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پوشش درمانی و دارویی شما تحت
Anthem Blue Cross Cal MediConnect Plan

مقدمه کتابچه راهنمای اعضا
 دسامبر31  تاAnthem Blue Cross Cal MediConnect Plan این کتابچه راهنما درباره پوشش بیمهای شما تحت
 پوشش،) سالمت رفتاری (سالمت روانی و سوء مصرف مواد، در این کتابچه خدمات مراقبت سالمت. میگوید2022
 خدمات و پشتیبانیهای بلندمدت به شما کمک. و خدمات و پشتیبانیهای بلندمدت توضیح داده شدهاند،داروهای نسخهای
 اصطالحات کلیدی و تعاریف آنها به ترتیب.میکنند تا بجای مراجعه به آسایشگاه یا بیمارستان در منزل خود بمانید
.حروف الفبا در فصل آخر کتابچه راهنمای اعضا آمده است
. لطفا آن را در جای امنی نگه دارید.این یک مدرک مهم قانونی است
 منظور از، در این کتابچۀ راهنمای اعضا. ارائه شده استAnthem Blue Cross  توسطCal MediConnect Plan این
» منظور از «طرح» یا «برنامه، در این متن. میباشدAnthem Blue Cross » «به ما» یا «متعلق به ما،»«ما
. استAnthem Blue Cross Cal MediConnect Plan
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.

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

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.

Armenian

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:

 Persianتوجه :اگر به زبان فارسی صحبت می کنید ،خدمات کمک در زمینه زبان ،به صورت رایگان،
) (Farsiبرای شما در دسترس می باشد .دوشنبه تا جمعه ،از  8:00صبح تا  8:00شب با شماره
) 1-888-350-3447 (TTY: 711تماس بگیرید .این تماس رایگان است.
Russian

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.

 Arabicتنبیه :إذا كنت تتحدث العربیة ،فإن خدمات المساعدة اللغویة تتوفر لك مجانًا .اتصل على الرقم
احا حتى 8:00
) ،1-888-350-3447 (TTY: 711من االثنین حتى الجمعة من الساعة  8:00صب ً
مساًء .وتكون المكالمة مجانیة.
Cambodian
)(Khmer

សូ មជ្រាប៖ ជ្របសិនបបើបោកអ្ន កនិយាយភាសាខ្មែ រ បសវាកមែ ជំនួយភាសា មានផ្ដ ល់ជូនបោក
អ្ន កបោយឥតគិតថ្លៃ ។ សូ មទូ រសព្ទ មកបលម 1-888-350-3447 (TTY: 711) ព្ីថ្លៃ ច័នទ
ដល់ថ្លៃ សុជ្រក ព្ីបមាង
៉ោ
8:00 ជ្រព្ឹក ដល់បមា៉ោ ង 8:00 ោច។
ៃ
ិទរសព្មកបលមបនេះគឥតគ
ូ
ទ
ឺ
តថ្ល។
ៃ

شما میتوانید این سند را به صورت رایگان به فرمتهای دیگر ،مانند چاپ درشت ،خط بریل ،یا نسخه صوتی دریافت
کنید .از ساعت  8صبح تا  8شب روزهای دوشنبه تا جمعه با شمارۀ ) ،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 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 آدرس  duals.anthem.comپیدا کنید.
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اگر سؤالی دارید ،لطفا ً از  8صبح تا  8شب روزهای دوشنبه تا جمعه با Anthem Blue Cross Cal MediConnect Plan
به شماره ) 1-888-350-3447 (TTY: 711تماس بگیرید .هزینه این تماس رایگان است .برای کسب اطالعات بیشتر ،از وبسایت
 duals.anthem.comبازدید کنید.
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فصل  :1شروع به عنوان یک عضو

بیانیههای سلب مسئولیت
❖ ) Anthem Blue Cross Cal MediConnect Plan (Medicare-Medicaid Planیک طرح سالمت است
که با  Medicareو  Medi-Calبرای ارائه مزایای هر دو برنامه به افراد عضو قرارداد منعقد کرده است.
❖  Anthem Blue Crossنشان تجاری  Blue Cross of Californiaاست Anthem Blue Cross .و
 Blue Cross of California Partnership Plan, Inc.مجوزهای مستقلی از Blue Cross Association
هستند ANTHEM .نشان تجاری ثبتشده شرکت  Anthem Insurance Companies, Inc.است.
❖ پوشش تحت  Anthem Blue Cross Cal MediConnect Planپوشش مورد نیاز برای واجد شرایط بودن
به عنوان «حداقل پوشش ضروری» است .این پوشش ،نیازمندیهای مسئولیتهای مشترک فردی بر اساس
) Patient Protection and Affordable Care Act (ACAرا برآورده میکند .برای کسب اطالعات بیشتر
درمورد الزامات مسئولیت مشترک فردی ،از وبسایت ) Internal Revenue Service (IRSبه آدرس
 www.irs.gov/Affordable-Care-Act/Individuals-and-Familiesبازدید کنید.
❖ مؤسسه  ،IngenioRxشرکت مستقلی است که به نمایندگی از برنامه درمانی شما ،خدمات مدیریت مزایای
داروخانه را فراهم میکند.
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 duals.anthem.comبازدید کنید.

4

کتابچه راهنمای اعضای

Anthem Blue Cross Cal MediConnect Plan

فصل  :1شروع به عنوان یک عضو
مقدمه
این فصل شامل اطالعاتی درباره  Anthem Blue Cross Cal MediConnect Planاست؛ برنامهای درمانی که تمامی
خدمات  Medicareو  Medi-Calو عضویت شما را درخود پوشش میدهد .این فصل همچنین درباره آنچه باید انتظار
داشته باشید و اینکه چه اطالعات دیگری از  Anthem Blue Cross Cal MediConnect Planدریافت خواهید کرد
اطالعرسانی میکند .اصطالحات کلیدی و تعاریف آنها به ترتیب حروف الفبا در فصل آخر کتابچه راهنمای اعضا
آمده است.

فهرست مطالب
 .Aخوشآمدگویی به 7......................................................... Anthem Blue Cross Cal MediConnect Plan
 .Bاطالعاتی درباره  Medicareو 7......................................................................................... Medi-Cal
7.......................................................................................................................... Medicare .B1
7.......................................................................................................................... Medi-Cal .B2
.Cمزایای این طرح 8..........................................................................................................................
 .Dمحدوده خدماتی 9.......................................................... .Anthem Blue Cross Cal MediConnect Plan
.Eآنچه شما را واجد شرایط عضویت طرح میکند 9....................................................................................
 .Fدر ابتدای پیوستن به یک طرح درمانی باید چه انتظاراتی داشت 10 ..............................................................
.Gتیم مراقبت و طرح مراقبت 11 ...........................................................................................................
 .G1تیم مراقبت 11 ........................................................................................................................
 .G2برنامه درمانی 11 ....................................................................................................................
 .Hحق بیمه ماهیانه 11 ........................................................ Anthem Blue Cross Cal MediConnect Plan
 .Iکتابچه راهنمای اعضا 11 ..................................................................................................................
 .Jسایر اطالعاتی که از ما دریافت خواهید کرد 12 .....................................................................................
 .J1کارت عضویت شما در 12 ......................................... .Anthem Blue Cross Cal MediConnect Plan
 .J2فهرست راهنمای ارائهدهندگان خدمات و داروخانهها 13 .....................................................................
 .J3فهرست داروهای تحت پوشش 14 .................................................................................................
 .J4شرح مزایا 14 .........................................................................................................................
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فصل  :1شروع به عنوان یک عضو

 .Kنحوه بهروز نگه داشتن سوابق عضویت 14 ...........................................................................................
 .K1حفظ حریم خصوصی اطالعات شخصی سالمت ( )PHIشما 15 ............................................................
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 .Aخوشآمدگویی به Anthem Blue Cross Cal MediConnect Plan
 Anthem Blue Cross Cal MediConnect Planیک  Cal MediConnect Planاست .یک
 Cal MediConnect Planسازمانی متشکل از پزشکان ،بیمارستانها ،داروخانهها ،ارائهدهندگان خدمات و
پشتیبانیهای بلندمدت ،ارائهدهندگان خدمات سالمت رفتاری و دیگر ارائهدهندگان خدمات میباشد .این سازمان همچنین
از وجود مدیران و تیمهای مراقبت که به شما در مدیریت همه خدمات و خدماتدهندگان کمک میکنند ،برخوردار
میباشد .همه این ها با همکاری با یکدیگر به شما خدمات درمانی مورد نیازتان را ارائه میدهند.
 Anthem Blue Cross Cal MediConnect Planتوسط ایالت California
و ) Centers for Medicare & Medicaid Services (CMSتأیید شده است تا بهعنوان بخشی
از  Cal MediConnectبه شما خدمترسانی کند.

 Cal MediConnectیک برنامه آزمایشی و پیشرو است که به طور مشترک توسط  Californiaو دولت فدرال تحت
نظارت قرار میگیرد تا مراقبتهای بهتر را برای افرادی که  Medicareو  Medi-Calدارند ،ارائه دهد .به موجب این
طرح آزمایشی ،ایالت و دولت فدرال میخواهند راههای جدیدی را برای بهبود دریافت خدمات  Medicareو Medi-Cal
توسط شما آزمایش کنند.
 Anthem Blue Crossبیش از  75سال ،به ساکنان  Californiaخدمترسانی کرده است .در ،Anthem Blue Cross
ما به ارائه مراقبتهای بهتر به اعضای خود ،ارائه ارج و بهای بیشتر به مشتریان خود و کمک به بهبود سالمت جوامع
خود متعهد هستیم.

 .Bاطالعاتی درباره  Medicareو Medi-Cal
Medicare .B1

 Medicareیک برنامه بیمه درمانی دولتی برای موارد زیر است:
• افراد  65سال و باالتر،
• برخی افراد زیر  65سال با معلولیتهای خاص ،و
• افراد مبتال به بیماری کلیوی حاد (نارسایی کلیه) است.
Medi-Cal .B2

 Medi-Calنام برنامه  Medicaidایالت  Californiaمیباشد Medi-Cal .تحت نظارت ایالت عمل میکند و بودجهاش از
طرف ایالت و دولت فدرال تامین میشود Medi-Cal .به افراد کمدرآمد و با امکانات کم کمک میکند تا بتوانند هزینه
خدمات و پشتیبانیهای بلندمدت ( )LTSSو همچنین خدمات پزشکی خود را پرداخت کنند .این برنامه خدمات و
داروهایی را که  Medicareپوشش نمیدهد تامین میکند.
هر ایالت این تصمیمها را میگیرد:
• چه چیزی به عنوان درآمد و منابع محسوب میشود،
• چه فردی واجد شرایط میباشد،
• چه خدماتی تحتپوشش هستند ،و
• هزینه خدمات

?
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ایالتها تا زمانی که قوانین فدرال را دنبال کنند میتوانند تصمیم بگیرند که چگونه برنامههای خود را اجرا کنند.
 Medicareو ایالت  California Anthem Blue Cross Cal MediConnect Planرا تأیید کردهاند .شما میتوانید با
توجه به شرایط زیر ،از طریق برنامۀ ما از خدمات  Medicareو  Medi-Calاستفاده کنید:
• ما قصد ارائه این برنامه درمانی را داریم ،و
•  Medicareو ایالت  Californiaبه ما امکان ادامۀ ارائۀ این برنامه را دادهاند.
حتی اگر در آینده طرح ما ارائه نشود ،شما همچنان واجد شرایط دریافت خدمات  Medicareو  Medi-Calخواهید بود.

 .Cمزایای این طرح
اکنون همه خدمات تحتپوشش  Medicareو  Medi-Calخود ،ازجمله داروهای نسخهای را از Anthem Blue Cross
 Cal MediConnect Planدریافت میکنید .برای ملحق شدن به این طرح سالمت هزینه اضافی پرداخت نخواهید کرد.

 Anthem Blue Cross Cal MediConnect Planکمک خواهد کرد که مزایای  Medicareو  Medi-Calبا یکدیگر و
برای شما بهتر کار کنند .برخی از این مزایا عبارت هستند از:
• میتوانید با یک برنامۀ درمانی برای همه نیازهای بیمهای درمانیتان همکاری داشته باشید.
• یک تیم مراقبتی خواهید داشت که در تشکیل آن همکاری خواهید کرد .تیم مراقبت شما ممکن است
شامل خود شما ،مراقب شما ،پزشکان ،پرستاران ،مشاوران ،یا دیگر متخصصین امور پزشکی باشد.
•

شما به یک مدیر پرونده دسترسی خواهید داشت .این شخصی است که با شماAnthem Blue Cross ،
 Cal MediConnect Planو تیم مراقبتی شما همکاری میکند تا در ایجاد برنامه درمانی کمک کند.

• شما خواهید توانست تا با کمک تیم مراقبتی و مدیر پرونده خود مراقبت از خود را مدیریت کنید.
• تیم مراقبت و مدیر پرونده برای تهیه یک برنامه مراقبت که جوابگوی نیازمندیهای پزشکی شما باشد
با شما همکاری خواهند کرد .تیم مراقبتی به شما در هماهنگ کردن خدمات مورد نیازتان کمک خواهد
کرد .بدین معنی که:
 oتیم مراقبت شما مطمئن خواهد شد که پزشکان شما از کلیه داروهایی که مصرف میکنید مطلع
باشند تا مطمئن شوند که داروهای مناسبی مصرف میکنید و بتوانند اثرات جانبی ممکن از
مصرف آنها را کاهش دهند.
 oتیم مراقبت شما مطمئن خواهد شد که در صورت نیاز ،نتیجه آزمایشات شما در اختیار همه
پزشکان و دیگر خدماتدهندگان خدمات ،گذاشته شود.

?

اگر سؤالی دارید ،لطفا ً از  8صبح تا  8شب روزهای دوشنبه تا جمعه با Anthem Blue Cross Cal MediConnect Plan
به شماره ) 1-888-350-3447 (TTY: 711تماس بگیرید .هزینه این تماس رایگان است .برای کسب اطالعات بیشتر ،از وبسایت
 duals.anthem.comبازدید کنید.
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 .Dمحدوده خدماتی .Anthem Blue Cross Cal MediConnect Plan
حوزه خدماتی ما شامل همه بخشهای  Los Angelesبه غیر از کدهای پستی زیر میشود:

تنها افرادی که درمحدوده خدماتی ما زندگی میکنند امکان پیوستن به Anthem Blue Cross
 Cal MediConnect Planرا دارند.

در صورت خارج شدن از محدوده خدماتی ما ،دیگر نمیتوانید عضو این طرح باشید .برای کسب اطالعات بیشتر
درباره اثرات نقلمکان بهخارجاز محدوده خدمات به فصل  8مراجعه کنید .شما باید با مأمور بررسی واجد شرایط بودن
کانتی خود تماس بگیرید.
دفتر )Medi-Cal 1-800-541-5555 (TTY: 711

 .Eآنچه شما را واجد شرایط عضویت طرح میکند
شما با توجه به شرایط زیر واجد شرایط داشتن بیمه ما خواهید بود:
•
•
•
•
•

در محدوده خدماتی ما زندگی کنید ،و
سن متقاضیان هنگام ثبتنام ،حداقل  21سال باشد ،و
هردو بیمه بخش  A Medicareو بخش  B Medicareرا داشته باشید ،و
در حال حاضر واجد شرایط داشتن  Medi-Calباشید ،و
یک شهروند ایاالت متحده باشید یا به طور قانونی در ایاالت متحده حضور داشته باشید.

ممکن است در کانتی شما مقررات دیگری هم برای واجد شرایط بودن وجود داشته باشد .برای اطالعات بیشتر با
خدمات اعضا تماس بگیرید.

?

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

9

کتابچه راهنمای اعضای

Anthem Blue Cross Cal MediConnect Plan

 .Fدر ابتدای پیوستن به یک طرح درمانی باید چه انتظاراتی داشت
هنگام شروع عضویت در طرح ،ظرف  90روز اول ،از شما یک «ارزیابی خطر سالمت» ( )HRAبهعمل خواهد آمد.
ما ملزم به انجام یک  HRAاز شما هستیم .این  HRAمبنای ایجاد برنامه مراقبت شخصی ( )ICPشما میباشد .این HRA
شامل سوال هایی برای شناسایی  LTSSشما ،و سالمت رفتاری و نیازمندیهای کارکردی شما خواهد بود.

برای انجام  HRAما با شما تماس خواهیم گرفت HRA .را میتوان از طریق مالقات فردی ،تماس تلفنی یا نامه پستی هم
انجام داد.
اطالعات بیشتری را در رابطه با این  HRAبرای شما ارسال خواهیم کرد.
اگر  Anthem Blue Cross Cal MediConnect Planبرایتان تازگی دارد ،میتوانید تا مدت مشخصی ،همچنان به
پزشکان کنونی خود مراجعه کنید .درصورت دارا بودن کلیه شرایط زیر ،میتوانید مجوزهای مربوط به ارائهدهندگان و
خدمات درمانی کنونی خود درهنگام ثبتنام را تا  12ماه نگه دارید:
• شما ،نماینده شما یا ارائهدهنده شما مستقیما ً از ما درخواست میکنید تا از ارائهدهندگان فعلی خود
استفاده کنید.
• اگر برای ما ثابت شود که شما دارای یک رابطه فعلی با یک ارائهدهندۀ مراقبتهای اولیه یا
خدماتدهنده تخصصی (با برخی موارد استثناء) میباشید .منظورمان از رابطه کنونی این است که
شما در طی دوازده ( )12ماه پیشاز تاریخ عضویت اولیه خود در Anthem Blue Cross
 ،Cal MediConnect Planدستکم یکبار برای ویزیتهای غیراورژانسی به یکی از ارائهدهندگان
خارج شبکه مراجعه کرده باشید.
 oما این رابطه فعلی را با بررسی سوابق پزشکی شما که در اختیار داریم و یا اطالعاتی که شما به
ما میدهید مشخص میکنیم.
 oبرای پاسخ به درخواست شما  30روز فرصت داریم .همچنین ،میتوانید از ما بخواهید که سریعتر
تصمیمگیری کنیم و درآنصورت موظفیم طی  15روز پاسخ دهیم.
 oاگر درنتیجه وقفه در مراقبت ،خطر رسیدن آسیب به شما وجود داشته باشد ،باید ظرف  3روز
تقویمی پاسخ درخواست شما را بدهیم.
 oشما یا ارائهدهنده خدمات شما باید مستندات مربوط به یک رابطه فعلی را نشان داده و در هنگام
انجام درخواستتان ،شما باید با شرایط خاصی موافقت کنید.
توجه :این درخواست را نمیتوان برای ارائهدهندگان لوازم پزشکی با طول عمر باال ( ،)DMEحمل و نقل ،دیگر
خدمات جانبی ،یا خدماتی که تحت پوشش  Cal MediConnectنیستند ارائه داد.
بعداز اتمام تداوم دوره مراقبت ،الزم است نزد پزشکها و سایر ارائهدهندگان خدمات داخل شبکه Anthem
 Blue Cross Cal MediConnect Planبروید ،مگر اینکه با پزشک خارجاز شبکه شما به توافق برسیم .یک

خدماتدهنده شبکه خدماتدهندهای است که با این برنامه درمانی همکاری دارد .برای کسب اطالعات بیشتر درباره
دریافت مراقبت ،به فصل  3مراجعه کنید.

?

اگر سؤالی دارید ،لطفا ً از  8صبح تا  8شب روزهای دوشنبه تا جمعه با Anthem Blue Cross Cal MediConnect Plan
به شماره ) 1-888-350-3447 (TTY: 711تماس بگیرید .هزینه این تماس رایگان است .برای کسب اطالعات بیشتر ،از وبسایت
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 .Gتیم مراقبت و طرح مراقبت
 .G1تیم مراقبت
آیا برای دریافت خدمات درمانی مورد نیاز خود به کمک احتیاج دارید؟ یک تیم مراقبتی میتواند به شما کمک کند .یک
تیم مراقبتی میتواند متشکل از پزشک شما ،یک مدیر پرونده ،یا هر شخص مرتبط با خدمات درمانی باشد که شما
انتخاب میکنید.
یک مدیر پرونده شخصی است که برای کمک به شما در مدیریت خدمات درمانی مورد نیازتان آموزش دیده است.
هنگام ثبتنام در  ،Anthem Blue Cross Cal MediConnect Planبرایتان یک مدیر پرونده تعیین میشود .همچنین،
اگر  Anthem Blue Cross Cal MediConnect Planخدمات موردنیاز شما را فراهم نکند ،این شخص شما را به
منابع اجتماعی ارجاع خواهد داد.
برای درخواست تیم مراقبتی ،میتوانید از دوشنبه تا جمعه ،از ساعت  8صبح تا  8شب ،با شماره
) 1-888-350-3447 (TTY: 711تماس بگیرید.

 .G2برنامه درمانی
تیم مراقبتی با شما برای تهیه یک برنامۀ درمانی کار خواهد کرد .یک برنامۀ درمانی به شما و پزشکان شما درباره
خدمات مورد نیازتان ،و چگونگی دریافت آنها اطالع میدهد .این برنامه شامل نیازمندیهای خدمات پزشکی ،سالمت
رفتاری ،و نیازهای  LTSSمیباشد .برنامۀ درمانی شما فقط برای شما و نیازهای شما تهیه میشود.
برنامۀ درمانی شما شامل موارد زیر میباشد:
• اهداف خدمات درمانی شما.
• زمانی که باید خدمات مورد نیاز خود را دریافت کنید.
تیم مراقبتی پس از ارزیابی خطر سالمت با شما مالقات خواهد کرد .آنها با شما درباره خدماتی که نیاز دارید صحبت
خواهند کرد .آنها همچنین میتوانند به شما درباره خدماتی که ممکن است بخواهید درباره دریافت آنها فکر کنید اطالع
میدهند .برنامۀ درمانی شما بر اساس نیازمندی هایتان طراحی خواهد شد .تیم مراقبتی شما حداقل سالی یک بار برای
بروزرسانی برنامۀ درمانیتان با شما کار خواهند کرد.

 .Hحق بیمه ماهیانه Anthem Blue Cross Cal MediConnect Plan
 Anthem Blue Cross Cal MediConnect Planحق بیمه ماهیانه ندارد.

 .Iکتابچه راهنمای اعضا
این کتابچه راهنمای اعضا بخشی از قرارداد ما با شما است .بدین معنی که ما باید از همه مقررات مندرج در این سند
پیروی کنیم .اگر فکر میکنید که کاری برخالف این مقررات انجام داده ایم ،میتوانید درخواست تجدیدنظر کنید و یا
عملکرد ما را به چالش بکشید .برای کسب اطالعات بیشتر درمورد نحوه درخواست تجدیدنظر ،به فصل  9مراجعه کنید
یا با شماره(های) ) 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227تماس بگیرید.

?

اگر سؤالی دارید ،لطفا ً از  8صبح تا  8شب روزهای دوشنبه تا جمعه با Anthem Blue Cross Cal MediConnect Plan
به شماره ) 1-888-350-3447 (TTY: 711تماس بگیرید .هزینه این تماس رایگان است .برای کسب اطالعات بیشتر ،از وبسایت
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میتوانید برای دریافت کتابچه راهنمای اعضا روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت  8صبح تا  8شب با مرکز خدمات
اعضا به شماره ) 1-888-350-3447 (TTY: 711تماس بگیرید .همچنین ،میتوانید یک نسخه از Member Handbook
(کتابچه راهنمای اعضا) را در آدرس  duals.anthem.comمطالعه و یا آن را ازطریق این وبسایت دانلود کنید.
این قرارداد برای ماههایی که بین  1ژانویه  2022و  31دسامبر  2022در Anthem Blue Cross
 Cal MediConnect Planثبتنام کردهاید اعتبار دارد.

 .Jسایر اطالعاتی که از ما دریافت خواهید کرد
شما باید تا این زمان کارت عضویت خود در  ،Anthem Blue Cross Cal MediConnect Planاطالعات درباره
چگونگی دسترسی به ( Provider and Pharmacy Directoryفهرست راهنمای ارائهدهندگان خدمات و داروخانهها) و
اطالعاتی درباره روش دسترسی به فهرست داروهای تحتپوشش را دریافت کرده باشید.

 .J1کارت عضویت شما در .Anthem Blue Cross Cal MediConnect Plan
در برنامه ما ،شما یک کارت برای استفاده از خدمات  Medicareو  Medi-Calخود خواهید داشت ،که شامل خدمات و
پشتیبانی بلندمدت ،برخی خدمات سالمت رفتاری خاص ،و داروهای نسخهای هم میشود .شما باید این کارت را به
هنگام دریافت خدمات یا نسخه نشان دهید .این یک نمونه از کارت است تا بدانید که کارت شما به چه شکل خواهد بود:

اگر کارت  Cal MediConnectشما آسیب ببیند ،گم شود ،یا دزدیده شود ،هر چه سریعتر با مرکز خدمات اعضا تماس
بگیرید تا ما کارت جدیدی برای شما بفرستیم .میتوانید از ساعت  8صبح تا  8شب روزهای دوشنبه تا جمعه ،با مرکز
خدمات اعضا به شماره ) 1-888-350-3447 (TTY: 711تماس بگیرید.
مادامیکه عضو بیمه ما هستید ،برای دریافت خدمات  Cal MediConnectنیازی به استفاده از کارت قرمز ،سفید و آبی
 Medicareیا  Medi-Calخود نخواهید داشت .این کارتها را در جای امنی نگه دارید ،ممکن است در آینده به آنها نیاز
پیدا کنید .اگر کارت  Medicareخود را بهجای کارت عضویت  Anthem Blue Cross Cal MediConnect Planخود
نشان دهید ،ممکن است خدماتدهنده بهجای برنامه ما ،برای  Medicareصورتحساب صادر کند و ممکن است
صورتحسابی دریافت کنید .برای فهمیدن اینکه درصورت دریافت صورتحساب از خدماتدهنده باید چهکار کنید ،به
فصل  7بروید.
لطفا به خاطر داشته باشید که برای دسترسی به خدمات سالمت روانی تخصصی که ممکن است از برنامه سالمت
روانی ( )MHPکانتی دریافت کنید ،نیاز به کارت  Medi-Calخود خواهید داشت.

?

اگر سؤالی دارید ،لطفا ً از  8صبح تا  8شب روزهای دوشنبه تا جمعه با Anthem Blue Cross Cal MediConnect Plan
به شماره ) 1-888-350-3447 (TTY: 711تماس بگیرید .هزینه این تماس رایگان است .برای کسب اطالعات بیشتر ،از وبسایت
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 .J2فهرست راهنمای ارائهدهندگان خدمات و داروخانهها
فهرست راهنمای ارائهدهندگان و داروخانهها فهرستی از اسامی داروخانههای موجود در شبکه Anthem Blue Cross
 Cal MediConnect Planاست .تا وقتی عضو برنامۀ ما هستید ،باید برای دریافت خدمات تحت پوشش ،به
ارائهدهندگان عضو شبکه مراجعه کنید .در ابتدای ثبتنام در طرح ما ،استثنائاتی وجود دارد (به صفحه 10

مراجعه کنید).
میتوانید برای دریافت فهرست راهنمای ارائهدهندگان و داروخانهها از  8صبح تا  8شب روزهای دوشنبه تا جمعه با
مرکز خدمات اعضا به شماره ) 1-888-350-3447 (TTY: 711تماس بگیرید .همچنین ،میتوانید یک نسخه از فهرست
راهنمای خدماتدهندگان و داروخانهها را در آدرس  duals.anthem.comمطالعه و یا آن را ازطریق این وبسایت
دانلود کنید.
فهرست راهنمای ارائهدهندگان و داروخانهها ،فهرستی از متخصصین خدمات درمانی (از جمله پزشکان ،پرستاران و
روانشناسان) ،مراکز درمانی (مانند بیمارستانها و کلینیکها) و ارائهدهندگان خدمات پشتیبانی (مانند ارائهدهندگان
خدمات سالمت در منزل و مراقبت از بزرگساالن درطول روز) است که شما بهعنوان یکی از اعضای Anthem
 Blue Cross Cal MediConnect Planبه آنها دسترسی خواهید داشت .ما همچنین فهرستی از داروخانههایی که شما
میتوانید داروهای نسخهای خود را از آنها دریافت کنید را ذکر کرده ایم.
تعریف ارائهدهندگان شبکه
• ارائهدهندگان شبکه  Anthem Blue Cross Cal MediConnect Planشامل:
 oپزشکان ،پرستاران و سایر متخصصان مراقبتهای درمانی که میتوانید از آنها بهعنوان یکی از
اعضای برنامه ما استفاده کنید؛
 oکلینیک ها ،بیمارستان ها ،تسهیالت پرستاری ،و دیگر اماکنی که تحت بیمه ما خدمات درمانی
ارائه میدهند میشوند؛ و
 oخدمات و پشتیبانیهای بلندمدت ( ،)LTSSخدمات سالمت رفتاری ،سازمانهای سالمت در خانه،
توزیعکنندگان تجهیزات بادوام پزشکی ،و سایر ارائهدهندگان خدمات و محصوالتی که شما از
طریق  Medicareیا  Medi-Calدریافت میکنید.
خدماتدهندگان پذیرفتهاند که هزینه کامل خدمات را از ما دریافت کنند.
تعریف داروخانههای شبکه
• منظور از داروخانههای شبکه داروخانههایی هستند (دراگ استورها) که پذیرفتهاند نسخههای اعضا
بیمه ما را ارائه دهند .برای یافتن داروخانه شبکه مورد نظر برای استفاده به فهرست خدماتدهندگان و
داروخانهها مراجعه کنید.
• به غیر از موارد اضطراری ،اگر مایلید که بیمه ما هزینه نسخه شمار را بپردازد باید به یکی از
داروخانههای موجود در شبکه ما مراجعه کنید.
از  8صبح تا  8شب روزهای دوشنبه تا جمعه با مرکز خدمات اعضا به شماره ) 1-888-350-3447 (TTY: 711تماس
بگیرید .با کمک مرکز خدمات اعضا و وبسایت  Anthem Blue Cross Cal MediConnect Planمیتوانید جدیدترین
اطالعات مربوط به تغییرات ایجادشده در فهرست ارائهدهندگان خدمات و داروخانههای شبکه ما را دریافت کنید.

?
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 .J3فهرست داروهای تحت پوشش
این طرح دارای فهرست داروهای تحت پوشش است .ما به اختصار آن را «فهرست دارویی» مینامیم .این فهرست
شامل داروهای نسخهای تحتپوشش  Anthem Blue Cross Cal MediConnect Planاست.
این فهرست دارو همچنین مقررات و محدودیتهای هر دارو ،مثل محدودیت در مقداری که میتوانید دریافت کنید ،را
مشخص میکند .برای کسب اطالعات بیشتر درمورد این قوانین و محدودیتها ،به فصل  5مراجعه کنید.
هر ساله ما اطالعاتی درباره نحوه دسترسی به فهرست دارویی را برای شما ارسال خواهیم کرد ،اما ممکن است در
طول سال تغییراتی در آن صورت بگیرد .برای دریافت بهروزترین اطالعات درباره داروهای تحتپوشش ،به
وبسایت  duals.anthem.comمراجعه کنید یا از ساعت  8صبح تا  8شب روزهای دوشنبه تا جمعه با شماره
) 1-888-350-3447 (TTY: 711تماس بگیرید.

 .J4شرح مزایا
وقتی از مزایای داروهای نسخهای بخش  Dاستفاده میکنید ،ما برایتان گزارش خالصهای برای پیگیری و اطالع از
هزینههای این بخش ارسال میکنیم .این گزارش مختصر( Explanation of Benefits ،شرح مزایا )EOB ،نام دارد.
 EOBاطالعاتی درباره کل مبلغی که شما یا اشخاص دیگری ازجانب شما ،خرج داروهای نسخهای بخش  Dکردهاید ،و
کل مبلغی که ما در ماه برای هر داروی نسخهای این بخش پرداخت کردهایم ارائه میدهد EOB .اطالعات بیشتری
درباره داروهایی که مصرف میکنید ،میدهد .در فصل  ،6اطالعات بیشتری درباره  EOBو اینکه چگونه میتواند در
ردگیری حساب پوشش دارویی شما کمک کند ،ارائه شده است.
شما همچنین میتوانید درخواست  EOBکنید .برای دریافت یک نسخه ،لطفا از  8صبح تا  8شب روزهای دوشنبه تا
جمعه ،با مرکز خدمات اعضا به شماره ) 1-888-350-3447 (TTY: 711تماس بگیرید.

 .Kنحوه بهروز نگه داشتن سوابق عضویت
شما میتوانید سوابق عضویت خود را با مطلع کردن ما از هر گونه تغییر در اطالعاتتان بهروز نگه دارید.
خدماتدهندگان و داروخانههای شبکه نیاز به داشتن اطالعات صحیحی از شما دارند .آنها از پرونده عضویت شما
برای اطالع از خدمات و داروهای دریافتیتان و هزینه آنها برای شما استفاده میکنند .به این دلیل ،کمک شما به ما در
به روز نگه داشتن اطالعاتتان از اهمیت بسیاری برخوردار میباشد.
موارد زیر را به ما اطالع دهید:
• تغییرها در نام ،نشانی ،یا شماره تلفن خود
• تغییر در سایر پوششهای بیمه درمانی ،مانند تغییر توسط کارفرمای شما ،کارفرمای همسرتان یا
کارفرمای همخانه قانونی شما ،یا پرداخت غرامت کارگران.
• هر گونه تعهد پرداخت خسارت ،مانند جبران خسارت برای یک تصادف با اتومبیل
• بستری شدن در یک آسایشگاه یا بیمارستان

?
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• دریافت مراقبهای درمانی در یک بیمارستان یا اتاق اورژانس
• تغییر فرد مراقب شما (یا هر فردی که مسئول نگهداری از شماست)
• اگر جزو یک مطالعه تحقیقاتی بالینی بوده یا بشوید.
درصورت هرگونه تغییر در اطالعات ،لطفا ً ازطریق تماس با مرکز خدمات اعضا به شماره
) 1-888-350-3447 (TTY: 711از  8صبح تا  8شب روزهای دوشنبه تا جمعه ،ما را درجریان قرار بدهید.

 .K1حفظ حریم خصوصی اطالعات شخصی سالمت ( )PHIشما
اطالعات موجود در سوابق عضویت شما ممکن است شامل اطالعات شخصی سالمتی ( )PHIباشد .بر اساس قوانین
ایالتی و فدرال ما ملزم هستیم که  PHIشما را خصوصی نگه داریم .ما اطمینان حاصل میکنیم که از  PHIشما محافظت
شود .برای دریافت جزئیات بیشتر درباره چگونگی حفاظت از  PHIشما توسط ما ،به فصل  8مراجعه کنید.

?
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 Anthem Blue Cross Cal MediConnect Planکتابچه راهنمای اعضای

فصل  :2شماره تلفنها و منابع مهم
مقدمه
این فصل اطالعات تماس منابع مهمی را دراختیارتان قرار میدهد که میتواند بهشما در یافتن پاسخ سؤاالتتان درباره
 Anthem Blue Cross Cal MediConnect Planو مزایای خدمات درمانیتان کمک کند .شما همچنین میتوانید از
این فصل برای دریافت اطالعات در مورد نحوه تماس با مدیر پرونده و سایر افرادی که میتوانند از طرف شما
نمایندگی کنند ،استفاده کنید .اصطالحات کلیدی و تعاریف آنها به ترتیب حروف الفبا در فصل آخر کتابچه راهنمای
اعضا آمده است.
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 .Aنحوه تماس با  Anthem Blue Cross Cal MediConnect Planمرکز خدمات اعضا
 1-888-350-3447تماس با این شماره رایگان است.

تلفن

از  8صبح تا  8شب روزهای دوشنبه تا جمعه.
ما به افرادی که به زبان انگلیسی صحبت نمیکنند ،خدمات مترجم شفاهی رایگان ارائه
میدهیم.
 711تماس با این شماره رایگان است.

TTY

از  8صبح تا  8شب روزهای دوشنبه تا جمعه.
نمابر

1-888-426-5087

مکاتبه

Anthem Blue Cross Cal MediConnect Plan
MMP Member Services
12900 Park Plaza Drive, Suite 150
Mailstop: 6150
Cerritos, CA 90703-9329

وبسایت:

duals.anthem.com

 .A1زمان تماس با Member Services

• سوال درباره بیمه درمانی
• سوال درباره خسارات ،صورت حساب یا کارتهای عضویت
• تصمیمات درباره پوشش مراقبتهای درمانی شما
 oمنظور از تصمیم درباره بیمه درمانی شما تصمیمی است در مورد:
– مزایا و خدمات تحت پوشش شما ،یا
– مبلغی که ما برای خدمات درمانی شما پرداخت میکنیم.
 oدر صورت داشتن سوال درباره تصمیم پوشش مراقبت سالمتی خود با ما تماس بگیرید.
 oبرای کسب اطالعات بیشتر درباره تصمیمات مربوط به پوشش درمانی ،به فصل  9مراجعه کنید.

?
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نحوه تماس با ما برای درخواست تصمیمگیری درباره پوشش خدمات درمانی شما
تلفن

 1-888-350-3447تماس با این شماره رایگان است.
از  8صبح تا  8شب روزهای دوشنبه تا جمعه.
ما به افرادی که به زبان انگلیسی صحبت نمیکنند ،خدمات مترجم شفاهی رایگان ارائه
میدهیم.

TTY

 711تماس با این شماره رایگان است.
از  8صبح تا  8شب روزهای دوشنبه تا جمعه.

مکاتبه

Utilization Management
12900 Park Plaza Drive, Suite 150
Mailstop: 7120
Cerritos, CA 90703-9329

نحوه تماس با ما برای ارائه درخواست تصمیمگیری درباره پوشش داروهای نسخهای بخش D

تلفن

 1-833-214-3606تماس با این شماره رایگان است.
 24ساعت شبانهروز 7 ،روز هفته
ما به افرادی که به زبان انگلیسی صحبت نمیکنند ،خدمات مترجم شفاهی رایگان ارائه
میدهیم.

TTY

 711تماس با این شماره رایگان است.
 24ساعت شبانهروز 7 ،روز هفته

مکاتبه

Attention: Pharmacy Department
P.O. Box 47686
San Antonio, TX 78265-8686

?
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نحوه تماس با ما برای ارائه شکایت ،دعوی یا درخواست تجدیدنظر (پزشکی و داروهای نسخهای)
تلفن

شماره تماس بخش ( Cپزشکی):

شماره تماس با بخش ( Dداروهای نسخهای):

1-888-350-3447

1-833-214-3606

ارتباط با بخش ( Cپزشکی)؛ از  8صبح تا  8شب روزهای دوشنبه تا جمعه.
ارتباط با بخش ( Dداروهای نسخهای) 24 :ساعت شبانهروز 7 ،روز هفته
ما به افرادی که به زبان انگلیسی صحبت نمیکنند ،خدمات مترجم شفاهی رایگان ارائه
میدهیم.
TTY

 711تماس با این شماره رایگان است.
ارتباط با بخش ( Cپزشکی) :از  8صبح تا  8شب روزهای دوشنبه تا جمعه.
ارتباط با بخش ( Dداروهای نسخهای) 24 :ساعت شبانهروز 7 ،روز هفته

مکاتبه

Anthem Blue Cross Cal MediConnect Plan
Complaints, Appeals & Grievances
4361 Irwin Simpson Road
Mailstop: OH0205-A537
Mason, OH 45040

• تجدیدنظر درباره مراقبتهای سالمت شما
 oیک تجدیدنظر عبارت از یک نحوه رسمی درخواست از ما برای مرور تصمیمی که درباره
پوشش بیمه شما گرفتهایم و درخواست برای تغییر آن در صورتی که فکر میکنید ما اشتباه
کردهایم میباشد.
 oبرای کسب اطالعات بیشتر درباره نحوه درخواست تجدیدنظر ،به فصل  9مراجعه کنید.
• شکایات در مورد مراقبتهای سالمتی شما
 oشما میتوانید از ما یا هر خدماتدهنده خدمات (اعضا شبکه یا خارج از شبکه) شکایت کنید .یک
خدماتدهنده شبکه خدماتدهندهای است که با این برنامه درمانی همکاری دارد .همچنین ،میتوانید
دررابطهبا کیفیت خدمات درمانی دریافتی ازسمت ما ،به Quality Improvement Organization
(سازمان بهبود کیفیت) شکایت کنید (به بخش  Fدر زیر مراجعه کنید).
 oشما میتوانید با ما تماس بگیرید و شکایت خود را مطرح کنید .از  8صبح تا  8شب روزهای دوشنبه
تا جمعه ،با مرکز خدمات اعضا به شماره ) ،1-888-350-3447 (TTY: 711تماس بگیرید.
 oاگر شکایت شما به تصمیم پوششدهی خدمات درمانیتان مربوط است ،میتوانید درخواست
تجدیدنظر کنید (به بخش باال مراجعه کنید).

?

اگر سؤالی دارید ،لطفا ً از  8صبح تا  8شب روزهای دوشنبه تا جمعه با Anthem Blue Cross Cal MediConnect Plan
به شماره ) 1-888-350-3447 (TTY: 711تماس بگیرید .هزینه این تماس رایگان است .برای کسب اطالعات بیشتر ،از وبسایت
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 oمیتوانید شکایت خود از  Anthem Blue Cross Cal MediConnect Planرا به Medicare

ارسال کنید .میتوانید از فرم آنالین موجود در آدرس
 www.medicare.gov/MedicareComplaintForm/home.aspxاستفاده کنید .یا برای
درخواست کمک ،با شماره(های) ) 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227تماس بگیرید.
 oمیتوانید ازطریق تماس با شماره  ،1-855-501-3077شکایت خود از Anthem Blue Cross
 Cal MediConnect Planرا به  Cal MediConnect Ombuds Programاعالم کنید.
 oبرای کسب اطالعات بیشتر درباره چگونگی طرح شکایت از خدمات درمانی خود ،به فصل 9

مراجعه کنید.
• تصمیمات درباره پوشش داروهای شما
 oمنظور از تصمیم پوشش بیمه درباره داروهای شما تصمیمی است در مورد:
– مزایا و داروهای تحت پوشش شما ،یا
– مبلغی که ما برای داروهای شما پرداخت میکنیم.
 oاین موارد شامل داروهای بخش  ،Dداروهای نسخهای  Medi-Calو داروهای بدون نسخه
 Medi-Calشما میشود.
 oبرای کسب اطالعات بیشتر درباره تعیین پوشش داروهای نسخهای خود ،به فصل  9مراجعه کنید.
• درخواست تجدیدنظر برای داروهایتان
 oیک تجدیدنظر نحوهای است برای درخواست تغییر تصمیم پوشش بیمه ما.
 oمیتوانید از ساعت  8صبح تا  8شب روزهای دوشنبه تا جمعه ازطریق شماره
) ،1-888-350-3447 (TTY: 711با ما تماس بگیرید و درخواست تجدیدنظر کنید.
 oبرای کسب اطالعات بیشتر درباره چگونگی طرح درخواست تجدیدنظر در رابطه با داروهای
نسخهای خود ،به فصل  9مراجعه کنید.
• شکایات مربوط به داروهای شما
 oشما میتوانید از ما یا هر داروخانهای شکایت کنید .این شامل شکایت در مورد داروهای با نسخه
هم میشود.
 oاگر شکایت شما درباره تصمیمی در مورد پوشش بیمه داروهایتان باشد ،میتوانید درخواست
تجدیدنظر کنید( .به بخش باال مراجعه کنید).
 oمیتوانید شکایت خود از  Anthem Blue Cross Cal MediConnect Planرا به Medicare

ارسال کنید .میتوانید از فرم آنالین موجود در آدرس
 www.medicare.gov/MedicareComplaintForm/home.aspxاستفاده کنید .یا برای
درخواست کمک ،با شماره(های) ) 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227تماس بگیرید.
 oبرای کسب اطالعات بیشتر درباره چگونگی طرح شکایت در رابطه با داروهای نسخهای خود،
به فصل  9مراجعه کنید.

?

اگر سؤالی دارید ،لطفا ً از  8صبح تا  8شب روزهای دوشنبه تا جمعه با Anthem Blue Cross Cal MediConnect Plan
به شماره ) 1-888-350-3447 (TTY: 711تماس بگیرید .هزینه این تماس رایگان است .برای کسب اطالعات بیشتر ،از وبسایت
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• پرداخت هزینه برای مراقبتهای درمانی یا داروهایی که برای آنها از پیش پرداخت کرده اید
 oبرای کسب اطالعات بیشتر درباره چگونگی طرح درخواست بازپرداخت ازطرف ما ،یا پرداخت
صورتحسابی که دریافت کردهاید ،به فصل  7مراجعه کنید.
 oاگر شما از ما بخواهید که صورت حسابی را پرداخت کنیم و ما بخشی از درخواست شما را
نپذیریم ،شما میتوانید برای این تصمیم ما درخواست تجدیدنظر کنید .برای دریافت جزئیات بیشتر
درباره درخواستهای تجدیدنظر ،به فصل  9مراجعه کنید.
درخواست پرداخت سهممان از هزینه خدمات درمانی که شما دریافت کردهاید را به کجا ارسال کنید
تلفن

 1-888-350-3447تماس با این شماره رایگان است.
از  8صبح تا  8شب روزهای دوشنبه تا جمعه.
ما به افرادی که به زبان انگلیسی صحبت نمیکنند ،خدمات مترجم شفاهی رایگان ارائه
میدهیم.

TTY

 711تماس با این شماره رایگان است.
از  8صبح تا  8شب روزهای دوشنبه تا جمعه.

مکاتبه

CareMore Health
P.O. Box 366
Artesia, CA 90702-0366

درخواست خود از ما برای پرداخت سهممان از هزینه دارویی که دریافت کردهاید را به کجا ارسال کنید
تلفن

 1-833-214-3606تماس با این شماره رایگان است.
 24ساعت شبانهروز 7 ،روز هفته
ما به افرادی که به زبان انگلیسی صحبت نمیکنند ،خدمات مترجم شفاهی رایگان ارائه
میدهیم.

TTY

 711تماس با این شماره رایگان است.
 24ساعت شبانهروز 7 ،روز هفته

مکاتبه

?

IngenioRx
ATTN: Claims Department - Part D Services
P.O. Box 52077
Phoenix, AZ 85072-2077

اگر سؤالی دارید ،لطفا ً از  8صبح تا  8شب روزهای دوشنبه تا جمعه با Anthem Blue Cross Cal MediConnect Plan
به شماره ) 1-888-350-3447 (TTY: 711تماس بگیرید .هزینه این تماس رایگان است .برای کسب اطالعات بیشتر ،از وبسایت
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 .Bنحوه تماس با مدیر پرونده
در  ،Anthem Blue Cross Cal MediConnect Planیک مدیر پرونده پیشاز ،درخالل و پساز آن رویدادی
سالمتمحور به شما کمک خواهد کرد.
• وقتی عضو  Anthem Blue Cross Cal MediConnect Planمیشوید ،مدیر پروندهای در اختیارتان
قرار میگیرد.
• یک مدیر پرونده با شما در تماس خواهد بود تا اطمینان حاصل شود که شما هر آنچه که نیاز دارید را
دریافت میکنید.
• اگر به بیمارستان وارد شوید ،یک مدیر پرونده میتواند در زمینه ترتیب دادن خدماتی که میتواند بهبود در
خانه را امکان پذیر نماید ،به شما کمک کند.
• اگر احساس میکنید که میتوانید از کمک یک مدیر پرونده استفاده کنید ،میتوانید با مرکز خدمات اعضا
تماس گرفته و درخواست صحبت با یک مدیر پرونده را مطرح کنید.
• اگر مدیر پرونده بابمیلتان نیست ،میتوانید از  8صبح تا  8شب روزهای دوشنبه تا جمعه با مرکز خدمات
اعضا به شماره ) 1-888-350-3447 (TTY: 711تماس بگیرید و مدیر پروندهای انتخاب کنید که بتواند
نیازهای شما را برآورده کند.
تلفن

 1-888-350-3447تماس با این شماره رایگان است.
از  8صبح تا  5عصر روزهای دوشنبه تا جمعه.
ما به افرادی که به زبان انگلیسی صحبت نمیکنند ،خدمات مترجم شفاهی رایگان ارائه
میدهیم.

TTY

 711تماس با این شماره رایگان است.
از  8صبح تا  5عصر روزهای دوشنبه تا جمعه.

مکاتبه

Anthem Blue Cross Cal MediConnect Plan
Case Management
12900 Park Plaza Drive, Suite 150
Mailstop: 7120
Cerritos, CA 90703-9329

وبسایت:

?

duals.anthem.com

اگر سؤالی دارید ،لطفا ً از  8صبح تا  8شب روزهای دوشنبه تا جمعه با Anthem Blue Cross Cal MediConnect Plan
به شماره ) 1-888-350-3447 (TTY: 711تماس بگیرید .هزینه این تماس رایگان است .برای کسب اطالعات بیشتر ،از وبسایت
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 .B1نحوه تماس با مدیر پرونده خود
• سؤال درباره مراقبتهای سالمتتان
• سوال درباره دریافت خدمات سالمت رفتاری (سالمت روانی و اختالل سوء مصرف مواد)
• سوال درباره ایاب و ذهاب
• سؤال در مورد خدمات و پشتیبانی بلندمدت ()LTSS
 LTSSشامل خدمات اجتماع محور بزرگساالن ()Community-Based Adult Services, CBAS
ومراکز پرستاری ( )Nursing Facilities, NFاست.
خدمات و حمایتهای بلندمدت ( )LTSSانواع خدمات و پشتیبانیهایی هستند که به افراد سالمند و افراد معلول کمک
میکند تا نیازهای روزانه خود برای دریافت کمک را برآورده ساخته و کیفیت زندگی خود را بهبود بخشند .نمونههایی
از این امر عبارت از کمک به حمام کردن ،لباس پوشیدن و سایر فعالیتهای اساسی زندگی روزمره و مراقبت از خود،
و همچنین پشتیبانی در زمینه کارهای روزمره مانند شستن لباسها ،خرید و حمل و نقل میباشد LTSS .معموال در
خانهها و جوامع ،همچنین در مراکز تسهیالتی مانند آسایشگاهها ،ارائه میشود.
برای واجد شرایط بودن برای این برنامهها ،شما باید مشمول شرایط خاص واجد شرایط بودن باشید .برای کسب
اطالعات بیشتر درباره شرایط موردنیاز ،از ساعت  8صبح تا  8شب روزهای دوشنبه تا جمعه ،با مرکز خدمات اعضا
 Anthem Blue Cross Cal MediConnect Planبه شماره ) 1-888-350-3447 (TTY: 711تماس بگیرید.
گاهی اوقات میتوانید برای مراقبتهای سالمتی روزانه و نیازمندیهای زندگی کمک دریافت کنید.
شما ممکن است بتوانید این خدمات را دریافت کنید:
• خدمات جامعه محور بزرگساالن (،)CBAS
• مراقبت توسط پرستار حرفهای،
• فیزیوتراپی،
• کاردرمانی،
• گفتار درمانی،
• خدمات پزشکی اجتماعی ،و
• مراقبت سالمت در منزل.

?

اگر سؤالی دارید ،لطفا ً از  8صبح تا  8شب روزهای دوشنبه تا جمعه با Anthem Blue Cross Cal MediConnect Plan
به شماره ) 1-888-350-3447 (TTY: 711تماس بگیرید .هزینه این تماس رایگان است .برای کسب اطالعات بیشتر ،از وبسایت
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 .Cنحوه تماس با خط پرستاری ( )Nurse Lineدر  24ساعت شبانهروز و  7روز هفته
( NurseLineخط پرستاری) در  24ساعت شبانهروز و  7روز هفته برای رسیدگی به سؤاالت و نگرانیهای درمانی
شما دردسترس است( NurseLine .خط پرستاری) در  24ساعت شبانه روز و  7روز هفته میتواند نگرانیهایتان را
کاهش دهد یا در تعیین اینکه آیا باید به پزشک مراجعه کنید کمکتان کند .گاهی اوقات در ساعات پایانی شب ،در آخر
هفته یا در ایام تعطیالت برخی سؤالهای مرتبط با سالمت برای شما به وجود میآید .صرفنظر از اینکه چه روز یا
ساعتی است ،میتوانید با ( NurseLineخط پرستاری) در  24ساعت شبانه روز و  7روز هفته تماس بگیرید و با یک
پرستار صحبت کنید.
تلفن

 1-800-224-0336تماس با این شماره رایگان است.
 24ساعت شبانهروز 7 ،روز هفته دردسترس است.
ما به افرادی که به زبان انگلیسی صحبت نمیکنند ،خدمات مترجم شفاهی رایگان ارائه
میدهیم.

TTY

 711تماس با این شماره رایگان است.
 24ساعت شبانهروز 7 ،روز هفته دردسترس است.

 .C1زمان تماس با ( NurseLineخط پرستاری) در  24ساعت شبانه روز و  7روز هفته
• سؤال درباره مراقبتهای سالمتتان

?

اگر سؤالی دارید ،لطفا ً از  8صبح تا  8شب روزهای دوشنبه تا جمعه با Anthem Blue Cross Cal MediConnect Plan
به شماره ) 1-888-350-3447 (TTY: 711تماس بگیرید .هزینه این تماس رایگان است .برای کسب اطالعات بیشتر ،از وبسایت
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 .Dنحوه تماس با Behavioral Health Crisis Line
تماس تلفنی

 1-800-854-7771تماس با این شماره رایگان است.
 24ساعت شبانهروز 7 ،روز هفته دردسترس است.
ما به افرادی که به زبان انگلیسی صحبت نمیکنند ،خدمات مترجم شفاهی رایگان ارائه
میدهیم.

TTY

 711تماس با این شماره رایگان است.
 24ساعت شبانهروز 7 ،روز هفته دردسترس است.

 .D1زمان تماس با Behavioral Health Crisis Line

• سوالها درباره خدمات سالمت رفتاری و سوء مصرف مواد
 oغربالگری
 oارزیابی
 oارجاع
 oمشاوره بحران
برای طرح پرسشهایتان درباره خدمات تخصصی بهداشت روان در منطقه خود ،به صفحه  33مراجعه کنید.

?

اگر سؤالی دارید ،لطفا ً از  8صبح تا  8شب روزهای دوشنبه تا جمعه با Anthem Blue Cross Cal MediConnect Plan
به شماره ) 1-888-350-3447 (TTY: 711تماس بگیرید .هزینه این تماس رایگان است .برای کسب اطالعات بیشتر ،از وبسایت
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 .Eنحوه تماس با )Health Insurance Counseling and Advocacy Program (HICAP
برنامه ) Health Insurance Counseling and Advocacy Program (HICAPبه اعضای  Medicareمشاوره
رایگان درباره بیمه درمانی ارائه میدهد .مشاوران  HICAPهمچنین میتوانند به سؤاالت شما پاسخ دهند و به شما کمک
کند بدانید که در رابطه با مشکل خود چه کاری باید انجام دهید HICAP .در همه شهرستانها مشاوران آموزشدیده دارد
و این خدمات رایگان است.
 HICAPارتباطی با هیچ شرکت بیمه یا برنامه بیمه ندارد.
تماس تلفنی

1-800-824-0780

از  8:30صبح تا  4:30بعدازظهر روزهای دوشنبه تا جمعه.
مکاتبه

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

وبسایت:

www.healthcarerights.org

 .E1زمان تماس با HICAP
•

سؤاالت مربوط به برنامه  Cal MediConnectیا سایر سؤاالت مربوط به Medicare

 oمشاوران  HICAPهمچنین میتوانند به سوالهای شما درباره تغییر طرح بیمه خود پاسخ داده و در
این زمینهها به شما کمک کنند:
– درک حقوق خود،
– درک گزینههای پیش روی شما در برنامه،
– شکایتهای مربوط به مراقبت سالمتی یا درمان ،و
– برطرف ساختن مشکالت مربوط به صورت حسابهای شما.

?

اگر سؤالی دارید ،لطفا ً از  8صبح تا  8شب روزهای دوشنبه تا جمعه با Anthem Blue Cross Cal MediConnect Plan
به شماره ) 1-888-350-3447 (TTY: 711تماس بگیرید .هزینه این تماس رایگان است .برای کسب اطالعات بیشتر ،از وبسایت
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 .Fنحوه تماس با سازمان بهبود کیفیت ( )Quality Improvement Organizationیا به
اختصار ()QIO
ایالت ما دارای سازمانی به نام  Livantaسازمان بهبود کیفیت مراقبتهای خانواده محور و عضو محور
( )Beneficiary and Family Centered Care Quality Improvement Organizationیا به اختصار )(BFCC–QIO
است .این سازمان متشکل است از گروهی از پزشکان و دیگر متخصصان سالمت که به بهبود کیفیت مراقبتهای
درمانی اعضای  Medicareکمک میکنند Livanta BFCC-QIO .ارتباطی با طرح بیمه ما ندارد.
تماس تلفنی

1-877-588-1123

TTY

1-855-887-6668

این شماره برای افرادی است که مشکل شنوایی یا گفتاری دارند .برای تماس با این
شماره به تجهیزات خاص تلفنی نیاز دارید.
مکاتبه

Livanta LLC BFCC-QIO
10820 Guilford Road, Suite 202
Annapolis Junction, MD 20701-1105

وبسایت:

www.livantaqio.com

 .F1زمان تماس با Livanta BFCC-QIO

• سؤال درباره مراقبتهای سالمتتان
 oدر موارد زیر شما میتوانید درباره خدمات مراقبتی که دریافت کرده اید شکایت کنید:
– با کیفیت مراقبت دریافت شده مشکل دارید،
– اگر فکر میکنید مدت زمان بستری شدن در بیمارستان بسیار زود تمام شده است ،یا
– شما معتقد هستید که مراقبتهای سالمتی در منزل شما ،مراقبتهای تسهیالت پرستاری
حرفهای ،یا تسهیالت توانبخشی سرپایی کامل ( )CORFپیش از موعد به پایان میرسند.

?

اگر سؤالی دارید ،لطفا ً از  8صبح تا  8شب روزهای دوشنبه تا جمعه با Anthem Blue Cross Cal MediConnect Plan
به شماره ) 1-888-350-3447 (TTY: 711تماس بگیرید .هزینه این تماس رایگان است .برای کسب اطالعات بیشتر ،از وبسایت
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فصل  :2شماره تلفنها و منابع مهم

 .Gنحوه تماس با Medicare
 Medicareبرنامه بیمه سالمت فدرال برای افراد  65سال و باالتر ،بعضی از افراد زیر  65سال دارای معلولیت و
افرادی که در مرحله آخر بیماری کلیوی (نارسایی دائم کلیه نیاز به دیالیز یا پیوند کلیه) قرار دارند ،است.
نهاد فدرال مسئول  Centers for Medicare & Medicaid Services ،Medicareیا  CMSاست.
تلفن

)1-800-MEDICARE (1-800-633-4227

تماس با این شماره در  24ساعت شبانه روز 7 ،روز هفته رایگان است.
TTY

 1-877-486-2048تماس با این شماره رایگان است.
این شماره برای افرادی است که مشکل شنوایی یا گفتاری دارند .برای تماس با این
شماره به تجهیزات خاص تلفنی نیاز دارید.

وبسایت:

www.medicare.gov

این وبسایت رسمی  Medicareاست .این وبسایت اطالعات بهروز در مورد
 Medicareرا به شما میدهد .همچنین ،شامل اطالعاتی درباره بیمارستانها ،خانههای
سالمندان ،پزشکان ،آژانسهای مراقبت در خانه و مراکز دیالیز ،مراکز توانبخشی
بیماران سرپایی و آسایشگاههای بیماران العالج) است.
شامل وبسایتها و شماره تلفنهای کاربردی است .همچنین ،شامل کتابچههایی است
که میتوانید آنها را ازطریق رایانه خود چاپ کنید.
اگر به رایانه دسترسی ندارید ،ممکن است کتابخانه محل شما یا مرکز امور سالمندان
بتوانند بااستفادهاز رایانه خود بهشما برای مراجعه به این وبسایت کمک کنند .یا
میتوانید با  Medicareتماس بگیرید و به آنها بگویید که به چه اطالعاتی نیاز دارید.
آنها اطالعات مورد نظر شما را در وبسایت پیدا میکنند ،چاپ میکنند و برای شما
ارسال میکنند.

?
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 .Hنحوه تماس با Medi-Cal Health Care Options
اگر در مورد انتخاب برنامه  Medi-Calیا سایر مسائل مربوط به ثبتنام سؤالی دارید ،برنامه Cal MediConnect

میتواند به شما کمک کند.

تلفن

1-844-580-7272

کارکنان  Health Care Optionsاز  8صبح تا  6عصر روزهای دوشنبه تا جمعه
دردسترس هستند.
TTY

1-800-430-7077

این شماره برای افرادی است که مشکل شنوایی یا گفتاری دارند .برای تماس با این
شماره به تجهیزات خاص تلفنی نیاز دارید.

?

مکاتبه

California Department of Health Care Services
Health Care Options
P.O. Box 989009
West Sacramento, CA 95798-9850

وبسایت:

www.healthcareoptions.dhcs.ca.gov
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 .Iروش تماس با Cal MediConnect Ombuds Program
Cal MediConnect Ombuds Programبهعنوان وکیلمدافع شما عمل 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.
 Ombuds Programاز  Cal MediConnectهمچنین در مشکالت مرتبط با خدمات یا صورتحسابها کمکتان میکند.
 Ombuds Programاز  Cal MediConnectبا برنامه ما یا با شرکت بیمهای یا برنامه درمانی دیگری مرتبط نیست.
خدمات این برنامه رایگان میباشد.
تلفن

 1-855-501-3077تماس با این شماره رایگان است.
از  9صبح تا  5عصر روزهای دوشنبه تا جمعه ،به استثنای تعطیالت ،تماس بگیرید.

مکاتبه

Cal MediConnect Ombudsman
The Health Consumer Center of Los Angeles
13327 Van Nuys Boulevard
Pacoima, CA 91331-3099

وبسایت:

?

www.healthconsumer.org
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 .Jنحوه تماس با County Social Services
اگر در رابطه با مزایای خدمات پشتیبانی در منزل ( )IHSSمشکلی دارید ،با اداره  County Social Servicesدر
منطقه خود تماس بگیرید.
تلفن

 1-888-944-4477تماس با این شماره رایگان است.
از  8صبح تا  5عصر روزهای دوشنبه تا جمعه.

مکاتبه

IHSS Applications
2707 S. Grand Avenue
Los Angeles, CA 90007

وبسایت:

?

https://dpss.lacounty.gov/en.html
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 .Kنحوه تماس با  County Specialty Mental Health Planخود
خدمات تخصصی سالمت روان  Medi-Calاز طریق برنامه سالمت روان کانتی ( )MHPدر صورتی در دسترس شما
قرار دارد که شرایط ضرورت پزشکی را داشته باشید.

 1-800-854-7771تماس با این شماره رایگان است.

تلفن

 24ساعت شبانهروز 7 ،روز هفته ،ازجمله تعطیالت
ما به افرادی که به زبان انگلیسی صحبت نمیکنند ،خدمات مترجم شفاهی رایگان ارائه
میدهیم.
 711تماس با این شماره رایگان است.

TTY

 24ساعت شبانهروز 7 ،روز هفته

 .K1در موارد زیر با طرح بهداشت روان تخصصی شهرستان خود تماس بگیرید:
• سؤال درباره خدمات بهداشت رفتاری که شهرستان ارائه میدهد
 oارزیابی صالحیت
 oارجاعات
 oقرارهای مالقات
 oاطالعات کلی درباره خدمات در دسترس

?
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 .Lنحوه تماس با California Department of Managed Health Care
) California Department of Managed Health Care (DMHCمسئول نظارت بر برنامههای درمانی است.
 DMHC Help Centerبرای درخواست تجدیدنظر یا شکایت علیه خدمات  ،Medi-Calمیتواند به شما کمک کند.
تلفن

1-888-466-2219

کارکنان  DMHCاز  8صبح تا  6عصر روزهای دوشنبه تا جمعه دردسترس هستند.
TDD

1-877-688-9891

این شماره برای افرادی است که مشکل شنوایی یا گفتاری دارند .برای تماس با این
شماره به تجهیزات خاص تلفنی نیاز دارید.

?

مکاتبه

Help Center
California Department of Managed Health Care
980 Ninth Street, Suite 500
Sacramento, CA 95814-2725

نمابر

1-916-255-5241

وبسایت:

www.dmhc.ca.gov
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 .Mسایر منابع
اداره سالمندان )California(California Department of Aging

اداره سالمندان  Californiaیا به اختصار  )CDA(،برنامههایی برای سالمندان ،بزرگساالن معلول ،پرستاران خانواده و
ساکنان مراکز مراقبت بلندمدت در سراسر ایالت دارد.
تلفن1-916-419-7500 :
TTY: 1-800-735-2929
آدرس پستیNational Drive, Suite 200, Sacramento, CA 95834-1992 1300:
وبسایتwww.aging.ca.gov/AboutCDA/ :
)Areas Agencies on Aging (AAA

) Area Agencies on Aging (AAAخدمات مختلفی برای سالمندان و بزرگساالن در سطح اجتماع دارد و مرجعی
برای رسیدگی به مطالبات سالمندان در منطقه است.
تلفن1-800-510-2020 :
TTY: 711
وبسایتwww.aging.ca.gov/Providers_and_Partners/Area_Agencies_on_Aging/ :
CalFresh

 CalFreshبرنامه غذایی در  Californiaست که مزایای ماهانه تغذیه را به افراد و خانوادههای واجد شرایط برنامه
ارائه میدهد.
تلفن1-877-847-3663 :
TTY: 711
وبسایتcalfresh.dss.ca.gov/food/ :
Meals on Wheels California
) Meals on Wheels California (MOWCAانجمن تازهتأسیس وابسته به Meals on Wheels America
است .مأموریت ما ایجاد وحدت رویه میان ارائهدهندگان خدمات تغذیهای در  Californiaو گسترش تأثیرگذاری
برنامههایمان که بهبوددهنده زندگی سالمندان ،بزرگساالن معلول و خانوادههایشان هستند میباشد.

خدمات  Meals on Wheelsبرنامه تغذیه سالم ،همراهی و مراقبت در زمینه سالمت و ایمنی سالمندن است.
تلفن1-877-434-8075 :
TTY: 711
وبسایتwww.mealsonwheelsamerica.org/find-meals :
خانههای سالمندان در California

خانههای سالمندان به مردم امریکا کمک میکند که بسیاری از خدمات سالمندی را دریافت کنند.
وبسایتwww.careforcalifornia.net/list11_ca_senior_centers.htm :

?

اگر سؤالی دارید ،لطفا ً از  8صبح تا  8شب روزهای دوشنبه تا جمعه با Anthem Blue Cross Cal MediConnect Plan
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 Anthem Blue Cross Cal MediConnectکتابچه راهنمای اعضای

Plan

فصل  :3استفاده از پوشش برنامه برای مراقبت از سالمتی خود و سایر خدمات تحت پوشش
مقدمه
این فصل شامل شرایط و قواعد خاصی است که باید برای دریافت مراقبتهای درمانی و سایر خدمات تحتپوشش
 Anthem Blue Cross Cal MediConnect Planاز آنها آگاه باشید .این فصل همچنین در مورد مدیر پرونده شما،
چگونگی دریافت خدمات مراقبتی از انواع مختلف خدماتدهندگان و تحت برخی شرایط خاص (از جمله از
خدماتدهندگان یا داروخانههای خارج از شبکه) ،آنچه باید در هنگام دریافت مستقیم صورتحساب برای خدمات تحت
پوشش انجام دهید ،و قوانین مربوط به استفاده از تجهیزات پزشکی بادوام ( )DMEاطالعاتی را در اختیار شما قرار
میدهد .اصطالحات کلیدی و تعاریف آنها به ترتیب حروف الفبا در فصل آخر کتابچه راهنمای اعضا آمده است.
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 .Aاطالعات درباره «خدمات»« ،خدمات تحت پوشش»« ،ارائهدهندگان» و «ارائهدهندگان
عضو شبکه»
خدمات شامل خدمات مراقبت سالمت ،خدمات و پشتیبانیهای بلند مدت ،تجهیزات ،خدمات بهداشت رفتاری ،داروهای
نسخهای و بدون نسخه ،لوازم و دیگر خدمات هستند .خدمات تحت پوشش شامل همه خدماتی است که بیمه ما پوشش
میدهد .مراقبتهای درمانی ،خدمات بهداشت رفتاری و خدمات و پشتیبانیهای بلندمدت ( )LTSSدر جدول مزایا در
فصل  ،4فهرست شدهاند.
خدماتدهندگان عبارتند از پزشکان ،پرستاران و سایر افرادی که به شما خدمات ارائه و از شما مراقبت میکنند.
خدماتدهندگان بلندمدت همچنین شامل بیمارستانها ،آژانسهای خدمات سالمت در منزل ،کلینیکها ،و دیگر اماکنی
میشوند که به شما خدمات مراقبتهای درمانی ،خدمات بهداشت رفتاری ،لوازم پزشکی ،و خدمات و پشتیبانیهای
بلندمدت ( )LTSSارائه میدهند.
خدماتدهندگان شبکه به ارائهدهندگانی گفته میشود که با این برنامه درمانی همکاری دارند .این خدماتدهندگان توافق
کردهاند که مبلغ پرداختشده توسط ما را به عنوان کل مبلغ قابل پرداخت در نظر بگیرند .خدماتدهندگان عضو شبکه
صورت حساب خود برای خدماتی که به شما ارائه میدهند را مستقیما ً به ما ارسال میکنند .وقتی از ارائهدهنده خدمات
شبکه استفاده میکنید ،معموالً برای خدمات تحتپوشش هیچ هزینهای پرداخت نمیکنید.

 .Bمقررات دریافت خدمات درمانی ،سالمت رفتاری و خدمات و پشتیبانی بلندمدت ()LTSS
تحت پوشش برنامه ما
 Anthem Blue Cross Cal MediConnect Planهمه خدمات تحتپوشش  Medicareو  Medi-Calرا پوشش میدهد.
این مورد شامل خدمات سالمت رفتاری و خدمات و پشتیبانی بلندمدت ( )LTSSاست.
درصورت رعایت قوانین برنامه Anthem Blue Cross Cal MediConnect Plan ،بهطور کلی ،هزینه خدمات
مراقبتهای درمانی ،خدمات سالمت رفتاری و  LTSSرا پرداخت میکند .برای تحت پوشش قرار گرفتن توسط برنامه:
• خدمات درمانی که دریافت میکنید باید جزء مزایای برنامه باشد .این بدان معنی است که باید در جدول
مزایای تحت پوشش بیمه باشند( .این جدول در فصل  4این کتابچه آورده شده است).
• خدمات باید دارای ضرورت پزشکی تشخیص داده شده باشند .برخی از خدمات فهرست شده در جدول
مزایای پزشکی فقط در صورتی پوشش داده میشوند که پزشک شما یا دیگر خدماتدهنده عضو شبکه
پیشاپیش از ما تأییدیه (گاهی «مجوز قبلی» نامیده میشود) گرفته باشد .خدمات تحت پوششی که نیاز
به مجوز قبلی دارند در جدول مزایای پزشکی عالمتگذاری شدهاند .تصمیمی که ما اتخاذ میکنیم بر
دو اصل استوار است .اول ،قوانین  Medicareاست .دوم ،استانداردهای پزشکی که عموما ً پذیرفته
شدهاند .این استانداردها توسط افرادی که در حوزه پزشکی مطالعه و کار میکنند اثبات و پذیرفته شده
است .همچنین باید مطمئن شویم که شما مقرونبهصرفهترین مراقبت را دریافت میکنید .یعنی هزینه
آن مراقبت بیشتر از گزینه دیگری که دارای همان کارایی است نباشد .اما مراقبت مربوطه باید مناسب
شما نیز باشد .و اینکه شما باید آن مراقبت را در مکان مناسب و به تعداد دفعات مناسب دریافت کنید.
در نهایت ،ما نمیتوانیم خدماتی را تنها به این دلیل که راحتتر از گزینه دیگری است تأیید کنیم .شما
قبل از دریافت مراقبت از خدماتدهندگان خارج از شبکه ما باید از ما مجوز دریافت کنید؛ مگر اینکه
آن مراقبت فوری ،مراقبت اورژانسی یا دیالیز خارج از محدودۀ خدماتی باشد .برای پیدا کردن یک
خدماتدهنده در برنامۀ ما ،به فهرست آنالین خدماتدهندگان و داروخانههای ما مراجعه کنید یا با
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مرکز خدمات اعضا تماس بگیرید .اگر به خدماتدهندهای خارج از شبکه ما ارجاع داده شدهاید یا فکر
میکنید به استفاده از خدمات آن نیاز دارید ،باید قبل از دریافت مراقبت از آن خدماتدهنده ،تأییدیه
دریافت کنید.
• برای بهره بردن از خدمات پزشکی ،باید ارائهدهنده اصلی خدمات درمانی
) (Primary care provider, PCPدرون شبکهای داشته باشید که درمان را تجویز کرده باشد یا به شما
گفته باشد پیش پزشک دیگری بروید .شما باید به عنوان عضوی از این برنامه ،یک ارائهدهندۀ
مراقبتهای اولیه عضو شبکه را انتخاب کنید.
 oدر بیشتر موارد ،پیشاز مراجعه به پزشک دیگری که  PCPشما نیست یا استفاده از سایر
ارائهدهندگان شبکه برنامه درمانی PCP ،شبکه شما یا برنامه ما باید به شما تأییدیه بدهد .به این
ارجاع میگویند .اگر تأییدیه دریافت نکنیدAnthem Blue Cross Cal MediConnect Plan ،
ممکن است خدمات را پوشش ندهد .برای مراجعه به متخصصان خاصی مانند متخصص زنان،
نیازی به معرفینامه ندارید .برای کسب اطالعات بیشتر درباره معرفینامهها ،به صفحه 42
مراجعه کنید.
 oبرای استفاده از خدمات اضطراری یا فوری یا مراجعه به متخصص زنان نیازی به دریافت

معرفینامه از  PCPخود ندارید .از خدمات دیگری نیز میتوانید بدون نیاز به ارجاع توسط PCP
خود استفاده کنید .برای کسب اطالعات بیشتر دراینباره ،به صفحه  42مراجعه کنید.

 oبرای کسب اطالعات بیشتر درباره انتخاب  ،PCPبه صفحه  41مراجعه کنید.
• باید خدمات خود را از خدماتدهندگان شبکه دریافت کنید .معموالً ،این بیمه خدمات دریافتی از
خدماتدهندهای که با بیمه کار نمیکند را پوشش نمیدهد .این امر شامل موارد زیر نمیشود:
 oبیمه ،خدمات اضطراری یا فوری ارائه شده توسط خدماتدهندگان خارج از شبکه را پوشش
میدهد .برای کسب اطالعات بیشتر و دانستن این موضوع که منظور از خدمات اضطراری یا
خدمات فوری چیست ،به بخش  ،Hصفحه  48مراجعه کنید.
 oاگر به خدمات درمانی نیاز دارید که بیمه ما پوشش میدهد اما خدماتدهندگان ما نمیتوانند آن را
به شما ارائه دهند ،شما میتوانید آن مراقبتها را از خدماتدهندگان خارج از شبکه دریافت کنید،
با این حال ،ممکن است به تائیدیه قبلی نیاز باشد .در این وضعیت ،ما مراقبت را بدون هیچ
هزینهای برای شما پوشش خواهیم داد .برای کسب اطالعات بیشتر درباره چگونگی دریافت
تأییدیه جهت مراجعه به خدماتدهنده خارج شبکه ،به بخش  Dدرصفحه  44مراجعه کنید.
 oبیمه خدمات دیالیزی که در هنگام حضور کوتاهمدت در خارج از محدوده تحت پوشش دریافت
میکنید را پوشش میدهد .شما میتوانید این خدمات را از یک مرکز دیالیز دارای مجوز
 Medicareدریافت کنید.
 oدر بدو پیوستن به این برنامه ،میتوانید درخواست کنید که همچنان به ارائهدهندگان کنونی خود
مراجعه کنید .به استثنای برخی موارد ،اگر برای ما ثابت شود که شما از قبل به این خدماتدهنده
مراجعه میکردید ،باید درخواستتان را تأیید کنیم (به فصل  1صفحه  10مراجعه کنید) .اگر
درخواست شما را تأیید کنیم ،میتوانید تا حداکثر  12ماه به مراجعه نزد ارائهدهنده کنونی خود
ادامه دهید .طی آن مدت ،مدیر پرونده ما با شما تماس خواهد گرفت تا به شما در پیدا کردن
خدماتدهندگان در شبکه کمک کند .پساز  12ماه ،درصورتیکه به مراجعه نزد ارائهدهندگان که
خارج از شبکه ما هستند ادامه دهید ،دیگر خدمات شما را پوشش نخواهیم داد.
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.Cاطالعات درباره مدیر پرونده شما
 .C1مدیر پرونده کیست
مدیر پرونده یک پزشک یا فرد آموزشدیده دیگری میباشد که برای برنامه ما و برای ارائه خدمات مدیریت پرونده به
شما کار میکند .مدیران پرونده با بیماران همکاری میکنند تا آنها مراقبتهای مورد نیاز خود برای حفظ سالمت را به
دست آورند.
یک مدیر پرونده در این زمینه به بیماران کمک میکند:
 oدرک وضعیت سالمت فعلیشان
 oایجاد یک برنامۀ درمانی فقط برای آنها
 oدریافت مراقبتهای الزم آنها از مزایای تحت پوشش و منابع جامعه
 oبخشی از مدیریت سالمت خود شوید
 oبا کادر درمانی مانند یک تیم همکاری کنید
 oدستیابی به اهداف آنها برای دستیابی به سالمتی

 .C2چگونه میتوانید با مدیر پرونده خود تماس بگیرید
از طریق تماس با مرکز خدمات اعضا ،با مدیر پرونده خود تماس بگیرید .در بسیاری مواقع ،مدیر پرونده میتواند
اطالعات تماس مستقیم خود را در اختیار شما بگذارد.

 .C3چگونه میتوانید مدیر پرونده خود را تغییر دهید
اگر ترجیح میدهید با مدیر پرونده دیگری مالقات کنید ،با مرکز خدمات اعضا تماس بگیرید و این دغدغه را در
میان بگذارید و مدیر پرونده دیگری درخواست کنید.

