مالقات، زمان تعیین وقت خدمات پزشکی و موجودی منابع حمل و نقل بستگی

 
LogistiCare بخشد.کننده شما تسریع میگرفتن نسخھ (فرم بیانیھ گواھی پزشک) را از ارائھ 
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 حمل و نقل غیرپزشکی 

اجازه حمل و نقل بھ خدمات پزشکی توسط اتومبیل مسافربری، تاکسی یا سایر وسیلھ ھای حمل و نقل عمومی/خصوصی  این مزایا
 را می دھد.

 

 محدودیت مزایای حمل و نقل پزشکی غیراضطراری شما نمی شود. این مزایا موجب 

 مراجعھ کنید. G، بخش 3لطفاً برای اطالعات بیشتر در مورد خدمات حمل و نقل بھ بخش 

بھ شماره  Health Net Cal MediConnectالذکر، با خدمات اعضای برای درخواست خدمات حمل و نقل فوق
18554643571 (TTY:711)  شب، دوشنبھ تا جمعھ تماس حاصل فرمایید. بعد از ساعات اداری یا در  8بح تا ص 8از

  توانید پیام بگذارید. در روز کاری بعدی با شما تماس گرفتھ خواھد شد. این تماس رایگان است.ھا و روزھای تعطیل، میآخر ھفتھ
 

پزشکی بایستی ھفت روز کاری از قبل تسلیم درخواست حمل و نقل برای حمل و نقل پزشکی غیراضطراری و حمل و نقل غیر
 شود.

 
شود و بھ ماھیت وقت اگر الزم است کھ خدمات را برای زمانی فوری ترتیب دھید، این درخواست مورد بھ مورد بررسی می

 مالقات، زمان تعیین وقت خدمات پزشکی و موجودی منابع حمل و نقل بستگی خواھد داشت.
 

LogistiCare (فرم بیانیھ مورد تأیید پزشک) از طرف ارائھ دھنده بھ شما کمک خواھد کرد در دریافت نسخھ. 

 مراقبت در مرکز پرستاری  

توانند با ایمنی در خانھ زندگی کنند ولی کند کھ نمیباشد کھ مراقبت را برای اشخاصی فراھم می) محلی میNFمرکز پرستاری (
 لزومی ندارد کھ در بیمارستان باشند.

  ھزینھ آنھا را پرداخت می کنیم شامل موارد زیر شده ولی بھ آنھا محدود نمی شوند: خدماتی کھ

 اتاق نیمھ خصوصی (یا اتاق خصوصی اگر ضرورت پزشکی دارد) •

 خوراک شامل رژیم غذایی مخصوص •

 خدمات پرستاری •

 ورزش درمانی، درمان شغلی و گفتاردرمانی •

 شدادامھ این مزایا در صفحھ بعد توضیح داده خواھد 



 جدول مزایا: 4بخش  Health Net Cal MediConnectدفترچھ اطالعاتی اعضای 

شب،  8صبح تا  8)، از TTY:711( 18554643571بھ شماره  Health Net Cal MediConnect، لطفاً با اگر سوالی دارید
توانید پیام بگذارید. در روز کاری ھا و روزھای تعطیل، میدوشنبھ تا جمعھ تماس حاصل فرمایید. بعد از ساعات اداری یا در آخر ھفتھ

، از برای کسب اطالعات بیشتراس گرفتھ خواھد شد. این تماس رایگان است. بعدی با شما تم
www.healthnet.com/calmediconnect .83 بازدید کنید ? 

 

 خدماتی کھ برنامھ ما ھزینھ آنھا را می پردازد

 مراقبت در مرکز پرستاری (ادامھ) 

شود. (این داروھا شامل موادی می شوند کھ بھ طور داروھایی کھ بھ عنوان بخشی از برنامھ درمانی بھ شما داده می •
 طبیعی در بدن وجود دارند، از قبیل عوامل لختھ کننده خون.)

 خون، شامل ذخیره و توزیع •

 شونداکز پرستاری داده میلوازم پزشکی و جراحی کھ معموالً در مر •

 شوندتست ھای آزمایشگاھی کھ توسط مراکز پرستاری ارائھ می •

 شوندپرتونگاری اشعھ ایکس و سایر خدمات رادیولوژی کھ معموالً در مراکز پرستاری ارائھ می •

 شونداستفاده از وسیلھ ھایی از قبیل صندلی چرخدار کھ معموالً در مراکز پرستاری ارائھ می •

 پزشک/کارور پزشکیخدمات  •

 وسیلھ پزشکی بادوام •

 خدمات دندانپزشکی شامل دندان مصنوعی •

 طب سوزنی •

 مزایای بینایی •

 سمعک •

 معاینات شنوایی •

 مراقبت کایروپراکتیک •

 خدمات پاپزشکی •

افت کنید. ولی ممکن است بتوانید مراقبت خود را از مرکزی دریشما معموالً مراقبت خود را از مراکز داخل شبکھ دریافت می
توانید مراقبت را در صورتی در محل ھای زیر دریافت کنید کھ آنھا مبالغی کھ برنامھ ما کنید کھ در شبکھ ما نمی باشد. شما می

 کند را قبول کنند.پرداخت می

آسایشگاه یا جامعھ مراقبت ادامھ دار بازنشستگی کھ درست قبل از رفتن بھ بیمارستان در آنجا زندگی می کردید (تا  •
 انیکھ مراقبت مرکز پرستاری را ارائھ کند).زم

 کند.کنید در آنجا زندگی میمرکز پرستاری کھ ھمسر شما در وقتی بیمارستان را ترک می •

 کننده خود صحبت کرده و ارجاع دریافت کنید.شما باید با ارائھ

 اشد.تأیید اولیھ (اجازه از قبل) بھ غیر از موارد اضطراری ممکن است برای پوشش الزم ب
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 )OCTنسخھ آزاد ( 

 55دالر است. در ھر فصل مبلغ  0برای داروھای نسخھ آزاد کھ در سرویس ارسال از طریق ما قابل تھیھ ھستند سھم بیمھ شما 
دالر توسط طرح پوشش داده می شود. اگر در پایان ھر فصل از این مبلغ باقی مانده باشد این مبلغ دیگر بھ شما تعلق نخواھد 

 .گرفت

 معاینھ تشخیص و درمان چاقی برای وزن کم کردن 

یا بیشتر باشد، ما ھزینھ مشاوره برای کمک در وزن کم کردن شما را خواھیم پرداخت. شما باید  30شاخص توده بدنی شما  اگر
ری کامل شما این مشاوره را در یک مرکز مراقبت ھای درمانی اصلی دریافت کنید. بدین ترتیب، می توان آنرا با برنامھ پیشگی

 مراقبتھای درمانی اصلی خود صحبت کنید. ارائھ کنندهمدیریت کرد. برای کسب اطالعات بیشتر با 

 آزمایشات تشخیص و خدمات و لوازم درمانی بیماران سرپایی 

 ما ھزینھ خدمات زیر و احتماالً خدمات دیگری کھ در اینجا ذکر نشده اند را پرداخت خواھیم کرد:

 اشعھ ایکس •

 و درمانی (رادیوم و ایزوتوپ)، شامل مواد و لوازم فنیپرت •

 لوازم جراحی از قبیل پانسمان •

 تختھ شکستھ بندی، گچ گیری و سایر وسیلھ ھای استفاده شده برای شکستگی و در رفتگی •

 تست ھای آزمایشگاھی •

 خون، شامل ذخیره و توزیع •

 )CT، MRI، MRA، SPECTز قبیل سایر آزمایشات تشخیص بیماری سرپایی (شامل آزمایشات پیچیده ا •

 کننده خود صحبت کرده و ارجاع دریافت کنید.شما باید با ارائھ

 تأیید اولیھ (اجازه از قبل) بھ غیر از موارد اضطراری ممکن است برای پوشش الزم باشد.
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 خدماتی کھ برنامھ ما ھزینھ آنھا را می پردازد

 خدمات بیمارستانی بیماران سرپایی 

مارستان برای تشخیص یا درمان بیماری یا جراحت دریافت میما ھزینھ خدمات ضروری پزشکی کھ در بخش بیماران سرپایی بی
 کنید را می پردازیم.

 ما ھزینھ خدمات زیر و احتماالً خدمات دیگری کھ در اینجا ذکر نشده اند را پرداخت خواھیم کرد:

 خدمات در بخش اضطراری یا درمانگاه بیماران سرپایی از قبیل خدمات نظارتی یا جراحی بیماران سرپایی. •

 صورتحساب بیمارستان برای آزمایشگاه و آزمایش ھای تشخیصی •

مراقبت بھداشت روانی شامل مراقبت در برنامھ نیمھ بستری در صورتیکھ پزشک تأیید کند کھ مداوا بھ صورت بیمار  •
 بستری بدون آن الزم خواھد بود.

 صورتحساب بیمارستان برای پرتوبرداری اشعھ ایکس و سایر خدمات رادیولوژی •

 وازم پزشکی از قبیل تختھ شکستھ بندی و گچ گیریل •

 اندمعاینات تشخیصی و خدمات پیشگیرانھ در جدول مزایا فھرست شده •

 برخی داروھایی کھ نمی توانید بھ خودتان بدھید. •

 کننده صحبت کرده و ارجاع دریافت کنید.شما باید با یک ارائھ

 اری ممکن است برای پوشش الزم باشد.تأیید اولیھ (اجازه از قبل) بھ غیر از موارد اضطر
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 خدماتی کھ برنامھ ما ھزینھ آنھا را می پردازد

 مراقبت بھداشت روانی بھ صورت سرپایی 

 ما ھزینھ خدمات بھداشت روانی ارائھ شده توسط مراکز زیر را پرداخت خواھیم کرد:

 روانپزشک یا پزشکی کھ جواز ایالتی دارد •

 روانشناس بالینی •

 مددکار اجتماعی بالینی •

 متخصص پرستاری بالینی •

 پرستار مجاز •

 ستیار پزشکد •

 ھر متخصص مراقبت بھداشت روانی مجاز دیگری کھ تحت قوانین ایالتی مربوطھ مجوز دریافت کرده باشد. •

 ما ھزینھ خدمات زیر و احتماالً خدمات دیگری کھ در اینجا ذکر نشده اند را پرداخت خواھیم کرد:

 خدمات درمانگاه  •

 مداوا در طول روز  •

 خدمات توانبخشی روان شناسی  •

 ی شدن ناکامل/برنامھ ھای ویژه بیماران سرپاییبستر •

 ارزیابی و درمان بھداشت روانی بھ طور فردی و گروھی •

 آزمایش روان شناسی وقتی برای ارزیابی نتیجھ بھداشت روانی بالینی ایجاب نماید •

 خدمات بیماران سرپایی برای منظورات نظارت بر درمان دارویی •

 بیماران سرپایی آزمایشگاه، دارو، لوازم و مکمل ھای •

 مشاوره روانپزشکی •

 تأیید اولیھ (اجازه از قبل) بھ غیر از موارد اضطراری ممکن است برای پوشش الزم باشد.

 خدمات توانبخشی بیماران سرپایی 

 ما ھزینھ ورزش درمانی، شغل درمانی و گفتار درمانی را پرداخت خواھیم کرد.

ایی را از بخش ھای بیماران سرپایی بیمارستان، مطب درمانگران مستقل، مراکز شما می توانید خدمات توانبخشی بیماران سرپ
) و سایر مراکز comprehensive outpatient rehabilitation facilities, CORFتوانبخشی جامع بیماران سرپایی (

 دریافت کنید.

 کننده خود صحبت کرده و ارجاع دریافت کنید. شما باید با ارائھ

 (اجازه از قبل) بھ غیر از موارد اضطراری ممکن است برای پوشش الزم باشد. تأیید اولیھ
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 خدماتی کھ برنامھ ما ھزینھ آنھا را می پردازد

 خدمات اعتیاد بیماران سرپایی 

 ما ھزینھ خدمات زیر و احتماالً خدمات دیگری کھ در اینجا ذکر نشده اند را پرداخت خواھیم کرد:

 معاینھ تشخیص و مشاوره اعتیاد بھ الکل •

 درمان سوء استفاده دارویی •

 ه توسط درمانگر واجد شرایط بھ صورت فردی یا گروھیمشاور •

 سم زدایی نیمھ حاد در برنامھ اعتیاد مسکونی •

 خدمات مربوط بھ الکل و/یا مواد در مرکز درمانی ویژه بیماران سرپایی •

 Naltrexone (vivitrol)مداوا بھ صورت پیوستھ رھش با  •

 ممکن است برای پوشش الزم باشد.تأیید اولیھ (اجازه از قبل) بھ غیر از موارد اضطراری 

 جراحی سرپایی 

ما ھزینھ جراحی و خدمات بیماران سرپایی را در مراکز بیماران سرپایی بیمارستان و مراکز جراحی سرپایی پرداخت خواھیم 
 کرد.

 کننده خود صحبت کرده و ارجاع دریافت کنید. شما باید با ارائھ

 موارد اضطراری ممکن است برای پوشش الزم باشد. تأیید اولیھ (اجازه از قبل) بھ غیر از

 خدمات بستری شدن ناکامل 

این برنامھ بھ عنوان خدمات بیماران سرپایی  بستری شدن ناکامل یک برنامھ ساختاریافتھ درمان روانپزشکی فعال است.
مراقبتی کھ در مطب پزشک یا  شود. محتوای این برنامھ ازبیمارستان یا توسط مرکز بھداشت روانی جامعھ محلی عرضھ می

تواند بھ شما کمک کند تا الزم نباشد در بیمارستان بستری روانپزشک خود دریافت می کنید عمق بیشتری دارد. این برنامھ می
 شوید.

چون مراکز بھداشت روانی جامعھ محلی در شبکھ ما وجود ندارند، ما تنھا بستری شدن ناکامل در بیمارستان را در  توجھ:
 عیت بیماران سرپایی بیمارستان پوشش می دھیم.وض

 تأیید اولیھ (اجازه از قبل) بھ غیر از موارد اضطراری ممکن است برای پوشش الزم باشد.
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 خدماتی کھ برنامھ ما ھزینھ آنھا را می پردازد

 خدمات پزشک/ارائھ کننده شامل ویزیت ھای مطب پزشک 

 ما ھزینھ خدمات زیر را پرداخت خواھیم کرد:

 شوند:ی داشتھ و در محل ھایی از این قبیل ارائھ میخدمات مراقبت درمانی یا جراحی کھ ضرورت پزشک •

o مطب پزشک 

o مرکز جراحی سرپایی مجاز 

o بخش بیماران سرپایی بیمارستان 

 مشاوره، تشخیص و مداوا توسط متخصص •

کھ پزشک شما شوند، درصورتیکننده مراقبتھای درمانی اصلی شما ارائھ میمعاینات شنوایی و توازن پایھ کھ توسط ارائھ •
 ا برای ارزیابی نیاز بھ مداوا تجویز کرده باشدآن ر

 قبل از انجام روال پزشکی ارائھ کننده ثانوی در شبکھ نظر ثانوی توسط •

 شوند:مراقبت دندانپزشکی غیرمتداول خدمات تحت پوشش بھ موارد زیر محدود می •

o جراحی آرواره یا ساختارھای مربوطھ 

o رتجا انداختن شکستگی آرواره یا استخوان ھای صو 

o کشیدن دندان قبل از پرتودرمانی سرطان نئوپالستیک 

o خدمات تحت پوشش در صورتیکھ توسط پزشک ارائھ شوند 

 کننده خود صحبت کرده وبرای رفتن نزد متخصص ارجاع دریافت کنید.شما باید با ارائھ

 تأیید اولیھ (اجازه از قبل) بھ غیر از موارد اضطراری ممکن است برای پوشش الزم باشد.

 خدمات پاپزشکی 

 ما ھزینھ خدمات زیر را پرداخت خواھیم کرد:

 تشخیص و درمان پزشکی یا جراحی مصدومیت و بیماری پا (از قبیل انگشت چکشی یا خار پاشنھ پا) •

 گذارند، از قبیل مرض قندمراقبت متداول از پا برای اعضای مبتال بھ عوارضی کھ بر روی پا تأثیر می •

ویزیت در ھر سال است کھ شامل برش یا برداشت خشکی و پینھ ھای پا و  12قبت از پا محدود بھ سایر خدمات معمول مرا
 کوتاه کردن یا آرایش ناخن ھا است.

 کننده خود صحبت کرده و ارجاع دریافت کنید.شما باید با ارائھ
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 خدماتی کھ برنامھ ما ھزینھ آنھا را می پردازد

 معاینات تشخیص سرطان پروستات 

 ماه پرداخت خواھیم کرد: 12زیر را برای یکبار در ھر سال بھ باال، ما ھزینھ خدمات  50برای مردان بھ سن 

 معاینھ انگشتی راست روده •

 )PSAآزمایش پادگن ویژه پروستات ( •

 کننده خود صحبت کرده و ارجاع دریافت کنید.شما باید با ارائھ

 تأیید اولیھ (اجازه از قبل) بھ غیر از موارد اضطراری ممکن است برای پوشش الزم باشد.

 لوازم مربوطھپروتز و  

پروتز جایگزین ھمھ قسمت ھا یا عملکرد یک اندام یا بخشی از آن می شود. ما ھزینھ پروتزھای زیر و احتماالً سایر وسیلھ ھایی 
 کھ در اینجا ذکر نشده اند را پرداخت خواھیم کرد:

 کیسھ کولوستومی و لوازم مربوط بھ مراقبت از کولوستومی •

 ضربان ساز •

 ساپورت •

 کفش پروتزی •

 بازو و پای مصنوعی •

 پروتز سینھ (شامل سینھ بند بعد از جراحی پستان برداری) •

 کرم و پوشک بی اختیاری ادرار و مدفوع •

ما ھزینھ برخی لوازم مربوط بھ پروتز را نیز پرداخت خواھیم کرد. ما ھزینھ تعمیر یا تعویض پروتز را نیز پرداخت خواھیم 
 کرد.

ت آب مروارید یا جراحی آب مروارید پوشش می دھیم. برای جزئیات بھ "مراقبت بینایی" ما برخی ھزینھ ھا را بعد از برداش
 در این بخش مراجعھ کنید.

 اختیاری ادرار و مدفوع ارجاع دریافت کنید.کننده خود صحبت کرده و برای کرم و پوشک بیشما باید با ارائھ

 ن است برای پوشش الزم باشد.تأیید اولیھ (اجازه از قبل) بھ غیر از موارد اضطراری ممک
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 خدماتی کھ برنامھ ما ھزینھ آنھا را می پردازد

 خدمات توانبخشی ریوی 

 ھای توانبخشی ریوی را برای اعضایی پرداخت خواھیم کرد کھ مبتال بھ بیماری مزمن انسداد ریوی ما ھزینھ برنامھ
)chronic obstructive pulmonary disease, COPD یک ارجاع برای ) مالیم تا بسیار شدید ھستند. شما باید

 داشتھ باشید. COPDی ریوی از سوی پزشک یا ارائھ کننده معالج توانبخش

  برای بیمارانی کھ بھ تھویھ کننده وابستھ ھستند پرداخت خواھیم کرد. ما ھزینھ خدمات تنفسی را

 تأیید اولیھ (اجازه از قبل) بھ غیر از موارد اضطراری ممکن است برای پوشش الزم باشد.

 )STIھای منتقلھ آمیزشی (ای عفونتمعاینھ تشخیصی و مشاوره بر 

را پرداخت خواھیم کرد. این معاینات تشخیصی برای زنان  Bما ھزینھ معاینھ تشخیص کالمیدیا، سوزاک، سفلیس و ھپاتیت 
کننده مراقبتھای درمانی اصلی باشند. ارائھقرار دارند تحت پوشش می STIباردار و برخی اشخاصی کھ در معرض افزایش خطر 

 ماه یا در زمان ھای خاص در طول بارداری پوشش می دھیم. 12سفارش آزمایشات را بدھد. ما ھزینھ این آزمایشات را ھر باید 

ما ھزینھ حداکثر دو جلسھ مشاوره رو در روی رفتاری با محتوای عمیق تر را نیز برای بزرگساالن فعال جنسی کھ در معرض 
دقیقھ طول بکشد. ما تنھا زمانی ھزینھ این جلسات  30تا  20جلسھ ممکن است  ھستند پوشش خواھیم داد. ھر STIافزایش خطر 

کننده مراقبتھای درمانی اصلی ارائھ شده مشورتی بھ عنوان خدمات پیشگیرانھ را پرداخت خواھیم کرد کھ از طرف یک ارائھ
 د.باشند. این جلسات باید در یک مرکز مراقبتھای درمانی اصلی از قبیل مطب پزشک باشن
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 )SNFمراقبت در مرکز پرستاری تخصصی ( 

  ما ھزینھ خدمات زیر و احتماالً خدمات دیگری کھ در اینجا ذکر نشده اند را پرداخت خواھیم کرد:

 اتاق نیمھ خصوصی (یا اتاق خصوصی اگر ضرورت پزشکی دارد) •

 خوراک شامل رژیم غذایی مخصوص •

 خدمات پرستاری •

 درمانیورزش درمانی، درمان شغلی و گفتار •

داروھایی کھ بھ عنوان بخشی از برنامھ مراقبتی خود دریافت می کنید، شامل موادی کھ بھ طور طبیعی در بدن وجود دارند  •
 از قبیل عوامل لختگی خون

 خون، شامل ذخیره و توزیع  •

 شوندلوازم پزشکی و جراحی کھ در مراکز پرستاری داده می •

 شوندری ارائھ میتست ھای آزمایشگاھی کھ توسط مراکز پرستا •

 شوندپرتونگاری اشعھ ایکس و سایر خدمات رادیولوژی کھ در مراکز پرستاری ارائھ می •

 شوندوسیلھ ھایی از قبیل صندلی چرخدار کھ معموالً در مراکز پرستاری ارائھ می •

 خدمات پزشک/ارائھ کننده •

ممکن است بتوانید مراقبت خود را از مرکزی دریافت کنید. ولی شما معموالً مراقبت خود را از مراکز داخل شبکھ دریافت می
توانید مراقبت را در صورتی در محل ھای زیر دریافت کنید کھ آنھا مبالغی کھ برنامھ ما کنید کھ در شبکھ ما نمی باشد. شما می

 کند را قبول کنند.پرداخت می

یمارستان در آنجا زندگی می کردید (تا زمانیکھ آسایشگاه یا جامعھ مراقبت ادامھ دار بازنشستگی کھ قبل از رفتن بھ ب •
 مراقبت مرکز پرستاری را ارائھ کند)

 کندکنید در آنجا زندگی میمرکز پرستاری کھ ھمسر شما در وقتی بیمارستان را ترک می •

 کننده خود صحبت کرده و ارجاع دریافت کنید.شما باید با ارائھ

 رد اضطراری ممکن است برای پوشش الزم باشد.تأیید اولیھ (اجازه از قبل) بھ غیر از موا
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 )SETورزش درمانی تحت نظارت ( 

) دارند و از طرف پزشک مسئول PADرا برای اعضایی پرداخت می کند کھ بیماری سرخرگ محیطی ( SETطرح ھزینھ 
 ارجاع دارند. ھزینھ موارد زیر توسط طرح پرداخت می شود:  PADبرای  PADدرمان 

 ھفتھ در صورتی کھ ھمھ شرایط الزم را داشتھ باشید  12در مدت زمان جلسھ  36حداکثر  •

 جلسھ دیگر اگر از نظر پزشکی ضرورت آن توسط ارائھ دھنده خدمات مراقبت از سالمت تأیید شود  36 •

 

 برنامھ تنظیم شده باید:

بھ خاطر جریان خون برای اعضایی باشد کھ  PADدقیقھ ای برنامھ ورزش درمانی برای  60تا  30حاوی جلسھ ھای  •
 ) ھستند claudicationنامناسب دچار مشکل "لنگیدن" (

 این برنامھ در مرکز بیماران سرپایی بیمارستان یا در مطب پزشک ارائھ شود  •

درمان توسط پرسنل مورد تأیید انجام شود و اطمینان حاصل شود کھ مزایای این کار بیشتر از ضرر آن برای بیمار است،  •
 آموزش دیده باشند  PADفراد باید در زمینھ ورزش درمانی برای ھمچنین این ا

تحت نظارت مستقیم پزشک، دستیار پزشک یا پرستار/متخصص پرستاری کلینیک باشد کھ ھر دو روش ھای احیای اولیھ و  •
 پیشرفتھ را بدانند.

 مراقبت فوری 

 برای درمان موارد زیر: مراقبت ھای فوری

 یاقبت درمانی فوری نیاز دارد، مورد غیراضطراری کھ بھ مرا •

 یا بیماری ناگھانی پزشکی،  •

 یامصدومیت،  •

 عارضھ ای کھ فوراً بھ مراقبت نیاز دارد. •

کننده داخل شبکھ دریافت کنید. ولی می توانید ھنگامی از ارائھ اگر بھ مراقبت فوری نیاز دارید، باید ابتدا آنرا از یک ارائھ
 ید کھ نمی توانید بھ ارائھ کننده داخل شبکھ دسترسی پیدا کنید.کنندگان خارج از شبکھ استفاده کن

شوند ممکن است تحت مزایای پوشش اضطراری یا مراقبت مورد نیاز فوری کھ خارج از ایاالت متحده آمریکا دریافت می
طراری یا فوری در سراسر جھان بھ عنوان مورد اضطراری بھ حساب بیایند. برای کسب اطالعات بیشتر، بھ "پوشش اض

 فوری در سراسر جھان" بھ جدول مزایای زیر مراجعھ کنید.
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 مراقبت ھای بینایی 

 ما ھزینھ خدمات زیر را پرداخت خواھیم کرد:

 ومعاینھ عادی چشم در ھر سال؛ یک  •

نونی یا ھای استاندارد و غیراستاندارد و لنزھای عینک تک دید، دو کانونی، سھ کادالر (فریم 250عینک تا حداکثر قیمت  •
 کوالر) ھر دوسال*،**، یالنتی

 دالر برای لنزھای تماسی انتخابی، جاگذاری و ارزیابی در ھر دو سال*، **، ***. 250تا حداکثر  •

 معاینھ ضعف بینایی (تا حداکثر چھار بار در سال)**** •

 وسیلھ ضعف بینایی**** •

 ی موجود نباشند.خرید، مزایای چندسالھ ممکن است در سال ھای بعد*از تاریخ خدمات/

 برای مسئول ھستید. $250ھرگونھ تتمھ باقیمانده بیشتر از سھمیھ  100%**شما برای 

 شوند.***ھزینھ لنزھای تماسی الزم برای بینایی، جاگذاری و ارزیابی در ھر دو سال بھ طور کامل پرداخت می

تاری تخصصی اقامت دارند وقتی شرایط شود کھ در مرکز پرس****پوشش بھ خانم ھای باردار یا اشخاصی محدود می
 تشخیص و تجویز برآورده شوند. چند نمونھ از خدمات تحت پوشش:

معاینھ: ارزیابی تخصصی، جاگذاری وسیلھ ضعف بینایی و نظارت بعدی در صورت لزوم، شامل مراقبت پیگیری بھ مدت 
 شش ماه.

 وسیلھ ضعف بینایی شامل:

 وسیلھ ھای سوار شده بر روی غیرعینکوسیلھ ھای ضعف بینایی دستی و سایر  •
 وسیلھ ھای ضعف بینایی لنزھای منفرد سوار شده روی عینک •
 سیستم تلسکوپی و سایر لنزھای ترکیبی شامل سیستم تلسکوپی دید دور، تلسکوپی دید نزدیک و لنزھای ترکیبی •

   

 خدمات پزشکی چشم: 

 ارجاع دریافت کنید.  Medicareنایی تحت پوشش کننده خود مشورت کرده و برای معاینات بیباید با ارائھ

شود. ما ھزینھ خدمات پزشک بیماران سرپایی را برای شما ارائھ شده یا ترتیب داده می PCPخدمات پزشکی چشم توسط 
تشخیص و درمان بیماری و مصدومیت چشمی پرداخت خواھیم کرد. برای مثال، این شامل معاینات بینایی برای رتینوپاتی 

 شود. تی افرادی کھ دیابت دارند و درمان دژنراسیون وابستھ بھ سن ماکوال میدیاب

برای اشخاصی کھ در معرض افزایش خطر آب سیاه قرار دارند، ما ھزینھ یک معاینھ تشخیص آب سیاه در سال را پرداخت 
 خواھیم کرد. اشخاص زیر در معرض افزایش خطر آب سیاه قرار دارند:

 صفحھ بعد توضیح داده خواھد شدادامھ این مزایا در 
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 چشم پزشکی (ادامھ) 

 اشخاصی کھ تاریخچھ خانوادگی آب سیاه دارند •

 اشخاصی کھ مرض قند دارند •

 سال بھ باال 50آمریکایی ھای آفریقایی تبار بھ سن  •

 سال بھ باال 65ھای ھیسپانیک تبار بھ سن آمریکایی •

جراحی آب مروارید ھنگامی پرداخت خواھیم کرد کھ پزشک یک عدسی  ما ھزینھ یک عینک طبی یا لنزھای تماسی را بعد از
مصنوعی را وارد کند. (اگر دو جراحی آب مروارید جداگانھ دارید، باید یک عینک طبی را بعد از جراحی دریافت کنید. شما 

احی اول دریافت نمی توانید دو عینک طبی را بعد از جراحی دوم دریافت کنید حتی اگر یک عینک طبی را بعد از جر
نکردید). ما ھزینھ لنزھای تصحیحی، قاب و تعویض را در صورتی پرداخت خواھیم کرد کھ بعد از برداشت آب مروارید بدون 

 کاشت عدسی بھ آنھا نیاز داشتھ باشید.

 چطور از مزایای خود استفاده کنید

شود. معاینھ معمول سالیانھ چشم را انجام اه پوشش میم 24این برنامھ درمانی یک معاینھ چشم عادی سالیانھ و عینک را در ھر 
خواھید داد (برای تعیین نیاز بھ اصالح عینک) و ھرگونھ وسیلھ بینایی مورد نیاز را از طریق مراجعھ بھ چشم پزشک (نھ گروه 

 پزشکی) دریافت خواھید کرد.

کننده کننده بدھید. برای دریافت آدرس یک ارائھایی شرکتکننده خدمات بینترتیب معاینھ بینایی عادی ساالنھ خود را با یک ارائھ
 18554643571بھ شماره  Health Net Cal MediConnectکننده، با خدمات اعضا خدمات بینایی شرکت

(TTY:711)  ھا و روزھای شب، دوشنبھ تا جمعھ تماس حاصل فرمایید. بعد از ساعات اداری یا در آخر ھفتھ 8صبح تا  8از
توانید بھ صورت توانید پیام بگذارید. در روز کاری بعدی با شما تماس گرفتھ خواھد شد. این تماس رایگان است. یا میل، میتعطی

 برای آن جستجو کنید. www.healthnet.com/calmediconnectآنالین در 

کننده در منطقھ کنندگان عینک شرکتاز ارائھ ای کھ معاینھ شما را انجام داد یا از فھرستیکنندهتوانید عینک را از ارائھشما می
باشند. برای کننده تحت پوشش نمیکنندگان شرکتکنندگان غیر از ارائھشده توسط ارائھخدماتی خود خریداری کنید. عینک ارائھ

بھ شماره  Health Net Cal MediConnectکننده، با خدمات اعضا کننده عینک شرکتدریافت آدرس یک ارائھ
18554643571 (TTY:711)  شب، دوشنبھ تا جمعھ تماس حاصل فرمایید با شماره  8صبح تا  8از
18554643571 (TTY:711) شب، دوشنبھ تا جمعھ تماس حاصل فرمایید. بعد از ساعات اداری یا در  8صبح تا  8، از

شما تماس گرفتھ خواھد شد. این تماس رایگان است.  توانید پیام بگذارید. در روز کاری بعدی باھا و روزھای تعطیل، میآخر ھفتھ
 برای آن جستجو کنید. www.healthnet.com/calmediconnectتوانید بھ صورت آنالین در یا می

قبیل ھرگونھ مبلغی بیش از سھمیھ عینک شما یا شما برای پرداخت ھزینھ خدماتی کھ تحت پوشش نیستند مسئول خواھید بود، از 
دادهھای ضد خراش، لنزھای تدریجی، دودی و غیره. مبلغی کھ برای این خدمات پوششھای لنزھای تزئینی از قبیل پوششگزینھ

 کننده شما پرداخت خواھد شد.کننده عینک شرکتکنید مستقیماً بھ ارائھنشده پرداخت می

 ھا یا لنزھای تماسی جدید خود انجام دھید. زم است برای دریافت معاینھ بینایی و عینکاین تنھا کاریست کھ ال

 در این بخش مراجعھ کنید. Fبرای مشاھده فھرستی از موارد استثنای معمول بینایی و وسیلھ ھای چشمی، بھ بخش 

http://www.healthnet.com/calmediconnect
http://www.healthnet.com/calmediconnect
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 خدماتی کھ برنامھ ما ھزینھ آنھا را می پردازد

 خوش آمدید" Medicareویزیت پیشگیری "بھ  

 شود: خوش آمدید" را پوشش می دھیم. این ویزیت شامل موارد زیر می Medicareما ھزینھ یکبار ویزیت پیشگیری "بھ 

 بررسی وضعیت سالمتی شما، •

 آموزش و مشاوره در مورد خدمات پیشگیری مورد نیاز شما (شامل معاینات تشخیص و واکسن ھا)، و •

 ارجاع برای سایر مراقبت ھا در صورت نیاز. •

خوش آمدید"  Medicareدارید ھزینھ ویزیت پیشگیری "بھ  Bبخش  Medicareشما ماه اولی کھ  12ما تنھا در طول  نکتھ
خواھید برای ویزیت پیشگیری "بھ گذارید، بھ مطب پزشک خود بگویید کھ میدھیم. وقتی وقت ویزیت میرا پوشش می
Medicare .خوش آمدید" وقت بگیرید 

 پوشش اضطراری یا فوری در سراسر جھان  
 

ا فوری در سراسر جھان بھ صورت مراقبت فوری، اضطراری و پس از تثبیت کھ خارج از ایاالت متحده پوشش اضطراری ی
  شود.آمریکا دریافت می

ھای اضطراری، دارای نیاز فوری یا پس از تثبیت محدود بھ خدماتی کھ اگر در آمریکا ارائھ شوند بھ صورت مراقبت •
  1 شوند.بندی میطبقھ

اندازد تحت پوشش شرایطی کھ رسیدن بھ اورژانس از ھر طریق دیگر سالمت شما را بھ خطر میخدمات آمبوالنس در  •
 گیرند.قرار می

 شوند.ھای خارجی (از جملھ تبدیل ارز و انتقال وجھ) پوشش داده نمیمالیات و ھزینھ •
 
 دالری برای پوشش اضطراری یا فوری در سراسر جھان وجود دارد. 50,000حد سالیانھ 

ایالت، منطقھ کلمبیا، پورتوریکو، جزایر ویرجین، گوام، جزایر ماریانای شمالی و ساموای آمریکایی  50ر از آمریکا، منظو1
 است.
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E.  مزایای تحت پوشش خارج ازHealth Net Cal MediConnect 

 .باشنددسترسی می قابل MediCalیا  Medicareنیستند اما از طریق  Health Net Cal MediConnectمزایای زیر تحت پوشش 

E1) برنامھ انتقال بھ اجتماع کالیفرنیا .CCT( 

واجد شرایطی کھ بھ مدت  MediCalکند تا بھ ذینفعان محلی استفاده می Leadھای ) از سازمانCCTبرنامھ انتقال بھ اجتماع کالیفرنیا (
کند بھ اجتماع بازگردند و بھ صورت ایمن در محیط  اند کمکروز متمادی در بیمارستانی بستری یا در مرکزی زندگی کرده 90حداقل 

پردازد تا بھ روز بعد از انتقال می 365ی خدمات ھماھنگ کردن انتقال را در دوره پیش از انتقال و تا ھزینھ CCTاجتماع بمانند. برنامھ 
 ذینفعان برای بازگشت بھ محیط اجتماع کمک شود.

توانید فھرستی کند دریافت کنید. میی کھ در کانتی شما خدمت می CCT Leadاز ھر سازمان توانید خدمات ھماھنگ کردن انتقال را می
دھند را در وبسایت اداره خدمات مراقبت درمانی بھ آدرس زیر پیدا ھای کھ در آن خدمات ارائھ میو کانتی CCT Leadھای از سازمان

 .cal.ca.govwww.mediکنید: 

 : CCTبرای خدمات ھماھنگ کردن انتقال 

MediCal .ھزینھ خدمات ھماھنگ کردن انتقال را پرداخت خواھد کرد. شما ھزینھ ای را برای این خدمات پرداخت نمی کنید 

 شما مربوط نیستند: CCTبرای خدماتی کھ بھ انتقال 

 مطالبھ خواھد کرد.  Health Net Cal MediConnectمات شما را از کننده شما ھزینھ خدارائھ
Health Net Cal MediConnect شوند را پرداخت خواھد کرد. شما ھزینھ ای را برای ھزینھ خدماتی کھ بعد از انتقال شما ارائھ می

 این خدمات پرداخت نمی کنید.

ھزینھ خدماتی کھ در جدول مزایا  Health Net Cal MediConnectد، کنیدریافت می CCTکھ خدمات ھماھنگ کردن انتقال ھنگامی
 اند را پرداخت خواھد کرد. این بخش آمده Dدر بخش 

 ایجاد نخواھد شد: Health Net Cal MediConnectتغییری در مزایای دارویی تحت پوشش 

 یی معمول خود از طریق نخواھند بود. شما بھ دریافت مزایای دارو CCTھزینھ داروھا تحت پوشش برنامھ 
Health Net Cal MediConnect  مراجعھ کنید. 5ادامھ خواھید داد. برای کسب اطالعات بیشتر، لطفاً بھ بخش 

نیاز دارید، باید با مسئول ھماھنگی امور مراقبت از سالمت خود تماس بگیرید تا ترتیب این خدمات  CCTاگر بھ مراقبت غیر از  توجھ:
شود. برای ارتباط با مسئول ھماھنگی مراقبتی است کھ بھ انتقال شما از یک سازمان یا مرکز مربوط نمی CCTغیر  داده شود. مراقبت

صبح تا  8، از (TTY:711) 18554643571بھ شماره  Health Net Cal MediConnectامور مراقبت از سالمت خود لطفاً با 
توانید پیام بگذارید. در روز ھا و روزھای تعطیل، میز ساعات اداری یا در آخر ھفتھشب، دوشنبھ تا جمعھ تماس حاصل فرمایید. بعد ا 8

 کاری بعدی با شما تماس گرفتھ خواھد شد. این تماس رایگان است.

E2 برنامھ دندانپزشکی .MediCal  

 )؛ مثل خدمات زیر:DentiCalقابل دریافت ھستند. ( MediCalخدمات دندانپزشکی مشخصی از طریق برنامھ دندانپزشکی 

 ھای فلورایدیمعاینات اولیھ، پرتونگاری و عکاسی، پیشگیری و درمان •

 ترمیم و روکش •

http://www.dhcs.ca.gov/services/ltc/Pages/CCT.aspx
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 ھای ریشھ دنداندرمان کانال •

 گذاشتن دندان مصنوعی، تنظیم و ترمیم •

ت بیشتر یا اگر برای باشند. برای کسب اطالعابھ صورت "ھزینھ در برابر خدمات" قابل دسترسی می DentiCalمزایای دندانپزشکی در 
بھ شماره  DentiCalرا می پذیرد بھ کمک نیاز دارید، لطفاً با خط تماس خدمات مشتری  DentiCalیافتن دندانپزشکی کھ 
تماس بگیرند) تماس بگیرید. این تماس رایگان است. نمایندگان  18007352922بھ شماره  TTY(کاربران  18003226384

سایت توانید برای کسب اطالعات بیشتر بھ وبعصر و از دوشنبھ تا جمعھ در دسترس می باشند. ھمچنین می 5بح تا ص 8برنامھ از ساعت 
CalDenti  بھ آدرس/cal.ca.govhttps://www.denti .مراجعھ کنید 

ھای ھماھنگ توانید مزایای دندانپزشکی را از طریق یک برنامھ مراقبت، میDentiCalعالوه بر برنامھ "ھزینھ در برابر خدمات" 
ھای ھای ھماھنگ دندانپزشکی در کانت لس آنجلس قابل دسترسی ھستند. اگر درباره برنامھھای مراقبتدندانپزشکی دریافت کنید. برنامھ

خواھید برنامھ دندانپزشکی شکی خود بھ راھنمایی نیاز دارید، یا میخواھید یا برای تشخیص برنامھ دندانپزدندانپزشکی اطالعات بیشتری می
برای کاربران  18004307077(شماره  18445807272بھ شماره  Health Care Optionsخود را تغییر دھید، لطفاً با 

TTY/TDD ان است.بعدازظھر تماس حاصل فرمایید. این تماس رایگ 6:00صبح تا  8:00) دوشنبھ تا جمعھ، از 

E3مراقبت ھای ویژه بیماران العالج . 

کننده شما و متخصص و مدیر مراقبت دریافت کنید. اگر ارائھ Medicareتوانید از برنامھ آسایشگاه بیماران رو بھ مرگ مورد تأیید می
آسایشگاه بیماران رو بھ مرگ را بینی کنند کھ بیماری شما العالج است، حق این را دارید کھ اقامت در امور بیماران رو بھ مرگ پیش

رود شش ماه یا کمتر از زندگی شما باقی مانده باشد. پزشک آسایشگاه بیماران انتخاب کنید. این یعنی بیماری العالجی دارید و انتظار می
 کننده خارج از شبکھ باشد.کننده شبکھ یا ارائھتواند یک ارائھرو بھ مرگ شما می

ھزینھاش را حین اینکھ شما خدمات مراقبت بیماران رو بھ  Health Net Cal MediConnectدرباره آنچھ برای کسب اطالعات بیشتر 
  این بخش مراجعھ کنید. Dکند، بھ جدول مزایا در بخش مرگ دریافت میکنید پرداخت می

 دریافت می شود.  Medicare، ھزینھ ھا از Bیا  Medicare Part Aبرای مراقبت ھای ویژه بیماران العالج و خدمات تحت پوشش 

ھزینھ خدمات  Medicareمطالبھ خواھد کرد.  Medicareکننده آسایشگاه بیماران رو بھ مرگ ھزینھ خدمات شما را از ارائھ •
آسایشگاه بیماران رو بھ مرگ مربوط بھ العالج بودن بیماری شما را پرداخت خواھد کرد. شما ھزینھ ای را برای این خدمات 

 کنید.پرداخت نمی 

شوند (بھ استثنای مراقبت اضطراری یا کھ بھ بیماری العالج شما مربوط نمی Bیا  Aبخش  Medicareبرای خدمات تحت پوشش 
 مراقبتی کھ ضرورت فوری دارد):

 Aبخش  Medicareھزینھ خدمات تحت پوشش  Medicareمطالبھ خواھد کرد.  Medicareکننده ھزینھ خدمات شما را از ارائھ •
 ا پرداخت خواھد کرد. شما ھزینھ ای را برای این خدمات پرداخت نمی کنید.ر Bیا 

 باشند: Health Net Cal MediConnectدر  Medicare Part Dبرای داروھایی کھ ممکن است تحت پوشش مزایای 

رای کسب اطالعات داروھا ھرگز بھ طور ھمزمان تحت پوشش آسایشگاه بیماران رو بھ مرگ و برنامھ درمانی ما نمی باشند. ب •
 مراجعھ کنید. 5بیشتر، لطفاً بھ بخش 

اگر بھ مراقبت غیر قبل از مرگ نیاز دارید، باید با مسئول ھماھنگی امور مراقبت از سالمت خود تماس بگیرید تا ترتیب این خدمات  توجھ:
شود. برای ارتباط با مسئول ا مربوط نمیبینی العالج بودن بیماری شمداده شود. مراقبت غیر قبل از مرگ مراقبتی است کھ بھ پیش

، از (TTY:711) 18554643571بھ شماره  Health Net Cal MediConnectھماھنگی امور مراقبت از سالمت خود لطفاً با 

https://www.denti-cal.ca.gov/
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پیام بگذارید.  توانیدھا و روزھای تعطیل، میشب، دوشنبھ تا جمعھ تماس حاصل فرمایید. بعد از ساعات اداری یا در آخر ھفتھ 8صبح تا  8
 در روز کاری بعدی با شما تماس گرفتھ خواھد شد. این تماس رایگان است. 

F.  مزایایی کھ تحت پوششHealth Net Cal MediConnect، Medicare  یاMediCal 
 نیستند

را پرداخت نمی کنیم.  یعنی ما ھزینھ این مزایا مستثنیاین بخش بھ شما می گوید کھ چھ مزایایی تحت پوشش برنامھ درمانی نیستند. 
Medicare  وMediCal .نیز ھزینھ آنھا را پرداخت نخواھند کرد 

کند کھ تحت ھیچگونھ شرایطی پوشش نمی دھیم و برخی موارد کھ صرفاً در برخی فھرست زیر برخی خدمات و اقالمی را توصیف می
 موارد پوشش داده نمی شوند. 

اند را پرداخت نخواھیم کرد، مگر تحت ) ذکر شدهدفترچھ راھنمابخش (یا ھرکجای دیگر در این  ما ھزینھ مزایای پزشکی مستثنی کھ در این
توانید درخواست تجدید کنید کھ باید ھزینھ خدماتی کھ تحت پوشش نیستند را پرداخت کنیم، میشرایط خاصی کھ ذکر شده است. اگر فکر می

 مراجعھ کنید. 9د نظر، بھ بخش نظر کنید. برای کسب اطالعات در مورد درخواست تجدی

 عالوه بر ھرگونھ استثنا یا محدودیتی کھ در جدول مزایا توصیف شده است، اقالم و خدمات زیر تحت پوشش برنامھ درمانی ما نمی باشند:

 

و  Medicareخدماتی کھ براساس معیارھای  •
MediCal  غیرمنطقی یا غیرضروری از لحاظ"

ھ این خدمات بھ عنوان پزشکی" محسوب شوند، مگر اینک
 خدمات تحت پوشش توسط برنامھ درمانی ما قید شده باشند.

مداواھای پزشکی و جراحی، اقالم و داروھای تجربی، مگر  •
یا تحت پژوھش تحقیقات بالینی  Medicareاینکھ توسط 

یا توسط برنامھ درمانی ما تحت پوشش  Medicareمجاز 
ش ھای تحقیقاتی باشند. برای کسب اطالعات در مورد پژوھ

مراجعھ کنید. مداوا و اقالم  59، صفحھ 3بالینی بھ بخش 
 تجربی معموالً مورد پذیرش جامعھ پزشکی نیستند.

درمان جراحی برای چاقی ناسالم، بھ غیر از مواردی کھ  •
ھزینھ آنرا  Medicareضرورت پزشکی داشتھ باشد و 

 پرداخت کند.

ی ضرورت اتاق خصوصی در بیمارستان بھ غیر از وقت •
 پزشکی داشتھ باشد.

 پرستار شخصی •

اقالم شخصی در اتاق شما در بیمارستان یا مرکز پرستاری،  •
 از قبیل تلفن یا تلویزیون

 مراقبت پرستاری تمام وقت در منزل شما •

ھزینھ ھای اخذ شده از بستگان نزدیک شما یا اعضای  •
 خانوارتان.

شامل وزن روال ھا یا خدمات بھسازی انتخابی یا داوطلبانھ ( •
کم کردن، رشد مو، کارایی جنسی، کارایی ورزشی، 

منظورات زیباسازی، ضدپیری و کارآیی فکری)، مگر 
 ضرورت پزشکی داشتھ باشند.

جراحی زیباسازی یا روش زیباسازی دیگر، مگر اینکھ بھ  •
خاطر مصدومیت تصادفی یا برای بھبود بخشی از بدن کھ بھ 

ولی ما ھزینھ  شکل و ریخت صحیح نیست الزم باشد.
بازسازی سینھ را بعد از جراحی پستان برداری و برای 

 ترمیم سینھ دیگر تا با آن یکسان باشد پرداخت خواھیم کرد.

مراقبت کایروپراکتیک، بھ جز دستکاری ستون فقرات  •
 سازگار با رھنمودھای پوشش.

کفش ارتوپدی، مگر اینکھ کفش بخشی از ساپورت پا بوده و  •
ت منظور شده باشد یا کفش ھایی کھ برای در ھزینھ ساپور

 اشخاص مبتال بھ مرض قند پا می باشند.

وسیلھ ھای حمایت کننده پاھا، بھ غیر از کفش ھای ارتوپدی  •
یا طبی برای اشخاصی کھ بھ بیماری پای دیابتی مبتال 

 ھستند.
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معکوسسازی روالھای عقیمسازی و لوازم جلوگیری از  •
بارداری تجویز نشده. 

ت متخصص طبیعی درمانی (استفاده از درمان خدما •
 ھای طبیعی یا متفاوت)

خدمات ارائھ شده بھ سربازان بازنشستھ در مراکز امور  •
) ولی Veterans Affairs, VAسربازان بازنشستھ (

وقتی یک سرباز بازنشستھ خدمات اضطراری را در 
 VAکند و سھیم شدن در ھزینھ دریافت می VAبیمارستان 
یم شدن در ھزینھ برنامھ ماست، مابھ التفاوت را بیش از سھ

بھ سرباز بازنشستھ بازپرداخت خواھیم کرد. شما ھنوز برای 
 مبلغ سھیم شدن در ھزینھ خودتان مسئول ھستید.

آزمایش و درمانی کھ دادگاه حکم کرده باشد، بھ غیر از  •
مواردی کھ ضرورت پزشکی داشتھ و در محدوده ویزیت 

 ه تحت قرارداد برنامھ درمانی باشند.ھای اجازه داده شد

درمان در مرکز درمان مسکونی. این مزایا ممکن است تحت  •
 مزایای بھداشت روانی تخصصی کانتی موجود باشند.

خدمات تابع از قبیل: خدمات توانبخشی حرفھ ای و سایر خدمات  •
توانبخشی (این مزایا ممکن است تحت مزایای بھداشت روانی 

 د باشند) و خدمات تغذیھ.تخصصی کانتی موجو

آزمایش روانشناسی آزمایش روانشناسی عصب شناختی، بھ غیر از  •
موارد انجام شده توسط یک روانشناس مجاز برای کمک در برنامھ 

ریزی درمانی شامل مدیریت دارویی یا روشن سازی تشخیص 

بیماری و مخصوصاً بھ استثنای ھمھ آزمایشات آموزشی، تحصیلی 
ایش روانشناسی مربوط بھ عوارض پزشکی یا و پیشرفت، آزم

برای تشخیِص آمادگی جراحی و گزارشات خودکار برپایھ 
 کامپیوتر.

 آسیب وارد شده بھ بیمارستان یا مرکز درمانی توسط شما. •

 درمان برای بیوفیدبک یا ھیپنودرمانی. •

 ).TMSتحریک مغناطیسی مغز ( •

• V  کدھا بھ طوریکھ درDSM 5 .ذکر شده است 

 کند.تجربی یا تحقیقاتی محسوب می Health Netکھ  خدماتی •

کنید، بھ خدماتی کھ خارج از محل مسکونی اصلی خود دریافت می •
 Health Netغیر از موارد خدمات اضطراری و مواردی کھ 

 بھ صورت دیگری مجاز دانستھ است.

 Health)، بھ غیر از مواردی کھ ECTدرمان با شوک برقی ( •
Net اجازه داده باشد. 

درمان ھای معمول دندان پزشکی، مانند جرم گیری، چر کردن یا  •
گذاشتن دندان مصنوعی. خدمات دندانپزشکی خاص شامل دندان 

 DentiCalاز طریق برنامھ  2014می  1ھای مصنوعی از 
ایالتی ارائھ خواھد شد. برای کسب اطالعات بیشتر بھ "خدمات 

 کنید. دندان پزشکی" در جدول مزایا مراجعھ

:Medicareاستثناھای چشم پزشکی عادی و عینک تحت پوشش غیر 

برای . LASIKرادیال کراکتوکومی و جراحی  •
کسب اطالعات در مورد تخفیفات مربوط بھ روال

 با برنامھ درمانی تماس بگیرید. LASIKھای 

ارتوپتیک و کارآموزی بینایی و ھرگونھ آزمایش  •
 تکمیلی مربوطھ. 

 ).CRTط لنز (اصالح نزدیک بینی توس •

ارتوکراتولوژی (روالی کھ با استفاده از لنزھای  •
تماسی شکل قرنیھ را تغییر می دھد تا نزدیک بینی 

 کاھش پیدا کند).

جاسازی مجدد لنزھای تماسی بعد از دوره  •
 روز). 90جاسازی اولیھ (

لنزھای بدون توان، لنزھای تماسی بدون توان  •
 50. +(لنزھایی کھ تصحیح انکساری کمتر از 

 دیوپتر دارند).

 دو عدد عینک در عوض دو کانونی. •

 ایھای آفتابی غیرنسخھھای طبی و عینکعینک •

 ھای لنزپوشش •

شده تحت این ھای ارائھجایگزینی لنزھا و قاب •
اند بھ غیر برنامھ درمانی کھ مفقود یا شکستھ شده

کھ خدمات در غیر از فواصل زمانی عادی ھنگامی
 .اینصورت موجود باشد
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درمان پزشکی یا جراحی چشم (برای درمان ھای  •
جراحی تحت پوشش، لطفاً بھ جدول مزایا کھ قبالً 

 در این بخش ارائھ شده مراجعھ کنید).

 درمان تصحیح بینایی کھ ماھیت تجربی دارد. •

لنزھای تماسی بدون توان برای تغییر تزئینی رنگ  •
 چشم.

ھزینھ ھای خدمات و/یا موادی کھ از سھمیھ  •
 کنند.ای برنامھ درمانی تجاوز میمزای

لنزھای تماسی کھ بھ صورت ھنری رنگ آمیزی  •
 شده باشند.

 تغییر، جال دادن یا تمیز کردن لنزھای تماسی. •

ویزیت ھای اضافی در مطب کھ مربوط بھ  •
 شوند.پاتولوژی لنزھای تماسی می

بیمھ نامھ لنزھای تماسی یا موافقت نامھ ھای  •
 خدماتی.

مربوط بھ بینایی کھ توسط ارائھخدمات یا لوازم  •
کننده کننده شرکتای بھ غیر از یک ارائھکننده

 ارائھ شوند.

داروھای نسخھ دار بیماران سرپایی یا داروھای  •
بدون نسخھ کھ تحت پوشش مزایای مراقبت بینایی 

شما نمی باشند. برای کسب اطالعات بیشتر در 
مورد داروھای نسخھ دار بیماران سرپایی تحت 

زایای پزشکی یا داروھای نسخھ دار شما لطفاً بھ م
و  5جدول مزایا کھ قبالً در این بخش یا بخش ھای 

 ارائھ شد مراجعھ کنید.  6

وسیلھ ھای کمک بینایی (بھ غیر از عینک یا  •
لنزھای تماسی) یا کمک بینایی ضعیف مطابق با 
 جدول مزایایی کھ در اول این بخش نام برده شد.

ده الزم از سوی یک کارفرما بھ عینک تصحیح کنن •
عنوان شرطی برای استخدام و عینک ایمنی، 

مگراینکھ صریحاً تحت پوشش برنامھ درمانی 
 باشد.

خدمات یا مواد بینایی ارائھ شده توسط برنامھ  •
مزایای گروھی دیگر کھ مراقبت بینایی ارائھ می

 کند. 

شده پس از خاتمھ پوشش شما، خدمات بینایی ارائھ •
ثنای ھنگامی کھ مواد سفارش داده شده قبل بھ است

از خاتمھ پوشش تحویل داده شد و خدمات ارائھ 
روز از تاریخ چنین  31شده بھ شما در محدود 

 سفارشی باشد.

خدمات بینایی ارائھ شده در نتیجھ ھرگونھ قانون  •
پوشش خسارت پرداختی بھ کارمندان یا الیحھ 

برنامھ مشابھ یا مورد نیاز ھرگونھ سازمان یا 
 دولتی فدرال، ایالتی یا زیر مجموعھ آنھا.

دفترچھ خدمات و یا مواد بینایی کھ در این  •
 قید نشده باشند.راھنمای اعضا
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 : دریافت داروھای تجویزی از طریق طرح 5بخش 

 مقدمھ

کند تا از کننده شما تجویز میا ارائھکند. اینگونھ داروھا رشما را توصیف می دار بیماران سرپاییداروھای نسخھاین بخش مقررات دریافت 
شوند. می MediCalو  Dبخش  Medicareداروخانھ یا توسط سفارش پستی دریافت کنید. این داروھا شامل داروھای تحت پوشش 

بخش آخر عبارت ھای کلیدی و تعریف آنھا بھ ترتیب حروف الفبا در بھ شما می گوید برای این داروھا چقدر پرداخت می کنید.  6 بخش
 دفترچھ راھنمای اعضا ارائھ شده اند.

Health Net Cal MediConnect :داروھای زیر را نیز پوشش می دھد، اگرچھ در این بخش توصیف نخواھند شد 

شوند کھ در ھنگام اقامت در بیمارستان یا مرکز . این داروھا شامل برخی اقالم میAبخش  Medicareداروھای تحت پوشش  •
 شوند.ما داده میپرستاری بھ ش

. این داروھا شامل برخی داروھای شیمی درمانی، برخی داروھای تزریقی کھ در Bبخش  Medicareداروھای تحت پوشش  •
شود کھ در درمانگاه دیالیز بھ شما داده شود و داروھایی میطول ویزیت با پزشک یا سایر ارائھ کنندگان در مطب بھ شما داده می

مراجعھ  4، بھ جدول مزایا در بخش Bبخش  Medicareعات بیشتر در مورد داروھای تحت پوشش شود. برای کسب اطالمی
 کنید.

 مقررات داروھای تحت پوشش برنامھ درمانی برای بیماران سرپایی

 ما معموالً داروھای شما را تا زمانیکھ از مقررات این بخش پیروی کنید پوشش می دھیم.

کننده مراقبتھای درمانی اصلی یگری داشتھ باشید تا نسخھ شما را بنویسد. این شخص اغلب ارائھکننده دشما باید پزشک یا ارائھ .1
)PCPکننده داخل تواند ارائھمی کننده مراقبتھای درمانی اصلی، شما را برای دریافت مراقبت ارجاع کنداگر ارائھ باشد.) شما می

 شبکھ دیگری نیز باشد. 

 د باید از داروخانھ داخل شبکھ استفاده کنید.معموالً برای پیچیدن نسخھ خو .2

برنامھ درمانی قید شده باشد. بھ این فھرست مختصراً "فھرست  داروھای تحت پوششدار شما باید در فھرست داروی نسخھ .3
 دارویی" می گوییم.

 اگر در فھرست دارویی نیست، ممکن است آن را با قید مورد استثنا بتوانیم تحت پوشش قرار دھیم.  •

 مراجعھ کنید 9برای کسب اطالعات بیشتر در مورد استثنا، بھ بخش  •

مصرف شود. بدین معنی کھ استفاده از دارو بھ تصویب سازمان مواد غذایی و  شدهعارضھ پزشکی پذیرفتھداروی شما باید برای  .4
بدین معنی است کھ  MediCalدارویی رسیده باشد یا مورد تأیید کتاب ھای مرجع خاصی باشد. برای داروھای تحت پوشش 

استفاده از این دارو برای حفظ حیات، جلوگیری از بیماری عمده یا معلولیت چشمگیر، یا تخفیف درد شدید از طریق تشخیص یا 
 باشد.معالجھ عارضھ، بیماری، یا جراحت، منطقی و الزم می
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Aپیچیدن نسخھ شما . 

A1پر کردن نسخھ در داروخانھ شبکھ . 

 داروخانھ شبکھا پیچیده شده باشند. ھای شبکھ مھایی را پرداخت خواھیم کرد کھ در یکی از داروخانھھزینھ نسخھ فقطدر بیشتر موارد، ما 
توانید بھ ھر کدام از داروخانھ ھای شبکھ ھای اعضای برنامھ درمانی ما را بپیچد. شما میای است کھ موافقت کرده است کھ نسخھداروخانھ

 ما مراجعھ کنید.

کنید، بھ وبسایت ما بروید یا با خدمات اعضا تماس برای یافتن داروخانھ شبکھ، می توانید بھ فھرست ارائھ دھندگان و داروخانھ ھا مراجعھ 
 بگیرید.

A2استفاده از کارت شناسایی اعضا ھنگام پر کردن نسخھ . 

ما را از کل ھزینھ داروی  در داروخانھ شبکھ نشان دھید. داروخانھ شبکھ سھم کارت شناسایی برنامھ درمانی خود رابرای پیچیدن نسخھ، 
شده را بھ سھم بیمھ دار خود الزم خواھد بود کھھنگام برداشتن داروی نسخھ. صورت قبض صادر می کندتجویزی تحت پوشش برایمان بھ 

 داروخانھ پرداخت کنید.

اگر کارت شناسایی عضویت خود را در ھنگام پیچیدن نسخھ بھ ھمراه ندارید، از داروخانھ درخواست کنید کھ با ما تماس گرفتھ تا اطالعات 
 د.الزم را دریافت کنن

دار را در ھنگام دریافت آن پرداخت ممکن است الزم باشد کھ ھزینھ کامل داروی نسخھاگر داروخانھ نتواند اطالعات الزم را دریافت کند، 
درخواست کنید. اگر نمی توانید ھزینھ دارو را پرداخت کنید، فوراً با خدمات اعضا تماس  سھم ماتوانید برای بازپرداخت سپس می کنید.
 د. ما ھرچھ از دستمان بر بیاید را انجام خواھیم داد.بگیری

 مراجعھ کنید. 7برای کسب اطالعات در مورد درخواست از ما برای بازپرداخت بھ شما بھ بخش  •

 توانید با خدمات اعضا تماس بگیرید اگر برای دریافت داروی نسخھ بھ کمک نیاز دارید می •

A3ھ داروخانھ دیگری تغییر دھید باید چھ کار کنید؟خواھید داروخانھ شبکھ خود را ب. اگر می 

برایتان نسخھ جدید تجویز کند اگر داروخانھ ھا را تعویض کنید و نیاز بھ پر کردن نسخھ داشتھ باشید، می توانید درخواست کنید ارائھ دھنده 
 یا از داروخانھ درخواست کنید نسخھ را بھ داروخانھ جدید منتقل کند.

 توانید با خدمات اعضا تماس بگیرید روخانھ شبکھ بھ کمک نیاز دارید میاگر برای تغییر دا

A4اگر داروخانھ مورد استفاده شما شبکھ را ترک کند باید چھ کار کنید؟ . 

 اگر داروخانھ مورد استفاده شما شبکھ برنامھ درمانی را ترک کند، باید یک داروخانھ شبکھ جدید را پیدا کنید.

شبکھ جدید، می توانید بھ فھرست ارائھ دھندگان و داروخانھ ھا مراجعھ کنید، بھ وبسایت ما مراجعھ کنید یا با خدمات  برای یافتن داروخانھ
 اعضا تماس بگیرید.
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A5استفاده از داروخانھ تخصصی . 

 پیچیده شوند. برخی از داروخانھ ھای تخصصی: داروخانھ تخصصیھا باید در گاھی اوقات نسخھ

 کنند. داروھایی را برای تزریق در منزل تأمین می داروخانھ ھایی کھ •

 کنند.داروخانھ ھایی کھ داروھایی را برای ساکنین مراکز مراقبت بلند مدت از قبیل آسایشگاه تأمین می •

o ھای بلندمدت اقامت دارید، ما مراکز مراقبت بلند مدت معموالً داروخانھ ھای خودشان را دارند. اگر در یک مرکز مراقبت
 کنید.د اطمینان حاصل کنیم کھ شما داروھای مورد نیازتان را از یک داروخانھ مرکز دریافت میبای

o  اگر داروخانھ مرکز مراقبت بلندمدت شما در شبکھ ما نیست، یا اگر برای دسترسی بھ مزایای دارویی خود در یک مرکز
 بگیرید. ھای بلندمدت ھرگونھ مشکلی دارید، لطفاً با خدمات اعضا تماس مراقبت

کنند. بھ غیر از موارد داروخانھ ھایی کھ بھ خدمات درمانی سرخپوستان/برنامھ بھداشت شھری سرخپوستان خدمت رسانی می •
 توانند از این داروخانھ ھا استفاده کنند. اضطراری، تنھا بومیان آمریکایی یا بومیان آالسکا می

 رسیدگی و دستورات ویژه ای در مورد استفاده از آنھا نیاز است. کنند کھ بھداروخانھ ھایی کھ داروھایی را تأمین می •

 برای یافتن داروخانھ ویژه، می توانید بھ فھرست ارائھ دھندگان و داروخانھ ھا مراجعھ کنید، از وبسایت ما دیدن کنید یا با خدمات اعضا
 تماس بگیرید.

A6ده می کنید؟. آیا از خدمات سفارش پستی برای دریافت داروھای خود استفا 

توانید از خدمات سفارش پستی شبکھ درمانی استفاده کنید. معموالً داروھایی از طریق سفارش پستی برای انواع خاصی از داروھا می
داروھای موجود از طریق خدمات سفارش پستی  کنید.موجود ھستند کھ برای عارضھ پزشکی مزمن یا بلندمدت بھ طور مرتب مصرف می

 اند.در فھرست دارویی ما مشخص شده )MOما بھ صورت داروھای سفارش پستی ( برنامھ درمانی

شده روزه ھمان سھم بیمھ 90ذخیره  روز خود را سفارش دھید. 90کھ ذخیره داروی حداکثر  دھداجازه می خدمات سفارش پستی ما بھ شما
 ذخیره یک ماھھ را دارد.

 دریافت داروی نسخھ از طریق پست

سایت ما بازدید کنید اطالعات مربوط بھ پیچیدن نسخھ شما از طریق پست، از وب ھای سفارش ومدریافت فربرای 
www.healthnet.com/calmediconnectھا در پایین این )، یا برای دریافت راھنمایی با خدمات اعضا تماس بگیرید (شماره تلفن

  صفحھ ھستند).

اگر سفارش پستی شما بھ تأخیر بیفتد، با خدمات اعضا روز دریافت خواھید کرد.  10رف دار سفارش پستی را معموالً در ظداروھای نسخھ
 ھا در پایین این صفحھ ھستند).برای دریافت راھنمایی تماس بگیرید (شماره تلفن

 روند ارسال دارو از طریق پست

فت می کند، نسخھ ھای جدیدی کھ مستقیماً از خدمات سفارش پستی روال ھای گوناگونی را برای نسخھ ھای جدیدی کھ از سوی شما دریا
 کند و تجدید نسخھ سفارش پستی شما دارد:کننده شما دریافت میمطب ارائھ

 نسخھ ھای جدیدی کھ داروخانھ از سوی شما دریافت می کند .1

 داروخانھ بھ طور خودکار نسخھ ھای جدیدی کھ از سوی شما دریافت می کند را پیچیده و تحویل می دھد.

http://%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B3www.healthnet.com/calmediconnect
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 نسخھ ھای جدیدی کھ داروخانھ مستقیماً از مطب پزشک شما دریافت می کند. .2

پس از اینکھ داروخانھ نسخھ را از ارائھ کننده مراقبت درمانی دریافت کرد، با شما تماس خواھد گرفت تا ببیند کھ آیا می خواھید نسخھ 
 فوراً یا بعداً پیچیده شود.

دھد (شامل میزان اثر، مقدار و شکل) و ن شوید کھ داروخانھ داروی صحیح را تحویل میدھد تا مطمئاین کار بھ شما فرصتی می •
 دریافت صورتحساب و ارسال آن متوقف کرده یا بھ تأخیر بیندازید. دھد تا سفارش را قبل ازدر صورت لزوم بھ شما اجازه می

ھا جواب بدھید تا بدانند کھ با نسخھ جدید چکار کنند و از این نکتھ اھمیت دارد کھ ھربار کھ داروخانھ با شما تماس می گیرد بھ آن •
 ھرگونھ تأخیر در ارسال جلوگیری شود.

 تجدید نسخھ از طریق پست .3

"پیچیدن مجدد خودکار نسخھ ھا" ثبت نام کنید. در این برنامھ بھ صورت  برای پیچیدن مجدد نسخھ ھای خود، می توانید در یک برنامھ
بق ما نشان داده شود کھ داروھایتان درحال تمام شدند ھستند، بھ صورت خودکار دوباره نسخھ تان تجدید می خودکار و ھرگاه در سوا

  شود.

داروخانھ قبل از تجدید ھر نسخھ و ارسال داروھا با شما تماس خواھد گرفت تا اطمینان حاصل کند کھ باز ھم آن داروھا را نیاز  •
 ا داروھایتان تغییر کرده باشد، می توانید تجدید نسخھ را لغو کنید. دارید، و اگر داروی کافی داشتھ باشید ی

روز قبل از زمانی کھ فکر می کنید داروھای موجودتان  14اگر مایل بھ استفاده از برنامھ تجدید خودکار نسخھ ھا نیستید، لطفاً  •
 بھ موقع بھ دست شما می رسد.تمام می شود با داروخانھ خود تماس بگیرید و اطمینان حاصل کنید کھ سفارش بعدی 

کھ بھ صورت خودکار نسخھ ھا را تجدید کرده و از طریق پست ارسال می کند می توانید با خدمات اعضا یا  برای خروج از برنامھ
 داروخانھ ای کھ سفارش را از طریق پست ارسال می کند تماس بگیرید:

CVS Caremark :18886241139 

Homescripts :18882397690 

ا بھ برای اینکھ داروخانھ بتواند قبل از ارسال با شما تماس گرفتھ تا سفارش را تأیید کند، لطفاً مطمئن شوید کھ بھترین روش تماس با شما ر
 داروخانھ بگویید. 

A7دریافت داروھا برای مدت طوالنی . 

ھ درمانی ما را دریافت کنید. معموالً داروھای "نگھداری" توانید یک ذخیره بلندمدت از داروھای حفظ سالمتی در فھرست دارویی برناممی
ھنگامیکھ یک ذخیره طوالنی مدت کنید. بھ داروھایی گفتھ می شود کھ برای عارضھ پزشکی مزمن یا بلندمدت بھ طور مرتب مصرف می

  داروھا را دریافت کردید، سھم بیمھ شده شما ممکن است کمتر باشد.

روزه ھمان سھم  90شما اجازه می دھند تا ذخیره بلند مدت داروھای حفظ سالمتی را دریافت کنید. ذخیره  برخی داروخانھ ھای شبکھ بھ
بیمھ شده ذخیره یک ماھھ را دارد. فھرست ارائھ کنندگان و داروخانھ ھا حاوی اطالعاتی در مورد داروخانھ ھایی می باشد کھ می توانند 

 توانید با خدمات اعضا نیز تماس بگیرید.ھ شما بدھند. برای کسب اطالعات بیشتر میذخیره بلند مدت داروھای حفظ سالمتی را ب

توانید از خدمات سفارش پستی شبکھ برنامھ درمانی برای دریافت ذخیره بلند مدت داروھای حفظ سالمتی میبرای انواع خاصی از داروھا، 
 ھ بخش باال مراجعھ کنید.استفاده کنید. برای کسب اطالعات در مورد خدمات سفارش پستی ب
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A8استفاده از داروخانھ ای کھ در شبکھ طرح نیست . 

کنیم کھ شما قادر بھ استفاده از داروخانھ شده در داروخانھ خارج از شبکھ را تنھا در صورتی پرداخت میما معموالً ھزینھ داروھای دریافت
ھ داریم کھ در آنجا می توانید نسخھ ھای خود را بھ عنوان عضوی از ما در خارج منطقھ خدماتی خود چند داروخانھ شبکشبکھ نباشید. 

 برنامھ درمانی ما بپیچید.

 ما ھزینھ پیچیدن نسخھ ھا در داروخانھ خارج از شبکھ را در موارد زیر پرداخت خواھیم کرد:

 و روز ذخیره را دریافت نکرده باشید 30اگر بیش از  •

 کھ در نزدیکی شما بوده و باز باشد، یا اگر داروخانھ شبکھ ای وجود نداشتھ باشد •

 اگر بھ دارویی نیاز دارید کھ نمی توانید در داروخانھ شبکھ در نزدیکی شما دریافت کنید، یا •

 اگر برای مراقبت پزشکی اضطراری یا فوری بھ دارویی نیاز دارید، یا •

 ت عمومی ترک کنید.اگر باید منزل خود را بھ واسطھ سانحھ فدرال یا سایر موارد اضطراری بھداش •

 در این موارد، لطفاً ابتدا با خدمات اعضا تماس بگیرید تا ببینید کھ آیا داروخانھ شبکھ در نزدیکی وجود دارد.

A9بازپرداخت ھزینھ در صورت پرداخت ھزینھ داروھای نسخھ . 

پرداخت  بھ جای سھم بیمھ شدهخود باید ھزینھ کامل را اگر باید از داروخانھ خارج از شبکھ استفاده کنید، معموالً در ھنگام دریافت داروھای 
 می توانید از ما درخواست کنید سھممان را از ھزینھ پرداخت کنیمکنید. 

 مراجعھ کنید. 7برای کسب اطالعات بیشتر در این مورد، بھ بخش 

B. فھرست دارویی برنامھ درمانی 

 اً "فھرست دارویی" می گوییم.داریم. بھ این فھرست مختصر فھرستی از داروھای تحت پوششما 

داروھای موجود در فھرست دارویی توسط ما و با ھمکاری گروھی از پزشکان و داروسازان انتخاب شده اند. فھرست دارویی ھمچنین 
 حاوی اطالعاتی در مورد ھرگونھ مقرراتی می باشد کھ الزم است برای دریافت داروھای خود از آنھا پیروی کنید.

