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اطالعیه ساالنه مربوط به تغییرات سال 2022
مقدمه
شما در حال حاضر بهعنوان عضو  Anthem Blue Cross Cal MediConnect Planثبتنام کردهاید .در سال
آینده تغییراتی در مزایا ،پوشش ،و مقررات طرح ایجاد خواهد شد .این اطالعیه ساالنه تغییرات شما را از این
تغییرات مطلع میسازد و به شما میگوید که کجا اطالعات بیشتری درباره آنها به دست آورید .اصطالحات کلیدی
و تعاریف آنها به ترتیب حروف الفبا در فصل آخر کتابچه راهنمای اعضا آمده است.
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 .Aبیانیههای سلب مسئولیت
❖ ) Anthem Blue Cross Cal MediConnect Plan (Medicare-Medicaid Planیک طرح درمانی
است که با  Medicareو  Medi-Calبرای ارائه مزایای هر دو برنامه به افراد عضو قرارداد منعقد
کرده است.
❖ این فهرست کامل نیست .اطالعات مربوط به مزایای ذکر شده در این سند خالصهای کوتاه است و
توضیح کامل مزایا نمیباشد .برای کسب اطالعات بیشتر ،با پشتیبانی طرح بیمه تماس بگیرید یا
کتابچه راهنمای اعضای  Anthem Blue Cross Cal MediConnect Planرا مطالعه کنید.
❖ مصرف داروهای دارای مخدر با هدف درمان درد به مدت بیش از هفت روز خطرات جدی مانند
اعتیاد ،ا ُوردوز یا حتی مرگ را در پی دارد .اگر درد شما ادامه دارد ،با پزشک خود درباره
درمانهای جایگزین و کمخطرتر صحبت کنید .برخی از گزینههایی که میتوانید در مورد آنها از
پزشک تان سؤال کنید عبارتند از :ببینید که آیا داروهای فاقد مخدر ،طب سوزنی یا فیزیوتراپی برای
شما مناسب هستند یا خیر .با مرکز خدمات اعضا به شماره ) 1-888-350-3447 (TTY: 711تماس
بگیرید تا بدانید که طرح بیمهتان چگونه این گزینهها را پوشش میدهد.

 .Bبررسی پوشش  Medicareو  Medi-Calشما برای سال آینده
مهم است که همین حاال پوشش خود را بررسی کنید تا اطمینان حاصل کنید که در سال آینده نیز نیازهای شما را
برآورده میکند .اگر طرح نیازهای شما را برآورده نمیکند ،ممکن است بتوانید طرح را ترک کنید .برای کسب
اطالعات بیشتر ،به بخش  E2مراجعه کنید.
اگر تصمیم بگیرید که  Anthem Blue Cross Cal MediConnect Planرا ترک کنید ،عضویت شما در آخرین
روز از ماهی که در آن درخواست خود را مطرح کردهاید پایان مییابد.
اگر طرح ما را ترک کنید ،همچنان تا هنگامی که واجدشرایط باشید عضو برنامههای  Medicareو
 Medi-Calباقی خواهید ماند.
• شما درباره نحوه دسترسی به مزایای  Medicareخود حق انتخاب خواهید داشت (برای مشاهده
گزینههای پیش روی خود ،به صفحه  12مراجعه کنید).
• شما مزایای  Medi-Calخود را از طریق یک طرح مراقبت مدیریتشده  Medi-Calبه انتخاب
خود ،دریافت خواهید کرد (برای کسب اطالعات بیشتر ،به صفحه  14مراجعه کنید).
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 سایر منابع.B1
•

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.
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。
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.
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.

Chinese

Vietnamese

Tagalog

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.

Korean

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:

Armenian

، خدمات کمک در زمینه زبان، اگر به زبان فارسی صحبت می کنید:توجه
8:00  از، دوشنبه تا جمعه. برای شما در دسترس می باشد،به صورت رایگان
 این. تماس بگیرید1-888-350-3447 (TTY: 711)  شب با شماره8:00 صبح تا
.تماس رایگان می باشد
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Spanish

Persian
(Farsi)

Anthem Blue Cross  شب با8  صبح تا8  از ساعت، لطفا ً روزهای دوشنبه تا جمعه،اگر سؤالی دارید
 این تماس رایگان. تماس بگیرید1-888-350-3447 (TTY: 711)  به شمارهCal MediConnect Plan
. بازدید کنیدduals.anthem.com  از وبسایت، برای کسب اطالعات بیشتر.است

?
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Russian

Arabic

Cambodian
)(Khmer

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.

تنبیه :إذا كنت تتحدث العربیة ،فإن خدمات المساعدة اللغویة تتوفر لك مجا ًنا .اتصل
على الرقم ( ،1-888-350-3447 )TTY: 711من االثنین حتى الجمعة من
حا حتى  8:00مسا ًء .وتكون المكالمة مجانیة.
الساعة  8:00صبا ً
សូ មជ្រាប៖ ជ្របសិនបបើបោកអ្ន កនិយាយភាសាខ្មែ រ បសវាកមែ ជំនួ យភាសា
មានផ្ដ ល់ជូ នបោកអ្ន កបោយឥតគិតថ្លៃ ។ សូ មទូ រសព្ទ មកបលម
1-888-350-3447 (TTY: 711) ព្ីថ្លៃ ច័នទ ដល់ថ្លៃ សុជ្រក ព្ីបមា៉ោ ង 8:00 ជ្រព្ឹក
ដល់បមា៉ោ ង 8:00 ោៃ ច។ ទូ រសព្ទ មកបលមបនេះគឺឥតគិតថ្លៃ ។