 .Dدریافت خدمات از یک ارائهدهنده اصلی خدمات درمانی ،متخصصان ،سایر خدماتدهندگان
درمانی شبکه ،و خدماتدهندگان درمانی خارج از شبکه
 .D1دریافت خدمات درمانی از ارائهدهنده اصلی خدمات درمانی
باید یک ارائهدهنده اصلی خدمات درمانی ( )PCPرا برای ارائه و مدیریت مراقبت خود انتخاب کنید.
تعریف " ،"PCPآنچه که یک  PCPبرای شما انجام میدهد
 PCPشما ارائهدهنده اصلی خدمات درمانی شماست .شما برای چکآپهای منظم ،به  PCPخود مراجعه
میکنید .اگر بیمار شوید PCP ،شما اولین کسی است که با او تماس میگیرید .او داروهایی برایتان تجویز
میکند و در صورت لزوم ،شما را به متخصصان یا سایر خدماتدهندگان ارجاع میدهد.
 PCPشما میتواند یکی از این افراد باشد:
• پزشک خانواده
• متخصص زنان/زایمان
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• متخصص ارائهدهنده مراقبتهای اصلی
• سازمان منطقهای سالمت یا کلینیکهای مشابه
گزینههای  PCPشما
رابطه شما با PCPتان مهم است .پس هنگام انتخاب  ،PCPسعی کنید به دالیل زیر فکر کنید تا بهتر تصمیم بگیرید.
هنگام انتخاب  ،PCPباید:
• خدماتدهنده ای که در حال حاضر استفاده میکنید را انتخاب کنید ،یا
• خدماتدهندهای انتخاب کنید که فرد مورد اعتماد شما پیشنهاد کرده است ،یا
• خدماتدهندهای انتخاب کنید که به منزل شما نزدیک است.

هنگام ثبتنام در  ،Anthem Blue Cross Cal MediConnect Planبااستفادهاز فهرست ارائهدهندگان و داروخانههای
ما یک  PCPانتخاب خواهید کردPCP .ها بر اساس شهر و کانتی فهرست شدهاند ،بنابراین میتوانید گزینهای که به
محل سکونت یا کار شما نزدیک است را پیدا کنید .این فهرست همچنین به شما نشان میدهد که در مطب  PCPچه
زبانهایی صحبت میشود .اگر در انتخاب  PCPبه کمک نیاز دارید ،از  8صبح تا  8شب روزهای دوشنبه تا جمعه ،با
مرکز خدمات اعضا به شماره ) ،1-888-350-3447 (TTY: 711تماس بگیرید .تماس با این شماره رایگان است.
وقتی  PCPخود را انتخاب میکنید ،در واقع بیمارستان(ها) و شبکه(های) تخصصی مرتبط با آن  PCPرا هم انتخاب
میکنید .وقتی یک  PCPانتخاب میکنید ،به متخصصان ،بیمارستانها و سایر خدماتدهندگانی ارجاع داده میشوید که
با  PCPو/یا گروه پزشکی شما مرتبط هستند.
نام و شماره تلفن مطب  PCPشما روی کارت عضویتتان چاپ میشود.
برای کمک گرفتن در انتخاب  ،PCPاز  8صبح تا  8شب روزهای دوشنبه تا جمعه ،با مرکز خدمات اعضا به شماره
) ،1-888-350-3447 (TTY: 711تماس بگیرید .تماس با این شماره رایگان است.
امکان تغییر  PCPخود
شما میتوانید در هر زمان ،به هر دلیل PCP ،خود را تغییر دهید .همچنین ممکن است  PCPشما شبکه بیمه ما را ترک
کند .اگر  PCPفعلی شما شبکه بیمه را ترک کند ،ما میتوانیم به شما در پیدا کردن یک  PCPجدید که عضو شبکه بیمه
ما است کمک کنیم.
برای تغییر  PCPخود ،از  8صبح تا  8شب روزهای دوشنبه تا جمعه ،با مرکز خدمات اعضا به شماره
) ،1-888-350-3447 (TTY: 711تماس بگیرید .تماس با این شماره رایگان است .هنگام تماس ،اگر پیش متخصصی
میروید یا از خدمات پوششی دیگری استفاده میکنید که مستلزم تأییدیه  PCPشماست ،حتما ً آن را به مرکز خدمات
اعضا اطالع بدهید .برخی از این خدمات میتواند خدمات مراقبت درمانی در خانه و تجهیزات بادوام پزشکی باشد.
در نخستین روز ماه پساز ارسال درخواست ،میتوانید از  PCPخود استفاده کنید .مثالً ،اگر  13سپتامبر درخواست
تغییر  PCPخود را دادهاید ،میتوانید از  1اکتبر ،مراجعه به پزشک جدید خود را شروع کنید.
کارت عضویت  Anthem Blue Cross Cal MediConnect Planجدیدی برایتان ارسال میکنیم که نام و شماره تلفن
 PCPجدید شما روی آن درج شده است.
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خدماتی که میتوانید بدون نیاز به اخذ تأییدیه از  PCPخود دریافت کنید
در بیشتر مواقع ،پیشاز مراجعه به ارائهدهندگان دیگر ،الزم است از  PCPخود تأییدیه دریافت کنید .به این تأییدیه
ارجاع میگویند .شما میتوانید خدماتی مانند موارد زیر را بدون نیاز به دریافت تاییدیه از ارائهدهندۀ مراقبتهای اولیه
خود دریافت کنید.
• خدمات اضطراری از خدماتدهندگان داخل و خارج از شبکه.
• نیاز فوری به خدمات خدماتدهندگان عضو شبکه.
• نیاز فوری به خدمات خدماتدهندگان خارج از شبکه هنگامی که دسترسی به خدماتدهندگان عضو
شبکه برای شما ممکن نیست (به طور مثال ،وقتی که خارج از محدوده تحت پوشش بیمه هستید).
• خدمات دیالیز کلیه از یک مرکز دیالیز مورد تأیید  Medicareهنگامی که خارج از محدوده پوشش
بیمه هستید( .لطفا پیش از ترک محدوده تحت پوشش با مرکز خدمات اعضا تماس بگیرید .ما میتوانیم
به شما در انجام دیالیز ،هنگامی که خارج از محدوده هستید کمک کنیم).
• واکسیناسیون آنفلوآنزا و کووید  ،19همچنین واکسیناسیون هپاتیت ب و ذاتالریه ،مادامیکه از
ارائهدهنده داخل شبکه دریافت شوند.
• مراقبتهای سالمت معمول زنان و تنظیم خانواده .این شامل معاینه سینه ،غربالگری ماموگرافی
(عکسبرداری اشعه ایکس از سینه) ،آزمایشهای پاپ ،و معاینههای رحم در صورتی میباشد که از
یک خدماتدهنده خدمات شبکه دریافت شوند.
• عالوهبراین ،اگر واجدشرایط دریافت خدمات از ارائهدهندگان بهداشت و درمان ویژه سرخپوستان
هستید ،میتوانید بدون داشتن معرفینامه به این ارائهدهندگان مراجعه کنید.

 .D2خدمات درمانی از متخصصان و سایر خدماتدهندگان شبکه
ص پزشکی است که برای یک بیماری خاص یا بخشی از بدن مراقبت درمانی ارائه میکند .انواع متعددی از
متخص ْ
متخصصان موجود میباشند .مثال هایی در این زمینه عبارتند از:
• انکولوژیستها از بیماران مبتال به سرطان مراقبت میکنند.
• متخصص قلب درمان بیماران قلبی.
• ارتوپد درمان بیماران با مشکالت استخوان ،مفصل ،یا ماهیچه.
اگر نیاز به درمان تخصصی دارید PCP ،تان شما را به پزشک یا سایر خدماتدهندگان مقتضی که میتوانند درمان
مورد نیازتان را فراهم کنند ارجاع خواهد داد.
• برای برخی خدمات ،ممکن است نیاز به تأییدیه قبلی داشته باشید .تأییدیه قبلی یعنی قبل از دریافت خدمات یا
داروی خاص باید اجازه ما را دریافت کنید .پزشک یا سایر خدماتدهندگان سالمت شما برای خدماتی که فکر
میکنند نیاز دارید ،تأییدیه قبلی درخواست خواهند کرد .برای اطالع از اینکه کدام خدمات به دریافت مجوز
قبلی نیاز دارند ،جدول مزایا در فصل  4را ببینید.
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•  PCPشما ممکن است فقط با برخی بیمارستانها یا گروههای متخصصان همکاری داشته باشد .بههمیندلیل،
باید پیشاز مراجعه به متخصص ،از  PCPخود توصیهنامه بگیرید .اگر درباره متخصصان یا بیمارستانهایی
که  PCPشما با آنها همکاری دارد سؤالی دارید ،با  PCPخود یا مرکز خدمات اعضا تماس بگیرید.
بسیار مهم است که پیشاز مراجعه به متخصص طرفقرارداد  Anthem Blue Cross Cal MediConnect Planیا
دریافت خدمات تخصصی (بهجز خدمات ذکرشده در بخش  ،)Dتوصیهنامه (تأییدیه قبلی) بگیرید .اگر قبل از دریافت
خدمات از متخصص ،ارجاع (اجازه قبلی) دریافت نکردهاید ،ممکن است مجبور شوید که هزینه این خدمات را خودتان
بپردازید .برای اطالع از اینکه کدام خدمات به ارجاع و/یا تأییدیه قبلی نیاز دارند ،لطفا به بخش  Dمراجعه کنید.
اگر نظر متخصص بر مراجعه مجدد شما برای ادامه درمان باشد ،ابتدا مطمئن شوید که ارجاع (تأییدیه قبلی) که از
 PCPخود ،متخصص بیماران پرخطر ،پرستار متخصص یا متخصص گرفتهاید ،ویزیتهای بیشتر نزد آن متخصص
را پوشش میدهد .در غیر اینصورت ،باید ارجاع (تأییدیه قبلی) دیگری برای ویزیتهای آتی نزد متخصص بگیرید.
افزون بر اینPCP ،ها معموالً به متخصصان و بیمارستانهای خاصی ارجاع میدهند؛ بنابراین PCP ،انتخابی شما
معموالً مشخص میکند که شما باید به کدام متخصص و بیمارستان مراجعه کنید .اگر مرکز درمانی ،CareMore
متخصص طرفقرارداد یا مرکز خاصی را ترجیح میدهید ،ابتدا مطمئن شوید که  PCPشما بیماران را به آن
متخصص یا بیمارستان ارجاع میدهد.

 .D3اگر ارائهدهنده از برنامه خارج شود باید چه کاری انجام دهیم؟
ممکن است یک خدماتدهنده مورد استفاده شما شبکه ما را ترک کند .اگر یکی از خدماتدهندگان شما برنامه درمانی
ما را ترک کند ،شما حقوق و حمایتهایی دارید که در زیر خالصه میشود:
• با وجود این که ممکن است تغییراتی در شبکه خدماتدهندگان ما طی سال صورت گیرد ،ما باید به
شما امکان دسترسی به وقفه به خدماتدهندگان صالحیت دار را بدهیم.
• ما با حسننیت تالش میکنیم ،دستکم از  30روز قبل به شما اطالع دهیم تا وقت داشتهباشید ارائهدهنده
خدمات جدیدی انتخاب کنید.
• ما به شما در انتخاب یک خدماتدهنده خدمات صالحیت دار برای مدیریت امور درمانی شما کمک
خواهیم کرد.
• اگر در حال انجام یک مداوای پزشکی باشید ،از این حق برخوردار هستید که بخواهید وقفهای در
درمانتان ایجاد نشود ،و ما در این راستا با شما همکاری خواهیم کرد.
• اگر بر این باور باشید که ما خدماتدهنده خدمات شما را با یک خدماتدهنده صالحیت دار جایگزین
نکردهایم یا امور درمانی شما به خوبی مدیریت نمیشود ،از این حق برخوردار هستید که علیه تصمیم
ما درخواست تجدیدنظر کنید.
اگر پی ببرید که خدماتدهنده خدمات شما میخواهد بیمه ما را ترک کند ،لطفا با ما تماس بگیرید تا بتوانیم به شما
در یافتن یک خدماتدهنده خدمات جدید برای مدیریت امور درمانیتان کمک کنیم .از  8صبح تا  8شب روزهای
دوشنبه تا جمعه ،با مرکز خدمات اعضا به شماره ) 1-888-350-3447 (TTY: 711تماس بگیرید .تماس با این
شماره رایگان است.
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اگر در حال حاضر تحت درمان هستید ،ممکن است تغییر پزشک ،خدماتدهنده فرعی یا بیمارستان شما در روند
درمانتان اختالل ایجاد کند .چند نمونه از بیماریهایی که باید حتی پس از خروج خدماتدهنده فعلیتان از شبکه،
همچنان به دریافت درمان از او ارائه دهید در زیر فهرست شده است:
• ویزیتهای پس از جراحی
• توانبخشی قلبی
• جراحیهای برنامهریزیشده
• پیوند عضو
• تکمیل دوره فعلی شیمیدرمانی یا پرتودرمانی
• مراقبت بستری
ممکن است موارد دیگری نیز وجود داشته باشد و بسته به ضرورت پزشکی ،هماهنگیهای مناسب برای هر مورد
انجام خواهد شد .اگر درحالحاضر ،از یکی از متخصصان طرح ما درمان دریافت میکنید یا اگر شرایط خاصی دارید
که اقتضا میکند پس از خروج خدماتدهنده فعلیتان از شبکه نیز به دریافت خدمات از او ادامه دهید ،لطفا با مرکز
خدمات اعضا تماس بگیرید.

 .D4نحوه دریافت خدمات درمانی از خدماتدهندگان خارج از شبکه
در بیشتر موارد ،اگر از خدماتدهندگان خارج از شبکه درمان دریافت کنید ،درمان شما را پوشش نمیدهیم.
این یعنی از خدماتدهندهای درمان دریافت کردهاید که عضو شبکه طرح ما نیست .در برخی موارد ،درمان
ارائهشده توسط خدماتدهندگان خارج از شبکه را نیز پوشش میدهیم .در موارد زیر ،درمان ارائهشده توسط
خدماتدهندگان خارج از شبکه را نیز پوشش میدهیم:
• اگر در شرایط اورژانسی هستید یا مراقبت فوریتی نیاز دارید .برای کسب اطالعات بیشتر در این رابطه و
آگاهی از اینکه خدمات اضطراری یا فوری چیست ،به بخش «مراقبتهای فوریتی » یا «مراقبتهای
اورژانسی» در جدول مزایای پزشکی فصل  4مراجعه کنید.
• اگر نیاز به درمان پزشکی دارید که از نظر  ،Medicareطرح ما باید آن را پوشش دهد اما هیچ کدام از
خدماتدهندگان شبکهمان این نوع درمان را ارائه نمیدهند .در این صورت PCP ،یا متخصص شما باید
«تأییدیه قبلی» بگیرند .یعنی  Anthem Blue Cross Cal MediConnect Planباید پیشاز اینکه خدمات
درمان را دریافت کنید ،این موضوع را تأیید کند .اگر از قبل تأییدیه بگیرید ،مبلغی که پرداخت میکنید همان
مبلغی است که برای دریافت درمان از خدماتدهندگان عضو شبکه پرداخت میشود .بسیار مهم است که پیشاز
استفاده از ارائهدهنده خارج از شبکه ،از  ،PCPمتخصص یا توسعهدهنده خود تأییدیه بگیرید .در صورت عدم
دریافت تأییدیه قبل از دریافت خدمات از خدماتدهنده خارج از شبکه ،ممکن است مجبور شوید که هزینه این
خدمات را خودتان بپردازید.
• خدمات دیالیز کلیه از یک مرکز دیالیز مورد تأیید  Medicareوقتی برای مدت کوتاهی خارج از
محدوده پوشش بیمه هستید.
اگر از خدماتدهنده خارج از شبکه استفاده میکنید ،او باید شرایط همکاری با  Medicareو/یا  Medi-Calرا دارا باشد.
• ما نمیتوانیم به خدماتدهندهای که واجد شرایط مشارکت در  Medicareو/یا  Medi-Calنیستند مبلغی
پرداخت کنیم.
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• اگر از ارائهدهندهای استفاده کنید که شرایط همکاری با  Medicareرا نداشته باشد ،باید هزینه کامل
خدمات دریافتی را خودتان پرداخت کنید.
• خدماتدهندگان در صورتی که واجد شرایط همکاری با  Medicareنیستند باید به شما اطالع دهند.

 .Eنحوه دریافت خدمات و پشتیبانیهای بلندمدت ()LTSS
خدمات و پشتیبانیهای بلندمدت ( )LTSSشامل خدمات اجتماعمحور بزرگساالن ( )CBASو مراکز پرستاری ()NF
است .این خدمات ممکن است در منزل شما ،محله یا یک مکان دیگر صورت بگیرند .انواع  LTSSدر زیر شرح داده
شده اند:
• خدمات اجتماعمحور بزرگساالن ( :)CBASخدمات بیماران سرپایی ،برنامه خدماترسانی در مراکز
که خدمات مراقبت توسط پرستار حرفهای ،خدمات اجتماعی ،شغلی و گفتاردرمانی ارائه میکند،
مراقبتهای شخصی ،آموزش و پشتیبانی خانواده/مراقبت ،خدمات تغذیهای ،حمل و نقل و سایر
خدمات در صورتی که واجد شرایط مربوطه باشید.
• مرکز پرستاری ( :)NFمکانی که به افرادی خدمات مراقبتی ارائه میدهد که نمیتوانند در خانه زندگی
امنی داشته باشند ولی نیازی به بستری شدن در بیمارستان ندارند.
مدیر پرونده شما برای درک هر کدام از برنامهها به شما کمک خواهد کرد .برای کسب اطالعات بیشتر درباره هرکدام
از این برنامهها ،از  8صبح تا  8شب روزهای دوشنبه تا جمعه ،با مرکز خدمات اعضا به شماره
) ،1-888-350-3447 (TTY: 711تماس بگیرید .تماس با این شماره رایگان است.

 .Fنحوه دریافت خدمات سالمت رفتاری (خدمات مربوط به اختالالت سالمت روان و اختالل
مصرف مواد مخدر)
شما به خدمات سالمت رفتاری دارای فوریت پزشکی که تحتپوشش  Medicareو  Medi-Calهستند دسترسی خواهید
داشت Anthem Blue Cross Cal MediConnect Plan .دسترسی به خدمات سالمت رفتاری تحتپوشش Medicare
را فراهم میکند .خدمات سالمت رفتاری تحتپوشش  Medi-Calتوسط Anthem Blue Cross
 Cal MediConnect Planارائه نمیشود ،اما ازطریق Los Angeles County Department of Mental Health
(اداره سالمت روان لسآنجلس کانتی (، LACDMHدردسترس اعضای واجدشرایط Anthem Blue Cross
 Cal MediConnect Planخواهد بود.
 .F1کدام خدمات سالمت رفتاری  Medi-Calخارجاز محدوده پوشش Anthem Blue Cross
 Cal MediConnect Planتوسط «اداره سالمت روان شهرستان »Los Angeles
 LACDMHارائه میشود

در صورتی که واجد شرایط معیار ضرورت پزشکی خدمات تخصصی سالمت روان  Medi-Calباشید ،خدمات
تخصصی سالمت روان  Medi-Calبه شما تعلق میگیرد .خدمات تخصصی سالمت روان  Medi-Calکه از طریق
 LACDMHارائه میشود عبارتند از:
• خدمات بهداشت روانی (ارزیابی ،درمان ،توانبخشی،خدمات جانبی و در نظرگرفتن راه حل ها)
• خدمات پشتیبانی دارویی
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• درمان فشرده روزانه
• توانبخشی روزانه
• دخالت در مواقع بحرانی
• تثبیت بحران
• خدمات آسایشگاه بزرگساالن
• خدمات درمان موارد بحرانی در منزل
• امکانات سالمت روانپزشکی
• خدمات روانشناسی برای بیماران بستری
• مدیریت موردی هدفمند
در صورت دارا بودن معیارهای پزشکی  ،Medi-Cal Drugخدمات  Medi-Cal Drugاز طریق Los Angeles
) County Department of Public Health/Substance Abuse Prevention & Control (DPH/SAPCبه شما قابل
ارائه است .خدمات  Medi-Cal Drugکه از طریق ) Los Angeles County (DPH/SAPCارائه میشود عبارتند از:

• خدمات درمان سرپایی فشرده
• آسایشگاه سالمندان
• خدمات سرپایی بدون دارو
• خدمات ترک مواد مخدر
• خدمات نالترکسون برای ترک مواد مخدر شبه تریاک
عالوه بر خدمات  Medi-Cal Drugفوقالذکر ،ممکن است در صورت داشتن معیارهای الزم ،به خدمات سمزدایی با
بستری داوطلبانه هم دسترسی داشته باشید.
اگر فکر میکنید به هر یک از این خدمات نیاز دارید ،با مدیر پرونده یا  PCPخود صحبت کنید .مدیر پرونده یا
خدماتدهندهتان سؤاالتی از شما خواهند پرسید تا بدانند که به چه نوع خدماتی نیاز دارید و به شما کمک کنند
خدماتدهندهای انتخاب کنید .ممکن است برای دریافت این خدمات ،الزم باشد که ارجاع یا تأییدیه قبلی (یعنی اجازه از
ما) بگیرید .پس از دریافت ارجاع و/یا تأییدیه قبلی ،شما یا مدیر پروندهتان میتوانید وقت ویزیت پزشک بگیرید.
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 .Gنحوه دریافت خدمات حمل و نقل
ایاب و ذهاب پزشکی غیراورژانسی
• این مزایا استفاده از بهصرفهترین و دسترسپذیرترین ایاب و ذهاب را امکان پذیر میسازد .این خدمات عبارتند
از :آمبوالنس ،وسیله نقلیه مجهز انتقال بیمار ،خدمات حمل و نقل پزشکی صندلی چرخدار و هماهنگی با
پاراترانزیت.
• این نوع حمل و نقل زمانی قابل تأیید است که:
 oوضعیت پزشکی و/یا جسمانی شما اجازه سفر با اتوبوس ،خودروی سواری ،تاکسی یا انواع وسایل
نقلیه عمومی شخصی را ندهد ،و
 oحمل و نقل برای دریافت مراقبتهای پزشکی ضروری ،الزم است
ایاب و ذهاب غیرپزشکی
• این مزایا زمینه رفت و آمد به محل خدمات پزشکی را با استفاده از خودروی سواری ،تاکسی و سایر وسایل
حمل و نقل عمومی و شخصی فراهم سازد .برای مثال ،اگر نیاز دارید که شما را به مطب پزشک برسانند،
میتوانید از این خدمات استفاده کنید.
برای کسب اطالعات بیشتر ،به فصل  ،4بخش  Dمراجعه کنید یا با مرکز خدمات اعضا تماس بگیرید.
خدمات حمل و نقل تحت پوشش برای جابجاییهای تأییدشده و برنامهریزیشده به منظور حضور در نوبتهای
پزشکی غیراورژانسی و روزمره برای اعضایی ارائه میشود که از آمبوالنس یا ویلچرهای سایز استاندارد
استفاده میکنند و هیچ محدودیت پزشکی برای استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی معمولی ندارند .برای
پوشش دادن ،خدمات حمل و نقل باید توسط حامل خدمات حمل و نقل قراردادی و تعیین شده ارائه شود .در
صورت تایید برنامه ،انواع حمل و نقل ممکن است به غیر از وانتها و تاکسیها استفاده شود.
نحوه برنامهریزی حمل و نقل
• باید حملونقل خود را ازطریق ما هماهنگ کنید و الزم است حداکثر  48ساعت کاری پیشاز قرار مالقات
پزشکیتان ،برای حملونقل برنامهریزی کنید.
• هر عضو اجازه دارد یک همراه داشته باشد.
• درصورت داشتن همراه ،باید حداقل  24ساعت کاری پیشاز زمان نوبت خود به «اداره حملونقل» اطالع
دهید .تمام همراهان باید  17سال و به باال باشند.
•

همراه داشتن حیوانات مجاز نیست؛ مگر اینکه آن حیوانات دستیار باشند.

• یک فرم بیانیهای برای صدور گواهینامه پزشکی غیر اضطراری پزشکی ( )NEMTبرای واحدهای
آمبوالنس  /ون مجهز به گورنی (تخت چرخدار) ،ون مخصوص زایمان ،من دارای صندلی چرخدار و یا
حمل و نقل هوایی برای اعضای با شرایط خاص پزشکی و فیزیکی مورد نیاز است.
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برای برنامهریزی حملونقل ،از  7صبح تا  6عصر روزهای دوشنبه تا جمعه (بهجز روزهای تعطیل) با
«واحد حملونقل» ما به شماره ) ،1-888-325-1024 (TTY: 711تماس بگیرید.
سیاست لغو
اگر قصد لغو حملونقل برنامهریزیشده خود را دارید ،ما را از  24ساعت کاری قبل با خبر کنید .مهم است که
حمل و نقل برنامهریزیشده خود را لغو کنید تا بتوانیم به حامل و راننده را اطالع دهیم .برای اطالعات بیشتر
با مرکز خدمات اعضا تماس بگیرید.

 .Hدر صورت موارد اضطراری پزشکی یا نیاز مراقبت فوری ،یا یک فاجعه چگونه میتوانید
خدمات دریافت کنید
 .H1دریافت خدمات درمانی هنگام ضرورت پزشکی اورژانسی
تعریف وضعیت پزشکی اورژانسی
یک وضعیت اورژانسی پزشکی یک وضعیت پزشکی با عالئمی مانند درد شدید یا صدمه شدید میباشد .در این حالت،
وضعیت به قدری بحرانی است که اگر فورا مراقبتهای پزشکی به عمل نیاید ،شما هر فردی با آگاهی متوسط در زمینه
سالمتی و پزشکی میتواند انتظار موارد زیر را داشته باشد:
• خطر جدی برای سالمت شما یا جنین وجود داشته باشد؛ یا
• آسیب جدی به عملکرد بدن وارد شود؛ یا
• اختالل شدید در عملکرد اندام یا اعضای حیاتی بدن ایجاد شود؛ یا
• در مورد زنان باردار در حال وضع حمل ،در شرایط زیر:
 oزمان کافی برای انتقال بی خطر شما به یک بیمارستان دیگر وجود ندارد.
 oانتقال به یک بیمارستان دیگر ممکن است سالمت و ایمنی شما یا نوزاد به دنیا نیامده شما را به
خطر بیندازد.
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اگر وضعیت اورژانسی داشتید باید چه کار کنید؟
در صورت بروز مورد اضطراری:
• در اسرع وقت کمک بخواهید .به شمار  911زنگ بزنید یا به نزدیکترین بخش اورژانس یا
بیمارستان بروید .در صورت نیاز به آمبوالنس زنگ بزنید .نیازی نیست ابتدا از  PCPتأییدیه یا
ارجاع دریافت کنید.
• در اسرع وقت ،حتما ً مورد اورژانسی خود را به طرح ما اطالع دهید .ما باید مورد اضطراری شما را
پیگیری کنیم .معموالً شما یا شخص دیگری باید درعرض  48ساعت درمورد مراقبت اضطراریتان،
ازطریق تلفن به ما اطالع دهد .با این وجود ،شما نباید مجبور باشید که به دلیل تأخیر در اطالع دادن
به ما برای خدمات اضطراری مبلغی پرداخت کنید .لطفا ً از  8صبح تا  8شب روزهای دوشنبه تا جمعه
توسط شماره ) ،1-888-350-3447 (TTY: 711با ما تماس بگیرید .تماس با این شماره رایگان است.
این شماره در پشت کارت شناسایی عضویت شما نیز درج شده است.
خدمات تحت پوشش در یک وضعیت پزشکی اورژانسی
هر زمان که به آن نیاز دارید ،هر زمان که بخواهید در ایاالت متحده و یا سرزمین آن ،ممکن است مراقبتهای اورژانسی
را تحت پوشش قرار دهید .در صورت نیاز به آمبوالنس برای مراجعه به بخش اورژانس ،بیمه ما آن را پوشش میدهد.
برای کسب اطالعات بیشتر ،به جدول مزایا در فصل  4مراجعه کنید.
 Anthem Blue Cross Cal MediConnect Planدرمواردیکه خارجاز ایاالتمتحده هستید ،پوشش بیمه اضطراری
محدودی به شما ارائه میکند .برای دریافت جزئیات بیشتر ،لطفا ً به جدول مزایا در فصل  4مراجعه کنید.
پس از پایان یافتن وضعیت اورژانسی ،ممکن است شما برای بهبود حال خود به خدمات مراقبتی پیگیری نیاز داشته
باشید .ما خدمات مراقبت پیگیری شما را پوشش میدهیم .اگر خدمات اضطراری خود را از خدماتدهندهای خارج از
شبکه دریافت کنید ،ما سعی خواهیم کرد از خدماتدهندگان عضو شبکه بخواهیم در اسرع وقت مراقبت از شما را بر
عهده گیرند.
دریافت مراقبتهای اورژانسی درصورتیکه مورد اورژانسی نبوده باشد
گاهی اوقات تشخیص این که وضیت شما یک مورد اورژانسی میباشد امری دشوار است .شما ممکن است برای یک
مورد اورژانسی مراجعه کنید و سپس پزشک به شما بگوید که مورد مربوطه اورژانسی نبوده است .مادامی که دلیل
منطقی داشته باشید که فکر کنید خطر جدی وجود داشته است ،ما خدمات درمانی شما را پوشش خواهیم داد.
اما در صورتی که پزشک اعالم کند وضعیتتان اورژانسی نیست فقط در شرایط زیر خدمات دیگر را تحت پوشش
قرار خواهیم داد:
• به خدماتدهنده شبکه مراجعه کنید ،یا
• مراقبتهای اضافی که دریافت کنید «مراقبت مورد نیاز فوری» محسوب میشوند و شما برای دریافت
آن مقررات را رعایت کنید( .به بخش بعدی مراجعه کنید)
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 .H2مراقبتهای مورد نیاز فوری
تعریف مراقبتهای فوری مورد نیاز
مراقبتهای مورد نیاز فوریتی عبارت از مراقبت هایی میباشد که شما برای یک بیماری ،صدمه ،یا وضعیت آنی
دریافت میکنید که اضطراری نیست اما در اسرع وقت نیاز به رسیدگی دارد .به طور مثال ،ممکن است مشکلی که از
پیش داشته اید آشکار شود و نیاز به درمان آن داشته باشید.
مراقبت مورد نیاز فوری وقتی داخل منطقه خدماتی برنامۀ درمانی هستید
در اکثر موارد ،ما مراقبت مورد نیاز فوری را فقط در صورتی پوشش میدهیم که:
• این مراقبت را از خدماتدهندگان شبکه دریافت کنید ،و
• بقیه مقررات ذکر شده در این فصل را رعایت کنید.
با این وجود ،اگر نتوانید به یک خدماتدهنده خدمات شبکه مراجعه کنید ،ما مراقبتهای مورد نیاز فوری که از
خدماتدهندگان خارج از محدوده تحت پوشش ما دریافت کنید را پوشش میدهیم.
اگر شما یک بیماری ناگهانی یا آسیب دیده دارید که یک اورژانس پزشکی نیست ،و شما در منطقه خدمات برنامه
هستید ،لطفا با  PCPتماس بگیرید .اگر مطب  PCPشما بسته شده باشد ،لطفا به هر مرکز مراقبت فوری در منطقه
خدمات خود بروید .فهرست خدماتدهندگان و داروخانهها دارای فهرستی از مراکز مراقبتهای فوری است .همچنین،
میتوانید از  8صبح تا  8شب روزهای دوشنبه تا جمعه ،با مرکز خدمات اعضا به شماره
) ،1-888-350-3447 (TTY: 711تماس بگیرید .تماس با این شماره رایگان است.
دریافت مراقبتهای مورد نیاز فوریتی هنگامیکه خارج از محدوده تحتپوشش طرح هستید
هنگامی که شما خارج از محدوده تحت پوشش برنامه هستید ،ممکن است نتوانید مراقبتها را از یک خدماتدهندگان
عضو شبکه دریافت کنید .در این صورت ،بیمه ما مراقبت مورد نیاز فوریتی که شما از هر خدماتدهندهای دریافت کنید
را پوشش میدهد.
برنامه ما خدمات اضطراری و فوری درسراسر جهان را تا سقف مجموعا ً  $10,000در هر سال تقویمی پوشش
میدهد .این محدودیت هزینهای فقط برای خدمات خارجاز ایاالتمتحده است.

 .H3دریافت خدمات مراقبتی طی بالیای طبیعی (فاجعه)
اگر فرماندار ایالت شما ،وزیر بهداشت و خدمات انسانی یا رئیسجمهور ایاالتمتحده آمریکا در منطقه جغرافیایی شما
اعالم وضعیت اضطراری یا وقوع فاجعه کنند ،همچنان از خدمات درمانی Anthem Blue Cross
 Cal MediConnect Planبهرهمند میشوید.
برای کسب اطالعات درباره چگونگی دریافت مراقبتهای موردنیاز هنگام وقوع فاجعه ،لطفا ً به وبسایت ما مراجعه
کنید.duals.anthem.com :
هنگام وقوع بالیای طبیعی ،اگر نمیتوانید از خدماتدهنده شبکه استفاده کنید به شما اجازه میدهیم از خدماتدهندگان
خارج از شبکه به صورت رایگان خدمات درمانی دریافت کنید .اگر طی دوران یک فاجعه اعالم شده نتوانید به
داروخانه عضو شبکه مراجعه کنید ،میتوانید داروهای نسخهای خود را از یک داروخانه خارج از شبکه تهیه کنید.
برای کسب اطالعات بیشتر به فصل  5مراجعه کنید.
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 .Iاگر بابت خدمات تحتپوشش طرح ما برای شما مستقیما ً صورتحساب صادر میشود چه
باید کرد
اگر خدماتدهنده به جای طرح برای شما صورتحساب ارسال کرد ،باید از ما بخواهید که صورتحساب را پرداخت کنیم.
نباید خودتان صورتحساب را پرداخت کنید .در صورتی که پرداخت کنید ،بیمه آن را به شما بازپرداخت نخواهد کرد.
اگر هزینه خدمات تحتپوشش را پرداخت یا قبضی بابت خدمات پزشکی تحتپوشش دریافت کردهاید ،برای دانستن
اینکه باید چه کاری انجام دهید به فصل  7مراجعه کنید.

 .I1اگر خدمات ،تحت پوشش بیمه ما نباشد چه باید کرد
 Anthem Blue Cross Cal MediConnect Planتمام خدمات زیر را پوشش میدهد:
• خدماتی که به عنوان ضرورت پزشکی تشخیص داده شود ،و
• خدمات مندرج در «جدول مزایای برنامه» (به فصل  4مراجعه کنید) ،و
• اینکه شما آنها را بر اساس این قوانین طرح دریافت کنید.
اگر خدماتی دریافت کنید که تحت پوشش بیمه ما نباشند ،باید خودتان هزینه کامل آن را بپردازید.
شما از این حق برخوردار هستید که از ما درباره اینکه چه خدمات و درمان هایی تحت پوشش هستند سوال کنید .از این
حق نیز برخوردار هستید که نسخه کتبی این را بخواهید .اگر ما بگوییم که خدمات دریافتی شما را پوشش نمیدهیم ،شما
میتوانید علیه تصمیم ما درخواست تجدیدنظر کنید.
اگر میخواهید اقالم یا خدمات پزشکی خاصی را تحتپوشش قرار دهیم ،فصل  9توضیح میدهد که باید چهکار کنید.
همچنین به شما درباره چگونگی درخواست تجدیدنظر علیه تصمیم ما اطالعاتی میدهد .برای آگاهی بیشتر نسبت به
حقوق مربوط به درخواست تجدیدنظر همچنین میتوانید با مرکز خدمات اعضا تماس بگیرید.
ما برای برخی از خدمات تا حد خاصی پرداخت میکنیم .اگر شما از این حد بگذرید ،مابقی هزینه را برای دریافت چنین
خدماتی خودتان باید پرداخت کنید .برای آگاهی از محدودیتها و این که تا چه حد نزدیک به سقف این محدودیتها
هستید با مرکز خدمات اعضا تماس بگیرید.

 .Jپوشش خدمات درمانی وقتی در پژوهش بالینی حضور دارید
 .J1تعریف پژوهش بالینی
پژوهش تحقیقاتی کلینیکی (که به آن آزمایش کلینیکی نیز گفته میشود) روشی است که پزشکان از آن طریق انواع جدید
داروها یا مراقبتهای درمانی را آزمایش میکنند .آنها مطالعات خود را با کمک داوطلبان انجام میدهند .این نوع
مطالعه به پزشکان کمک میکند درباره این که چه نوع درمان جدید یا دارو کارآمد است و این که آیا استفاده از آن بی
خطر است تصمیم بگیرند.
وقتی  Medicareپژوهشی که میخواهید در آن شرکت کنید را تأیید کند ،کسی که در انجام آن پژوهش شرکت دارد با
شما تماس خواهد گرفت .آن شخص درمورد تحقیق به شما میگوید و صالحیتتان برای شرکت در آن را بررسی میکند.
در صورت واجد شرایط بودن طبق معیارهای الزم شما میتوانید در آن مطالعه شرکت کنید .الزم است آنچه که باید
برای یک پروژه تحقیقاتی انجام دهید را درک کرده و بپذیرید.
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در حین شرکت در مطالعه میتوانید عضو بیمه ما باقی بمانید .بدین طریق شما همچنان خدمات مراقبتی خود را که
ربطی به تحقیقات ندارند از بیمه ما دریافت خواهید کرد.
اگر می خواهید در پژوهش بالینی مورد تأیید  Medicareشرکت کنید ،لزومی ندارد که از ما یا ارائهدهنده اصلی خدمات
درمانی خود اجازه بگیرید .خدماتدهندگانی که در قالب بخشی از پروژه تحقیقاتی به شما خدمات مراقبتی ارائه میدهند
نباید الزاما ً از خدماتدهندگان شبکه باشند.
قبل از شروع شرکت در پژوهش بالینی الزم است که به ما اطالع دهید.
اگر برنامه دارید که در یک مطالعه تحقیقاتی بالینی شرکت کنید ،شما یا مدیر پرونده شما باید با مرکز خدمات اعضا
تماس بگیرید و به ما اطالع دهید که قصد دارید تا در یک مطالعه تحقیقاتی بالینی شرکت کنید.

 .J2پرداخت برای خدمات ،وقتی در یک پروژه پژوهش بالینی حضور دارید
اگر برای پژوهش بالینی مورد تأیید  Medicareداوطلب شوید ،نباید هزینهای بابت خدمات تحت پوشش پژوهش پرداخت
کنید و  Medicareهزینه خدمات تحت پوشش تحقیقات و هزینههای معمول مربوط به مراقبتهای درمانی شما را
پرداخت خواهد کرد .وقتی به یک پژوهش بالینی مورد تأیید  Medicareمیپیوندید ،برای اکثر موارد و خدماتی که به
عنوان بخشی از آن پژوهش دریافت میکنید پوشش داده میشوید .اینها عبارتند از:
• اتاق و بستری در بیمارستان که اگر در پروژه پژوهشی نبودید  Medicareهزینه آنها را پرداخت میکرد.
• عمل یا فرآیند پزشکی که بخشی از مطالعه تحقیقاتی است.
• درمان هر نوع عوارض جانبی و مشکالتی که در رابطه با درمان (تحقیقاتی) جدید پیش بیاید.
اگر بخشی از پژوهشی هستید که  Medicareآن را تأیید نکرده باشد ،خودتان باید هر هزینه مربوط به شرکت در آن
پژوهش را بپردازید.

 .J3اطالعات بیشتر درباره پژوهشهای بالینی
با مطالعه بخش « »Medicare & Clinical Research Studiesدر وبسایت Medicare
) ،(www.medicare.gov/Pubs/pdf/02226-Medicare-and-Clinical-Research-Studies.pdfمیتوانید اطالعات
بیشتری درباره پیوستن به پروژههای پژوهش بالینی کسب کنید .همچنین ،میتوانید  24ساعت شبانهروز 7 ،روز هفته با
شماره ) ،1-800-MEDICARE (1-800-633-4227تماس بگیرید .کاربران  TTYباید با شماره 1-877-486-2048

تماس بگیرند .هزینه این تماس رایگان است.

 .Kوقتی خدمات درمانی را در مؤسسه درمانی غیرپزشکی مذهبی دریافت میکنید ،خدمات
درمانی شما چطور تحت پوشش قرار میگیرند
 .K1تعریف مؤسسه درمانی غیرپزشکی مذهبی
یک موسسه درمانی غیرپزشکی مذهبی مکانی است که خدماتی را ارائه میدهد که معموال آن را در یک بیمارستان یا
تسهیالت پرستاری حرفهای دریافت میکنید .اگر دریافت خدمات از یک بیمارستان یا تسهیالت پرستاری حرفهای خالف
عقاید مذهبی شما است ،ما هزینه دریافت خدمات در یک موسسه درمانی غیرپزشکی مذهبی را پرداخت خواهیم کرد.

?

اگر سؤالی دارید ،لطفا ً از  8صبح تا  8شب روزهای دوشنبه تا جمعه با Anthem Blue Cross Cal MediConnect Plan
به شماره ) 1-888-350-3447 (TTY: 711تماس بگیرید .هزینه این تماس رایگان است .برای کسب اطالعات بیشتر ،از وبسایت
52
 duals.anthem.comبازدید کنید.

کتابچه راهنمای اعضای

Anthem Blue Cross Cal MediConnect Plan

فصل  :3استفاده از پوششدهی برنامه برای خدمات درمانی
خود و سایر خدمات تحتپوشش

شما میتوانید هر زمان و به هر دلیل درخواست دریافت خدمات درمانی کنید .این مزایا فقط برای خدمات بستری بخش
( A Medicareخدمات درمانی غیرپزشکی) است Medicare .فقط هزینه خدمات درمانی غیرپزشکی که توسط
مؤسسات درمانی غیرپزشکی مذهبی ارائه میشود را پرداخت میکند.

 .K2دریافت مراقبت از مؤسسه درمان سالمت غیرپزشکی مذهبی
برای دریافت خدمات از یک موسسه درمانی غیرپزشکی مذهبی ،باید یک سند حقوقی امضاء کنید که در آن گفته شده
است که شما با دریافت خدمات درمانی که «غیر متعارف» است مخالف هستید.
• درمان پزشکی «غیرمنتظره» هر نوع مراقبتی است که داوطلبانه بوده و طبق قانون فدرال ،ایالتی یا
محلی الزامی نیست.
• درمان پزشکی «مورد انتظار» هر نوع مراقبتی است که داوطلبانه نبوده و طبق قانون فدرال ،ایالتی یا
محلی الزامی است.
برای اینکه بیمه ما خدماتی که از یک موسسه درمانی غیرپزشکی مذهبی دریافت میکنید را پوشش دهد ،الزم است که
آن موسسه با معیارهای زیر مطابقت داشته باشد:
• مرکز ارائهدهنده خدمات باید مورد تأیید  Medicareباشد.
• پوشش خدمات توسط بیمه ما محدود به جنبههای غیرمذهبی خدمات درمانی میشود.
• اگر این خدمات را در تسهیالت این مؤسسه دریافت میکنید ،موارد زیر اعمال میشود:
 oباید سالمتی شما دچار مشکل شده باشد که طبق آن قادر به دریافت خدمات درمانی تحت پوشش با
بستری در بیمارستان یا تسهیالت پرستاری حرفهای باشید.
 oباید پیش از پذیرش در این موسسه از ما تاییدیه دریافت کنید ،در غیر این صورت اقامت شما در
آنجا پوشش داده نخواهد شد.
در صورت پذیرش ،بیمه درمانی بستری بیمار و پوشش آن ممکن است به خدمات دریافت شده در موسسات بهداشتی
غیر پزشکی مذهبی اعمال شود .لطفا ً به مزایای مراقبتهای بیمارستانی بستری که در جدول مزایا در فصل  4توضیح
دادهشده است ،مراجعه کنید.

 .Lتجهیزات بادوام پزشکی (:)DME
 .L1دریافت  DMEبه عنوان عضو طرح ما
 DMEبه معنی برخی از اقالم میباشد که توسط یک خدماتدهنده برای استفاده در منزل برای شما سفارش داده میشود.
نمونه هایی از این موارد عبارت از صندلیهای چرخ دار ،عصاها ،سیستمهای تشکی الکتریکی ،ملزومات دیابتی،
تختهای بیمارستانی که توسط خدماتدهنده خدمات برای استفاده در منزل تهیه میشود ،پمپهای تزریق (،)IV
دستگاههای تولید صدا ،تجهیزات و لوازم اکسیژن ،نبوالیزرها و واکرها میباشد.
برخی اجناس ،مانند پروتز ،همیشه در تملک شما باقی خواهند ماند.
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در این بخش ،در مورد  DMEکه شما باید اجاره کنید ،بحث میکنیم .بهعنوان مشترک Anthem Blue Cross
 ،Cal MediConnect Planصرفنظر از مدتزمانی که تجهیزات  DMEرا اجاره کردهاید ،مالک آنها نخواهید شد.

در برخی از موارد ،ما مالکیت  DMEرا به شما انتقال میدهیم .برای کسب اطالعات بیشتر درباره معیارهای الزم
برای واجد شرایط بودن و مدارکی که باید ارائه دهید با مرکز خدمات اعضا تماس بگیرید.
 .L2مالکیت  DMEزمانی که طرح خود را به  Original Medicareیا Medicare Advantage

تغییر میدهید
در برنامه  ،Original Medicareافرادی که انواع خاصی از  DMEرا اجاره میکنند ،پساز  13ماه مالک آنها میشوند.
در برنامه  ،Medicare Advantageبرنامه میتواند تعداد ماههایی را تعیین کند که فرد باید انواع خاصی از  DMEرا
اجاره کرده باشد و پس از آن مالکیت تجهیزات به او تعلق میگیرد.
توجه :تعریف طرحهای  Original Medicareو  Medicare Advantage Planرا در فصل  12خواهید یافت.
همچنین ،در کتابچه  Medicare( Medicare & You 2022و شما  ، )2022میتوانید اطالعات بیشتری در این رابطه
کسب کنید .اگر نسخهای از این کتابچه ندارید ،میتوانید آن را از وبسایت )Medicare: (www.medicare.gov
دریافت کنید یا در  24ساعت شبانهروز  7روز هفته با شماره ) 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227تماس
بگیرید .کاربران  TTYباید با شماره  1-877-486-2048تماس بگیرند .این تماس رایگان است.
شما باید  13پرداخت پیاپی تحت  Original Medicareیا هر تعداد پرداخت پیاپی را که توسط برنامه
 Medicare Advantageتعیین میشود انجام دهید تا مالک  DMEمربوطه شوید ،اگر:
• در حالیکه عضو برنامه ما بودید صاحب  DMEنشده باشید و
• برنامه خود را ترک کنید و مزایای  Medicareرا خارج از هر برنامه درمانی در برنامه
 Original Medicareیا  Medicare Advantageدریافت کنید.
اگر پیش از پیوستن به برنامه ما ،به برنامه  Original Medicareیا  Medicare Advantageبابت  DMEوجه پرداخت
کردهاید ،آن پرداخت به  Original Medicareیا  Medicare Advantageبه عنوان پرداختی که الزم است پس از
ترک برنامه ما پرداخت کنید حساب نخواهد شد.
• شما باید  13پرداخت جدید تحت  Original Medicareیا هرتعداد پرداخت جدید را که توسط برنامه
 Medicare Advantageتعیین میشود انجام دهید تا مالک  DMEمربوطه شوید.
•

هیچ استثنائی در این مورد برای زمانی که به  Original Medicareیا Medicare Advantage

برمیگردید وجود ندارد.

 .L3تجهیزات اکسیژن به عنوان یکی از اعضای طرح ما
اگر واجدشرایط دریافت تجهیزات اکسیژن تحتپوشش  Medicareهستید و عضوی از طرح ما هستید ،ما موارد زیر را
پوشش میدهیم:
• اجاره تجهیزات اکسیژن
• دریافت اکسیژن و منبع اکسیژن

?
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• لولهها و لوازم جانبی مربوطه برای دریافت اکسیژن و منبع اکسیژن
• تعمیر و نگهداری تجهیزات اکسیژن
تجهیزات اکسیژن هنگامیکه دیگر از نظر پزشکی برای شما الزم نیست یا اگر طرح ما را ترک میکنید ،باید به مالک
برگردانده شود.
 .L4تجهیزات اکسیژن وقتی که طرح خود را به  Original Medicareیا Medicare Advantage

تغییر میدهید
وقتی تجهیزات اکسیژن بهلحاظ پزشکی ضروری باشند و شما برنامه را ترک کنید و بیمه خود را به
 Original Medicareتغییر دهید ،آن تجهیزات را از تأمینکننده بهمدت  36ماه اجاره خواهید کرد.
پرداختیهای اجاره ماهیانه شما ،تجهیزات اکسیژن و خدمات و لوازمی را که در باال توضیح داده شد ،پوشش
میدهد.
اگر وجود تجهیزات اکسیژن پس از  36ماه اجاره ،ضرورت پزشکی داشته باشد:
• تأمینکننده شما باید تجهیزات اکسیژن ،منبعها و خدمات را برای  24ماه دیگر تأمین کند.
• تأمینکننده شما باید تجهیزات اکسیژن و منبعها را درصورت وجود ضرورت پزشکی تا سقف  5سال
تأمین کند.
اگر تجهیزات اکسیژن پس از پایان  5سال ،هنوز هم ضرورت پزشکی داشته باشد:
• تأمینکننده شما دیگر ملزم به تأمین آن نیست و شما میتوانید تجهیزات جایگزین را از تأمینکننده دیگری
دریافت کنید.
• یک دوره  5ساله جدید دیگر آغاز میشود.
• آن را از تأمینکنندهای بهمدت  36ماه اجاره خواهید کرد.
• آنگاه تأمینکننده شما باید تجهیزات اکسیژن ،منبعها و خدمات را برای  24ماه دیگر تأمین کند.
• تا زمان پابرجایی ضرورت پزشکی ،هر  5سال یکبار ،دوره جدید دیگری آغاز میشود.
وقتی تجهیزات اکسیژن به لحاظ پزشکی ضروری باشند و شما طرح را ترک کنید و بیمه خود را به
طرح Medicare Advantageتغییر دهید ،طرح حداقل آنچه را  Original Medicareپوشش میدهد ،پوشش
خواهد داد .میتوانید درخصوص اینکه طرح  Medicare Advantageچگونه تجهیزات و ملزومات اکسیژن را
پوشش میدهد و هزینههای شما چقدر خواهد بود ،از آنها سؤال کنید.

?
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مقدمه
این فصل درمورد خدمات تحتپوشش  Anthem Blue Cross Cal MediConnect Planو وجود هرگونه محدودیت یا
ممنوعیت در آن خدمات ،اطالعاتی در اختیارتان قرار میدهد .این فصل همچنین درباره انواع مزایایی که تحت پوشش
بیمه ما نیستند به شما اطالع رسانی میکند .اصطالحات کلیدی و تعاریف آنها به ترتیب حروف الفبا در فصل آخر
کتابچه راهنمای اعضا آمده است.
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 .Aخدمات تحتپوشش برای شما
این فصل شما را با خدماتی آشنا میکند که  Anthem Blue Cross Cal MediConnect Planهزینه آنها را متقبل
میشود .شما همچنین از خدماتی مطلع میشوید که تحتپوشش نیستند .در فصل  ،5اطالعات مزایای دارو آمده است.
این فصل همچنین محدودیتهای برخی از خدمات را توضیح میدهد.
چون از  Medi-Calکمک میگیرید ،تا زمانی که از قوانین برنامه پیروی میکنید ،بابت خدمات تحت پوشش چیزی
پرداخت نمیکنید .برای دریافت جزئیات قوانین برنامه ،به فصل  3مراجعه کنید.
اگر برای اطالع از خدمات تحتپوشش به کمک نیاز دارید ،از ساعت  8صبح تا  8شب روزهای دوشنبه تا جمعه ،با
مدیر پروندهتان و/یا مرکز خدمات اعضا به شماره ) ،1-888-350-3447 (TTY: 711تماس بگیرید .تماس با این شماره
رایگان است.

 .A1در مواقع اضطراری سالمت عمومی
اگر در منطقهای زندگی میکنید که وضعیت اضطراری سالمت عمومی اعالم شده باشد ،ممکن است این طرح
مزایای پوششی دیگری را ارائه دهد .لطفا ً برای کسب اطالعات بیشتر ،ازجمله مزایایی که درطول مدت
فوریتهای سالمت عمومی در دسترس قرار میگیرد ،با مرکز خدمات اعضا تماس بگیرید.

 .Bقوانین مربوط به خدماتدهندگانی که هزینه خدمات را از شما دریافت میکنند
ما به ارائهدهندگان  Anthem Blue Cross Cal MediConnect Planاجازه نمیدهیم بابت ارائه خدمات تحتپوشش
برایتان صورتحسابی صادر کنند .پرداخت به خدماتدهندگان به صورت مستقیم توسط ما انجام میشود و بدین ترتیب
شما از پرداخت هرگونه هزینهای بی نیاز هستید .حتی در صورتی که مبلغ پرداختی ما به خدماتدهندگان خدمات ،از
قیمت واقعی آن خدمات کمتر باشد باز هم خللی در این امر وارد نخواهد آمد.
شما هرگز نباید بابت خدمات تحت پوشش ،صورتحسابی از خدماتدهنده دریافت کنید .درصورت دریافت
صورتحساب ،به فصل  7مراجعه کنید یا با مرکز خدمات اعضا تماس بگیرید.

 .Cجدول مزایای طرح ما
جدول مزایا نشاندهنده خدماتی است که هزینه آنها توسط این برنامه بیمه پرداخت میشود .در این جدول دسته بندی
خدمات به ترتیب حروف الفبا ذکر شده است و خدمات تحت پوشش شرح داده شدهاند.
ما تنها زمانی هزینه خدمات مندرج در جدول مزایا را پرداخت میکنیم که قوانین زیر رعایت شده باشند .شما برای
خدماتی که در جدول مزایا فهرست شده است مبلغی پرداخت نمیکنید ،مشروط بر آن که واجدشرایط نیازمندیهای
توصیف شده در زیر باشید.
•

خدمات تحت پوشش  Medicareو  Medi-Calشما باید مطابق با قوانین اعالمشده از سوی Medicare
و  Medi-Calارائه شود.

• این خدمات (شامل خدمات مراقبت پزشکی ،سالمت رفتاری و اعتیاد به مواد ،خدمات و پشتیبانی
بلندمدت ،مواد مصرفی ،تجهیزات ،و داروها) باید از نظر پزشکی ضرورت داشته باشند .برخی از
خدمات مندرج در جدول مزایا فقط در صورتی پوشش داده میشوند که پزشکتان یا دیگر
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خدماتدهنده شبکه پیشاپیش از ما تأییدیه (گاهی موسوم به «مجوز قبلی») گرفته باشد .خدمات تحت
پوششی که نیاز به مجوز قبلی دارند در جدول مزایا عالمتگذاری شدهاند.
تصمیمی که ما اتخاذ میکنیم بر دو اصل استوار است .اول ،قوانین  Medicareاست .دوم،
استانداردهای پزشکی که عموما ً پذیرفته شدهاند .این استانداردها توسط افرادی که در حوزه پزشکی
مطالعه و کار میکنند اثبات و پذیرفته شده است .همچنین باید مطمئن شویم که شما مقرونبهصرفهترین
مراقبت را دریافت میکنید .یعنی هزینه آن مراقبت بیشتر از گزینه دیگری که دارای همان کارایی
است نباشد .اما مراقبت مربوطه باید مناسب شما نیز باشد .و اینکه شما باید آن مراقبت را در مکان
مناسب و به تعداد دفعات مناسب دریافت کنید .در نهایت ،ما نمیتوانیم خدماتی را تنها به این دلیل که
راحتتر از گزینه دیگری است تأیید کنیم.
شما قبل از دریافت مراقبت از خدماتدهندگان خارج از شبکه ما باید از ما مجوز دریافت کنید؛ مگر
اینکه آن مراقبت فوری ،مراقبت اورژانسی یا دیالیز خارج از محدودۀ خدماتی باشد .برای پیدا کردن
یک خدماتدهنده در برنامۀ ما ،به فهرست آنالین خدماتدهندگان و داروخانههای ما مراجعه کنید یا با
مرکز خدمات اعضا تماس بگیرید .اگر به خدماتدهندهای خارج از شبکه ما ارجاع داده شدهاید یا فکر
میکنید به استفاده از خدمات آن نیاز دارید ،باید قبل از دریافت مراقبت از آن خدماتدهنده ،تأییدیه
دریافت کنید .خدمات هنگامی از ضرورت پزشکی برخوردار هستند که منطقی بوده و برای محافظت
از زندگی ،پیشگیری از بیماری یا ناتوانی شدید ،یا کاهش درد شدید الزم باشند.
• این خدمات از سوی یکی از اعضای شبکه خدماتدهندگان به شما عرضه میشود .خدماتدهنده شبکه
ارائهدهندهای است که با ما همکاری دارد .در بیشتر موارد ،در صورت استفاده شما از خدمات مراکز
غیر شبکه ،بازپرداخت هزینههای شما را تقبل نمیکنیم .فصل  3اطالعات بیشتری درمورد استفاده از
ارائهدهندگان عضو و خارجاز شبکه در اختیارتان قرار خواهد داد.
• شما یک ارائهدهندۀ مراقبتهای اولیه ( )PCPیا یک تیم مراقبتی دارید که به شما خدمات ارائه میدهند
و مراقبتهای درمانی شما را مدیریت میکنند .در بیشتر مواقع ،پیشاز اینکه بتوانید به فردی که PCP
شما نیست مراجعه یا از سایر ارائهدهندگان درونشبکهای استفاده کنید ،باید از  PCPخود تأییدیه
بگیرید .به این ارجاع میگویند .در فصل  ،3اطالعات بیشتری درباره دریافت توصیهنامهها و
مواقعیکه نیازی به گرفتن آنها نیست آورده شده است.
• برخی از خدمات فهرست شده در جدول مزایا فقط در صورتی پوشش داده میشوند که پزشک شما یا
دیگر خدماتدهنده ابتدا از ما تاییدیه گرفته باشد .به این تأییدیه قبلی گفته میشود .خدمات تحت پوششی
که نیاز به تأییدیه قبلی دارند در جدول مزایا با یک یادداشت مشخص شدهاند.
• همه خدمات پیشگیرانه رایگان هستند .در جدول مزایا ،این نشان سیب
مشاهده خواهید کرد.

را کنار خدمات پیشگیرانه

• خدمات اختیاری برنامه درمانی ( )Care Plan Optionalیا به اختصار ( )CPOممکن است در برنامه
درمانی شخصی شما موجود باشند .این خدمات کمک بیشتری در منزل برای شما فراهم میکنند؛ نظیر
وعدههای غذایی ،کمک به شما یا پرستارتان ،یا میلههای کمکی دوش حمام و سطح شیبدار .این
خدمات به شما کمک میکنند مستقلتر زندگی کنید ،اما جایگزین خدمات و حمایتهای بلندمدت
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( )LTSSکه تحت  Medi-Calمجاز به دریافت آن هستید نمیشوند .اگر به کمک نیاز دارید یا مایلید
بدانید خدمات  CPOچگونه میتواند به شما کمک کند ،با هماهنگکنندۀ مراقبت خود تماس بگیرید.

?
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 .Dجدول مزایا
خدماتی که تحت پوشش طرح ما هستند
غربالگری آنوریسم آئورت شکمی

آنچه شما باید بپردازید
$0

ما یک بار هزینه معاینه غربالگری سونوگرافی برای اشخاص در معرض
خطر را پرداخت خواهیم کرد .طرح فقط در صورتی این غربالگری را
پوشش میدهد که عوامل خطرساز خاصی را داشته باشید و برای این
غربالگری توسط پزشک ،پزشکیار ،پرستار حرفهای یا پرستار بالینی
تخصصی ارجاع داده شده باشید.

طب سوزنی

$0

ما هزینه تا دو سری خدمات طب سوزنی سرپایی در هر ماه تقویمی ،و یا
بیشتر در صورت نیاز از لحاظ پزشکی را پرداخت میکنیم.
همچنین ،اگر کمردرد مزمن داشته باشید ،تا  12بار هزینه خدمات طب
سوزنی درمدت  90روز را پرداخت میکنیم ،که بهشرح زیر تعریف
میشود:
•  12هفته یا بیشتر طول بکشد؛
• خاص نباشد (بدون هیچ دلیل سیستمیک قابل شناسایی باشد ،مثالً با
بیماری متاستاتیک ،بیماری التهابی یا عفونی مرتبط نباشد)؛
• مربوط به جراحی نباشد؛ و
• مربوط به بارداری نباشد.
عالوهبراین ،اگر نشانی از بهبودی ببینیم ،هزینه  8جلسه طب سوزنی
اضافه را نیز برای درمان کمردرد مزمن پرداخت خواهیم کرد .ساالنه
بیشاز  20جلسه درمان طب سوزنی برای کمردرد مزمن به شما تعلق
نخواهد گرفت.
در صورت عدم بهبودی یا بدتر شدن ،درمانهای طب سوزنی برای
کمردرد مزمن باید متوقف شود.

قوانین دریافت مجوز ممکن است اعمال شوند.
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خدماتی که تحت پوشش طرح ما هستند
مشاوره و غربالگری سوء مصرف الکل

آنچه شما باید بپردازید
$0

ما هزینه یک بار غربال گری سوء مصرف مشروبات الکلی ( )SBIRTرا
برای بزرگساالنی که سوء مصرف الکل داشته ولی به آن وابسته نیستند را
میپردازیم .این امر زنان باردار را نیز شامل میشود.
اگر نتیجه غربالگری شما برای سوء مصرف الکل مثبت باشد ،میتوانید
ساالنه تا چهار جلسه مشاوره رو در روی کوتاه (اگر طی مشاوره قادر و
هوشیار باشید) با یک ارائهدهندۀ مراقبتهای اولیه با صالحیت یا پزشکی در
یک تسهیالت خدمات مراقبتی اولیه دریافت کنید.

قوانین دریافت مجوز ممکن است اعمال شوند.
خدمات آمبوالنس

$0

خدمات آمبوالنس تحت پوشش عبارتند از خدمات زمینی ،خدمات آمبوالنس
هوایی از طریق هواپیما و هلی کوپتر .آمبوالنس شما را به نزدیک ترین مرکز
پزشکی که میتواند به شما خدمات ارائه کند منتقل مینماید.
وضعیت شما باید به قدری حاد باشد که سایر روشهای مراجعه به مراکز
پزشکی ،سالمتی یا جان شما را به خطر بیندازد .خدمات آمبوالنس برای سایر
موارد باید از سوی ما تایید شود.
در موارد غیراورژانسی ،ما ممکن است هزینه آمبوالنس را پرداخت کنیم.
وضعیت شما باید به قدری حاد باشد که سایر روشهای مراجعه به مراکز
پزشکی ،جان یا سالمتی شما را به خطر بیندازد.

ممکن است برای حمل و نقل غیر اورژانسی مقررات کسب تأییدیه اعمال
شود.
ویزیت ساالنه سالمت

$0

شما میتوانید یک بار در سال معاینه کامل ( )checkupشوید .این امر به
منظور ایجاد و یا به روزرسانی برنامه پیشگیری و بر اساس عوامل خطرساز
شما صورت میپذیرد .هزینه این جلسات را هر  12ماه یکبار میپردازیم.
سنجش تراکم استخوان

$0

ما هزینههای مربوط به آزمونهای مشخصی را برای کاربران واجد
شرایط(معموال افرادی که در معرض خطر از دست دادن تراکم استخوان و یا
ابتال به پوکی استخوان قرار دارند) میپردازیم .این آزمونها تراکم و کیفیت
استخوان را مشخص کرده و همچنین از دست رفتن تراکم و کیفیت استخوان
را مشخص میکنند.
هزینه این خدمات را هر  24ماه یکبار و درصورت وجود فوریت پزشکی
درمدت زمانی کمتر میپردازیم .ما هزینه گزارش پزشک را هم تقبل میکنیم.

?
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خدماتی که تحت پوشش طرح ما هستند
غربالگری سرطان سینه (ماموگرافی)

آنچه شما باید بپردازید
$0

ما هزینه خدمات زیر را میپردازیم:
• یک ماموگرافی اولیه بین  35تا  39سالگی
• یک ماموگرافی غربالگرانه هر  12ماه یکبار ،برای زنان  40ساله و
باالتر
• معاینه بالینی پستان هر  24ماه یکبار
خدمات توانبخشی قلبی

$0

ما هزینه خدمات توانبخشی قلبی ،مانند ورزش ،آموزش و مشاوره را به عهده
میگیریم .اعضا باید واجد برخی شرایط ارجاع پزشک باشند.
برنامههای فشرده بازتوانی قلبی هم تحت پوشش ما قرار میگیرند؛ این
برنامهها نسبت به برنامههای بازتوانی قلبی معمول از شدت بیشتری
برخوردار هستند.

قوانین دریافت مجوز ممکن است اعمال شوند.
ویزیت کاهش خطر بیماریهای قلبی عروقی (درمان بیماریهای قلبی)

$0

برای کمک به کاهش احتمال بروز بیماریهای قلبی ،هزینه ویزیت را یک
بار در سال ،یا بیشتر در صورت ضرورت پزشکی ،برای ارائهدهندۀ
مراقبتهای اولیه پرداخت میکنیم .در طول این ویزیت ،پزشک شما ممکن
است:
• در مورد استفاده از آسپرین با شما صحبت کند،
• اندازه گیری فشارخون شما ،و/یا
• شما را در رابطه با تغذیه صحیح راهنمایی کند.
آزمایشهای مربوط به بیماریهای قلبی عروقی

$0

هر پنج سال ( 60ماه) یکبار هزینههای آزمایش خون برای شناسایی
بیماریهای قلبی-عروقی را میپردازیم .این آزمایشها نواقصی را که خطر
بیماریهای قلبی را افزایش میدهند نیز جستجو میکنند.

?
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خدماتی که تحت پوشش طرح ما هستند
غربالگری سرطان دهانه رحم و واژن

آنچه شما باید بپردازید
$0

ما هزینه خدمات زیر را میپردازیم:
• برای تمامی زنان :آزمایشهای پاپاسمیر و سرطان رحم هر  24ماه
یکبار
• برای زنانی که احتمال بروز سرطان دهانه رحم یا واژن در آنها
باالست :یک آزمایش پاپاسمیر هر  12ماه یکبار
• برای زنانی که طی  3سال اخیر یک آزمایش پاپاسمیر غیرطبیعی
داشتهاند و در سن باروری هستند :یک آزمایش پاپاسمیر هر  12ماه
یکبار
• برای زنان  30الی  65سال :آزمایش پاپیلوماویروس انسانی ( )HPVیا
پاپاسمیر بهعالوه آزمایش  HPVیکبار در هر  5سال
خدمات کایروپراکتیک

$0

ما هزینه خدمات زیر را میپردازیم:
• جابجایی ستون فقرات جهت اصالح همخطی

قوانین دریافت مجوز ممکن است اعمال شوند.
غربالگری سرطان روده بزرگ

$0

برای افراد  50ساله و باالتر ،ما هزینه خدمات زیر را میپردازیم:
• سیگموئیدوسکوپی انعطافپذیر (یا غربالگری تنقیه باریم) هر  48ماه
یکبار
• آزمایش وجود خون مخفی در مدفوع ،هر  12ماه یکبار
• آزمایش وجود خون مخفی در مدفوع یا آزمون ایمونوشیمیایی مدفوع،
هر  12ماه یکبار
• غربالگری کلون (بخشیاز روده بزرگ) و راستروده بر مبنای ،DNA
هر  3سال یکبار
• رودهنگاری هر ده سال یکبار (اما نه درعرض  48ماه پساز معاینه
غربالگری سیگموئیدوسکوپی)
• رودهنگاری (یا غربالگری تنقیه باریم) برای افراد درمعرض خطر
باالی سرطان روده بزرگ ،هر  24ماه یکبار.
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خدماتی که تحت پوشش طرح ما هستند
خدمات اجتماعمحور بزرگساالن ()CBAS

آنچه شما باید بپردازید
$0

 CBASیک برنامه خدمات سرپایی در مراکز درمانی است که مردم بر
اساس برنامه زمانی درآن شرکت میکنند .خدمات پرستاری ورزیده ،خدمات
اجتماعی ،انواع درمانها (منجمله کاردرمانی ،ورزش و گفتاردرمانی)،
مراقبت شخصی ،آموزش و حمایت خانواده /مراقب ،خدمات تغذیه ،حمل و
نقل و سایر خدمات در قالب این برنامه عرضه میشود .در صورت واجد
شرایط بودن شما برای عضویت در  ،CBASما همه هزینههای آن را
میپردازیم.
توجه :اگر مراکز  CBASدر دسترس نباشد ،ما میتوانیم این خدمات را به
صورت جداگانه ارائه نماییم.

قوانین دریافت مجوز ممکن است اعمال شوند .برای جزییات بیشتر ،با طرح
تماس بگیرید.
مشاوره برای ترک سیگار یا دخانیات

$0

اگر تنباکو مصرف میکنید ولی نشانهها و عالئم بیماریهای مرتبط با تنباکو
را ندارید و میخواهید یا نیاز دارید تا آن را ترک کنید:
• هزینه دو بار تالش برای ترک در یک دوره  12ماهه را بهعنوان
خدمات پیشگیرانه پرداخت خواهیم کرد .این خدمات برای شما
رایگان است .هر بار تالش میتواند تا سقف چهار ویزیت حضوری
را شامل شود.
اگر شما تنباکو مصرف میکنید و به بیماریهای ناشی از مصرف این ماده
مبتال شده اید ،و یا داروهایی مصرف میکنید که تنباکو بر آنها تاثیر
میگذارد:
• هزینه دو بار مشاوره ترک سیگار در یک دوره  12ماهه را پرداخت
خواهیم کرد .هر بار مشاوره میتواند تا سقف چهار ویزیت حضوری
را شامل شود.
اگر باردار هستید ،میتوانید با کسب اجازه قبلی ،از جلسات مشاوره ترک
مصرف تنباکو به هر تعداد که الزم باشد بهرهمند شوید.
خدمات دندانپزشکی

$0

برخی خدمات دندانپزشکی ،مانند جرمگیری ،پر کردن ،و دندانهای
مصنوعی از طریق  Medi-Cal Dental Programقابل ارائه است .برای
کسب اطالعات بیشتر درباره این مزیت به بخش  E2مراجعه کنید.
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خدماتی که تحت پوشش طرح ما هستند
غربالگری افسردگی

آنچه شما باید بپردازید
$0

ما هر سال هزینه یک غربالگری افسردگی را میپردازیم .غربالگری باید
در محیط مراقبتهای اولیه صورت گیرد که میتواند درمان و ارجاع که
بعدا نیاز میشود را پوشش دهد.
غربالگری دیابت

$0

در صورت دارا بودن هر یک از موارد ذیل ما هزینه این غربالگری (شامل
آزمایش قند خون ناشتا) را تحت پوشش قرار میدهیم:
• فشار خون باال (پرفشاری)
• سابقه کلسترول و تری گلیسرید غیرعادی (دیس لیپیدمی)
• چاقی مفرط
• سابقه قند خون باال (گلوکز)
در برخی موارد خاص مانند اضافه وزن همراه با سابقه خانوادگی دیابت نیز
هزینه آزمایشات پرداخت میشود.
بسته به نتایج آزمایش ،ممکن است واجدشرایط حداکثر دو غربالگری دیابت
در هر  12ماه باشید.

?
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خدماتی که تحت پوشش طرح ما هستند

آنچه شما باید بپردازید

آموزش ،خدمات و لوازم خودمدیریتی دیابت

$0

ما هزینه خدمات زیر را برای همه بیماران دیابتی (صرف نظر از اینکه
انسولین مصرف میکنند یا خیر) پرداخت میکنیم:

محدودیت های کمی
برای نوار تست:
• مصرف انسولین:
 100عدد در هر
 25روز
• در صورت عدم
استفاده از انسولین:
 50عدد در هر
 25روز

• تجهیزات و مواد مصرفی موردنیاز برای پایش قند خون ،عبارتند از:
 oدستگاه اندازه گیری قند خون
 oنوارهای آزمایش قند خون
 oالنست و سوزنهای آن
 oمحلولهای کنترل گلوکز برای بررسی دقت نوارهای آزمایش
و دستگاههای اندازه گیری
• برای افراد دیابتی مبتال به عوارض شدید پای دیابتی ،هزینه خدمات ذیل
پرداخت میشود:
 oیک جفت کفش طبی قالبی سفارشی (شامل کفی) ،شامل به
اندازه کردن ،دو جفت کفی اضافه در هر سال تقویمی ،یا
 oیک جفت کفش عمق (کفش دیابتی) ،شامل اندازه کردن ،و سه
جفت کفی اضافه در هر سال (بدون احتساب کفیهای غیر
سفارشی و قابل تعویض که با این کفشها عرضه میشود)
• در برخی موارد  ،هزینه آموزشهای الزم برای شما پرداخت میشود تا
بیماری دیابتتان را بهتر تحت کنترل بگیرید .برای اطالعات بیشتر با
مرکز خدمات اعضا تماس بگیرید.
این برنامه فقط از این نوارها و دستگاههای تست قند خون استفاده میکند:
®( OneTouchساخت ( Accu-Chek® ،)LifeScan, Inc.ساخت
 Precision Xtra® ،)Roche Diabetes Care, Inc.و ®FreeStyle
(ساخت .)Abbott
ما هزینه سایر برندها و تولیدکنندگان را پرداخت نخواهیم کرد ،مگر اینکه
خدماتدهندهتان به ما بگوید که شما از نظر پزشکی به آن برند نیاز دارید.
نوار و سوزن آزمایش گلوکز/قند خون را میتوانید از داروخانه خردهفروشی
شبکه یا داروخانه سفارش پستی ما خریداری کنید.
این طرح هر سال یک آزمایش قند خون را پوشش میدهد .برای اینکه ما
هزینه نوارها یا النستهای آزمایش قند را بپردازیم که بیش از مبلغ
فوقالذکر است یا ساخت تولیدکنندگان مجاز ما نیست ،خدماتدهنده شما باید
از طرح تأییدیه قبلی بگیرد.

قوانین دریافت مجوز ممکن است اعمال شوند.
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خدماتی که تحت پوشش طرح ما هستند
تجهیزات پزشکی بادوام ( )DMEو لوازم مرتبط

آنچه شما باید بپردازید
$0

(برای آشناییبا تعریف «تجهیزات پزشکی بادوام ( »)DMEبه فصل  12این
کتابچه راهنما مراجعه کنید).
موارد ذیل تحت پوشش هستند:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

صندلی چرخدار
چوب زیربغل
سیستمهای تشک برقی
پد فشار خشک برای تشک
تجهیزات مخصوص افراد دیابتی
تختهای بیمارستانی که توسط یک خدماتدهنده برای استفاده در منزل
سفارش داده میشود
پمپ و پل تزریق درون وریدی ()IV
پمپ انترال و منبع
دستگاههای تولید گفتار
تجهیزات و ملزومات اکسیژن
بخارکننده (نبوالیزر)
واکر
عصای خمیده استاندارد یا واکر و وسایل جایگزین
نگهدارنده گردن (بر روی در)
محرک استخوان
تجهیزات دیالیز

اقالم دیگری نیز ممکن است تحت پوشش باشد.
ما هزینه همه DMEهای دارای ضرورت پزشکی که  Medicareو
 Medi-Calمعموالً هزینه آنها را پرداخت میکنند را پرداخت خواهیم کرد.
اگر تأمینکننده ما در منطقه شما یک محصول دارای نام تجاری یا سازنده
خاص را موجود نداشته باشد ،میتوانید بررسی کنید که آیا آنها میتوانند آن
را شخصا ً برای شما سفارش دهند یا خیر.
این برنامه فقط اسیدهای هیالورونیک ،EUFLEXXA ،DUROLANE
 SUPARTZو  Gel-SYN-3را پوشش میدهد .ما هزینه سایر برندها و
تولیدکنندگان را پرداخت نخواهیم کرد ،مگر اینکه خدماتدهندهتان به ما
بگوید که شما از نظر پزشکی به آن برند نیاز دارید.

قوانین دریافت مجوز ممکن است اعمال شوند.

?
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خدماتی که تحت پوشش طرح ما هستند

آنچه شما باید بپردازید

مراقبتهای اورژانسی

$0

مراقبت اورژانسی یعنی خدماتی که:

اگر شما مراقبتهای
اورژانسی را از یک
بیمارستان خارج از
شبکه دریافت کرده و
پس از تثبیت وضعیت
بیماری به مراقبتهای
نیازمند بستری شدن
احتیاج داشته باشید،
برای اینکه پرداخت
هزینه مراقبتهای شما
استمرار یابد ،شما باید
به یکی از
بیمارستانهای عضو
شبکه منتقل شوید .شما
فقط در صورتی که
برنامه قبول کند
میتوانید در بیمارستان
خارج از شبکه برای
مراقبتهای بستری
خود بمانید.

• توسط خدماتدهندهای ارائه شوند که در زمینه خدمات مراقبت
اورژانسی آموزش دیده است ،و
• مورد نیاز برای مداوای موارد اضطراری پزشکی میباشد.
یک مورداضطراری پزشکی موردی با درد شدید یا جراحت جدی است .در
این حالت ،وضعیت به قدری بحرانی است که اگر فورا مراقبتهای پزشکی
به عمل نیاید ،هر فردی با آگاهی متوسط در زمینه سالمتی و پزشکی
میتواند انتظار موارد زیر را داشته باشد:
• خطر جدی برای سالمت شما یا جنین وجود داشته باشد؛ یا
• آسیب جدی به عملکرد بدن وارد شود؛ یا
• اختالل شدید در عملکرد اندام یا اعضای حیاتی بدن ایجاد شود؛ یا
• در مورد زنان باردار در حال وضع حمل ،در شرایط زیر:
 oزمان کافی برای انتقال بی خطر شما به یک بیمارستان دیگر
وجود ندارد.
 oانتقال به یک بیمارستان دیگر ممکن است سالمت و ایمنی
شما یا نوزاد به دنیا نیامده شما را به خطر بیندازد.
خدمات اضطراری و فوری درسراسر جهان تا سقف مجموع  $10,000در
هرسال تقویمی پوشش داده میشوند .این محدودیت هزینهای فقط برای
خدمات خارجاز ایاالتمتحده است.
برای جزییات بیشتر ،با طرح تماس بگیرید.
ورزش و تمرینات قدرتی

$0

این برنامه برنامههای ورزشی َمجازی و فردی ارائه میدهد تا به شما در
حفظ تناسباندام کمک کند .در ابتدای برنامه ،ارزیابی صورت میگیرد تا
یک برنامه ورزشی شخصی ایجاد شود که شامل اهداف تناسباندام ویژه شما
باشد .شما بهراحتی درخانه خود ،به ویدیوهای زنده و کالسهای گروه
ورزشی درخواستی دسترسی خواهید داشت .اعضا همچنین میتوانند به
جلسات حضوری و کالسهای گروهی کوچک ،که با قرار قبلی و در
مکانهایی مشخص برگزار میشوند ،دسترسی داشته باشند.