زمانیکھ از مقررات توصیف شده در این بخش پیروی کنید داروی موجود در فھرست دارویی برنامھ درمانی را پوشش می  ما معموالً تا
 دھیم.

B1داروھای موجود در فھرست دارویی . 

و برخی داروھای نسخھ دار و بدون نسخھ و محصوالت تحت پوشش  Dبخش  Medicareفھرست دارویی شامل داروھای تحت پوشش 
 شود.شما می MediCalمزایای 

دار ھستند. معموالً داروھای ژنریک حاوی ترکیبات مشابھ داروھای مارک شود.دار و ژنریک میفھرست دارویی شامل داروھای مارک
 تر ھستند. دار را دارند و عموماً ارزانھمان تأثیر داروھای مارک

تر از داروھای نسخھبرخی داروھای بدون نسخھ ارزان. دھدیز پوشش میمحصوالت بدون نسخھ را ن برنامھ درمانی ما برخی از داروھا و
 برای کسب اطالعات بیشتر با خدمات اعضا تماس بگیرید.  دار بوده و بھ ھمان اندازه مؤثر ھستند.
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B2نحوه چیدا کردن دارو در فھرست دارو . 

 انید:توبرای اینکھ بفھمید کھ آیا یک دارو در فھرست دارویی وجود دارد، می

بازدید کنید. فھرست دارویی در وبسایت  www.healthnet.com/calmediconnectسایت برنامھ درمانی بھ آدرس از وب •
 ھمیشھ جدیدترین است.

برای اینکھ بفھمید کھ آیا یک دارو در فھرست دارویی برنامھ درمانی وجود دارد یا برای درخواست نسخھ ای از این فھرست با  •
 بگیرید. خدمات اعضا تماس

B3 ؟نیست. فھرست دارویی حاوی چھ اقالمی 

ما ھزینھ ھمھ داروھای نسخھ دار را پرداخت نمی کنیم. برخی داروھا در فھرست دارویی نیستند چون قانون بھ ما اجازه پوشش آن داروھا 
 را نمی دھد. در موارد دیگر ما تصمیم گرفتھ ایم کھ دارویی را در فھرست دارویی قرار ندھیم.

Health Net Cal MediConnect  ھستند. اگر  مستثنیھزینھ داروھایی کھ در این بخش ھستند را پرداخت نخواھد کرد. اینھا داروھای
کنید کھ ما باید ھزینھ داروی حذف نسخھ ای را برای یک داروی حذف شده دریافت کنید، باید خودتان ھزینھ آنرا پرداخت کنید. اگر فکر می

توانید درخواست تجدید نظر کنید. (برای کسب اطالعات در مورد درخواست تجدید نظر، بھ ضعیت شما پرداخت کنیم، میشده را بھ خاطر و
 مراجعھ کنید.) 9بخش 

 سھ مورد از مقررات عمومی برای داروھای حذف شده:

تواند داروھایی را تحت ود) نمیشمی Medicareو  D. پوشش دارویی بیماران سرپایی برنامھ درمانی ما ( کھ شامل داروھای بخش 1
بھ  Bیا بخش  Aبخش  Medicareگیرند. داروھای تحت پوشش می Bیا بخش  Aبخش  Medicareپوشش قرار دھد کھ تحت پوشش 

گیرند اما جزئی از مزایای پزشکی داروھای بیماران قرار می Health Net Cal MediConnectصورت رایگان تحت پوشش 
 آیند.نمیسرپایی شما بھ حساب 

 . برنامھ درمانی ما دارویی کھ در خارج آمریکا و مناطق آن خریده شده باشد را پوشش نمی دھد.2

رسیده باشد یا در برخی کتاب ھای مرجع بھ عنوان درمان  FDA. استفاده از دارو باید بھ تصویب سازمان مواد غذایی و دارویی (3
داروی خاصی را برای درمان عارضھ شما تجویز کرده باشد، حتی اگر برای عارضھ شما ذکر شده باشد. پزشک شما ممکن است 

درمان آن عارضھ تصویب نشده باشد. این کار ارجاع نام دارد. برنامھ درمانی ما معموالً داروھایی کھ برای استفاده خارج از برچسب 
 تجویز شده باشند را پوشش نمی دھد.

 نمی باشند.  MediCalیا  Medicareشده در زیر تحت پوشش ھمچنین برطبق قانون، انواع داروھای ذکر 

 داروھای استفاده شده برای تقویت باروری •

 داروھای استفاده شده برای منظورات زیباسازی یا تقویت رشد مو •

 Caverject®و  Viagra، ®Cialis، ®Levitra®داروھای استفاده شده برای درمان جنسی یا اختالل در نعوظ از قبیل  •

ای بیماران سرپایی وقتی شرکت سازنده دارو اظھار کند کھ شما باید آزمایشات و خدماتی را انجام دھید کھ تنھا توسط آنھا داروھ •
 شوند.انجام می
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B4گروه ھای مختلف اشتراک سھم بیمھ دارویی . 

ز داروھا است کھ معموالً ردیف سھیم شدن در ھزینھ قرار دارد. ردیف گروھی ا 3ھر دارویی در فھرست دارویی ما در یکی از  •
سھم بیمھ شده پائینی دارند. این  1داروھای ردیف دار، ژنریک، یا داروھای بدون نسخھ). از یک نوع ھستند (برای مثال مارک

 MediCal$ خواھد بود. این موضوع بستگی بھ سطح پوشش 3.40$ تا 0.00شده از داروھا از نوع ژنریک ھستند. سھم بیمھ
 شما دارد.

$ خواھد 8.50$ تا 0.00شده از سھم بیمھ شده باالتری دارند. این داروھا از نوع مارک دار ھستند. سھم بیمھ 2وھای ردیف دار •
 شما دارد. MediCalبود. این موضوع بستگی بھ سطح پوشش 

پوشش می  MediCalھستند کھ  OTC$ است. این داروھا از نوع نسخھ دار و 0.00، 3سھم بیمھ شده برای داروھای ردیف  •
 دھد.

 برای کسب اطالعات در مورد ردیف داروی شما، برای دارو در فھرست دارویی جستجو کنید.

 .در مورد مبلغی می باشد کھ برای داروھا در ھر ردیف پرداخت می کنید 6بخش 

C. محدودیت ھای پوشش برای برخی داروھا 

کنند. بھ طور کلی، امھ درمانی آنھا را پوشش می دھد محدود میبرای داروھای نسخھ دار خاص، مقررات ویژه ای نحوه و وقتی برن
کنند تا دارویی را دریافت کنید کھ برای عارضھ پزشکی شما فایده دارد و ایمن و موثر است. وقتی یک داروی مقررات ما شما را تشویق می

 کننده شما از داروی کم ھزینھ تر استفاده کند.کھ ارائھ ایمن و کم ھزینھ تر بھ ھمان میزان داروی گران تر فایده دارد، ما انتظار داریم

اگر مقررات خاصی برای داروی شما وجود دارد، معموالً بدین معنی است کھ شما و ارائھ کننده شما اقدامات اضافی را برای ما انجام 
ما را بھ ما گفتھ یا ابتدا نتایج آزمایشات خون برای مثال ارائھ کننده شما ممکن است تشخیص بیماری ش خواھید داد تا دارو را پوشش دھیم.

شدن از را ارائھ کند. اگر شما یا ارائھ کننده شما فکر می کنید کھ مقررات ما نباید بھ موقعیت شما اعمال شوند، می توانید برای استثنا قائل 
 رو را بدون انجام اقدامات اضافی بدھیم.ما درخواست کنید. ما ممکن است موافقت کنیم یا نکنیم کھ بھ شما اجازه استفاده از دا

 مراجعھ کنید. 9برای کسب اطالعات بیشتر در مورد درخواست اعمال استثنا، بھ بخش 

 کھ نوع ژنریک وجود دارد دار ھنگامیمحدودسازی استفاده از داروی مارک .1

نوع ژنریک داروی مارک دار وجود  اگرر است. تدار مؤثر بوده و عموماً ارزانمعموالً داروی ژنریک بھ ھمان اندازه داروی مارک
 دارد، داروخانھ ھای شبکھ ما نوع ژنریک را بھ شما خواھند داد. 

 کھ نوع ژنریک وجود داشتھ باشد پرداخت نخواھیم کرد.دار را ھنگامیما معموالً ھزینھ داروی مارک •

دار وقت داروی مارک، آننخواھد بود را بھ ما گفتھ باشددلیل پزشکی کھ داروی ژنریک برای شما مفید کننده شما ولی اگر ارائھ •
 را پوشش خواھیم داد.

 دار بیشتر از داروی ژنریک باشد.شده شما ممکن است برای داروی مارکسھم بیمھ •
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 دریافت اجازه برنامھ درمانی از قبل .2

ل از پیچیدن نسخھ تان دریافت کنید. اگر را قب Health Net Cal MediConnectشما یا پزشک شما برای برخی داروھا باید اجازه 
 ممکن است ھزینھ خدمات را پوشش ندھد. Health Net Cal MediConnectاین اجازه را دریافت نکنید، 

 نخست امتحان یک داروی دیگر .3

اندازه مؤثر  بھ طور کلی، ما می خواھیم قبل از اینکھ داروھای گران تر را پوشش دھیم، شما داروی ارزان تر (کھ اغلب بھ ھمان
 Bارزان تر از داروی  Aکنند و داروی یک عارضھ یکسان را مداوا می Bو داروی  Aھستند) را امتحان کنید. برای مثال، اگر داروی 

 را امتحان کنید. Aاست، ممکن است الزم بدانیم کھ شما ابتدا داروی 

 شود.داد. این کار درمان گام بھ گام خوانده میرا پوشش خواھیم  Bوقت داروی برای شما مؤثر نبود، آن Aاگر داروی 

 محدودیت مقدار .4

توانید مصرف کنید را محدود می کنیم. این محدودیت مقدار نام دارد. برای مثال، ممکن است برای برخی داروھا، مقدار دارویی کھ می
 ریافت کنید.توانید دکنید میمقدار دارویی را محدود کنیم کھ ھر بار کھ نسخھ خود را تجدید می

 کنید یا می خواھید مصرف کنید مربوط می شوند، فھرست دارویی برای اینکھ بفھمید کھ آیا مقررات فوق بھ دارویی کھ مصرف می
 را کنترل کنید. برای آخرین اطالعات بروز شده، با خدمات اعضا تماس بگیرید یا از وبسایتی ما بھ آدرس 

www.healthnet.com/calmediconnect ازدید کنید.ب 

D. چرا داروی شما ممکن است تحت پوشش نباشد 

ما تالش می کنیم کھ پوشش داروئی شما بھ خوبی برایتان عمل کند ولی گاھی اوقات دارویی ممکن است بھ صورتی کھ مایلید تحت پوشش 
 نباشد. برای مثال:

ن است در فھرست دارویی نباشد. نوع دارویی کھ می خواھید مصرف کنید تحت پوشش برنامھ درمانی ما نیست. دارو ممک •
ژنریک دارو ممکن است تحت پوشش باشد ولی نوع مارک داری کھ می خواھید مصرف کنید تحت پوشش نباشد. دارو ممکن 

 است جدید باشد و ما ھنوز ایمنی و تأثیرپذیری آن را بررسی نکرده ایم.

ھمانطوریکھ در  رد پوشش برای آن دارو وجود دارد.دارو تحت پوشش است ولی مقررات و محدودیت ھای ویژه ای در مو •
بخش فوق توضیح داده شد، برخی از داروھای تحت پوشش برنامھ درمانی ما مقرراتی دارند کھ استفاده از آنھا را محدود می کند. 

 ا درخواست کنید.شما یا تجویزکننده شما در برخی موارد ممکن است بخواھید کھ برای ایجاد استثنا در یکی از مقررات از م

 توانید انجام دھید.اگر داروی شما بھ شیوه ای کھ مایلید تحت پوشش نیست کارھایی وجود دارد کھ می

D1توانید یک ذخیره موقت دریافت کنید. می 

دودیت دارد بھ کھ بھ صورتی محکھ دارو در فھرست دارویی نیست یا ھنگامیتوانیم ذخیره موقتی از دارو را ھنگامیمی در برخی موارد،
ا شما بدھیم. اینکار بھ شما فرصتی می دھد تا در مورد دریافت داروی متفاوتی با ارائھ کننده خود صحبت کنید یا از ما بخواھید کھ دارو ر

 تحت پوشش قرار دھیم.

http://www.healthnet.com/calmediconnect
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 برای دریافت ذخیره موقت دارو، شما باید دو قاعده زیر را برآورده کنید:

 دارویی کھ مصرف می کرده اید: .1

 یادیگر در فھرست دارویی نیست،  •

 یاھرگز در فھرست دارویی نبوده است،  •

 حاال بھ نحوی محدودیت دارد. •

 شما باید در یکی از موقعیت ھای زیر باشید: .2

 کنید.اید و در مرکز مراقبت بلندمدت زندگی میشما در سال گذشتھ در برنامھ درمانی عضو بوده •

o پوشش خواھیم داد. روز اول سال تقویمی 90در طول  ما ھزینھ ذخیره موقت دارو را 

o  روز ذخیره در داروخانھ خرده فروشی است و در داروخانھ مراقبت طوالنی مدت  30این ذخیره موقت برای حداکثر
 روز خواھد بود. 31برای حداکثر 

o روز مصرف  30ی اگر نسخھ تان برای داروی چند روز است، اجازه می دھیم چند بار دارو دریافت شود کھ حداکثر برا
 باید نسخھ را در یک داروخانھ تحت پوشش شبکھ تمدید کنید. دارو است.

o  لطفاً توجھ داشتھ باشید کھ داروخانھ مراقبت بلند مدت ممکن است مقدار کمتری از دارو را ھربار ارائھ کند تا از اتالف
 جلوگیری شود.

 شما عضو جدیدی در برنامھ درمانی ما ھستید •

o  پوشش خواھیم داد. اول سال تقویمی روز 90در طول موقت دارو را  ھزینھ ذخیرهما 

o  روز ذخیره در داروخانھ خرده فروشی است و در داروخانھ مراقبت طوالنی مدت  30این ذخیره موقت برای حداکثر
  روز خواھد بود. 31برای حداکثر 

o روزه دارو  30را برای حداکثر ذخیره  اگر نسخھ شما برای روزھای کمتری نوشتھ شده باشد، ما چندین تجدید نسخھ
 شما باید نسخھ را در یک داروخانھ شبکھ بپیچید. اجازه خواھیم داد.

o  لطفاً توجھ داشتھ باشید کھ داروخانھ مراقبت بلند مدت ممکن است مقدار کمتری از دارو را ھربار ارائھ کند تا از اتالف
 جلوگیری شود.

 .رمانی بوده اید و در مرکز مراقبت بلند مدت زندگی کرده و فوراً بھ ذخیره نیاز داریدروز در برنامھ د 90شما برای بیش از  •

o  کھ نسخھ شما برای چند روز نوشتھ شده باشد، پوشش خواھیم داد. این یا کمتر را در صورتی روزه 31ما یک ذخیره
 ذخیره عالوه بر ذخیره موقتی است کھ در باال عنوان شده است.
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 دمات مراقبتسطح تغییرات در خ

تغییر در سطح داروھا زمانی روی می دھد کھ از بیمارستان اگر سطح خدمات درمانی شما تغییر کند، موقتاً داروھا را ارائھ می کنیم. 
 ھمچنین زمانی کھ بھ مرکز مراقبت طوالنی مدت می روید یا از آنجا جابجا می شوید. ترخیص شوید.

روز را تحت پوشش  30مارستان بھ خانھ می روید و بھ توزیع موقت دارو نیاز دارید، داروی اگر از مرکز مراقبت طوالنی مدت یا بی •
روزه دارو  30اگر نسخھ شما برای روزھای کمتری نوشتھ شده باشد، ما چندین تجدید نسخھ را برای حداکثر ذخیره  قرار می دھیم.

 انجام خواھیم داد.

روز را تحت پوشش  31والنی مدت می روید و بھ توزیع موقت دارو نیاز دارید، داروی اگر از خانھ یا بیمارستان بھ مرکز مراقبت ط •
روزه دارو  31اگر نسخھ شما برای روزھای کمتری نوشتھ شده باشد، ما چندین تجدید نسخھ را برای حداکثر ذخیره  قرار می دھیم.

 انجام خواھیم داد.

o عضا تماس بگیرید.برای درخواست برای ذخیره موقت دارویی، با خدمات ا 

 ھنگامیکھ یک ذخیره موقت دارویی را دریافت می کنید، باید با ارائھ کننده خود صحبت کنید تا تصمیم بگیرید ھنگامیکھ ذخیره شما تمام شد
 چکار کنید. گزینھ ھای انتخابی عبارتند از:

 توانید بھ داروی دیگری تغییر دھید.می •

ھ درمانی ما باشد کھ برای شما مؤثر است. می توانید با خدمات اعضا تماس گرفتھ و ممکن است داروی دیگری تحت پوشش برنام
برای فھرستی از داروھای تحت پوشش کھ ھمان عارضھ پزشکی را درمان می کنند درخواست کنید. این فھرست می تواند بھ ارائھ 

 د را پیدا کند.کننده شما کمک کند تا داروھای تحت پوششی کھ ممکن است برای شما مؤثر باشن

 یا

 توانید برای استثنا درخواست کنید.می •

توانید از ما برای استثنا درخواست کنید. برای مثال می توانید از ما درخواست کنید کھ دارویی را پوشش کننده شما میشما و ارائھ
بدون محدودیت پوشش دھیم. اگر ارائھ دھیم حتی اگر در فھرست دارویی نباشد. یا می توانید از ما درخواست کنید کھ دارویی را 

 کننده شما بگوید کھ شما یک دلیل خوب پزشکی برای استثنا دارید، وی می تواند برای دریافت استثنا بھ شما کمک کند.

 مراجعھ کنید.  9برای کسب اطالعات بیشتر در مورد درخواست اعمال استثنا، بھ بخش 

 ی توانید با خدمات اعضا تماس بگیرید.اگر در مورد موارد استثنا سؤالی دارید، م

E. تغییرات در پوشش داروھای شما 

ژانویھ اعمال می شوند اما ممکن است در طول سال نیز مواردی را بھ فھرست دارویی اضافھ کرده  1اکثر تغییرات در پوشش دارویی در 
 . مثالً ممکن است:یا از آن کسر کنیم. ھمچنین ممکن است قوانینمان را در مورد داروھا تغییر دھیم

 تصمیم بگیریم کھ بھ تأیید اولیھ برای دارو نیاز است یا نھ. (تأیید اولیھ بھ مجوزی از طرف  •
Health Net Cal MediConnect (.گفتھ می شود کھ قبل از دریافت دارو باید آن را داشتھ باشید 

شوند در دسترس قرار میگیرند یا دولت استفاده داروھایی را اضافھ کنیم چون داروھای جدید کھ شامل داروھای ژنریک می •
 جدیدی را بری یک داروی موجود تصویب کرده باشد.
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 ممکن است میزان دارویی کھ می توانید دریافت کنید را اضافھ کرده یا تغییر دھیم (بھ آن محدودیت مقدار گفتھ می شود).  •

یا تغییر یابد. (درمان مرحلھ ای بھ این معنی است کھ باید  ممکن است محدودیت ھای درمان مرحلھ ای برای داروھا اضافھ شده •
 ابتدا یک دارو را امتحان کنید تا ما داروی دیگری را تحت پوشش قرار دھیم).

 کھ قبالً در این بخش توضیح داده شده است مراجعھ کنید. Cبرای کسب اطالعات بیشتر در مورد این قوانین دارویی بھ بخش 

از فھرست حذف نمی کنیم  در ادامھ سالسال تحت پوشش قرار داشتھ است، معموالً این دارو را  ابتدایکنید کھ در اگر دارویی مصرف می 
 یا آن را تغییر نخواھیم داد مگر اینکھ:

 یاداروی جدید و ارزان تری عرضھ شود کھ عملکرد آن مشابھ دارویی است کھ درحال حاضر در فھرست دارویی وجود دارد،  •

  یاکھ آن دارو ایمن نیست،  متوجھ شویم •

 دارو از بازار حذف شود. •

 برای کسب اطالع درباره اینکھ در صورت بروز تغییر در فھرست دارویی باید چھ کاری انجام دھید، ھمیشھ می توانید:

 www.healthnet.com/calmediconnectفھرست داروھای بھ روز ما را در این سایت مشاھده کنید:  •

شب، دوشنبھ تا جمعھ تماس  8صبح تا  8، از (TTY:711) 18554643571مرکز خدمات اعضا بھ شماره توانید با یا می •
توانید پیام بگذارید. در روز کاری بعدی با شما ھا و روزھای تعطیل، میحاصل فرمایید. بعد از ساعات اداری یا در آخر ھفتھ

 تماس گرفتھ خواھد شد. این تماس رایگان است.

 انجام می شود. برای مثال:فوراً ییرات ایجاد شده در فھرست دارویی بعضی از تغ

بعضی مواقع داروی جدید و ارزان تری عرضھ شود کھ عملکرد آن  ممکن است داروی ژنریک جدیدی در دسترس قرار بگیرد. •
را حذف کنیم اما  مشابھ دارویی است کھ درحال حاضر در فھرست دارویی وجود دارد. در این صورت ممکن است داروی فعلی

 ھزینھ داروی جدید مشابھ داروی قبلی است یا کمتر است. 

وقتی داروی ژنریک جدیدی را اضافھ می کنیم، ممکن است داروی فعلی را در فھرست نگھداریم اما قوانین پوشش دھی یا 
 محدودیت ھای آن را تغییر خواھیم داد.

o رسانی کنیم اما اطالعات مربوط بھ تغییرات خاص یا تغییراتی کھ ایجاد  قبل از انجام این تغییرات ممکن است بھ شما اطالع
 می کنیم را برایتان ارسال خواھیم کرد.

o توانید برای اعمال "استثنا" در این تغییرات درخواست دھید. اعالمیھ ای برایتان ارسال می کنیم کھ شما یا ارائھ دھنده تان می
کنید تا درخواست استثنا ارائھ دھید توضیح داده شده است. برای کسب اطالعات  در آن درباره مراحلی کھ می توانید طی

 این دفترچھ راھنما مراجعھ کنید. 9بیشتر در مورد موارد استثنا بھ بخش 

) اعالم کند دارویی کھ مصرف می کنید ایمن نیست یا سازنده دارو، آن FDA. اگر سازمان غذا و دارو (دارو از بازار حذف شود •
را از بازار جمع کند، ما نیز آن دارو را از فھرست دارو حذف می کنیم. اگر این دارو را مصرف کنید بھ شما اطالع می  دارو

 دھیم. 
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درباره این تغییرات در فھرست دارویی از قبل بھ شما  ممکن است تغییرات دیگری اعمال کنیم کھ بر داروھای مصرفی شما تأثیر بگذارد.
 کرد. این تغییرات ممکن است در شرایط زیر روی دھند:اطالع رسانی خواھیم 

 راھنمایی جدیدی ارائھ کند یا دستورالعمل ھای کلینیکی جدیدی درباره آن دارو وجود داشتھ باشد.  FDAاگر  •

 واگر داروی ژنریکی کھ جدیداً بھ بازار عرضھ شده است را اضافھ کنیم  •

o یا ایگزین کنیم اگر داروی مارک دار فعلی را در فھرست دارویی ج 

o .قوانین یا محدودیت ھای مروبط بھ نام برند دارو را تغییر دھیم 

روز قبل از اعمال تغییر در فھرست دارویی یا در زمانی کھ برای تجدید نسخھ اقدام می کنید بھ شما  30ھنگام بروز این تغییرات، حداقل 
سایر تجویزکنندگان صحبت کنید. اگر داروی مشابھی در فھرست دارویی اطالع خواھیم داد. در این صورت فرصت دارید با پزشک خود یا 

 وجود داشتھ باشد کھ بتوانید جایگزین کنید یا در صورت درخواست استثنا، این فرد می تواند بھ شما کمک کند. شما می توانید:

 د، یاروز داروی مصرفیتان را دریافت کنی 30قبل از ایجاد تغییر در فھرست دارویی برای مدت  •

 مراجعھ کنید. 9توانید برای استثنا درخواست کنید. برای کسب اطالعات بیشتر در مورد درخواست اعمال استثنا، بھ بخش می •

F.  پوشش دارویی در موارد ویژه 

F1اگر در بیمارستان یا مرکز پرستاری تخصصی اقامت دارید کھ تحت پوشش برنامھ درمانی ماست . 
رستاری تخصصی برای اقامت تحت پوشش برنامھ درمانی ما پذیرفتھ شده باشید، ما معموالً ھزینھ داروھای اگر در بیمارستان یا مرکز پ

نسخھ دارتان را در طول اقامت شما پوشش خواھیم داد. لزومی ندارد کھ سھم بیمھ شده را پرداخت کنید. زمانیکھ بیمارستان یا مرکز 
 ا تا زمانیکھ ھمھ مقررات ما را برای پوشش برآورده کنید پوشش خواھیم داد.پرستاری تخصصی را ترک کنید، ما داروھای شما ر

 مراجعھ کنید. 6برای کسب اطالعات بیشتر در مورد پوشش دارویی و ھزینھ ای کھ پرداخت می کنید، بھ بخش 

F2اگر در مرکز مراقبت بلند مدت اقامت دارید . 

ه، داروخانھ خودش را دارد یا داروخانھ ای کھ داروھا را برای ھمھ ساکنین آن توزیع معموالً یک مرکز مراقبت بلند مدت از قبیل آسایشگا
کند. اگر در مرکز مراقبت بلند مدت زندگی می کنید، ممکن است داروھای نسخھ دار خود را در صورتیکھ بخشی از شبکھ ما باشد از می

 طریق داروخانھ مرکز دریافت کنید.

ھا کنندگان و داروخانھفھرست ارائھنکھ آیا داروخانھ مرکز مراقبت بلندمدت شما بخشی از شبکھ ماست بھ برای کسب اطالعات در مورد ای
 مراجعھ کنید. اگر نیست یا اگر بھ اطالعات بیشتری نیاز دارید، لطفاً با خدمات اعضا تماس بگیرید.

F3 اگر در یک برنامھ آسایشگاه بیماران رو بھ مرگ مورد تأیید .Medicare ھستید 

 داروھا ھرگز بھ طور ھمزمان تحت پوشش آسایشگاه بیماران رو بھ مرگ و برنامھ درمانی ما نمی باشند.

ای نیاز دارید اید و بھ داروی تسکین درد، ضد تھوع، مسھل یا ضد دلھرهاگر در یک آسایشگاه بیماران رو بھ مرگ ثبت نام کرده •
نیست چون بھ بیماری مھلک شما و عوارض مربوطھ ربطی ندارد، برنامھ  کھ تحت پوشش آسایشگاه بیماران رو بھ مرگ شما

کننده آسایشگاه بیماران رو بھ مرگ شما دریافت کند کھ دارو غیرمربوط میای را از تجویزکننده یا ارائھدرمانی ما باید اطالعیھ
 باشد قبل از اینکھ برنامھ درمانی ما بتواند دارو را پوشش دھد.
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کننده توانید از ارائھاز تأخیرات در دریافت ھرگونھ داروھای غیرمربوط کھ برنامھ درمانی ما باید پوشش دھد، میبرای پیشگیری  •
باشد را قبل ای کھ دارو نامربوط میآسایشگاه بیماران رو بھ مرگ خود یا تجویز کننده درخواست کنید تا مطمئن شوید ما اطالعیھ

 ن نسخھ شما داشتھ باشیم.از درخواست از داروخانھ برای پیچید

اگر آسایشگاه بیماران رو بھ مرگ را ترک کنید، برنامھ درمانی ما باید ھزینھ ھمھ داروھای شما را پوشش دھد. برای پیشگیری از ھرگونھ 
خانھ بیاورید کھ تأیید تأخیرات در داروخانھ وقتی مزایای آسایشگاه بیماران رو بھ مرگ شما خاتمھ پیدا می کند، شما باید اسنادی را بھ دارو

کند شما آسایشگاه بیماران رو بھ مرگ را ترک کرده اید. بھ بخش ھای قبل در این بخش مراجعھ کنید کھ مقررات دریافت پوشش دارویی می
 را توصیف می کند. Dتحت بخش 

 مراجعھ کنید. 4برای کسب اطالعات بیشتر در مزایای آسایشگاه بیماران رو بھ مرگ، بھ بخش 

G. نامھ ھای مربوط بھ ایمنی دارویی و مدیریت داروھابر 

G1برنامھ ھایی برای کمک بھ اعضا برای استفاده ایمن از داروھا . 

 ھربار کھ یک نسخھ را می پیچید، ما بھ مشکالت احتمالی توجھ می کنیم، از قبیل:

 ثر را داردکنید کھ ھمان اداروھایی کھ ممکن است الزم نباشند چون داروی دیگری را مصرف می •

 داروھایی کھ ممکن است برای سن یا جنسیت شما ایمن نباشند •

 داروھایی کھ ممکن است در صورتیکھ با ھم مصرف کنید برای شما مضر باشند •

 داروھایی کھ از موادی ساختھ شده اند کھ بھ آنھا حساسیت دارید •

 کننده شما ھمکاری خواھیم کرد.، برای تصحیح مشکل با ارائھاگر متوجھ یک مشکل احتمالی در استفاده شما از داروھای نسخھ دار شویم

G2برنامھ ھایی برای کمک بھ اعضا در مدیریت داروھای خود . 

کنید، ممکن است برای دریافت خدمات از طریق برنامھ مدیریت دارو درمانی اگر داروھایی را برای عوارض پزشکی مختلف مصرف می
)MTM کند تا مطمئن شوید داروھای کننده شما کمک میداشتھ باشد واجد شرایط باشید. این برنامھ بھ شما و ارائھ) بدون اینکھ برایتان ھزینھ

کنند. یک داروساز یا متخصص درمانی دیگر یک بررسی جامع از ھمھ داروھای شما را ارائھ کرده شما برای بھبود سالمتی شما عمل می
 و در موارد زیر با شما صحبت خواھد کرد: 

 کنیدحوه حداکثر بھره مندی از داروھایی کھ مصرف مین •

 ھرگونھ نگرانی کھ دارید، از قبیل ھزینھ دارو و واکنش ھای دارویی •

 بھترین روش مصرف داروھای شما •

 ھرگونھ سؤاالت یا مشکالتی کھ در مورد داروی نسخھ دار و داروی بدون نسخھ خود دارید •

فت خواھید کرد. این خالصھ شامل یک برنامھ اقدامات دارویی می باشد کھ کارھایی کھ برای شما یک خالصھ کتبی از این گفتگو را دریا
بھترین نحوه استفاده از داروھای خود می توانید انجام دھید را بھ شما توصیھ می کند. ھمچنین یک فھرست دارویی شخصی را دریافت 

 چرا آنھا را مصرف می کنید.  خواھید کرد کھ شامل ھمھ داروھایی می شود کھ مصرف می کنید و
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ایده خوبیست کھ ترتیب بررسی دارویی خود را قبل از ویزیت ساالنھ "تندرستی" خود بدھید تا بتوانید در مورد برنامھ اقدامات و فھرست 
داروسازھا و  دارویی خود با پزشکتان صحبت کنید. برنامھ اقدامات و فھرست دارویی خود را در ھر ویزیت و ھربار کھ با پزشک خود،

کنید بھ ھمراه ببرید. ھمچنین فھرست دارویی خود را در ھنگام مراجعھ بھ بیمارستان یا اتاق سایر ارائھ کنندگان مراقبت درمانی صحبت می
 اورژانس بھ ھمراه ببرید.

ای وجود دارد کھ با نیازھای شما  ھای مدیریت دارو درمانی داوطلبانھ بوده و برای اعضای واجد شرایط رایگان ھستند. اگر برنامھبرنامھ
د، سازگاری دارد، شما را در این برنامھ ثبت نام کرده و اطالعاتی را برای شما ارسال خواھیم کرد. اگر نمی خواھید کھ در این برنامھ باشی

 لطفاً بھ ما اطالع دھید و شما را از برنامھ کنار خواھیم گذاشت.

 د، لطفاً با خدمات اعضا تماس بگیرید.اگر سؤالی درباره این برنامھ ھا داری

G3برنامھ مدیریت دارو برای کمک بھ اعضا در استفاده ایمن از داروھای مخدر . 

Health Net Cal MediConnect  برنامھ ای دارد کھ بھ اعضا کمک می کند با حفظ ایمن از داروھای مخدر تجویزی خود یا دیگر
  ) است.DMPنام "مدیریت دارو" (داروھای مخدر استفاده کنند. نام این بر

اگر از داروھای مخدری استفاده می کنید کھ سایر پزشکان یا داروخانھ ھا تجویز کرده اند، ممکن است با پزشکتان صحبت کنیم و اطمینان 
حال سوء مصرف حاصل کنیم کھ از نظر پزشکی ضروری و مناسب ھستند. اگر بعد از گفتگو با پزشکتان بھ این نتیجھ برسیم کھ شما در

 شما بھ این داروھا را محدود کنیم. محدودیت ھا شامل این موارد ھستند: مواد مخدر دارویی ھستید، ممکن است نحوه دسترسی

 دریافت کنید. از یک پزشکیا  از یک داروخانھاگر الزم باشد کل داروی تجویز شده را  •

 یممیزان داروھایی کھ تحت پوشش قرار می دھمحدود کردن میزان  •

اگر تصمیم بگیریم کھ یک یا تعداد بیشتری محدودیت در مورد شما اعمال کنیم، از قبل برایتان نامھ ای ارسال خواھیم کرد. در این نامھ 
 درباره محدودیت ھایی کھ بھ نظرمان باید اعمال شود توضیح داده ایم. 

. اگر فکر می کنید ما اشتباه کرده ایم، با فاده کنید بھ ما اطالع دھیدمی توانید در مورد پزشک یا داروخانھ ای کھ ترجیح می دھید از آن است
این مسئلھ موافق نیستید کھ در معرض سوء مصرف داروھای تجویزی ھستید یا اگر با محدودیت اعمال شده موافق نیستید، شما یا تجویز 

 مراجعھ کنید.) 9مورد درخواست تجدید نظر، بھ بخش  درخواست تجدید نظر ارائھ کنید. (برای کسب اطالعات درکننده تان می توانید 

 در مورد شما اعمال نشود: DMPدر شرایط زیر ممکن است 

 یااگر شرایط پزشکی خاصی دارید، مثل سرطان،  •

  یااگر مراقبت ھای ویژه بیماران العالج دریافت می کنید،  •

 اگر در مرکز مراقبت بلندمدت حضور دارید. •
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 پرداخت می کنید  MediCalو  Medicareای داروھای نسخھ ای : ھزینھ ای کھ بر6بخش 

 مقدمھ

 کند. منظور ما از "داروھا":این بخش ھزینھ ای کھ برای داروھای نسخھ دار بیماران سرپایی می پردازید را توصیف می

 و، Dدار بخش نسخھ Medicareداروھای  •

 و، MediCalداروھا و اقالم تحت پوشش  •

 ت پوشش برنامھ درمانی بھ عنوان مزایای اضافی می باشد.داروھا و اقالم تح •

 Dبخش  Medicareبرای کمک در پرداخت داروھای نسخھ دار  Medicareواجد شرایط ھستید، شما از  MediCalچون شما برای 
 کنید.خود "کمک اضافی" دریافت می

 
Extra Help  یک برنامھMedicare  دار کند کھ درآمد ھزینھ داروھای نسخھمحدود کمک میاست کھ بھ اشخاصی با درآمد و منابع

Medicare  بخشD درآمدی" یا "کمک اضافی ھمچنین "یارانھ کم. را بپردازندLISشود. " خوانده می 

 

 ارائھ شده اند. دفترچھ راھنمای اعضاعبارت ھای کلیدی و تعریف آنھا بھ ترتیب حروف الفبا در بخش آخر 

 توانید بھ این محل ھا مراجعھ کنید:در مورد داروھای نسخھ دار، می برای کسب اطالعات بیشتر

 فھرست داروھای تحت پوشش  •

o :ما این فھرست را "فھرست داروئی" می خوانیم. این فھرست بھ شما می گوید 

 ھزینھ چھ داروھایی را پرداخت می کنیم –

 ردیف سھیم شدن در ھزینھ ھاست 3ھر دارو در کدامیک از  –

 حدودیت ھایی برای داروھا وجود داردآیا ھیچگونھ م –

o  اگر بھ نسخھ ای از فھرست دارویی نیاز دارید، با خدمات اعضا تماس بگیرید. می توانید فھرست دارویی را در وبسایتی ما
نیز پیدا کنید. فھرست دارویی در وبسایت ھمیشھ جدیدترین  www.healthnet.com/calmediconnectبھ آدرس 

 است.

 .رچھ راھنمای اعضادفتاین  5بخش  •

o  کند.اطالعاتی را در مورد نحوه دریافت داروھای نسخھ دار بیماران سرپایی از طریق برنامھ درمانی ما ارائھ می 5بخش 

o داری کھ تحت پوشش این بخش شامل مقرراتی می باشد کھ الزم است دنبال کنید. اطالعاتی را در مورد نوع داروھای نسخھ
 کند.اشند را نیز ارائھ میببرنامھ درمانی ما نمی
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فھرست ارائھ کنندگان و داروخانھ ھا  •

o  در بیشتر موارد برای دریافت داروھای تحت پوشش خود باید از یک داروخانھ شبکھ استفاده کنید. داروخانھ ھای شبکھ
 موافقت کرده اند کھ با ما ھمکاری کنند.

o توانید اطالعات بیشتر در مورد باشد. میھای شبکھ میخانھحاوی فھرستی از دارو ھاکنندگان و داروخانھفھرست ارائھ
 مطالعھ کنید. 5داروخانھ ھای شبکھ را در بخش 
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A .) توصیف مزایاEOB( 

 :برنامھ درمانی ما حساب داروھای نسخھ دار شما را نگھ می دارد. ما حساب دو نوع ھزینھ را نگھ می داریم

 پردازند.ھای شما میباشد کھ شما یا سایرین از طرف شما برای نسخھن مبلغی می. ایھای نقدی شماھزینھ •

پردازند، بھ عالوه مقداری کھ ھای شما میباشد کھ شما یا سایرین از طرف شما برای نسخھاین مبلغی می. کل ھزینھ دارویی •
 پردازیم.ما می

 توصیف مزایاکنیم کھ کنید، ما گزارشی را برای شما ارسال میدریافت میدار را از طریق برنامھ درمانی ما کھ داروھای نسخھھنگامی
 شود:شامل موارد زیر می EOBگوییم. می EOBشود. بھ این گزارش مختصراً خوانده می

. این گزارش حاوی داروھای نسخھ داری می باشد کھ دریافت کردید. این گزارش کل ھزینھ ھای دارویی، اطالعات برای ماه •
 کھ پرداخت کردیم و آنچھ شما و دیگران برای شما پرداخت می کنند را نشان می دھد. مبلغی

ژانویھ پرداخت شده  1این کل ھزینھ دارویی شما و کل مبلغی می باشد کھ از اطالعات "از ابتدای سال جاری تا امروز".  •
 است.

 نمی باشد را عرضھ می کنیم. Medicareما پوششش داروھایی کھ تحت 

 کھ برای این داروھا پرداخت شده بھ حساب کل ھزینھ ھای نقدی شما نخواھند آمد. مبالغی •

 برای کسب اطالعات در مورد داروھایی کھ برنامھ درمانی ما پوشش می دھد، بھ فھرست دارویی مراجعھ کنید. •

B. نگھ داشتن حساب ھزینھ ھای دارویی شما 

داخت می کنید، ما از مدارک دریافت شده از سوی شما و داروخانھ شما استفاده می برای نگھ داشتن ھزینھ ھای دارویی شما و مبالغی کھ پر
 توانید بھ ما کمک کنید:کنیم. شما بھ این صورت می

 از کارت شناسایی عضویت خود استفاده کنید. .1

د کھ بدانیم چھ نسخھ ھایی را پیچید نشان دھید. اینکار بھ ما کمک خواھد کرای را میکارت شناسایی عضویت خود را ھربار کھ نسخھ
 پیچیدید و چھ مبلغی را پرداخت کردید.

 مطمئن شوید کھ اطالعات مورد نیاز را در اختیار داریم. .2

دارو درخواست  سھم ما از ھزینھنسخھ ای از رسید ھای ھزینھ داروھایی کھ پرداخت کردید را بھ ما بدھید. می توانید برای بازپرداخت 
 کنید.

 یر باید نسخھ ای از رسیدھای خود را بھ ما بدھید:در موارد ز

کنید کھ بخشی کنید یا از کارت تخفیف استفاده میوقتی داروی تحت پوشش را در داروخانھ شبکھ بھ بھای ویژه خریداری می •
 از مزایای برنامھ درمانی ما نیست.

 کنیدداد بھ بیماران تولید کننده دارو دریافت میکنید کھ تحت برنامھ اموقتی سھم بیمھ شده را برای داروھایی پرداخت می •

 کنیدوقتی داروھای تحت پوشش را در داروخانھ خارج از شبکھ خریداری می •
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ھنگامیکھ بھای کامل داروی تحت پوشش را پرداخت می کنید  •

 دارو درخواست کنید. سھم ما از ھزینھمی توانید برای بازپرداخت 

 ھ دیگران برای شما پرداخت کرده اند برای ما ارسال دارید.اطالعاتی را در مورد مبالغی ک .3

شوند. برای مثال، ھای نقدی شما گذاشتھ میھای دیگر پرداخت شده باشد نیز بھ حساب ھزینھمبالغی کھ توسط برخی اشخاص و سازمان
رداخت شوند بھ حساب ھزینھ ھای نقدی شما مبالغی کھ توسط برنامھ امداد دارویی ایدز، خدمات بھداشتی سرخپوستان و بیشتر خیریھ ھا پ

گذاشتھ می شوند. این موضوع می تواند بھ شما کمک کند تا برای پوشش وضعیت بحرانی واجد شرایط شوید. ھنگامیکھ بھ مرحلھ پوشش 
می را برای مابقی سال پرداخت  Dھمھ ھزینھ ھای داروھای بخش  Health Net Cal MediConnectوضعیت بحرانی می رسید، 

 کند.

 گزارشاتی را کھ برای شما ارسال می کنیم کنترل کنید. .4

کنید کھ موضوعی در کنید، لطفاً مطمئن شوید کھ کامل و صحیح باشد. اگر فکر میرا از طریق پست دریافت می توصیف مزایاکھ ھنگامی
عضا تماس بگیرید. حتماً این گزارشات را نگھ دارید. اینھا گزارش اشتباه است یا جا افتاده یا اگر ھرگونھ سؤاالتی دارید، لطفاً با خدمات ا

 مدارک مھمی در مورد ھزینھ ھای دارویی شما می باشند.

C.  مراحل پرداخت ھزینھ داروھایMedicare  بخشD  

وجود دارد.  Health Net Cal MediConnectتحت پوشش  Dبخش  Medicareدو مرحلھ برای پرداخت ھزینھ داروھای نسخھ دار 
 لغی کھ می پردازید بستگی بھ مرحلھ شما در ھنگام پیچیدن یا تجدید نسخھ دارد. این دو مرحلھ عبارتند از:مب

 مرحلھ پوشش وضعیت بحرانی: 2مرحلھ  مرحلھ اولیھ پوشش: 1مرحلھ 

در طول این مرحلھ، ما بخشی از ھزینھ داروھای شما را 
ھم شما سپردازید. کنیم و شما سھم خودتان را میپرداخت می

 سھم بیمھ شده خوانده می شود.

شما این مرحلھ را در ھنگام پیچیدن اولین نسخھ خود در سال 
 کنید.شروع می

در طول این مرحلھ، ما ھمھ ھزینھ ھای داروھای شما را تا 
 پرداخت می کنیم. 2019دسامبر  31

کنید کھ مبلغ شما این مرحلھ را در ھنگامی شروع می
 قدی را پرداخت کرده باشید.مشخصی از ھزینھ ھای ن
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D.  مرحلھ اولیھ پوشش1مرحلھ :  

در طول مرحلھ اولیھ پوشش، ما سھم ھزینھ داروھای نسخھ دار تحت پوشش شما را پرداخت کرده و شما سھم خودتان را می پردازید. سھم 
رد کھ دارو در آن است و محلی کھ آنرا دریافت شود. سھم بیمھ شده بستگی بھ ردیف سھیم شدن در ھزینھ ای داشده خوانده میشما سھم بیمھ

 کنید.می

باشند. ھر دارویی در فھرست دارویی برنامھ درمانی در ھای سھیم شدن در ھزینھ، گروه ھایی از داروھا با سھم بیمھ شده یکسان میردیف
 ید بھ فھرست داروھا مراجعھ کنید.ردیف سھیم شدن در ھزینھ است. برای یافتن گروه سھم ھزینھ داروھایتان می توان 3یکی از 

تا  0سھم بیمھ شده متوسطی دارند. این داروھا از نوع ژنریک ھستند. سھم بیمھ بستھ بھ درآمد شما از  1داروھای ردیف  •
 دالر است. 3.40

 

تا  0شما از باالترین سھم بیمھ را دارند. این داروھا از نوع مارک دار ھستند. سھم بیمھ بستھ بھ درآمد  2داروھای ردیف  •
 دالر است. 8.50

 

) ھستند کھ تحت OTCپایین ترین سھم بیمھ را دارند. این ھا داروھای نسخھ ای و داروھای بدون نسخھ ( 3داروھای ردیف  •
  دالر است. 0سھم بیمھ  قرار می گیرند. MediCalپوشش 

 

D1گزینھ ھای داروخانھ شما . 

 کنید:ھ دارو را از کجا دریافت میمبلغی کھ برای دارو می پردازید بستگی دارد ک

 یاداروخانھ شبکھ،  •

 داروخانھ خارج از شبکھ. •

ما در موارد محدود ھزینھ نسخھ ھایی کھ در داروخانھ ھای خارج از شبکھ پیچیده شده باشند را پوشش می دھیم. برای کسب اطالعات در 
 مراجعھ کنید. 5مورد مواقعی کھ اینکار را می کنیم بھ بخش 

ما  فھرست ارائھ کنندگان و داروخانھ ھایدر این کتابچھ اطالعاتی و  5ب اطالعات در مورد گزینھ ھای داروخانھ، بھ بخش برای کس
 مراجعھ کنید.

D2دریافت داروھا برای مدت طوالنی . 

شود). ذخیره تھ" نیز خوانده میتوانید ذخیره بلند مدت را در ھنگام پیچیدن نسخھ خود دریافت کنید ("ذخیره تمدیدیافبرای برخی داروھا، می
 برای شما ھمان ھزینھ ذخیره یک ماھھ را دارد.روز ذخیره می باشد.  90 تا حداکثربلند مدت 

 مراجعھ کنید. ھاکنندگان و داروخانھفھرست ارائھیا  5برای جزییات مکان و نحوه دریافت ذخیره بلندمدت دارو بھ بخش 



 یدکن یپرداخت م MediCalو  Medicare ینسخھ ا یداروھا یکھ برا یا ھزینھ: 6بخش  Health Net Cal MediConnectدفترچھ اطالعاتی اعضای 

شب،  8صبح تا  8)، از TTY:711( 18554643571بھ شماره  Health Net Cal MediConnect، لطفاً با اگر سوالی دارید
توانید پیام بگذارید. در روز کاری ھا و روزھای تعطیل، میر ھفتھدوشنبھ تا جمعھ تماس حاصل فرمایید. بعد از ساعات اداری یا در آخ

، از برای کسب اطالعات بیشتربعدی با شما تماس گرفتھ خواھد شد. این تماس رایگان است. 
www.healthnet.com/calmediconnect .121 بازدید کنید ? 

 

D3د. شما چھ مبلغی را پرداخت می کنی 

در طول مرحلھ اول پوشش، ممکن است یک سھم بیمھ شده را ھربار کھ نسخھ ای را می پیچید بپردازید. اگر ارزش داروی تحت پوشش 
 شما کمتر از سھم بیمھ شده باشد، شما قیمت کمتر را پرداخت خواھید کرد.

 توانید با خدمات اعضا تماس بگیرید.در است میبرای کسب اطالعات در مورد اینکھ سھم بیمھ شده شما برای ھر داروی تحت پوشش چق

 داروی نسخھ دار تحت پوشش را از محل زیر دریافت می کنید: یا بلند مدتسھم شما از ھزینھ ھنگامیکھ ذخیره یک ماه 

  

 داروخانھ شبکھ 

ذخیره یک ماه یا 
 روز 90حداکثر 

 خدمات سفارش پستی

ذخیره یک ماه یا 
 روز 90حداکثر 

بت بلند داروخانھ مراق
 مدت شبکھ

میزان داروی 
مصرفی تا حداکثر 

 روز 31

داروخانھ خارج از 
 شبکھ

ذخیره برای حداکثر 
روز پوشش بھ  30

موارد خاصی محدود 
شود. برای می

 5جزییات بھ بخش 
 مراجعھ کنید.

 سھیم شدن در ھزینھ 
 1ردیف 

 داروھای ژنریک (
 )Dبخش 

 $3.40تا  $0.00

این موضوع بستگی 
شش بھ سطح پو

MediCal  شما
 دارد.

 $3.40تا  $0.00

این موضوع بستگی 
بھ سطح پوشش 

MediCal  شما
 دارد.

 $3.40تا  $0.00

این موضوع بستگی 
بھ سطح پوشش 

MediCal  شما
 دارد.

 $3.40تا  $0.00

این موضوع بستگی 
بھ سطح پوشش 

MediCal  شما
 دارد.

 سھیم شدن در ھزینھ 
 2ردیف 

داروھای مارک دار (
Part D( 

 8.50$تا  $0.00

این موضوع بستگی 
بھ سطح پوشش 

MediCal  شما
 دارد

 8.50$تا  $0.00

این موضوع بستگی 
بھ سطح پوشش 

MediCal  شما
 دارد

 8.50$تا  $0.00

این موضوع بستگی 
بھ سطح پوشش 

MediCal  شما
 دارد

 8.50$تا  $0.00

این موضوع بستگی 
بھ سطح پوشش 

MediCal  شما
 دارد

 دن در ھزینھ سھیم ش
 3ردیف 

داروھای نسخھ دار و (
OTC  کھMediCal 

 )پوشش می دھد

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

 
فھرست برای کسب اطالعات در مورد اینکھ کدامیک از داروخانھ ھا می توانند داروھا را برای مصرف طوالنی مدت بھ شما بدھند، بھ 

 مراجعھ کنید. ارائھ کنندگان و داروخانھ ھا
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D4. پایان مرحلھ اولیھ پوشش 

$ برسد. در این نقطھ، مرحلھ پوشش بحرانی شروع 5,000ھای نقدی شما بھ مبلغ کند کھ کل ھزینھمرحلھ پوشش اولیھ زمانی خاتمھ پیدا می
 شود. ما ھمھ ھزینھ ھای داروئی شما را از آن ھنگام تا آخر سال پوشش می دھیم.می

اھند کرد کھ حساب مبلغی کھ برای داروھای خود در طول سال می پردازید را نگھ دارید. اگر بھ بھ شما کمک خو توصیف مزایاگزارشات 
 $ برسید بھ شما اطالع خواھیم داد. بسیاری از اشخاص بھ این محدوده در یک سال نمی رسند.5,000حد 

E.  مرحلھ اولیھ پوشش 2مرحلھ : 

شود. شما تا پایان سال تقویمی ر خود رسیدید، مرحلھ بحرانی پوشش شروع میدا$ برای داروھای نسخھ5,000کھ بھ محدوده نقدی ھنگامی
شما را  Medicareدر مرحلھ بحرانی پوشش باقی خواھید ماند. برنامھ درمانی در طول این مرحلھ ھمھ ھزینھ ھای مربوط بھ داروھای 

 پرداخت خواھد کرد.

F. ه کامل را تجویز کند ھزینھ ھای داروی شما اگر پزشک شما ذخیره کمتر از یک ما 

کنید. ولی پزشک شما میشده را برای پوشش ذخیره یک ماه کامل از داروی تحت پوشش پرداخت میدر برخی موارد معموالً سھم بیمھ
 تواند ذخیره کمتر از یک ماه از داروھا را تجویز کند.

د کھ ذخیره کمتر از یک ماه از دارو را تجویز ممکن است موقعیت ھایی وجود داشتھ باشد کھ می خواھید از پزشک خود بخواھی •
 کنید کھ معلوم شده اثرات جانبی جدی دارد).کند (برای مثال وقتی دارویی را برای اولین بار مصرف می

 اگر پزشک شما موافقت کند، لزومی نخواھد داشت کھ ھزینھ ذخیره ماه کامل را برای داروھای خاص پرداخت کنید.  •

شده شما براساس تعداد روزھایی خواھد بود کھ دارو را دریافت میکنید، سھم بیمھتر از یک ماه از دارو را دریافت میکھ ذخیره کمھنگامی
کنید ("نرخ سھم ھزینھ روزانھ") محاسبھ کرده و آن را با تعداد روزھایی کھ دارو کنید. ما مبلغی را کھ در ھر روز برای دارو پرداخت می

 خواھیم کرد.  کنید ضربرا دریافت می

$ باشد. بدین معنی 1.25روزه)  30برای مثال: فرض کنید کھ سھم بیمھ شده برای ذخیره یک ماه کامل از داروی شما (ذخیره  •
کنید، مبلغی کھ روزه دارو را دریافت می 7$ است. اگر ذخیره 0.04کنید کھ مبلغی کھ ھر روز برای داروی خود پرداخت می

 باشد. $ می0.29روز برای کل مبلغ پرداختی  7ر روز ضربدر $ د0.04کنید پرداخت می

رای سھیم شدن روزانھ در ھزینھ بھ شما امکان می دھد تا قبل از اینکھ الزم باشد ھزینھ ذخیره تمام ماه را بپردازید، مطمئن شوید کھ دارو ب
از ذخیره یک ماه دارو تجویز کند، اگر کھ این کار بھ شما کمک  کننده خود بخواھید کھ کمترتوانید از ارائھشما فایده داشتھ است. ھمچنین می

کنید بھ تعداد روزھای ذخیرهریزی کنید و کمتر بھ داروخانھ بروید. مبلغی کھ پرداخت میکند بھتر برای زمان تجدید داروھایتان برنامھمی
 کنید بستگی دارد.ای کھ دریافت می
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G. اشخاص مبتال بھ  کمک برای سھیم شدن در ھزینھ نسخھ برایHIV/ایدز  

G1) برنامھ کمک دارویی ایدز .ADAPچیست ( 

 HIVکند تا بھ داروھای نجات بخش ایدز مبتال ھستند کمک می/HIVبھ اشخاص واجد شرایطی کھ بھ  )ADAPبرنامھ کمک دارویی ایدز (
برای کمک در سھیم شدن در ھزینھ از طریق  ADAPبرای بیماران سرپایی نیز توسط  Dدسترسی پیدا کنند. داروھای نسخھ دار بخش 

 ثبت نام کرده اند واجد شرایط می باشد. ADAPاداره بھداشت عمومی کالیفرنیا، دفتر ایدز برای اشخاصی کھ در 

G2 اگر در .ADAP ثبت نام نکرده اید باید چھ کار کنید؟ 

ش، نحوه ثبت نام در برنامھ، با شماره برای کسب اطالعات در مورد معیارھای واجد شرایط بودن، داروھای تحت پوش
در سایت  ADAPتماس بگیرید یا بھ وبسایت  18444217050

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DOA/Pages/OA_adap_eligibility.aspx  .بروید 

G3 اگر در.ADAP ثبت نام نکرده باشید باید چھ کار کنید؟ 

ADAP تواند بھ ارائھ کمک در سھیم شدن در ھزینھ داروی نسخھ دار میMedicare  بخشD  بھ متقاضیانADAP  برای داروھا در
محلی خود  ADAPنام ددکار ثبتدھید، لطفاً مادامھ دھد. برای اینکھ مطمئن شوید بھ دریافت این کمک ادامھ می ADAPمجموعھ دارویی 

نامھ خود آگاه کنید. اگر برای یافتن نزدیک ترین محل ثبت نام یا شماره بیمھ Dبخش  Medicareرا از ھرگونھ تغییرات در نام برنامھ 
ADAP  بسایت ارائھ شده تماس بگیرید یا بھ و 18444217050و/یا مددکاران ثبت نام بھ راھنمایی و کمک نیاز دارید، لطفاً با شماره

 در باال مراجعھ کنید.

H. واکسیناسیون 

 ما دو بخش دارد: Dبخش  Medicareرا پوشش می دھیم. پوشش واکسیناسیون ھای  Dبخش  Medicareما ھزینھ واکسن ھای 

 است. واکسن یک داروی نسخھ دار می باشد. خود واکسنبخش اول پوشش برای ھزینھ  .1

است. برای مثال، گاھی اوقات ممکن است پزشک شما واکسن را بھ شما تزریق  کسن بھ شماتزریق وابخش دوم پوشش برای ھزینھ  .2
 کند.

H1قبل از دریافت واکسیناسیون باید از چھ مواردی آگاھی داشتھ باشید . 

 توصیھ می کنیم کھ در ھر زمان کھ تصمیم گرفتید واکسیناسیون دریافت کنید، ابتدا با ما در خدمات اعضا تماس بگیرید.

بھ شما ارائھ کرده و سھم شما از  ما می توانیم اطالعاتی در مورد نحوه پوشش واکسیناسیون شما توسط برنامھ درمانی ما را •
 ھزینھ را توضیح دھیم.

ما می توانیم بھ شما بگوییم کھ چطور ھزینھ ھای خود را با استفاده از داروخانھ ھا و ارائھ کنندگان شبکھ پایین نگھ دارید.  •
کنندهکننده شبکھ ارائھنھ ھای شبکھ بھ داروخانھ ھایی گفتھ می شود کھ موافقت کرده اند با طرح ما ھمکاری کنند. ارائھداروخا

ھمکاری  Health Net Cal MediConnectکننده داخل شبکھ باید با ای است کھ با برنامھ درمانی ھمکاری دارد. ارائھ
 خود پیش پرداخت نکنید. Part Dی واکسن کرده تا مطمئن شود کھ شما ھزینھ ای را برا

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DOA/Pages/OA_adap_eligibility.aspx
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H2 برای واکسیناسیون .Medicare Part D کنید چقدر پرداخت می 

 کنید بستگی بھ نوع واکسن (عارضھ ای کھ برای آن واکسینھ شده اید) دارد.مبلغی کھ برای واکسیناسیون پرداخت می

شوند. این واکسن ھا بھ طور رایگان تحت پوشش می برخی واکسن ھا بھ جای دارو بھ عنوان مزایای درمانی محسوب می •
 مراجعھ کنید. 4باشند. برای کسب اطالعات در مورد پوشش این واکسن ھا، بھ جدول مزایا در بخش 

ھا را در فھرست توانید این واکسنمحسوب می شوند. شما می Dبخش  Medicareسایر واکسن ھا بھ عنوان داروھای  •
 Dبخش  Medicareممکن است الزم باشد کھ یک سھم بیمھ شده را برای واکسن ھای  .دا کنیددارویی برنامھ درمانی پی

 پرداخت کنید.

 ذکر می شود. Dبخش  Medicareدر اینجا سھ روش معمول دریافت واکسیناسیون 

 د.را در داروخانھ شبکھ دریافت کرده و واکسن در داروخانھ بھ شما تزریق می شو Dبخش  Medicareشما واکسن  .1

 را برای واکسن پرداخت خواھید کرد. یک سھم بیمھ شدهشما  •

 کند.را در مطب پزشک خود دریافت کرده و پزشک واکسن را بھ شما تزریق می Dبخش  Medicareشما واکسن  .2

 را برای واکسن بھ پزشک پرداخت خواھید کرد.  یک سھم بیمھ شدهشما  •

 پرداخت خواھد کرد.برنامھ درمانی ما ھزینھ تزریق واکسن بھ شما را  •

سھم مطب پزشک باید در این موقعیت با برنامھ درمانی ما تماس گرفتھ تا بتوانیم مطمئن شویم آنھا می دانند کھ شما تنھا باید  •
 را برای واکسن پرداخت کنید. بیمھ شده

 تان می برید.را در داروخانھ دریافت کرده و آن را برای تزریق بھ مطب پزشک Dبخش  Medicareشما خود واکسن  .3

 را برای واکسن پرداخت خواھید کرد. سھم بیمھ شدهشما یک  •

 برنامھ درمانی ما ھزینھ ترزیق واکسن بھ شما را پرداخت خواھد کرد. •
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: درخواست از ما برای پرداخت سھم بیمھ در صورتحساب خدمات یا داروھای تحت 7بخش 
 پوشش بیمھ 

 مقدمھ

دھد ال صورتحساب بھ ما و درخواست پرداخت اطالعاتی ارائھ شده است. ھمچنین بھ شما اطالع میدر این بخش درباره نحوه و زمان ارس
کھ در صورت مخالفت با تصمیم اتخاذ شده، چطور یک درخواست تجدیدنظر تنظیم کنید. عبارت ھای کلیدی و تعریف آنھا بھ ترتیب حروف 

 ارائھ شده اند. دفترچھ راھنمای اعضاالفبا در بخش آخر 
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A. ھنگامیکھ می توانید از ما برای پرداخت خدمات یا داروھای خود درخواست کنید 

اید باید برای برنامھ درمانی صورتحساب بفرستند. کنندگان شبکھ ما برای خدمات و داروھای تحت پوشش شما کھ قبالً دریافت کردهارائھ
 ای است کھ با برنامھ درمانی ھمکاری دارد.نندهککننده شبکھ ارائھارائھ

برای ارسال صورتحساب بھ  صورتحساب را برای ما ارسال کنید. کل ھزینھ مراقبت درمانی یا دارو صورتحساب دریافت کردید، اگر برای
 مراجعھ کنید. 143ما، بھ صفحھ 

 رداخت خواھیم کرد.کننده پاگر خدمات یا داروھا تحت پوشش باشند، ما مستقیماً بھ ارائھ •

اگر خدمات و داروھا تحت پوشش قرار دارند و اگر شما بیش از سھم خود از ھزینھ برای خدمات یا داروھا پرداخت کرده  •
 این حق شماست کھ آن را پس بگیرید. باشید؛

 ، بھ شما خواھیم گفت.نباشنداگر خدمات یا داروھا تحت پوشش  •

ضا تماس بگیرید. اگر نمی دانید کھ چقدر باید پرداخت می کردید یا اگر صورتحسابی را دریافت اگر ھرگونھ سؤاالتی دارید با خدمات اع
 کردید و نمی دانید با آن چکار کنید، ما می توانیم کمک کنیم. اگر می خواھید اطالعاتی را در مورد درخواست برای پرداخت مبلغی کھ قبالً 

 توانید تماس بگیرید.ید نیز میبرای ما ارسال کرده اید در اختیار ما قرار دھ

شود کھ ممکن است الزم باشد از ما درخواست کنید ھزینھ صورتحسابی کھ دریافت کرده اید را بھ شما در اینجا چند مورد ذکر می
 بازپرداخت کنیم:

 کنیدکننده خارج از شبکھ دریافت میوقتی مراقبت اورژانس یا مراقبتی کھ ضرورت فوری دارد را از سوی ارائھ .1

 کننده بخواھید کھ برای ما صورتحساب بفرستد.باید از ارائھ

اگر مبلغ کل را در ھنگام دریافت مراقبت پرداخت کنید، از ما بخواھید کھ بھ شما بازپرداخت کنیم. صورتحساب و ھرگونھ  •
 قبض مبلغی کھ پرداخت کردید را برای ما ارسال کنید.

را دریافت کنید کھ از شما می خواھد مبلغی را پرداخت کنید کھ فکر می کنید  شما ممکن است از ارائھ کننده صورتحسابی •
 بدھکار نیستید. صورتحساب و ھرگونھ قبض مبلغی کھ پرداخت کردید را برای ما ارسال کنید.

o .اگر باید بھ ارائھ کننده پرداخت شود، ما مستقیماً بھ ارائھ کننده پرداخت خواھیم کرد 

o اید، ما بھ شما بازپرداخت خواھیم کرد.رو را پرداخت کردهاگر ھزینھ خدمات یا دا 

 کننده شبکھ برای ما صورتحساب می فرستدوقتی ارائھ .2

کنید، کارت شناسایی اعضای کھ خدمات یا دارویی دریافت میارائھ کنندگان شبکھ باید ھمیشھ برای ما صورتحساب بفرستند. ھنگامی
Health Net Cal MediConnect کننده افتد کھ ارائھمورد صورتحساب ھنگامی اتفاق میان دھید. صدور نادرست/بیخود را نش

اگر صورتحسابی کند. (از قبیل پزشک یا بیمارستان) بیش از مبلغ سھیم شدن در ھزینھ برنامھ درمانی برای خدمات از شما مطالبھ می
 اید با خدمات اعضا تماس بگیرید.دریافت کرده

پردازد، ھیچ مبلغی بھ عنوان سھیم شدن در ھزینھ بھ کل ھزینھ خدمات شما را می Net Cal MediConnectبھ دلیل اینکھ  •
  کنندگان نباید در قبال این خدمات ھیچ مبلغی از شما دریافت کنند.ما بدھکار نیستید. ارائھ

ارسال کنید. ما مستقیماً با  کنید، صورتحساب را برای ماکننده شبکھ دریافت میھر زمان کھ صورتحسابی را از یک ارائھ •
 کننده تماس گرفتھ و ترتیب مشکل را می دھیم.ارائھ
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اگر قبالً صورتحساب یک ارائھکننده شبکھ را پرداخت کردهاید، صورتحساب و مدرک ھر مبلغ پرداختشده را برای ما  •
ارسال کنید. ما ھزینھ خدمات تحت پوشش شما را بھ شما بازپرداخت خواھیم کرد. 

 امیکھ از داروخانھ خارج از شبکھ برای پیچیدن نسخھ استفاده می کنیدھنگ .3

 اگر بھ داروخانھ خارج از شبکھ بروید، الزم خواھد بود کھ ھزینھ کامل نسخھ خود را پرداخت کنید.

د. ما تنھا در چند مورد ھزینھ نسخھ ھایی کھ در داروخانھ ھای خارج از شبکھ پیچیده شده باشند را پوشش خواھیم دا •
 ھنگامیکھ از ما برای بازپرداخت سھم ما از ھزینھ درخواست می کنید، رونوشت رسید خود را ارسال کنید. 

 مراجعھ کنید. 5برای کسب اطالعات بیشتر در مورد داروخانھ ھای خارج از شبکھ، بھ بخش  •

 اه نداریدھمر ھنگامیکھ ھزینھ کامل نسخھ را پرداخت می کنید چون کارت عضویت برنامھ درمانی را .4

اگر کارت عضویت برنامھ درمانی را ھمراه ندارید، می توانید از داروخانھ بخواھید کھ با ما تماس بگیرند یا اطالعات عضویت در 
 برنامھ درمانی شما را کنترل کنند. 

ل نسخھ را پرداخت اگر داروخانھ نمی تواند فوراً بھ اطالعات دسترسی پیدا کند، ممکن است الزم باشد کھ خودتان ھزینھ کام •
 کنید.

 درخواست می کنید، رونوشت رسید خود را ارسال کنید. بازپرداخت سھم ما از ھزینھ ھنگامیکھ از ما برای •

 ھنگامیکھ ھزینھ کامل نسخھ برای دارویی کھ تحت پوشش نیست را پرداخت می کنید .5

 ممکن است ھزینھ کامل نسخھ را پرداخت کنید چون دارو تحت پوشش نیست.

(فھرست دارویی) ما نباشد یا ممکن است شرایط یا محدودیتی داشتھ باشد  فھرست داروھای تحت پوششو ممکن است در دار •
کھ شما نمی دانستید یا فکر می کنید کھ نباید بھ شما مربوط شود. اگر تصمیم بگیرید کھ دارو را دریافت کنید، ممکن است 

 الزم باشد کھ ھزینھ کامل آنرا پرداخت کنید.

o گر ھزینھ دارو را پرداخت نکنید ولی فکر می کنید کھ باید تحت پوشش باشد، می توانید برای یک تصمیم پوشش ا
 مراجعھ کنید). 9درخواست کنید (بھ بخش 

o  اگر شما و پزشک شما یا تجویز کننده دیگری فکر می کنید کھ فوراً بھ دارو نیاز دارید، می توانید برای یک تصمیم
 مراجعھ کنید). 9ت کنید (بھ بخش پوشش سریع درخواس

ھا رونوشتی از رسید خود را ھنگامیکھ از ما برای بازپرداخت درخواست می کنید برای ما ارسال کنید. در برخی موقعیت •
ممکن است بھ اطالعات بیشتری از سوی پزشک شما یا تجویزکننده دیگر نیاز داشتھ باشیم تا سھم خود از ھزینھ دارو را بھ 

 رداخت کنیم. شما بازپ

گیریم کھ آیا خدمات یا کنید، ما درخواست شما را بررسی کرده و تصمیم میکھ درخواست برای پرداخت را بھ ما ارسال میھنگامی
سھم خود دارو باید تحت پوشش باشند. این موضوع "تصمیم پوشش" خوانده می شود. اگر تصمیم بگیریم آن را تحت پوشش قرار دھیم، 

پرداخت خواھیم کرد. اگر درخواست را قبول نکنیم، شما می توانید در مورد تصمیم ما درخواست تجدید سرویس یا دارو را از ھزینھ 
 نظر کنید.

 مراجعھ کنید. 9برای کسب اطالعات در مورد درخواست تجدید نظر، بھ بخش 
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B. ارسال درخواست برای پرداخت 

تواند رونوشت چکی باشد کھ نوشتید ارسال کنید. مدرک مبلغ پرداخت شده می صورتحساب و ھرگونھ مدرک مبلغ پرداخت شده را برای ما
شما می توانید کننده دریافت کردید. ایده خوبیست کھ از صورتحساب و رسیدھای خود برای بایگانی رونوشت بردارید. یا رسیدی کھ از ارائھ

 از ھماھنگ کننده مراقبت خود درخواست کمک و راھنمایی کنید.

طمینان از اینکھ ھمھ اطالعاتی کھ برای اتخاذ تصمیم نیاز داریم را ارائھ می کنید، می توانید فرم ادعای ما را برای ارائھ درخواست برای ا
 پرداخت خود پر کنید.

 لزومی ندارد کھ از این فرم استفاده کنید ولی بھ ما کمک خواھد کرد کھ اطالعات را سریع تر بررسی کنیم. •

) دریافت کنید یا می www.healthnet.com/calmediconnectخھ ای از این فرم را در وبسایتی ما (شما می توانید نس •
 توانید با خدمات اعضا تماس گرفتھ و برای این فرم درخواست کنید.

 درخواست خود برای پرداخت را بھ ھمراه ھرگونھ صورتحساب یا رسید برای ما بھ این نشانی ارسال کنید:

 زشکی:نشانی ادعاھای پ

 :Cal MediConnectبرای 
Health Net Community Solutions, Inc. 

P.O. Box 9030 
Farmington, MO 636409030 

 نشانی ادعاھای داروخانھ:

Health Net Community Solutions, Inc. 
Attn :Pharmacy Claims 

PO Box 419069 
Rancho Cordova, CA 957419069 

از تاریخی کھ  (برای ادعاھای پزشکی) و در ظرف سھ سال (برای ادعاھای دارویی) ظرف یکسال تقویمی شما باید ادعای خود را در
 کنید تسلیم کنید. خدمات، اقالم یا دارو را دریافت می

C. تصمیم در مورد پوشش 

تصمیم خواھیم گرفت آیا  کھ درخواست شما برای پرداخت را دریافت کردیم، در مورد پوشش تصمیم خواھیم گرفت. بدین معنی کھھنگامی
ھمچنین در مورد مبلغی کھ شما باید برای مراقبت درمانی یا دارو  مراقبت درمانی یا داروی شما تحت پوشش برنامھ درمانی ما می باشد.

 بپردازید، اگر وجود داشتھ باشید، تصمیم خواھیم گرفت.

 سانید.اگر بھ اطالعات بیشتری نیاز داشتھ باشیم بھ آگاھی شما خواھیم ر •

اید، ما سھم اگر تصمیم بگیریم کھ مراقبت درمانی یا دارو تحت پوشش است و شما از مقررات برای دریافت آن پیروی کرده •
سھم اگر قبالً ھزینھ خدمات یا دارو را پرداخت کرده باشید، ما یک چک را برای  ھزینھ آن را پرداخت خواھیم کرد.خود از 

واھیم کرد. اگر ھزینھ خدمات یا دارو را ھنوز پرداخت نکرده اید، ما مستقیماً بھ ارائھ کننده برای شما ارسال خ خود از ھزینھ
 پرداخت خواھیم کرد.

http://www.healthnet.com/calmediconnect
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 Medicareمقررات مربوط بھ دریافت داروھای نسخھ دار  5کند. بخش مقررات دریافت خدمات تحت پوشش شما را توصیف می 3بخش 
 کند.تحت پوشش را توصیف می Dبخش 

کنیم کھ دلیل آن را ای را برای شما ارسال مینامھ ھزینھ خدمات یا دارو را پرداخت نکنیم، میم بگیریم کھ سھم خود ازاگر تص •
 توصیف خواھد کرد. این نامھ حقوق شما را نیز در مورد درخواست تجدید نظر توصیف خواھد کرد.

