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A. Հրաժարագրեր
❖ Anthem Blue Cross Cal MediConnect Plan-ը (Medicare-Medicaid Plan)
առողջապահական ծրագիր է, որը պայմանագիր ունի ինչպես Medicare-ի, այնպես
էլ Medi-Cal-ի հետ, անդամագրվածներին երկու ծրագրերի նպաստները
տրամադրելու համար։
❖ Սա ամբողջական ցուցակը չէ: Նպաստների մասին տեղեկությունը հակիրճ
ամփոփագիր է, այլ ոչ՝ նպաստների ամբողջական նկարագրությունը։
Մանրամասների համար խնդրում ենք կապվել ծրագրի հետ կամ կարդալ
Anthem Blue Cross Cal MediConnect Plan-ի Անդամների ձեռնարկը:
❖ Ցավը բուժելու համար օփիոիդային դեղորայքի օգտագործումն ավելի քան յոթ օր
ունի լուրջ ռիսկեր, ինչպիսիք են՝ կախվածությունը, գերդոզավորումը կամ
նույնիսկ մահը: Եթե ձեր ցավերը շարունակվում են, խոսեք ձեր բժշկի հետ
այլընտրանքային բուժումների մասին, որոնք պակաս ռիսկային են։ Որոշ
տարբերակներ, որոնք կարող եք խնդրել ձեր բժշկից, ներառում են՝ Ոչ-օփիոդային
դեղորայքներ, ասեղնաբուժություն կամ ֆիզիկական թերապիա՝ ճշտելու արդյոք
դրանք կիրառելի են ձեզ համար։ Իմացեք, թե ինչպես է ձեր ծրագիրն
ապահովագրում այս ընտրանքները՝ զանգահարելով Անդամների սպասարկման
կենտրոն 1-888-350-3447 (TTY: 711) հեռախոսահամարով։

B. Վերանայելով ձեր հաջորդ տարվա Medicare-ի և Medi-Cal-ի
ապահովագրությունը
Կարևոր է վերանայել ձեր ապահովագրությունը հիմա՝ համոզվելու, որ այն շարունակում է
համապատասխանել ձեր կարիքներին հաջորդ տարի։ Եթե այն չի բավարարում ձեր
կարիքները, դուք կարող եք ցանկացած պահի դուրս գալ ծրագրից: Լրացուցիչ
տեղեկությունների համար տեսեք բաժին E2-ը։
Եթե որոշեք հեռանալ Anthem Blue Cross Cal MediConnect Plan-ից, ձեր անդամակցությունը
կավարտվի ձեր խնդրանքը ներկայացրած ամսվա վերջին օրը:
Եթե դուրս եք գալիս մեր ծրագրից, դուք շարունակում եք մնալ Medicare և Medi-Cal
ծրագրերում, քանի դեռ դուք իրավասու եք։

?

•

Դուք կարող եք ընտրել, թե ինչպես եք ցանկանում ստանալ ձեր Medicare
նպաստները (անցեք էջ 13՝ ձեր ընտրության տարբերակները տեսնելու
համար)։

•

Դուք կստանաք ձեր Medi-Cal նպաստները ձեր ընտրությամբ Medi-Cal
կառավարվող խնամքի ծրագրի միջոցով (լրացուցիչ տեղեկությունների
համար տես էջ 15):
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B1. Լրացուցիչ ռեսուրսներ
•

ATTENTION: If you speak English, language assistance services,
free of charge, are available to you. Call 1-888-350-3447 (TTY: 711),
Monday through Friday from 8 a.m. to 8 p.m. The call is free.
ATENCIÓN: Si usted habla español, tiene a su disposición servicios
gratuitos de asistencia de idiomas. Llame al 1-888-350-3447
(TTY: 711), de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 8:00 p. m. La llamada
es gratuita.

Spanish

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 1-888-350-3447 (TTY: 711)，週一至週五上午 8：00-晚上 8：00。
通話免費。

Chinese

CHÚ Ý: Nếu quý vị nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ,
miễn phí, cho quý vị. Xin gọi số 1-888-350-3447 (TTY: 711), Thứ
Hai đến Thứ Sáu từ 8:00 sáng đến 8:00 tối. Cuộc gọi được miễn
tính cước phí.

Vietnamese

PAALALA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, magagamit mo nang
walang bayad ang mga serbisyo ng tulong sa wika. Tumawag sa
1-888-350-3447 (TTY: 711), Lunes hanggang Biyernes, 8:00 a.m.
hanggang 8:00 p.m. Libre ang tawag.
안내: 한국어를 사용할 경우 무료 언어 지원 서비스를 이용하실 수
있습니다. 월요일부터 금요일까지 오전 8시에서 오후 8시 사이에
1-888-350-3447 (TTY: 711)번으로 전화하십시오. 통화료는 무료입니다.
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ. եթե դուք խոսում եք հայերեն լեզվով, ձեզ համար
մատչելի են անվճար լեզվական աջակցության ծառայությունները:
Զանգահարեք 1-888-350-3447 (TTY՝ 711) հեռախոսահամարով,
երկուշաբթիից ուրբաթ օրերին, ժամը 8:00-ից 20:00-ը: Այս զանգն
անվճար է:

، ﺧﺪﻣﺎت ﮐﻤﮏ در زﻣﯿﻨﮫ زﺑﺎن، اﮔﺮ ﺑﮫ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ:ﺗﻮﺟﮫ
8:00  از، دوﺷﻨﺒﮫ ﺗﺎ ﺟﻤﻌﮫ. ﺑﺮای ﺷﻤﺎ در دﺳﺘﺮس ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ،ﺑﮫ ﺻﻮرت راﯾﮕﺎن
 اﯾﻦ. ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ1-888-350-3447 (TTY: 711)  ﺷﺐ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره8:00 ﺻﺒﺢ ﺗﺎ
.ﺗﻤﺎس راﯾﮕﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ

?

Tagalog

Korean

Armenian

Persian
(Farsi)
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ВНИМАНИЕ: если вы говорите по-русски, вам могут
предоставить бесплатные услуги перевода. Звоните по тел.
1-888-350-3447 (TTY: 711) с понедельника по пятницу с 8:00 до
20:00. Звонок бесплатный.

