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از اﯾﻧﮑﮫ ﻋﺿو ارزﺷﻣﻧد ﻣﺎ ھﺳﺗﯾد ﺳﭘﺎﺳﮕزارﯾم
ﻗدردا ن اﻋﺗﻣﺎد ھﻣﯾﺷﮕﯽﺗﺎ ن ﺑ ﮫ ﻣ ﺎ ﺑﮫﻋﻧوا ن ﺷر ﯾﮏ ﺳﻼﻣ ت و درﻣﺎنﺗﺎن ھﺳﺗﯾ م .طر ح
 Anthem Blue Cross Partnershipﻣﺗﻌﮭ د ﺑ ﮫ اراﺋ ﮫ ﺧدﻣﺎت ﺑﮭداﺷت و درﻣﺎ ن ﻣﻘرونﺑﮫﺻرﻓ ﮫ و ﮐﻣﮏ ﺑ ﮫ اﻋﺿﺎ در
ﺑﮭﺑو د و ﺣﻔ ظ ﺳﻼﻣتﺷﺎ ن اﺳ ت .ﻣ ﺎ ﻣﺗﻣرﮐ ز ﺑ ر اراﺋ ﮫ ﻣراﻗﺑﺗﯽ ھﺳﺗﯾ م ﮐ ﮫ ﺑﺗواﻧ د ﺳﻼﻣ ت ﺷﻣﺎ را ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﺑﮭﺑو د ﺑﺑﺧﺷ د ﺗﺎ
ﺑﺗواﻧﯾد ﺑر ﭼﯾزھﺎﯾﯽ ﮐﮫ دوﺳت دارﯾد ﺗﻣرﮐز ﮐﻧﯾد.
ﻣﺎ اﻓراد را در رأس ھﻣﮫ اﻗداﻣﺎتﻣﺎن ﻗرار ﻣﯽدھﯾ م .ﺑ ﮫ ھﻣﯾ ن دﻟﯾل اﺳ ت ﮐ ﮫ طرحھﺎی  Medicare Advantageﺑرای
اراﺋ ﮫ ﻣزاﯾﺎ و ﺧدﻣﺎﺗﯽ اﯾﺟﺎ د ﺷدهاﻧ د ﮐ ﮫ ﺑﯾﺷﺗرﯾ ن ﮐﺎراﯾﯽ را ﺑرای اﻋﺿﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻧ د ﺷﻣﺎ در ﺣﻔ ظ ﺳﻼﻣتﺗﺎ ن و ﺻرﻓﮫﺟوﯾﯽ
در ھزﯾﻧﮫھﺎ داﺷﺗ ﮫ ﺑﺎﺷﻧ د.
ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده ا ز اﯾ ن ﮐﺗﺎﺑﭼﮫ  ،درک ﺑﮭﺗری از ﭘوﺷ ش ﺳﺎ ل ﺑﻌ د ﺧواھﯾ د داﺷت .در اطﻼﻋﯾﮫ ﺗﻐﯾﯾرات ﺳﺎﻻﻧﮫ ﻣﺎ ،ﻣﻘﺎﯾﺳﮫای از
ﻣزاﯾﺎی ﺳﺎل  2022ﺷﻣﺎ ﺑﺎ ﻣزاﯾﺎی ﺳﺎ ل  2023ﺷﻣﺎ آﻣده اﺳت .در ﺗﺎرﯾ ﺦ  15اﮐﺗﺑ ر در راﺳﺗﺎ ی آﻣﺎدﮔﯽ ﺑرای »دوره
اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺳﺎﻻﻧﮫ« ﮐﮫ از  15اﮐﺗﺑر ﺗﺎ  7دﺳﺎﻣﺑر  2022اﻧﺟﺎ م ﺧواھ د ﺷد ،اطﻼﻋﺎ ت طر ح ﺷﻣ ﺎ در ﺳﺎل  2023ﺑﮫﺻورت