 مراجعھ کنید. 9برای کسب اطالعات بیشتر در مورد تصمیمات مربوط بھ پوشش بھ بخش  •

D. درخواست تجدیدنظر 

توانید از ما بخواھید کھ تصمیم خود را کنید کھ در عدم قبول درخواست شما برای پرداخت ھزینھ اشتباھی مرتکب شده ایم، میاگر فکر می
توانید درخواست تجدید نظر میکنید موافق نیستید نیز شود. اگر با مبلغی کھ پرداخت میتغییر دھیم. این کار درخواست تجدید نظر خوانده می

 کنید.

روال تجدید نظر یک روال رسمی با فرایندھای مشروح و مھلت ھای مھم می باشد. برای کسب اطالعات بیشتر در مورد تجدید نظر، بھ 
 مراجعھ کنید. 9بخش 

 192، بھ صفحھ اگر می خواھید درباره بازپرداخت ھزینھ خدمات مراقبت از سالمت درخواست تجدید نظر ارائھ کنید •
 مراجعھ کنید.

 مراجعھ کنید. 192اگر می خواھید درباره بازپرداخت ھزینھ دارو درخواست تجدید نظر ارائھ کنید بھ صفحھ  •
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 : حقوق و مسئولیت ھای شما 8بخش 

 مقدمھ

ترام بگذاریم. عبارت ھای این بخش شامل حقوق و مسئولیت ھای شما بھ عنوان عضو برنامھ درمانی می باشد. ما باید بھ حقوق شما اح
 ارائھ شده اند. دفترچھ راھنمای اعضاکلیدی و تعریف آنھا بھ ترتیب حروف الفبا در بخش آخر 
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A.  کندشما حق دارید اطالعات را بھ صورتی دریافت کنید کھ نیازھای شما را برآورده می 

ل حقوق قانونی کھ در ما باید مزایای برنامھ درمانی و حقوق قانونی شما را بھ صورتی بھ شما بگوئیم کھ برایتان قابل فھم باشد. ما باید ھرسا
 برنامھ درمانی ما دارید را بھ شما بگوئیم.

توانید درک کنید با خدمات اعضا تماس بگیرید. برنامھ درمانی ما اشخاصی را در برای دریافت اطالعات بھ روشی کھ می •
 توانند بھ سؤاالت بھ زبان ھای مختلف جواب دھند.استخدام دارد کھ می

ھایی مثل چاپ درشت، خط بریل و صوتی برای ھای غیر از انگلیسی و فرمتی زبانبھ ھمھ ند مطالبیتوابرنامھ ما ھمچنین می •
ھای دیگر، مانند خط بھ طور مداوم مطالب را بھ فرمت Health Net Cal MediConnectاگر مایلید کھ  .شما فراھم کند

کند، لطفاً با مرکز خدمات اعضا تماس حاصل فرمایید. بھ  بریل یا چاپ درشت، یا بھ زبانی بھ غیر از انگلیسی برای شما ارسال
  خدمات اعضا اطالع دھید کھ می خواھید درخواستی برای دریافت مطالب بھ فرمت یا زبانی دیگر ارائھ کنید.

بھ شماره ھای زیر از طریق تماس با مرکز خدمات اعضا دریافت کنید، توانید این دفترچھ را بھ طور رایگان بھ زبانھمچنین می
18554643571 (TTY:711) ھا و روزھای تعطیل، شب، دوشنبھ تا جمعھ بعد از ساعات اداری یا در آخر ھفتھ 8صبح تا  8، از

  توانید پیام بگذارید. در روز کاری بعدی با شما تماس گرفتھ خواھد شد. این تماس رایگان است.می

o عربی 

o ارمنی  

o کامبوجی 

o چینی 

o Farsi 

o ره ایک 

o روسی 

o اسپانیایی 

o تاگالوگ 

o ویتنامی 
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Մենք պետք է տեղեկացնենք ձեզ ծրագրի նպաստների և ձեր իրավունքների մասին ձեզ 
հասկանալի ձևով: Մենք պետք է տեղեկացնենք ձեզ ձեր իրավունքների մասին յուրաքանչյուր 
տարի, քանի դեռ դուք մեր ծրագրի անդամ եք: 

Ձեզ հասկանալի ձևով տեղեկություն ստանալու համար զանգահարեք Անդամների ծառայության 
բաժին: Մեր ծրագիրն ունի աշխատակիցներ, ովքեր կարող են պատասխանել հարցերին 
տարբեր լեզուներով:  

Մեր ծրագիրը կարող է նաև ձեզ նյութեր տրամադրել անգլերենից բացի այլ լեզուներով և այլ 
ձևաչափերով, ինչպիսիք են՝ խոշոր տառատեսակը, Բրեյլը կամ ձայնագրությունը: Եթե 
ցանկանում եք խնդրել Health Net Cal MediConnectին, որ ձեզ մշտապես ուղարկեն անդամի 
տեղեկատվական նյութերն այլընտրանքային ձևաչափով, ինչպես օրինակ՝ Բրեյլը կամ խոշոր 
տառատեսակը, կամ անգլերենից բացի այլ լեզվով, խնդրում ենք դիմել Անդամների 
ծառայության բաժին։ Տեղեկացրեք Անդամների ծառայությունների բաժնին, որ ցանկանում եք 
մշտական խնդրանք ներկայացնել, որպեսզի ձեր նյութերը մշտապես ստանաք այլ ձևաչափով 
կամ լեզվով:  

Կարող եք նաև ստանալ այս տեղեկագիրքն անվճար հետևյալ լեզուներով՝ զանգահարելով 
Անդամների ծառայությունների բաժին 18554643571 հեռախոսահամարով (TTY՝ 711), 
երկուշաբթիից ուրբաթ օրերին, ժամը 8:00 a.m.ից 8:00 p.mը: 

o Արաբերեն  

o Հայերեն  

o Կամբոջերեն 

o Չինարեն 

o Պարսկերեն 

o Կորեերեն 

o Ռուսերեն 

o Իսպաներեն 

o Տագալոգ 

o Վիետնամերեն 

Եթե խնդիրներ ունեք մեր ծրագրի մասին տեղեկություններ ստանալու հարցում լեզվի կամ 
հաշմանդամության պատճառով և ցանկանում եք բողոք ներկայացնել, զանգահարեք Medicare 
1800MEDICARE (18006334227) հեռախոսահամարով: Կարող եք զանգահարել օրը 24 ժամ, 
շաբաթը յոթ օր: TTY օգտագործողները պետք է զանգահարեն 18774862048 
հեռախոսահամարով: MediCalին բողոք ներկայացնելու մասին լրացուցիչ տեղեկությունների 
համար խնդրում ենք դիմել Անդամների ծառայության բաժնին 18554643571 
հեռախոսահամարով (TTY՝ 711), երկուշաբթիից ուրբաթ օրերին, ժամը 8:00 a.m.ից 8:00 p.mը: 
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我們必須透過您能夠瞭解的方式告知您計畫的各項福利以及您的權利。在您參加本計畫期間，我們

必須每年均告知您有關您的權利。 

如欲透過您能夠瞭解的方式取得資訊，請致電與會員服務部聯絡。本計畫備有可使用不同語言為您解

答疑問的工作人員。 

本計畫也可為您提供英文以外之其他語言版本以及如大字版、點字版或語音版等格式的資料。如果您

想請 Health Net Cal MediConnect 持續寄其他格式（如點字版或大字版）或英文以外之其他語言版

本的會員資料給您，請與會員服務部聯絡。請告知會員服務部您想提出長期申請，以取得其他格式

或語言版本的會員資料。    

您也可以免費取得本手冊的下列語言版本，您僅需於週一至週五上午 8:00 至晚上 8:00 致電  
18554643571（TTY：711）與會員服務部聯絡即可。  

o 阿拉伯文  

o 亞美尼亞文  

o 柬埔寨文 

o 中文 

o 波斯文 

o 韓文 

o 俄文 

o 西班牙文 

o 塔加拉文 

o 越南語 

如果您因為語言問題或殘障而無法透過本計畫取得資訊而您想提出投訴，請致電 1800MEDICARE 
(18006334227) 與 Medicare 聯絡。您每週七天，每天 24 小時均可致電。聽障專線使用者請致

電 18774862048。如需有關向 MediCal 提出投訴的資訊，請於週一至週五上午 8:00 至晚上 
8:00 致電 18554643571（TTY：711）與會員服務部聯絡。 
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당사는 반드시 귀하께서 이해하실 수 있는 방법으로 보험 플랜의 혜택 및 귀하의 권리를 알려드려야 
합니다. 또한 귀하께서 당사의 보험 플랜에 계속해 가입해 있는 한 매년 반드시 귀하의 권리를 
공지해 드려야 합니다. 

귀하께서 이해하실 수 있는 방법으로 정보를 얻으시려면 회원서비스부로 전화해 주십시오. 여러 다른 
언어로 질문에 답변해 드릴 수 있는 직원들이 근무하고 있습니다.  

당사 플랜은 영어 이외의 다른 언어 및 대형 인쇄체, 점자 혹은 오디어 형식으로된 자료도 제공해 드릴 
수 있습니다. Health Net Cal MediConnect로 하여금 항상 회원 정보 자료를 점자, 대형 인쇄체, 
혹은 영어 이외의 다른 언어로 된 대체 형식으로 우송해 드리길 원하시면 회원서비스부로 연락해 
주십시오. 회원 정보 자료를 항상 대체 형식 또는 다른 언어로 받기 위한 지속 요청을 신청하고자 
한다고 회원서비스부 담당자에게 밝혀주십시오. 

주중(월금) 오전 8:00시에서 오후 8:00시 사이에 회원서비스부에 18554643571 (TTY: 711)번으로 
전화하여 본 안내서를 다음 언어로 받아보실 수도 있습니다. 

o 아라비아어  

o 아르메니아어  

o 캄보디아어 

o 중국어 

o 페르시아어 

o 한국어 

o 러시아어 

o 스페인어 

o 타갈로그어 

o 베트남어 

언어 문제 또는 장애로 인해 당사 보험 플랜으로부터 정보를 얻는데 곤란을 겪고 있어 불만을 
제기하고 싶으시면 Medicare 1800MEDICARE(18006334227)로 전화해 주십시오. 연중무휴 
24시간 항시 전화하실 수 있습니다. TTY 사용자는 18774862048번으로 전화하십시오. 
MediCal에 불만을 제기하는 것에 대해 좀 더 알고 싶으시면 주중(월금) 오전 8:00시에서 오후 
8:00시 사이에 회원서비스부에 18554643571 (TTY: 711)번으로 전화해 주십시오. 
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Об обслуживании, покрываемом планом, и о ваших правах мы должны сообщать вам в 
понятной вам форме. Пока вы остаетесь участником нашего плана, мы должны каждый год 
сообщать вам о ваших правах. 

Для того чтобы получать эти сведения в удобной для вас форме, позвоните в наш отдел 
обслуживания. В нашем плане работают люди, которые могут отвечать на вопросы 
участников плана, говорящих на разных языках.  

Кроме того, вы можете получить материалы нашего плана  в переводе на другие языки или в 
других формах, например в виде аудиозаписи или напечатанными крупным шрифтом или 
шрифтом Брайля. Если вы хотите, чтобы план Health Net Cal MediConnect всегда 
присылал вам свои материалы в переводе на другие языки или в других формах, 
например в виде аудиозаписи или напечатанными крупным шрифтом или шрифтом 
Брайля, обратитесь в наш отдел обслуживания. Ответившему сотруднику отдела 
скажите, что вы хотите обратиться с просьбой (standing request) о том, чтобы 
материалы и письма вам всегда присылали в альтернативной форме или в переводе на 
выбранный вами язык.  

Телефон нашего отдела обслуживания 18554643571 (TTY: 711), линия работает с 
понедельника по пятницу с 8:00 утра до 8:00 вечера. Позвоните по этому телефону, и вам 
бесплатно пришлют этот справочник в переводе на выбранный вами язык из следующего 
списка:  

o Арабский.  
o Армянский.  
o Кхмерский. 
o Китайский. 
o Фарси. 
o Корейский. 
o Русский. 
o Испанский. 
o Тагальский. 
o Вьетнамский. 

Если изза инвалидности или недостаточного знания английского языка вам трудно 
разбираться в информации, которую мы вам сообщаем, вы можете подать жалобу в 
программу Medicare. Телефон программы Medicare 1800MEDICARE (18006334227). 
Звонить в программу Medicare можно круглосуточно и без выходных. Если вы пользуетесь 
линией TTY, звоните по телефону 18774862048. Если вы хотите узнать о том, как подать 
жалобу в программу MediCal, позвоните в наш отдел обслуживания, телефон  
18554643571 (TTY: 711). Линия работает с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00. 
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Le explicaremos los beneficios de su plan y sus derechos de una manera que usted pueda 
comprender. Haremos esto cada año de cobertura de nuestro plan. 

Para obtener información de una manera que usted pueda comprender, llame al Departamento de 
Servicios al Afiliado. Nuestro plan cuenta con personas que pueden responder a sus preguntas 
en varios idiomas.  

También podemos proporcionarle material en otros idiomas, además del inglés, y en distintos 
formatos como en braille, en audio o en letra grande. Si desea que Health Net Cal MediConnect 
siempre le envíe los materiales informativos para afiliados en otros formatos, como en braille o 
en letra grande, o en un idioma que no sea inglés, comuníquese con el Departamento de 
Servicios al Afiliado. Dígale al representante que desea realizar una solicitud permanente para 
que siempre le envíen los materiales informativos para afiliados en otro formato o idioma. 

También puede obtener este manual en forma gratuita en los siguientes idiomas llamando al 
Departamento de Servicios al Afiliado al 18554643571 (TTY: 711), de lunes a viernes, de 
8:00 a. m. a 8:00 p. m: 

o Árabe  

o Armenio  

o Camboyano 

o Chino 

o Farsi 

o Coreano 

o Ruso 

o Español 

o Tagalo 

o Vietnamita 

Si tiene dificultades para obtener información de parte de nuestro plan por problemas relacionados 
con el idioma o con una discapacidad y desea presentar una queja, comuníquese con Medicare, 
al 1800MEDICARE (18006334227). Puede llamar las 24 horas del día, los 7 días de la 
semana. Los usuarios de TTY deben llamar al   18774862048. Si desea información sobre 
cómo presentar una queja ante MediCal, comuníquese con el Departamento de Servicios al 
Afiliado al 18554643571 (TTY: 711), de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 8:00 p. m. 
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Dapat naming sabihin sa iyo ang tungkol sa mga benepisyo sa plan at ang iyong mga karapatan 
sa isang paraan na maiintindihan mo. Dapat naming sabihin sa iyo ang tungkol sa iyong mga 
karapatan bawat taon na nasa plan ka namin. 

Para makakuha ng impormasyon sa isang paraan na maiintindihan mo, tawagan ang Member 
Services (Mga Serbisyo sa Miyembro). Ang aming plan ay mayroong mga tao na makakasagot 
sa iyong mga tanong sa iba’t ibang mga wika.  

Mabibigyan ka rin ng aming plan ng mga materyales na nasa mga wika maliban sa Ingles at nasa 
mga format tulad ng malalaking letra, braille, o audio. Kung gusto mong hilingin sa 
Health Net Cal MediConnect na patuloy kang padalhan ng mga materyales para sa miyembro na 
nasa iba pang mga format, tulad ng braille o malalaking letra, o nang nasa wika maliban sa 
Ingles, mangyaring makipagugnayan sa Member Services. Sabihin sa Member Services na 
gusto mong maglagay ng patuloy na kahilingan para palaging makakuha ng mga materyales na 
nasa altenatibong format o wika. 

Maaari mo ring makuha ang handbook na ito sa mga sumusunod na wika nang libre sa 
pamamagitan lang ng pagtawag sa Member Services sa 18554643571 (TTY: 711), Lunes 
hanggang Biyernes, 8:00 a.m. 8:00 p.m: 

o Arabic  

o Armenian  

o Cambodian 

o Chinese 

o Farsi 

o Korean 

o Russian 

o Espanyol 

o Tagalog 

o Vietnamese 

Kung nagkakaproblema kang makakuha ng impormasyon mula sa aming plan dahil sa mga 
problema sa wika o isang kapansanan at gusto mong maghain ng reklamo, tawagan ang 
Medicare sa 1800MEDICARE (18006334227). Maaari kang tumawag nang 24 na oras sa 
isang araw, pitong araw sa isang linggo. Dapat tawagan ng mga gumagamit ng TTY ang  
18774862048. Para sa impormasyon sa paghahain ng reklamo sa MediCal, mangyaring 
makipagugnayan sa Member Services sa 18554643571 (TTY: 711), Lunes hanggang 
Biyernes, 8:00 a.m. hanggang 8:00 p.m. 
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Chúng tôi phải cho quý vị biết về các phúc lợi trong chương trình và quyền của quý vị theo cách 
mà quý vị có thể hiểu được. Chúng tôi phải cho quý vị biết về các quyền của quý vị vào mỗi năm 
mà quý vị tham gia chương trình của chúng tôi. 

Để nhận thông tin theo cách thức quý vị có thể hiểu được, hãy gọi cho bộ phận Dịch Vụ Thành Viên. 
Chương trình của chúng tôi có những người có thể trả lời các câu hỏi của quý vị bằng các ngôn 
ngữ khác nhau.  

Chương trình của chúng tôi cũng cung cấp cho quý vị tài liệu bằng các ngôn ngữ khác ngoài tiếng 
Anh và ở các định dạng như bản in khổ lớn, chữ nổi braille, hoặc bản âm thanh. Nếu quý vị muốn 
Health Net Cal MediConnect phải liên tục gửi cho quý vị các tài liệu dành cho thành viên bằng 
định dạng khác, như chữ nổi braille hoặc bản in khổ lớn hoặc bằng ngôn ngữ khác ngoài tiếng 
Anh, vui lòng liên lạc với Dịch Vụ Thành Viên. Cho Dịch Vụ Thành Viên biết quý vị muốn yêu cầu 
lâu dài rằng quý vị phải luôn nhận được tài liệu của quý vị bằng định dạng hoặc ngôn ngữ khác.  

Quý vị cũng có thể nhận sổ tay này miễn phí bằng các ngôn ngữ dưới đây chỉ cần gọi đến Dịch Vụ 
Thành Viên theo số 18554643571 (TTY: 711), Thứ Hai đến Thứ Sáu, 8 giờ sáng đến 8 giờ tối: 

o Tiếng Ả Rập  

o Tiếng Armenia  

o Tiếng Campuchia 

o Tiếng Trung 

o Tiếng Ba Tư 

o Tiếng Hàn 

o Tiếng Nga 

o Tiếng Tây Ban Nha 

o Tiếng Tagalog 

o Tiếng Việt 

Nếu quý vị đang gặp khó khăn với việc tiếp nhận thông tin từ chương trình của chúng tôi do các vấn 
đề về ngôn ngữ hoặc do khuyết tật và quý vị muốn nộp đơn khiếu nại, hãy gọi cho Medicare theo 
số 1800MEDICARE (18006334227). Quý vị có thể gọi 24 giờ một ngày, bảy ngày một tuần. 
Người dùng TTY cần gọi số 18774862048. Để biết thông tin về cách nộp đơn khiếu nại cho 
MediCal, vui lòng liên lạc bộ phận Dịch Vụ Thành Viên theo số điện thoại 18554643571 
(TTY: 711), Thứ Hai đến Thứ Sáu, 8 giờ sáng đến 8 giờ tối. 
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خواھید شکایتی را اقامھ مشکل مواجھ ھستید و می اگر بھ خاطر مشکالت زبانی یا معلولیت، در دریافت اطالعات از برنامھ درمانی ما با
روز و ھفت ساعت شبانھ 24توانید در تماس بگیرید. می 1800MEDICARE (18006334227)بھ شماره  Medicareکنید، با 

ارائھ شکایت بھ تماس بگیرند. برای کسب اطالعات در مورد  18774862048باید با شماره  TTYروز ھفتھ تماس بگیرید. کاربران 
MediCal 18554643571، لطفاً با خدمات اعضا بھ شماره (TTY:711) ، شب، دوشنبھ تا جمعھ تماس حاصل  8صبح تا  8از

توانید پیام بگذارید. در روز کاری بعدی با شما تماس گرفتھ خواھد ھا و روزھای تعطیل، میفرمایید. بعد از ساعات اداری یا در آخر ھفتھ
 قراری تماس رایگان است.شد. بر
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B. طرفی و احترام با شما رفتار کنیمما باید در تمامی اوقات با عزت، بی 

کنند پیروی کنیم. ما بھ ھرکدام از دالیل زیر علیھ اعضا ما باید از قوانینی کھ از شما در مقابل تبعیض یا رفتار غیرعادالنھ محافظت می
 :شویمتبعیض قائل نمی

 سن •

 تجدید نظر •

 اررفت •

 تجربھ اقامھ دعوی •

 ملیت •

 مدرک قابلیت بیمھ •

 ھویت جنسی •

 اطالعات ژنتیک •

 مکان جغرافیایی در محدوده منطقھ خدماتی •

 وضعیت بھداشتی •

 تاریخچھ پزشکی •

 توانایی ذھنی •

 ناتوانی روانی یا جسمانی •

 اصلیت ملی •

 نژاد •

 دریافت مراقبت درمانی •

 مذھب •

 جنسیت •

 سوگیری جنسی •

 استفاده از خدمات •

برنامھ درمانی ما، شما حق دارید کھ از ھرگونھ مانع یا انزوا در امان باشید کھ ممکن است بھ عنوان ابزاری برای اعمال  تحت مقررات
 تھدید و اجبار، زور، تأدیب، راحتی یا انتقام جویی استفاده شود.

 ما نمی توانیم خدمات را از شما سلب کرده یا شما را برای اعمال حقوق خود مجازات کنیم.

اداره  دفتر حقوق مدنیھایی دارید، با کھ در مورد تبعیض یا رفتار غیرعادالنھ نگرانیرای کسب اطالعات بیشتر یا در صورتیب •
تماس بگیرید. برای کسب اطالعات  (TDD 18005377697) 18003681019خدمات درمانی و انسانی بھ شماره 

 نیز مراجعھ کنید. http://www.hhs.gov/ocrتوانید بھ سایت بیشتر می

 ھمچنین می توانید با دفتر محلی حقوق مدنی تماس بگیرید. •

Office for Civil Rights 
U.S. Department of Health and Human Services 

90 7th Street, Suite 4100 
San Francisco, CA 94103 

 18003681019تلفن: 
 12026193818 فکس:

TDD: 18005377697 

کننده بھ کمک نیاز دارید، با خدمات اعضا تماس بگیرید. اگر اگر معلولیتی دارید یا برای دسترسی بھ مراقبت کننده یا ارائھ •
 تواند کمک کند.شکایتی دارید، از قبیل مشکل دسترسی با صندلی چرخدار، خدمات اعضا می

http://www.hhs.gov/ocr
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C. کنیددسترسی بھ موقع بھ خدمات و داروھای تحت پوشش را پیدا می ما باید تضمین کنیم کھ شما 

توانید برای دریافت خدمات تحت پوشش وقت ویزیت بھ موقع بگیرید و بھ نظر پزشک شما نباید بیشتر برای ویزیت صبر کنید، میاگر نمی
صبح تا  8، از (TTY:711) 18554643571بھ شماره  Health Net's Cal MediConnectتوانید با مرکز خدمات اعضا 

توانید پیام بگذارید. در روز کاری ھا و روزھای تعطیل، میشب، دوشنبھ تا جمعھ تماس حاصل فرمایید. بعد از ساعات اداری یا آخر ھفتھ 8
خدمات را در ظرف مدت توانید توانند بھ شما کمک کنند. اگر نمیھا میبعدی با شما تماس گرفتھ خواھد شد. این تماس رایگان است و آن

 قابل قبولی دریافت کنید، ما باید ھزینھ مراقبت خارج از شبکھ را پرداخت کنیم. 

 بھ عنوان عضوی در برنامھ درمانی ما:

ای کنندهارائھ کننده شبکھارائھ) را در شبکھ ما انتخاب کنید. PCPکننده اصلی مراقبتھای درمانی (شما حق دارید کھ یک ارائھ •
 مشاھده کنید. 3را در بخش  PCPا ما ھمکاری دارد. می توانید اطالعات بیشتری در مورد انتخاب است کھ ب

o کنند با خدمات اعضا تماس برای کسب اطالعات در مورد ارائھ دھندگان شبکھ یا پزشکانی کھ بیمار جدید قبول می
 ھا جستجو کنید.کنندگان و داروخانھگرفتھ یا در فھرست ارائھ

رند بدون دریافت ارجاع نزد متخصص بیماریھای زنان یا متخصص بھداشت زنان دیگری بروند. ارجاع بھ زنان حق دا •
 شما نیست الزم است. PCPگفتھ می شود کھ برای مراجعھ بھ پزشکی کھ  PCPتأییدیھ از 

 کنید.شما حق دارید کھ خدمات تحت پوشش را از ارائھ کنندگان شبکھ در محدوده زمانی قابل قبول دریافت  •

o .این موضوع شامل حق دریافت بھ موقع خدمات از سوی متخصصین می باشد 

 شما حق دارید کھ خدمات اضطراری یا مراقبتی کھ نیاز مبرم دارد را بدون تأیید اولیھ دریافت کنید. •

 شما حق دارید کھ نسخھ ھایتان در ھر یک از داروخانھ ھای شبکھ ما بدون تأخیرات طوالنی پیچیده شوند. •

کننده خارج از شبکھ بروید آگاه شوید. برای کسب اطالعات در مورد ارائھ توانید نزد ارائھما حق دارید از زمانیکھ میش •
 مراجعھ کنید. 3کنندگان خارج از شبکھ، بھ بخش 

د را برای ھای خدماتی فعلی خوکنندگان و اجازهشوید، شما حق دارید کھ ارائھکھ ابتدا عضو برنامھ درمانی ما میھنگامی •
کھ شرایط خاصی برآورده شوند. برای کسب اطالعات بیشتر درباره حفظ ارائھ ماه نگھ دارید در صورتی 12حداکثر 

 مراجعھ کنید. 1دھندگان و تأییدیھ ھای خدمات، بھ بخش 

 ید.شما حق دارید مراقبت را با کمک تیم مراقبتی و مسئول ھماھنگی امور مراقبت از سالمت خودتان اداره کن •

کنید خدمات یا داروھا را در مدت زمان قابل قبول دریافت ، اطالعاتی را در اختیار شما قرار می دھد در مورد اینکھ اگر فکر می9بخش 
نیز اطالعاتی را در اختیار شما قرار می دھد در مورد اینکھ اگر پوشش برای خدمات یا داروھای  9توانید بکنید. بخش نمی کنید چکار می

 توانید بکنید.ا قبول نکردیم و شما با تصمیم ما موافق نیستید چکار میشما ر
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D. ) ما باید از اطالعات درمانی شخصی شماPHIمحافظت کنیم ( 

 کنیم.شما بنابر الزامات قوانین فدرال و ایالتی محافظت می )PHI(ما از اطالعات درمانی شخصی 

در ھنگام عضویت در این برنامھ درمانی در اختیار ما قرار می دھید. ھمچنین شود کھ اطالعات درمانی شخصی شما شامل اطالعاتی می
 شود.شامل پرونده ھای پزشکی شما و سایر اطالعات پزشکی و درمانی می

دھیم  شم حق دارید کھ اطالعاتی را دریافت کنید و نحوه استفاده از اطالعات درمانی خود را کنترل کنید. ما یک اعالمیھ کتبی را بھ شما می
کند. این اعالمیھ کھ اطالعاتی را در مورد این حقوق بھ شما داده و نحوه حفاظت از محرمانگی اطالعات درمانی شما را توصیف می

 "اعالمیھ اصول حفظ حریم خصوصی" نام دارد.

D1 نحوه محافظت ما از اطالعات درمانی شما .PHI 

 را مشاھده نکرده یا تغییر ندھند. ما مطمئن می شویم کھ اشخاص غیرمجاز پرونده ھای شما

ما در بیشتر موارد، اطالعات درمانی شما را بھ شخصی نمی دھیم کھ مراقبت شما را ارائھ نمی کند یا ھزینھ مراقبت شما را نمی پردازد. 
گیری کھ قدرت قانونی تصمیماگر چنین کاری را بکنیم، الزم است کھ ابتدا اجازه کتبی شما را دریافت کنیم. اجازه کتبی را شما یا فردی 

 توانید بدھید.برای شما دارد را می

 .موارد خاصی وجود دارد کھ لزومی ندارد ابتدا اجازه کتبی شما را دریافت کنیم. قانون اینگونھ استثناھا را اجازه داده یا الزم می داند

 بر روی کیفیت مراقبتی ما نظارت دارند. الزم است کھ اطالعات درمانی را در اختیار سازمان ھای دولتی قرار دھیم کھ •

 الزم است کھ اطالعات درمانی را براساس حکم دادگاه در میان بگذاریم. •

اطالعات شما را برای منظورات پژوھشی یا سایر موارد استفاده در میان بگذارد، اینکار برطبق قوانین فدرال  Medicareاگر  •
 درمیان بگذاریم، این کار نیز طبق قوانین فدرال و ایالتی انجام خواھد شد. MediCalانجام خواھد شد. اگر اطالعات شما را با 

D2شما حق مشاھده سوابق پزشکیتان را دارید . 

شما حق دارید کھ سابقھ پزشکی خود را مشاھده کرده و از پرونده ھای خود رونوشت بگیرید. ما اجازه داریم کھ برای رونوشت  •
 ا ھزینھ ای را دریافت کنیم.گرفتن از سابقھ پزشکی از شم

شما حق دارید کھ از ما بخواھید سابقھ پزشکی شما را بروزآوری یا تصحیح کنیم. اگر از ما بخواھید کھ اینکار را بکنیم، ما با  •
 کننده مراقبتھای درمانی شما ھمکاری کرده تا تصمیم بگیریم کھ آیا تغییرات باید انجام شوند.ارائھ

 کھ آیا اطالعات درمانی شما در اختیار دیگران قرار گرفتھ و نحوه انجام اینکار آگاه شوید.شما حق دارید از این •

 اگر سؤاالت یا نگرانی ھایی در مورد رازداری اطالعات درمانی شخصی خود دارید، با خدمات اعضا تماس بگیرید. 

 آمده است.  11از بخش  Iاطالعیھ روال محرمانگی ما در بخش 
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E. در مورد برنامھ درمانی ما، شبکھ ارائھ کنندگان ما و خدمات تحت پوشش شما را در  ما باید اطالعات
 اختیارتان قرار دھیم

، شما حق دارید کھ اطالعاتی را از ما دریافت کنید. اگر بھ انگلیسی تکلم نمی Health Net Cal MediConnectبھ عنوان عضوی در 
بھ ھرگونھ سؤاالتی کھ ممکن است در مورد برنامھ درمانی ما داشتھ باشید ارائھ می کنید، ما خدمات مترجم شفاھی را برای پاسخگویی 

 TTY(کاربران  18554643571شب، دوشنبھ تا جمعھ از طریق شماره  8صبح تا  8توانید از کنیم. برای در اختیار داشتن مترجم می
توانید پیام بگذارید. در روز کاری ھا و روزھای تعطیل، میر آخر ھفتھتماس بگیرند) با ما تماس بگیرید. بعد از ساعات اداری یا د 711با 

توانید این دفترچھ را بھ زبان ھای زیر نیز بھ طور رایگان بعدی با شما تماس گرفتھ خواھد شد. این خدمات برای شما رایگان می باشند. می
 دریافت کنید:

 عربی •

 ارمنی •

 کامبوجی •

 چینی •

 فارسی •

 کره ای •

 روسی •

 یاسپانیای •

 تاگولوگ •

 ویتنامی •

 توانیم اطالعات را بھ صورت بریل، چاپ درشت یا صوتی نیز در اختیار شما قرار دھیم. می

 اگر بھ ھرکدام از اطالعات زیر نیاز دارید، لطفاً با خدمات اعضا تماس بگیرید:

 ھای درمانیاطالعات در مورد نحوه انتخاب یا تغییر برنامھ •

 نی ما، از جملھ:اطالعات در مورد برنامھ درما •

o اطالعات مالی 

o ارزیابی اعضای برنامھ درمانی از خدمات ما 

o تعداد تجدید نظر ھای اقامھ شده توسط اعضا 

o نحوه ترک برنامھ درمانی ما 
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اطالعات در مورد شبکھ ارائھکنندگان و داروخانھھای شبکھ، از جملھ:   •

o ینحوه انتخاب یا تغییر ارائھ کنندگان مراقبتھای درمانی اصل 

o صالحیت ارائھ کنندگان و داروخانھ ھای شبکھ ما 

o نحوه پرداخت دستمزد بھ ارائھ کنندگان در شبکھ ما 

 اطالعات در مورد خدمات و داروھای تحت پوشش و در مورد مقرراتی کھ باید پیروی کنید، از جملھ: •

o خدمات و داروھای تحت پوشش برنامھ درمانی ما 

o محدودیت ھای پوشش و داروھای شما 

o رراتی کھ باید برای دریافت خدمات و داروھای تحت پوشش مراعات کنیدمق 

 توانید بکنید، از جملھ:اطالعات در مورد دلیل عدم پوشش یک مورد و درباره آن چکار می •

o درخواست از ما برای ارائھ دلیل کتبی عدم پوشش یک مورد 

o درخواست از ما برای ایجاد تغییر در تصمیمی کھ اتخاذ کرده ایم 

o ایدرخواست از ما برای پرداخت صورتحسابی کھ دریافت کردهد 

F. شبکھ ارائھ کنندگان نمی توانند بھ طور مستقیم برای شما صورتحساب بفرستند 

. پزشکان، بیمارستان ھا و سایر ارائھ کنندگان در شبکھ ما نمی توانند شما را وادار کنند کھ ھزینھ ای را برای خدمات تحت پوشش بپردازید
کننده مطالبھ کرده را بپردازیم، نمی توانند از شما ھزینھ ای را اخذ کنند. برای کسب اطالعات در مورد ن اگر ما کمتر از آنچھ ارائھھمچنی

 مراجعھ کنید. 7کننده شبکھ تالش کند ھزینھ ای را برای خدمات تحت پوشش از شما اخذ کند چکار کنید، بھ بخش اینکھ اگر ارائھ

G.  برنامھ شما حق دارید کھCal MediConnect ما را در ھر زمان ترک کنید 

 اگر تمایلی نداشتھ باشید ھیچکس نمی تواند شما را در طرح نگھدارد.

 Medicare Advantageاصلی یا برنامھ  Medicareشما حق دارید کھ بیشتر خدمات مراقبت درمانی خود را از طریق  •
 دریافت کنید.

را از برنامھ داروی نسخھ دار یا از برنامھ  Dبخش  Medicareدار  توانید مزایای داروی نسخھشما می •
Medicare Advantage  دریافت کنید. مزایایMediCal .شما ھمچنان از طریق 

Health Net Community Solutions, Inc.  عرضھ خواھند شد مگراینکھ تصمیم بگیرید برنامھ درمانی متفاوتی را کھ
 تخاب کنید. در این کانتی موجود است ان

 Medicare Advantageبرای کسب اطالعات بیشتر درباره اینکھ چھ زمانی می توانید بھ طرح مزایای داروی نسخھ دار یا  •
 مراجعھ کنید. 10جدید ملحق شوید بھ بخش 
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H. شما حق دارید در مورد مراقبت درمانی خود تصمیم بگیرید 

H1ده و در مورد مراقبت درمانی تان تصمیم بگیرید. شما حق دارید از گزینھ ھای درمانی خود آگاه بو 

شما حق دارید کھ اطالعات کامل را از پزشکان خود و سایر ارائھ کنندگان مراقبت درمانی در ھنگام دریافت خدمات دریافت کنید. ارائھ 
 از این حقوق برخوردار ھستید: دھندگان باید درباره شرایطتتان و انتخاب ھای پزشکی بھ روشی کھ متوجھ شوید برایتان توضیح دھند.

 شما حق دارید کھ از ھمھ انواع مداوا آگاه باشید.ھای خود آگاه باشید. از گزینھ •

شما حق دارید کھ از ھرگونھ خطرات موجود آگاه شوید. اگر خدمات یا درمانی بخشی از تجربھ پژوھشی  از خطرات آگاه باشید. •
 برسد. شما حق دارید کھ مداواھای تجربی را قبول نکنید. را تشکیل می دھد باید از قبل بھ آگاھی شما

 شما حق دارید کھ قبل از اتخاذ تصمیم در مورد مداوا نزد پزشک دیگری بروید. .برای دریافت نظر ثانوی •

شما حق دارید کھ ھرگونھ درمانی را قبول نکنید. این موضوع شامل ترک بیمارستان یا مرکز می توانید پاسخ "نھ" بدھید.  •
پزشکی دیگری می شود، حتی اگر پزشک شما برخالف آن توصیھ کند. شما ھمچنین حق دارید کھ از مصرف داروی تجویزشده 

خودداری کنید. اگر مداوا را قبول نکنید یا از مصرف داروی تجویز شده خودداری کنید، از برنامھ درمانی ما کنار گذاشتھ 
ا از مصرف دارو خودداری کنید، شما مسئولیت کامل آنچھ برایتان پیش می آید را بھ نخواھید شد. ولی اگر مداوا را قبول نکنید ی

 عھده می گیرید.

شما حق دارید در صورتیکھ ارائھ کننده قبول نکرد مراقبت ارائھ کند. توانید از ما بخواھید توضیح دھیم کھ چرا ارائھشما می •
 ید باید دریافت کنید از ما توضیح بخواھید.کننده قبول نکرد مراقبتی را ارائھ کند کھ عقیده دار

این موضوع شما حق دارید کھ برای پوشش خدمات یا دارویی کھ ارائھ نشده یا معموالً تحت پوشش نیست از ما درخواست کنید.  •
 نحوه درخواست از برنامھ درمانی برای تصمیم در مورد پوشش را توصیف می کند. 9شود. بخش "تصمیم پوشش" خوانده می

H2حق گفتن آنچھ کھ می خواھید برایتان انجام شود اگر نتوانید در زمینھ مراقبت از سالمت برای خودتان تصمیم بگیرید . 

 توانید:گاھی اوقات اشخاص نمی توانند در مورد مراقبت درمانی از خودشان تصمیم بگیرند. قبل از اینکھ چنین چیزی برایتان پیش بیاید، می

 بھ فردی حق می دھد در مورد مراقبت درمانی برای شما تصمیم بگیرد.کنید کھ  یک فرم کتبی را پر •

در مورد اینکھ اگر نتوانید برای خودتان تصمیم بگیرید می خواھید چطور بھ مراقبت درمانی شما رسیدگی کنند  بھ پزشکان خود •
 دستورات کتبی بدھید.

خوانده می شود. انواع مختلفی از فرم  دستورات پیشرفتھز آن استفاده کنید فرم این سند قانونی کھ می توانید برای ارائھ دستورات خود ا
 .نامھ برای مراقبت درمانیوکالتو  وصیت انتھای حیاتھایی از جملھ دستورات پیشرفتھ وجود دارد و اسامی مختلفی دارند. نمونھ

 یل می توانید اینکار را بکنید. اینکار را بکنید:لزومی ندارد کھ از فرم دستورات پیشرفتھ استفاده کنید ولی در صورت تما

توانید فرم را از پزشکتان، وکیل یا سازمان خدمات حقوقی، یک مددکار اجتماعی دریافت کنید؛ سازمانمی فرم را دریافت کنید. •
ه و مدافعھ (برنامھ مشاور HICAPاز قبیل دھند، می MediCalیا  Medicareھایی کھ اطالعاتی را بھ اشخاص در مورد 

 ھای دستورات پیشرفتھ را داشتھ باشند. نیز ممکن است فرم بیمھ درمانی)

این فرم یک سند قانونی می باشد. عقیده خوبیست کھ از یک وکیل برای تھیھ و تنظیم آن کمک  فرم را پر کرده و امضاء کنید. •
 بگیرید.
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نسخھ ھایی از آن را بھ اشخاصی بدھید کھ الزم است از آن آگاه باشند. باید یک نسخھ از این فرم را بھ پزشکتان بدھید. ھمچنین  •
باید نسخھ از آنرا بھ شخصی بدھید کھ انتخاب کرده اید برای شما تصمیم گیری کند. ھمچنین ممکن است بخواھید کھ نسخھ ھایی 

از آنرا بھ دوستان نزدیک یا اعضای خانواده بدھید. حتماً یک نسخھ از آنرا در خانھ نگھ دارید. 

 .یک نسخھ از آن را بھ بیمارستان ببریداید، اگر قرار است در بیمارستان بستری شوید و فرم دستورات پیشرفتھ را امضاء کرده •

o .بیمارستان از شما خواھید پرسید کھ آیا فرم دستورات پیشرفتھ را امضاء کرده اید و آیا آنرا بھ ھمراه دارید 

o کرده باشید، بیمارستان فرم ھایی را در اختیار دارد و از شما سؤال خواھد کرد کھ آیا اگر فرم دستورات پیشرفتھ را امضاء ن
 می خواھید آنرا امضاء کنید.

 فراموش نکنید کھ این تصمیم شماست کھ فرم دستورات پیشرفتھ را پر کنید یا نکنید.

H3اگر دستورالعمل ھای شما مراعات نشوند چکار کنید . 

را امضاء کرده اید و عقیده دارید کھ پزشک یا بیمارستان از دستورالعمل ھای آن پیروی نکرده اند، می توانید  اگر فرم دستورات پیشرفتھ
 شکایتی را بھ دفتر محلی حقوق مدنی خود تسلیم کنید.

Office for Civil Rights 
 سازمان بھداشت و خدمات انسانی ایاالت متحده آمریکا

90 7th Street, Suite 4100 
San Francisco, CA 94103 

 ) است. TDD: 18005377697( 18003681019شماره تلفن 

I. شما حق دارید کھ شکایت کنید و از ما بخواھید کھ در مورد تصمیماتی کھ اتخاذ کرده ایم تجدید نظر کنیم 

دارید چکار کنید. برای مثال می بھ شما می گوید کھ اگر مشکالت یا نگرانی ھایی در مورد خدمات یا مراقبت تحت پوشش خود  9بخش 
 توانید از ما بخواھید کھ در مورد پوشش تصمیم بگیریم، برای ایجاد تغییرات در تصمیم پوششی درخواست تجدید نظر کنید یا شکایت کنید.

رده اند دریافت کنید. شما حق دارید کھ اطالعاتی را در مورد تجدید نظر ھا و شکایاتی کھ سایر اعضا برعلیھ برنامھ درمانی ما اقامھ ک
 برای دریافت این اطالعات با خدمات اعضا تماس بگیرید.

I1اگر فکر می کنید منصفانھ با شما برخورد نشده است یا حقوقتان تضعیف شده است . 

 نیست  151این مورد مربوط بھ تبعیض در مورد دالیل فھرست شده در صفحھ  اگر فکر می کنید منصفانھ با شما برخورد نشده است 
 می توانید از طریق تماس با مراکز زیر درخواست راھنمایی کنید:

 خدمات اعضا •

مراجعھ  2): برای جزئیات در مورد این سازمان و نحوه تماس با آن، بھ بخش HICAPبرنامھ مشاوره و مدافعھ بیمھ درمانی ( •
 کنید.

ئیات در مورد این سازمان و نحوه تماس با آن، بھ تماس بگیرید. برای جز Cal MediConnectتوانید با برنامھ بازرس می •
 مراجعھ کنید. 2بخش 
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در 24 ساعت شبانھروز و ھفت روز ھفتھ با Medicare بھ شماره 1800MEDICARE (18006334227) تماس  •
بگیرید. کاربران TTY باید با شماره 18774862048 تماس بگیرند. 

I2رد حقوق شما. نحوه دریافت اطالعات بیشتر در مو 

 چندین روش برای دریافت اطالعات بیشتر در مورد حقوق شما وجود دارد:

 با خدمات اعضا تماس بگیرید. •

) تماس بگیرید. برای جزئیات در مورد این سازمان و نحوه HICAPتوانید با برنامھ محلی مشاوره و مدافعھ بیمھ درمانی (می •
 مراجعھ کنید. 2تماس با آن، بھ بخش 

تماس بگیرید. برای جزئیات در مورد این سازمان و نحوه تماس با آن، بھ  Cal MediConnectید با برنامھ بازرس توانمی •
 مراجعھ کنید. 2بخش 

 .Medicare تماس با •

o  برای مطالعھ یا دانلود "حقوقMedicare  و محافظت از آنھا" بھ وبسایتMedicare  .مراجعھ کنید
Protections.pdfandRightsMedicarehttps://www.medicare.gov/Pubs/pdf/11534یا ،( 

o 24  1800روز ھفتھ با شماره  7ساعت شبانھ روز وMEDICARE (18006334227)  تماس بگیرید 
 تماس بگیرند. 18774862048باید با شماره  TTY. کاربران 

J.  از این حق برخوردار ھستید تا توصیھ ھایی درباره سیاست ھای مربوط بھ حقوق و مسئولیت ھای
 اعضا ارائھ کنید 

اگر سؤال یا نگرانی درباره حقوق و مسئولیت ھایتان دارید یا گر برای بھبود سیاست حقوق اعضا پیشنھادی دارید، از طریق تماس با 
شب روزھای دوشبنھ تا جمعھ  8صبح تا  8تماس بگیرند) روزھای  711با  TTY(کاربارن  18554643571ا با شماره خدمات اعض

توانید پیام بگذارید. در روز کاری بعدی با ھا و روزھای تعطیل، میبا خدمات اعضا تماس بگیرید. بعد از ساعات اداری یا در آخر ھفتھ
 ماس رایگان است.شما تماس گرفتھ خواھد شد. این ت

K. ھای جدید و موجودارزیابی فناوری 

ھا یا عالئم خاص توسعھ ھایی است کھ اخیراً برای درمان بیماریھا، داروھا، محصوالت بیولوژیک یا دستگاهھای جدید شامل رویھفناوری
است. طرح ما از در صورت امکان از تصمیم ھای موجود ھا، داروھا، محصوالت بیولوژیک و دستگاهاند یا کاربردھای جدید از رویھیافتھ

 پیروی می کند. Medicareھای پوشش بیمھ محلی و ملی 
 

تعیین نشود، طرح ما فن آوری ھا یا برنامھ ھای جدید را مورد ارزیابی قرار می دھد تا در مزایای طرح گنجانده  Medicareاگر پوشش 
تشاراتی کھ توسط سایر ھمکاران مورد بررسی قرار گرفتھ است، از جملھ بررسی شوند و با ارزیابی اسناد پزشکی منتشر شده فعلی و ان

ھای نظام مند، آزمایش ھای کنترل شده و بدون ترتیب، تحقیقات ھمکاران، مطالعات با ھدف کنترل موردی، تحقیقات آزمایشی با ھدف 
مات است و ھمچنین بررسی دستورالعمل ھای مبتنی بر شواھد تشخیص بیماری ھمراه با نتایج آماری دقیق کھ نشان دھنده ایمنی و تأثیر خد

کھ توسط سازمان ھای ملی و مقامات شناختھ شده ارائھ شده اند، اطمینان حاصل شود کھ اعضا بھ خدمات درمانی ایمن و مؤثر دسترسی 
ای پزشکی شناختھ شده ملی از جملھ ھھای ارائھ شده توسط پزشکان، انجمنھا و ارزیابیھمچنین نظرات، توصیھ Health Netدارند. 

https://www.medicare.gov/Pubs/pdf/11534-Medicare-Rights-and-Protections.pdf


 : حقوق قانونی و مسئولیت ھای شما8بخش  Health Net Cal MediConnectدفترچھ اطالعاتی اعضای 

شب،  8صبح تا  8)، از TTY:711( 18554643571بھ شماره  Health Net Cal MediConnect، لطفاً با اگر سوالی دارید
توانید پیام بگذارید. در روز کاری ھا و روزھای تعطیل، میدوشنبھ تا جمعھ تماس حاصل فرمایید. بعد از ساعات اداری یا در آخر ھفتھ

، از برای کسب اطالعات بیشتربعدی با شما تماس گرفتھ خواھد شد. این تماس رایگان است. 
www.healthnet.com/calmediconnect .151 بازدید کنید ? 

 

ھا و انتشارات ھای ارزیابی تحقیق یا فناوری ارزیابی ملی، گزارشھای انضباطی و یا دیگر سازمانھای تخصص پزشکی، پیمانانجمن
را در نظر  ])NIH]، مؤسسات ملی بھداشت [ CDC، مراکز کنترل بیماری [FDAھای دولتی (بھ عنوان مثال، اداره غذا و دارو، آژانس

 گیرد. می

L. مسئولیت ھای شما بھ عنوان عضوی از طرح 

 بھ عنوان عضوی از برنامھ درمانی، شما مسئول ھستید کھ اقدامات زیر را انجام دھید. اگر سؤاالتی دارید، با خدمات اعضا تماس بگیرید.

کھ باید برای دریافت خدمات و  را برای کسب اطالعات در مورد موارد تحت پوشش و مقرراتی دفترچھ اطالعاتی اعضا  •
 برای اطالع درباره:داروھای تحت پوشش مراعات شوند مطالعھ کنید. 

o  مراجعھ کنید. این بخش ھا موارد تحت پوشش، مواردی کھ تحت پوشش نیستند،  4و  3خدمات تحت پوشش بھ بخش
 کنند.صیف میکنید را برای شما تومقرراتی کھ الزم است تبعیت کنید و مبلغی کھ پرداخت می

o  مراجعھ کنید. 6و  5برای جزییات مربوط بھ داروھای تحت پوشش، بھ بخش ھای 

ھنگامیکھ مراقبت درمانی دریافت میکنید، ھرگونھ پوشش درمانی یا داروی نسخھدار دیگری کھ دارید را بھ اطالع ما برسانید.  •
در صورت داشتن پوشش دیگر  پوشش خود استفاده میکنید. ما ملزم ھستیم اطمینان حاصل کنیم کھ شما دارید از تمام گزینھھای

 لطفاً با خدمات اعضا تماس بگیرید.

ھر زمان کھ خدمات یا دارو  بھ پزشک خود و سایر ارائھکنندگان مراقبت درمانی بگویید کھ در برنامھ درمانی ما عضو ھستید. •
 دریافت میکنید، کارت شناسایی عضویت خود را نشان دھید.

 خود و سایر ارائھ کنندگان مراقبت درمانی کمک کنید تا بھترین مراقبت را در اختیار شما قرار دھند. بھ پزشکان •

o  اطالعاتی کھ الزم دارند را در مورد شما و بھداشت شما بھ آنھا بدھید. تا جاییکھ ممکن است با مشکالت درمانی خود آشنا
 ارائھ کنندگان شما با آنھا موافق ھستید مراعات کنید. شوید. برنامھ ھا و دستورالعمل ھای درمانی را کھ شما و

o  مطمئن شوید کھ پزشکان شما و سایر ارائھ کنندگان از ھمھ داروھایی کھ مصرف می کنید آگاھی دارند. این موضوع شامل
 داروھای نسخھ دار، داروھای بدون نسخھ، ویتامین ھا و مکمل ھای غذایی می شود.

o  ًبپرسید. پزشکان شما و سایر ارائھ کنندگان باید موضوعات را بھ صورتی برای شما توضیح اگر سؤاالتی دارید، حتما
 دھند کھ بتوانید درک کنید. اگر سؤال کردید و پاسخ برایتان قابل درک نیست، دوباره سؤال کنید.

مچنین انتظار داریم کھ در مطب ما انتظار داریم کھ ھمھ اعضای ما بھ حقوق سایر بیماران احترام بگذارند. ھ مالحظھ گر باشید. •
 پزشک خود، بیمارستان و مطب سایر ارائھ کنندگان با احترام رفتار کنید.

 بھ عنوان عضوی در برنامھ درمانی، شما برای پرداخت این ھزینھ ھا مسئول ھستید: آنچھ بدھکار ھستید را پرداخت کنید. •

o  حق بیمھ ھایMedicare  بخشA  وMedicare  بخشB .MediCal  برای بیشتر اعضای 
Health Net Cal MediConnect حق بیمھ ھای بخش ،A  و بخشB کند.شما را پرداخت می 

o  اگر با برنامھMediCal  در ھزینھای سھیم ھستید، قبل از اینکھHealth Net Cal MediConnect  ھزینھ خدمات
 ھ کھ در آن سھیم ھستید، مسئول خواھید بود.شما را بپردازد، نسبت بھ پرداخت مبلغی از ھزین MediCalتحت پوشش 

o  برای برخی داروھای تحت پوشش برنامھ درمانی، شما باید سھم خود از ھزینھ را در ھنگام دریافت دارو بپردازید. این
 عنوان شده است کھ برای داروھا باید چھ مبلغی پرداخت کنید. 6مبلغ یک سھم ھزینھ است (مبلغی ثابت) در بخش 
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o  اگر خدمات یا داروھایی کھ تحت پوشش طرح ما نیستند را دریافت می کنید، باید ھزینھ کامل آنھا را شخصاً خودتان
پرداخت کنید. 

o  اگر با تصمیم ما در مورد پوشش خدمات یا دارو موافق نیستید، می توانید درخواست تجدید نظر کنید. برای کسب اطالعات
 عھ کنید.مراج 9در مورد درخواست تجدید نظر، بھ بخش 

اگر قرار است نقل مکان کنید، اھمیت دارد کھ فوراً بھ ما اطالع دھید. با خدمات اعضا  اگر نقل مکان می کنید بھ ما اطالع دھید. •
 تماس بگیرید.

o ،تنھا اشخاصی کھ در این منطقھ خدماتی زندگی  نمی توانید در این طرح باشید. اگر بھ خارج از منطقھ خدماتی ما بروید
، اطالعاتی را در مورد منطقھ خدماتی ما 1بخش . شوند Health Net Cal MediConnectتوانند عضو می کنندمی

ارائھ میکند. ما می توانیم بھ شما کمک کنیم مشخص کنید کھ آیا بھ خارج منطقھ خدماتی ما نقل مکان می کنید. در طول 
در  Medicareدر برنامھ درمانی یا داروی نسخھ دار  اصلی تغییر داده یا Medicareتوانید بھ دوره عضویت ویژه، می

 محل جدید خود عضو شوید. می توانیم بھ شما بگوییم کھ آیا یک برنامھ درمانی در منطقھ جدید شما داریم. 

o  ھمچنین مطمئن شوید کھ نشانی جدید خود را در ھنگام نقل مکان در اختیارMedicare  وMediCal  قرار دھید. برای
 مراجعھ کنید. 2بھ بخش  MediCalو  Medicareفن ھای شماره تل

o .الزم است کھ سابقھ عضویت شما را بھ  اگر در داخل منطقھ خدماتی ما نقل مکان میکنید، باز ھم الزم است کھ آگاه شویم
 روز نگھ داشتھ و بدانیم کھ چطور با شما تماس بگیریم.

 مک با خدمات اعضا تماس بگیرید.اگر سؤاالت یا دلنگرانی ھایی دارید برای دریافت ک •
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 (تصمیمات پوشش، تجدید نظر ھا، شکایات)  : اگر مشکل یا شکایتی دارید چکار کنید9بخش 

 این بخش درباره چیست؟
 این بخش حاوی اطالعاتی در مورد حقوق شماست این بخش را برای کسب اطالعات در موارد زیر مطالعھ کنید:

 د شکایتی دارید.شما در مورد برنامھ درمانی خو •

 شما بھ خدمات، اقالم یا دارویی نیاز دارید کھ برنامھ درمانی شما گفتھ کھ پوشش نخواھد داد. •

  شما با تصمیمی کھ برنامھ درمانی شما در مورد مراقبت از شما گرفتھ موافق نیستید. •

 شوند.کنید کھ خدمات تحت پوشش شما خیلی زود تمام میشما فکر می •

)، خدمات محلی MSSPھای بلندمدت شامل برنامھ خدمات چندمنظوره سالمندان (ایتی در مورد خدمات و حمایتشما مشکل یا شک •
 ) دارید.NF) و خدمات مراکز پرستاری (CBASبرای افراد بالغ (

ین بخش بھ بخش ھای ا شوند را مطالعھ کنید.ھایی از این بخش کھ بھ موقعیت شما مربوط میای دارید، کافیست بخشاگر مشکل یا نگرانی
 مختلف تقسیم شده است تا بھ راحتی مطالب مورد نظر خود را پیدا کنید.

 اگر در مورد خدمات و حمایت ھای درمانی یا بلند مدت خود با مشکلی مواجھ ھستید
اند برای مراقبت از شما دادهکنندگان شما تشخیص ھای بلندمدتی کھ پزشک و سایر ارائھشما باید مراقبت درمانی، داروھا و خدمات و حمایت

اگر با خدمات درمانیتان مشکل دارید، می توانید از طریق شماره بھ عنوان بخشی از برنامھ مراقبتی الزم است را دریافت کنید. 
ھای مختلفی کھ برای مشکالت و این بخش در مورد گزینھ تماس بگیرید. Cal MediConnectبا برنامھ دادآور  18884528609

برای دریافت راھنمایی در مورد  Cal MediConnectتوانید با برنامھ بازرس دھد، اما ھمیشھ میکایات مختلف دارید توضیحاتی میش
 مراجعھ کنید. 2مشکل خود تماس بگیرید. برای کسب اطالعات بیشتر در مورد دریافت مراقبت، بھ بخش 
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 : مقدمھ1بخش 
 : اگر مشکلی دارید چکار کنید 1.1بخش  •

و  Medicareگوید کھ چھ کار کنید. این فرایندھا را امھ درمانی یا خدمات یا پرداخت ھزینھ مشکلی دارید، این بخش بھ شما میاگر با برن
MediCal اند. ھر فرایند شامل مجموعھ ای از مقررات، روال ھا و مھلت ھایی می باشد کھ باید توسط ما و توسط شما تصویب کرده
 تبعیت شوند.

 ات قانونی چطور؟: عبار1.2بخش  •
عبارات قانونی مشکلی برای برخی از مقررات و مھلت ھا دراین بخش وجود دارند. درک بسیاری از این عبارات ممکن است مشکل باشد، 

 بنابراین ما از کلمات ساده تری بھ جای برخی عبارات قانونی استفاده کرده ایم. ما تا حد ممکن از حروف اختصاری استفاده نمی کنیم.

 رای مثال، خواھیم گفت:ب

 "شکایت کردن" بھ جای "تسلیم یک نارضایتی" •

 یا "تعیین در شرایط بحرانی"، "تعیین پوشش "تصمیم پوششی" بھ جای "تشخیص سازمانی"، "تعیین مزایا"، •

 "تصمیم پوششی سریع" بھ جای "تشخیص تسریع شده" •

ارتباطات واضح و روشن کمک کند، بنابراین آن عبارات را نیز ارائھ میآشنایی با عبارات قانونی مناسب ممکن است بھ شما در برقراری 
 کنیم.

 : برای دریافت کمک با کجا تماس بگیرید2بخش 
 : اطالعات و کمک بیشتر را از کجا دریافت کنید2.1بخش  •

مکن است کھ اگر گاھی اوقات شروع یا پیگیری روال رسیدگی بھ مشکل ممکن است موجب سردرگمی شود. این موضوع مخصوصاً م
حالتان خوب نباشد یا انرژی محدود داشتھ باشید صادق باشد. در موارد دیگر ممکن است دانش کافی را برای انجام مرحلھ بعدی نداشتھ 

 باشید.

 کمک دریافت کنید Cal MediConnectشما می توانید از برنامھ بازرس کل 
تماس بگیرید.  Cal MediConnect Ombuds Programتوانید با برنامھ اگر بھ کمک نیاز دارید، ھمیشھ می

Cal MediConnect Ombuds Program ھای شما پاسخ دھد و بھ شما در یافتن چگونگی حل مشکالت خود تواند بھ پرسشمی
ھا ھای بیمھ یا طرح سالمت ارتباطی ندارد. آنبا ما یا با دیگر شرکت Cal MediConnect Ombuds Programکمک کند. برنامھ 

توانند شما را راھنمایی کنند کھ اطالعات الزم برای استفاده از روندھای گوناگون را کسب کنید. شماره تلفن برنامھ دادآور می
Cal MediConnect: 18884528609  کاربران)TTY  تماس بگیرند). این خدمات رایگان ھستند. برای  18558477914با

 مراجعھ کنید. Iفصل  2فت مراقبت، بھ بخش کسب اطالعات بیشتر در مورد دریا
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 توانید از برنامھ مشاوره و مدافعھ بیمھ درمانی کمک دریافت کنیدمی
توانند بھ سؤاالت شما پاسخ داده و بھ می HICAP) تماس بگیرید. مشاورین HICAPتوانید با برنامھ مشاوره و مدافعھ بیمھ درمانی (می

با ما یا ھیچ شرکت بیمھ یا برنامھ درمانی مرتبط نمی باشد.  HICAPریت مشکل خود چکار کنید. شما کمک کنند کھ بفھمید برای مدی
HICAP  مشاورین کارآموزی دیده ای را در ھر کانتی در استخدام دارد و خدمات رایگان می باشند. شماره تلفنHICAP :

18008240708. 

 Medicareدریافت کمک از 
تماس بگیرید: در اینجا دو روش برای دریافت کمک ذکر  Medicareکمک در مورد مسائل زیر مستقیماً با شما می توانید برای دریافت 

 :Medicareمی شود از 

 تماس بگیرید.  1800MEDICARE (18006334227)روز ھفتھ با شماره  7ساعت شبانروز و  24در  •
TTY :18774862048.این تماس رایگان است . 

 ).http://www.medicare.govبازدید کنید ( areMedicاز وبسایت  •

 توانید از سازمان مراقبت ھای درمانی ھماھنگ کالیفرنیا کمک دریافت کنیدمی
اگراف، عبارت ) یک واگذاری الزم اطالعات است. در این پارb(1368.02پاراگراف زیر تحت قانون بھداشت و ایمنی کالیفرنیا بخش 

 باشد.می MediCal"نارضایتی" بھ معنی یک تجدید نظر یا شکایت در مورد خدمات 

California Department of Managed Health Care  مسئولیت کنترل و نظارت بر طرح ھای مربوط بھ خدمات مراقبت ھای
 18554643571د، باید ابتدا با برنامھ درمانی خود بھ شماره بھداشتی را بر عھده دارد. اگر در مورد برنامھ درمانی خود شکایتی داری

)TTY: 711 ھا و روزھای شب، دوشنبھ تا جمعھ تماس حاصل فرمایید. بعد از ساعات اداری یا در آخر ھفتھ 8صبح تا  8) از ساعت
س رایگان است. قبل از تماس با اداره سلسلھ توانید پیام بگذارید. در روز کاری بعدی با شما تماس گرفتھ خواھد شد. این تماتعطیل، می

ا مراتب اداری شکایات برنامھ درمانیتان را طی کنید. استفاده از این مراحل اعالم نارضایتی بھ این معنی نیست کھ حقوق قانونی احتمالی ی
لھ اورژانسی نارضایتی دارید، اگر درمان ھایی کھ ممکن است در اختیار شما قرار بگیرد را از دست بدھید. اگر در ارتباط با یک مسئ

روز برطرف  30نارضایتی شما بھ خوبی توسط طرح سالمت پاسخ داده نشده است یا اگر نارضایتی شما ھمچنان برای مدت زمان بیش از 
جد شرایط ) واIMRنشده است، می توانید برای دریافت راھنمایی با بخش تماس بگیرید. ھمچنین ممکن است برای بررسی پزشکی مستقل (

یک بررسی بی طرفانھ تصمیمات پزشکی اتخاذشده توسط برنامھ درمانی در رابطھ  IMRواجد شرایط باشید، فرایند IMRباشید. اگر برای
با نیاز پزشکی خدمات یا درمان پیشنھاد شده، تصمیمات پوشش برای مداواھائی کھ ماھیت تجربی ویا تحقیقاتی دارند و عدم توافق در مورد 

رداختی برای خدمات اضطراری یا فوری پزشکی ارائھ خواھد کرد. این اداره، ھمچنین دارای شماره تلفن رایگان مبلغ پ
)1888HMO2219(  و خطTDD  بھ شماره)برای افرادی می باشد کھ ناتوانی شنوایی یا گفتاری دارند. وب )18776889891

ھا را بھ و دستورالعمل IMRھای درخواست ھای شکایت، فرمفرم )http://www.hmohelp.ca.gov( سایت اینترنتی سازمان
 دھد.صورت آنالین ارائھ می

http://www.medicare.gov/
http://www.hmohelp.ca.gov
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 : مشکالت مربوط بھ مزایای شما3بخش 
: آیا باید از روال تصمیمات و تجدید نظر ھای پوششی استفاده کنید؟ یا می خواھید شکایتی را 3.1بخش  •

 تسلیم کنید؟
تنھا الزم است کھ بخش ھایی از این بخش را کھ بھ موقعیت شما مربوط می شوند مطالعھ کنید. جدول اگر یک مشکل یا دلنگرانی دارید، 

 زیر بھ شما کمک خواھد کرد کھ بخش صحیح این بخش را برای مشکالت یا شکایات پیدا کنید.

 آیا مشکل یا دلنگرانی شما در مورد مزایا یا پوشش می باشد؟

الت مربوط بھ پوشش یا عدم پوشش مراقبت پزشکی خاص، خدمات و حمایت ھای بلند مدت یا (چند نمونھ خاص عبارتند از: مشک
  داروھای نسخھ دار، روشی کھ آنھا تحت پوشش بوده و مشکالت مربوط بھ پرداخت ھزینھ مراقبت پزشکی یا داروھای نسخھ دار.)

  بلھ.
 مشکل من در مورد مزایا یا پوشش است.

 176و تجدید نظر بیمھ" در صفحھ قسمت "تصمیم ھا  4بھ بخش 
 مراجعھ کنید.

  خیر.
 مشکل من در این مورد نیست مزایا یا پوشش است.

  .222"نحوه ارائھ شکایت" در صفحھ  بروید: 10بھ بخش 

 : تصمیمات پوشش و تجدید نظر ھا4بخش 
 : مروری بر تصمیمات و تجدید نظر ھای مربوط بھ پوشش 4.1بخش  •

پردازد. این روال میمات مربوط بھ پوشش و درخواست تجدید نظر بھ مشکالت مربوط بھ مزایا و پوشش شما میروال درخواست برای تص
مسئول نمی  Dبھ غیر از سھم بیمھ شده بخش  Medicareشامل مشکالت مربوط بھ پرداخت ھزینھ نیز می شود. شما برای ھزینھ ھای 

 باشید. 

 تصمیم مربوط بھ پوشش چیست؟
گیریم یا در مورد مبلغی کھ برای خدمات پزشکی، باشد کھ در مورد مزایا یا پوشش شما میھ پوشش یک تصمیم اولیھ میتصمیم مربوط ب

اقالم یا داروھای شما پرداخت خواھیم کرد. ما ھر زمان کھ تصمیم بگیریم چھ موردی برای شما تحت پوشش است و چھ مقدار پرداخت می 
 کنیم. کنیم در مورد پوشش تصمیم گیری می

توانید می باشند، ھرکدام می MediCalیا  Medicareاگر شما یا پزشک شما مطمئن نیستید کھ چھ خدمات، اقالم یا دارویی تحت پوشش 
 قبل از اینکھ پزشک خدمات، اقالم یا دارو را ارائھ کند در مورد پوشش تصمیم گیری کنید. 

 تجدید نظر چیست؟
باشد. ایم میکنید اشتباه کردهکھ فکر میاز ما برای بررسی تصمیم خود و تغییر آن در صورتی تجدید نظر روش رسمی برای درخواست

یا  Medicareبرای مثال، ممکن است تصمیم بگیریم کھ خدمات، اقالم یا دارویی کھ می خواھید تحت پوشش نیست یا دیگر تحت پوشش 
MediCal الف می باشید، می توانید درخواست تجدید نظر کنید.نمی باشد. اگر شما یا پزشک شما با تصمیم ما مخ 
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 : دریافت کمک و راھنمایی در مورد تصمیمات و تجدید نظر ھای مربوط بھ پوشش4.2بخش  •
 برای دریافت کمک و راھنمایی برای تصمیمات مربوط بھ پوشش یا درخواست تجدید نظر با چھ شخصی می توانم تماس بگیرم؟ 

 برای کمک و راھنمایی درخواست کنید: توانید از اشخاص زیر می

شب، دوشنبھ تا جمعھ تماس حاصل فرمایید.  8صبح تا  8، از (TTY:711) 18554643571بھ شماره  خدمات اعضابا مرکز  •
ھد توانید پیام بگذارید. در روز کاری بعدی با شما تماس گرفتھ خواھا و روزھای تعطیل، میبعد از ساعات اداری یا در آخر ھفتھ

 شد. این تماس رایگان است.

تماس بگیرید. برنامھ بازرس کل  Cal MediConnect Ombudsھای رایگان با برنامھ بازرس کل برای دریافت کمک •
Cal MediConnect  بھ اشخاصی کھ درCal MediConnect اند در رابطھ با مشکالت مربوط بھ خدمات یا نام کردهثبت
 .18884528609تلفن:  کند. شمارهصورتحساب کمک می

 Health Insurance Counseling and( برنامھ مشاوره و مدافعھ بیمھ درمانیبرای دریافت راھنمایی رایگان با  •
Advocacy Program, HICAP .تماس بگیرید (HICAP  .سازمانی مستقل است. این سازمان بھ این برنامھ وابستگی ندارد

 .18008240780شماره تلفن: 

برای  DMHC) تماس بگیرید. DMHC(ی دریافت راھنمایی رایگان با مرکز راھنمایی در سازمان ھماھنگ خدمات درمانی برا •
در مورد  Cal MediConnectبھ اشخاص ثبت نام شده در  DMHCکنترل و نظارت بر برنامھ ھای درمانی مسئول است. 

است.  18884662219کند. شماره تلفن ک مییا مشکالت صورتحساب کم MediCalتجدید نظر مربوط بھ خدمات 
  استفاده کنند. 18776889891بھ شماره  TDDاشخاص ناشنوا، کم شنوا یا ناگویا می توانند از خط 

صحبت کنید. پزشک شما یا سایر ارائھ کنندگان می توانند برای تصمیم یا تجدید نظر پوشش از  دھندگانپزشک خود یا سایر ارائھبا  •
 ا درخواست کنند.سوی شم

صحبت کنید و از وی بخواھید کھ از سوی شما اقدام کند. می توانید از فرد دیگری بخواھید کھ بھ  یک دوست یا عضو خانوادهبا  •
 عنوان "نماینده" از سوی شما اقدام کند تا برای تصمیم مربوط بھ پوشش درخواست کرده یا درخواست تجدید نظر کند.

o ،خویشاوند یا شخصی دیگری نماینده شما باشد، با خدمات اعضا تماس گرفتھ و برای فرم  اگر می خواھید یک دوست
بھ آدرس  Medicare"انتصاب نماینده" درخواست کنید. می توانید فرم را در وبسایتی 

Forms/downloads/cms1696.pdfForms/CMSgov/Medicare/CMShttps://www.cms.  یا در
 /https://www.healthnet.com/portal/shopping/content/iwc/shoppingوبسایتی ما بھ آدرس 

medicare/duals/appeals_and_grievances.action دھد کھ دریافت کنید. این فرم بھ آن شخص اجازه می
 د. شما باید نسخھ ای از این فرم امضاء شده را بھ ما بدھید.از سوی شما اقدام کن

کھ از سوی شما اقدام کند. شما می توانید با وکیل خودتان تماس گرفتھ یا نام وکیل را از  ھمچنین حق دارید از یک وکیل بخواھید •
جد شرایط بودن خدمات حقوقی انجمن محلی وکال یا سایر خدمات ارجاعی دریافت کنید. برخی گروه ھای قانونی در صورت وا

رایگان را در اختیار شما قرار خواھند داد. اگر می خواھید کھ یک وکیل از سوی شما نمایندگی کند، الزم خواھد بود کھ فرم 
 انتصاب نماینده را پر کنید.

o  باشیدلزومی ندارد کھ وکیل داشتھ ولی برای درخواست ھرگونھ تصمیم در مورد پوشش یا درخواست تجدید نظر. 

https://www.cms.gov/Medicare/CMS-Forms/CMS-Forms/downloads/cms1696.pdf
https://www.healthnet.com/portal/shopping/content/iwc/shopping/medicare/duals/appeals_and_grievances.action
https://www.healthnet.com/portal/shopping/content/iwc/shopping/medicare/duals/appeals_and_grievances.action
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 : کدام بخش از این بخش بھ شما کمک خواھد کرد؟4.3بخش  •
ھر موقعیت مقررات و مھلت  چھار نوع موقعیت مختلف وجود دارند کھ مستلزم تصمیمات و تجدید نظر ھای مربوط بھ پوشش می باشند.

مقرراتی کھ الزم است مراعات شوند را پیدا ایم تا بھ شما کمک شود ھای متفاوت تقسیم کردهھای متفاوتی دارد. ما این بخش را بھ بخش
 شود:شما تنھا باید بخشی را مطالعھ کنید کھ مربوط بھ مشکل شما میکنید. 