 اﺗﺼﻞ. ﻓﺈن ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻠﻐﻮﯾﺔ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻟﻚ ﻣﺠﺎﻧًﺎ، إذا ﻛﻨﺖ ﺗﺘﺤﺪث اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ:ﺗﻨﺒﯿﮫ
 ﻣﻦ اﻻﺛﻨﯿﻦ ﺣﺘﻰ اﻟﺠﻤﻌﺔ ﻣﻦ،1-888-350-3447 (TTY: 711) ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻗﻢ
. وﺗﻜﻮن اﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺔ ﻣﺠﺎﻧﯿﺔ. ﻣﺴﺎ ًء8:00 ﺣﺎ ﺣﺘﻰ
ً  ﺻﺒﺎ8:00 اﻟﺴﺎﻋﺔ
សូ ម្រ ប៖ ្របសិនេបើេ កអកនិ យ
ែខរ េស កមជំនួយ
នផល់ជូនេ កអកេ យឥតគិតៃថ។ សូ មទូ រសពមកេលខ
1-888-350-3447 (TTY: 711) ពីៃថច័ន ដល់ៃថសុ្រក ពីេ ៉ ង 8:00 ្រពឹក
ដល់េ ៉ ង 8:00
ច។ ទូ រសពមកេលខេនះគឺឥតគិតៃថ។

Russian

Arabic

Cambodian
(Khmer)

•

Դուք կարող եք անվճար ստանալ այս փաստաթուղթը այլ ձեւաչափերով,
օրինակ `մեծ տպագիր, բրայլյան և/կամ աուդիո: Զանգահարե՛ք
1-888-350-3447 (TTY՝ 711), երկուշաբթիից ուրբաթ 8:00-20:00: Զանգն անվճար է:

•

Այս փաստաթուղթը կարող եք անվճար ստանալ այլ ձևաչափերով, օրինակ՝
խոշոր տառերով տպագրությամբ, բրայլյան տպագրությամբ կամ աուդիո:
Զանգահարեք Անդամների սպասարկման բաժին այս էջի ներքևում նշված
հեռախոսահամարով: Զանգահարելիս տեղեկացրեք մեզ՝ արդյոք ցանկանում եք,
որ դա մշտական պահանջ լինի: Սա նշանակում է, որ մենք ամեն տարի նույն
փաստաթղթերը կուղարկենք ձեր պահանջած ձևաչափով և լեզվով: Կարող եք
նաև զանգահարել մեզ՝ մշտական պահանջը փոխելու կամ չեղարկելու համար:
Կարող եք ձեր փաստաթղթերը նաև գտնել առցանց՝ duals.anthem.com:

B2. Տեղեկություններ Anthem Blue Cross Cal MediConnect Plan-ի մասին

?

•

Anthem Blue Cross Cal MediConnect Plan-ը (Medicare-Medicaid Plan)
առողջապահական ծրագիր է, որը պայմանագիր ունի ինչպես Medicare-ի,
այնպես էլ Medi-Cal-ի հետ, անդամագրվածներին երկու ծրագրերի նպաստները
տրամադրելու համար։

•

Anthem Blue Cross Cal MediConnect Plan-ի ապահովագրությունը հանդիսանում է
որակավորված առողջական ապահովագրություն, որը կոչվում է «նվազագույն
էական ապահովագրություն»: Այն բավարարում է «Հիվանդների
պաշտպանության և մատչելի բուժսպասարկման մասին» օրենքի
(Patient Protection and Affordable Care Act, ACA) անհատական համատեղ
պատասխանատվության պահանջներին։ Այցելեք Internal Revenue Service (IRS)
կայքը՝ www.irs.gov/affordable-care-act/individuals-and-families անհատական
համատեղ պատասխանատվության պահանջի մասին լրացուցիչ
տեղեկությունների համար։

Հարցերի դեպքում խնդրում ենք զանգահարել Anthem Blue Cross Cal MediConnect Plan-ին
1-888-350-3447 (TTY՝ 711), երկուշաբթիից ուրբաթ օրերին, 8 a.m.-ից 8 p.m.-ը: Զանգն
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•

Anthem Blue Cross Cal MediConnect Plan-ը առաջարկվում է Anthem Blue Cross-ի
կողմից: Երբ Փոփոխությունների տարեկան ծանուցման մեջ օգտագործվում է
«մենք», «մեզ» կամ «մեր», դա նշանակում է Anthem Blue Cross: Երբ
օգտագործվում է «ծրագիր» կամ «մեր ծրագիրը», դա նշանակում է
Anthem Blue Cross Cal MediConnect Plan-ը:

B3. Կարևոր անելիքներ՝
•

Ստուգեք՝ արդյոք մեր նպաստներում կատարվել են փոփոխություններ,
որոնք կարող են ազդել ձեզ վրա։

o Արդյո՞ք կան փոփոխություններ, որոնք ազդում են ձեր կողմից
օգտագործվող ծառայությունների վրա։

o Կարևոր է վերանայել նպաստների փոփոխությունները՝ համոզվելու,
որ դրանք ընդունելի են ձեզ համար հաջորդ տարի։

o Ծանոթացեք D և D1 բաժիններին՝ տեղեկանալու մեր ծրագրի նպաստների
փոփոխություններին։

•

Ստուգեք՝ արդյոք կան փոփոխություններ մեր դեղատոմսով տրվող դեղերի
ապահովագրության մեջ, որը կազդի ձեր վրա:

o Արդյո՞ք ձեր դեղերը կապահովագրվեն։ Արդյո՞ք դրանք մեկ այլ կարգում
են։ Դուք կարո՞ղ եք շարունակել օգտվել նույն դեղատներից:

o Կարևոր է ստուգել փոփոխությունները՝ համոզվելու, որ մեր դեղերի
ապահովագրությունն ընդունելի է ձեզ համար հաջորդ տարի։

o Ծանոթացեք բաժին D2-ին՝ մեր դեղերի ապահովագրության մեջ

կատարված փոփոխությունների մանրամասներին ծանոթանալու համար։

•

Ստուգեք՝ արդյոք ձեր մատակարարները և դեղատները հաջորդ տարի
ընդգրկված են լինելու մեր ցանցում:

o Արդյո՞ք ձեր բժիշկները, այդ թվում ձեր մասնագետները, մեր ցանցում են։
Իսկ ձեր դեղատո՞ւնը։ Արդյո՞ք մեր ցանցում են հիվանդանոցները և այլ
մատակարարներ, որոնցից օգտվում եք։

o Ծանոթացեք բաժին C-ին՝ մեր Մատակարարների և դեղատների
հասցեագրքի մանրամասների համար։
•

Մտածեք ծրագրում ձեր ընդհանուր ծախսերի մասին:

o Ինչպե՞ս են ընդհանուր ծախսերը համեմատվում ապահովագրության այլ
ընտրանքների հետ։

•

?