آﻧﻼﯾن و در ﺣﺳﺎ ب آﻧﻼﯾ ن اﻣ ن ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﻧﺷﺎﻧ ﯽ  http://www.anthem.com/caدر دﺳﺗر س ﺧواھ د ﺑود.
در  1ژاﻧوﯾﮫ  ،2023طر ح ﻓﻌﻠﯽ )طرح  Anthem Blue Cross Cal MediConnect (Medicare-Medicaidﺷﻣﺎ ﺑﺎ
طر ح دﯾﮕر ی ﺑ ﮫ ﻧﺎ م ) Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNPادﻏﺎ م ﺧواھ د ﺷ د .اﯾ ن ﯾﻌﻧﯽ از 1
ژاﻧوﯾﮫ  ،2023ﺷﻣ ﺎ از طرﯾ ﻖ ﭘوﺷ ش ﺑﯾﻣ ﮫ ﭘزﺷﮑ ﯽ )Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP
درﯾﺎﻓت ﺧواھﯾ د ﮐر د.
طر ح ﺟدﯾدﺗﺎن از  1ژاﻧوﯾﮫ  2023اطﻼﻋﺎ ت و درﻣﺎن ﯾﮑﭘﺎرﭼﮫ ر ا ﺑرای ھﻣ ﮫ طرحھﺎی  Medicareو Medicaid
اراﺋﮫ ﻣﯽدھد .ﯾﮏ ﮐﺎر ت  IDﺟدﯾد ﺑﮫﺻور ت ﭘﺳ ﺗﯽ درﯾﺎﻓ ت ﺧواھﯾد ﮐرد .ﻧﯾ ﺎز ﺑﮫ ھﯾﭻ اﻗداﻣﯽ از ﺳو ی ﺷﻣ ﺎ ﻧﯾﺳت.
طرح  Cal MediConnectﺷﻣﺎ ،ﯾﻌﻧﯽ طر ح Anthem Blue Cross Cal MediConnect
)طرح  (Medicare-Medicaidﺗﻐﯾﯾر ﺧواھ د ﮐر د .ﺷﻣ ﺎ در ھﻣﺎ ن طرحھﺎی  Medicareو  Medi-Calﯾﻌﻧﯽ
) Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNPو  ،Anthem Medi-Calﺛﺑتﻧﺎ م ﺧواھﯾ د ﺷ د ﮐ ﮫ
ﺗوﺳط ھﻣﺎ ن ﺷرﮐ ت اراﺋﮫدھﻧده طرح  Cal MediConnectﺑ ﮫ ﺷﻣﺎ اراﺋ ﮫ ﻣﯽﺷوﻧ د .ﺑ ﮫ اﯾ ن طرحھﺎ ﻣﺟﻣوﻋﺎ ً طرحھﺎی
) Medicare Medi-Calﺑﮫ اﺧﺗﺻﺎر  MMPﯾﺎ طرحھﺎی  (Medi-Mediﮔﻔﺗ ﮫ ﻣﯽﺷو د و ﺑﮫﻣﻧظور ھﻣﺎھﻧﮕﯽ درﻣﺎ ن ﺑرای
اﻓرادی ﮐﮫ ھ م  Medicareو ھ م  Medi-Calرا دارﻧ د طرا ﺣﯽ ﺷده اﺳ ت .ﺷﻣﺎ ھﻣﭼﻧﺎن ھﻣﺎ ن ﻣزاﯾﺎی ﻣراﻗﺑ ت ﺳﻼﻣت