مراجعھ  179در صفحھ  5) بھ بخش Part Dاگر درباره خدمات، موارد مختلف و داروھا با مشکلی مواجھ شدید (بجز داروھای  •
 ر استفاده کنید:کنید. برای مثال، از این بخش در موارد زی

o کنید و عقیده دارید کھ این مراقبت تحت پوشش برنامھ درمانی ما میخواھید را دریافت نمیشما مراقبت پزشکی کھ می
 باشد.

o کنیم و عقیده دارید کھ این خواھد برای شما تجویز کند تصویب نمیما خدمات، اقالم یا داروھایی را کھ پزشک شما می
 باشد.مراقبت باید تحت پوشش 

مراجعھ کنید. داروھای موجود در "فھرست داروھای  5نیستند، فقط بھ بخش  Part Dاگر داروھا تحت پوشش توجھ:  –
نیستند. برای تجدید نظر در مورد داروھای  Part Dھستند تحت پوشش  "NT" تحت پوشش" کھ دارای عبارت

Part D  مراجعھ کنید. 195بھ صفحھ 

o کنید باید تحت پوشش باشند ولی ما ھزینھ این مراقبت را ا دریافت کردید کھ فکر میشما مراقبت پزشکی یا خدماتی ر
 کنیم.پرداخت نمی

o  شما خدمات پزشکی یا اقالمی را دریافت کرده و ھزینھ آنھا را پرداخت کردید چون فکر می کردید تحت پوشش بودند و
 می خواھید از ما درخواست کنید کھ بھ شما بازپرداخت کنیم. 

o شما گفتھ شده کھ پوشش برای مراقبتی کھ دریافت می کردید کاھش پیدا کرده یا متوقف خواھد شد و با تصمیم ما  بھ
  موافق نیستید.

شود برای مراقبت بیمارستانی، مراقبت درمانی در محیط خانھ، مراقبت در اگر پوششی کھ متوقف می توجھ: –
باشد، الزم است ) میCORFبیماران سرپایی ( مرکز پرستاری تخصصی یا خدمات مرکز توانبخشی جامع

کھ یک بخش جداگانھ از این بخش را مطالعھ کنید چون مقررات خاصی در مورد این انواع مراقبت اعمال 
 مراجعھ کنید. 205و  199در صفحھ ھای  8و  7شوند. بخ بخش ھای می

برای مثال، از این بخش در موارد زیر استفاده  ست.ارائھ شده ا Part Dاطالعاتی درباره داروھای  195در صفحھ  6در بخش  •
 کنید:

o خواھید کھ از ما درخواست کنید در مورد پوشش داروی بخش میD  فھرست  فھرست داروھای تحت پوششکھ در)
 دارویی) ما نیست استثنایی قائل شویم.

o نید صرفنظر کنیم.کمی خواھید از ما درخواست کنید کھ از محدودیت ھای مقدار دارویی کھ دریافت می 

o .می خواھید از ما درخواست کنید دارویی را تحت پوشش قرار دھیم کھ بھ تأیید اولیھ نیاز دارد  

o کنید کھ باید اینکار ما درخواست یا استثنای شما را تصویب نکردیم و شما یا پزشک شما یا تجویز کننده دیگری فکر می
 را می کردیم.
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o ھ ھزینھ داروی نسخھ داری را کھ قبالً خریداری کردید بپردازیم. (این موضوع برای می خواھید از ما درخواست کنید ک
 تصمیم در مورد پوشش پرداخت ھزینھ می باشد.)

اگر فکر می کنید پزشک سریع شما را از بیمارستان ترخیص کرده است، برای اطالع درباره نحوه درخواست از ما برای پوشش  •
 از این بخش در موارد زیر استفاده کنید: مراجعھ کنید. 208در صفحھ  7بھ بخش  حضور بیشتر بیمار در بیمارستان

o کنید کھ پزشک خیلی زود از شما می خواھد کھ بیمارستان را ترک کنید.شما در بیمارستان ھستید و فکر می 

امع بیماران سرپایی اگر فکر می کنید خدمات مراقبت از سالمت در منزل، مراکز پرستاری حرفھ ای و مراکز بازپروری ج •
)CORF مراجعھ کنید. 214در صفحھ  8) بسیار زود تمام شده اند، بھ بخش 

ساعت شبانروز و ھفت روز ھفتھ با خدمات اعضا بھ شماره با شماره  24اگر مطمئن نیستید کھ از کدام قسمت باید استفاده کنید، لطفاً در 
18554643571 (TTY:711) بھ تا جمعھ تماس حاصل فرمایید. بعد از ساعات اداری یا در آخر ھفتھشب، دوشن 8صبح تا  8، از

  این تماس رایگان است.توانید پیام بگذارید. در روز کاری بعدی با شما تماس گرفتھ خواھد شد. ھا و روزھای تعطیل، می

تماس  Cal MediConnectمھ دادآور با برنا 18884528609اگر بھ راھنمایی یا اطالعات بیشتری نیاز دارید، از طریق شماره 
 بگیرید.

 ) D: مشکالت مربوط بھ خدمات، اقالم و داروھا (بھ غیر از داروھای بخش 5بخش 
 : چھ ھنگام از این بخش استفاده کنید5.1بخش  •

بلندمدت دارید  ھای پزشکی، بھداشت رفتاری واین بخش در مورد این است کھ اگر مشکالتی در مورد مزایای خود برای خدمات و حمایت
)LTSSتوانید از این بخش برای مشکالت مربوط بھ داروھایی استفاده کنید کھ تحت پوشش بخش ) چھ کار کنید. ھمچنین میD  .نیستند

برای تجدید نظر  6نیستند. از قسمت  Dاند تحت پوشش بخش عالمت زده شده "NT" داروھایی کھ در فھرست داروھای تحت پوشش با
 استفاده کنید. Dداروھای بخش 

 این بخش اطالعاتی را در مورد اینکھ در ھر یک از موقعیت ھای زیر چکار کنید بھ شما می دھد:

) مورد نیاز شما را تحت LTSSھای پزشکی، بھداشت رفتاری یا بلند مدت (کنید کھ ما خدمات و حمایتفکر می .1
 کنید.دھیم ولی آن را دریافت نمیپوشش قرار می

توانید از برنامھ درمانی بخواھید کھ تصمیم پوششی بگیرد. برای کسب اطالعات بیشتر میانید بکنید: توچھ کار می
 مراجعھ کنید.  180صفحھ  5.2درباره درخواست تصمیم گیری در مورد پوشش بیمھ بھ بخش 

کھ باید اینکار را میکنید ایم و شما فکر میخواھد بھ شما ارائھ کند را تصویب نکردهما مراقبتی کھ پزشک شما می .2
  کردیم.

توانید در مورد تصمیم عدم تصویب مراقبت توسط ما تجدید نظر کنید. برای اطالع درباره میتوانید بکنید: چھ کار می
 بروید. 182در صفحھ  5.3ارائھ درخواست تجدید نظر بھ بخش 

 دھیم، ولی پرداخت نخواھیم کرد.کنید ما تحت پوشش قرار میخدمات یا اقالمی را دریافت کردید کھ فکر می .3
توانید در مورد تصمیم عدم پرداخت ما تجدید نظر کنید. برای اطالع درباره ارائھ میتوانید بکنید: چھ کار می

 بروید. 182در صفحھ  5.3درخواست تجدید نظر بھ بخش 
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کردید تحت پوشش بودند و میشما خدمات یا اقالمی را دریافت کرده و ھزینھ آنھا را پرداخت کردید چون فکر می .4
 خواھید ما برای این خدمات یا اقالم بھ شما بازپرداخت کنیم.

برای اطالع درباره درخواست  می توانید از ما بخواھید کھ آنرا بھ شما بازپرداخت کنیم. توانید بکنید:چھ کار می
 بروید. 192در صفحھ  5.5پرداخت توسط طرح بھ بخش 

 مات خاص کاھش داده یا متوقف کرده ایم و شما با تصمیم ما موافق نیستید.ما پوشش شما را برای خد .5
توانید در مورد تصمیم ما درباره کاھش یا توقف خدمات تجدید نظر کنید. برای اطالع میتوانید بکنید: چھ کار می

 بروید. 182در صفحھ  5.3درباره ارائھ درخواست تجدید نظر بھ بخش 

ف خواھد شد برای مراقبت بیمارستانی، مراقبت درمانی در خانھ، مراقبت مرکز پرستاری اگر پوششی کھ متوقتوجھ: 
) می باشد، ممکن است مقررات ویژه ای اعمال CORFتخصصی یا خدمات مرکز توانبخشی جامع بیماران سرپایی (

 بروید. 214و  208در صفحھ ھای  8یا  7شوند. برای کسب اطالعات بیشتر بھ بخش ھای 

 : درخواست برای تصمیم مربوط بھ پوشش5.2بخش  •
ھای بلندمدت نحوه درخواست برای تصمیم مربوط بھ پوشش برای دریافت خدمات پزشکی، بھداشت رفتاری یا برخی خدمات و حمایت

 ) NFیا  MSSP، CBAS(خدمات 

ستید، یا از نماینده یا پزشک خود برای درخواست تصمیم مربوط بھ پوشش، با ما تماس بگیرید، نامھ ارسال کنید کنید یا فکس بفر
 درخواست کنید کھ برای تصمیم از ما درخواست کنند. 

شب، دوشنبھ تا جمعھ تماس حاصل فرمایید.  8صبح تا  8، از (TTY:711) 18554643571توانید با شماره با شماره می •
ذارید. در روز کاری بعدی با شما تماس گرفتھ خواھد توانید پیام بگھا و روزھای تعطیل، میبعد از ساعات اداری یا در آخر ھفتھ

 شد. این تماس رایگان است. 

 18002812999توانید بھ این شماره برای ما فکس بفرستید: می •

 توانید بھ آدرس زیر برای با ما نامھ ارسال کنید: می •

Health Net Community Solutions, Inc. 
P.O. Box 10422 

Van Nuys, CA 914100422 
 

 دریافت تصمیم مربوط بھ پوشش چقدر طول می کشد؟

روز تقویمی بھ شما اعالم نکنیم، می 14روز تقویمی بعد از درخواست شما طول می کشد. اگر تصمیم خود را ظرف  14معموالً حداکثر 
 توانید درخواست تجدید نظر کنید.

روز تقویمی  14ارسال خواھیم کرد کھ بھ شما خواھد گفت کھ حداکثر  گاھی اوقات بھ وقت بیشتری نیاز داریم، و نامھ ای را برای شما
 دیگر الزم داریم. در این نامھ توضیح خواھیم داد کھ بھ چھ دلیل بھ زمان بیشتری نیاز است.

 آیا می توانیم تصمیم در مورد پوشش را سریعتر دریافت کنم؟

اگر  دارید، باید برای "تصمیم پوششی سریع" از ما درخواست کنید. اگر بھ خاطر وضعیت سالمتی خود بھ پاسخ سریعتری نیاز بلھ.
 ساعت بھ آگاھی شما خواھیم رسانید.  72درخواست را قبول کنیم، تصمیم خود را در ظرف 
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تقویمی  روز 14ولی گاھی اوقات بھ وقت بیشتری نیاز داریم، و نامھ ای را برای شما ارسال خواھیم کرد کھ بھ شما خواھد گفت کھ حداکثر 
 دیگر الزم داریم. در این نامھ توضیح خواھیم داد کھ بھ چھ دلیل بھ زمان بیشتری نیاز است.

 

 

 

 درخواست برای تصمیم پوششی سریع: 

اگر برای تصمیم پوششی سریع درخواست می کنید، با تماس گرفتن یا ارسال فکس برای برنامھ درمانی ما شروع کنید تا از  •
  قبتی کھ می خواھید را پوشش دھیم.ما درخواست کنید مرا

 شب، دوشنبھ تا جمعھ با ما تماس بگیرید. 8صبح تا  8، از (TTY:711) 18554643571توانید با شماره می •
توانید پیام بگذارید. در ھا و روزھای تعطیل، میشب، دوشنبھ تا جمعھ. بعد از ساعات اداری یا در آخر ھفتھ 8صبح تا  8از 

برای ما فکس  18002812999ی با شما تماس گرفتھ خواھد شد. این تماس رایگان است؛ یا بھ شماره روز کاری بعد
 مراجعھ کنید. 2صفحھ  2بفرستید. برای جزئیات نحوه تماس با ما بھ بخش 

 توانید از پزشک یا نماینده خود بخواھید کھ با ما تماس بگیرند.ھمچنین می •

 شوند:برای تصمیم پوششی سریع ذکر میدر اینجا مقررات درخواست از ما 

 شما باید دو شرط زیر را برای دریافت تصمیم پوششی سریع برآورده کنید:

تنھا در صورتی دریافت می کنید کھ برای مراقبت یا موردی درخواست می کنید کھ دریافت شما یک تصمیم پوششی سریع را  .1
توانید تصمیم اید نمیباشد کھ قبالً دریافت کردهراقبت یا موردی می(اگر درخواست شما در مورد پرداخت برای م نکرده اید.

 پوششی سریع دریافت کنید.)

ضرر جدی بھ سالمتی روز تقویمی بتواند  14در صورتی می توانید تصمیم پوششی سریع دریافت کنید کھ تنھا مھلت متعارف  .2
 ..شما وارد کرده یا بھ توانایی شما در عملکرد آسیب وارد کند

 گر پزشک شما بگوید کھ بھ تصمیم پوششی سریع نیازدارید، ما بھ طور خودکار آنرا بھ شما خواھیم داد.ا •

اگر بدون حمایت پزشک خود برای تصمیم پوششی سریع درخواست کنید، ما تصمیم خواھیم گرفت کھ آیا تصمیم پوششی سریع را  •
 دریافت کنید یا خیر.

o ا شرایط تصمیم پوششی سریع را برآورده نمی کند، نامھ ای را برای شما اگر تصمیم بگیریم کھ وضعیت سالمتی شم
 روز تقویمی استفاده خواھیم کرد. 14ارسال خواھیم کرد. ھمچنین در عوض، از مھلت متعارف 

o  این نامھ بھ شما خواھد گفت کھ اگر پزشک شما برای تصمیم پوششی سریع درخواست کند، آنرا بھ طور خودکار ارائھ
 کرد. خواھیم 

o  در این نامھ ھمچنین درباره نحوه ارائھ "شکایت سریع" درباره تصمیم ما در مورد ارائھ پوشش استاندارد بھ جای
تصمیم گیری در مورد پوشش دھی سریع اطالعاتی ارائھ شده است. برای کسب اطالعات بیشتر در مورد روند ارائھ 

 مراجعھ کنید. 224در صفحھ  10درخواست شکایت، از جملھ شکایت ھای سریع، بھ بخش 

 
  شده" است." "تصمیم تسریعتصمیم پوششی سریعبرای" عبارت قانونی
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 اگر تصمیم در مورد پوشش بلھ باشد، چھ موقع خدمات یا اقالم را دریافت خواھم کرد؟

ساعت (برای تصمیم  72روز تقویمی (برای تصمیم پوششی متعارف) یا  14مجوز (اجازه از قبل) دریافت خدمات یا اقالم را ظرف 
گیری در مورد پوشش را تمدید کنیم، ما پوشش را در کرد. اگر زمان الزم برای تصمیمپوششی سریع) از زمان درخواست دریافت خواھید 

 خاتمھ دوره تمدیدیافتھ تایید خواھیم کرد.

 اگر تصمیم پوشش خیر باشد، چطور آگاه خواھم شد؟ 

 ی گوید.بھ شما م خیرباشد، نامھ ای را برای شما ارسال خواھیم کرد کھ دالیل ما را برای جواب  خیراگر پاسخ 

اگر جواب خیر بدھیم، شما حق دارید کھ توسط درخواست تجدید نظر از ما درخواست کنید کھ تصمیم را تغییر دھیم.  •
 درخواست تجدید نظر بھ معنی درخواست از ما برای بررسی تصمیم مربوط بھ عدم ارائھ پوشش می باشد. 

روال تجدید نظر خواھید رفت (برای  1ست کھ بھ مرحلھ اگر تصمیم بگیرید کھ درخواست تجدید نظر کنید، بدین معنی ا •
 کسب اطالعات بیشتر بخش بعد را بخوانید).

 )Dتجدید نظر برای خدمات، اقالم و داروھا (بھ غیر از داروھای بخش  1: مرحلھ 5.3بخش  •
 تجدید نظر چیست؟

تجدید نظر روش رسمی برای درخواست از ما برای بررسی تصمیم 
باشد. ایم میکنید اشتباه کردهکھ فکر میر صورتیخود و تغییر آن د

کننده دیگری با تصمیم ما مخالف است، اگر شما یا پزشک شما یا ارائھ
 توانید درخواست تجدید نظر کنید. می

شروع کنید. اگر  1در بیشتر موارد باید تجدید نظر خود را در مرحلھ 
 MediCalاز خواھید کھ ابتدا تجدید نظری را برای خدماتی نمی

توانید در موارد خاص بررسی مستقل پزشکی اقامھ کنید، می
مراجعھ  178درخواست کنید. برای کسب اطالعات بیشتر بھ صفحھ 

 کنید.

اگر در حین روند تجدید نظر بھ کمک و راھنمایی نیاز دارید می 
با برنامھ دادآور  18884528609توانید از طریق شماره 

Cal MediConnect اس بگیرید. برنامھ دادآور تم
Cal MediConnect  مرتبط با ما یا ھیچ شرکت بیمھ یا طرح

 سالمت دیگری نیست.

 چیست؟ 1تجدید نظر مرحلھ 

اولین تجدید نظر بھ برنامھ درمانی ماست. ما  1تجدید نظر مرحلھ 
تصمیم خود در مورد پوشش را بررسی خواھیم کرد تا ببینیم کھ آیا 

رسی گر شخصی خواھد بود کھ تصمیم اصلی صحیح بوده است. بر
در مورد پوشش را اتخاذ نکرده بود. ھنگامیکھ بررسی را تمام 
 کردیم، تصمیم خود را بھ طور کتبی بھ شما ارائھ خواھیم کرد.

 1نحوه درخواست تجدید نظر مرحلھ ه اجمالی: نگا

توانید درخواست خود را شما، پزشک شما یا نماینده شما می
ھمچنین بھ طور کتبی نوشتھ و برای ما ارسال یا فکس کنید. 

توانید با ما تماس گرفتھ و درخواست درخواست تجدید می
 نظر کنید.

از  روز (اعم از کاری و غیرکاری) 60ظرف  •
ھ در مورد آن درخواست تجدید نظر میتصمیمی ک

کنید درخواست کنید. اگر بھ دلیل موجھی این موعد 
مقرر را از دست بدھید، ھمچنان می توانید 
 176درخواست تجدید نظر ارائھ کنید (بھ صفحھ 

 مراجعھ کنید.) 

اگر بھ این دلیل درخواست تجدید نظر داده اید کھ  •
دریافت آن  ما بھ شما گفتھ ایم خدماتی کھ درحال

ھستید تغییر می کند یا متوقف خواھد شد، اگر می 
خواھید ھمچنان خدمات را دریافت کنید و در ھمین 
حال روند تجدید نظر نیز ادامھ یابد، تعداد روزھای 

کمتری برای ارائھ درخواست تجدید نظر فرصت 
 مراجعھ کنید). 174دارید (بھ صفحھ 

کھ بھ ھایی برای کسب اطالعات درباره مھلت •
شود بھ خواندن این تجدید نظر شما مربوط می

 بخش ادامھ دھید.
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 دید نظر برود. تج 2اگر بعد از بررسی بھ شما اطالع دادیم کھ خدمات یا اقالم تحت پوشش نبوده اند، پرونده شما ممکن است بھ مرحلھ 

 چیست؟ 1نحوه درخواست تجدید نظر مرحلھ 
توانید با شماره کننده دیگری یا نماینده شما باید با ما تماس بگیرید. میبرای شروع تجدید نظر، شما، پزشک شما یا ارائھ •

18554643571 (TTY:711) اداری یا در آخر  بعد از ساعات شب، دوشنبھ تا جمعھ با ما تماس بگیرید. 8صبح تا  8، از
توانید پیام بگذارید. در روز کاری بعدی با شما تماس گرفتھ خواھد شد. این تماس رایگان است. ھا و روزھای تعطیل، میھفتھ

 مراجعھ کنید. 2برای دریافت اطالعات بیشتر در مورد نحوه تماس با ما برای درخواست تجدید نظر، بھ بخش 

 ارف" یا "تجدید نظر سریع" درخواست کنید.توانید برای "تجدید نظر متعمی •

اگر برای تجدید نظر متعارف یا تجدید نظر سریع درخواست می کنید، تجدید نظر خود را بھ صورت کتبی اقامھ کرده یا با ما  •
  تماس بگیرید.

o :می توانید درخواست کتبی خود را بھ نشانی زیر تسلیم کنید 

 Health Net Community Solutions, Inc. 
P.O. Box 10422 

Van Nuys, CA 914100422 

o  :می توانید درخواست خود را بھ صورت آنالین در آدرس زیر تسلیم کنید
https://www.healthnet.com/portal/member/content/iwc/member/unprotected/health_plan/ 

content/file_ag_duals.action 

o  18554643571ی دوشنبھ تا جمعھ از طریق شماره شب روزھا 8صبح تا  8ھمچنین می توانید از )TTY بھ شماره :
ھا و تماس بگیرید. بعد از ساعات اداری یا آخر ھفتھ Health Net Cal MediConnectخدمات اعضای  با 711

  ان است.توانید پیام بگذارید. در روز کاری بعدی با شما تماس گرفتھ خواھد شد. برقراری تماس رایگروزھای تعطیل، می

روز تقویمی از زمان دریافت تجدید نظر شما ارسال خواھیم کرد کھ دریافت آنرا بھ اطالع شما  5ما نامھ ای را در ظرف  •
 می رساند.

 

 

 تواند از سوی من درخواست تجدید نظر کند؟آیا شخص دیگری می

کننده کند. ھمچنین شخصی بھ غیر از پزشک شما یا ارائھ تواند برای شما درخواست تجدید نظرکننده دیگری میپزشک شما یا ارائھ بلھ.
تواند از سوی شما درخواست تجدید نظر کند، ولی ابتدا باید یک فرم انتصاب نماینده را پر کنید. این فرم بھ آن شخص دیگر دیگری می

 اجازه می دھد کھ از سوی شما اقدام کند. 

بھ آدرس  Medicareا تماس گرفتھ و برای آن درخواست کنید یا از وبسایت برای دریافت فرم انتصاب نماینده، با خدمات اعض
fForms/downloads/cms1696.pdForms/CMShttps://www.cms.gov/Medicare/CMS یا وبسایت ما بھ آدرس 

https://www.healthnet.com/portal/shopping/content/iwc/shopping/medicare/duals/appeals_and_ 
grievances.action .بازدید کنید 

 
 " می باشد.تجدید نظر تسریع شده“برای "تجدید نظر سریع"  عبارت قانونی

https://www.cms.gov/Medicare/CMS-Forms/CMS-Forms/downloads/cms1696.pd
https://www.healthnet.com/portal/member/content/iwc/member/unprotected/health_plan/
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کننده دیگری باشد، ما باید فرم انتصاب نماینده را قبل از اینکھ اگر تجدید نظر از سوی شخصی بھ غیر از شما یا پزشک شما یا ارائھ
 دگی کنیم دریافت نماییم.بتوانیم بھ تجدید نظر رسی

 برای تجدیدنظرخواھی چقدر فرصت دارم؟
 داریم برای تجدید نظر درخواست کنید. مان ارسال میسازی شما از تصمیمای کھ برای آگاهاز تاریخ مندرج بر نامھ روز 60شما باید ظرف 

ت فرصت بیشتری را برای درخواست تجدید نظر بھ اگر این مھلت سپری شود و برای سپری شدن آن دلیل خوبی داشتھ باشید، ممکن اس
شما بدھیم. چند نمونھ دلیل خوب: شما بھ بیماری وخیمی مبتال بودید یا اطالعات اشتباه را در مورد مھلت درخواست برای تجدید نظر بھ 

 شما داده باشیم.

کنید تغییر خواھد کرد یا تی کھ در حال حاضر دریافت میایم خدمااگر بھ دلیل این درخواست تجدید نظر کنید کھ بھ شما اطالع داده توجھ:
شود بھ اگر بخواھید کھ حینی کھ تجدید نظرتان پیگیری می کنیدتعداد روز کمتری برای درخواست تجدید نظر دریافت میمتوقف خواھد شد، 

تجدید نظر ادامھ خواھد داشت" در صفحھ  1دریافت آن خدمات ادامھ دھید. برای کسب اطالعات بیشتر، بخش "آیا مزایای من در مرحلھ 
 مراجعھ کنید. 186

 آیا می توانم رونوشت پرونده خود را دریافت کنم؟
شب، دوشنبھ  8صبح تا  8از  ،(TTY:711) 18554643571ای از آن با مرکز خدمات اعضا بھ شماره برای درخواست نسخھ بلھ.

ھا و تماس بگیرید. بعد از ساعات اداری یا آخر ھفتھ Health Net Cal MediConnectتا جمعھ تماس حاصل فرمایید. خدمات اعضای 
  توانید پیام بگذارید. در روز کاری بعدی با شما تماس گرفتھ خواھد شد. برقراری تماس رایگان است.روزھای تعطیل، می

 تواند اطالعات بیشتری را در مورد تجدید نظر من بھ شما بدھد؟آیا پزشک من می
 توانید اطالعات بیشتری را در حمایت از تجدید نظر خود بھ ما بدھید.شما و پزشک شما می ،بلھ

 گیری ما در مورد تجدید نظر چیست؟ نحوه تصمیم
ما با دقت بھ ھمھ اطالعات مربوط بھ درخواست شما برای پوشش مراقبت پزشکی توجھ می کنیم. سپس بھ این موضوع توجھ می کنیم کھ 

مراعات کردیم. بررسی گر شخصی خواھد بود کھ تصمیم اصلی را اتخاذ  بھ درخواست شما خیرت را در ھنگام دادن پاسخ آیا ھمھ مقررا
 نکرده بود.

 اگر بھ اطالعات بیشتری نیاز داشتھ باشیم، ممکن است از شما یا پزشک شما برای آن درخواست کنیم. 

 خواھم شد؟چھ موقع از تصمیم مربوط بھ تجدید نظر "متعارف" آگاه 
روز تقویمی بعد از دریافت تجدید نظر شما ارائھ کنیم. اگر از لحاظ وضعیت سالمتی شما الزم باشد،  30ما باید پاسخ خود را در ظرف 

 تصمیم خود را زودتر بھ شما ارائھ خواھیم کرد. 

 14آوری کنیم، ممکن است تا حداکثر ولی اگر برای وقت بیشتری درخواست کنید، یا اگر الزم باشد کھ اطالعات بیشتری را جمع  •
ای بھ شما خواھیم فرستاد کھ روز تقویمی طول بکشد. اگر تصمیم بگیریم کھ روزھای بیشتری را صرف اتخاذ تصمیم کنیم، نامھ

 توضیح دھیم چرا بھ زمان بیشتری نیاز داریم.

یک "شکایت سریع" را در مورد تصمیم ما برای صرف توانید اگر عقیده دارید کھ نباید روزھای بیشتری را صرف اینکار کنیم، می •
ساعت بھ شکایت شما پاسخ خواھیم داد. برای  24روزھای اضافی تسلیم کنید. وقتی شکایت سریع را تسلیم می کنید، ما در ظرف 

 مراجعھ کنید.  222در صفحھ  10کسب اطالعات بیشتر در مورد روند ارائھ شکایت، از جملھ شکایت سریع، بھ بخش 
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اگر ظرف 30 روز تقویمی یا در خاتمھ روزھای اضافی (اگر از آنھا استفاده کنیم) بھ تجدید نظر شما پاسخ ندھیم، بھ طور خودکار  •
 Medicare پرونده شما را بھ مرحلھ 2 روال تجدید نظر ارسال میکنیم درصورتیکھ مشکل شما در مورد پوشش خدمات یا اقالم

MediCal باشد، الزم  تد بھ شما اطالع خواھیم داد. اگر مشکل شما در مورد پوشش خدمات یا اقالم باشد. وقتی چنین اتفاقی بیاف
خواھد بود کھ خودتان یک تجدید نظر مرحلھ 2 را تسلیم کنید. برای کسب اطالعات بیشتر در مورد سطح 2 روند تجدید نظر بھ 

بخش 5.4 در صفحھ 187 مراجعھ کنید. 

روز تقویمی بعد از دریافت تجدید  30، باید پوشش را ظرف پاسخ بلھ بدھیمھمھ مواردی کھ درخواست کردید اگر نسبت بھ بخشی از یا 
 نظر شما تصویب یا ارائھ کنیم.

ای را برای شما ارسال خواھیم کرد. اگر مشکل شما در مورد پوشش ، نامھخیر باشداگر پاسخ بھ بخش یا ھمھ مواردی کھ درخواست کردید 
ارسال  2باشد، این نامھ بھ شما خواھد گفت کھ پرونده شما را بھ نھاد بررسی مستقل برای تجدید نظر مرحلھ  Medicare المخدمات یا اق

باشد، این نامھ بھ شما خواھد گفت کھ چطور خودتان یک تجدید نظر  MediCalکردیم. اگر مشکل شما در مورد پوشش خدمات یا اقالم 
 مراجعھ کنید. 187در صفحھ  5.4درخواست تجدید نظر بھ بخش  2کسب اطالعات بیشتر در مورد سطح را تسلیم کنید. برای  2مرحلھ 

 چھ موقع از تصمیم مربوط بھ تجدید نظر "سریع" آگاه خواھم شد؟
ز لحاظ ساعت بعد از دریافت تجدید نظر شما بھ آن پاسخ خواھیم داد. اگر ا 72اگر برای تجدید نظر سریع درخواست کنید، ما در ظرف 

 وضعیت سالمتی شما الزم باشد، پاسخ خود را زودتر بھ شما ارائھ خواھیم کرد. 

 14ولی اگر برای وقت بیشتری درخواست کنید، یا اگر الزم باشد کھ اطالعات بیشتری را جمع آوری کنیم، ممکن است تا حداکثر  •
ای بھ شما خواھیم فرستاد کھ خاذ تصمیم کنیم، نامھروز تقویمی طول بکشد. اگر تصمیم بگیریم کھ روزھای بیشتری را صرف ات

 توضیح دھیم چرا بھ زمان بیشتری نیاز داریم.

توانید یک "شکایت سریع" را در مورد تصمیم ما برای صرف اگر عقیده دارید کھ نباید روزھای بیشتری را صرف اینکار کنیم، می •
ساعت بھ شکایت شما پاسخ خواھیم داد. برای  24کنید، ما در ظرف  روزھای اضافی تسلیم کنید. وقتی شکایت سریع را تسلیم می

 مراجعھ کنید. 222در صفحھ  10کسب اطالعات بیشتر در مورد روند ارائھ شکایت، از جملھ شکایت سریع بھ بخش 

ھیم، بھ طور خودکار روز تقویمی یا در خاتمھ روزھای اضافی (اگر از آنھا استفاده کنیم) بھ تجدید نظر شما پاسخ ند 72اگر ظرف  •
 Medicareکھ مشکل شما در مورد پوشش خدمات یا اقالم کنیم درصورتیروال تجدید نظر ارسال می 2پرونده شما را بھ مرحلھ 

باشد، الزم  MediCalباشد. وقتی چنین اتفاقی بیافتد بھ شما اطالع خواھیم داد. اگر مشکل شما در مورد پوشش خدمات یا اقالم 
درخواست تجدید نظر  2را تسلیم کنید. برای کسب اطالعات بیشتر در مورد سطح  2کھ خودتان یک تجدید نظر مرحلھ خواھد بود 

 مراجعھ کنید. 187در صفحھ  5.4بھ بخش 

ساعت بعد از دریافت تجدید نظر شما  72، باید پوشش را در ظرف بلھ باشداگر پاسخ ما بھ بخشی یا ھمھ مواردی کھ درخواست کردید 
 ویب یا ارائھ کنیم. تص

ای را برای شما ارسال خواھیم کرد. اگر مشکل شما در مورد پوشش ، نامھخیر باشداگر پاسخ بھ بخش یا ھمھ مواردی کھ درخواست کردید 
ارسال  2باشد، این نامھ بھ شما خواھد گفت کھ پرونده شما را بھ نھاد بررسی مستقل برای تجدید نظر مرحلھ  Medicare خدمات یا اقالم

باشد، این نامھ بھ شما خواھد گفت کھ چطور خودتان یک تجدید نظر  MediCalکردیم. اگر مشکل شما در مورد پوشش خدمات یا اقالم 
 مراجعھ کنید. 154در صفحھ  5.4درخواست تجدید نظر بھ بخش  2را تسلیم کنید. برای کسب اطالعات بیشتر در مورد سطح  2مرحلھ 
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 ادامھ پیدا خواھند کرد؟ 1ول تجدید نظر ھای مرحلھ آیا مزایای من در ط
قبل از انجام این کار برای شما اعالمیھاگر تصمیم بگیریم پوشش خدمات یا اقالمی را تغییر دھیم یا متوقف کنیم کھ قبالً تصویب شده است، 

ی مزایا بھ شما برای یم کنید و از ما بخواھید کھ بھ ارائھتسل 1توانید تجدید نظر مرحلھ ای خواھیم فرستاد. اگر با این اقدام موافق نباشید، می
 تا مزایای شما ادامھ یابند: ھای زیر تسلیم کنیددرخواست خود را قبل از یا در تاریخ آن خدمات یا اقالم ادامھ دھیم. باید

 روز از تاریخ پست اعالمیھ اقدامات ما؛ یا 10ظرف  •

 تاریخ شروع اعمال اقدامات. •

اگر شود، بھ دریافت خدمات یا اقالم مورد اختالف ادامھ دھید.کھ تجدید نظر پیگیری میتوانید تا زمانیمقرر مھلت برسید، میاگر بھ موعد 
ی نھایی تجدید نظر اقدامات ما را تایید کند، ممکن از ھزینھ خدمات یا اقالمی کھ در حین پیگیری تجدید مزایای شما ادامھ پیدا کنند و نتیجھ

  ایم بازپس بگیریم.ھ شما ارائھ کردهنظر شما ب

 )Dتجدید نظر برای خدمات، اقالم و داروھا (بھ غیر از داروھای بخش  2: مرحلھ 5.4بخش  •
 شود؟جواب خیر بدھد، آنوقت چھ می 1اگر برنامھ درمانی در مرحلھ 

ال خواھیم کرد. این نامھ بھ شما خواھد گفت کھ آیا ای را برایتان ارسبدھیم، نامھ خیرشما جواب  1اگر بھ بخشی یا ھمھ تجدید نظر مرحلھ 
 می باشند. MediCalیا  Medicareخدمات یا اقالم معموالً تحت پوشش 

کامل شد، بھ  1است، ما پرونده شما را بھ محض اینکھ تجدید نظر مرحلھ  Medicare اگر مشکل شما در مورد خدمات یا اقالم •
 نظر ارسال خواھیم کرد. روال تجدید  2طور خودکار برای مرحلھ 

را تسلیم کنید. این نامھ نحوه  2توانید یک تجدید نظر مرحلھ باشد، خودتان می MediCalاگر مشکل شما در مورد خدمات یا اقالم  •
 انجام اینکار را بھ شما خواھد گفت. اطالعاتی نیز در زیر آمده است.

 چیست؟ 2تجدید نظر مرحلھ 
 شود.دوم می باشد کھ توسط سازمان مستقلی کھ بھ برنامھ درمانی وابستگی ندارد انجام می تجدید نظر 2تجدید نظر مرحلھ 

 چیست؟ 2می باشد. نحوه درخواست تجدید نظر مرحلھ  MediCalمشکل من در مورد خدمات یا اقالم 
) دادرسی 2ستقل پزشکی یا ) بررسی م1وجود دارد:  MediCalبرای خدمات و اقالم  2دو روش برای درخواست تجدید نظر مرحلھ 

 ایالتی. 

 ) بررسی مستقل پزشکی 1

) California Department of Managed Health Care, DMHCتوانید از سازمان مراقبت ھای درمانی ھماھنگ کالیفرنیا (می
یت پزشکی دارند کھ ماھ MediCalبرای ھرگونھ خدمات یا موارد تحت پوشش  IMR) کنید. IMRدرخواست بررسی مستقل پزشکی (

بھ نفع  IMRرسیدگی بھ پرونده شما توسط پزشکانی می باشد کھ بخشی از برنامھ درمانی ما نیستند. اگر تصمیم  IMRموجود می باشد. 
 پرداخت نمی کنید. IMRشما باشد، ما باید خدمات یا اقالم مورد درخواست شما را فراھم کنیم. شما ھزینھ ای را برای 

 درخواست کنید: IMRتوانید برای دامات زیر را انجام دھد میاگر برنامھ ما اق

اندازد، چون برنامھ ما تشخیص داده کھ دھد یا بھ تأخیر میکند، تغییر میرا تأیید نمی MediCalخدمات یا درمان  •
 ضرورت پزشکی ندارد.

 تجربی یا تحقیقاتی را برای یک عارضھ پزشکی جدی پوشش ندھد. MediCalیک درمان  •
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ھزینھ خدمات MediCal اضطراری یا فوری کھ قبالً دریافت کرده اید را پرداخت نکند.   •

در مورد  1ساعت برای تجدید نظر فوری بھ تجدید نظر مرحلھ  72روز تقویمی برای تجدید نظر استاندارد یا  30در ظرف  •
 رسیدگی نکرده باشد. MediCalخدمات 

ر برای دادرسی ایالتی نیز درخواست کرده باشید، ولی اگر قبالً یک دادرسی ایالتی در مورد درخواست کنید اگ IMRتوانید برای شما می
 توانید این کار را بکنید.اید نمیھمین موضوع داشتھ

روند تجدید نظر بھ  1بھ ما درخواست تجدید نظر کنید. برای اطالع درباره سطح  IMRدر بیشتر موارد، باید قبل از درخواست برای 
 درخواست کنید.  IMRبرای  DMHCتوانید از مرکز راھنمایی مراجعھ کنید. اگر با تصمیم ما موافق نیستید، می 182صفحھ 

در روال  IMRاگر درمان شما مورد قبول قرار نگرفتھ است چون تجربی یا تحقیقاتی بوده است، لزومی ندارد کھ قبل از درخواست برای 
 تجدید نظر ما شرکت کنید. 

برسانید. بستھ بھ  DMHCتوانید آنرا فوراً بھ اطالع شما فوریست و مربوط بھ تھدید فوری و جدی بھ سالمتی شما می شود، میاگر مشکل 
 از شما درخواست نکند در ابتدا روند تجدید نظر ما را اجرا کنید. DMHCنکات عنوان شده در پرونده تان ممکن است 

 DMHCاز تاریخی کھ ما کتباً تصمیم تجدیدنظر را برایتان ارسال کردیم. ممکن است  اهم 6درخواست بدھید ظرف  IMRبرای شما باید 
ماه بپذیرد، مثالً اگر شرایط پزشکی خاصی داشتید کھ بھ خاطر آن نمی توانستید در مدت  6درخواست شما را بنا بھ دالیل قابل قبول بعد از 

 دریافت نکرده اید.  IMRضی اعالمیھ ای از طرف ما برای اجرای درخواست دھید یا اگر در زمان مقت IMRماه برای  6زمان 

 :IMRبرای درخواست 

) کھ در IMRفرم درخواست شکایت/بررسی مستقل پزشکی ( •
eacomplaint/submitanindependentmedicalreviewcomplaintform.aspxhttps://www.dmhc.ca.gov/fil 

با این  TDDتماس بگیرید. کاربران  18884662219بھ شماره  DMHCرسانی موجود است را پر کنید یا با مرکز کمک
 .18776889891شماره تماس بگیرند: 

کھ تصویب نشده را الصاق کنید، اگر آنھا را در دست دارید. اینکار رونوشت نامھ ھا یا سایر اسناد مربوط بھ خدمات یا اقالمی  •
را سریع کند. رونوشت اسناد و نھ اصل آنھا را ارسال کنید. مرکز راھنمایی قادر بھ برگرداندن ھرگونھ  IMRتواند روال می

 اسنادی نمی باشد. 

توانید این فرم را از پر کنید. شما می کند فرم کمک اجازه داده شده راکمک می IMRاگر شخصی بھ شما در مورد  •
http://www.dmhc.ca.gov/Portals/0/FileAComplaint/IMRForms/20160 AAF English.pdf  دریافت

با این شماره تماس  TDDتماس بگیرید. کاربران  18884662219بھ شماره  DMHCکنید. یا با مرکز کمک رسانی 
 .18776889891بگیرند: 

 ھرگونھ مدارک پیوست را بھ این نشانی ارسال یا فکس کنید: فرم ھا و  •

Help Center 
California Department of Managed Health Care 

Street, Suite 500 th980 9 
Sacramento, CA 958142725 

 9162555241فکس: 
 

https://www.dmhc.ca.gov/fileacomplaint/submitanindependentmedicalreviewcomplaintform.aspx
http://www.dmhc.ca.gov/Portals/0/FileAComplaint/IMRForms/20160 AAF English.pdf
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کند فرستد و در آن اعالم میای را برای شما میمھروز نا 7درخواست شما را بررسی کرده و ظرف مدت  باشید،  IMRاگر واجد شرایط 
روز و اگر مورد شما فوری باشد ظرف  30ھستید. بعد از اینکھ درخواست و مدارک شما دریافت شدند، ظرف مدت  IMRکھ واجد شرایط 

را دریافت خواھید  IMR روز حکم 45گرفتھ خواھد شد. از زمان ارسال فرم تکمیل شده درخواست بھ مدت  روز تصمیم  7الی  3مدت 
 کرد. 

کند فرستد و در آن اعالم میای را برای شما میروز نامھ 2درخواست شما را بررسی کرده و ظرف مدت  باشید،  IMRاگر واجد شرایط 
ظرف روز و اگر مورد شما فوری باشد  3ھستید. بعدازاینکھ درخواست و مدارک شما دریافت شدند، ظرف مدت  IMRکھ واجد شرایط 

را دریافت خواھید  IMRروز حکم  7گرفتھ خواھد شد. از زمان ارسال فرم تکمیل شده درخواست بھ مدت  روز تصمیم  7الی  3مدت 
 کرد.

 توانید برای دادرسی ایالتی درخواست کنید.راضی نیستید، می IMRاگر از نتیجھ 

پرونده شما را از طریق روال شکایات عادی  DMHC، واجد شرایط نیست IMRتصمیم بگیرید کھ پرونده شما برای  DMHCاگر 
 مصرف کنندگان بررسی خواھد کرد.

 ) دادرسی ایالتی2(

کننده دیگری برای خدمات اگر پزشک شما یا ارائھدرخواست رسیدگی ایالتی نمایید.  MediCalتوانید برای خدمات و اقالم تحت پوشش می
اید ادامھ نخواھیم داد و بھ م کرد یا بھ پرداخت ھزینھ خدمات یا اقالمی کھ قبالً دریافت کردهیا اقالمی درخواست کند کھ ما تصویب نخواھی

 ایم، شما حق این را دارید کھ برای دادرسی ایالتی درخواست کنید.شما پاسخ نھ داده 1تجدید نظر مرحلھ 

روز فرصت دارید کھ برای دادرسی عادالنھ ایالتی  120، در بیشتر موارد، بعد از اینکھ اعالمیھ "حقوق دادرسی شما" برایتان ارسال شد
 .درخواست کنید

کنید تغییر خواھد کرد ایم خدماتی کھ در حال حاضر دریافت میاگر بھ دلیل این درخواست دادرسی ایالتی کنید کھ بھ شما اطالع داده توجھ:
اگر بخواھید کھ حینی کھ دادرسی ایالتیتان در جریان  کنیدمی تعداد روز کمتری برای تسلیم درخواست خود دریافت یا متوقف خواھد شد،

ادامھ پیدا خواھد  2است، بھ دریافت آن خدمات ادامھ دھید. برای کسب اطالعات بیشتر بھ بخش "آیا مزایای من در روند تجدید نظر سطح 
 مراجعھ کنید. 191کرد" در صفحھ 

 دو روش درخواست برای دادرسی ایالتی وجود دارد:

توانید "درخواست برای دادرسی ایالتی" را در پشت اعالمیھ اقدامات پر کنید. باید ھمھ اطالعات درخواست شده از قبیل نام یم .1
کامل خود، نشانی، شماره تلفن، نام برنامھ درمانی یا کانتی کھ برعلیھ آن اقدام نمودید، برنامھ (ھای) امدادی مربوطھ و دلیل 

 توانید درخواست خود را بھ یکی از این روش ھا تسلیم کنید:رسی را ارائھ کنید. سپس میمشروحتان برای درخواست داد

 بھ اداره رفاه کانتی بھ نشانی ذکر شده در اعالمیھ.  •

 بھ اداره خدمات اجتماعی کالیفرنیا: •

State Hearings Division  
P.O. Box 944243, Mail Station 91737  

Sacramento, CA 942442430  

 .9166512789یا  9166515210بھ بخش دادرسی ایالتی بھ شماره فکس  •
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باید با شماره  TDDتماس بگیرید. کاربران  18009525253توانید با اداره خدمات اجتماعی کالیفرنیا بھ شماره می .2
توجھ داشتھ باشید کھ خطوط  تماس بگیرند. اگر تصمیم بگیرید کھ تلفنی درخواست دادرسی ایالتی کنید، باید 18009528349

 تلفنی بسیار مشغول ھستند.

 تجدید نظر چھ اتفاقی می افتد؟ 2می باشد. در مرحلھ  Medicareمشکل من در مورد خدمات یا اقالم 
 گیرد کھ آیا باید تغییر کند.را بررسی کرده و تصمیم می 1) بھ طور دقیق تصمیم مرحلھ IREیک نھاد بررسی مستقل (

درخواست کنید. ما ھرگونھ عدم قبول (بھ صورت کامل یا ناکامل) را بھ  2کھ برای تجدید نظر مرحلھ  لزومی ندارد •
 ) ارسال خواھیم کرد. وقتی چنین اتفاقی بیافتد بھ شما اطالع خواھیم داد. IREطور خودکار برای نھاد بررسی مستقل (

• IRE  در استخدامMedicare ی ندارد ندارد. بوده و با این برنامھ درمانی وابستگ 

 از طریق تماس با خدمات اعضا می توانید درخواست کنید یک کپی از پرونده تان را در اختیارتان قرار دھند.  •
18554643571 )TTY شب با خدمات اعضا  8صبح تا  8) روزھای دوشنبھ تا جمعھ از تماس بگیرند 711: با

توانید پیام بگذارید. در روز کاری بعدی با ھا و روزھای تعطیل، میتماس بگیرید. بعد از ساعات اداری یا در آخر ھفتھ
  شما تماس گرفتھ خواھد شد. برقراری تماس رایگان است.

IRE  شما پاسخ دھد. این قاعده در  2کند بھ تجدید نظر مرحلھ کھ تجدید نظر شما را دریافت میروز تقویمی از زمانی 30باید ظرف
 دید نظر خود را قبل از دریافت خدمات یا اقالم پزشکی ارسال کنید.شود کھ تجصورتی اعمال می

روز  14آوری کند کھ ممکن است بھ نفع شما باشد، ممکن است حداکثر باید اطالعات بیشتری را جمع IREولی اگر  •
بھ اطالع  برای اتخاذ تصمیم بھ روزھای بیشتری نیاز داشتھ باشد، از طریق نامھ IREتقویمی بیشتر طول بکشد. اگر 

 شما خواھد رسانید.

ساعت  72باید ظرف  IREخواھید داشت.  2داشتید، بھ طور خودکار یک تجدید نظر سریع در مرحلھ  1اگر "تجدید نظر سریع" در مرحلھ 
 از زمان دریافت تجدید نظر بھ شما پاسخ دھد.

روز  14ا باشد، ممکن است حداکثر آوری کند کھ ممکن است بھ نفع شمباید اطالعات بیشتری را جمع IREولی اگر  •
برای اتخاذ تصمیم بھ روزھای بیشتری نیاز داشتھ باشد، از طریق نامھ بھ اطالع  IREتقویمی بیشتر طول بکشد. اگر 

 شما خواھد رسانید.

 ادامھ پیدا خواھند کرد؟ 2آیا مزایای من در طول تجدید نظر ھای مرحلھ 
باشد، مزایای شما برای آن خدمات یا اقالم در طول روال تجدید نظرمی Medicareتحت پوشش اگر مشکل شما مربوط بھ خدمات یا اقالم 

 کرد. نخواھندتوسط نھاد بررسی مستقل ادامھ پیدا  2ھای مرحلھ 

 MediCalکنید، مزایای باشد و برای دادرسی ایالتی درخواست میمی MediCalاگر مشکل شما مربوط بھ خدمات یا اقالم تحت پوشش 
برای دادرسی  ھای زیرشما برای آن خدمات یا اقالم تا زمانیکھ تصمیم دادرسی اتخاذ شود ادامھ پیدا خواھند کرد. باید قبل از یا در تاریخ

 ادامھ یابند:  درخواست کنید تا مزایای شما

 جدید نظر) تایید شده است؛ یات 1اقدامات ما مبنی بر اینکھ تشخیص مزایا (تصمیم مرحلھ  روز از تاریخ پست اعالمیھ 10ظرف  •

 تاریخ شروع اعمال اقدامات. •

 شود، بھ دریافت خدمات یا اقالم مورد اختالف ادامھ دھید.کھ تصمیم دادرسی اتخاذ میتوانید تا زمانیاگر بھ موعد مقرر مھلت برسید، می
د کند، ممکن از ھزینھ خدمات یا اقالمی کھ در حین پیگیری ی نھایی تجدید نظر اقدامات ما را تاییاگر مزایای شما ادامھ پیدا کنند و نتیجھ

 ایم بازپس بگیریم.تجدید نظر شما بھ شما ارائھ کرده
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 چطور از تصمیم آگاه خواھم شد؟
نامھ ای را برای شما ارسال کرده کھ تصمیم  اداره مراقبت ھای ھماھنگ شما یک بررسی مستقل پزشکی باشد، 2اگر تجدید نظر مرحلھ 

 .شده توسط پزشکانی کھ پرونده شما را بررسی کردند توصیف خواھد کرداتخاذ 

 باشد، ما باید خدمات یا درمان را ارائھ کنیم. بلھاگر تصمیم بررسی مستقل پزشکی بھ بخش یا ھمھ موارد درخواست شده شما  •

 1نی است کھ با تصمیم مرحلھ باشد، بدین مع خیراگر تصمیم بررسی مستقل پزشکی بھ بخش یا ھمھ موارد درخواست شده شما  •
توانید دادرسی ایالتی دریافت کنید. برای کسب اطالعات بیشتر در مورد درخواست دادرسی ایالتی می موافق ھستند. ھنوز می

 بروید. 189توانید بھ صفحھ 

ای را برای شما ارسال کرده کھ تصمیم شما از نوع دادرسی ایالتی بوده است، اداره خدمات اجتماعی کالیفرنیا نامھ 2اگر تجدید نظر مرحلھ 
 خود را تشریح خواھد کرد.

باشد، ما باید از این تصمیم پیروی کنیم. ما باید از اقدام  بلھاگر تصمیم دادرسی ایالتی بھ بخش یا ھمھ موارد درخواست شده شما  •
 پیروی کنیم.روز تقویمی از تاریخی کھ نسخھ ای از تصمیم را دریافت کردیم  30توصیھ شده در ظرف 

موافق  1باشد، بدین معنی است کھ با تصمیم مرحلھ  خیراگر تصمیم دادرسی ایالتی بھ بخش یا ھمھ موارد درخواست شده شما  •
 ھستند. ما ممکن است ھرگونھ کمک دریافت شده در حین انتظار را قطع کنیم. 

ای را برای شما ارسال خواھد کرد کھ ع داده شد، نامھارجا Medicare (IRE) شما بھ نھاد بررسی مستقل 2اگر تجدید نظر مرحلھ 
 دھد. تصمیم آنھا را توضیح می

ساعت پوشش  72بدھد، ما باید ظرف  بلھبھ بخش یا ھمھ موارد درخواست شده شما در تجدید نظر متعارفتان پاسخ  IREاگر  •
کنیم خدمات یا اقالم را را دریافت می IRE روز تقویمی از تاریخی کھ تصمیم 14مراقبت پزشکی شما را تصویب کنیم یا ظرف 

ساعت پوشش مراقبت پزشکی شما را تصویب کنیم یا  72در اختیار شما قرار دھیم. اگر تجدید نظر سریع داشتید، باید ظرف 
  کنیم خدمات یا اقالم را در اختیار شما قرار دھیم.را دریافت می IREساعت تقویمی از تاریخی کھ تصمیم  72ظرف 

موافق ھستند. این  1باشد، بدین معنی است کھ با تصمیم مرحلھ  خیربھ بخش یا ھمھ موارد درخواست شده شما  IREپاسخ  اگر •
 شود. موضوع "تأیید تصمیم" خوانده می

 شود.ھمچنین "رد کردن تجدید نظر شما" خوانده می

 توانم تجدید نظر دیگری را اقامھ کنم؟ اگر تصمیم برای ھمھ یا بخشی از آنچھ درخواست کردم خیر می باشد، آیا می
توانید برای دادرسی ایالتی درخواست کنید. برای کسب اطالعات بیشتر شما برای بررسی مستقل پزشکی بود، می 2اگر تجدید نظر مرحلھ 

 بروید. 189در مورد درخواست دادرسی ایالتی می توانید بھ صفحھ 

روز بعد از دریافت تصمیم برای دادرسی مجدد درخواست کنید.  30توانید ظرف التی بود، میشما برای دادرسی ای 2اگر تجدید نظر مرحلھ 
(برطبق قانون روال مدنی بخش توانید برای بررسی قضایی عدم پذیرش دادرسی ایالتی توسط اقامھ دادخواست بھ دادگاه عالی ھمچنین می

توانید اید نمیگر قبالً یک دادرسی ایالتی در مورد ھمان موضوع داشتھظرف یک سال بعد از دریافت تصمیم درخواست کنید. ا )1094.5
 (بررسی مستقل پزشکی) درخواست کنید. IMRبرای 

توانید دوباره درخواست تجدید نظر کنید کھ ) ارجاع داده شد، تنھا زمانی میIREشما بھ نھاد بررسی مستقل ( 2اگر تجدید نظر مرحلھ 
کنید حقوق دیگری کھ ممکن دریافت می IREخواھید بھ میزان یک حداقل خاص باشد. نامھ ای کھ از کھ میارزش پولی خدمات یا اقالمی 

 است برای درخواست تجدید نظر داشتھ باشید را توضیح خواھد داد.

 مراجعھ کنید. 221در صفحھ  9برای اطالع درباره سطوح دیگر تجدید نظر بھ بخش 
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 ھزینھ: مشکالت مربوط بھ پرداخت 5.5بخش  •
ای دریافت کنند. این موضوع حتی اگر بھ برای خدمات و اقالم تحت پوشش از شما ھزینھ دھیم کھکنندگان شبکھ خود اجازه نمیما بھ ارائھ

کند صادق است. شما ھیچوقت الزم نیست کننده برای خدمات و اقالم تحت پوشش مطالبھ میکننده کمتر از مقداری بپردازیم کھ ارائھارائھ
و  1ی ھیچ صورتحسابی را بپردازید. تنھا مبلغی کھ باید از شما خواستھ شود کھ بپردازید، مبلغ سھیم شدن در ھزینھ داروھای ردیف زینھھ

 است.  2یا ردیف 

 شما برای خدمات و اقالم تحت پوشش است، آن صورتحساب را برای ما بفرستید. کھ بیشتر از مبلغ سھم اگر صورتحسابی دریافت کردید
 کننده تماس گرفتھ و ترتیب مشکل را می دھیم.ما مستقیماً با ارائھشما نباید خودتان صورتحساب را پرداخت کنید. 

را مطالعھ کنید: درخواست برای پرداخت سھم ما از صورتحسابی کھ برای خدمات یا داروھای تحت  7برای کسب اطالعات بیشتر بخش 
کند کھ ممکن است الزم باشد برای بازپرداخت یا پرداخت صورتحسابی کھ از ایی را توصیف میھموقعیت 7پوشش دریافت کرده اید. بخش 

کنید درخواست کنید. این بخش اطالعاتی را نیز در مورد ارسال مدارک برای درخواست از ما برای پرداخت ھزینھ کننده دریافت میارائھ
 کند. ارائھ می

ام را بھ من بازپرداخت از خدمات و اقالم پزشکی کھ پرداخت کرده ھم برنامھ درمانیستوانم از شما درخواست کنم کھ آیا می
 کنید؟

نباید آن  بھ یاد داشتھ باشید کھ اگر صورتحسابی دریافت کردید کھ بیشتر از مبلغ سھم شما برای خدمات و اقالم تحت پوشش است،
توانید بازپرداخت دریافت کنید اگر کھ برای دریافت خدمات و اقالم ، میصورتحساب را خودتان پرداخت کنید. اما اگر آن را پرداخت کنید

 مقررات را رعایت کرده باشید.

کنید. ما بررسی خواھیم کرد کھ آیا ھزینھ ای کھ اگر برای بازپرداخت درخواست می کنید، برای تصمیم مربوط بھ پوشش درخواست می
یا اقالم تحت پوشش بوده است و بررسی خواھیم کرد کھ آیا از ھمھ مقررات برای استفاده برای خدمات یا اقالم پرداخت کردید برای خدمات 

 از پوشش خود پیروی کرده اید. 

اگر ھزینھ ای کھ برای خدمات یا اقالم پرداخت کردید تحت پوشش بوده است و از ھمھ مقرارت پیروی کرده باشید، ما مبلغ  •
روز تقویمی بعد از دریافت درخواست شما برایتان ارسال  60اقالم شما را ظرف پرداختی برای سھم ما از ھزینھ خدمات یا 

 خواھیم کرد. 

کننده ارسال خواھیم کرد. یا اگر ھنوز ھزینھ خدمات یا اقالم را پرداخت نکرده باشید، ما مبلغ پرداختی را مستقیماً برای ارائھ •
 باشد.بھ درخواست شما برای تصمیم مربوط بھ پوشش می بلھ کنیم، بھ معنی پاسخکھ مبلغ پرداختی را ارسال میھنگامی

ای برای شما ارسال خواھیم کرد کھ بھ شما مییا از مقررات پیروی نکرده باشید، نامھ نباشداگر خدمات یا اقالم تحت پوشش  •
 و دلیل آن را توضیح خواھیم داد.  نکردهگوید ھزینھ خدمات یا اقالم را پرداخت 

 گوییم ھزینھ را پرداخت نخواھیم کرد؟شود اگر بچھ می
را دنبال  182در صفحھ  5.3. روند تجدید نظر توصیف شده در بخش توانید درخواست تجدید نظر کنیدمیاگر با تصمیم ما موافق نیستید، 

 ھا پیروی می کنید، لطفاً توجھ داشتھ باشید:کھ از این دستورالعملکنید. ھنگامی

روز تقویمی از دریافت تجدید نظر شما  60ست تجدید نظر کنید، ما باید پاسخی را در ظرف اگر برای بازپرداخت درخوا •
 ارائھ کنیم. 

اید بھ شما اید و ھزینھ آن را خودتان پرداخت کردهکنید کھ برای خدمات یا اقالمی کھ قبالً دریافت کردهاگر از ما درخواست می •
 ر سریع درخواست کنید. توانید کھ برای تجدید نظبازپرداخت کنیم، نمی
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باشند، ما پرونده شما را بھ طور خودکار برای می Medicareداده و خدمات یا اقالم معموالً تحت پوشش  خیراگر بھ تجدید نظر شما پاسخ 
 ) ارسال خواھیم کرد. اگر چنین اتفاقی افتاد توسط نامھ بھ شما اطالع خواھیم داد.IREنھاد بررسی مستقل (

کننده در ظرف م ما را لغو کند و بگوید کھ باید بھ شما پرداخت کنیم، باید مبلغ پرداختی را برای شما یا ارائھتصمی IREاگر  •
باشد، باید مبلغی کھ  بلھ 2روز تقویمی ارسال کنیم. اگر پاسخ بھ تجدید نظر شما در ھر مرحلھ تجدید نظر بعد از مرحلھ  30

 روز تقویمی ارسال کنیم. 60ه ظرف کننددرخواست کردید را برای شما یا ارائھ

بدھد، بدین معنی است کھ با تصمیم ما در عدم تصویب درخواست شما موافق ھستند.  خیربھ تجدید نظر شما پاسخ  IREاگر  •
کنید شود.) نامھ ای کھ دریافت میشود. ھمچنین "رد کردن تجدید نظر شما" خوانده می(این موضوع "تأیید تصمیم" خوانده می

توانید دوباره دیگری کھ ممکن است برای درخواست تجدید نظر داشتھ باشید را توضیح خواھد داد. شما در صورتی می حقوق
درخواست تجدید نظر کنید کھ ارزش پولی خدمات یا اقالمی کھ می خواھید بھ میزان یک حداقل خاص باشد. برای کسب 

 مراجعھ کنید. 221در صفحھ  9اطالعات بیشتر در مورد سطوح دیگر تجدید نظر بھ بخش 

ھستند، می توانید خودتان  MediCalاگر پاسخ ما بھ درخواست تجدید نظرتان "خیر" باشد و خدمات یا اقالمی کھ معموالً تحت پوشش 
 مراجعھ کنید). 187در صفحھ  5.4را درخواست کنید (بھ بخش  2تجدید نظر سطح 

  D: داروھای بخش 6بخش 
با مشکالتی مواجھ ھستید یا می خواھید کھ ھزینھ داروی  Dفت داروی بخش : اگر در دریا6.1بخش  •

 را بھ شما بازپرداخت کنیم چکار کنید Dبخش 
مزایای شما بھ عنوان عضوی از برنامھ درمانی ما شامل پوشش برای بسیاری داروھای نسخھ دار می شود. بسیاری از این داروھا از نوع 

ممکن است پوشش دھد.  MediCalپوشش نمی دھد ولی  Dبخش  Medicareدارو وجود دارد کھ  " می باشند. چندD"داروھای بخش 
  شود.مربوط می Dاین بخش فقط بھ تجدید نظر داروھای بخش 

. نمی باشند Dاین داروھا از نوع داروھای بخش شود. می” NT” ، شامل برخی داروھا بافھرست داروھای تحت پوشش (فھرست دارویی)
 5" در کنار آنھا است، از روند ارائھ شده در بخش NT" ری ھای مربوط بھ تجدید نظر یا پوشش بیمھ درباره داروھایی کھ عبارتتصمیم گی

 پیروی می کنند. 183در صفحھ 

 
 درخواست تجدید نظر کنم؟  Dآیا می توانم برای تصمیم پوشش درخواست کنم یا در مورد داروھای نسخھ دار بخش 

 اتخاذ کنیم،  Dمونھ ھایی از تصمیمات مربوط بھ پوششی کھ می توانید از ما درخواست کنید در مورد داروھای بخش در اینجا ن بلھ.
 ذکر می شوند:

 از ما بخواھید کھ استثنا قائل شویم از قبیل: •

o پوشش داروی بخش  درخواست از ما برایD  (فھرست دارویی) برنامھ درمانی  فھرست داروھای تحت پوششکھ در
 تنیس

o  درخواست از ما برای صرفنظر کردن از محدودیت در پوشش برنامھ درمانی برای دارو (از قبیل محدودیت ھای
 مربوط بھ مقدار دارویی کھ می توانید دریافت کنید) 

نی از ما سؤال کنید کھ آیا دارویی برای شما تحت پوشش است (برای مثال، ھنگامیکھ داروی شما در فھرست دارویی برنامھ درما •
 کھ قبل از اینکھ آنرا برای شما پوشش دھیم از ما اجازه دریافت کنید). ولی الزم است وجود دارد
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اگر داروخانھ بھ شما بگوید کھ نمی تواند نسخھ شما را بپیچد، اطالعیھ ای را از سوی ما دریافت خواھید کرد کھ نحوه تماس با ما  :نکتھ
 یتان توضیح می دھد. برای درخواست تصمیم مربوط بھ پوشش را برا

از ما درخواست کنید کھ ھزینھ داروی نسخھ داری را کھ قبالً خریداری کردید بپردازیم. این موضوع برای تصمیم در مورد پوشش  •
 پرداخت ھزینھ می باشد.

د. این بخش اطالعاتی را توانید در مورد تصمیم ما درخواست تجدید نظر کنیاگر با تصمیمی کھ در مورد پوشش گرفتیم موافق نیستید، می
 کند. نحوه درخواست برای درخواست تجدید نظر بھ شما ارائھ می ودر مورد نحوه درخواست برای تصمیمات مربوط بھ پوشش 

 
 از جدول زیر برای کمک در تصمیم درباره اینکھ کدام بخش حاوی اطالعاتی برای موقعیت شماست استفاده کنید:

 

 یت ھا ھستید؟شما در کدامیک از این موقع

آیا بھ دارویی نیاز دارید کھ 
در فھرست دارویی ما 

نیست یا می خواھید کھ از 
قاعده یا محدودیتی در 

مورد دارویی کھ پوشش 
 می دھیم صرفنظر کنیم؟

می توانید از ما بخواھید 
  کھ استثنا قائل شویم.

(این نوعی تصمیم مربوط 
 باشد.)بھ پوشش می

در صفحھ  6.2از بخش 
شروع کنید. ھمچنین  197

در  6.4و  6.3بخش ھای 
 .199و  198صفحھ ھای 

آیا می خواھید دارویی را در 
فھرست دارویی ما پوشش دھیم 

و عقیده دارید کھ ھرگونھ 
مقررات یا محدودیت ھا برای 
دارویی کھ نیاز دارید (از قبیل 

دریافت اجازه از قبل) را 
 برآورده می کنید؟

بوط توانید برای تصمیم مرمی
بھ پوشش از ما درخواست 

 کنید.

 199در صفحھ  6.4بھ بخش 
 بروید.

خواھید از ما آیا می
درخواست کنید برای 

دارویی کھ قبالً دریافت 
اید و ھزینھ آن را کرده

اید بھ شما پرداخت کرده
 بازپرداخت کنیم؟

 
توانید از ما بخواھید کھ می

آن را بھ شما بازپرداخت 
 کنیم.

م مربوط (این نوعی تصمی
 باشد.)بھ پوشش می

در صفحھ  6.4بھ بخش 
 بروید. 199

آیا قبالً بھ شما گفتھ ایم کھ 
ھزینھ دارو را بھ صورتی 
کھ می خواھید پوشش داده 

شده یا پرداخت شود پوشش 
نداده یا پرداخت نخواھیم 

 کرد؟

 
 شما می توانید 
  تجدید نظر کنید.

 (یعنی شما 
برای تجدید نظر درخواست 

  د.)می کنی

در صفحھ  6.5بھ بخش 
 بروید. 201

 
  "تشخیص پوشش" می باشد. Dپوشش برای داروھای بخش عبارت قانونی برای تصمیم مربوط بھ 
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 : استثنا چیست؟6.2بخش  •
ما نیست یا برای استفاده از دارو بدون  فھرست داروھای تحت پوششباشد کھ معموالً در "استثنا" دریافت اجازه برای پوشش دارویی می

خواھید پوشش داده نشده کھ می، یا بھ صورتیما نیست فھرست داروھای تحت پوششباشد. اگر دارو در ھای الزم میمقررات و محدودیت
 توانید از ما بخواھید کھ "استثنا" قائل شویم.است، می

 وقتی برای استثنا درخواست می کنید، پزشک شما یا تجویز کننده دیگری الزم خواھد بود کھ دالیل پزشکی اینکھ بھ چھ دلیل بھ استثنا نیاز
 دارید را توضیح دھد. 

 ونھ استثنا ذکر می شود کھ شما یا پزشک شما یا تجویز کننده دیگری می توانید از ما بخواھید کھ قائل شویم:در اینجا چند نم

 .(فھرست دارویی) نیست فھرست داروھای تحت پوشش ماکھ در  Dپوشش داروی بخش  .1

 زم خواھد بود کھ مبلغ سھیم شدن اگر قبول کنیم کھ استثنا قائل شویم و دارویی را کھ در فھرست دارویی نیست پوشش دھیم، شما ال
برای داروھای ژنریک مربوط می شود را پرداخت f 1ردیف  برای داروھای مارک دار یا 2در ردیف  در ھزینھ را کھ بھ داروھا

  .کنید

 نید.توانید برای مبلغ پرداخت مشترک یا بیمھ مشترکی کھ الزم است برای دارو پرداخت کنید برای استثنا درخواست کشما نمی 

شوند حذف استثنا در پوشش ما مقررات و محدودیت ھای دیگری وجود دارند کھ بھ داروھای خاص در فھرست دارویی ما مربوط می .2
 مراجعھ کنید). 5(برای کسب اطالعات بیشتر بھ بخش 

 مقررات و محدودیت ھای اضافی در مورد پوشش داروھای خاص شامل موارد زیر می شوند:  •

o بھ جای داروی مارک دار.  نوع ژنریک دارو ضرورت استفاده از 

o  دریافت اجازه برنامھ درمانی قبل از اینکھ موافقت کنیم کھ دارو برای شما تحت پوشش خواھد بود. (این امر گاھی
 شود.)اوقات "تأیید اولیھ" خوانده می

o  کنید را پوشش دھیم. (این میضرورت استفاده اولیھ از داروی دیگر قبل از اینکھ موافقت کنیم دارویی کھ درخواست
 شود.)امر گاھی اوقات "درمان گام بھ گام" خوانده می

o توانید مصرف کنید را محدود می کنیم.محدودیت مقدار. برای برخی داروھا، مقدار دارویی کھ می 

ی مبلغ سھم بیمھ شده کھ الزم اگر موافقت کنیم کھ استثنا قائل شده و از محدودیت ھا برای شما صرفنظر کنیم، ھنوز می توانید برا •
 می دانیم برای دارو پرداخت کنید تقاضای استثنا کنید. 

 
"اعمال استثنا در  ش برای دارو بعضی مواقع درخواست برای برای درخواست حذف محدودیت پوش قانونی عبارت

  نامیده می شود. "دارونامھ
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نحوه درخواست برای تصمیم مربوط بھ پوشش در مورد نگاه اجمالی: 
 دارو یا پرداخت ھزینھ

با ما تماس بگیرید، نامھ ارسال کنید یا فکس بفرستید یا از نماینده یا 
بخواھید کھ درخواست کند. ما پاسخی  پزشک خود یا تجویزکننده دیگر

ساعت بھ  72را در مورد تصمیم مربوط بھ پوشش متعارف در ظرف 
شما خواھیم داد. ما پاسخی را در مورد بازپرداخت بھ شما برای داروی 

روز تقویمی  14کھ ھزینھ آن را قبالً پرداخت کردید ظرف  Dبخش 
 خواھیم داد.

گزارش حمایت کننده از  اگر برای استثنا درخواست می کنید، •
 پزشک خود یا تجویز کننده دیگر را الصاق کنید.

توانید برای تصمیم شما یا پزشک شما یا تجویز کننده دیگر می •
 24سریع درخواست کنید. (تصمیمات سریع معموالً در ظرف 

 شوند.)ساعت اتخاذ می

این بخش را مطالعھ کنید تا مطمئن شوید کھ برای تصمیم سریع  •
شرایط ھستید! ھمچنین این بخش را برای کسب اطالعات در واجد 

 ھای اتخاذ تصمیم مطالعھ کنید.مورد مھلت

 : نکات مھمی کھ الزم است در مورد درخواست برای استثنا دانست 6.3بخش  •
 پزشک شما یا تجویزکننده دیگر باید دالیل پزشکی را بھ ما بگوید

دھد. تصمیم ما در مورد دھد کھ دالیل پزشکی برای درخواست استثنا را توضیح میپزشک شما یا تجویزکننده دیگر باید گزارشی را بھ ما ب
استثنا در صورتی سریع تر خواھد بود کھ شما اطالعاتی را از پزشک خود یا تجویز کننده دیگر در ھنگام درخواست برای استثنا در جوف 

 قرار دھید.

مان یک عارضھ خاص است. این امکانات مختلف داروھای "ثانوی" خوانده میفھرست داروئی ما معموالً شامل بیش از یک دارو برای در
شوند. اگر یک داروی ثانوی ھمان اثر دارویی را داشتھ باشد کھ درخواست می کنید و اثرات جانبی یا سایر مشکالت سالمتی را ایجاد نکند، 

 .نمی کنیمما معموالً درخواست شما برای استثنا را تصویب 

 ست شما برای استثنا پاسخ بلھ یا خیر خواھیم دادما بھ درخوا

کند. این موضوع تا زمانیکھ پزشک شما بدھیم، استثنا معموالً تا آخر سال ادامھ پیدا می بلھاگر بھ درخواست شما برای استثنا پاسخ  •
 کند.دق میبھ تجویز دارو برای شما ادامھ دھد و آن دارو برای درمان عارضھ شما ایمن و مؤثر باقی بماند ص

توانید توسط درخواست تجدید نظر برای بررسی تصمیم ما درخواست کنید. بدھیم، می خیراگر بھ درخواست شما برای استثنا پاسخ  •
 درباره نحوه درخواست تجدید نظر بعد از پاسخ منفی ما اطالعاتی ارائھ شده است. 203در صفحھ  6.5در بخش 

 شود.ای تصمیم مربوط بھ پوشش درخواست کنید کھ شامل استثنا میبخش بعدی بھ شما می گوید کھ چطور بر

یا بازپرداخت برای  Dنحوه درخواست برای تصمیم مربوط بھ پوشش در مورد داروی بخش  :6.4بخش  •
 ، شامل استثنا Dداروی بخش 

 چکار کنید
برای نوع تصمیم مربوط بھ پوشش کھ می  •

خواھید درخواست کنید. برای ارائھ درخواست 
خود با ما تماس گرفتھ، نامھ ارسال کرده یا 

فکس بفرستید. شما، نماینده شما یا پزشک شما 
توانید اینکار را بکنید. (یا تجویز کننده دیگر) می

 18554643571توانید با شماره می
(TTY:711)،  شب، دوشنبھ تا  8صبح تا  8از

جمعھ با ما تماس بگیرید. بعد از ساعات اداری 
توانید ھا و روزھای تعطیل، میر ھفتھیا در آخ

پیام بگذارید. در روز کاری بعدی با شما تماس 
 گرفتھ خواھد شد. برقراری تماس رایگان است.