?
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خدماتی که تحت پوشش طرح ما هستند
خدمات تنظیم خانواده

آنچه شما باید بپردازید
$0

قانون به شما اجازه میدهد به دلخواه خود هر خدماتدهنده تنظیم خانواده را
که مایل هستید را انتخاب نمایید .این بدان معناست که محدودیتی در انتخاب
پزشک ،کلینیک ،بیمارستان ،داروخانه و یا مرکز تنظیم خانواده وجود ندارد.
ما هزینه خدمات زیر را میپردازیم:
• معاینات و درمانهای مربوط به تنظیم خانواده
• آزمونهای تشخیصی و آزمایشگاهی تنظیم خانواده
• روشهای تنظیم خانواده (ایمپلنتهای  ،IUC/IUDتزریقات ،قرصهای
کنترل بارداری ،پچ یا حلقه)
• لوازم نسخهای تنظیم خانواده (کاندوم ،اسفنج ،کف ،فیلم ،دیافراگم،
کالهک)
• مشاوره و تشخیص ناباروری ،و خدمات مرتبط
• مشاوره ،آزمایش و درمان عفونتهای مقاربتی ()STI
• مشاوره و تست برای  HIVو ایدز  AIDSو سایر بیماری های مرتبط
با HIV
• پیشگیری دائمی از بارداری (برای انتخاب این روش تنظیم خانواده،
باید سن شما دستکم  21سال باشد .باید فرم رضایتنامه عقیمسازی
فدرال را بین  30تا  180روز پیشاز تاریخ جراحی ،امضا کنید).
• مشاوره ژنتیک
ما هزینه برخی دیگر از خدمات تنظیم خانواده را هم میپردازیم .با وجود
این ،باید برای استفاده از خدمات ذیل به یکی از ارائهدهندگان عضو شبکه
مراجعه کنید:
• درمانهای پزشکی ناباروری (این خدمات شیوههای مصنوعی باردار
شدن را شامل نمیشود).
•

درمان ایدز و سایر بیماریهای مرتبط با HIV

• آزمایشهای ژنتیک

?
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خدماتی که تحت پوشش طرح ما هستند
برنامههای آموزش تندرستی و سالمت

آنچه شما باید بپردازید
$0

ما برنامههای گوناگونی داریم که پیرامون بیماریهای خاص طراحی شدهاند.
مثالهایی از این موارد عبارتند از:
• کالسهای آموزش بهداشت؛
• کالسهای آموزش تغذیه؛
• ترک استعمال دخانیات و تنباکو؛ و
• خط کمک پرستاری
اعضا میتوانند برای وقت مالقات ارزیابی جامع سالمت اولیه ،در مرکز
مراقبت  CareMoreدرخواست دهند .قوانین و محدودیتهای بالینی ممکن
است اعمال شود.
ارزیابی جامع سالمت:
اولین نوبت ارزیابی جامع سالمت یکی از ویژگیهای مهم این برنامه است و
از اعضا دعوت میشود پس از ثبت نام در مرکز  CareMoreبرای آن وقت
بگیرند .این برنامه یک بررسی کامل پزشکی را فراهم میکند .این شامل
آزمایش خون و سایر آزمونهایی است که ممکن است برای وضعیت و سن
شما الزم باشد .این به ما کمک میکند تا هر گونه مسائل بهداشتی را شناسایی
کنیم تا بتوانیم ارجاعهای مناسب را به شما ارائه دهیم و سالم نگه داریم . .در
طول قرار مالقات ،خدماتدهنده بهداشتی با شما درباره سالمت و سواالت
شما صحبت خواهد کرد .آنها میروند:
• یک لیست از داروهای شما و پرکردن فوری
• نتایج آزمایشگاهی سایت
• درخواست تجهیزات مورد نیاز پزشکی دوامدار ()DME
• دیابت (برای افراد مبتال به دیابت)
• طرح مراقبتی فردی
• ثبتنام در برنامههای آموزشی و برنامههای مراقبتهای مزمن
این یک قرارمالقات رایگان اضافه در سال است تا بتوانید تغییرات سالمت
خود را بررسی کنید .این قرار مالقات جایگزین بررسی ساالنه معمول شما
با  PCPنمیشود .این اضافه بر بررسی ساالنه شما است که به ما کمک
میکند تا وضعیت سالمتتان را پیگیری کنیم.
ادامه این مزایا در صفحه بعد

?
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آنچه شما باید بپردازید

برنامههای آموزش تندرستی و سالمت (ادامه)
نتایج معاینه شما برای ایجاد برنامه مراقبت فردی ویژه شما که مشخصکننده
اهداف سالمتیتان است ،استفاده میشود .نسخهای از نتایج و برنامه مراقبت
شخصی به پزشک شما داده میشود تا او بتواند نتایج را با شما بررسی کند و
درطولسال ،کمکتان کند .برای تعیین وقت یا دریافت اطالعات بیشتر ،با
طرح تماس بگیرید.
توجه :برای استفاده از خط تلفن پرستاری مجوز یا ارجاع الزم نیست.
خدمات شنوایی

$0

ما هزینه آزمونهای شنوایی و نیز تعادلی انجام شده توسط خدماتدهنده شما
را میپردازیم .این آزمایشها نیاز شما به درمانهای پزشکی را مشخص
میکنند .در صورت استفاده از پزشک ،متخصص شنوایی سنجی و یا دیگر
سرویس دهندگان واجد شرایط ،هزینههای مربوطه به عنوان درمان سرپایی
محسوب میشوند.
اگر باردار هستید و یا در یک مرکز پرستاری زندگی میکنید ،ما هزینه
لوازم کمک شنوایی را هم به شرح ذیل میپردازیم:
• قالب گیری ،لوازم مصرفی و نصب
• تعمیراتی که هربار بیشاز  $25هزینه دارند.
• اولین باتری نصب شده
• شش ویزیت برای آموزش ،اصالح ،و نصب ،پس از دریافت لوازم
کمک شنوایی ،با همان فروشنده.
• دوره آزمایشی استفاده از لوازم کمک شنوایی
• مزایای شنوایی اضافی یک آزمون شنوایی معمولی در هر تقویم
سال است
• تجهیز/ارزیابی کمک شنوایی
کمکهزینه شنوایی  Medi-Calبه  $1,510محدود میشود که شامل مالیات
فروش در هر سال مالی ( 1ژانویه الی  30ژوئن) و شامل قالبها ،لوازم
اصالح و لوازم جانبی است .این کل کمکهزینه برای هر دو گوش است.
اگر باردار یا ساکن در یک مرکز پرستاری هستید ،این حد مجاز اعمال
نمیشود.

قوانین دریافت مجوز ممکن است اعمال شوند.
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غربالگری اچآیوی

آنچه شما باید بپردازید
$0

ما هر  12ماه یکبار هزینه یک آزمایش غربالگری ایدز را برای افراد ذیل
پرداخت میکنیم:
• آزمایش معاینه غربالگری اچآیوی درخواست کنند ،یا
• افرادی که در معرض خطر مضاعف ابتال به  HIVهستند.
برای زنان باردار ما هزینه حداکثر سه آزمون غربالگری اچآیوی را در
طول بارداری تقبل میکنیم.
همچنین ،درصورت توصیه توسط خدماتدهنده شما ،هزینه غربالگری
(های) اضافی اچآیوی را پرداخت میکنیم.
مراقبت سازمان خدمات سالمت در منزل

$0

پیش از دریافت خدمات مراقبت در خانه ،یک پزشک باید نیاز شما به این
خدمات را به ما اعالم کند و سپس بنگاه مراقبت در خانه این خدمات را
ارائه نماید.
ما هزینه خدمات زیر و احتماالً برخی خدمات دیگری که در اینجا فهرست
نشدهاند را پرداخت میکنیم:
• خدمات کمک سالمتی یا پرستاری حرفهای پارهوقت یا مقطعی (تحت
عنوان مزایای مراقبت سالمت خانگی پوشش داده میشود؛ خدمات
کمک سالمتی یا پرستاری حرفهای شما باید درمجموع کمتر از
 8ساعت در روز و  35ساعت در هفته باشد).
• فیزیوتراپی ،کاردرمانی و گفتاردرمانی
• خدمات پزشکی و اجتماعی
• تجهیزات و لوازم پزشکی

قوانین دریافت مجوز ممکن است اعمال شوند.
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کتابچه راهنمای اعضای

فصل  :4جدول مزایا
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خدماتی که تحت پوشش طرح ما هستند
تزریقات در منزل

آنچه شما باید بپردازید
$0

ما هزینههای مربوط به تزریقات در منزل را پرداخت خواهیم کرد ،تزریقات به
معنی تزریق داروها یا مواد بیولوژیکی است که باید داخل ورید یا زیر پوست
تزریق شود و در منزل به شما ارائه میشود .موارد زیر برای انجام تزریقات
الزم است:
• دارو یا ماده بیولوژیکی ،مثل آنتیویروس یا ایمونوگلوبولین؛
• تجهیزاتی مثل پمپ؛ و
• مواد مصرفی مانند لوله یا سوند.
ما خدمات تزریقات در منزل را که شامل موارد زیر میشود ولی محدود به این
موارد نیست ،پوشش میدهیم:
• خدمات حرفهای از جمله خدمات پرستاری ،که طبق طرح خدمات درمانی
شما ارائه میشود؛
• آموزش اعضا و آموزشهایی که قبالً شامل مزایای  DMEنبوده است؛
• نظارت ازراهدور؛ و
• خدمات نظارتی برای ارائه تزریقات در منزل و داروهای تزریق در منزل
که زیرنظر یک ارائهدهنده خدمات تزریقات واجدشرایط ارائه میشود.

قوانین دریافت مجوز ممکن است اعمال شوند.

?
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کتابچه راهنمای اعضای

فصل  :4جدول مزایا

Anthem Blue Cross Cal MediConnect Plan

آنچه شما باید بپردازید

خدماتی که تحت پوشش طرح ما هستند
مراقبت در آسایشگاه بیماریهای العالج

$0

میتوانید از هر برنامه آسایشگاه بیماریهای العالج که دارای مجوز
 Medicareباشد ،مراقبت دریافت کنید .شما این حق را دارید که در صورت
تشخیص خدماتدهندهتان و مدیر پزشکی آسایشگاه بیماران رو به مرگ مبنی
بر اینکه شما مبتال به بیماری العالج و وخیم هستید ،اقامت در آسایشگاه
بیماران رو به مرگ را انتخاب کنید .یعنی بیماری شما بسیار وخیم باشد و
انتظار رود که شش ماه یا کمتر زنده بمانید .پزشک آسایشگاه شما میتواند
عضو شبکه و یا خارج از شبکه باشد.
طرح طی دورهای که خدمات آسایشگاه بیماران رو به مرگ دریافت می کنید
موارد زیر را پوشش میدهد:
• داروهای مود نیاز جهت درمان درد و دیگر نشانههای بیماری
• مراقبتهای استراحتی کوتاه مدت ()respite
• مراقبت سالمت در منزل
صورتحساب خدمات آسایشگاهی و خدمات تحتپوشش بخش  Aیا B
 Medicareبرای  Medicareصادر میشود.

• برای کسب اطالعات بیشتر ،به بخش  E3این فصل مراجعه کنید.
برای خدماتی که تحتپوشش Anthem Blue Cross
 Cal MediConnect Planهستند اما تحتپوشش بخش  Aیا B
 Medicareنیستند:

•  Anthem Blue Cross Cal MediConnect Planآن دسته از خدمات
تحتپوشش برنامه که در بخش  Aیا  B Medicareپوشش داده نمیشوند
را تحتپوشش قرار میدهد .برنامه ما این خدمات را صرفنظر از
ارتباط یا عدم ارتباط آنها با بیماری العالج پوشش میدهد .شما
هیچگونه هزینهای بابت این خدمات نمیپردازید.
برای داروهایی که ممکن است تحتپوشش مزایای بخش D Medicare
 Anthem Blue Cross Cal MediConnect Planباشند:

• داروها هیچگاه به طور همزمان تحت پوشش آسایشگاه و برنامۀ ما
نیستند .برای کسب اطالعات بیشتر ،لطفا ً به فصل  5مراجعه کنید.
توجه :درصورت نیاز به مراقبتهای غیرآسایشگاهی ،باید از ساعت 8
صبح تا  8شب روزهای دوشنبه تا جمعه با مدیر پرونده خود ازطریق شماره
) 1-888-350-3447 (TTY: 711تماس بگیرید تا ترتیب این خدمات داده
شود .مراقبتهای غیرآسایشگاهی ربطی به پیشبینی بیماری العالج شما
ندارند.

ادامه این مزایا در صفحه بعد

?
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کتابچه راهنمای اعضای

فصل  :4جدول مزایا
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خدماتی که تحت پوشش طرح ما هستند

آنچه شما باید بپردازید

مراقبت در آسایشگاه بیماریهای العالج (ادامه)
بیمه ما هزینه مشاوره آسایشگاه (فقط یکبار) را برای یک بیمار مبتال به
بیماری العالج که مزایای مرکز درمانی را انتخاب نکرده است پوشش
میدهد.

قوانین دریافت مجوز ممکن است اعمال شوند.
واکسیناسیون

$0

ما هزینه خدمات زیر را میپردازیم:
• واکسن ذات الریه
• واکسن آنفوالنزا ،یک بار در هر فصل آنفوالنزا در پاییز و زمستان،
همراه با واکسن اضافی آنفوالنزا در صورت ضرورت پزشکی
• واکسن هپاتیت ب در صورتی که در معرض خطر زیاد یا متوسط ابتال
به هپاتیت ب باشید
•

واکسن کووید19-

• سایر واکسنها ،اگر درمعرض خطر باشید و این واکسنها با قوانین
پوشش خدمات در بخش  B Medicareمطابقت داشته باشند.
ما هزینه سایر واکسنهایی را که مطابقبا مقررات پوششی بخش
 D Medicareهستند پرداخت خواهیم کرد .برای کسب اطالعات بیشتر،
فصل  6را مطالعه کنید.
ما همچنین کلیه واکسنهای مربوط به بزرگساالن را طبق توصیه
کمیته مشورتی روشهای ایمن سازی
)(Advisory Committee on Immunization Practices
یا به اختصار ( )ACIPپرداخت میکنیم.
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آنچه شما باید بپردازید

خدماتی که تحت پوشش طرح ما هستند
مراقبتهای بستری در بیمارستان

$0

ما هزینه خدمات زیر و سایر خدمات دارای ضرورت پزشکی که در اینجا
ذکر نشدهاند را پرداخت خواهیم کرد:

برای ادامه دریافت
خدمات بستری در یک
بیمارستان خارج از
شبکه پس از اینکه
حالت اضطراری شما
به وضعیت تثبیت
رسید ،باید از بیمه
تاییدیه دریافت کنید.

• اتاق نیمه خصوصی (و یا در صورت ضرورت پزشکی خصوصی)
• وعدههای غذایی ،شامل رژیمهای غذایی خاص
• خدمات منظم پرستاری
•

هزینه واحدهای مراقبتهای ویژه از جمله  ICUو CCU

• آزمونهای آزمایشگاهی
• تستهای آزمایشگاهی
• عکسبرداری اشعه ایکس و سایر خدمات رادیولوژی
• لوازم مصرفی مورد نیاز جراحی و پزشکی
• وسایلی همچون صندلی چرخدار
• خدمات اتاق جراحی و ریکاوری
• فیزیوتراپی ،کاردرمانی و گفتار درمانی
• خدمات بستری برای اختالل اعتیاد
• در برخی موارد ،این پیوندها :قرنیه ،کلیه / ،پانکراس ،قلب ،کبد ،ریه،
قلب /ریه ،مغز استخوان ،سلول بنیادی و روده /چند احشایی
اگر به پیوند عضو نیاز دارید ،یک مرکز پیوند عضو مورد تأیید
 ،Medicareپرونده شما را بررسی کرده و تصمیم میگیرد که آیا برای
پیوند عضو کاندید هستید .خدماتدهندگان پیوند اعضا میتوانند در محدوده
پوشش بیمه و یا خارج از آن باشند .در صورت موافقت خدماتدهندگان
محلی پیوند اعضا با نرخ پیشنهادی  ،Medicareمیتوانید خدمات مذکور را
به صورت محلی یا خارج از الگوی مراقبتی جامعه خود دریافت کنید .اگر
 Anthem Blue Cross Cal MediConnect Planخدمات پیوند را خارج
از الگوی مراقبت از جامعه ما ارائه دهد و شما تصمیم بگیرید که عمل
پیوند خود را در آنجا انجام دهید ،ما ترتیب محل اقامت شما را خواهیم داد یا
هزینه آن و هزینه حملونقل شما و یک همراه را پرداخت خواهیم کرد.
• خون ،شامل نگهداری و تزریق
• خدمات پزشک
ادامه این مزایا در صفحه بعد
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فصل  :4جدول مزایا
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خدماتی که تحت پوشش طرح ما هستند

آنچه شما باید بپردازید

مراقبتهای بستری در بیمارستان (ادامه)
محدودیتی برای پوشش تعداد روزهای بستری در بیمارستان وجود ندارد.
باید به پزشکان ،متخصصان و بیمارستانهای عضو شبکه مراجعه کنید .به
استثنای وضعیتهای اورژانسی ،پزشک شما باید به طرح اعالم کند که شما
میخواهید در بیمارستان بستری شوید.

قوانین دریافت مجوز ممکن است اعمال شوند.
مراقبتهای بستری سالمت روان

$0

ما هزینه خدمات درمانی اختالالت روانی نیازمند به بستری در بیمارستان را
میپردازیم.
• درصورت نیاز به خدمات بستری در بیمارستان روانپزشکی مستقل ،ما
هزینه  190روز اول را پرداخت میکنیم .پس از این مدت ،بنگاه
بهداشت روانی محلی کانتی هزینه خدمات بستری روانپزشکی را در
صورت ضرورت پزشکی خواهد پرداخت .برای مجوز مراقبتهای
طوالنیتر از  190روز باید با مؤسسه بهداشت روانی محلی شهرستان
هماهنگ شود.
 oمحدودیت  190روزه در مورد خدمات بستری در بخش
روانپزشکی بیمارستانهای عمومی اعمال نمیشود.
• درصورتیکه سنتان حداقل  65سال باشد ،ما هزینه خدماتی را که در
( Institute for Mental Diseasesمؤسسه بیماریهای روانی)IMD ،
دریافت میکنید خواهیم پرداخت.
به استثنای وضعیتهای اورژانسی ،پزشک شما باید به طرح اعالم کند که
شما میخواهید در بیمارستان بستری شوید.

قوانین دریافت مجوز ممکن است اعمال شوند.
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کتابچه راهنمای اعضای

فصل  :4جدول مزایا

Anthem Blue Cross Cal MediConnect Plan

خدماتی که تحت پوشش طرح ما هستند
اقامت به شیوه بستری :خدمات تحتپوشش در یک بیمارستان در طول
اقامت به روش بستری که تحتپوشش نمیباشد

آنچه شما باید بپردازید
$0

اگر دوره بستری شما منطقی و به لحاظ پزشکی الزم نباشد ،ما هزینه آن را
پرداخت نخواهیم کرد.
با این وجود ،در برخی مواردی که مراقبت از بیمار بستری تحتپوشش
نیست ،ممکن است هزینه خدماتی که طی اقامت خود در بیمارستان یا مراکز
پرستاری دریافت میکنید را پرداخت کنیم .برای اطالعات بیشتر با مرکز
خدمات اعضا تماس بگیرید.
ما هزینه خدمات زیر و احتماالً برخی خدمات دیگری که در اینجا فهرست
نشدهاند را پرداخت میکنیم:
• خدمات پزشک
• آزمایشهای تشخیصی ،مانند آزمونهای آزمایشگاهی
• پرتوبرداری اشعه ایکس ،رادیوم و ایزوتوپ درمانی شامل مواد و
خدمات تکنسین
• پانسمان جراحی
• آتلبندی ،قالب گچ و سایر تجهیزات مورد استفاده در شکستگی و
دررفتگی
• وسایل اندام ساختگی و ارتوپدی ،به غیر از وسایل دندانپزشکی ،منجمله
جایگزینی یا تعمیر آنها .این موارد عبارتند از:
 oجایگزینی تمام یا بخشی از اعضای داخلی بدن (شامل
بافتهای مجاور هم میشود) ،یا
 oجایگزینی همه یا بخشی از یک عضو نارسا یا از کارافتاده
داخلی بدن.
• پا ،بازو ،پشت ،و گردن بند ،فتق بند ،و پا ،بازو ،و چشم مصنوعی .این
شامل تنظیم ،تعمیر ،و در صورت نیاز به دلیل شکستگی ،فرسودگی،
گم شدن ،یا تغییر در شرایط بیمار ،جایگزینی آنها میشود
• فیزیوتراپی،گفتاردرمانی و کاردرمانی،

قوانین دریافت مجوز ممکن است اعمال شوند.
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Anthem Blue Cross Cal MediConnect Plan

خدماتی که تحت پوشش طرح ما هستند
خدمات و لوازم بیماریهای کلیوی

آنچه شما باید بپردازید
$0

ما هزینه خدمات زیر را میپردازیم:
• خدمات آموزشی مربوط به بیماریهای کلیوی جهت آموزش مراقبت از
کلیهها و نیز کمک به اعضای طرح برای تصمیمگیری صحیح در
مورد خدمات .شما باید به بیماری مزمن کلیوی مرحله  4مبتال بوده و
از سوی پزشک ارجاع شده باشید .ما هزینه شش جلسه آموزش
بیماریهای کلیوی را پرداخت میکنیم.
• دیالیز سرپایی ،که شامل درمانهای دیالیز میشود ،درصورتیکه موقتا
خارجاز منطقه خدمات است ،همانطور که در فصل  3توضیح داده
شده است.
• درمانهای دیالیز در مواقعی که برای مراقبتهای ویژه در بیمارستان
بستری شده اید
• آموزشهای خود دیالیزی ،شامل آموزش انجام درمانهای دیالیزی در
خانه به شما و سایر بستگانی که به شما کمک میکنند
• تجهیزات و لوازم مصرفی دیالیز خانگی
• برخی خدمات پشتیبانی خانگی مانند ویزیتهای ضروری کارکنان
آموزش دیده دیالیز برای بررسی وضعیت دیالیز شما در خانه ،برای
کمک در مواقع اضطراری و نیز برای بررسی تجهیزات دیالیز و
وضعیت آب مصرفی.
مزایای دارویی بخش  ،B Medicareهزینه برخی از داروهای دیالیز را
میپردازد .برای کسب اطالعات ،لطفا ً به «داروهای نسخهای بخش B
 »Medicareدر این جدول مراجعه کنید.

قوانین دریافت مجوز ممکن است اعمال شوند.

?

اگر سؤالی دارید ،لطفا ً از  8صبح تا  8شب روزهای دوشنبه تا جمعه با Anthem Blue Cross Cal MediConnect Plan
به شماره ) 1-888-350-3447 (TTY: 711تماس بگیرید .هزینه این تماس رایگان است .برای کسب اطالعات بیشتر ،از وبسایت
79
 duals.anthem.comبازدید کنید.

کتابچه راهنمای اعضای

فصل  :4جدول مزایا

Anthem Blue Cross Cal MediConnect Plan

خدماتی که تحت پوشش طرح ما هستند
غربالگری سرطان ریه

آنچه شما باید بپردازید
$0

این برنامه هزینه غربالگری سرطان ریه را هر  12ماه یکبار پوشش
میدهد؛ اگر:
• سن شما بین  50تا  80سال باشد ،و
• با پزشکتان یا خدماتدهنده مورد تأیید دیگری مشورت کرده باشید و
به تصمیم مشترکی رسیده باشید ،و
• بهمدت  20سال روزانه حداقل  1پاکت سیگار را بدون وجود هیچگونه
عالئم یا نشانههای سرطان ریه کشیده باشید یا درحالحاضر سیگار
بکشید و یا در  15سال اخیر کشیدن سیگار را ترک کرده باشید.
پس از اولین غربالگری ،طرح هر ساله با یک دستورالعمل کتبی از سوی
پزشک یا خدماتدهنده مجاز دیگر ،هزینه یک غربالگری دیگر را
پرداخت میکند.
برنامه وعدههای غذایی  -پس از ترخیص

$0

پس از ترخیص از یک دوره بستری در بیمارستان یا مرکز پرستاری
حرفهای ،ممکن است واجدشرایط دریافت حداکثر  14وعده غذایی کامالً
آماده و مغذی ( 2وعده غذایی در روز به مدت  7روز) باشید که بهطور
رایگان ،توسط کارکنان موردتأیید برنامه درب منزل تحویل داده میشود.
پس از ترخیص ،یک عضو مدیریت پرونده و/یا تیم بالینی مزایای
وعدههایتان را هماهنگ میکند .مدیر پرونده و  /یا تیم بالینی ممکن است
بسته به نیازهای مراقبتهای بهداشتی ،تشخیص ،و  /یا توصیههای ارائه
شده توسط شما ارائه دهد.

نیاز به مجوز و ارجاع قبلی دارد.

?

اگر سؤالی دارید ،لطفا ً از  8صبح تا  8شب روزهای دوشنبه تا جمعه با Anthem Blue Cross Cal MediConnect Plan
به شماره ) 1-888-350-3447 (TTY: 711تماس بگیرید .هزینه این تماس رایگان است .برای کسب اطالعات بیشتر ،از وبسایت
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کتابچه راهنمای اعضای

فصل  :4جدول مزایا

Anthem Blue Cross Cal MediConnect Plan

خدماتی که تحت پوشش طرح ما هستند
تغذیهدرمانی پزشکی

آنچه شما باید بپردازید
$0

این مزایا برای افرادی است که دیابت دارند یا به بیماریهای کلیوی بی نیاز
از دیالیز مبتال هستند .همچنین برای دوره پس از پیوند کلیه زمانی که توسط
پزشکتان ارجاع شده باشید.
ما هزینه سه ساعت مشاوره حضوری طی اولین سال دریافت خدمات تغذیه
درمانی پزشکی تحت  Medicareرا پرداخت میکنیم( .این موضوع شامل
برنامه درمانی ما ،هر برنامه  Medicare Advantageدیگر یا Medicare
میشود ).ممکن است در صورت ضرورت پزشکی ،خدمات اضافی را
تأیید کنیم.
ما هر سال پس از آن تاریخ هزینه دو ساعت خدمات مشاوره حضوری را
پرداخت میکنیم .اگر شرایط ،درمان یا تشخیص بیماری شما تغییر کند،
ممکن است بتوانید با ارجاعیه از پزشک خود ساعات درمان بیشتری دریافت
کنید .یک پزشک باید این خدمات را تجویز کند و ارجاعیه خود را در
صورت نیاز برای سال آینده تمدید کند .ممکن است در صورت ضرورت
پزشکی ،خدمات اضافی را تأیید کنیم.
برنامه پیشگیری از دیابت (MDPP) Medicare

$0

طرح هزینه خدمات  MDPPرا پرداخت میکند MDPP .بگونهای طراحی
شده است ته به شما در افزایش رفتار سالم خود کمک نماید .این برنامه
آموزش هایی عملی را در این زمینهها ارائه میکند:
• تغییر بلندمدت در رژیم غذایی ،و
• افزایش فعالیت بدنی ،و
• راه هایی برای حفظ کاهش وزن و داشتن یک سبک زندگی سالم

?

اگر سؤالی دارید ،لطفا ً از  8صبح تا  8شب روزهای دوشنبه تا جمعه با Anthem Blue Cross Cal MediConnect Plan
به شماره ) 1-888-350-3447 (TTY: 711تماس بگیرید .هزینه این تماس رایگان است .برای کسب اطالعات بیشتر ،از وبسایت
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کتابچه راهنمای اعضای

فصل  :4جدول مزایا

Anthem Blue Cross Cal MediConnect Plan

آنچه شما باید بپردازید

خدماتی که تحت پوشش طرح ما هستند
داروهای نسخهای بخش B Medicare

$0

این داروها تحتپوشش بخش  B MedicareهستندAnthem Blue Cross .
 Cal MediConnect Planهزینه داروهای زیر را میپرازد:

• داروهایی که شما به صورت معمول مصرف نمیکنید و به هنگام
استفاده از خدمات پزشک ،درمانهای سرپایی بیمارستانی و یا خدمات
سیار و مراکز جراحی سرپایی به شما تزریق میشود
• داروهایی که با استفاده از لوازم پزشکی با طول عمر باال مصرف
میکنید (مانند نبوالیزر) که مورد تایید طرح هستند
• فاکتورهای انعقاد خونی که در صورت ابتال به هموفیلی مصرف
میکنید
• داروهای سرکوبکننده سیستم ایمنی بدن ،درصورتیکه هنگام پیوند
عضو مشمول بخش  A Medicareبوده باشید
• داروهای تزریقی پوکی استخوان هزینه این داروها به شرطی پرداخت
میشود که خانه نشین بوده و یا شکستگی استخوانی داشته باشید که به
گواهی پزشک ناشی از پوکی استخوان بعد از یائسگی است و خودتان
نمیتوانید دارو را تزریق کنید.
• آنتی ژن ها
• برخی داروهای خوراکی ضد سرطان و ضد تهوع
• بعضی از داروهای خاص برای دیالیز در منزل ،از جمله هپارین،
آنتیدوت برای هپارین (در صورت داشتن ضرورت پزشکی) ،بیحسی
موضعی و داروهای شبیهساز خونسازی (مثل ،Procrit ،Epogen
 Aranesp ،Epoetin Alfaیا )Dabepoetin Alfa
• ایمونوگلوبولین داخل رگی به منظور درمان خانگی بیماریهای اولیه
ضعف سیستم ایمنی بدن
برخی از داروهای تحتپوشش بخش  Bکه در فهرست باال آورده شدهاند،
ممکن است مشمول درمان مرحلهای باشند .لینک زیر شما را به فهرست
داروهای بخش  Bکه ممکن است مشمول درمان مرحلهای باشند هدایت
میکندhttps://lacountyduals.anthem.com/pharmacy-benefits.html :
ادامه این مزایا در صفحه بعد

?

اگر سؤالی دارید ،لطفا ً از  8صبح تا  8شب روزهای دوشنبه تا جمعه با Anthem Blue Cross Cal MediConnect Plan
به شماره ) 1-888-350-3447 (TTY: 711تماس بگیرید .هزینه این تماس رایگان است .برای کسب اطالعات بیشتر ،از وبسایت
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کتابچه راهنمای اعضای

Anthem Blue Cross Cal MediConnect Plan

خدماتی که تحت پوشش طرح ما هستند

فصل  :4جدول مزایا

آنچه شما باید بپردازید

داروهای نسخهای بخش ( Medicare Bادامه)
همچنین ،براساس مزایای داروهای نسخهای بخش  Bو بخش ،D Medicare
برخی واکسنها را تحتپوشش قرار میدهیم.
در فصل  ،5مزایای داروهای نسخهای سرپایی شرح داده شدهاست .قوانینی
که باید برای پوشش نسخهها رعایت کنید در این فصل شرح داده شده است.
فصل  6به شما اطالعاتی درباره هزینهای که ازطریق برنامه ما باید برای
داروهای نسخهای سرپایی پرداخت کنید ارائه میدهد.

خدماتدهنده شما قبل از گرفتن داروهای تزریقی یا قابل تزریق ،باید از
طرح تأییدیه دریافت کند .برای اطالع از اینکه کدام داروها مدنظر هستند ،با
طرح تماس بگیرید .به این کار ،دریافت مجوز قبلی گفته میشود.

?

اگر سؤالی دارید ،لطفا ً از  8صبح تا  8شب روزهای دوشنبه تا جمعه با Anthem Blue Cross Cal MediConnect Plan
به شماره ) 1-888-350-3447 (TTY: 711تماس بگیرید .هزینه این تماس رایگان است .برای کسب اطالعات بیشتر ،از وبسایت
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کتابچه راهنمای اعضای

فصل  :4جدول مزایا

Anthem Blue Cross Cal MediConnect Plan

خدماتی که تحت پوشش طرح ما هستند
ایاب و ذهاب پزشکی غیراورژانسی

آنچه شما باید بپردازید
$0

این مزایا استفاده از بهصرفهترین و دسترسپذیرترین ایاب و ذهاب را امکان
پذیر میسازد .این موارد عبارتند از :خدمات حمل و نقل پزشکی با
آمبوالنس ،ون برانکارد ،ون دارای صندلی چرخدار و هماهنگی برای حمل
و نقل نیمهعمومی.
انواع مختلف ایاب و ذهاب زمانی تایید میشود که:
• وضعیت پزشکی و/یا جسمانی شما اجازه سفر با اتوبوس ،خودروی
سواری ،تاکسی یا انواع وسایل نقلیه عمومی شخصی را ندهد ،و
• حمل و نقل برای دریافت مراقبتهای پزشکی ضروری ،الزم است.

بسته به نوع خدمات ،ممکن است نیاز به دریافت تأییدیه قبلی باشد.
نحوه برنامهریزی حمل و نقل
برای هماهنگکردن حملونقل ،لطفا ً از ساعت  7صبح تا  6عصر
روزهای دوشنبه تا جمعه با شماره )1-888-325-1024 (TTY: 711
تماس بگیرید .باید حملونقل خود را ازطریق Anthem Blue Cross
 Cal MediConnect Planهماهنگ کنید و الزم است ظرف حداقل
 48ساعت کاری پیشاز قرار مالقات پزشکی خود ،برای حملونقل
هماهنگ کنید.
هر عضو اجازه دارد یک همراه داشته باشد .درصورت داشتن همراه،
باید حداقل  24ساعت کاری پیشاز زمان نوبت خود به «اداره حملونقل»
اطالع دهید .همراه داشتن حیوانات مجاز نیست؛ مگر اینکه آن حیوانات
دستیار باشند .وقتی قرارمالقات خود را با «خدمات حمل ونقل
 »Anthem Blue Cross Cal MediConnect Planهماهنگ میکنید،
از شما خواسته میشود که آن را تأیید کنید:
• خدمات حمل و نقل برنامهریزیشده امکان رساندن شما به محل ویزیت
پزشکی و برگرداندن شما از آنجا در طول ساعات کاری حمل و نقل را
فراهم میآورد :از  7صبح تا  7شب روزهای دوشنبه تا جمعه (بهجز
تعطیالت).
• شما میتوانید وسیله نقلیه را از ساختمان ببینید.
• سن همراه هماهنگشده شما باید  17ساله یا باالتر باشد.

بسته به نوع خدمات ،ممکن است نیاز به دریافت تأییدیه قبلی باشد.

?

اگر سؤالی دارید ،لطفا ً از  8صبح تا  8شب روزهای دوشنبه تا جمعه با Anthem Blue Cross Cal MediConnect Plan
به شماره ) 1-888-350-3447 (TTY: 711تماس بگیرید .هزینه این تماس رایگان است .برای کسب اطالعات بیشتر ،از وبسایت
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کتابچه راهنمای اعضای

فصل  :4جدول مزایا

Anthem Blue Cross Cal MediConnect Plan

آنچه شما باید بپردازید

خدماتی که تحت پوشش طرح ما هستند
ایاب و ذهاب غیرپزشکی

$0

این مزایا امکان حمل و نقل به خدمات پزشکی توسط اتومبیل مسافربری،
تاکسی یا سایر وسایل حمل و نقل عمومی/خصوصی را میدهد.
این مزایا ارتباطی با مزایای ایاب و ذهاب پزشکی غیر اضطراری شما
ندارد.
شما دسترسی نامحدود به سفر رفت و برگشت خواهید داشت.
الزامات واجد شرایط بودن
برای دریافت خدمات حمل و نقل پوشیده شده ،باید بتوانید از وسایل حمل و
نقل استاندارد مانند اتوبوس ،وانت یا تاکسی استفاده کنید و باید با دیگران
سوار شوید.
نحوه برنامهریزی حمل و نقل
برای هماهنگی حملونقل ،از  7صبح تا  6عصر روزهای دوشنبه تا جمعه،
با شماره ) 1-888-325-1024 (TTY: 711تماس بگیرید.
باید حملونقل خود را توسط برنامه Anthem Blue Cross
 Cal MediConnect Planهماهنگ کنید و الزم است ظرف حداقل
 48ساعت کاری پیشاز قرارمالقات پزشکی خود ،برای حملونقل

هماهنگ کنید.

هر عضو اجازه دارد یک همراه داشته باشد .درصورت داشتن همراه ،باید
حداقل  24ساعت کاری پیشاز زمان نوبت خود به «اداره حملونقل»
اطالع دهید .همراه داشتن حیوانات مجاز نیست؛ مگر اینکه آن حیوانات
دستیار باشند.
وقتی قرارمالقات خود را با «خدمات حملونقل Anthem Blue Cross
 »Cal MediConnect Planهماهنگ میکنید ،از شما خواسته میشود که آن

را تأیید کنید:

• خدمات حمل و نقل برنامهریزیشده امکان رساندن شما به محل ویزیت
پزشکی و برگرداندن شما از آنجا در طول ساعات کاری حمل و نقل را
فراهم میآورد :از  7صبح تا  7شب روزهای دوشنبه تا جمعه (بهجز
تعطیالت).
• شما میتوانید وسیله نقلیه را از ساختمان ببینید.
• شما قادر به دریافت از ساختمان و به وسیله نقلیه حمل و نقل بدون
کمک.
ادامه این مزایا در صفحه بعد

?

اگر سؤالی دارید ،لطفا ً از  8صبح تا  8شب روزهای دوشنبه تا جمعه با Anthem Blue Cross Cal MediConnect Plan
به شماره ) 1-888-350-3447 (TTY: 711تماس بگیرید .هزینه این تماس رایگان است .برای کسب اطالعات بیشتر ،از وبسایت
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کتابچه راهنمای اعضای

Anthem Blue Cross Cal MediConnect Plan

خدماتی که تحت پوشش طرح ما هستند

فصل  :4جدول مزایا

آنچه شما باید بپردازید

ایاب و ذهاب غیرپزشکی (ادامه)
• شما هیچ محدودیتی برای وضعیت پزشکی ندارید که توانایی شما در
استفاده از وسایل حمل و نقل استاندارد مانند اتوبوس ها ،وانت ها،
تاکسیها یا سوار شدن با دیگران را محدود کند.
• سن همراه هماهنگشده شما باید  17ساله یا باالتر باشد.
سیاست لغو
ظرف  24ساعت کاری پیشاز حملونقل هماهنگشده خود ،لغو آن را
به  Anthem Blue Cross Cal MediConnect Planاطالع دهید .اگر
شما نیاز به لغو یک قرار مالقات دوشنبه دارید ،لطفا در روز جمعه
تماس بگیرید.

?

اگر سؤالی دارید ،لطفا ً از  8صبح تا  8شب روزهای دوشنبه تا جمعه با Anthem Blue Cross Cal MediConnect Plan
به شماره ) 1-888-350-3447 (TTY: 711تماس بگیرید .هزینه این تماس رایگان است .برای کسب اطالعات بیشتر ،از وبسایت
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کتابچه راهنمای اعضای

فصل  :4جدول مزایا

Anthem Blue Cross Cal MediConnect Plan

آنچه شما باید بپردازید

خدماتی که تحت پوشش طرح ما هستند
مراقبتهای مراکز پرستاری ()NF

$0

مرکز پرستاری ( )NFمحلی است که برای اشخاصی که نمیتوانند در خانه
مراقبت دریافت کنند ولی لزومی ندارد که در بیمارستان باشند ،مراقبت ارائه
میدهد.
خدماتی که ما هزینه آنها را پرداخت میکنیم شامل موارد زیر ،اما نه محدود
به آنها ،میشوند:
• اتاق نیمه خصوصی (یا اتاق خصوصی در صورت وجود ضرورت
پزشکی)
• وعدههای غذایی ،شامل رژیمهای غذایی خاص
• خدمات پرستاری
• فیزیوتراپی ،کاردرمانی و گفتاردرمانی
• تنفسدرمانی
• داروهایی که به عنوان بخشی از برنامه مراقبتیتان مصرف میکنید.
(شامل موادی که به صورت طبیعی در بدن شما وجود دارد مانند
فاکتورهای انعقاد خون).
• خون ،شامل نگهداری و تزریق
• لوازم مصرفی پزشکی و جراحی که معموال توسط مراکز پرستاری
ارائه میشوند
• آزمونهای آزمایشگاهی که معموال توسط مراکز پرستاری انجام
میشوند
• عکسبرداری اشعه ایکس و سایر خدمات رادیولوژی که معموال توسط
مراکز پرستاری ارائه میشوند
• استفاده از وسایلی همچون صندلی چرخدار که معموال توسط مراکز
پرستاری ارائه میشوند
• خدمات پزشک/کارور
• لوازم پزشکی با طول عمر باال
• خدمات دندانپزشکی ،شامل دندان مصنوعی
• مزایای بینایی سنجی
• آزمونهای شنوایی سنجی
• خدمات شیرو پراتیک و جابجایی ستون فقرات ()Chiropractic
• خدمات پاپزشکی
ادامه این مزایا در صفحه بعد

?
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کتابچه راهنمای اعضای

فصل  :4جدول مزایا

Anthem Blue Cross Cal MediConnect Plan

خدماتی که تحت پوشش طرح ما هستند

آنچه شما باید بپردازید

مراقبتهای مرکز پرستاری (( )NFادامه)
شما معموالً مراقبتهای مورد نیاز خود را از تسهیالت عضو شبکه دریافت
میکنید .با این وجود میتوانید این خدمات را از مراکز خارج از شبکه ما نیز
دریافت کنید .در صورت پذیرش مبالغ پیشنهادی برنامۀ ما از سوی مراکز
زیر ،میتوانید خدمات مورد نیازتان را از آنها دریافت نمایید:
• خانه پرستاری سالمندان و یا خانه بازنشستگان تحت پایش ،که دقیقا ً
پیش از بستری در بیمارستان در آن جا زندگی میکرده اید (در
صورتی که خدمات پرستاری ارائه دهد).
• مرکز پرستاری که وقتی بیمارستان را ترک میکنید ،همسر یا همخانه
قانونی شما آنجا زندگی میکند.

قوانین دریافت مجوز ممکن است اعمال شوند.
غربالگری چاقی و درمان برای کاهش وزن

$0

درصورتیکه شاخص توده بدنی ( )BMIشما  30یا بیشتر باشد ،ما هزینههای
مشاوره مربوط به کاهش وزن را خواهیم پرداخت .شما باید مشاوره را در
قالب مراقبتهای اولیه دریافت نمایید .بدین ترتیب میتوانید آن را با برنامه
کامل پیشگیرانه خود ادغام کنید .برای کسب اطالعات بیشتر با ارائهدهندۀ
مراقبتهای اولیه خدمات خود صحبت کنید.
خدمات )Opioid treatment program (OTP

$0

این برنامه هزینه خدمات زیر برای درمان اختالل سوءمصرف مواد مخدر
( )OUDرا پرداخت خواهد کرد:
• فعالیتهای مصرفی
• ارزیابیهای دورهای
• داروهای دارای مجوز ) Food and Drug Administration (FDAو
در صورت مصداق ،مدیریت و ارائه این داروها به شما
• مشاوره درباره مصرف مواد
• درمان انفرادی و گروهی
• انجام آزمایش تشخیص مواد مخدر یا مواد شیمیایی در بدن شما
(آزمایش سمشناسی)

قوانین دریافت مجوز ممکن است اعمال شوند.

?
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خدماتی که تحت پوشش طرح ما هستند
آزمایشهای تشخیصی و خدمات و لوازم درمانی سرپایی

آنچه شما باید بپردازید
$0

ما هزینه خدمات زیر و سایر خدمات دارای ضرورت پزشکی که در اینجا
ذکر نشدهاند را پرداخت خواهیم کرد:
• عکس برداری با اشعه ایکس
• پرتو درمانی (رادیوم و ایزوتوپ) ،شامل مواد و لوازم مصرفی
تکنیسین
• لوازم جراحی مصرفی مانند پانسمانها
• آتلبندی ،قالب گچ و سایر تجهیزات مورد استفاده در شکستگی و
دررفتگی
• تستهای آزمایشگاهی
• خون ،شامل نگهداری و تزریق
• سایر آزمایشات تشخیصی سرپایی

قوانین دریافت مجوز ممکن است اعمال شوند.

?
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خدماتی که تحت پوشش طرح ما هستند
خدمات بیمارستانی سرپایی

آنچه شما باید بپردازید
$0

ما هزینه خدمات ضروری پزشکی که در بخش بیماران سرپایی بیمارستان
برای تشخیص یا درمان بیماری یا جراحت دریافت میکنید را میپردازیم؛
نظیر:
• خدمات در بخش اورژانس یا درمانگاه بیماران سرپایی از قبیل جراحی
سرپایی یا خدمات نظارتی
 oخدمات نظارتی به پزشک شما کمک میکند که بداند آیا شما
باید در بیمار «بستری» شوید یا خیر.
 oگاهی میتوان شب را در بیمارستان به سر کرد و همچنان
درمانتان «سرپایی» محسوب شود.
 oدر این گزارهبرگ ،میتوانید اطالعات بیشتری درمورد بیمار
بستری یا سرپایی بودن دریافت کنید:
www.medicare.gov/sites/default/files/2018-09/11435Are-You-an-Inpatient-or-Outpatient.pdf

• آزمونهای آزمایشگاهی یا تشخیصی که بیمارستان برای آنها
درخواست هزینه مینماید
• خدمات روانپزشکی شامل مراقبتهای مربوط به طرح نیمه بستری ،به
شرطی که پزشک گواهی کند که بدون استفاده از این برنامه به بستری
نیاز خواهد بود
• عکسبرداری اشعه ایکس و سایر خدمات رادیولوژی که صورتحساب
آن از سوی بیمارستان صادر میشود
• لوازم پزشکی مانند اسپلینت و قالب گچ
• غربالگریهای پیشگیرانه و خدمات ذکر شده در جدول مزایا
• برخی داروها که خودتان نمیتوانید برای خودتان بکار ببرید

قوانین دریافت مجوز ممکن است اعمال شوند.

?
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خدماتی که تحت پوشش طرح ما هستند
مراقبتهای سالمت روان سرپایی

آنچه شما باید بپردازید
$0

ما هزینههای مربوط به خدمات روانپزشکی ارائه شده توسط مراکز ذیل را
میپردازیم:
• روانپزشک یا پزشک دارای گواهی ایالتی
• روان شناس بالینی
• مددکار اجتماعی بالینی
• پرستار بالینی متخصص
• پرستار درمانگر
• دستیار پزشک
• هر متخصص مجاز سالمت روان  Medicareدیگر که تحت قوانین
ایالتی مربوطه مجوز دریافت کرده باشد
ما هزینه خدمات زیر و احتماالً برخی خدمات دیگری که در اینجا فهرست
نشدهاند را پرداخت میکنیم:
• خدمات بالینی
• خدمات درمانی روزانه
• خدمات توانبخشی روانی-اجتماعی
• بستری نیمه وقت/طرحهای سرپایی شدید
• ارزیابی و درمان بهداشت روانی فردی و گروهی
• آزمایشهای روانشناسی در صورتی که از لحاظ بالینی نشانگر نتایج
ارزیابی بهداشت روانی باشند
• خدمات سرپایی به منظور پایش دارو درمانی
• آزمایشگاه ،داروها ،لوازم و تجهیزات سرپایی
• مشاوره روانپزشکی

قوانین دریافت مجوز ممکن است اعمال شوند.

?
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فصل  :4جدول مزایا

Anthem Blue Cross Cal MediConnect Plan

خدماتی که تحت پوشش طرح ما هستند
خدمات توانبخشی سرپایی

آنچه شما باید بپردازید
$0

ما هزینه فیزیوتراپی ،کاردرمانی و گفتار درمانی را میپردازیم.
شما میتوانید خدمات بازتوانی سرپایی را از بخشهای سرپایی بیمارستان،
مطب درمانگرهای مستقل ،مراکز تخصصی بازتوانی ( )CORFو سایر
مراکز دریافت کنید.

قوانین دریافت مجوز ممکن است اعمال شوند.
خدمات سرپایی ترک سوء مصرف مواد مخدر

$0

ما هزینه خدمات زیر و احتماالً برخی خدمات دیگری که در اینجا فهرست
نشدهاند را پرداخت میکنیم:
• مشاوره و غربالگری سوء مصرف الکل
• درمان اعتیاد
• درمان گروهی یا فردی توسط متخصص واجد شرایط
• سم زدایی تحت حاد طی برنامه بستری ترک اعتیاد
• خدمات الکل و مواد مخدر در مرکز درمان سرپایی متمرکز
• درمان با ) Naltrexone (vivitrolآهستهرهش

قوانین دریافت مجوز ممکن است اعمال شوند.
جراحی سرپایی

$0

ما هزینه جراحی سرپایی را در بخش جراحیهای سرپایی بیمارستان و نیز
مراکز جراحیهای سرپایی میپردازیم.

قوانین دریافت مجوز ممکن است اعمال شوند.

?

اگر سؤالی دارید ،لطفا ً از  8صبح تا  8شب روزهای دوشنبه تا جمعه با Anthem Blue Cross Cal MediConnect Plan
به شماره ) 1-888-350-3447 (TTY: 711تماس بگیرید .هزینه این تماس رایگان است .برای کسب اطالعات بیشتر ،از وبسایت
92
 duals.anthem.comبازدید کنید.

کتابچه راهنمای اعضای

فصل  :4جدول مزایا
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آنچه شما باید بپردازید

خدماتی که تحت پوشش طرح ما هستند
خدمات بستری جزئی

$0

بستری شدن جزئی ،یک برنامه ساختاریافته رواندرمانی فعال است .این
خدمات به عنوان خدمات سرپایی بیمارستانی و یا توسط یک مرکز سالمت
روانی جامعه ارائه میشود .این خدمات در مقایسه با خدماتی که در مطب
ارائه میشوند تخصصی تر هستند .این خدمات میتواند باعث جلوگیری از
بستری شدن شما گردد.
توجه :به دلیل عدم حضور مراکز بهداشت روانی محلی در شبکه ما ،ما
هزینه خدمات نیمه بستری را فقط در صورتی که به عنوان خدمات سرپایی
بیمارستانی ارائه شوند پرداخت میکنیم.

قوانین دریافت مجوز ممکن است اعمال شوند.
خدمات پزشک/ارائهدهنده ،شامل ویزیت در مطب پزشک

$0

ما هزینه خدمات زیر را میپردازیم:
• مراقبتهای پزشکی ضروری و یا خدمات جراحی ارائه شده در
مراکزی چون:
 oمطب پزشک
 oمرکز جراحیهای سرپایی تایید شده
 oبخش سرپایی بیمارستان
• مشاوره ،تشخیص ،و درمان توسط متخصص
• معاینات شنوایی و تعادل پایه که توسط ارائهدهنده اصلی خدمات درمانی
شما ارائه میشوند ،چنانچه پزشک شما آن را تجویز کند تا ببیند به درمان
نیاز دارید یا خیر.
• برخی خدمات درمانی از راه دور ،از جمله برخی از پزشکان و خدمات
سالمت روان
 oشما از این حق انتخاب برخوردار هستید که این خدمات را از
طریق ویزیت حضوری یا از راه تلفنی انجام دهید .اگر انتخاب
کنید که یکی از این خدمات مشاوره را از طریق تلفنی دریافت
کنید ،باید از یکی از ارائهکنندگان خدمات عضو شبکه استفاده
کنید که این خدمات را به روش تلفنی ارائه میدهد.
 oبرای اطالعات دقیق به بخش «ویزیتهای ویدئویی پزشک»
در جدول مزایا مراجعه کنید که در ادامه این بخش آمده است.
ادامه این مزایا در صفحه بعد

?
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Anthem Blue Cross Cal MediConnect Plan

خدماتی که تحت پوشش طرح ما هستند

فصل  :4جدول مزایا

آنچه شما باید بپردازید

خدمات پزشک/ارائهدهنده ،شامل ویزیت در مطب پزشک (ادامه)
• برخی از خدمات درمانی از راه دور ،از جمله مشاوره ،تشخیص و
درمان توسط پزشک یا پرستار برای اعضا در برخی مناطق روستایی
و یا سایر مکانهای مورد تأیید Medicare
• خدمات درمانی از راه دور برای ویزیتهای ماهانه مربوط به بیماری
کلیوی مرحله آخر ( )ESRDبرای اعضای دیالیز در منزل در یک
مرکز دیالیز کلیه بیمارستانی یا دسترسی حیاتی مرکز دیالیز
بیمارستانی ،مرکز دیالیز کلیه ،یا خانه عضو
• خدمات درمانی از راه دور برای تشخیص ،ارزیابی ،یا درمان عالئم
سکته مغزی
• خدمات دورپزشکی برای اعضای مبتال به اختالل سوءمصرف مواد
مخدر یا بروز همزمان اختالل سالمت روانی.
 oمعاینههای مجازی (مثالً ،توسط مکالمه تلفنی یا تصویری) با
پزشک خود بهمدت  5الی  10دقیقه ،اگر بیمار جدید نباشید.
 oارزیابی فایل تصویری و/یا تصاویری که شما برای پزشک
خود ارسال میکنید و توضیحات و پیگیریهایی که پزشکتان
ظرف  24ساعت انجام میدهد ،اگر بیمار جدید نباشید.
• اگر شما بیمار جدید نیستید ،مشاوره های پزشک شما با سایر پزشکان
از طریق تلفن ،اینترنت یا سوابق الکترونیکی سالمت
• نظر دوم توسط یکی دیگر از ارائهدهندگان خدمات شبکه پیش از عمل
جراحی
• مراقبتهای دندانپزشکی غیر معمول .خدمات تحت پوشش محدود به
این موارد هستند:
 oجراحی فک و ساختارهای مربوطه
 oدرمان شکستگیهای فک و استخوانهای صورت
 oکشیدن دندان پیش از پرتو درمانی سرطان نئوپالستیک
 oخدماتی که در صورت ارائه از سوی یک پزشک تحت
پوشش قرار میگیرد

قوانین دریافت مجوز و/یا ارجاع ممکن است اعمال شوند.
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خدماتی که تحت پوشش طرح ما هستند
خدمات پاپزشکی

آنچه شما باید بپردازید
$0

ما هزینه خدمات زیر را میپردازیم:
• معاینه و درمان دارویی یا جراحی مصدومیتها و بیماریهای پا (مانند
زوائد پاشنه و یا انگشت پای چکشی)
• مراقبتهای معمول پا برای کاربران مبتال به امراضی که پاها را
درگیر میکند مانند دیابت
•

این برنامه  12معاینه اضافی معمول در سال برای مراقبت از
پا را نیز شامل میشود

قوانین دریافت مجوز ممکن است اعمال شوند.
معاینات غربالگری سرطان پروستات

$0

برای مردان  50ساله و باالتر ،هزینه خدمات زیر را هر  12ماه یکبار
پرداخت میکنیم:
• بررسی مقعدی دیجیتال
• یک آزمایش آنتی ژن مخصوص پروستات ()PSA

?
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خدماتی که تحت پوشش طرح ما هستند
پروتزها و لوازم مرتبط

آنچه شما باید بپردازید
$0

پروتز جایگزین همه قسمتها یا عملکرد یک اندام یا بخشی از آن میشود .ما
هزینه پروتزهای ذیل و شاید پروتزهایی که ممکن است اینجا ذکر نشده باشند
را میپردازیم:
• کیسههای کولوستومی و لوازم مصرفی مرتبط با مراقبتهای
کولوستومی ()Colostomy
• تغذیه با لوله و وریدی ،شامل کیتهای تأمین غذا ،پمپ ،لوله و آداپتور
تزریق ،محلولها و منابع برای تزریق توسط خود
• ضربان سازها ()Pacemakers
• بندک ()Braces
• کفشهای پروتزی
• دست و پای مصنوعی
• پروتزهای سینه (شامل سینه بند مخصوص پس از عمل برداشت سینه)
• پروتزهای الزم برای جایگزینی کلیه قسمتهای خارجی بدن که بر اثر
بیماری ،آسیب یا نقص مادرزادی برداشته شده یا دچار آسیب شدهاند
• کرم و پوشک مخصوص بی اختیاری ادرار
ما همچنین هزینه برخی لوازم مرتبط با پروتزها را میپردازیم .همچنین
هزینه تعمیر و یا جایگزینی پروتزها را هم میپردازیم.
برخی از هزینههای برداشت آب مروارید و یا عمل آب مروارید را نیز
پوشش میدهیم .برای دریافت جزئیات ،به قسمت «مراقبتهای بینایی» در
ادامه همین بخش مراجعه کنید.
ما هزینه خدمات پروتزهای دندان را پرداخت نمیکنیم.

قوانین دریافت مجوز ممکن است اعمال شوند.
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خدماتی که تحت پوشش طرح ما هستند
خدمات توانبخشی ریوی

آنچه شما باید بپردازید
$0

ما هزینه برنامههای توانبخشی ریوی افرادی که به بیماری مزمن انسداد ریه
( )COPDنسبتا ً شدید و شدید دچار هستند را پرداخت میکنیم .برای
توانبخشی ریوی نیاز به ارجاع از پزشک یا ارائهدهندهای ای دارید که
 COPDرا درمان میکند.
ما هزینه خدمات تنفسی برای بیمارانی که وابسته به دستگاه تنفسی مصنوعی
هستند را پرداخت میکنیم.

قوانین دریافت مجوز ممکن است اعمال شوند.
مشاوره و غربالگری عفونتهای مقاربتی ()STI

$0

ما هزینه غربالگریها برای کالمیدیا ،سوزاک ،سیفلیس و هپاتیت  Bرا
پرداخت خواهیم کرد .این غربالگریها برای زنان باردار و برای برخی از
افرادی که در معرض خطر ابتال به  STIقرار دارند تحت پوشش قرار
میگیرد .یک ارائهدهندۀ مراقبتهای اولیه باید آزمایشها را تجویز کند .این
آزمایشها را هر  12ماه یکبار و یا در مقاطع خاص طی دوران بارداری
پوشش میدهیم.
ما همچنین هزینه حداکثر دو جلسه مشاوره حضوری و مشاوره رفتاری
فشرده را هر سال برای بزرگساالن فعال از نظر جنسی که در معرض ابتال
به  STIهستند ،پرداخت میکنیم .هرجلسه بین  20الی  30دقیقه است .ما
هزینه این جلسات مشاوره را به عنوان خدماتی پیشگیرانه فقط در صورتی
پرداخت میکنیم که توسط یک ارائهدهندۀ مراقبتهای اولیه ارائه شوند .این
جلسات باید در محیط مراقبتهای اولیه مانند مطب پزشک برگزار شود.

?
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خدماتی که تحت پوشش طرح ما هستند
مراقبتهای مرکز پرستاری حرفهای ()SNF

آنچه شما باید بپردازید
$0

ما هزینه خدمات زیر و احتماالً برخی خدمات دیگری که در اینجا فهرست
نشدهاند را پرداخت میکنیم:
• اتاق نیمه خصوصی ،یا در صورت ضرورت پزشکی خصوصی
• وعدههای غذایی ،شامل رژیمهای غذایی خاص
• خدمات پرستاری
• فیزیوتراپی ،کاردرمانی و گفتاردرمانی
• داروهایی که به عنوان بخشی از برنامۀ درمانی دریافت میکنید ،شامل
موادی که به صورت طبیعی در بدن شما وحود دارد مانند فاکتورهای
انعقاد خون
• خون ،شامل نگهداری و تزریق
• لوازم مصرفی پزشکی و جراحی که از سوی مرکز پرستاری ارائه
میشود.
• آزمونهای آزمایشگاهی تجویز شده توسط مرکز پرستاری
• عکسبرداری اشعه ایکس و سایر خدمات رادیولوژی که توسط مراکز
پرستاری ارائه میشوند
• وسایلی همچون صندلی چرخدار که معموال توسط مراکز پرستاری
ارائه میشوند
• خدمات پزشک /خدماتدهنده
شما معموالً مراقبتهای مورد نیاز خود را از تسهیالت عضو شبکه دریافت
میکنید .با این وجود میتوانید این خدمات را از مراکز خارج از شبکه ما نیز
دریافت کنید .در صورت پذیرش مبالغ پیشنهادی برنامۀ ما از سوی مراکز
زیر ،میتوانید خدمات مورد نیازتان را از آنها دریافت نمایید:
• خانه پرستاری سالمندان و یا خانه بازنشستگان تحت پایش ،که دقیقا ً
پیش از بستری در بیمارستان در آن جا زندگی میکرده اید (در
صورتی که خدمات پرستاری ارائه دهد).
• مرکز پرستاری که وقتی بیمارستان را ترک میکنید ،همسر یا همخانه
قانونی شما آنجا زندگی میکند.

قوانین دریافت مجوز ممکن است اعمال شوند.

?

اگر سؤالی دارید ،لطفا ً از  8صبح تا  8شب روزهای دوشنبه تا جمعه با Anthem Blue Cross Cal MediConnect Plan
به شماره ) 1-888-350-3447 (TTY: 711تماس بگیرید .هزینه این تماس رایگان است .برای کسب اطالعات بیشتر ،از وبسایت
98
 duals.anthem.comبازدید کنید.

کتابچه راهنمای اعضای

فصل  :4جدول مزایا

Anthem Blue Cross Cal MediConnect Plan

خدماتی که تحت پوشش طرح ما هستند
ورزشدرمانی نظارتشده ()SET

آنچه شما باید بپردازید
$0

طرح هزینه  SETبرای اعضای مبتال به بیماری سرخرگ محیطی
سمپتوماتیک ( )PADکه برای  PADاز پزشک معالج  PADخود ارجاع
داشته باشند را پرداخت خواهد کرد .طرح هزینه موارد زیر را پرداخت
میکند:
• اگر تمامی شرایط  SETبرآورده شده باشد ،حداکثر  36جلسه طی یک
دوره  12هفتهای
• درصورت تشخیص الزام ازسوی ارائهدهنده خدمات پزشکی 36 ،جلسه
اضافه درطول زمان
برنامه  SETباید به این صورت باشد:
• جلسات  30الی  60دقیقهای برنامه آموزش ورزش درمانی برای افراد
مبتال به  PADکه بهدلیل گردش خون ضعیف دچار گرفتگی (لنگ
زدن) هستند.
• در بخش خدمات سرپایی بیمارستان و یا در مطب یک پزشک
ارائه شود
• توسط پرسنل واجد شرایطی ارائه شوند که اطمینان حاصل میکنند که
مزایا بیش از آسیبها بوده و در ورزش درمانی برای  PADآموزش
دیده اند
• تحت نظارت مستقیم یک پزشک ،دستیار پزشک ،یا متخصص
پرستار/پرستار بالینی آموزشدیده در هر دو زمینه فنون اولیه و
پیشرفته حمایت از زندگی ارائه شوند

قوانین دریافت مجوز ممکن است اعمال شوند.
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خدماتی که تحت پوشش طرح ما هستند
مراقبت فوری

آنچه شما باید بپردازید
$0

مراقبت فوری برای موارد زیر ارائه میشود:
• مورد غیراورژانسی که به مراقبت درمانی فوری نیاز دارد ،یا
• بیماری ناگهانی ،یا
• مصدومیت ،یا
• بیماری که نیازمند مراقبتهای فوری است.
در صورت نیاز به مراقبتهای فوری ابتدا سعی کنید به خدماتدهندگان
شبکه مراجعه کنید .اما اگر نمیتوانید به خدماتدهندگان شبکه دسترسی پیدا
کنید ،میتوانید مراقبتها را از ارائهدهندگان خارج از شبکه دریافت کنید.
خدمات اضطراری و فوری درسراسر جهان تا سقف مجموع  $10,000در
هرسال تقویمی پوشش داده میشوند .این محدودیت هزینهای فقط برای خدمات
خارجاز ایاالتمتحده است.
برای جزییات بیشتر ،با طرح تماس بگیرید.
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آنچه شما باید بپردازید

خدماتی که تحت پوشش طرح ما هستند
ویزیت ویدئویی پزشک

$0

 LiveHealth® Onlineبه شما امکان میدهد که پزشکان و
درمانگرها/روانشناسان دارای مجوز را از طریق ویدیوی زنده و دوطرفه
در گوشی هوشمند ،تبلت یا رایانهتان مالقات کنید .شروع این کار آسان
است! میتوانید در  livehealthonline.comثبتنام کنید یا برنامه رایگان
 LiveHealth Onlineتلفنهمراه را دانلود و توسط آن ثبتنام کنید .مطمئن
شوید که کارت بیمه سالمتتان در دسترس باشد باید به چند سؤال پاسخ دهید.
ثبت نام رایگان:
هنگام ثبتنام ،باید اطالعات بیمه درمانی خود را وارد کنید ،پس کارت
عضویت خود را دمدست داشته باشید.
مزایای ویزیت ویدئویی پزشک:
• این ویزیت درست مانند ویزیت حضوری پزشک شماست ،با این تفاوت
که با دوربین وب انجام میشود.
• این گزینه درمانی عالی برای مواقعی است که پزشکتان نمیتواند شما
را ویزیت کند .پزشکان دارای بورد میتوانند در  24ساعت شبانهروز و
 7روز هفته درمورد بیشتر عارضههای شایع مانند آنفوالنزا،
سرماخوردگی ،سرخچشمی و غیره به شما کمک کنند.
• پزشک میتواند در صورت لزوم ،نسخه را به داروخانه انتخابی شما
ارسال کند1.
• اگر احساس اضطراب ،نگرانی یا دوره دشواری دارید ،میتوانید وقت
بگیرید و از خانهتان یا در جاده ،با درمانگر یا روانشناس مجاز صحبت
کنید .در اکثر موارد ،میتوانید وقت بگیرید و ظرف چهار روز یا کمتر،
با درمانگر یا روانشناس مالقات کنید2.
ویزیت ویدئویی پزشک به منظور تکمیل ویزیتهای حضوری با پزشک
دارای بورد که برای اکثر درمانها در دسترس هستند طراحی شده است.
 LiveHealth Onlineنام تجاری ،Health Management Corporation
شرکت جداگانهای است که خدمات سالمت از راه دور را از طرف این طرح
ارائه میدهد.
ادامه این مزایا در صفحه بعد
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ویزیت ویدئویی پزشک (ادامه)
 .1داروها بر اساس توصیه پزشک و قوانین (مقررات) ایالتی تجویز
میشوند LiveHealth Online .در بیشتر ایالتها موجود است و انتظار
میرود که در آینده نزدیک ،گسترش بیشتری پیدا کند .لطفا ٌ برای دریافت
جزئیات بیشتر درباره محدوده خدمات ،نقشه واقعدر livehealthonline.com
را ببینید.
 .2نوبت مالقات بر اساس موجودی وقت خالی درمانگر/روانشناس تعیین
میشود .روانشناسان یا درمانگران ویدئویی نمیتوانند دارو تجویز کنند.
مراقبتهای بینایی

$0

ما هزینه خدمات زیر را میپردازیم:
• یک معاینه چشم ساالنه معمول؛ و
• هر دو سال یکبار ،تا سقف  $175برای عینک (فریم و عدسی) یا تا
سقف  $175برای لنزهای تماسی.
ما هزینههای سرپایی پزشکی مربوط به معاینه و درمان بیماریها و
مصدومیتهای چشم را میپردازیم .به عنوان مثال ،این شامل آزمایشات
چشم ساالنه برای رتینوپاتی دیابتی برای افراد مبتال به دیابت و درمان برای
دژنراسیون ماکوالر مربوط به سن میباشد.
برای افراد با ریسک باالی ابتال به آب سیاه (گلوکوم) ،هر سال هزینه یک
غربالگری گلوکوم را میپردازیم .افراد با ریسک باالی گلوکوم عبارتند از:
• افراد دارای سابقه خانوادگی گلوکوم
• افراد مبتال به دیابت
• آمریکاییهای آفریقاییتبار  50ساله و باالتر
• آمریکاییهای التینتبار  65ساله و باالتر
هزینه عینک یا یک جفت لنز تماسی پس از هر عمل آب مروارید ،در
صورتی که پزشک یک لنز داخل چشمی قرار دهد  ،پرداخت میشود .اگر
دو عمل جراحی آب مروارید جداگانه داشته باشید ،باید پس از هر عمل یک
عینک دریافت کنید .شما نمیتوانید دو عینک را بعد از جراحی دوم دریافت
کنید ،حتی اگر یک عینک بعد از جراحی اول دریافت نکرده باشید).

قوانین دریافت مجوز ممکن است اعمال شوند.
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خدماتی که تحت پوشش طرح ما هستند
ویزیت پیشگیرانه «»Welcome to Medicare

آنچه شما باید بپردازید
$0

ما هزینه ویزیت پیشگیرانه « »Welcome to Medicareکه فقط یک بار
انجام میشود را میپردازیم .این ویزیت شامل موارد ذیل است:
• بررسی وضعیت سالمت شما،
• آموزش و مشاوره در مورد خدمات پیشگیرانهای که شما نیاز دارید
(شامل واکسن ها و غربالگری ها) ،و
• ارجاع مورد نیاز یا سایر مراقبتها در صورت نیاز.
توجه :ما تنها درطول  12ماه اول که شما دارای بخش  Medicare Bهستید
هزینه معاینه پیشگیرانه ««( »Welcome to Medicareخوشآمدگویی به
 )»Medicareرا پوشش میدهیم .وقتی نوبت معاینه میگیرید ،به مطب
پزشک خود بگویید که میخواهید برای معاینه پیشگیرانه « Welcome to
 »Medicareوقت بگیرید.

?
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 .Eمزایای تحتپوشش خارج از Anthem Blue Cross Cal MediConnect Plan
خدمات زیر تحتپوشش  Anthem Blue Cross Cal MediConnect Planنیستند،اما ازطریق  Medicareیا
 Medi-Calدردسترس هستند.
California Community Transitions (CCT) .E1

) California Community Transitions (CCTاز سازمانهای پیشرو محلی استفاده میکند تا به سهامداران
واجدشرایط  Medi-Calکه حداقل  90روز متوالی در مرکزی بستری بودهاند کمک کند به اجتماع بازگردند و
بهصورت ایمن در محیط اجتماع بمانند .برنامه  CCTتأمین هزینه مالی خدمات هماهنگی انتقال در دوره پیشاز گذار و
برای  365روز در دوره پساز گذار را بهمنظور کمک به سهامداران درجهت بازگشت به محیط جامعه ،به عهده
میگیرد.
شما میتوانید خدمات هماهنگی انتقال را از هر سازمان  CCT Leadکه به کانتی محل سکونت شما خدمات میدهد،
دریافت کنید .میتوانید فهرست سازمانهای پیشرو  CCTو مناطق تحتپوشش آنها را در وبسایت «اداره خدمات
مراقبتهای درمانی» ( )Department of Health Care Servicesبه نشانی زیر پیدا کنید:
.www.dhcs.ca.gov/services/ltc/Pages/CCT
برای خدمات هماهنگی انتقال :CCT
 Medi-Calهزینه خدمات هماهنگی انتقال را پرداخت میکند .شما هیچگونه هزینهای بابت این خدمات نمیپردازید.
برای خدماتی که ربطی به انتقال  CCTشما ندارند:
ارائهدهنده ،صورتحساب خدمات دریافتی شما را به  Anthem Blue Cross Cal MediConnect Planارسال میکند.
 Anthem Blue Cross Cal MediConnect Planپساز دوره گذار ،هزینه این خدمات را پرداخت خواهد کرد .شما
هیچگونه هزینهای بابت این خدمات نمیپردازید.
درحالیکه خدمات هماهنگی گذار  CCTرا دریافت میکنید Anthem Blue Cross Cal MediConnect Plan ،هزینه
خدماتی که در جدول مزایا بخش  Dاین فصل ذکر شده است را پرداخت خواهد کرد.
عدم تغییر در مزایای پوشش دارویی :Anthem Blue Cross Cal MediConnect Plan
داروهایی که توسط  CCTتحت پوشش نیستند .شما به دریافت مزایای همیشگی دارویی خود از Anthem Blue Cross
 Cal MediConnect Planادامه خواهید داد .برای کسب اطالعات بیشتر ،لطفا ً به فصل  5مراجعه کنید.

توجه :اگر به خدمات انتقال از طرفی غیر از  CCTنیاز دارید ،باید با ( Care Navigatorهدایتگر مراقبتی) خود تماس
بگیرید تا این خدمات را ترتیب دهد .منظور از خدمات انتقالی غیر  CCTاین است که خدمات مراقبتی مورد نظر شما
ربطی به انتقال شما از یک موسسه/مرکز ندارد.
Medi-Cal Dental Program .E2

برخی خدمات دندانپزشکی ،به عنوان مثال خدمات زیر ،از طریق  Medi-Cal Dental Programدر دسترس هستند:
• معاینات اولیه ،عکسبرداری با اشعه ایکس ،جرمگیریها ،و درمانها با فلوراید
• ترمیمها و تاجهای دندان
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• درمان روت کانال
• گذاشتن دندان مصنوعی ،تنظیم ،ترمیم و ریالین
مزایای دندانپزشکی در  Medi-Cal Dental Programبر مبنای ارائه خدمات در ازای پرداخت هزینه در دسترس
میباشد .برای کسب اطالعات بیشتر ،یا درصورت نیاز به کمک برای پیداکردن دندانپزشکی که
 Medi-Cal Dental Programرا میپذیرد ،لطفا ً با مرکز خدمات اعضا به شماره  1-800-322-6384تماس بگیرید
(کاربران  TTYبا شماره  1-800-735-2922تماس بگیرند) .این تماس رایگان است .کارکنان برنامه
( Medi-Cal Dental Services Programبرنامه خدمات دندانپزشکی) از  8صبح تا  5عصر روزهای دوشنبه تا جمعه
آماده کمک به شما هستند .همچنین میتوانید برای کسب اطالعات بیشتر به وبسایت  dental.dhcs.ca.gov/مراجعه کنید.
عالوه بر سرویس ارائه خدمات در ازای پرداخت هزینه  ،Medi-Cal Dental Programشما میتوانید مزایای
دندانپزشکی را از طریق طرح مراقبتهای مدیریت شده دندانپزشکی دریافت کنید .طرح مراقبتهای مدیریت شده
دندانپزشکی فقط در لس آنجلس کانتی در دسترس هستند .برای کسب اطالعات بیشتر درباره طرحهای بیمه
دندانپزشکی ،کمک در شناسایی طرح بیمه دندانپزشکی خود یا تعویض طرحهای بیمه دندانپزشکیتان ،لطفا ً از  8صبح
تا  6عصر روزهای دوشنبه تا جمعه با  Health Care Optionsبه شماره  1-800-430-4263تماس بگیرید (کاربران
 TTYبا شماره  1-800-430-7077تماس بگیرند) .هزینه این تماس رایگان است.

 .E3مراقبت در آسایشگاه بیماریهای العالج
میتوانید از هر برنامه آسایشگاه بیماریهای العالج که دارای مجوز  Medicareباشد ،مراقبت دریافت کنید .شما این
حق را دارید که در صورت تشخیص خدماتدهندهتان و مدیر پزشکی آسایشگاه بیماران رو به مرگ مبنی بر اینکه
شما مبتال به بیماری العالج و وخیم هستید ،اقامت در آسایشگاه بیماران رو به مرگ را انتخاب کنید .یعنی بیماری شما
بسیار وخیم باشد و انتظار رود که شش ماه یا کمتر زنده بمانید .پزشک آسایشگاه شما میتواند عضو شبکه و یا خارج
از شبکه باشد.
برای کسب اطالعات بیشتر درباره مواردی که  Anthem Blue Cross Cal MediConnect Planهزینهها را طی
دورانی که در آسایشگاه بیماریهای العالج خدمات دریافت میکنید پرداخت میکند ،به جدول مزایا در بخش  Dاین
فصل مراجعه کنید.
برای خدمات آسایشگاهی بیماران العالج و خدمات تحتپوشش بخش  Aیا  B Medicareکه با تشخیص
بیماری العالج شما مرتبط است:
•

خدماتدهنده آسایشگاه صورتحساب خدمات شما را از  Medicareمطالبه خواهد کردMedicare .

هزینه خدمات آسایشگاهی بیماران رو به مرگ مرتبط با پیشبینی بیماری العالج را پرداخت خواهد
کرد .شما هیچگونه هزینهای بابت این خدمات نمیپردازید.
برای خدمات تحتپوشش بخش  Aیا  B Medicareکه با تشخیص بیماری العالج شما مرتبط نیست (بهغیر
از مواردی که نیاز به خدمات مراقبت اضطراری یا فوری دارند):
• ارائهدهنده ،صورتحساب خدمات دریافتی شما را برای  Medicareارسال میکند Medicare .هزینه
خدمات تحتپوشش بخش  Aیا  B Medicareرا پرداخت خواهد کرد .شما هیچ هزینهای برای این
خدمات نخواهید پرداخت.
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برای داروهایی که ممکن است تحتپوشش مزایای بخش Medicare D
 Anthem Blue Cross Cal MediConnect Planباشند:

• داروها هیچگاه به طور همزمان تحت پوشش آسایشگاه و برنامۀ ما نیستند .برای کسب اطالعات
بیشتر ،لطفا ً به فصل  5مراجعه کنید.
توجه :در صورت نیاز به خدمات غیر آسایشگاهی ،باید با مدیر پرونده خود تماس بگیرید تا ترتیب خدمات مورد نظر
را بدهد .مراقبتهای غیرآسایشگاهی ربطی به پیشبینی بیماری العالج ندارند.

 .E4خدمات پشتیبانی در منزل ()IHSS
 IHSSیک برنامه است که به شما اجازه میدهد که خدماتدهنده مراقبت در منزل خود را انتخاب کنید ،اگر بدون
ایمنی در خانه خود باقی بمانید .خدمات  IHSSشامل و نه محدود به موارد زیر است :نظافت خانه ،تهیه غذا،
شستشوی لباس ،خرید مواد غذایی ،مراقبت شخصی ،همراهی در مالقاتهای پزشکی و سایر خدمات .جهت
واجدشرایط بودن برای  ،IHSSباید بیشاز  65سال سن داشته باشید ،نابینا یا معلول باشید .در بیشتر موارد ،درآمد
شما باید کمتر از سطح مورد نیاز در  Supplemental Security Income/State Supplementary Programباشد
یا اینکه واجد همه شرایط درآمدی  Medi-Calباشید .برای کسب اطالعات بیشتر درباره  ،IHSSاز  8صبح تا 5
عصر روزهای دوشنبه تا جمعه با  1-888-944-4477یا  1-213-744-4477تماس بگیرید.