Մտածեք՝ արդյոք դուք բավարարված եք մեր ծրագրով։

Հարցերի դեպքում խնդրում ենք զանգահարել Anthem Blue Cross Cal MediConnect Plan-ին
1-888-350-3447 (TTY՝ 711), երկուշաբթիից ուրբաթ օրերին, 8 a.m.-ից 8 p.m.-ը: Զանգն
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Եթե որոշեք մնալ Anthem Blue Cross
Cal MediConnect Plan-ի հետ՝

Եթե որոշեք փոխել ծրագրերը.

Եթե ուզում եք մնալ մեր ծրագրում հաջորդ
տարի, ամեն ինչ շատ հեշտ է. որևէ բան
անելու կարիք չկա։ Եթե որևէ փոփոխություն
չկատարեք, դուք ինքնաբերաբար
ներգրավված կմնաք մեր ծրագրում:

Եթե որոշեք, որ այլ ապահովագրություն
ավելի լավ կբավարարի ձեր կարիքները,
դուք կարող եք ցանկացած պահի անցնել այլ
ծրագրերի (լրացուցիչ տեղեկությունների
համար տես բաժին E2-ը): Եթե ներգրավվեք
նոր ծրագրում, ձեր նոր
ապահովագրությունը կսկսի գործել հաջորդ
ամսվա առաջին օրից: Ձեր ընտրության
վերաբերյալ ավելին իմանալու համար
ընթերցեք բաժին E2-ը, էջ՝ 11:

C. Ցանցի մատակարարների և դեղատների փոփոխություններ
2022 թվականի համար մեր մատակարարների և դեղատների ցանցերը փոփոխվել են։
Մենք խորհուրդ ենք տալիս վերանայել մեր ընթացիկ Մատակարարների և դեղատների
թարմացված հասցեագիրքը պարզելու՝ արդյոք ձեր մատակարարները և դեղատները դեռ
մեր ցանցում ընդգրկված են: Մատակարարների և դեղատների թարմացված հասցեագիրքը
տեղադրված է մեր կայքում՝ duals.anthem.com։ Դուք կարող եք նաև զանգահարել
Անդամների սպասարկման կենտրոն 1-888-350-3447 (TTY՝ 711) հեռախոսահամարով,
երկուշաբթիից ուրբաթ օրերին, 8 a.m.-ից 8 p.m.-ը և հարցնել մատակարարի վերաբերյալ
թարմացված տեղեկություններ կամ խնդրել, որպեսզի ձեզ փոստով ուղարկվի
Մատակարարների և դեղատների հասցեագիրքը:
Կարևոր է իմանալ, որ մենք կարող ենք նաև փոփոխություններ կատարել մեր ցանցում
տարվա ընթացքում։ Եթե ձեր մատակարարն այնուամենայնիվ լքի ծրագիրը, դուք ունեք
որոշակի իրավունքներ և պաշտպանության միջոցներ: Լրացուցիչ տեղեկությունների համար
տես Անդամների ձեռնարկի Գլուխ 3-ը:

?

Հարցերի դեպքում խնդրում ենք զանգահարել Anthem Blue Cross Cal MediConnect Plan-ին
1-888-350-3447 (TTY՝ 711), երկուշաբթիից ուրբաթ օրերին, 8 a.m.-ից 8 p.m.-ը: Զանգն
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D. Նպաստների փոփոխություններ հաջորդ տարվա համար
D1. Փոփոխություններ բժշկական ծառայությունների նպաստների համար
Հաջորդ տարի մենք փոխում ենք մեր ապահովագրությունը որոշակի բժշկական
ծառայությունների համար։ Ստորև բերված աղյուսակում նկարագրված են այդ
փոփոխությունները:
2021 (այս տարի)
Multipurpose Senior
Services Program (MSSP)

Խնամքի կառավարման
ծրագիր է, որը տրամադրում է
Տնային և համայնքային
ծառայություններ (HCBS)
Medi-Cal-ի իրավասու
անձանց:

2022 (հաջորդ տարի)
Multipurpose Senior
Services Program (MSSP)
ապահովագրված չէ։

D2. Դեղատոմսային դեղերի ապահովագրության փոփոխություն
Փոփոխություններ մեր Դեղերի ցուցակում

Ապահովագրված դեղերի ցուցակը տեղադրված է մեր կայքում՝ duals.anthem.com։ Դուք
կարող եք նաև զանգահարել Անդամների սպասարկման կենտրոն 1-888-350-3447 (TTY՝ 711)
հեռախոսահամարով, երկուշաբթիից ուրբաթ օրերին, 8 a.m.-ից 8 p.m.-ը և հարցնել
մատակարարի վերաբերյալ թարմացված տեղեկություններ կամ խնդրել, որպեսզի ձեզ
փոստով ուղարկվի Ապահովագրված դեղերի ցուցակը:
Ապահովագրված դեղերի ցուցակը նաև կոչվում է «Դեղերի ցուցակ»։
Մենք փոփոխություններ ենք կատարել մեր Դեղերի ցանկում՝ ներառյալ փոփոխություններ
այն դեղերում, որոնք մենք ապահովագրում ենք, և փոփոխություններ այն
սահմանափակումնե
րում, որոնք վերաբերում են մեր կողմից որոշակի դեղերի ապահովագրությանը։
Ծանոթացեք Դեղերի ցուցակին՝ համոզվելու, որ ձեր դեղերն ապահովագրվելու են հաջորդ
տարի, ինչպես նաև պարզելու՝ արդյոք կլինեն որևէ սահմանափակումներ։
Եթե դեղի ապահովագրության որևէ փոփոխություն ազդի ձեզ վրա, խորհուրդ ենք տալիս
հետևյալը՝