شما یا پزشک شما (یا تجویز کننده دیگر) یا فرد  •
توانید کند میدیگری کھ از سوی شما عمل می

برای تصمیم مربوط بھ پوشش درخواست کنید. 
وانید از یک وکیل بخواھید کھ از تھمچنین می

 سوی شما اقدام کند. 
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مراجعھ  177در صفحھ  4برای اطالع درباره اینکھ چطور بھ فرد دیگری اجازه دھید بھ عنوان نماینده شما اقدام کند بھ بخش  •
 کنید.

بوط بھ پوشش از سوی شما لزومی ندارد کھ بھ پزشک خود یا تجویز کننده دیگری اجازه کتبی بدھید تا از ما برای تصمیم مر •
 درخواست کند. 

این کتابچھ اطالعاتی را مطالعھ  7اگر می خواھید از ما درخواست کنید کھ ھزینھ یک دارو را بھ شما بازپرداخت کنیم، بخش  •
را کند کھ ممکن است الزم باشد برای بازپرداخت درخواست کنید. ھمچنین اطالعاتی موقعیت ھایی را توصیف می 7کنید. بخش 

در مورد نحوه ارسال مدارک برای درخواست از ما برای بازپرداخت سھم ما از ھزینھ دارویی کھ پرداخت کرده اید بھ شما می 
 دھد.

کنید، "گزارش حمایت کننده" را ارائھ کنید. پزشک شما یا تجویز کننده دیگر باید دالیل پزشکی اگر برای استثنا درخواست می •
 شوند.بھ ما ارائھ کنند. این دالیل "گزارش حمایت کننده" خوانده میبرای استثنای دارویی را 

توانند توانند این گزارش را برای ما فکس یا ارسال کنند. پزشک شما یا تجویز کننده دیگر میپزشک شما یا تجویز کننده دیگر می •
 از طریق تلفن بھ ما بگویند و سپس گزارش را فکس یا ارسال کنند. 

 ضعیت سالمتی شما الزم باشد، از ما درخواست کنید کھ بھ شما یک "تصمیم پوششی سریع" بدھیم.اگر بھ خاطر و
 ما از "مھلت ھای متعارف" استفاده می کنیم مگراینکھ موافقت کرده باشیم کھ از "مھلت ھای سریع" استفاده کنیم. 

ارش پزشک شما را دریافت کردیم بھ شما پاسخ ساعت بعد از اینکھ گز 72باشد کھ ظرف بدین معنی می تصمیم پوششی متعارف •
 خواھیم داد. 

 خواھیم داد.ساعت بعد از اینکھ نامھ پزشک را دریافت کردیم بھ شما پاسخ  24یعنی اینکھ در ظرف  تصمیم پوششی سریع •

دریافت نکردهکنید کھ ھنوز شما تنھا در صورتی تصمیم پوششی سریع را دریافت خواھید کرد کھ برای دارویی درخواست می
توانید یک تصمیم پوششی سریع را در صورتی دریافت کنید کھ از ما برای بازپرداخت ھزینھ دارویی درخواست اید. (شما نمی

 اید.)کنید کھ قبالً خریداری کردهمی

بھ سالمتی شما  ھای متعارف بتواند ضرر جدیتوانید تصمیم پوششی سریع دریافت کنید کھ استفاده از مھلتتنھا در صورتی می
  وارد کرده یا بھ توانایی شما در عملکرد آسیب وارد کند.

اگر پزشک شما یا تجویز کننده دیگر بھ ما بگوید کھ وضعیت سالمتی شما بھ یک "تصمیم پوششی سریع" نیازمند است، ما بھ 
 یزی را بھ شما خواھد گفت.طور خودکار قبول می کنیم کھ بھ شما یک تصمیم پوششی سریع ارائھ کرده و نامھ چنین چ

سریع درخواست کنید (بدون حمایت پزشک شما یا تجویز کننده دیگر)، ما تصمیم خواھیم  پوششیاگر خودتان برای تصمیم  •
 سریع را دریافت می کنید.  پوششیگرفت کھ آیا یک تصمیم 

 
  است.شده" "تصمیم پوشش تسریع برای "تصمیم پوششی سریع" عبارت قانونی
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اگر تصمیم بگیریم کھ عارضھ پزشکی شما شرایط تصمیم پوششی سریع را برآورده نمیکند، در عوض از مھلتھای  •
استاندارد استفاده خواھیم کرد. 

o ای بدین مضمون برای شما ارسال خواھیم کرد. این نامھ نحوه ارائھ شکایت در مورد تصمیم ما در ارائھ یک نامھ
 تصمیم متعارف را بھ آگاھی شما خواھد رسانید. 

o خی بھ شکایت خود دریافت کنید. برای کسب ساعت پاس 24توانید یک "شکایت سریع" را تسلیم کرده و ظرف می
 مراجعھ کنید. 222در صفحھ  10اطالعات بیشدر در مورد روند درخواست شکایت، از جملھ شکایت سریع، بھ بخش 

 مھلت ھای درخواست برای "تصمیم پوششی سریع"
ساعت بعد از اینکھ  24در ظرف  ساعت بھ شما پاسخ دھیم. یعنی 24اگر از مھلت ھای سریع استفاده می کنیم، باید در ظرف  •

ساعت بعد از اینکھ گزارش حمایت کننده از  24درخواست شما را دریافت کردیم. یا اگر برای استثنا درخواست می کنید، 
درخواست شما را از پزشک یا تجویز کننده شما دریافت کردیم. اگر از لحاظ وضعیت سالمتی شما الزم باشد، پاسخ خود را زودتر 

 ارائھ خواھیم کرد.  بھ شما

، درخواست شما را یک 2روال تجدید نظر ھا خواھیم فرستاد. در مرحلھ  2اگر این مھلت سپری شود، درخواست شما را بھ مرحلھ  •
  ) بررسی خواھد کرد.IREنھاد بررسی مستقل (

ز دریافت درخواست ساعت بعد ا 24ما باید ظرف  اگر پاسخ بھ بخش یا ھمھ موضوعات مورد درخواست شما بلھ باشد، •
 کننده پزشک یا تجویزکننده از درخواست شما، پوشش را در اختیار شما قرار دھیم.شما یا گزارش حمایت

ای را برای شما ارسال خواھیم کرد کھ دلیل پاسخ نامھ اگر پاسخ بھ بخشی یا ھمھ مواردی کھ درخواست کردید خیر باشد، •
توانید در رابطھ با تصمیم ما درخواست نین توضیح خواھد داد کھ چطور میدھد. نامھ ھمچرا برای شما توضیح می خیر

 تجدید نظر کنید.

 نکرده اید  مھلت ھای درخواست برای "تصمیم پوششی استاندارد" در مورد دارویی کھ ھنوز دریافت
ھ شما پاسخ دھیم. یا اگر برای استثنا ساعت بعد از دریافت درخواستتان ب 72کنیم، باید ظرف ھای استاندارد استفاده میاگر از مھلت •

کننده از پزشک یا تجویزکننده شما دریافت کنیم. اگر از لحاظ وضعیت سالمتی شما کنید، بعد از اینکھ گزارش حمایتدرخواست می
 الزم باشد، پاسخ خود را زودتر بھ شما ارائھ خواھیم کرد. 

، درخواست شما را یک 2روال تجدید نظر ھا خواھیم فرستاد. در مرحلھ  2اگر این مھلت سپری شود، درخواست شما را بھ مرحلھ  •
 ) بررسی خواھد کرد. IREنھاد بررسی مستقل (

ساعت بعد از دریافت درخواست  72باشد، باید ظرف  بلھاگر پاسخ ما بھ بخشی یا ھمھ مواردی کھ درخواست کردید  •
کننده پزشک شما یا تجویزکننده شما، پوشش را فت گزارش حمایتکنید، بعد از دریاشما، یا اگر برای استثنا درخواست می

 ارائھ کرده یا تصویب کنیم. 

 باشد، نامھ ای را برای شما ارسال خواھیم کرد.  خیراگر پاسخ بھ بخشی یا ھمھ مواردی کھ درخواست کردید  •
 این نامھ نحوه درخواست تجدید نظر در مورد تصمیم ما را نیز توضیح خواھد داد.

 ایدھای درخواست برای "تصمیم پوششی استاندارد" در مورد پرداخت ھزینھ دارویی کھ قبالً خریداری کردهلتمھ
 روز تقویمی بعد از دریافت درخواست شما ارائھ کنیم. 14ما باید پاسخ خود را در ظرف  •

، درخواست شما را یک 2د. در مرحلھ روال تجدید نظر ھا خواھیم فرستا 2اگر این مھلت سپری شود، درخواست شما را بھ مرحلھ  •
 ) بررسی خواھد کرد. IREنھاد بررسی مستقل (
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روز تقویمی پرداخت خواھیم  14، ھزینھ را ظرف اگر پاسخ بھ بخشی یا ھمھ مواردی کھ درخواست کردید بلھ باشد •
 کرد.

ارسال خواھیم کرد کھ دلیل پاسخ ای را برای شما ، نامھاگر پاسخ بھ بخشی یا ھمھ مواردی کھ درخواست کردید خیر باشد •
توانید در رابطھ با تصمیم ما درخواست دھد. نامھ ھمچنین توضیح خواھد داد کھ چطور میرا برای شما توضیح می خیر

 تجدید نظر کنید. 

 Dتجدید نظر برای داروھای بخش  1: مرحلھ 6.5بخش  •
برای شروع تجدید نظر، شما، پزشک شما یا تجویز کننده  •

 ا نماینده شما باید با ما تماس بگیرید. دیگری ی

توانید اگر برای تجدید نظر استاندارد درخواست می کنید، می •
تجدید نظر خود را با ارسال درخواست بھ طور کتبی اقامھ 

 توانید برای درخواست تجدید نظر با شمارهھمچنین میکنید. 
18554643571 (TTY:711) شب،  8صبح تا  8، از

جمعھ با ما تماس بگیرید. بعد از ساعات اداری یا در دوشنبھ تا 
توانید پیام بگذارید. در روز ھا و روزھای تعطیل، میآخر ھفتھ

کاری بعدی با شما تماس گرفتھ خواھد شد. این تماس رایگان 
 است.

توانید تجدید نظر خود را اگر تجدید نظر سریع می خواھید، می •
 انید با ما تماس بگیرید. توبھ صورت کتبی اقامھ کرده یا می

از تاریخ  روز تقویمی 60ظرف درخواست تجدید نظر خود را  •
ای کھ در مورد تصمیم برای شما ارسال کردیم اقامھ اعالمیھ

کنید. اگر این مھلت سپری شود و برای سپری شدن آن دلیل 
خوبی داشتھ باشید، ممکن است فرصت بیشتری را برای 

بدھیم. برای مثال، دلیل ھای  درخواست تجدید نظر بھ شما
موجھ برای سپری شدن مھلت می تواند بیماری وخیمی باشد 

کھ از تماس گرفتن شما جلوگیری کرد یا اگر اطالعات 
ناصحیح یا ناکامل را در مورد مھلت ھای درخواست تجدید 

 نظر بھ شما داده باشیم.

 1نحوه درخواست تجدید نظر مرحلھ نگاه اجمالی: 

 توانیدشما، پزشک یا تجویز کننده شما یا نماینده شما می
درخواست خود را بھ طور کتبی نوشتھ و برای ما ارسال 

توانید با ما تماس گرفتھ و ھمچنین مییا فکس کنید. 
 درخواست درخواست تجدید نظر کنید.

از تصمیمی کھ  روز (اعم از کاری و غیرکاری) 60ظرف 
کنید درخواست در مورد آن درخواست تجدید نظر می

سپری شود، ھنوز می کنید. اگر این مھلت بھ دلیل موجھی
 توانید درخواست تجدید نظر کنید. 

توانید با شما، پزشک یا تجویز کننده شما یا نماینده شما می
ما برای درخواست درخواست تجدید نظر سریع تماس 

 بگیرید.

این بخش را مطالعھ کنید تا مطمئن شوید کھ  •
برای تصمیم سریع واجد شرایط ھستید! ھمچنین 

کسب اطالعات در مورد  این بخش را برای
 ھای اتخاذ تصمیم مطالعھ کنید. مھلت

 

 

 
" Dبرای تجدید نظر بھ برنامھ درمانی در مورد تصمیم پوششی داروی بخش  عبارت قانونی برنامھ  "تشخیص مجدد
 درمانی است.
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ای از آن با تجدید نظر خود درخواست کنید. برای دریافت نسخھشما حق دارید کھ از ما برای رونوشتی از اطالعات مربوط بھ  •
شب، دوشنبھ تا جمعھ تماس حاصل فرمایید.  8صبح تا  8، از (TTY:711) 18554643571مرکز خدمات اعضا بھ شماره 

شما تماس گرفتھ خواھد  توانید پیام بگذارید. در روز کاری بعدی باھا و روزھای تعطیل، میبعد از ساعات اداری یا در آخر ھفتھ
 شد. این تماس رایگان است. 

توانید اطالعات بیشتری را در حمایت از تجدید نظر خود بھ ما ارائھ اگر مایل باشید، شما و پزشک شما یا تجویز کننده دیگر می
 کنید.

 اگر بھ خاطر وضعیت سالمتی شما الزم باشد، برای "تجدید نظر سریع" درخواست کنید.
طر تصمیمی کھ برنامھ درمانی ما در مورد دارویی کھ دریافت نکرده اید درخواست تجدید نظر می کنید، شما و پزشک اگر بھ خا •

 شما یا تجویز کننده دیگر الزم است کھ تصمیم بگیرید آیا بھ "تجدید نظر سریع" نیاز خواھید داشت.

  .199در صفحھ  6.4سریع" در بخش شرایط دریافت "تجدید نظر سریع" مشابھ شرایط دریافت "تصمیم پوشش  •

 برنامھ درمانی ما تجدید نظر شما را بررسی کرده و تصمیم ما را بھ شما خواھد داد
کنیم کھ آیا ھمھ ما دوباره با دقت بھ ھمھ اطالعات مربوط بھ درخواست پوشش شما توجھ می کنیم. ما بھ این موضوع توجھ می •

ایم یا خیر. ممکن است با شما یا پزشک شما یا تجویز کننده رخواست شما رعایت کردهبھ د خیرمقررات را در ھنگام دادن پاسخ 
دیگر برای دریافت اطالعات بیشتر تماس بگیریم. بررسی گر شخصی خواھد بود کھ تصمیم اصلی در مورد پوشش را اتخاذ نکرده 

 بود.

 مھلت ھای "تجدید نظر سریع"
ساعت بعد از دریافت تجدید نظر شما، یا اگر بھ خاطر وضعیت  72خ خود را در ظرف اگر از مھلت ھای سریع استفاده کنیم، پاس •

 سالمتی شما الزم باشد زودتر بھ شما خواھیم داد. 

، 2ھا خواھیم فرستاد. در مرحلھ روال تجدید نظر 2ساعت بھ شما پاسخ ندھیم، درخواست شما را بھ مرحلھ  72اگر ظرف  •
 ) بررسی خواھد کرد. IREمستقل (درخواست شما را یک نھاد بررسی 

ساعت بعد از دریافت تجدید  72، باید پوشش را در ظرف بلھ بدھیماگر بھ بخشی از یا ھمھ مواردی کھ درخواست کردید پاسخ  •
 نظر شما ارائھ کنیم. 

کھ دلیل پاسخ خیر را باشد، نامھ ای را برای شما ارسال خواھیم کرد  خیربھ بخشی یا ھمھ مواردی کھ درخواست کردید  اگر پاسخ •
 برای شما توضیح می دھد. 

 مھلت ھای "تجدید نظر استاندارد"
روز تقویمی بعد از دریافت تجدید نظر شما، یا اگر بھ خاطر  7اگر از مھلت ھای استاندارد استفاده کنیم، باید پاسخ خود را در ظرف  •

روز تقویمی بعد از دریافت تجدید نظر شما  14خود را در ظرف وضعیت سالمتی شما الزم باشد زودتر بھ شما بدھیم. ما باید پاسخ 
 کنید بھ خاطر وضعیت سالمتی شما الزم است، باید برای "تجدید نظر سریع" درخواست کنید.ارائھ کنیم. اگر فکر می

 
  باشد." می"تجدید نظر تسریع شدهبرای "تجدید نظر سریع"  عبارت قانونی
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روز تقویمی بھ شما ندھیم،  7اگر تصمیمی را در ظرف  •
ھیم روال تجدید نظر ھا خوا 2درخواست شما را بھ مرحلھ 

، درخواست شما را یک نھاد بررسی مستقل 2فرستاد. در مرحلھ 
)IRE .بررسی خواھد کرد ( 

پاسخ بلھ اگر بھ بخشی از یا ھمھ مواردی کھ درخواست کردید  •
 : بدھیم

o  اگر درخواست برای پوشش را تصویب کنیم، باید
پوشش را تا جایی کھ وضعیت سالمتی شما اجازه 

 7ولی نباید بیشتر از می دھد فوراً بھ شما بدھیم 
 روز تقویمی بعد از دریافت تجدید نظر شما باشد. 

o  اگر درخواست بازپرداخت دارویی کھ قبالً خریداری
کرده اید را تصویب کنیم، ما ھزینھ آنرا در ظرف 

روز تقویمی بعد از دریافت درخواست تجدید  30
 نظر شما ارسال خواھیم کرد.

 خیرکھ درخواست کردید  بھ بخشی یا ھمھ مواردی اگر پاسخ •
باشد، نامھ ای را برای شما ارسال خواھیم کرد کھ دلیل پاسخ 

 خیر و نحوه درخواست تجدید نظر در مورد تصمیم ما را برای شما توضیح می دھد.

 Dتجدید نظر برای داروھای بخش  2: مرحلھ 6.6بخش  •
وانید تصمیم بگیرید کھ آیا این تصمیم را قبول کنید یا تجدید نظر دیگری تباشد، می خیراگر پاسخ ما بھ بخش یا ھمھ موارد تجدید نظر شما 

 ) تصمیم ما را بررسی خواھد کرد.IREتجدید نظر بروید، نھاد بررسی مستقل ( 2را اقامھ کنید. اگر تصمیم بگیرید کھ بھ مرحلھ 

بھ طور کتبی باشد. نامھ ای کھ در مورد تصمیم پرونده شما را بررسی کند، درخواست تجدید نظر شما باید  IREخواھید کھ اگر می •
 تجدید نظر را توضیح خواھد داد. 2تجدید نظر برای شما ارسال می کنیم نحوه درخواست برای مرحلھ  1ما در مرحلھ 

رونوشت کنید، ما پرونده شما را برای آنھا ارسال خواھیم کرد. شما حق دارید کھ برای درخواست تجدید نظر می IREکھ بھ ھنگامی •
شب، دوشنبھ تا جمعھ تماس حاصل  8صبح تا  8، از (TTY:711) 18554643571فایل خود درخواست کنید. با شماره 

توانید پیام بگذارید. در روز کاری بعدی با شما تماس گرفتھ ھا و روزھای تعطیل، میفرمایید. بعد از ساعات اداری یا در آخر ھفتھ
 ست. خواھد شد. این تماس رایگان ا

 بدھید. IREشما حق دارید کھ اطالعات دیگری را در حمایت از تجدید نظر خود بھ  •

• IRE  یک سازمان مستقل تحت استخدامMedicare باشد. این نھاد بھ این برنامھ درمانی وابستگی نداشتھ و یک سازمان دولتی می
 نیست. 

با دقت توجھ خواھند کرد. این سازمان نامھ ای را برای شما  بھ ھمھ اطالعات مربوط بھ تجدید نظر شما IREکنندگان در بررسی •
 ارسال کرده کھ تصمیم اتخاذ شده را توضیح خواھد داد.

 

 

 

 2درخواست تجدید نظر مرحلھ  نحوهنگاه اجمالی: 

خواھید کھ نھاد بررسی مستقل پرونده شما را اگر می
بررسی کند، درخواست تجدید نظر شما باید بھ طور کتبی 

 ارائھ شود. 

از تصمیمی کھ  روز (اعم از کاری و غیرکاری) 60ظرف 
کنید درخواست در مورد آن درخواست تجدید نظر می

موجھی سپری شود، ھنوز می کنید. اگر این مھلت بھ دلیل
 توانید درخواست تجدید نظر کنید. 

شما، پزشک شما یا تجویزکننده دیگر یا نماینده شما می
 درخواست کنید. 2توانید برای تجدید نظر مرحلھ 

این بخش را مطالعھ کنید تا مطمئن شوید کھ برای تصمیم 
سریع واجد شرایط ھستید! ھمچنین این بخش را برای 

ھای اتخاذ تصمیم مطالعھ عات در مورد مھلتکسب اطال
 کنید. 

 

 
 است. "تجدید نظر" Dبرای تجدید نظر بھ برنامھ درمانی در مورد تصمیم پوششی داروی بخش عبارت قانونی 
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 2مھلت ھای "تجدید نظر سریع" در مرحلھ 
 ) برای "تجدید نظر سریع" درخواست کنید.IREاگر بھ خاطر وضعیت سالمتی شما الزم باشد، از نھاد بررسی مستقل ( •

ساعت بعد از دریافت درخواست تجدید نظر شما بھ تجدید  72با "تجدید نظر سریع" موافقت کند، باید پاسخی را ظرف  IREاگر  •
 شما بدھد. 2نظر مرحلھ 

ساعت بعد از دریافت تصمیم  24بدھد، ما باید پوشش دارویی را ظرف  بلھکنید جواب بھ بخش یا ھمھ آنچھ درخواست می IREاگر  •
 شما بدھیم.تصویب کرده یا بھ 

 2مھلت ھای "تجدید نظر استاندارد" در مرحلھ 
روز تقویمی بعد از دریافت تجدید نظر  7) باید ظرف IREدارید، نھاد بررسی مستقل ( 2اگر یک تجدید نظر استاندارد در مرحلھ  •

 14قبالً خریداری کرده اید تا بازپرداخت ھزینھ دارویی را دارید کھ  شما پاسخ دھد. یا اگر درخواست 2شما بھ تجدید نظر مرحلھ 
 روز بھ شما پاسخ داده می شود.

ساعت بعد از دریافت تصمیم  72بدھد، ما باید پوشش دارویی را ظرف  بلھکنید جواب بھ بخش یا ھمھ آنچھ درخواست می IREاگر  •
 تصویب کرده یا بھ شما بدھیم.

روز  30اید تصویب کند، ما ھزینھ آن را ظرف خریداری کردهدرخواستی را برای بازپرداخت ھزینھ دارویی کھ قبالً  IREاگر  •
 تقویمی بعد از دریافت تصمیم ارسال خواھیم کرد.

 شما پاسخ خیر بدھد چطور؟ 2اگر نھاد بررسی مستقل بھ تجدید نظر مرحلھ 
ضوع "تأیید تصمیم" خوانده ) با تصمیم ما در مورد عدم تصویب درخواست شما موافق است. این موIREیعنی نھاد بررسی مستقل ( خیر
 شود.شود. ھمچنین "رد کردن تجدید نظر شما" خوانده میمی

دھید باید دارای یک ارزش حداقل بھ دالر باشند. اگر مبلغ روال تجدید نظر بروید، داروھایی کھ درخواست می 3خواھید بھ مرحلھ اگر می
 3توانید برای مرحلھ ر ادامھ دھید. اگر مبلغ دالری بھ اندازه کافی باال نیست، نمیتوانید بھ تجدید نظدالری کمتر از مقدار حداقل است، نمی

 کنید مبلغ دالری الزم برای ادامھ روال تجدید نظر را بھ شما خواھد گفت. دریافت می IREای کھ از تجدید نظر درخواست کنید. نامھ

 تان: درخواست از ما برای پوشش اقامت طوالنی تر در بیمارس7بخش 
وقتی در بیمارستان پذیرفتھ می شوید، شما حق دارید کھ ھمھ خدمات بیمارستانی کھ ما پوشش داده و برای تشخیص بیماری و درمان بیماری 

 یا مصدومیت شما الزم ھستند را دریافت کنید. 

کھ بیمارستان را ترک برای ھنگامیپزشک شما و پرسنل بیماران در طول اقامت تحس پوشش شما در بیمارستان با شما ھمکاری کرده تا 
 کنند تا ترتیب ھرگونھ مراقبتی کھ بعد از ترک نیاز داشتھ باشید داده شود.خواھید کرد آماده شوید. ھمچنین کمک می

 شود.کنید "روز ترخیص" خوانده میروزی کھ بیمارستان را ترک می •

 گفت. پزشک شما یا پرسنل بیمارستان تاریخ ترخیص را بھ شما خواھند  •

توانید برای اقامت طوالنی تر در بیمارستان درخواست کنید کھ خیلی زود از شما خواستھ شده کھ بیمارستان را ترک کنید، میاگر فکر می
 کنید. این بخش نحوه درخواست را بھ شما می گوید.
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 شما Medicare: کسب اطالعات در مورد حقوق 7.1بخش  •
ای را بھ نام پیامی مھم از سوی بیمارستان، یک مسئول پرونده یا پرستار بھ شما اعالمیھظرف دو روز بعد از پذیرفتھ شدن در 

Medicare  .در مورد حقوق شما خواھد داد. اگر این اعالمیھ را دریافت نکردید، از ھریک از کارکنان بیمارستان برای آن درخواست کنید
 : TTY( 18554643571ت روز ھفتھ با خدمات اعضا بھ شماره ساعت شبانروز و ھف 24اگر بھ کمک نیاز دارید، لطفاً در 

شب، دوشنبھ تا جمعھ تماس حاصل فرمایید. بعد از ساعات اداری یا در  8صبح تا  8، از (TTY:711) 18554643571با شماره 
 24واھد شد. این تماس رایگان است. در توانید پیام بگذارید. در روز کاری بعدی با شما تماس گرفتھ خھا و روزھای تعطیل، میآخر ھفتھ

 TTYتماس بگیرید. کاربران  1800MEDICARE (18006334227)توانید با شماره روز ھفتھ نیز می 7روز و ساعت شبانھ
 تماس بگیرند. 18774862048باید با شماره 

را در مورد حقوق شما بھ  ”"این پیام مھم اطالعاتی کنید.شوید سؤال این اطالعیھ را با دقت مطالعھ کرده و اگر موضوعی را متوجھ نمی
 کند، از جملھ حق شما برای:عنوان بیمار بستری در بیمارستان بھ شما ارائھ می

در طول اقامت در بیمارستان و بعد از آن. حق شما در آگاھی از ماھیت این خدمات، چھ  Medicareدریافت خدمات تحت پوشش  •
 توانید آنھا را دریافت کنید.کند و از کجا میرداخت مینھادی ھزینھ آنھا را پ

کنید. مشارکت در ھرگونھ تصمیماتی کھ در مورد طول مدت اقامت بیمارستانی خود اتخاذ می •

آگاھی از اینکھ ھرگونھ نگرانی کھ در مورد کیفیت مراقبت بیمارستانی خود دارید را بھ کجا گزارش کنید.  •

 اید.کنید کھ خیلی زود از بیمارستان ترخیص شدهر میدرخواست تجدید نظر اگر فک •

را امضاء کنید کھ نشان می دھد آنرا درک کرده و با حقوق خود آشنایی دارید. امضای این اعالمیھ بدین  Medicareشما باید اعالمیھ 
 اشند موافق ھستید. کھ شما با تاریخ ترخیصی کھ ممکن است پزشک شما یا پرسنل بیمارستان بھ شما گفتھ ب نیستمعنی 

 نسخھ خود از اعالمیھ امضاء شده را نگھ دارید تا در صورت لزوم اطالعات گنجانده شده در آن را در دسترس داشتھ باشید.

 ساعت شبانروز و ھفت روز ھفتھ با خدمات اعضا بھ شماره  24برای مشاھده نسخھ ای از این اعالمیھ از قبل، می توانید در  •
شب، دوشنبھ تا جمعھ تماس حاصل فرمایید. بعد از ساعات اداری  8صبح تا  8، از (TTY:711) 18554643571با شماره 

توانید پیام بگذارید. در روز کاری بعدی با شما تماس گرفتھ خواھد شد. این تماس رایگان ھا و روزھای تعطیل، مییا در آخر ھفتھ
تماس  1800MEDICARE (18006334227)روز ھفتھ با  7روز و ساعت شبانھ 24توانید در است. ھمچنین می
 تماس بگیرند. این تماس رایگان است. 18774862048باید با شماره  TTYبگیرید. کاربران 

 https://www.cms.gov/Medicare/MedicareGeneralمی توانید این اعالمیھ را بھ صورت آنالین در  •
Information/BNI/HospitalDischargeAppealNotices.html. .نیز مشاھده کنید 

 ھای باال تماس بگیرید.بھ شماره Medicareاگر بھ کمک نیاز دارید، لطفاً خدمات اعضا یا  •

 برای تغییر تاریخ ترخیص شما از بیمارستان 1لھ : تجدید نظر مرح7.2بخش  •
اگر می خواھید خدمات بیماران بستری برای شما را برای مدت طوالنی تری پوشش دھیم، بایستی برای تجدید نظر درخواست کنید. یک 

ده از لحاظ پزشکی برای شما تجدید نظر شما را بررسی خواھد داد تا ببیند کھ آیا تاریخ ترخیص تعیین ش 1سازمان بھبود کیفیت مرحلھ 
 است. Livantaمناسب است. در کالیفرنیا نام سازمان بھبود کیفیت 

 .TTY: 15888771) 8878551123(6668بھ شماره  Livantaبرای درخواست تجدید نظر برای تغییر تاریخ ترخیص خود با 

https://www.cms.gov/Medicare/Medicare%C2%ADGeneral%C2%AD%0bInformation/BNI/HospitalDischargeAppealNotices.html
https://www.cms.gov/Medicare/Medicare%C2%ADGeneral%C2%AD%0bInformation/BNI/HospitalDischargeAppealNotices.html
https://www.cms.gov/Medicare/Medicare%C2%ADGeneral%C2%AD%0bInformation/BNI/HospitalDischargeAppealNotices.html
https://www.cms.gov/Medicare/Medicare%C2%ADGeneral%C2%AD%0bInformation/BNI/HospitalDischargeAppealNotices.html
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 ھمین حاال زنگ بزنید!! 
پیامی مھم از سوی ترخیص تعیین شده برای شما با سازمان بھبود کیفیت تماس بگیرید. از تاریخ  قبلقبل از ترک بیمارستان و تا 

Medicare .در مورد حقوق شما حاوی اطالعاتی در مورد نحوه دسترسی بھ سازمان بھبود کیفیت است 

در طول مدتی کھ برای  اگر قبل از ترک کردن تماس بگیرید، •
سازمان بھبود کیفیت دریافت تصمیم در مورد تجدید نظر خود از 

منتظر می شوید، بھ شما اجازه داده می شود کھ بعد از تاریخ 
ترخیص تعیین شده بدون اینکھ برای آن ھزینھ ای پرداخت کنید، در 

 بیمارستان باقی بمانید.

و تصمیم بگیرید کھ  اگر برای درخواست تجدید نظر تماس نگیرید •
بیمارستان اقامت بعد از تاریخ ترخیص تعیین شده برای شما در 

کنید، ممکن است الزم باشد ھمھ ھزینھ ھای مراقبت بیمارستانی را 
 بعد از تاریخ ترخیص تعیین شده برای شما پرداخت کنید.

تجدید نظر  اگر مھلت تماس با سازمان بھبود کیفیت را در مورد •
خود از دست بدھید، می توانید در عوض تجدید نظر خود را مستقیماً 

رمانی ما اقامھ کنید. برای اطالع از جزئیات بھ بخش بھ برنامھ د
 مراجعھ کنید. 212در صفحھ  7.4

اگر سازمان بھبود کیفیت درخواست شما برای اقامت در بیمارستان را بررسی نمیکند، ممکن است ھمچنین بتوانید از اداره مدیریت  •
بروید و درباره  187در صفحھ  5.4لطفاً بھ بخش  ) درخواست بررسی مستقل پزشکی کنید.DMHCمراقبت درمانی کالیفرنیا (

 برای بررسی مستقل پزشکی اطالعاتی کسب کنید. DMHCدرخواست از 

 ما می خواھیم مطمئن شویم کھ شما از آنچھ باید انجام دھید و مھلت ھا آگاھی داشتھ باشید.

یا کمک الزم دارید، با مرکز خدمات اعضا بھ  اگر در ھر زمان سوالی دارید در صورت لزوم برای دریافت کمک درخواست کنید. •
شب، دوشنبھ تا جمعھ تماس حاصل فرمایید. بعد از ساعات اداری یا  8صبح تا  8، از (TTY:711) 18554643571شماره 

رایگان  توانید پیام بگذارید. در روز کاری بعدی با شما تماس گرفتھ خواھد شد. این تماسھا و روزھای تعطیل، میدر آخر ھفتھ
تماس بگیرید. یا می 18008240780) بھ شماره HICAPاست. ھمچنین می توانید با برنامھ حمایت و مشاوره بیمھ سالمت (

 تماس بگیرید. 18555013077بھ شماره  Cal MediConnectتوانید با برنامھ بازرس 

 سازمان بھبود کیفیت چیست؟
صین مراقبت درمانی می باشد کھ تحت استخدام دولت فدرال ھستند. این متخصصین بخشی این سازمان گروھی از پزشکان و سایر متخص
را کنترل کرده و  Medicareکند تا کیفیت مراقبت اشخاص عضو پرداخت می Medicareاز برنامھ درمانی ما نمی باشند. حقوق آنھا را 

 بھ بھبود آن کمک کنند. 

 درخواست برای "بررسی سریع"
ترخیص خود درخواست کنید. درخواست برای "بررسی سریع" بدین معنی است کھ  "بررسی سریع"سازمان بھبود کیفیت برای شما باید از 

 ھای استاندارد استفاده کند.ھای سریع بھ جای استفاده از مھلتخواھید کھ از مھلتشما از سازمان می

 نحوه درخواست نگاه اجمالی: 
 برای تغییر تاریخ ترخیص 1تجدید نظر مرحلھ 

(کاربران  1-877-588-1123از طریق شماره 
TTY  :887-6668با این شماره تماس بگیرند-

با سازمان بھبود کیفیت ایالت خودتان تماس  ) 855-1
 بگیرید و درخواست "بررسی سریع" را ارائھ کنید. 

قبل از ترک بیمارستان و قبل از تاریخ ترخیص تعیین 
 شده تماس بگیرید. 

 . 
 

 

 
 " می باشد."بررسی فوری برای "بررسی سریع"، عبارت قانونی
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 افتد؟در طول بررسی سریع چھ اتفاقی می
بھبود کیفیت دلیل اینکھ فکر می کنید پوشش باید بعد از تاریخ ترخیص تعیین شده ادامھ پیدا کند را از شما و بررسی کنندگان سازمان  •

 توانید اینکار را بکنید. نماینده شما سؤال می کنند. لزومی ندارد کھ نوشتھ ای را تھیھ کنید ولی در صورت تمایل می

کنند و ھمھ اطالعات مربوط بھ اقامت شما در ا پزشک شما صحبت میبررسی کنندگان بھ پرونده پزشکی شما توجھ کرده، ب •
 کنند. بیمارستان را بررسی می

تا ظھر روز بعد از اینکھ بررسی کنندگان نتیجھ تجدید نظر شما را بھ ما می گویند، نامھ ای را دریافت خواھید کرد کھ تاریخ  •
ھ پزشک شما، بیمارستان و ما فکر می کنیم کھ ترخیص در آن روز برای ترخیص تعیین شده را بھ شما می دھد. این نامھ دالیلی ک

 شما مناسب است را توضیح می دھد.

 

 اگر پاسخ بلھ باشد چطور؟
کھ ضرورت پزشکی بدھد، ما باید بھ پوشش خدمات بیمارستانی شما تا زمانی بلھاگر سازمان بھبود کیفیت بھ تجدید نظر شما پاسخ  •

 م. داشتھ باشند ادامھ دھی

 اگر پاسخ خیر باشد چطور؟
بدھد، یعنی اینکھ تاریخ ترخیص تعیین شده برای شما از لحاظ پزشکی مناسب  خیراگر سازمان بھبود کیفیت بھ تجدید نظر شما پاسخ  •

شما  ارائھ پاسخ سازمان بھبود بھ بعد ازباشد. در این صورت پوشش ما برای خدمات بیماران بستری در بیمارستان در ظھر روز می
 خاتمھ پیدا خواھد کرد. 

وقت ممکن است الزم باشد کھ ھزینھ ادامھبدھد و تصمیم بگیرید کھ در بیمارستان باقی بمانید، آن خیراگر سازمان بھبود کیفیت پاسخ  •
ظھر روز بعد ی اقامت خود در بیمارستان را بپردازید. ھزینھ مراقبت بیمارستانی کھ ممکن است الزم باشد خودتان پرداخت کنید از 

  شود.از ارائھ پاسخ سازمان بھبود کیفیت بھ شما شروع می

وقت میاگر سازمان بھبود کیفیت تجدید نظر شما را قبول نکند و بعد از تاریخ ترخیص تعیین شده در بیمارستان باقی بمانید، آن •
 را اقامھ کنید. 2توانید یک تجدید نظر مرحلھ 

 
 1-855-464-3571 از طریق تماس با شماره  " می باشد."اعالمیھ مشروح ترخیصاین توضیح کتبی  برای عبارت قانونی

  تماس بگیرند) 711با  TTY(کاربران 
طیل، ھا و روزھای تعشب می توانید یک نمونھ دریافت کنید. بعد از ساعات اداری یا آخر ھفتھ 8صبح تا  8روزھای دوشنبھ تا جمعھ از 

روز ھفتھ نیز  7روز و ساعت شبانھ 24در  توانید پیام بگذارید. در روز کاری بعدی با شما تماس گرفتھ خواھد شد.می
باید با شماره  TTY) تماس بگیرید. کاربران MEDICARE )1-800-633-4227-800-1توانید با شماره می

اعالمیھ را در توانید نمونھ آنالین تماس بگیرند. یا می 2048-486-877-1
https://www.cms.gov/Medicare/Medicare-General-

Information/BNI/HospitalDischargeAppealNotices.html مشاھده کنید 

 

%D8%A7https://www.cms.gov/Medicare/Medicare-General-Information/BNI/HospitalDischargeAppealNotices.html
%D8%A7https://www.cms.gov/Medicare/Medicare-General-Information/BNI/HospitalDischargeAppealNotices.html
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 ی تغییر تاریخ ترخیص شما از بیمارستانبرا 2: تجدید نظر مرحلھ 7.3بخش  •
بعد از تاریخ ترخیص تعیین شده در بیمارستان باقی بمانید، آنوقت می توانید  واگر سازمان بھبود کیفیت تجدید نظر شما را قبول نکرده است 

تھ و برای بررسی دیگری درخواست الزم خواھد بود کھ با سازمان بھبود کیفیت دوباره تماس گرف را اقامھ کنید. 2یک تجدید نظر مرحلھ 
 کنید.

 2شما داده است برای بررسی مرحلھ  1بھ تجدید نظر مرحلھ  خیربعد از تاریخی کھ سازمان بھبود کیفیت پاسخ  روز تقویمی 60ظرف 
بت خاتمھ پیدا کرده توانید برای این بررسی درخواست کنید کھ بعد از تاریخی کھ پوشش شما برای مراقدرخواست کنید. تنھا در صورتی می

 در بیمارستان اقامت کرده باشید.

 18775881123بھ شماره:  Livantaتوانید با است. می Livantaدر کالیفرنیا نام سازمان بھبود کیفیت 
)6668887855TTY: 1.( 

بررسی کنندگان در سازمان بھبود کیفیت بھ ھمھ اطالعات مربوط  •
 ت توجھ خواھند کرد. بھ تجدید نظر شما دوباره با دق

روز تقویمی از دریافت درخواست شما برای بررسی  14ظرف  •
کنندگان سازمان بھبود کیفیت تصمیمی را اتخاذ دیگر، بررسی
 خواھند کرد.

 افتد؟اگر پاسخ بلھ باشد چھ اتفاقی می
ما باید سھم خود از ھزینھ ھای مراقبت بیمارستانی کھ از ظھر روز  •

جدید نظر اول دریافت کردید را پرداخت کنیم. بعد از تاریخ تصمیم ت
در بیمارستان برای شما  بیماران بستریما باید بھ پوشش مراقبت 

 تا زمانیکھ از لحاظ پزشکی ضروری باشد ادامھ دھیم. 

ما باید بھ پرداخت سھم ھزینھ ھای شما و محدودیت ھای پوششی کھ ممکن است اطالق پذیر باشند ادامھ دھیم. •

 افتد؟خیر باشد چھ اتفاقی می اگر پاسخ
کنید موافق است و آن را تغییر نخواھد داد. نامھ ای کھ دریافت می 1این موضوع بدین معنی است کھ سازمان بھبود کیفیت با تصمیم مرحلھ 

 توانید بکنید. بھ شما می گوید کھ اگر می خواھید بھ روال تجدید نظر ادامھ دھید چکار می

 شما را قبول نکند، باید ھزینھ کامل اقامت خود بعد از تاریخ ترخیص تعیین شده را بپردازید. 2یفیت تجدید نظر مرحلھ اگر سازمان بھبود ک

) درخواست بررسی مستقل پزشکی برای ادامھ اقامت در DMHCممکن است ھمچنین بتوانید از اداره مدیریت مراقبت درمانی کالیفرنیا (
 مراجعھ کنید. 187در صفحھ  5.4برای بررسی مستقل پزشکی بھ بخش  DMHCاره نحوه درخواست از بیمارستان کنید. برای اطالع درب

 نحوه اقامھ نگاه اجمالی: 
 برای تغییر تاریخ ترخیص شما 2تجدید نظر مرحلھ 

با سازمان بھبود کیفیت در ایالت خود بھ شماره 
18775881123 )TTY: 18558876668 (

 تماس بگیرید و درخواست بررسی دیگری کنید. 
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 : اگر مھلت تجدید نظر سپری شود چھ اتفاقی می افتد؟7.4بخش  •
وجود دارد کھ تجدید نظر ھای  2و مرحلھ  1اگر مھلت ھای تجدید نظر سپری شوند، روش دیگری برای درخواست تجدید نظر ھای مرحلھ 

 باشند.شوند. ولی دو مرحلھ اول تجدید نظر متفاوت میثانوی خوانده می

 برای تغییر تاریخ ترخیص شما از بیمارستان 1تجدید نظر ثانوی مرحلھ 
توانید بھ ما درخواست تجدید نظر کرده و برای "بررسی سریع" درخواست اگر مھلت برای تماس با سازمان بررسی کیفیت سپری شود، می

 کند. رسی سریع، تجدید نظری می باشد کھ از مھلت ھای سریع بھ جای مھلت ھای استاندارد استفاده میکنید. بر

در طول این بررسی، ما بھ ھمھ اطالعات مربوط بھ اقامت شما در  •
بیمارستان توجھ خواھیم کرد. ما بھ این موضوع توجھ خواھیم کرد کھ آیا 

ک کنید عادالنھ بوده و از ھمھ تصمیم در مورد وقتی باید بیمارستان را تر
 کند.مقررات پیروی می

ما از مھلت ھای سریع بھ جای مھلت ھای استاندارد برای پاسخگویی بھ  •
این بررسی استفاده خواھیم کرد. این بدین معنی است کھ ما تصمیم خود 

ساعت بعد از درخواست شما برای "بررسی سریع" بھ شما  72را ظرف 
 ارائھ خواھیم کرد.

، بدین معنی است کھ موافقت میر پاسخ ما بھ بررسی سریع بلھ باشداگ •
کنیم شما الزم است بعد از تاریخ ترخیص ھنوز در بیمارستان بمانید. ما 
بھ پوشش خدمات بیمارستانی تا زمانیکھ از لحاظ پزشکی ضروری باشد 

 ادامھ خواھیم داد. 

ھای خود را برای مراقبتی کھ از تاریخی کھ گفتیم پوشش شما خاتمھ پیدا نھکنیم سھم ھزیھمچنین بدین معنی است کھ ما موافقت می •
 کند دریافت کردید بازپرداخت کنیم. می

باشد. پوشش ، یعنی اینکھ تاریخ ترخیص تعیین شده برای شما از لحاظ پزشکی مناسب میاگر بھ بررسی سریع شما پاسخ خیر بدھیم •
 ستان در روزی خاتمھ پیدا می کند کھ بھ شما گفتیم پوشش خاتمھ پیدا خواھد کرد. ما برای خدمات بیماران بستری در بیمار

o  ممکن است الزم باشد کھ ھزینھ کاملاگر بعد از تاریخ ترخیص تعیین شده خود در بیمارستان باقی ماندید، آنوقت 
 مراقبت بیمارستانی کھ بعد از تاریخ ترخیص تعیین شده دریافت کردید را پرداخت کنید.

ایم، تجدید نظر شما را برای "نھاد دادن بھ تجدید نظر سریع شما رعایت کرده خیربرای اینکھ مطمئن شویم ھمھ مقررت را ھنگام پاسخ 
روال تجدید  2بھ مرحلھ  بھ طور خودکاربررسی مستقل" ارسال خواھیم کرد. ھنگامیکھ اینکار را می کنیم بدین معنی است کھ پرونده شما 

 رفت. نظر ھا خواھد

 

نحوه درخواست تجدید نظر ثانوی نگاه اجمالی: 
 1مرحلھ 

شب، دوشنبھ تا جمعھ با شماره  8صبح تا  8از 
بخش خدمات اعضای ما تماس بگیرید. بعد از 

ھا و روزھای ساعات اداری یا در آخر ھفتھ
بگذارید. درخواست "بررسی  توانید پیامتعطیل، می

 سریع" تاریخ ترخیصتان از بیمارستان را کنید. 

ساعت بھ شما  72ما تصمیم خود را در ظرف 
 خواھیم داد.

 
 

 

 
 " می باشد."تجدید نظر تسریع شده برای "بررسی سریع" یا "تجدید نظر سریع"، عبارت قانونی
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 برای تغییر تاریخ ترخیص شما از بیمارستان 2تجدید نظر ثانوی مرحلھ 
) ارسال IREما برای نھاد بررسی مستقل ( 1ساعت از تاریخ تصمیم مرحلھ  24تجدید نظر شما را ظرف  2ما اطالعات مربوط بھ مرحلھ 

توانید درخواست تجدید نظر کنید. برای درخواست می آئیم، میکنید کھ از عھده این مھلت یا سایر مھلت ھا بر نخواھیم کرد. اگر فکر می
 مراجعھ کنید. 222در صفحھ  10شکایت بھ بخش 

دادن بھ  خیرتصمیمی کھ در ھنگام پاسخ  IREتجدید نظر،  2در طول مرحلھ 
گیرد کھ کند. این سازمان تصمیم می"بررسی سریع" شما گرفتیم را بررسی می

 ید تغییر کند.آیا تصمیمی کھ گرفتیم با

• IRE کنندگان دھد. بررسی"بررسی سریعی" از تجدید نظر شما انجام می
 دھند.ساعت بھ شما می 72معموالً پاسخی را ظرف 

• IRE  یک سازمان مستقل تحت استخدامMedicare باشد. این می
سازمان بھ برنامھ درمانی ما وابستگی نداشتھ و یک سازمان دولتی 

 نیست. 

 بھ ھمھ اطالعات مربوط بھ تجدید نظر شما درباره اقامتتان در بیمارستان با دقت توجھ خواھند کرد.  IREدر  کنندگانبررسی •

ھای مراقبت بیمارستانی کھ از تاریخ ترخیص تعیین وقت ما باید سھم خود از ھزینھبدھد، آن بلھبھ تجدید نظر شما پاسخ  IREاگر  •
کھ ضرورت پزشکی داشتھ . ما باید بھ پوششمان از خدمات بیمارستانی شما نیز تا زمانیاید را پرداخت کنیمشده شما دریافت کرده

 باشد ادامھ دھیم. 

بدھد، بدین معنی است کھ با ما موافق ھستند کھ تاریخ ترخیص از بیمارستان تعیین شده برای  خیربھ تجدید نظر شما پاسخ  IREاگر  •
 شما از لحاظ پزشکی مناسب بوده است. 

خواھید بھ روال بررسی ادامھ داده شود چھ کار کنید. این نامھ کنید بھ شما خواھد گفت کھ اگر میدریافت می IREی کھ از انامھ •
 شود. تجدید نظر را توضیح می دھد کھ توسط یک قاضی رسیدگی می 3جزییات مربوط بھ ادامھ دادن بھ مرحلھ 

) درخواست بررسی مستقل پزشکی برای ادامھ DMHCرمانی کالیفرنیا (ممکن است ھمچنین بتوانید از اداره مدیریت مراقبت د
در  5.4برای بررسی مستقل پزشکی بھ بخش  DMHCاقامت در بیمارستان کنید. برای اطالع درباره نحوه درخواست از 

 نیز ارائھ دھید. یا بھ جای آن می توانید درخواست بررسی مستقل پزشکی 3مراجعھ کنید. عالوه بر تجدید نظر سطح  187 صفحھ

کنید کھ مراقبت درمانی در خانھ، مراقبت مرکز پرستاری تخصصی یا اگر فکر می :8بخش 
کنند چکار ) خیلی زود خاتمھ پیدا میCORFخدمات مرکز توانبخشی جامع بیماران سرپایی ( 

 کنید
 این بخش فقط در مورد این انواع مراقبت است:

 خدمات مراقبت درمانی در خانھ. •

 بت پرستاری تخصصی در مرکز پرستاری تخصصی مراق •

نحوه درخواست تجدید نظر ثانوی نگاه اجمالی: 
  2مرحلھ 

الزم نیست کھ کاری بکنید. برنامھ درمانی بھ 
طور خودکار تجدید نظر شما را برای نھاد 

 بررسی مستقل ارسال خواھد کرد. 
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مراقبت توانبخشی کھ در یک مرکز توانبخشی جامع بیماران سرپایی (CORF) تحت جواز Medicare بھ عنوان بیمار سرپایی  •
دریافت میکنید. معموالً بدین معنی است کھ درمانی را برای یک بیماری یا سانحھ دریافت می کیند یا از یک جراحی عمده بھبود 

پیدا میکنید.  

o  با ھر کدام از این سھ نوع مراقبت، شما حق دارید کھ بھ دریافت خدمات تحت پوشش تا زمانیکھ پزشک بگوید بھ آن
 نیاز دارید ادامھ دھید. 

o  .وقتی تصمیم بگیریم کھ بھ پوشش ھر یک از این مراقبت ھا خاتمھ دھیم، بایستی قبل از خاتمھ خدمات بھ شما بگوییم
 میکھ پوشش ما برای آن مراقبت خاتمھ پیدا می کند، ما بھ پرداخت ھزینھ مراقبت شما خاتمھ خواھیم داد.ھنگا

. این بخش توانید در مورد تصمیم ما درخواست تجدید نظر کنیدمیدھیم، کنید کھ خیلی زود بھ پوشش مراقبت شما خاتمھ میاگر فکر می
 گوید. نحوه درخواست برای تجدید نظر را بھ شما می

 : ما از قبل بھ شما خواھیم گفت کھ چھ موقع پوشش شما خاتمھ پیدا خواھد کرد8.1بخش  •
خوانده  Medicareکنید. این اعالمیھ عدم پوشش ای دریافت میحداقل دو روز قبل از اینکھ بھ پرداخت مراقبت شما خاتمھ بدھیم اعالمیھ

 .”شودمی

 مراقبتی شما را بھ آگاھی شما می رساند. این اعالمیھ کتبی تاریخ متوقف کردن پوشش  •

 اعالمیھ کتبی ھمچنین نحوه درخواست تجدید نظر برعلیھ این تصمیم را بھ شما می گوید. •

کھ با برنامھ درمانی  نیستشما یا نماینده شما باید اعالمیھ کتبی را امضاء کنید تا نشان دھید کھ آنرا دریافت کرده اید. امضای آن بدین معنی 
 ید کھ زمان متوقف کردن دریافت مراقبت شده است.موافق

 کھ پوشش شما خاتمھ پیدا کرد، ما پرداخت را متوقف خواھیم کرد. ھنگامی

 تجدید نظر برای ادامھ مراقبت شما  1: مرحلھ 8.2بخش  •
ست تجدید نظر کنید. این بخش توانید در مورد تصمیم ما درخوادھیم، میکنید کھ خیلی زود بھ پوشش مراقبت شما خاتمھ میاگر فکر می

  نحوه درخواست برای تجدید نظر را بھ شما می گوید.

 ھای مربوطھ آشنا شوید.قبل از شروع تجدید نظر خود، با آنچھ باید انجام دھید و مھلت

نجام دھید را مھلت ھا اھمیت دارند. مطمئن شوید مھلت ھایی کھ مربوط بھ کارھایی می شوند کھ باید امھلت ھا را نگھ دارید.  •
درک کرده و دنبال می کنید. مھلت ھایی نیز وجود دارند کھ برنامھ درمانی ما باید دنبال کند. (اگر فکر میکنید کھ سرموعد 

مراجعھ  224در صفحھ  10دھیم، میتوانید شکایت کنید. برای اطالع درباره نحوه ارائھ شکایت بھ بخش کارمان را انجام نمی
 کنید.)

اگر در ھر زمان سوالی دارید یا کمک الزم دارید، با مرکز خدمات  برای دریافت کمک درخواست کنید. در صورت لزوم •
شب، دوشنبھ تا جمعھ تماس حاصل فرمایید. بعد از  8صبح تا  8، از (TTY:711) 18554643571اعضا بھ شماره 

ید. در روز کاری بعدی با شما تماس گرفتھ خواھد توانید پیام بگذارھا و روزھای تعطیل، میساعات اداری یا در آخر ھفتھ
تماس بگیرید، در   1)213(3834519 شد. این تماس رایگان است. یا با برنامھ امداد بیمھ درمانی ایالتی خود بھ شماره 

  TTY :7920251 )213 (1در کانتی لس آنجلس:  18008240780محدوده کانتی لس آنجلس: 
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، یک سازمان بھبود کیفیت تجدید نظر 1ھ در طول تجدید نظر مرحل
شما را بررسی کرده و تصمیم خواھد گرفت کھ آیا تصمیمی کھ ما 

گرفتیم را تغییر دھد. در کالیفرنیا نام سازمان بھبود کیفیت 
Livanta توانید با است. میLivanta  :بھ شماره 

18775881123 (TTY: 18558876668) اطالعات .
تجدید نظر بھ سازمان بھبود کیفیت ھمچنین در  درباره درخواست

آمده است. این اعالمیھ را زمانی  Medicareاطالعیھ عدم پوشش 
دریافت کردید کھ بھ شما اطالع داده شد ما بھ پوشش مراقبت شما 

 خاتمھ خواھیم داد.

  سازمان بھبود کیفیت چیست؟
نی می باشد کھ تحت استخدام دولت فدرال ھستند. این متخصصین بخشی این سازمان گروھی از پزشکان و سایر متخصصین مراقبت درما

را کنترل کرده و  Medicareکند تا کیفیت مراقبت اشخاص عضو پرداخت می Medicareاز برنامھ درمانی ما نمی باشند. حقوق آنھا را 
 بھ بھبود آن کمک کنند. 

 باید برای چھ خدماتی درخواست کنید؟
ریع" کنید. این بررسی مستقلی برای این است کھ آیا از لحاظ پزشکی برای ما جایز است کھ بھ پوشش خدمات شما درخواست "تجدید نظر س

 خاتمھ دھیم.

 مھلت شما برای تماس با این سازمان چیست؟
قبتی شما را حداکثر تا ظھر روز بعد از دریافت اعالمیھ کتبی کھ بھ شما تاریخ توقف پوشش مراشما باید با سازمان بھبود کیفیت  •

 کند تماس بگیرید.اعالم می

توانید در عوض مستقیماً بھ خود ما اگر مھلت برای تماس با سازمان بھبود کیفیت در مورد تجدید نظر شما سپری شود، می •
 مراجعھ کنید. 219در صفحھ  8.4درخواست تجدید نظر کنید. برای اطالع درباره روش دیگر درخواست تجدید نظر بھ بخش 

کند، ممکن است ھمچنین سازمان بھبود کیفیت درخواست شما برای ادامھ پوشش خدمات مراقبت درمانی شما را بررسی نمیاگر  •
) درخواست بررسی مستقل پزشکی کنید. برای اطالع درباره نحوه DMHCبتوانید از اداره مدیریت مراقبت درمانی کالیفرنیا (
 مراجعھ کنید. 187در صفحھ  5.4کی بھ بخش درخواست از بخش برای انجام بررسی مستقل پزش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برای  1نحوه درخواست تجدید نظر مرحلھ نگاه اجمالی: 
 درخواست از برنامھ درمانی برای ادامھ مراقبت شما

  با سازمان بھبود کیفیت در ایالت خود بھ شماره
18775881123 (TTY: 18558876668)  تماس

 بگیرید و درخواست برای "تجدید نظر سریع" کنید. 

کند قبل از ترک سازمان یا مرکزی کھ مراقبت شما را ارائھ می
 و قبل از تاریخ ترخیص تعیین شده خود تماس بگیرید.

 

 
  " می باشد.Medicareاعالمیھ عدم پوشش برای اعالمیھ کتبی، " عبارت قانونی

شب دوشنبھ  8صبح تا  8) از TTY:711( 3571-464-855-1برای دریافت یک کپی از نمونھ، با مرکز خدمات اعضا بھ شماره 
توانید پیام بگذارید. در روز کاری بعدی با شما ھا و روزھای تعطیل، میتا جمعھ تماس حاصل فرمایید. بعد از ساعات اداری یا آخر ھفتھ

) تماس MEDICARE )1-800-633-4227-800-1روز ھفتھ با شماره  7روز و ساعت شبانھ 24اھد شد، یا در تماس گرفتھ خو
ای از آن را در آدرس آنالین تماس بگیرند. یا نسخھ 1-877-486-2048باید با شماره  TTYبگیرید. کاربران 

https://www.cms.gov/Medicare/Medicare-General-Information/BNI/MAEDNotices.htm 
 مشاھده کنید.

 

 

 

 

https://www.cms.gov/Medicare/Medicare-General-Information/BNI/MAEDNotices.htm
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 در طول بررسی سازمان بھبود کیفیت چھ اتفاقی می افتد؟
کنید پوشش برای خدمات باید ادامھ پیدا کند را از شما یا نماینده شما بررسی کنندگان در سازمان بھبود کیفیت دلیل اینکھ فکر می •

 توانید اینکار را بکنید. ی را تھیھ کنید ولی در صورت تمایل میکنند. لزومی ندارد کھ نوشتھ اسؤال می

ای بھ شما و بھ سازمان بھبود کیفیت بنویسد کھ توضیح میکنید، برنامھ درمانی باید نامھکھ برای تجدید نظر درخواست میھنگامی •
 دھد بھ چھ دلیل خدمات شما باید خاتمھ پیدا کنند.

کنند و ھمھ اطالعات ارائھ شده بھ آنھا در مورد زشکی شما توجھ کرده، با پزشک شما صحبت میبررسی کنندگان بھ پرونده ھای پ •
 برنامھ درمانی ما را نیز بررسی خواھند کرد.

در ظرف یک روز کامل بعد از اینکھ بررسی کنندگان ھمھ اطالعات الزم را دریافت کردند، آنھا تصمیم خود را بھ آگاھی شما  •
 توانید نامھ ای را دریافت کنید کھ این تصمیم را توضیح می دھد.می خواھند رسانید.

 
 

 

 

 افتد؟اگر پاسخ بررسی کنندگان بلھ باشد چھ اتفاقی می

کھ ضرورت پزشکی داشتھ بدھند، ما باید بھ ارائھ خدمات تحت پوشش شما تا زمانی بلھکنندگان بھ تجدید نظر شما پاسخ اگر بررسی •
 باشند ادامھ دھیم. 

 افتد؟پاسخ بررسی کنندگان خیر باشد چھ اتفاقی میاگر 
وقت پوشش شما در تاریخی کھ بھ شما گفتیم خاتمھ پیدا خواھد کرد. ما باشد، آن خیرکنندگان بھ تجدید نظر شما اگر پاسخ بررسی •

 پرداخت سھم ما از ھزینھ ھای این مراقبت را متوقف خواھیم کرد. 

اقبت درمانی در خانھ، مراقبت مرکز پرستاری تخصصی یا خدمات مرکز توانبخشی جامع برای اگر تصمیم بگیرید کھ بھ دریافت مر •
تاریخی کھ پوشش شما خاتمھ پیدا می کند ادامھ دھید، آنوقت بایستی خودتان ھزینھ کامل این  بعد از) CORFبیماران سرپایی (

 مراقبت را پرداخت کنید.

 
 باشد.می »توضیح مشروح عدم پوشش«دھد ای کھ دلیل پایان یافتن خدمات شما را توضیح میبرای نامھ عبارت قانونی
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 اقبت شما تجدید نظر برای ادامھ مر 2: مرحلھ 8.3بخش  •
شما تصمیم بگیرید کھ بھ دریافت مراقبت بعد از خاتمھ پوشش برای مراقبت  وداد  خیراگر سازمان بھبود کیفیت بھ تجدید نظر شما پاسخ 

 را اقامھ کنید.  2توانید یک تجدید نظر مرحلھ ادامھ دھید، می

گرفتند بیندازند.  1ت کنید تا نگاه دیگری بھ تصمیمی کھ در مرحلھ توانید از سازمان بھبود کیفیت درخواس، شما می2حین تجدید نظر مرحلھ 
موافق ھستند، ممکن است الزم باشد کھ کل ھزینھ مراقبت درمانی در خانھ، مراقبت در مرکز  1اگر آنھا بگویند کھ با تصمیم مرحلھ 

 م پوشش شما خاتمھ پیدا خواھد کرد بپردازید. پرستاری تخصصی یا خدمات مرکز توانبخشی بیماران سرپایی را بعد از تاریخی کھ گفتی

توانید با است. می Livantaدر کالیفرنیا نام سازمان بھبود کیفیت 
Livanta  :18775881123بھ شماره  

(TTY: 18558876668) . بعد از تاریخی کھ  روز تقویمی 60ظرف
است برای شما داده  1بھ تجدید نظر مرحلھ  خیرسازمان بھبود کیفیت پاسخ 

توانید برای این درخواست کنید. تنھا در صورتی می 2بررسی مرحلھ 
بررسی درخواست کنید کھ بعد از تاریخی کھ پوشش شما برای مراقبت 

 خاتمھ پیدا کرده بھ دریافت مراقبت ادامھ داده باشید.

کنندگان در سازمان بھبود کیفیت بھ ھمھ اطالعات مربوط بھ بررسی •
 وباره با دقت توجھ خواھند کرد. تجدید نظر شما د

روز تقویمی بعد از  14سازمان بھبود کیفیت تصمیم خود را ظرف  •
 دریافت درخواست تجدید نظر شما اتخاذ خواھد کرد.

 افتد؟اگر پاسخ سازمان بررسی بلھ باشد چھ اتفاقی می
کند دریافت کردید بازپرداخت کنیم. ما خاتمھ پیدا می را برای مراقبتی کھ از تاریخی کھ گفتیم پوشش شما ھای خودما باید سھم ھزینھ •

 لحاظ پزشکی ضروری باشد ادامھ دھیم. باید بھ پوشش برای مراقبت تا زمانیکھ از

 افتد؟اگر پاسخ سازمان بررسی خیر باشد چھ اتفاقی می
 نخواھند داد.  تجدید نظر گرفتند موافق ھستند و آنرا تغییر 1بدین معنی است کھ با تصمیمی کھ در مرحلھ  •

کنید بھ شما می گوید کھ اگر می خواھید بھ روال بررسی ادامھ دھید چکار باید بکنید. این نامھ جزییات نامھ ای کھ دریافت می •
 شود. تجدید نظر را توضیح می دھد کھ توسط یک قاضی رسیدگی می 3مربوط بھ ادامھ دادن بھ مرحلھ 

) درخواست بررسی مستقل پزشکی برای ادامھ DMHCریت مراقبت درمانی کالیفرنیا (ممکن است ھمچنین بتوانید از اداره مدی •
برای بررسی مستقل پزشکی بھ  DMHCپوشش خدمات مراقبت درمانی خود کنید. برای اطالع درباره نحوه درخواست از 

درخواست بررسی مستقل  3توانید عالوه بر یا در عوض تجدید نظر مرحلھ مراجعھ کنید. شما می 187در صفحھ  5.4 بخش
 پزشکی کنید.

نگاه اجمالی: نحوه ارائھ درخواست تجدید نظر مرحلھ 
برای اینکھ طرح برای مدت زمان بیشتری خدمات  2

 شما را تحت پوشش قرار دھد

1ازمان بھبود کیفیت در ایالت خود بھ شماره با س
8775881123 )TTY: 18558876668 (

 تماس بگیرید و درخواست بررسی دیگری را ارائھ کنید. 

قبل از ترک سازمان یا مرکزی کھ مراقبت شما را ارائھ 
کند و قبل از تاریخ ترخیص تعیین شده خود تماس می

 بگیرید.
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 سپری شود چطور؟ 1: اگر مھلت برای درخواست تجدید نظر مرحلھ 8.4بخش  •
وجود دارد کھ تجدید نظر ھای  2و مرحلھ  1اگر مھلت ھای تجدید نظر سپری شوند، روش دیگری برای درخواست تجدید نظر ھای مرحلھ 

 باشند.نظر متفاوت می شوند. ولی دو مرحلھ اول تجدیدثانوی خوانده می

 تجدید نظر برای ادامھ طوالنی تر مراقبت شما 1مرحلھ 
توانید بھ اگر مھلت برای تماس با سازمان بررسی کیفیت سپری شود، می

ما درخواست تجدید نظر کرده و برای "بررسی سریع" درخواست کنید. 
بررسی سریع، تجدید نظری می باشد کھ از مھلت ھای سریع بھ جای 

 کند.ھلت ھای استاندارد استفاده میم

در طول این بررسی، ما بھ ھمھ اطالعات مربوط بھ مراقبت  •
درمانی در خانھ، مراقبت مرکز پرستاری تخصصی، یا مراقبتی 

) دریافت CORFکھ در مرکز توانبخشی جامع بیماران سرپایی (
کنید توجھ خواھیم کرد. ما بھ این موضوع توجھ خواھیم کرد می

ا تصمیم در مورد ھنگامیکھ خدمات شما باید خاتمھ پیدا کنند کھ آی
 عادالنھ بوده و از ھمھ مقررات پیروی می کند.

ما از مھلت ھای سریع بھ جای مھلت ھای استاندارد برای  •
پاسخگویی بھ این بررسی استفاده خواھیم کرد. ما تصمیم خود را 

 یع" بھ شما ارائھ خواھیم کرد.ساعت بعد از درخواست شما برای "بررسی سر 72در ظرف 

کھ ضرورت پزشکی داشتھ ، بدین معنی است کھ ما با ادامھ پوشش خدمات شما تا زمانیپاسخ بلھ بدھیماگر بھ بررسی سریع شما  •
 کنیم. باشد موافقت می

فتیم پوشش شما خاتمھ پیدا ھای خود را برای مراقبتی کھ از تاریخی کھ گکنیم سھم ھزینھھمچنین بدین معنی است کھ ما موافقت می •
 کند دریافت کردید بازپرداخت کنیم. می

 بدھیم، یعنی اینکھ متوقف کردن خدمات شما از  خیراگر پاسخ بھ بررسی سریع شما  •
 لحاظ پزشکی مناسب بود. پوشش ما در روزی کھ بگوییم پوشش خاتمھ پیدا خواھد کرد 

 تمام می شود. 

 خدمات را پرداخت کنید. ممکن است الزم باشد کھ ھزینھ کاملشود ادامھ دھید، کھ گفتیم متوقف می اگر بھ دریافت خدمات بعد از روزی

دادن بھ تجدید نظر سریع شما مراعات کردیم، تجدید نظر شما را برای "نھاد  خیربرای اینکھ مطمئن شویم ھمھ مقررت را ھنگام پاسخ 
روال تجدید  2کنیم بدین معنی است کھ پرونده شما بھ طور خودکار بھ مرحلھ ار را میکھ این کبررسی مستقل" ارسال خواھیم کرد. ھنگامی

 ھا خواھد رفت.نظر

 1است تجدید نظر ثانوی مرحلھ نگاه اجمالی: نحوه درخو

شب، دوشنبھ تا جمعھ با شماره بخش  8صبح تا  8از 
خدمات اعضای ما تماس بگیرید. بعد از ساعات اداری یا 

توانید پیام بگذارید. ھا و روزھای تعطیل، میدر آخر ھفتھ
در روز کاری بعدی با شما تماس گرفتھ خواھد شد. سپس 

یمارستان خود" را "بررسی سریع تاریخ ترخیص از ب
 درخواست کنید 

ساعت بھ شما خواھیم  72ما تصمیم خود را در ظرف 
 داد.

 

 

 
 " می باشد."تجدید نظر تسریع شده برای "بررسی سریع" یا "تجدید نظر سریع"، عبارت قانونی
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 تجدید نظر برای ادامھ طوالنی تر مراقبت شما 2مرحلھ 
ارسال  )IREما برای نھاد بررسی مستقل ( 1ساعت از تاریخ تصمیم مرحلھ  24تجدید نظر شما را ظرف  2ما اطالعات مربوط بھ مرحلھ 

توانید درخواست تجدید نظر کنید. برای اطالع از کنید کھ از عھده این مھلت یا سایر مھلت ھا بر نمی آئیم، میخواھیم کرد. اگر فکر می
 مراجعھ کنید. 222در صفحھ  10نحوه ارائھ شکایت بھ بخش 

دادن بھ  خیرتصمیمی کھ در ھنگام پاسخ  IREتجدید نظر،  2در طول مرحلھ 
گیرد کند. این سازمان تصمیم میی سریع" شما گرفتیم را بررسی می"بررس

 کھ آیا تصمیمی کھ گرفتیم باید تغییر کند.

• IRE دھد. بررسی"بررسی سریعی" از تجدید نظر شما انجام می
 دھند.ساعت بھ شما می 72کنندگان معموالً پاسخی را ظرف 

• IRE  یک سازمان مستقل تحت استخدامMedicare د. این باشمی
سازمان بھ برنامھ درمانی ما وابستگی نداشتھ و یک سازمان دولتی 

 نیست. 

بھ ھمھ اطالعات مربوط بھ تجدید نظر شما  IREکنندگان در بررسی •
 با دقت توجھ خواھند کرد. 

ت کنیم. ما باید بھ ھای مراقبت را بھ شما بازپرداخوقت باید سھم خود از ھزینھآن ،بھ تجدید نظر شما بلھ باشد IREاگر پاسخ  •
 کھ ضرورت پزشکی داشتھ باشد ادامھ دھیم. پوششمان از خدمات شما نیز تا زمانی

، بدین معنی است کھ با ما موافق ھستند کھ توقف پوشش خدمات از لحاظ پزشکی بھ تجدید نظر شما خیر باشد IREاگر پاسخ  •
 مناسب بوده است.

خواھید بھ روال بررسی ادامھ داده شود چھ کار کنید. این نامھ جزییات خواھد گفت کھ اگر میکنید بھ شما دریافت می IREای کھ از نامھ
 شود. دھد کھ بھ دست یک قاضی رسیدگی میتجدید نظر را توضیح می 3مربوط بھ ادامھ دادن بھ مرحلھ 

ررسی مستقل پزشکی برای ادامھ پوشش ) درخواست بDMHCممکن است ھمچنین بتوانید از اداره مدیریت مراقبت درمانی کالیفرنیا (
در  5.4برای بررسی مستقل پزشکی بھ بخش  DMHCخدمات مراقبت درمانی خود کنید. برای اطالع درباره نحوه درخواست از 

 درخواست بررسی مستقل پزشکی کنید. 3توانید عالوه بر یا در عوض تجدید نظر مرحلھ مراجعھ کنید. شما می 187 صفحھ

 2نگاه اجمالی: نحوه درخواست تجدید نظر مرحلھ 
ت جھت ملزم کردن برنامھ درمانی برای پوشش مراقب

 ترشما برای مدت طوالنی

الزم نیست کھ کاری بکنید. برنامھ درمانی بھ طور 
خودکار تجدید نظر شما را برای نھاد بررسی مستقل 

 ارسال خواھد کرد. 
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 برای تجدید نظر شما 2بعد از مرحلھ  : مرحلھ9بخش 
 Medicare: مراحل بعدی برای خدمات و اقالم 9.1بخش  •

اند، اید و ھر دو تجدید نظر پذیرفتھ نشدهاقامھ کرده Medicareرا برای خدمات و اقالم  2و تجدید نظر مرحلھ  1اگر تجدید نظر مرحلھ 
ید. نامھ ای کھ از نھاد بررسی مستقل دریافت می کنید بھ شما خواھد گفت کھ اگر ممکن است برای مراحل بعدی تجدید نظر واجد شرایط باش
 می خواھید بھ روال تجدید نظر ادامھ داده شود چکار کنید.

