
      

  

          

 

 

 

 

 

  

          

           

       

        

             

      

           

             

             

        

   

    

  

    

     

ԽՆԴՐԱՆՔ՝ MEDICARE-Ի ԿՈՂՄԻՑ ՆՇԱՆԱԿՎԱԾ ԴԵՂԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԾԱԾԿՈՒՅԹԻ 
ՍԱՀՄԱՆՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

Այս ձևաթուղթը կարող է մեզ ուղարկվել էլեկտրոնային փոստով կամ ֆաքսով. 

Հասցե՝ Ֆաքսի համար՝ 
Medicare Part D 1-800-977-8226 

Prior Authorization Department 

P.O. Box 419069 

Rancho Cordova, CA 95741 

Դուք կարող եք ծածկույթի սահմանման վերաբերյալ հարցեր տալ՝ զանգահարելով 1-855-464-3571 

(Los Angeles County), 1-855-464-3572 հեռախոսահամարով (San Diego County) կամ մեր կայքի 
միջոցով՝ www.healthnet.com/calmediconnect: Հեռատիպ (TTY) օգտագործողների համար՝ 711: 

Աշխատանքային ժամերն են 08:00-20:00-ը՝ երկուշաբթիից մինչև ուրբաթ: Աշխատանքային 
ժամերից դուրս կամ շաբաթ-կիրակի և տոն օրերին Դուք կարող եք հաղորդագրություն թողնել: Ձեզ 
հետ կզանգահարեն հաջորդ աշխատանքային օրվա ընթացքում: 

Ով կարող է դիմել խնդրանքով. Ձեզ ապահովագրողը կարող է ապահովագրության վերաբերյալ 
սահմանում խնդրել ձեր անունից: Եթե ցանկանում եք, որպեսզի մեկ այլ անձ դիմի խնդրանքով, 

(ինչպես, օրինակ՝ ընտանիքի անդամը կամ ընկերը), այդ անձը պետք է լինի ձեր ներկայացուցիչը: 

Դիմեք մեզ՝ իմանալու համար, թե ինչպես դիմել ներկայացուցչին: 

Անդամագրվողի վերաբերյալ տեղեկատվություն 
Անդամագրվողի անունը Ծննդյան ամսաթիվը 

Անդամագրվողի հասցեն 

Քաղաք Նահանգ Փոստային դասիչ 

Հեռախոս Անդամագրվողի նույնականացման (ID) # 

H3237_19_CovDetForm_Accepted _11062018 (ARM) 

www.healthnet.com/calmediconnect


            

 

  

    

 

    

 

        

     

          

        

       

       

          

       

    

         

     

          

           

      

             

  

            

         

 

          

       

         

 

Այս հատվածը լրացրեք ՄԻԱՅՆ այն դեպքում, եթե դիմող անձն անդամագրվողը կամ բաժանորդը 
չէ: 

Դիմողի անունը 

Դիմողի փոխհարաբերությունը անդամագրվողի հետ 

Հասցե 

Քաղաք Նահանգ Փոստային դասիչ 

Հեռախոս 

Փաստաթղթերի ներկայացումն անդամագրվող անձից կամ անդամագրվողին դեղատոմս դուրս 
գրողից զատ այլ անձի կողմից. 

Կցեք փաստաթղթերը՝ մատնանշելով այն մարմինը, որը պետք է ներկայացնի անդամագրվողին 
(Ներկայացուցչի լիազորման լրացված CMS-1696 ձևաթուղթ կամ գրավոր համարժեք): 

Ներկայացուցիչ նշանակելու վերաբերյալ լրացուցիչ տեղեկատվություն ստանալու նպատակով 
կապ հաստատեք ձեր պլանի կամ 1-800-Medicare-ի հետ: 

Ձեր կողմից պահանջվող դեղատոմսով նշանակված դեղամիջոցի անվանումը (եթե հայտնի է, 

ներառեք ամսական կտրվածքով պահանջվող դեղաչափը և քանակը). 