•

Քննարկեք ձեր բժշկի (այլ դեղատոմս գրողի) հետ՝ գտնելու մեկ այլ դեղ, որը
մենք կապահովագրենք:

o Կարող եք զանգահարել Անդամների սպասարկման կենտրոն

1-888-350-3447 (TTY՝ 711) հեռախոսահամարով, երկուշաբթիից ուրբաթ
օրերին, 8 a.m.-ից 8 p.m.-ը, և հարցնել ապահովագրված դեղերի ցուցակը,
որոնք բուժում են նույն հիվանդությունը:

?
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o Այս ցանկը կարող է օգնել ձեր մատակարարին՝ գտնել ընդգրկված դեղը,
որը կարող է ձեզ օգնել:

•

Քննարկեք ձեր բժշկի (կամ այլ դեղատոմս գրողի) հետ և խնդրեք ծրագրին՝
անել դեղն ապահովագրելու բացառություն։

o Դուք կարող եք խնդրել բացառություն մինչև հաջորդ տարին, և մենք ձեզ
կպատասխանենք ձեր խնդրանքը (կամ ձեր ղեկավարի օժանդակ
հայտարարությունը) ստանալուց հետո 72 ժամվա ընթացքում:

o Իմանալու համար, թե ինչ պետք է անել բացառություն խնդրելու համար
տես 2022 թ.-ի Անդամների ձեռնարկի Գլուխ 9-ը, կամ զանգահարեք
Անդամների սպասարկման կենտրոն 1-888-350-3447 (TTY՝ 711),
երկուշաբթիից ուրբաթ օրերին, 8 a.m.-ից 8 p.m.-ը։

o Եթե բացառություն խնդրելու հարցում օգնության կարիք ունեք, կարող եք
կապվել Անդամների սպասարկման կենտրոնի հետ: Ձեր գործի
կառավարչի հետ կապվելու մանրամասներին ծանոթանալու համար տես
Անդամների ձեռնարկի Գլուխ 2-ը և 3-ը:

•

Դեղի ժամանակավոր պաշար ապահովագրելու համար դիմեք ծրագրին։

o Որոշ դեպքերում մենք կարող ենք դեղի ժամանակավոր պաշար

տրամադրել օրացուցային տարվա առաջին 90 օրերի ընթացքում:

o Այս ժամանակավոր պաշարը կլինի մինչև 31 օրվա համար:

(Ժամանակավոր պաշար ստանալու ժամկետի և դիմելու մասին ավելին
իմանալու համար, տես Անդամների ձեռնարկի Գլուխ 5-ը:)

o Երբ ստանաք դեղի ժամանակավոր պաշար, դուք պետք է քննարկեք ձեր
բժշկի հետ՝ որոշելու, թե ինչ կարելի է անել դեղի պաշարը վերջանալուց
հետո: Դուք կարող եք անցնել ծրագրով ապահովագրված այլ դեղի կամ
դիմել ծրագրին, որպեսզի բացառություն արվի ձեզ համար և
ապահովագրվի ձեր ընթացիկ դեղը:

Դեղաբանական ուղեցույցից բացառությունները տրվում են մինչև տվյալ ծրագրային տարվա
ավարտը: Դեղաբանական ուղեցույցից ցանկացած բացառություններ՝ ստացած ընթացիկ
ծրագրային տարվա ընթացքում, անհրաժեշտ է նորից ներկայացնել 2022 թ.-ի ծրագրային
տարվա համար։
Փոփոխություններ դեղատոմսով դեղերի արժեքներում
2022 թ.-ին դեղատոմսային դեղերի համար վճարվող գումարներում փոփոխություններ չկան:
Դեղատոմսային դեղերի ապահովագրության մասին հավելյալ տեղեկությունների համար
ընթերցեք ստորև։
Մենք Դեղերի ցուցակի դեղերից մի քանիսը տեղափոխել ենք դեղերի ավելի ցածր կամ ավելի
բարձր կարգ։ Պարզելու համար՝ արդյոք ձեր դեղերը մեկ այլ կարգում են լինելու, փնտրեք
դրանք Դեղերի ցուցակում։

?

Հարցերի դեպքում խնդրում ենք զանգահարել Anthem Blue Cross Cal MediConnect Plan-ին
1-888-350-3447 (TTY՝ 711), երկուշաբթիից ուրբաթ օրերին, 8 a.m.-ից 8 p.m.-ը: Զանգն
9
անվճար է: Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք duals.anthem.com։

ANTHEM BLUE CROSS CAL MEDICONNECT PLAN-Ի ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏԱՐԵԿԱՆ
ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ 2022 Թ.-Ի ՀԱՄԱՐ

Հետևյալ աղյուսակը ցույց է տալիս դեղերի համար արվող ձեր ծախսերը՝ դեղերի չորս (4)
մակարդակներից յուրաքանչյուրի դեպքում:
2021 (այս տարի)
Կարգ 1-ի դեղեր
(Medicare Մաս D-ի
նախընտրելի անմակնիշ և
ապրանքանիշային դեղեր)

2022 (հաջորդ տարի)

