درﺧواﺳت ﺑﺎزﺑﯾﻧﯽ رای ﻋدم ﭘذﯾرش داروی ﻧﺳﺧﮫای Medicare
از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﻣﺎ ،(Medicare-Medicaid Plan) Health Net Cal MediConnect Plan ،درﺧواﺳت ﺷﻣﺎ ﺑرای ﭘوﺷش
دادن )ﯾﺎ ﺗﺎﻣﯾن ھزﯾﻧﮫ( داروھﺎی ﻧﺳﺧﮫای ﻧﭘذﯾرﻓﺗﮫاﯾم ،ﺣﻖ اراﺋﮫ درﺧواﺳت ﺑﺎزﺑﯾﻧﯽ )اﻋﺗراض ﺑﮫ( اﯾن رای ﺑرای ﺷﻣﺎ ﻣﺣﻔوظ اﺳت.
از ﺗﺎرﯾﺦ "اطﻼﻋﯾﮫ ﻋدم ﭘذﯾرش ﭘوﺷش داروی ﻧﺳﺧﮫای  60 Medicareروز ﻓرﺻت دارﯾد ﮐﮫ درﺧواﺳت ﺑﺎزﺑﯾﻧﯽ را اراﺋﮫ ﮐﻧﯾد.
اﯾن ﻓرم را ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﺑﺎ ﭘﺳت ﯾﺎ ﻧﻣﺎﺑر ﺑرای ﻣﺎ ﺑﻔرﺳﺗﯾد:
ﺷﻣﺎره ﻧﻣﺎﺑر:
1-877-713-6189

ﻧﺷﺎﻧﯽ:
)Health Net Cal MediConnect Plan (Medicare-Medicaid Plan
Attention: Appeals and Grievances Department
P.O. Box 10422
Van Nuys, CA 91410-0422

ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺗﺟدﯾد ﻧظر ﺧود را ﻣﯽﺗواﻧﯾد از طرﯾﻖ وبﺳﺎﯾت ﻣﺎ ﺑﮫ ﻧﺷﺎﻧﯽ  www.healthnet.com/calmediconnectﻧﯾز
ﻣطرح ﮐﻧﯾد .درﺧواﺳتھﺎی ﺗﺟدﯾد ﻧظر ﺳرﯾﻊ ﺑﮫ ﺻورت ﺗﻠﻔﻧﯽ ﺑﺎ ﺷﻣﺎره  (Los Angeles County) 1-855-464-3571ﯾﺎ
 (TTY: 711) (San Diego County) 1-855-464-3572ﻗﺎﺑل طرح اﺳت .از  8ﺻﺑﺢ ﺗﺎ  8ﺷب دوﺷﻧﺑﮫ ﺗﺎ ﺟﻣﻌﮫ
ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﺑﺎ ﺷﻣﺎرهھﺎی ذﮐر ﺷده ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد .در ﺳﺎﻋﺎت ﻏﯾر اداری ،در ﺗﻌطﯾﻼت آﺧر ھﻔﺗﮫ ﯾﺎ روزھﺎی ﺗﻌطﯾل ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﭘﯾﺎم
ﺑﮕذارﯾد .در ﻧﺧﺳﺗﯾن روز ﮐﺎری ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ﺗﻣﺎس ﮔرﻓﺗﮫ ﻣﯽﺷود.
ﭼﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗواﻧﻧد درﺧواﺳت اراﺋﮫ ﮐﻧﻧد :ﭘزﺷﮏ ﺗﺟوﯾزﮐﻧﻧده ﻣﯽﺗواﻧد درﺧواﺳت اﺳﺗﯾﻧﺎف را از طرف ﺷﻣﺎ اراﺋﮫ ﮐﻧد .اﮔر
ﻣﯽﺧواھﯾد ﺷﺧص دﯾﮕری )ﻣﺛﻼً ﯾﮑﯽ از ﺑﺳﺗﮕﺎن ﯾﺎ دوﺳﺗﺎن( از طرف ﺷﻣﺎ درﺧواﺳت اﺳﺗﯾﻧﺎف اراﺋﮫ ﮐﻧد ،آن ﺷﺧص ﺑﺎﯾد ﻧﻣﺎﯾﻧده
ﺷﻣﺎ ﺑﺎﺷد .ﺑرای ﮐﺳب اطﻼﻋﺎت درﺑﺎره ﺗﻌﯾﯾن ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد.
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اطﻼﻋﺎت ﻓرد ﺛﺑتﻧﺎم ﮐﻧﻧده
ﺗﺎرﯾﺦ ﺗوﻟد