) می باشد. فردی کھ در مرحلھ Administrative Law Judge, ALJروال تجدید نظر، دادرسی توسط یک قاضی اجرایی ( 3مرحلھ 
پرونده شما را بررسی کند،  ALJخواھید یک ) یا یک قاضی است. اگر میALJیری می کند، قاضی دادگاه اجرایی (تجدید نظر تصمیم گ 3

اگر مبلغ دالری کمتر از مقدار حداقل است، نمی  کنید باید بھ میزان یک حداقل مبلغ دالری باشد.اقالم یا خدمات پزشکی کھ درخواست می
 بخواھید کھ بھ تجدید نظر شما رسیدگی کند. ALJگر مبلغ دالری بھ اندازه کافی باال نیست، نمی توانید از توانید بھ تجدید نظر ادامھ دھید. ا

بروید. بعد از آن، ممکن است حق داشتھ باشید کھ از  Medicareتوانید بھ شورای تجدید نظر ھای موافق نیستید، می ALJاگر با تصمیم 
 نظر شما رسیدگی کند.  دادگاه فدرال درخواست کنید تا بھ تجدید

با برنامھ دادآور  18884528609اگر در ھر مرحلھ ای از روند تجدید نظر بھ کمک نیاز داشتید، می توانید از طریق شماره 
Cal MediConnect  .تماس بگیرید 

 MediCal: مراحل بعدی برای خدمات و اقالم 9.2بخش  •
اگر با ھستند، بھ حقوق تجدید نظر دیگری دسترسی دارید.  MediCalست کھ تحت پوشش اگر تجدید نظر شما در مورد خدمات یا اقالمی ا

توانید برای دادرسی مجدد درخواست کنید و یا جویای خواھید قاضی دیگری آن را بررسی کند، میتصمیم دادرسی ایالتی موافق نیستید و می
 بررسی بھ دست قاضی شوید.

 است (نامھ) را بھ نشانی زیر ارسال کنید:برای درخواست دادرسی مجدد یک درخو

The Rehearing Unit  
744 P Street, MS 1937 
Sacramento, CA 95814  

اگر برای تأخیر در درخواست خود دلیل موجھی داشتھ باشید ممکن  روز بعد از دریافت تصمیم شما ارسال شود. 30این نامھ باید ظرف 
  روز افزایش یابد. 180است مھلت تا 

در درخواست خود برای دادرسی مجدد، تاریخی کھ تصمیم خود را دریافت کردید و دلیل اینکھ دادرسی مجدد بایستی تصویب شود را ذکر 
کنید. اگر می خواھید مدارک دیگری را ارائھ کنید، مدارک اضافی را توصیف کرده و توضیح دھید کھ بھ چھ دلیل قبالً ارائھ نشدند و در 

 توانید برای دریافت راھنمایی با خدمات حقوقی تماس بگیرید.ایجاد خواھند کرد. می تصمیم چھ تغییری

) در ظرف یک سال از 1094.5قانون روال مدنی بخش  برای درخواست بررسی توسط قاضی باید دادخواستی را بھ دادگاه عالی (تحت
توانید این برای کانتی کھ در تصمیم شما قید شده تسلیم کنید. شما میتاریخ دریافت تصمیم خود تسلیم کنید. دادخواست خود را بھ دادگاه عالی 

دادخواست را بدون درخواست برای دادرسی مجدد تسلیم کنید. دستمزدی برای تسلیم دادخواست الزم نیست. ممکن است برای دستمزد و 
 ی خود را بھ نفع شما صادر کند. ھزینھ ھای قابل قبول برای وکیل واجد شرایط باشید در صورتیکھ دادگاه تصمیم نھای

توانید جویای بررسی توسط قاضی شوید ولی نمی اگر دادرسی برگزار شد و شما با تصمیم اتخاذ شده در دادرسی مجدد موافق نیستید، می
 توانید دوباره برای بررسی مجدد درخواست کنید.
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 : نحوه ارائھ شکایت 10بخش 
 ی باشد؟شکایات بایستی در مورد چھ نوع مشکالت

زمان انتظار و خدمات  شود، از قبیل مشکالت مربوط بھ کیفیت مراقبت،روال شکایت تنھا برای انواع خاصی از مشکالت استفاده می
 شود.شوند ذکر میمشتری. در اینجا چند نمونھ از انواع مشکالتی کھ توسط روال شکایت رسیدگی می

 شکایات در مورد کیفیت

اراضی ھستید، از قبیل مراقبتی کھ شما از کیفیت مراقبت ن •
 در بیمارستان دریافت کردید.

 شکایات مربوط بھ رازداری

کنید کھ شخصی بھ حقوق شما برای رازداری شما فکر می •
احترام نگذاشتھ یا اطالعاتی را در مورد شما در میان 

 .گذاشتھ کھ محرمانھ است

 شکایات در مورد خدمات مشتری نامطلوب

رسنل مراقبت درمانی با شما بی ادبانھ یا کننده یا پارائھ •
 غیرمحترمانھ رفتار کردند.

 با شما مناسب نبود. Health Net Cal MediConnectرفتار کارکنان  •

 کنند.کنید کھ دارند شما را از برنامھ درمانی بیرون میفکر می •

 پذیریشکایات مربوط بھ دسترس

 کننده دسترسی پیدا کنید.ز مراقبت درمانی در مطب پزشک یا ارائھشما نمی توانید بھ طور فیزیکی بھ خدمات و مراک •

 دھد.کننده شما تسھیالت منطقی مورد نیازتان مانند مترجم زبان اشاره آمریکا را در اختیارتان قرار نمیارائھ •

 شکایات مربوط بھ مدت انتظار

 شود.ادی منتظر میشما در گرفتن وقت ویزیت با مشکالتی مواجھ ھستید یا برای گرفتن آن زی •

پزشکان، داروسازان یا سایر متخصصین درمانی یا پرسنل خدمات اعضا یا سایر پرسنل برنامھ درمانی زیادی شما را در انتظار  •
 نگھ داشتھ اند.

 شکایات مربوط بھ پاکیزگی

 کنید کھ درمانگاه، بیمارستان یا مطب پزشک تمیز نیست.فکر می •

 شکایات مربوط بھ دسترسی زبانی

 کننده شما مترجم شفاھی را در طول وقت ویزیت در اختیار شما قرار نمی دھد.پزشک یا ارائھ •

 نحوه ارائھ شکایتنگاه اجمالی: 

کنید و یا شما شکایتی داخلی بھ برنامھ درمانی ما تسلیم می
رنامھ ما وابستھ نیست تسلیم شکایتی خارجی بھ سازمانی کھ بھ ب

 کنید. می

برای ارائھ شکایت داخلی با خدمات اعضا تماس بگیرید یا برای 
 ای بفرستید.ما نامھ

ھای مختلفی وجود دارند کھ بھ شکایات خارجی را سازمان
در  10.2کنند. برای کسب اطالعات بیشتر بھ بخش رسیدگی می

 مراجعھ کنید. 226صفحھ 
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 شکایات مربوط بھ برقراری ارتباطات با ما

 کنید کھ در ارائھ اعالمیھ یا نامھ ای کھ باید دریافت می کردید قصور کرده ایم.فکر می •

 ردیم بسیار مشکل است.کنید کھ درک اطالعات کتبی کھ برای شما ارسال کفکر می •

 شکایات مربوط بھ سر وقت بودن اقدامات ما در رابطھ با تصمیمات پوششی یا تجدید نظر ھا

 شما عقیده دارید کھ اجازه می دھیم مھلت ھایمان برای اتخاذ تصمیم پوششی یا پاسخگویی  •
 بھ تجدید نظر سپری شوند.

ش یا تجدید نظر بھ نفع شما، ما اجازه می دھیم کھ مھلت ھای تصویب یا ارائھ شما عقیده دارید کھ پس از اتخاذ تصمیم مربوط بھ پوش •
 خدمات بھ شما یا بازپرداخت خدمات پزشکی خاص بھ شما سپری شوند.

 شما عقیده دارید کھ پرونده شما را بھ موقع برای نھاد بررسی مستقل ارسال نکردیم. •

 

 

 

 

 آیا انواع مختلفی از شکایت وجود دارد؟
شود و بھ دست برنامھ ما ما شکایتی داخلی و یا شکایتی خارجی تسلیم کنید. شکایت داخلی شکایتی است کھ بھ برنامھ ما تسلیم میش بلھ.

شود و بھ دست این سازمان بررسی شود. شکایت خارجی شکایتی است کھ بھ سازمانی کھ بھ برنامھ ما وابستھ نیست تسلیم میبررسی می
بھ شماره  Cal MediConnectتوانید با برنامھ بازرس ھ شکایت داخلی و یا خارجی بھ راھنمایی نیاز دارید، میشود. اگر برای اقاممی

 تماس بگیرید. 18555013077

 : شکایات داخلی10.1بخش  •
جمعھ  شب، دوشنبھ تا 8صبح تا  8، از (TTY:711) 18554643571برای اقامھ شکایت داخلی، با مرکز خدمات اعضا بھ شماره 
توانید پیام بگذارید. در روز کاری بعدی با شما تماس ھا و روزھای تعطیل، میتماس حاصل فرمایید. بعد از ساعات اداری یا در آخر ھفتھ

باشد. اگر  Dتوانید شکایت را در ھر زمانی تسلیم کنید، مگر اینکھ درباره داروی بخش گرفتھ خواھد شد. این تماس رایگان است. می
خواھید شکایت کنید بعد از مشکلی کھ در مورد آن می روز تقویمی 60ظرف است، باید شکایت را  Dمربوط بھ یک داروی بخش شکایت 

 تسلیم کنید.

 اگر کار دیگری وجود دارد کھ الزم است انجام دھید، خدمات اعضا بھ شما خواھد گفت.  •

اگر شکایت خود را بھ صورت کتبی بفرستید، ما بھ شکایت شما  توانید شکایت خود را بھ صورت کتبی برای ما ارسال دارید.می •
 کتباً پاسخ خواھیم داد. 

روز تقویمی از تاریخ  30ما باید تصمیم خود را در مورد شکایت شما ھرچھ زودتر و براساس وضعیت سالمتی شما ولی در کمتر از 
روز اتخاذ نکنیم، ما بھ طور  30تھ باشیم و تصمیمی را در ظرف دریافت شکایت، بھ شما اطالع دھیم. اگر بھ اطالعات بیشتری نیاز داش

روز  30و تصمیمی را در ظرف  کتبی بھ شما اطالع داده و وضعیت پرونده و زمان تخمینی دریافت پاسخ را بھ شما اطالع خواھیم داد.
ت پاسخ را بھ شما اطالع خواھیم داد. برای مثال، اتخاذ نکنیم، ما بھ طور کتبی بھ شما اطالع داده و وضعیت پرونده و زمان تخمینی دریاف
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 است. "نارضایتی" برای "شکایت" عبارت قانونی

 است. "تسلیم نارضایتی" برای "اقامھ شکایت" عبارت قانونی
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وز تقویمی تمدید کرد. شما در ر 14را تنھا می توان برای حداکثر  Medicareبھ شما اطالع خواھیم داد کھ یک نارضایتی مربوط بھ 
شود. اگر با موارد خاص حق دارید کھ برای بررسی سریع شکایت خود درخواست کنید. این موضوع روال "شکایت سریع" خوانده می

 تصمیم ما در موقعیت ھای زیر موافق نیستید، حق دارید کھ برای بررسی سریع شکایت خود درخواست کنید:
 

o بررسی سریع درخواست برای مراقبت پزشکی یا داروھای  ما درخواست شما را برایMedicare  بخشD  قبول
 نکنیم.

o  ما درخواست شما را برای بررسی سریع تجدید نظر خدمات یا داروھایMedicare  بخشD .تأیید نشده قبول نکنیم 

o ست.ما تصمیم بگیریم کھ برای بررسی درخواست شما برای مراقبت پزشکی بھ زمان بیشتری نیاز ا 

o .ما تصمیم بگیریم کھ برای بررسی تجدید نظر شما در مورد عدم ارائھ مراقبت پزشکی بھ زمان بیشتری نیاز است 

o .اگر مشکل فوری دارید کھ خطر جدی و فوری برای سالمتتان ایجاد می کند 

خواھید شکایت کنید  روز تقویمی بعد از مشکلی کھ در مورد آن می 60باید در ظرف  Dبخش  Medicareشکایات مربوط بھ  •
روز تقویمی از روز وقوع سانحھ یا اقدامی کھ موجب نارضایتی شما شد  180تسلیم شوند. ھمھ انواع دیگر شکایات باید در ظرف 

 کننده تسلیم شوند.بھ ما یا ارائھ

ز تاریخ دریافت شکایت روز تقویمی ا 5اگر نتوانیم بھ شکایت شما در طول روز کاری بعدی رسیدگی کنیم، نامھ ای را در ظرف  •
 شما ارسال خواھیم کرد کھ دریافت آنرا بھ آگاھی شما می رساند.

کنید کھ ما درخواست شما را برای "تصمیم پوششی سریع" یا "تجدید نظر سریع" قبول نکردیم، ما بھ طور اگر بدین دلیل شکایت می
واھیم داد. اگر مشکل شما فوری است کھ مربوط بھ ساعت خ 24خودکار یک پاسخ شکایت "سریع" بھ شکایت شما را در ظرف 

ساعت پاسخ  72توانید برای "شکایت سریع" درخواست کرده و ما در ظرف خطر فوری و جدی برای سالمتی شما می شود، می
 خواھیم داد.

 

 

 

است بتوانیم در جریان ھمان تماس در صورت امکان، فوراً بھ شما پاسخ خواھیم داد. اگر در مورد یک شکایت با ما تماس بگیرید، ممکن 
 تلفنی بھ شما پاسخ دھیم. اگر وضعیت سالمتی شما پاسخ سریع را ایجاب می کند، ما ھمین کار را خواھیم کرد.

دھیم. اگر بھ دلیل اینکھ بھ اطالعات بیشتری نیاز داریم، تصمیمی را ظرف روز تقویمی پاسخ می 30ما بھ بیشتر شکایات ظرف  •
اتخاذ نکنیم، بھ طور کتبی بھ شما اطالع خواھیم داد. ھمچنین وضعیت پرونده و زمان تخمینی دریافت پاسخ را بھ  روز تقویمی 30

  شما اطالع خواھیم داد.

کنید کھ ما درخواست شما را برای "تصمیم پوششی سریع" یا "تجدید نظر سریع" قبول نکردیم، ما بھ طور اگر بدین دلیل شکایت می •
 ساعت خواھیم داد. 24شکایت "سریع" بھ شکایت شما را در ظرف  خودکار یک پاسخ

کنید کھ ما برای تصمیم پوششی یا تجدید نظر زمان بیشتری دریافت کردیم، بھ طور خودکار یک "شکایت اگر بدین دلیل شکایت می •
 ساعت پاسخ خواھیم داد. 24سریع" برای شما خواھیم داد و بھ شکایت شما را ظرف 

رسانیم. ما علیرغم اینکھ با بھ شما اطالع داده و دالیل خود را بھ آگاھی شما می موافق نباشیم مفاد یا ھمھ شکایت شمااگر با برخی 
 شکایت موافق باشیم یا مخالف، پاسخ خواھیم داد.

 
 باشد." میشده"نارضایتی تسریععبارت قانونی برای "شکایت سریع" 
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 : شکایات خارجی10.2بخش  •
 برسانید Medicareمی توانید شکایت خود را بھ اطالع 

در این آدرس موجود است:  Medicareارسال کنید. فرم شکایت  Medicareتوانید شکایت خود را برای می
https://www.medicare.gov/MedicareComplaintForm/home.aspx  

Medicare در بھبود کیفیت برنامھ  شکایات شما را جدی تلقی کرده و از این اطالعات برای کمکMedicare  .استفاده خواھد کرد 

اگر بازخورد یا دلنگرانی ھای دیگری دارید، یا اگر احساس می کنید کھ برنامھ درمانی بھ مشکل شما توجھ نمی کند، لطفاً با 
1800MEDICARE (18006334227)  تماس بگیرید. کاربرانTTY/TDD باید با شماره زیر تماس بگیرند 

 . این تماس رایگان است.18774862048

 برسانید MediCalتوانید شکایت خود را بھ اطالع می
کند تا اطمینان حاصل شود اعضای نیز بھ حل و بخش مشکالت از یک موضع بیطرف کمک می Cal MediConnectبرنامھ بازرس کل 

با ما یا با دیگر  Cal MediConnect Ombuds Programبرنامھ  کنند.ما ھمھ خدمات تحت پوششی کھ باید ارائھ کنیم را دریافت می
 ھای درمانی ارتباطی ندارد.شرکت ھای بیمھ یا برنامھ

 می باشد. این خدمات رایگان ھستند. 18555013077بھ شماره تلفن  Cal MediConnectبرنامھ بازرس کل 

 مانی ھماھنگ کالیفرنیا برسانیدتوانید شکایت خود را بھ آگاھی سازمان مراقبت ھای درشما می
The ) سازمان مراقبت ھای بھداشتی ھماھنگ کالیفرنیاDMHC(  .شما می توانید مسئول کنترل و نظارت بر برنامھ ھای درمانی می باشد

 اگر در مورد شکایتی کھ مربوط بھ یک تماس بگیرید. DMHCبا مرکز راھنمایی  MediCalدر مورد شکایات مربوط بھ ِخدمات 
در مورد شکایت خود ناراضی ھستید، یا اگر  Health Net Cal MediConnectوضعیت اضطراری می شود، اگر از تصمیم 

Health Net Cal MediConnect  توانید با روز تقویمی رسیدگی نکرده است بھ کمک نیاز دارید می 30بھ شکایت شما بعد از
DMHC .تماس بگیرید 

 شود:کمک از مرکز راھنمایی ذکر می در اینجا دو روش برای دریافت

 18776889891بھ شماره  TDDتوانند از خط رایگان شنوا یا ناگویا میاشخاص ناشنوا، کم 18884662219تماس با  •
 این تماس رایگان است. استفاده کنند.

 ) بازدید کنید.http://www.HealthHelp.ca.govاز وبسایتی سازمان مراقبت ھای بھداشتی ھماھنگ ( •

 توانید شکایات را بھ دفتر حقوق مدنی تسلیم کنیدمی
توانید بھ اداره خدمات درمانی و انسانی دفتر حقوق مدنی شکایت کنید. برای مثال، کنید عادالنھ با شما رفتار نشده است، میاگر تصور می

است.  18003681019پذیری معلولیت یا مساعدت زبانی شکایت کنید. شماره دفتر حقوق مدنی توانید در مورد دسترسشما می
توانید برای کسب اطالعات بیشتر از تماس بگیرند. ھمچنین می 18005377697باید با شماره  TTYکاربران 

dex.htmlhttps://www.hhs.gov/ocr/in  .بازدید کنید 

https://www.medicare.gov/MedicareComplaintForm/home.aspx
http://www.healthhelp.ca.gov/
https://www.hhs.gov/ocr/index.html
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 :توانید با دفتر حقوق مدنی بھ آدرس زیر تماس بگیریدھمچنین می

Office for Civil Rights 
U.S. Department of Health and Human Services 

90 7th Street, Suite 4100 
San Francisco, CA 94103 

 18003681019تلفن: 
 12026093818فکس: 

TDD: 18005377697 

توانید با برنامھ نیز حقوقی داشتھ باشید. می )Unruhقانون حقوق مدنی آنرو (ھمچنین ممکن است تحت قانون معلولین آمریکا و تحت 
 است. 18555013077برای دریافت کمک و راھنمایی تماس بگیرید. شماره تلفن آن  Cal MediConnectبازرس کل 

 ن بھبود کیفیت تسلیم کنیدتوانید شکایات را بھ سازمامی
 کھ شکایت شما در مورد کیفیت مراقبت است نیز دو گزینھ دارید:ھنگامی

اگر ترجیح می دھید، می توانید شکایت خود در مورد کیفیت مراقبت را مستقیماً بھ سازمان بھبود کیفیت (بدون نیاز بھ ارائھ شکایت  •
 بھ ما) تسلیم کنید. 

بھ سازمان بھبود کیفیت تسلیم کنید. اگر شکایت را بھ این سازمان تسلیم می کنید، ما با آنھا  وبھ ما توانید شکایت خود را یا می •
 ھمکاری خواھیم کرد تا بھ شکایت شما رسیدگی شود.

شود کھ تحت استخدام دولت فدرال بوده تا سازمان بھبود کیفیت شامل گروھی از پزشکان شاغل و سایر متخصصین مراقبت درمانی می
مراقبت ارائھ شده بھ بیماران را کنترل کرده و بھبود دھند. برای کسب اطالعات بیشتر در مزایای آسایشگاه بیماران رو بھ مرگ، بھ 

 مراجعھ کنید. 2 بخش

 

  18775881123است. شماره تلفن سازمان بھبود کیفیت  Livantaدر کالیفرنیا نام سازمان بھبود کیفیت 
)TTY: 18558876668( باشد.می 
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  Cal MediConnect Plan: خاتمھ دادن بھ عضویت شما در 10بخش 

 مقدمھ

توانید بھ عضویت خود در برنامھ ما خاتمھ دھید و گزینھ ھای پوشش درمانی شما بعد از این بخش اطالعاتی را در مورد روش ھایی کھ می
ھای رک کنید، تا زمانی کھ واجد شرایط باشید ھمچنان در برنامھکند. اگر برنامھ درمانی ما را تترک برنامھ درمانی را توصیف می

Medicare  وMediCal  باقی خواھید ماند. عبارت ھای کلیدی و تعریف آنھا بھ ترتیب حروف الفبا در بخش آخر دفترچھ راھنمای
 اعضا ارائھ شده اند.
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A.  خاتمھ دادن بھ عضویت شما درCal MediConnect Plan 

 خاتمھ دھید.  Health Net Cal MediConnectتوانید در ھر زمان عضویت خود را در شما می

رمانی تان دریافت کنیم خاتمھ پیدا خواھد کرد. برای مثال اگر عضویت شما در آخرین روز ماھی کھ درخواست شما را برای تغییر برنامھ د
ژانویھ خاتمھ پیدا خواھد کرد. پوشش جدید شما در  31ژانویھ دریافت کنیم، پوشش شما در برنامھ درمانی ما در  18درخواست شما را در 

 اولین روز ماه بعد شروع خواھد شد. 

 .Health Net Community Solutions, Incخاتمھ می دھید، عضویت شما در ھنگامیکھ بھ عضویت خود در برنامھ درمانی ما 
متفاوتی را  MediCalمتفاوت یا برنامھ فقط  Cal MediConnectادامھ پیدا خواھد کرد، مگر اینکھ برنامھ  MediCalبرای خدمات 

رنامھ درمانی ما خاتمھ می دھید انتخاب کنید. اگر از توانید گزینھ ھای عضویت خود را وقتی عضویت خود را در بانتخاب کنید. ھمچنین می
 طرح ما خارج شوید، می توانید اطالعاتی درباره مسائل زیر دریافت کنید: 

• Medicare options  33در جدول صفحھ. 

 .234در صفحھ  MediCalخدمات  •

 خود دریافت کنید:توانید اطالعات بیشتری را در مورد نحوه خاتمھ دادن بھ عضویت بھ روش ھای زیر می

شب، دوشنبھ تا جمعھ تماس حاصل  8صبح تا  8، از (TTY:711) 18554643571با مرکز خدمات اعضا بھ شماره  •
توانید پیام بگذارید. در روز کاری بعدی با شما تماس ھا و روزھای تعطیل، میفرمایید. بعد از ساعات اداری یا در آخر ھفتھ

 یگان است.گرفتھ خواھد شد. این تماس را

• Health Care Options  عصر. کاربران  6صبح تا  8روزھای دوشنبھ تا جمعھ از  18445807272بھ شماره
TTY/TDD  تماس بگیرند. 18004307077باید با شماره 

 ) بھ شماره HICAP)، برنامھ حمایت و مشاوره بیمھ سالمت کالیفرنیا (SHIPبرنامھ کمک بیمھ سالمت ایالتی ( •
برای کسب اطالعات بیشتر یا یافتن دفاتر محلی  عصر. 5صبح تا  8روزھای دوشنبھ تا جمعھ از  18008240780

HICAP  :در منطقھ خودتان از این سایت بازدید کنیدhttp://www.aging.ca.gov/HICAP/. 

عصر.  5ح تا صب 9روزھای دوشنبھ تا جمعھ از  18884528609بھ شماره  Cal MediConnectبرنامھ دادآور  •
 تماس بگیرند. 18558477914باید با شماره  TTYکاربران 

تماس  1800MEDICARE (18006334227)بھ شماره  Medicareروز و ھفت روز ھفتھ با ساعت شبانھ 24در  •
 تماس بگیرند. 18774862048باید با شماره  TTYبگیرید. کاربران 

است. اگر در برنامھ مدیریت دارو ھستید، ممکن است نتوانید بھ طرحی دیگر ملحق شوید.  2019ژانویھ  1تاریخ اعمال از  تذکر:
 مراجعھ کنید.  5بھ بخش  MediCalبرای کسب اطالعات در مورد نحوه تماس با 
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B.  خاتمھ دادن بھ عضویت شما درCal MediConnect Plan 

 اطالع دھید کھ می خواھید  Medicareا ی MediCalاگر تصمیم بگیرید کھ بھ عضویت خود خاتمھ دھید، بھ 
Health Net Cal MediConnect :را ترک کنید 

تماس  Health Care Optionsعصر با  6صبح تا  8روزھای دوشنبھ تا جمعھ از  18445807272از طریق شماره  •
 تماس بگیرند؛ یا 18004307077باید با شماره  TTY/TDDبگیرید. کاربران 

تماس  1800MEDICARE (18006334227)بھ شماره  Medicareنروز و ھفت روز ھفتھ با ساعت شبا 24در  •
تماس بگیرند. وقتی با  18774862048(اشخاصی کھ ناشنوا، کم شنوا یا ناگویا ھستند) باید با شماره  TTYبگیرید. کاربران 

1800MEDICARE توانید در برنامھ تماس می گیرید نیز میMedicare برنامھ دارویی دیگری ثبت نام کنید. اطالعات  یا
 ارائھ شده است. 222ھنگام خروج از طرف ما در نمودار صفحھ  Medicareبیشتر در مورد دریافت خدمات 

C.  نحوه عضویت در برنامھCal MediConnect  دیگری چیست؟ 

توانید عضو برنامھ نی منفرد ادامھ دھید، میخود از یک برنامھ درما MediCalو  Medicareاگر می خواھید بھ دریافت مزایای 
Cal MediConnect .دیگری شوید 

 متفاوت:  Cal MediConnectبرای عضویت در برنامھ 

تماس  Health Care Optionsعصر با  6صبح تا  8روزھای دوشنبھ تا جمعھ از  18445807272از طریق شماره  •
 تماس بگیرند؛ یا بھ آنھا بگویید کھ می خواھید  18004307077باید با شماره  TTY/TDDبگیرید. کاربران 

Health Net Cal MediConnect  را ترک کرده و در برنامھ متفاوتی عضو شوید. اگر مطمئن نیستید کھ در چھ برنامھ ای
 تیارتان قرار دھند.ھای درمانی در منطقھ شما در اختوانند اطالعاتی را در مورد سایر برنامھمی خواھید عضو شوید، آنھا می

D.  نحوه دریافت خدماتMedicare و MediCal بھ صورت جداگانھ 

ثبت نام کنید، شما بھ  Health Net Cal MediConnectدیگری بعد از ترک  Cal MediConnectاگر نمی خواھید در برنامھ 
 خود بھ طور جداگانھ برخواھید گشت. MediCalو  Medicareدریافت خدمات 

D1دریافت خدمات  . روش ھایMedicare 

  خود خواھید داشت. Medicareشما گزینھ ای در مورد نحوه دریافت مزایای 

با انتخاب یکی از این گزینھ ھا، شما بھ طور خودکار عضویت خود را در  خود دارید. Medicareشما سھ گزینھ برای دریافت خدمات 
 خاتمھ خواھید داد. Cal MediConnectبرنامھ 
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 نید بھ برنامھ زیر تغییر دھید:می توا .1

  Medicareیک برنامھ درمانی 
) یا برنامھMedicare Advantage(از قبیل برنامھ

 ھای مراقبت جامع ویژه سالخوردگان 
)Programs of Allinclusive Care for 

the Elderly, PACE( 

 اینکار را بکنید:

بھ  Medicareساعت شبانروز و ھفت روز ھفتھ با  24در 
تماس  1800MEDICARE (18006334227)شماره 

باید برای عضویت در برنامھ درمانی  TTYبگیرید. کاربران 
تماس  18774862048با شماره  Medicareجدید فقط 

 بگیرند.

 1855921PACEبا شماره  PACEبرای سواالت درباره 
 تماس بگیرید. (7223)

 د: اگر بھ کمک یا اطالعات بیشتری نیاز داری

عصر با  5صبح تا  8روزھای دوشنبھ تا جمعھ از  •
برنامھ حمایت و مشاوره بیمھ سالمت کالیفرنیا 

)HICAP تماس  18008240780) بھ شماره
بگیرید. برای کسب اطالعات بیشتر یا پیدا کردن دفتر 

از این سایت بازدید کنید:  HICAPمحلی 
/http://www.aging.ca.gov/HICAP. 

شود بھ طور وقتی پوشش برنامھ درمانی جدید شما شروع می
لغو  Health Net Cal MediConnectخودکار از 

 عضویت خواھید شد.

 می توانید بھ برنامھ زیر تغییر دھید: .2

Medicare  اصلی با برنامھMedicare  داروھای
 ای جداگانھ نسخھ

 ید:اینکار را بکن

بھ  Medicareساعت شبانروز و ھفت روز ھفتھ با  24در 
 1800MEDICARE (18006334227)شماره 

باید با شماره  TTYتماس بگیرید. کاربران 
  تماس بگیرند. 18774862048

 اگر بھ کمک یا اطالعات بیشتری نیاز دارید: 

عصر با برنامھ  5صبح تا  8روزھای دوشنبھ تا جمعھ از  •
) بھ HICAPو مشاوره بیمھ سالمت کالیفرنیا ( حمایت
تماس بگیرید. برای کسب  18008240780شماره 

از این  HICAPاطالعات بیشتر یا پیدا کردن دفتر محلی 
سایت بازدید کنید: 

/http://www.aging.ca.gov/HICAP. 

شود بھ طور شما شروع میاصلی  Medicareوقتی پوشش 
لغو  Health Net Cal MediConnectخودکار از 

 عضویت خواھید شد.

http://www.aging.ca.gov/HICAP/
http://www.aging.ca.gov/HICAP/
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 می توانید بھ برنامھ زیر تغییر دھید: .3

Medicare  اصلی بدون برنامھMedicare 
 ای جداگانھداروھای نسخھ

اصلی تغییر دھید و در  Medicareاگر بھ  تذکر:
جداگانھ  Medicareبرنامھ فدرال داروھای نسخھ ای 

ممکن است شما را در یک  Medicareعضو نشوید، 
برنامھ دارویی عضو کند، مگر اینکھ نخواھید کھ عضو 

 شوید. 

تنھا زمانی باید پوشش داروھای نسخھ دار را حذف کنید 
کھ پوشش دارویی را از کارفرما، اتحادیھ کارگری یا 

یتان اگر درباره اینکھ دارو کنید.منبع دیگری دریافت می
بھ پوشش بیمھ نیاز دارد یا خیر سؤالی دارید، روزھای 

عصر با برنامھ حمایت  5صبح تا  8دوشنبھ تا جمعھ از 
) بھ شماره HICAPو مشاوره بیمھ سالمت کالیفرنیا (

تماس بگیرید. برای کسب  18008240780
از  HICAPاطالعات بیشتر یا پیدا کردن دفتر محلی 

این سایت بازدید کنید: 
http://www.aging.ca.gov/HICAP/. 

 اینکار را بکنید:

بھ  Medicareساعت شبانروز و ھفت روز ھفتھ با  24در 
تماس  1800MEDICARE (18006334227)شماره 

تماس  18774862048باید با شماره  TTYبگیرید. کاربران 
 بگیرند.

 اگر بھ کمک یا اطالعات بیشتری نیاز دارید: 

 عصر با  5صبح تا  8بھ تا جمعھ از روزھای دوشن
برنامھ حمایت و مشاوره بیمھ سالمت کالیفرنیا 

)HICAP تماس  18008240780) بھ شماره
بگیرید. برای کسب اطالعات بیشتر یا پیدا کردن دفتر 

از این سایت بازدید کنید:  HICAPمحلی 
/ing.ca.gov/HICAPhttp://www.ag. 

شود بھ طور اصلی شما شروع می Medicareوقتی پوشش 
لغو  Health Net Cal MediConnectخودکار از 

 عضویت خواھید شد.

 
D2نحوه دریافت مراقبت . 

در خدمات  .Health Net Community Solutions, Inc ما خارج شوید، از طریق Cal MediConnectاگر از طرح 
MediCal خدمات . را انتخاب کنیدثبت نام خواھید شد مگر اینکھ خودتان طرح خدمات مراقبت مدیریت شده دیگری  ماMediCal  شما

 شامل بیشتر خدمات و حمایت ھای طوالنی مدت و مراقبت بھداشت رفتاری می شود.

ھای مراقبت درمانی در ھنگام ست بھ گزینھخود انتخاب کنید، الزم ا MediCalخواھید برنامھ درمانی دیگری را برای خدمات اگر می
 ما اطالع دھید. Cal MediConnectدرخواست برای خاتمھ عضویت خود در برنامھ 

  عصر با  6صبح تا  8روزھای دوشنبھ تا جمعھ ازCall Health Care Options  72725808441بھ شماره 
تماس بگیرند. بھ آنھا بگویید کھ می خواھید  18004307077باید با شماره  TTY/TDDتماس بگیرید. کاربران 

Health Net Cal MediConnect  را ترک کرده و در برنامھMediCal  متفاوتی عضو شوید. اگر مطمئن
ھای درمانی در توانند اطالعاتی را در مورد سایر برنامھنیستید کھ در چھ برنامھ ای می خواھید عضو شوید، آنھا می

 ارتان قرار دھند.منطقھ شما در اختی

دفترچھ اطالعاتی اعضای دھید، یک کارت عضویت جدید، یک خاتمھ می Cal MediConnectکھ بھ عضویت خود در برنامھ ھنگامی
 خود دریافت خواھید کرد. MediCalبرای پوشش  ھای جدیدکنندگان و داروخانھفھرست ارائھو یک  جدید

http://www.aging.ca.gov/HICAP/
http://www.aging.ca.gov/HICAP/
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E.  تا زمانیکھ عضویت شما در برنامھCal MediConnect  خاتمھ پیدا نکرده، بھ دریافت خدمات و
 داروھا از طریق برنامھ درمانی ما ادامھ خواھید داد

را ترک کنید، ممکن است قدری طول بکشد تا عضویت شما خاتمھ پیدا کرده و پوشش  Health Net Cal MediConnectاگر 
Medicare  وMediCal مراجعھ کنید. در طول این مدت، بھ دریافت  223ھ صفحھ جدید شما شروع شود. برای اطالعات بیشتر ب

 مراقبت درمانی و داروھای خود از برنامھ درمانی ما ادامھ خواھید داد.

دار شما تنھا زمانی تحت پوشش معموالً داروھای نسخھ ھای شبکھ ما استفاده کنید.ھای خود باید از داروخانھبرای پیچیدن نسخھ •
 شود. شامل خدمات داروخانھ ما از طریق سفارش پستی میانھ شبکھ پیچیده شوند کھ باشند کھ در یک داروخمی

کھ کند در بیمارستان بستری شوید، اقامت شما در بیمارستان معموالً تا زمانیاگر در روزی کھ عضویت شما خاتمھ پیدا می •
انیکھ پوشش درمانی شما قبل از این موضوع حتی زم خواھد بود. Cal MediConnectترخیص شوید تحت پوشش برنامھ 

 شود صادق خواھد بود.ترخیص شدن شروع می

F.  سایر شرایط در صورت خاتمھ دادن بھ عضویت شما درCal MediConnect Plan end 

 باید بھ عضویت شما در برنامھ درمانی خاتمھ دھد: Health Net Cal MediConnectاین مواردی می باشند کھ 

 شما وجود دارد. Bو بخش  Aبخش  Medicareاگر وقفھ ای در پوشش  •

و  Medicareواجد شرایط نباشید. برنامھ ما برای اشخاصی می باشد کھ برای عضو در  MediCalاگر دیگر برای  •
MediCal  واجد شرایط ھستند. دولت ایالت کالیفرنیا یاMedicare  بھ عضویت شما در 

Health Net Cal MediConnect Plan  شما بھ خاتمھ داده وMedicare  اصلی برخواھید گشت. اگر برای پرداخت
شما را بھ طور خودکار در برنامھ داروی  CMSکنید، کمک اضافی دریافت می Dبخش  Medicareدار ھزینھ داروھای نسخھ

 شدید و خواستید دوباره در  MediCalنام خواھد کرد. اگر بعداً دوباره واجد شرایط ثبت Medicareدار نسخھ
Health Net Cal MediConnect  روزھای دوشنبھ تا  18445807272ثبت نام کنید، الزم است از طریق شماره

 باید با شماره  TTY/TDDتماس بگیرید. کاربران  Heath Care Optionsعصر با  6صبح تا  8جمعھ از 
 ملحق شوید. Health Net Cal MediConnectتماس بگیرند. بھ آنھا بگویید کھ می خواھید دوباره بھ  18004307077

 . اگر بھ خارج منطقھ خدماتی ما بروید •

 اگر از منطقھ شامل خدماتی ما برای بیش از شش ماه بھ دور ھستید.  •

o  اگر نقل مکان کنید یا بھ مسافرت طوالنی بروید، الزم است با خدمات اعضا تماس گرفتھ تا مطمئن شوید محلی کھ بھ آن نقل
 کنید در منطقھ خدماتی برنامھ درمانی ما باشد.می مکان یا مسافرت

 اگر برای جرم جنایی بھ بازداشتگاه یا زندان بروید. •

 اگر در مورد بیمھ دیگری کھ برای داروھای نسخھ دار دارید دروغ بگویید یا از ارائھ اطالعات خودداری کنید. •

 متحده حضور نداشتھ باشید.اگر شھروند ایاالت متحده نباشید یا بھ صورت قانونی در ایاالت  •

ید. شما باید شھروند ایاالت متحده باشید یا بھ صورت قانونی در ایاالت متحده حضور داشتھ باشید تا بتوانید عضوی از برنامھ درمانی ما بشو
اگر این الزامات بھ ما اطالع خواھند داد.  Medicaidو  Medicareاگر بھ این دلیل برای عضویت واجد شرایط نباشید، مراکز خدمات 

 را برآورده نکنید، ما باید عضویت شما را لغو کنیم.
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واجد شرایط  Cal MediConnectواجد شرایط نباشید یا شرایطتان بھ طوری تغییر کرده کھ دیگر برای  MediCalاگر دیگر برای 
ادامھ دھید. این زمان اضافی بھ شما  Health Net Cal MediConnectتوانید بھ مدت دو ماه بیشتر بھ دریافت مزایایتان از نیستید، می

کنید ھنوز واجد شرایط ھستید، اطالعات شرایطتان را تصحیح کنید. در مورد تغییر در شرایطتان و فرصت میدھد کھ اگر فکر می
 ای از طرف ما دریافت خواھید کرد.ھایی برای تصحیح اطالعات شرایطتان را در نامھدستورالعمل

باقی بمانید، باید تا روز آخر زمان دو ماھھ دوباره واجد شرایط  Health Net Cal MediConnectوی از برای اینکھ عض •
 شوید.

 لغو خواھد شد.  Health Net Cal MediConnectاگر تا پایان زمان دو ماھھ واجد شرایط نشوید، عضویت شما در  •

را  MediCalو  Medicareبرنامھ درمانی ما را ترک کنید کھ ابتدا اجازه ما تنھا زمانی می توانیم بھ دالیل زیر شما را مجبور کنیم کھ 
 داشتھ باشیم.

اگر عمداً بھ ما اطالعات اشتباه را در ھنگام ثبت نام در برنامھ درمانی ما بدھید و آن اطالعات بر روی واجد شرایط بودن شما  •
 برای برنامھ درمانی ما تأثیر داشتھ باشد.

ل کنید کھ متخل باشد و ارائھ مراقبت پزشکی بھ شما و سایر اعضای برنامھ درمانی ما را با مشکالتی اگر مرتب بھ روشی عم •
 مواجھ کند.

 اگر بھ شخص دیگری اجازه بدھید کھ برای دریافت مراقبت پزشکی از کارت شناسایی عضویت شما استفاده کند. •

o  ،اگر عضویت شما را بھ این دلیل خاتمھ دھیمMedicare ت ترتیب تحقیقات در مورد پرونده شما توسط بازرس ممکن اس
 کل را بدھد.

G. از شما درخواست کنیم کھ بھ ھر دلیل مربوط بھ سالمتی شما برنامھ  ما نمی توانیم
Cal MediConnect ما را ترک کنید 

بھ  Medicareا ترک کنید، باید با اگر احساس می کنید بھ دلیلی کھ مربوط بھ سالمتی می شود از شما خواستھ شده کھ برنامھ درمانی ما ر
تماس بگیرند.  18774862048باید با شماره  TTYتماس بگیرید. کاربران  1800MEDICARE (18006334227)شماره 

 روز و ھفت روز ھفتھ تماس بگیرید. ساعت شبانھ 24توانید در می

صبح تا  9:00تماس بگیرید. دوشنبھ تا جمعھ، از  18555013077بھ شماره  Cal MediConnectبرنامھ بازرس ھمچنین باید با 
 تماس بگیرند. 18558477914باید با  TTYبعد از ظھر تماس بگیرید. کاربران  5:00

H. شما حق دارید در صورتیکھ بھ عضویت شما در برنامھ درمانی ما خاتمھ دادیم شکایت کنید 

خاتمھ دادیم، باید دالیل خود را بھ طور کتبی برای خاتمھ عضویت بھ شما ما  Cal MediConnectاگر بھ عضویت شما در برنامھ 
توانید در مورد تصمیم ما برای خاتمھ عضویت شما نارضایتی خود را تسلیم کنید یا شکایت بگوییم. ھمچنین بایستی توضیح دھیم کھ چرا می

 مراجعھ کنید. 9بھ بخش توانید برای کسب اطالعات در مورد نحوه ارائھ شکایت کنید. ھمچنین می
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I. از کجا می توانید اطالعات بیشتری را در مورد خاتمھ عضویت خود در برنامھ درمانی دریافت کنید؟ 

 توانید:اگر سؤاالتی دارید یا مایلید اطالعات بیشتری را در مورد وقتی می توانیم بھ عضویت شما خاتمھ دھیم دریافت کنید، می

شب، دوشنبھ تا جمعھ تماس حاصل  8صبح تا  8، از (TTY:711) 18554643571با مرکز خدمات اعضا بھ شماره  •
توانید پیام بگذارید. در روز کاری بعدی با شما تماس ھا و روزھای تعطیل، میفرمایید. بعد از ساعات اداری یا در آخر ھفتھ

 گرفتھ خواھد شد. این تماس رایگان است.

تماس  Health Care Optionsبا  18445807272عصر از طریق شماره  6صبح تا  8روزھای دوشنبھ تا جمعھ از  •
 تماس بگیرند. 18004307077باید با شماره  TTYبگیرید. کاربران 

با برنامھ حمایت و مشاوره بیمھ سالمت  18008240780عصر از طریق شماره  5صبح تا  8روزھای دوشنبھ تا جمعھ از  •
بھ این سایت بروید:  HICAPبرای کسب اطالعات بیشتر یا پیدا کردن دفتر محلی  ید.) تماس بگیرHICAPکالیفرنیا (

/http://www.aging.ca.gov/HICAP. 

 Cal MediConnectبا برنامھ دادآور  18884528609عصر از طریق شماره  5صبح تا  9روزھای دوشنبھ تا جمعھ از  •
 تماس بگیرند. 18558477914باید با شماره  TTYتماس بگیرید. کاربران 

تماس  1800MEDICARE (18006334227)بھ شماره  Medicareساعت شبانروز و ھفت روز ھفتھ با  24در  •
 تماس بگیرند. 18774862048باید با شماره  TTYبگیرید. کاربران 

 

http://www.aging.ca.gov/HICAP/
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A. در مورد قانون ھا اعالمیھ 

شوند. این قوانین ممکن است حتی اگر در این دفترچھ اطالعاتی گنجانده نشده یا مربوط می دفترچھ اطالعاتی اعضابسیاری قوانین بھ این 
وند شامل شتوصیف نشده باشند بر روی حقوق و مسئولیت ھای شما تأثیر داشتھ باشند. قوانین اصلی کھ بھ این دفترچھ اطالعاتی مربوط می

 می باشند. قوانین فدرال و ایالتی دیگری نیز مربوط می شوند. MediCalو  Medicareھای قوانین فدرال در مورد برنامھ

B. اعالمیھ در مورد عدم تبعیض 

دعوی، ھمکاری دارد باید از قانون تبعیت کند. نباید بھ خاطر سن، تجربھ اقامھ  MediCalو  Medicareھر شرکت یا سازمانی کھ با 
رنگ پوست، اعتقادات، نژاد، مدرک قابلیت بیمھ، جنسیت، اطالعات ژنتیک، مکان جغرافیایی، وضعیت بھداشتی، تاریخچھ پزشکی، 

 ناتوانی روانی یا جسمانی، اصلیت ملی، مذھب یا جنسیت با شما رفتار متفاوتی شود.

ا رفتار نشده است، با اداره خدمات درمانی و انسانی، دفتر حقوق مدنی کنید کھ بھ ھر یک از این دالیل بھ طور عادالنھ با شماگر تصور می
تماس بگیرند. برای کسب اطالعات  18005377697باید با شماره  TTYتماس بگیرید. کاربران  18003681019بھ شماره 

 ز بازدید کنید.نی http://www.hhs.gov/ocrبیشتر می توانید از 

Health Net Cal MediConnect : 

Health Net Community Solutions, Inc) برنامھ) .Health Net Cal MediConnect Plan )MedicareMedicaid 
Planر حق ) قوانین حقوق مدنی فدرال را رعایت نموده و بر مبنای نژاد، رنگ پوست، اصلیت ملی، سن، ناتوانی و معلولیت، یا جنسیت د

مردم را بھ دلیل نژاد، رنگ پوست، ملیت، سن، معلولیت و یا  Health Net Cal MediConnectھیچکس تبعیض قائل نمی شود. 
 ھا رفتار متفاوتی ندارد. کند و با آنجنسیتشان از خدمات محروم نمی

Health Net Cal MediConnect : 

ره و اطالعات نوشتاری بھ فرمت ھای دیگر (حروف چاپی درشت، کمک ھا و خدماتی مانند مترجمان واجد شرایط زبان اشا •
فرمت ھای الکترونیکی دسترس پذیر، سایر فرمت ھا) بھ افراد معلول و ناتوان ارائھ می کند تا بتوانند براحتی با ما ارتباط برقرار 

 کنند. 
ین شفاھی رسمی و اطالعاتی کھ بھ زبان ھای ھا انگلیسی نیست، مانند: مترجمخدمات زبان رایگان بھ افرادی کھ زبان اصلی آن •

 دیگر نوشتھ شده است را ارائھ می دھد. 

با  (TTY:711) 18554643571شب، از طریق شماره  8صبح الی  8اگر بھ این خدمات نیاز دارید، روزھای دوشنبھ تا جمعھ، از 
ھا و روزھای تعطیل، میاعات اداری یا در آخر ھفتھتماس بگیرید. بعد از س Health Net Cal MediConnectمرکز تماس مشتریان 

 توانید پیام بگذارید. در روز کاری بعدی با شما تماس گرفتھ خواھد شد. این تماس رایگان است. 

در ارائھ این خدمات قصور کرده یا بھ روش دیگری براساس نژاد، رنگ  Health Net Cal MediConnectاگر عقیده دارید کھ
توانید توسط تماس با شماره فوق و اظھار اینکھ برای تسلیم لی، سن، معلولیت یا جنسیت تبعیض قائل شده است، میپوست، اصلیت م

برای کمک  Health Net Cal MediConnectنارضایتی بھ کمک نیاز دارید، یک نارضایتی را تسلیم کنید؛ مرکز تماس ارباب رجوع
 بھ شما در دسترس می باشد. 

http://www.hhs.gov/ocr
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یک شکایت مبنی بر نقض حقوق مدنی بھ دفتر حقوق مدنی وزارت درمان و خدمات انسانی آمریکا بھ صورت الکترونیک  توانیدھمچنین می
یا  https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsfاز طریق پورتال دفتر شکایات حقوق مدنی تسلیم کنید کھ بھ آدرس 

 U.S. Department of Health and Human Services, 200د: باشتوسط پست یا تلفن بھ نشانی زیر در دسترس می
Independence Avenue SW., Room 509F, HHH Building, Washington, DC 20201, 18003681019, 

(TDD: 18005377697) . 
 

 باشند.موجود می http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.htmlھای شکایت در آدرس فرم

C. ھ در باره اعالمیMedicare  بھ عنوان پرداخت کننده دوم وMediCal  بھ عنوان پرداخت کننده
 آخرین چاره

گاھی اوقات شخص یا نھاد دیگری باید ابتدا ھزینھ خدماتی کھ در اختیار شما قرار می دھیم را پرداخت کند. برای مثال، اگر در یک سانحھ 
 ید، بیمھ یا پوشش خسارت پرداختی بھ کارمندان باید ابتدا ھزینھ را پرداخت کند.رانندگی درگیر باشید یا اگر سر کار مصدوم شو

  پرداخت کننده اول نیست جمع آوری کنیم. Medicareکھ برای آنھا  Medicareما حق و مسئولیت داریم کھ برای خدمات تحت پوشش 

کند. سئولیت قانونی اشخاص ثالث برای خدمات مراقبت درمانی بھ ذینفعان پیروی میاز قوانین و مقررات ایالتی و فدرال مربوط بھ م Cal MediConnectبرنامھ 
 پرداخت کننده آخرین چاره باشد بھ کار خواھیم گرفت. MediCalما ھمھ اقدامات منطقی را برای اطمینان از اینکھ برنامھ 

D. مسئولیت شخص ثالث 
Health Net  گیرد کھ این پوشش کھ بھ یک فرد ارائھ شده است را زمانی بھ عھده نمیھیچ ادعایی در قبال بازیابی مبلغ خدمات تحت

ھای پرداخت کارگران و پوشش ھایی مرتبط با جریمھ مسئولیت شخص ثالث یا تلفات بیمھ مسئولیت، از جملھ پاداشبازیابی در نتیجھ فعالیت
 DHCSرساند و بھ می DHCSھای بالقوه را بھ اطالع نھ پروندهاینگو Health Netرانندگان وسائط نقلیھ بیمھ نشده، باشد. با این وجود، 

و  Health Netکند. اعضا ملزم ھستند در این زمینھ بھ ھا در اینگونھ موارد، کمک میدر دنبال کردن حقوق ایالت برای بازیابی ھزینھ
DHCS .کمک کنند 

E. پینمانکاران مستقل 

دھندگانی کھ در کار مشارکت شود. ارائھل، یک رابطھ پیمانکاری مستقل در نظر گرفتھ میای فعادھندهو ھر ارائھ Health Netرابطھ بین 
کارمند یا نماینده ارائھ Health Netو نھ ھیچ یک از کارکنان  Health Netنیستند و نھ  Health Netدارند، کارمندان یا نمایندگان 

مسئولیت کوتاھی، فعالیت اشتباه یا حذف ھیچ یک از افراد شرکت  تحت ھیچ شرایطی Health Netشود. دھنده عضو طرح محسوب نمی
بیمار ، رابطھ پزشکHealth Netگیرد. پزشکان شرکت کننده در طرح و نھ دھندگان مراقبت بھداشتی را بھ عھده نمیکننده یا سایر ارائھ

 دھنده مراقبت بھداشتی نیست.ارائھ Health Netکنند. را با اعضا حفظ می

F. ر برنامھ مراقبت درمانیتقلب د 
تقلب در برنامھ مراقبت درمانی بھ عنوان فریب یا بھ غلط وانمودن توسط ارائھ کننده، عضو، کارمند یا ھر شخصی می باشد کھ از سوی 

ت با ھدف آنھا اقدام می کند. این یک اقدام غیرقانونی می باشد کھ قبل تعقیب است. ھر شخصی کھ بھ عمد و با اطالع قبلی در یک فعالی
زننده است، مرتکب جرم کند کھ حاوی اظھارات نادرست یا گولکالھبردرای از طرح مراقبت بھداشتی شرکت دارد و ادعایی را تنظیم می

 کالھبرداری از بیمھ شده است.

https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf
http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html
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در زیر ھم  Health Netھای نام کنندگان در ھر یک از بخشھای حفظ حریم خصوصی برای ثبتاطالعیھ شیوه**
 : شونداعمال می

Health Net of California, Inc.، Health Net Life Insurance Company ،  
Health Net Health Plan of Oregon, Inc.، Managed Health Network, LLC  و 
Health Net Community Solutions, Inc.  11/16/2017بازبینی Health Net of California, Inc. 

 .Health Net, Incرسیده ثبتعالمت خدماتی بھ Health Netاست.  .Health Net, Incیکی از موسسات تابعھ 
باشند. کلیھ حقوق محفوظ ھای مربوطھ خود میشده متعلق بھ شرکتاست. سایر عالئم تجاری/عالئم خدماتی مشخص

 است.

 

فعالیت غیرقانونی اطالع اگر درباره ھر گونھ اتھامی کھ در یک صورتحساب یا فرم توضیح مزایا ذکر شده است، نگرانی دارید و یا از یک 
با طرح ما تماس بگیرید. خط  18009773565اید، از طریق خط ویژه کالھبرداری بھ شماره پیدا کرده یا نسبت بھ آن مشکوک شده

 ھا کامالً محرمانھ ھستند.روز ھفتھ فعال است. تمام تماس 7ساعت در طول  24تلفن کالھبرداری در تمام 

G.  شرایطی کھ از کنترلHealth Net خارج ھستند 

سازی از فرآیند ارائھ یا آماده Health Netتا جایی کھ بحرانی طبیعی یا شرایط اضطراری باعث خارج شدن مراکز خدماتی یا کارکنان 
شود کھ بھ ارائھ این خدمات یا مزایا بھ این نیاز محدود می Health Netشود، الزام  دفترچھ راھنمای اعضاخدمات یا مزایا ذکر شده در 

Health Net گیرد تا مفاد مربوط بھ این خدمات یا مزایا را با توجھ بھ دسترسی فعلی بھ مراکز تمام تالش صادقانھ خود را بھ کار می
 خدمات یا کارکنان خودش ارائھ یا آماده کند.

H.  اطالع از شیوه حفظ حریم خصوصی 

زشکی مربوط بھ شما ممکن است چطور استفاده و منتشر شود و چطور دھد کھ اطالعات پاطالعیھ حاضر درباره این مسئلھ توضیح می
 توانید بھ این اطالعات دسترسی پیدا کنید.می

 08.14.2017تاریخ اعمال از          .بھ دقت مطالعھ کنید
 

 :عوارض شخصیت ھای تحت پوشش
 

Health Net بھ قانون مسئولیت و جابجایی بیمھ سالمتی ** (با عنوان "ما" یا "طرح") یک شخص تحت پوشش بر اساس و با توجھ
) شما را حفظ کند، یک PHIشده (باید اطالعات بھداشت محافظت Health Netبر اساس قانون  ) است.HIPAA( 1996مصوب سال 

د، بھ شرایط بھ شما ارائھ بدھ PHIھای ما برای حفظ اطالعات شخصی شما در رابطھ با اطالعیھ در رابطھ با وظایف حقوقی ما و فعالیت
اطالعات مربوط بھ شما است،  PHI ناامن بھ شما اطالع بدھد. PHIشود عمل کند و در صورت نقض اطالعیھ کھ در حال حاضر اجرا می

از جملھ اطالعات جمعیتی، کھ ممکن است بھ شکل معمول برای شناسایی شما استفاده شود و بھ گذشتھ شما مربوط است، مشکالت یا 
  روانی شما در گذشتھ، حال یا آینده، مفاد مراقبت بھداشتی برای شما یا پرداخت برای آن مراقبت.سالمت جسمی یا 

 
عالوه بر این درباره حقوق شما برای دسترسی، اصالح و  شما استفاده کنیم. PHIتوانیم از دھد کھ ما چطور میاین اطالعیھ توضیح می

شما کھ در این اطالعیھ موجود  PHIھا و موارد انتشار دیگر برای تمام استفاده اده کنید.دھد تا از این حقوق استفتوضیح می PHIمدیریت 
 نیست، فقط با کسب اجازه کتبی از شما انجام خواھد شد.
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Health Net یھ شده اطالعما حق مؤثر دانستن نسخھ تغییر یافتھ یا اصالح دارد.حق تغییر دادن این اطالعیھ را برای خود محفوظ نگھ می
PHI  کھ از قبل داشتیم بھ ھمراه ھرگونھPHI ھر زمان کھ موارد زیر  داریم.کھ در آینده از شما دریافت کنیم را برای خود محفوظ نگھ می

 بھ سرعت این اطالعیھ را اصالح و دوباره منتشر خواھد کرد: Health Netدچار تغییر شوند، 
 

o ھا و افشاگری ھااستفاده 
o حقوق شما 
o ی ماوظایف قانون 
o ھای حفظ حریم خصوصی کھ در این اطالعیھ عنوان شده استسایر شیوه 

 
 سایت و دفترچھ راھنمای اعضای خود عرضھ خواھیم کرد. شده را روی وبما ھرگونھ اطالعیھ اصالح

 
 :شفاھی، مکتوب و الکترونیک PHIھای داخلی از حفاظت

Health Net  ازPHI کنند.آیندھای امنیتی داریم کھ در این کار بھ ما کمک میھا و فرکند. ما شیوهشما حفاظت می 
 کنیم.شما استفاده می PHIای از چند روش است کھ برای حفاظت از ھا مجموعھاین

 
 دھیم از فرآیندھای امنیتی و حریم خصوصی ما تبعیت کنند.ما بھ کارکنان خود آموزش می •
 کنیم.یتی و حریم خصوصی تبعیت کنند. ما امنیت دفاتر خود را حفظ میخواھیم از فرآیندھای امنما از شرکای کاری خود می •
 ھا اطالع داشتھ باشند.کنیم کھ باید از آنشما با افرادی صحبت می PHIما فقط بھ دالیل کاری درباره  •
 داریم.بھ صورت الکترونیک، آن را امن نگھ می PHIدر ھنگام ارسال یا ذخیره  •
 شما را بگیریم. PHIیم تا جلوی دسترسی افراد غیرمجاز بھ کنما از فناوری استفاده می •

 
 :PHIھای مجاز ھا و افشاگریاستفاده

 
 ما استفاده کنیم: PHIدھد ما چطور بدون اجازه یا تأیید از اطالعت در قسمت زیر فھرستی قرار دارد کھ نشان می

 
دھندگان مراقبت بھداشتی استفاده کنیم کھ کار ایر ارائھبرای اطالع یا استفاده یک پزشک یا س PHIما ممکن است از   درمان •

کنند یا بھ ما در تأیید تصمیم مربوط بھ دھندگان را ھماھنگ میدھند، درمان شما در میان سایر ارائھدرمان شما را انجام می
 کنند.مزایای شما کمک می

 
شده بھ شما استفاده یا برای خدمات مراقبت بھداشتی ارائھرا افشا کرده یا از آن برای پرداخت مزا PHIما ممکن است   پرداخت •

شما را با توجھ بھ قوانین حریم خصوصی فدرال برای یک طرح سالمت دیگر،  PHIکنیم. ممکن است با ھدف انجام پرداخت، 
 موارد زیر باشند:  توانند شاملھای پرداختی میدھنده مراقبت بھداشتی، یا یک شخص دیگر ارائھ کنیم. فعالیتبرای یک ارائھ

 
o ادعاھای بررسی فرآیند 
o مشخص کردن صالحیت یا پوشش برای ادعاھا 
o بیمھھای حقصادر کردن صورتحساب 
o بررسی خدمات برای اثبات ضرورت پزشکی 
o انجام بررسی کاربرد ادعاھا 
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ھا این فعالیت و آن را افشا کنیم. استفاده PHIھای مراقبت بھداشتی از توانیم برای انجام عملمی   ھای مراقبت بھداشتیعمل •
 توانند شامل موارد زیر باشند:می

 
o ارائھ خدمات مشتری 
o ھای تجدیدنظرھا و درخواستپاسخ بھ شکایت 
o سازی پروندهارائھ مدیریت پرونده و ھماھنگ 
o ھای کیفیانجام بررسی پزشکی ادعاھا و سایر ارزیابی 
o ھاارتقا فعالیت  

 
را برای شرکای تجاری خود افشا کنیم. برای محافظت از حریم خصوصی  PHIبھداشتی، ممکن است  ھای مراقبتما در عملیات

PHI  شما، یک توافقنامھ کتبی خواھیم داشتم. ممکن استPHI  شما را برای سایر اشخاصی کھ از قوانین خط مشی فدرال تبعیت
 اشتی، با شما نسبتی داشتھ باشد. از جملھ این موارد: ھای مراقبت بھدکنند، افشا کنیم. این شخص باید برای انجام عملمی

 
o ھای ارتقا و ارزیابی کیفیفعالیت 
o ای در زمینھ مراقبت بھداشتیھای افراد حرفھبررسی توانایی یا صالحیت 
o سازی پروندهمدیریت پرونده و ھماھنگ 
o شناسایی و جلوگیری از کالھبرداری و سواستفاده از مراقبت بھداشتی 

 
شده شما را در اختیار حامی مالی طرح ما ممکن است اطالعات حفاظت – شای حامی مالی طرح/طرح سالمت گروھیموارد اف •

دھد، قرار بدھیم، در صورتی کھ سالمت گروھی، مثل کارفرما یا سایر اشخاصی کھ برنامھ مراقبت بھداشتی را بھ شما ارائھ می
اده یا افشای اطالعات سالمت حفاظت شده، موافقت کند (برای مثال توافق ھای خاصی درباره نحوه استفحامی مالی با محدودیت

  شده برای گرفتن تصمیمات یا اقداماتی در ارتباط با استخدام افراد، استفاده نکند).کند از اطالعات سالمت حفاظت
 

 :شما PHIسایر موارد مجاز یا مورد نیاز برای افشای 
 

اوری کمک مالی، برای مثل دریافت پول از ھای مربوط بھ جمعبرای فعالیت – مالیآوری کمک ھای مربوط بھ جمعفعالیت •
اگر برای فعالیت استفاده کنیم. PHIھا، ممکن است از نھادھای خیریھ یا سایر اشخاص مشابھ برای کمک بھ تأمین مالی فعالیت

یم بھ انتخاب خود در آینده این مکاتبات را دریافت دھآوری کمک مالی با شما تماس گرفتیم، بھ شما فرصت میھای مربوط بھ جمع
 ھا خارج شوید.نکنید، متوقف شوند یا از آن

 
شما استفاده یا آن را  PHIممکن است برای مقاصد مربوط بھ تعھد، مثل تأیید درخواست پوشش، از  – مقاصد مربوط بھ تعھد •

کھ مربوط  PHIه یا آن را تأیید کنیم این اجازه را نداریم آن بخش شما استفاد PHIافشا کنیم. اگر برای مقاصد مربوط بھ تعھد از 
  بھ اطالعات ژنتیکی است را افشا یا از آن استفاده کنیم.

 
ممکن است برای یادآوری بھ شما درباره یک قرار مالقات درمانی و   ھای قرار مالقاتھای جایگزین درمان/یادآوریگزینھ •

ھای جایگزین درمانی یا سایر مزایا و خدمات مربوط بھ یا برای ارائھ اطالعات مربوط بھ گزینھمراقبت پزشکی کھ با ما دارید، 
 شما استفاده یا آن را افشا کنید. PHIمثل اطالعات مربوط بھ نحوه ترک سیگار یا کاھش وزن، از سالمت باشد، 

 
ھا شما استفاده شود، ممکن است تا حدی کھ محدودیت PHIاگر در قانون فدرال، ایالتی و/یا محلی نیاز باشد کھ از  مطابق قانون  •

اگر دو یا چند قانون مربوط بھ استفاده  شما را افشا یا از آن استفاده کنیم. PHIکنند، بتوانیم و الزامات قانونی مربوطھ مشخص می
 شتری دارد.ھای قانونی بیکنیم کھ محدودیتیا افشای یکسان با ھم در تعارض باشند، از موردی تبعیت می
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شما را افشا یا از آن  PHIممکن است با ھدف جلوگیری یا کنترل بیماری، آسیب یا معلولیت،   ھای سالمت عمومیفعالیت •

ممکن است برای اطمینان از کیفیت، ایمنی یا تأثیر محصوالت و خدماتی کھ در حوزه اختیارات سازمان غذا و  استفاده کنیم.
  افشا کنیم. FDAشما را برای  PHIاست، ) FDAداروی ایاالت متحده (

 
شما را برای مسئولین دولت محلی، ایالتی یا فدرال، از جملھ  PHIممکن است بتوانیم   قربانیان سواستفاده و نادیده گرفتھ شدن •

مخصوصاً اگر خدمات تأمین اجتماعی یا سازمان خدمات ایمنی کھ بر اساس قانون اجازه دریافت گزارشات را دارند، افشا کنیم، 
 باوری منطقی نسبت بھ سوءاستفاده، نادیده گرفتھ شدن یا خشونت داخلی داشتھ باشیم.

 
در فرآیندھای قضایی یا اجرایی استفاده کنیم. ممکن است در پاسخ بھ موارد  PHIممکن است از   فرآیندھای قضایی و اجرایی •

 زیر ھم اطالعات را افشا کنیم:
 

o دستور یک دادگاه 
o داریدادگاه ا 
o حکم احضار 
o احضاریھ 
o ھشدار 
o درخواست کشف 
o ھای قضایی مشابھدرخواست 

 
 شما را افشا کنیم. برای مثال، در پاسخ بھ یک: PHIممکن است در صورت نیاز قانونی و برای اجرای قانون،   اجرای قانون •

 
o حکم دادگاه 
o گواھی با دستور دادگاه 
o حکم احضار 
o ییاحضاریھ صادر شده از سوی یک افسر قضا 
o  حکم احضار ھیأت منصفھ 

 
مرتبط شما را در  PHIھمچنین ممکن است با ھدف شناسایی یا یافتن محل اختفای فرد مشکوک یا فراری، شاھد یا فرد گم شده، 

 اختیار دیگران قرار دھیم.
 

اختیار پزشک شما را در  PHIممکن است اطالعات   کننده پزشکی و مسئول برگزاری مراسم تدفینپزشک قانونی، معاینھ •
این کار ممکن است ضروری باشد، برای مثال برای  قانونی، معاینھ کننده پزشکی و مسئول برگزاری مراسم تدفین قرار دھیم.

شما را برای انجام وظیفھ  PHIتوانیم در صورت نیاِز مدیران برگزاری مراسم تدفین، ھمچنین می مشخص کردن علت مرگ.
 م.شان در اختیار آنھا قرار بدھی

 
ھایی قرار دھیم کھ کار جابجایی عضو را انجام میشما را در اختیار سازمان PHIتوانیم می  اھدای عضو، چشم و بافت بدن •

شما را در اختیار کسانی قرار بدھیم کھ در بخش جابجایی، ذخیره سازی یا پیوند این اعضا کار می PHIتوانیم دھند. ھمچنین می
 کنند:

 
o ھای قاعدگیاندام 



 : اعالمیھ ھای قانونی11بخش  Health Net Cal MediConnectدفترچھ اطالعاتی اعضای 

شب،  8صبح تا  8)، از TTY:711( 18554643571بھ شماره  Health Net Cal MediConnect، لطفاً با اگر سوالی دارید
توانید پیام بگذارید. در روز کاری ھا و روزھای تعطیل، میدوشنبھ تا جمعھ تماس حاصل فرمایید. بعد از ساعات اداری یا در آخر ھفتھ

، از کسب اطالعات بیشتر برایبعدی با شما تماس گرفتھ خواھد شد. این تماس رایگان است. 
www.healthnet.com/calmediconnect .217 بازدید کنید ? 

 

o چشم 
o ھابافت 

 
اگر بھ شکل قوی اعتقاد داشتھ باشیم کھ استفاده یا افشا برای جلوگیری یا کاھش خطری جدی یا بالقوه   تھدیدات سالمت و ایمنی •

 را افشا یا از آن استفاده کنیم. PHIتوانیم در سالمت یا ایمنی یک شخص یا عموم مردم الزم است، می
 

ز اعضای نیروھای مسلح ایاالت متحده آمریکا ھستید، ممکن است در صورت دستور اگر یکی ا  عملکردھای ویژه دولتی •
 شما را بھ خاطر علل زیر افشا کنیم: PHIھمچنین ممکن است  را افشا کنیم. PHIمقامات نیروھای مسلح، 

 
o ھای اطالعاتی و امنیتیبرای اجازه دادن بھ مقامات فدرال برای انجام فعالیت 
o شخص کردن تناسب پزشکیاداره ایالتی برای م 
o برای خدمات حفاظت از رئیس جمھور یا سایر اشخاص مجاز 

 
ھای مشابھ کھ در توانیم برای تبعیت از قانون مربوط بھ پرداخت ھزینھ کارگران یا سایر برنامھمی  پرداخت ھزینھ کارگران •

ناشی از مسائل کاری و بدون بروز اشتباه فردی،  ھایھا یا بیماریشما را افشا کنیم تا برای آسیب PHIقانون مشخص شده است، 
 مزایای مربوطھ را ارائھ دھیم.

 
 PHIاید یا در محل حضور ندارید، ممکن است در شرایط اضطراری یا در صورتی کھ ناتوان شده – ھای اضطراریوضعیت •

رایط بحرانی یا سایر افرادی کھ قبالً ھای امدادرسانی در ششما را برای اعضای خانواده، دوستان شخصی بسیار نزدیک، سازمان
برای مشخص کردن اینکھ آیا افشا بھ سود شما است یا خیر، از قضاوت و تجربھ حرفھ اند، افشا کنیم.از طرف شما مشخص شده

قبت شما کنیم کھ مستقیماً بھ دخالت شخصی در مرارا افشا می PHIاگر افشا بھ سود شما باشد، فقط آن بخش  کنیم.ای استفاده می
 کند.ارتباط پیدا می

 
اید، اگر شما جزء افراد زندانی در یک نھاد بازپروری ھستید یا توسط مقامات قضایی تحت بازداشت قرار گرفتھ  افراد زندانی •

ظت شما را بھ نھادھای بازپروری یا مقامات قضایی ارائھ کنیم کھ برای ارائھ مراقبت بھداشتی یا حفا PHIتوانیم در صورتی می
 از سالمت و ایمنی شما یا سالمت یا ایمنی دیگران یا ایمنی و امنیت خود سازمان بازپروری، الزم و ضروری باشند.

 
ھا تأیید شده شما را برای تحقیقات ارائھ کنیم کھ مطالعھ تحقیقاتی پزشکی آن PHIتوانیم در شرایط خاص، زمانی می تحقیق  •

 شما، تدابیر امنیتی خاصی در نظر گرفتھ شده باشند. PHIو حفاظت از  باشند و برای اطمینان از حریم خصوصی
 

 شما کھ نیاز بھ مجوز دارند PHIاستفاده ھا و افشاگری ھای 
 

شما را افشا یا از آن استفاده کنیم، مگر در چند استثناء مطابق دالیل  PHIما برای موارد زیر باید مجوز کتبی شما را دریافت کنیم تا بتوانیم 
 ل: ذی

 
بھ این شکل قرار باشد  PHIکھ بھ عنوان فروش در نظر گرفتھ شده، یعنی در ازای افشای  PHIپیش از ھرگونھ افشای  – PHIفروش 

 مبلغی دریافت کنیم، از شما درخواست اجازه کتبی خواھیم کرد.
 

نایی و محدود، مثل زمانی کھ بھ صورت رو در رو شما با ھدف بازاریابی، بھ جز در موارد بسیار استث PHIبرای استفاده از  – بازاریابی
دھیم، از شما بھ صورت کتبی با شما مکاتباتی درباره بازاریابی داریم یا زمانی کھ ھدایایی با ارزش اسمی مشخص در اختیارتان قرار می

  برای استفاده یا افشای اطالعات، اجازه خواھیم گرفت.
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درمانی شما کھ ممکن است ذخیره کرده باشیم، بھ جز در افشا یا استفاده از ھر یک از نکات روانما برای  – درمانینکات مربوط بھ روان

ھای خاص، از شما اجازه بھ صورت کتبی ھا، کارکردھای مراقبت بھداشتی یا پرداختبعضی موارد استثنایی محدود، مثل بعضی درمان
 اجازه خواھیم گرفت.

 
 حقوق فردی

 
خواھید از ھر یک از حقوق زیر استفاده کنید، لطفاً با استفاده از اطالعات موجود اگر می ھستند. PHIا در زمینھ موارد زیر جزء حقوق شم

 در انتھای این اعالمیھ، با ما تماس بگیرید. 
 

این لغو  .توانید اجازه خود را در ھر زمان لغو کنید، لغو اجازه شما باید بھ صورت کتبی انجام شودشما می  حق لغو یک اجازه •
اجازه فوراً اجرا خواھد شد، بھ جز در مواردی کھ قبالً با استفاده از اجازه صادر شده و پیش از دریافت درخواست لغو اجازه، 

 ایم.اقداماتی انجام داده
 

بھداشتی ھای مراقبت خود در جھت درمان، پرداخت یا عمل PHIشما حق دارید برای افشا و استفاده از  حق درخواست محدودیت  •
ھا دخالت دارند، مثل اعضای خانواده و دوستان و عالوه بر آن افشای اطالعات برای کسانی کھ در مراقبت از شما یا پرداخت ھزینھ

خواھید محدودیت در آن اعمال شود، در ھای مدنظرتان و ایالتی کھ میھایی را درخواست کنید. باید محدودیتنزدیک، محدودیت
ھای شما تبعیت میدر صورت موافقت، از محدودیت ما مجبور نیستیم با این درخواست موافقت کنیم. ده باشد.درخواست شما قید ش

 PHIبا این وجود، استفاده یا افشای  ھای اضطراری بھ اطالعات مربوطھ نیاز باشد.کنیم، بھ جز در صورتی کھ برای ارائھ درمان
سالمت را زمانی محدود خواھیم کرد کھ ھزینھ خدمات و موارد بھ صورت  برای پرداخت یا عمل مراقبت بھداشتی در یک طرح

 کامل توسط شما پرداخت شده باشد.
 