Ձեր համավճարը մեկ
ամսվա (31 օր) պաշարի
համար կազմում է $0՝ մեկ
դեղատոմսի համար։

Ձեր համավճարը մեկ
ամսվա (31 օր) պաշարի
համար կազմում է $0՝ մեկ
դեղատոմսի համար։

Ձեր համավճարը մեկ
ամսվա (31 օր) պաշարի
համար կազմում է $0՝ մեկ
դեղատոմսի համար։

Ձեր համավճարը մեկ
ամսվա (31 օր) պաշարի
համար կազմում է $0՝ մեկ
դեղատոմսի համար։

Ձեր համավճարը մեկ
ամսվա (31 օր) պաշարի
համար կազմում է $0՝ մեկ
դեղատոմսի համար։

Ձեր համավճարը մեկ
ամսվա (31 օր) պաշարի
համար կազմում է $0՝ մեկ
դեղատոմսի համար։

Դեղի մեկ ամսվա պաշարի
արժեքը Կարգ 1-ում, որը
համալրվել է ցանցային
դեղատանը
Կարգ 2-ի դեղեր
(Medicare Մաս D-ի
նախընտրելի և ոչ
գերադասելի
ապրանքանիշային և
անմակնիշ դեղեր)
Դեղի մեկ ամսվա պաշարի
արժեքը Կարգ 2-ում, որը
համալրվել է ցանցային
դեղատանը
Կարգ 3-ի դեղեր
(Medi-Cal Նահանգի կողմից
հաստատված
դեղատոմսային անմակնիշ և
ապրանքանիշային դեղեր)
Դեղի մեկ ամսվա պաշարի
արժեքը Կարգ 3-ում, որը
համալրվել է ցանցային
դեղատանը

?
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2021 (այս տարի)
Կարգ 4-ի դեղեր
(Medi-Cal Նահանգի կողմից
հաստատված առանց
դեղատոմսի
վաճառվող (OTC) դեղեր,
որոնց համար պահանջվում
է դեղատոմս ձեր
մատակարարից)

Ձեր համավճարը մեկ
ամսվա (31 օր) պաշարի
համար կազմում է $0՝ մեկ
դեղատոմսի համար։

2022 (հաջորդ տարի)
Ձեր համավճարը մեկ
ամսվա (31 օր) պաշարի
համար կազմում է $0՝ մեկ
դեղատոմսի համար։

Դեղի մեկ ամսվա պաշարի
արժեքը Կարգ 4-ում, որը
համալրվել է ցանցային
դեղատանը

E. Ինչպես ընտրել ծրագիր
E1. Ինչպես մնալ մեր ծրագրում
Հուսանք՝ հաջորդ տարի կմնաք մեր ծրագրի անդամ։
Ձեր առողջապահական ծրագրում մնալու համար որևէ գործողություն ձեռնարկելու
անհրաժեշտություն չկա։ Եթե չգրանցվեք մեկ ուրիշ Cal MediConnect Plan, փոխեք
Medicare Advantage Plan ծրագրի կամ Original Medicare-ի, դուք ինքնաբերաբար կմնաք
որպես մեր ծրագրի անդամագրված անդամ 2022 թ.-ի համար։

E2. Ինչպես փոխել ծրագրերը
Medicare-ի շատ անդամներ կարող են դադարեցնել իրենց անդամակցությունը տարվա
որոշակի ժամանակահատվածներում։ Քանի որ դուք ունեք Medi-Cal, դուք կարող եք
իրավասու լինել դադարեցնելու ձեր անդամակցությունը մեր ծրագրին կամ անցնել մեկ այլ
ծրագրի մեկ անգամ՝ հետևյալ Հատուկ անդամակցության ժամանակահատվածներից
յուրաքանչյուրի ժամանակ՝

•
•
•

?

Հունվարից մարտ
Ապրիլից հունիս
Հուլիսից սեպտեմբեր
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Ի հավելումն այս երեք Հատուկ անդամակցության ժամանակահատվածների՝ դուք կարող եք
ավարտել ձեր անդամակցությունը մեր ծրագրին հետևյալ ժամանակահատվածներում՝

•

Տարեկան անդամակցության ժամանակահատված, որը տևում է հոկտեմբերի
15-ից դեկտեմբերի 7-ը։ Եթե ընտրեք նոր ծրագիր այս ժամանակահատվածում,
ձեր անդամակցությունը Anthem Blue Cross Cal MediConnect Plan-ին
կավարտվի դեկտեմբերի 31-ին, իսկ ձեր անդամակցությունը նոր ծրագրին
կմեկնարկի հունվարի 1-ից։

•

Medicare Advantage-ի Բաց անդամակցության ժամանակահատվածը տևում է
հունվարի 1-ից մարտի 31-ը։ Եթե ընտրեք նոր ծրագիր այս
ժամանակահատվածում, ձեր անդամակցությունը նոր ծրագրին կմեկնարկի
հաջորդ ամսվա առաջին օրվանից։

Կարող են լինել այլ իրավիճակներ, երբ դուք իրավասու կլինեք՝ ձեր անդամակցությանը
փոփոխություն կատարելու համար։ Օրինակ, երբ.

?

•

Medicare-ը կամ California նահանգը ձեզ անդամագրել է Cal MediConnect
ծրագրին,

•

Ձեր իրավասությունը Medi-Cal-ին կամ Լրացուցիչ Օգնություն (Extra Help)
ծրագրին փոփոխվել է,

•

Դուք ստանում եք խնամք բուժարանում կամ երկարաժամկետ խնամքի
հիվանդանոցում, կամ

•

Դուք տեղափոխվել եք մեր սպասարկման տարածքից դուրս:

Հարցերի դեպքում խնդրում ենք զանգահարել Anthem Blue Cross Cal MediConnect Plan-ին
1-888-350-3447 (TTY՝ 711), երկուշաբթիից ուրբաթ օրերին, 8 a.m.-ից 8 p.m.-ը: Զանգն
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Ինչպես եք ստանալու Medicare-ի ծառայությունները
Medicare-ի ծառայություններից օգտվելու երեք տարբերակ կունենաք: Այս տարբերակներից
մեկը ընտրելով՝ դուք ավտոմատ կերպով դադարեցնում եք ձեր անդամակցությունը մեր
Cal MediConnect Plan։
1. Կարող եք փոխել՝

Ահա, թե ինչ է պետք անել.

Medicare-ի առողջապահական ծրագրի,
օրինակ՝ Medicare Advantage Plan-ը,
կամ, եթե համապատասխանում եք
իրավասության պահանջներին և
սպասարկման տարածքում եք բնակվում,
ապա Program of All-inclusive Care
for the Elderly (PACE)

Զանգահարեք Medicare 1-800-MEDICARE
(1-800-633-4227) հեռախոսահամարով,
օրը 24 ժամ, շաբաթը 7 օր։ TTY-ից
օգտվողները պետք է զանգահարեն
1-877-486-2048 հեռախոսահամարով։
Զանգն անվճար է:
PACE-ի վերաբերյալ հարցումների
համար, զանգահարեք՝
1-855-921-PACE (7223)։
Եթե օգնության կամ լրացուցիչ
տեղեկությունների կարիք ունեք.