 .Fمزایای تحتپوشش  Anthem Blue Cross Cal MediConnect Plan, Medicareیا
Medi-Cal
در این بخش مواردی ذکر شده است که خارج از پوشش این بیمه درمانی هستند .منظور از مستثنی مزایایی است که نه
ما و نه  Medicareو  Medi-Calهزینه آنها را پرداخت نمیکنیم.
فهرست ذیل حاوی خدمات و اقالمی است که در هیچ شرایطی تحت پوشش ما قرار نمیگیرند و مواردی که فقط در
برخی شرایط خاص پوشش داده میشوند.
ما هزینه مزایای پزشکی مستثنی مندرج در این بخش (یا هر جای دیگر در این کتابچه راهنمای اعضا) را مگر در
شرایط خاص پرداخت نخواهیم کرد .اگر فکر میکنید که ما باید هزینه خدماتی که تحت پوشش نیستند را بپردازیم،
میتوانید درخواست تجدیدنظر کنید .برای کسب اطالعات درباره چگونگی درخواست تجدیدنظر ،به فصل 9
مراجعه کنید.
به غیر از موارد مستثنی یا محدودیتهای شرح داده شده در جدول مزایا ،اقالم و خدمات زیر توسط بیمه ما پوشش داده
نمیشوند:
• خدماتی که بر اساس استانداردهای  Medicareو « Medi-Calمنطقی و یا از نظر پزشکی ضروری»
تشخیص داده نشود ،مگر آنکه این خدمات در طرح ما تحت پوشش باشد.
• درمانهای پزشکی و جراحی ،اقالم و داروهای آزمایشی ،مگر آنکه تحت پوشش  Medicareیا یک
پژوهش بالینی مورد تأیید  Medicareیا طرح ما باشد .برای کسب اطالعات بیشتر درمورد مطالعات
تحقیقات بالینی ،به فصل  3مراجعه کنید .درمان و اقالم تحقیقاتی مواردی هستند که اکثریت جامعه
پزشکی آنها را قبول ندارند.
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• درمان جراحی چاقی مفرط ،به استثناء مواردی که دارای ضرورت پزشکی است و  Medicareهزینه
آن را میپردازد.
• اتاق خصوصی در بیمارستان مگر آنکه دارای ضرورت پزشکی باشد.
• پرستاران خصوصی.
• اقالم شخصی در اتاق شما در یک بیمارستان یا مرکز پرستاری مانند تلفن یا تلویزیون.
• خدمات پرستاری تمام وقت در منزل.
• هزینههای دریافتی توسط بستگان درجه یک و یا اعضای خانوار شما.
• روشها یا خدمات تقویتی اختیاری (شامل کاهش وزن ،رشد مو ،فعالیت جنسی ،فعالیت ورزشی،
اهداف زیبایی ،جلوگیری از پیری و کارآیی روانی) ،به غیر از مواردی که از ضرورت پزشکی
برخوردار باشند.
• جراحی یا سایر اعمال زیابیی مگرآنکه به دلیل آسیب دیدگی در تصادف و یا جهت اصالح ساختار
نادرست بخشی از بدن انجام شود .با این حال ما هزینه ترمیم پستان پس از عمل برداشتن قسمتی از آن
و نیز مطابقت دادن پستان دیگر با آن را میپردازیم.
• خدمات کایروپراتیک و جابجا کردن ستون فقرات به غیر از تغییرات در ستون فقرات مطابق با
رهنمودهای پوشش.
• مراقبت از پا به طور منظم ،به جز مواردی که در خدمات پاپزشکی در بخش  Dاز مزایا توضیح داده
شده است.
• کفشهای ارتوپدیک،مگر آنکه کفش خود بخشی از پای مصنوعی بوده و در هزینه آن منظور شده
باشد و یا متعلق به افراد مبتالبه پای دیابتی باشد.
• لوازم کمکی پا به غیر از کفشهای ارتوپدیک و طبی برای افراد مبتال به بیماری پای دیابتی.
• کراتوتومی شعاعی  ،عمل لیزیک ،و سایر خدمات ضعف بینایی.
• معکوس کردن فرآیندهای عقیم سازی و لوازم ضدبارداری بدون نسخه
• خدمات درمان طبیعی (استفاده از درمانهای طبیعی یا جایگزین).
• خدماتی که در مراکز ) Veterans Affairs (VAارائه میشود .با این وجود ،هنگامی که یک ارتشی
بازنشسته خدمات اضطراری در یک بیمارستان ( VAمخصوص ارتشیهای بازنشسته) دریافت میکند
و سهم بیمار برای  VAبیش از سهم بیمار در بیمه درمانی ما باشد ،ما مابه التفاوت را به ارتشیهای
بازنشسته بازپرداخت میکنیم .شما همچنان مسئول پرداخت مبالغ هم پرداختی هستید.
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مقدمه
این فصل قوانین مربوط به دریافت داروهای نسخهای سرپایی را توضیح میدهد .اینها داروهایی هستند که ارائهدهنده
خدمات برای شما سفارش میدهند و شما آنها را از داروخانه یا از طریق سفارش پستی دریافت میکنید .شامل داروهای
تحتپوشش بخش  D Medicareو  Medi-Calاست .اصطالحات کلیدی و تعاریف آنها به ترتیب حروف الفبا در فصل
آخر کتابچه راهنمای اعضا آمده است.
 Anthem Blue Cross Cal MediConnect Planداروهای زیر را نیز پوشش میدهد ،گرچه در این فصل به آنها
پرداخته نخواهد شد.
• داروهای تحتپوشش بخش  .A Medicareاین داروها شامل برخی داروهایی است که وقتی در
بیمارستان یا مرکز پرستاری هستید ارائه میشود.
• داروهای تحتپوشش بخش  .B Medicareاین داروها شامل برخی داروهای شیمیدرمانی ،برخی
داروهای تزریقی که در مطب پزشک یا دیگر ارائهدهندگان و داروهایی که در کلینیک دیالیز به شما
ارائه میشود را دربرمیگیرد .برای کسب اطالعات بیشتر درباره اینکه کدام داروهای بخش B
 Medicareپوشش داده میشوند ،به جدول مزایا در فصل  4مراجعه کنید.
مقررات داروهای تحت پوشش طرح برای بیماران سرپایی
مادامی که قوانین این بخش از کتابچه را رعایت کنید ،داروهای شما را پوشش میدهیم.
 .1یک پزشک یا خدماتدهنده دیگر باید برای شما نسخه بنویسد .این شخص اغلب ارائهدهندۀ مراقبتهای
اولیه ( )PCPشما میباشد .اگر ارائهدهنده اصلی خدمات درمانی ،شما را برای دریافت مراقبت ارجاع داده
باشد ،این فرد میتواند خدماتدهنده داخل شبکه دیگری نیز باشد.
 .2نسخهتان را از داروخانههای عضو شبکه دریافت کنید.
 .3داروی تجویزی شما باید در فهرست داروهای تحت پوشش طرح باشد .ما به اختصار آن را «فهرست
دارویی» مینامیم.
• اگر دارو در فهرست دارو نباشد ،شاید بتوانیم با قائل شدن استثناء برای شما آن را پوشش دهیم.
• برای اطالع از نحوه درخواست برای قائل شدن استثناء ،به فصل  9مراجعه کنید.
 .4داروی شما باید برای عارضه پزشکی پذیرفتهشده مصرف شود .بدین معنی که استفاده از دارو به تصویب
سازمان مواد غذایی و دارویی رسیده باشد یا مورد تأیید مراجع پزشکی خاصی باشد .عالمت پزشکی
پذیرفتهشده به تشخیص یا شرایطی اطالق میشود که دارو تجویز میشود ،نه دوزی که برای این عالئم
تجویز میشود .دارو باید برای عالئم پزشکی پذیرفتهشدهای مورد استفاده قرارگیرد که به تشخیص یا
درمان بیماری یا جراحت کمک میکند یا عملکرد بدن (بهجز واکسنهای بخش  Dکه میتوانند برای
پیشگیری از بیماری استفاده شوند) را بهبود ببخشد.
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 .Aدریافت داروهای نسخهای
 .A1دریافت نسخه خود از یک داروخانه عضو شبکه
در بیشتر موارد ،نسخههای شما فقط در صورتی تحت پوشش قرار میگیرند که از یکی از داروخانههای شبکه تهیه شده
باشند .یک داروخانه شبکه دراگ استوری است که با ما برای تامین داروهای نسخهای اعضایمان قرارداد دارد.
میتوانید از هریک از داروخانههای شبکه ما استفاده کنید.
برای یافتن داروخانه شبکه ،میتوانید به فهرست خدماتدهندگان و داروخانهها مراجعه کنید ،به وبسایت ما مراجعه
کنید یا با مرکز خدمات اعضا تماس بگیرید.

 .A2استفاده از کارت عضویت خود در هنگام تحویل یک نسخه
برای دریافت نسخه در داروخانه های عضو شبکه ،کارت عضویت بیمه خود را نشان دهید .داروخانه شبکه
صورتحساب داروی نسخهای تحت پوشش شما را برای ما ارسال میکند.
اگر کارت عضویت بیمه خود را زمان گرفتن نسخه بهمراه نداشته باشید ،از داروخانه بخواهید برای گرفتن اطالعات
الزم با ما تماس بگیرد.
اگر داروخانه نتواند اطالعات الزم را دریافت کند ،ممکن است الزم باشد کل هزینه داروی نسخهدار را هنگام دریافت
آن پرداخت کنید .سپس میتوانید از ما بخواهید که آن را به شما بازپرداخت کنیم .اگر نمیتوانید هزینه دارو را بپردازید،
بالدرنگ با مرکز خدمات اعضا تماس بگیرید .ما هر چه در توان داشته باشیم برای کمک انجام خواهیم داد.
• برای اینکه بدانید چگونه میتوانید از ما درخواست بازپرداخت کنید ،به فصل  7مراجعه کنید.
• در صورت نیاز به کمک برای دریافت داروهای نسخهای خود ،با مرکز خدمات اعضا تماس بگیرید.

 .A3اگر داروخانه عضو شبکه خود را تغییر دهید چکار باید کرد
اگر داروخانه خود را عوض کنید و نیاز به تمدید نسخه خود داشته باشید ،میتوانید یا از ارائهکننده خدمات بخواهید که
یک نسخه جدید برای شما بنویسد یا از داروخانه خود بخواهید که درصورتیکه سهمی از تمدید نسخه باقی مانده است،
نسخه را به داروخانه جدید انتقال دهد.
در صورت نیاز به کمک برای تغییر داروخانه عضو شبکه خود ،میتوانید با مرکز خدمات اعضا تماس بگیرید.

 .A4اگر داروخانه شما شبکه طرح را ترک کند چکار باید کرد
اگر داروخانهای که شما به آن مراجعه میکنید از شبکه این بیمه درمانی خارج شود ،شما باید یک داروخانه عضو شبکه
دیگری را پیدا کنید.
برای یافتن داروخانه شبکه جدید ،میتوانید به فهرست خدماتدهندگان و داروخانهها مراجعه کنید ،به وبسایت ما
مراجعه کنید یا با مرکز خدمات اعضا تماس بگیرید.

 .A5استفاده از یک داروخانه تخصصی
گاهی اوقات ،شما باید نسخه خود را از یکی از داروخانههای تخصصی تهیه کنید .انواع داروخانههای تخصصی
عبارتند از:
• داروخانههایی که داروهای درمان تزریقی خانگی را تامین میکنند.
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• داروخانههایی که دارو برای افراد ساکن مراکز مراقبت بلندمدت مانند آسایشگاهها را تامین میکنند.
 oمعموال ،مراکز مراقبت بلندمدت داروخانههای خودشان را دارند .اگر در یک مرکز مراقبت
بلندمدت اقامت دارید ،ما باید اطمینان حاصل کنیم که شما داروهای مورد نیاز خود را از داروخانه
آن مرکز دریافت کنید.
 oاگر داروخانه مرکز مراقبتهای بلندمدت شما عضو شبکه ما نباشد ،یا شما برای دسترسی به
مزایای دارویی چنین مرکزی مشکل داشته باشید ،لطفا ً با مرکز خدمات اعضا تماس بگیرید.
• داروخانههایی که به  Indian Health Service/Tribal/Urban Indian Health Programخدمات
ارائه میمیدهند .بجز در موارد اضطراری ،تنها آمریکاییهای بومی یا بومیان آالسکا میتوانند از
این داروخانهها استفاده کنند.
• داروخانههایی که تامینکننده داروهایی هستند که برای استفاده از آنها احتیاج به توجه و دستورالعمل
خاصی میباشد.
برای یافتن داروخانه تخصصی ،میتوانید به فهرست خدماتدهندگان و داروخانهها مراجعه کنید ،از وبسایت ما بازدید
کنید یا با خدمات اعضا تماس بگیرید.

 .A6استفاده از خدمات سفارش پستی برای دریافت داروهای خود
برای برخی انواع داروها ،شما میتوانید از خدمات سفارش پستی استفاده کنید .عموما ،داروهایی از طریق سفارش
پستی در دسترس هستند که شما از آنها به طور منظم برای بیماریهای بلندمدت و یا مزمن استفاده میکنید .داروهایی
که طبق بیمه درمانی ما واجد شرایط سفارش پستی هستند در فهرست دارویی ما به عنوان داروهای سفارش پستی
مشخص شدهاند.
خدمات سفارش پستی برنامه ما به شما اجازه میدهد که ذخیره داروی حداکثر  93روز خود را سفارش دهید .میزان
تعرفه سهم بیمهشده برای ذخیره  93روزه با میزان آن برای یک ذخیره یک ماهه یکسان است.
دریافت نسخه خود را از طریق پست
برای دریافت فرم سفارش و اطالعاتی درباره دریافت داروهای نسخهای خود توسط پست ،در  24ساعت شبانهروز
و  7روز هفته ،با مرکز خدمات اعضا داروخانه به شماره ) 1-833-214-3606 (TTY: 711تماس بگیرید .این تماس
رایگان است .یا اینکه در  24ساعت شبانه روز و  7روز هفته با  IngenioRx Home Deliveryبه شماره
) 1-833-203-1738 (TTY: 711تماس بگیرید .این تماس رایگان است.
داروهای نسخهای سفارش پستی را معموالً ظرف  14روز دریافت خواهید کرد .اگر به دالیلی دچار تأخیر در دریافت
دارو با پست شدهاید ،ممکن است هنوز هم بتوانید داروهایتان را از داروخانه محلی خود دریافت کنید .هنگام استفاده از
خدمات سفارش پستی داروخانه برای تمدید نسخه ،باید اطمینان حاصل کنید که به ذخیره دارویی به اندازه کافی در
دسترس خود دارید .در صورت وجود تأخیر یا نیاز فوری به یک دارو ،برای اینکه ذخیره داروییتان تمام نشود
میتوانید نسخه  31روزهای را از داروخانه خردهفروشی دریافت کنید 24 .ساعت شبانه روز 7 ،روز هفته با مرکز
خدمات اعضا داروخانه به شماره ) 1-833-214-3606 (TTY: 711تماس بگیرید .این تماس رایگان است.
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رویه های سفارش پستی
خدمات سفارش پستی برای نسخههای جدیدی که از شما دریافت میکند ،و نسخههای جدیدی که از مطب خدماتدهنده
شما دریافت میکند فرآیندهای متفاوتی دارد ،و نسخههای سفارش پستی شما را تمدید میکند:
 .1نسخههای جدیدی که داروخانه از شما دریافت میکند
داروخانه به طور خودکار داروهای نسخه جدیدی که از شما دریافت کرده است را آماده و ارسال میکند.
 .2نسخههای جدیدی که داروخانه مستقیما ً از ارائهدهنده خدمات شما دریافت میکند
داروخانه به طور خودکار نسخههای جدیدی را که از خدماتدهندگان مراقبتهای بهداشتی دریافت میکند
تمدید میکند و نیازی به بررسی شما ندارد ،اگر:
• استفاده از این برنامه مستلزم استفاده از خدمات سفارش پستی در گذشته است ،یا
• شما برای تحویل اتوماتیک تمام نسخههای جدید که به طور مستقیم از خدماتدهندگان مراقبتهای
بهداشتی دریافت میکنید ،ثبت نام میکنید .میتوانید در  24ساعت شبانه روز و  7روز هفته ،بهوسیله
تماس با  IngenioRx Home Deliveryبه شماره ) ،1-833-203-1738 (TTY: 711تحویل خودکار
تمام نسخههای جدید را در زمان حال یا زمانی دیگر درخواست کنید .این تماس رایگان است.
اگر در گذشته از تحویل پستی استفاده کردهاید و نمیخواهید داروخانه نسخه جدید شما را بهطورخودکار
برایتان ارسال کند ،لطفا ً  24ساعت شبانهروز 7 ،روز هفته با  IngenioRx Home Deliveryبه شماره
) ،1-833-203-1738 (TTY: 711تماس بگیرید .این تماس رایگان است.
اگر هرگز از خدمات تحویل پستی استفاده نکردهاید و یا تصمیم دارید که تمدید خودکار نسخهها را متوقف
کنید ،داروخانه هربار که یک نسخه جدید از یک ارائهدهنده بهداشتی دریافت میکند با شما تماس میگیرد تا
ببینید آیا میخواهید دارو بالفاصله بستهبندی و ارسال شود.
• این کار به شما فرصت میدهد تا مطمئن شوید که داروخانه داروی صحیح (ازجمله اثربخشی ،مقدار و
شکل) را تحویل میدهد و به شما امکان میدهد درصورت الزم سفارش را پیشاز آنکه وارد
صورتحساب و ارسال شود ،لغو کنید یا به تأخیر بیندازید.
• مهم است که هر وقت داروخانه با شما تماس میگیرد به آنها پاسخ دهید تا بدانند با نسخه جدید چه بکنند
و از تأخیر در ارسال آن جلوگیری شود.
برای انصراف از تحویل خودکار نسخههای جدیدی که مستقیما ً از خدماتدهنده درمانی خود دریافت
میکنید ،لطفا ً هر زمان از  24ساعت شبانهروز  7روز هفته با  IngenioRx Home Deliveryبه شماره
) 1-833-203-1738 (TTY: 711تماس بگیرید .این تماس رایگان است.
 .3تمدید نسخهها از طریق سفارش پستی
برای تمدید نسخهتان ،این گزینه را دارید که برای برنامه تمدید خودکار ثبت نام کنید .در این طرح ،وقتی
سوابق ما نشان دهد که داروهای شما رو به اتمام است ،ما به طور خودکار نسخه شما را تمدید میکنیم.

?
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• داروخانه قبل از ارسال هر نسخه با شما تماس میگیرد تا مطمئن شود که نیاز به داروی بیشتری
ندارید .شما میتوانید اگر داروی کافی دارید یا دارویتان تغییر کرده است ،تمدید نسخه برنامهریزیشده
را لغو کنید.
• اگر ترجیح دهید از برنامه تمدید خودکار ما استفاده نکنید ،لطفا  30روز پیش از تاریخی که فکر
میکنید دارویتان تمام میشود با داروخانه خود تماس بگیرید تا مطمئن شوید سفارش بعدی شما به
موقع میرسد.
برای انصراف از برنامه ما که بهطورخودکار تمدید نسخه شما را پست میکند ،لطفا ً هر زمان از  24ساعت
شبانهروز  7روز هفته با  IngenioRx Home Deliveryبه شماره ) 1-833-203-1738 (TTY: 711تماس
بگیرید تا راههای ارتباطی ترجیحی خود را به آنها اطالع دهید .این تماس رایگان است.
به منظور این که داروخانه بتواند با شما برای تأیید سفارش پیش از ارسال تماس بگیرد ،لطفا اطمینان حاصل کنید که
داروخانه از بهترین روش تماس با شما مطلع باشد .برای اطالع دادن راههای ارتباطی ترجیحی خود ،لطفا ً هرزمان از
 24ساعت شبانهروز  7روز هفته با  IngenioRx Home Deliveryبه شماره ) 1-833-203-1738 (TTY: 711تماس
بگیرید .این تماس رایگان است.

 .A7دریافت ذخیره بلندمدت داروها
شما میتوانید در فهرست داروی ما داروهای نگهداری را برای بلندمدت تهیه و نگهداری کنید .داروهای نگهداری
داروهایی هستند که شما از آنها به طور منظم برای شرایط پزشکی دیرینه یا مزمن استفاده میکنید.
برخی داروخانههای شبکه به شما اجازه میدهند ذخیره طوالنی مدتی از داروهای مربوط به بیماریهای مزمن را داشته
باشید .میزان تعرفه سهم بیمهشده برای ذخیره  93روزه با میزان آن برای یک ذخیره یک ماهه یکسان است .فهرست
ارائه دهندگان خدمات و داروخانه ها به شما درباره داروخانههایی که داروهای نگهداری برای مصرف بلندمدت ارائه
میدهند ،اطالعاتی میدهد .شما همچنین میتوانید برای اطالعات بیشتر با مرکز خدمات اعضا تماس بگیرید.
برای برخی انواع داروها ،شما میتوانید از خدمات سفارش پستی این بیمه درمانی برای تهیه داروهای نگهداری برای
مصرف بلندمدت استفاده کنید .برای کسب اطالعات درباره خدمات سفارش پستی ،به بخش باال مراجعه کنید.

 .A8استفاده از داروخانهای که عضو شبکه طرح نیست
عموما ً ما فقط زمانی هزینه داروی خریداری شده از داروخانه خارج از شبکه را پرداخت میکنیم که قادر نباشید از
داروخانههای عضو شبکه استفاده کنید .ما داروخانههای عضو شبکهای داریم که خارج از محدوده پوشش بیمه ما هستند
و شما به عنوان عضوی از بیمه ما میتوانید داروهای خود را از آنها دریافت کنید.
برای نسخههایی که از داروخانههای خارج شبکه گرفته شده باشند در موارد ذیل هزینه را پرداخت خواهیم کرد.
• اگر نسخهها مربوط به مراقبت از اورژانس پزشکی یا مراقبتهای فوری باشد.
• اگر نتوانستید داروهای تحت پوشش را به موقع در منطقه خدمات خود بدست آورید ،زیرا هیچ داروخانه
شبکه در فاصله رانندگی مناسب وجود ندارد که خدمات  24ساعته را فراهم کند.
• اگر میخواهید یک داروی تجویزی را تمدید کنید که به طور معمول در یک داروخانه خرده فروشی و یا
داروخانه داراری سفارش پستی قابل دسترسی نیست (از جمله داروهای با هزینه باال و منحصر به فرد).
• اگر واکسنی دریافت میکنید که از لحاظ پزشکی ضروریست اما تحتپوشش بخش  Medicare Bقرار ندارد.
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در چنین شرایطی ،لطفا ً ابتدا با مرکز خدمات اعضا تماس بگیرید تا متوجه شوید آیا داروخانهای که عضو شبکه باشد در
نزدیکی شما وجود دارد یا خیر.

 .A9بازپرداخت هزینهها در صورتیکه برای نسخه هزینه بپردازید
اگر الزم باشد به داروخانهای خارج از شبکه بیمه مراجعه کنید ،معموالً باید هنگام دریافت داروی خود ،هزینه کامل آن
را پرداخت کنید .میتوانید از طرح درمانی خود بخواهید که به شما بازپرداخت کند.
برای کسب اطالعات بیشتر دراینباره ،به صفحه  7مراجعه کنید.

 .Bفهرست دارویی این طرح
ما یک فهرست داروهای تحت پوشش داریم .ما به اختصار آن را «فهرست دارویی» مینامیم.
داروهای موجود در فهرست دارو توسط ما و با کمک گروهی از پزشکان و داروسازان انتخاب شدهاند .فهرست دارو
شامل قوانینی که باید برای گرفتن داروهایتان رعایت کنید نیز میگردد.
تا زمانیکه شما قوانین توضیح داده شده در این فصل را رعایت کنید ،دارویی را که در فهرست داروی بیمه باشد پوشش
میدهیم.

 .B1داروهای موجود در فهرست دارویی
«فهرست داروها» شامل داروهای تحتپوشش بخش  Medicare Dو برخی داروهای نسخهای و بدون نسخه ( )OTCو
محصوالت تحتپوشش مزایای  Medi-Calشما میشود.
فهرست دارویی شامل داروهای برند و داروهای ژنریک میشود .مواد اولیه داروهای ژنریک مشابه داروهای برند
است .عموما ً ،آنها به اندازه داروهای برند کارآمد بوده و معموالً قیمت کمتری دارند.
برنامۀ ما همچنین برخی داروها و محصوالت خاص  OTCرا پوشش میدهد .برخی داروهای  OTCهزینه کمتری
نسبت به داروهای نسخهای داشته و به همان خوبی هم تاثیر گذار میباشند .برای اطالعات بیشتر با خدمات اعضا
تماس بگیرید.

 .B2روش یافتن یک دارو در فهرست دارویی
برای اینکه بدانید دارویی که مصرف میکنید در فهرست دارویی قرار دارد یا خیر ،میتوانید:
• به جدیدترین فهرست داروی که از طریق پست برای شما ارسال کردهایم مراجعه کنید.
• به وبسایت برنامه به آدرس  duals.anthem.comمراجعه کنید .فهرست دارو در وبسایت ما
همیشه بهروز است.
• برای اطالع از این که آیا دارویی در فهرست داروی بیمه درمانی ما میباشد ،با مرکز خدمات اعضا
تماس بگیرید و یا درخواست کنید تا یک نسخه از فهرست برای شما ارسال گردد.

?
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 .B3داروهایی که در فهرست دارویی نیستند
ما تمامی داروهای نسخهای را پوشش نمیدهیم .برخی داروها در فهرست دارو نیستند چرا که قانون برای
پوشش آن داروها به ما اجازه نمیدهد .در برخی موارد دیگر ،ما تصمیم گرفتهایم که دارویی را در فهرست
دارو قرار ندهیم.
 Anthem Blue Cross Cal MediConnect Planهزینه داروهای مندرج در این بخش را پرداخت نمیکند.
این داروها را داروهای مستثنی شده نام نهادهاند .اگر شما نسخهای را که شامل داروهای مستثنی باشد دریافت
کنید ،باید خودتان هزینه آن را پرداخت کنید .اگر معتقدید برای مورد شما باید هزینه داروی مستثنی را
بپردازیم ،میتوانید درخواست تجدیدنظر کنید( .برای آگاهی از چگونگی ارائه درخواست تجدیدنظر به فصل 9
مراجعه کنید).
سه قانون عمومی برای داروهای خارج از فهرست وجود دارد:
 .1پوشش دارویی بیماران سرپایی برنامه ما (شامل داروهای بخش  Dو  )Medi-Calنمیتواند داروهایی را
تحتپوشش قرار دهد که تحتپوشش بخش  Aیا بخش  B Medicareهستند .داروهای تحتپوشش بخش A
یا بخش  B Medicareبهصورت رایگان تحتپوشش Anthem Blue Cross Cal MediConnect Plan
قرار دارند ،اما جزو مزایای داروهای نسخهای بیماران سرپایی محسوب نمیشوند.
 .2برنامۀ ما نمیتواند دارویی را که خارج از ایاالت متحده و سرزمینهای آن خریداری شده ،پوشش دهد.
 .3استفاده از دارو باید به تأیید ) Food and Drug Administration (FDAرسیده باشد یا در برخی
مراجع پزشکی به عنوان درمان مشکل شما ذکر شده باشد .استفاده دارو یا باید مورد تایید
) Food and Drug Administration (FDAباشد و یا از طریق کتابهای مرجع خاص برای درمان بیماری
شما تایید شده باشد .این کار استفاده تایید نشده نام دارد .بیمه درمانی ما معموال داروهایی که برای استفاده
تایید نشده تجویز میشوند را پوشش نمیدهد.
همچنین طبق قانون ،انواع داروهای مندرج در فهرست زیر تحت پوشش  Medicareیا  Medi-Calقرار ندارند.
• داروهای مورد استفاده برای تقویت باروری
• داروهای مورد استفاده برای اهداف آرایشی و یا تقویت رشد مو
• داروهای مورد استفاده برای درمان اختالالت جنسی یا نعوظ از قبیل ®،Cialis® ، Viagra
® Levitraو ®Caverject
• داروهای بیماران سرپایی وقتی شرکت تولیدکننده دارو اظهار کند که شما باید آزمایشات و
سرویسهایی را که تنها توسط آنها ارائه میشوند انجام دهید

 .B4ردیفهای فهرست دارویی
هر یک از داروهای مندرج در فهرست دارویی در یکی از چهار ( )4رده قرار میگیرند .یک رده یا ردیف دارویی
عبارت است از گروههای دارویی که معموالً از یک نوع میباشند (بعنوان مثال ،رده بندیهای نام تجاری ،ژنریک یا
داروهای بدون نیاز به نسخه (.)OTC
• داروهای ردیف  ،1داروهای عمومی و برند ترجیحی بخش  D Medicareهستند .تعرفه سهم بیمار  0$است.

?
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• داروهای ردیف  ،2داروهای ژنریک و برند ترجیحی و غیرترجیحی بخش  D Medicareهستند .تعرفه
سهم بیمار  0$است.
• داروهای ردیف  ،3داروهای نسخهای ژنریک و برند  Medi-Calمورد تأیید ایالت هستند .تعرفه
سهم بیمار  0$است.
• داروهای ردیف  ،4داروهای بینسخه  (OTC) Medi-Calمورد تأیید ایالت هستند که نیازمند ارائه
نسخهای ازطرف ارائهدهنده شما هستند .تعرفه سهم بیمار  0$است.
برای دانستن اینکه داروی شما در چه ردیفی قرار دارد به فهرست دارویی مراجعه کنید.
مبلغی که برای داروهای هر ردیف پرداخت میکنید در فصل  6آمده است.

 .Cمحدودیتهای برخی داروها
برای برخی داروهای نسخهای ،قوانین ویژهای چگونگی و زمان پوشش این داروها را توسط طرح محدود میکند .به
طور کلی ،مقررات ما شما را تشویق میکنند تا دارویی را دریافت کنید که برای عارضه پزشکی شما فایده دارد و ایمن
و موثر است .وقتی داروی ایمن و کمهزینهتری به همان میزان داروی گرانتر کارایی دارد ،ما انتظار داریم که
خدماتدهنده شما داروی کمهزینهتر را تجویز کند.
اگر مقررات خاصی برای داروی شما وجود داشته باشد ،معموالً به این معنی است که شما و ارائهدهنده خدمات شما
باید گام دیگری بردارید تا ما دارو را پوشش دهیم .به طور مثال ،ممکن است خدماتدهنده درمانی ناگزیر باشد که
تشخیصی را که برای شما داشته به ما بگوید و یا ابتدا نتایج آزمایشات خون را ارائه دهد .اگر شما و یا خدماتدهنده
درمانی شما فکر میکنید که قانون ما نباید شامل شما شود ،باید درخواست استثناء بکنید .ممکن است موافقت بکنیم و یا
نکنیم که به شما اجازه دهیم قبل از انجام مراحل اضافی از دارو استفاده کنید.
برای اطالع از چگونگی طرح درخواست تجدیدنظر ،به فصل  9مراجعه کنید.
 .1محدود کردن استفاده از داروی برند وقتی نوع ژنریک در دسترس است
به طور کلی ،داروی ژنریک همانند داروی برند عمل میکند و معموالً هزینه کمتری دارد .اکثر مواقع ،اگر
نوع ژنریک یک داروی برند(تجاری) موجود باشد ،داروخانههای عضو شبکه ما نوع ژنریک آن را به
شما ارائه میدهند.
• معموالً برای داروهای تجاری تا زمانی که نسخه ژنریک آن وجود داشته باشد هزینه پرداخت
نمی کنیم.
• با این حال ،اگر ارائهدهنده دلیل پزشکی مؤثر نبودن داروی ژنریک را به ما اعالم نماید یا عبارت
«بدون جایگزین» را بر روی نسخهتان برای یک دارو نام تجاری نوشته باشد یا به ما علت اینکه که
نه داروی ژنریک و نه دیگر داروهای تحت پوشش برای درمان یک عارضه برای شما مؤثر نیست
را اعالم کند ،در آن صورت ما داروی دارای نام تجاری را پوشش خواهیم داد.

?
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 .2گرفتن پیشتأییدیه از طرح
برای برخی از داروها ،شما یا پزشکتان باید پیشاز دریافت داروی نسخهای ،از Anthem Blue Cross
 Cal MediConnect Planتأییدیه بگیرید .اگر تأییدیه نگیرید ،ممکن است Anthem Blue Cross
 Cal MediConnect Planدارو را پوشش ندهد.

 .3امتحان کردن داروی متفاوت در ابتدا
به طور کلی ،از شما میخواهیم که پیش از آنکه از ما درخواست پوشش داروهای پر هزینه تری بکنید،
داروهای ارزان تر را امتحان کنید (که اغلب به همان اندازه موثر هستند) .به طور مثال ،اگر داروی الف و
ب هر دو یک نوع بیماری را درمان میکنند و دارو ی الف هزینه کمتری نسبت به داروی ب دارد ،ممکن
است از شما بخواهیم که ابتدا داروی الف را امتحان کنید.
اگر داروی الف برای شما سازگار نباشد ،ما داروی ب را پوشش میدهیم .این عمل درمان مرحلهای نام دارد.
 .4محدودیت مقداری
برای برخی داروها ،مقدار دارویی که میتوانید دریافت کنید محدود است .به این امر محدودیت کمی
(تعدادی) گفته میشود .به طور مثال ،ممکن است مقدار دارویی که با هر نسخه دریافت میکنید را
محدود کنیم.
برای دانستن اینکه آیا هر یک از قوانین باال شامل حال دارویی که شما مصرف میکنید و یا میخواهید مصرف کنید
میشود یا نه ،به فهرست دارویی مراجعه کنید .برای دریافت بهروزترین اطالعات ،با مرکز خدمات اعضا تماس
بگیرید یا به وبسایت ما به آدرس  duals.anthem.comمراجعه کنید.

 .Dدالیل احتمالی عدم پوشش داروی شما
سعی میکنیم پوشش دارویی شما به خوبی برای شما کار کند ،اما گاهی ممکن است برخی داروها آن طور که شما
میخواهید تحت پوشش قرار نگیرند .به عنوان مثال:
• دارویی که میخواهید مصرف کنید تحت پوشش بیمه درمانی ما قرار نمیگیرد .ممکن است این دارو
در فهرست دارو نباشد .ممکن است نسخه ژنریک دارو تحت پوشش باشد اما نسخه برندی که شما
میخواهید مصرف کنید تحت پوشش نباشد .ممکن است دارو جدید باشد و ما هنوز ایمنی و کارایی آن
را بررسی نکرده باشیم.
• دارو تحت پوشش است ،اما مقررات یا محدودیتهای ویژهای در مورد پوشش آن دارو وجود دارد.
همانطور که در قسمت باالی این فصل توضیح داده شد ،برخی داروهای تحت پوشش بیمه درمانی ما
قوانینی دارند که استفاده آنها را محدود میکند .در برخی موارد ،ممکن است شما و یا تجویزکنندهتان
از ما درخواست استثناء برای قانون را داشته باشید.
اگر داروی شما آنطور که دوست دارید تحت پوشش قرار نمیگیرد ،اقداماتی هست که میتوانید انجام دهید.

?
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 .D1دریافت یک ذخیره موقت
در برخی موارد ،زمانی که دارو در فهرست دارو نیست و یا به نحوی محدود شده است میتوانیم به شما ذخیره موقتی
از دارو را بدهیم .این به شما زمان میدهد که با خدماتدهنده درمانیتان درباره گرفتن داروی متفاوت صحبت کنید و یا
از ما بخواهید که دارو را پوشش دهیم.
برای دریافت ذخیره موقت دارو ،شما باید دو قاعده زیر در مورد شما مصداق داشته باشد:
 .1دارویی که شما در حال مصرف آن هستید:
• دیگر در فهرست دارویی نیست ،یا
• هرگز در فهرست دارویی نبوده است ،یا
• در حال حاضر به نحوی محدود شده است.
 .2شما باید در یکی از این موقعیتها باشید:
• شما سال گذشته عضو طرح بوده اید.
 oما تأمین موقتی داروی شما در  90روز اول سال تقویمی را پوشش میدهیم.
 oاین تأمین موقت حداکثر تا  31روز خواهد بود.
 oاگر نسخه شما برای تعداد روزهای کمتری نوشته شده است ،اجازه چند بار تمدید نسخه برای
مصرف دارو طی حداکثر  31روز را میدهیم .شما باید نسخه خود را از یک داروخانه عضو
شبکه دریافت کنید.
 oداروخانههای خدمات بلندمدت ممکن است داروی شما را در مقادیر کمتر ارائه دهند تا از هدر
رفتن آنها جلوگیری شود.
• شما تازه عضو طرح ما شدهاید.
 oتأمین موقت داروی شما طی اولین  90روز عضویتتان در این برنامه درمانی را پوشش خواهیم داد.
 oاین تأمین موقت حداکثر تا  31روز خواهد بود.
 oاگر نسخه شما برای تعداد روزهای کمتری نوشته شده است ،اجازه چند بار تمدید نسخه برای مصرف
دارو طی حداکثر  31روز را میدهیم .شما باید نسخه خود را از یک داروخانه عضو شبکه دریافت کنید.
 oداروخانههای خدمات بلندمدت ممکن است داروی شما را در مقادیر کمتر ارائه دهند تا از هدر رفتن
آنها جلوگیری شود.
• بهمدت بیشاز  90روز در برنامه بودهاید و در مرکز مراقبت بلندمدت زندگی میکنید و فورا ً نیازمند تأمین
دارو هستید.
 oما یک ذخیره دارویی برای مصرف  34روز ،یا کمتر ،در صورتی که نسخه برای مقداری کمتر باشد،
ارائه میدهیم .این عالوه بر ذخیره موقت ذکر شده فوق میباشد.
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 oما عرضه موقت را پوشش خواهیم داد اگر بیش از  90روز در برنامه بوده اید و تغییر در سطح
مراقبت های خود را تجربه کرده اید که نیاز به انتقال از یک مرکز یا مرکز درمان به دیگری دارید .به
عنوان مثال ،بگذارید بگوئیم شما از بیمارستان اخراج شده اید و لیست ترخیص دارو بر اساس لیست
داروهای بیمارستان داده اید .شما ممکن است قادر به دریافت یک بار پر از مواد مخدر .داروی مورد
نیاز ما برای جزئیات بیشتر تماس بگیرید.
 oبرای درخواست ذخیره موقت دارو با مرکز خدمات اعضا تماس بگیرید.
زمانی که ذخیره موقت دارو دریافت میکنید ،باید با خدماتدهندگان خود صحبت کنید تا مشخص شود که هنگام پایان
ذخیره دارویتان چه باید انجام داد .گرینههای شما عبارتست از:
• میتوانید دارویتان را عوض کنید.
ممکن است داروی متفاوتی تحت پوشش بیمه درمانی ما و مناسب شما باشد .شما میتوانید برای گرفتن
فهرست داروهای تحت پوشش که برای درمان بیماریتان استفاده میشوند با مرکز خدمات اعضا تماس
بگیرید .این فهرست میتواند به خدماتدهندگان شما کمک کند تا داروی تحت پوشش مناسب شما را پیدا کنند.
یا
• میتوانید درخواست استثناء کنید.
شما و خدماتدهندگان شما میتوانید از ما درخواست کنید که استثنا قائل شویم .به طور مثال ،میتوانید
از ما بخواهید که دارویی را پوشش دهیم حتی اگر در فهرست دارو نباشد .یا میتوانید از ما بخواهید
که دارو را بدون محدودیت پوشش دهیم .اگر ارائهدهنده شما بگوید دلیل پزشکی موجهی برای استثناء
دارید ،این مسئله میتواند به شما برای درخواست تجدیدنظر کمک کند.
برای کسب اطالعات بیشتر درباره چگونگی طرح درخواست تجدیدنظر ،به فصل  9مراجعه کنید.
در صورت نیاز به راهنمایی در مورد تقاضای استثناء ،میتوانید با خدمات اعضا تماس بگیرید.

 .Eتغییر پوشش داروهای شما
اکثر تغییرات در پوشش دارویی شما  1ژانویه صورت میگیرد .با این وجود ،ما ممکن است طی سال حذف و
اضافههایی در فهرست دارویی ایجاد کنیم .ممکن است قوانین مربوط به داروها را نیز در مواردی تغییر دهیم .برای
مثال ممکن است:
• تصمیم بگیریم که دارویی نیاز به تأییدیه قبلی داشته باشد یا نداشته باشد( .تأییدیه قبلی ،بهمعنای کسب
اجازه از Anthem Blue Cross Cal MediConnect Planپیشاز دریافت دارو میباشد).
• اضافه کردن یا تغییر دادن مقدار دارویی که میتوانید دریافت کنید (که «محدودیت کمیت (مقدار)»
نامیده میشود).
• سختگیریهای موجود برای درمان مرحلهای با دارویی خاص را اضافه کنیم و یا تغییر دهیم( .درمان
مرحلهای به این معنا است که پیش از اینکه دارویی را تحت پوشش قرار دهیم ،الزم است که اول
دارویی دیگر را امتحان کرده باشید.
برای کسب اطالعات بیشتر درمورد این قوانین دارویی ،به بخش  Cاین فصل مراجعه کنید.

?

اگر سؤالی دارید ،لطفا ً از  8صبح تا  8شب روزهای دوشنبه تا جمعه با Anthem Blue Cross Cal MediConnect Plan
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اگر دارویی مصرف میکنید که در ابتدای سال جاری پوشش داده شده است ،ما معموالً در ادامۀ سال ،پوشش آن دارو
را تغییر نخواهیم داد ،مگر اینکه:
• یک داروی جدید و ارزانتر وارد بازار شده باشد که با همان کارآیی داروی موجود در فهرست دارویی
عمل میکند ،یا
• ما متوجه شویم که دارویی ایمن نیست ،یا
• یک دارو از بازار جمع شود.
برای کسب اطالعات بیشتر در مورد اینکه چه موقع لیست دارو تغییر میکند ،همیشه میتوانید:
• فهرست دارویی بهروزشده ما را در  duals.anthem.comیا ازطریق این وبسایت ببینید:
• برای بررسی فهرست بهروز داروها 24 ،ساعت شبانهروز 7 ،روز هفته ،ازطریق شماره
) 1-833-214-3606 (TTY: 711با مرکز خدمات اعضای داروخانه تماس بگیرید .این تماس رایگان است.
برخی از تغییرات در فهرست دارویی بالفاصله اتفاق میافتند .به عنوان مثال:
• داروی ژنریک جدیدی موجود شود .گاهی اوقات ،یک داروی جدید ژنریک وارد بازار میشود که با
همان کارآیی داروی موجود در فهرست دارویی عمل میکند .هنگامی که این اتفاق میافتد ،ممکن است
داروی برند را حذف و داروی جدید ژنریک را اضافه کنیم ،اما هزینههای شما برای داروی جدید به
همان شکل باقی خواهد ماند.
وقتی داروی جدید ژنریک را اضافه میکنیم ،همچنین ممکن است تصمیم بگیریم که داروی برند را در
فهرست نگه داریم اما قوانین یا محدودیتهای پوشش آن را تغییر دهیم.
 oممکن است قبل از اینکه این تغییر را انجام دهیم به شما اطالع ندهیم ،اما به محض ایجاد تغییر،
اطالعاتی را در مورد آن برای شما ارسال خواهیم کرد.
 oشما یا خدماتدهنده همچنین میتوانید درباره این محدودیتها درخواست اعمال «استثنا» کنید .ما
برای شما یک اعالمیه ارسال میکنیم و در آن درباره مراحلی که باید برای درخواست اعمال
استثناء طی شود به شما اطالع رسانی میکنیم .برای کسب اطالعات بیشتر درباره استثناها ،لطفا ً
به فصل  9این کتابچه مراجعه کنید.
• یک دارو از بازار جمع شود .اگر ) Food and Drug Administration (FDAاعالم کند که داروی
مورد مصرف شما ایمن نمیباشد یا تولید کننده دارو آن را از بازار جمع کند ،ما بالدرنگ آن را از
فهرست دارویی حذف خواهیم کرد .اگر شما آن دارو مصرف میکنید ،به شما اطالع خواهیم داد.
ارائهدهنده خدمات پزشکی شما نیز از این تغییر مطلع خواهد شد .وی میتواند با همکاری شما داروی
دیگری را برای عارضهتان پیدا کند.
ما ممکن است تغییرات دیگری اعمال کنیم که بر روی داروهای مورد استفاده شما تأثیر گذار باشد .ما پیشاپیش
درباره این تغییرات دیگر در فهرست دارویی به شما اطالع رسانی خواهیم کرد .این تغییرات ممکن است در این
موارد رخ دهد:
•  FDAراهنمای جدیدی را ارائه دهد و یا دستورالعملهای بالینی جدیدی در مورد یک دارو صادر شود.
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• ما یک داروی ژنریک را به فهرست خود اضافه نمائیم که برای بازار جدید نیست و
 oداروی برندی که در حال حاضر در فهرست دارویی هست را جایگزین کنیم ،یا
 oقوانین یا محدودیتهای پوشش داروی برند را تغییر دهیم.
• یک داروی ژنریک را به فهرست خود اضافه کنیم و
 oداروی برندی که در حال حاضر در فهرست دارویی هست را جایگزین کنیم ،یا
 oقوانین یا محدودیتهای پوشش داروی برند را تغییر دهیم.
وقتی این تغییرات رخ دهند ،ما این اقدامات را انجام خواهیم داد:
• دستکم  30روز پیشاز اعمال تغییر در فهرست داروها ،شما را مطلع خواهیم کرد یا
• موضوع را به شما اطالع داده و ذخیره  31روزه از دارویی را که درخواست تمدید نسخه آن را
کردهاید ،در اختیارتان قرار خواهیم داد.
این کار به شما این فرصت را میدهد که با پزشک معالج خود یا دیگر تجویزکنندگان مشورت کنید .میتوانند در
تصمیمگیری کمکتان کنند:
• آیا داروی مشابهی در فهرست دارویی وجود دارد که بتوانید جایگزین کنید یا
•

برای این تغییرات درخواست استثنا کنید .برای اطالع از چگونگی طرح درخواست تجدیدنظر ،به فصل 9

مراجعه کنید.
ممکن است تغییراتی در داروهایی که مصرف میکنید اعمال کنیم که در حال حاضر تأثیری بر شما نمیگذارند .برای
چنین تغییراتی ،اگر دارویی مصرف میکنید که در ابتدای سال تحت پوشش قرار داده بودیم ،معموالً این دارو را در
ادامه سال از فهرست حذف نمیکنیم یا آن را تغییر نخواهیم داد.
برای مثال ،اگر یکی از داروهایی که مصرف میکنید را حذف کنیم یا مصرف آن را محدود کنیم ،این تغییر بر روی
مصرف داروی شما در ادامۀ سال تأثیری نخواهد داشت.

.Fپوشش دارویی در موارد خاص
 .F1اگر در بیمارستان و یا مراکز پرستاری حرفهای تحت پوشش بیمه درمانی ما اقامت دارید
اگر برای اقامت در یک بیمارستان و یا مرکز پرستاری تخصصی تحت پوشش برنامۀ ما پذیرش شدهاید ،ما معموالً
هزینه داروهای نسخهای در طول مدت اقامتتان را پوشش خواهیم داد .شما مجبور نخواهید بود هزینهای بابت تعرفه
سهم بیمار پرداخت کنید .زمانی که از بیمارستان و یا مرکز پرستاری حرفهای مرخص میشوید ،مشروط بر اینکه همه
قوانین ما برای پوشش رعایت شود ،داروهای شما را پوشش میدهیم.

 .F2اگر در یک مرکز مراقبت بلندمدت اقامت دارید
معموالً ،مراکز مراقبت بلندمدت ،مانند آسایشگاهها ،داروخانه خود را دارند و یا داروخانهای که داروهای تمام ساکنین
آنها را تأمین میکند .اگر در مرکز مراقبت بلندمدت اقامت دارید ،میتوانید داروهای تجویزیتان را از طریق داروخانه
مرکز ،در صورتی که طرف قرارداد ما باشد ،دریافت کنید.
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برای اطالع از اینکه آیا داروخانه مرکز مراقبت بلندمدت شما بخشی از شبکه ما هست یا خیر ،به فهرست
خدماتدهندگان و داروخانهها مراجعه کنید .اگر داروخانه عضو شبکه بیمه نباشد ،یا اگر احتیاج به اطالعات بیشتری
دارید لطفا با مرکز خدمات اعضا تماس بگیرید.

 .F3اگر عضو یک برنامه آسایشگاه بیماریهای العالج مورد تایید  Medicareهستید
داروها هیچگاه به طور همزمان تحت پوشش آسایشگاه و برنامۀ ما نیستند.
• اگر عضو یک آسایشگاه بیماریهای العالج  Medicareهستید و به داروی مسکن ،ضدتهوع ،یبوست
یا ضداضطراب نیاز دارید که تحت پوشش آسایشگاه بیماریهای العالج شما نیست با این دلیل که به
بیماری العالج شما و عارضههای مربوطه آن ربطی ندارد ،برنامۀ ما پیش از آن که بتواند آن دارو را
پوشش دهد باید از تجویزکننده یا ارائهدهنده خدمات آسایشگاه بیماریهای العالج شما نامهای مبنی بر
این که دارو به بیماری شما ربطی ندارد دریافت کند.
• به منظور جلوگیری از تاخیر در دریافت هر داروی نامربوط که بیمه ما باید پوشش دهد ،میتوانید از
خدماتدهنده آسایشگاه خود یا تجویزکننده بخواهید مطمئن شود که ما پیش از مراجعه شما به داروخانه
یک گواهی دریافت کنیم که داروی مورد درخواست شما نامربوط است.
در صورت ترک آسایشگاه ،بیمه ما باید همه داروهای شما را پوشش دهد .به منظور جلوگیری از هر گونه تاخیر در
داروخانه زمانی که مزایای آسایشگاه  Medicareبه پایان میرسد ،شما باید گواهی این که آسایشگاه را ترک کردهاید را
با خود به داروخانه ببرید .به بخشهای پیشین این فصل مراجعه کنید که درمورد قوانین داروهای تحتپوشش بخش D
توضیح میدهد.
برای کسب اطالعات بیشتر درباره مزایای آسایشگاههای بیماران العالج ،به فصل  4مراجعه کنید.

 .Gبرنامههای ایمنی و مدیریت دارو
 .G1برنامههای کمک به اعضا برای استفاده بیخطر از دارو
هر بار که نسخهای را تجدید میکنید ،ما مشکالت احتمالی مربوطه ،از قبیل خطاهای دارو یا داروهایی که از
وضعیتهای زیر برخوردار باشند را بررسی میکنیم:
• داروهایی که ممکن است به این دلیل که شما داروی دیگری با همان تاثیرات مصرف میکنید مورد نیاز نباشند.
• داروهایی که ممکن است برای سن و جنسیت شما بی خطر نباشند.
• داروهایی که ممکن است به دلیل استفاده همزمان به شما آسیب برسانند
• داروهایی که حاوی موادی هستند که شما به آنها حساسیت دارید یا ممکن است حساسیت داشته باشید
• داروهایی که مقدار مواد مخدر دارویی آنها در حد ناامنی است
اگر مشکل احتمالی در استفاده شما از داروهای نسخهای مشاهده کنیم ،با ارائهدهندگانتان همکاری میکنیم تا مشکل را
رفع کنیم.
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 .G2برنامههایی برای کمک به اعضا در مدیریت داروهای خود
اگر برای ناراحتیهای دیگری دارو مصرف میکنید و/یا عضو برنامه مدیریت دارو ()Drug Management Program
هستید تا به شما در مصرف بیخطر داروهای مخدرتان کمک کنند ،ممکن است برای دریافت خدمات بدون هزینه از
طریق یک برنامه مدیریت درمان دارویی ( )medication therapy managementیا به اختصار ( )MTMواجد شرایط
باشید .این برنامه به شما و خدماتدهنده شما کمک میکند مطمئن شوید که داروهای شما برای بهبود سالمتتان کارساز
هستند .یک داروساز یا متخصص امور پزشکی دیگر مرور جامعی از همه داروهای شما ارائه خواهد داد و درباره
موارد زیر با شما صحبت خواهد کرد:
• چگونه میتوانید حد اکثر استفاده از داروهایی که مصرف میکنید را ببرید
• هر نگرانی که داشته باشید ،مانند هزینه و عوارض داروها
• بهترین نحوه مصرف دارو چگونه است
• هر نوع سوال یا مشکلی که ممکن است درباره نسخه خود و داروهای بدون نسخه داشته باشید
به شما یک نسخه کتبی از این گفتگو ارائه خواهد شد .در این خالصه یک برنامه عملی دارویی گنجانده میشود که به
شما توصیه میکند برای بهترین استفاده از داروی خود چه کنید .همچنین یک فهرست دارویی شخصی دریافت خواهید
کرد که شامل همه داروهایی که مصرف میکنید و دلیل مصرف آنها خواهد بود .عالوه بر این ،در مورد دفع بیخطر
داروهای تجویزی که مواد كنترل شده هستند ،اطالعاتی به دست خواهید آورد.
فکر خوبی است که جلسه مرور داروهای خود را پیش از جلسه ساالنه «تندرستی» خود داشته باشید تا بتوانید با پزشک
خود درباره برنامه عملی و فهرست دارویی خود صحبت کنید .برنامه عملی و فهرست دارویی خود را به وقت مالقات
یا زمان گفتگو با پزشکان ،داروسازان ،و دیگر متخصصین درمانی خود به همراه ببرید .در صورت مراجعه به
بیمارستان یا اتاق اورژانس فهرست دارویی خود را همراهتان ببرید.
برنامههای مدیریت دارو درمانی برای اعضا واجد شرایط داوطلبانه و رایگان است .اگر برنامهای داشته باشیم که
متناسب نیازهای شما باشد ،شما را در این برنامه ثبت نام کرده اطالعات مربوطه را برای شما میفرستیم .اگر
نمیخواهید در چنین برنامهای باشید ،لطفا به ما اطالع دهید تا شما را از این برنامه حذف کنیم.
اگر درباره این برنامهها سؤالی دارید ،لطفا با مرکز خدمات اعضا تماس بگیرید.

 .G3برنامه مدیریت دارو برای کمک به اعضا در استفاده از داروهای دارای مخدر
 Anthem Blue Cross Cal MediConnect Planبرنامهای دارد که میتواند به اعضا کمک کند تا با خیال راحت از
داروی نسخهای دارای مخدر یا داروهای دیگری که اغلب ،به شیوهای نادرست استفاده میشوند ،استفاده کنند .این
برنامه( Drug Management Program ،برنامه مدیریت دارو ،یا به اختصار  )DMPنامیده میشود.
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اگر از داروهای دارای مخدر استفاده میکنید که آنها را از چندین پزشک یا داروخانه دریافت میکنید یا اگر اخیرا ً بیش
مصرفی داشته اید ،ما ممکن است با پزشکانتان صحبت کنیم تا اطمینان حاصل شود که مصرف داروهای مخدر به
شیوهای مناسب و از لحاظ پزشکی ضروری میباشد .در همکاری با پزشکانتان ،اگر به این نتیجه برسیم که مصرف
داروهای دارای مخدر یا بنزودیازپین توسط شما ایمن نیست ،ممکن است نحوه دریافت آن داروها توسط شما را محدود
کنیم .محدودیتها ممکن است شامل موارد زیر باشد:
• ملزم ساختن شما به دریافت تمامی نسخههای این داروها از داروخانههای خاص و /یا از پزشکان خاص
• محدود کردن مقدار آن داروها که ما برایتان تحت پوشش قرار میدهیم
اگر معتقد باشیم که یک یا چند محدودیت باید برای شما اعمال شود ،پیشاپیش برایتان نامهای ارسال خواهیم کرد .این
نامه محدودیتهایی که به نظر ما باید اعمال شود را برای شما توضیح میدهد.
شما از این امکان برخوردار خواهید بود تا به ما بگویید که ترجیح میدهید از کدام پزشکان یا داروخانهها استفاده
کنید و همچنین هر اطالعاتی که فکر میکنید دانستن آن برای ما مهم است .بعد از اینکه فرصت پاسخگویی به شما داده
شد ،اگر به این نتیجه برسیم که پوشش شما برای این داروها را محدود کنیم نامه دیگری را برای شما ارسال خواهیم
کرد که محدودیتها را تأیید میکند.
اگر فکر میکنید که ما اشتباه کردهایم ،مخالف هستید که شما در معرض خطر سوء مصرف داروی تجویزی
هستید ،یا با محدودیت مربوطه موافق نیستید ،شما یا تجویزکننده دارویتان میتوانید درخواست تجدید نظر کنید.
اگر درخواست تجدیدنظر دهید ،طرح درمانی ما درخواست تجدیدنظر شما را بررسی میکند و تصمیم ما را به
شما اعالم میکند .اگر همچنان بخشی از درخواست تجدیدنظر شما در مورد محدودیت دسترسیتان به این داروها
را رد کنیم ،به طور خودکار پرونده شما را به یک مرجع بررسی مستقل ( )Independent Review Entityیا به
اختصار ( )IREارسال خواهیم کرد( .برای آگاهی از چگونگی طرح درخواست تجدیدنظر و کسب اطالعات
بیشتر درباره  ،IREبه فصل  9مراجعه کنید).
ممکن است در موارد زیر  DMPدر مورد شما اعمال نشود:
• در صورتی که شما به برخی بیماریهای خاص ،مانند سرطان یا کمخونی داسی شکل مبتال باشید،
• در حال دریافت مراقبتهای آسایشگاه بیماریهای العالج ،تسکینی یا مراقبتهای پایان زندگی
هستید ،یا
• اگر در یک مرکز مراقبت بلندمدت اقامت دارید.
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مقدمه
این فصل به شما اطالعاتی درباره هزینهای که برای داروهای نسخهای سرپایی باید پرداخت کنید ارائه میدهد .منظور
ما از «دارو» موارد زیر است:
• داروهای نسخهای بخش  ،D Medicareو
• داروها و وسایل تحت پوشش  ،Medi-Calو
• داروها و وسایلی به عنوان مزایای اضافی تحت پوشش بیمه هستند.
از آنجا که واجدشرایط  Medi-Calهستید ،برای پرداخت هزینه داروهای نسخهای بخش  D Medicareخود از
( Medicare Extra Helpکمک فوقالعاده) دریافت میکنید.
کمک فوقالعاده ( )Extra Helpیک برنامه  Medicareاست که به افراد دارای درآمد و منابع محدود کمک
میکند تا هزینه داروهای نسخهای بخش  D Medicareاعم از حق بیمه ،کسورات و سهم بیمهشده را کاهش
دهند Extra Help .همچنین «یارانه افراد کمدرآمد» یا « »LISنیز نامیده میشود.
اصطالحات کلیدی و تعاریف آنها به ترتیب حروف الفبا در فصل آخر کتابچه راهنمای اعضا آمده است.
برای اطالعات بیشتر از داروهای نسخهای میتوانید به منابع زیر مراجعه کنید:
• فهرست داروهای تحت پوشش ما.
 oبه طور مختصر آن را «فهرست دارویی» مینامیم .این فهرست اطالعات زیر را به شما ارائه
میدهد:
– اینکه هزینه کدام داروها را ما پرداخت میکنیم
– هر دارو در کدامیک از چهار ( )4ردیف تسهیم هزینه است
– چرا برخی داروها محدودیت دارند؟
 oدر صورت نیاز به یک نسخه از فهرست دارویی ،با مرکز خدمات اعضا تماس بگیرید .همچنین،
میتوانید «فهرست داروها» را در وبسایت ما به آدرس  duals.anthem.comمشاهده کنید.
فهرست دارویی در وبسایت ما همیشه بهروز است.
• فصل  5از این کتابچه راهنمای اعضا.
 oفصل  5به شما درباره چگونگی دریافت داروهای نسخهای سرپایی اطالعاتی ارائه میدهد.
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 oشامل قوانینی میشود که شما باید آنها را رعایت کنید .همچنین به شما درباره انواع داروهای
نسخهای که تحت پوشش بیمه ما نیستند اطالع میدهد.
• فهرست خدماتدهندگان و داروخانههای ما.
 oدر اکثر موارد ،باید برای دریافت داروهای تحت پوشش خود به یکی از داروخانههای عضو
شبکه مراجعه کنید .داروخانههای شبکه داروخانههایی هستند که قبول کردهاند با برنامۀ ما کار
کنند.
 oفهرست خدماتدهندگان و داروخانهها دارای فهرستی از داروخانههای عضو شبکه است.
میتوانید اطالعات بیشتری درباره داروخانههای عضو شبکه را در فصل  5مطالعه کنید.

فهرست مطالب
 .Aشرح مزایا (128 .................................................................................................................. )EOB
 .Bنحوه پیگیری حساب هزینههای دارویی شما 128 ....................................................................................
 .Cشما هیچ هزینهای برای ذخیرۀ یک ماهه یا طوالنیمدت دارو نمیپردازید 129 ...............................................
 .C1ردیفهای ما129 ....................................................................................................................
 .C2انتخاب داروخانه 130 ...............................................................................................................
 .C3دریافت ذخیره بلندمدت یک دارو 130 ...........................................................................................
 .C4آنچه شما پرداخت میکنید 130 ....................................................................................................
 .Dواکسیناسیون 132 ..........................................................................................................................
 .D1آنچه باید قبل از دریافت واکسیناسیون بدانید 132 ..............................................................................
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 .Aشرح مزایا ()EOB
بیمه ما سابقه داروهای نسخهای شما را نگه میدارد .ما حساب دو نوع هزینه را نگه میداریم:
• هزینههای پرداخت مستقیم از جیب شما منظور از این مبلغی است که شما ،یا دیگران از جانب شما،
برای نسخه هایتان خودتان پرداخت میکنید.
• کل هزینه دارویی شما .منظور از این مبلغی است که ما و شما ،یا دیگران از جانب شما ،برای نسخه
هایتان خودتان پرداخت میکنیم.

وقتی ازطریق برنامه ما داروهای نسخهای دریافت میکنید ،گزارشی را با عنوان ( Explanation of Benefitsتوضیح
مزایا) برای شما ارسال میکنیم .ما آن را به اختصار  EOBمینامیم EOB .اطالعات بیشتری درباره داروهایی که
مصرف میکنید ،میدهد EOB .شامل موارد زیر است:
• اطالعات ماهانه گزارش میگوید که کدام داروهای نسخهای را دریافت کردهاید .این نشان دهنده هزینه
کلی داروها شامل آنچه ما پرداخت کردهایم و آنچه شما و دیگرانی که پول داروهای شما را میپردازند
پرداخت کرده اید ،میباشد.
• اطالعات «ساالنه تا به امروز» .این شامل هزینه کلی داروهای شما و کل پرداختها از  1ژانویه
میباشد.
• اطالعات قیمت دارو .این قیمت کل دارو و درصد تغییرات آن از ابتداست.
• جایگزینهایی با هزینه کمتر .درصورتوجود ،جایگزینها در بخش خالصه زیر داروهای کنونی شما
آورده میشوند .برای کسب اطالعات بیشتر ،میتوانید با پزشک خود صحبت کنید.
ما داروهایی که  Medicareپوشش نمیدهد را پوشش میدهیم.
• پرداخت هایی که برای این داروها انجام میشود جزو هزینههای پرداخت از جیب کلی شما محسوب
نمیشود.
• ما همچنین هزینه برخی داروهای بدون نیاز به نسخه را میپردازیم .شما برای این دارو نیازی به
پرداخت هیچگونه هزینه ندارید.
• برای آگاهی از داروهای تحتپوشش برنامه ما ،به «فهرست داروها» مراجعه کنید.

 .Bنحوه پیگیری حساب هزینههای دارویی شما
ما برای پیگیری هزینه داروهای شما و پرداختهایی که انجام دادهاید از سوابقی که از خود شما و داروخانه شما جمع
آوری میشود استفاده میکنیم .شما به این صورت میتوانید به ما کمک کنید:
 .1از کارت شناسایی عضویت خود استفاده کنید.
هر گاه که برای خرید داروی نسخهای خود میروید ،از کارت شناسایی عضویت خود استفاده کنید .این به
ما کمک میکند تا از نوع داروهای شما و این که چه مبلغی برای آن پرداخت میکنید اطالع داشته باشیم.
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 .2مطمئن شوید که ما اطالعات مورد نیاز را داریم.
کپی رسید پرداختهایی که برای داروهای خود انجام دادهاید را به ما بدهید .سپس میتوانید از ما بخواهید
که هزینه دارو را به شما بازپرداخت کنیم.
شما باید در موارد زیر ،کپی رسیدهای خود را در اختیار ما قرار دهید:
• وقتی شما یک داروی تحت پوشش به قیمت خاص از یک داروخانه شبکه دریافت کرده یا از یک
کارت تخفیف استفاده میکنید جزو مزایای برنامۀ ما نیست.
• وقتی برای داروهایی که با استفاده از یک برنامه «کمک به بیمار و داروساز» دریافت میکنید ،سهم
بیمار را پرداخت میکنید
• وقتی که داروهای تحت پوشش را از داروخانهای خارج از شبکه تهیه میکنید
• وقتی که قیمت کامل یک داروی تحت پوشش را پرداخت میکنید
برای دانستن چگونگی طرح درخواست بازپرداخت از ما ،به فصل  7مراجعه کنید.
 .3اطالعات مربوط به پرداختهایی که دیگران برای شما انجام دادهاند را برای ما ارسال کنید.
پرداختهایی که افراد و سازمانهای دیگر برای شما انجام دادهاند نیز جزو هزینههای پرداخت از جیب شما
محسوب میشود .برای مثال ،پرداختهایی که توسط یک برنامه کمک دارویی افراد مبتال به ایدز،
 ،Indian Health Serviceو اکثر خیریهها پرداخت میشود جزو هزینه پرداخت از جیب شما محسوب میشود.
EOB .4هایی را که برایتان میفرستیم بررسی کنید.
وقتی  EOBرا از پست تحویل میگیرید ،لطفا ً مطمئن شوید که کامل و صحیح است .اگر فکر میکنید چیزی
در گزارش از قلم افتاده یا اشتباه است یا اگر سوالی برای شما پیش آمده است ،لطفا با مرکز خدمات اعضا
تماس بگیرید .حتما ً این EOBها را پیش خودتان نگهدارید .این گزارشها سابقه مهمی از هزینههای
داروهای شما هستند.

 .Cشما هیچ هزینهای برای ذخیرۀ یک ماهه یا طوالنیمدت دارو نمیپردازید
با  ،Anthem Blue Cross Cal MediConnect Planتا زمانیکه قوانین برنامه را دنبال کنید ،هزینهای برای داروهای
تحتپوشش پرداخت نمیکنید.

 .C1ردیفهای ما
منظور از ردیفها ،گروه داروهای موجود در فهرست دارویی ما هستند .هر یک از داروهای موجود در فهرست
دارویی ما در یکی از چهار ( )4ردیف جای میگیرد .برای داروهای نسخهای و بدون نسخه موجود در «فهرست
داروهای»  Anthem Blue Cross Cal MediConnect Planهیچ هزینهای پرداخت نمیکنید .برای اینکه بدانید
داروهای شما در کدامیک از این ردههای تقسیم هزینه قرار میگیرد ،به فهرست داروها مراجعه کنید.
• داروهای ردیف  ،1داروهای ژنریک و برند ترجیحی بخش  D Medicareهستند.
• داروهای ردیف  ،2داروهای ژنریک و برند ترجیحی و غیرترجیحی بخش  D Medicareهستند.
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• داروهای ردیف  ،3داروهای نسخهای ژنریک و برند  Medi-Calمورد تأیید ایالت هستند.
• داروهای ردیف  ،4داروهای بینسخه  (OTC) Medi-Calمورد تأیید ایالت هستند که نیازمند ارائه نسخهای
ازطرف ارائهدهنده شما هستند.

 .C2انتخاب داروخانه
اینکه چه مبلغی برای دارویتان پرداخت میکنید به این بستگی دارد که آیا دارو را از:
• یک داروخانه عضو شبکه ،یا
• یک داروخانه خارج از شبکه
در موارد محدود ،ما نسخههایی که از داروخانههای خارج از شبکه تهیه شدهاند را پوشش میدهیم .به فصل  5مراجعه
کنید تا بدانید چهموقع این کار را میکنیم.

برای کسب اطالعات بیشتر درباره گزینههای انتخاب داروخانه ،به فصل  5این کتابچه و فهرست راهنمای ارائهدهندگان
خدمات و داروخانههای ما مراجعه کنید.

 .C3دریافت ذخیره بلندمدت یک دارو
برای برخی داروها ،به هنگام دریافت نسخه ،شما میتوانید یک ذخیره بلندمدت (که «ذخیره تمدیدشده» هم نامیده
میشود) را دریافت کنید .ذخیره بلندمدت برای حداکثر  93روز است .تأمین ذخیره بلندمدت ،هزینهای برای شما ندارد.

برای اطالع از جزئیات اینکه کجا و چگونه میتوانید دارویی را برای بلندمدت تأمین کنید ،به فصل  5یا فهرست
راهنمای ارائهدهندگان خدمات و داروخانهها مراجعه کنید.

 .C4آنچه شما پرداخت میکنید
برای اطالع از مبلغ تعرفه سهم بیمار برای هر داروی تحت پوشش ،لطفا با مرکز خدمات اعضا تماس بگیرید.
سهم شما از هزینه هنگامی که یک ذخیره یک ماهه یا بلند مدت از یک داروی تجویزی تحتپوشش را از این مکانها
دریافت میکنید:

?

اگر سؤالی دارید ،لطفا ً از  8صبح تا  8شب روزهای دوشنبه تا جمعه با Anthem Blue Cross Cal MediConnect Plan
به شماره ) 1-888-350-3447 (TTY: 711تماس بگیرید .هزینه این تماس رایگان است .برای کسب اطالعات بیشتر ،از وبسایت
 duals.anthem.comبازدید کنید.
130

کتابچه راهنمای اعضای

Anthem Blue Cross Cal MediConnect Plan

تقسیم هزینه ردیف 1

فصل  :6هزینهای که برای داروهای نسخهای  Medicareو
 Medi-Calخود میپردازید.

یک داروخانه
عضو شبکه

سرویس سفارش
پستی طرح

داروخانه شبکه
برای مراقبتهای
بلندمدت

داروخانه خارج از
شبکه

ذخیره یک ماهه یا
تا  93روز مصرف

ذخیره یک ماهه یا
تا  93روز مصرف

ذخیره برای
حداکثر  34روز

تأمین دارو تا
 10روز .پوشش به
موارد خاصی محدود
میشود .برای دریافت
جزئیات ،به فصل 5
مراجعه کنید.

$0

$0

$0

لطفا ً برای دریافت
راهنمایی ،با مرکز
خدمات اعضا تماس
بگیرید.

$0

لطفا ً برای دریافت
راهنمایی ،با مرکز
خدمات اعضا تماس
بگیرید.

( $0تا سقف
 31روز)

برای این ردبف از
داروها موجود
نیست

( $0تا سقف
 34روز)

لطفا ً برای دریافت
راهنمایی ،با مرکز
خدمات اعضا تماس
بگیرید.

( $0تا سقف
 31روز)

برای این ردبف از
داروها موجود
نیست

( $0تا سقف
 34روز)

لطفا ً برای دریافت
راهنمایی ،با مرکز
خدمات اعضا تماس
بگیرید.

(داروهای ترجیحی
ژنریک و برند برای
بخش  Dبرنامه
)Medicare
تقسیم هزینه ردیف 2

$0

$0

(داروهای ترجیحی و
غیرترجیحی ژنریک و
برند برای بخش D
برنامه )Medicare
تقسیم هزینه ردیف 3

(داروهای نسخهای
ژنریک و داروهای
برند مورد تأیید ایالت
برای طرح )Medi-Cal
تقسیم هزینه ردیف 4

(داروهای بدون نسخه
( )OTCمورد تأیید
ایالت برای طرح
 Medi-Calکه نیاز به
نسخه از ارائهدهندهتان
دارد)

برای کسب اطالعات درمورد اینکه کدام داروخانهها میتوانند منابع بلندمدت داروی شما را تأمین کنند ،به فهرست
ارائهدهندگان خدمات و داروخانهها مراجعه کنید.

?

اگر سؤالی دارید ،لطفا ً از  8صبح تا  8شب روزهای دوشنبه تا جمعه با Anthem Blue Cross Cal MediConnect Plan
به شماره ) 1-888-350-3447 (TTY: 711تماس بگیرید .هزینه این تماس رایگان است .برای کسب اطالعات بیشتر ،از وبسایت
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فصل  :6هزینهای که برای داروهای نسخهای  Medicareو
 Medi-Calخود میپردازید.

 .Dواکسیناسیون
واکسنهای بخش  D Medicareرا پوشش میدهیم .پوششدهی ما برای واکسنهای بخش  D Medicareشامل دو
بخش است:
 .1بخش اول پوشش برای هزینه خود واکسن است .واکسن یک داروی نسخهای محسوب میشود.
 .2بخش دوم پوشش مربوط به هزینه تزریق واکسن است .به عنوان مثال ،گاهی اوقات ممکن است واکسن
را به عنوان یک تزریق انجام شده توسط پزشک خود دریافت کنید.

 .D1آنچه باید قبل از دریافت واکسیناسیون بدانید
توصیه میکنیم هر وقت تصمیم به تزریق واکسن گرفتید ،ابتدا از طریق «مرکز خدمات اعضا» با ما تماس بگیرید.
• ما به شما خواهیم گفت که هزینه واکسناسیون شما در بیمه ما چگونه تحت پوشش قرار خواهد گرفت.
• ما میتوانیم به شما بگوئیم که چگونه میتوانید با استفاده از داروخانهها و خدماتدهندگان عضو شبکه
هزینههای خود را کاهش دهید .داروخانههای شبکه داروخانههایی هستند که قبول کردهاند با ما کار
کنند .یک خدماتدهنده شبکه خدماتدهندهای است که با این برنامه درمانی همکاری دارد .ارائهکننده
شبکه باید با  Anthem Blue Cross Cal MediConnect Planهمکاری کند تا مطمئن شویم که شما
پیشپرداختی برای واکسن بخش  Dخود نمیدهید.

?

اگر سؤالی دارید ،لطفا ً از  8صبح تا  8شب روزهای دوشنبه تا جمعه با Anthem Blue Cross Cal MediConnect Plan
به شماره ) 1-888-350-3447 (TTY: 711تماس بگیرید .هزینه این تماس رایگان است .برای کسب اطالعات بیشتر ،از وبسایت
 duals.anthem.comبازدید کنید.
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فصل  :7درخواست از ما برای پرداخت صورتحسابی که برای خدمات یا داروهای
تحت پوشش دریافت کردهاید
مقدمه
این فصل به شما میگوید که چگونه و چه وقت یک صورت را برای درخواست پرداخت برای ما ارسال کنید .این فصل
همچنین به شما میگوید که چگونه میتوانید در صورت عدم موافت با یک تصمیم درباره پوشش ،درخواست تجدیدنظر
کنید .اصطالحات کلیدی و تعاریف آنها به ترتیب حروف الفبا در فصل آخر کتابچه راهنمای اعضا آمده است.

فهرست مطالب
 .Aدرخواست از ما برای پرداخت هزینه خدمات یا داروهای شما 134 ..............................................................
 .Bارسال درخواست برای پرداخت 136 ..................................................................................................
 .Cتصمیم گیری درباره میزان پوشش 136 ...............................................................................................
 .Dدرخواست های تجدید نظر 137 .........................................................................................................

?
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فصل  :7درخواست از ما برای پرداخت صورتحسابی که
برای خدمات یا داروهای تحت پوشش دریافت کردهاید

 .Aدرخواست از ما برای پرداخت هزینه خدمات یا داروهای شما
شما نباید برای خدمات یا داروهای داخل شبکه صورتحساب دریافت کنید .خدماتدهندگان عضو شبکه ما باید صورت
حساب خدمات و داروهای تحت پوششی که شما دریافت کرده اید را برای ما ارسال کنند .یک خدماتدهنده شبکه
خدماتدهندهای است که با این برنامه درمانی همکاری دارد.
اگر برای درمان یا دارو صورتحساب دریافت کردید ،صورتحساب را برای ما ارسال کنید .برای ارسال صورتحساب
به ما ،به صفحه  136مراجعه کنید.
• در صورتی که خدمات و داروهای مربوطه تحت پوشش باشند ما هزینه آنها را مستقیما به خود
خدماتدهنده پرداخت میکنیم.
• اگر خدمات یا داروها پوشش داده شدهاند و شما قبالً هزینه صورتحساب را پرداخت کردهاید ،حق دارید
که مبلغ پرداختی به شما بازپس داده شود.
• اگر خدمات یا داروها تحت پوشش نباشند ،به شما خواهیم گفت.
در صورت داشتن سوال با مرکز خدمات اعضا یا مدیر پرونده تماس بگیرید .اگر صورت حسابی دریافت کنید که ندانید
با آن چه باید بکنید ،ما میتوانیم به شما کمک کنیم .اگر درباره پرداخت صورت حسابی که ازقبل برای ما ارسال کرده
اید سوال داشته باشید هم میتوانید با ما تماس بگیرید.
موارد زیر مثال هایی هستند از مواقعی که شما میتوانید از ما درخواست بازپرداخت به خودتان یا پرداخت یک
صورت حساب را بکنید:
 .1وقتی از خدماتدهندگان خارج از شبکه ،خدمات اورژانسی یا فوری دریافت میکنید
باید از خدماتدهنده خدمات بخواهید که صورت حساب خود را برای ما بفرستد.
• اگر مبلغ کل هزینه خدمات دریافت شده را پرداخت کنید باید از ما بخواهید که آن را به شما
بازپرداخت کنیم .صورتحساب و مدرکی برای اثبات پرداخت خود را به ما بفرستید.
• شما ممکن است از یک خدماتدهنده صورت حسابی دریافت کنید که فکر میکنید بابت آن هیچگونه
بدهی ندارید .صورتحساب و مدرکی برای اثبات پرداخت خود را به ما بفرستید.
 oاگر خدماتدهنده خدمات مستحق دریافت پرداختی باشد ،ما هزینه آنها را مستقیما به خود
خدماتدهنده پرداخت میکنیم.
 oاگر شما هزینه را پرداخت کرده باشید ما آن مبلغ را به شم بازپرداخت خواهیم کرد.
 .2وقتی خدماتدهنده شبکه برای شما صورتحساب میفرستد
ارائه کنندگان خدمات شبکه باید همیشه برای ما صورتحساب بفرستند .هنگام دریافت هرگونه خدمات یا
داروهای نسخهای ،کارت عضویت  Anthem Blue Cross Cal MediConnect Planخود را نشان دهید.
صدور صورتحساب غیرصحیح  /نامناسب هنگامی اتفاق میافتد که یک خدماتدهنده (مانند یک پزشک یا
بیمارستان) صورتحسابی بیش از سهم هزینه بیمه برای خدمات برای شما صادر میکند .اگر صورتحسابی
دریافت کردهاید با مرکز خدمات اعضا تماس بگیرید.