• شما میتوانید این اطالعیه ساالنه تغییرات را به فرمتهای دیگر مانند چاپ با حروف درشت ،خط
بریل ،یا فایل صوتی دریافت نمایید .از دوشنبه تا جمعه ،از ساعت  8صبح تا  8شب با شماره
) 1-888-350-3447 (TTY: 711تماس بگیرید .این تماس رایگان است.
• میتوانید این سند را به صورت رایگان در زبانها و فرمتهای دیگر مانند چاپ درشت ،خط بریل
یا فرمت صوتی دریافت کنید .با مرکز خدمات اعضا به شمارهای که در پایین این صفحه آمدهاست،
تماس بگیرید .اگر میخواهید این درخواست را به عنوان درخواستی دائمی ثبت کنید ،هنگام تماس
به ما اطالع دهید .این بدین معنی است که ما همان اسناد را به فرمت و زبان درخواستی شما هر
سال ارسال میکنیم .شما همچنین میتوانید درخواست دائمی خود را تغییر داده یا لغو کنید.
همچنین ،میتوانید مدارک خود را بهصورت آنالین در  duals.anthem.comپیدا کنید.
 .B2اطالعاتی درباره Anthem Blue Cross Cal MediConnect Plan

• ) Anthem Blue Cross Cal MediConnect Plan (Medicare-Medicaid Planیک طرح درمانی
است که با  Medicareو  Medi-Calبرای ارائه مزایای هر دو برنامه به افراد عضو قرارداد منعقد
کرده است.
• پوشش تحت  Anthem Blue Cross Cal MediConnect Planپوشش مورد نیاز برای واجد شرایط
بودن است که تحت عنوان «حداقل پوشش ضروری» نامیده میشود .این پوشش الزامات
مسئولیتهای مشترک فردی مذکور در قانون حفاظت از بیماران و مراقبتهای مقرونبهصرفه
( )Patient Protection and Affordable Care Act, ACAرا برآورده میکند .برای کسب اطالعات
بیشتر در مورد الزامات مسئولیت مشترک فردی ،از وبسایت )IRS( Internal Revenue Service
(سازمان خدمات درآمد داخلی) به نشانی
 www.irs.gov/affordable-care-act/individuals-and-familiesبازدید کنید.
•  Anthem Blue Cross Cal MediConnect Planتوسط  Anthem Blue Crossارائه شده است.
در این اطالعیه ساالنه مربوط به تغییرات ،هرگاه از عبارات «ما»« ،به ما» یا «متعلق به ما»
استفاده میشود ،منظور  Anthem Blue Crossاست .هرگاه از عبارات «طرح بیمه» یا «طرح
بیمه ما» استفاده میشود ،منظور  Anthem Blue Cross Cal MediConnect Planاست.

?
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 .B3کارهای مهمی که باید انجام داد.
• بررسی کنید که آیا تغییری در مزایای ما به وجود آمده که ممکن است بر روی وضعیت شما
تأثیرگذار باشد.
 oآیا تغییراتی وجود دارد که بر روی خدمات مورد استفاده شما تأثیر بگذارد؟
 oاین مهم است که تغییرات در مزایا را بررسی کنید تا مطمئن شوید که آنها در سال آینده هم
برای شما مناسب باشند.
 oبخشهای  Dو  D1را برای کسب اطالعات درباره تغییرات در مزایای طرح بیمه ما
مشاهده کنید.
• بررسی کنید که آیا هیچ تغییری در پوشش داروهای تجویزی ما به وجود آمده که ممکن است
بر روی وضعیت شما تأثیرگذار باشد.
 oآیا داروهای شما تحت پوشش قرار میگیرند؟ آیا داروهای شما در رده دیگری هستند؟ آیا
میتوانید به استفاده از داروخانههای فعلی خود ادامه دهید؟
 oمهم است که تغییرات به وجود آمده را بررسی کنید تا اطمینان حاصل شود که پوشش
دارویی ما در سال آینده نیز نیازهای شما را برآورده میکند.
 oبرای کسب اطالعات درباره تغییرات ایجادشده در پوشش دارویی ما ،به بخش D2

مراجعه کنید.
• بررسی کنید که آیا ارائهدهندگان خدمات و داروخانههای شما در سال آینده نیز در شبکه ما
قرار خواهند داشت.
 oآیا پزشکان شما ،شامل متخصصان شما ،همچنان عضو شبکه ما باقی خواهند ماند؟
داروخانه شما چطور؟ بیمارستانها یا سایر ارائهدهندگان خدماتی که شما از آنها استفاده
میکنید چطور؟

 oبرای کسب اطالعات درباره کتاب راهنمای داروخانهها و ارائهدهندگان

ما ،به بخش C

مراجعه کنید.
• در مورد مجموع هزینههای خود در طرح فکر کنید.
 oهزینههای کل در مقایسه با سایر گزینههای پوشش چگونه میباشد؟
• به این فکر کنید که آیا از طرح ما رضایت دارید یا خیر.

?
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اگر تصمیم گرفتهاید در Anthem Blue Cross
 Cal MediConnect Planبمانید:

در صورت تصمیم به تغییر طرحها:

اگر میخواهید در سال آینده هم با ما بمانید ،کار شما
آسان است  -الزم نیست کاری انجام دهید .اگر تغییری
در وضعیت خود ندهید ،شما به طور خودکار عضو
طرح ما باقی میمانید.