• Զանգահարեք California

Health Insurance Counseling and
Advocacy Program (HICAP)
1-800-434-0222 հեռախոսահամարով
երկուշաբթիից ուրբաթ, 8:00 a.m.-ից
5:00 p.m.-ը: Տեղական HICAP
գրասենյակ գտնելու համար
լրացուցիչ տեղեկությունների համար
այցելեք հետևյալ կայքը`
www.aging.ca.gov/HICAP/։

Դուք ավտոմատ կերպով դուրս կգաք
Anthem Blue Cross Cal MediConnect Plan-ից,
երբ ձեր նոր ծրագրի փոխհատուցումը
սկսվի:

?

Հարցերի դեպքում խնդրում ենք զանգահարել Anthem Blue Cross Cal MediConnect Plan-ին
1-888-350-3447 (TTY՝ 711), երկուշաբթիից ուրբաթ օրերին, 8 a.m.-ից 8 p.m.-ը: Զանգն
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2. Կարող եք փոխել՝

Ահա, թե ինչ է պետք անել.

Original Medicare ծրագրի՝ առանձին
Medicare դեղատոմսային դեղերի ծրագրի

Զանգահարեք Medicare 1-800-MEDICARE
(1-800-633-4227) հեռախոսահամարով,
օրը 24 ժամ, շաբաթը 7 օր։ TTY-ից
օգտվողները պետք է զանգահարեն
1-877-486-2048 հեռախոսահամարով։
Զանգն անվճար է:
Եթե օգնության կամ լրացուցիչ
տեղեկությունների կարիք ունեք.

• Զանգահարեք California

Health Insurance Counseling and
Advocacy Program (HICAP)
1-800-434-0222 հեռախոսահամարով
երկուշաբթիից ուրբաթ, 8:00 a.m.-ից
5:00 p.m.-ը: Տեղական HICAP
գրասենյակ գտնելու համար
լրացուցիչ տեղեկությունների համար
այցելեք հետևյալ կայքը`
www.aging.ca.gov/HICAP/։

Դուք ավտոմատ կերպով դուրս կգաք
Anthem Blue Cross Cal MediConnect Plan-ից,
երբ ձեր Original Medicare ծրագրի
ապահովագրությունը սկսվի:

?

Հարցերի դեպքում խնդրում ենք զանգահարել Anthem Blue Cross Cal MediConnect Plan-ին
1-888-350-3447 (TTY՝ 711), երկուշաբթիից ուրբաթ օրերին, 8 a.m.-ից 8 p.m.-ը: Զանգն
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3. Կարող եք փոխել՝

Ահա, թե ինչ է պետք անել.

Original Medicare ծրագրի՝ առանց
առանձին Medicare դեղատոմսային
դեղերի ծրագրի

Զանգահարեք Medicare 1-800-MEDICARE
(1-800-633-4227) հեռախոսահամարով,
օրը 24 ժամ, շաբաթը 7 օր։ TTY-ից
օգտվողները պետք է զանգահարեն
1-877-486-2048 հեռախոսահամարով։
Զանգն անվճար է:

ՆՇՈՒՄ՝ Եթե Դուք փոխվեք
Original Medicare-ի ու չանդամագրվեք
առանձին Medicare-ի՝ դեղատոմսով
դեղերի ծրագրին, ապա Medicare-ը
կարող է անդամագրել Ձեզ դեղերի մի
ծրագրի, եթե Դուք Medicare-ին
չտեղեկացնեք, որ չեք ցանկանում
միանալ:
Դուք պետք է դադարեցնեք դեղատոմսով
տրվող դեղերի ընդգրկումը միայն այն
դեպքում, եթե գործատուից, միությունից
կամ որևէ այլ աղբյուրից դեղերի
ապահովագրություն եք ստանում: Եթե
ունեք հարցեր՝ արդյոք ձեզ պետք է
դեղամիջոցների ապահովագրություն,
զանգահարեք California Health Insurance
Counseling and Advocacy Program
(HICAP)՝ 1-800-434-0222
հեռախոսահամարով, երկուշաբթիից
ուրբաթ, 8:00 a.m.-ից 5:00 p.m.-ը։
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար
կամ Բժշկական ապահովագրության
հարցերով խորհրդատվության և
պաշտպանության ծրագրի գրասենյակը
ձեր տարածքում գտնելու համար,
խնդրում ենք այցելել՝
www.aging.ca.gov/HICAP/։

Եթե օգնության կամ լրացուցիչ
տեղեկությունների կարիք ունեք.

• Զանգահարեք California

Health Insurance Counseling and
Advocacy Program (HICAP)
1-800-434-0222 հեռախոսահամարով
երկուշաբթիից ուրբաթ, 8:00 a.m.-ից
5:00 p.m.-ը: Տեղական HICAP
գրասենյակ գտնելու համար
լրացուցիչ տեղեկությունների համար
այցելեք հետևյալ կայքը`
www.aging.ca.gov/HICAP/։

Դուք ավտոմատ կերպով դուրս կգաք
Anthem Blue Cross
Cal MediConnect Plan-ից, երբ ձեր
Original Medicare ծրագրի
ապահովագրությունը սկսվի:

Ինչպես եք ստանալու Medi-Cal-ի ծառայությունները
Եթե դուրս եք գալիս մեր Cal MediConnect Plan, դուք կգրանցվեք Medi-Cal-ի կողմից
վերահսկվող բուժօգնության ծրագրի մեջ՝ ըստ ձեր ցանկության: Ձեր Medi-Cal
ծառայությունները ներառում են մեծամասամբ երկարաժամկետ ծառայություններ և
աջակցություն, ինչպես նաև վարքագծային առողջության խնամք։

?