ﻓﻌﻠﯽ را درﯾﺎﻓت ﺧواھﯾ د ﮐرد.

ﺗﺎ  31دﺳﺎﻣﺑر  2022ھﻣﭼﻧﺎ ن ﺧدﻣﺎت را ا ز طرﯾ ﻖ  Cal MediConnectدرﯾﺎﻓت ﺧواھﯾ د ﮐر د .در  1ژاﻧوﯾﮫ ،2023
ﺑﮫطور ﺧودﮐﺎر درﯾﺎﻓت ﺧدﻣﺎت از طرحھﺎی ) Medicare Medi-Calﺑﮫ اﺧﺗﺻﺎر  MMPﯾﺎ طرحھﺎی (Medi-Medi
را ﺷرو ع ﺧواھﯾ د ﮐرد .اﮔر اﮐﻧو ن در ﯾ ﮏ طر ح  Cal MediConnectھﺳﺗﯾد ،ﻧﯾﺎزی ﻧﯾﺳت ﺑرای ﺛﺑتﻧﺎ م و ﺣﻔ ظ
ﻣزاﯾﺎی ﻓﻌﻠﯽﺗﺎ ن ﮐﺎری اﻧﺟﺎ م دھﯾد.
طرحھﺎی ) Medicare Medi-Calﺑﮫ اﺧﺗﺻﺎر  MMPﯾﺎ طرحھﺎی  (Medi-Mediدر ﻣورد ھﻣ ﮫ ﻧﯾﺎزھﺎی ﻣراﻗﺑتھﺎی
ﺳﻼﻣتﺗﺎ ن ﺑ ﮫ ﺷﻣ ﺎ ﮐﻣﮏ ﻣﯽﮐﻧﻧد و ﺑﮫ ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﻣزاﯾﺎ و درﻣﺎنﺗﺎ ن اداﻣ ﮫ ﻣﯽدھﻧ د .اﯾ ن ﺷﺎﻣل ﺧدﻣﺎت ﭘزﺷﮑﯽ و ﺧدﻣﺎت
ﺧﺎﻧﮕﯽ و اﺟﺗﻣﺎعﻣﺣور ﻣﯽﺷود .ھﻣﭼﻧﯾ ن داروھ ﺎ و ﻟواز م ﭘزﺷﮑﯽ را ﻧﯾ ز درﺑرﻣﯽﮔﯾر د .طرح ،ﭘزﺷﮑﺎ ن ﻣور د اﺳﺗﻔﺎده
ﻓﻌﻠﯽ ﺷﻣﺎ را درﺑرﻣﯽﮔﯾر د ﯾﺎ ﺑ ﮫ ﺷﻣ ﺎ ﮐﻣﮏ ﻣﯽﮐﻧ د ﭘزﺷ ﮏ ﺟدﯾ د دﻟﺧواه ﺧو د را ﭘﯾدا ﮐﻧﯾ د .در اﮐﺗﺑر  2022ﺷرو ع ﺑ ﮫ
درﯾﺎﻓت ﻧﺎﻣﮫھﺎ ی ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﯾ ن ﺗﻐﯾﯾ ر ﺧواھﯾ د ﮐر د .ﻣﺎ ﻣطﺎﻟب ﯾﮑﭘﺎرﭼ ﮫ ﻣرﺑوط ﺑ ﮫ اﻋﺿﺎ ،ﻣﺎﻧﻧ د ﯾ ﮏ ﮐﺎرت  IDﻋﺿوﯾت
ﯾﮑﭘﺎرﭼ ﮫ و دﻓﺗرﭼ ﮫ راھﻧﻣﺎی اﻋﺿﺎ ،ر ا ﺑراﯾﺗﺎ ن ارﺳﺎ ل ﺧواھﯾ م ﻧﻣو د.
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ﺑرای اداﻣﮫ درﯾﺎﻓت ﻣراﻗﺑتھﺎی ﺳﻼﻣ ت ﺧو د ا ز طر ح ﻓﻌﻠﯽﺗﺎ ن ﻧﯾﺎزی ﻧﯾﺳ ت ﮐ ﮫ در اﯾ ن ﭘﺎﯾﯾز ھﯾ ﭻ اﻗداﻣﯽ اﻧﺟﺎ م دھﯾ د.
اﮔر ﺳؤاﻟﯽ درﺑﺎره ﭘوﺷش ﺧود در ﺳﺎل  2022دارﯾد ،ﺑﺎ طر ح ﻓﻌﻠﯽ  Cal MediConnectﺧود ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد.
ﺑﺎز ھ م از اﯾﻧﮑ ﮫ ﻋﺿو ارزﺷﻣﻧ د طر ح  Anthem Blue Cross Partnershipھﺳﺗﯾ د از ﺷﻣﺎ ﺳﭘﺎﺳﮕزارﯾ م .اﮔ ر ﺳؤاﻟﯽ
دارﯾد ،ھﻣﯾﺷﮫ ﻣﯽﺗواﻧﯾ د ﺑﺎ ﻣ ﺎ ﺑ ﮫ ﺷﻣﺎر ه ) 1-833-707-3129 (TTY: 711ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد.
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) Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNPارائهشده توسط Anthem Blue Cross