اگر به این نتیجه برسید که پوشش بیمه دیگری نیازهای
شما را بهتر برآورده میکند ،شاید بتوانید طرح بیمهتان
را تغییر دهید (برای کسب اطالعات بیشتر به
بخش  E2مراجعه کنید) .اگر در طرح بیمه جدیدی
ثبتنام کنید ،پوشش بیمه جدیدتان از اولین روز ماه
بعدی شروع میشود .برای کسب اطالعات بیشتر
درباره گزینههای پیشروی خود ،به بخش ،E2
صفحه  11مراجعه کنید.

 .Cتغییرات ایجاد شده در شبکه خدماتدهندگان و داروخانهها
شبکههای ارائهدهندگان و داروخانههای ما برای سال  2022تغییر کرده است.
قویا ً به شما توصیه میکنیم که راهنمای فعلی داروخانهها و ارائهدهندگان ما را مرور کنید تا بدانید آیا ارائهدهندگان
یا داروخانه شما هنوز عضو شبکه ما هستند یا خیر .نسخه بهروزرسانیشده کتاب راهنمای داروخانهها و
ارائهدهندگان در وبسایت ما به نشانی  duals.anthem.comموجود است .همچنین ،برای کسب اطالعات
بهروز درباره ارائهدهندگان یا برای درخواست ارسال راهنمای داروخانهها و ارائهدهندگان از طریق پست،
میتوانید روزهای دوشنبه تا جمعه ،از  8صبح تا  8شب با مرکز خدمات اعضا به شماره
) 1-888-350-3447 (TTY: 711تماس بگیرید.
الزم است بدانید که ما ممکن است در طول سال نیز تغییراتی در شبکه خود ایجاد کنیم .درصورتیکه
ارائهدهندهتان طرح بیمه را ترک کند ،شما از حقوق و پشتیبانیهای خاصی برخوردار خواهید شد .برای کسب
اطالعات بیشتر ،به فصل  3کتابچه راهنمای اعضا مراجعه کنید.

?

اگر سؤالی دارید ،لطفا ً روزهای دوشنبه تا جمعه ،از ساعت  8صبح تا  8شب با Anthem Blue Cross
 Cal MediConnect Planبه شماره ) 1-888-350-3447 (TTY: 711تماس بگیرید .این تماس رایگان
است .برای کسب اطالعات بیشتر ،از وبسایت  duals.anthem.comبازدید کنید.
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 .Dتغییرات ایجاد شده در مزایا برای سال آینده
 .D1تغییرات ایجاد شده در مزایا برای خدمات پزشکی
ما در سال آینده ،پوشش خود برای برخی خدمات پزشکی را تغییر میدهیم .این تغییرات در جدول زیر توضیح
داده شدهاند.

Multipurpose
Senior Services Program
)(MSSP

( 2021امسال)

( 2022سال آینده)

یک برنامه مدیریت مراقبت است
که Home and Community-
) Based Services (HCBSرا به
افراد واجدشرایط  Medi-Calارائه
میدهد.

Multipurpose Senior Services
) Program (MSSPپوشش داده

نمیشود.

 .D2تغییرات در پوشش داروهای تجویزی
تغییرات در ایجاد شده فهرست دارویی ما
نسخه بهروزرسانیشده فهرست داروهای تحت پوشش در وبسایت ما به نشانی  duals.anthem.comموجود
است .همچنین ،برای کسب اطالعات بهروز درباره دارو یا برای درخواست ارسال فهرست داروهای تحت پوشش
ازطریق پست ،میتوانید روزهای دوشنبه تا جمعه ،از  8صبح تا  8شب با مرکز خدمات اعضا به شماره
) 1-888-350-3447 (TTY: 711تماس بگیرید.
فهرست داروهای تحت پوشش را «فهرست دارویی» نیز مینامند.
ما تغییراتی را در فهرست دارویی خود اعمال کردهایم ،که از جمله آنها میتوان به تغییرات در داروهایی که ما
پوشش میدهیم و تغییرات در محدودیتهای مربوط به پوشش ما برای داروهای خاص اشاره کرد.
«فهرست دارویی» را بررسی کنید تا مطمئن شوید که داروهای شما برای سال آینده تحت پوشش قرار میگیرند
و بدانید که آیا محدودیتی وجود دارد یا خیر.
در صورتی که تغییرات در پوشش دارویی وضعیت شما را تحت تأثیر قرار میدهد ،ما به شما توصیه میکنیم که:
• به کمک پزشکتان (یا سایر تجویزکنندگان) داروی دیگری که تحت پوشش ما میباشد را انتخاب کنید.
 oمیتوانید از دوشنبه تا جمعه ،از ساعت  8صبح تا  8شب با مرکز خدمات اعضا به شماره
) 1-888-350-3447 (TTY: 711تماس بگیرید و درخواست کنید تا فهرستی از داروهای
تحت پوشش که برای درمان همان بیماری مناسب هستند برای شما ارسال شود.
 oاین فهرست میتواند به ارائهدهندگان خدمات شما کمک کند تا داروی تحت پوشش مناسب
شما را پیدا کنند.
• به کمک پزشکتان (یا سایر تجویزکنندگان) از طرح بخواهید تا با اعمال یک استثناء داروی
مربوطه را پوشش دهد.

?