Հարցերի դեպքում խնդրում ենք զանգահարել Anthem Blue Cross Cal MediConnect Plan-ին
1-888-350-3447 (TTY՝ 711), երկուշաբթիից ուրբաթ օրերին, 8 a.m.-ից 8 p.m.-ը: Զանգն
15
անվճար է: Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք duals.anthem.com։

ANTHEM BLUE CROSS CAL MEDICONNECT PLAN-Ի ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏԱՐԵԿԱՆ
ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ 2022 Թ.-Ի ՀԱՄԱՐ

Երբ հարցում եք կատարում մեր Cal MediConnect Plan անդամակցությունը դադարեցնելու
համար, դուք պետք է տեղեկացնեք Health Care Options-ին, թե Medi-Cal-ի կողմից
վերահսկվող որ ծրագրին եք ուզում միանալ: Կարող եք զանգահարել
Health Care Options 1-844-580-7272 հեռախոսահամարով, երկուշաբթիից ուրբաթ,
8:00 a.m.-ից 6:00 p.m.-ը։ TTY-ից օգտվողները պետք է զանգահարեն 1-800-430-7077
հեռախոսահամարով:

F. Ինչպես ստանալ օգնություն
F1. Ինչպես ստանալ օգնություն Anthem Blue Cross Cal MediConnect Plan-ից
Հարցեր ունե՞ք: Մենք այստեղ ենք ձեզ օգնելու համար: Խնդրում ենք զանգահարել
Անդամների սպասարկման կենտրոն հետևյալ հեռախոսահամարով՝
1-888-350-3447 (TTY միայն, զանգահարեք 711)։ Մենք հասանելի ենք հեռախոսազանգերի
համար երկուշաբթիից ուրբաթ, ժամը 8 a.m.-ից 8 p.m.-ը։ Այս հեռախոսահամարներին
զանգերն անվճար են։
Կարդացեք ձեր 2022 թ.-ի Անդամների ձեռնարկը
2022 թ.-ի Անդամների ձեռնարկը ձեր ծրագրի նպաստների օրինական, մանրամասն
նկարագրությունն է: Այն մանրամասներ է պարունակում հաջորդ տարվա նպաստների
մասին: Այն բացատրում է ձեր իրավունքները և կանոնները, որոնց դուք պետք է հետևեք՝
ապահովագրված ծառայություններից և դեղատոմսային դեղերից օգտվելու համար:
2022 թ.-ի Անդամների ձեռնարկը հասանելի կդառնա մինչև հոկտեմբերի 15-ը: 2022 թ.-ի
Անդամների ձեռնարկի թարմացված տարբերակը մշտապես հասանելի է մեր կայքում՝

duals.anthem.com։ Դուք կարող եք նաև զանգահարել Անդամների սպասարկման կենտրոն
1-888-350-3447 (TTY: 711) հեռախոսահամարով, երկուշաբթիից ուրբաթ օրերին, 8 a.m.-ից
8 p.m.-ը, և խնդրել մեզ փոստով ուղարկել 2022 թ.-ի Անդամների ձեռնարկը։
Մեր կայքը
Կարող եք նաև այցելել մեր կայքը՝ duals.anthem.com։ Որպես հիշեցում՝ մեր կայքը
պարունակում է ամենավերջին թարմացված տեղեկությունները մեր մատակարարների և
դեղատների ցանցի մասին (Մատակարարների և դեղատների հասցեագիրք), ինչպես նաև
մեր Դեղերի ցուցակը (Ապահովագրված դեղերի ցուցակ):

F2. Նահանգային անդամագրման միջնորդից օգնության ստացում
Կարող եք զանգահարել Heath Care Options 1-844-580-7272 հեռախոսահամարով,
երկուշաբթիից ուրբաթ, 8:00 a.m.-ից 6:00 p.m.-ը։ TTY-ից օգտվողները պետք է զանգահարեն
1-800-430-7077 հեռախոսահամարով:

?

Հարցերի դեպքում խնդրում ենք զանգահարել Anthem Blue Cross Cal MediConnect Plan-ին
1-888-350-3447 (TTY՝ 711), երկուշաբթիից ուրբաթ օրերին, 8 a.m.-ից 8 p.m.-ը: Զանգն
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F3. Օգնության ստացում Cal MediConnect Ombuds Program-ից
Cal MediConnect Ombuds Program-ը կարող է ձեզ օգնել, եթե դուք ունեք խնդիր
Anthem Blue Cross Cal MediConnect Plan-ի հետ: Օմբուդսմենի ծառայություններն անվճար
են: Cal MediConnect Ombuds Program-ը՝

•

Ծրագրը հանդես է գալիս որպես փաստաբան ձեր անունից։ Նրանք կարող են
պատասխանել հարցերին, եթե դուք ունեք խնդիր կամ գանգատ, և կարող են
օգնել ձեզ հասկանալ, թե ինչ է պետք անել։

•

Ապահովում է, որ ունենաք տեղեկություններ ձեր իրավունքների և
պաշտպանությունների մասին, ինչպես նաև, թե ինչպես դուք կարող եք
ստանալ ձեր մտահոգությունների լուծումը։

•

Կապված չէ մեր կամ այլ ապահովագրական ընկերության կամ
առողջապահական ծրագրի հետ։ Cal MediConnect Ombuds Program-ի
հեռախոսահամարն է՝ 1-855-501-3077։

F4. Օգնության ստացում Health Insurance Counseling and Advocacy Program-ից
Դուք կարող եք նաև զանգահարել State Health Insurance Assistance Program (SHIP)։
California-ում SHIP-ը կոչվում է Health Insurance Counseling and Advocacy Program (HICAP)։
HICAP-ի խորհրդատուները կարող են օգնել ձեզ հասկանալ ձեր Cal MediConnect ծրագրի
ընտրության տարբերակները և պատասխանել ծրագրերը փոխելու մասին հարցերին։
HICAP-ը կապված չէ մեր կամ այլ ապահովագրական ընկերության կամ առողջապահական
ծրագրի հետ։ HICAP-ն ունի վերապատրաստված խորհրդատուներ ամեն վարչաշրջանում, և
ծառայություններն անվճար են: HICAP-ի հեռախոսահամարն է՝ 1-800-434-0222։ Լրացուցիչ
տեղեկությունների կամ ձեր տարածքում տեղական HICAP գտնելու համար խնդրում ենք
այցելել՝ www.aging.ca.gov/HICAP/։