?

اگر سؤالی دارید ،لطفا ً از  8صبح تا  8شب روزهای دوشنبه تا جمعه با Anthem Blue Cross Cal MediConnect Plan
به شماره ) 1-888-350-3447 (TTY: 711تماس بگیرید .هزینه این تماس رایگان است .برای کسب اطالعات بیشتر ،از وبسایت
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برای خدمات یا داروهای تحت پوشش دریافت کردهاید

• چون  Anthem Blue Cross Cal MediConnect Planکل هزینه خدمات شما را میپردازد ،خودتان
هزینهای پرداخت نمیکنید .خدماتدهندگان نباید در قبال این خدمات هیچ مبلغی از شما دریافت کنند.
• هر زمان که یک صورتحسابی از یک خدماتدهنده شبکه دریافت کردید ،صورتحساب را برای ما
ارسال کنید .ما مستقیما ً با خدماتدهنده تماس میگیریم و به مسئله رسیدگی میکنیم.
• اگر از پیش صورت حسابی که از یک خدماتدهنده دریافت کرده اید را پرداخت کرده اید ،صورت
حساب و مدارک اثبات پرداخت آن را برای ما بفرستید .ما شما را برای خدمات تحت پوشش خود
پرداخت خواهیم کرد.
 .3وقتی برای پیچیدن نسخه خود به یک داروخانه خارج از شبکه مراجعه میکنید
اگر از داروخانهای خارجاز شبکه استفاده کنید ،باید هزینه کامل نسخه خود را پرداخت کنید.
• فقط در چند مورد ،ما نسخه هایی که توسط داروخانههای خارج از شبکه تهیه شدهاند را پوشش میدهیم.
وقتی از ما درخواست بازپرداخت هزینه میکنید ،کپی رسید پرداخت خود را هم برایمان بفرستید.
• برای کسب اطالعات بیشتر درباره داروخانههای خارجاز شبکه ،لطفا ً به فصل  5مراجعه کنید.
 .4وقتی به دلیل همراه نداشتن کارت عضویت برنامه ،هزینه کامل نسخه را پرداخت میکنید
اگر کارت عضویت بیمه خود را به همراه نداشته باشید ،میتوانید از داروخانه بخواهید که با ما تماس بگیرد
تا اطالعات مربوط به عضویت بیمه شما را بررسی کند.
• اگر داروخانه نتواند به اطالعات مورد نیاز خود فورا ً دسترسی پیدا کند ،ممکن است شما ناچار به
برداخت کامل هزینه نسخه بشوید.
• وقتی از ما درخواست بازپرداخت هزینه میکنید ،کپی رسید پرداخت خود را هم برایمان بفرستید.
 .5وقتی تمام هزینه داروی نسخهای را برای دارویی که تحت پوشش نیست میپردازید
ممکن است به این دلیل که داروی شما تحت پوشش نیست ناچار به پرداخت هزیمه کامل آن بشوید.
• دارو ممکن است در فهرست داروهای تحت پوشش (فهرست دارویی) ما نباشد یا اینکه شرایط یا
محدودیتی داشته باشد که شما نمیدانستید یا فکر میکنید به شما مربوط نمیشود .اگر تصمیم بگیرید
چنین دارویی تهیه کنید ،ممکن است الزم شود هزینه کامل آن را خودتان پرداخت کنید.
 oاگر مبلغی برای دارو پرداخت نکنید اما بر این باور باشید که آن دارو باید تحتپوشش قرار
بگیرد ،میتوانید درخواست پوشش کنید (به فصل  9مراجعه کنید).
 oاگر شما و پزشکتان یا فرد دیگری که نسخه مینویسد بر این باور باشید که بالفاصله به دارو نیاز
دارید ،میتوانید درخواست پوشش سریع را بدهید (به فصل  9مراجعه کنید).
• وقتی از ما درخواست بازپرداخت هزینه میکنید ،کپی رسید پرداخت خود را هم برایمان بفرستید .در
برخی شرایط ،ممکن است ما نیاز به دریافت اطالعات بیشتری از پزشک شما یا دیگر تجویزکننده
برای بازپرداخت سهم خود از هزینه دارو به شما داشته باشیم.

?

اگر سؤالی دارید ،لطفا ً از  8صبح تا  8شب روزهای دوشنبه تا جمعه با Anthem Blue Cross Cal MediConnect Plan
به شماره ) 1-888-350-3447 (TTY: 711تماس بگیرید .هزینه این تماس رایگان است .برای کسب اطالعات بیشتر ،از وبسایت
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135

کتابچه راهنمای اعضای

Anthem Blue Cross Cal MediConnect Plan

فصل  :7درخواست از ما برای پرداخت صورتحسابی که
برای خدمات یا داروهای تحت پوشش دریافت کردهاید

هنگامی که از ما درخواست پرداختی میکنید ،ما درخواست شما را بررسی کرده و تصمیم میگیریم که خدمات یا
داروی دریافت شده باید پوشش داده شود یا خیر .به این فرآیند اتخاذ «تصمیم پوشش» میگویند .اگر تصمیم بگیریم که
موردی باید پوشش داده شود ،سهم خود از هزینه خدمات یا داروی مربوطه را پرداخت خواهیم کرد .جهت اطالع از
نحوه درخواست تجدیدنظر به بخش مراجعه کنید.
(برای آگاهی از چگونگی طرح درخواست تجدیدنظر به فصل  9مراجعه کنید).

 .Bارسال درخواست برای پرداخت
صورتحساب خود و مدرکی برای اثبات پرداختیتان را برای ما بفرستید .مدرک اثبات پرداخت میتواند نسخهای از
چکی که نوشته اید یا رسید صادر شده از جانب خدماتدهنده باشد .خوب است که از صورتحساب و رسیدهای خود کپی
بگیرید و نگه دارید.
درخواست خود برای دریافت پرداختی را همراه با صورت حسابها یا رسیدها برای ما به نشانی زیر بفرستید:
برای مطالبات بخش C
CareMore Health
P.O. Box 366
Artesia, CA 90702-0366
برای مطالبات بخش D
IngenioRx
ATTN: Claims Department - Part D Services
P.O. Box 52077
Phoenix, AZ 85072-2077

شما همچنین میتوانید برای درخواست پرداخت تماس بگیرید .از  8صبح تا  8شب روزهای دوشنبه تا جمعه ،با مرکز
خدمات اعضا به شماره ) 1-888-350-3447 (TTY: 711تماس بگیرید .تماس با این شماره رایگان است.
باید مطالبه خود را ظرف  365روز از تاریخی که خدمات ،اقالم یا دارو را دریافت کردهاید ارائه دهید.

 .Cتصمیم گیری درباره میزان پوشش
پس از دریافت درخواست شما برای انجام یک پرداخت ،ما درباره تعیین پوشش تصمیمگیری خواهیم کرد .یعنی تصمیم
خواهیم گرفت آیا مراقبت درمانی یا داروی شما تحت پوشش طرح ما هست یا خیر .همچنین ،در صورت تایید ،درباره
مبلغی که به شما پرداخت کنیم تصمیم خواهیم گرفت.
• در صورت نیاز به اطالعات بیشتر با شما تماس خواهیم گرفت.
• اگر به این نتیجه برسیم که خدمات درمانی یا داروی مورد نظر شما باید پوشش داده شود و شما همه
مقررات را برای دریافت آن رعایت کرده باشید ،ما سهم خود از هزینه آن را پرداخت خواهیم کرد.
اگر از پیش برای خدمات یا داروی مربوطه هزینه پرداخت کرده اید ،ما یک چک بابت سهم خود از
هزینه آنبرای شما ارسال خواهیم کرد .اگر برای خدمات یا دارو هنوز مبلغی پرداخت نکرده اید ،ما
سهم خود را مستقیما به خدماتدهنده پرداخت خواهیم کرد.

?
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فصل  :7درخواست از ما برای پرداخت صورتحسابی که
برای خدمات یا داروهای تحت پوشش دریافت کردهاید

در فصل  ،3درباره مقررات دریافت خدمات تحتپوشش توضیح داده شده است .در فصل  ،5درباره مقررات دریافت
داروهای نسخهای تحتپوشش بخش  D Medicareتوضیح داده شده است.
• اگر تصمیم ما برای پرداخت سهم خود از هزینه خدمات یا دارو منفی باشد ،در نامه کتبی که به شما
ارسال میکنیم دالیل خود را توضیح خواهیم داد .این نامه همچنین حاوی حقوق شما برای درخواست
تجدیدنظر خواهد بود.
• برای کسب اطالعات بیشتر درباره تصمیمات مربوط به پوشش درمانی ،به فصل  9مراجعه کنید.

 .Dدرخواست های تجدید نظر
اگر فکر میکنید ما با رد درخواست شما برای دریافت پرداختی اشتباه کردهایم ،میتوانید از ما بخواهید تصمیم خود را
عوض کنیم .به این فرآیند درخواست تجدیدنظر گفته میشود .همچنین میتوانید در صورت عدم موافقت درباره مبلغی
که ما پرداخت میکنیم درخواست تجدیدنظر کنید.
روند تجدیدنظر یک فرایند رسمی با رویههای دقیق و مهلتهای مهم است .برای کسب اطالعات بیشتر درباره استثناها،
به فصل  9مراجعه کنید.
• اگر میخواهید درمورد دریافت بازپرداخت هزینه خدمات درمانی درخواست تجدیدنظر کنید ،به
صفحه  170مراجعه کنید.
•

اگر میخواهید درمورد دریافت بازپرداخت هزینه دارو درخواست تجدیدنظر دهید ،به صفحه 188

مراجعه کنید.

?
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فصل  :8حقوق و مسئولیتهای شما
مقدمه
در این فصل ،شما از حقوق و مسئولیتهای خود به عنوان یکی از اعضا این برنامه مطلع میگردید .ما باید به حقوق
شما احترام بگذاریم .اصطالحات کلیدی و تعاریف آنها به ترتیب حروف الفبا در فصل آخر کتابچه راهنمای اعضا
آمده است.
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A. Your right to get information in a way that meets your needs
We must tell you about the plan’s benefits and your rights in a way that you can understand. We
must tell you about your rights each year that you are in our plan.

•

To get information in a way that you can understand, call Member Services. Our plan
has people who can answer questions in different languages.

•

Our plan can also give you materials in languages other than English and in formats
such as large print, braille, or audio. You can call Member Services and ask to have
materials sent to you in Spanish, Chinese, Armenian, Korean, Russian, Vietnamese,
Farsi, Tagalog, Khmer or Arabic.

•

You can get this document for free in other languages and formats, such as large
print, braille or audio. Call Member Services at the number listed on the bottom of this
page. When calling, let us know if you want this to be a standing order. That means
we will send the same documents in your requested format and language every year.
You can also call us to change or cancel a standing order. You can also find your
documents online at duals.anthem.com.

If you are having trouble getting information from our plan because of language problems or a
disability and you want to file a complaint, call Medicare at 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227). You
can call 24 hours a day, 7 days a week. TTY users should call 1-877-486-2048. You can make a
complaint about Anthem Blue Cross Cal MediConnect Plan to the Cal MediConnect Ombuds
program by calling 1-855-501-3077 (TTY: 711).

Su derecho a recibir información de una manera que satisfaga
sus necesidades
Debemos informarle sobre los beneficios del plan y sus derechos de manera que usted pueda
comprender. Debemos informarle sobre sus derechos cada año que usted sea parte de nuestro
plan.
•

Para obtener información de una manera que usted pueda comprender, llame a
Servicios para los miembros. Nuestro plan cuenta con personas que pueden
responder las preguntas en diferentes idiomas.

•

Nuestro plan también puede brindarle materiales en otros idiomas además del
español y en formatos como letra grande, braille o audio. Puede llamar a Servicios
para los miembros y pedir que le envíen los materiales en español, chino, armenio,
coreano, ruso, vietnamita, farsi, tagalo, khmer o árabe.

•

Puede obtener este documento de forma gratuita en otros idiomas y formatos, como
en letra grande, braille o audio. Llame a Servicios para los miembros al número que
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está en la parte inferior de esta página. Cuando llame, indique si su solicitud es
permanente. Eso quiere decir que le enviaremos los mismos documentos en el
formato e idioma solicitados todos los años. También puede llamarnos para cambiar
o cancelar la solicitud permanente. También puede encontrar los documentos en
línea, en duals.anthem.com.
Si tiene dificultades para recibir información de nuestro plan debido a limitaciones de idioma
o una discapacidad, y desea presentar un reclamo, llame a Medicare al 1-800-MEDICARE
(1-800-633-4227). Puede llamar las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Los usuarios
de TTY deben llamar al 1-877-486-2048. Puede hacer un reclamo acerca de Anthem
Blue Cross Cal MediConnect Plan ante el Cal MediConnect Ombuds Program llamando al
1-855-501-3077 (TTY 711).

以滿足您需求的方式獲得資訊的權利
我們必須以您能夠了解的方式告知您本計劃的福利以及您的權利。在您加入本計劃期間，我們必須每
年均將您的權利告知您。

•

如欲以您能夠了解的方式取得資訊，請致電會員服務部。本計劃有精通不同語言的人員
可以為您解答疑問。

•

本計劃也給予您英語以外的語言和大型字體印刷、點字或音訊格式的資料。 您可致電會
員服務部，要求向您傳送採用西班牙文、中文、亞美尼亞文、韓文、俄文、越南文、波
斯文、菲律賓文、高棉文或阿拉伯文的材料。

•

您可以免費取得此檔案的其他語言和格式版本，例如大號字體印刷版、盲文或音訊。致
電會員服務部，電話號碼見本頁面底部。致電時，如果您希望這是一個長期訂單，請告
訴我們。這意味著我們每年都會以您要求的格式和語言傳送相同的文件。您也可以致電
我們變更或取消長期訂單。您也可以從 duals.anthem.com 在線上尋找您的文件。

如果您因語言問題或殘疾原因難以獲得本計劃的資訊並希望提出投訴，請致電 Medicare，
1-800-MEDICARE (1-800-633-4227)。您可每週7天，每天24小時撥打該電話。TTY 人士可致
電1-877-486-2048。您可就Anthem Blue Cross Cal MediConnect Plan向
Cal MediConnect Ombuds Program提出投訴，電話號碼為 1-855-501-3077 (TTY: 711)。

Quyền được cung cấp thông tin theo cách phù hợp với nhu cầu của quý vị
Chúng tôi phải cho quý vị biết các quyền lợi của chương trình và quyền của quý vị theo cách mà quý
vị có thể hiểu được. Chúng tôi phải thông báo về các quyền của quý vị mỗi năm khi quý vị tham gia
chương trình của chúng tôi.

•

Để được nhận thông tin theo cách mà quý vị có thể hiểu được, xin gọi cho Ban Dịch
vụ Hội viên. Chương trình của chúng tôi bao gồm những người có thể trả lời thắc
mắc bằng các ngôn ngữ khác nhau.
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•

Chương trình chúng tôi cũng có thể cung cấp cho quý vị các tài liệu bằng những
ngôn ngữ khác ngoài Tiếng Anh ở các dạng thức như chữ in lớn, chữ nổi Braille,
hoặc âm thanh. Quý vị có thể gọi Ban Dịch vụ Hội viên và yêu cầu gửi các tài liệu cho
quý vị bằng tiếng Tây Ban Nha, tiếng Trung, tiếng Armenia, tiếng Hàn, tiếng Nga,
tiếng Việt, tiếng Ba Tư, tiếng Tagalog, tiếng Khmer hay tiếng Ả-rập.

•

Quý vị có thể yêu cầu cung cấp miễn phí tài liệu này ở các ngôn ngữ và dạng thức
khác, như chữ in lớn, chữ nổi braille, hoặc âm thanh. Gọi Ban Dịch vụ Hội viên theo
số được ghi ở cuối trang này. Khi gọi điện, cho chúng tôi biết nếu quý vị muốn đây là
yêu cầu lâu dài. Điều này có nghĩa là chúng tôi sẽ gửi các tài liệu tương tự theo định
dạng và ngôn ngữ yêu cầu hàng năm. Quý vị cũng có thể gọi cho chúng tôi để thay
đổi hoặc hủy bỏ yêu cầu lâu dài. Quý vị cũng có thể tìm thấy các tài liệu của mình tại
duals.anthem.com.

Nếu quý vị gặp khó khăn khi tiếp nhận thông tin từ chương trình chúng tôi do bất đồng ngôn
ngữ hay khuyết tật và quý vị muốn khiếu nại, xin gọi Medicare theo số 1-800-MEDICARE
(1-800-633-4227). Quý vị có thể gọi đến vào 24 giờ trong ngày, 7 ngày trong tuần. Người
dùng TTY xin gọi 1-877-486-2048. Quý vị có thể gửi đơn khiếu nại về Anthem Blue Cross
Cal MediConnect Plan cho Cal MediConnect Ombuds Program bằng cách gọi
1-855-501-3077 (TTY: 711).

Ang iyong karapatan na makakuha ng impormasyon sa paraang
nakatutugon sa iyong mga pangangailangan
Dapat naming sabihin sa iyo ang tungkol sa mga benepisyo ng plan at ang iyong mga karapatan sa
paraan na mauunawaan mo. Dapat naming sabihin sa iyo ang tungkol sa iyong mga karapatan
bawat taon na ikaw ay nasa aming plan.

•

Para makakuha ng impormasyon sa paraang mauunawaan mo, tawagan ang
Member Services. Ang aming plan ay may mga tao na makakasagot sa mga
katanungan sa iba’t ibang wika.

•

Maaari ka ring bigyan ng aming plan ng mga babasahin sa mga wika bukod sa Ingles
at sa mga format tulad ng malalaking letra, braille, o audio. Maaari kang tumawag sa
Member Services at hingin na ipadala sa iyo ang mga babasahin sa Spanish,
Chinese, Armenian, Korean, Russian, Vietnamese, Farsi, Tagalog, Khmer o Arabic.

•

Makukuha mo ang dokumentong ito nang libre sa iba pang mga wika at format tulad
ng malalaking letra, braille, o audio. Tumawag sa Member Services sa numerong
nakalista sa ilalim ng pahinang ito. Kapag tumatawag, ipaalam sa amin kung gusto
mong ito ay maging regular na order. Nangangahulugan iyon na ipadadala namin ang
parehong mga dokumento sa iyong hiniling na format at wika bawat taon. Maaari ka
ring tumawag sa amin upang baguhin o kanselahin ang regular na order. Makikita mo
rin ang iyong mga dokumento online sa duals.anthem.com.
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Kung nagkakaproblema kang makakuha ng impormasyon mula sa aming plan dahil sa mga
problema sa wika o isang kapansanan at nais mong maghain ng reklamo, tawagan ang
Medicare sa 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227). Makakatawag ka 24 na oras kada araw,
7 araw kada linggo. Dapat tumawag ang mga gumagamit ng TTY sa 1-877-486-2048. Maaari
kang magreklamo tungkol sa Anthem Blue Cross Cal MediConnect Plan sa Cal MediConnect
Ombuds Program sa pamamagitan ng pagtawag sa 1-855-501-3077 (TTY: 711).

해당 요구 사항에 따라 정보를 얻을 수 있는 귀하의 권리
당사는 가입자가 이해할 수 있는 방법으로 플랜의 혜택 및 가입자 권리를 설명해야 합니다.
또한 가입자가 저희 플랜에 가입한 후 매년 가입자의 권리에 대해 알려야 합니다.

•

통역 서비스 등 이해에 도움이 되는 방식으로 정보를 제공받으시려면 가입자 서비스
부서로 연락하십시오. 저희 플랜은 다양한 언어로 문의 사항에 답변해 드릴 수 있는
인력을 갖추고 있습니다.

•

저희 플랜은 또한 영어가 아닌 다른 언어로 된 자료와 대형 활자본, 점자 또는 오디오와
같은 형식으로 자료를 제공할 수 있습니다. 가입자 서비스 부서에 전화하여 스페인어,
중국어, 아르메니아어, 한국어, 러시아어, 베트남어, 페르시아어, 타갈로그어, 크메르어
또는 아랍어로 자료를 요청할 수 있습니다.

•

이 문서는 대형 활자체, 점자체 또는 오디오와 같은 기타 언어 및 형식으로 무료로
제공해드릴 수 있습니다. 이 페이지 맨 아래에 열거된 번호로 가입자 서비스 부서에
문의하십시오. 전화를 걸 때 자동 주문을 원하실 경우 저희에게 알려주십시오. 즉,
요청된 형식과 언어로 매년 동일한 서류를 발송해 드리는 것입니다. 전화를 걸어서
자동 주문을 변경하거나 취소하셔도 됩니다. 해당 서류는 온라인으로
duals.anthem.com에서도 찾을 수 있습니다.

언어 문제 또는 장애로 인해 플랜으로부터 정보를 제공받기 어렵거나 불만을 제기하고자 하실
경우 1-800-MEDICARE(1-800-633-4227)로 Medicare에 연락하십시오. 연중무휴 24시간
운영됩니다. TTY 사용자는 1-877-486-2048번을 이용하십시오. 1-855-501-3077(TTY: 711)로
전화하여 Anthem Blue Cross Cal MediConnect Plan에 대한 불만을 Cal MediConnect
Ombuds Program에 제기할 수 있습니다.

Դուք իրավունք ունեք ստանալու տեղեկությունն այն եղանակովով,
որը համապատասխանում է ձեր կարիքներին
Մենք պարտավոր ենք հայտնել ձեզ պլանի նպաստների և ձեր իրավունքների մասին այն ձևով,
որն ընկալելի է ձեզ համար: Մենք պետք է պատմենք ձեզ ձեր իրավունքների մասին
յուրաքանչյուր տարի, երբ դուք գտնվում եք մեր պլանում:
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•

Որպեսզի ստանաք տեղեկություն ձեզ համար ընկալելի ձևով, զանգահարեք
Հաճախորդների սպասարկման բաժին: Մեր ծրագրում ներգրավված են մարդիկ,
ովքեր կարող են պատասխանել Ձեր հարցերին տարբեր լեզուներով

•

Մեր ծրագիրը կարող է ձեզ տալ նաև նյութեր անգլերենից բացի այլ լեզուներով և
այնպիսի ձևաչափերով, ինչպիսիք են՝ մեծ տպաքանակը, բրայլը կամ աուդիոն:
Կարող եք զանգահարել Հաճախորդների սպասարկման բաժին և խնդրել,
որպեսզի այս տեղեկատվությունը ձեզ ուղարկվի իսպաներեն, չինարեն, հայերեն,
կորեերեն, ռւոսերեն, վիեթնամերեն, պարսկերեն, թագալերեն, քմերեն կամ
արաբերեն լեզուներով:

•

Այս տեղեկատվությունը կարող եք խնդրել այլ ձևաչափով, ինչպես օրինակ՝
Բրայլյան, խոշոր տպագիր կամ աուդիո ձևաչափով: Զանգահարեք
Հաճախորդների սպասարկման բաժին՝ այս էջի ներքևում նշված համարով:
Զանգահարելիս տեղեկացրեք մեզ, արդյոք ցանկանում եք, որ սա մշտական
կարգադրություն լինի: Դա նշանակում է, որ մենք ամեն տարի նույն
փաստաթղթերը կուղարկենք ձեր պահանջած ձևաչափով և լեզվով: Կարող եք
նաև զանգահարել մեզ մշտական պահանջը փոխելու կամ չեղյալ հայտարարելու
համար: Կարող եք Ձեր փաստաթղթերը նաև գտնել առցանց՝ duals.anthem.com:

Եթե լեզվական խնդիրների կամ հաշմանդամության պատճառով դժվարանում եք մեր
ծրագրից տեղեկատվություն ստանալ, և ցանկանում եք բողոք ներկայացնել,
զանգահարեք Medicare՝ 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) հեռախոսահամարով: Կարող
եք զանգահարել օրը 24 ժամ, շաբաթը 7 օր: TTY օգտվողները պետք է զանգահարեն
1-877-486-2048: Կարող եք բողոքել ներկայացնել Anthem Blue Cross
Cal MediConnect Plan-ի վերաբերյալ զանգահարելով Cal MediConnect Ombuds Programին՝ 1-855-501-3077 (TTY՝ 711):

حق شما برای دریافت اطالعات به نحوی که متناسب با نیازتان باشد
 ما باید هر.ما باید درباره مزایای طرح و حقوق شما به نحوی که برای شما قابل درک باشد به شما اطالعرسانی کنیم
. به شما درباره حقوق شما اطالعرسانی کنیم،سال که شما عضو طرح ما هستید
 در. با خدمات اعضاء تماس بگیرید،• برای دریافت اطالعات به گونه ای که برای شما قابل فهم باشد
.طرح ما افرادی هستند که میتوانند به زبانهای مختلف به پرسشهای شما پاسخ دهند
• طرح ما همچنین میتواند مطالب را به زبانهای غیر از انگلیسی و به فرمتهای گوناگون شامل چاپ
 شما می توانید با خدمات اعضاء تماس. خط بریل یا فایل صوتی در اختیار شما قرار دهد،درشت
، روسی، کرهای، ارمنی، چینی،گرفته و درخواست کنید تا مطالب موجود به زبانهای اسپانیایی
. خمر یا عربی برای شما ارسال شوند، تاگالوگ، فارسی،ویتنامی
 خط،• شما میتوانید این سند را به صورت رایگان در زبانها و فرمتهای دیگر مانند چاپ درشت
. با خدمات اعضاء به شماره مندرج در زیر این صفحه تماس بگیرید.بریل یا قالب صوتی دریافت کنید
 یعنی ما هر سال اسناد را به زبان و. به ما بگویید که آیا میخواهید این همیشگی باشد،هنگام تماس
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 همچنین میتوانید درخواست دائمی خود را تغییر دهید یا.فرمت درخواستی شما برایتان ارسال کنیم
. نیز پیدا کنیدduals.anthem.com  میتوانید اطالعات مربوط به اسناد خود را در.لغو کنید
اگر دریافت اطالعات از برنامه ما به دلیل مشکالت زبانی یا ناتوانی برای شما دشوار است و می خواهید
 می توانید. تماس بگیرید1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) Medicare  با شماره،شکایت ارائه دهید
 تماس1-877-486-2048  با شمارهTTY  کاربران. روز هفته تماس بگیرید7  ساعت شبانهروز و24 در
 را از طریق تماس باAnthem Blue Cross Cal MediConnect Plan  می توانید شکایت خود درباره.بگیرند
. ارائه دهیدCal MediConnect Ombuds Program  به1-855-501-3077 (TTY: 711)

Вы имеете право получать информацию удобным для вас способом
Мы должны информировать вас о льготах в рамках плана и ваших правах в понятном для вас
формате. Мы должны уведомлять вас о ваших правах ежегодно, пока вы являетесь
участником нашего плана.

•

Чтобы получить информацию понятным вам образом, позвоните в отдел
обслуживания участников. У нас есть специалисты, которые смогут ответить на
ваши вопросы на любом языке.

•

Наш план также может предоставить вам материалы не только на английском,
но и на других языках, и в таких форматах, как с увеличенным шрифтом, со
шрифтом Брайля или в аудиоформате. Вы можете позвонить в отдел
обслуживания участников с просьбой прислать вам информационные
материалы на испанском, китайском, армянском, корейском, русском,
вьетнамском, персидском, тагальском, кхмерском и арабском языках.

•

Этот документ можно бесплатно получить на других языках и в других
форматах, например напечатанный крупным шрифтом, шрифтом Брайля или в
виде аудиозаписи. Позвоните в отдел обслуживания участников по номеру,
указанному внизу данной страницы. Во время разговора с нашим сотрудником
попросите считать ваше распоряжение долгосрочным. В этом случае мы будем
ежегодно высылать вам такие документы в запрошенном формате и на нужном
вам языке. Вы также можете позвонить нам, чтобы изменить или отменить ваши
долгосрочные распоряжения. Вы также можете найти необходимые вам
документы на сайте duals.anthem.com.

Если при получении информации в рамках нашего плана вы испытываете трудности,
связанные с языком ее изложения или по причине инвалидности, и хотите подать
жалобу, вы можете обратиться в программу Medicare по номеру 1-800-MEDICARE
1-800-633-4227. Звонить можно круглосуточно и в любой день недели. Пользователям
TTY следует звонить по номеру 1-877-486-2048. Вы можете подать жалобу,
касающуюся Anthem Blue Cross Cal MediConnect Plan, в программу защиты прав
участников Cal MediConnect Ombuds Program по номеру 1-855-501-3077 (TTY: 711).
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حقك في الحصول على المعلومات بطریقة تلبي احتیاجاتك
یجب أن نخبرك عن مزایا الخطة وحقوقك بطریقة یمكنك فهمها .ویجب أن نخبرك عن حقوقك سنویًا طالما أنك مسجل
في خطتنا.
• للحصول على المعلومات بالطریقة التي یمكنك فهمها ،اتصل بخدمات األعضاء .في خطتنا أشخاص
یمكنهم اإلجابة على األسئلة بلغات مختلفة.
• یمكن لخطتنا توفیر المواد لك بلغات أخرى غیر اللغة اإلنجلیزیة وبتنسیقات أخرى مثل الطباعة بأحرف
كبیرة أو طریقة برایل أو ملفات صوتیة.یمكنك االتصال بخدمات األعضاء وطلب إرسال المواد لك باللغة
اإلسبانیة أو الصینیة أو األرمینیة أو الكوریة أو الروسیة أو الفیتنامیة أو الفارسیة أو التاغالوغیة أو
الخمیریة أو العربیة.
• یمكنك الحصول على هذا المستند مجانًا بلغات وتنسیقات أخرى كأن تكون مطبوعةً بأحرف كبیرة أو
بطریقة برایل أو مسجلة صوتیًا .اتصل بخدمات األعضاء على الرقم الموجود في الجزء السفلي من هذه
الصفحة .عند االتصال ،أخبرنا إذا كنت ترید أن یكون هذا الطلب ثابت ًا .هذا یعني أننا سنرسل المستندات
ضا االتصال بنا لتغییر أو إلغاء الطلب القائم .یمكنك
نفسها بالتنسیق واللغة المطلوبتین كل عام .یمكنك أی ً
ضا العثور على مستنداتك عبر اإلنترنت على .duals.anthem.com
أی ً
إذا كنت تواجه مشكلة في الحصول على معلومات من خطتنا بسبب مشكالت لغویة أو إعاقة وترید تقدیم شكوى،
اتصل على على الرقم ) .1-800-MEDICARE (1-800-633-4227یمكنك االتصال على مدار الساعة
وطوال أیام األسبوع .ویجب على مستخدمي الهاتف النصي االتصال على الرقم .1-877-486-2048
یمكنك تقدیم شكوى فیما یتعلق بخطة  Anthem Blue Cross Cal MediConnect Planإلى برنامج
 Cal MediConnect Ombuds Programمن خالل االتصال على الرقم .(TTY:711)1-855-501-3077

ិអ្ន កមានសិទ្ធ ិទ្ទ្ួ លបានព័ត៌មានតាមមធ្យោបាយណាមយដែលអ្កធ្ពញច
ន
តត
ួ
ី ិ
់បយើងជ្រតូវជ្រាប់អ្ន កអ្ំព្ីអ្តជ្រថ បបយាជន៍ថ្នគបជ្រមាងនិងសិទធ ិរបស់អ្ន កតាមវធខ្ដលអ្កអាចយល
ន
ាន។ បយើងជ្រតូវ
ិជ្រាប់អ្ន កអ្ំព្ីសិទធ ិរបស់អ្ន កបរៀងរាល់ឆ្ន ំខ្ដលអ្កស
មាងរបស់បយង។
ន
ថ តបៅកងគបជ្រ
ុន
ើ

?

ូ ័ ទ
៌បដើមបីទទលានព្ត
ួ
័ មានកងទជ្រ
ុន
់មង់ខ្ដលអ្កអាចយល
ន
ាន សមទរសព្បៅ
ូ
ិខ្ផ្កបសវាសមាជ
ក។ គបជ្រមាងរបស់បយើងមានបុគគ លិកខ្ដលអាចប្ើៃ យនឹងសណរ
ន
ួ ំ
ាភាសាបផ្េងៗបទៀតាន។

•

់គបជ្រមាងរបស់បយើងមអាចផ្ល
ំុ ្
ដ ជូ នអ្កនវសមារៈ
ន
ូ
ា ាភាសាបផ្េងបជ្រៅព្ីភាសាអ្ង់បគស
ៃ
និងា
ូ
ុ្ជ្រទង់ជ្រាយបផ្េងបទៀតដចាអ្កេរបាេះព
មព ធំៗ អ្កេរសជ្រមាប់ជនព្ិការខ្នក
ន ឬ ាសំបេង។
័អ្កអាចទរស
កប ើយសុំឱ្យបគបផ្ើឯ
ចិន
ន
ិូ ព្ទ បៅខ្ផ្កបសវាសមាជ
ន
ញ កសារបៅអ្កាភាសាបអ្សបញ
ន
៉ោ
់ខ្មរែ ឬអារាប
អាបមនី កបរ៉េ
ូ រុសស េី បវៀតណាម វ សុី តាហ្គេក
គ ស
៉េ ។

•

ូ
ិអ្កអាចទទលានឯកសារបនេះបោយឥតគ
ន
ួ
តថ្លតាមទជ្រ
ៃ
មង់ និងភាសាបផ្េងៗដចា
ូ ័ ទ
ការបាេះព្ុមព ធំៗ អ្កេរសជ្រមាប់មនុសេព្ិការខ្នក
បសវា
់ន ឬាសំបេង។ ទរសព្បៅកាន
័្ូ ព្ទ ខ្ដលរាយបៅខាងបជ្រកាមថ្នទព
ូ ព្ទ ជ្រាបព្ក
័សមាជកតាមបលមទរស
ិ
័ំ រ។ បៅបព្លទរស
ួ ់
ឹ បសនបបើ
បយើងបអាយដងជ្រ
ិ
អ្ន កចង់ោក់វាាសំបណើរាជ្រាចំ។ វាមាននយថាព្កបយង
័
ើ
ួ
ូ
នឹងបផ្ឯកសារដចគ្នបៅតាមទជ្រ
មង់ នង
ំិ ភាសាដែលអ្កស
នូ មពរជាររៀងរាល់ឆ្ន ំ។
ើញ
ន
ន

•

اگر سؤالی دارید ،لطفا ً از  8صبح تا  8شب روزهای دوشنبه تا جمعه با Anthem Blue Cross Cal MediConnect Plan
به شماره ) 1-888-350-3447 (TTY: 711تماس بگیرید .هزینه این تماس رایگان است .برای کسب اطالعات بیشتر ،از وبسایت
145
 duals.anthem.comبازدید کنید.

کتابچه راهنمای اعضای

Anthem Blue Cross Cal MediConnect Plan

فصل  :8حقوق و مسئولیتهای شما

ូ ពទ មកពករ
៏អ្កក
ន
័អាចទរស
ងរែើ
ើ
មបីផ្លា សប្រ
ំ់ ត ូ ឬប្ញ្ឈប្ស
៏់ រ ើររប្ស់អ្ន កផងដែរ។ អ្កក
ន
ួ
់អាចដសងរកឯកសាររប្ស
អ្ន កតាមអ្នឡាញរៅ duals.anthem.com។
ែ
័ប្ប្សិនរប្ើអ្ន កមានប្ញ្ហកងការទទលបានព
ុា ន
ួ
ត៌មានពគ
ី រប្មាងរប្ស់រ ង
ើ ខរោ
ំុ ្
សារ
ូ ័ ទ
ា
ន
ោក់ពាកយប្ ដ ឹង អ្កអាចទរសពរៅកាន
ន
់
ដតប្ញ្ហភាសា
់ឬពិការភាព រ ើ អ្កចង
កមវធ
ម ិ ីMedicare តាមរ ៈរលខ 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227)។ អ្កអាចរៅបាន
ន
ូ ័ ទ
៉ោ
ុន
ុៃ ន
ន
់ប្បាស់ TTY អាចទរសពរៅកាន
24 រមាងកងម
ួ ថ្ងៃ 7 ថ្ងកងម
ួ សបាា ៍។ អ្ករប្ប្ើ
់រលខ 1-877-486-2048។ អ្កអាចោក
ន
ពាកយប្ ា ឹងអ្ំពក
ី មវធ
ម ិ ី Anthem Blue Cross Cal
ូ ពទ
័ម ិ ី Cal MediConnect Ombuds Program តាមរ ៈទរស
MediConnect Plan រៅកាន់កមវធ
រលខ1-855-501-3077 (TTY: 711)។

 .Bمسئولیت ما در کسب اطمینان از اینکه شما خدمات و داروهای تحت پوشش را به موقع
دریافت میکنید
به عنوان یکی از اعضای برنامۀ ما:
• شما این حق دارید که یک ارائهدهندۀ مراقبتهای اولیه ( )PCPرا در شبکه ما انتخاب کنید.
خدماتدهنده شبکه ارائهدهندهای است که با ما همکاری دارد .میتوانید اطالعات بیشتری درباره اینکه
چهنوع ارائهدهندگانی ممکن است بهعنوان  PCPعمل کنند و نحوه انتخاب  PCPرا در بخش  Dدر
فصل  3مشاهده کنید.
 oبرای کسب اطالعات در مورد خدماتدهندگان عضو شبکه یا پزشکانی که بیمار جدید قبول
میکنند با مرکز خدمات اعضا تماس بگیرید یا در فهرست خدماتدهندگان و داروخانهها جستجو
کنید.
• خانمها از این حق برخوردار هستند که بدون نیاز به ارجاعیه به متخصص سالمت زنان مراجعه کنند.
توصیهنامه همان موافقتنامه  PCPشما برای مراجعهتان به فردیست که  PCPشما نباشد.
• شما از این حق برخوردار هستید که خدمات تحت پوشش خدماتدهندگان عضو شبکه را در مدت
زمان قابل قبولی دریافت کنید.
 oاین مورد شامل خدمات تحت پوشش متخصصین هم میشود.
 oاگر شما نتوانید در مدت زمان معقولی خدمات را دریافت کنید ،ما باید هزینۀ خدمات خارج از
شبکه را پرداخت کنیم.
• شما از این حق برخوردار هستید که خدمات اضطراری یا درمانی که به آن نیاز فوری هست را بدون
پیش تاییدیه دریافت کنید.
• شما از این حق برخوردار هستید که نسخه خود را از هر یک از داروخانههای شبکه ما بدون تاخیر
طوالنی دریافت کنید.
• شما این حق را دارید که بدانید چه زمانی میتوانید از ارائهدهنده خارجاز شبکه استفاده کنید .برای
کسب اطالعات درباره ارائهدهندگان خارجاز شبکه ،به فصل  3مراجعه کنید.
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• وقتی برای بار اول عضو برنامه ما میشوید ،درصورت برآوردهشدن شرایطی خاص ،این حق را
خواهید داشت که ارائهدهندگان کنونی و مجوزهای خدمات خود را تا حداکثر  12ماه حفظ کنید .برای
کسب اطالعات بیشتر درمورد حفظ ارائهدهندگان و مجوزهای خدمات خود ،به فصل  1مراجعه کنید.
• شما از این حق برخوردار هستید که برای مراقبتهای درمانی خود تصمیمگیری کنید و از گروه و از
مدیریت درمانی خود کمک بگیرید.
فصل  9به شما توضیح میدهد که اگر فکر میکنید خدمات و داروهای خود را در زمان معقولی دریافت نمیکنید ،چه
کاری میتوانید انجام دهید .فصل  9همچنین توضیح میدهد درصورتیکه ما پوشش خدمات یا داروهای شما را رد
کردهایم و شما با این تصمیم مخالفید ،چه کار میتوانید بکنید.

 .Cمسئولیت ما در محرمانه نگه داشته شدن اطالعات شخصی سالمتی ( )PHIشما
ما از اطالعات سالمت شخصی ( )PHIشما طبق قوانین فدرال و ایالتی محافظت میکنیم.
 PHIشما عبارت از اطالعاتی میباشد که شما به هنگام ثبت نام در این طرح ،در اختیار ما میگذارید .این همچنین
شامل سوابق پزشکی و دیگر اطالعات بهداشتی و درمانی شما میشود.
این حق شماست که مطلع باشید و چگونگی استفاده از  PHIخود را کنترل کنید .ما به شما یک اطالعیهای کتبی میدهیم
که حقوق شما را شرح و چگونگی محرمانه نگه داشتن  PHIشما را نیز توضیح میدهد .این نامه «اطالعیه حفظ حریم
خصوصی» ( )Notice of Privacy Practiceنامیده میشود.

 .C1ما چگونه از  PHIشما محافظت میکنیم
ما اطمینان مییابیم که افراد غیرمجاز سوابق شما را مشاهده نکنند یا آنها را تغییر ندهند.
در اکثر مواقع ،ما  PHIشما را در اختیار اشخاصی که به شما خدمات درمانی ارائه نمیدهند یا هزینه آن را پرداخت
نمیکنند نمیگذاریم .در صورت انجام چنین کاری ،ما باید ابتدا از شما اجازه کتبی بگیریم .اجاره کتبی را شما یا
شخصی که از جانب شما وکالت رسمی برای تصمیمگیری داشته باشد میتواند بدهد.
در برخی موارد خاص نیازی به کسب اجازه کتبی شما نیست .این موارد طبق قانون ،مجاز یا الزم االجرا هستند.
• ما موظف هستیم  PHIشما را در اختیار بنگاههای دولتی بررسی کیفیت خدمات درمانی بگذاریم.
• ما موظف هستیم در صورت دریافت حکم دادگاه PHI ،شما را افشا کنیم.
• ما موظف هستیم  PHIشما را به  Medicareارائه دهیم .اگر  Medicareبرای تحقیقات یا موارد دیگر
 PHIشما را فاش کند ،این کار طبق قوانین فدرال صورت میگیرد .اگر  Medi-Calبرای تحقیقات یا
موارد دیگر اطالعات شما را فاش کند ،این کار طبق قوانین فدرال صورت میگیرد.
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 .C2شما حق دارید پروندههای پزشکی خود را ببینید
• شما از این حق برخوردار هستید که سوابق پزشکی خود را ببینید و نسخهای از آن را برای خود نگه
دارید .ما اجازه داریم که برای گرفتن رونوشت از سوابق پزشکی شما ،از شما هزینهای دریافت کنیم.
• شما از این حق برخوردار هستید که از ما بخواهید سوابق پزشکیتان را تصحیح یا به روز کنیم .اگر
از ما بخواهید چنین کاری انجام دهیم ،ما با خدماتدهنده سالمتی شما همکاری میکنیم تا تصمیم
بگیریم که اعمال تغییرات الزم است یا نه.
• شما از این حق برخوردار هستید که از افشاء شدن  PHIخود به دیگران و همچنین نحوه آن مطلع شوید.
اگر درباره محرمانه نگه داشتن  PHIخود هر گونه پرسش یا نگرانی دارید ،با مرکز خدمات اعضا تماس بگیرید.
این اطالعیه میتواند تغییر کند .برای اطمینان از اینکه بهروزترین نسخه را مشاهده میکنید ،میتوانید از مرکز خدمات
اعضا (به شماره تلفن مندرج در پایین همین صفحه) یا با مراجعه به وبسایت ما به آدرس duals.anthem.com
نسخه کنونی را درخواست کنید.
اطالعیه رویههای حفظ حریم خصوصی Anthem Blue Cross Cal MediConnect Plan
(Medicare-Medicaid Plan) HIPAA

تاریخ اجرایی اولیه این اطالعیه  14آوریل  2003است .این اطالعیه اخیرا ً در مارس  2021بازنگری شده است.
لطفا این اطالعیه را با دقت بخوانید .این اطالعیه به شما میگوید که چه کسی میتواند اطالعات محافظتشده سالمت
( )PHIشما را ببیند .این اطالعیه به شما میگوید چه زمانی قبل از بهاشتراکگذاری آن باید از شما اجازه بگیریم .این
اطالعیه به شما میگوید چه زمانی میتوانیم بدون اجازه شما ،آن را به اشتراک بگذاریم .همچنین به شما می گوید که
شما چه حقوقی برای مشاهده و تغییر اطالعات خود دارید.
اطالعات مربوط به سالمت و پول شما خصوصی است .قانون میگوید ما باید این نوع اطالعات را که  PHIنامیده
میشود برای اعضای خود ایمن نگه داریم .این بدان معنی است که اگر شما در حال حاضر عضو هستید یا اگر قبالً
عضو بودهاید ،اطالعات شما امن است.
پس از واجدشرایط شدن و ثبتنام در برنامه درمانی ما ،از نهادهای ایالتی اطالعاتی را درمورد شما برای  Medi-Calو
 Centers for Medicare & Medicaid Servicesدریافت میکنیم .ما همچنین اطالعات پزشکی را از پزشک شما،
درمانگاه ها ،آزمایشگاهها و بیمارستانها دریافت میکنیم تا بتوانیم هزینههای مراقبت بهداشتی شما را تأیید کرده و
پرداخت کنیم.
قانون فدرال ما را مکلف کرده است تا به شما بگویم که برای محافظت از  PHIکه به صورت نوشتاری یا در کامپیوتر
ذخیره شده است ،چه تکالیف قانونی بر عهدۀ ماست .ما همچنین باید به شما بگویم که چگونه این اطالعات را ایمن نگه
میداریم .برای محافظت از :PHI
• بر روی کاغذ (نسخۀ فیزیکی) ،ما:
– دفاتر و پروندههای خود را قفل میکنیم
– کاغذ حاوی اطالعات سالمت را نابود میکنیم تا دیگران به آن دسترسی نداشته باشند
• ذخیرهشده در رایانه (نسخۀ فنی) ،ما:
– از رمز عبور استفاده میکنیم تا فقط افراد ذیصالح بتوانند به آن دسترسی داشته باشند
– برای نظارت بر سیستمهای خود از برنامههای خاص استفاده میکنیم
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• در خصوص استفاده یا بهاشتراکگذاری این اطالعات با همکاران ،پزشکان و دولت ،ما:
– قوانینی برای حفظ امنیت اطالعات (به نام سیاستها و رویهها) ایجاد میکنیم
– به همکاران خود آموزش میدهیم تا قوانین را رعایت کنند
چه زمانی بالمانع است که  PHIشما را مورد استفاده و بهاشتراکگذاری قرار دهیم؟
اگر به ما اجازه دهید ،میتوانیم  PHIشما را با خانواده یا فردی که انتخاب کردهاید تا به شما کمک کند یا هزینۀ
مراقبتهای درمانی شما را بپردازید به اشتراک بگذاریم .دربعضی موارد ،میتوانیم بدون تأیید شما ،از اطالعاتتان
استفاده کنیم و آن را به اشتراک بگذاریم:
•
•

•

•
•

برای مراقبتهای پزشکی شما
– برای کمک به پزشکان ،بیمارستانها و دیگران تا مراقبت هایی را که الزم دارید ارائه کنند
برای پرداخت ،مراقبتهای بهداشتی و درمان
– برای به اشتراک گذاشتن اطالعات با پزشکان ،کلینیکها و سایر افرادی که در ازای مراقبت از شما به ما
صورتحساب میفرستند
– وقتی میگوییم که هزینۀ مراقبتهای درمانی یا خدمات را پیش از دریافت آن پرداخت میکنیم
– برای یافتن راههایی جهت بهبود برنامههای ما ،حمایت از شما و کمک به شما برای دریافت مزایا و خدمات
موجود .ممکن است  PHIشما ار از منابع همگانی دریافت کنیم و احتمال دارد آن را درازای پرداخت ،عملیات
مراقبت بهداشتی و درمان ،با اطالعات درمانی مبادله کنیم .اگر با این کار مخالفید ،لطفا ً برای کسب اطالعات
بیشتر ،به  anthem.com/ca/privacy/مراجعه کنید.
برای دالیل کسب و کار بهداشت و درمان
– برای کمک به حسابرسیها ،برنامههای پیشگیری از تقلب و سوء استفاده ،برنامهریزی و امور روزمره
– برای پیدا کردن راه هایی برای بهبود برنامههای ما
به دالیل بهداشت عمومی
– برای کمک به مقامات بهداشت عمومی که مردم را از بیماری و آسیب مصون میدارند
با دیگران که در مراقبت از شما کمک یا هزینه آن را پرداخت میکنند
– با خانواده یا فردی به انتخاب شما که به مراقبت از شما کمک یا هزینه آن را پرداخت میکند ،اگر به ما بگویید
که این کار مانعی ندارد
– با کسی که به مراقبتهای درمانی شما کمک میکند یا هزینۀ آن را میپردازد ،البته اگر نمیتوانید از طرف
خودتان صحبت کنید و این کار به نفع شما باشد

ما باید قبل از اینکه  PHIشما را برای اموری به غیر از مراقبت ،پرداخت ،امور روزمره ،تحقیق و یا سایر موارد
ذکرشده در زیر استفاده کنیم ،از شما مجوز کتبی کسب نماییم .قبل از بهاشتراکگذاری یادداشتهای رواندرمانی
نوشتهشده توسط دکترتان دربارۀ شما ،باید مجوز کتبی شما را دریافت کنیم.
شما میتوانید به صورت کتبی به ما بگویید که مایلید مجوز کتبی خود را پس بگیرید .ما نمیتوانیم آنچه را که قبالً و
هنگام داشتن مجوز شما به اشتراک گذاشته یا استفاده کردهایم پس بگیریم .اما در آینده ،استفاده و اشتراک  PHIشما را
متوقف خواهیم کرد.
سایر روشهایی که میتوانیم  -یا طبق قانون ملزم هستیم  -از  PHIشما استفاده کنیم:
•
•
•
•

?

برای کمک به پلیس و سایر افرادی که مطمئن شوند دیگران قوانین را دنبال میکنند
گزارش سوءاستفاده و غفلت
برای کمک به دادگاه وقتی از ما خواسته میشود
برای پاسخ دادن به اسناد حقوقی
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برای دادن اطالعات به ادارات نظارت بر سالمت برای مواردی نظیر حسابرسیها یا بررسیها
برای کمک به کرونرها ،معاونین پزشکی و یا مدیران مراسم تشییع جنازه ،نام و علت مرگ را پیدا کنید
برای کمک به زمانی که شما خواسته شده است که قسمتهای بدن خود را به علم بدهید
برای تحقیق
برای نگه داشتن شما یا دیگران از بدرفتاری یا بدرفتاری
برای کمک به افرادی که برای مشاغل خاص کار میکنند
اگر در محل کار بیمار یا صدمه دیده باشید ،اطالعات را به جبران خسارت کارگران بدهید

حقوق شما چیست؟
•

•
•
•
•

•
•

شما میتوانید درخواست کنید که  PHIخود را نگاه دارید و یک نسخه از آن را دریافت کنید .باید ظرف  30روز آن
را برایتان ارسال کنیم .اگر به زمان بیشتری نیاز داشتیم ،باید به شما خبر دهیم .ما همه مدارک پزشکی ما را نداریم،
هر چند .اگر نسخهای از کل مدارک پزشکی خود میخواهید ،از پزشک یا کلینیک درمانی خود درخواست کنید.
شما میتوانید از ما بخواهید که مدارک پزشکی را که برای شما داریم تغییر دهید اگر فکر میکنید چیزی اشتباه یا
گم شده است .باید ظرف  60روز آن را برایتان ارسال کنیم .اگر به زمان بیشتری نیاز داشتیم ،باید به شما خبر دهیم.
گاهی اوقات میتوانید از ما بخواهید  PHIخود را به اشتراک نگذارید .اما ما مجبور نیستیم با درخواست شما
موافقت کنیم.
شما میتوانید از ما بخواهید  PHIرا به آدرس دیگری از آنچه که در اختیار شما گذاشته است یا به روش دیگری
ارسال کنید .ما میتوانیم این کار را انجام دهیم اگر ارسال آن به آدرس ما برای شما ممکن است شما را در معرض
خطر قرار دهد.
شما میتوانید از ما بخواهید تا در طول شش سال گذشته همه چیز را با دیگران به اشتراک بگذارید .این مواردی را
که ما آن را به دلیل مراقبتهای بهداشتی ،پرداخت ،مراقبتهای بهداشتی روزمره و یا دالیل دیگری که در اینجا
لیست نکرده ایم ،لیست نمیکنیم .باید ظرف  60روز آن را برایتان ارسال کنیم .اگر به زمان بیشتری نیاز داشتیم،
باید به شما خبر دهیم.
شما میتوانید هر زمان که بخواهید یک نسخه کاغذی از این اطالعیه را بخواهید ،حتی اگر از طریق ایمیل از شما
خواسته شده است.
اگر قبض تمام خدمات را پرداخت کنید ،میتوانید از پزشک خود بخواهید که اطالعات مربوط به آن سرویس را با
ما به اشتراک نگذارد.

چه کاری باید انجام دهیم؟
•
•
•
•
•
•
•

این قانون میگوید ما باید  PHIخود را به جز مواردی که در این اعالمیه گفتهایم را حفظ کنیم.
ما باید به شما بگویم که قانون میگوید ما باید درباره حریم خصوصی صحبت کنیم.
ما باید آنچه را که ما میگوییم در این اطالعیه انجام دهیم.
ما باید  PHIخود را به آدرس دیگری یا به غیر از ایمیل منظم ارسال کنیم ،اگر از دالیل منطقی درخواست کنید،
مثال اگر شما در معرض خطر هستید.
ما باید به شما بگویم اگر مجبور باشیم  PHIخود را بعد از اینکه از ما خواسته اید ،به اشتراک بگذارید.
اگر قوانین دولتی میگویند ما باید بیشتر از آنچه که در اینجا گفتیم انجام دهیم ،ما از این قوانین پیروی خواهیم کرد.
ما باید به شما بگویم اگر فکر میکنید  PHIشما خراب شده است.

تماس با شما
ما ،همراه با وابستگان و  /یا فروشندگان ما ،ممکن است از یک سیستم شمارهگیری خودکار و  /یا صدای مصنوعی با
یک تماس یا متن استفاده کنید .ما این کار را فقط با قانون حمایت از مصرف کننده تلفن ( )TCPAانجام میدهیم .تماس
ممکن است به شما در مورد گزینههای درمان یا سایر مزایا و خدمات مربوط به سالمت اطالع دهد .اگر نمیخواهید از

?
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طریق تلفن با شما تماس گرفته شود ،فقط به تماس گیرنده اطالع دهید ،و ما دیگر با این روش با شما تماس نخواهیم گرفت.
یا میتوانید با شماره  1-844-203-3796تماس بگیرید تا شماره تلفن خود را به ( Do Not Call listفهرست عدم
تماسهای) ما اضافه کنید.
اگر سؤالی دارید چه کار کنید؟
اگر درمورد قوانین حریم خصوصی سؤال دارید یا مایل به استفاده از حقوق خود هستید ،لطفا ً با مرکز خدمات اعضا به
شماره  1-888-350-3447تماس بگیرید .اگر ناشنوا یا کمشنوا هستید ،با این شماره تماس بگیرید.TTY: 711 :
اگر شکایتی دارید چه کار کنید؟
ما برای کمک به شما آماده هستیم .اگر احساس میکنید  PHIشما امن نیست ،میتوانید با خدمات اعضا تماس بگیرید یا با
 Department of Health and Human Servicesتماس بگیرید .اگر شما شکایت کنید ،هیچ اتفاقی برای شما رخ
نخواهد داد.
با  Department of Health and Human Servicesمکاتبه کنید یا تماس بگیرید.
Office for Civil Rights
U.S. Department of Health and Human Services
90 Seventh St., Suite 4-100
San Francisco, CA 94103
تلفن1-800-368-1019 :
TDD: 1-800-537-7697
نمابر1-415-437-8329 :

یا
Privacy Officer c/o Office of HIPAA Compliance
)Department of Health Care Services (DHCS
P.O. Box 997413, MS 4722
Sacramento, CA 95899-7413
پست الکترونیکprivacyofficer@dhcs.ca.gov :
تلفن1-916-445-4646 :
نمابر1-916-440-7680 :

یا
Information Security Officer
DHCS Information Security Office
P.O. Box 997413, MS 6400
Sacramento, CA 95899-7413
پست الکترونیکiso@dhcs.ca.gov :
تلفنITSD Help Desk :
 1-916-440-7000یا 1-800-579-0874
نمابر1-916-440-5537 :

?
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ما حق تغییر این قانون انتقال قابلیت اطمینان و مسئولیت پذیری ( )HIPAAو نحوه نگهداری امن  PHIرا داریم .اگر
چنین اتفاقی بیفتد ،ما درباره تغییرات در یک خبرنامه به شما خواهیم گفت .همچنین ،آنها را در وبسایت
 anthem.com/ca/privacy/قرار میدهیم.
نژاد ،قومیت و زبان
ما اطالعات مربوط به نژاد ،قومیت و زبان شما را از نهاد ایالتی  Medi-Calو & Centers for Medicare
 Medicaid Servicesدریافت میکنیم .ما از این اطالعات محافظت میکنیم همانطور که در این اطالعیه شرح

داده شده است.
ما از این اطالعات استفاده میکنیم:
•
•
•
•
•

اطمینان حاصل کنید که مراقبت شما نیاز دارید
ایجاد برنامه برای بهبود نتایج سالمت
تهیه و ارسال اطالعات آموزش بهداشت
اجازه دهید پزشکان در مورد نیازهای زبان شما بفهمند
ارائه خدمات ترجمه

از این اطالعات برای اهداف زیر استفاده نمیکنیم:
•
•
•
•

مشکل بیمه درمانی
تصمیم بگیرید چقدر هزینه خدمات را بپردازید
مزایا را تعیین کنید
اشتراکگذاری با مشترکان تأییدنشده

اطالعات شخصی شما
ممکن است همانطور که در این اطالعیه اعالم کردیم« ،اطالعات شخصی» ( )PIرا بخواهیم ،از آن استفاده کنیم و آن
را بهاشتراک بگذاریم .اطالعات شخصی شما دردسترس عموم نخواهد بود و به ما میگوید چه کسی هستید .اغلب،
بهدالیل مرتبط با بیمه گرفته میشود.
• ممکن است از اطالعات شخصی شما برای تصمیمگیری درموردتان استفاده کنیم:
– سالمت
– عادتها
– سرگرمیها
• ممکن است اطالعات شخصی شما را از افراد دیگر یا گروههای زیر جمعآوری کنیم:
– پزشکان
– بیمارستانها
– سایر شرکتهای بیمه
• ممکن است درمواردی اطالعات شخصیتان را بدون کسب اجازه از شما ،با افراد یا گروههایی خارجاز شرکت خود
بهاشتراک بگذاریم.
• ازآنجاکه باید به شما فرصتی برای نهگفتن بدهیم ،پیشاز هرگونه اقدامی شما را باخبر میکنیم.
• اگر نخواهید از اطالعات شخصیتان استفاده کنیم یا آن را بهاشتراک بگذاریم ،به شما میگوییم چگونه به ما
اطالع دهید.
• حق مشاهده و تغییر اطالعات شخصیتان را دارید:
• مطمئن میشویم که اطالعات شخصیتان ایمن است.

?
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این اطالعات بهصورت رایگان ،به زبانهای دیگر دردسترس است .لطفا ً با مرکز خدمات اعضا به شماره
) 1-855-817-5785 (TTY: 711تماس بگیرید .از  8صبح تا  8شب روزهای دوشنبه تا جمعه .تماس با این شماره
رایگان است.
 Anthem Blue Cross Cal MediConnect Planیک برنامه درمانی است که با  Medicareو  Medi-Calقرارداد
دارد تا مزایای هر دو برنامه را به ثبتنامشدگان ارائه دهد Anthem Blue Cross .نشان تجاری ثبتشده
 Blue Cross of Californiaاست Anthem Blue Cross .و Blue Cross of California Partnership Plan, Inc.
دارای مجوز مستقل از  Blue Cross Associationهستند ANTHEM .نشان تجاری ثبتشده شرکت
 Anthem Insurance Companies, Inc.است.
بازنگریشده در مارس .2021

 .Dمسئولیت ما در دادن اطالعات به شما درباره طرح ما ،ارائه دهندگان خدمات عضو شبکه و
خدمات تحت پوشش شما
شما بهعنوان عضو  Anthem Blue Cross Cal MediConnect Planاین حق را دارید که از ما اطالعات کسب کنید.
اگر به زبان انگلیسی صحبت نمیکنید ،ما برای پاسخگویی به پرسشهایی که ممکن است درباره برنامۀ ما داشته باشید
از خدمات مترجم شفاهی برخوردار هستیم .برای درخواست مترجم شفاهی ،تنها کافی است با ما تماس بگیرید:
) .1-888-350-3447 (TTY: 711این خدمات برای شما رایگان است .میتوانید با خدمات اعضا تماس بگیرید و بخواهید
که این اطالعات به زبانهای اسپانیایی ،چینی ،ارمنی ،کرهای ،روسی ،ویتنامی ،فارسی ،تاگالوگ ،خمر یا عربی برای
شما ارسال شود .ما میتوانیم اطالعات را به صورت چاپ بزرگ ،خط بریل ،و یا قالب صوتی هم به شما ارائه دهیم.
در صورت نیاز به کسب اطالع درباره هر یک از موارد زیر با مرکز خدمات اعضا تماس بگیرید:
• چگونگی انتخاب یا تغییر طرح ها
• برنامۀ ما ،از جمله:
 oاطالعات مالی
 oنظر اعضای طرح نسبت به ما
 oتعداد درخواستهای تجدیدنظر اعضا
 oروش ترک بیمه ما
• شبکه خدماتدهندگان و داروخانههای شبکه ،از جمله:
 oروش انتخاب یا تغییر خدماتدهندگان مراقبتهای اولیه خود
 oویژگیهای خدماتدهندگان و داروخانههای شبکه ما
 oچگونگی پرداخت هزینهها توسط ما به خدماتدهندگان عضو شبکه
• خدمات و داروهای تحت پوشش و مقرراتی که باید پیروی کنید ،از جمله:
 oخدمات و داروهای تحت پوشش برنامه
 oمحدودیتهای موجود برای پوشش و داروهای شما
 oمقرراتی که برای تحت پوشش ماندن خدمات و داروهای خود باید پیروی کنید

?
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• اینکه چرا برخی اقالم و گزینههای شما تحت پوشش نیست و اینکه در برخورد با چنین مشکالتی
چکار میتوانید انجام دهید ،از جمله درخواست از ما برای:
 oاینکه کتبا توضیح دهیم چرا این اقالم را پوشش نمیدهیم
 oاینکه تصمیمی را که گرفتهایم تغییر دهیم
 oهزینه صورتحسابی که دریافت کرده اید را پرداخت کنیم

 .Eارائهدهندگان خدمات شبکه نمیتوانند مستقیما ً برای شما صورتحساب بفرستند
پزشکان ،بیمارستانها ،و دیگر خدماتدهندگان عضو شبکه ما نمیتوانند شما را وادار به پرداخت هزینه برای خدمات
تحت پوشش بکنند .همچنین اگر ما کمتر از آنچه خدماتدهنده مطالبه کرده را بپردازیم ،نمیتوانند از شما هزینهای را
اخذ کنند .برای اینکه بدانید وقتی ارائهدهندگان عضو شبکه از شما برای خدمات تحتپوشش مبلغی مطالبه کنند چه باید
بکنید ،به فصل  7مراجعه کنید.

 .Fحق شما برای ترک برنامه Cal MediConnect
در صورت عدم تمایل ،کسی نمیتواند شما را به ماندن در طرح ما مجبور نماید.
• شما حق دارید که بیشتر خدمات مراقبت درمانی خود را از طریق  Original Medicareیا برنامه
 Medicare Advantageدریافت کنید.
• میتوانید مزایای داروهای نسخهای بخش  D Medicareرا از یک برنامه داروهای نسخهای یا برنامه
 Medicare Advantageدریافت کنید.
• برای کسب اطالعات بیشتر درمورد زمان پیوستن به برنامه جدید  Medicare Advantageیا برنامه
مزایای داروهای نسخهای ،به فصل  10مراجعه کنید.
• مزایای  Medi-Calشما از طریق برنامه درمانی مدیریتشده  Medi-Calمورد انتخاب شما انجام
خواهد شد.

 .Gحق شما برای تصمیم گرفتن درباره خدمات درمانی خود
 .G1حق شما برای اطالع از گزینههای درمانی و تصمیمگیری درباره خدمات سالمتیتان
شما از این حق برخوردار هستید که اطالعات کاملی درباره پزشکان و دیگر خدماتدهندگان سالمتی خود به هنگام
دریافت خدمات داشته باشید .خدماتدهندگان شما باید بیماری و گزینههای درمانی شما را به نحوی که برای شما قابل
درک باشد توضیح دهند .شما از این حقوق برخوردار میباشید:
• از گزینههای خود آگاه باشید .شما از این حق برخوردار هستید که از همه انواع درمان مطلع شوید.
• از خطرات آگاه باشید .شما از این حق برخوردار هستید که از همه خطرات موجود مطلع شوید .اگر
خدمات یا درمانهایی که به شما ارائه میشود بخشی از یک آزمایش تحقیقاتی باشد ،باید از پیش به شما
اطالع داده شود .شما حق دارید که درمانهای تجربی را قبول نکنید.
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• نظر ثانویه دریافت کنید .شما این حق را دارید که پیشاز تصمیمگیری درباره درمان ،به پزشک
دیگری مراجعه کنید.
• میتوانید پاسخ «نه» بدهید .شما این حق را دارید که هر درمانی را رد کنید .این شامل حق ترخیص
داوطلبانه از بیمارستان یا دبگر تسهیالت پزشکی میشود ،حتی اگر پزشکتان به شما توصیه کند که
چنین کاری نکنید .شما از این حق برخوردار هستید که هر درمانی را نپذیرید .اگر درمان خاصی را
نپذیرید یا مصرف داروی تجویز شدهای را متوقف کنید ،از طرح درمانی ما محروم نخواهید شد .در
هر حال ،اگر نوعی درمان را نپذیرید یا مصرف داروی تجویز شدهای را متوقف کنید ،مسئولیت کامل
عواقب آن با خودتان خواهد بود.
• از ما بخواهید توضیح دهیم چرا خدماتدهنده از ارائه خدمات امتناع کرده است .در صورتی که
ارائهکننده قبول نکند مراقبتی را ارائه کند که معتقدید باید دریافت کنید ،حق دارید از ما توضیح
بخواهید.
• برای خدمات یا دارویی که ارائه نشده یا معموالً تحت پوشش نیست از ما درخواست پوشش کنید .به
این فرآیند اتخاذ تصمیم درباره پوشش دادن گفته میشود .فصل  9چگونگی درخواست از برنامه برای
تصمیمگیری درمورد پوششدهی را توضیح میدهد.

 .G2حق شما برای اینکه به ما بگویید وقتی خودتان نمیتوانید درباره خدمات درمانی خود تصمیم
بگیرید ،چه کنیم
گاهی اوقات افراد نمیتوانند درباره خدمات درمانی خود تصمیم بگیرند .پیش از آن که چنین موردی برای شما
پیش بیاید ،میتوانید:
• یک فرم مکتوب را برای تفویض اختیار قانونی به فرد دیگر برای تصمیمگیری در امور درمانی خود
تکمیل کنید.
• به پزشکان خود در مورد اینکه اگر نتوانید برای خودتان تصمیم بگیرید میخواهید چطور به مراقبت
درمانی شما رسیدگی کنند ،دستورالعملهای کتبی بدهید.
این سند قانونی که میتوانید برای ارائه دستورات خود از آن استفاده کنید ،دستورالعمل از پیش تعیینشده نامیده میشود.
رهنمونهای از پیش تهیه شده انواع و عناوین گوناگونی دارند .نمونههای آن عبارتند از وصیت در زمان حیات و
وکالتنامه درمانی.
شما الزامی به استفاده از رهنمون از پیش تهیه شده ندارید ،ولی در صورت تمایل میتوانید چنین کاری بکنید .آنچه باید
انجام دهید:
• این فرم را تهیه کنید .شما میتوانید فرم را از پزشک خود ،یک وکیل ،بنگاه خدمات حقوقی ،یا مددکار
اجتماعی دریافت کنید .سازمانهایی که اطالعاتی درباره  Medicareیا  Medi-Calبه افراد میدهند
اعم از اداره سالمندان شهر  )City of Los Angeles Department of Aging( Los Angelesیا اداره
خدمات سالمت  (California Department of Health Services) Californiaنیز ممکن است
فرمهای دستورالعمل را داشته باشند .شما همچنین میتوانید از خدمات اعضا فرمها را درخواست کنید.
• فرم را تکمیل کرده و امضاء نمائید .این فرم یک مدرک حقوقی است .بهتر است برای تکمیل این فرم
از یک وکیل کمک بخواهید.
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• نسخههایی از آن را به اشخاصی بدهید که الزم است از آن مطلع باشند .باید یک نسخه از فرم را به
پزشک خود بدهید .باید یک نسخه هم به شخصی که به عنوان تصمیم گیرنده از جانب خود معرفی
کرده اید بدهید .ممکن است بخواهید به دوستان نزدیک و اعضای خانواده خود نیز یک نسخه از آن را
بدهید .یک نسخه از آن را حتما در خانه خود نگهداری کنید.
• اگر قرار است در بیمارستان بستری شوید و فرم دستورالعملهای از پیش تعیینشده را امضا کردهاید
یک نسخه از آن را به بیمارستان ببرید.
 oدر بیمارستان از شما خواهند پرسید که آیا فرم رهنمون از پیش تهیه شده دارید و آیا نسخهای از آن
را همراه خود دارید.
 oاگر فرم رهنمون از پیش تهیه شده نداشته باشید ،بیمارستان این فرم را دارد و از شما خواهند
پرسید که فرم میخواهید یا خیر.
به خاطر داشته باشید ،اختیار پر کردن فرم رهنمون از پیش تهیهشده با شما است.

 .G3در صورتی که از دستورالعملهای شما پیروی نشود چه باید کرد
اگر یک دستورالعمل پیشنهادی را امضا کرده باشید و اعتقاد داشته باشید که یک پزشک یا بیمارستان دستورالعملها را
دنبال نکرده است ،شما میتوانید شکایت کنید:
شکایت پزشک:

شکایت بیمارستان:

Medical Board of California
Central Complaint Unit
2005 Evergreen Street, Suite 1200
Sacramento, CA 95815
تماس رایگان1-800-633-2322 (TTY: 711) :

California Department of Public Health
Consumer Information System
تلفن1-800-236-9747 (TTY: 711) :

 .Hحق شما برای شکایت کردن و درخواست از ما برای تجدید نظر در مورد تصمیماتی که
گرفته ایم
فصل  9توضیح میدهد که درصورت داشتن هرگونه مشکل یا نگرانی درباره خدمات تحتپوشش یا مراقبتهای
انجامشده برای شما ،چه اقداماتی میتوانید انجام دهید .به طور مثال ،شما میتوانید از ما بخواهید درباره پوشش موردی
تصمیم بگیریم ،برای تغییر تصمیم درباره پوشش موردی درخواست تجدیدنظر کنید ،یا شکایت کنید.
شما از این حق برخوردار هستید که درباره تجدیدنظر و شکایت هایی که دیگر اعضا بیمه ما ارائه کردهاند اطالعات
بخواهید .برای کسب این اطالعات با مرکز خدمات اعضا تماس بگیرید.

 .H1اگر حس کنید عدالت در مورد شما رعایت نشده است یا تمایل به کسب اطالعات بیشتری در
خصوص حقوقتان دارید چه باید بکنید
اگر فکر میکنید با شما ناعادالنه رفتار شده است — و این موضوع به دالیلی که در فصل  11آورده شده است ،بهخاطر
تبعیض نیست — یا اگر به دریافت اطالعات بیشتر درخصوص حقوق خود تمایل دارید ،میتوانید برای کمک با مرکز
ذیل تماس بگیرید:
• مرکز خدمات اعضا.
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• برنامه ) .Health Insurance Counseling and Advocacy Program (HICAPبرای اطالع از
جزئیات بیشتر درباره این سازمان و روش تماس با آن ،به فصل  2مراجعه کنید.
•  .Cal MediConnect Ombuds Programبرای اطالع از جزئیات بیشتر درباره این سازمان و
روش تماس با آن ،به فصل  2مراجعه کنید.
• در  24ساعت شبانه روز 7 ،روز هفته ،برای ارتباط با  Medicareبا شماره 1-800-MEDICARE
) (1-800-633-4227تماس بگیرید .کاربران  TTYباید با  1-877-486-2048تماس بگیرند( .همچنین،
میتوانید بخش «حقوق و محافظتهای  »Medicareدر وبسایت  Medicareبه آدرس
 www.medicare.gov/Pubs/pdf/11534-Medicare-Rights-and-Protections.pdfرا مطالعه کنید).

 .Iمسئولیتهای شما به عنوان یکی از اعضا طرح
به عنوان یکی از اعضا این بیمه درمانی ،شما وظیفه دارید موارد فهرست شده در زیر را انجام دهید .اگر پرسشی
دارید ،با خدمات اعضا تماس بگیرید.
• کتابچه راهنمای اعضا را بخوانید تا درباره موارد تحت پوشش و مقرراتی که باید برای دریافت خدمات
و داروهای تحت پوشش رعایت کنید اطالعات به دست آورید .برای جزئیات بیشتر در مورد شما:
 oبرای دیدن خدمات تحتپوشش ،به فصل  3و  4مراجعه کنید .در این فصلها به شما گفته شده است
که چه مواردی پوشش داده میشوند ،از چه مقرراتی باید پیروی کنید ،و چقدر باید پرداخت کنید.
 oبرای دیدن داروهای تحتپوشش ،به فصل  5و  6مراجعه کنید.
• هرگونه پوشش دیگری که برای درمان یا داروهای نسخهای دارید را به ما اطالع دهید .ما موظف
هستیم مطمئن شویم که شما از همه گزینههای تحت پوشش بیمه درمانی به هنگام دریافت خدمات
درمانی خود استفاده کنید .اگر پوشش دیگری دارید لطفا با خدمات اعضا تماس بگیرید.
• به پزشک خود و سایر خدماتدهندگان درمانی اطالع دهید که در طرح ما ثبت نام کردهاید .به هنگام
دریافت خدمات یا دارو کارت عضویت بیمه خود را نشان بدهید.
• به پزشکان و خدماتدهندگان درمانی خود کمک کنید تا بهترین خدمات را به شما ارائه دهند.
 oاطالعاتی که الزم است درباره شما و سالمت شما بدانند را به آنها بدهید .تا حد ممکن با مشکالت
سالمتی خود آشنا شوید .از برنامههای درمانی و دستورالعمل هایی که با سرویس دهنده خود در
مورد آنها توافق کرده اید پیروی کنید.
 oمطمئن شوید که پزشکان و خدماتدهندگان شما درباره همه داروهایی که مصرف میکنید مطلع
باشند .این شامل داروهای تجویزی ،داروهای بدون نسخه ،ویتامین ها ،و داروهای کمکی میشود.
 oاگر پرسشی دارید حتما ً بپرسید .پزشکان و دیگر خدماتدهندگان باید مسائل را به روشی که برای
شما قابل درک باشد توضیح دهند .اگر سوالی بپرسید و پاسخ آن را متوجه نشوید ،دوباره بپرسید.
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• بامالحظه باشید .ما از همه اعضا خود انتظار داریم به حقوق بیماران دیگر احترام بگذارند .همچنین
از شما انتظار داریم در مطب پزشک ،بیمارستان ها ،و دیگر مراکز خدماتدهنده رفتار محترمانهای
داشته باشید.
• بدهی و هزینههای خود را پرداخت کنید .به عنوان یکی از اعضای بیمه ،شما موظف به پرداخت برای
موارد زیر هستید:
o

حق بیمههای بخش  A Medicareو بخش  .Medicare Bبرای بیشتر اعضای Anthem Blue Cross
 Medi-Cal ،Cal MediConnect Planحق بیمه بخش  Aو بخش  Bرا پرداخت میکند.

 oاگر خدمات و داروهایی دریافت کنید که تحت پوشش بیمه ما نباشند ،خودتان باید هزینه کامل آن
را پرداخت کنید .اگر با تصمیم ما برای پوشش ندادن خدمات یا دارویی مخالف باشید ،میتوانید
درخواست تجدیدنظر کنید .برای آگاهی از چگونگی درخواست تجدیدنظر ،لطفا ً به فصل 9
مراجعه نمایید.
• آگر در صدد نقل مکان هستید به ما اطالع دهید .اگر قرار است نقل مکان کنید بسیار مهم است که
فورا ً به ما اطالع دهید .با مرکز خدمات اعضا تماس بگیرید.
 oدر صورت خارج شدن از محدوده خدماتی ما ،دیگر نمیتوانید عضو این طرح باشید .فقط افرادی که
در محدوده خدمات ما زندگی میکنند امکان دریافت Anthem Blue Cross
 Cal MediConnect Planرا دارند .در فصل  ،1اطالعاتی درباره محدوده تحتپوشش ذکر شده است.
 oما میتوانیم به شما کمک کنیم که بدانید به محدوده داخل یا خارج از حوزه تحت پوشش ما نقل مکان
میکنید یا خیر .طی زمان محدودی در زمان آغاز عضویت در طرح ،میتوانید در محل زندگی
جدید خود ،به  Original Medicareتغییر دهید یا در طرح درمانی و داروی نسخهای Medicare
ثبت نام کنید .ما میتوانیم شما را در جریان پوشش یا عدم پوشش در ناحیه شما قرار دهیم.
o

همچنین ،فراموش نکنید که باید نشانی جدید خود را بعد از نقل مکان به  Medicareو Medi-Cal
اطالع دهید .برای دریافت شماره تلفنهای  Medicareو  ،Medi-Calبه فصل  2مراجعه کنید.

 oدر صورت نقل مکان به منطقهای داخل محدوده تحت پوشش ما ،باز هم باید به ما اطالع دهید.
ما باید سوابق عضویت شما را بهروز نگه داریم و بدانیم چگونه با شما تماس بگیریم.
• اگر پرسش یا مشکلی دارید برای کمک گرفتن با خدمات اعضا تماس بگیرید.
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مقدمه
این فصل دارای اطالعاتی درباره حقوق شما میباشد .اگر در موارد زیر مشکالتی برای شما ایجاد شده است ،این فصل
را مطالعه کنید:
• در صورتی که مشکل یا شکایتی درباره طرح پوشش بیمه خود دارید.
• در صورتی که به خدمات ،وسایل یا داروهایی نیاز دارید که طرح شما اعالم کرده که هزینه آنها را
پرداخت نمیکند.
• در صورتی که با تصمیمی که طرح شما درباره مراقبتهای شما گرفته شده است موافق نیستید.
• در صورتی که به نظر شما خدمات تحت پوشش شما زودتر از موقع خاتمه مییابد.
• شما مشکل یا شکایتی درمورد خدمات و حمایتهای بلندمدت شامل خدمات اجتماعمحور
بزرگساالن ( )CBASو خدمات مراکز پرستاری ( )NFدارید.
اگر مشکل یا نگرانی خاصی دارید ،فقط بخشهای مربوطه در این فصل را مطالعه کنید .این فصل به بخشهای مختلفی
تقسیم شده تا شما بتوانید به سادگی مطالب مورد نظر خود را بیابید.
اگر در مورد خدمات و حمایتهای درمانی یا بلندمدت خود با مشکل مواجه هستید
شما باید آندسته مراقبتهای سالمتی ،داروها و خدمات و پشتیبانیهای بلندمدتی را دریافت کنید که به تشخیص پزشک
معالج یا دیگر خدماتدهندگان برای مراقبتهای شما به عنوان بخشی از برنامۀ درمانیتان ضروری میباشد .اگر برای
دسترسی به خدماتتان مشکلی داشتید ،میتوانید با  Cal MediConnect Ombuds Programبه شماره
 1-855-501-3077تماس بگیرید .در این فصل ،گزینههای گوناگون برای حل مشکالت و شکایتها شما توضیح داده
شده است ،ولی همچنان میتوانید برای دریافت کمک و راهنمایی ،با  Cal MediConnectتماس بگیرید .برای دریافت
منابع مازاد بهمنظور رفع نگرانیهای خود و راههای ارتباط با آنها و کسب اطالعات بیشتر درمورد برنامههای
بازرسان ،فصل  2را مطالعه کنید.
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 .Aدر صورت بروز مشکل چه کار باید انجام داد
اگر با برنامه درمانی یا خدمات یا پرداخت هزینه مشکلی دارید ،این فصل به شما میگوید که چه کار کنید .این فرآیندها
مورد تأیید  Medicareو  Medi-Calهستند .هر یک از این روندها دارای قوانین ،رویه و مهلت مقرر مربوط به خود
است و باید توسط ما و شما رعایت شود.