اگر سؤالی دارید ،لطفا ً روزهای دوشنبه تا جمعه ،از ساعت  8صبح تا  8شب با Anthem Blue Cross
 Cal MediConnect Planبه شماره ) 1-888-350-3447 (TTY: 711تماس بگیرید .این تماس رایگان
است .برای کسب اطالعات بیشتر ،از وبسایت  duals.anthem.comبازدید کنید.
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 oشما میتوانید درخواست اعمال استثناء را قبل از سال آینده مطرح کرده و ما پاسخ شما را
طی  72ساعت پس از دریافت درخواست شما (یا بیانیه پشتیبان تجویزکننده نسخه) اعالم
خواهیم کرد.
 oبرای کسب اطالعات درباره کارهایی که برای درخواست استثنا باید انجام دهید ،به فصل 9

کتابچه راهنمای اعضا در سال  2022مراجعه کنید یا در روزهای دوشنبه تا جمعه ،از
ساعت  8صبح تا  8شب با مرکز خدمات اعضا به شماره )1-888-350-3447 (TTY: 711
تماس بگیرید.
 oدر صورت نیاز به راهنمایی در مورد تقاضای استثناء ،میتوانید با خدمات اعضاء تماس
بگیرید .برای کسب اطالعات بیشتر درباره نحوه تماس با مدیر پروندهتان ،به فصل  2و
فصل  3کتابچه راهنمای اعضا مراجعه کنید.
• از طرح بخواهید تا ذخیره موقت دارویی را پوشش دهد.
 oدر برخی شرایط ،ما ذخیره موقت داروی شما را طی  90روز اول سال پوشش میدهیم.
 oاین ذخیره موقت برای حداکثر  31روز ادامه خواهد داشت( .برای کسب اطالعات بیشتر
درباره اینکه چه موقع میتوانید ذخیره موقت بگیرید و چگونه باید برای آن درخواست
بدهید ،به فصل  5کتابچه راهنمای اعضا مراجعه کنید).
 oزمانی که ذخیره موقت دارو دریافت میکنید ،باید با پزشک خود صحبت کنید تا مشخص
شود که هنگام پایان ذخیره دارویتان چه باید انجام داد .هم میتوانید داروی خود را به داروی
دیگری که تحت پوشش طرح است ،تغییر دهید و هم میتوانید درخواست استثناء کنید و
داروی فعلیتان را پوشش دهید.
استثنائات فهرست دارو تا آخر سال طرح درمانی مشخص میشوند .هرگونه استثناء در دارونامه که در طول سال
تحت پوشش طرح فعلی اعطا شده است ،باید برای طرح تحت پوشش سال  2022دوباره ارائه شود.
تغییرات در هزینه داروهای تجویزی
هیچ تغییری در میزان پرداختی شما برای داروهای نسخهای در سال  2022وجود ندارد .در ادامه میتوانید
اطالعات بیشتری در خصوص پوشش داروهای تجویزیتان کسب کنید.
ما برخی از داروها را در فهرست دارویی به ردهای باالتر یا پایینتر انتقال دادهایم .برای اطالع از اینکه آیا
داروهای شما در یک ردیف دارویی دیگر قرار خواهند گرفت یا خیر ،آنها را در «فهرست دارویی» جستجو کنید.

?

اگر سؤالی دارید ،لطفا ً روزهای دوشنبه تا جمعه ،از ساعت  8صبح تا  8شب با Anthem Blue Cross
 Cal MediConnect Planبه شماره ) 1-888-350-3447 (TTY: 711تماس بگیرید .این تماس رایگان
است .برای کسب اطالعات بیشتر ،از وبسایت  duals.anthem.comبازدید کنید.
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جدول زیر هزینههای شما برای داروها را در هر یک از چهار ( )4رده دارویی ما نشان میدهد.
( 2021امسال)
داروهای رده 1

(داروهای ژنریک ترجیحی و
داروهای برند  Medicareبخش )D

تعرفه سهم بیمهشده شما برای
ذخیره یکماهه ( 31روزه) مبلغ
 $0برای هر نسخه میباشد.

( 2022سال آینده)
تعرفه سهم بیمهشده شما برای
ذخیره یکماهه ( 31روزه) مبلغ
 $0برای هر نسخه میباشد.

هزینه ذخیره یکماهه برای داروی
موجود در رده  1که از یک
داروخانه عضو شبکه تهیه میشود
داروهای رده 2

(داروهای برند و ژنریک ترجیحی
و غیرترجیحی
 Medicareبخش )D

تعرفه سهم بیمهشده شما برای
ذخیره یکماهه ( 31روزه) مبلغ
 $0برای هر نسخه میباشد.

تعرفه سهم بیمهشده شما برای
ذخیره یکماهه ( 31روزه) مبلغ
 $0برای هر نسخه میباشد.

هزینه ذخیره یکماهه برای داروی
موجود در رده  2که از یک
داروخانه عضو شبکه تهیه میشود
داروهای رده 3

(داروهای نسخهای ژنریک و
داروهای برند مورد تأیید ایالت
برای طرح )Medi-Cal

تعرفه سهم بیمهشده شما برای
ذخیره یکماهه ( 31روزه) مبلغ
 $0برای هر نسخه میباشد.

تعرفه سهم بیمهشده شما برای
ذخیره یکماهه ( 31روزه) مبلغ
 $0برای هر نسخه میباشد.