ھای متفاوت، درباره ھای جایگزین یا محلحق دارید درخواست کنید ما از طریق روشحق درخواست برقراری ارتباط محرمانھ  •
PHI .دھنده ) در این ارتباطات، اطالعات پزشکی یا نام ارائھ1( شود:اعمال می این حق تنھا در شرایط زیر با شما در تماس باشیم

دھنده و آدرس در ) افشای تمام یا بخشی از اطالعات پزشکی یا نام ارائھ2و آدرس مربوط بھ رسید خدمات حساس قید شده است (
ر برای شما را در پی داشتھ باشد. مجبور ھای جایگزین یا محل متفاوت مورد نظر شما، احتمال بروز خطصورت استفاده از روش

نیستید درباره دلیل درخواست خود توضیح بدھید، اما درخواست شما باید بھ روشنی عنوان کند کھ یا در این ارتباطات، اطالعات 
ا نام و آدرس شود و یا افشای تمام یا بخشی از اطالعات پزشکی یپزشکی و یا نام و آدرس مربوط بھ دریافت خدمات حساس افشا می

تواند باعث بھ خطر افتادن شما شود اگر روش یا محل برقراری ارتباط تغییر نکند. ما باید درخواست شما را بررسی دھنده میارائھ
 کند یا خیر.باید در آن افشا شود را مشخص می PHIھای جایگزین یا محلی کھ کنیم تا متوجھ شویم کھ منطقی است و روش

 
خود کھ شامل  PHIشما حق دارید، بھ جز در بعضی موارد محدود، یک کپی از  شما  PHIافت یک کپی از حق دسترسی و دری •

ھایی بھ جز ھا را در قالبتوانید از ما درخواست کنید کپیمی مجموعھ سوابق مشخص شما است را مشاھده کنید یا دریافت نمایید.
باید درخواست  .ستفاده خواھیم کرد، مگر آنکھ نتوانیم این کار را انجام بدھیمما از قالب مورد درخواست شما ا فتوکپی ارائھ کنیم.

اگر درخواست شما را رد کردیم، توضیحات خود را بھ صورت کتبی  را بھ صورت کتبی ارائھ کنید. PHIخود برای دسترسی بھ 
توانید این ان بررسی کرد یا خیر و چطور میتوارائھ خواھیم کرد و بھ شما توضیح خواھیم داد کھ آیا دالیل رد درخواست را می

 خدمات را درخواست نمود یا مسئلھ قابلیت رسیدگی مجدد دارد یا خیر.
 



 : اعالمیھ ھای قانونی11بخش  Health Net Cal MediConnectدفترچھ اطالعاتی اعضای 

شب،  8صبح تا  8)، از TTY:711( 18554643571بھ شماره  Health Net Cal MediConnect، لطفاً با اگر سوالی دارید
توانید پیام بگذارید. در روز کاری ھا و روزھای تعطیل، میدوشنبھ تا جمعھ تماس حاصل فرمایید. بعد از ساعات اداری یا در آخر ھفتھ

، از کسب اطالعات بیشتر برایبعدی با شما تماس گرفتھ خواھد شد. این تماس رایگان است. 
www.healthnet.com/calmediconnect .219 بازدید کنید ? 

 

شما حاوی اطالعات نادرست است، حق دارید از ما درخواست کنید آن را اصالح کنید یا  PHIکنید گر فکر می PHIحق اصالح  •
ممکن است بھ دلیلی خاص  باشد و باید درباره دلیل اصالح اطالعات ھم توضیح بدھد. درخواست شما باید بھ شکل کتبی تغییر بدھیم.

خودش  PHIخواھید اصالح کنید را ایجاد نکرده باشیم و ایجاد کننده با درخواست شما مخالفت کنیم، برای مثال اگر اطالعاتی کھ می
توانید با ت شما، یک توضیح کتبی ارائھ خواھیم داد. شما میتوانایی انجام این اصالح را داشتھ باشد. در صورت رد کردن درخواس

کھ از ما درخواست اصالحش را داشتید،  PHIیک اظھارنامھ پاسخ بدھید کھ با تصمیم ما مخالف ھستید و ما اظھارنامھ شما را بھ 
گیریم تا بھ دیگران، مول بھ کار میاگر ما درخواست شما برای اصالح اطالعات را بپذیریم، تالش خود را تا حد مع کنیم.پیوست می

اید، اطالع بدھیم اصالحاتی صورت گرفتھ است و تغییرات را در موارد افشای اطالعات در آینده از جملھ بھ افرادی کھ شما نام برده
 در نظر خواھیم گرفت.

 
 PHIسال گذشتھ  6ریمان در طول ھایی کھ ما یا شرکای تجاحق دارید یک فھرست از مثال حق دریافت یک گزارش افشاگری ھا  •

ھای مراقبت بھداشتی، یا این مسئلھ شامل افشاھای انجام شده با ھدف درمان، پرداخت، عمل ایم، دریافت کنید.شما را افشا کرده
را در شود. اگر این درخواست حسابداری اند، نمیھای خاص دیگر انجام شدهافشاھایی کھ با اجازه خود شما و برای برخی فعالیت

ھای اضافھ یک مبلغ قابل قبول، با توانیم برای پاسخ بھ این درخواستٰ ماھھ برای بیش از یک بار انجام دھید، ما می 12یک بازه 
ھای خود ھای انجام شده از شما دریافت کنیم. ما در زمان درخواست از سوی شما، اطالعات بیشتری درباره ھزینھتوجھ بھ ھزینھ

 ارائھ خواھیم داد.
 

ھای حفظ حریم خصوصی خود را نادیده گرفتھکنید حقوق حریم خصوصی شما نقض شده یا ما شیوهاگر فکر میحق تنظیم شکایت  •
توانید بھ صورت کتبی یا تلفنی و با استفاده از اطالعات تماس در انتھای این اطالعیھ، شکایتی برای ما تنظیم کنید. برای ایم، می

توانند با بخش خدمات مراقبت بھداشتی اداره کالیفرنیا کھ در بخش بعد ، اعضا ھمچنین میMediCalشکایات مربوط بھ اعضای 
  آمده است، تماس بگیرند.

 
 توانید شکایت خود را برای معاونت اداره ایاالت متحده دفتر خدمات انسانی و بھداشتی با ارسال یک نامھ بھ آدرس ھمچنین می

200 Independence Avenue, S.W., Washington, D.C. 20201  18003681019یا تماس با شماره ، 
  تنظیم کنید. www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/complaints) یا مراجعھ بھ 18667884989(تلھ تایپ: 

 
 ما بھ خاطر تنظیم شکایت ھیچ اقدامی علیھ شما انجام نخواھیم داد.

 
توانید در ھر لحظھ با استفاده از اطالعات تماس در پایان این اطالعیھ، برای دریافت یک می حق دریافت یک کپی از این اطالعیھ 
اید، سایت ما یا از طریق پست الکترونیک (ایمیل) دریافت کردهاگر این اطالعیھ را روی وب کپی از این اطالعیھ درخواست بدھید.

 این حق را ھم دارید کھ یک نسخھ کاغذی درخواست کنید.
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 ات تماساطالع
 

توانید شما یا نحوه استفاده از حقوق خود سؤالی در ذھن دارید، می PHIھای حریم خصوصی ما در رابطھ با اگر درباره این اطالعیھ، شیوه
  بھ صورت کتبی یا با استفاده از اطالعات تماس زیر، با ما تماس بگیرید.

 

 Health Net تلفن دفتر حریم خصوصیTelephone : 18005220088 

 18186768314 حریم خصوصی: Attn: دورنگار مسئول 

 Privacy@healthnet.com  :ایمیلصندوق پستی 9103 

 Van Nuys, CA 9140

  

واھید شکایت کنید، میخایم و میکنید ما از محرمانگی شما محافظت نکردهکھ فکر میدرصورتی، MediCalتنھا برای اعضای 
  توانید شکایت خود را از طریق تماس عنوان کرده یا بھ صورت کتبی بھ این آدرس نامھ ارسال کنید:

 مأمور حریم خصوصی

c/o دفتر خدمات قضایی 

California Department of Health Care Services 

1501 Capitol Avenue, MS 0010 

P.O. Box 997413 

Sacramento, CA 958997413 

 تماس بگیرند)  TDD: 18777352929(تلھ تایپ: 18668660602یا  19164454646تلفن: 

 Privacyofficer@dhcs.ca.govایمیل: 

 

mailto:Privacy@healthnet.com
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 اطالعیھ حریم خصوصی اطالعات مالی

ستفاده و منتشر شود و چطور میمربوط بھ شما ممکن است چطور ا اطالعات مالیدھد کھ اطالعیھ حاضر درباره این مسئلھ توضیح می
 توانید بھ این اطالعات دسترسی پیدا کنید. لطفاً آن را بھ دقت بررسی کنید.

 

ما متعھد ھستیم محرمانگی اطالعات مالی شخصی شما را حفظ کنیم. برای اھداف مربوط بھ این اطالعیھ، "اطالعات مالی شخصی" بھ 
شود، بھ یا یک متقاضی پوشش مراقبت بھداشتی است کھ باعث شناسایی یک فرد مینام شده معنی اطالعاتی درباره یک فرد ثبت

توان از خود فرد دریافت کرد یا در رابطھ با ارائھ پوشش مراقبت بھداشتی برای یک فرد صورت عمومی در دسترس ھمھ نیست و می
 آید.بھ دست می

 

 کنیم:آوری میرباره شما را از منابع زیر جمعما اطالعات مالی شخصی دکنیم: آوری میاطالعاتی کھ ما جمع

کنیم، مثل نام، آدرس، سن، اطالعات پزشکی و ھا دریافت میھای درخواست یا سایر فرماطالعاتی کھ از شما بر روی فرم •
 شماره تأمین اجتماعی؛ 

ھانھ و سابقھ ادعاھای انجام ھای حق بیمھ مااطالعات مربوط بھ تراکنش بین شما و ما، شرکای ما و دیگران، مثل پرداخت •
 شده؛ و 

  کنندهاطالعات مربوط بھ گزارشات مصرف •

نام کرده بودند را در اختیار ھیچ شخص ثالثی نام کننده یا کسانی کھ قبالً ثبتما اطالعات مالی شخصی درباره افراد ثبتافشای اطالعات: 
ھای عمومی کسب سازی شیوهبھ انجام آن ھستیم. برای مثال، در زمان پیاده دھیم، بھ جز مواردی کھ بر اساس قانون ملزم یا مجازقرار نمی

کنیم را آوری میو کارمان، ممکن است، با توجھ بھ آنچھ در قانون اجازه داده شده است، ھر گونھ اطالعات مالی شخصی کھ از شما جمع
 ھ کنیم: ھایی کھ در زیر آمده است، ارائبدون اجازه از طرف شما، بھ انواع نھاد

 گرھا؛ بھ شرکت وابستھ بھ ما، مثل سایر بیمھ •

ھای ما، حفظ حساب(ھای) شما یا پاسخ بھ ھای غیروابستھ بھ اھداف کسب و کار روزانھ ما، مثل ارزیابی تراکنشبھ شرکت •
 دستورات دادگاه و تحقیقات قضایی در حال انجام؛ و 

 کنند. کنند، برای مثال مکاتبات تبلیغی را از طرف ما ارسال میمیھای غیروابستھ کھ خدماتی را برای ما اجرا بھ شرکت •

کنیم تا از ما تدابیر ایمنی فرآیندی، فیزیکی، الکتریکی را با توجھ بھ استانداردھای قابل اعمال ایالتی و فدرال حفظ می محرمانگی و امنیت:
تن یا سواستفاده، حفاظت کنیم. این تدابیر شامل تدابیر ایمنی رایانھاطالعات مالی شخصی شما در برابر خطراتی مثل مفقود شدن، از بین رف

 توانند بھ اطالعات مالی شخصی شما دسترسی پیدا کنند.شده و محدودیت روی کسانی کھ میھای ایمنھا و ساختھای، فایل

 

 اگر پرسشی درباره این اطالعات دارید: سؤاالتی درباره این اطالعیھ:

 تماس بگیرید. Health Net 18005220088یا با شماره  فن رایگان در پشت کارت شناسایی خود زنگ بزنیدبا شماره تللطفاً 
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 مقدمھ

اعضا بھ کار رفتھ اند. عبارت ھا بھ ترتیب حروف الفبا لیست  دفترچھ راھنمایاین بخش شامل عبارت ھای کلیدی و مفاھیم آنھا است کھ در 
ه اند. اگر عبارت ھای مورد نظرتان را پیدا نمی کنید یا اگر بھ اطالعاتی بیشتر از تعریف ارائھ شده نیاز دارید با خدمات اعضا تماس شد

 بگیرید.
 

کارھایی کھ اشخاص بھ طور روزمره انجام می دھند، از قبیل غذا خوردن، استفاده از دستشویی، لباس  ):ADL( فعالیت ھای روزمره
 حمام گرفتن یا مسواک زدن.پوشیدن، 

یا دادرسی ایالتی، بھ  1توانید در حین انتظار برای تصمیم در مورد تجدید نظر مرحلھ شما می کمک دریافت شده در حین انتظار:
تظار" مراجعھ کنید). این ادامھ پوشش "کمک دریافت شده در حین ان9دریافت مزایای خود ادامھ دھید (برای کسب اطالعات بیشتر بھ بخش 

 خوانده می شود.

مرکزی کھ جراحی سرپایی را بھ بیمارانی ارائھ می کند کھ بھ مراقبت بیمارستانی نیاز نداشتھ و انتظار نمی رود  مرکز جراحی متحرک:
 ساعت مراقبت نیاز داشتھ باشند. 24کھ بھ بیش از 

توانید با ایم. شما میکنید اشتباھی را مرتکب شدهمیکھ فکر روشی برای شما تا علیھ اقدامی اعتراض کنید در صورتی تجدید نظر:
کند کھ شامل نحوه درخواست ھا را توصیف میتجدید نظر 9درخواست تجدید نظر برای تغییر یک تصمیم پوششی درخواست کنید. بخش 

 باشد.تجدید نظر می

 اد اشاره می کند.یک عبارت جامع کھ بھ بھداشت روانی و اختالالت مربوط بھ اعتی بھداشت رفتاری:

شود. داروھای دار کھ توسط شرکتی کھ دارو را در آغاز کار تولید کرده تھیھ شده و فروختھ مییک داروی نسخھ داروی مارک دار:
 شوند.ھای دارویی دیگری تھیھ و فروختھ میمارک دار حاوی ھمان ترکیبات نوع ژنریک داروھا ھستند. داروھای ژنریک توسط شرکت

Cal MediConnect: ای کھ مزایای برنامھMedicare  وMediCal کند. شما یک را با ھم در یک برنامھ درمانی ارائھ می
 کارت برای ھمھ مزایای خود دارید. 

یک شخص اصلی کھ با شما، برنامھ درمانی و ارائھ کنندگان مراقبتی شما ھمکاری کرده تا اطمینان حاصل شود  ھماھنگ کننده مراقبت:
 مورد نیاز خود را دریافت می کنید.  مراقبت

 بھ "برنامھ مراقبتی شخصی شده" مراجعھ کنید. برنامھ مراقبتی:

) شما گزینشی ھستند. ICPخدمات اضافی کھ تحت برنامھ مراقبتی شخصی شده ( :)CPOخدمات گزینشی برنامھ مراقبتی (خدمات 
 اجازه داده شده کھ دریافت کنید. MediCalتی شوند کھ تحت ھای بلندمداین خدمات قرار نیست کھ جایگزین خدمات و حمایت

 تیم مراقبتی میان رشتھ ای" مراجعھ کنید.بھ " تیم مراقبتی:

کھ برنامھ درمانی کل ھزینھ داروھای شما را تا آخر سال پرداخت می  Dمرحلھ ای در مزایای دارویی بخش  مرحلھ پوشش بحرانی:
 دار خود رسیده باشید.$ برای داروھای نسخھ5,000کنیم کھ شما بھ سرحد میکند. ما این مرحلھ را زمانی شروع 
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را  CMSنحوه تماس با  2. بخش Medicareسازمان فدرال مسئول  :Medicaid (CMS)و  Medicareمراکز خدمات 
 کند.توصیف می

یی کھ مراقبت پرستاری تخصصی، برنامھ خدمات برپایھ مرکز درمانی بیماران سرپا ):CBASخدمات محلی برای افراد بالغ (
دھنده، خدمات تغذیھ، حمل و نقل و سایر خدماتی را خدمات اجتماعی، درمان، مراقبت شخصی، کارآموزی و حمایت خانوادگی/مراقبت

 کنند.باشد کھ شرایط واجد شرایط بودن مربوطھ را برآورده میکند کھ برای اعضای واجد شرایطی میعرضھ می

یھ کتبی یا شفاھی کھ توصیف می کند شما در مورد خدمات یا مراقبت تحت پوشش خود مشکل یا دلنگرانی دارید. این یک اظھار شکایت:
شود. نام رسمی "اقامھ موضوع شامل ھرگونھ نگرانی مربوط بھ کیفیت مراقبت، ارائھ کنندگان شبکھ ما یا داروخانھ ھای شبکھ ما می

 شکایت" "تسلیم نارضایتی" است.

مرکزی کھ عمدتاً خدامت توانبخشی را برای بیماری، سانحھ یا جراحی عمده  ):CORFانبخشی جامع بیماران سرپایی (مرکز تو
ارائھ می کند. این مرکز خدمات گوناگونی را ارائھ می کند، از جملھ ورزش درمانی، خدمات اجتماعی یا روانشناسی، تنفس درمانی، درمان 

 ابی برای بھبود خانھ.شغلی، گفتار درمانی و خدمات ارزی

یک مبلغ ثابت کھ بھ عنوان سھم ھزینھ ھای خود ھربار کھ داروھای نسخھ دار خاصی را دریافت می کنید پرداخت می  شده:سھم بیمھ
 $ برای داروی نسخھ دار بپردازید.5$ یا 2کنید. برای مثال، ممکن است 

گروه ھایی  ھای سھیم شدن در ھزینھ،ردیفدار خاص پرداخت می کنید.  مبالغی کھ ھنگام دریافت داروھای نسخھ سھیم شدن در ھزینھ:
 باشند.از داروھا با سھم بیمھ شده یکسان می

در یکی  فھرست داروھای تحت پوششگروھی از داروھا کھ سھم بیمھ شده مشترک دارند. ھر دارویی در  ردیف سھیم شدن در ھزینھ:
 ردیف سھیم شدن در ھزینھ قرار دارد. از سھ

تصمیمی در مورد چھ مزایایی تحت پوشش ما ھستند. این موضوع شامل تصمیمات مربوط بھ داروھا و  تصمیم در مورد پوشش:
نحوه درخواست برای تصمیم در مورد  9خدمات تحت پوشش یا مبلغی می شود کھ برای خدمات بھداشتی شما پرداخت خواھیم کرد. بخش 

 پوشش را توصیف می کند.

 کنیم.عبارتی کھ برای ھمھ داروھای تحت پوشش برنامھ درمانیمان استفاده می وشش:داروھای تحت پ

عبارت کلی کھ برای ھمھ خدمات مراقبت درمانی، خدمات و حمایت ھای طوالنی مدت، لوازم، داروھای نسخھ دار  خدمات تحت پوشش:
 می کنیم. و بدون نسخھ، وسیلھ ھای و سایر خدمات تحت پوشش برنامھ درمانی ما استفاد

آموزش ھایی اضافی برای ارائھ دھندگان خدمات مراقبت از سالمت کھ کمک می کند ھرچھ بھتر پس زمینھ  آموزش مھارت فرھنگی:
 شما، ارزش ھا و عقاید شما را بشناسند و خدمات را منطبق بر نیازھای اجتماعی، فرھنگی و زبانی شما ارائھ کنند.

کھ پزشک شما مقدار کمتر از ذخیره ماه کامل از داروھای خاصی را رخی کھ ممکن است ھنگامین نرخ روزانھ سھیم شدن در ھزینھ:
شده شده را پرداخت کنید. نرخ روزانھ سھیم شدن در ھزینھ، سھم بیمھکند استفاده شود و شما الزم است کھ سھم بیمھبرای شما تجویز می

 ی مثال: فرض کنید کھ سھم بیمھ شده برای ذخیره یک ماه کامل از داروی شما باشد. براتقسیم بر تعداد روزھا در ذخیره ماھانھ می
روزه  7$ است. اگر ذخیره 0.04کنید $ باشد. بدین معنی کھ مبلغی کھ ھر روز برای داروی خود پرداخت می1.25روزه)  30(ذخیره 

 باشد.$ می0.29ز برای کل مبلغ پرداختی رو 7$ در روز ضربدر 0.04کنید کنید، مبلغی کھ پرداخت میدارو را دریافت می

در  MediCalرا مدیریت می کند ( Medicaidاداره ایالتی در کالیفرنیا کھ برنامھ  :)DHCSاداره خدمات مراقبت درمانی (
 کالیفرنیا خوانده می شود) و عموماّ در این کتابچھ اطالعاتی بھ عنوان "ایالت" بھ آن اشاره شده است.
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سازمان ایالتی در کالیفرنیا کھ برای کنترل و نظارت بر برنامھ ھای درمانی می باشد.  :)DMHCخدمات درمانی (سازمان ھماھنگ 
DMHC  بھ اشخاص درCal MediConnect  در مورد تجدید نظر ھا و شکایات مربوط بھ خدماتMediCal  .کمک می کند
DMHC ) بررسی مستقل پزشکیIMR.را نیز اجرا می کند ( 

روال خاتمھ دادن بھ عضویت شما در برنامھ درمانی ما. لغو عضویت ممکن است داوطلبانھ (انتخاب خود شما) یا  ت:لغو عضوی
 غیرداوطلبانھ (بدون انتخاب خود شما) باشد.

 ) نمونھOTCگروه داروھای موجود در فھرست دارویی ما. داروھای ژنریک، مارک دار یا داروھای بدون نسخھ ( گروه بندی داروھا:
 در یکی از سھ ردیف سھیم شدن در ھزینھ قرار دارد. فھرست داروھای تحت پوششھایی از گروه بندی دارویی ھستند. ھر دارویی در 

ھایی از این کند. نمونھاقالم خاصی کھ پزشک شما برای استفاده در خانھ برای شما تجویز می ):DMEوسیلھ ھای با دوام پزشکی (
کننده برای استفاده در ھای بیمارستانی کھ توسط ارائھھای خوشخواب برقی، لوازم دیابت، تختزیر بغل، سیستماقالم صندلی چرخدار، چوب 

 ھای تنفسی و واکر ھستند.ھای تولید صدا، لوازم و وسایل اکسیژن، افشانھشوند، پمپ تزریق رگی، دستگاهخانھ سفارش داده می

ت کھ شما یا شخص دیگر کھ اطالعاتی در حد متوسط در مورد بھداشت و پزشکی یک وضعیت اضطراری پزشکی زمانی اس اضطراری:
دارد، عقیده دارید کھ عالئم پزشکی شما بھ توجھ پزشکی فوری نیاز دارند تا از مرگ، از دست دادن اندام بدن یا از دست دادن عملکرد 

 د شدید باشد.بخشی از بدن جلوگیری شود. عالئم پزشکی ممکن است یک مصدومیت جدی یا در

خدمات تحت پوشش کھ توسط ارائھ کننده کارآموزی دیده برای ارائھ خدمات اضطراری ارائھ می شوند و برای  مراقبت اضطراری:
 درمان یک وضعیت پزشکی یا بھداشت رفتاری اضطراری الزم ھستند.

 از دارو بدون مقررات و محدودیت ھای خاص.اجازه دریافت پوشش برای دارویی کھ معموالً تحت پوشش نیست یا استفاده  استثنا:

دار کند کھ درآمد ھزینھ داروھای نسخھکھ بھ اشخاصی با درآمد و منابع محدود کمک می Medicareیک برنامھ  کمک اضافی:
Medicare  بخشD درآمدی" یا "را بپردازند. کمک اضافی ھمچنین "یارانھ کمLISشود." خوانده می 

ی نسخھ دار کھ برای استفاده بھ جای داروی مارک دار بھ تصویب دولت فدرال رسیده باشد. داروی ژنریک یک دارو داروی ژنریک:
 دار را دارد. این دارو معموالً ارزان تر بوده و ھمان تأثیر داروی مارک دار را دارد.ھمان ترکیبات داروی مارک

داروخانھ ھای شبکھ ما تسلیم می کنید. این موضوع شامل شکایت در مورد شکایتی کھ در مورد ما یا یکی از ارائھ کنندگان یا  نارضایتی:
 کیفیت مراقبت شما می شود.

 Medicareطرفانھ را در مورد ای کھ اطالعات و مشاوره رایگان و بیرنامھ :)HICAPبرنامھ مشاوره و مدافعھ بیمھ درمانی (
 .کندرا توصیف می HICAPنحوه تماس با  2بخش کند. ارائھ می

 سازمانی کھ از پزشکان، بیمارستان ھا، ارائھ کنندگان خدمات بلند مدت  :برنامھ درمانی
و سایر ارائھ کنندگان تشکیل شده است. این سازمان مسئولین ھماھنگی امور مراقبت از سالمت را نیز برای کمک در مدیریت ھمھ ارائھ

 کنند.مورد نیاز شما را با تشریک مساعی ارائھ می کنندگان و خدمات شما در استخدام دارد. این اشخاص مراقبت

بررسی تاریخچھ پزشکی بیمار و عارضھ کنونی. از این ارزیابی برای شناسایی وضعیت سالمتی بیمار  ارزیابی مخاطره بھداشتی:
 استفاده شده و چطور در آینده ممکن است تغییر کند.

کند کھ بھ مھارت ھای یک پرستار یا کارور درمانی جواز دار نیاز ندارد، از شخصی کھ خدماتی را فراھم می  :کمک بھداشتی در منزل
قبیل کمک در مراقبت شخصی (از قبیل حمام گرفتن، استفاده از دستشویی، لباس پوشیدن یا انجام ورزش ھای تجویز شده). امدادگردان 

 مراقبت بھداشتی در خانھ جواز پرستاری نداشتھ و درمان ارائھ نمی کنند.
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دھد کھ بیماری مھلک دارند تا بھ آنھا ای کھ مراقبت و حمایت را در اختیار اشخاصی قرار میبرنامھ :سایشگاه بیماران رو بھ مرگآ
رود شش ماه یا کمتر بینی مھلک بودن بیماری یعنی شخص بیماری العالجی دارد و انتظار میکمک شود زندگی راحتی داشتھ باشند. پیش

 انده باشد.اش باقی ماز زندگی

 تواند آسایشگاه بیماران رو بھ مرگ را انتخاب کند.اش باقی مانده است، میھر عضو کھ شش ماه یا کمتر بھ پایان زندگی •

گروھی از متخصصین و مراقبت دھنده ھایی کھ کارآموزی ویژه دیده اند تا مراقبت را برای شخص کامل ارائھ کنند کھ شامل  •
 شود.تماعی و معنوی مینیازھای جسمانی، احساسی، اج

• Health Net Cal MediConnect  باید فھرستی از ارائھ کنندگان آسایشگاه بیماران رو بھ مرگ در منطقھ جغرافیایی شما را
 در اختیارتان قرار دھد.

شدن در ھزینھ  کننده (از قبیل پزشک یا بیمارستان) بیش از مبلغ سھیموضعیتی کھ در آن ارائھ مورد:صدور صورتحساب نادرست/بی
 کنید، کارت شناسایی اعضای کھ خدمات یا دارویی دریافت میکند. ھنگامیبرنامھ درمانی برای خدمات از شما مطالبھ می

Health Net Cal MediConnect شوید با خدمات اعضا تماس اید کھ متوجھ نمیخود را نشان دھید. اگر صورتحسابی دریافت کرده
 بگیرید.

پردازد، ھیچ مبلغی بھ عنوان سھیم شدن در ھزینھ بھ ما کل ھزینھ خدمات شما را می Health Net Cal MediConnect بھ دلیل اینکھ
 کنندگان نباید در قبال این خدمات ھیچ مبلغی از شما دریافت کنند.بدھکار نیستید. ارائھ

قبول نکنیم، می توانید بھ ما درخواست تجدید  اگر درخواست شما را برای خدمات یا درمان پزشکی :)IMRبررسی مستقل پزشکی (
باشد، می توانید از سازمان مراقبت ھای بھداشتی  MediCalنظر کنید. اگر با تصمیم ما موافق نباشید و مشکل شما در مورد خدمات 

امھ درمانی ما نیستند. اگر رسیدگی بھ پرونده شما توسط پزشکانی می باشد کھ بخشی از برن IMRکنید.  IMRھماھنگ کالیفرنیا درخواست 
IMR  بھ نفع شما تصمیم بگیرد، ما باید خدمات یا درمان مورد درخواست را در اختیار شما قرار دھیم. شما ھزینھ ای را برایIMR 

 پرداخت نمی کنید.

ریافت آنھا. برنامھ برنامھ ای برای خدماتی کھ دریافت می کنید و نحوه د :یا برنامھ مراقبتی) ICPمراقبت درمانی شخصی شده (
 شما ممکن است شامل خدمات پزشکی، خدمات بھداشت رفتاری، و خدامت و حمایت ھای طوالنی مدت شود.

$ برسد. این ھزینھ شامل مبلغی کھ شما  5,000شما بھ  Dھای دارویی بخش مرحلھ قبل از اینکھ مجموع ھزینھ :مرحلھ پوشش ابتدایی
شود. شما این مرحلھ را در ھنگام درآمدی میمانی ما از سوی شما پرداخت کرده است و یارانھ کمپرداخت کردید، مبلغی کھ برنامھ در

داروھای شما را پرداخت می کند و  کنید. در طول این مرحلھ، برنامھ درمانی بخشی از ھزینھپیچیدن اولین نسخھ خود در سال شروع می
 شما سھم خودتان را می پردازید.

رسمی در بیمارستان برای خدمات پزشکی تخصصی پذیرفتھ شده باشید. اگر بھ  مورد استفاده ھنگامیکھ بھ طور عبارت :بیمار بستری
طور رسمی پذیرفتھ نشده باشید، ھنوز ممکن است بھ عنوان یک بیمار سرپایی بھ جای بیماری بستری محسوب شوید حتی اگر برای تمام 

 شب بستری شوید.

یک تیم مراقبتی ممکن است شامل پزشکان، پرستاران، مشاورین و سایر  :)یا تیم مراقبتی ICTتیم مراقبت میان رشتھ ای (
متخصصین درمانی شود کھ برای کمک بھ شما در دریافت مراقبت مورد نیازتان آمادگی دارند. تیم مراقبتی شما برای ایجاد برنامھ مراقبتی 

 نیز بھ شما کمک خواھد کرد.
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دار تحت پوشش برنامھ درمانی. برنامھ درمانی فھرستی از داروھای نسخھ :ھرست دارویی)فھرست داروھای تحت پوشش (ف
کند. فھرست دارویی حاوی اطالعاتی در مورد ھرگونھ داروھای موجود در این فھرست را با ھمکاری پزشکان و داروسازان انتخاب می

یروی کنید. فھرست دارویی گاھی اوقات "مجموعھ دارویی" خوانده می مقرراتی می باشد کھ الزم است برای دریافت داروھای خود از آنھا پ
 شود.

خدمات و حمایت ھای طوالنی مدت کھ بھ بھبود عارضھ پزشکی طوالنی مدت کمک  :)LTSSخدمات و حمایت ھای طوالنی مدت (
شامل  LTSSبھ آسایشگاه یا بیمارستان بروید.  کنند تا در خانھ خودتان بمانید تا الزم نباشد کھمی کنند. بیشتر این خدمات بھ شما کمک می
حاد )، و مراکز پرستاری/مراکز مراقبتی نیمھCBAS)، خدمات محلی برای افراد بالغ (MSSPبرنامھ خدمات چندمنظوره برای سالمندان (

)NF/SCFشود.) می 

 بھ "کمک اضافی" مراجعھ کنید. ):LISیارانھ کم درآمدی (

MediCal:  نام برنامھMedicaid  .ایالت کالیفرنیا می باشدMediCal  توسط دولتی ایالتی ارائھ شده و ھزینھ آن توسط دولت ھای
 شود. ایالتی و فدرال تأمین می

کند ھزینھ خدمات و حمایت ھای بلند مدت و ھزینھ ھای پزشکی خود را این برنامھ بھ اشخاص با درآمد و منابع محدود کمک می •
 پرداخت کنند. 

 نیستند را پوشش می دھد.  Medicareمھ خدمات و داروھای اضافی کھ تحت پوشش این برنا •

باشید، اکثر ھزینھ ھای  Medicaidو  Medicareدر ھر ایالت متفاوت ھستند اما اگر واجد شرایط  Medicaidبرنامھ ھای  •
 درمانی تحت پوشش ھستند. 

 مراجعھ کنید. 2بھ بخش  MediCalبرای کسب اطالعات در مورد نحوه تماس با  •

را پوشش می دھند، از قبیل خدمات و حمایت ھای طوالنی مدت،  MediCalبرنامھ ھایی کھ تنھا مزایای  :MediCalبرنامھ ھای 
 جدا ھستند. Medicareوسیلھ ھای پزشکی و حمل و نقل. مزایای 

کنند و تحت قرارداد با کھ با ھم کار میکنندگان خدمات درمانی ، متخصصان و سایر ارائھPCPگروھی از پزشکان  گروه پزشکی:
 کنند.برنامھ ما کار می

کند کھ برای پیشگیری، شناسایی یا درمان عارضھ پزشکی یا این عبارت خدمات، لوازم یا داروھایی را توصیف می ضرورت پزشکی:
شما بھ بیمارستان یا آسایشگاه جلوگیری می شود کھ از رفتنحفظ وضعیت سالمتی فعلی بھ آنھا نیاز دارید. این موضوع شامل مراقبتی می

کند. ھمچنین بدین معنی است کھ خدمات، لوازم یا داروھا استانداردھای پذیرفتھ شده روال پزشکی را برآورده می کنند. ضرورت پزشکی 
لولیت چشمگیر، یا تخفیف درد بھ ھمھ خدمات تحت پوشش اشاره دارد کھ استفاده از آنھا برای حفظ زندگی، جلوگیری از بیماری مھم یا مع

 شدید از طریق تشخیص یا معالجھ عارضھ، بیماری، یا جراحت، منطقی و الزم می باشد.

Medicare:  سال با معلولیت ھای خاص و  65سال بھ باال، بعضی اشخاص زیر  65برنامھ بیمھ درمانی فدرال برای اشخاص بھ سن
می  Medicareد (نارسایی دائم کلیھ کھ بھ دیالیز یا پیوند کلیھ نیاز دارد). اشخاص عضو اشخاصی کھ در مرحلھ نھایی بیماری کلیوی ھستن

 .اصلی یا برنامھ مراقبت ھای ھماھنگ دریافت کنند (بھ "برنامھ درمانی" مراجعھ کنید Medicareتوانند پوشش درمانی خود را از طریق 

Medicare Advantage Plan:  برنامھMedicare " کھ بھ آنMedicare Part C" یا "MA Plans ،نیز گفتھ می شود "
بھ این شرکت ھا ھزینھ ای پرداخت می کند تا مزایای  Medicareبرنامھ ھایی را از طریق شرکت ھای خصوصی ارائھ می کند. 

Medicare .شما را تحت پوشش قرار دھد 
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ھای درمانی شامل برنامھ ھ برنامھ. ھمBو بخش  Aبخش  Medicareخدمات تحت پوشش  :Medicareخدمات تحت پوشش 
 ھستند را پوشش دھند. Bو بخش  Aبخش  Medicareدرمانی ما باید ھمھ خدماتی کھ تحت پوشش 

واجد  MediCalو  Medicareشخصی کھ برای پوشش  (واجد شرایط دوگانھ): MedicareMediCalثبت نام شده در 
 ع واجد شرایط دوگانھ" نیز خوانده می شود."ذینف MedicareMediCalشرایط است. ثبت نام شده 

Medicare Part A:  برنامھMedicare نیازھای ضروری بیمارستانی، مرکز پرستاری تخصصی، مراقبت بھداشتی در  کھ بیشتر
 خانھ و مراقبت قبل از مرگ را پوشش می دھد.

Medicare Part B:  برنامھMedicare جراحی و ویزیت ھای پزشک) و لوازم (از کھ خدمات (از قبیل تست ھای آزمایشگاھی ،
بخش  Medicareقبیل صندلی چرخدار و واکر) کھ برای درمان بیماری یا عارضھ ضرورت پزشکی دارند را تحت پوشش قرار می دھد. 

B .بسیاری خدمات پیشگیری کننده و معاینھ تشخیص بیماری را نیز پوشش می دھد 

Medicare Part C:  برنامھMedicare بھ شرکت ھای بیمھ درمانی خصوصی اجازه می دھد مزایای  کھMedicare  را از
 ارائھ کنند. Medicare Advantage Planطریق 

Medicare Part D:  برنامھ مزایای داروی نسخھ دارMedicare ما این برنامھ را بھ طور مختصر "بخش) .D (.می خوانیم "
 MediCalیا  Bیا بخش  Aبخش  Medicareسن ھا و برخی لوازمی کھ تحت پوشش داروھای نسخھ دار بیماران سرپایی، واک Dبخش 

 می شود. Dبخش  Medicareشامل  Health Net Cal MediConnectنیستند را پوشش می دھد. 

کنگره بخصوص گروه ھای  باشند. Dبخش  Medicareداروھایی کھ می توانند تحت پوشش  :Dبخش  Medicareداروھای 
 ممکن است برخی از این داروھا را پوشش دھد. MediCalحذف کرده است.  Dھا را از پوشش داروھای بخش خاصی از دارو

برای دریافت خدمات  MediCalو  Medicareشخصی کھ با عضویت در  عضو (عضو برنامھ درمانی ما یا عضو برنامھ):
 Medicaidو  Medicareیت وی توسط مراکز خدمات تحت پوشش واجد شرایط بوده و در برنامھ درمانی ما ثبت نام شده و عضو

(CMS) .و دولت ایالتی تأیید شده باشد 

این مدرک بھ ھمراه فرم عضویت و ھرگونھ مطالب الصاقی، الحاقیات یا سایر اسناد  و اطالعات واگذاری: دفترچھ اطالعاتی اعضا
شما و آنچھ بھ عنوان عضوی از برنامھ درمانی ما باید انجام دھید  پوشش گزینشی انتخاب شده کھ پوشش شما و آنچھ باید انجام دھید، حقوق

 کند.را توصیف می

پاسخگویی بھ سؤاالت شما در مورد عضویت، مزایا، نارضایتی ھا و تجدید نظر ھا  مسئول بخشی در برنامھ درمانی ما کھ خدمات اعضا:
 مراجعھ کنید. 2ھ بخش می باشد. برای کسب اطالعات در مورد نحوه تماس با خدمات اعضا ب

) را در اختیار اشخاص HCBSبرنامھ ای کھ خدمات برپایھ خانھ و جامعھ محلی ( ):MSSPبرنامھ خدمات چندمنظوره سالمندان (
 سال بھ باال و معلول قرار می دھد تا جایگزینی برای استقرار در آسایشگاه باشد.  65بھ سن  MediCalواجد شرایط برای 

ھا را برای اعضای برنامھ درمانی ما بپیچد. ما بدین خاطر بھ آنھا "داروخانھ ھای ای کھ قبول کرده نسخھداروخانھ داروخانھ شبکھ:
شبکھ" می گوییم کھ موافقت کرده اند با برنامھ درمانی ما ھمکاری کنند. در بیشتر موارد، نسخھ ھای شما تنھا در صورتی پیچیده می شوند 

 شبکھ ما باشند. کھ در یکی از داروخانھ ھای
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کنیم کھ خدمات و کننده" یک عبارت عمومی است کھ ما برای پزشکان، پرستاران و سایر اشخاصی استفاده می"ارائھ ارائھ کننده شبکھ:
مات کنند. این عبارت شامل بیمارستان، سازمان بھداشت در خانھ، درمانگاه و سایر مکان ھایی نیز می شود کھ خدمراقبت بھ شما ارائھ می

 مراقبت درمانی، لوازم پزشکی و خدمات و حمایت ھای طوالنی مدت را در اختیار شما قرار می دھند. 

 و دولت ایالتی برای ارائھ خدمات مراقبت درمانی می باشند.  Medicareاین ارائھ کنندگان دارای گواھینامھ بوده و تحت جواز  •

بکھ" می خوانیم کھ موافقت کنند با برنامھ درمانی ھمکاری کرده و دستمزد ما را ما این ارائھ کنندگان را ھنگامی "ارائھ کنندگان ش •
 دریافت کنند و ھیچگونھ مبلغ اضافی را از اعضای ما مطالبھ نکنند.

در طول مدتی کھ در برنامھ درمانی ما عضویت دارید، باید برای دریافت خدمات تحت پوشش از ارائھ کنندگان شبکھ استفاده  •
 ھ کنندگان شبکھ "ارائھ کنندگان برنامھ درمانی" نیز خوانده می شوند.کنید. ارائ

محلی کھ مراقبت را برای اشخاصی فراھم می کند کھ نمی توانند در خانھ خودشان مراقبت دریافت کنند  آسایشگاه یا مرکز پرستاری:
 ولی لزومی ندارد کھ در بیمارستان باشند.

ھ عنوان وکیل از طرف شما فعالیت دارد. اگر مشکل یا شکایتی دارید می توانند بھ شما کمک کنند مرکزی است در ایالت شما کھ ب دادآور:
را می  MediConnectمتوجھ شوید کھ باید چھ کاری انجام دھید. خدمات بازرس رایگان ھستند. اطالعات بیشتر درباره برنامھ دادرس 

 ید.این دفترچھ راھنما مشاھده کن 9و  2توانید در بخش ھای 

کنندگان آن در مورد اینکھ آیا خدمات تحت پوشش ھستند یا نحوه پرداخت کھ برنامھ درمانی یا یکی از ارائھھنگامی تشخیص سازمانی:
گویند. تشخیص سازمانی دراین کتابچھ اطالعاتی "تصمیم کند بھ آن تشخیص سازمانی میبرای خدمات تحت پوشش تصمیمی را اتخاذ می

 نحوه درخواست برای تصمیم در مورد پوشش را توصیف می کند. 9شوند. بخش  پوششی" خوانده می

Original Medicare Medicare)  متعارف یاMedicare :(ھزینھ در مقابل خدمات Medicare  اصلی توسط دولت
ھ کنندگان مراقبتی بھ توسط پرداخت بھ پزشکان، بیمارستان ھا و سایر ارائ Medicare، خدمات Medicareارائھ می شود. تحت اصلی 

 میزانی کھ توسط کنگره وضع شده تحت پوشش قرار می گیرند. 

 Medicareکند بروید. را قبول می Medicareکننده مراقبت درمانی دیگری کھ توانید نزد ھر پزشک، بیمارستان یا ارائھمی •
  (بیمھ پزشکی) B(بیمھ بیمارستانی) و بخش  Aاصلی شامل دو بخش می باشد. بخش 

• Medicare .اصلی در ھر کجای ایاالت متحده در دسترس می باشد 

 اصلی را انتخاب کنید. Medicareاگر نمی خواھید کھ در برنامھ درمانی ما باشید، می توانید  •

بھ سازی یا ارائھ داروھای تحت پوشش ای کھ موافقت کرده با برنامھ درمانی ما برای ھماھنگداروخانھ داروخانھ خارج از شبکھ:
اعضای برنامھ درمانی ما ھمکاری کند. بیشتر داروھایی کھ از داروخانھ ھای خارج از شبکھ دریافت می کنید تحت پوشش برنامھ درمانی 

 ما نمی باشند مگر اینکھ شرایط خاصی برآورده شوند.

یا اداره برنامھ درمانی ما نبوده و برای ای کھ تحت استخدام، مالکیت کنندهارائھ مرکز خارج از شبکھ: یا ارائھ کننده خارج از شبکھ
 ، ارائھ کنندگان یا مراکز خارج از شبکھ را توصیف می کند.3ارائھ خدمات بھ اعضای برنامھ درمانی ما تحت قراردادی نیست. بخش 

را پرداخت کنند،  شرایط سھیم شدن در ھزینھ برای اعضا تا بخشی از خدمات یا داروھایی را کھ درخواست می کنند ھزینھ ھای نقدی:
 شرایط "ھزینھ نقدی" نیز خواھند می شود. بھ تعریف "سھیم شدن در ھزینھ" فوق الذکر مراجعھ کنید.



 : تعریف واژه ھای مھم12بخش  Health Net Cal MediConnectدفترچھ اطالعاتی اعضای 

شب،  8صبح تا  8)، از TTY:711( 18554643571بھ شماره  Health Net Cal MediConnect، لطفاً با اگر سوالی دارید
توانید پیام بگذارید. در روز کاری ھا و روزھای تعطیل، میحاصل فرمایید. بعد از ساعات اداری یا در آخر ھفتھ دوشنبھ تا جمعھ تماس

، از برای کسب اطالعات بیشتربعدی با شما تماس گرفتھ خواھد شد. این تماس رایگان است. 
www.healthnet.com/calmediconnect .229 بازدید کنید ? 

 

داروھای بدون نسخھ بھ ھر دارویی گفتھ می شود کھ فرد بدون داشتن نسخھ از پزشک می تواند آنھا را  :)OTCداروی بدون نسخھ (
 تھیھ کند.

Part A: " بھMedicare  بخشA.مراجعھ کنید " 

Part B: " بھMedicare  بخشB.مراجعھ کنید " 

Part C: " بھMedicare  بخشC.مراجعھ کنید " 

Part D: " بھMedicare  بخشD.مراجعھ کنید " 

 " مراجعھ کنید.Dبخش  Medicareبھ "داروھای  :Dداروھای بخش 

اطالعاتی درباره شما و  ):PHIھ می شود) (اطالعات سالمت شخصی (کھ بھ آن اطالعات سالمت محافظت شده نیز گفت
وضعیت سالمتتان مانند نام، آدرس، شماره امنیت اجتماعی، سابقھ ویزیت ھای پزشک و سوابق پزشکی. برای کسب اطالعات بیشتر نحوه 

ز حقوقتان با ، استفاده از آن و اشتراک گذاری آن با دیگران و ھمچنین اطالع اPHIاز  Health Net Cal MediConnectمحافظت 
 مراجعھ کنید. Health Net Cal MediConnectبھ اعالمیھ اصول حفظ حریم خصوصی  PHIتوجھ بھ 

ارائھ کننده مراقبتھای درمانی اصلی شما شامل پزشک یا ارائھ کننده دیگری می شود  ):PCP( ارائھ کننده مراقبتھای درمانی اولیھ
 می روید. وی مطمئن می شود کھ مراقبت الزم را برای حفظ سالمتی خود دریافت کنید.کھ برای بیشتر مشکالت بھداشتی ابتدا نزد وی 

وی ممکن است با پزشکان و ارائھ کنندگان مراقبت درمانی دیگری در مورد مراقبت از شما مشورت کند یا شما را بھ آنھا ارجاع  •
 کند. 

کننده مراقبتھای درمانی دیگری بروید ابتدا نزد ھرگونھ ارائھ، شما باید قبل از اینکھ Medicareھای درمانی در بسیاری برنامھ •
 کننده مراقبتھای درمانی اصلی خود بروید. نزد ارائھ

 مراجعھ کنید. 3کنندگان مراقبتھای درمانی اصلی بھ بخش برای کسب اطالعات در مورد دریافت مراقبت از ارائھ •

را باید قبل از دریافت یک دارو یا سرویس خاص یا ویزیت ارائھ دھنده  Health Net Cal MediConnectتأییدیھ از  تأیید اولیھ:
ممکن است ھزینھ خدمات را پوشش  Health Net Cal MediConnectخارج از شبکھ دریافت کنید. اگر این اجازه را دریافت نکنید، 

 .ندھد

ننده شبکھ دیگری تأیید اولیھ را از برنامھ درمانی ما کبرخی خدمات پزشکی شبکھ تنھا زمانی تحت پوشش ھستند کھ پزشک شما یا ارائھ
 . دریافت کنید

 مشخص شده اند. 4خدمات تحت پوششی کھ بھ تأیید اولیھ نیاز دارند در جدول مزایای بخش  •

 برخی داروھا تنھا در صورتی تحت پوشش ھستند کھ از ما تأیید اولیھ دریافت کنید.

 اند.عالمت زده شده فھرست داروھای تحت پوششنیاز دارند در داروھای تحت پوششی کھ بھ تأیید اولیھ  •

را بھ  MediCalو  Medicareبرنامھ ای کھ مزایای  ):PACEبرنامھ برای برنامھ ھای مراقبت جامع ویژه سالخوردگان (
 خودشان زندگی کنند.سال بھ باال پوشش می دھد کھ نیاز بھ مقدار بیشتری دارند تا در خانھ  55طور مشترک برای اشخاص بھ سن 
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شوند. برخی از کننده مراقبت درمانی دیگر شما سفارش داده میھای پزشکی ھستند کھ از سوی پزشک یا ارائھاینھا دستگاه پروتز و ارتز:
ھای مورد نیاز برای جایگزینی عضو داخلی اقالم تحت پوشش ساپورت بازو، کمر و گردن؛ اعضای مصنوعی؛ چشم مصنوعی؛ و دستگاه

 باشند. ) میparenteral) و وریدی (enteralیا عملکرد داخلی بدن، از جملھ لوازم استومی و درمان تغذیھ با لولھ (

گروھی از پزشکان و سایر متخصصین مراقبت درمانی کھ بھ بھبود کیفیت مراقبت برای اشخاصی کھ  :)QIOسازمان بھبود کیفیت (
ھا را دولت فدرال پرداخت می کند تا مراقبت ارائھ شده بھ بیماران را کنترل کرده و بھبود کنند. حقوق آنھستند کمک می Medicareعضو 

 مراجعھ کنید. 2برای ایالت شما بھ بخش  QIOدھند. برای کسب اطالعات در مورد نحوه تماس با 

قدار دارویی باشد کھ برای ھر محدودیت در مقدار دارویی کھ می توانید دریافت کنید. محدودیت ممکن است م محدودیت ھای مقدار:
 دھیم.نسخھ پوشش می

شما باید قبل از اینکھ نزد سایر ارائھ کنندگان شبکھ بروید بھ شما اجازه بدھد. اگر این اجازه را دریافت  PCPدر بیشتر موارد،  ارجاع:
ط بعضی متخصصین خاص ممکن است ھزینھ خدمات را پوشش ندھد. برای ویزیت توس Health Net Cal MediConnectنکنید، 

می توانید اطالعاتی  4موجود است و در بخش  3مثل متخصص زنان نیازی بھ ارجاع ندارید. اطالعات بیشتر در مورد ارجاع در بخش 
 درباره خدماتی کھ بھ ارجاع نیاز دارند مشاھده کنید.

راحی عمده دریافت می کنید. برای کسب اطالعات در درمانی کھ برای کمک بھ شما در بھبود از بیماری، سانحھ یا ج خدمات توانبخشی:
 ، مراجعھ نمایید. 4مورد خدمات توانبخشی بھ بخش 

یک منطقھ جغرافیایی کھ برنامھ درمانی در صورت محدود سازی عضویت براساس محل  منطقھ شامل خدماتی:
توانید ان ھایی کھ میھای درمانی کھ پزشکان و بیمارستزندگی اشخاص، اعضا را می پذیرد. برای برنامھ

توانید خدمات عادی (غیراضطراری) را کنند نیز معموالً منطقھ ای می باشد کھ میاستفاده کنید را محدود می
 Health Net Cal MediConnectتنھا اشخاصی کھ در منطقھ خدماتی ما زندگی میکنند میتوانند  دریافت کنید.

 دریافت کنند.

 Calای خدمات مراقبت از سالمت کھ باید ھر ماه پرداخت کنید تا مزایای بخشی از ھزینھ ھ سھیم ھزینھ:
MediConnect .قابل پرداخت باشد. میزان سھم ھزینھ شما بستگی بھ درآمد و منابع مالی شما متفاوت است  

در اکثر موارد  یک مرکز پرستاری با پرسنل و تجھیزات برای ارائھ خدمات پرستاری حرفھ ای و ):SNFمرکز پرستاری تخصصی (
 خدمات بازپروری حرفھ ای و خدمات مرتبط. 

 خدمات بھداشتی مربوطھ.

دار، شده بھ صورت ادامھخدمات مراقبت و توانبخشی پرستاری تخصصی ارائھ ):SNFمراقبت در مرکز پرستاری تخصصی (
رزش درمانی یا تزریقات درون رگی روزانھ در یک مرکز پرستاری تخصصی. مثال ھای مراقبت در مرکز پرستاری تخصصی شامل و

)IV.می شود کھ پرستار رسمی یا پزشک می تواند ارائھ کند ( 

 .پزشکی می باشد کھ مراقبت درمانی را برای یک بیماری خاص یا بخشی از بدن ارائھ می کند متخصص:

 PDFبھ فرمت (مانند چاپ درشت یا کنید مبنی بر اینکھ مطالب اطالعاتی عضویت خود را درخواستی کھ شما می درخواست دائمی:
درخواست کنید یا زنگ بزنید.  Health Net Cal MediConnectقابل دسترسی) یا زبانی مشخص دریافت کنید، بدون اینکھ دیگر از 

 ماند تااینکھ تغییری را درخواست کنید.درخواست دائمی در پرونده شما می



 : تعریف واژه ھای مھم12بخش  Health Net Cal MediConnectدفترچھ اطالعاتی اعضای 

شب،  8صبح تا  8)، از TTY:711( 18554643571بھ شماره  Health Net Cal MediConnect، لطفاً با اگر سوالی دارید
توانید پیام بگذارید. در روز کاری ھا و روزھای تعطیل، میحاصل فرمایید. بعد از ساعات اداری یا در آخر ھفتھ دوشنبھ تا جمعھ تماس

، از برای کسب اطالعات بیشتربعدی با شما تماس گرفتھ خواھد شد. این تماس رایگان است. 
www.healthnet.com/calmediconnect .231 بازدید کنید ? 

 

درخواست کند کھ ما تصویب نخواھیم کرد یا بھ پرداخت  MediCalیگری برای خدمات کننده داگر پزشک شما یا ارائھ دادرسی ایالتی:
اید ادامھ نخواھیم داد، شما حق دارید کھ برای دادرسی ایالتی درخواست کنید. اگر دادرسی کھ قبالً دریافت کرده MediCalھزینھ خدمات 

 را در اختیار شما قرار دھیم. ایالتی بھ نفع شما تصمیم بگیرد، ما باید خدمات مورد درخواست

مقررات پوشش کھ الزم می داند شما ابتدا داروی دیگری را امتحان کنید قبل از اینکھ داروی مورد درخواست شما را  گام:بھدرمان گام
 پوشش دھیم.

کھ درآمد و منابع مالی مزایای ماھانھ کھ خدمات اجتماعی بھ اشخاصی پرداخت می کند  ):SSIدرآمد مکمل برنامھ خدمات اجتماعی (
 مشابھ مزایای تأمین اجتماعی نیستند. SSIسال بھ باال ھستند. مزایای  65محدود داشتھ و معلول، نابینا یا بھ سن 

مراقبتی کھ برای بیماری ناگھانی، مصدومیت یا عارضھ ای دریافت می کنید کھ اورژانس نبوده ولی ھنوز بھ  مراقبت ھای فوری:
دارد. می توانید مراقبت ھایی کھ نیاز فوری دارند را در صورتی از ارائھ کنندگان خارج از شبکھ دریافت کنید کھ ارائھ  مراقبت فوری نیاز

 .کنندگان شبکھ موجود نبوده یا نمی توانید بھ آنھا دسترسی پیدا کنید



 
Multi-language Interpreter Services 

English: ATTENTION: If you do not speak English, language assistance services, free of charge, are 
available to you. Call 1-855-464-3571 (Los Angeles), 1-855-464-3572 (San Diego) (TTY: 711).

Spanish: ATENCIÓN: Si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. 
Llame al 1-855-464-3571 (Los Angeles), 1-855-464-3572 (San Diego) (TTY: 711). 

Chinese Mandarin: 注意 ：如果您使用繁體中文，您可以免費獲得語言援助服務。請致電
1-855-464-3571 (Los Angeles), 1-855-464-3572 (San Diego) (TTY: 711)。

Chinese Cantonese: 注意：如果您說中文，您可獲得免費的語言協助服務。請致電
1-855-464-3571 (Los Angeles), 1-855-464-3572 (San Diego)（TTY: 711）。

Tagalog: PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika 
nang walang bayad. Tumawag sa 1-855-464-3571 (Los Angeles), 1-855-464-3572 (San Diego) (TTY: 711).  

Vietnamese: CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi 
số 1-855-464-3571 (Los Angeles), 1-855-464-3572 (San Diego) (TTY: 711).

Korean: 주의 : 한국어를 사용하시는 경우 , 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다
1-855-464-3571 (Los Angeles), 1-855-464-3572 (San Diego) (TTY: 711). 번으로 전화해 주십시오 .

Russian: ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги 
перевода. Звоните 1-855-464-3571 (Los Angeles), 1-855-464-3572 (San Diego) (TTY: 711). 

Arabic: ملحوظة: إذا كنت تتحدث العربية، فإن خدمات المساعدة اللغوية تتوافر لك بالمجان. اتصل بالرقم
.(TTY: 711) (San Diego) 1-855-464-3572 ،(Los Angeles) 1-855-464-3571

Hindi: ध्यान द: ्दद आप बोलत ह तो आपक ललए मफुत म भयाषया सहया्तया सवयाए उपलब्ध ह। 
1-855-464-3571 (Los Angeles), 1-855-464-3572 (San Diego) (TTY: 711). पर कॉल कर।.

Japanese: 注意事項：日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけます。 
1-855-464-3571 (Los Angeles), 1-855-464-3572 (San Diego) (TTY: 711). まで、お電話にてご連絡くだ
さい。

Farsi: توجه: اگر به زبان فارسی گفتگو می کنيد، تسهيالت زبانی بصورت رايگان برای شما فراهم می باشد. با 
.(TTY: 711) 1-855-464-3572 (San Diego), 1-855-464-3571 (Los Angeles)

Thai: เรยน: ถาคณพดภาษาไทยคณสามารถใชบรการชวยเหลอทางภาษาไดฟร โทร 
1-855-464-3571 (Los Angeles), 1-855-464-3572 (San Diego) (TTY: 711).
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Armenian: ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ Եթե խոսում եք հայերեն, ապա ձեզ անվճար կարող են 
տրամադրվել լեզվական աջակցության ծառայություններ: Զանգահարեք   
1-855-464-3571 (Los Angeles), 1-855-464-3572 (San Diego) (TTY: 711)

Cambodian: ប្រយត្ន៖ ប្រសនជាអ្នកនយាយ ភាសាខ្មែរ, បសវាជនួយខ្កភាសា បោយមនគតឈល 
គអាចមានសរា្រ្របរអ្នក។ ចរ ទរសព្ទ 1-855-464-3571 (Los Angeles), 1-855-464-3572 (San Diego) (TTY: 711).

Hmong: LUS CEEV: Yog tias koj hais lus Hmoob, cov kev pab txog lus, muaj kev pab dawb rau koj. 
Hu rau 1-855-464-3571 (Los Angeles), 1-855-464-3572 (San Diego) (TTY: 711).

Punjabi: ਧਿਆਨ ਧਿਓ: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਜਾਬੀ ਬੋਲਿੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਧਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਿਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਫਤ ਉਪਲਬਿ ਹੈ। 
1-855-464-3571 (Los Angeles), 1-855-464-3572 (San Diego) (TTY: 711) ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

Laotian: ໂປດຊາບ: ຖ້າທ່ານເວົ້າພາສາອັງກິດ, ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານພາສາທີ່ບໍ່ເສຍຄ່າມີພ້ອມໃຫ້ທ່ານ. ກະລຸນາໂທ 
1-855-464-3571 (Los Angeles), 1-855-464-3572 (San Diego) (TTY: 711).
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شب،  8صبح تا  8)، از TTY:711( 18554643571بھ شماره  Health Net Cal MediConnect، لطفاً با اگر سوالی دارید
توانید پیام بگذارید. در روز کاری ھا و روزھای تعطیل، میحاصل فرمایید. بعد از ساعات اداری یا در آخر ھفتھ دوشنبھ تا جمعھ تماس

، از برای کسب اطالعات بیشتربعدی با شما تماس گرفتھ خواھد شد. این تماس رایگان است. 
www.healthnet.com/calmediconnect .بازدید کنید ?

 Health Net Cal MediConnectدفترچھ اطالعاتی اعضای 

18554643571 تلفن تماس
صبح تا  8یک متصدی از دوشنبھ تا جمعھ و از ساعت اس با این شماره رایگان است. تم
ھا و شب حضور دارد تا با شما صحبت کند. بعد از ساعات اداری یا در آخر ھفتھ 8

توانید پیام بگذارید. در روز کاری بعدی با شما تماس گرفتھ خواھد شد. روزھای تعطیل، می

زبانان قابل رایگان مرکز خدمات اعضا برای غیرانگلیسیھمچنین خدمات ترجمھ زبان 
 دسترسی است.

TTY 711  .(خدمات رلھ ملی) این تماس رایگان است

این شماره بھ وسیلھ تلفنی ویژه نیاز دارد و تنھا در اختیار اشخاصی می باشد کھ مشکالت 
 شنوایی یا گفتاری دارند.

بعد از ساعات  نبھ تا جمعھ رایگان است.شب، دوش 8صبح تا  8تماس با این شماره از 
توانید پیام بگذارید. در روز کاری بعدی با ھا و روزھای تعطیل، میاداری یا در آخر ھفتھ

  شما تماس گرفتھ خواھد شد.

or 18664616876 18002812999 فکس

بھ این آدرس نامھ 
 ارسال کنید

Health Net Community Solutions, Inc. 
PO Box 10422 

Van Nuys, CA 914100422 

 www.healthnet.com/calmediconnect وبسایت
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	B1تﻣﻼﺳ زا تﺑﻗارﻣ روﻣا ﯽﮕﻧھﺎﻣھ لوﺋﺳﻣ ﺎﺑ سﺎﻣﺗ هوﺣﻧ . 
	) ﻎﻟﺎﺑ دارﻓا یارﺑ ﯽﻠﺣﻣ تﺎﻣدﺧCBAS:( 
	ﮫﻣﺎﻧرﺑدﺧ یﺎھ) نادﻧﻣﻟﺎﺳ یارﺑ هروظﻧﻣدﻧﭼ تﺎﻣMSSP:( 
	) یرﺎﺗﺳرﭘ زﮐارﻣNF:( 

	Cیرﺎﺗﺳرﭘ هروﺎﺷﻣ نﻔﻠﺗ طﺧ ﺎﺑ سﺎﻣﺗ هوﺣﻧ . 
	C1 یرﺎﺗﺳرﭘ ﮫﯾﺻوﺗ طﺧ ﺎﺑ سﺎﻣﺗ نﺎﻣز . 

	Dیرﺎﺗﻓر تﻣﻼﺳ نارﺣﺑ طﺧ ﺎﺑ سﺎﻣﺗ هوﺣﻧ . 
	D1یرﺎﺗﻓر تﻣﻼﺳ نارﺣﺑ طﺧ ﺎﺑ سﺎﻣﺗ نﺎﻣز .

	Eﯾﺎﻣﺣ ﮫﻣﺎﻧرﺑ ﺎﺑ سﺎﻣﺗ هوﺣﻧ .) تﻣﻼﺳ ﮫﻣﯾﺑ ﮫﻧﯾﻣز رد هروﺎﺷﻣ و تHICAP( 
	E1 ﺎﺑ سﺎﻣﺗ نﺎﻣز .HICAP 

	F) تﯾﻔﯾﮐ دوﺑﮭﺑ نﺎﻣزﺎﺳ ﺎﺑ سﺎﻣﺗ هوﺣﻧ .QIO( 
	F1 ﺎﺑ سﺎﻣﺗ نﺎﻣز .Livanta 

	G ﺎﺑ سﺎﻣﺗ هوﺣﻧ .Medicare 
	H ﺎﺑ سﺎﻣﺗ هوﺣﻧ .MediCal Health Care Options 
	I. روآداد ﮫﻣﺎﻧرﺑ ﺎﺑ سﺎﻣﺗ هوﺣﻧCal MediConnect 
	Jﯽﺗﻧﺎﮐ ﯽﻋﺎﻣﺗﺟا تﺎﻣدﺧ ﺎﺑ سﺎﻣﺗ هوﺣﻧ . 
	Kﯽﺗﻧﺎﮐ صﺎﺧ ﯽﻧاور تﻣﻼﺳ حرط ﺎﺑ سﺎﻣﺗ هوﺣﻧ . 
	K1دراوﻣ رد . :دﯾرﯾﮕﺑ سﺎﻣﺗ ﯽﺗﻧﺎﮐ ﯽﺻﺻﺧﺗ ﯽﻧاور تﺷادﮭﺑ ﮫﻣﺎﻧرﺑ ﺎﺑ رﯾز 

	Lتﺑﻗارﻣ نﺎﻣزﺎﺳ ﺎﺑ سﺎﻣﺗ هوﺣﻧ .ﺎﯾﻧرﻔﯾﻟﺎﮐ ﮓﻧھﺎﻣھ ﯽﻧﺎﻣرد یﺎھ 
	Mﻊﺑﺎﻧﻣ رﯾﺎﺳ . 
	ﮫﻘطﻧﻣ رد نادﻧﻣﻟﺎﺳ لوﺋﺳﻣ یﺎھ نﺎﻣزﺎﺳ 
	) ﯽﻧﺎﻣرد تﺑﻗارﻣ تﺎﻣدﺧ هراداDHCS( 
	ﯽﻋﺎﻣﺗﺟا نﯾﻣﺄﺗ 

	 شﺧﺑ3 تﺣﺗ تﺎﻣدﺧ رﮕﯾد و تﻣﻼﺳ زا تﺑﻗارﻣ تﺎﻣدﺧ یارﺑ حرط ﮫﻣﯾﺑ شﺷوﭘ زا هدﺎﻔﺗﺳا : شﺷوﭘ 
	ﮫﻣدﻘﻣ 
	بﻟﺎطﻣ تﺳرﮭﻓ

	A"ﮫﮑﺑﺷ نﺎﮔدﻧھد ﮫﺋارا" و "نﺎﮔدﻧھد ﮫﺋارا" ،"شﺷوﭘ تﺣﺗ تﺎﻣدﺧ" ،"تﺎﻣدﺧ" ﮫﺑ طوﺑرﻣ تﺎﻋﻼطا . 
	Bﻼﺳ ،تﻣﻼﺳ زا تﺑﻗارﻣ تﺎﻣدﺧ تﻓﺎﯾرد ﮫﺑ طوﺑرﻣ نﯾﻧاوﻗ . تدﻣ ﯽﻧﻻوط ﯽﻧﺎﺑﯾﺗﺷﭘ و تﺎﻣدﺧ و یرﺎﺗﻓر تﻣ)LTSSتﻣﻼﺳ حرط شﺷوﭘ تﺣﺗ ( 
	Cتﻣﻼﺳ زا تﺑﻗارﻣ تﺎﻣدﺧ ﯽﮕﻧھﺎﻣھ لوﺋﺳﻣ ﮫﺑ طوﺑرﻣ تﺎﻋﻼطا . 
	C1ﻣ .تﺳﯾﮐ تﻣﻼﺳ زا تﺑﻗارﻣ روﻣا ﯽﮕﻧھﺎﻣھ لوﺋﺳ 
	C2 .How you can contact your care coordinator 
	C3دﯾھد رﯾﯾﻐﺗ ار نﺎﺗﺗﻣﻼﺳ زا تﺑﻗارﻣ روﻣا ﯽﮕﻧھﺎﻣھ لوﺋﺳﻣ دﯾﻧاوﺗ ﯽﻣ روطﭼ . 

	D و ﮫﮑﺑﺷ ﯽﮑﺷزﭘ نﺎﮔدﻧھد ﮫﺋارا رﯾﺎﺳ و نﯾﺻﺻﺧﺗﻣ ،تﺎﻣدﺧ ﮫﯾﻟوا نﺎﮔدﻧھد ﮫﺋارا فرط زا ﯽﻧﺎﻣرد تﺎﻣدﺧ .ﮫﮑﺑﺷ زا جرﺎﺧ ﯽﮑﺷزﭘ نﺎﮔدﻧھد ﮫﺋارا 
	D1 ﮫﯾﻟوا تﺎﻣدﺧ هدﻧھد ﮫﺋارا زا ﯽﺗﻓﺎﯾرد زا ﯽﻧﺎﻣرد تﺎﻣدﺧ . 
	فﯾرﻌﺗ "PCP" ﮫﮐ نﯾا وPCP دھد ﯽﻣ مﺎﺟﻧا ﺎﻣﺷ یارﺑ یرﺎﮐ ﮫﭼ 
	) لاردﻓ دﯾﯾﺄﺗ دروﻣ تﻣﻼﺳ زﮐرﻣ بﺎﺧﺗﻧاFQHC) ﯽﯾﺎﺗﺳور تﻣﻼﺳ ﮏﯾﻧﯾﻠﮐ ﺎﯾ (RHC ناوﻧﻋ ﮫﺑ (PCP 
	ﻧا بﺎﺧﺗPCP 
	 رﯾﯾﻐﺗ نﺎﮑﻣاPCP 
	 زا دﯾﻧاوﺗ ﯽﻣ ﮫﯾﻟوا دﯾﯾﺄﺗ نودﺑ ﮫﮐ ﯽﺗﺎﻣدﺧPCP دﯾﻧﮐ تﻓﺎﯾرد 
	D2ﮫﮑﺑﺷ نﺎﮔدﻧھد ﮫﺋارا رﯾﺎﺳ و صﺻﺧﺗﻣ طﺳوﺗ ﯽﻧﺎﻣرد تﺎﻣدﺧ . 
	D3 حرط زا هدﻧھد ﮫﺋارا رﮔا .؟مﯾھد مﺎﺟﻧا یرﺎﮐ ﮫﭼ دﯾﺎﺑ دوﺷ جرﺎﺧ 
	D4 ﮫﺋارا زا تﺑﻗارﻣ تﻓﺎﯾرد هوﺣﻧ .ﮫﮑﺑﺷ زا جرﺎﺧ نﺎﮔدﻧﻧﮐ 

	Eتﯾﺎﻣﺣ و تﺎﻣدﺧ تﻓﺎﯾرد هوﺣﻧ .) تدﻣدﻧﻠﺑ یﺎھLTSS( 
	F داوﻣ فرﺻﻣ ءوﺳ و ﯽﻧاور تﻣﻼﺳ تﻻﻼﺗﺧا ﮫﺑ طوﺑرﻣ تﺎﻣدﺧ) یرﺎﺗﻓر تﻣﻼﺳ ﮫﺑ طوﺑرﻣ یﺎھ لاؤﺳ .(ردﺧﻣ 
	F1 شﺷوﭘ تﺣﺗ یرﺎﺗﻓر تﻣﻼﺳ تﺎﻣدﺧ ﮫﭼ .MediCal ﮫﮑﺑﺷ زا جرﺎﺧHealth Net Cal MediConnect طﺳوﺗ) سﻠﺟﻧآ سﻟ ﯽﺗﻧﺎﮐ ﯽﻧاور تﻣﻼﺳ نﺎﻣزﺎﺳDMHو ( داوﻣ فرﺻﻣ ءوﺳ لﻼﺗﺧا) سﻠﺟﻧآ سﻟ ﯽﺗﻧﺎﮐ ﯽﻣوﻣﻋ تﻣﻼﺳ نﺎﻣزﺎﺳ) (یرﯾﮕﺷﯾﭘ و لرﺗﻧﮐ ،ردﺧﻣDPH/SAPC؟دﻧوﺷ ﯽﻣ ﮫﺋارا ( 
	یرﺎﺗﻓر ﯽﻧﺎﻣرد تﺎﻣدﺧ یﺎھ تﯾدودﺣﻣ و ﺎھﺎﻧﺛﺗﺳا 
	هدﺎﻔﺗﺳا لاوریرﺎﺗﻓر ﯽﻧﺎﻣرد تﺎﻣدﺧ یارﺑ ﯽﮑﺷزﭘ ترورﺿ صﯾﺧﺷﺗ یارﺑ هدﺷ 
	 ؟دﯾﻧﮐ رﺎﮐ ﮫﭼ دﯾراد ﯽﺗﯾﺎﮑﺷ ﺎﯾ لﮑﺷﻣ یرﺎﺗﻓر ﯽﻧﺎﻣرد تﺎﻣدﺧ دروﻣ رد رﮔا 
	ﯽﻣ تﻓﺎﯾرد یرﺎﺗﻓر ﯽﻧﺎﻣرد تﺎﻣدﺧ رﺿﺎﺣ لﺎﺣ رد ﮫﮐ ﯽﯾﺎﺿﻋا یارﺑ تﺑﻗارﻣ ﮫﻣادادﻧﻧﮐ 

	Gﯽﯾﺎﺟﺑﺎﺟ تﺎﻣدﺧ تﻓﺎﯾرد هوﺣﻧ . 
	) یرارطﺿارﯾﻏ ﯽﮑﺷزﭘ لﻘﻧ و لﻣﺣNEMT( 
	ﻏ لﻘﻧ و لﻣﺣ) ﯽﮑﺷزﭘرﯾNMT( 

	H طﯾارﺷ رد ﺎﯾ تﺑﻗارﻣ ﮫﺑ یروﻓ زﺎﯾﻧ ﺎﯾ ﯽﺳﻧاژروا تﻟﺎﺣ زورﺑ ﻊﻗاوﻣ رد شﺷوﭘ تﺣﺗ تﺎﻣدﺧ تﻓﺎﯾرد هوﺣﻧ .نارﺣﺑ زورﺑ 
	H1ﯽﺳﻧاژروا ﯽﮑﺷزﭘ تﻟﺎﺣ دوﺟو مﺎﮕﻧھ ﯽﻧﺎﻣرد تﺎﻣدﺧ . 
	ﯽﮑﺷزﭘ ﯽﺳﻧاژروا تﯾﻌﺿو فﯾرﻌﺗ 
	؟دﯾﻧﮐ رﺎﮐ ﮫﭼ دﯾﺎﺑ دﯾﺗﺷاد ﯽﺳﻧاژروا تﯾﻌﺿو رﮔا 
	؟تﺳﯾﭼ ﯽﮑﺷزﭘ ﯽﺳﻧاژروا طﯾارﺷ رد شﺷوﭘ تﺣﺗ تﺎﻣدﺧ 
	دﺷﺎﺑﻧ ﯽﺳﻧاژروا تﯾﻌﺿو ﮫﮐ ﯽﺗروﺻ رد ﯽﺳﻧاژروا تﺑﻗارﻣ تﺎﻣدﺧ تﻓﺎﯾرد 
	H2یرورﺿ ﯽﺳﻧاژروا یﺎھ تﺑﻗارﻣ . 
	ﯽﺳﻧاژروا ﯽﻧﺎﻣرد تﺎﻣدﺧ فﯾرﻌﺗ زﺎﯾﻧ دروﻣ 
	 ﯽﺗﺑﻗارﻣ تﺎﻣدﺧدﯾراد روﺿﺣ حرط ﯽﺗﺎﻣدﺧ ﮫﻘطﻧﻣ رد ﮫﮐ ﯽﻣﺎﮕﻧھ یرورﺿ ﯽﺳﻧاژروا 
	دﯾراد روﺿﺣ حرط ﯽﺗﺎﻣدﺧ ﮫﻘطﻧﻣ زا جرﺎﺧ ﮫﮐ ﯽﻣﺎﮕﻧھ یرورﺿ ﯽﺳﻧاژروا ﯽﺗﺑﻗارﻣ تﺎﻣدﺧ 
	H3ﺎﯾﻼﺑ زورﺑ طﯾارﺷ رد تﺑﻗارﻣ . 