ԾԱԾԿՈՒՅԹԻ ՍԱՀՄԱՆՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋԻ ՏԵՍԱԿԸ 

Ես կարիք ունեմ մի դեղամիջոցի, որը ապահովագրությամբ ծածկվող դեղամիջոցների պլանի 
ցանկում ներառված չէ (դեղացանկով նախատեսված բացառություն):* 

Ես օգտագործում եմ մի դեղամիջոց, որը նախկինում ներառված է եղել ապահովագրությամբ 
ծածկվող դեղամիջոցների պլանի ցանկում, սակայն հանվում է կամ հանվել է այս ցանկից 
ապահովագրական պլանի տարվա ընթացքում (դեղացանկով նախատեսված բացառություն):* 

 Ես խնդրում եմ նախնական թույլտվություն՝ դեղատոմս դուրս գրողի կողմից՝ ինձ համար դուրս 
գրված դեղամիջոցի համար:* 

 Ես բացառություն եմ խնդրում այն պահանջից, որպեսզի ես փորձեմ մեկ այլ դեղամիջոց՝ 
նախքան ինձ համար դեղատոմս դուրս գրողի կողմից դեղատոմս ստանալը (դեղացանկով 
նախատեսված բացառություն):* 

 Ես խնդրում եմ բացառություն պլանի՝ իմ դեղահաբերի քանակի սահմանափակման 
(քանակային սահմանաչափ) վերաբերյալ, որ կարող եմ ստանալ այնպես, որպեսզի դեղատոմս 
դուրս գրողի կողմից ինձ համար դուրս գրված քանակությամբ դեղահաբերը (դեղացանկով 
նախատեսված բացառություն):* 



            

              

            

 

           

            

     

           

             

  

           

           

      

        

          

        

  

           
 

    

            

        

       

          

         

         

           

           

 

Եթե դեղամիջոցի պլանը դեղատոմս դուրս գրողի կողմից ինձ համար դուրս գրված դեղամիջոցի 
համար պահանջում է ավելի մեծ համավճար, քան իմ վիճակը բուժող մեկ այլ դեղամիջոցի համար, 

և ես ցանկանում եմ վճարել ավելի ցածր համավճար (բացառություն առաջին ընտրության դեղերի 
ցանկից):* 

Ես օգտագործում եմ մի դեղամիջոց, որը նախկինում ներառել համավճարի ավելի ցածր 
սանդղակ, բայց մղվում է կամ մղվել է համավճարի ավելի բարձր սանդղակի (բացառություն 
առաջին ընտրության դեղերի ցանկից):* 

 Իմ դեղամիջոցի պլանն ինձնից նախատեսվածից ավելի մեծ համավճար է պահանջում: 

 Ես ուզում եմ, որպեսզի ինձ փոխհատուցեն ծածկված դեղամիջոցի դեղատոմսը, որը վճարել եմ 
իմ գրպանից: 

*ՆՇՈՒՄ. Եթե Դուք խնդրում եք դեղացանկից դուրս կամ առաջին ընտրության դեղերի փոխարեն 
այլ դեղեր, ձեր դեղատոմս դուրս գրողը ՊԵՏՔ է ապահովի ձեր պահանջը հաստատող 
հայտարարություն: Նախնական թույլտվության ստացման ենթակա խնդրանքները (կամ 
օգտագործման կառավարման որևէ այլ պահանջ), կարող է պահանջել աջակցող 
տեղեկատվություն: Ձեր դեղատոմս դուրս գրողը ձեր խնդրանքին աջակցելու նպատակով կարող է 
օգտագործել կից «բացառության խնդրանքի կամ նախնական թույլտվությանը աջակցելու համար 
անհրաժեշտ աջակցող տեղեկատվությունը»: 

Լրացուցիչ տեղեկատվությունը, որ պետք է ի նկատի ունենանք (կցեք ցանկացած աջակցող 
փաստաթղթեր). 

Կարևոր նշում. Արագացված որոշումներ 
Եթե ձեր ապահովագրողը կարծում է, որ ստանդարտ որոշման համար 72 ժամ սպասելը կարող է 
լրջորեն վնասել ձեր կյանքը, առողջությունը կամ առավելագույն գործառույթը վերականգնելու 
կարողությունը, Դուք կարող եք արագացված (արագ) որոշում խնդրել: Եթե ձեր ապահովագրողը 
նշում է, որ 72 ժամ սպասելը կարող է լրջորեն վնասել ձեր առողջությունը, մենք 24 ժամվա 
ընթացքում ավտոմատ կերպով ձեզ որոշում կտրամադրենք: Եթե արագացված որոշում ստանալու 
հարցում չստանաք ձեր ապահովագրողի աջակցությունը, մենք կորոշենք, թե արդյոք ձեր դեպքի 
համար արագ որոշման կարիք կա: Դուք չեք կարող պահանջել արագացված կարգով ծածկույթի 
սահմանում, եթե մեզ խնդրում եք հետ վճարել դեղատոմսային մի դեղամիջոցի համար, որ արդեն 
ստացել եք: 