اطالعیه ساالنه تغییرات برای سال 2023
مقدمه
شما در حال حاضر به عنوان عضو طرح ما ثبتنام کردهاید .در سال آینده تغییراتی در مزایا ،پوشش و مقررات طرح ایجاد
خواهد شد .این اطالعیه ساالنه تغییرات شما را از این تغییرات مطلع میسازد و به شما میگوید که کجا اطالعات بیشتری
درباره آنها به دست آورید .برای دریافت اطالعات بیشتر درباره هزینهها ،مزایا یا مقررات ،لطفا ً دفترچه راهنمای اعضا
که در وبسایت ما به نشانی  shop.anthem.com/medicare/caقرار داده شده است را مرور کنید .واژههای کلیدی و
تعاریف آنها به ترتیب حروف الفبا در فصل آخر دفترچه راهنمای اعضا آمده است.
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تماس بگیرید .این تماس رایگان است .برای اطالعات بیشتر ،به نشانی shop.anthem.com/medicare/ca
1
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اگر سؤالی دارید ،لطفا ً بین ساعات  8:00صبح تا  8:00شب از  1اکتبر تا  31مارس (به جز کریسمس و روز
شکرگزاری) در هفت روز هفته و از  1آوریل تا  30سپتامبر از دوشنبه تا جمعه (به جز تعطیالت) با
) Anthem MediBlue FullDual Advantage (HMO D-SNPبه شماره )1-833-707-3129 (TTY: 711
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 .Aبیانیههای سلب مسئولیت
❖  Anthem Blue Crossیک طرح  HMO D-SNPاست که با  Medicareو همچنین برنامه
 California Medicaidقرارداد دارد .ثبتنام در  Anthem Blue Crossمشروط به تمدید قرارداد است.
 Anthem Blue Crossنام تجاری  Blue Cross of Californiaاست که دارنده مجوز مستقل
 Blue Cross Associationمیباشد Anthem .یک عالمت تجاری ثبتشده متعلق به
 .Anthem Insurance Companies, Incاست.
❖ این فهرست کامل نیست .اطالعات مربوط به مزایای ذکر شده در این سند خالصهای کوتاه است و توضیح
کامل مزایا نمیباشد .برای اطالعات بیشتر ،با طرح تماس بگیرید یا دفترچه راهنمای اعضای طرح
) Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNPرا بخوانید.
❖ استفاده از داروهای مخدر برای درمان درد بهمدت بیش از هفت روز ،خطرات جدی مانند اعتیاد ،اوردوز یا
حتی مرگ دربردارد .اگر دردتان ادامه دارد ،با پزشک خود درباره درمانهای جایگزین کمخطرتر صحبت
کنید .برخی گزینههایی که میتوانید از پزشکتان بپرسید عبارتند از :داروهای غیرمخدر ،طب سوزنی یا
فیزیوتراپی ،در صورتی که برایتان مناسب باشند .برای اطالع از اینکه طرحتان چگونه این گزینهها را
پوشش میدهد ،با مرکز خدمات اعضا به شماره ) 1-833-707-3129 (TTY: 711تماس بگیرید.
❖  CarelonRx, Inc.شرکت مستقلی است که خدمات مدیریت مزایای داروخانه را از طرف طرح سالمت شما
ارائه میدهد.

 .Bمرور پوشش  Medicareو  Medi-Calشما برای سال آینده
«ما» یا «طرح ما» در این اطالعیه ساالنه تغییرات به معنای طرح  Medicare Medi-Cal Coordinationاست.
مهم است که همین حاال پوشش خود را بررسی کنید تا اطمینان حاصل کنید که در سال آینده نیز نیازهای شما را برآورده
میکند .اگر نیازهایتان را برآورده نمیسازد ،ممکن است بتوانید طرح ما را ترک کنید .برای اطالعات بیشتر ،به بخش E
مراجعه کنید.
اگر تصمیم به ترک طرح ما بگیرید ،عضویت شما در آخرین روز ماهی که در آن درخواست را مطرح کردهاید پایان
مییابد .همچنان تا زمانی که واجد شرایط باشید عضو برنامههای  Medicareو  Medi-Calباقی خواهید ماند.
اگر طرح ما را ترک کنید ،میتوانید اطالعات مربوط به خودتان را دریافت کنید:
•

گزینههای  Medicareدر جدول بخش .G2

•

خدمات  Medi-Calدر بخش .G2

اگر سؤالی دارید ،لطفا ً بین ساعات  8:00صبح تا  8:00شب از  1اکتبر تا  31مارس (به جز کریسمس و روز
شکرگزاری) در هفت روز هفته و از  1آوریل تا  30سپتامبر از دوشنبه تا جمعه (به جز تعطیالت) با
) Anthem MediBlue FullDual Advantage (HMO D-SNPبه شماره )1-833-707-3129 (TTY: 711
تماس بگیرید .این تماس رایگان است .برای اطالعات بیشتر ،به نشانی shop.anthem.com/medicare/ca
مراجعه کنید.
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 .B1منابع اضافی
ATTENTION: If you speak, language assistance services, free of charge, are
available to you. Call 1-833-707-3129 (TTY: 711), Monday through Friday from
8 a.m. to 8 p.m. The call is free.