هزینه ذخیره یکماهه برای داروی
موجود در رده  3که از یک
داروخانه عضو شبکه تهیه میشود
داروهای رده 4
(داروهای بدون نسخه ()OTC

مورد تأیید ایالت برای طرح بیمه
 Medi-Calکه نیاز به تجویز نسخه
از سوی ارائهدهندهتان دارند)

تعرفه سهم بیمهشده شما برای
ذخیره یکماهه ( 31روزه) مبلغ
 $0برای هر نسخه میباشد.

تعرفه سهم بیمهشده شما برای
ذخیره یکماهه ( 31روزه) مبلغ
 $0برای هر نسخه میباشد.

هزینه ذخیره یکماهه برای داروی
موجود در رده  4که از یک
داروخانه عضو شبکه تهیه میشود

?

اگر سؤالی دارید ،لطفا ً روزهای دوشنبه تا جمعه ،از ساعت  8صبح تا  8شب با Anthem Blue Cross
 Cal MediConnect Planبه شماره ) 1-888-350-3447 (TTY: 711تماس بگیرید .این تماس رایگان
است .برای کسب اطالعات بیشتر ،از وبسایت  duals.anthem.comبازدید کنید.
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 .Eنحوه انتخاب طرح
 .E1نحوه باقی ماندن در طرح ما
ما امیدواریم که شما سال آینده نیز عضو طرح ما باقی بمانید.
برای باقی ماندن در طرح سالمت خود نیازی نیست که اقدام خاصی انجام دهید .اگر برای طرح بیمه
 Cal MediConnect Planدیگری ثبتنام نکنید و به  Medicare Advantage Planیا به Original Medicare
تغییر وضعیت ندهید ،بهطور خودکار در سال  2022عضو طرح بیمه ما باقی خواهید ماند.

 .E2نحوه تغییر طرحها
اکثر افراد تحت پوشش  Medicareمیتوانند در زمانهای خاصی از سال به عضویت خود پایان دهند .چون تحت
پوشش  Medi-Calقرار دارید ،ممکن است بتوانید یکبار در طول هر یک از دورههای ویژه ثبتنام زیر به
عضویت خود در طرح بیمه ما پایان دهید یا طرح دیگری را جایگزین کنید:
• ژانویه تا مارس
• آوریل تا ژوئن
• جوالی تا سپتامبر
عالوهبر این سه دوره ویژه ثبتنام ،میتوانید در دورههای زیر به عضویت خود در طرح بیمه ما پایان دهید:
• دوره ساالنه ثبتنام ،که از  15اکتبر تا  7دسامبر ادامه دارد .اگر طرح بیمه جدیدی را در طول
این دوره انتخاب کنید ،عضویت شما در  Anthem Blue Cross Cal MediConnect Planدر
 31دسامبر به پایان خواهد رسید و عضویت شما در طرح جدید از  1ژانویه آغاز خواهد شد.
• دوره آزاد ثبتنام  Medicare Advantageکه از  1ژانویه تا  31مارس ادامه دارد .اگر طرح
جدیدی را در طول این دوره انتخاب کنید ،عضویت شما در طرح جدید از اولین روز ماه آینده
آغاز خواهد شد.
ممکن است وضعیتهای دیگری هم وجود داشته باشد که شما در آنها واجدشرایط ایجاد تغییر در ثبتنام خود
باشید .مثالً ،وقتی:
•  Medicareیا ایالت  Californiaشما را در یکی از طرحهای  Cal MediConnect Planثبتنام
کردهاند،
• واجدشرایط بودن شما برای  Medi-Calیا کمک اضافه ( )Extra Helpتغییر کرده است،
• در آسایشگاه یا بیمارستان ارائهدهنده مراقبتهای بلندمدت تحت مراقبت هستید ،یا
• از محدوده تحت پوشش خدمات ما نقل مکان کردهاید.

?

اگر سؤالی دارید ،لطفا ً روزهای دوشنبه تا جمعه ،از ساعت  8صبح تا  8شب با Anthem Blue Cross
 Cal MediConnect Planبه شماره ) 1-888-350-3447 (TTY: 711تماس بگیرید .این تماس رایگان
است .برای کسب اطالعات بیشتر ،از وبسایت  duals.anthem.comبازدید کنید.
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چگونه به خدمات  Medicareدسترسی پیدا کنید
برای دسترسی به خدمات  Medicareسه گزینه خواهید داشت .با انتخاب هر یک از این گزینهها ،بهطور خودکار
عضویت شما در طرح  Cal MediConnect Planپایان مییابد:
 .1میتوانید طرح خود را به موارد
زیر تغییر دهید:
یکی از طرحهای سالمت  Medicareمانند
 Medicare Advantage Planیا اگر واجدشرایط
هستید و در منطقه خدماتی مربوطه زندگی میکنید،
یک Program of All-inclusive Care for the
)Elderly (PACE

در اینجا آنچه باید انجام دهید آمده است:
در  24ساعت شبانهروز و  7روز هفته با
 Medicareبه شماره 1-800-MEDICARE
) (1-800-633-4227تماس بگیرید .کاربران TTY
باید با شماره  1-877-486-2048تماس بگیرند.
تماس با این شماره رایگان است.
برای طرح پرسش در زمینه  ،PACEبا شماره
) 1-855-921-PACE (7223تماس بگیرید.
اگر به کمک یا اطالعات بیشتر نیاز دارید:
• از دوشنبه تا جمعه ،از ساعت  8:00صبح تا
 5:00عصر با
California Health Insurance Counseling
) and Advocacy Program (HICAPبه
شماره  1-800-434-0222تماس بگیرید .برای

کسب اطالعات بیشتر یا یافتن یکی از دفاتر
محلی  HICAPدر منطقه خود ،لطفا ً به
وبسایت www.aging.ca.gov/HICAP/
مراجعه کنید.
وقتی پوشش طرح جدید شما آغاز میشود،
عضویت Anthem Blue Cross
 Cal MediConnect Planشما بهطور خودکار
پایان مییابد.