           

           

 

  

        

         

       

       

          

        

         

    

     

 

 

    

   

   

    

     

 

 

   

   

  

 

 

     

  

 ՆՇԵՔ ԱՅՍ ՎԱՆԴԱԿԸ, ԵԹԵ ԿԱՐԾՈՒՄ ԵՔ, ՈՐ 24 ԺԱՄՎԱ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԻՔ 
ՈՒՆԵՔ (եթե աջակցող հայտարարություն ունեք ձեր ապահովագրողի կողմից, այն կցեք այս 
խնդրանքին): 

Ստորագրություն՝ Ամսաթիվ՝ 

Բացառության խնդրանքի կամ նախնական թույլտվության համար աջակցող տեղեկատվություն 

ԴԵՂԱՑԱՆԿԸ ԵՎ ԱՌԱՋԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ԴԵՂԵՐԻՑ ԲԱՑԱՌՈՒԹՅԱՆ խնդրանքները չեն կարող 
ընթացք ստանալ առանց ապահովագրողի աջակցող հայտարարության: ՆԱԽՆԱԿԱՆ 
ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ խնդրանքները կարող են պահանջել աջակցող տեղեկատվություն: 

 ԽՆԴՐԱՆՔ՝ ԱՐԱԳԱՑՎԱԾ ՎԵՐԱՆԱՅՄԱՆ ՀԱՄԱՐ. Նշելով այս վանդակը և ստորև 
ստորագրելով՝ ես հաստատում եմ, որ 72-ժամյա ստանդարտ վերանայման ժամանակահատվածը 
կարող է լրջորեն վնասել առավելագույն գործառույթ ստանալու անդամագրվողի կարողությանը, 

նրա կյանքին կամ առողջությանը: 

Դեղատոմս դուրս գրողի վերաբերյալ տեղեկատվությունը 
Անուն 

Հասցե 

Քաղաք Նահանգ Փոստային դասիչ 

Գրասենյակի հետախոսահամար Ֆաքս 

Անդամագրվողի ստորագրությունը Ամսաթիվ 

Ախտորոշում և բժշկական տեղեկատվություն 
Դեղամիջոց՝ Դեղամիջոցի դեղաչափը և ընդունման 

ձևը՝ 
Հաճախականությունը՝ 

Նոր նշանակման ԿԱՄ 
թերապիայի նշանակման օրը՝ 

Թերապիայի ակնկալվող 
տևողությունը՝ 

Քանակ՝ 

Հասակ/Քաշ՝ Ալերգիա դեղամիջոցների նկատմամբ՝ Ախտորոշում՝ 

Խնդրանքի հիմնավորում 



          

         

        

        

       

          

       

    

        

       

     

        

        

            

          

          

      

    

  

          

          

   

Այլընտրանքային դեղամիջոց(ներ), որոնք հակացուցված են կամ նախկինում փորձել եք, բայց 
եղել են անբարենպաստ հետևանքներ, օրինակ՝ թունավորումը, ալերգիան կամ բուժման 
ձախողումը [Մասնավորեցրեք ստորև. (1) Հակացուցված կամ նախկինում փորձած 
դեղամիջոց(ներ), (2) անբարենպաստ արդյունք՝ յուրաքանչյուրի համար, (3) յուրաքանչյուր 
դեղամիջոց(ներ)ի ընդունման արդյունքում բուժման ձախողում, բուժման տևողությունը] 

Հիվանդը կայուն է ընթացիկ դեղամիջոց(ներ)ի ընդունմամբ, դեղի փոփոխության հետ կապված 
անբարենպաստ նշանակալի կլինիկական արդյունք [Մասնավորեցնել ստորև. Ակնկալվող 
անբարենպաստ նշանակալի կլինիկական արդյունք] 

Տարբեր դեղափափերի և/կամ ավելի բարձր դեղաչափերի ձևաթղթի բժշկական 
անհրաժեշտություն[Մասնավորեցնել ստորև. (1) Դեղաչափ(եր)ի ձև(եր)ը և/կամ փորձած 
դեղաչափ(եր)ը, (2) բացատրել բժշկական պատճառը] 