F5. Ինչպես ստանալ օգնություն Medicare-ից
Անմիջապես Medicare-ից տեղեկություններ ստանալու համար դուք կարող եք զանգահարել
1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) հեռախոսահամարով, օրը 24 ժամ, շաբաթը 7 օր: TTY-ից
օգտվողները պետք է զանգահարեն 1-877-486-2048։ Զանգն անվճար է:
Medicare-ի կայքը
Կարող եք այցելել Medicare-ի կայքը (www.medicare.gov)։ Եթե որոշեք չեղարկել ձեր
անդամակցությունը Cal MediConnect Plan և անդամակցել Medicare Advantage Plan-ին,
Medicare-ի կայքը պարունակում է տեղեկություններ ծախսերի, ապահովագրության և
որակավորումների որակի մասին, որոնք կօգնեն ձեզ համեմատել
Medicare Advantage Plan-ները։
Կարող եք գտնել տեղեկություններ Medicare Advantage Plan-ների մասին, որոնք հասանելի
են ձեր տարածքում՝ օգտագործելով Medicare ծրագրի որոնիչը Medicare-ի կայքում։
(Ծրագրերի մասին ավելի շատ տեղեկությունների համար անցեք www.medicare.gov կայք և
սեղմեք «Գտնել ծրագրեր» (Find plans) կոճակը):

?

Հարցերի դեպքում խնդրում ենք զանգահարել Anthem Blue Cross Cal MediConnect Plan-ին
1-888-350-3447 (TTY՝ 711), երկուշաբթիից ուրբաթ օրերին, 8 a.m.-ից 8 p.m.-ը: Զանգն
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Medicare & You 2022 (Medicare-ը և Դուք 2022 թ.)
Կարող եք ընթերցել Medicare & You 2022 (Medicare-ը և Դուք 2022 թ.) տեղեկագիրքը։ Ամեն
տարի աշնանն այս գրքույկը փոստով ուղարկվում է Medicare-ի անդամներին։ Այն
պարունակում է ամփոփ նկարագրություն Medicare-ի նպաստների, իրավունքների և
պաշտպանությունների մասին, ինչպես նաև Medicare-ի մասին առավել հաճախակի տրվող
հարցերի պատասխանները։
Եթե չունեք այս գրքույկի պատճենը, կարող եք ներբեռնել այն Medicare-ի կայքից
(www.medicare.gov) կամ զանգահարել 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227)
հեռախոսահամարով օրը 24 ժամ, շաբաթը 7 օր: TTY-ից օգտվողները պետք է զանգահարեն
1-877-486-2048։ Զանգն անվճար է:

F6. California Department of Managed Health Care-ից օգնության ստացում
California Department of Managed Health Care-ը պատասխանատու է առողջական խնամքի
ծառայությունների ծրագրերի կարգավորման համար։ Եթե դուք ունեք բողոք ընդդեմ ձեր
առողջապահական ծրագրի, դուք պետք է առաջին հերթին զանգահարեք ձեր
առողջապահական ծրագրին՝ 1-888-350-3447 (TTY՝ 711), երկուշաբթիից ուրբաթ օրերին,
8 a.m.-ից 8 p.m.-ը, և օգտագործեք ձեր առողջապահական ծրագրի բողոքարկման
գործընթացը՝ նախքան բաժանմունքի հետ կապ հաստատելը: Այս բողոքարկման
ընթացակարգի օգտագործումը չի արգելում որևէ հնարավոր իրավական իրավունքներ կամ
միջոցներ, որոնք կարող են մատչելի լինել ձեզ համար: Եթե գանգատ ներկայացնելու
օգնության կարիք ունեք, որը կապված է հրատապ դեպքի հետ, գանգատ, որը բավարար
կերպով չի լուծվել ձեր առողջապահական ծրագրի կողմից, կամ որը չի լուծվել ավելի քան
30 օրվա ընթացքում, կարող եք զանգահարել բաժանմունք` աջակցություն ստանալու
համար: Դուք կարող եք նաև իրավասու լինել Անկախ բժշկական վերանայման (IMR): Եթե
որակավորվում եք IMR-ի համար, IMR գործընթացը կապահովի այն բժշկական որոշումների
անկողմնակալ վերանայում, որոնք ընդունվել են առողջապահական ծրագրի կողմից՝
կապված առաջարկված ծառայության կամ բուժման բժշկական անհրաժեշտության հետ,
ապահովագրության որոշումների այն բուժումների վերաբերյալ, որոնք փորձնական են կամ
հետազոտական բնույթի, ինչպես նաև վճարման հետ կապված վեճերի հրատապ կամ
անհապաղ բժշկական ծառայությունների համար: Բաժանմունքը նաև ունի անվճար
հեռախոսահամար (1-888-466-2219) և TDD գիծ (1-877-688-9891)՝ լսողության և խոսքի
դժվարություններ ունեցողների համար: Բաժանմունքի կայքում (www.dmhc.ca.gov)
հասանելի են գանգատի ձևեր, IMR դիմումի ձևեր և առցանց հրահանգներ:

?

Հարցերի դեպքում խնդրում ենք զանգահարել Anthem Blue Cross Cal MediConnect Plan-ին
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Հարցե՞ր ունեք:
Զանգահարեք մեզ 1-888-350-3447 (TTY՛ 711),

երկուշաբթիից ուրբաթ 8:00-ից՝ 20:00-ը.
տեղական ժամանակով:
Այս զանգն անվճար է: Կամ այցելե՛ք
duals.anthem.com:

Anthem Blue Cross Cal MediConnect Plan-ը (Medicare-Medicaid Plan) առողջապահական ծրագիր է,
որը պայմանագիր ունի ինչպես Medicare-ի, այնպես էլ Medi-Cal-ի հետ, անդամագրվածներին
երկու ծրագրերի նպաստները տրամադրելու համար։ Anthem Blue Cross-ը Blue Cross of California
առևտրային անվանումն է: Anthem Blue Cross-ը և Blue Cross of California Partnership Plan, Inc.-ը
Blue Cross Association-ի անկախ արտոնագրյալներ են։ ANTHEM-ն Anthem Insurance Companies, Inc.-ի
գրանցված ապրանքանիշն է։
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