?

اگر سؤالی دارید ،لطفا ً روزهای دوشنبه تا جمعه ،از ساعت  8صبح تا  8شب با Anthem Blue Cross
 Cal MediConnect Planبه شماره ) 1-888-350-3447 (TTY: 711تماس بگیرید .این تماس رایگان
است .برای کسب اطالعات بیشتر ،از وبسایت  duals.anthem.comبازدید کنید.
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 .2میتوانید طرح خود را به موارد زیر تغییر دهید:

در اینجا آنچه باید انجام دهید آمده است:

 Original Medicareبا طرح مجزای
 Medicareبرای داروهای نسخهای

در  24ساعت شبانهروز و  7روز هفته با
 Medicareبه شماره 1-800-MEDICARE
) (1-800-633-4227تماس بگیرید .کاربران TTY
باید با شماره  1-877-486-2048تماس بگیرند.
تماس با این شماره رایگان است.
اگر به کمک یا اطالعات بیشتر نیاز دارید:
• از دوشنبه تا جمعه ،از ساعت  8:00صبح تا
 5:00عصر با
California Health Insurance Counseling
) and Advocacy Program (HICAPبه
شماره  1-800-434-0222تماس بگیرید .برای

کسب اطالعات بیشتر یا یافتن یکی از دفاتر
محلی  HICAPدر منطقه خود ،لطفا ً به
وبسایت www.aging.ca.gov/HICAP/
مراجعه کنید.
وقتی پوشش  Original Medicareشما آغاز
میشود ،عضویت Anthem Blue Cross
 Cal MediConnect Planشما بهطور خودکار
پایان مییابد.

?

اگر سؤالی دارید ،لطفا ً روزهای دوشنبه تا جمعه ،از ساعت  8صبح تا  8شب با Anthem Blue Cross
 Cal MediConnect Planبه شماره ) 1-888-350-3447 (TTY: 711تماس بگیرید .این تماس رایگان
است .برای کسب اطالعات بیشتر ،از وبسایت  duals.anthem.comبازدید کنید.
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 .3میتوانید طرح خود را به موارد
زیر تغییر دهید:
 Original Medicareبا طرح مجزای
 Medicareبرای داروهای نسخهای
توجه :اگر به عضویت  Original Medicareدرآیید
و یک برنامۀ مجزای پوشش داروهای نسخهای
 Medicareنداشته باشید Medicare ،ممکن است
شما را به عضویت یک برنامۀ دارویی درآورد
مگر اینکه شما به  Medicareاعالم کنید که قصد
پیوستن به آن را ندارید.
تنها زمانی باید پوشش داروهای نسخهدار را قطع
کنید که پوشش دارویی را از منبعی دیگر مانند
کارفرما یا اتحادیه ،دریافت کنید .اگر درباره نیاز
خود به پوشش دارویی سؤالی دارید ،از دوشنبه تا
جمعه ،از ساعت  8:00صبح تا  5:00عصر با
California Health Insurance Counseling and
) Advocacy Program (HICAPبه شماره
 1-800-434-0222تماس بگیرید .برای کسب

اطالعات بیشتر یا یافتن یکی از دفاتر محلی
 HICAPدر منطقه خود ،لطفا ً به وبسایت
 www.aging.ca.gov/HICAP/مراجعه کنید.

در اینجا آنچه باید انجام دهید آمده است:
در  24ساعت شبانهروز و  7روز هفته با
 Medicareبه شماره 1-800-MEDICARE
) (1-800-633-4227تماس بگیرید .کاربران TTY
باید با شماره  1-877-486-2048تماس بگیرند.
تماس با این شماره رایگان است.
اگر به کمک یا اطالعات بیشتر نیاز دارید:
• از دوشنبه تا جمعه ،از ساعت  8:00صبح تا
 5:00عصر با
California Health Insurance Counseling
) and Advocacy Program (HICAPبه
شماره  1-800-434-0222تماس بگیرید .برای

کسب اطالعات بیشتر یا یافتن یکی از دفاتر
محلی  HICAPدر منطقه خود ،لطفا ً به
وبسایت www.aging.ca.gov/HICAP/
مراجعه کنید.
وقتی پوشش  Original Medicareشما آغاز
میشود ،عضویت Anthem Blue Cross
 Cal MediConnect Planشما بهطور خودکار
پایان مییابد.

چگونه به خدمات  Medi-Calدسترسی پیدا کنید
در صورتیکه طرح  Cal MediConnect Planرا ترک کنید ،وارد یک طرح درمانی تحت مدیریت  Medi-Calبه
انتخاب خود خواهید شد .خدمات  Medi-Calشما شامل خدمات و پشتیبانیهای بلندمدت و خدمات بهداشت
رفتاری میشوند.
وقتی درخواست پایان عضویت خود را در طرح بیمه  Cal MediConnect Planما میدهید ،الزم است که به بخش
 Health Care Optionsاعالم کنید که میخواهید به کدامیک از طرحهای مراقبت مدیریتشده  Medi-Calبپیوندید.
میتوانید روزهای دوشنبه تا جمعه ،از ساعت  8:00صبح تا  6:00عصر با بخش  Health Care Optionsبه شماره
 1-844-580-7272تماس بگیرید .کاربران  TTYباید با شماره  1-800-430-7077تماس بگیرند.