ﻧﺎم ﻓرد ﺛﺑتﻧﺎم ﮐﻧﻧده
ﻧﺷﺎﻧﯽ ﻓرد ﺛﺑتﻧﺎم ﮐﻧﻧده
ﺷﮭر

اﯾﺎﻟت

ﮐد ﭘﺳﺗﯽ

ﺗﻠﻔن
ﺷﻣﺎره ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻋﺿو ﺛﺑتﻧﺎم ﮐﻧﻧده
ﺑﺧش زﯾر را ﻓﻘط در ﺻورﺗﯽ ﭘر ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﻓرد اراﺋﮫﮐﻧﻧده اﯾن درﺧواﺳت ھﻣﺎن ﻓرد ﺛﺑتﻧﺎم ﮐﻧﻧده ﻧﺑﺎﺷد:
ﻧﺎم ﻓرد درﺧواﺳتﮐﻧﻧده
ﻧﺳﺑت ﻓرد درﺧواﺳتﮐﻧﻧده ﺑﺎ ﻓرد ﺛﺑتﻧﺎم ﮐﻧﻧده
ﻧﺷﺎﻧﯽ
ﺷﮭر

اﯾﺎﻟت

ﮐد ﭘﺳﺗﯽ

ﺗﻠﻔن
اﺳﻧﺎد ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ﻣرﺑوط ﺑﮫ درﺧواﺳتھﺎی اﺳﺗﯾﻧﺎف اراﺋﮫ ﺷده از ﺳوی اﻓرادی ﻏﯾر از ﻓرد ﺛﺑتﻧﺎم ﮐﻧﻧده ﯾﺎ ﭘزﺷﮏ ﺗﺟوﯾزﮐﻧﻧده ﻓرد
ﺛﺑتﻧﺎم ﮐﻧﻧده:
اﺳﻧﺎد ﻧﺷﺎندھﻧده ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ﻓرد ﺛﺑتﻧﺎم ﮐﻧﻧده را ﭘﯾوﺳت ﮐﻧﯾد )ﻓرم ﭘر ﺷده ﻣﺟوز ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ  CMS-1696ﯾﺎ ﻣﻌﺎدل ﻣﮑﺗوب آن(؛
اﻟﺑﺗﮫ اﮔر اﯾن اﺳﻧﺎد در ﺳطﺢ ﺻدور رای ﭘوﺷش اراﺋﮫ ﻧﺷده ﺑﺎﺷد .ﺑرای ﮐﺳب اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر در ﻣورد اﻧﺗﺻﺎب ﻧﻣﺎﯾﻧده ،در 24
ﺳﺎﻋت ﺷﺑﺎﻧﮫروز و  7روز ھﻔﺗﮫ ﺑﺎ طرح ﺧود ﯾﺎ ﺑﺎ
 (TTY: 1-877-486-2048) (1-800-633-4227) 1-800-Medicareﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد.
داروی ﻧﺳﺧﮫای درﺧواﺳﺗﯽ:
ﻧﺎم دارو:

ﻗدرت/ﻣﻘدار/دوز:

آﯾﺎ در ﻣدت رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ درﺧواﺳت اﺳﺗﯾﻧﺎف اﯾن دارو را ﺧرﯾدهاﯾد؟ ☐ ﺑﻠﮫ
اﮔر »ﺑﻠﮫ«:
ﺗﺎرﯾﺦ ﺧرﯾد:
ﻧﺎم و ﺷﻣﺎره ﺗﻠﻔن داروﺧﺎﻧﮫ:

ﻣﺑﻠﻎ ﭘرداﺧت ﺷده$ :