اگر سؤالی دارید ،لطفا ً بین ساعات  8:00صبح تا  8:00شب از  1اکتبر تا  31مارس (به جز کریسمس و روز
شکرگزاری) در هفت روز هفته و از  1آوریل تا  30سپتامبر از دوشنبه تا جمعه (به جز تعطیالت) با
) Anthem MediBlue FullDual Advantage (HMO D-SNPبه شماره )1-833-707-3129 (TTY: 711
تماس بگیرید .این تماس رایگان است .برای اطالعات بیشتر ،به نشانی shop.anthem.com/medicare/ca
مراجعه کنید.

•

4

?

•

میتوانید این اطالعیه ساالنه تغییرات را بهصورت رایگان در قالبهای دیگر مانند چاپ درشت ،خط بریل یا
فرمت صوتی دریافت کنید .روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت  8صبح تا  8شب با شماره
) 1-833-707-3129 (TTY: 711تماس بگیرید .این تماس رایگان است.

•

میتوانید این سند را بهصورت رایگان به زبانها و فرمتهای دیگر مانند چاپ درشت ،خط بریل یا سیدی
داده یا صوتی دریافت کنید .با مرکز خدمات اعضا به شماره مندرج در پایین این صفحه تماس بگیرید .اگر
میخواهید این درخواست را به عنوان درخواست دائمی ثبت کنید ،هنگام تماس به ما اطالع دهید .این بدین
معنی است که ما هر سال این اسناد را به فرمت و زبان درخواستی شما ارسال میکنیم .همچنین میتوانید
برای تغییر یا لغو درخواست دائمی خود با ما تماس بگیرید .میتوانید مدارک خود را به صورت آنالین در
 shop.anthem.com/medicare/caنیز پیدا کنید.

 .B2اطالعاتی درباره طرح ما
•

طرح ) Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNPیک طرح سالمت است که برای
ارائه همزمان مزایای  Medicareو  Medi-Calبه اعضا ،با هر دو برنامه قرارداد دارد.

•

پوشش تحت ) Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNPپوشش سالمت مورد نیاز
برای واجد شرایط بودن موسوم به «حداقل پوشش ضروری» است .این پوشش ،الزامات مسئولیت مشترک
فردی بر اساس قانون «محافظت از بیمار و درمان مقرونبهصرفه» ( )ACAرا برآورده میکند .برای
اطالعات بیشتر در مورد الزامات مسئولیت مشترک فردی ،به وبسایت خدمات درآمد داخلی ( )IRSبه
نشانی  www.irs.gov/Affordable-Care-Act/Individuals-and-Familiesمراجعه کنید.

اگر سؤالی دارید ،لطفا ً بین ساعات  8:00صبح تا  8:00شب از  1اکتبر تا  31مارس (به جز کریسمس و روز
شکرگزاری) در هفت روز هفته و از  1آوریل تا  30سپتامبر از دوشنبه تا جمعه (به جز تعطیالت) با
) Anthem MediBlue FullDual Advantage (HMO D-SNPبه شماره )1-833-707-3129 (TTY: 711
تماس بگیرید .این تماس رایگان است .برای اطالعات بیشتر ،به نشانی shop.anthem.com/medicare/ca
مراجعه کنید.
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 .B3کارهای مهمی که باید انجام داد
•

بررسی کنید که آیا تغییری در مزایای ما به وجود آمده که ممکن است روی وضعیت شما تأثیرگذار
باشد.
 oآیا تغییراتی وجود دارد که روی خدمات مورد استفاده شما تأثیر بگذارد؟
 oتغییرات در مزایا را بررسی کنید تا مطمئن شوید در سال آینده هم برای شما مناسب هستند.
 oبرای اطالعات درباره تغییرات در مزایای طرح ما ،به بخش  E1مراجعه کنید.

•

بررسی کنید که آیا تغییری در پوشش داروهای نسخهای ما به وجود آمده که ممکن است روی
وضعیت شما تأثیرگذار باشد.
 oآیا داروهای شما تحت پوشش قرار میگیرند؟ آیا داروهای شما در ردیف تقسیم هزینه متفاوتی قرار
دارند؟ آیا میتوانید از همان داروخانهها استفاده کنید؟
 oتغییرات را بررسی کنید تا مطمئن شوید که پوشش دارویی ما در سال آینده نیز برایتان سودمند
است.
 oبرای اطالعات مربوط به تغییرات در پوشش دارویی ما ،به بخش  E2مراجعه کنید.