 .Fنحوۀ دریافت کمک
 .F1دریافت کمک از Anthem Blue Cross Cal MediConnect Plan

پرسشی دارید؟ ما برای کمک به شما در خدمت هستیم .لطفا ً با مرکز خدمات اعضا به شماره
 1-888-350-3447تماس بگیرید (کاربران  TTYفقط با شماره  711تماس بگیرند) .ما در روزهای دوشنبه تا
جمعه ،از ساعت  8صبح تا  8شب برای پاسخگویی به تماسهای شما در دسترس هستیم .تماس با این شمارهها
رایگان است.

?

اگر سؤالی دارید ،لطفا ً روزهای دوشنبه تا جمعه ،از ساعت  8صبح تا  8شب با Anthem Blue Cross
 Cal MediConnect Planبه شماره ) 1-888-350-3447 (TTY: 711تماس بگیرید .این تماس رایگان
است .برای کسب اطالعات بیشتر ،از وبسایت  duals.anthem.comبازدید کنید.
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کتابچه راهنمای اعضا در سال  2022را مطالعه کنید
کتابچه راهنمای اعضا در سال  2022شامل توصیف قانونی و مفصل مزایای طرح بیمه شما است .این کتابچه
حاوی جزئیاتی درباره مزایای سال آینده میباشد .دفترچه درباره حقوق شما و قوانینی که شما باید برای بهرهمند
شدن از پوشش خدمات و داروها رعایت کنید را توضیح میدهد.

کتابچه راهنمای اعضا در سال  2022تا تاریخ  15اکتبر آماده خواهد شد .نسخه بهروزرسانیشده کتابچه راهنمای
اعضا  2022در وبسایت ما به نشانی  duals.anthem.comموجود است .همچنین ،میتوانید روزهای دوشنبه تا
جمعه ،از  8صبح تا  8شب با مرکز خدمات اعضا به شماره ) 1-888-350-3447 (TTY: 711تماس بگیرید و از
ما بخواهید کتابچه راهنمای اعضای  2022را برایتان پست کنیم.
وبسایت ما
همچنین ،میتوانید از وبسایت ما به نشانی  duals.anthem.comبازدید کنید .یادآور میشویم که وبسایت ما
حاوی بهروزترین اطالعات در مورد شبکه ارائهدهندگان خدمات و داروخانههای ما
) )Directory and Pharmacy Providerو فهرست دارویی ما ( )List of Covered Drugsمیباشد.

 .F2دریافت کمک از کارگزار ثبتنام ایالتی
میتوانید روزهای دوشنبه تا جمعه ،از ساعت  8:00صبح تا  6:00عصر با  Health Care Optionsبه شماره
 1-844-580-7272تماس بگیرید .کاربران  TTYباید با شماره  1-800-430-7077تماس بگیرند.
 .F3دریافت کمک از Cal MediConnect Ombuds Program
 Cal MediConnect Ombuds Programمیتواند در زمینه مشکالت مربوط به Anthem Blue Cross
 Cal MediConnect Planبه شما کمک کند .خدمات اداره رسیدگی به شکایات ،رایگان هستند.
:Cal MediConnect Ombuds Program
•

به عنوان یک وکیل از طرف شما کار میکند .آنها میتوانند به پرسشهای شما در زمینه
مشکالت یا شکایتهای شما پاسخ گفته و میتوانند به شما در درک اینکه چه اقدامی باید انجام
دهید کمک کنند.

• اطمینان حاصل میکند که شما اطالعات مربوط به حقوق و حفاظتهای خود و نحوه حل شدن
نگرانیهای خود را در اختیار دارید.
•

با ما یا با دیگر شرکتهای بیمه یا طرحهای سالمت ارتباطی ندارد .برای تماس با
 Cal MediConnect Ombuds Programاز شماره تلفن  1-855-501-3077استفاده کنید.

 .F4دریافت کمک از Health Insurance Counseling and Advocacy Program
همچنین ،میتوانید با ) State Health Insurance Assistance Program (SHIPتماس بگیرید .در California
 SHIPرا ) Health Insurance Counseling and Advocacy Program (HICAPمینامند .مشاوران HICAP
میتوانند به شما در درک گزینههای خود در طرح  Cal MediConnect Planکمک کرده و به پرسشهای شما
درباره تغییر طرحها پاسخ دهند HICAP .با ما یا با دیگر شرکتهای بیمه یا طرحهای بیمه درمانی ارتباطی ندارد.
 HICAPدر همه شهرستانها مشاوران آموزشدیدهای دارد و این خدمات رایگان است .شماره تلفن HICAP
عبارت است از  .1-800-434-0222برای کسب اطالعات بیشتر یا یافتن یکی از دفاتر محلی  HICAPدر منطقه
خود ،لطفا ً به وبسایت  www.aging.ca.gov/HICAP/مراجعه کنید.

?