 .A1درباره اصطالحات حقوقی
در این فصل تعدادی اصطالحات حقوقی پیچیده برای برخی از قوانین و مهلتهای مقرر موجود است .فهم بسیاری از
این اصطالحات میتواند دشوار باشد ،و به همین دلیل ما برای برخی اصطالحات قانونی از واژههای ساده تری استفاده
کرده ایم .ما تا حد امکان از استفاده از واژههای مخفف خودداری کرده ایم.
به عنوان مثال ما از واژههای زیر استفاده کرده ایم:
• «شکایت کردن» به جای «طرح یک شکوائیه»
• «تصمیم پوشش» به جای «تصمیم سازمان»« ،تصمیم مزایا»« ،تصمیم شرایط بحرانی» یا «تصمیم
پوشش»
• «تصمیم پوشش سریع» به جای «تشخیص تسریعشده»
آشنایی با اصطالحات حقوقی مناسب میتواند به شما در برقراری ارتباطات واضحتر کمک کند ،بنابراین این
اصطالحات را نیز توضیح میدهیم.

 .Bبرای درخواست کمک با کجا تماس بگیریم
 .B1از کجا میتوان اطالعات و کمک بیشتر دریافت کرد
گاهی شروع یا ادامه فرایند برای حل مشکل میتواند پیچیده باشد .بویژه اگر حالتان خوب نباشد یا انرژی نداشته باشید.
گاهی نیز ممکن است دانش کافی را برای انجام مرحله بعدی نداشته باشید.
میتوانید از  Cal MediConnect Ombuds Programکمک بگیرید.
اگر به کمک نیاز دارید ،همیشه میتوانید با  Cal MediConnect Ombuds Programتماس بگیرید.
 Cal MediConnect Ombuds Programیک برنامه بازرسی کشوری است که به پرسشهای شما پاسخ میدهد و
کمکتان میکند تا درباره چگونگی حل مشکالت خود اطالعات بیشتری کسب کنیدCal MediConnect Ombuds .
 Programبا ما یا شرکتهای بیمه یا برنامههای درمانی دیگر ارتباطی ندارد .آنها میتوانند به شما در درک این که از
چه فرآیندی استفاده کنید کمک کنند .شماره تماس  1-855-501-3077 ،Cal MediConnect Ombuds Programاست.
این خدمات رایگان است .برای کسب اطالعات بیشتر درباره برنامههای بازرسی کشوری ،به فصل  2مراجعه کنید.
میتوانید از  Health Insurance Counseling and Advocacy Programکمک بگیرید
همچنین ،میتوانید با ) Health Insurance Counseling and Advocacy Program (HICAPتماس بگیرید .مشاوران
 HICAPهمچنین میتوانند به سؤاالت شما پاسخ دهند و به شما کمک کند بدانید که در رابطه با مشکل خود چه کاری باید
انجام دهید HICAP .با ما یا با دیگر شرکتهای بیمه یا طرحهای درمانی ارتباطی ندارد HICAP .در همه شهرستانها
مشاوران آموزشدیده دارد و این خدمات رایگان است .شماره تلفن  1-800-434-0222 ،HICAPاست.
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کمک گرفتن از Medicare

برای دریافت کمک در زمینه مشکالت خود میتوانید مستقیما ً با  Medicareتماس بگیرید .به دو روش میتوانید از
 Medicareکمک بگیرید:
•  24ساعت شبانه روز 7 ،روز هفته با ) 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227تماس بگیرید.
 .TTY: 1-877-486-2048این تماس رایگان است.
• به وبسایت  Medicareبه آدرس  www.medicare.govمراجعه کنید.
میتوانید از  California Department of Managed Health Careکمک بگیرید
در این پاراگراف منظور از «دعوی» ،درخواست تجدیدنظر یا شکایت از خدمات  ،Medi-Calبرنامۀ درمانی خود یا
یکی از ارائهکنندگان خدمات میباشد.
 California Department of Managed Health Careمسئول تنظیم طرحهای خدمات مراقبت سالمت میباشد .اگر
از برنامه درمانی خود شکایتی دارید ،پیشاز تماس با این اداره ،باید ابتدااز  8صبح تا  8شب روزهای دوشنبه تا جمعه
با برنامه خود به شماره ) 1-888-350-3447 (TTY: 711تماس بگیرید و روند ارائه شکایت برنامهتان 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 درمورد شکایتی مربوط به موارد اورژانسی ،شکایتی که توسط برنامه درمانی شما بهشکل
رضایتبخشی حلوفصل نشده است یا شکایتی که بیش از  30روز بینتیجه مانده است به کمک نیاز دارید ،میتوانید
برای دریافت کمک با این اداره تماس بگیرید .شما همچنین ممکن است واجد شرایط یک بازبینی مستقل پزشکی ()IMR
باشید .اگر برای  IMRواجد شرایط هستید ،روند  ،IMRیک بررسی بیطرفانه از تصمیمات پزشکی گرفته شده توسط
یک طرح سالمت در زمینه ضرورت پزشکی ارائه خدمات یا درمانهای پیشنهادی ،تصمیمات پوشش برای درمانهایی
که تجربی بوده یا از ماهیتی تحقیقی برخوردار هستند و اختالفات در زمینه پرداخت برای خدمات پزشکی اورژانسی و
فوریتی را در اختیار شما قرار میدهد .این اداره دارای شمارهای رایگان ( )1-888-466-2219و خط  TDDبه شماره
( )1-877-688-9891برای افراد دارای مشکل شنوایی یا گفتاری است .وبسایت این اداره به آدرس
 www.dmhc.ca.govدارای فرمهای شکایت ،درخواست  IMRو دستورالعملهای آنالین است.
میتوانید از سازمان بهبود کیفیت کمک بگیرید
سازمان بهبود کیفیت متشکل از گروهی از پزشکان و متخصصان حوزه سالمت است که در استخدام دولت فدرال هستند
که مراقبتهای ارائهشده به بیماران  Medicareرا بررسی و بهبود میبخشند.
شماره تلفن ( Quality Improvement Organizationسازمان بهبود کیفیت) 1-877-588-1123
) (TTY: 1-855-887-6668است.
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 .Cمشکالت مربوط به مزایای شما
 .C1استفاده از فرآیند تصمیم درباره پوشش و تجدیدنظرها برای تنظیم شکایت
اگر مشکل یا نگرانی خاصی دارید ،فقط بخشهای مربوطه در این فصل را مطالعه کنید .برای یافتن فصل مربوط به
مشکل یا شکایت خود به جدول زیر مراجعه کنید.
آیا مسئله شما مربوط به مزایا یا پوشش شماست؟
(این شامل مشکالتی میشود درباره این که آیا خدمات پزشکی ،خدمات و حمایتهای بلندمدت ،یا داروهای
نسخهای خاص تحت پوشش هستند ،اگر هستند تحت چه قوانینی ،و همچنین شامل مشکالت مربوط به
هزینههای درمان یا داروهای نسخهای است).

خیر.

بله.
مشکل من در مورد مزایا یا پوشش است.
به بخش  Dمراجعه کنید« :تصمیمات پوششی و
تجدیدنظرها» در صفحه  164قرار دارد.

مشکل من در مورد مزایا یا پوشش نیست.
با صرف نظر از این بخش به بخش  Jبروید:
«چگونگی طرح شکایت» در صفحه  205قرار دارد.

 .Dتصمیمگیری درباره میزان پوشش و درخواست تجدیدنظر
 .D1نظر اجمالی به تصمیم درباره پوشش و تجدیدنظرها
روند درخواست برای تصمیمگیری در مورد میزان پوشش و درخواست تجدیدنظر ،به مشکالت مزایا و میزان پوشش
شما ارتباط دارد .همچنین به مشکالت پرداختی هم میپردازد .شما بهجز تعرفههای حق بیمه بخش  ،Dمسئول پرداخت
هزینههای  Medicareنیستید.
تصمیم مربوط به پوشش چیست؟
تصمیم پوشش (تعیین میزان پوشش) یک تصمیم اولیه درباره مزایای و پوشش شما یا درباره مبلغی است که ما برای
خدمات و وسایل درمانی یا داروهای شما خواهیم پرداخت .هرگاه تصمیمی گرفته میشود که چه چیزی تحت پوشش
است یا چه مبلغی به شما پرداخت میگردد ،در حقیقت تصمیمگیری درباره میزان پوشش صورت گرفته است.
اگر شما یا پزشک معالج شما درباره خدمات ،اقالم یا داروهای تحت پوشش  Medicareیا  Medi-Calاطمینان ندارید،
هر یک از شما میتوانید پیش از ارائه این خدمات ،اقالم یا داروها توسط پزشک ،درخواست تصمیمگیری درباره میزان
پوشش ارسال نمایید.
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تجدیدنظر چیست؟
درخواست تجدیدنظر شیوۀ رسمی تقاضا از ما برای بازنگری در تصمیممان و تغییر آن است در مواقعی که حس
میکنید اشتباه کردهایم .مثالً ممکن است ما تصمیم بگیریم که خدمات ،وسایل یا داروهایی که شما میخواهید دیگر تحت
پوشش  Medicareیا  Medi-Calنیستند .اگر شما یا پزشکتان با تصمیم ما مخالف باشید ،میتوانید درخواست تجدیدنظر
بدهید.

 .D2دریافت کمک در رابطه با تصمیم درباره پوشش و تجدید نظرها
برای دریافت کمک و راهنمایی برای تصمیمات مربوط به پوشش یا تجدیدنظرخواهی با چه کسی تماس بگیرم؟
شما میتوانید از هر یک از این افراد درخواست کمک کنید:
• از  8صبح تا  8شب روزهای دوشنبه تا جمعه ،با مرکز خدمات اعضا به شماره
) 1-888-350-3447 (TTY: 711تماس بگیرید .تماس با این شماره رایگان است.
•

با  Cal MediConnect Ombuds Programتماس بگیریدCal MediConnect Ombuds .
 Programبه ثبتنامشدگان در  Cal MediConnectدر زمینه مشکالت خدماتی یا مشکالت مربوط به
صورتحساب کمک میکند .شماره تلفن این مرکز  1-855-501-3077است.

•

برای پشتیبانی رایگان ،با )Health Insurance Counseling and Advocacy Program (HICAP
تماس بگیرید HICAP .سازمانی مستقل است .این سازمان با این طرح هیچ ارتباطی ندارد .شماره تلفن
این مرکز  1-800-434-0222است.

•

برای دریافت راهنمایی رایگان با مرکز پشتیبانی در Department of Managed Health Care
( )DMHCتماس بگیرید DMHC .مسئول نظارت بر طرحهای بیمه درمانی میباشد DMHC .به
ثبتنامشدگان در  Cal MediConnectدر رابطه با درخواستهای تجدیدنظر درباره مشکالت خدماتی
یا صورتحسابی  Medi-Calکمک میکند .شماره تلفن این مرکز  1-888-466-2219است .افراد
ناشنوا ،کمشنوا یا دارای مشکالت گفتاری میتوانند با شماره رایگان  TDD 1-877-688-9891تماس

بگیرند.
• با پزشک یا خدماتدهنده دیگر خود تماس بگیرید .پزشک معالج یا دیگر خدماتدهندگان شما میتوانند
از جانب شما درخواست تعیین میزان پوشش یا درخواست تجدیدنظر کنند.
• با دوست یا عضوی از خانواده صحبت کنید و بخواهید که ازطرف شما اقدام کند .شما میتوانید از
شخص دیگری درخواست کنید که بهعنوان «نماینده» از جانب شما درخواست تعیین میزان پوشش یا
درخواست تجدیدنظر کنند.
 oاگر مایل هستید تا یکی از دوستان ،بستگان یا شخص دیگری نماینده شما باشد ،با مرکز خدمات
اعضا تماس بگیرید و درخواست فرم «معرفی نماینده» کنید .همچنین ،میتوانید فرم را از
وبسایت www.cms.gov/Medicare/CMS-Forms/CMS-Forms/downloads/cms1696.pdf
دریافت کنید .این فرم به شخص دیگری اجازه میدهد تا از جانب شما اقدام کند .باید یک کپی از
فرم امضاء شده را برای ما ارسال کنید.
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• شما همچنین از این حق برخوردار هستید که از یک وکیل بخواهید نماینده شما بشود .شما میتوانید با
وکیل خود تماس بگیرید یا از کانون وکالی محلی یا هر خدمات ارجاعی دیگر استفاده کنید .برخی از
گروههای حقوقی در صورت واجد شرایط بودن شما ،خدمات رایگان ارایه میدهند .اگر مایل هستید تا
یکی از وکال نماینده شما باشد ،باید فرم معرفی نماینده را پر کنید .میتوانید یک وکیل مساعدت حقوقی
را از  Health Consumer Allianceبه شماره  1-888-804-3536دریافت کنید.
 oاما برای درخواست هرگونه تصمیم در مورد پوشش یا درخواست تجدیدنظر لزومی ندارد که
وکیل داشته باشید.

 .D3استفاده از بخشی از این فصل که برای شما مفید است
در چهار مورد درخواست تصمیمگیری میزان پوشش یا درخواست تجدیدنظر صادق است .هر یک از این موارد قوانین
و مهلت مقرر خاص خود را دارد .ما این فصل را به قسمتهای مختلفی تقسیم میکنیم تا شما براحتی بتوانید قوانینی که
باید رعایت کنید را پیدا کنید .تنها کافیست بخشی که مربوط به مشکل شما میشود را بخوانید:
•

درصورت داشتن مشکالت خدمات ،اقالم و داروها (بهجز داروهای بخش  ،)Dبخش  Eدر صفحه 167

اطالعاتی را دراختیارتان قرار میدهد .مثالً از این بخش میتوانید برای موارد زیر استفاده کنید:

 oشما مراقبتهای پزشکی که میخواهید را دریافت نمیکنید ،و شما معتقد هستید که برنامۀ ما این
مراقبت را پوشش میدهد.
 oما خدمات ،اقالم و داروهایی که پزشک معالج شما میخواهد برای شما تجویز کند را مورد تایید
قرار نداده ایم ،و شما معتقد هستید که این موارد باید تحت پوشش باشند.
– توجه :از بخش  ،Eتنها درصورتی استفاده کنید که این داروها تحتپوشش بخش  Dنباشند.
داروهای موجود در فهرست داروهای تحتپوشش که ستارهدار (*) هستند تحتپوشش بخش
 Dنیستند .برای تجدیدنظر درباره داروهای بخش  ،Dبه بخش  Fدرصفحه  181مراجعه کنید.
 oشما مراقبتها و خدماتی را دریافت کردهاید که معتقد هستید باید تحت پوشش باشد ولی ما هزینه
آن را پرداخت نمیکنیم.
 oخدمات درمانی دریافت کرده اید و هزینه آن را پرداخت کرده اید با این فرض که این خدمات تحت
پوشش هستند ،و درخواست بازپرداخت از ما دارید.
 oمطلع شده اید که طرح پوشش شما کاهش یافته یا قطع میشود و با این تصمیم ما موافق نیستید.
– توجه :اگر پوشش قطع شده برای مراقبتهای بیمارستانی ،مراقبتهای خانگی ،مرکز
پرستاری حرفهای ،یا تسهیالت توانبخشی سرپایی جامع Comprehensive Outpatient
) Rehabilitation Facility (CORFاست ،باید به بخش دیگری از این فصل مراجعه کنید
چون قوانین ویژهای برای این نوع خدمات وجود دارد .به بخش های  Gو  Hدر صفحات 191
و  198مراجعه کنید.
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• بخش  Fدر صفحه  181اطالعاتی درزمینه داروهای بخش  Dدر اختیارتان قرار میدهد .مثالً از این
بخش میتوانید برای موارد زیر استفاده کنید:
 oمیخواهید از ما درخواست کنید تا درمورد پوشش دارویی از بخش  Dکه در «فهرست
داروهایمان» نیست ،استثنا قائل شویم.
 oمیخواهید درخواست کنید که سقف میزان داروهای شما را برداریم.
 oمیخواهید درخواست کنید که دارویی را تحت پوشش قرار دهیم که نیاز به تایید قبلی دارد.
 oدرخواست شما یا مورد استثنا را تایید نکردهایم و شما ،پزشک معالج شما یا دیگر تجویزکنندگان
معتقدند که باید تایید میکردیم.
 oمیخواهید برای داروی تجویز شدهای که خریداری کرده اید درخواست بازپرداخت کنید( .این به
مفهوم درخواست تصمیمگیری میزان پوشش برای بهای داروها است).
• اگر فکر میکنید پزشک پیشاز موعد دارد ترخیصتان میکند ،بخش  Gدر صفحه  191درباره
چگونگی طرح درخواست از ما برای پوششدادن دوره بستری طوالنیتر در بیمارستان را توضیح
داده است .از این بخش میتوانید برای موارد زیر استفاده کنید:
 oدر بیمارستان هستید و معتقد هستید پزشک معالجتان زودتر از موعد مقرر از شما خواسته که
بیمارستان را ترک کنید.
• بخش  Hدر صفحه  198به شما اطالعاتی درباره مواقعی ارائه میدهد که معتقد هستید خدمات مراقبت
در منزل ،خدمات مراقبتی مرکز پرستاری حرفهای و خدمات مرکز توانبخشی سرپایی جامع
( )CORF ،Comprehensive Outpatient Rehabilitation Facilityپیشاز موعد مقرر به اتمام
میرسند.
اگر مطمئن نیستید باید از کدام بخش استفاده کنید ،لطفا ً از  8صبح تا  8شب روزهای دوشنبه تا جمعه با مرکز خدمات
اعضا به شماره ) 1-888-350-3447 (TTY: 711تماس بگیرید .تماس با این شماره رایگان است.
درصورت نیاز به کمک یا اطالعات بیشتر ،با  Cal MediConnect Ombuds Programبه شماره 1-855-501-3077

تماس بگیرید.

 .Eمشکل در رابطهبا خدمات ،اقالم و داروها (بهغیر از داروهای بخش )D
 .E1چه موقع از این بخش استفاده کنیم
این بخش درباره چگونگی برخورد با مشکالت مربوط به خدمات پزشکی ،بهداشت رفتاری ،و خدمات و حمایتهای
درازمدت ( )LTSSمیباشد .همچنین ،میتوانید از این بخش برای مشکالت مربوط به داروهایی که تحتپوشش بخش D
نیستند ،ازجمله داروهای بخش  B Medicareاستفاده کنید .داروهایی که در فهرست دارویی با عالمت (*) مشخص
شدهاند تحتپوشش بخش  Dنیستند .از بخش  Fبرای تجدیدنظر در مورد داروهای بخش  Dاستفاده کنید.
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این بخش شما را در شرایط زیر راهنمایی میکند:
 .1فکر میکنید ما خدمات و حمایتهای پزشکی ،سالمت رفتاری یا بلندمدت ( )LTSSمورد نیاز شما را تحت
پوشش قرار میدهیم ،ولی آنها را دریافت نمیکنید.
آنچه شما میتوانید انجام دهید :شما میتوانید از ما درخواست تعیین میزان پوشش کنید .برای کسب
اطالعات درباره درخواست تصمیم پوشش ،به بخش  E2صفحه  168مراجعه کنید.
 .2ما درمانی که پزشکتان میخواهد به شما ارائه کند را تأیید نکردهایم و نظر شما این است که باید این کار
را میکردیم.
آنچه شما میتوانید انجام دهید :شما میتوانید در زمینه تصمیم ما مبنی بر عدم تایید درمانتان درخواست
تجدیدنظر نمائید .برای کسب اطالعات درباره طرح درخواست تجدیدنظر ،به بخش  E3صفحه 170
مراجعه کنید.
 .3خدمات یا اقالمی را دریافت کردید که فکر میکنید تحت پوشش ماست ،ولی ما پرداخت نخواهیم کرد.
آنچه شما میتوانید انجام دهید :شما میتوانید در زمینه تصمیم ما مبنی بر عدم پرداخت درخواست تجدیدنظر
بدهید .برای کسب اطالعات درباره طرح درخواست تجدیدنظر ،به بخش  E3صفحه  170مراجعه کنید.
 .4شما خدمات یا اقالمی را دریافت و هزینه آنها را پرداخت کردهاید که فکر میکردید تحت پوشش هستند ،و
از ما میخواهید که هزینه این خدمات یا اقالم را به شما بازپرداخت کنیم.
آنچه شما میتوانید انجام دهید :میتوانید از طرح درمانی خود بخواهید که به شما بازپرداخت کند .برای
کسب اطالعات بیشتر درباره چگونگی درخواست پرداخت از ما ،به بخش  E5صفحه  180مراجعه کنید.
 .5ما پوشش شما را برای برخی خدمات کم یا متوقف کردهایم و شما با تصمیم ما موافق نیستید.
آنچه شما میتوانید انجام دهید :شما میتوانید در زمینه تصمیم ما مبنی بر کاهش یا توقف خدمات خود درخواست
تجدیدنظر بدهید .برای کسب اطالعات درباره طرح درخواست تجدیدنظر ،به بخش  E3صفحه  170مراجعه کنید.
توجه :اگر پوشش قطع شده برای مراقبتهای بیمارستانی ،مراقبتهای خانگی ،مرکز پرستاری حرفهای،
یا مرکز توانبخشی سرپایی جامع )Comprehensive Outpatient Rehabilitation Facility (CORF
است ،قوانین ویژهای وجود دارد .برای کسب اطالعات بیشتر ،به بخشهای  Gو  Hدر صفحات  191و
 198مراجعه کنید.

 .E2درخواست تصمیم درباره پوشش
چگونه میتوانید برای دریافت خدمات پزشکی ،بهداشت رفتاری یا برخی خدمات و پشتیبانیهای بلندمدت
خاص (خدمات  CBASیا  )NFدرخواست تصمیمگیری درمورد پوشش کنید.
برای درخواست تصمیم مربوط به پوشش ،با ما تماس بگیرید ،مکاتبه کنید یا فاکس بفرستید ،یا از نماینده یا پزشک خود
درخواست کنید که برای تصمیم از ما درخواست کنند.

?

•

میتوانید در از  8صبح تا  8شب روزهای دوشنبه تا جمعه با شماره )1-888-350-3447 (TTY: 711

•

میتوانید به این شماره برای ما نمابر بفرستید1-888-426-5087 :

•

شما میتوانید برای ما به این آدرس نامه بفرستید:
Utilization Management
12900 Park Plaza Drive, Suite 150, Mailstop: 7120, Cerritos, CA 90703-9329

با ما تماس بگیرید .تماس با این شماره رایگان است.

اگر سؤالی دارید ،لطفا ً از  8صبح تا  8شب روزهای دوشنبه تا جمعه با Anthem Blue Cross Cal MediConnect Plan
به شماره ) 1-888-350-3447 (TTY: 711تماس بگیرید .هزینه این تماس رایگان است .برای کسب اطالعات بیشتر ،از وبسایت
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برای دریافت تصمیم میزان پوشش چقدر زمان الزم است؟
پس از اینکه درخواست خود را ارائه دادید و تمامی اطالعات موردنیاز را از شما گرفتیم ،معموالً  5روز کاری طول
میکشد تا تصمیم خود را بگیریم ،مگر اینکه درخواست شما دررابطهبا داروی نسخهای بخش  B Medicareباشد .اگر
درخواست شما دررابطهبا داروی نسخهای بخش  B Medicareباشد ،ظرف حداکثر  72ساعت پساز دریافت درخواست
تجدیدنظرتان ،تصمیم خود را به شما اعالم خواهیم کرد .اگر ظرف  14روز تقویمی (یا  72ساعت برای داروی نسخهای
بخش  )B Medicareتصمیم خود را اعالم نکردیم ،میتوانید درخواست تجدیدنظر کنید.
گاهی اوقات ،به زمان بیشتری نیاز داریم و دراینشرایط بهصورت کتبی به شما اطالع میدهیم که به  14روز تقویمی
دیگر برای تصمیمگیری زمان نیاز داریم .در این نامه توضیح داده میشود که چرا به زمان بیشتری نیاز است .چنانچه
درخواست تجدیدنظر شما مربوط به داروی نسخهای بخش  B Medicareاست ،مجاز به صرف زمان بیشتر برای
تصمیمگیری نیستیم.
آیا میتوانم تصمیم در مورد پوشش را سریعتر دریافت کنم؟
بله .اگر وضعیت سالمت مستلزم پاسخ سریعتری است ،باید «تصمیم پوشش سریع» را از ما درخواست کنید .اگر
درخواست را تأیید کنیم ،ظرف مدت  72ساعت (یا ظرف  24ساعت برای داروی نسخهای بخش  )B Medicareشما را
از تصمیم خود مطلع خواهیم کرد.
هرچند گاهی به وقت بیشتری نیاز داریم و بهصورت کتبی به شما اطالع می دهیم که حداکثر  14روز تقویمی دیگر
زمان نیاز داریم .در این نامه توضیح داده میشود که چرا به زمان بیشتری نیاز است .چنانچه درخواست تجدیدنظر شما
مربوط به داروی نسخهای بخش  B Medicareاست ،مجاز به صرف زمان بیشتر برای تصمیمگیری نیستیم.
اصطالح حقوقی برای «تصمیم پوشش سریع»« ،تصمیم تسریعشده» است.
درخواست برای تصمیم پوشش سریع:
• برای شروع درخواست خود مبنی بر تحت پوشش قرار دادن مراقبت بهداشتی درخواستی ،با ما
تماس گرفته یا نمابر ارسال کنید.
• از ساعت  8صبح تا  8شب روزهای دوشنبه تا جمعه ازطریق شماره
) 1-888-350-3447 (TTY: 711یا دورنگار  1-888-426-5087با ما تماس بگیرید.
• برای اطالع از جزییات بیشتر درباره چگونگی تماس با ما ،به فصل  2مراجعه کنید.
همچنین میتوانید از خدماتدهنده یا نماینده خود بخواهید تا تصمیمی فوری در مورد پوشش شما اتخاذ کند.
قوانین مربوط به درخواست تصمیم پوشش سریع عبارتند از:
باید دو شرط زیر را داشته باشید تا واجد شرایط تصمیمگیری سریع درباره میزان پوشش باشید:
 .1شما فقط در صورتی میتوانید برای تعیین پوشش ،درخواست تصمیم گیری سریع تر کنید که هنوز خدمات
یا اقالم مورد نیاز را دریافت نکرده باشید( .در صورتی که درخواستتان برای پرداخت در ازای خدمات
یا اقالمی باشد که قبالً دریافت کردهاید ،نمیتوانید درخواست تصمیمگیری سریعتر برای میزان پوشش را
مطرح کنید).

?
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 .2تنها درصورتی میتوانید از تصمیمگیری سریع درباره پوشش برخوردار شوید که مهلت استاندارد  14روز
تقویمی (یا  72ساعت برای داروهای نسخهای بخش  )B Medicareبتواند آسیب جدی به سالمت شما
وارد کند یا توانایی عملکردتان را تحتتأثیر قرار دهد.
• اگر پزشک معالجتان بر این نظر باشد که شما به تصمیمگیری دربارۀ پوشش سریع نیاز دارید ،ما به
طور خودکار آن را به شما ارائه میدهیم.
• اگر بدون حمایت از پزشک معالج خود تصمیمگیری دربارۀ پوشش سریع درخواست کنید ،ما دربارۀ
پوشش سریع برای شما تصمیم خواهیم گرفت.
 oاگر تصمیم بگیریم که وضعیت سالمتی شما شرایط تصمیم پوششی سریع را برآورده نمیکند،
نامهای را برای شما ارسال خواهیم کرد .همچنین ،از مهلت استاندارد  14روز تقویمی (یا  72ساعت
برای داروهای نسخهای بخش  )B Medicareاستفاده خواهیم کرد.
 oدر این نامه ذکر میشود که اگر پزشک معالج شما درخواست تصمیمگیری سریع درباره میزان
پوشش کند ،این کار بطور خودکار انجام خواهد گرفت.
 oاین نامه توضیح میدهد که در صورت مخالفت با تصمیم ما برای اعطای تصمیم پوشش استاندارد
به جای تصمیم پوشش سریع به شما چگونه میتوانید «شکایت تسریعشده» مطرح نمایید .برای
کسب اطالعات بیشتر درباره چگونگی تنظیم شکایتها ،ازجمله شکایتهای سریع ،به بخش  Jدر
صفحه  205مراجعه کنید.
اگر تصمیم در مورد پوشش خیر باشد ،چطور مطلع خواهم شد؟
اگر پاسخ منفی باشد ،برای شما نامه ای خواهیم فرستاد با توضیحات الزم درباره علت منفی بودن پاسخ.
• اگر پاسخ ما خیر باشد ،میتوانید با ارائه درخواست تجدیدنظر از ما بخواهید تا این تصمیم را تغییر
دهیم .درخواست تجدیدنظر یعنی درخواست از ما برای بازنگری تصمیم ما مبنی بر عدم پوشش.
• اگر تصمیم به درخواست تجدیدنظر دارید ،به این معنی است که وارد سطح  1روند تجدیدنظر شدهاید
(برای کسب اطالعات بیشتر ،بخش بعدی را مطالعه کنید).

 .E3تجدیدنظر سطح  1برای خدمات ،اقالم و داروها (به جز داروهای بخش )D
تجدیدنظر چیست؟
درخواست تجدیدنظر شیوۀ رسمی تقاضا از ما برای بازنگری در تصمیممان و تغییر آن است در مواقعی که حس
میکنید اشتباه کردهایم .اگر شما یا پزشک معالج شما یا دیگر خدماتدهندگان با تصمیم ما موافق نیستید ،میتوانید
درخواست تجدیدنظر دهید.

?
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در اکثر موارد باید درخواست تجدیدنظر خود را از سطح 1
شروع کنید .اگر نمیخواهید همان ابتدا درخواست تجدیدنظر
نسبتبه یکی از خدمات  Medi-Calرا به برنامه ارائه دهید،
اگر مشکل درمانی شما اورژانسی است یا باعث خطری
فوری و جدی برای سالمتیتان میشود یا اگر درد شدیدی را
تحمل میکنید و نیاز به تصمیم فوری دارید ،میتوانید ازطریق
) Department of Managed Health Care (DMHCبه
آدرس  www.dmhc.ca.govیک درخواست بررسی مستقل
پزشکی بدهید .برای کسب اطالعات بیشتر ،به صفحه 175
مراجعه کنید .اگر در هر یک از مراحل تجدیدنظر به کمک نیاز
داشتید ،میتوانید با Cal MediConnect Ombuds Program
به شماره  1-855-501-3077تماس بگیرید.
 Cal MediConnect Ombuds Programبا ما یا
شرکتهای بیمه یا برنامههای درمانی دیگر ارتباطی ندارد.

تجدیدنظر سطح  1چیست؟
تجدیدنظر سطح  ،1نخستین مرحله درخواست برای
تجدیدنظر در برنامه ماست .تصمیم گرفتهشده درباره میزان
پوششدهی شما بازنگری خواهد شد تا اطمینان یابیم که این
تصمیم درست بوده است .بررسیکننده کسی خواهد بود که
تصمیم اصلی در مورد پوشش را اتخاذ نکرده است .وقتی
بازنگری کامل شود ،نتیجه بطور کتبی به اطالع شما خواهد
رسید.
اگر پساز بازنگری خود به شما اطالع دهیم که خدمات یا
اقالم مربوطه تحتپوشش نیستند ،امکان دارد که پرونده شما
به تجدیدنظر سطح  2برود.

فصل  :9درصورت بروز مشکل یا داشتن شکایت باید چکار
کنید (تصمیم درباره پوشش ،تجدیدنظرها ،شکایات)

نگاه اجمالی :نحوه ارائه درخواست تجدیدنظر
سطح 1
شما ،پزشک شما ،یا نماینده شما میتوانید این
درخواست را به صورت کتبی با پست یا نمابر
برای ما ارسال کنید .همچنین میتوانید از طریق
تماس تلفنی با ما ،درخواست تجدیدنظر کنید.
• این درخواست را ظرف مدت  60روز تقویمی
از تاریخ تصمیمی که برای آن درخواست
تجدیدنظر میکنید ،ارسال کنید .اگر به دلیلی
موجه مهلت تعیینشده را از دست دهید ،باز
هم میتوانید درخواست تجدیدنظر کنید (به
صفحه  172مراجعه کنید).
• اگر درخواست تجدیدنظرتان به این دلیل باشد
که به شما گفتیم خدماتی که درحالحاضر
دریافت میکنید تغییر میکند یا متوقف
میشود ،اگر میخواهید تازمانیکه درخواست
تجدیدنظرتان در جریان است ،کماکان آن
خدمات را دریافت کنید ،روزهای کمتری
برای تجدیدنظرخواهی زمان خواهید داشت
(به صفحه  175مراجعه کنید).
• برای اطالع از اینکه کدام مهلتها درباره
شما قابل اعمال است ،به مطالعه این بخش
ادامه دهید.

چگونه درخواست تجدیدنظر سطح  1را ارائه کنم؟
• برای شروع تجدیدنظر باید شما ،پزشک معالجتان ،یا خدماتدهندهای دیگر یا نمایندهتان با ما تماس بگیرد.
میتوانید از  8صبح تا  8شب روزهای دوشنبه تا جمعه با ما با شماره )1-888-350-3447 (TTY: 711
تماس بگیرید .برای دریافت جزئیات بیشتر درباره روش تماس با ما درزمینه درخواستهای تجدیدنظر ،به
فصل  2مراجعه کنید.
• شما میتوانید یک درخواست تجدیدنظر «استاندارد» یا «تسریعشده» را مطرح نمایید.
• اگر میخواهید درخواست یک تجدیدنظر استاندارد یا تسریع شده را مطرح نمایید ،باید بصورت کتبی
یا تلفنی با ما تماس بگیرید.
 oمیتوانید درخواست کتبی خود را به نشانی زیر تسلیم کنید:
Anthem Blue Cross Cal MediConnect Plan - Complaints, Appeals & Grievances
4361 Irwin Simpson Road, Mailstop: OH0205-A537, Mason, OH 45040

?
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 oمیتوانید درخواست خود را بهصورت آنالین در این آدرس ثبت کنیدduals.anthem.com :

 oهمچنین میتوانید از  8صبح تا  8شب روزهای دوشنبه تا جمعه با ما به شماره
) 1-888-350-3447 (TTY: 711تماس بگیرید و درخواست تجدیدنظر کنید .این تماس رایگان است.
• ما ظرف  5روز تقویمی پساز دریافت درخواست تجدیدنظر شما ،کتبا ً دریافت آن را اطالع خواهیم داد.
اصطالح حقوقی برای «تجدیدنظر سریع»« ،بازنگری تسریعشده» میباشد.

آیا شخص دیگری میتواند از طرف من درخواست تجدیدنظر کند؟
بله .پزشک معالج یا دیگر خدماتدهندگان میتوانند برای شما درخواست تجدیدنظر کنند .همچنین اشخاص دیگر عالوه
بر پزشک معالج یا دیگر خدماتدهندگان میتوانند برای شما درخواست تجدیدنظر کنند ،ولی شما باید ابتدا فرم معرفی
نماینده پر کنید .این فرم اجازه میدهد که شخص دیگری از جانب شما عمل کند.
برای دریافت فرم ( Appointment of Representativeانتصاب نماینده) ،با مرکز خدمات اعضا تماس بگیرید یا به
وبسایت  www.cms.gov/Medicare/CMS-Forms/CMS-Forms/downloads/cms1696.pdfمراجعه کنید.
اگر درخواست تجدید نظر از جانب شخصی غیر از خود شما یا پزشک معالجتان یا ارائهدهنده خدمات دیگری باشد ،ما
پیش از آنکه بتوانیم درخواست تجدید نظر شما را بررسی کنیم باید فرم تکمیل شده تعیین نماینده را دریافت کنیم.

برای درخواست تجدیدنظر چقدر مهلت دارم؟
باید ظرف  60روز تقویمی پساز تاریخ مندرج روی نامهای که جهت اطالع شما از تصمیممان برایتان ارسال کردهایم،
برای تجدیدنظر درخواست کنید.
اگر به این مهلت مقرر نرسید ولی دلیل قانع کنندهای داشته باشید ،ممکن است مهلت بیشتری به شما داده شود.
نمونه هایی از دالیل قانع کننده عبارتند از :دچار بیماری شدید بودهاید ،یا اینکه ما اطالعات غلط درباره مهلت
درخواست تجدیدنظر به شما داده باشیم .اگر درخواست تجدیدنظر را دیر بفرستید باید دلیل تأخیر را توضیح دهید.
توجه :اگر درخواست تجدید نظر شما به این دلیل است که ما به شما گفتیم که خدماتی که در حال حاضر دریافت میکنید
تغییر کرده یا متوقف میشود ،در صورتی که میخواهید در حالی که درخواست تجدید نظرتان در جریان است کماکان
به دریافت آن خدمات ادامه دهید ،شما تعداد روزهای کمتری برای تجدید نظر خواهی زمان خواهید داشت .برای کسب
اطالعات بیشتر ،بخش «آیا مزایای من درخالل درخواستهای تجدیدنظر سطح  1کماکان ادامه خواهد داشت» در
صفحه  174را مطالعه کنید.
آیا میتوانم یک نسخه از پرونده خود داشته باشم؟
بله .ازطریق تماس با مرکز خدمات اعضا به شماره ) 1-888-350-3447 (TTY: 711از  8صبح تا  8شب روزهای
دوشنبه تا جمعه ،نسخهای رایگان از ما درخواست کنید.
آیا پزشک معالج من میتواند درباره تجدیدنظر به شما اطالعات بیشتری بدهد؟
بلی ،شما یا پزشک معالجتان میتوانید برای پشتیبانی از درخواست تجدیدنظرتان ،برای ما اطالعات بیشتری ارسال
نمایید.
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ما چگونه درباره تعیین پوشش تصمیمگیری میکنیم؟
ما به دقت همه اطالعات مربوط به درخواست شما برای پوشش درمان پزشکی شما را بررسی میکنیم .سپس ،بررسی
میکنیم آیا هنگام دادن پاسخ منفی به درخواستتان ،همه مقررات را رعایت کردهایم یا خیر .شخصی که بازنگری میکند
متفاوت از کسی است که تصمیم ابتدایی را گرفته است.
اگر به اطالعات بیشتر نیاز داشته باشیم از شما یا پزشک معالج شما درخواست خواهیم کرد.
چه موقع از تصمیم مربوط به تجدیدنظرخواهی «استاندارد» مطلع خواهم شد؟
باید پاسخ خود را ظرف  30روز تقویمی (یا طی  7روز پساز اینکه درخواست تجدیدنظرتان برای داروی نسخهای
بخش  B Medicareرا دریافت کردیم) ارائه کنیم .اگر از لحاظ وضعیت سالمتی شما الزم باشد ،تصمیم خود را زودتر
به شما ارائه خواهیم کرد.
• اگر ظرف  30روز تقویمی (یا  7روز پساز اینکه درخواست تجدیدنظرتان برای داروی نسخهای
بخش  B Medicareرا دریافت کردیم) به شما پاسخ ندهیم ،اگر مشکلتان دررابطهبا پوشش خدمات یا
اقالم  Medicareباشد ،پروندهتان را بهطورخودکار به سطح  2فرایند تجدیدنظر ارسال خواهیم کرد.
اگر چنین کاری صورت گیرد به شما اطالع خواهیم داد.
• اگر مشکلتان درباره پوشش خدمات یا اقالم  Medi-Calباشد ،باید خودتان درخواست تجدیدنظر سطح
 2را ارائه دهید .برای کسب اطالعات بیشتر درباره تجدیدنظر سطح  ،2به بخش  E4در صفحه 174
مراجعه کنید.
اگر به تمام یا بخشی از موارد درخواستیتان پاسخ مثبت بدهیم ،باید پوشش را ظرف  30روز تقویمی (یا  7روز
تقویمی پساز اینکه تجدیدنظرتان برای داروی نسخهای بخش  B Medicareرا دریافت کردیم) تأیید یا ارائه کنیم.
اگر در مورد همه یا بخشی از موارد درخواستیتان پاسخ خیر بدهیم ،نامهای را برای شما ارسال خواهیم کرد .اگر
مشکلتان درباره پوشش خدمات یا اقالم  Medicareباشد ،بهصورت کتبی اعالم میکنیم که پرونده شما برای مرحله 2
تجدیدنظر به نهاد بررسی مستقل ارسال شده است .اگر مشکلتان درباره پوشش خدمات یا اقالم  Medi-Calباشد،
بهصورت کتبی اعالم میکنیم که چگونه درخواست تجدیدنظر سطح  2را ارائه دهید .برای کسب اطالعات بیشتر درباره
تجدیدنظر سطح  ،2به بخش  E4در صفحه  174مراجعه کنید.
من چه موقع پاسخ درخواست تجدیدنظر «فوری» خود را دریافت خواهم کرد؟
اگر درخواست تجدیدنظر سریع دارید ،ظرف  72ساعت پساز دریافت آن به شما پاسخ خواهیم داد .اگر از لحاظ
وضعیت سالمتی شما الزم باشد ،پاسخ خود را زودتر به شما ارائه خواهیم کرد.
• اگر ظرف  72ساعت به درخواست تجدیدنظرتان پاسخ ندهیم ،درصورتیکه مشکل شما دررابطهبا
پوشش خدمات یا اقالم  Medicareباشد ،پرونده شما را بهطورخودکار برای سطح  2تجدیدنظر ارسال
خواهیم کرد .اگر چنین کاری صورت گیرد به شما اطالع خواهیم داد.
• اگر مشکلتان درباره پوشش خدمات یا اقالم  Medi-Calباشد ،باید خودتان درخواست تجدیدنظر سطح
 2را ارائه دهید .برای کسب اطالعات بیشتر درباره تجدیدنظر سطح  ،2به بخش  E4در صفحه 174
مراجعه کنید.
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اگر پاسخ ما به بخشی یا تمام آنچه که درخواست کردهاید مثبت باشد ،باید پوشش را طی  72ساعت پس از دریافت
درخواست تجدیدنظرتان ارائه یا تأیید کنیم.
اگر در مورد همه یا بخشی از موارد درخواستیتان پاسخ خیر بدهیم ،نامهای را برای شما ارسال خواهیم کرد .اگر
مشکلتان درباره پوشش خدمات یا اقالم  Medicareباشد ،بهصورت کتبی اعالم میکنیم که پرونده شما برای تجدیدنظر
سطح  2به نهاد بررسی مستقل ارسال شده است .اگر مشکلتان درباره پوشش خدمات یا اقالم  Medi-Calباشد ،بهصورت
کتبی اعالم میکنیم که چگونه درخواست تجدیدنظر سطح  2را ارائه دهید .برای کسب اطالعات بیشتر درباره تجدیدنظر
سطح  ،2به بخش  E4در صفحه  174مراجعه کنید.
آیا در طول تجدیدنظر سطح  ،1مزایای من کماکان برقرار خواهد بود؟
اگر ما تصمیم به تغییر یا توقف پوشش برای یکی از خدمات یا اقالمی که قبال تأیید شده بود را بگیریم ،قبل از اقدام در
این زمینه ،مورد را به شما اعالم میکنیم .اگر با این کار مخالف هستید ،میتوانید درخواست تجدیدنظر سطح  1را
مطرح کنید و از ما بخواهید که به پوشش مزایای شما برای این خدمات یا اقالم ادامه دهیم .شما باید درخواست خود را
در این تاریخها یا قبل از آنها مطرح کنید تا بتوانید به دریافت مزایای خود ادامه دهید:
• ظرف مدت  10روز از تاریخ ارسال گواهی اقدام ما؛ یا
• تاریخ مؤثر مدنظر برای اقدام.
اگر این مهلت را رعایت کنید ،در حالی که درخواست تجدیدنظر شما پردازش میشود ،میتوانید به دریافت خدمات یا
اقالم مورد مناقشه ادامه دهید.

 .E4تجدیدنظر سطح  2برای خدمات ،اقالم و داروها (به جز داروهای بخش )D
اگر طرح در سطح  1پاسخ خیر بدهد ،چه اتفاقی میافتد؟
اگر به تمام یا بخشی از درخواست سطح  1تجدیدنظرتان پاسخ منفی بدهیم ،بهصورت کتبی اعالم میکنیم .این نامه به
شما اطالع میدهد که آیا خدمات یا اقالم مربوطه تحت پوشش  Medicareیا  Medi-Calاست یا خیر.
• اگر مشکلتان درباره خدمات یا اقالم  Medicareباشد ،بهمحض تکمیل مرحله  1تجدیدنظر ،پرونده
شما را بهطورخودکار برای سطح  2تجدیدنظر ارسال خواهیم کرد.
• اگر مشکلتان درباره خدمات یا اقالم مربوط به  Medi-Calباشد ،میتوانید خودتان درخواست
تجدیدنظر سطح  2را ارسال کنید .نامه ارسالی به شما اطالع خواهد داد که چگونه این کار را انجام
دهید .اطالعات مربوطه در اینجا نیز ذکر شده است.
تجدیدنظر سطح  2چیست؟
تجدیدنظر سطح  ،2دومین درخواست تجدیدنظر است و توسط سازمانی مستقل که به برنامه ما متصل نیست انجام
میشود.
مشکل من مربوط به خدمات یا اقالم  Medi-Calمیباشد .چگونه درخواست تجدیدنظر سطح  2کنم؟
به دو روش میتوانید درخصوص خدمات و اقالم  Medi-Calدرخواست تجدیدنظر سطح  2را مطرح کنید )1( :ارائه
شکایت یا بررسی مستقل پزشکی یا ( )2دادرسی ایالتی.

?

اگر سؤالی دارید ،لطفا ً از  8صبح تا  8شب روزهای دوشنبه تا جمعه با Anthem Blue Cross Cal MediConnect Plan
به شماره ) 1-888-350-3447 (TTY: 711تماس بگیرید .هزینه این تماس رایگان است .برای کسب اطالعات بیشتر ،از وبسایت
174
 duals.anthem.comبازدید کنید.

کتابچه راهنمای اعضای

Anthem Blue Cross Cal MediConnect Plan

فصل  :9درصورت بروز مشکل یا داشتن شکایت باید چکار
کنید (تصمیم درباره پوشش ،تجدیدنظرها ،شکایات)

( )1بررسي مستقل پزشکی
میتوانید از مرکز پشتیبانی ) California Department of Managed Health Care (DMHCدرخواست بررسی
مستقل پزشکی ( )IMRکنید یا نزد آن طرح شکایت نمایید .با ارائه شکایت DMHC ،تصمیم ما را بازنگری میکند و
حکم صادر میکند IMR .برای همه خدمات یا اقالم تحت پوشش  Medi-Calکه ماهیت پزشکی دارند مقدور استIMR .
رسیدگی به پرونده شما توسط پزشکانی است که بخشی از برنامه ما یا  DMHCنیستند .اگر تصمیم  IMRبه نفع شما
باشد ،ما باید خدمات یا اقالم مورد درخواست شما را فراهم کنیم .شما هیچ هزینهای برای انجام  IMRنمیپردازید.
در صورت مبادرت برنامه ما به موارد زیر ،میتوانید شکایت کنید یا  IMRدرخواست کنید:
• خدمات یا درمانهای  Medi-Calرا به دلیل عدم ضرورت پزشکی رد کرده ،تغییر داده یا با تاخیر
ارائه دهد.
• درمانهای آزمایشی یا تحقیقاتی  Medi-Calبرای شرایط پزشکی جدی و حاد را پوشش ندهد.
• هزینه خدمات درمانی اورژانسی یا فوری  Medi-Calکه دریافت کردهاید را بازپرداخت نکند.
• درخواست تجدیدنظر سطح  2درخصوص خدمات  Medi-Calرا در مدت زمان  30روز تقویمی برای
درخواست تجدیدنظر معمولی و  72ساعت برای درخواست سریع حلوفصل نکرده است.
توجه :اگر ارائهدهنده شما برایتان درخواست تجدیدنظر کرده باشد اما ما فرم انتصاب نماینده را دریافت نکرده
باشیم ،باید درخواست تجدیدنظر خود را مجددا ً به ما ارائه دهید تا بتوانید نزد مرکز پشتیبانی اداره خدمات درمانی
هماهنگ ( )DMHCیک  IMRسطح  2درخواست کنید.
شما میتوانید هم برای  IMRو هم برای دادرسی ایالتی اقدام کنید ،ولی اگر قبالً یک دادرسی ایالتی با همین موضوع
داشتهاید دیگر نمیتوانید این کار را بکنید.
در اکثر موارد ،باید پیش از درخواست  ،IMRبرای ما درخواست تجدیدنظر ارسال کنید .برای کسب اطالعات درمورد
روند درخواست تجدیدنظر سطح  1ما ،به صفحه  170مراجعه کنید .اگر با تصمیم ما موافق نیستید ،میتوانید شکایت
نزد  DMHCتنظیم کنید یا از مرکز پشتیبانی  DMHCدرخواست  IMRکنید.
اگر درمان شما به دلیل این که روندی آزمایشی یا تحقیقاتی بوده است پذیرفته نشود ،نیازی نیست که پیش از اقدام برای
یک  IMRدرگیر فرآیند تجدیدنظر برنامۀ ما شوید.
اگر مشکل شما اضطراری است یا برای سالمت شما موجب خطر جدی و فوری است یا درد شدیدی دارید ،میتوانید
بالدرنگ و بدون گذراندن فرآیند تجدیدنظرخواهی ،مشکل خود را با  DMHCدر میان بگذارید.
باید ظرف  6ماه پساز تاریخی که ما کتبا ً نتیجه تجدیدنظر را برایتان ارسال کردیم ،برای  IMRدرخواست بدهید.
 DMHCممکن است درصورت وجود دالیل موجه ،درخواست شما را پساز  6ماه بپذیرد؛ مثالً اگر شرایط پزشکی
خاصی داشتید که بهخاطر آن نمیتوانستید ظرف  6ماه برای  IMRدرخواست بدهید یا اگر ازطرف ما اطالعیهای
درمورد روند  IMRدریافت نکردید.
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جهت درخواست :IMR
• فرم شکایت/درخواست بررسی مستقل پزشکی ( )IMRکه در
www.dmhc.ca.gov/fileacomplaint/submitanindependentmedicalreviewcomplaintform.aspx
موجود است را پر کنید یا با مرکز پشتیبانی  DMHCبه شماره  1-888-466-2219تماس بگیرید .کاربران
 TDDباید با شماره  1-877-688-9891تماس بگیرند.

• نسخهای از نامهها یا دیگر مدارک مربوط به خدمات یا اقالم تاییدنشده را اگر دارید به پیوست بفرستید.
این کار میتواند روند  IMRشما را تسریع کند .کپی مدارک را ارسال کنید؛ نه مدارک اصل را .مرکز
پشتیبانی هیچ مدرکی را پس نمیفرستد.
• اگر کسی برای ارسال  IMRبه شما کمک میکند ،فرم انتصاب دستیار مجاز را پر کنید .میتوانید فرم را از
نشانی
http://www.dmhc.ca.gov/FileaComplaint/IndependentMedicalReviewComplaintForms.aspx

دریافت کنید یا با ( Department’s Help Centerمرکز پشتیبانی اداره) به شماره  1-888-466-2219تماس
بگیرید .مشترکین  TDDباید با شماره  1-877-688-9891تماس بگیرند.
• فرمها و پیوستهای خود را با نمابر یا به نشانی زیر ارسال کنید:
Help Center
Department of Managed Health Care
980 Ninth Street, Suite 500
Sacramento, CA 95814-2725
Fax: 916-255-5241

اگر برای  IMRواجدشرایط باشید DMHC ،پرونده شما را بررسی میکند و ظرف مدت  7روز تقویمی بهصورت کتبی
واجدشرایط بودنتان برای  IMRرا به اطالعتان میرساند .پساز اینکه درخواست شما و اسناد پشتیبان از طرف
برنامهتان دریافت شد ،تصمیم  IMRظرف  30روز تقویمی گرفته خواهد شد .شما باید ظرف  45روز تقویمی از تاریخ
ارسال درخواست تکمیلشده خود ،نتیجه تصمیم  IMRرا دریافت کنید.
اگر مورد شما ضروری است و برای یک  IMRواجدشرایط هستید DMHC ،پروندهتان را بررسی میکند و ظرف 2
روز تقویمی بهصورت کتبی ،واجدشرایط بودنتان برای  IMRرا اطالع میدهد .پساز اینکه درخواست شما و اسناد
پشتیبان ازطرف برنامهتان دریافت شد ،تصمیم  IMRظرف  3روز تقویمی گرفته خواهد شد .باید ظرف  7روز تقویمی
از تاریخ ارسال درخواست تکمیلشده خود ،نتیجه تصمیم  IMRرا دریافت کنید .اگر از نتیجه  IMRراضی نیستید،
کماکان میتوانید درخواست دادرسی ایالتی ( )State Hearingدهید.
اگر  DMHCتمام سوابق پزشکی مورد نیاز شما را از شما یا پزشک معالجتان دریافت نکند ،پاسخ درخواست IMR
ممکن است طوالنیتر شود .اگر به پزشکی مراجعه میکنید که در شبکه برنامه درمانی شما نیست ،مهم است که پرونده
پزشکی خود را از آن پزشک دریافت و برای ما ارسال کنید .طرح درمانی شما الزم است نسخههای سوابق پزشکیتان
را از پزشکانی که عضو شبکه هستند دریافت کند.

اگر  DMHCتصمیم بگیرد که مورد شما واجد شرایط  IMRنیست DMHC ،پرونده شما را طبق فرآیند عادی شکایات
مشتریهای خود بررسی خواهد کرد .به شکایت شما ظرف مدت  30روز تقویمی از زمان تحویل فرم تکمیلشده
رسیدگی خواهد شد .اگر شکایت شما فوری باشد ،ممکن است زودتر رسیدگی شود.
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( )2دادرسی ایالتی
شما میتوانید برای خدمات و اقالم تحت پوشش  Medi-Calدرخواست یک دادرسی ایالتی را مطرح کنید .اگر پزشک یا
دیگر ارائهدهندگان شما خدمات یا اقالمی را درخواست کنند که ما آنها را تأیید نکنیم ،یا اگر ما به پرداخت هزینه خدمات
یا اقالمی که قبالً داشتهاید ادامه ندهیم و به درخواست تجدیدنظر سطح  1شما پاسخ منفی دهیم ،شما این حق را دارید که
درخواست ( State Hearingجلسات دادرسی ایالتی) کنید.
در بیشتر موارد ،پساز اینکه اطالعیه «حقوق دادرسی شما» برایتان ارسال شد 120 ،روز فرصت دارید که برای
دادرسی عادالنه ایالتی درخواست کنید.
توجه :اگر درخواست دادرسی ایالتی شما به این دلیل است که ما به شما اعالم کردیم که یکی از خدماتی که در حال
حاضر دریافت میکنید تغییر کرده یا متوقف میشود ،در صورتیکه میخواهید در حالیکه درخواست تجدید نظرتان در
جریان است کماکان به دریافت آن خدمات ادامه دهید ،شما تعداد روزهای کمتری برای ارائه درخواست خود زمان
خواهید داشت .برای کسب اطالعات بیشتر ،بخش «آیا مزایای من در طول درخواستهای تجدیدنظر سطح  2کماکان
ادامه خواهد داشت» در صفحه  178را مطالعه کنید.
برای درخواست دادرسی ایالتی دو راه وجود دارد:
 .1شما میتوانید فرم «درخواست دادرسی ایالتی» در پشت برگه اعالمیه اقدام را تکمیل کنید .باید همه اطالعات
مورد نیاز را ارائه دهید ،شامل نام کامل ،نشانی ،شماره تلفن ،نام طرح یا کانتی که بر ضد شما تصمیمگیری
کرده ،برنامههای کمکی مربوطه ،و شرح کامل دالیلی که برای درخواست دادرسی دارید .سپس میتوانید با
استفاده از یکی از روشهای زیر درخواست خود را ارسال کنید:
• اداره رفاهی کانتی که نشانی آن در اعالمیه ذکر شده است.
• به :California Department of Social Services
State Hearings Division
P.O. Box 944243, Mail Station 9-17-37
Sacramento, California 94244-2430

• به  State Hearings Divisionبا شماره دورنگار  1-916-651-5210یا .1-916-651-2789
 .2میتوانید با  California Department of Social Servicesبه شماره  1-800-952-5253تماس بگیرید.
کاربران  TTYباید با شماره  1-800-952-8349تماس بگیرند .اگر تصمیم دارید از طریق تلفن درخواست
یک دادرسی ایالتی را مطرح کنید ،در جریان باشید که این خطوط تلفن خیلی شلوغ هستند.
مشکل من مربوط به خدمات یا اقالم  Medicareمیباشد .در تجدیدنظر سطح  2چه اتفاقی میافتد؟
یک ( Independent Review Entityنهاد بررسی مستقل )IRE ،تصمیم سطح  1را بهدقت بررسی میکند و تصمیم
میگیرد که آیا باید آن را تغییر دهد یا خیر.
• الزم نیست که درخواست تجدیدنظر سطح  2را ارسال کنید .ما بطور خودکار همه درخواستهای تایید
نشده (به طور کلی یا جزئی) را برای  IREارسال میکنیم .اگر چنین کاری صورت گیرد به شما
اطالع خواهیم داد.
•  IREتوسط  Medicareبه کار گرفته شده و هیچ ارتباطی با این برنامه ندارد.
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• برای دریافت نسخهای از پرونده خود ،میتوانید از  8صبح تا  8شب روزهای دوشنبه تا جمعه ،با
مرکز خدمات اعضا به شماره ) 1-888-350-3447 (TTY: 711تماس بگیرید.
 IREباید ظرف  30روز تقویمی پساز دریافت درخواست تجدیدنظر سطح  2شما (یا ظرف  7روز تقویمی پساز
دریافت درخواست تجدیدنظرتان برای داروی نسخهای بخش  )B Medicareبه شما پاسخ دهد .این قانون در مواردی
صادق است که هنوز خدمات یا اقالم را دریافت نکرده باشید.
• اما اگر  IREبه اطالعات بیشتری که ممکن است به نفعتان باشد نیاز پیدا کند ،ممکن است این زمان ،تا
 14روز تقویمی بیشتر طول بکشد .اگر اعالم نتیجه  IREبه روزهای بیشتری نیاز داشته باشد ،به
صورت کتبی به شما اطالع داده خواهد داد .اگر درخواست تجدیدنظر شما مربوط به داروی نسخهای
بخش  B Medicareاست IRE ،مجاز به صرف زمان بیشتری نیست.
اگر «تجدیدنظر سریع» در سطح  1داشتید ،به طور خودکار تجدیدنظر سریع سطح  2خواهید داشت IRE .باید طی
 72ساعت پساز دریافت درخواست تجدیدنظرتان ،به شما پاسخ دهد.
• اما اگر  IREبه اطالعات بیشتری که ممکن است به نفعتان باشد نیاز پیدا کند ،ممکن است این زمان ،تا
 14روز تقویمی بیشتر طول بکشد .اگر اعالم نتیجه  IREبه روزهای بیشتری نیاز داشته باشد ،به
صورت کتبی به شما اطالع داده خواهد داد .اگر درخواست تجدیدنظر شما مربوط به نسخه بخش B
 Medicareاست IRE ،مجاز به صرف زمان بیشتری نیست.
آیا در طول تجدیدنظر سطح  ،2مزایای من کماکان ادامه خواهد یافت؟
اگر مشکلتان درباره خدمات یا اقالم تحتپوشش  Medicareباشد ،مزایای شما برای آن خدمات یا اقالم در طول
تجدیدنظر سطح  2توسط «نهاد بررسی مستقل» ،متوقف نمیشود.
اگر مشکل شما درباره خدمات یا اقالم تحت پوشش  Medi-Calبوده و شما درخواست دادرسی ایالتی کرده باشید،
مزایای  Medi-Calشما برای آن خدمات یا اقالم میتواند تا زمان انجام تصمیمگیری ادامه یابد .شما باید درخواست
خود را برای دادرسی در این تاریخها یا قبل از دیرترین تاریخ از تاریخهای زیر مطرح کنید تا بتوانید به دریافت
مزایای خود ادامه دهید:
• ظرف مدت  10روز از تاریخ ارسال اطالعیه ما به شما دراینرابطه که تصمیم منفی درزمینه مزایا
(تصمیم درزمینه درخواست تجدیدنظر سطح  )1موردتأیید قرارگرفته است؛ یا
• تاریخ مؤثر مدنظر برای اقدام.
اگر این مهلت را رعایت کنید ،تا زمانی که تصمیم دادرسی گرفته میشود ،میتوانید به دریافت خدمات یا اقالم مورد
مناقشه ادامه دهید.
چگونه از نتیجه تصمیمگیری مطلع میشوم؟
اگر درخواست تجدیدنظر سطح  2شما یک «بررسی مستقل پزشکی» باشدDepartment of Managed Health Care ،

بهصورت کتبی تصمیم اتخاذشده توسط پزشکانی را که پرونده شما را بررسی کردهاند توضیح میدهد.
• اگر تصمیم بررسی مستقل پزشکی در مورد همه یا بخشی از موارد درخواستیتان بله باشد ،ما باید آن
خدمات یا درمان را ارائه کنیم.
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• اگر تصمیم بررسی مستقل پزشکی درمورد تمام یا قسمتی از موارد درخواستیتان منفی باشد ،یعنی
آنها با تصمیم سطح  1موافق هستند .شما کماکان از حق درخواست یک دادرسی ایالتی برخوردار
خواهید بود .برای کسب اطالعات درباره درخواست «دادرسی ایالتی» ،به صفحه  177مراجعه کنید.
اگر تجدیدنظر سطح  2شما یک «دادرسی ایالتی» باشد California Department of Social Services ،بهصورت
کتبی نتیجه تصمیمگیری خود را به شما اعالم خواهد کرد.
• اگر تصمیم دادرسی ایالتی در مورد همه یا بخشی از موارد درخواستیتان بله باشد ،ما باید از این
تصمیم پیروی کنیم .ما باید ظرف مدت  30روز تقویمی از تاریخ دریافت نسخهای از این تصمیم،
دستورات مشروح را تکمیل نماییم.
• اگر تصمیم «دادرسی ایالتی» درمورد تمام یا بخشی از موارد درخواستیتان منفی باشد ،یعنی آنها با
تصمیم سطح  1موافق هستند .ما میتوانیم مزایای کمکی را که شما دریافت میکنید متوقف کنیم.
اگر درخواست تجدیدنظر سطح  2شما به «نهاد بررسی مستقل»  (IRE) Medicareارسال شود ،این نهاد بهصورت
کتبی شما را از تصمیم خود مطلع خواهد کرد.
• اگر  IREبه تمام یا بخشی از موارد درخواستی شما در تجدیدنظر استاندارد پاسخ مثبت بدهد ،ما باید
ظرف  72ساعت پوشش درمانی شما را تأیید کنیم یا ظرف  14روز تقویمی از تاریخ دریافت تصمیم
 ،IREآن خدمات یا اقالم را در اختیارتان قرار دهیم .اگر تقاضای تجدیدنظر سریع کرده باشید ،ما باید
طی  72ساعت از زمان دریافت تصمیم  IREآن پوشش مراقبتهای پزشکی را تأیید کنیم یا خدمات یا
اقالم موردنیاز را به شما ارائه دهیم.
•

اگر  IREبه تمام یا بخشی از درخواست تجدیدنظر استاندارد شما برای داروی نسخهای بخش B
 Medicareپاسخ مثبت بدهد ،باید ظرف  72ساعت پساز دریافت این تصمیم ،پوشش دارویی بخش B
 Medicareرا برای شما تأیید یا ارائه کنیم .اگر تقاضای تجدیدنظر سریع کرده باشید ،باید ظرف
 24ساعت از زمان دریافت تصمیم  ،IREداروی نسخهای بخش  B Medicareرا تأیید یا ارائه کنم.

• اگر پاسخ  IREبه تمام یا بخشی از موارد درخواستی شما منفی باشد ،یعنی آنها با تصمیم سطح  1موافق
هستند .به این «تأیید تصمیم» گفته میشود .همچنین «رد تجدیدنظرخواهی شما» هم گفته میشود.
اگر تصمیم در مورد همه یا بخشی از آنچه درخواست کردم خیر باشد ،آیا میتوانم درخواست تجدیدنظر
دیگری ارائه کنم؟
اگر درخواست تجدیدنظر سطح  2شما از نوع «بررسی مستقل پزشکی» باشد ،میتوانید برای دادرسی ایالتی درخواست
کنید .برای کسب اطالعات درباره درخواست «دادرسی ایالتی» ،به صفحه  177مراجعه کنید.
اگر درخواست تجدیدنظر سطح  2شما از نوع «دادرسی ایالتی» باشد ،میتوانید  30روز پساز دریافت نتیجه ،برای
تجدیدنظر درخواست کنید .همچنین ،میتوانید طی یک سال پساز دریافت تصمیم درخواست خود ،با ارائه دادخواست
در دادگاه عالی (طبق بخش  1094.5آئین دادرسی مدنی) برای پاسخ منفی «دادرسی ایالتی» تقاضای بازنگری قضایی
کنید .اگر پیش تر در زمینه همین مورد یک دادرسی ایالتی داشته اید ،نمیتوانید درخواست  IMRکنید.
اگر درخواست تجدیدنظر سطح  2شما به «نهاد بررسی مستقل»  (IRE) Medicareفرستاده شود ،فقط درصورتی
میتوانید درخواست تجدیدنظر دهید که ارزش دالری خدمات یا اقالم مورد درخواست شما از یک مقدار حداقلی
معین بیشتر باشد .نامهای که از  IREدریافت میکنید شرح کامل مراحل بعدی حق و حقوق تجدیدنظر شما را
توضیح خواهد داد.
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برای کسب اطالعات بیشتر درباره مراحل بعدی درخواست تجدیدنظر ،به بخش  Iدر صفحه  204مراجعه کنید.

 .E5مشکالت در زمینه پرداخت
ما به خدماتدهندگان شبکهمان اجازه نمیدهیم بابت خدمات و اقالم تحت پوشش از شما هزینهای دریافت کنند .این امر
حتی در صورتی که مبلغ پرداختی ما به خدماتدهندگان خدمات ،از قیمت واقعی آن خدمات کمتر باشد پابرجا باقی
خواهد ماند .شما هرگز نیازی به پرداخت باقیمانده یک صورتحساب را ندارید.
اگر برای خدمات و اقالم تحت پوشش صورتحسابی دریافت کردید ،آن صورتحساب را برای ما ارسال کنید .نباید
خودتان صورتحساب را پرداخت کنید .ما مستقیما ً با خدماتدهنده تماس میگیریم و به مسئله رسیدگی میکنیم.
برای کسب اطالعات بیشتر ،فصل  7را مطالعه کنید« :درخواست از ما برای پرداخت صورتحسابی که برای خدمات
یا داروهای تحت پوشش دریافت کردهاید ».فصل  7درباره شرایطی توضیح میدهد که در آن ممکن است از شما
درخواست شود تا مبلغی را بازپرداخت کنید یا هزینه صورتحسابی را که از یک ارائهدهنده دریافت میکنید بپردازید.
این بخش همچنین برای شما شرح میدهد که چگونه مدارک خود را برای درخواست پرداخت برای ما ارسال کنید.
آیا می توانم از شما درخواست کنم تا هزینهای که بابت خدمات یا اقالم پرداختهام را بازپرداخت کنید؟
به یاد داشته باشید اگربرای خدمات و اقالم تحت پوشش صورتحسابی دریافت کردید ،نباید خودتان صورتحساب را
پرداخت کنید .اما اگر خود صورتحساب مربوطه را پرداخت کنید ،اگر قوانین مربوط به دریافت خدمات و اقالم را دنبال
کنید ،میتوانید بازپرداخت مربوطه را دریافت کنید.
اگر درخواست کنید که به شما پرداختی صورت گیرد ،این به منزله تصمیمگیری برای میزان پوشش میباشد.
دراینصورت ،بررسی خواهیم کرد که آیا خدمات یا اقالمی که خریداری کردهاید تحتپوشش ما هستند و اینکه شما
قوانین مربوط به پوشش درمانی خود را رعایت کردهاید یا خیر.
• اگر خدمات یا اقالمی که هزینه آنها را پرداخت کردهاید تحتپوشش ما باشد و شما قوانین را رعایت
کرده باشید ،طی  60روز تقویمی پس از دریافت درخواست شما ،هزینه خدمات یا اقالم مربوطه را
برایتان ارسال خواهیم کرد.
• اگر هنوز هزینه خدمات یا اقالم مربوطه را نپرداختهاید ،ما پرداخت را مستقیما ً برای خدماتدهنده ارسال
میکنیم .وقتی مبلغ پرداختی را ارسال میکنیم ،این به معنی پاسخ بله به درخواست شما برای پوشش میباشد.
• اگر خدمات یا اقالم تحت پوشش نباشد ،یا اگر شما از قوانین مربوطه پیروی نکرده باشید ،ما برای شما
نامهای خواهیم فرستاد و به شما اطالع خواهیم داد که هزینه خدمات یا اقالم را پرداخت نمیکنیم و دلیل این
تصمیم را هم برای شما توضیح میدهیم.
اگر بگوییم پرداختی انجام نخواهیم داد ،چه اتفاقی میافتد؟
اگر با نظر ما موافق نیستید ،میتوانید درخواست تجدید نظر کنید .میتوانید به روند تجدیدنظر که در بخش E3در
صفحه  170توضیح داده شده است ،مراجعه کنید .هنگامی که این دستورالعملها را دنبال میکنید ،لطفا توجه فرمایید:
• اگر برای بازپرداخت درخواست تجدیدنظر کنید ،ما باید ظرف  30روز تقویمی پساز دریافت
درخواستتان ،پاسخ خود را ارائه کنیم.
• اگر از ما میخواهید که هزینه یکی از خدمات یا اقالمی که خود هزینه آن را پرداخت کرده اید به شما
بازپرداخت نمائیم ،در این صورت نمیتوانید یک درخواست تجدیدنظر سریع را مطرح کنید.
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اگر پاسخ ما به درخواست تجدیدنظر شما برای خدمات یا اقالمی که معموال تحت پوشش  Medicareهستند خیر باشد،
پرونده شما را به طور خودکار به نهاد بررسی مستقل ( )IREارسال خواهیم کرد .اگر چنین کاری صورت گیرد کتبا به
شما اطالع خواهیم داد.
• اگر  IREبا تصمیممان مخالفت کند و به ما بگوید که باید به شما پول پرداخت کنیم ،باید مبلغ را ظرف
 30روز تقویمی به شما یا ارائهدهنده پرداخت کنیم .اگر پاسخ درخواست تجدیدنظرتان در هر مرحلهای
پس از سطح  2از فرآیند تجدیدنظر مثبت باشد ،باید مبلغ درخواستی شما را ظرف  60روز تقویمی به
شما یا ارائهدهنده پرداخت کنیم.
• اگر پاسخ  IREبه درخواست تجدیدنظر شما خیر باشد ،یعنی آنها با تصمیم ما مبنی بر عدم پذیرش
درخواست شما موافق هستند( .به این «تأیید تصمیم» گفته میشود .به این «رد درخواست شما» نیز
گفته میشود ).نامهای که دریافت میکنید شرح کامل مراحل بعدی حق و حقوق تجدیدنظر شما را
توضیح خواهد داد .فقط در صورتی میتوانید درخواست تجدیدنظر مجدد دهید که ارزش دالری
خدمات یا اقالم مورد درخواست شما از یک مقدار حداقل بیشتر باشد .برای کسب اطالعات بیشتر
درباره مراحل بعدی درخواست تجدیدنظر ،به بخش  Iدر صفحه  204مراجعه کنید.
اگر پاسخ ما به درخواست تجدیدنظر شما منفی باشد و خدمات یا اقالم مربوطه معموالً تحتپوشش  Medi-Calباشند،
خودتان میتوانید درخواست تجدیدنظر سطح  2را ارائه کنید (به بخش  E4در صفحه  174مراجعه کنید).

 .Fداروهای بخش D
 .F1اگربرای تهیه داروهای بخش  Dمشکل دارید یا میخواهید ما برای داروهای بخش  Dبه شما
بازپرداخت کنیم ،چه کاری باید انجام دهید
مزایای شما به عنوان عضو برنامۀ ما شامل پوشش بسیاری از داروهای نسخهای میشود .بیشتر این داروها جزو
«داروهای بخش  »Dهستند .تعداد کمی از داروها وجود دارند که تحتپوشش بخش  Medicare Dنیستند ولی ممکن
است  Medi-Calآنها را پوشش دهد .این بخش فقط مربوط به تجدیدنظر برای داروهای بخش  Dاست.
فهرست داروها شامل برخی داروهاست که با عالمت ستاره (*) مشخص شدهاند .این داروها جزو داروهای بخش D

نیستند .برای درخواست تجدیدنظر یا تصمیمگیری درباره میزان پوشش داروهایی که ستاره (*) دارند ،فرایند ذکرشده
در بخش  Eصفحه  167را دنبال کنید.
آیا میتوانم درمورد داروهای نسخهای بخش  Dدرخواست تصمیمگیری درباره پوشش یا تجدیدنظر کنم؟
بله .در اینجا ،نمونههایی از تصمیمگیریهای مرتبط با پوشش قابلدرخواست ازسوی شما درمورد داروهای بخش D

آورده شده است:
• شما میتوانید از ما درخواست اعمال یک استثناء را مطرح کنید که از جمله آنها میتوان به این موارد
اشاره کرد:
 oدرخواست برای پوشش داروی بخش  Dکه در «فهرست داروهای» برنامه نیست
 oدرخواست از ما برای برداشتن یک محدودیت در زمینه پوشش برنامه برای یک دارو (از قبیل
محدودیتهای در زمینه میزان دارویی که شما میتوانید دریافت کنید)
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• از ما سؤال کنید که آیا دارویی برای شما تحت پوشش است (برای مثال ،وقتی داروی شما در فهرست
دارویی طرح وجود دارد اما الزم است قبل از اینکه آن را برای شما پوشش دهیم از ما اجازه دریافت کنید).
توجه :اگر داروخانه به شما اطالع دهد که نمیتواند نسخه شما را آماده کند ،نامهای دریافت خواهید کرد که شما را
راهنمایی میکند چگونه برای درخواست پوشش با ما تماس بگیرید.
• از ما میخواهید تا هزینه یک داروی نسخهای که خریداری کردهاید را بپردازیم .این درخواست برای
تصمیمگیری درباره پوشش پرداخت هزینه است.

اصطالح حقوقی برای تصمیم درباره پوشش داروهای بخش « Dتصمیمگیری دربارۀ پوشش» است.

اگر با تصمیم ما درباره میزان پوشش موافق نیستید ،میتوانید درخواست تجدیدنظر دهید .اطالعاتی درباره نحوه
درخواست برای تصمیمات مربوط به پوشش و نحوه درخواست تجدیدنظر در این بخش آمده است.
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برای کمک به خود در تصمیمگیری در این زمینه که کدام بخش حاوی اطالعات مورد نیاز شما میباشد ،از جدول زیر
استفاده کنید:
در کدام یک از شرایط زیر قرار دارید؟
آیا به شما اعالم کردهایم
آیا میخواهید از ما
آیا به دارویی نیاز دارید آیا از ما میخواهید
درخواست کنید که هزینه که داروهای خاصی در
که در فهرست داروهای دارویی از داروهای
فهرست داروهای ما یا
داروهایی که قبال
موجود در فهرست
ما نیست یا از ما
اصالً تحتپوشش نیستند
دریافت و خریداری
دارویی ما تحت پوشش
میخواهید که
و یا به آن شکلی که شما
کردهاید را بازپرداخت
محدودیتهای دارویی که قرار گیرد و اطمینان
انتظار دارید تحت پوشش
دارید که همه محدودیتها کنیم؟
تحت پوشش است را
قرار نمیگیرند.
و قوانین مربوطه برای
برداریم؟
داروی مورد نیاز خود
(مانند تاییدیه قبلی) را
رعایت کردهاید؟
شما میتوانید از ما
درخواست کنید استثناء
قائل شویم.
(این نوعی تصمیمگیری
درباره پوشش است).