Խնդրել բացառություն՝ դեղացանկից դուրս առաջին ընտրության դեղերի համար 
[Մասնավորեցնել ստորև. (1) Դեղացանկը կամ նախընտրելի դեղամիջոցները, որոնք 
հակացուցված են կամ ունեցել են անհաջող կիրառություն կամ չեն եղել նույնքան արդյունավետ, 

ինչպես որ պահանջվող դեղամիջոցը, (2) կամ բուժման ձախողումը, յուրաքանչյուր դեղամիջոցով 
բուժման տևողությունը և անբարենպաստ արդյունքը(3), եթե ոչ այնքան արդյունավետ է, 

յուրաքանչյուր դեղամիջոցի թերապիայի տևողությունը և արդյունքը] 

 Այլ (բացատրել ստորև) 

Պահանջվող բացատրություն 

Health Net Community Solutions, Inc.-ը բժշկական ապահովագրության պլան է, որը պայմանագրեր 
ունի և՛ Medicare-ի, և՛ Medi-Cal-ի հետ՝ մասնակիցներին երկու ծրագրերի ապահովագրական 
նպաստները տրամադրելու համար: 

ATTENTION: If you do not speak English, language assistance services, free of charge, are available to you. 
Call 1-855-464-3571 in Los Angeles County or 1-855-464-3572 in San Diego County (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. 



   

 

   

  

  

   

  

    

   

   

      

  

     

    

    

     

       

  

  

    

 

  

 

  

  

 

Health Net Cal MediConnect Nondiscrimination Notice 

Health Net Community Solutions, Inc. (Health Net Cal MediConnect Plan (Medicare-Medicaid Plan)) 

complies with applicable federal civil rights laws and does not discriminate on the basis of race, color, 

national origin, age, disability, or sex.  Health Net Cal MediConnect does not exclude people or treat 

them differently because of race, color, national origin, age, disability, or sex. 

Health Net Cal MediConnect: 

• Provides free aids and services to people with disabilities to 
communicate effectively with us, such as qualified sign language 

interpreters and written information in other formats (large print, 

accessible electronic formats, other formats). 

• Provides free language services to people whose primary language 
is not English, such as qualified interpreters and information written 

in other languages. 

If you need these services, contact the Health Net Cal MediConnect 

Customer Contact Center at 1-855-464-3571 (Los Angeles), 

1-855-464-3572 (San Diego) (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. 

If you believe that Health Net Cal MediConnect has failed to provide these services or discriminated in 

another way on the basis of race, color, national origin, age, disability or sex, you can file a grievance 

by calling the number above and telling them you need help filing a grievance; the Health Net Cal 

MediConnect Customer Contact Center is available to help you. 

You can also file a civil rights complaint with the U.S. Department of Health and Human Services, 

Office for Civil Rights, electronically through the Office for Civil Rights Complaint Portal, available at 

https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf or by mail or phone at: U.S. Department of Health and 

Human Services, 200 Independence Avenue SW, Room 509F, HHH Building, Washington, DC 20201, 

1-800–368–1019, (TDD: 1-800–537–7697).  Complaint forms are available at 

http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html. 
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Multi-Language Insert 
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 दें: ्दद आप बोलत ैं े ें भयाषया सहया्तया से ं ैंे ह तो आपक ललए मुफत म वयाए उपलब्ध ह। 
1-855-464-3571 (Los Angeles), 1-855-464-3572 (San Diego) (TTY: 711). पर कॉल करें।. 

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 گان برای شما فراهم می باشد. بايالت زبانی بصورت رايد، تسهيتوجه: اگر به زبان فارسی گفتگو می کن
.(TTY: 711) 1-855-464-3572 (San Diego), 1-855-464-3571 (Los Angeles) 

Thai: เรยีน: ถา้คณุพดูภาษาไทยคณุสามารถใชบ้รกิารชว่ยเหลอืทางภาษาไดฟ้ร ี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: ប្រយ័ សនជាអ្នកនយាយ ភាសាខ្មែរ, បសវាជនួយខ្ំ ្ន នគតឈលត្ន៖ ប្រើ ិ ិ កភាសា បោយមិ ិ ួ ្ន 
គអាចមានសំរា្រ្់រំបរអ្នក។ ចូរ ទូរស័ព្ទ 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 ਪੰ ਜਾਬੀ 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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