	I . ﮫﭼ دﯾﺎﺑ تﺳا هدﺷ ردﺎﺻ بﺎﺳﺣﺗروﺻ نﺎﺗدوﺧ یارﺑ ًﺎﻣﯾﻘﺗﺳﻣ ﺎﻣ ﮫﻣﯾﺑ حرط شﺷوﭘ تﺣﺗ تﺎﻣدﺧ یارﺑ رﮔادﯾﻧﮐ رﺎﮐ 
	.دﻧادرﮔرﺑ ﺎﻣﺷ ﮫﺑ ار ﮫﻧﯾزھ دﻧاوﺗﻧ حرط تﺳا نﮑﻣﻣ ،دﯾﻧﮐ تﺧادرﭘ ار ﮫﻧﯾزھ نﺎﺗدوﺧ رﮔا .دﯾﻧﮐ تﺧادرﭘ ار ضﺑﻗ نﺎﺗدوﺧ دﯾﺎﺑﻧ 
	I1دﯾھد مﺎﺟﻧا یرﺎﮐ ﮫﭼ دﯾﺎﺑ دﻧﺗﺳﯾﻧ ﺎﻣ حرط شﺷوﭘ تﺣﺗ تﺎﻣدﺧ رﮔا . 

	J. ﺑﻗارﻣ تﺎﻣدﺧ شﺷوﭘ؟دﯾراد روﺿﺣ ﯽﮑﯾﻧﯾﻠﮐ ﯽﻧﺎﻘﯾﻘﺣﺗ شھوژﭘ رد ﮫﮐ ﯽﻧﺎﻣز تﻣﻼﺳ زا ت 
	J1ﯽﮑﯾﻧﯾﻠﮐ ﯽﺗﺎﻘﯾﻘﺣﺗ شھوژﭘ فﯾرﻌﺗ . 
	.دﯾھد عﻼطا ﺎﻣ ﮫﺑ تﺳﯾﻧ یزﺎﯾﻧ ﯽﮑﯾﻧﯾﻠﮐ ﯽﺗﺎﻘﯾﻘﺣﺗ شھوژﭘ عورﺷ زا لﺑﻗ 
	J2دﯾراد روﺿﺣ ﯽﮑﯾﻧﯾﻠﮐ ﯽﻧﺎﻘﯾﻘﺣﺗ شھوژﭘ رد ﮫﮐ ﯽﻧﺎﻣز تﻣﻼﺳ زا تﺑﻗارﻣ تﺎﻣدﺧ ﮫﻧﯾزھ تﺧادرﭘ . 

	J3 .ﯽﮑﯾﻧﯾﻠﮐ ﯽﺗﺎﻘﯾﻘﺣﺗ یﺎھ شھوژﭘ هرﺎﺑرد رﺗﺷﯾﺑ ﯽھﺎﮔآ 
	K تﺎﻣدﺧ ،دﯾﻧﮐ ﯽﻣ تﻓﺎﯾرد ﯽﺑھذﻣ ﯽﮑﺷزﭘرﯾﻏ تﻣﻼﺳ نﺎﻣرد ﮫﺳﺳؤﻣ ﮏﯾ رد ار ﯽﻧﺎﻣرد تﺎﻣدﺧ ﯽﺗﻗو .دﻧرﯾﮔ ﯽﻣ رارﻗ شﺷوﭘ تﺣﺗ روطﭼ ﺎﻣﺷ تﻣﻼﺳ زا تﺑﻗارﻣ 
	K1ﮫﺳﺳؤﻣ فﯾرﻌﺗ . ﯽﺑھذﻣ ﯽﮑﺷزﭘرﯾﻏ تﻣﻼﺳ نﺎﻣرد 
	K2 .Getting care from a religious nonmedical health care institution 

	L) ماودﺎﺑ ﯽﮑﺷزﭘ تازﯾﮭﺟﺗ .DME( 
	L1 .DME ﺎﻣ حرط زا یوﺿﻋ ناوﻧﻋ ﮫﺑ 
	L2 تﯾﮑﻟﺎﻣ .DME حرط ﮫﺑ ﯽﯾﺎﺟﺑﺎﺟ مﺎﮕﻧھOriginal Medicare ﺎﯾmedicare Advantage 

	 شﺧﺑ4 ﺎﯾازﻣ لودﺟ : 
	ﮫﻣدﻘﻣ 
	بﻟﺎطﻣ تﺳرﮭﻓ 

	A. تﺣﺗ تﺎﻣدﺧ ﮫﻣﯾﺑ شﺷوﭘ 
	B. دﻧﻧﮐ ﯽﻣ تﻓﺎﯾرد ﺎﻣﺷ زا ار تﺎﻣدﺧ ﮫﻧﯾزھ ﮫﮐ ﯽﻧﺎﮔدﻧھد ﮫﺋارا ﮫﺑ طوﺑرﻣ نﯾﻧاوﻗ 
	C. ﺎﻣ حرط یﺎﯾازﻣ لودﺟ 
	D. ﺎﯾازﻣ لودﺟ 
	E. زا جرﺎﺧ شﺷوﭘ تﺣﺗ یﺎﯾازﻣHealth Net Cal MediConnect 
	E1) ﺎﯾﻧرﻔﯾﻟﺎﮐ عﺎﻣﺗﺟا ﮫﺑ لﺎﻘﺗﻧا ﮫﻣﺎﻧرﺑ .CCT( 
	E2 ﯽﮑﺷزﭘﻧادﻧد ﮫﻣﺎﻧرﺑ .MediCal 
	E3جﻼﻋﻻ نارﺎﻣﯾﺑ هژﯾو یﺎھ تﺑﻗارﻣ . 
	 شﺷوﭘ تﺣﺗ تﺎﻣدﺧ و جﻼﻋﻻ نارﺎﻣﯾﺑ هژﯾو یﺎھ تﺑﻗارﻣ یارﺑMedicare Part A ﺎﯾB زا ﺎھ ﮫﻧﯾزھ ،Medicare .دوﺷ ﯽﻣ تﻓﺎﯾرد 
	 شﺷوﭘ تﺣﺗ تﺎﻣدﺧ یارﺑMedicare شﺧﺑA ﺎﯾB ﯽﻣﻧ طوﺑرﻣ ﺎﻣﺷ جﻼﻋﻻ یرﺎﻣﯾﺑ ﮫﺑ ﮫﮐ ﺎﯾ یرارطﺿا تﺑﻗارﻣ یﺎﻧﺛﺗﺳا ﮫﺑ) دﻧوﺷ:(دراد یروﻓ ترورﺿ ﮫﮐ ﯽﺗﺑﻗارﻣ 
	 یﺎﯾازﻣ شﺷوﭘ تﺣﺗ تﺳا نﮑﻣﻣ ﮫﮐ ﯽﯾﺎھوراد یارﺑMedicare Part D ردHealth Net Cal MediConnect :دﻧﺷﺎﺑ 

	F. شﺷوﭘ تﺣﺗ ﮫﮐ ﯽﯾﺎﯾازﻣHealth Net Cal MediConnect، Medicare ﺎﯾMediCal دﻧﺗﺳﯾﻧ 
	 رﯾﻏ شﺷوﭘ تﺣﺗ ﮏﻧﯾﻋ و یدﺎﻋ ﯽﮑﺷزﭘ مﺷﭼ یﺎھﺎﻧﺛﺗﺳاMedicare:

	 شﺧﺑ5 حرط ﻖﯾرط زا یزﯾوﺟﺗ یﺎھوراد تﻓﺎﯾرد : 
	ﮫﻣدﻘﻣ 
	ﯽﯾﺎﭘرﺳ نارﺎﻣﯾﺑ یارﺑ ﯽﻧﺎﻣرد ﮫﻣﺎﻧرﺑ شﺷوﭘ تﺣﺗ یﺎھوراد تاررﻘﻣ 
	بﻟﺎطﻣ تﺳرﮭﻓ 

	Aﺎﻣﺷ ﮫﺧﺳﻧ ندﯾﭼﯾﭘ . 
	A1ﮫﮑﺑﺷ ﮫﻧﺎﺧوراد رد ﮫﺧﺳﻧ ندرﮐ رﭘ . 
	A2ﮫﺧﺳﻧ ندرﮐ رﭘ مﺎﮕﻧھ ﺎﺿﻋا ﯽﯾﺎﺳﺎﻧﺷ ترﺎﮐ زا هدﺎﻔﺗﺳا . 
	A3ﯽﻣ رﮔا .ﺑ ار دوﺧ ﮫﮑﺑﺷ ﮫﻧﺎﺧوراد دﯾھاوﺧ؟دﯾﻧﮐ رﺎﮐ ﮫﭼ دﯾﺎﺑ دﯾھد رﯾﯾﻐﺗ یرﮕﯾد ﮫﻧﺎﺧوراد ﮫ 
	A4؟دﯾﻧﮐ رﺎﮐ ﮫﭼ دﯾﺎﺑ دﻧﮐ کرﺗ ار ﮫﮑﺑﺷ ﺎﻣﺷ هدﺎﻔﺗﺳا دروﻣ ﮫﻧﺎﺧوراد رﮔا . 
	A5ﯽﺻﺻﺧﺗ ﮫﻧﺎﺧوراد زا هدﺎﻔﺗﺳا . 
	A6ﺎﻔﺗﺳا دوﺧ یﺎھوراد تﻓﺎﯾرد یارﺑ ﯽﺗﺳﭘ شرﺎﻔﺳ تﺎﻣدﺧ زا ﺎﯾآ .؟دﯾﻧﮐ ﯽﻣ هد 
	تﺳﭘ ﻖﯾرط زا ﮫﺧﺳﻧ یوراد تﻓﺎﯾرد 
	تﺳﭘ ﻖﯾرط زا وراد لﺎﺳرا دﻧور 
	1. دﻧﮐ ﯽﻣ تﻓﺎﯾرد ﺎﻣﺷ یوﺳ زا ﮫﻧﺎﺧوراد ﮫﮐ یدﯾدﺟ یﺎھ ﮫﺧﺳﻧ 
	2. .دﻧﮐ ﯽﻣ تﻓﺎﯾرد ﺎﻣﺷ ﮏﺷزﭘ بطﻣ زا ًﺎﻣﯾﻘﺗﺳﻣ ﮫﻧﺎﺧوراد ﮫﮐ یدﯾدﺟ یﺎھ ﮫﺧﺳﻧ 
	3. تﺳﭘ ﻖﯾرط زا ﮫﺧﺳﻧ دﯾدﺟﺗ 
	A7ﯽﻧﻻوط تدﻣ یارﺑ ﺎھوراد تﻓﺎﯾرد . 
	A8تﺳﯾﻧ حرط ﮫﮑﺑﺷ رد ﮫﮐ یا ﮫﻧﺎﺧوراد زا هدﺎﻔﺗﺳا . 
	A9ﮫﺧﺳﻧ یﺎھوراد ﮫﻧﯾزھ تﺧادرﭘ تروﺻ رد ﮫﻧﯾزھ تﺧادرﭘزﺎﺑ . 

	B. ﯽﻧﺎﻣرد ﮫﻣﺎﻧرﺑ ﯽﯾوراد تﺳرﮭﻓ 
	B1ﯽﯾوراد تﺳرﮭﻓ رد دوﺟوﻣ یﺎھوراد . 
	B2وراد تﺳرﮭﻓ رد وراد ندرﮐ ادﯾﭼ هوﺣﻧ . 
	B3 ﯽﻣﻼﻗا ﮫﭼ یوﺎﺣ ﯽﯾوراد تﺳرﮭﻓ .تﺳﯾﻧ؟ 
	B4ﯽﯾوراد ﮫﻣﯾﺑ مﮭﺳ کارﺗﺷا فﻠﺗﺧﻣ یﺎھ هورﮔ . 

	C. ﺎھوراد ﯽﺧرﺑ یارﺑ شﺷوﭘ یﺎھ تﯾدودﺣﻣ 
	D. دﺷﺎﺑﻧ شﺷوﭘ تﺣﺗ تﺳا نﮑﻣﻣ ﺎﻣﺷ یوراد ارﭼ 
	D1ﯽﻣ .دﯾﻧﮐ تﻓﺎﯾرد تﻗوﻣ هرﯾﺧذ ﮏﯾ دﯾﻧاوﺗ 
	ﺧ رد تارﯾﯾﻐﺗ ﺢطﺳتﺑﻗارﻣ تﺎﻣد 

	E. ﺎﻣﺷ یﺎھوراد شﺷوﭘ رد تارﯾﯾﻐﺗ 
	F. هژﯾو دراوﻣ رد ﯽﯾوراد شﺷوﭘ 
	F1تﺳﺎﻣ ﯽﻧﺎﻣرد ﮫﻣﺎﻧرﺑ شﺷوﭘ تﺣﺗ ﮫﮐ دﯾراد تﻣﺎﻗا ﯽﺻﺻﺧﺗ یرﺎﺗﺳرﭘ زﮐرﻣ ﺎﯾ نﺎﺗﺳرﺎﻣﯾﺑ رد رﮔا . 
	F2دﯾراد تﻣﺎﻗا تدﻣ دﻧﻠﺑ تﺑﻗارﻣ زﮐرﻣ رد رﮔا . 
	F3 دﯾﯾﺄﺗ دروﻣ گرﻣ ﮫﺑ ور نارﺎﻣﯾﺑ هﺎﮕﺷﯾﺎﺳآ ﮫﻣﺎﻧرﺑ ﮏﯾ رد رﮔا .Medicare دﯾﺗﺳھ 

	G. رﺑﺎھوراد تﯾرﯾدﻣ و ﯽﯾوراد ﯽﻧﻣﯾا ﮫﺑ طوﺑرﻣ یﺎھ ﮫﻣﺎﻧ 
	G1ﺎھوراد زا نﻣﯾا هدﺎﻔﺗﺳا یارﺑ ﺎﺿﻋا ﮫﺑ ﮏﻣﮐ یارﺑ ﯽﯾﺎھ ﮫﻣﺎﻧرﺑ . 
	G2دوﺧ یﺎھوراد تﯾرﯾدﻣ رد ﺎﺿﻋا ﮫﺑ ﮏﻣﮐ یارﺑ ﯽﯾﺎھ ﮫﻣﺎﻧرﺑ . 
	G3ردﺧﻣ یﺎھوراد زا نﻣﯾا هدﺎﻔﺗﺳا رد ﺎﺿﻋا ﮫﺑ ﮏﻣﮐ یارﺑ وراد تﯾرﯾدﻣ ﮫﻣﺎﻧرﺑ . 

	 شﺧﺑ6رﺑ ﮫﮐ یا ﮫﻧﯾزھ : یا ﮫﺧﺳﻧ یﺎھوراد یاMedicare وMediCal دﯾﻧﮐ ﯽﻣ تﺧادرﭘ 
	ﮫﻣدﻘﻣ 
	بﻟﺎطﻣ تﺳرﮭﻓ 

	A .) ﺎﯾازﻣ فﯾﺻوﺗEOB( 
	B. ﺎﻣﺷ ﯽﯾوراد یﺎھ ﮫﻧﯾزھ بﺎﺳﺣ نﺗﺷاد ﮫﮕﻧ 
	1. .دﯾﻧﮐ هدﺎﻔﺗﺳا دوﺧ تﯾوﺿﻋ ﯽﯾﺎﺳﺎﻧﺷ ترﺎﮐ زا 
	2. .مﯾراد رﺎﯾﺗﺧا رد ار زﺎﯾﻧ دروﻣ تﺎﻋﻼطا ﮫﮐ دﯾوﺷ نﺋﻣطﻣ 
	3. ﮐ ﯽﻐﻟﺎﺑﻣ دروﻣ رد ار ﯽﺗﺎﻋﻼطا.دﯾراد لﺎﺳرا ﺎﻣ یارﺑ دﻧا هدرﮐ تﺧادرﭘ ﺎﻣﺷ یارﺑ نارﮕﯾد ﮫ 
	4. .دﯾﻧﮐ لرﺗﻧﮐ مﯾﻧﮐ ﯽﻣ لﺎﺳرا ﺎﻣﺷ یارﺑ ﮫﮐ ار ﯽﺗﺎﺷرازﮔ 

	C. یﺎھوراد ﮫﻧﯾزھ تﺧادرﭘ لﺣارﻣMedicare شﺧﺑD 
	D. ﮫﻠﺣرﻣ1شﺷوﭘ ﮫﯾﻟوا ﮫﻠﺣرﻣ : 
	D1ﺎﻣﺷ ﮫﻧﺎﺧوراد یﺎھ ﮫﻧﯾزﮔ . 
	D2ﯽﻧﻻوط تدﻣ یارﺑ ﺎھوراد تﻓﺎﯾرد . 
	D3ﯾﻧﮐ ﯽﻣ تﺧادرﭘ ار ﯽﻐﻠﺑﻣ ﮫﭼ ﺎﻣﺷ .د 
	D4. شﺷوﭘ ﮫﯾﻟوا ﮫﻠﺣرﻣ نﺎﯾﺎﭘ 

	E. ﮫﻠﺣرﻣ2 شﺷوﭘ ﮫﯾﻟوا ﮫﻠﺣرﻣ : 
	F. ﺎﻣ ﮏﯾ زا رﺗﻣﮐ هرﯾﺧذ ﺎﻣﺷ ﮏﺷزﭘ رﮔا ﺎﻣﺷ یوراد یﺎھ ﮫﻧﯾزھ دﻧﮐ زﯾوﺟﺗ ار لﻣﺎﮐ ه 
	G. یارﺑ ﮫﺧﺳﻧ ﮫﻧﯾزھ رد ندﺷ مﯾﮭﺳ یارﺑ ﮏﻣﮐ ﮫﺑ ﻼﺗﺑﻣ صﺎﺧﺷاHIV/زدﯾا 
	G1) زدﯾا ﯽﯾوراد ﮏﻣﮐ ﮫﻣﺎﻧرﺑ .ADAPتﺳﯾﭼ ( 
	G2 رد رﮔا .ADAP ؟دﯾﻧﮐ رﺎﮐ ﮫﭼ دﯾﺎﺑ دﯾا هدرﮑﻧ مﺎﻧ تﺑﺛ 
	G3 رد رﮔا.ADAP ؟دﯾﻧﮐ رﺎﮐ ﮫﭼ دﯾﺎﺑ دﯾﺷﺎﺑ هدرﮑﻧ مﺎﻧ تﺑﺛ 

	H. نوﯾﺳﺎﻧﯾﺳﮐاو 
	H1دﯾﺷﺎﺑ ﮫﺗﺷاد ﯽھﺎﮔآ یدراوﻣ ﮫﭼ زا دﯾﺎﺑ نوﯾﺳﺎﻧﯾﺳﮐاو تﻓﺎﯾرد زا لﺑﻗ . 
	H2 نوﯾﺳﺎﻧﯾﺳﮐاو یارﺑ .Medicare Part D ﯽﻣ تﺧادرﭘ ردﻘﭼ دﯾﻧﮐ 

	 شﺧﺑ7 تﺣﺗ یﺎھوراد ﺎﯾ تﺎﻣدﺧ بﺎﺳﺣﺗروﺻ رد ﮫﻣﯾﺑ مﮭﺳ تﺧادرﭘ یارﺑ ﺎﻣ زا تﺳاوﺧرد : ﮫﻣﯾﺑ شﺷوﭘ 
	ﮫﻣدﻘﻣ 
	بﻟﺎطﻣ تﺳرﮭﻓ 

	A. دﯾﻧﮐ تﺳاوﺧرد دوﺧ یﺎھوراد ﺎﯾ تﺎﻣدﺧ تﺧادرﭘ یارﺑ ﺎﻣ زا دﯾﻧاوﺗ ﯽﻣ ﮫﮑﯾﻣﺎﮕﻧھ 
	1. ﮫﺋارا یوﺳ زا ار دراد یروﻓ ترورﺿ ﮫﮐ ﯽﺗﺑﻗارﻣ ﺎﯾ سﻧاژروا تﺑﻗارﻣ ﯽﺗﻗوﯽﻣ تﻓﺎﯾرد ﮫﮑﺑﺷ زا جرﺎﺧ هدﻧﻧﮐدﯾﻧﮐ 
	2. ﮫﺋارا ﯽﺗﻗودﺗﺳرﻓ ﯽﻣ بﺎﺳﺣﺗروﺻ ﺎﻣ یارﺑ ﮫﮑﺑﺷ هدﻧﻧﮐ 
	3. ﮕﻧھدﯾﻧﮐ ﯽﻣ هدﺎﻔﺗﺳا ﮫﺧﺳﻧ ندﯾﭼﯾﭘ یارﺑ ﮫﮑﺑﺷ زا جرﺎﺧ ﮫﻧﺎﺧوراد زا ﮫﮑﯾﻣﺎ 
	4. ار ﯽﻧﺎﻣرد ﮫﻣﺎﻧرﺑ تﯾوﺿﻋ ترﺎﮐ نوﭼ دﯾﻧﮐ ﯽﻣ تﺧادرﭘ ار ﮫﺧﺳﻧ لﻣﺎﮐ ﮫﻧﯾزھ ﮫﮑﯾﻣﺎﮕﻧھ رﻣھدﯾرادﻧ ها 
	5. دﯾﻧﮐ ﯽﻣ تﺧادرﭘ ار تﺳﯾﻧ شﺷوﭘ تﺣﺗ ﮫﮐ ﯽﯾوراد یارﺑ ﮫﺧﺳﻧ لﻣﺎﮐ ﮫﻧﯾزھ ﮫﮑﯾﻣﺎﮕﻧھ 

	B. تﺧادرﭘ یارﺑ تﺳاوﺧرد لﺎﺳرا 
	C. شﺷوﭘ دروﻣ رد مﯾﻣﺻﺗ 
	D. رظﻧدﯾدﺟﺗ تﺳاوﺧرد 
	 شﺧﺑ8 ﺎﻣﺷ یﺎھ تﯾﻟوﺋﺳﻣ و قوﻘﺣ : 
	ﮫﻣدﻘﻣ 
	بﻟﺎطﻣ تﺳرﮭﻓ

	A. ﯽﻣ هدروآرﺑ ار ﺎﻣﺷ یﺎھزﺎﯾﻧ ﮫﮐ دﯾﻧﮐ تﻓﺎﯾرد ﯽﺗروﺻ ﮫﺑ ار تﺎﻋﻼطا دﯾراد ﻖﺣ ﺎﻣﺷدﻧﮐ 
	B. ﯽﺑ ،تزﻋ ﺎﺑ تﺎﻗوا ﯽﻣﺎﻣﺗ رد دﯾﺎﺑ ﺎﻣمﯾﻧﮐ رﺎﺗﻓر ﺎﻣﺷ ﺎﺑ مارﺗﺣا و ﯽﻓرط 
	C. ﺎﻣﺷ ﮫﮐ مﯾﻧﮐ نﯾﻣﺿﺗ دﯾﺎﺑ ﺎﻣ ﯽﻣ ادﯾﭘ ار شﺷوﭘ تﺣﺗ یﺎھوراد و تﺎﻣدﺧ ﮫﺑ ﻊﻗوﻣ ﮫﺑ ﯽﺳرﺗﺳددﯾﻧﮐ 
	:ﺎﻣ ﯽﻧﺎﻣرد ﮫﻣﺎﻧرﺑ رد یوﺿﻋ ناوﻧﻋ ﮫﺑ 

	D. ) ﺎﻣﺷ ﯽﺻﺧﺷ ﯽﻧﺎﻣرد تﺎﻋﻼطا زا دﯾﺎﺑ ﺎﻣPHIمﯾﻧﮐ تظﻓﺎﺣﻣ ( 
	D1 ﺎﻣﺷ ﯽﻧﺎﻣرد تﺎﻋﻼطا زا ﺎﻣ تظﻓﺎﺣﻣ هوﺣﻧ .PHI 
	D2دﯾراد ار نﺎﺗﯾﮑﺷزﭘ ﻖﺑاوﺳ هدھﺎﺷﻣ ﻖﺣ ﺎﻣﺷ . 

	E. تﺎﻋﻼطا دﯾﺎﺑ ﺎﻣ رد ار ﺎﻣﺷ شﺷوﭘ تﺣﺗ تﺎﻣدﺧ و ﺎﻣ نﺎﮔدﻧﻧﮐ ﮫﺋارا ﮫﮑﺑﺷ ،ﺎﻣ ﯽﻧﺎﻣرد ﮫﻣﺎﻧرﺑ دروﻣ ردمﯾھد رارﻗ نﺎﺗرﺎﯾﺗﺧا 
	F. دﻧﺗﺳرﻔﺑ بﺎﺳﺣﺗروﺻ ﺎﻣﺷ یارﺑ مﯾﻘﺗﺳﻣ روط ﮫﺑ دﻧﻧاوﺗ ﯽﻣﻧ نﺎﮔدﻧﻧﮐ ﮫﺋارا ﮫﮑﺑﺷ 
	G. ﮫﮐ دﯾراد ﻖﺣ ﺎﻣﺷ ﮫﻣﺎﻧرﺑCal MediConnect دﯾﻧﮐ کرﺗ نﺎﻣز رھ رد ار ﺎﻣ 
	H. دﯾرﯾﮕﺑ مﯾﻣﺻﺗ دوﺧ ﯽﻧﺎﻣرد تﺑﻗارﻣ دروﻣ رد دﯾراد ﻖﺣ ﺎﻣﺷ 
	H1وﺑ هﺎﮔآ دوﺧ ﯽﻧﺎﻣرد یﺎھ ﮫﻧﯾزﮔ زا دﯾراد ﻖﺣ ﺎﻣﺷ .دﯾرﯾﮕﺑ مﯾﻣﺻﺗ نﺎﺗ ﯽﻧﺎﻣرد تﺑﻗارﻣ دروﻣ رد و هد 
	H2دﯾرﯾﮕﺑ مﯾﻣﺻﺗ نﺎﺗدوﺧ یارﺑ تﻣﻼﺳ زا تﺑﻗارﻣ ﮫﻧﯾﻣز رد دﯾﻧاوﺗﻧ رﮔا دوﺷ مﺎﺟﻧا نﺎﺗﯾارﺑ دﯾھاوﺧ ﯽﻣ ﮫﮐ ﮫﭼﻧآ نﺗﻔﮔ ﻖﺣ .- 
	H3دﯾﻧﮐ رﺎﮑﭼ دﻧوﺷﻧ تﺎﻋارﻣ ﺎﻣﺷ یﺎھ لﻣﻌﻟاروﺗﺳد رﮔا . 

	I. مﯾﻧﮐ رظﻧ دﯾدﺟﺗ مﯾا هدرﮐ ذﺎﺧﺗا ﮫﮐ ﯽﺗﺎﻣﯾﻣﺻﺗ دروﻣ رد ﮫﮐ دﯾھاوﺧﺑ ﺎﻣ زا و دﯾﻧﮐ تﯾﺎﮑﺷ ﮫﮐ دﯾراد ﻖﺣ ﺎﻣﺷ 
	I1تﺳا هدﺷ فﯾﻌﺿﺗ نﺎﺗﻗوﻘﺣ ﺎﯾ تﺳا هدﺷﻧ دروﺧرﺑ ﺎﻣﺷ ﺎﺑ ﮫﻧﺎﻔﺻﻧﻣ دﯾﻧﮐ ﯽﻣ رﮑﻓ رﮔا . 
	I2وﻣ رد رﺗﺷﯾﺑ تﺎﻋﻼطا تﻓﺎﯾرد هوﺣﻧ .ﺎﻣﺷ قوﻘﺣ در 

	J. یﺎھ تﯾﻟوﺋﺳﻣ و قوﻘﺣ ﮫﺑ طوﺑرﻣ یﺎھ تﺳﺎﯾﺳ هرﺎﺑرد ﯽﯾﺎھ ﮫﯾﺻوﺗ ﺎﺗ دﯾﺗﺳھ رادروﺧرﺑ ﻖﺣ نﯾا زا دﯾﻧﮐ ﮫﺋارا ﺎﺿﻋا 
	K. یروﺎﻧﻓ ﯽﺑﺎﯾزرادوﺟوﻣ و دﯾدﺟ یﺎھ 
	L. حرط زا یوﺿﻋ ناوﻧﻋ ﮫﺑ ﺎﻣﺷ یﺎھ تﯾﻟوﺋﺳﻣ 
	 شﺧﺑ9دﯾﻧﮐ رﺎﮑﭼ دﯾراد ﯽﺗﯾﺎﮑﺷ ﺎﯾ لﮑﺷﻣ رﮔا : (تﺎﯾﺎﮑﺷ ،ﺎھ رظﻧ دﯾدﺟﺗ ،شﺷوﭘ تﺎﻣﯾﻣﺻﺗ) 
	؟تﺳﯾﭼ هرﺎﺑرد شﺧﺑ نﯾا 

	دﯾﺗﺳھ ﮫﺟاوﻣ ﯽﻠﮑﺷﻣ ﺎﺑ دوﺧ تدﻣ دﻧﻠﺑ ﺎﯾ ﯽﻧﺎﻣرد یﺎھ تﯾﺎﻣﺣ و تﺎﻣدﺧ دروﻣ رد رﮔا 
	بﻟﺎطﻣ تﺳرﮭﻓ 

	 شﺧﺑ1ﮫﻣدﻘﻣ : 
	• شﺧﺑ1.1 دﯾﻧﮐ رﺎﮑﭼ دﯾراد ﯽﻠﮑﺷﻣ رﮔا : 
	• شﺧﺑ1.2رﺎﺑﻋ :؟روطﭼ ﯽﻧوﻧﺎﻗ تا 

	 شﺧﺑ2دﯾرﯾﮕﺑ سﺎﻣﺗ ﺎﺟﮐ ﺎﺑ ﮏﻣﮐ تﻓﺎﯾرد یارﺑ : 
	• شﺧﺑ2.1دﯾﻧﮐ تﻓﺎﯾرد ﺎﺟﮐ زا ار رﺗﺷﯾﺑ ﮏﻣﮐ و تﺎﻋﻼطا : 
	 لﮐ سرزﺎﺑ ﮫﻣﺎﻧرﺑ زا دﯾﻧاوﺗ ﯽﻣ ﺎﻣﺷCal MediConnect دﯾﻧﮐ تﻓﺎﯾرد ﮏﻣﮐ 
	ﯽﻣدﯾﻧﮐ تﻓﺎﯾرد ﮏﻣﮐ ﯽﻧﺎﻣرد ﮫﻣﯾﺑ ﮫﻌﻓادﻣ و هروﺎﺷﻣ ﮫﻣﺎﻧرﺑ زا دﯾﻧاوﺗ 
	 زا ﮏﻣﮐ تﻓﺎﯾردMedicare 
	ﯽﻣدﯾﻧﮐ تﻓﺎﯾرد ﮏﻣﮐ ﺎﯾﻧرﻔﯾﻟﺎﮐ ﮓﻧھﺎﻣھ ﯽﻧﺎﻣرد یﺎھ تﺑﻗارﻣ نﺎﻣزﺎﺳ زا دﯾﻧاوﺗ 

	 شﺧﺑ3ﺎﻣﺷ یﺎﯾازﻣ ﮫﺑ طوﺑرﻣ تﻼﮑﺷﻣ : 
	• شﺧﺑ3.1 ار ﯽﺗﯾﺎﮑﺷ دﯾھاوﺧ ﯽﻣ ﺎﯾ ؟دﯾﻧﮐ هدﺎﻔﺗﺳا ﯽﺷﺷوﭘ یﺎھ رظﻧ دﯾدﺟﺗ و تﺎﻣﯾﻣﺻﺗ لاور زا دﯾﺎﺑ ﺎﯾآ :؟دﯾﻧﮐ مﯾﻠﺳﺗ 

	 شﺧﺑ4ﺎھ رظﻧ دﯾدﺟﺗ و شﺷوﭘ تﺎﻣﯾﻣﺻﺗ : 
	• شﺧﺑ4.1 شﺷوﭘ ﮫﺑ طوﺑرﻣ یﺎھ رظﻧ دﯾدﺟﺗ و تﺎﻣﯾﻣﺻﺗ رﺑ یرورﻣ : 
	؟تﺳﯾﭼ شﺷوﭘ ﮫﺑ طوﺑرﻣ مﯾﻣﺻﺗ 
	؟تﺳﯾﭼ رظﻧ دﯾدﺟﺗ 
	• شﺧﺑ4.2شﺷوﭘ ﮫﺑ طوﺑرﻣ یﺎھ رظﻧ دﯾدﺟﺗ و تﺎﻣﯾﻣﺻﺗ دروﻣ رد ﯽﯾﺎﻣﻧھار و ﮏﻣﮐ تﻓﺎﯾرد : 
	 ؟مرﯾﮕﺑ سﺎﻣﺗ مﻧاوﺗ ﯽﻣ ﯽﺻﺧﺷ ﮫﭼ ﺎﺑ رظﻧ دﯾدﺟﺗ تﺳاوﺧرد ﺎﯾ شﺷوﭘ ﮫﺑ طوﺑرﻣ تﺎﻣﯾﻣﺻﺗ یارﺑ ﯽﯾﺎﻣﻧھار و ﮏﻣﮐ تﻓﺎﯾرد یارﺑ 
	• شﺧﺑ4.3؟درﮐ دھاوﺧ ﮏﻣﮐ ﺎﻣﺷ ﮫﺑ شﺧﺑ نﯾا زا شﺧﺑ مادﮐ : 

	 شﺧﺑ5 شﺧﺑ یﺎھوراد زا رﯾﻏ ﮫﺑ) ﺎھوراد و مﻼﻗا ،تﺎﻣدﺧ ﮫﺑ طوﺑرﻣ تﻼﮑﺷﻣ :D ( 
	• شﺧﺑ5.1دﯾﻧﮐ هدﺎﻔﺗﺳا شﺧﺑ نﯾا زا مﺎﮕﻧھ ﮫﭼ : 
	1. ﯽﻣ رﮑﻓتﯾﺎﻣﺣ و تﺎﻣدﺧ ﺎﻣ ﮫﮐ دﯾﻧﮐ) تدﻣ دﻧﻠﺑ ﺎﯾ یرﺎﺗﻓر تﺷادﮭﺑ ،ﯽﮑﺷزﭘ یﺎھLTSS تﺣﺗ ار ﺎﻣﺷ زﺎﯾﻧ دروﻣ (ﯽﻣ رارﻗ شﺷوﭘﯽﻣﻧ تﻓﺎﯾرد ار نآ ﯽﻟو مﯾھد.دﯾﻧﮐ 
	2. ﯽﻣ ﺎﻣﺷ ﮏﺷزﭘ ﮫﮐ ﯽﺗﺑﻗارﻣ ﺎﻣهدرﮑﻧ بﯾوﺻﺗ ار دﻧﮐ ﮫﺋارا ﺎﻣﺷ ﮫﺑ دھاوﺧﯽﻣ رﮑﻓ ﺎﻣﺷ و مﯾا دﯾﻧﮐﯽﻣ ار رﺎﮑﻧﯾا دﯾﺎﺑ ﮫﮐ.مﯾدرﮐ 
	3. ﯽﻣ رﮑﻓ ﮫﮐ دﯾدرﮐ تﻓﺎﯾرد ار ﯽﻣﻼﻗا ﺎﯾ تﺎﻣدﺧﯽﻣ رارﻗ شﺷوﭘ تﺣﺗ ﺎﻣ دﯾﻧﮐ.درﮐ مﯾھاوﺧﻧ تﺧادرﭘ ﯽﻟو ،مﯾھد 
	4. ﯽﻣ رﮑﻓ نوﭼ دﯾدرﮐ تﺧادرﭘ ار ﺎﮭﻧآ ﮫﻧﯾزھ و هدرﮐ تﻓﺎﯾرد ار ﯽﻣﻼﻗا ﺎﯾ تﺎﻣدﺧ ﺎﻣﺷﯽﻣ و دﻧدوﺑ شﺷوﭘ تﺣﺗ دﯾدرﮐ.مﯾﻧﮐ تﺧادرﭘزﺎﺑ ﺎﻣﺷ ﮫﺑ مﻼﻗا ﺎﯾ تﺎﻣدﺧ نﯾا یارﺑ ﺎﻣ دﯾھاوﺧ 
	5. دﺧ یارﺑ ار ﺎﻣﺷ شﺷوﭘ ﺎﻣ.دﯾﺗﺳﯾﻧ ﻖﻓاوﻣ ﺎﻣ مﯾﻣﺻﺗ ﺎﺑ ﺎﻣﺷ و مﯾا هدرﮐ فﻗوﺗﻣ ﺎﯾ هداد شھﺎﮐ صﺎﺧ تﺎﻣ 

	• شﺧﺑ5.2شﺷوﭘ ﮫﺑ طوﺑرﻣ مﯾﻣﺻﺗ یارﺑ تﺳاوﺧرد : 
	تﯾﺎﻣﺣ و تﺎﻣدﺧ ﯽﺧرﺑ ﺎﯾ یرﺎﺗﻓر تﺷادﮭﺑ ،ﯽﮑﺷزﭘ تﺎﻣدﺧ تﻓﺎﯾرد یارﺑ شﺷوﭘ ﮫﺑ طوﺑرﻣ مﯾﻣﺻﺗ یارﺑ تﺳاوﺧرد هوﺣﻧ تدﻣدﻧﻠﺑ یﺎھ تﺎﻣدﺧ)MSSP، CBAS ﺎﯾNF ( 
	؟دﺷﮐ ﯽﻣ لوط ردﻘﭼ شﺷوﭘ ﮫﺑ طوﺑرﻣ مﯾﻣﺻﺗ تﻓﺎﯾرد 
	؟مﻧﮐ تﻓﺎﯾرد رﺗﻌﯾرﺳ ار شﺷوﭘ دروﻣ رد مﯾﻣﺻﺗ مﯾﻧاوﺗ ﯽﻣ ﺎﯾآ 
	 :ﻊﯾرﺳ ﯽﺷﺷوﭘ مﯾﻣﺻﺗ یارﺑ تﺳاوﺧرد 
	 ﺎﻣ زا تﺳاوﺧرد تاررﻘﻣ ﺎﺟﻧﯾا ردﯽﻣ رﮐذ ﻊﯾرﺳ ﯽﺷﺷوﭘ مﯾﻣﺻﺗ یارﺑ:دﻧوﺷ 
	؟درﮐ مھاوﺧ تﻓﺎﯾرد ار مﻼﻗا ﺎﯾ تﺎﻣدﺧ ﻊﻗوﻣ ﮫﭼ ،دﺷﺎﺑ ﮫﻠﺑ شﺷوﭘ دروﻣ رد مﯾﻣﺻﺗ رﮔا 
	 ؟دﺷ مھاوﺧ هﺎﮔآ روطﭼ ،دﺷﺎﺑ رﯾﺧ شﺷوﭘ مﯾﻣﺻﺗ رﮔا 

	• شﺧﺑ5.3 ﮫﻠﺣرﻣ :1 شﺧﺑ یﺎھوراد زا رﯾﻏ ﮫﺑ) ﺎھوراد و مﻼﻗا ،تﺎﻣدﺧ یارﺑ رظﻧ دﯾدﺟﺗD( 
	؟تﺳﯾﭼ رظﻧ دﯾدﺟﺗ 
	 ﮫﻠﺣرﻣ رظﻧ دﯾدﺟﺗ1 ؟تﺳﯾﭼ 
	 ﮫﻠﺣرﻣ رظﻧ دﯾدﺟﺗ تﺳاوﺧرد هوﺣﻧ1 ؟تﺳﯾﭼ 
	ﯽﻣ یرﮕﯾد صﺧﺷ ﺎﯾآ؟دﻧﮐ رظﻧ دﯾدﺟﺗ تﺳاوﺧرد نﻣ یوﺳ زا دﻧاوﺗ 
	؟مراد تﺻرﻓ ردﻘﭼ ﯽھاوﺧرظﻧدﯾدﺟﺗ یارﺑ 
	؟مﻧﮐ تﻓﺎﯾرد ار دوﺧ هدﻧورﭘ تﺷوﻧور مﻧاوﺗ ﯽﻣ ﺎﯾآ 
	ﯽﻣ نﻣ ﮏﺷزﭘ ﺎﯾآ؟دھدﺑ ﺎﻣﺷ ﮫﺑ نﻣ رظﻧ دﯾدﺟﺗ دروﻣ رد ار یرﺗﺷﯾﺑ تﺎﻋﻼطا دﻧاوﺗ 
	مﯾﻣﺻﺗ هوﺣﻧ ؟تﺳﯾﭼ رظﻧ دﯾدﺟﺗ دروﻣ رد ﺎﻣ یرﯾﮔ 
	 هﺎﮔآ "فرﺎﻌﺗﻣ" رظﻧ دﯾدﺟﺗ ﮫﺑ طوﺑرﻣ مﯾﻣﺻﺗ زا ﻊﻗوﻣ ﮫﭼ؟دﺷ مھاوﺧ 
	؟دﺷ مھاوﺧ هﺎﮔآ "ﻊﯾرﺳ" رظﻧ دﯾدﺟﺗ ﮫﺑ طوﺑرﻣ مﯾﻣﺻﺗ زا ﻊﻗوﻣ ﮫﭼ 
	ط رد نﻣ یﺎﯾازﻣ ﺎﯾآ ﮫﻠﺣرﻣ یﺎھ رظﻧ دﯾدﺟﺗ لو1 ؟درﮐ دﻧھاوﺧ ادﯾﭘ ﮫﻣادا 

	• شﺧﺑ5.4 ﮫﻠﺣرﻣ :2 شﺧﺑ یﺎھوراد زا رﯾﻏ ﮫﺑ) ﺎھوراد و مﻼﻗا ،تﺎﻣدﺧ یارﺑ رظﻧ دﯾدﺟﺗD( 
	 ﮫﻠﺣرﻣ رد ﯽﻧﺎﻣرد ﮫﻣﺎﻧرﺑ رﮔا1 ﯽﻣ ﮫﭼ تﻗوﻧآ ،دھدﺑ رﯾﺧ باوﺟ؟دوﺷ 
	 ﮫﻠﺣرﻣ رظﻧ دﯾدﺟﺗ2 ؟تﺳﯾﭼ 
	 مﻼﻗا ﺎﯾ تﺎﻣدﺧ دروﻣ رد نﻣ لﮑﺷﻣMediCal ﮫﻠﺣرﻣ رظﻧ دﯾدﺟﺗ تﺳاوﺧرد هوﺣﻧ .دﺷﺎﺑ ﯽﻣ2 ؟تﺳﯾﭼ 
	1 ﯽﮑﺷزﭘ لﻘﺗﺳﻣ ﯽﺳررﺑ ( 
	)2ﯽﺗﻟﺎﯾا ﯽﺳرداد ( 
	 مﻼﻗا ﺎﯾ تﺎﻣدﺧ دروﻣ رد نﻣ لﮑﺷﻣMedicare ﮫﻠﺣرﻣ رد .دﺷﺎﺑ ﯽﻣ2 ؟دﺗﻓا ﯽﻣ ﯽﻗﺎﻔﺗا ﮫﭼ رظﻧ دﯾدﺟﺗ 
	 ﮫﻠﺣرﻣ یﺎھ رظﻧ دﯾدﺟﺗ لوط رد نﻣ یﺎﯾازﻣ ﺎﯾآ2 ؟درﮐ دﻧھاوﺧ ادﯾﭘ ﮫﻣادا 
	؟دﺷ مھاوﺧ هﺎﮔآ مﯾﻣﺻﺗ زا روطﭼ 
	ﯽﻣ ﺎﯾآ ،دﺷﺎﺑ ﯽﻣ رﯾﺧ مدرﮐ تﺳاوﺧرد ﮫﭼﻧآ زا ﯽﺷﺧﺑ ﺎﯾ ﮫﻣھ یارﺑ مﯾﻣﺻﺗ رﮔا ؟مﻧﮐ ﮫﻣﺎﻗا ار یرﮕﯾد رظﻧ دﯾدﺟﺗ مﻧاوﺗ 

	• شﺧﺑ5.5 تﺧادرﭘ ﮫﺑ طوﺑرﻣ تﻼﮑﺷﻣ :ﮫﻧﯾزھ 
	ﯽﻣ ﺎﯾآ ﮫﮐ مﻧﮐ تﺳاوﺧرد ﺎﻣﺷ زا مﻧاوﺗﺳﯽﻧﺎﻣرد ﮫﻣﺎﻧرﺑ مﮭ هدرﮐ تﺧادرﭘ ﮫﮐ ﯽﮑﺷزﭘ مﻼﻗا و تﺎﻣدﺧ زا تﺧادرﭘزﺎﺑ نﻣ ﮫﺑ ار ما؟دﯾﻧﮐ 
	ﯽﻣ ﮫﭼﺑ رﮔا دوﺷ؟درﮐ مﯾھاوﺧﻧ تﺧادرﭘ ار ﮫﻧﯾزھ مﯾﯾوﮕ 

	 شﺧﺑ6 شﺧﺑ یﺎھوراد :D 
	• شﺧﺑ6.1ﺎﯾرد رد رﮔا : شﺧﺑ یوراد تﻓD یوراد ﮫﻧﯾزھ ﮫﮐ دﯾھاوﺧ ﯽﻣ ﺎﯾ دﯾﺗﺳھ ﮫﺟاوﻣ ﯽﺗﻼﮑﺷﻣ ﺎﺑ شﺧﺑD دﯾﻧﮐ رﺎﮑﭼ مﯾﻧﮐ تﺧادرﭘزﺎﺑ ﺎﻣﺷ ﮫﺑ ار 
	 شﺧﺑ راد ﮫﺧﺳﻧ یﺎھوراد دروﻣ رد ﺎﯾ مﻧﮐ تﺳاوﺧرد شﺷوﭘ مﯾﻣﺻﺗ یارﺑ مﻧاوﺗ ﯽﻣ ﺎﯾآD ؟مﻧﮐ رظﻧ دﯾدﺟﺗ تﺳاوﺧرد 

	• شﺧﺑ6.2؟تﺳﯾﭼ ﺎﻧﺛﺗﺳا : 
	• شﺧﺑ6.3 تﺳﻧاد ﺎﻧﺛﺗﺳا یارﺑ تﺳاوﺧرد دروﻣ رد تﺳا مزﻻ ﮫﮐ ﯽﻣﮭﻣ تﺎﮑﻧ : 
	دﯾوﮕﺑ ﺎﻣ ﮫﺑ ار ﯽﮑﺷزﭘ لﯾﻻد دﯾﺎﺑ رﮕﯾد هدﻧﻧﮐزﯾوﺟﺗ ﺎﯾ ﺎﻣﺷ ﮏﺷزﭘ 
	اوﺧرد ﮫﺑ ﺎﻣداد مﯾھاوﺧ رﯾﺧ ﺎﯾ ﮫﻠﺑ ﺦﺳﺎﭘ ﺎﻧﺛﺗﺳا یارﺑ ﺎﻣﺷ تﺳ 

	• شﺧﺑ6.4: شﺧﺑ یوراد دروﻣ رد شﺷوﭘ ﮫﺑ طوﺑرﻣ مﯾﻣﺻﺗ یارﺑ تﺳاوﺧرد هوﺣﻧD یارﺑ تﺧادرﭘزﺎﺑ ﺎﯾ شﺧﺑ یورادD ﺎﻧﺛﺗﺳا لﻣﺎﺷ ، 
	دﯾﻧﮐ رﺎﮑﭼ 
	و رطﺎﺧ ﮫﺑ رﮔا.مﯾھدﺑ "ﻊﯾرﺳ ﯽﺷﺷوﭘ مﯾﻣﺻﺗ" ﮏﯾ ﺎﻣﺷ ﮫﺑ ﮫﮐ دﯾﻧﮐ تﺳاوﺧرد ﺎﻣ زا ،دﺷﺎﺑ مزﻻ ﺎﻣﺷ ﯽﺗﻣﻼﺳ تﯾﻌﺿ 
	"ﻊﯾرﺳ ﯽﺷﺷوﭘ مﯾﻣﺻﺗ" یارﺑ تﺳاوﺧرد یﺎھ تﻠﮭﻣ 
	تﻓﺎﯾرد زوﻧھ ﮫﮐ ﯽﯾوراد دروﻣ رد "درادﻧﺎﺗﺳا ﯽﺷﺷوﭘ مﯾﻣﺻﺗ" یارﺑ تﺳاوﺧرد یﺎھ تﻠﮭﻣ دﯾا هدرﮑﻧ 
	ﮭﻣتﻠهدرﮐ یرادﯾرﺧ ًﻼﺑﻗ ﮫﮐ ﯽﯾوراد ﮫﻧﯾزھ تﺧادرﭘ دروﻣ رد "درادﻧﺎﺗﺳا ﯽﺷﺷوﭘ مﯾﻣﺻﺗ" یارﺑ تﺳاوﺧرد یﺎھدﯾا 

	• شﺧﺑ6.5 ﮫﻠﺣرﻣ :1 شﺧﺑ یﺎھوراد یارﺑ رظﻧ دﯾدﺟﺗD 
	.دﯾﻧﮐ تﺳاوﺧرد "ﻊﯾرﺳ رظﻧ دﯾدﺟﺗ" یارﺑ ،دﺷﺎﺑ مزﻻ ﺎﻣﺷ ﯽﺗﻣﻼﺳ تﯾﻌﺿو رطﺎﺧ ﮫﺑ رﮔا 
	داد دھاوﺧ ﺎﻣﺷ ﮫﺑ ار ﺎﻣ مﯾﻣﺻﺗ و هدرﮐ ﯽﺳررﺑ ار ﺎﻣﺷ رظﻧ دﯾدﺟﺗ ﺎﻣ ﯽﻧﺎﻣرد ﮫﻣﺎﻧرﺑ 
	"ﻊﯾرﺳ رظﻧ دﯾدﺟﺗ" یﺎھ تﻠﮭﻣ 
	"درادﻧﺎﺗﺳا رظﻧ دﯾدﺟﺗ" یﺎھ تﻠﮭﻣ 

	• شﺧﺑ6.6 ﮫﻠﺣرﻣ :2 شﺧﺑ یﺎھوراد یارﺑ رظﻧ دﯾدﺟﺗD 
	 ﮫﻠﺣرﻣ رد "ﻊﯾرﺳ رظﻧ دﯾدﺟﺗ" یﺎھ تﻠﮭﻣ2 
	 ﮫﻠﺣرﻣ رد "درادﻧﺎﺗﺳا رظﻧ دﯾدﺟﺗ" یﺎھ تﻠﮭﻣ2 
	 ﮫﻠﺣرﻣ رظﻧ دﯾدﺟﺗ ﮫﺑ لﻘﺗﺳﻣ ﯽﺳررﺑ دﺎﮭﻧ رﮔا2 ؟روطﭼ دھدﺑ رﯾﺧ ﺦﺳﺎﭘ ﺎﻣﺷ 

	 شﺧﺑ7ﺳرﺎﻣﯾﺑ رد رﺗ ﯽﻧﻻوط تﻣﺎﻗا شﺷوﭘ یارﺑ ﺎﻣ زا تﺳاوﺧرد :نﺎﺗ 
	• شﺧﺑ7.1 قوﻘﺣ دروﻣ رد تﺎﻋﻼطا بﺳﮐ :Medicare ﺎﻣﺷ 
	• شﺧﺑ7.2ﺣرﻣ رظﻧ دﯾدﺟﺗ : ﮫﻠ1 نﺎﺗﺳرﺎﻣﯾﺑ زا ﺎﻣﺷ صﯾﺧرﺗ ﺦﯾرﺎﺗ رﯾﯾﻐﺗ یارﺑ 
	 !!دﯾﻧزﺑ ﮓﻧز ﻻﺎﺣ نﯾﻣھ 
	؟تﺳﯾﭼ تﯾﻔﯾﮐ دوﺑﮭﺑ نﺎﻣزﺎﺳ 
	"ﻊﯾرﺳ ﯽﺳررﺑ" یارﺑ تﺳاوﺧرد 
	ﯽﻣ ﯽﻗﺎﻔﺗا ﮫﭼ ﻊﯾرﺳ ﯽﺳررﺑ لوط رد؟دﺗﻓا 
	؟روطﭼ دﺷﺎﺑ ﮫﻠﺑ ﺦﺳﺎﭘ رﮔا 
	؟روطﭼ دﺷﺎﺑ رﯾﺧ ﺦﺳﺎﭘ رﮔا 

	• شﺧﺑ7.3 ﮫﻠﺣرﻣ رظﻧ دﯾدﺟﺗ :2 ارﺑنﺎﺗﺳرﺎﻣﯾﺑ زا ﺎﻣﺷ صﯾﺧرﺗ ﺦﯾرﺎﺗ رﯾﯾﻐﺗ ی 
	ﯽﻣ ﯽﻗﺎﻔﺗا ﮫﭼ دﺷﺎﺑ ﮫﻠﺑ ﺦﺳﺎﭘ رﮔا؟دﺗﻓا 
	ﺦﺳﺎﭘ رﮔا ﯽﻣ ﯽﻗﺎﻔﺗا ﮫﭼ دﺷﺎﺑ رﯾﺧ؟دﺗﻓا 

	• شﺧﺑ7.4؟دﺗﻓا ﯽﻣ ﯽﻗﺎﻔﺗا ﮫﭼ دوﺷ یرﭘﺳ رظﻧ دﯾدﺟﺗ تﻠﮭﻣ رﮔا : 
	 ﮫﻠﺣرﻣ یوﻧﺎﺛ رظﻧ دﯾدﺟﺗ1 نﺎﺗﺳرﺎﻣﯾﺑ زا ﺎﻣﺷ صﯾﺧرﺗ ﺦﯾرﺎﺗ رﯾﯾﻐﺗ یارﺑ 
	 ﮫﻠﺣرﻣ یوﻧﺎﺛ رظﻧ دﯾدﺟﺗ2 نﺎﺗﺳرﺎﻣﯾﺑ زا ﺎﻣﺷ صﯾﺧرﺗ ﺦﯾرﺎﺗ رﯾﯾﻐﺗ یارﺑ 

	 شﺧﺑ8: ﯽﻣ رﮑﻓ رﮔا ﺎﯾ ﯽﺻﺻﺧﺗ یرﺎﺗﺳرﭘ زﮐرﻣ تﺑﻗارﻣ ،ﮫﻧﺎﺧ رد ﯽﻧﺎﻣرد تﺑﻗارﻣ ﮫﮐ دﯾﻧﮐ ) ﯽﯾﺎﭘرﺳ نارﺎﻣﯾﺑ ﻊﻣﺎﺟ ﯽﺷﺧﺑﻧاوﺗ زﮐرﻣ تﺎﻣدﺧCORFﯽﻣ ادﯾﭘ ﮫﻣﺗﺎﺧ دوز ﯽﻠﯾﺧ ( رﺎﮑﭼ دﻧﻧﮐدﯾﻧﮐ 
	• شﺧﺑ8.1درﮐ دھاوﺧ ادﯾﭘ ﮫﻣﺗﺎﺧ ﺎﻣﺷ شﺷوﭘ ﻊﻗوﻣ ﮫﭼ ﮫﮐ تﻔﮔ مﯾھاوﺧ ﺎﻣﺷ ﮫﺑ لﺑﻗ زا ﺎﻣ : 
	• شﺧﺑ8.2 ﮫﻠﺣرﻣ :1 ﺎﻣﺷ تﺑﻗارﻣ ﮫﻣادا یارﺑ رظﻧ دﯾدﺟﺗ
	؟تﺳﯾﭼ تﯾﻔﯾﮐ دوﺑﮭﺑ نﺎﻣزﺎﺳ 
	؟دﯾﻧﮐ تﺳاوﺧرد ﯽﺗﺎﻣدﺧ ﮫﭼ یارﺑ دﯾﺎﺑ 
	؟تﺳﯾﭼ نﺎﻣزﺎﺳ نﯾا ﺎﺑ سﺎﻣﺗ یارﺑ ﺎﻣﺷ تﻠﮭﻣ 
	؟دﺗﻓا ﯽﻣ ﯽﻗﺎﻔﺗا ﮫﭼ تﯾﻔﯾﮐ دوﺑﮭﺑ نﺎﻣزﺎﺳ ﯽﺳررﺑ لوط رد 
	ﯽﻣ ﯽﻗﺎﻔﺗا ﮫﭼ دﺷﺎﺑ ﮫﻠﺑ نﺎﮔدﻧﻧﮐ ﯽﺳررﺑ ﺦﺳﺎﭘ رﮔا؟دﺗﻓا 
	 رﮔاﯽﻣ ﯽﻗﺎﻔﺗا ﮫﭼ دﺷﺎﺑ رﯾﺧ نﺎﮔدﻧﻧﮐ ﯽﺳررﺑ ﺦﺳﺎﭘ؟دﺗﻓا 

	• شﺧﺑ8.3 ﮫﻠﺣرﻣ :2 رﻣ ﮫﻣادا یارﺑ رظﻧ دﯾدﺟﺗ ﺎﻣﺷ تﺑﻗا 
	ﯽﻣ ﯽﻗﺎﻔﺗا ﮫﭼ دﺷﺎﺑ ﮫﻠﺑ ﯽﺳررﺑ نﺎﻣزﺎﺳ ﺦﺳﺎﭘ رﮔا؟دﺗﻓا 
	ﯽﻣ ﯽﻗﺎﻔﺗا ﮫﭼ دﺷﺎﺑ رﯾﺧ ﯽﺳررﺑ نﺎﻣزﺎﺳ ﺦﺳﺎﭘ رﮔا؟دﺗﻓا 

	• شﺧﺑ8.4 ﮫﻠﺣرﻣ رظﻧ دﯾدﺟﺗ تﺳاوﺧرد یارﺑ تﻠﮭﻣ رﮔا :1 ؟روطﭼ دوﺷ یرﭘﺳ 
	 ﮫﻠﺣرﻣ1 ﺎﻣﺷ تﺑﻗارﻣ رﺗ ﯽﻧﻻوط ﮫﻣادا یارﺑ رظﻧ دﯾدﺟﺗ 
	 ﮫﻠﺣرﻣ2 ﺎﻣﺷ تﺑﻗارﻣ رﺗ ﯽﻧﻻوط ﮫﻣادا یارﺑ رظﻧ دﯾدﺟﺗ 

	 شﺧﺑ9ﮫﻠﺣرﻣ : ﮫﻠﺣرﻣ زا دﻌﺑ2 ﺎﻣﺷ رظﻧ دﯾدﺟﺗ یارﺑ 
	• شﺧﺑ9.1 مﻼﻗا و تﺎﻣدﺧ یارﺑ یدﻌﺑ لﺣارﻣ :Medicare 
	• شﺧﺑ9.2 مﻼﻗا و تﺎﻣدﺧ یارﺑ یدﻌﺑ لﺣارﻣ :MediCal 

	 شﺧﺑ10 تﯾﺎﮑﺷ ﮫﺋارا هوﺣﻧ : 
	ﺗﻼﮑﺷﻣ عوﻧ ﮫﭼ دروﻣ رد ﯽﺗﺳﯾﺎﺑ تﺎﯾﺎﮑﺷ؟دﺷﺎﺑ ﯽ 
	تﯾﻔﯾﮐ دروﻣ رد تﺎﯾﺎﮑﺷ 
	یرادزار ﮫﺑ طوﺑرﻣ تﺎﯾﺎﮑﺷ 
	بوﻠطﻣﺎﻧ یرﺗﺷﻣ تﺎﻣدﺧ دروﻣ رد تﺎﯾﺎﮑﺷ 
	سرﺗﺳد ﮫﺑ طوﺑرﻣ تﺎﯾﺎﮑﺷیرﯾذﭘ 
	رﺎظﺗﻧا تدﻣ ﮫﺑ طوﺑرﻣ تﺎﯾﺎﮑﺷ 
	ﯽﮔزﯾﮐﺎﭘ ﮫﺑ طوﺑرﻣ تﺎﯾﺎﮑﺷ 
	ﯽﻧﺎﺑز ﯽﺳرﺗﺳد ﮫﺑ طوﺑرﻣ تﺎﯾﺎﮑﺷ 
	ﺎﻣ ﺎﺑ تﺎطﺎﺑﺗرا یرارﻗرﺑ ﮫﺑ طوﺑرﻣ تﺎﯾﺎﮑﺷ 
	ﺎھ رظﻧ دﯾدﺟﺗ ﺎﯾ ﯽﺷﺷوﭘ تﺎﻣﯾﻣﺻﺗ ﺎﺑ ﮫطﺑار رد ﺎﻣ تﺎﻣادﻗا ندوﺑ تﻗو رﺳ ﮫﺑ طوﺑرﻣ تﺎﯾﺎﮑﺷ 
	؟دراد دوﺟو تﯾﺎﮑﺷ زا ﯽﻔﻠﺗﺧﻣ عاوﻧا ﺎﯾآ 

	• شﺧﺑ10.1ﯽﻠﺧاد تﺎﯾﺎﮑﺷ : 
	• شﺧﺑ10.2ﯽﺟرﺎﺧ تﺎﯾﺎﮑﺷ : 
	 عﻼطا ﮫﺑ ار دوﺧ تﯾﺎﮑﺷ دﯾﻧاوﺗ ﯽﻣMedicare دﯾﻧﺎﺳرﺑ 
	ﯽﻣ عﻼطا ﮫﺑ ار دوﺧ تﯾﺎﮑﺷ دﯾﻧاوﺗMediCal دﯾﻧﺎﺳرﺑ 
	ﯽﻣ ﺎﻣﺷرد یﺎھ تﺑﻗارﻣ نﺎﻣزﺎﺳ ﯽھﺎﮔآ ﮫﺑ ار دوﺧ تﯾﺎﮑﺷ دﯾﻧاوﺗدﯾﻧﺎﺳرﺑ ﺎﯾﻧرﻔﯾﻟﺎﮐ ﮓﻧھﺎﻣھ ﯽﻧﺎﻣ 
	ﯽﻣدﯾﻧﮐ مﯾﻠﺳﺗ ﯽﻧدﻣ قوﻘﺣ رﺗﻓد ﮫﺑ ار تﺎﯾﺎﮑﺷ دﯾﻧاوﺗ 
	ﯽﻣﺎﻣزﺎﺳ ﮫﺑ ار تﺎﯾﺎﮑﺷ دﯾﻧاوﺗدﯾﻧﮐ مﯾﻠﺳﺗ تﯾﻔﯾﮐ دوﺑﮭﺑ ن 

	 شﺧﺑ10 رد ﺎﻣﺷ تﯾوﺿﻋ ﮫﺑ نداد ﮫﻣﺗﺎﺧ :Cal MediConnect Plan 
	ﮫﻣدﻘﻣ 
	بﻟﺎطﻣ تﺳرﮭﻓ 

	A. رد ﺎﻣﺷ تﯾوﺿﻋ ﮫﺑ نداد ﮫﻣﺗﺎﺧCal MediConnect Plan 
	B. رد ﺎﻣﺷ تﯾوﺿﻋ ﮫﺑ نداد ﮫﻣﺗﺎﺧCal MediConnect Plan 
	C. ﮫﻣﺎﻧرﺑ رد تﯾوﺿﻋ هوﺣﻧCal MediConnect ؟تﺳﯾﭼ یرﮕﯾد 
	D. تﺎﻣدﺧ تﻓﺎﯾرد هوﺣﻧMedicare و MediCal ﮫﻧﺎﮔادﺟ تروﺻ ﮫﺑ 
	D1یﺎھ شور . تﺎﻣدﺧ تﻓﺎﯾردMedicare 

	D2تﺑﻗارﻣ تﻓﺎﯾرد هوﺣﻧ . 
	E. ﮫﻣﺎﻧرﺑ رد ﺎﻣﺷ تﯾوﺿﻋ ﮫﮑﯾﻧﺎﻣز ﺎﺗCal MediConnect و تﺎﻣدﺧ تﻓﺎﯾرد ﮫﺑ ،هدرﮑﻧ ادﯾﭘ ﮫﻣﺗﺎﺧداد دﯾھاوﺧ ﮫﻣادا ﺎﻣ ﯽﻧﺎﻣرد ﮫﻣﺎﻧرﺑ ﻖﯾرط زا ﺎھوراد 
	F. رد ﺎﻣﺷ تﯾوﺿﻋ ﮫﺑ نداد ﮫﻣﺗﺎﺧ تروﺻ رد طﯾارﺷ رﯾﺎﺳCal MediConnect Plan end 
	G. مﯾﻧاوﺗ ﯽﻣﻧ ﺎﻣ ﮫﻣﺎﻧرﺑ ﺎﻣﺷ ﯽﺗﻣﻼﺳ ﮫﺑ طوﺑرﻣ لﯾﻟد رھ ﮫﺑ ﮫﮐ مﯾﻧﮐ تﺳاوﺧرد ﺎﻣﺷ زاCal MediConnect دﯾﻧﮐ کرﺗ ار ﺎﻣ 
	H. دﯾﻧﮐ تﯾﺎﮑﺷ مﯾداد ﮫﻣﺗﺎﺧ ﺎﻣ ﯽﻧﺎﻣرد ﮫﻣﺎﻧرﺑ رد ﺎﻣﺷ تﯾوﺿﻋ ﮫﺑ ﮫﮑﯾﺗروﺻ رد دﯾراد ﻖﺣ ﺎﻣﺷ 
	I. ؟دﯾﻧﮐ تﻓﺎﯾرد ﯽﻧﺎﻣرد ﮫﻣﺎﻧرﺑ رد دوﺧ تﯾوﺿﻋ ﮫﻣﺗﺎﺧ دروﻣ رد ار یرﺗﺷﯾﺑ تﺎﻋﻼطا دﯾﻧاوﺗ ﯽﻣ ﺎﺟﮐ زا 
	 شﺧﺑ11 ﯽﻧوﻧﺎﻗ یﺎھ ﮫﯾﻣﻼﻋا : 
	ﮫﻣدﻘﻣ 
	بﻟﺎطﻣ تﺳرﮭﻓ

	A. ﮫﯾﻣﻼﻋا ﺎھ نوﻧﺎﻗ دروﻣ رد 
	B. ضﯾﻌﺑﺗ مدﻋ دروﻣ رد ﮫﯾﻣﻼﻋا 
	Health Net Cal MediConnect : 

	C. ﯾﻣﻼﻋا هرﺎﺑ رد ﮫMedicare و مود هدﻧﻧﮐ تﺧادرﭘ ناوﻧﻋ ﮫﺑMediCal هدﻧﻧﮐ تﺧادرﭘ ناوﻧﻋ ﮫﺑهرﺎﭼ نﯾرﺧآ 
	D. ثﻟﺎﺛ صﺧﺷ تﯾﻟوﺋﺳﻣ 
	E. لﻘﺗﺳﻣ نارﺎﮑﻧﺎﻣﻧﯾﭘ 
	F. د بﻠﻘﺗﯽﻧﺎﻣرد تﺑﻗارﻣ ﮫﻣﺎﻧرﺑ ر 
	G. لرﺗﻧﮐ زا ﮫﮐ ﯽطﯾارﺷHealth Net دﻧﺗﺳھ جرﺎﺧ 
	H. ﯽﺻوﺻﺧ مﯾرﺣ ظﻔﺣ هوﯾﺷ زا عﻼطا 
	شﺷوﭘ تﺣﺗ یﺎھ تﯾﺻﺧﺷ ضراوﻋ: 
	**هوﯾﺷ ﮫﯾﻋﻼطاتﺑﺛ یارﺑ ﯽﺻوﺻﺧ مﯾرﺣ ظﻔﺣ یﺎھشﺧﺑ زا ﮏﯾ رھ رد نﺎﮔدﻧﻧﮐ مﺎﻧ یﺎھHealth Net مھ رﯾز ردﯽﻣ لﺎﻣﻋادﻧوﺷ : 
	تظﺎﻔﺣ زا ﯽﻠﺧاد یﺎھPHI ﮏﯾﻧورﺗﮑﻟا و بوﺗﮑﻣ ،ﯽھﺎﻔﺷ: 
	هدﺎﻔﺗﺳایرﮔﺎﺷﻓا و ﺎھ زﺎﺟﻣ یﺎھPHI: 
	 یﺎﺷﻓا یارﺑ زﺎﯾﻧ دروﻣ ﺎﯾ زﺎﺟﻣ دراوﻣ رﯾﺎﺳPHI ﺎﻣﺷ: 
	 یﺎھ یرﮔﺎﺷﻓا و ﺎھ هدﺎﻔﺗﺳاPHI دﻧراد زوﺟﻣ ﮫﺑ زﺎﯾﻧ ﮫﮐ ﺎﻣﺷ 
	یدرﻓ قوﻘﺣ 
	.داد مﯾھاوﺧﻧ مﺎﺟﻧا ﺎﻣﺷ ﮫﯾﻠﻋ ﯽﻣادﻗا ﭻﯾھ تﯾﺎﮑﺷ مﯾظﻧﺗ رطﺎﺧ ﮫﺑ ﺎﻣ 
	ﻋﻼطاسﺎﻣﺗ تﺎ 
	ﯽﻟﺎﻣ تﺎﻋﻼطا ﯽﺻوﺻﺧ مﯾرﺣ ﮫﯾﻋﻼطا 

	 شﺧﺑ12 مﮭﻣ یﺎھ هژاو فﯾرﻌﺗ : 
	ﮫﻣدﻘﻣ 

	:ﮫﯾﻟوا دﯾﯾﺄﺗ زا ﮫﯾدﯾﯾﺄﺗHealth Net Cal MediConnect هدﻧھد ﮫﺋارا تﯾزﯾو ﺎﯾ صﺎﺧ سﯾورﺳ ﺎﯾ وراد ﮏﯾ تﻓﺎﯾرد زا لﺑﻗ دﯾﺎﺑ ار ،دﯾﻧﮑﻧ تﻓﺎﯾرد ار هزﺎﺟا نﯾا رﮔا .دﯾﻧﮐ تﻓﺎﯾرد ﮫﮑﺑﺷ زا جرﺎﺧHealth Net Cal MediConnect شﺷوﭘ ار تﺎﻣدﺧ ﮫﻧﯾزھ تﺳا نﮑﻣﻣدھدﻧ. 
	ﮫﺋارا ﺎﯾ ﺎﻣﺷ ﮏﺷزﭘ ﮫﮐ دﻧﺗﺳھ شﺷوﭘ تﺣﺗ ﯽﻧﺎﻣز ﺎﮭﻧﺗ ﮫﮑﺑﺷ ﯽﮑﺷزﭘ تﺎﻣدﺧ ﯽﺧرﺑﮐ ﺎﻣ ﯽﻧﺎﻣرد ﮫﻣﺎﻧرﺑ زا ار ﮫﯾﻟوا دﯾﯾﺄﺗ یرﮕﯾد ﮫﮑﺑﺷ هدﻧﻧدﯾﻧﮐ تﻓﺎﯾرد . 
	 یﺎﺿﻋا ﯽﺗﺎﻋﻼطا ﮫﭼرﺗﻓدHealth Net Cal MediConnect 