شما میتوانید از ما
درخواست تعیین میزان
پوشش کنید.

میتوانید از طرح
درمانی خود بخواهید که
به شما بازپرداخت کند.
(این نوعی تصمیمگیری
درباره پوشش است).

از این بخش چشمپوشی
از این بخش چشمپوشی
با بخش  F2در
کنید و به بخش  F4در
صفحه  183شروع کنید .کنید و به بخش  F4در
همچنین ،به بخشهای  F3صفحه  185مراجعه کنید .صفحه  185مراجعه
کنید.
و  F4در صفحههای 184
و  185مراجعه کنید.

میتوانید درخواست
تجدیدنظر کنید.
(به این معنی است که از
ما میخواهید دوباره
بررسی کنیم).
از این بخش چشمپوشی
کنید و به بخش  F5در
صفحه  188مراجعه
کنید.

 .F2استثناء چیست
استثناء قائل شدن به معنی اجازه دریافت پوشش برای داروهایی است که بطور معمول در فهرست داروهای تحت پوشش
نیستند یا اجازه استفاده از داروها بدون محدودیتها و قوانین ویژه میباشد .اگر دارو در فهرست دارویی ما نیست یا آن
طور که میخواهید پوشش داده نشده است ،میتوانید از ما بخواهید که «استثنا» قائل شویم.
وقتی درخواست استثناء میکنید ،پزشک معالج یا دیگر خدماتدهندگان شما باید توضیح دهند که چه دالیل پزشکی برای
این استثناء وجود دارد.
چند مثال برای استثناهایی که شما ،پزشک معالج شما یا دیگر خدماتدهندگان میتوانید درخواست کنید ،در زیر آمده است:
 .1پوشش داروی بخش  Dکه در «فهرست داروها» ما نیست.
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• شما نمیتوانید برای مبلغ تعرفه سهم بیمار یا سهم بیمه که شما باید برای داروها پرداخت کنید
درخواست استثناء نمایید.
 .2حذف محدودیت از موارد پوشش مقررات و محدودیتهای مازادی وجود دارند که درمورد برخی از
داروهای «فهرست داروهای» ما اعمال میشوند (برای کسب اطالعات بیشتر ،به فصل  5مراجعه کنید).
• قوانین و محدودیتهای بیشتری در پوشش داروها شامل موارد زیر میگردد:
 oنیاز به استفاده از نوع ژنریک یک دارو به جای داروی برند.
 oگرفتن تأییدیه از ما پیش از اینکه با پوشش دادن دارو برای شما موافقت کنیم( .گاهی به آن
«مجوز قبلی» گفته میشود).
 oنیاز به این وجود داشته باشد که دارویی متفاوت را اول امتحان کنید و در مرحله بعد با پوشش
دادن داروی موردنظر شما موافقت کنیم( .گاهی به این عمل «درمان مرحلهای» گفته میشود).
 oمحدودیت های کمی .برای برخی داروها ،مقدار دارویی که میتوانید دریافت کنید محدود است.
اصطالح حقوقی برای درخواست حذف محدودیت پوشش یک دارو گاهی درخواست برای «استثنای
مجموعه دارویی» نامیده میشود.

 .F3اطالعات مهم که در رابطه با درخواست استثناء قائل شدن باید بدانید
پزشک معالج یا دیگر تجویزکنندگان شما باید به ما دالیل پزشکی ارائه دهند
پزشک معالج یا دیگر خدماتدهندگان شما باید برای ما دالیل پزشکی برای نیاز به درخواست استثناء را شرح دهند.
وقتی درخواست استثناء میکنید ،اطالعات مربوطه از پزشک معالج یا دیگر خدماتدهندگان را ارسال نمایید تا
تصمیمگیری ما درباره درخواست شما برای استثناء قائل شدن ،سریعتر صورت گیرد.
بطور معمول فهرست داروهای ما بیش از یک دارو برای درمان یک بیماری خاص دارد .این داروها ،داروهای
«جایگزین» نام دارند .اگر داروی دیگری همان کارایی داروی درخواستی شما را داشته باشد و عوارض جانبی یا
مشکالت دیگری برای سالمت ایجاد نکند ،معموالً درخواست شما برای استثنا را قبول نمیکنیم.
ما به درخواست شما برای استثنا ،پاسخ بله یا خیر خواهیم داد
• اگر به درخواست شما برای استثنا پاسخ بله بدهیم ،آن استثنا معموالً تا آخر سال تقویمی ادامه پیدا
میکند .این در صورتی است که پزشک معالج شما کماکان دارو را برای شما تجویز کند و این دارو
برای بیماری شما موثر و بی خطر باشد.
• اگر به درخواست شما برای استثنا پاسخ خیر بدهیم ،میتوانید با ارائه درخواست تجدیدنظر بخواهید که
این تصمیممان را دوباره بررسی کنیم .بخش  F5در صفحه  188به شما توضیح میدهد اگر پاسخ ما
منفی بود چگونه درخواست تجدیدنظر کنید.
بخش بعدی درباره چگونگی درخواست تصمیمگیری دربارۀ پوشش و درخواست استثنا میباشد.
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 .F4چگونه میتوان برای داروهای بخش  ،Dاز جمله استثناها ،درخواست تصمیمگیری درباره
پوشش یا بازپرداخت کرد
چه باید کرد
• نوع پوشش موردنظر خود را بیان کنید.
درخواست خود را از طریق تلفن ،نامه یا نمابر
برای ما ارسال کنید .شما ،نمایندهتان یا پزشک
معالج شما (یا دیگر تجویزکنندگان) میتوانید این
درخواست را ارسال کنند .میتوانید در
 24ساعت شبانهروز و  7روز هفته با ما
) 1-833-214-3606 (TTY: 711تماس بگیرید.
• شما یا پزشک معالجتان (یا دیگر تجویزکنندگان)
یا شخصی که از جانب شما اقدام میکند میتوانید
تصمیم پوشش درخواست کنید .شما همچنین
میتوانید وکیلی را از جانب خود منصوب کنید.
• بخش  Dصفحه  164را مطالعه کنید تا متوجه
شوید چگونه میتوانید به شخص دیگری اجازه
دهید تا بهعنوان نماینده شما عمل کند.
• لزومی ندارد که به پزشک خود یا تجویزکننده
دیگری اجازه کتبی بدهید تا از ما برای تصمیم
مربوط به پوشش از سوی شما درخواست کند.

نگاه اجمالی :نحوه درخواست تصمیمگیری
درباره پوشش دارو یا پرداخت
با ما از طریق تلفن ،نامه یا نمابر تماس بگیرید یا
از نمایندهتان ،پزشک معالج یا تجویزکننده دیگر
بخواهید که با ما تماس بگیرند .ما ظرف
 72ساعت پاسخی در مورد تصمیم مربوط به
پوشش استاندارد به شما خواهیم داد .به شما
درمورد بازپرداخت داروی بخش  Dکه هزینه آن
را قبالً پرداخت کردهاید ظرف  14روز تقویمی
پاسخ میدهیم.
• اگر درخواست استثنا میکنید ،گزارش
اثباتکننده از سوی پزشک معالج یا
تجویزکننده دیگر را نیز بفرستید.
• شما یا پزشک شما یا تجویزکننده دیگر
میتوانید درخواست تصمیمگیری سریع کنید.
(تصمیمگیری سریع معموالً ظرف
 24ساعت انجام میشود).
• این بخش را مطالعه کنید تا مطمئن شوید واجد
شرایط تصمیم سریع هستید! برای اطالعات
مربوط به مهلت زمانی تصمیمگیریها نیز
این بخش را مطالعه کنید.

• اگر میخواهید از ما درخواست کنید که هزینه
یک دارو را بازپرداخت کنیم ،فصل  7این کتابچه
را مطالعه کنید .فصل  7مواقعی را توضیح
میدهد که ممکن است الزم شود از ما درخواست
بازپرداخت کنید .همچنین توضیحاتی داده میشود
که چگونه مدارک خود را برای ما بفرستید تا ما
سهم خود را از هزینههای پرداختی شما برای داروها پرداخت کنیم.

• اگر درخواست قائل شدن استثناء میکنید« ،توصیهنامه پشتیبان» را ارائه دهید .پزشک شما یا
تجویزکننده دیگر باید به ما دالیل پزشکی برای استثناء آن دارو ارائه دهد .ما این را «توصیهنامه»
مینامیم.
• پزشک معالج یا تجویزکنندگان دیگر شما میتوانند این توصیه نامه را برای ما با پست یا نمابر ارسال
کنند .یا اینکه پزشک معالج یا دیگر خدماتدهندگان شما میتوانند با ما تلفنی تماس بگیرند و سپس
توصیه نامه را با پست یا نمابر برای ما ارسال کنند.
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اگر وضعیت سالمت شما ایجاب میکند ،از ما تقاضای یک «تصمیمگیری سریع درباره پوشش» کنید
ما از «مهلت استاندارد» پیروی میکنیم مگر اینکه با شما برای «مهلت سریع» توافق کرده باشیم.
• تصمیمگیری درباره پوشش استاندارد به این معنی است که ما طی  72ساعت از زمان دریافت
توصیهنامه پزشک معالجتان ،به شما پاسخ خواهیم داد.
• تصمیمگیری درباره پوشش سریع به این معنی ست که ما طی  24ساعت از زمان دریافت توصیهنامه
پزشک معالجتان ،به شما پاسخ خواهیم داد.

اصطالح حقوقی برای «تصمیم پوشش سریع»« ،تعیین پوشش تسریعشده» است.

شما فقط در صورتی میتوانید درخواست تصمیمگیری سریع تر درباره میزان پوشش کنید که هنوز داروی مربوطه را
دریافت نکرده باشید( .اگر از ما تقاضای بازپرداخت هزینه دارویی که خریداری کردهاید را داشته باشید ،نمیتوانید از
تصمیمگیری سریع دربارۀ پوشش بهرهمند شوید).
تنها در صورتی میتوانید تصمیم پوشش سریع دریافت کنید که استفاده از مهلتهای متعارف بتواند آسیب جدی به
سالمت یا توانایی شما در عملکرد وارد کند.
اگر پزشک معالج شما یا تجویزکننده دیگری به ما اعالم کند که سالمت شما در گرو «تصمیم پوشش سریع» است ،ما
بهطور خودکار برای شما تصمیمگیری سریع خواهیم کرد و نامه ارسالی به شما این مطلب را تایید میکند.
• اگر خودتان برای تصمیم پوششی سریع درخواست کنید (بدون حمایت پزشک شما یا تجویز کننده
دیگر) ،ما تصمیم خواهیم گرفت که آیا یک تصمیم پوششی سریع را دریافت میکنید.
• اگر ما تصمیم بگیریم که وضعیت پزشکی شما واجد شرایط تصمیمگیری سریع درباره تعیین پوشش
نیست ،به جای آن از مهلتهای استاندارد استفاده میکنیم.
 oما با ارسال یک نامه این امر را به شما اطالع میدهیم .نامه مذکور برای چگونگی شکایت
درباره تصمیم ما مبنی بر بررسی درخواست شما در زمان معمول به شما توضیحات الزم را
خواهد داد.
 oمیتوانید ( fast complaintشکایت سریع) طرح کنید و پاسخ آن را طی  24ساعت دریافت کنید.
برای کسب اطالعات بیشتر درباره چگونگی تنظیم شکایتها ،ازجمله شکایتهای سریع ،به بخش
 Jدر صفحه  205مراجعه کنید.
مهلت های مقرر «تصمیم پوشش سریع»
• اگر از مهلت مقر ِر سریع تبعیت کنیم ،باید پاسخمان را ظرف  24ساعت به شما ارائه دهیم .این به معنی
 24ساعت پساز دریافت درخواست شماست .یا اگر درخواست استثناء کردهاید ،به معنی  24ساعت
پساز دریافت توصیهنامه پزشک معالج یا دیگر تجویزکنندگانی است که از درخواست شما پشتیبانی
میکنند .اگر شرایط سالمت شما ایجاب کند ،پاسخ شما را سریعتر خواهیم داد.
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• اگر این مهلت مقرر سپری شود ،درخواست شما را به تجدیدنظر سطح  2میفرستیم .در سطح  ،2یک
نهاد بررسی مستقل ( )IREدرخواست شما را بررسی خواهد کرد.
• اگر پاسخ ما به بخشی یا تمام آنچه شما خواستهاید مثبت باشد ،باید طی  24ساعت پساز دریافت
درخواست شما یا توصیهنامه پزشک یا پزشک پشتیبانیکننده از درخواست شما ،پوشش را ارائه دهیم.
• اگر پاسخ ما به بخشی یا همه آنچه که شما خواستهاید منفی باشد ،ما نامهای برای شما ارسال خواهیم
کرد و دالیل پاسخ منفی خود را توضیح خواهیم داد .در این نامه همچنین چگونگی ارائه درخواست
تجدیدنظر در زمینه تصمیم ما برای شما توضیح داده میشود.
مهلتهای درخواست برای «تصمیم پوشش استاندارد» در مورد دارویی که هنوز دریافت نکردهاید
• اگر از مهلت مقرر استاندارد تبعیت کنیم ،باید ظرف  72ساعت پساز دریافت درخواستتان به شما
پاسخ دهیم .یا اگر درخواست استثناء کردهاید ،این به معنی  72ساعت پساز دریافت توصیهنامه
پزشک یا دیگر تجویزکنندگانی پشتیبانیکننده از درخواست شماست .اگر شرایط سالمت شما ایجاب
کند ،پاسخ شما را سریعتر خواهیم داد.
• اگر این مهلت مقرر سپری شود ،درخواست شما را به سطح  2تجدیدنظر میفرستیم .در سطح  ،2یک
نهاد بررسی مستقل ( )IREدرخواست شما را بررسی خواهد کرد.
• اگر به همه یا بخشی از موارد درخواستیتان ،پاسخ مثبت بدهیم ،باید ظرف  72ساعت پساز دریافت
درخواست شما یا اگر درخواست اسثناء داشتهاید ،پساز دریافت توصیهنامه پزشک یا تجویزکنندهتان،
به درخواست شما پاسخ دهیم.
• اگر پاسخ ما به بخشی یا همه آنچه که شما خواستهاید منفی باشد ،ما نامهای برای شما ارسال خواهیم
کرد و دالیل پاسخ منفی خود را توضیح خواهیم داد .در این نامه همچنین چگونگی ارائه درخواست
تجدیدنظر در زمینه تصمیم ما برای شما توضیح داده میشود.
مهلتهای درخواست برای «تصمیم پوشش متعارف» برای پرداخت هزینه دارویی که قبالً خریداری کردهاید
• باید تا  14روز تقویمی پساز دریافت درخواستتان ،به شما نتیجه را اعالم کنیم.
• اگر این مهلت مقرر سپری شود ،درخواست شما را به سطح  2تجدیدنظر میفرستیم .در سطح  ،2یک
نهاد بررسی مستقل ( )IREدرخواست شما را بررسی خواهد کرد.
• اگر پاسخ به همه یا بخشی از موارد درخواستی شما مثبت باشد ،هزینه را ظرف  14روز تقویمی
پرداخت خواهیم کرد.
• اگر پاسخ ما به بخشی یا همه آنچه که شما خواستهاید منفی باشد ،ما نامهای برای شما ارسال خواهیم
کرد و دالیل پاسخ منفی خود را توضیح خواهیم داد .در این نامه همچنین چگونگی ارائه درخواست
تجدیدنظر در زمینه تصمیم ما برای شما توضیح داده میشود.
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 .F5تجدیدنظر سطح  1برای داروهای بخش D

• برای شروع تجدیدنظرخواهی ،شما ،تجویزکننده یا
نمایندهتان باید با ما تماس بگیرید.
• اگر برای تجدیدنظر معمول درخواست میدهید،
میتوانید درخواست خود را بصورت کتبی بفرستید.
همچنین میتوانید در  24ساعت شبانهروز و  7روز
هفته با ما به شماره )1-833-214-3606 (TTY: 711
تماس بگیرید و درخواست تجدیدنظر کنید.
• اگر میخواهید تجدیدنظر سریع درخواست کنید،
میتوانید بصورت کتبی یا تلفنی با ما تماس بگیرید.
• ظرف  60روز تقویمی از تاریخ مندرج بر
اطالعیهای مبنی بر تصمیم خود که بهصورت کتبی
ارسال کردهایم ،درخواست تجدیدنظر کنید .اگر به
این مهلت مقرر نرسید ولی دلیل قانع کنندهای داشته
باشید ،ممکن است مهلت بیشتری به شما داده شود.
برای مثال ،نمونههایی از دالیل قانعکننده برای از
دست دادن مهلت زمانی عبارتند از :ابتال به یک
بیماری شدید که از تماس شما با ما جلوگیری کرده
است ،یا اینکه ما اطالعات غلط یا غیر کاملی درباره
مهلت درخواست یک تجدیدنظر به شما داده باشیم.

نگاه اجمالی :نحوه ارائه درخواست تجدیدنظر
سطح 1
شما ،پزشک یا تجویزکننده یا نمایندهتان میتوانید
درخواست خود را به طور کتبی پست کنید یا آن
را برایمان فاکس کنید .همچنین میتوانید از طریق
تماس تلفنی با ما ،درخواست تجدیدنظر کنید.
• این درخواست را ظرف مدت  60روز تقویمی
از تاریخ تصمیمی که برای آن درخواست
تجدیدنظر میکنید ،ارسال کنید .اگر به دلیل
موجهی مهلت تعیینشده را از دست دهید ،باز
هم میتوانید درخواست تجدیدنظر کنید.
• شما ،پزشک شما یا تجویزکننده دیگر یا
نمایندهتان میتوانید با ما تماس بگیرید و
درخواست تجدیدنظر سریع ارائه دهید.
• این بخش را مطالعه کنید تا مطمئن شوید واجد
شرایط تصمیم سریع هستید! برای اطالعات
مربوط به مهلت زمانی تصمیمگیریها نیز
این بخش را مطالعه کنید.

• درخواست یک نسخه از اطالعات مربوط به
تجدیدنظر ،از حقوق قانونی شما است .برای
درخواست نسخهای از آن ،در  24ساعت شبانهروز و  7روز هفته ،با مرکز خدمات اعضای داروخانه
اصطالح حقوقی برای ارائه درخواست تجدیدنظر به برنامه درباره تصمیم پوشش داروی بخش D

«تصمیمگیری مجدد» میباشد.
به شماره ) 1-833-214-3606 (TTY: 711تماس بگیرید.
اگر مایلید ،پزشک معالجتان یا دیگر تجویزکنندگان یا خودتان میتوانید برای پشتیبانی از تجدیدنظر اطالعات بیشتر
ارسال نمایید.
اگر وضعیت سالمت شما ایجاب میکند تقاضای «تجدیدنظر سریع» کنید
• اگر درخواست تجدیدنظر شما درباره دارویی است که هنوز دریافت نکردهاید ،خود شما ،پزشک معالج
شما یا هر تجویزکننده دیگر باید تصمیم بگیرید که آیا به «تجدیدنظر سریع» نیاز هست یا خیر.
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• شرایط الزم برای دریافت «تجدیدنظر سریع» درست مثل «درخواست تصمیمگیری سریع» است که
در بخش  F4در صفحه  185توضیح دادهشده است.

اصطالح حقوقی برای «تجدیدنظر سریع»« ،تصمیمگیری مجدد تسریعشده» است.

طرح ما درخواست تجدیدنظر شما را بررسی و تصمیم ما را به شما اعالم میکند
• ما به دقت همه اطالعات مربوط به درخواست شما را دوباره بررسی میکنیم .وقتی به درخواست شما
پاسخ منفی دادیم ،بررسی میکنیم که همه قوانین را رعایت کرده باشیم .ممکن است برای اطالعات
بیشتر با شما ،پزشک معالج شما یا دیگر تجویزکنندگان تماس بگیریم .بررسیکننده کسی خواهد بود که
تصمیم اصلی در مورد پوشش را اتخاذ نکرده است.
مهلت برای «تجدیدنظرخواهی سریع»
• اگر با مهلت مقرر سریع موافقت کردهباشیم ،ظرف مدت  72ساعت از دریافت تجدیدنظر،
درصورتیکه وضعیت سالمتیتان الزام کند حتی زودتر از آن زمان ،به شما پاسخ خواهیم داد.
• اگر نتوانیم ظرف مدت  72ساعت به شما پاسخ دهیم ،درخواستتان را به سطح  2تجدیدنظر
میفرستیم .در سطح  ،2یک نهاد بررسی مستقل درخواست شما را بازبینی خواهد کرد.
• اگر به تمام یا بخشی از موارد درخواستیتان پاسخ مثبت بدهیم ،باید پوشش را ظرف  72ساعت
پساز دریافت درخواست تجدیدنظر شما برقرار کنیم.
• اگر پاسخ ما به همه یا بخشی از موارد درخواستیتان خیر باشد ،نامهای برای شما ارسال خواهیم
کرد که دلیل این پاسخ خیر توضیح داده شده است.
مهلت برای «تجدیدنظرخواهی استاندارد»
• اگر مهلت مقرر استاندارد مالک باشد ،ظرف مدت  7روز تقویمی از دریافت تجدیدنظر ،درصورتیکه
وضعیت سالمتیتان الزام کند حتی زودتر از آن زمان ،به شما پاسخ خواهیم داد ،مگر درحالتیکه از
ما میخواهید هزینه دارویی که پرداخت کردهاید را به شما بازپرداخت کئیم .اگر از ما میخواهید
هزینه دارویی را که قبالً خریداری کردهاید بازپرداخت کنیم ،ما ظرف  14روز تقویمی از زمان
دریافت درخواست تجدیدنظرتان ،به شما پاسخ خواهیم داد .اگر فکر میکنید سالمت شما در خطر
است ،درخواست «تجدیدنظر سریع» کنید.
• اگر ظرف  7روز تقویمی یا  14روز تقویمی درصورتیکه از ما خواسته باشید هزینه داروهایی که
قبالً خریداری کردهاید را بازپرداخت کنیم تصمیم خود را به شما اطالع ندهیم ،درخواستتان را به سطح
 2فرایند تجدیدنظر ارسال خواهیم کرد .در سطح  ،2یک نهاد بررسی مستقل درخواست شما را
بازبینی خواهد کرد.
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• اگر پاسخ ما به بخشی یا کل آنچه شما درخواست کرده اید مثبت باشد:
 oاگر درخواستتان برای پوشش را تأیید کنیم ،باید برای حفظ سالمت شما هرچه سریعتر و نهایتا ً
ظرف  7روز تقویمی از زمان دریافت درخواست تجدیدنظرتان یا  14روز تقویمی درصورتیکه
از ما خواسته باشید هزینه داروهایی که قبالً خریداری کردهاید را بازپرداخت کنیم ،پوشش مورد
نیاز را فراهم کنیم.
 oاگر درخواستتان برای بازپرداخت هزینه دارویی که قبالً خریداری کردهاید را بپذیریم ،ظرف
 30روز تقویمی از زمان دریافت درخواست تجدیدنظرتان ،مبلغ مربوطه را پرداخت خواهیم کرد.
• اگر پاسخ ما به همه یا بخشی از موارد درخواستیتان خیر باشد ،نامهای برای شما ارسال خواهیم
کرد که دلیل پاسخ خیر و نحوه درخواست تجدیدنظر در مورد تصمیممان در آن توضیح داده شده است.
 .F6تجدیدنظر سطح  2برای داروهای بخش D

اگر پاسخ ما به همه یا بخشی از درخواست تجدید
نظرتان خیر باشد ،میتوانید تصمیم بگیرید که آیا این
تصمیم را بپذیرید یا درخواست تجدیدنظر دیگری ارائه
کنید .اگر تصمیم بگیرید که به تجدیدنظر سطح 2
بروید« ،نهاد بررسی مستقل» ( )IREتصمیم ما را
موردبازبینی قرار خواهد داد.
• اگر مایل هستید که  IREپرونده شما را
بازنگری کند ،درخواست تجدیدنظر خواهی
شما باید بصورت کتبی باشد .نامهای که برای
اعالم نتیجه تجدیدنظر سطح  1برایتان
میفرستیم ،روند درخواست تجدیدنظر سطح
 2را شرح میدهد.
• وقتی برای  IREدرخواست تجدیدنظر
میفرستید ،پرونده شما را برای آنها ارسال
میکنیم .شما حق درخواست نسخهای از
پرونده خود از ما را دارید؛ برای اینکار ،در
 24ساعت شبانهروز  7روز هفته ،با مرکز
خدمات اعضای داروخانه به شماره
)1-833-214-3606 (TTY: 711

نگاه اجمالی :نحوه ارائه درخواست تجدیدنظر
سطح 2
اگر میخواهید که نهاد بررسی مستقل
( )Independent Review Entityپرونده شما
را بررسی کند ،درخواست تجدیدنظر شما باید
کتبی باشد.
• این درخواست را ظرف مدت  60روز تقویمی
از تاریخ تصمیمی که برای آن درخواست
تجدیدنظر میکنید ،ارسال کنید .اگر به دلیل
موجهی مهلت تعیینشده را از دست دهید ،باز
هم میتوانید درخواست تجدیدنظر کنید.
• شما ،پزشک شما یا تجویزکننده دیگر یا
نمایندهتان میتوانید درخواست تجدیدنظر
سطح  2ارائه دهید.
• این بخش را مطالعه کنید تا مطمئن شوید واجد
شرایط تصمیم سریع هستید! برای اطالعات
مربوط به مهلت زمانی تصمیمگیریها نیز
این بخش را مطالعه کنید.

تماس بگیرید.
• شما از این حق برخوردار هستید تا برای
پشتیبانی از درخواست تجدیدنظر خود اطالعات بیشتری به  IREارائه کنید.
•  IREیک سازمان مستقل تحت استخدام  Medicareاست .این نهاد به این برنامه درمانی مربوط نیست
و سازمان دولتی نیز نمیباشد.
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• بررسی کنندگان  IREبه دقت همه اطالعات مربوط به درخواست تجدیدنظر شما را بازنگری میکنند.
این سازمان برای شما نامهای میفرستد و تصمیم خود را اعالم میکند.

اصطالح حقوقی برای ارائه درخواست تجدیدنظر به  IREدر مورد پوشش داروی بخش D

«بازنگری» است.
مهلت برای «تجدیدنظر سریع» در سطح 2

• اگر سالمت شما در خطر است ،از  IREدرخواست یک «تجدیدنظر سریع» کنید.
• اگر  IREبا «تجدیدنظر سریع» شما موافق باشد ،باید ظرف  72ساعت از زمان دریافت تجدیدنظر
سطح  2به شما پاسخ بدهد.
• اگر  IREبه همه یا بخشی از موارد درخواستیتان پاسخ مثبت بدهد ،ما باید ظرف  24ساعت پساز
دریافت این تصمیم ،پوشش دارویی شما را تأیید یا فراهم کنیم.
مهلت مقرر «تجدیدنظر استاندارد» در سطح 2

• اگر شما درخواست مرحله  2تجدیدنظر استاندارد کرده باشید ،نهاد بررسی مستقل ( ،)IREباید ظرف
مدت  7روز تقویمی از زمان دریافت درخواست تجدیدنظر سطح  2شما ،یا  14روز تقویمی
درصورتیکه از ما خواسته باشید هزینه داروهایی را که قبالً خریداری کردهاید بازپرداخت کنیم ،به
شما پاسخ بدهد.
• اگر پاسخ  IREبه بخشی یا تمام آنچه که شما خواستهاید مثبت باشد ،ما باید ظرف  72ساعت پساز
دریافت این تصمیم ،پوشش دارویی شما را تأیید یا فراهم کنیم.
• اگر  IREدرخواست شما برای بازپرداخت هزینه دارویی را که قبالً خریداری کردهاید را بپذیرد ،ما
ظرف  30روز تقویمی از زمان دریافت نتیجه تجدیدنظرتان ،مبلغ را پرداخت خواهیم کرد.
اگر «نهاد بررسی مستقل» به درخواست تجدیدنظر سطح  2شما پاسخ منفی بدهد ،چه اتفاقی میافتد؟
پاسخ خیر یعنی نهاد بررسی مستقل ( )IREبا تصمیم ما در مورد عدم تأیید درخواست شما موافق است .به این «تأیید
تصمیم» گفته میشود .همچنین «رد تجدیدنظرخواهی شما» هم گفته میشود.
اگر میخواهید به سطح  3فرایند تجدیدنظر بروید ،داروهایی که درخواست میکنید باید از یک ارزش دالری حداقلی
برخوردار باشد .اگر مبلغ نقدی مربوطه کمتر از مقدار حداقلی باشد ،دیگر نمیتوانید درخواست تجدیدنظر دهید .اگر
ارزش دالری کافی باشد ،میتوانید درخواست تجدیدنظر سطح  3را ارائه کنید .نامهای که از  IREدریافت خواهید کرد
مقدار دالری که برای ادامه فرآیند تجدیدنظر الزم است را به شما اطالع خواهد داد.

 .Gدرخواست از ما برای پوشش بستری طوالنیتر در بیمارستان
وقتی در بیمارستان پذیرش میشوید ،حق شماست که از همه خدمات بیمارستانی که تحت پوشش ماست و برای تشخیص
و درمان بیماری یا آسیبدیدگی شما الزم است ،بهرهمند شوید.
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طی دوران بستری شما در بیمارستان ،پزشک معالجتان و کارکنان بیمارستان با شما به منظور آمادگی برای روزی که
بیمارستان را ترک میکنید همکاری خواهند کرد .همچنین کمکهای مورد نیاز شما پس از ترخیص نیز برنامه ریزی
میشود.
• روزی که بیمارستان را ترک کنید «تاریخ ترخیص» نامیده میشود.
• پزشک معالج یا دیگر کارکنان به شما خواهند گفت که تاریخ ترخیص شما چه روزی است.
اگر معتقد هستید که زودتر از موعد ترخیص میشوید ،میتوانید درخواست اجازه تمدید زمان بستری در بیمارستان
ارسال کنید .این بخش چگونگی چنین درخواستی را شرح میدهد.

 .G1کسب اطالع در زمینه حقوق  Medicareشما
ظرف دو روز از زمان بستری شما در بیمارستان ،مسئول پرونده یا پرستارتان به شما نامهای خواهد داد تحت عنوان
«پیام مهم از  Medicareدرباره حقوق شما» .اگر چنین نامهای را دریافت نکردید ،میتوانید از هر یک از کارکنان
بیمارستان آن را بخواهید .درصورت نیاز به کمک ،لطفا ً از  8صبح تا  8شب روزهای دوشنبه تا جمعه با مرکز خدمات
اعضا به شماره ) 1-888-350-3447 (TTY: 711تماس بگیرید .همچنین ،میتوانید در  24شبانهروز 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.
نامه مذکور را به دقت مطالعه کنید و اگر هر قسمتی را متوجه نمیشوید سؤال کنید .این «پیام مهم» درباره حقوق شما به
عنوان یک بیمار در بیمارستان میباشد ،که شامل موارد زیر میشود:
• بهرهمندی از خدمات تحت پوشش  Medicareدر زمان بستری و پس از ترخیص .این حق شما است
که بدانید این خدمات چه هستند ،چه کسی هزینه آن را میپردازد ،و چگونه میتوان به این خدمات
دسترسی یافت.
• مشارکت داشتن در تصمیمگیری برای مدت بستری بودن خود.
• بدانید که درصورت وجود هرگونه نگرانی درباره کیفیت درمان بیمارستان خود با کجا تماس بگیرید.
• اگر معتقد هستید زودتر از موقع ترخیص میشوید ،درخواست تجدیدنظر کنید.
شما باید اعالمیه  Medicareرا به نشانه دریافت و درک حقوق خود امضاء کنید .امضای این اطالعیه به این معنی
نیست که شما با تاریخ ترخیصی که ممکن است پزشکتان یا پرسنل بیمارستان به شما گفته باشند موافق هستید.
نسخه امضاء شده را برای خود نگه دارید تا اطالعات مربوطه را در صورت لزوم داشته باشید.
• برای دریافت پیشنسخهای از این اطالعیه ،میتوانید دوشنبه تا جمعه از ساعت  8صبح تا  8شب با
مرکز خدمات اعضا به شماره ) 1-888-350-3447 (TTY: 711تماس بگیرید .همچنین ،میتوانید در
 24ساعت شبانهروز و در  7روز هفته با شماره ) 1-800 MEDICARE (1-800-633-4227تماس
بگیرید .کاربران  TTYباید با شماره  1-877-486-2048تماس بگیرند .این تماس رایگان است.
• همچنین ،میتوانید این اطالعیه را بهصورت آنالین مشاهده کنید:
.www.cms.gov/Medicare/Medicare-General-Information/BNI/HospitalDischargeAppealNotices
• در صورت نیاز به کمک ،لطفا با مرکز خدمات اعضا یا با  Medicareبه شمارههای فوقالذکر تماس بگیرید.
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 .G2تجدیدنظر سطح  1برای تغییر تاریخ ترخیص از بیمارستان
اگر میخواهید خدمات بستری بیمارستانی شما را برای مدت بیشتری پوشش دهیم ،باید درخواست تجدیدنظر کنید .یک
( Quality Improvement Organizationسازمان بهبود کیفیت) ،تجدیدنظر سطح  1را بازبینی میکند که مشخص
شود آیا تاریخ برنامهریزیشده ترخیص شما ازلحاظ پزشکی مناسب است .در  ،Californiaسازمان بهبود کیفیت
 Livantaنام دارد.
جهت درخواست تجدیدنظر برای تغییر تاریخ مرخص شدن خود با  Livantaبه شمارۀ  1-877-588-1123تماس بگیرید.
همین حاال تماس بگیرید!
با سازمان بهبود کیفیت ( )Quality Improvement Organizationپیش از ترک بیمارستان و قبل از تاریخ ترخیص
برنامهریزی شده خود تماس بگیرید« .پیام مهم از  Medicareدرباره حقوق شما» حاوی اطالعاتی مربوط به نحوۀ تماس
با سازمان بهبود کیفیت است.
• اگر قبل از ترک بیمارستان تماس بگیرید ،در طول
مدتی که منتظر نتیجه تجدیدنظر از سازمان بهبود
کیفیت هستید ،میتوانید بعد از تاریخ ترخیص
تعیینشده بدون اینکه برای آن هزینهای پرداخت کنید،
در بیمارستان بمانید.
• اگر برای درخواست تجدیدنظر تماس نگیرید و
بخواهید بعد از تاریخ ترخیص تعیینشده در
بیمارستان بمانید ،ممکن است الزم شود همه
هزینههای مراقبت بیمارستانی که بعد از تاریخ
ترخیص دریافت میکنید را پرداخت کنید.

نگاه اجمالی :چگونه باید برای تغییر تاریخ
ترخیص ،درخواست تجدیدنظر سطح  1داد
با «سازمان بهبود کیفیت» در ایالت خود با این
شماره تماس بگیرید 1-877-588-1123 :و
درخواست «بازنگری سریع» کنید.
پیش از ترک بیمارستان و پیش از تاریخ
برنامهریزیشده ترخیص خود با ما تماس بگیرید.

• اگر مهلت مقرر تماس با سازمان بهبود کیفیت برای
ارسال درخواست تجدیدنظر را از دست دهید ،میتوانید درخواست خود را مستقیما ً با طرح ما مطرح
کنید .برای دریافت جزییات بیشتر ،به بخش  G4در صفحه  196مراجعه کنید.
• از آنجایی که بستری شدن در بیمارستان تحت پوشش  Medicareو  Medi-Calاست ،اگر سازمان
بهبود کیفیت به درخواست شما مبنی بر تمدید دوره بستریتان در بیمارستان توجه نکند یا اگر فکر
میکنید که وضعیت شما اورژانسی است ،سالمتتان به صورت فوری و جدّی در خطر است یا درد
شدید دارید ،میتوانید از ) California Department of Managed Health Care (DMHCنیز
درخواست بررسی مستقل پزشکی بکنید .لطفا ً برای آگاهی از چگونگی تنظیم شکایت و درخواست
بررسی مستقل پزشکی از  ،DMHCبه بخش  E4درصفحه  174مراجعه کنید.
تالش ما این است که شما بدانید که چه اقدامی باید بکنید و چه مهلت مقرری وجود دارد.
• در صورت نیاز ،کمک بخواهید .هر زمانی که سؤال یا نیاز به کمک داشتید ،لطفا ً از  8صبح تا  8شب
روزهای دوشنبه تا جمعه با مرکز خدمات اعضا به شماره ) ،1-888-350-3447 (TTY: 711تماس
بگیرید .همچنین ،میتوانید با شمارهگیری  1-800-434-0222با Health Insurance Counseling
) and Advocacy Program (HICAPتماس بگیرید .یا با Cal MediConnect Ombuds Program
به شماره  1-855-501-3077تماس بگیرید.
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سازمان بهبود کیفیت ( )Quality Improvement Organizationچیست؟
این سازمان متشکل از گروهی از پزشکان و سایر متخصصان سالمت است که تحت استخدام دولت فدرال هستند .این
متخصصان عضو برنامۀ ما نیستند .آنها توسط  Medicareاستخدام شدهاند تا کیفیت مراقبت ارائهشده به افراد دارای
 Medicareرا بررسی و بهبود بخشند.
درخواست «بررسی سریع»
شما باید در زمینه ترخیص خود از سازمان بهبود کیفیت درخواست یک «بررسی سریع» کنید .درخواست «بررسی
سریع» یعنی از سازمان درخواست کنید به جای استفاده از مهلتهای مقرر استاندارد تجدید نظر ،از مهلتهای سریع
استفاده کند.

اصطالح حقوقی برای «بررسی سریع»« ،بررسی فوری» است.

در طول بررسی سریع چه اتفاقی میافتد؟
• بررسیکنندگان سازمان بهبود کیفیت از شما یا نمایندهتان میپرسند که چرا فکر میکنید که پوشش شما
باید پس از تاریخ ترخیص پیشبینیشده شما ادامه پیدا کند .لزومی ندارد توضیحی به صورت مکتوب
تهیه کنید ،اما در صورت تمایل میتوانید این کار را انجام دهید.
• بررسیکنندگان به پرونده پزشکی شما مراجعه کرده با پزشک معالج شما تماس میگیرند و همه
اطالعات مریوط به بستری شما را بازنگری میکنند.
• تا ظهر روز بعد از تاریخی که بررسیکنندگان درباره درخواست تجدیدنظرتان به شما اطالعرسانی
میکنند ،شما یک نامه دریافت میکنید که تاریخ برنامهریزی شده ترخیص شما از بیمارستان در آن
ذکر شده است .این نامه توضیح خواهد داد که چرا پزشک معالجتان ،بیمارستان و ما فکر میکنیم که
تاریخ مذکور برای ترخیص شما مناسب است.

اصطالح حقوقی برای این توضیح کتبی« ،اطالعیه تفصیلی ترخیص» است .میتوانید با مرکز خدمات
اعضا به شماره ) 1-888-350-3447 (TTY: 711تماس بگیرید
از  8صبح تا  8شب روزهای دوشنبه تا جمعه .همچنین ،میتوانید با شماره 1-800-MEDICARE
( )1-800-633-4227در  24ساعت شبانهروز و  7روز هفته تماس بگیرید .کاربران  TTYباید با شماره
 1-877-486-2048تماس بگیرند .همچنین ،میتوانید نمونه آنالین این اطالعیه را در آدرس
www.cms.gov/Medicare/Medicare-General-

 Information/BNI/HospitalDischargeAppealNoticesمشاهده کنید.
اگر پاسخ مثبت باشد چه میشود؟
• اگر سازمان بهبود کیفیت به درخواست تجدیدنظر شما پاسخ بله بدهد ،ما باید پوشش خدمات بیمارستانی شما را
تا زمانی که ضرورت پزشکی داشته باشد ادامه دهیم.
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اگر پاسخ خیر باشد چطور؟
• اگر سازمان بهبود کیفیت به درخواست تجدیدنظر شما پاسخ خیر بدهد ،یعنی تاریخ ترخیص
تعیینشده برای شما از لحاظ پزشکی مناسب است .در صورت بروز چنین اتفاقی ،پوشش ما برای
خدمات بستری شما در بیمارستان ظهر روزی پس از دریافت پاسخ سازمان بهبود کیفیت خاتمه داده
خواهد شد.
• اگر سازمان بهبود کیفیت پاسخ خیر بدهد و تصمیم بگیرید که در بیمارستان بمانید ،ممکن است الزم
باشد که هزینه ادامه بستری خود در بیمارستان را بپردازید .هزینه مراقبتهای بیمارستانی که ممکن
است شما مجبور به پرداخت آن شوید ،از بعد از ظهر روزی شروع میشود که سازمان بهبود کیفیت
به شما پاسخ میدهد.
• اگر سازمان بهبود کیفیت درخواست تجدیدنظر شما را نپذیرد و پساز تاریخ ترخیص تعیینشده ،در
بیمارستان بمانید ،آنگاه میتوانید درخواست تجدیدنظر سطح  2را مطابق با دستورالعمل مندرج در
بخش بعد ارائه دهید.

 .G3تجدیدنظر سطح  2برای تغییر تاریخ ترخیص از بیمارستان
اگر سازمان بهبود کیفیت درخواست تجدیدنظر شما را نپذیرفت و شما پساز تاریخ ترخیص تعیینشده در بیمارستان
بمانید ،میتوانید درخواست تجدیدنظر سطح  2را ارائه دهید .باید با سازمان ارتقاء کیفیت تماس بگیرید و درخواست
بازنگری مجدد کنید.
ظرف  60روز تقویمی از تاریخ اعالم نظر منفی «سازمان بهبود کیفیت» درباره درخواست تجدیدنظر سطح  1شما،
برای مرحله  2تجدیدنظر اقدام کنید .فقط در صورتی میتوانید درخواست بازنگری کنید که بعد از تاریخ پایان پوشش در
بیمارستان مانده باشید.
در  ،Californiaسازمان بهبود کیفیت  Livantaنام دارد .میتوانید با  Livantaبه شمارۀ 1-877-588-1123

تماس بگیرید.
• بررسیکنندگان در سازمان بهبود کیفیت ،همه
اطالعات مربوط به درخواست تجدیدنظر شما را
مجددا ً ارزیابی خواهند کرد.
• داوران «سازمان بهبود کیفیت» طی  14روز
تقویمی پساز دریافت درخواست شما برای بررسی
مجدد ،تصمیم خواهند گرفت.

نگاه اجمالی :چگونه میتوان برای تغییر تاریخ
ترخیص درخواست تجدیدنظر سطح  2داد
با «سازمان بهبود کیفیت» در ایالت خود با این
شماره تماس بگیرید 1-877-588-1123 :و
درخواست بازنگری دیگری کنید.

اگر پاسخ بله باشد ،چه اتفاقی میافتد؟
• ما ملزم خواهیم بود که سهم خود از هزینههای بیمارستان را از زمان ظهر روز بعد از اعالم نتیجه
تجدیدنظر اول به شما بازپرداخت کنیم .ما باید به پوشش مراقبت بیماران بستری در بیمارستان برای
شما تا زمانیکه از لحاظ پزشکی ضروری باشد ادامه دهیم.
• شما باید کماکان سهم خود را بپردازید و محدودیتهایی برای پوشش شما ممکن است وجود
داشته باشد.
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اگر پاسخ خیر باشد ،چه اتفاقی میافتد؟
این موضوع بدان معناست که سازمان بهبود کیفیت با تصمیم سطح  1موافق است و آن را تغییر نخواهد داد .این نامه به
شما خواهد گفت که اگر تمایل به درخواست تجدیدنظر دارید چه اقدامی میتوانید انجام دهید.
اگر «سازمان بهبود کیفیت» با درخواست تجدیدنظر سطح  2شما موافقت نکند ،ممکن است الزم شود کل هزینه خدمات
بیمارستانی که پساز تاریخ تعیینشده ترخیصتان دریافت کردهاید را پرداخت کنید.
ممکن است بتوانید شکایت کنید یا از  DMHCنیز یک بررسی مستقل پزشکی برای ادامه پوشش بستری خود در
بیمارستان درخواست کنید .لطفا ً برای آگاهی از چگونگی تنظیم شکایت و درخواست «بررسی مستقل پزشکی» از
 ،DMHCبه بخش  E4درصفحه  174مراجعه کنید.
 .G4اگر مهلت مقرر را از دست بدهید چه میشود؟
اگر مهلت ارائه درخواست تجدیدنظر را ازدست بدهید ،راه دیگری باعنوان( Alternate Appealتجدیدنظر جایگزین)
برای مراحل  1و  2تجدیدنظر وجود دارد .ولی دو سطح اول تجدیدنظرخواهی متفاوت هستند.
تجدیدنظر جایگزین سطح  1برای تغییر تاریخ ترخیص از بیمارستان
اگر مهلت مقرر را برای تماس با سازمان بهبود کیفیت (که درمحدوه زمانی  60روز و پیشاز تاریخ برنامهریزیشده
ترخیصتان ،هرکدام که زودتر رخ دهد ،است) را از دست بدهید ،میتوانید برای ما درخواست «بازنگری سریع»
ارسال کنید .بررسی سریع نوعی تجدیدنظر است که نسبت به تجدیدنظر استاندارد سریعتر انجام میشود.
• در این بررسی ،ما همه اطالعات مربوط به
اقامت شما در بیمارستان را مد نظر قرار
خواهیم داد .بررسی خواهیم کرد که تصمیم
درمورد زمان ترخیص شما از بیمارستان
عادالنه و متناسب با تمام مقررات باشد.
• ما از مهلتهای سریع به جای مهلتهای
استاندارد برای پاسخگویی به این بررسی
استفاده خواهیم کرد .این یعنی ،تصمیم خود
را ظرف  72ساعت پساز زمان درخواست
شما برای «بازنگری سریع» اعالم میکنیم.

نگاه اجمالی :نحوه ارائه درخواست تجدیدنظر
جایگزین سطح 1
با مرکز خدمات اعضای ما تماس بگیرید و در
مورد تاریخ ترخیصتان از بیمارستان «بررسی
سریع» درخواست کنید.
ما تصمیم خود را ظرف  72ساعت به شما اعالم
میکنیم.

• اگر پاسخ ما به بررسی سریع بله باشد ،یعنی موافقت میکنیم که الزم است بعد از تاریخ ترخیص
همچنان در بیمارستان بمانید .خدمات بیمارستانی شما را تا زمانی که از نظر پزشکی نیاز باشد پوشش
خواهیم داد.
• این یعنی ما توافق میکنیم که سهم خود از هزینههای درمانی که پس از تاریخ خاتمه پوششتان دریافت
کردید را به شما بازپرداخت کنیم.
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• اگر به بررسی سریع شما پاسخ خیر بدهیم ،یعنی اینکه تاریخ ترخیص تعیینشده برای شما از لحاظ
پزشکی مناسب است .پوشش خدمات بیمارستانی شما در همان روزی که اعالم کرده بودیم پایان مییابد.
 oاگر پس از تاریخ برنامهریزی شده ترخیصتان در بیمارستان بمانید ،ممکن است الزم شود هزینه
کامل خدماتی که در بیمارستان پس از تاریخ ترخیص دریافت کردهاید را پرداخت کنید.
• برای اطمینان از این که ما همه قوانین موجود را در زمان اعالم نتیجه منفی به تجدیدنظر سریع
رعایت کردهایم ،ما درخواست شما را برای نهاد بررسی مستقل نیز خواهیم فرستاد .وقتی این کار را
بکنیم ،یعنی پرونده شما بهطورخودکار به سطح  2فرایند تجدیدنظر میرود.

اصطالح حقوقی برای «بررسی سریع» یا «تجدیدنظر سریع»« ،تجدیدنظر تسریعشده» است.
تجدیدنظر جایگزین سطح  2برای تغییر تاریخ ترخیص از بیمارستان
ما اطالعات مربوطبه درخواست تجدیدنظر سطح  2شما را ظرف  24ساعت از زمان اعالم نتیجه سطح  ،1برای «نهاد
بررسی مستقل» ( )IREارسال خواهیم کرد .اگر فکر میکنید که ما این یا سایر مهلتها را رعایت نمیکنیم ،میتوانید
شکایت کنید .روش طرح شکایت در بخش  Jصفحه  205آمده است.
در طول تجدیدنظر سطح  IRE ،2تصمیم ما
دررابطهبا پاسخ منفی به درخواست «بررسی سریع»
شما را بررسی میکند .این سازمان در مورد اینکه
تصمیم ما باید تغییر کند یا خیر تصمیم میگیرد.
•  IREدرخواست تجدیدنظر شما را مورد
«بررسی سریع» قرار میدهد .داوران
معموالً طی  72ساعت به شما پاسخ
خواهند داد.

نگاه اجمالی :نحوه ارائه درخواست تجدیدنظر
جایگزین سطح 2
الزم نیست که کاری بکنید .برنامۀ درمانی شما به
طور خودکار درخواست تجدیدنظرتان را به
( Independent Review Entityنهاد بررسی
مستقل) میفرستد.

•  IREیک سازمان مستقل تحت استخدام
 Medicareاست .این نهاد به این برنامه درمانی مربوط نیست و سازمان دولتی نیز نمیباشد.
• بررسی کنندگان  IREبه دقت همه اطالعات مربوط به درخواست تجدیدنظر شما برای ترخیص از
بیمارستان را بازنگری میکنند.
• اگر  IREبه درخواست تجدیدنظر شما پاسخ بله بدهد ،ما باید سهم خود از هزینههای مراقبت
بیمارستانی که از زمان تاریخ ترخیص تعیینشده دریافت کردهاید را پرداخت کنیم .ما ملزم خواهیم بود
که کماکان تا زمانی که از لحاظ پزشکی الزم میباشد به پوشش خدمات بیمارستانی شما ادامه دهیم.
• اگر  IREبه درخواست تجدیدنظر شما پاسخ خیر بدهد ،یعنی آنها با ما موافق هستند که تاریخ ترخیص
تعیینشده برای شما از لحاظ پزشکی مناسب بوده است.
• نامهای که از  IREدریافت میکنید به شما خواهد گفت که اگر میخواهید به فرآیند بررسی ادامه پیدا
کند باید چه کار کنید .در این نامه ،جزئیاتی درباره روش ارائه درخواست تجدیدنظر سطح  3که توسط
قاضی انجام میشود خواهد آمد.
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همچنین ممکن است بتوانید شکایت کنید یا از  DMHCیک بررسی مستقل پزشکی برای ادامه پوشش بستری خود در
بیمارستان درخواست کنید .لطفا ً برای آگاهی از چگونگی تنظیم شکایت و درخواست «بررسی مستقل پزشکی» از
 ،DMHCبه بخش  E4درصفحه  174مراجعه کنید .شما میتوانید عالوهبر یا بهجای درخواست تجدیدنظر سطح ،3
درخواست «بازبینی مستقل پزشکی» را مطرح کنید.

 .Hاگر فکر می کنید که خدمات مراقبتهای خانگی ،مراقبتهای پرستاران ورزیده ،یا تسهیالت توانبخشی
سرپایی جامع یا فراگیر )Comprehensive Outpatient Rehabilitation Facility (CORF
شما زودتر از موعد پایان مییابد ،چه باید کرد
این بخش فقط درباره خدمات زیر است:
• خدمات مراقبت سالمت در منزل.
• مراقبتهای پرستاران ورزیده در تسهیالت پرستاری حرفه ای
•

مراقبتهای بازتوانی که در مرکز توانبخشی جامع بیماران سرپایی ( )CORFمورد تایید Medicare

دریافت میکنید .معموال به این معنی است که برای بیماری یا تصادف درمان میشوید یا اینکه در
دوره نقاهت بعد از عمل جراحی بزرگ هستید.
 oبرای هر یک از این نوع خدمات شما از این حق برخوردار هستید که تا زمان مورد تشخیص
پزشک خود این خدمات را تحت پوشش بیمه دریافت کنید.
 oدر صورت تصمیم به توقف در پوشش دادن هر یک از این خدمات ،ما باید پیش از توقف پوشش
این خدمات به شما اطالع دهیم .وقتی پوشش شما برای این مراقبتها پایان یابد ،ما پرداخت به شما
را برای خدمات درمانیتان را قطع خواهیم کرد.
اگر فکر میکنید خیلی زود به پوشش مراقبت شما خاتمه میدهیم ،میتوانید در مورد تصمیم ما درخواست تجدیدنظر
کنید .این بخش چگونگی چنین درخواست تجدیدنظری را شرح میدهد.

 .H1ما پیشاپیش متوقف کردن پوشش شما را به شما اعالم خواهیم کرد
شما حداقل دو روز پیش از خاتمه دادن به پرداخت هزینه خدمات درمانیتان یک اعالمیه دریافت خواهید کرد.
این اعالمیه« ،اطالعیه عدم پوشش  »Medicareنامیده میشود .در اطالعیه کتبی ،تاریخ اتمام پوششدهی شما
توسط ما و چگونگی ارائه درخواست تجدیدنظر درمورد این تصمیم نوشته شده است.
شما یا شخصی به نمایندگی شما باید اطالعیه کتبی را امضاء کند تا دریافت آن قابل اثبات باشد .امضای آن به این معنی
نیست که با زمان توقف دریافت خدمات درمانی که برنامه مشخص کرده است موافق هستید.
وقتی پوشش شما پایان مییابد ،پرداخت به شما قطع میشود.
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 .H2درخواست تجدیدنظر سطح  1برای ادامه مراقبتهای درمانی خود
اگر معتقدید که پوشش درمانی شما زودتر از موقع پایان مییابد ،میتوانید در زمینه تصمیم ما درخواست تجدید نظر
کنید .این بخش چگونگی چنین درخواست تجدیدنظری را شرح میدهد.
پیش از شروع رویه تجدیدنظرخواهی ،لطفا دقت کنید که چه اقدامی باید انجام دهید و چه مهلتهای مقرری وجود دارند.
• پیش از مهلت مقرر اقدام کنید .مهلتهای مقرر مهم است .مطمئن شوید مهلتهای مربوط به کارهایی
که باید انجام دهید را درک و رعایت میکنید .مهلتهایی هم وجود دارند که برنامۀ ما باید آنها را
رعایت کند( .اگر معتقدید که ما این یا هر مهلت مقرر دیگر را رعایت نمیکنیم ،میتوانید شکایت کنید.
بخش  Jصفحه  205روش طرح شکایت را برایتان شرح میدهد).
• در صورت نیاز ،کمک بخواهید .هرزمان که سؤال یا به کمک نیاز دارید ،لطفا ً از  8صبح تا  8شب
روزهای دوشنبه تا جمعه با مرکز خدمات اعضا به شماره ) 1-888-350-3447 (TTY: 711تماس
بگیرید .همچنین ،میتوانید با  State Health Insurance Assistance Programخود به شماره
 1-800-434-0222تماس بگیرید.
در طول تجدیدنظر سطح « ،1سازمان بهبود کیفیت»
درخواست تجدیدنظر شما را بررسی و تعیین میکند آیا
تصمیمی که گرفتهایم را تغییر دهد یا خیر .در
 ،Californiaسازمان بهبود کیفیت  Livantaنام دارد.
میتوانید با  Livantaبه شمارۀ  1-877-588-1123تماس
بگیرید .اطالعات در مورد درخواست تجدیدنظر از
سازمان بهبود کیفیت همچنین در «اطالعیه عدم پوشش
 »Medicareموجود میباشد .این اطالعیهای است که
وقتی به شما بگوییم پوشش مراقبتهای شما را قطع
میکنیم دریافت خواهید کرد.

نگاه اجمالی :نحوه ارائه درخواست تجدیدنظر
سطح  1برای درخواست از طرح بابت ادامۀ
درمان
با «سازمان بهبود کیفیت» در ایالت خود با این
شماره تماس بگیرید 1-877-588-1123 :و
درخواست «تجدیدنظر سریع» کنید.
پیش از ترک نهاد یا تسهیالت درمانی و پیش از
تاریخ برنامهریزیشده برای ترخیص خود با ما
تماس بگیرید.

سازمان بهبود کیفیت
( )Quality Improvement Organizationچیست؟
این سازمان متشکل از گروهی از پزشکان و سایر متخصصان سالمت است که تحت استخدام دولت فدرال هستند .این
متخصصان عضو برنامۀ ما نیستند .آنها توسط  Medicareاستخدام شدهاند تا کیفیت مراقبت ارائهشده به افراد دارای
 Medicareرا بررسی و بهبود بخشند.
چه چیزی را باید درخواست کنید؟
از آنها «تجدیدنظر سریع» درخواست کنید .این یک بازبینی مستقل در این زمینه میباشد که آیا از نظر پزشکی برای ما
توجیه پذیر میباشد تا پوشش درمانی شما را متوقف نمائیم.
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مهلت تماس با این سازمان چقدر است؟
• شما باید حداکثر تا ظهر روز بعد از دریافت اطالعیه کتب ِی تاریخ توقف پوشش درمان ،با سازمان
بهبود کیفیت تماس بگیرید.
• اگر به مهلت مقرر برای تماس با سازمان بهبود کیفیت برای ارسال درخواست تجدیدنظر نرسید،
میتوانید درخواست خود را مستقیما ً برای برنامۀ ما بفرستید .برای آگاهی از جزئیات روش دیگر
درخواست تجدیدنظر به بخش  H4در صفحه  202مراجعه کنید.
• اگر سازمان بهبود کیفیت به درخواست شما مبنی بر تمدید دوره بستریتان در بیمارستان توجه نکند یا اگر
فکر میکنید که وضعیت شما اورژانسی است ،سالمتتان به صورت فوری و جدّی در خطر است یا درد
شدید دارید ،میتوانید نزد ) California Department of Managed Health Care (DMHCطرح
شکایت کنید یا از آن درخواست بررسی مستقل پزشکی نمایید .لطفا ً برای آگاهی از چگونگی تنظیم
شکایت و درخواست «بررسی مستقل پزشکی» از  ،DMHCبه بخش  E4درصفحه  174مراجعه کنید.
در زمان بازنگری سازمان بهبود کیفیت چه میگذرد؟

اصطالح حقوقی برای این اطالعیه کتبی« ،اطالعیه عدم پوشش  »Medicareاست.
برای دریافت نسخه نمونه ،میتوانید از  8صبح تا  8شب روزهای دوشنبه تا جمعه با مرکز خدمات
اعضا به شماره ) ،1-888-350-3447 (TTY: 711یا در  24ساعت شبانهروز و در  7روز هفته با
) 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227تماس بگیرید .کاربران  TTYباید با شماره
 1-877-486-2048تماس بگیرند .یا نسخه آنالین را در وبسایت
 www.cms.gov/Medicare/Medicare-General-Information/BNI/MAEDNoticesمشاهده کنید.
• بررسیکنندگان سازمان بهبود کیفیت از شما یا نمایندهتان میپرسند که چرا فکر میکنید که پوشش شما
باید ادامه پیدا کند .لزومی ندارد توضیحی به صورت مکتوب تهیه کنید ،اما در صورت تمایل میتوانید
این کار را انجام دهید.
• وقتی درخواست یک تجدیدنظر میکنید ،طرح باید نامهای برای شما و سازمان بهبود کیفیت ارسال کند
و دالیل پایان دادن به خدمات شما را توضیح دهد.
• بررسیکنندگان همچنین پرونده پزشکی شما را مطالعه کرده با پزشک معالجتان تماس میگیرند و
اطالعات ارسال شده از سوی برنامۀ ما را نیز بازنگری میکنند.
• بازنگران پس از یک روز کامل از زمان مرور اطالعات مورد نیاز خود ،تصمیمشان را به شما اعالن
خواهند کرد .شما نامهای دریافت خواهید کرد که در آن تصمیم اتخاذ شده برای شما توضیح داده میشود.

اصطالح حقوقی برای نامهای که دلیل قطع خدمات شما را توضیح میدهد« ،توضیح تفصیلی
عدم پوشش» است.
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اگر پاسخ بررسی کنندگان بله باشد چه اتفاقی میافتد؟
• اگر بررسیکنندگان به درخواست تجدیدنظر شما پاسخ بله بدهند ،ما باید به ارائه خدمات تحت پوشش
شما تا زمانی که ضرورت پزشکی داشته باشند ادامه دهیم.
اگر پاسخ بررسی کنندگان خیر باشد چه اتفاقی میافتد؟
• اگر پاسخ بررسیکنندگان به درخواست تجدیدنظر شما خیر باشد ،آنگاه پوشش شما در تاریخی که به
شما گفتیم خاتمه پیدا خواهد کرد .پرداخت سهمیه خود از هزینههای خدمات شما را متوقف خواهیم کرد.
• اگر تصمیم بگیرید که خدمات مراقبت در منزل ،خدمات مراقبتی مراکز پرستاری حرفهای ،یا مرکز
توانبخشی سرپایی جامع ( )CORFرا پس از پایان تاریخ پوشش خود ادامه دهید ،باید هزینه کامل
خدمات درمانی را خودتان پرداخت کنید.

 .H3درخواست تجدیدنظر سطح  2برای ادامه مراقبتهای درمانی خود
اگر «سازمان بهبود کیفیت» به درخواست تجدیدنظر شما پاسخ منفی بدهد و شما تصمیم بگیرید که پساز اتمام
پوششدهی به دریافت خدمات ادامه دهید ،میتوانید درخواست تجدیدنظر سطح  2را ارائه کنید.
در طول درخواست تجدیدنظر سطح  ،2میتوانید از «سازمان بهبود کیفیت» بخواهید که تصمیم گرفتهشده در سطح  1را
بازبینی کند .اگر آنها بگویند که با تصمیم گرفتهشده در سطح  1موافقند ،ممکن است مجبور شوید هزینه کامل خدمات
مراقبت در منزل ،تسهیالت پرستاری حرفهای یا ( Comprehensive Outpatient Rehabilitation Facilityتسهیالت
توانبخشی سرپایی جامع )CORF ،را از تاریخی که اعالم کردیم پوشش متوقف خواهد شد ،خودتان پرداخت کنید.
در  ،Californiaسازمان بهبود کیفیت  Livantaنام
دارد .میتوانید با  Livantaبه شمارۀ
 1-877-588-1123تماس بگیرید .ظرف  60روز
تقویمی از تاریخ اعالم نظر منفی «سازمان بهبود
کیفیت» درباره سطح  1تجدیدنظرتان ،برای مرحله 2
تجدیدنظر اقدام کنید .فقط در صورتی میتوانید
درخواست بازنگری کنید که بعد از تاریخ پایان
پوشش در بیمارستان مانده باشید.
• بررسیکنندگان در سازمان بهبود کیفیت،
همه اطالعات مربوط به درخواست
تجدیدنظر شما را مجددا ً ارزیابی
خواهند کرد.

نگاه اجمالی :روش طرح یک درخواست تجدید
نظر سطح  2برای درخواست پوشش دادن
مراقبتهای شما توسط طرح به مدت طوالنیتر
با «سازمان بهبود کیفیت» در ایالت خود با این
شماره تماس بگیرید 1-877-588-1123 :و
درخواست بازنگری دیگری کنید.
پیش از ترک نهاد یا تسهیالت درمانی و پیش از
تاریخ برنامهریزیشده برای ترخیص خود با ما
تماس بگیرید.

• سازمان بهبود کیفیت طی  14روز تقویمی پساز دریافت درخواست تجدیدنظر شما ،تصمیم خود را
اعالم خواهد کرد.
اگر پاسخ سازمان بررسی بله باشد چه اتفاقی میافتد؟
• ما باید سهم هزینههای خود بابت درمانی که پس از تاریخ خاتمه پوششتان دریافت کردید را به شما
بازپرداخت کنیم .ما باید به پوشش درمانی تا زمانی که از لحاظ پزشکی ضروری باشد ادامه دهیم.
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اگر پاسخ سازمان بررسی خیر باشد چه اتفاقی میافتد؟
• این یعنی ،با تصمیم سطح  1خود موافق هستند و آن را تغییر نمیدهند.
• نامهای که دریافت خواهید کرد که به شما خواهد گفت که در صورت تمایل به ادامه روند بازنگری چه
اقدامی میتوانید انجام دهید .در این نامه ،جزئیاتی درباره روش ارائه درخواست تجدیدنظر سطح  3که
توسط قاضی انجام میشود خواهد آمد.
• همچنین میتوانید شکایتی تنظیم کنید و از  DMHCدرخواست بررسی مستقل پزشکی برای ادامه
پوشش خدمات مراقبت درمانی خود کنید .لطفا ً برای آگاهی از چگونگی طرح درخواست «بررسی
مستقل پزشکی» از  DMHCبه بخش  E4صفحه  174مراجعه کنید .میتوانید شکایتی تنظیم کنید و از
 DMHCعالوهبر یا بهجای درخواست تجدیدنظر سطح  ،3درخواست «بررسی مستقل پزشکی» کنید.

 .H4اگر مهلت مقرر برای درخواست تجدیدنظر سطح  1را ازدست دادید ،چه میشود؟
اگر مهلت ارائه درخواست تجدیدنظر را ازدست بدهید ،راه دیگری باعنوان ( Alternate Appealتجدیدنظر جایگزین)
برای مراحل  1و  2تجدیدنظر وجود دارد .ولی دو سطح اول تجدیدنظرخواهی متفاوت هستند.
تجدیدنظر جایگزین سطح  1برای ادامه خدمات درمانی بهمدت طوالنیتر
اگر مهلت برای تماس با سازمان بررسی کیفیت را از دست بدهید ،میتوانید درخواست تجدیدنظر را به ما ارائه کنید و
تقاضای «بررسی سریع» کنید .بررسی سریع نوعی تجدیدنظر است که نسبت به تجدیدنظر استاندارد سریعتر انجام
میشود.
• در این بررسی ،ما همه اطالعات مربوط به مراقبت درمانی در خانه ،مراقبت مرکز پرستاری
حرفهای ،یا مراقبتی که در مرکز جامع توانبخشی بیماران سرپایی ( )CORFدریافت میکنید را مد
نظر قرار خواهیم داد .بررسی میکنیم که آیا تصمیم گرفتهشده درباره زمان اتمام پوشش شما منصفانه
بوده است و از قوانین موجود تبعیت کرده است؟
• ما از مهلتهای سریع به جای مهلتهای استاندارد
برای پاسخگویی به این بررسی استفاده خواهیم
کرد .ما تصمیم خود را ظرف  72ساعت پساز
دریافت درخواستتان مبنیبر «بررسی سریع»،
به شما اعالم میکنیم.
• اگر به درخواست بررسی سریع شما پاسخ بله
بدهیم ،یعنی ما با ادامه پوشش خدماتتان تا زمانی
که ضرورت پزشکی داشته باشد موافقت میکنیم.

نگاه اجمالی :نحوه ارائه درخواست تجدیدنظر
جایگزین سطح 1
با مرکز خدمات اعضای ما تماس بگیرید و
«بررسی سریع» درخواست کنید.
ما تصمیم خود را ظرف  72ساعت به شما اعالم
میکنیم.

• این یعنی ما توافق میکنیم که سهم خود از
هزینههای درمانی که پس از تاریخ خاتمه
پوششتان دریافت کردید را به شما بازپرداخت کنیم.
• اگر به درخواست بررسی سریع شما پاسخ خیر بدهیم ،یعنی قطع خدماتتان از لحاظ پزشکی تصمیم
درستی بوده است .پوشش درمانیتان از روزی که به شما اعالم شده بود ،قطع خواهد شد.
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اگر به دریافت خدمات بعد از موعد مقرر ادامه دهید ،ممکن است الزم باشد که هزینه کامل خدمات را پرداخت کنید.
برای اطمینان از این که ما همه قوانین موجود را در زمان اعالم نتیجه منفی به تجدیدنظر سریع رعایت کرده ایم ،ما
درخواست شما را برای «نهاد بررسی مستقل» نیز خواهیم فرستاد .وقتی این کار را بکنیم ،یعنی پرونده شما
بهطورخودکار به سطح  2فرایند تجدیدنظر میرود.

اصطالح حقوقی برای «بررسی سریع» یا «تجدیدنظر سریع»« ،تجدیدنظر تسریعشده» است.
تجدیدنظر جایگزین سطح  2برای ادامه خدمات درمانی بهمدت طوالنیتر
ما اطالعات مربوطبه درخواست تجدیدنظر سطح  2شما را ظرف  24ساعت از زمان اعالم نتیجه سطح  ،1برای «نهاد
بررسی مستقل» ( )IREارسال خواهیم کرد .اگر فکر میکنید که ما این یا سایر مهلتها را رعایت نمیکنیم ،میتوانید
شکایت کنید .روش طرح شکایت در بخش  Jصفحه  205آمده است.
در طول تجدیدنظر سطح  IRE ،2تصمیم ما دررابطهبا پاسخ
منفی به درخواست «بررسی سریع» شما را بررسی میکند.
این سازمان در مورد اینکه تصمیم ما باید تغییر کند یا خیر
تصمیم میگیرد.
•  IREدرخواست تجدیدنظر شما را مورد «بررسی
سریع» قرار میدهد .داوران معموالً طی  72ساعت
به شما پاسخ خواهند داد.
•

 IREیک سازمان مستقل تحت استخدام Medicare

نگاه اجمالی :نحوه ارائه درخواست تجدیدنظر
سطح  2جهت تقاضا از طرح برای ادامه درمان
شما
الزم نیست که کاری بکنید .برنامۀ درمانی شما به
طور خودکار درخواست تجدیدنظرتان را به
( Independent Review Entityنهاد بررسی
مستقل) میفرستد.

است .این نهاد به این برنامه درمانی مربوط نیست و
سازمان دولتی نیز نمیباشد.
• بررسی کنندگان  IREبه دقت همه اطالعات مربوط به درخواست تجدیدنظر شما را بازنگری میکنند.
• اگر پاسخ  IREبه درخواست تجدیدنظر شما بله باشد ،ما باید سهم خود از هزینههای مراقبت درمانی
را به شما بازپرداخت کنیم .ما همچنین ملزم خواهیم بود که کماکان تا زمانی که از لحاظ پزشکی الزم
میباشد به پوشش خدمات بیمارستانی شما ادامه دهیم.
• اگر پاسخ  IREبه درخواست تجدیدنظر شما خیر باشد ،یعنی آنها با ما موافق هستند که قطع پوشش
خدمت شما از لحاظ پزشکی تصمیم درستی بوده است.
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نامهای که از  IREدریافت میکنید به شما خواهد گفت که اگر میخواهید به فرآیند بررسی ادامه پیدا کند باید چه کار
کنید .این نامه به شما توضیح خواهد داد که چگونه درخواست تجدیدنظر سطح  ،3که یک قاضی به آن رسیدگی میکند،
را ارائه کنید.
ممکن است بتوانید نزد  DMHCشکایت کنید و درخواست یک بررسی مستقل پزشکی برای ادامه پوشش خدمات
درمانیتان بدهید .لطفا ً برای آگاهی از چگونگی طرح درخواست «بررسی مستقل پزشکی» از  DMHCبه بخش E4
صفحه  174مراجعه کنید .شما میتوانید عالوهبر یا بهجای درخواست تجدیدنظر سطح  ،3شکایت کنید و درخواست
«بازبینی مستقل پزشکی» بدهید.

 .Iدرخواست تجدیدنظر بعد از سطح 2
 .I1گامهای بعدی برای خدمات و اقالم Medicare

اگر برای خدمات یا اقالم  Medicareدرخواست مراحل  1و  2تجدیدنظر دادید و هردو آنها رد شدند ،حق ارائه سایر
مراحل تجدیدنظر را دارید .نامهای که از نهاد بررسی مستقل دریافت خواهید کرد به شما خواهد گفت که اگر تمایل به
ادامه روند بازنگری دارید چه اقدامی میتوانید انجام دهید.
تجدیدنظر سطح  3توسط ( Administrative Law Judgeقاضی حقوق اداری )ALJ،انجام میشود .فردی که درمورد
درخواست تجدیدنظر سطح  3تصمیمگیری میکند ،یک  ALJیا قاضی حقوقی است .اگر مایل هستید که یک  ALJپرونده
شما را بازنگری کند ،اقالم یا خدمات پزشکی مورد درخواست شما باید از یک ارزش نقدی حداقلی برخوردار باشد .اگر
ارزش نقدی مربوطه کمتر از مقدار حداقلی باشد ،دیگر نمیتوانید درخواست تجدیدنظر دهید .اگر ارزش نقدی به اندازه
کافی باال باشد ،میتوانید از یک  ALJیا یک داور حقوقی درخواست تجدیدنظر خواهی کنید.
اگر با نظر  ALJیا یک داور حقوقی موافق نیستید ،میتوانید به  Medicare Appeals Councilمراجعه کنید .پس از این
مرحله ،حق این را دارید که از یک دادگاه فدرال بخواهید تجدیدنظر شما را بررسی کند.
اگر در هریک از مراحل تجدیدنظر به کمک نیاز داشتید ،میتوانید با شمارگیری  ،1-855-501-3077با Cal
 MediConnect Ombuds Programتماس بگیرید.

 .I2گامهای بعدی برای خدمات و اقالم Medi-Cal

اگر درخواست تجدیدنظر شما در مورد خدمات یا اقالمی است که ممکن است تحت پوشش  Medi-Calباشد ،از حقوق
تجدیدنظرخواهی بیشتری برخوردار هستید .اگر با تصمیم دادرسی ایالتی موافق نیستید و میخواهید که یک قاضی دیگر
آن را بررسی کند ،میتوانید درخواست یک دادرسی مجدد و یا بازبینی فضایی را مطرح کنید.
برای درخواست دادرسی مجدد باید کتبا ً (از طریق نامه) به نشانی زیر مکاتبه نمائید:
The Rehearing Unit
744 P Street, MS 19-37
Sacramento, CA 95814

این نامه را باید ظرف  30روز از تاریخ دریافت تصمیم مربوط به خود ،ارسال کنید .اگر دلیلی مناسب برای تأخیر
داشته باشید ،امکان تمدید این مهلت تا سقف  180روز وجود دارد.
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در درخواست دادرسی مجدد ،تاریخ دریافت تصمیم را ذکر کرده و توضیح دهید که چرا دادرسی مجدد باید انجام گیرد.
اگر مایل هستید که شواهد بیشتری ارائه دهید ،درباره این شواهد توضیح دهید و ذکر کنید که چرا در مراحل پیشین این
شواهد ارائه نشده است و چگونه این شواهد میتوانند تصمیم بررسی کنندگان را تغییر دهند .شما میتوانید برای دریافت
کمک به خدمات حقوقی مراجعه کنید.
برای درخواست بازنگری توسط قاضی ،باید ظرف یکسال پساز دریافت حکم خود ،دادخواستی را به دادگاه عالی
(مطابق با بخش  1094.5آیین دادرسی مدنی) ارائه کنید .دادخواست خود را در دادگاه عالی شهرستانی که پاسخ شما در
آن گرفته شده ،ثبت نمایید .میتوانید این دادخواست را بدون درخواست دادرسی حضوری ثبت نمایید .هزینهای برای
تشکیل پرونده نیاز نیست .اگر در نهایت دادگاه به نفع شما رای دهد ،هزینهها و دستمزد وکالی شما تا حد معقول به شما
قابل پرداخت است.
اگر با تصمیم جلسه دادرسی مجدد موافق نباشید دیگر امکان تجدیدنظر بعدی وجود ندارد ولی میتوانید درخواست
بازنگری قضایی کنید.

 .Jچگونگی طرح شکایت
 .J1درباره چه نوع مشکالتی باید شکایت کرد؟
فرآیند شکایات فقط برای برخی مشکالت است ،مانند مسایل مربوط به کیفیت خدمات درمانی ،زمان انتظار ،و خدمات
امور مشتریان .در اینجا مثالهایی از مشکالت خاصی که با روند شکایت پیگیری میشوند ،میبینید.
شکایات مربوط به کیفیت
• از کیفیت درمان خود راضی نیستید ،مانند درمان
شما در بیمارستان.
شکایات مربوط به حریم خصوصی
• اگر فکر میکنید شخصی حقوق حریم خصوصی
شما را محترم ندانسته است ،یا اطالعات مربوط به
شما که محرمانه هستند را با دیگران در میان
گذاشته است.
شکایت در مورد خدمات نامطلوب مشتری

نگاه اجمالی :نحوه ارائه شکایت
میتوانید یک شکایت داخلی نزد ما و/یا یک
شکایت خارجی نزد سازمانی که با برنامه ما
مرتبط نیست طرح نمایید.
برای طرح یک شکایت داخلی ،با مرکز خدمات
اعضا تماس بگیرید یا برای ما نامه بفرستید.
سازمانهای مختلفی هستند که به شکایات خارجی
رسیدگی میکنند .برای کسب اطالعات بیشتر،
بخش  J3در صفحه  208را مطالعه کنید.

• یکی از خدماتدهندگان خدمات درمانی یا کارکنان
به شما بی احترامی کرده است.
• کارکنان  Anthem Blue Cross Cal MediConnect Planبا شما رفتار نامناسبی داشتند.
• احساس میکنید که شما را از پوشش برنامه بیرون میرانند.
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شکایات مربوط به دسترسی فیزیکی
• به علت موانع فیزیکی نمیتوانید به تسهیالت و خدمات درمانی پزشک معالج یا درمان کنندگان دیگر
دسترسی پیدا کنید.
• خدماتدهنده شما تسهیالت معقول مورد نیاز شما مانند یک مترجم زبان اشاره آمریکایی را در اختیار
شما قرار نمیدهد.
شکایات مربوط به مدت انتظار
• برای گرفتن نوبت دچار مشکل شده اید و یا باید برای نوبت مدت زمان بسیاری صبر کنید.
• توسط پزشک معالج ،داروخانه ،یا دیگر کارکنان حرفههای پزشکی یا مرکز خدمات اعضا یا هر یک
از کارکنان دیگر برنامه ،به مدت طوالنی در انتظار نگه داشته شدهاید.
شکایات مربوط به پاکیزگی
• معتقد هستید که درمانگاه ،مطب پزشک ،یا بیمارستان به حد کافی پاکیزه نیست.
شکایات مربوط به دسترسی زبانی
• پزشک معالج یا خدماتدهندگان شما در زمان معاینه شما یک مترجم را در اختیار شما قرار ندهد.
شکایات مربوط به برقراری ارتباطات با ما
• شما معتقد هستید که ما فراموش کردهایم نامه یا یادآوری که باید برای شما میفرستادیم را ارسال کنیم.
• شما معتقد هستید که اطالعات کتبی که برای شما فرستادهایم پیچیده و مشکل هستند.
شکایات مرتبط با بهموقع بودن اقدامات ما در مورد تصمیمات پوشش یا درخواستهای تجدیدنظر
• از نظر شما ما مهلتهای تصمیمگیری درباره پوشش یا پاسخگویی به درخواست تجدیدنظر شما را از
دست میدهیم.
• شما معتقد هستید که پس از دریافت پاسخ به نفع خودتان درباره میزان پوشش یا تجدید نظر ،ما
مهلتهای تأیید و تحویل خدمات را رعایت نمیکنیم و یا به موقع هزینههای شما را بازپرداخت
نمیکنیم.
• شما معتقد هستید که ما پرونده شما را بهموقع به نهاد بررسی مستقل نفرستاده ایم.