☐ ﺧﯾر
)روﻧوﺷت رﺳﯾد را ﭘﯾوﺳت ﮐﻧﯾد(

اطﻼﻋﺎت ﭘزﺷﮏ ﺗﺟوﯾزﮐﻧﻧده
ﻧﺎم
ﻧﺷﺎﻧﯽ
ﺷﮭر
ﺗﻠﻔن دﻓﺗر

ﮐد ﭘﺳﺗﯽ

اﯾﺎﻟت
ﻧﻣﺎﺑر

ﻓرد ﭘﺎﺳﺧﮕو در دﻓﺗر
ﻧﮑﺗﮫ ﻣﮭم :ﺗﺻﻣﯾمﮔﯾری ﺳرﯾﻊ
اﮔر ﺷﻣﺎ ﯾﺎ ﭘزﺷﮏ ﺗﺟوﯾزﮐﻧﻧده ﺗﺷﺧﯾص دھﯾد ﮐﮫ اﻧﺗظﺎر  7روزه ﺑرای درﯾﺎﻓت رای اﺳﺗﺎﻧدارد ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﮫ ﺟﺎن ،ﺳﻼﻣت ﯾﺎ
ﺗواﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻣﻠﮑرد ﮐﺎﻣل ﻟطﻣﮫ ﺑزﻧد ،ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﺧواﺳﺗﺎر ﺻدور رای ﺳرﯾﻊ )ﻓوری( ﺷوﯾد .اﮔر ﭘزﺷﮏ ﺗﺟوﯾزﮐﻧﻧده ﺛﺎﺑت ﮐﻧد
ﮐﮫ اﻧﺗظﺎر  7روزه ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﮫ ﺳﻼﻣت ﺷﻣﺎ آﺳﯾب ﺟدی ﺑزﻧد ،ﻣﺎ ﺑﮫ طور ﺧودﮐﺎر رای ﺧود را ظرف  72ﺳﺎﻋت ﺑﮫ ﺷﻣﺎ اﻋﻼم
ﻣﯽﮐﻧﯾم .اﮔر ﭘزﺷﮏ ﺗﺟوﯾزﮐﻧﻧده درﺧواﺳت ﺷﻣﺎ ﺑرای ﺑﺎزﻧﮕری ﺳرﯾﻊ را ﺗﺎﯾﯾد ﻧﮑﻧد ،ﻣﺎ طوری ﺗﺻﻣﯾمﮔﯾری ﻣﯽﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﮔوﯾﯽ
ﭘروﻧده ﺷﻣﺎ ﻧﯾﺎزﻣﻧد ﺗﺻﻣﯾمﮔﯾری ﺳرﯾﻊ اﺳت .ﺑرای اراﺋﮫ درﺧواﺳت ﺑﺎزﭘرداﺧت وﺟﮭﯽ ﮐﮫ ﻗﺑﻼً ﺑرای ﺧرﯾد دارو ﭘرداﺧت ﮐرده اﯾد،
ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺧواﺳﺗﺎر اﺳﺗﯾﻧﺎف ﻓوری ﺷوﯾد.
☐ اﮔر ﻓﮑر ﻣﯽﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ظرف  72ﺳﺎﻋت درﺑﺎره درﺧواﺳت ﺷﻣﺎ ﺗﺻﻣﯾمﮔﯾری ﺷود ،اﯾن ﮐﺎدر را ﻋﻼﻣت ﺑزﻧﯾد )اﮔر ﭘزﺷﮏ
ﺗﺟوﯾزﮐﻧﻧده درﺧواﺳت ﺷﻣﺎ را ﮐﺗﺑﺎ ً ﺗﺎﯾﯾد ﮐرده اﺳت ،ﺗﺎﯾﯾدﯾﮫ را ﺑﮫ اﯾن درﺧواﺳت ﭘﯾوﺳت ﮐﻧﯾد(.
دﻻﯾل اﻋﺗراض ﺧود را ذﮐر ﮐﻧﯾد .در ﺻورت ﻟزوم ﺻﻔﺣﺎت ﺑﯾﺷﺗری ﭘﯾوﺳت ﮐﻧﯾد .اطﻼﻋﺎت ﺗﮑﻣﯾﻠﯽ را ﮐﮫ ﺑرای ﭘروﻧده ﺧود
ﺳودﻣﻧد ﻣﯽداﻧﯾد ،ﭘﯾوﺳت ﮐﻧﯾد؛ ﻣﺛﻼً ﺗﺎﯾﯾدﯾﮫ ﭘزﺷﮏ ﺗﺟوﯾزﮐﻧﻧده و ﭘروﻧدهھﺎی ﭘزﺷﮑﯽ ﻣرﺗﺑط .ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﺧواھﯾد ﺑﮫ ﺗوﺿﯾﺣﺎﺗﯽ ﮐﮫ
در اطﻼﻋﯾﮫ ﻋدم ﭘذﯾرش ﭘوﺷش داروی ﻧﺳﺧﮫای  Medicareﮐﮫ اراﺋﮫ ﮐردهاﯾم ﻣراﺟﻌﮫ ﮐرده و از ﺗﺟوﯾزﮐﻧﻧده ﺧود ﺑﺧواھﯾد در
ﺻورت اﻣﮑﺎن ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻣﻌﯾﺎرھﺎی ﭘوﺷش طرح ﮐﮫ در ﻧﺎﻣﮫ ﻋدم ﭘذﯾرش طرح ﯾﺎ در اﺳﻧﺎد طرح آﻣده اﺳت ،ﻧﺎﻣﮫای ﺑﻧوﯾﺳد .ﻧظر
ﺗﺟوﯾزﮐﻧﻧده ﺑرای ﺗوﺿﯾﺢ اﯾﻧﮑﮫ ﭼرا ﻧﻣﯽﺗواﻧﯾد ﻣﻌﯾﺎرھﺎی ﭘوﺷش طرح را ﺑرآورده ﮐﻧﯾد و/ﯾﺎ ﭼرا داروھﺎی ﻣورد ﻧﯾﺎز طرح از ﻧظر
ﭘزﺷﮑﯽ ﺑراﯾﺗﺎن ﻣﻧﺎﺳب ﻧﯾﺳت ،ﻣورد ﻧﯾﺎز ﺧواھد ﺑود.

اﻣﺿﺎی ﻓرد اراﺋﮫﮐﻧﻧده درﺧواﺳت ﺗﺟدﯾد ﻧظر )ﻓرد ﺛﺑتﻧﺎم ﮐﻧﻧده ﯾﺎ ﻧﻣﺎﯾﻧده وی(:
____________________________________ ﺗﺎرﯾﺦ___________________ :

ﺑرای ﺗﻠﻔﯾﻖ ﻣزاﯾﺎی دو ﺑرﻧﺎﻣﮫ درﻣﺎﻧﯽ و اراﺋﮫ آﻧﮭﺎ ﺑﮫ اﻓراد ﺗﺣت ﭘوﺷش ﺧود ،ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺑﮭداﺷﺗﯽ درﻣﺎﻧﯽ
 ،Health Net Community Solutions, Incﺑﺎ  Medicareو  Medi-Calﻗرارداد دارد.