اگر سؤالی دارید ،لطفا ً روزهای دوشنبه تا جمعه ،از ساعت  8صبح تا  8شب با Anthem Blue Cross
 Cal MediConnect Planبه شماره ) 1-888-350-3447 (TTY: 711تماس بگیرید .این تماس رایگان
است .برای کسب اطالعات بیشتر ،از وبسایت  duals.anthem.comبازدید کنید.
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 .F5دریافت کمک از Medicare

برای دریافت مستقیم اطالعات از  Medicareمیتوانید در  24ساعت شبانهروز و  7روز هفته با شماره
) 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227تماس بگیرید .کاربران  TTYباید با شماره  1-877-486-2048تماس
بگیرند .تماس با این شماره رایگان است.
وبسایت Medicare

شما میتوانید از وبسایت  Medicareبه نشانی ( )www.medicare.govبازدید کنید .چنانچه تصمیم بگیرید
عضویت خود در طرح  Cal MediConnect Planرا لغو کرده و به یک طرح Medicare Advantage Plan
بپیوندید ،وبسایت  Medicareاطالعاتی در مورد هزینهها ،پوششها و درجهبندی کیفیت برای کمک به مقایسه
طرحهای  Medicare Advantageدر اختیار شما قرار میدهد.
شما میتوانید با استفاده از ابزار  Medicare Plan Finderکه در وبسایت  Medicareدر دسترس است،
اطالعاتی درباره طرحهای  Medicare Advantageدریافت کنید( .برای کسب اطالعات در مورد طرحهای بیمه،
به  www.medicare.govبروید و روی گزینه «( »Find plansیافتن طرحها) کلیک کنید).

 Medicare( Medicare & You 2022و شما )2022
میتوانید کتابچه راهنمای  Medicare( Medicare & You 2022و شما  )2022را بخوانید .هر ساله در فصل
پاییز ،این کتابچه برای افراد دارای  Medicareارسال میشود .این کتابچه حاوی خالصهای از مزایا ،حقوق و
حمایتهای  Medicareاست و به سؤاالت متداول در رابطه با  Medicareپاسخ میگوید.
اگر نسخهای از این کتابچه را ندارید ،میتوانید آن را از وبسایت  Medicareبه نشانی ()www.medicare.gov
دریافت کنید یا در  24ساعت شبانهروز و  7روز هفته با شماره ) 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227تماس
بگیرید .کاربران  TTYباید با شماره  1-877-486-2048تماس بگیرند .تماس با این شماره رایگان است.
 .F6دریافت کمک از California Department of Managed Health Care

 California Department of Managed Health Careمسئول تنظیم طرحهای خدمات مراقبت سالمت میباشد.
اگر از طرح بیمه سالمت خود شکایتی دارید ،پیش از تماس با این اداره باید ابتدا در روزهای دوشنبه تا جمعه ،از
ساعت  8صبح تا  8شب با طرح بیمه سالمت خود به شماره ) 1-888-350-3447 (TTY: 711تماس بگیرید و فرایند
ارائه شکایت طرح بیمه سالمتتان را دنبال کنید .استفاده از این روش اعتراض ،بر حقوق قانونی شما یا موارد جبرانی
که ممکن است واجد شرایط آن باشید تأثیر منفی نمیگذارد .اگر در مورد شکایت مربوط به موارد اضطراری ،شکایتی
که توسط طرح بیمه سالمت شما بهطور رضایتبخشی حلوفصل نشده ،یا شکایتی که بیش از  30روز بینتیجه مانده
است نیاز به کمک دارید ،میتوانید برای دریافت مساعدت با اداره تماس بگیرید .شما همچنین ممکن است واجد شرایط
یک بررسی مستقل پزشکی ( )IMRباشید .اگر برای  IMRواجد شرایط هستید ،روند  IMRبررسی بیطرفانهای از
تصمیمات پزشکی گرفتهشده توسط طرح سالمت در زمینه ضرورت پزشکی ارائه خدمات یا درمانهای پیشنهادی،
تصمیمات پوشش برای درمانهای دارای ماهیت تجربی یا تحقیقاتی و نیز اختالفات مربوط به پرداخت برای خدمات
پزشکی اورژانسی یا فوری را در اختیار شما قرار میدهد .این اداره یک خط تلفن رایگان به شماره
( )1-888-466-2219و یک خط  TDDبه شماره ( )1-877-688-9891برای افراد مبتال به اختالالت شنوایی یا گفتاری
دارد .وبسایت اینترنتی اداره به نشانی  www.dmhc.ca.govحاوی فرمهای شکایت ،فرمهای درخواست  IMRو
دستورالعملهای آنالین است.

?

اگر سؤالی دارید ،لطفا ً روزهای دوشنبه تا جمعه ،از ساعت  8صبح تا  8شب با Anthem Blue Cross
 Cal MediConnect Planبه شماره ) 1-888-350-3447 (TTY: 711تماس بگیرید .این تماس رایگان
است .برای کسب اطالعات بیشتر ،از وبسایت  duals.anthem.comبازدید کنید.
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سؤالی دارید؟
 با ما به شماره، شب8  صبح تا8 روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت
. تماس بگیرد1‑888‑350‑3447 (TTY: 711)
duals.anthem.com  همچنین میتوانید به.این تماس رایگان است
.مراجعه کنید

 یک برنامه درمانی است که به منظور ارائه مزایای هرAnthem Blue Cross Cal MediConnect Plan (Medicare-Medicaid Plan)
. استBlue Cross of California  نام تجاریAnthem Blue Cross . میباشدMedi-Cal  وMedicare  طرف قرارداد،دو برنامه به اعضا
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