اصطالح حقوقی برای «شکایت»« ،دعوی» است.
اصطالح حقوقی برای «ارائه شکایت» «اقامه دعوی» است.

?

اگر سؤالی دارید ،لطفا ً از  8صبح تا  8شب روزهای دوشنبه تا جمعه با Anthem Blue Cross Cal MediConnect Plan
به شماره ) 1-888-350-3447 (TTY: 711تماس بگیرید .هزینه این تماس رایگان است .برای کسب اطالعات بیشتر ،از وبسایت
206
 duals.anthem.comبازدید کنید.

کتابچه راهنمای اعضای

Anthem Blue Cross Cal MediConnect Plan

فصل  :9درصورت بروز مشکل یا داشتن شکایت باید چکار
کنید (تصمیم درباره پوشش ،تجدیدنظرها ،شکایات)

آیا انواع مختلفی از شکایات وجود دارد؟
بله .شما میتوانید یک شکایت داخلی و یا یک شکایت خارجی را مطرح کنید .یک شکایت داخلی نزد برنامۀ ما مطرح
شده و توسط برنامۀ ما نیز بررسی میشود .یک شکایت خارجی ،شکایتی است که نزد یک سازمان که به برنامه ما
وابسته نیست مطرح شده و مورد بررسی قرار میگیرد .اگر برای طرح شکایت داخلی و/یا خارجی به کمک نیاز
داشتید ،میتوانید با  Cal MediConnect Ombuds Programبه شماره  1-855-501-3077تماس بگیرید.

 .J2شکایات داخلی
برای طرح شکایت داخلی ،از  8صبح تا  8شب روزهای دوشنبه تا جمعه ،با مرکز خدمات اعضا به شماره
) 1-888-350-3447 (TTY: 711تماس بگیرید .میتوانید در هرزمانی شکایت خود را ارائه کنید ،مگر اینکه این شکایت
درمورد داروهای بخش  Dباشد .شکایت مربوط به داروهای بخش  Dباید طی  60روز تقویمی پساز بروز مسئله
موردشکایت ،ثبت شوند.
• اگر الزم است اقدام دیگری انجام دهید مرکز خدمات اعضا به شما اطالع خواهد داد.
• همچنین میتوانید شکایت خود را بصورت کتبی برای ما بفرستید .اگر شکایت خود را بصورت کتبی
برای ما بفرستید ،ما نیز بصورت کتبی به شما پاسخ خواهیم داد.
• شکایتهای مربوط به بخش  Medicare Dباید طی  60روز تقویمی پساز بروز مسئله موردشکایت،
ثبت شوند.
• محدودیتی برای ثبت شکایتهای مربوط به بخش  C Medicareیا کیفیت خدمات درمانی وجود ندارد.

اصطالح حقوقی برای «شکایت سریع»« ،دعوی تسریعشده» است.

در صورت امکان ،پاسخ شما را با سرعت خواهیم داد .اگر برای شکایت با ما تماس بگیرید ،ممکن است بتوانیم در
زمان گفتگوی تلفنی به شما پاسخگو باشیم .اگر وضعیت سالمت شما طوری است که نیاز به پاسخ سریع داشته باشد،
میتوانیم به شما پاسخ سریع بدهیم.
• ما بیشتر شکایتها را طی  30روز تقویمی پاسخ میدهیم .اگر بهدلیل نیاز به اطالعات بیشتر ،ظرف
 30روز تقویمی تصمیمی نگیریم ،کتبا ً به شما اطالع خواهیم داد .وضعیت پرونده و زمان تخمینی
دریافت پاسخ را نیز به شما اطالع خواهیم داد.
• اگر شکایت شما بهدلیل رد درخواستتان برای «تصمیمگیری سریع درباره پوششدهی» یا «تجدیدنظر
سریع» ازسوی ماست ،بهطورخودکار ،برای شما ترتیب «شکایت سریع» میدهیم و ظرف  24ساعت
به آن پاسخ خواهیم داد.
• اگر شکایت شما بهدلیل صرف زمان بیشازحد ازسوی ما برای تصمیمگیری در مورد پوششدهی
است ،بهطورخودکار ،برای شما ترتیب «شکایت سریع» میدهیم و ظرف  24ساعت به آن پاسخ
خواهیم داد.
• اگر با همه یا بخشی از موارد شکایت شما موافق نباشیم ،به شما میگوییم و دالیل خود را به اطالع
شما میرسانیم .در پاسخ شما اعالم میکنیم که با شکایت شما موافقیم یا خیر.
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 .J3شکایات خارجی
میتوانید شکایت خود را به  Medicareاطالع دهید
میتوانید شکایت خود را به  Medicareارسال کنید .فرم شکایت  Medicareدر آدرس
 www.medicare.gov/MedicareComplaintForm/home.aspxموجود است.
 Medicareشکایات شما را جدی میگیرد و از این اطالعات استفاده میکند تا کیفیت برنامۀ  Medicareرا بهبود بخشد.
اگر بازخورد یا نگرانی دیگری دارید ،یا حس میکنید که برنامه به مشکالت شما رسیدگی نمیکند ،لطفا ً با شماره
) 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227تماس بگیرید .کاربران  TTYباید با شماره  1-877-486-2048تماس
بگیرند .این تماس رایگان است.
میتوانید شکایت خود را به  Medi-Calاطالع دهید
 Cal MediConnect Ombuds Programنیز مشکالت شما را از موضعی بیطرفانه بررسی و حل میکند تا اطمینان
یابد که اعضای ما از تمام خدماتی که باید ارائه دهیم برخوردار شوند Cal MediConnect Ombuds Program .با ما
یا شرکتهای بیمه یا برنامههای درمانی دیگر ارتباطی ندارد.
شماره تماس  1-855-501-3077 ،Cal MediConnect Ombuds Programاست .این خدمات رایگان است.
میتوانید شکایت خود را به  California Department of Managed Health Careاطالع دهید
) California Department of Managed Health Care (DMHCمسئول نظارت بر برنامههای درمانی است .برای
شکایت در مورد خدمات  Medi-Calمیتوانید با مرکز پشتیبانی  DMHCتماس بگیرید .درصورت نیاز به راهنمایی
درخصوص شکایت درارتباطبا موردی اورژانسی یا مسئلهای که تهدید فوری و جدی برای سالمت شماست ،اگر درد
شدید دارید ،با تصمیم برنامه ما درمورد شکایت خود مخالف هستید یا برنامه ما شکایت شما را پساز  30روز تقویمی
حلوفصل نکرده است میتوانید با  DMHCتماس بگیرید.
دو راه برای کمک گرفتن از مرکز کمک رسانی وجود دارد:
• با  1-888-466-2219تماس بگیرید .افراد ناشنوا ،کمشنوا یا دارای مشکالت گفتاری میتوانند با شماره
رایگان  TDD 1-877-688-9891تماس بگیرند .این تماس رایگان است.
• به وبسایت  Department of Managed Health Careبه آدرس ( )www.dmhc.ca.govمراجعه
کنید.
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شما میتوانید در  Office for Civil Rightsشکایت خود را ثبت کنید
اگر فکر میکنید که با شما به طور عادالنه رفتار نشده است ،میتوانید به
 Department of Health and Human Services Office for Civil Rightsشکایت کنید.
به عنوان مثال ،شما میتوانید درباره دسترسیهای معلولین یا کمکهای زبانی ،یک شکایت مطرح کنید.
شماره  1-800-368-1019 ،Office for Civil Rightsاست .کاربران  TTYباید با
شماره  1-800-537-7697تماس بگیرند .همچنین ،میتوانید برای کسب اطالعات بیشتر از وبسایت
 www.hhs.gov/ocrدیدن کنید.
شما همچنین میتوانید از طریق زیر با دفتر محلی  Office for Civil Rightsتماس بگیرید:
Office for Civil Rights
U.S. Department of Health and Human Services
90 7th Street, Suite 4-100
San Francisco, CA 94103
مرکز پاسخگویی به مشتریان1-800-368-1019 :
TTY: 1-800-537-7697
ایمیلocrmail@hhs.gov :

همچنین طبق قانون آمریکاییهای دارای معلولیت و بر اساس سایر قوانین ناظر بر سازمانهایی که بودجۀ فدرال
دریافت میکنند و همچنین سایر مقرراتی که به نحوی به موضوع مرتبط هستند ،ممکن است صاحب حقوقی باشید.
میتوانید برای درخواست کمک ،با  Cal MediConnect Ombuds Programتماس بگیرید .شماره تلفن این مرکز
 1-855-501-3077است.
شما می توانید نزد سازمان بهبود کیفیت ( )Quality Improvement Organizationطرح شکایت نمائید
اگر شکایت شما درباره کیفیت درمان است ،دو انتخاب دارید:
• در صورت ترجیح میتوانید درباره کیفیت مراقبتها شکایت خود را (بدون مطرح کردن شکایت با ما)
با سازمان بهبود کیفیت مطرح کنید.
• یا میتوانید شکایت خود را به ما و به سازمان بهبود کیفیت ارائه دهید .اگر به این سازمان شکایت
کنید ،ما با آنها برای حل شکایت شما همکاری خواهیم کرد.
سازمان بهبود کیفیت متشکل از گروهی از پزشکان و متخصصان حوزه سالمت است که در استخدام دولت
فدرال هستند که مراقبتهای ارائهشده به بیماران  Medicareرا بررسی و بهبود میبخشند .برای کسب
اطالعات بیشتر درباره «سازمان بهبود کیفیت» ،به فصل  2مراجعه کنید.
در  ،Californiaسازمان بهبود کیفیت  Livantaنام دارد .شماره تلفن  1-877-588-1123 ،Livantaاست.

?

اگر سؤالی دارید ،لطفا ً از  8صبح تا  8شب روزهای دوشنبه تا جمعه با Anthem Blue Cross Cal MediConnect Plan
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فصل  :10خاتمه دادن به عضویت شما در برنامه Cal MediConnect
مقدمه
این فصل حاوی اطالعاتی دربارۀ نحوۀ پایان دادن به عضویت خود در برنامه  Cal MediConnectو گزینههای پوشش
درمانی شما پس از ترک برنامه است .اگر طرح ما را ترک کنید ،همچنان تا هنگامی که واجدشرایط باشید عضو
برنامههای  Medicareو  Medi-Calباقی خواهید ماند .اصطالحات کلیدی و تعاریف آنها به ترتیب حروف الفبا در
فصل آخر کتابچه راهنمای اعضا آمده است.

فهرست مطالب
 .Aچه موقع میتوانید به عضویت خود در برنامه  Cal MediConnectما خاتمه دهید 211 ....................................................
 .Bچگونه میتوانید به عضویت خود در برنامه  Cal MediConnectما خاتمه دهید 213 ......................................................
 .Cروش عضویت در یک برنامه  Cal MediConnectدیگر 213 ...............................................................................
 .Dنحوۀ دریافت خدمات  Medicareو  Medi-Calبه طور جداگانه 213 .........................................................................
 .D1روشهای دریافت خدمات  Medicareخود 213 ............................................................................................
 .D2نحوۀ دریافت خدمات  Medi-Calخود 216 ..................................................................................................
 .Eادامه دریافت خدمات پزشکی و داروهای خود از طریق برنامه ما تا پایان عضویت شما 217 ..................................................
 .Fسایر شرایط در صورت پایان عضویت شما در برنامه  Cal MediConnectما 217 ........................................................
 .Gقوانین علیه درخواست از شما برای ترک برنامه  Cal MediConnectما به هر دلیل مرتبط با سالمت 218 .............................
.Hشما حق دارید اگر به عضویت شما در طرحمان خاتمه دادیم شکایت کنید219 ....................................................................
 .Iنحوه دریافت اطالعات بیشتر در مورد خاتمه عضویت شما در طرح 219 .........................................................................

?

اگر سؤالی دارید ،لطفا ً از  8صبح تا  8شب روزهای دوشنبه تا جمعه با Anthem Blue Cross Cal MediConnect Plan
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فصل  :10پایان دادن به اشتراک خود
در برنامه  Cal MediConnectما

 .Aچه موقع میتوانید به عضویت خود در برنامه  Cal MediConnectما خاتمه دهید
بیشتر اعضای  Medicareمیتوانند در هر زمان از سال ،به اشتراک خود پایان دهند .از آنجا که کاربر
 Medi-Calهستید ،میتوانید طی هریک از ( Special Enrollment Periodsدورههای ثبتنام ویژه) زیر،
اشتراک خود در برنامه ما را لغو یا از برنامهای دیگر استفاده کنید.
• ژانویه تا مارس
• آوریل تا ژوئن
• جوالی تا سپتامبر
عالوهبراین ،سه «دوره ثبتنام» ویژه ،میتوانید طی دورههای زیر اشتراک خود در برنامه ما را لغو کنید:
• ( Annual Enrollment Periodدوره ثبتنام سالیانه) ،که از  15اکتبر لغایت  7دسامبر ادامه دارد.
اگر درخالل این دوره برنامهای جدید انتخاب کنید ،اشتراکتان در Anthem Blue Cross
 Cal MediConnect Planدر  31دسامبر بهاتمام میرسد و اشتراکتان در برنامه جدید از  1جوالی
آغاز خواهد شد.
• ( Medicare Advantage Open Enrollment Periodدوره ثبت نام آزاد) ،که از  1ژانویه لغایت
 31مارس ادامه دارد .اگر درخالل این دوره برنامهای جدید انتخاب کنید ،اشتراک شما در برنامه جدید
از نخستین روز ماه بعد آغاز خواهد شد.
ممکن است شرایط دیگری وجود داشتهباشد که طبق آن واجدشرایط ایجاد تغییر در ثبتنام خود باشید .مثالً ،وقتی:
•  Medicareیا ایالت  Californiaشما را در یک برنامه  Cal MediConnectثبتنام کرده است.
• واجدشرایط بودن شما برای استفاده از  Medi-Calیا دریافت ( Extra Helpکمک مازاد) تغییر پیدا
کرده است.
• در خانه سالمندان یا یک بیمارستان مراقبتهای طوالنیمدت ،تحت مراقبت هستید ،یا
• از محدوده تحتپوشش خدمات ما خارج شدهاید.
عضویت شما در بیمه در آخرین روز ماهی که از ما درخواست تغییر بیمه درمانی کردهاید پایان مییابد .به طور مثال،
اگر ما درخواست شما را روز  18ژانویه دریافت کنیم ،پوشش بیمه شما توسط ما روز  31ژانویه به پایان میرسد.
پوشش بیمه جدید شما از اولین روز ماه بعدی (در این مثال 1 ،فوریه) شروع میشود.
وقتی از عضویت در برنامۀ ما انصراف میدهید ،برای دریافت خدمات  Medi-Calخود در یک برنامۀ مراقبتی
مدیریتشدۀ  Medi-Calبه انتخاب خود ثبت نام میشوید ،مگر آن که  Cal MediConnect Planدیگری را انتخاب کنید.
همچنین میتوانید در زمان پایان دادن به عضویت خود در برنامۀ ما ،از میان گزینههای  Medicareانتخاب کنید .اگر
برنامۀ ما را ترک کنید ،میتوانید اطالعات مربوط به خودتان را دریافت کنید:
• گزینههای  Medicareدر جدول صفحه .214
• خدمات  Medi-Calدر صفحه .216

?
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در برنامه  Cal MediConnectما

شیوههایی که میتوانید از عضویت خود انصراف دهید از طریق تماس با:
• مرکز خدمات اعضا با شماره )1-888-350-3447 (TTY: 711؛ از  8صبح تا  8شب روزهای دوشنبه تا
جمعه.
•  Health Care Optionsبا شماره 1-844-580-7272؛ از  8صبح تا  6عصر روزهای دوشنبه تا جمعه.
کاربران  TTYبا شماره  1-800-430-7077تماس بگیرند.
•

)California Health Insurance ،State Health Insurance Assistance Program (SHIP
) Counseling and Advocacy Program (HICAPبه شماره 1-800-434-0222؛ از  8صبح تا  5عصر
روزهای دوشنبه تا جمعه .برای کسب اطالعات بیشتر یا پیداکردن یک دفتر  HICAPمحلی در منطقه خود،
لطفا ً از وبسایت  www.aging.ca.gov/HICAP/بازدید کنید.

•  Cal MediConnect Ombuds Programبه شماره 1-855-501-3077؛ از  9صبح تا  5عصر روزهای
دوشنبه تا جمعه .کاربران  TTYباید با شماره  1-855-847-7914تماس بگیرند.
•

در  24ساعت شبانه روز 7 ،روز هفته ،برای ارتباط با  Medicareبا شماره 1-800-MEDICARE
) (1-800-633-4227تماس بگیرید .کاربران  TTYباید با  1-877-486-2048تماس بگیرند.

توجه :اگر در برنامه مدیریت دارو هستید ممکن است بتوانید برنامهها را تغییر دهید .برای کسب اطالعات درباره
برنامههای مدیریت دارویی ،به فصل  5مراجعه کنید.

?

اگر سؤالی دارید ،لطفا ً از  8صبح تا  8شب روزهای دوشنبه تا جمعه با Anthem Blue Cross Cal MediConnect Plan
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 .Bچگونه میتوانید به عضویت خود در برنامه  Cal MediConnectما خاتمه دهید
اگر تصمیم دارید که به اشتراک خود پایان دهید ،به  Medi-Calیا  Medicareاطالع دهید که قصد ترک
 Anthem Blue Cross Cal MediConnect Planرا دارید:
•

از  8صبح تا  6عصر روزهای دوشنبه تا جمعه با  Health Care Optionsبه شماره 1-844-580-7272
تماس بگیرید .کاربران  TTYباید با شماره  1-800-430-7077تماس بگیرند؛ «یا»

• در  24ساعت شبانهروز 7 ،روز هفته ازطریق شماره ) ،1-800-MEDICARE (1-800-633-4227با
 Medicareتماس بگیرید .کاربران ( TTYافرادی با مشکل شنوایی و گفتاری) باید با شماره
 1-877-486-2048تماس بگیرند .وقتی با  1-800-MEDICAREتماس میگیرید ،میتوانید در برنامه درمانی
یا دارویی دیگری از  Medicareنیز ثبتنام کنید .اطالعات بیشتر درباره دریافت خدمات  Medicareپساز
ترک برنامه ما ،در جدول صفحه  214موجود است.

 .Cروش عضویت در یک برنامه  Cal MediConnectدیگر
اگر میخواهید مزایای  Medicareو  Medi-Calخود را مجموعا ً از برنامۀ واحدی دریافت کنید ،میتوانید به
برنامه  Cal MediConnectدیگری بپیوندید.
برای عضویت در برنامه  Cal MediConnectدیگر:
•

از  8صبح تا  6عصر روزهای دوشنبه تا جمعه با  Health Care Optionsبه شماره 1-844-580-7272
تماس بگیرید .کاربران  TTYباید با شماره  1-800-430-7077تماس بگیرند .بگویید قصد دارید از برنامه
 Anthem Blue Cross Cal MediConnect Planخارج شوید و به برنامه  Cal MediConnectدیگری

بپیوندید .اگر مطمئن نیستید که میخواهید به کدام برنامه بپیوندید ،آنها میتوانند درباره سایر برنامههای
موجود در محدوده شما اطالعات در اختیارتان قرار دهند.
پوششدهی شما توسط  Anthem Blue Cross Cal MediConnect Planدر آخرین روز ماهی که درخواست شما را
دریافت کنیم تمام میشود.

 .Dنحوۀ دریافت خدمات  Medicareو  Medi-Calبه طور جداگانه
اگر قصد ندارید پساز ترک  Anthem Blue Cross Cal MediConnect Planعضو Cal MediConnect Plan
دیگری شوید ،همچنان خدمات  Medicareو  Medi-Calخود را بهصورت مجزا دریافت خواهید کرد.

 .D1روشهای دریافت خدمات  Medicareخود
در خصوص نحوۀ دسترسی به مزایای  Medicareحق انتخاب خواهید داشت.
برای دریافت خدمات  Medicareسه گزینه دارید .با انتخاب هر یک از این گزینهها ،عضویت شما در
برنامه  Cal MediConnectبهطور خودکار پایان مییابد.

?

اگر سؤالی دارید ،لطفا ً از  8صبح تا  8شب روزهای دوشنبه تا جمعه با Anthem Blue Cross Cal MediConnect Plan
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 .1میتوانید طرح خود را به موارد زیر تغییر دهید:

فصل  :10پایان دادن به اشتراک خود
در برنامه  Cal MediConnectما

آنچه باید انجام دهید:

یک برنامه درمانی  ،Medicareمانند
 Medicare Advantage Planیا ،درصورت
واجدشرایط بودن و زندگی در محدوده ارائه
خدمات ،یک Program of All-inclusive Care

در  24ساعت شبانهروز 7 ،روز هفته ،برای ارتباط با
 Medicareبا شماره 1-800-MEDICARE
) (1-800-633-4227تماس بگیرید .کاربران  TTYباید
با شماره  1-877-486-2048تماس بگیرند.

)for the Elderly (PACE

برای پرسشها در زمینه
Program of All-inclusive Care for the Elderly
) (PACEبا ) 1-855-921-PACE (7223تماس

بگیرید.
اگر به کمک یا اطالعات بیشتر نیاز دارید:
• از  8صبح تا  5عصر روزهای دوشنبه تا جمعه
با California Health Insurance
Counseling and Advocacy Program

) (HICAPبه شماره  1-800-434-0222تماس
بگیرید .برای کسب اطالعات بیشتر یا پیداکردن
یک دفتر  HICAPمحلی در منطقه خود ،لطفا ً از
وبسایت  www.aging.ca.gov/HICAP/بازدید
کنید.
وقتی پوشش طرح جدید شما آغاز میشود ،عضویت
Anthem Blue Cross Cal MediConnect Plan

شما به طور خودکار پایان مییابد.

?

اگر سؤالی دارید ،لطفا ً از  8صبح تا  8شب روزهای دوشنبه تا جمعه با Anthem Blue Cross Cal MediConnect Plan
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 .2میتوانید طرح خود را به موارد زیر تغییر دهید:
 Original Medicareبا طرح مجزای Medicare

برای داروهای نسخهای

فصل  :10پایان دادن به اشتراک خود
در برنامه  Cal MediConnectما

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

بگیرید .برای کسب اطالعات بیشتر یا پیداکردن
یک دفتر  HICAPمحلی در منطقه خود ،لطفا ً از
وبسایت  www.aging.ca.gov/HICAP/بازدید
کنید.
با آغاز پوشش  Original Medicareشما ،اشتراک
شما در Anthem Blue Cross
 Cal MediConnect Planبهطورخودکار به اتمام
میرسد.

?

اگر سؤالی دارید ،لطفا ً از  8صبح تا  8شب روزهای دوشنبه تا جمعه با Anthem Blue Cross Cal MediConnect Plan
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 .3میتوانید طرح خود را به موارد زیر تغییر دهید:
 Original Medicareبا طرح مجزای Medicare

برای 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 سؤال دارید ،از  8صبح
تا  5عصر روزهای دوشنبه تا جمعه با
California Health Insurance Counseling
) and Advocacy Program (HICAPبه شماره
 1-800-434-0222تماس بگیرید .برای کسب
اطالعات بیشتر یا پیداکردن یک دفتر HICAP

محلی در منطقه خود ،لطفا ً از وبسایت
 www.aging.ca.gov/HICAP/بازدید کنید.

فصل  :10پایان دادن به اشتراک خود
در برنامه  Cal MediConnectما

آنچه باید انجام دهید:
در  24ساعت شبانهروز 7 ،روز هفته ،برای ارتباط با
 Medicareبا 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  8صبح تا  5عصر روزهای دوشنبه تا جمعه
با California Health Insurance
Counseling and Advocacy Program
) (HICAPبه شماره  1-800-434-0222تماس

بگیرید .برای کسب اطالعات بیشتر یا پیداکردن
یک دفتر  HICAPمحلی در منطقه خود ،لطفا ً از
وبسایت  www.aging.ca.gov/HICAP/بازدید
کنید.
با آغاز پوشش  Original Medicareشما ،اشتراک
شما در Anthem Blue Cross
 Cal MediConnect Planبهطورخودکار به اتمام
میرسد.

 .D2نحوۀ دریافت خدمات  Medi-Calخود
در صورتیکه برنامه  Cal MediConnectرا 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.
هنگامی که درخواست پایان عضویت خود را در برنامه  Cal MediConnectمیدهید ،الزم است که به دفتر گزینههای
درمانی اعالم کنید که مایلید به کدام یک از طرحهای درمانی مدیریتشده  Medi-Calبپیوندید.
• از  8صبح تا  6عصر روزهای دوشنبه تا جمعه با  Health Care Optionsبه شماره
 1-844-580-7272تماس بگیرید .کاربران  TTYباید با شماره  1-800-430-7077تماس بگیرند.
بگویید میخواهید از برنامه  Anthem Blue Cross Cal MediConnect Planخارج شوید و به
برنامه مدیریت خدمات درمانی  Medi-Calبپیوندید .اگر مطمئن نیستید که میخواهید به کدام
برنامه بپیوندید ،آنها میتوانند درباره سایر برنامههای موجود در محدوده شما اطالعات در
اختیارتان قرار دهند.

وقتی به عضویت خود در برنامه  Cal MediConnectما پایان میدهید ،یک کارت عضویت جدید ،یک کتابچۀ راهنمای
اعضای جدید ،و یک فهرست راهنمای خدماتدهندگان و داروخانههای جدید برای پوشش  Medi-Calخود دریافت
خواهید کرد.

?
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 .Eادامه دریافت خدمات پزشکی و داروهای خود از طریق برنامه ما تا پایان عضویت شما
اگر  Anthem Blue Cross Cal MediConnect Planرا ترک کنید ،ممکن است مدتی طول بکشد تا اشتراکتان به
اتمام برسد و پوشش جدید  Medicareو  Medi-Calشما شروع شود .برای کسب اطالعات بیشتر ،به صفحه 211
مراجعه کنید .در طی این زمان ،برای گرفتن نسخههای خود باید از داروخانههای درون شبکه ما استفاده نمایید.
• برای دریافت داروهای نسخههایتان باید از داروخانههای شبکه ما استفاده کنید .معموالً،
داروهای نسخهای شما فقط زمانی پوشش داده میشوند که از یک داروخانه شبکه ازجمله
داروخانه سفارش پستی ما تهیه شود.
• اگر روزی که عضویت شما پایان مییابد بستری شوید ،معموالً مدت بستری شما تحت
پوشش برنامه  Cal MediConnectما خواهد بود تا اینکه ترخیص شوید .حتی اگر پوشش
درمانی جدید شما در زمان این بستری آغاز شود ،این امر مصداق دارد.

 .Fسایر شرایط در صورت پایان عضویت شما در برنامه  Cal MediConnectما
 Anthem Blue Cross Cal MediConnect Planباید در موارد زیر به اشتراک شما در برنامه خاتمه دهد:
• اگر وقفهای در پوشش بخش  Aو بخش  Medicare Bشما وجود داشته باشد.
• اگر دیگر برای  Medi-Calواجد شرایط نباشید .برنامه ما برای افرادی است که واجد شرایط
عضویت در  Medicareو  Medi-Calهستند .اگر مشخص شود که واجدشرایط عضویت در
برنامه نیستید ،ممکن است ایالت یا Centers for Medicare & Medicaid Services
) (CMSاشتراک شما را لغو کند.
• اگر از محدوده تحت پوشش خدمات ما نقل مکان کنید.
• اگر از محدوده تحت پوشش خدمات ما بیش از شش ماه دور باشید.
 oاگر نقل مکان یا مسافرت طوالنی میکنید ،الزم است که با خدمات اعضا تماس بگیرید و
بپرسید که محل موردنظر شما تحت پوشش خدمات ما هست یا خیر.
• اگر برای یک جرم جنایی به زندان یا بازداشتگاه بروید.
• اگر درباره دیگر بیمه کنندگان داروهای نسخهای خود دروغ بگویید یا اطالعات الزم را
اعالم نکنید.
• اگر یک شهروند ایاالت متحده نبوده یا به طور قانونی در ایاالت متحده حضور نداشته باشید.
 oشما باید یک شهروند ایاالت متحده بوده یا به طور قانونی در ایاالت متحده حضور
داشته باشید تا بتوانید یک عضو برنامۀ ما باشید.
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 oاگر شرایط ادامه اشتراک برایناساس را نداشته باشید،
 Centers for Medicare & Medicaid Servicesاین موضوع را
به ما اطالع خواهد داد.
 oاگر شما واجد شرایط این الزامات نباشید ،ما باید عضویت شما را لغو کنیم.
اگر دیگر برای  Medi-Calواجدشرایط نباشید یا شرایط شما بهگونهای تغییر کرده باشد که دیگر برای
 Cal MediConnectواجدشرایط نباشید ،میتوانید بهمدت دو ماه دیگر ،به دریافت مزایای برنامه
 Anthem Blue Cross Cal MediConnect Planادامه دهید .اگر اعتقاد دارید که هنوز واجد شرایط
هستید ،این زمان اضافی به شما این امکان را میدهد که اطالعات مربوط به واجد شرایط بودن خود را
اصالح کنید .شما درباره تغییرات در واجد شرایط بودن خود نامهای از ما دریافت خواهید کرد که در آن
دستورالعملهای مربوط به اصالح اطالعات مربوط به واجد شرایط بودن نیز ذکر خواهد شد.
• برای تداوم عضویت در  ،Anthem Blue Cross Cal MediConnect Planباید در آخرین
روز دوره دوماهه ،مجددا ً شرایط را دارا باشید.
• اگر تا پایان دوره دوماهه واجدشرایط نباشید ،ثبتنام شما در
 Anthem Blue Cross Cal MediConnect Planلغو میشود.
در موارد زیر فقط با کسب اجازه از  Medicareو  Medi-Calمیتوانیم شما را مجبور به ترک طرحمان کنیم:
• با قصد قبلی در زمان عضو شدن در بیمه اطالعات غلط ارائه کرده اید و این اطالعات واجد
شرایط بودن شما را تحت تاثیر قرار میدهد.
• اگر بطور مستمر رفتار اخالل گرانه داشته باشید و ارائه خدمات درمانی به شما و دیگر افراد
تحت پوشش برنامه شما دچار اشکال شود.
• اگر به شخص دیگری اجازه دهید از کارت عضویت شما برای استفاده از خدمات درمانی
استفاده کند.
 oاگر به این دلیل عضویت شما قطع شود Medicare ،میتواند پرونده شما را برای
بررسی به بازرس کل بفرستد.

 .Gقوانین علیه درخواست از شما برای ترک برنامه  Cal MediConnectما به هر دلیل
مرتبط با سالمت
اگر احساس میکنید از شما خواسته شده است تا بهدلیلی سالمتمحور برنامه ما را ترک کنید ،باید ازطریق شماره
) 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227با  Medicareتماس بگیرید .کاربران  TTYباید با شماره
 1-877-486-2048تماس بگیرند .میتوانید در  24ساعت شبانهروز 7 ،روز هفته تماس بگیرید .تماس با این شماره
رایگان است.
باید از  9صبح تا  5عصر روزهای دوشنبه تا جمعه ازطریق شماره  1-855-501-3077با
 Cal MediConnect Ombuds Programتماس بگیرید .کاربران  TTYباید با شماره 1-855-847-7914
تماس بگیرند.
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.Hشما حق دارید اگر به عضویت شما در طرحمان خاتمه دادیم شکایت کنید
اگر به عضویت شما در برنامه  Cal MediConnectپایان دهیم ،باید کتبا ً دالیل آن را به شما اعالم کنیم .ما همچنین باید
برای شما توضیح دهیم که چگونه میتوانید بر علیه این تصمیم ما شکایت کنید .همچنین میتوانید برای کسب اطالعات
درباره چگونگی طرح شکایت ،به فصل  9مراجعه کنید.

 .Iنحوه دریافت اطالعات بیشتر در مورد خاتمه عضویت شما در طرح
اگر درباره اینکه در چه مواردی میتوانیم عضویت شما را پایان دهیم ،پرسش یا نیاز به اطالعات بیشتر دارید،
میتوانید:
• از  8صبح تا  8شب روزهای دوشنبه تا جمعه ،با مرکز خدمات اعضا به شماره
) 1-888-350-3447 (TTY: 711تماس بگیرید .تماس با این شماره رایگان است.
• از  8صبح تا  6عصر روزهای دوشنبه تا جمعه با  Health Care Optionsبه شماره
 1-844-580-7272تماس بگیرید .کاربران  TTYباید با شماره  1-800-430-7077تماس
بگیرند.
•

از  8صبح تا  5عصر روزهای دوشنبه تا جمعه با California Health Insurance
) Counseling and Advocacy Program (HICAPبه شماره  1-800-434-0222تماس
بگیرید .برای کسب اطالعات بیشتر یا پیداکردن یک دفتر  HICAPمحلی در منطقه خود ،لطفا ً
از وبسایت  www.aging.ca.gov/HICAP/بازدید کنید.

• از  9صبح تا  5عصر روزهای دوشنبه تا جمعه ازطریق شماره  1-855-501-3077با
 Cal MediConnect Ombuds Programتماس بگیرید .کاربران  TTYباید با شماره
 1-855-847-7914تماس بگیرند.
• در  24ساعت شبانهروز 7 ،روز هفته ،برای ارتباط با  Medicareبا شماره
) 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227تماس بگیرید .کاربران  TTYباید با شماره
 1-877-486-2048تماس بگیرند .تماس با این شماره رایگان است.

?
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مقدمه
این فصل شامل اطالعیههای حقوقی است که برای عضویت شما در برنامه
 Anthem Blue Cross Cal MediConnect Planاعمال میشود .اصطالحات کلیدی و تعاریف آنها به ترتیب حروف
الفبا در فصل آخر کتابچه راهنمای اعضا آمده است.
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 .Aاعالمیه درباره قوانین
بسیاری از قوانین شامل حال این کتابچه راهنمای اعضا میشوند .این قوانین میتوانند حقوق و مسئولیتهای شما را
تحت تأثیر قرار دهند ،حتی اگر در این کتابچه گنجانده یا توضیح داده نشده باشند .قوانین اصلی که به این کتابچه راهنما
مربوط میشوند شامل قوانین فدرال در مورد برنامههای  Medicareو  Medi-Calهستند .ممکن است قوانین فدرال و
دولتی دیگری نیز مصداق داشته باشند.

 .Bاعالمیه درباره عدم تبعیض نژادی
هر شرکت یا نهادی که با  Medicareو  Medi-Calهمکاری دارد باید از قوانینی که از شما در مقابل تبعیض و رفتار
نابرابر حفاظت میکنند تبعیت کند .ما علیه شما به دلیل سن ،سوابق درخواستها ،رنگ پوست ،قومیت ،شواهد قابلیت
بیمه شدن ،جنسیت ،اطالعات ژنتیکی ،موقعیت جغرافیاییتان در منطقه خدماتی ،وضعیت سالمتی ،سوابق پزشکی،
معلولیت ذهنی یا جسمی ،اصل و نسب ملی ،نژاد ،مذهب یا جنسیت تبعیض قائل نمیشویم یا با شما رفتار متفاوتی
نخواهیم داشت .بعالوه ،ما به دلیل اصل و نسب ،وضعیت تأهل یا گرایش جنسی با شما تبعیض آمیز رفتار نمی کنیم .با
توجه به گرایش جنسیتی ،وضعیت تأهل ،بارداری و وضعیت کهنهسربازی تحت پوشش ،نباید با شما به شکلی متفاوت
رفتار شود .کلیه سازمانهای مشابه طرح ما ملزم هستند که قوانین فدرال مبارزه با تبعیض ،از جمله عنوان ششم قانون
حقوق مدنی سال  ،1964قانون توانبخشی  ،1973قانون تبعیض سنی سال  ،1975قانون معلوالن آمریکا و همه قوانین
دیگری که در مورد سازمانهای دریافتکننده کمکهای مالی فدرال اعمال میشود و هر گونه قوانین و مقررات دیگر
که به هر دلیل دیگر اعمال میشود را رعایت کنند.
اگر اطالعات بیشتری میخواهید یا در صورتیکه در مورد تبعیض یا رفتار غیرعادالنه نگرانیهایی دارید:
• با  Department of Health and Human Services, Office for Civil Rightsبه شماره
 1-800-368-1019تماس بگیرید .کاربران  TTYباید با شماره  1-800-537-7697تماس بگیرند.
همچنین ،میتوانید برای کسب اطالعات بیشتر از وبسایت  www.hhs.gov/ocrدیدن کنید.
• برای کسب اطالعات در خصوص حقوق مدنی با اداره محلی خود تماس بگیرید.
Office for Civil Rights
U.S. Department of Health and Human Services
90 7th Street, Suite 4-100
San Francisco, CA 94103
مرکز پاسخگویی به مشتریان1-800-368-1019 :
TTY: 1-800-537-7697
ایمیلocrmail@hhs.gov :

اگر معلولیتی دارید یا برای دسترسی به خدمات درمانی یا ارائهدهنده به کمک نیاز دارید ،با مرکز خدمات اعضا تماس
بگیرید .اگر شکایتی دارید ،مانند مشکل دسترسی به صندلی چرخدار ،مرکز خدمات اعضا میتواند شما را یاری کند.
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 .Cاطالعیه درباره  Medicareبه عنوان پرداختکننده دوم و  Medi-Calبه عنوان آخرین
گزینه پرداخت
گاهی اوقات طرف دیگری باید ابتدا برای خدماتی که ما ارائه میدهیم پرداخت کند .به طور مثال ،اگر در حادثه
رانندگی مجروح شده اید یا در محیط کار صدمه ببینید ،ابتدا بیمه یا شرکت جبران خسارت کارکنان ( Workers
 )Compensationمسئول پرداخت هزینه هستند.
ما این حق و مسئولیت را داریم که در شرایطی که  Medicareپرداختکننده اولیه نباشد هزینه خدمات تحت پوشش
 Medicareرا مطالبه کنیم.
 Cal MediConnect Planاز قوانین و مقررات ایالتی و فدرال مربوط به مسئولیت قانونی اشخاص ثالث برای خدمات
مراقبت درمانی به اعضا تبعیت میکند .ما تمامی اقدامات منطقی را انجام میدهیم تا مطمئن شویم برنامه Medi-Cal
آخرین گزینه برای پرداخت است.
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مقدمه
اصطالحات کلیدی و تعاریف آنها به ترتیب حروف الفبا در فصل آخر کتابچه راهنمای اعضا آمده است .اصطالحات به
ترتیب حروف الفبا لیست شدهاند .اگر نمیتوانید اصطالح مورد نظر خود را پیدا کنید ،یا اگر به اطالعات بیشتری
احتیاج دارید لطفا با مرکز خدمات اعضا تماس بگیرید.
 :Cal MediConnectبرنامه ای که مزایای  Medicareو  Medi-Calرا با هم در یک برنامه درمانی ارائه میکند.
شما یک کارت عضویت برای همه مزایای خود خواهید داشت.
) :Centers for Medicare & Medicaid Services (CMSاین یک نهاد فدرال مسئول  Medicareمیباشد.
در فصل  ،2راه تماس با  CMSتوضیح داده شده است.
( Extra Helpکمک اضافه) :یک برنامه  Medicareاست که به افراد دارای درآمد و منابع محدود کمک میکند
تا هزینه داروهای نسخهای بخش  D Medicareآنها ازجمله حق بیمه ،کسورات و سهم بیمهشده کاهش پیدا کند.
 Extra Helpهمچنین «یارانه افراد کمدرآمد» یا « »LISنیز نامیده میشود.
) :Health Insurance Counseling and Advocacy Program (HICAPاین برنامهای است که
اطالعات و مشاوره هدفمند و رایگان درباره  Medicareارائه میدهد .فصل  2درباره چگونگی تماس با HICAP
توضیح میدهد.
 :Medi-Calنام برنامه  Medicaidایالت  Californiaمیباشد Medi-Cal .تحت نظارت ایالت عمل میکند و بودجهاش
از طرف ایالت و دولت فدرال تامین میشود.
• به اشخاصی که کم درآمد هستند کمک میکند هزینههای درمان و خدمات و پشتیبانیهای بلندمدت
مورد نیاز خود را تامین کنند.
• این برنامه خدمات اضافی و برخی داروهایی که تحت پوشش  Medicareنیست را پوشش میدهد.
•

برنامههای  Medicaidبسته به ایالت متفاوتاند ،اما اگر شما واجد شرایط  Medicareو Medicaid

باشید ،بیشتر هزینههای درمانی پوشش داده میشود.
• برای کسب آگاهی از چگونگی تماس با  ،Medi-Calبه فصل  2مراجعه کنید.
 :Medicare Advantage Planبرنامه  Medicareکه به آن «بخش  »C Medicareیا « »MA Plansنیز گفته
میشود که ازطریق شرکتهای خصوصی برنامههایی را ارائه میکند Medicare .به این شرکتها پول پرداخت میکند
تا مزایای  Medicareشما را پوشش دهند.
 Medicareبخش  :Aبرنامه  Medicareاست که اکثر ضرورتهای پزشکی بیمارستان ،مرکز پرستاری حرفهای،
مراقبت در خانه و آسایشگاه بیماریهای العالج را پوشش میدهد.
 Medicareبخش  :Bبرنامه  Medicareاست که خدماتی (مانند آزمایش ،جراحیها و ویزیتهای پزشک) و وسایلی
(مانند صندلی چرخدار و واکر) که برای درمان بیماری یا عارضهای از لحاظ پزشکی ضروری است ،بکار میرود را
پوشش میدهد .بخش  B Medicareبسیاری از خدمات پیشگیرانه و غربالگرانه را نیز پوشش میدهد.
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 Medicareبخش  :Cبرنامه  Medicareاست که به شرکتهای خصوصی بیمه درمانی امکان میدهد مزایای
 Medicareرا ازطریق  Medicare Advantage Planارائه دهند.
 Medicareبخش  :Dبرنامه مزایای داروهای نسخهای  Medicareمیباشد( .ما مختصرا ً این برنامه را «بخش »D
مینامیم ).بخش  ،Dداروهای نسخهای بیماران سرپایی ،واکسنها و برخی لوازمی را که تحتپوشش بخش  Aیا بخش B
 Medicareیا  Medi-Calنیستند پوشش میدهد Anthem Blue Cross Cal MediConnect Plan .شامل بخش D
 Medicareمیشود.
 Medicareداروهای بخش  :Dداروهای تحتپوشش بخش  D Medicareهستند .کنگره بهطور اختصاصی
گروههای دارویی خاصی را از پوشش بخش  Dمستثنی کرده است Medi-Cal .ممکن است برخی از این داروها را
پوشش دهد.
 federal health insurance program :Medicareبرای افراد  65سال و به باال ،برخی افراد زیر  65سال با
معلولیتهای خاص و افراد مبتال به بیماری مزمن کلیه (معموالً افرادی که کلیهشان از کار میافتد و به دیالیز یا پیوند
کلیه نیاز دارند) .اعضای  Medicareمیتوانند پوشش خدمات درمانی  Medicareخود را ازطریق Original Medicare
یا یک بیمه درمانی مدیریتشده دریافت کنند (به « »Health planمراجعه کنید).
 :Member Servicesادارهای در بیمه درمانی ما که مسئول پاسخگویی به پرسشهای شما درباره عضویت ،مزایا،
شکوائیه و درخواست تجدید نظر میباشد .برای کسب آگاهی از چگونگی تماس با مرکز خدمات اعضا ،به فصل 2
مراجعه کنید.
 :Ombudsmanیک دفتر در ایالت شما که مثل یک وکیل از طرف شما فعالیت 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 .خدمات اداره رسیدگی به شکایات ،رایگان هستند .در فصل  2و  9کتابچه ،میتوانید اطالعات بیشتری درباره Cal
 MediConnect Ombuds Programپیدا کنید.
 Medicare( Original Medicareسنتی یا  Medicareبا خدمات رایگان) Original Medicare :توسط
دولت ارائه میشود .در  ،Original Medicareخدمات  Medicareاز طریق پرداخت به پزشکان ،بیمارستانها و سایر
ارائهدهندگان خدمات پزشکی طبق مبالغ مصوب کنگره ،تحت پوشش قرار میگیرند.
• میتوانید به هر پزشک ،بیمارستان یا سایر ارائهدهندگان خدمات درمانی که  Medicareرا میپذیرند
مراجعه کنید Original Medicare .دو بخش دارد :بخش ( Aبیمه بیمارستانی) و بخش ( Bبیمه پزشکی).
•  Original Medicareدر همه جای ایاالت متحده قابل دسترسی است.
• اگر نمیخواهید عضو طرح ما شوید ،میتوانید  Original Medicareرا انتخاب کنید.
) :Program of All-inclusive Care for the Elderly (PACEبرنامهای است که مزایای هردو برنامه
 Medicareو  Medi-Calرا باهم برای افراد  55سال و باالتر که برای زندگی در خانه خود به مراقبت بیشتری نیاز
دارند ،پوشش میدهد.
اداره خدمات درمانی ( :)DHCSاداره ایالتی در  Californiaکه برنامه  Medicaidرا مدیریت میکند (که در
 California Medi-Calنام دارد) و عموما ً در این کتابچه راهنما به عنوان «ایالت» به آن اشاره شده است.
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) :Department of Managed Health Care (DMHCعبارت است از اداره ایالتی در  Californiaکه
مسئول نظارت بر بیمههای درمانی میباشد DMHC .به افراد عضو  Cal MediConnectدر مورد تجدیدنظرخواهیها
و شکایات مربوط به خدمات  Medi-Calکمک میکند DMHC .همچنین مجری بررسی مستقل پزشکی ( )IMRمیباشد.
ارائهدهنده اصلی خدمات درمانی ( :)PCPارائهدهنده اصلی خدمات درمانی شما پزشک ،یا ارائهدهنده دیگریست
که درزمان وقوع اکثر مشکالت درمانی ،اولویت شما برای مراجعه است .آنها اطمینان مییابند که مراقبت الزم برای
حفظ سالمتی خود را دریافت کنید.
• همچنین ،ممکن است با دیگر ارائهدهندگان خدمات درمانی و پزشکها درباره درمان شما مشورت
کنند یا شما را به آنها ارجاع دهد.
• در خیلیاز برنامههای درمانی  ،Medicareپیشاز مراجعه به سایر ارائهدهندگان خدمات ،نیاز به
دریافت ارجاعیه از ارائهدهنده خدمات درمانی اصلی خود دارید.
• برای کسب اطالعات درباره ارائهدهندگان خدمات اصلی ،به فصل  3مراجعه کنید.
ارائهدهنده خارج از شبکه یا مرکز خارج از شبکه :ارائهدهندهای که تحت استخدام ،مالکیت یا اداره برنامه
درمانی ما نیست و برای ارائه خدمات به اعضای برنامه ما قرارداد ندارد .فصل  3درباره ارائهدهندگان خدمات یا
مراکز درمانی خارجاز شبکه توضیح میدهد.
ارجاع :تأییدیه یعنی ارائهدهنده اصلی خدمات درمانی ( )PCPشما باید پیشاز اینکه از فرد دیگری که  PCPشما نیست
استفاده کنید ،به شما اجازه بدهد .اگر تأییدیه دریافت نکنید Anthem Blue Cross Cal MediConnect Plan ،ممکن
است خدمات را پوشش ندهد .برای مراجعه به متخصصان خاصی مانند متخصص زنان ،نیازی به معرفینامه ندارید.
شما میتوانید اطالعات بیشتر درباره معرفینامهها را در فصل  3و اطالعات بیشتر درباره خدماتی که به معرفینامه
نیاز دارند را در فصل  4این کتابچه پیدا کنید.
ارزیابی خطر سالمت :عبارت است از مروری بر سوابق پزشکی بیمار و شرایط فعلی او .به منظور ارزیابی
وضعیت سالمت بیمار و پیشبینی اینکه در آینده چقدر بهبود پیدا خواهد کرد ،انجام میشود.
آسایشگاه یا مرکز آسایشگاهی :مکانی که از افرادی که نمیتوانند در خانه خود مورد مراقبت قرار بگیرند اما
نیازی به بستری در بیمارستان ندارند مراقبت میکند.
آسایشگاه :طرحی برای مراقبت و حمایت در کمک به افرادی که پیشبینی شده به بیماری های العالج مبتال هستند تا
زندگی راحتی داشته باشند .منظور از پیشبینی ابتال به بیماری العالج این است که انتظار میرود فردی که بیماری
العالج دارد شش ماه یا کمتر زنده بماند.
• عضوی که بیماری العالج دارد از این حق برخوردار است که آسایشگاه بیماریهای العالج را
انتخاب کند.
• یک تیم مخصوص تعلیمدیده متشکل از متخصصین و خدماتدهندگان پزشکی برای یک شخص،
منجمله برای نیازمندیهای جسمی ،احساسی ،اجتماعی و مذهبی او.
•  Anthem Blue Cross Cal MediConnect Planباید فهرستی از ارائهدهندگان خدمات آسایشگاهی
برای بیماران العالج در منطقه جغرافیاییتان را به شما ارائه دهد.
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استثنا :عبارت است از اجازه برای پوشش دادن دارویی که معموالً تحت پوشش نیست یا برای مصرف دارویی بدون
برخی مقررات و محدودیتها میباشد.

اطالعات شخصی سالمت (همچنین موسوم به «اطالعات حفاظتشده سالمت» ،یا به اختصار :)PHI
عبارت است از اطالعات مربوط به شما و سالمتی شما ،مانند نام ،آدرس ،شماره تأمین اجتماعی ،ویزیتهای
پزشک و سابقه پزشکی .برای کسب اطالعات بیشتر درباره چگونگی محافظت Anthem Blue Cross
 Cal MediConnect Planاز ،استفاده از و بهاشتراکگذاری  PHIبا دیگران ،و همچنین آگاهی از حقوقتان
درخصوص  ،PHIبه (Notice of Privacy Practicesاطالعیه رویههای حفظ حریم خصوصی) Anthem
 Blue Cross Cal MediConnect Planمراجعه کنید.
آموزش صالحیت فرهنگی :آموزشهایی تکمیلی برای ارائهدهندگان خدمات درمانی که کمک میکند هرچه بهتر
پسزمینه ،ارزشها و عقاید شما را بشناسند و خدمات را منطبق بر نیازهای اجتماعی ،فرهنگی و زبانی شما ارائه کنند.
بخش  :Aبه «بخش  »A Medicareمراجعه کنید.
بخش  :Bبه «بخش  »B Medicareمراجعه کنید.
بخش  :Cبه «بخش  »C Medicareمراجعه کنید.
بخش  :Dبه «بخش  »D Medicareمراجعه کنید.
بررسی مستقل پزشکی ( :)IMRاگر ما با درخواست شما برای خدمات پزشکی یا درمانی مخالفت کنیم ،شما
میتوانید علیه ما درخواست تجدید نظر کنید .اگر با تصمیم ما موافق نباشید و مشکل شما در مورد خدمات  Medi-Calاز
جمله منابع و داروهای  DMEباشد ،میتوانید از  California Department of Managed Health Careدرخواست
 IMRکنید IMR .به بازنگری پرونده شما توسط پزشکانی که عضو بیمه درمانی ما نیستند اطالق میشود .اگر تصمیم
 IMRبه نفع شما باشد ،ما باید خدمات یا وسایل مورد درخواست شما را فراهم کنیم .شما هیچ هزینهای برای انجام IMR
نمیپردازید.
برنامه مراقبت فردی ( ICPیا برنامه مراقبتی) :طرح بیمه برای خدماتی که دریافت خواهید کرد و چگونگی
دریافت آنها .ممکن است طرح شما شامل خدمات پزشکی ،خدمات سالمت رفتاری و خدمات و پشتیبانی بلند مدت باشد.
برنامه مراقبتی :به «( »Individualized Care Planبرنامه مراقبتی فردی) مراجعه کنید.
برنامۀ درمانی :سازمانی که از پزشکان ،بیمارستانها ،ارائهدهندگان خدمات بلندمدت و سایر خدماتدهندگان تشکیل
شده است .این سازمان همچنین دارای مدیران امور مراقبتی می باشد که به شما در مدیریت همه خدمات و
خدماتدهندگان کمک میکنند .همه این ها با همکاری با یکدیگر به شما خدمات درمانی مورد نیازتان را ارائه میدهند.
برنامههای  :Medi-Calبرنامههایی که تنها مزایای  Medi-Calرا پوشش میدهند ،از قبیل خدمات و پشتیبانیهای
بلندمدت ،تجهیزات پزشکی و حمل و نقل .مزایای  Medicareجدا هستند.
بستری :این اصطالح زمانی استفاده میشود که شما رسما ً در بیمارستان برای خدمات درمانی تخصصی پذیرش شده
باشید .اگر بطور رسمی پذیرش نشده باشید ،حتی اگر شب در بیمارستان مانده باشید ،درمان شما سرپایی در نظر گرفته
میشود نه بستری.
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پروتز و ارتز :اینها دستگاههای پزشکی هستند که از سوی پزشک یا سایر ارائهدهندگان مراقبت درمانی شما سفارش
داده میشوند .اقالم تحت پوشش عبارت از ،اما نه محدود به ،بازوبند ،کمربند و گردنبند طبی؛ دست و پای مصنوعی؛
چشم مصنوعی؛ و لوازمی میباشند که برای جایگزینی یک عضو داخلی بدن ،از جمله تجهیزات استومی و تغذیه
درمانی انترال و پارنترال ،به آنها نیاز است.
تائیدیه قبلی :پیشاز اینکه بتوانید خدمات یا دارویی خاص را دریافت کنید یا از یک ارائهدهنده خارجاز شبکه استفاده
کنید باید از  Anthem Blue Cross Cal MediConnect Planیک تأییدیه دریافت کنید .درصورتی که تاییدیه نگیرید،
ممکن است  Anthem Blue Cross Cal MediConnect Planخدمات یا داروی موردنظر شما را پوشش ندهد.
برخی خدمات پزشکی شبکه فقط در صورتی تحت پوشش قرار میگیرند که پزشک معالج یا دیگر خدماتدهندگان
عضو شبکه پیش از ارائه خدمات از بیمه تاییدیه بگیرند.
• خدمات پوششی که برای دریافت آنها به داشتن تأییدیه قبلی از برنامه ما نیاز است در جدول مزایای
فصل  4مشخص شدهاند.
برخی از داروها فقط در صورتی که از ما اجازه اولیه کسب کرده باشید پوشش داده میشوند.

• داروهای تحت پوششی که برای دریافت آنها به تأییدیه قبلی طرح ما نیاز میباشد در فهرست داروهای
تحت پوشش عالمتگذاری شدهاند.
تجهیزات پزشکی بادوام ( :)DMEعبارت است از برخی اقالم که پزشکتان برای مصرف شما در منزل سفارش
میدهد .نمونههایی از این موارد عبارت از صندلیهای چرخ دار ،عصاها ،سیستمهای تشکی الکتریکی ،ملزومات
دیابتی ،تختهای بیمارستانی که توسط خدماتدهنده خدمات برای استفاده در منزل تهیه میشود ،پمپهای تزریق ،IV
دستگاههای تولید صدا ،تجهیزات و لوازم اکسیژن ،نبوالیزرها و واکرها میباشد.
تشخیص سازمانی :تصمیم سازمان زمانی اتخاذ میشود که برنامه یا یکی از ارائهدهندگان آن در مورد اینکه آیا
خدمات تحت پوشش هستند یا خیر یا در مورد مبلغی که شما باید بابت خدمات تحت پوشش بپردازید ،تصمیمی بگیرند.
تصمیمگیریهای سازمان در این کتابچه «تصمیم دربارۀ پوشش» نامیده شده است .فصل  9چگونگی طرح درخواست
برای تصمیم میزان پوششدهی را توضیح میدهد.
تصمیمگیری درباره پوشش :عبارت است از یک تصمیم درباره مزایایی که ما پوشش میدهیم .این شامل
تصمیمگیری درباره اینکه چه خدمات و داروهایی را پوشش دهیم یا چه مبلغی برای خدمات درمانی شما بپردازیم
میشود .فصل  9چگونگی طرح درخواست برای تصمیم میزان پوششدهی را توضیح میدهد.
تیم درمانی میانرشتهای ( ICTیا تیم مراقبتی) :یک تیم مراقبتی که شامل پزشکان ،پرستارها ،مشاورین ،یا دیگر
متخصصین امور پزشکی میشود که به شما در دریافت خدمات درمانی مورد نیازتان کمک میکنند .تیم درمانی شما
همچنین شما را یاری میکند که برای خود طرح درمانی تهیه کنید.
تیم مراقبتی :به «( »Interdisciplinary Care Teamگروه درمانی میانرشتهای) مراجعه کنید.
خدمات اختیاری برنامه مراقبتی (خدمات  :)CPOخدمات اضافهای که طبق طرح مراقبت فردی( )ICPشما
اختیاری هستند .این خدمات قرار نیست که جایگزین خدمات و حمایتهای بلند مدتی شوند که تحت  Medi-Calمجاز به
دریافت آن هستید.
خدمات تحت پوشش :ما از این اصطالح کلی برای اشاره به همه خدمات درمانی ،خدمات و پشتیبانیهای بلند مدت،
لوازم ،داروهای نسخهای و بدون نسخه ،تجهیزات ،و دیگر خدمات تحت پوشش بیمه خود استفاده میکنیم.
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خدمات تحت پوشش  :Medicareخدمات تحتپوشش بخش  Aو بخش :B Medicareتمام برنامههای درمانی
 Medicareازجمله برنامه سالمت ما ،باید همه خدمات تحتپوشش بخش  Aو بخش  B Medicareرا پوشش دهند.
خدمات توانبخشی :درمانی که برای کمک به بهبود از بیماری ،تصادف یا جراحی عمده دریافت میکنید .برای کسب
اطالعات بیشتر درباره خدمات توانبخشی ،به فصل  4مراجعه کنید.
خدمات جامعه محور بزرگساالن ( :)CBASبرنامه خدمات سرپایی داخل مرکز که مراقبتهای پرستاری حرفهای،
خدمات اجتماعی ،کاردرمانی و گفتاردرمانی ،مراقبتهای شخصی ،آموزش و پشتیبانی از خانواده/مراقب ،خدمات
تغذیه ،ایاب و ذهاب ،و دیگر خدماتی که شامل آن میشوند را در صورتی که واجد شرایط معیارهای مربوطه باشید
ارائه میدهد.
خدمات و پشتیبانیهای بلندمدت ( :)LTSSخدمات و پشتیبانیهای بلندمدت خدماتی برای کمک در بهبود یک
عارضه پزشکی بلندمدت میباشند .بیشتر این خدمات به شما کمک میکنند که در خانه خود بمانید و نیازی به آسایشگاه
یا بیمارستان نداشته باشید LTSS .شامل خدمات اجتماعمحور بزرگساالن ( )CBASو مراکز پرستاری )NF( ،است.
خدماتدهنده شبکه« :ارائهدهنده» یک اصطالح عمومی است برای پزشکان ،پرستارها ،و دیگر افرادی که به شما
خدمات و مراقبتهای درمانی ارائه میدهند .این اصطالح همچنین در بر گیرنده بیمارستان ،آژانسهای مراقبت خانگی،
درمانگاه ،و دیگر مکانهایی که به شما خدمات درمانی ،تجهیزات پزشکی و یا خدمات و پشتیبانیهای بلندمدت ارائه
میدهند نیز میباشد.
• آنها دارای گواهینامه و مجوز  Medicareو ایالت برای ارائه خدمات مراقبت درمانی هستند.
• ما مراکزی که موافقت کنند که با بیمه درمانی همکاری کنند ،نحوه پرداخت ما را قبول کنند و از
اعضا ما هزینه اضافه نگیرند را «ارائهدهندگان عضو شبکه» مینامیم.
• تا وقتی عضو برنامۀ ما هستید ،باید برای دریافت خدمات تحت پوشش ،به ارائهدهندگان عضو شبکه
مراجعه کنید .ارائهدهندگان شبکه با نام «ارائهدهندگان طرح» نیز خطاب میشوند.
دادرسی ایالتی :اگر پزشک شما یا سایر خدماتدهندگان درخواست خدمات  Medi-Calبکنند و ما آن را تأیید نکنیم ،یا
اگر به پرداخت هزینۀ خدمات  Medi-Calکه از قبل دریافت میکردید ادامه ندهیم ،میتوانید درخواست دادرسی ایالتی
کنید .اگر دادرسی عادالنه ایالتی به نفع شما تصمیم بگیرد ،ما باید خدمات مورد درخواست را در اختیار شما قرار دهیم.
داروخانه خارج از شبکه :داروخانهای که برای کار با بیمه درمانی ما در هماهنگی یا ارائه داروهای نسخهای
اعضایمان موافقت نکرده است .بیشتر داروهایی که از داروخانههای خارج از شبکه تهیه میکنید ،تحت پوشش بیمه ما
نخواهند بود مگر اینکه شرایط خاصی وجود داشته باشد.
داروخانه عضو شبکه :داروخانهای (دراگ استور) که قبول کرده است نسخههای اعضا بیمه ما را ارائه دهد .آنها را
«داروخانههای عضو شبکه» مینامیم چون موافقت کردهاند با بیمه ما همکاری کنند .در بیشتر موارد ،نسخههای شما
فقط در صورتی تحت پوشش قرار میگیرند که از یکی از داروخانههای درون شبکه ما فراهم شده باشند.
داروهای ( )OTCبدون نسخه :داروهای بدون نیاز به نسخه به هر دوا یا دارویی اشاره دارد که یک فرد میتواند
بدون یک نسخه از یک متخصص مراقبتهای بهداشتی خریداری کند.
داروهای بخش  :Dبه «داروهای بخش  »D Medicareمراجعه کنید.
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داروهای تحت پوشش :این اصطالحی است که ما برای همه داروهای نسخهای و بدون نیاز به نسخه ( )OTCتحت
پوشش بیمه خود استفاده میکنیم.
داروی برند :داروی نسخه ای که توسط شرکتی که ابتدا آن را ساخته بوده است تولید و فروخته میشود .داروهای
دارای نام تجاری همان مواد موجود در انواع ژنریک داروها را دارند .داروهای ژنریک معموالً توسط شرکتهای
دیگر تولید و فروخته میشوند.
داروی ژنریک :داروی نسخهای که مورد تأیید دولت فدرال برای استفاده به جای یک داروی برند است .داروی
ژنریک همان ترکیبات داروی برند را دارد .داروی ژنریک معموالً ارزانتر است ولی به همان اندازه داروی با نام
تجاری کارایی دارد.
درآمد مکمل برنامه خدمات اجتماعی ( :)SSIمزایای ماهیانهای که توسط ( Social Securityتأمین اجتماعی) به
افرادی پرداخت میشود که درآمد و منابع محدودی دارند ،معلول یا نابینا هستند ،و سنشان  65سال و به باالست .مزایای
 SSIمانند مزایای تأمین اجتماعی نیست.
درخواست تجدیدنظر :روشی برای به چالش کشیدن عملکرد ما در صورتی که فکر کنید اشتباهی مرتکب شدهایم .با
درخواست تجدیدنظر میتوانید از ما بخواهید تصمیمگیری درباره پوشش بیمه شما را تغییر دهیم .فصل  9انواع
درخواستهای تجدیدنظر و چگونگی طرح آنها را توضیح میدهد.
درمان مرحلهای :نوعی قانون پوشش که طبق آن الزم است شما ابتدا داروی دیگری را پیش از این که ما داروی
مورد درخواست شما را پوشش دهیم امتحان کنید.
دستیار مراقبت در منزل :عبارت است از شخصی که خدماتی ارائه میدهد که نیازی به مهارتهای یک پرستار یا
درمانگر رسمی را ندارند ،مانند کمک در مراقبتهای شخصی (مانند حمام کردن ،استفاده از توالت ،لباس پوشیدن ،یا
انجام ورزشهای تجویز شده) .دستیار مراقبت در منزل پروانه پرستاری ندارد و هیچ درمانی ارائه نمیدهد.
دعوی :شکایتی که علیه ما یا یکی از خدماتدهندگان یا داروخانههای شبکه ما تسلیم میکنید .این شکایت شامل شکایت
در خصوص کیفیت مراقبتهای بهداشتی دریافتی یا کیفیت خدمات ارائهشده توسط طرح سالمت شما میباشد.
ردههای دارویی :عبارت است از گروههای داروها در فهرست دارویی ما .داروهای ژنریک ،دارای نام تجاری یا
داروهای بدون نیاز به نسخه ( )OTCنمونههایی از ردههای دارویی هستند .هر یک از داروهای مندرج در فهرست
دارویی در یکی از چهار ( )4ردیف یا رده قرار میگیرد.
سازمان بهبود کیفیت ( :)QIOاین سازمان متشکل از گروهی از پزشکان و دیگر متخصصان در امور درمانی
میباشد که به ارتقای کیفیت مراقبتهای سالمتی اعضای  Medicareکمک میکنند .آنها توسط دولت فدرال حقوق
میگیرند تا درمان ارائه شده به بیماران را بررسی و بهبود دهند .برای آگاهی از چگونگی تماس با  QIOدر ایالت خود،
به فصل  2مراجعه کنید.
سالمت رفتاری :عبارتی جامع که به اختالالت مربوط به مصرف مواد و سالمت روان اشاره دارد.
سهم هزینه :آن قسمت از هزینه خدمات درمانی شما است که ممکن است هر ماه پیش از این که مزایای Cal
 MediConnectشما محقق شود پرداخت کنید .مقدار سهم شما از هزینهها به درآمد و دارایی شما بستگی دارد.

شبکه :گروه بزرگی از پزشکان ،متخصصان ،داروخانهها و سایر ارائهکنندگان خدمات درمانی .این گروه «شبکه»
نامیده میشود.
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شرایط اورژانسی :منظور از وضعیت پزشکی اورژانسی زمانی است که شما ،یا هر شخص دیگری با حداقل دانش
از مسائل درمانی و دارویی ،بر این عقیده باشد که شما دارای عالئم پزشکی مشخصی هستید که نیازمند مراقبت درمانی
فوری برای جلوگیری از مرگ ،از دست دادن عضوی از بدن ،یا عدم کارکرد عضوی از بدن شما میباشد .نشانههای
بالینی میتواند جراحت شدید یا درد شدید باشد.
شکایت :یک اظهاریه کتبی یا شفاهی که میگوید شما در مورد خدمات یا مراقبت تحت پوشش خود مشکل یا نگرانی
دارید .این موضوع شامل هرگونه نگرانی مربوط به کیفیت خدمات ،خدماتدهندگان عضو شبکه ما یا داروخانههای
شبکه ما میشود .عنوان رسمی «شکایت کردن»« ،طرح شکوائیه» است.
صورتحساب غیرصحیح/نامناسب :وضعیتی که در آن ارائهدهنده (از قبیل پزشک یا بیمارستان) بیش از مبلغ سهم
هزینۀ برنامۀ درمانی برای خدمات از شما مطالبه میکند .هنگام دریافت هرگونه خدمات یا داروهای نسخهای ،کارت
عضویت  Anthem Blue Cross Cal MediConnect Planخود را نشان دهید .اگر صورتحسابهایی دریافت کردهاید
که متوجه نمیشوید ،با خدمات اعضا تماس بگیرید.
ازآنجاکه  Anthem Blue Cross Cal MediConnect Planتمام هزینه خدمات شما را میپردازد ،برای هیچنوع
تقسیمهزینهای بدهکار نخواهید بود .خدماتدهندگان نباید در قبال این خدمات هیچ مبلغی از شما دریافت کنند.
صورتحساب متعادل :شرایطی که در آن یک خدماتدهنده (مانند پزشک یا بیمارستان) صورتحسابی بیش از مبلغ
سهم هزینه برنامه بابت خدمات به فرد میدهد .ما به خدماتدهندگان اجازه نمیدهیم برای شما «صورتحساب متعادل»
بفرستند .بهدلیل اینکه  Anthem Blue Cross Cal MediConnect Planکل هزینه خدمات شما را میپردازد ،شما
مسئول پرداخت هیچ صورتحساب دریافتی از ارائهدهنده نیستید .اگر صورتحسابهایی دریافت کردهاید که متوجه
نمیشوید ،با خدمات اعضا تماس بگیرید.
ضرورت پزشکی  :Medi-Calیا «ضرورت پزشکی» به معنی انواع خدمات مناسب و ضروری برای حفاظت از
زندگی است؛ حفظ بیمار از بیماری یا معلولیت جدی؛ یا تسکین درد شدید .این مطابق با استانداردهای پذیرفته شده
پزشکی عمومی است که توسط شواهد علمی معتبر و تحقیقات بررسیشده پشتیبانی میشود.
ضرورت پزشکی :برخی از خدمات مندرج در جدول مزایای پزشکی فقط در صورتی پوشش داده میشوند که
پزشکتان یا دیگر خدماتدهنده شبکه پیشاپیش از ما تأییدیه (گاهی موسوم به «مجوز قبلی») گرفته باشد .خدمات تحت
پوششی که نیاز به مجوز قبلی دارند در جدول مزایای پزشکی عالمتگذاری شدهاند .تصمیمی که ما اتخاذ میکنیم بر دو
اصل استوار است .اول ،قوانین  Medicareاست .دوم ،استانداردهای پزشکی که عموما ً پذیرفته شدهاند .این استانداردها
توسط افرادی که در حوزه پزشکی مطالعه و کار میکنند اثبات و پذیرفته شده است .همچنین باید مطمئن شویم که شما
مقرونبهصرفهترین مراقبت را دریافت میکنید .یعنی هزینه آن مراقبت بیشتر از گزینه دیگری که دارای همان کارایی
است نباشد .اما مراقبت مربوطه باید مناسب شما نیز باشد .و اینکه شما باید آن مراقبت را در مکان مناسب و به تعداد
دفعات مناسب دریافت کنید .در نهایت ،ما نمیتوانیم خدماتی را تنها به این دلیل که راحتتر از گزینه دیگری است تأیید
کنیم .شما قبل از دریافت مراقبت از خدماتدهندگان خارج از شبکه ما باید از ما مجوز دریافت کنید؛ مگر اینکه آن
مراقبت فوری ،مراقبت اورژانسی یا دیالیز خارج از محدودۀ خدماتی باشد .برای پیدا کردن یک خدماتدهنده در برنامۀ
ما ،به فهرست آنالین خدماتدهندگان و داروخانههای ما مراجعه کنید یا با مرکز خدمات اعضا تماس بگیرید .اگر به
خدماتدهندهای خارج از شبکه ما ارجاع داده شدهاید یا فکر میکنید به استفاده از خدمات آن نیاز دارید ،باید قبل از
دریافت مراقبت از آن خدماتدهنده ،تأییدیه دریافت کنید.
عضو (عضو طرح ما یا عضو برنامه) :شخصی که عضو  Medicareو  Medi-Calو واجدشرایط دریافت خدمات
پوششی باشد ،عضو طرح ماست و عضویت وی توسط ) Centers for Medicare & Medicaid Services (CMSو
ایالت تایید شده است.
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عضو ( Medicare-Medi-Calواجدشرایط دوگانه) :فردی است که هم برای پوشش  Medicareو هم برای
پوشش  Medi-Calواجد شرایط میباشد .عضو « Medicare-Medi-Calشخص واجد شرایط دوگانه» نیز خوانده
میشود.
فعالیتهای زندگی روزمره ( :)ADLآنچه که افراد در یک روز عادی انجام میدهند ،مانند غذا خوردن ،استفاده از
توالت ،لباس پوشیدن ،حمام کردن ،یا مسواک زدن دندانها.
فهرست داروهای تحت پوشش (فهرست دارویی) :عبارت است از فهرستی از همه داروهای نسخهای و بدون
نیاز به نسخه ( )OTCتحت پوشش طرح .بیمه درمانی این فهرست را با کمک پزشکان و داروسازان تهیه میکند.
فهرست دارو به شما اطالع میدهد که برای گرفتن داروهای خود از چه قوانینی باید پیروی کنید .فهرست دارویی گاهی
«مجموعه دارویی» نامیده میشود.
کتابچه راهنمای اعضا و اطالعات افشا :این سند ،همراه با فرم ثبت نام شما و هر ضمیمه ،الحاقیه ،یا مدارک
پوشش گزینهای انتخاب شده ،که توصیف کننده پوشش شما ،آن چه که ما باید انجام دهیم ،حقوق شما ،و آن چه که شما به
عنوان یکی از اعضا این بیمه باید انجام دهید است.
کمک دریافتی حین انتظار :میتوانید در طول انتظار برای تصمیم در مورد تجدیدنظر سطح  1یا «دادرسی ایالتی»،
به دریافت مزایای خود ادامه دهید (برای کسب اطالعات بیشتر ،به فصل  9مراجعه کنید) .این ادامه پوشش «کمک
دریافتی حین انتظار» نامیده میشود.
لغو عضویت :فرآیند خاتمه دادن به عضویت خود در طرح ما .خروج از این بیمه میتواند اختیاری (به انتخاب شما) یا
غیر اختیاری (بدون انتخاب شما) باشد.
متخصص :پزشکی که خدمات درمانی برای بیماری خاص یا عضو خاصی از بدن ارائه میدهد.
محدوده خدمات :ناحیه جغرافیایی که این بیمه درمانی در آن عضو میپذیرد ،در صورتیکه عضویت خود را محدود
به ساکنین آن ناحیه بکند .در بیمههایی که شما محدود به دیدن پزشکان یا بیمارستانهای خاصی هستید ،معموالً در همان
محدوده میتوانید خدمات معمول (غیر اضطراری) دریافت کنید .فقط افرادی که در محدوده خدمات ما زندگی میکنند
امکان دریافت  Anthem Blue Cross Cal MediConnect Planرا دارند.
محدودیت مقدار :محدودیت در مقدار دارویی که میتوانید دریافت کنید .محدودیتها ممکن است مربوط به مقدار
داروهای تجویز شده در یک نسخه باشد.
مدل مراقبت :هماهنگی و نقشه جادهای از فعالیتهای مراقبت از بیمار که از طریق یک تیم مراقبتی که شامل بیمار و
همه کسانی که در مراقبت از بیمار مشارکت دارند ،تحویل داده میشود.
مدیر پرونده :یک شخص مشخص که با شما ،بیمه درمانی ،و ارائهدهندگان خدمات درمانی شما کار میکند تا مطمئن
شود شما خدمات درمانی مورد نیاز خود را دریافت میکنید.
مراقبت فوری :عبارت است از مراقبتهایی که شما برای بیماری ،جراحت یا وضعیتهایی که اضطراری نیستند ولی
باید بدون فوت وقت رسیدگی شوند دریافت میکنید .میتوانید مراقبتهایی که نیاز فوری دارند را در صورتی از
ارائهدهندگان خارج از شبکه دریافت کنید که ارائهدهندگان شبکه موجود نبوده یا نمیتوانید به آنها دسترسی پیدا کنید.
مراقبتهای اورژانسی :خدمات تحت پوششی که توسط ارائهدهنده خدمات آموزشدیده برای ارائه خدمات اضطراری
و مورد نیاز برای درمان یک وضعیت پزشکی یا بهداشت رفتاری میباشد.
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مراقبتهای مرکز پرستاری حرفهای (:)SNFخدمات پرستاری حرفهای و خدمات توانبخشی که به طور مدام،
روزانه ،در یک تسهیالت پرستاری حرفهای ارائه میشود .مثالهایی از خدمات مرکز پرستاری حرفهای شامل
فیزیوتراپی یا تزریقهای درون وریدی ( )IVاست که توسط پرستار پروانهدار یا پزشک معالج میتواند ارائه شود.
مرکز پرستاری حرفهای ( :)SNFاین یک مرکز پرستاری میباشد که دارای کارکنان و تجهیزات الزم برای ارائه
خدمات پرستاری تخصصی و در بیشتر موارد خدمات توانبخشی تخصصی و دیگر خدمات درمانی مربوطه میباشد.
مرکز توانبخشی جامع بیماران سرپایی ( :)CORFمرکزی که عمدتا ً خدمات توانبخشی پس از بیماری ،تصادف،
یا جراحی های عمده را ارائه میدهد .این مراکز خدمات گوناگونی ارائه میدهند ،مانند فیزیوتراپی ،خدمات اجتماعی یا
روانشناسی ،فیزیوتراپی تنفسی ،کاردرمانی ،گفتار درمانی ،و خدمات ارزیابی محیط خانه.
مرکز جراحیهای اورژانسی :مرکزی که به بیمارانی که به مراقبتهای بیمارستانی نیاز ندارند و انتظار نمیرود که
بیشاز  24ساعت به مراقبت نیاز پیدا کنند ،خدمات جراحی سرپایی ارائه میدهد.
یارانه کمدرآمدی ( :)LISبه بخش «کمک مازاد» مراجعه کنید.
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مرکز خدمات اعضای Anthem Blue Cross Cal MediConnect Plan

تلفن

1-888-350-3447

تماس با این شماره رایگان است.
از  8صبح تا  8شب روزهای دوشنبه تا جمعه.
مرکز خدمات اعضا برای افرادی که به زبان انگلیسی صحبت نمیکنند
خدمات مترجمی شفاهی رایگان نیز ارائه میدهد.
TTY

711

تماس با این شماره رایگان است.
از  8صبح تا  8شب روزهای دوشنبه تا جمعه.
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سؤالی دارید؟
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711)
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 یک برنامه درمانی است که به منظور ارائه مزایایAnthem

Blue Cross Cal MediConnect Plan (Medicare-Medicaid Plan)
. استBlue Cross of California  نام تجاریAnthem Blue Cross . میباشدMedi-Cal  وMedicare  طرف قرارداد،هر دو برنامه به اعضا
. هستندBlue Cross Association  مجوزهای مستقلBlue Cross of California Partnership Plan, Inc. وAnthem Blue Cross
. استAnthem

Insurance Companies, Inc. نشان تجاری ثبتشدهANTHEM
H6229_22_3000296_U_FA CMS Accepted 09/22/2021
2247530 73166CADFAABC MMP ABC Cal MediConnect EOC Cover Santa Clara H6229

1033878CASFAABC