•

بررسی کنید که آیا ارائهدهندگان خدمات و داروخانههای شما در سال آینده نیز در شبکه ما قرار
خواهند داشت.
 oآیا پزشکان و متخصصان شما همچنان عضو شبکه ما باقی خواهند ماند؟ داروخانه شما چطور؟
بیمارستانها یا سایر ارائهدهندگان خدماتی که از آنها استفاده میکنید چطور؟
 oبرای اطالعات درباره فهرست راهنمای ارائهدهندگان خدمات و داروخانهها ،به بخش  Dمراجعه
کنید.

•

در مورد مجموع هزینههای خود در طرح فکر کنید.
 oهزینههای کل در مقایسه با سایر گزینههای پوشش چگونه است؟

• به این فکر کنید که آیا از طرح ما رضایت دارید یا خیر.

اگر سؤالی دارید ،لطفا ً بین ساعات  8:00صبح تا  8:00شب از  1اکتبر تا  31مارس (به جز کریسمس و روز
شکرگزاری) در هفت روز هفته و از  1آوریل تا  30سپتامبر از دوشنبه تا جمعه (به جز تعطیالت) با
) Anthem MediBlue FullDual Advantage (HMO D-SNPبه شماره )1-833-707-3129 (TTY: 711
تماس بگیرید .این تماس رایگان است .برای اطالعات بیشتر ،به نشانی shop.anthem.com/medicare/ca
مراجعه کنید.
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اگر تصمیم به ماندن در Anthem MediBlue
)Full Dual Advantage (HMO D-SNP

اگر تصمیم به تغییر طرح بگیرید:

بگیرید:
اگر بخواهید در سال آینده هم با ما بمانید ،کار شما آسان
است  -الزم نیست کاری انجام دهید .اگر نخواهید تغییری
ایجاد کنید ،عضویت شما در Anthem MediBlue Full
) Dual Advantage (HMO D-SNPبهطور خودکار
ادامه مییابد.

اگر به این نتیجه برسید که طرح دیگری نیازهای شما را
بهتر برآورده میکند ،شاید بتوانید طرح خود را تغییر دهید
(برای اطالعات بیشتر به بخش  G2مراجعه کنید) .اگر در
طرح جدیدی ثبتنام کنید یا طرحتان را به
 Original Medicareتغییر دهید ،پوشش بیمه جدید شما از
اولین روز ماه بعدی شروع میشود.

 .Cتغییرات در نام طرح ما
در  1ژانویه  ،2023نام طرح ما از طرح ) Anthem Blue Cross Cal MediConnect (MMPبه
) Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNPتغییر میکند.
به دلیل تغییر نام طرح ،یک کارت  IDعضویت جدید برایتان ارسال میکنیم .لطفا ً از  1ژانویه  ،2023از این کارت ID

عضویت جدید استفاده کنید .کارت قدیمی شما باید امحا شود .لطفا ً کارت جدید خود را بررسی کنید تا مطمئن شوید که
اطالعاتتان درست است .در صورت نیاز به هرگونه تصحیح اطالعات ،لطفا ً با مرکز خدمات اعضا به شماره مندرج روی
کارت  IDعضویت خود تماس بگیرید.

 .Dتغییرات در ارائهکنندگان خدمات و داروخانههای شبکه ما
شبکه ارائهدهندگان خدمات و داروخانههای ما برای سال  2023تغییر کرده است.
اکیدا ً توصیه میکنیم که فهرست راهنمای فعلی ارائهدهندگان خدمات و داروخانههای ما را مرور کنید تا ببینید آیا
ارائهدهندگان یا داروخانه شما هنوز در شبکه ما هستند یا خیر .نسخهای بهروز از فهرست راهنمای ارائهدهندگان خدمات و
داروخانهها در وبسایت ما به نشانی  shop.anthem.com/medicare/caموجود است .همچنین میتوانید برای دریافت
اطالعات بهروز با مرکز خدمات اعضا به شماره مندرج در پایین صفحه تماس بگیرید یا از ما بخواهید که فهرست راهنمای
ارائهدهندگان خدمات و داروخانهها را برایتان پست کنیم.
مهم است بدانید که ما ممکن است در طول سال نیز تغییراتی در شبکه خود ایجاد کنیم .اگر ارائهدهنده شما طرح ما را ترک
کند ،شما از حقوق و مصونیتهای خاصی برخوردار هستید .برای اطالعات بیشتر ،به فصل  3دفترچه راهنمای اعضا
مراجعه کنید.

اگر سؤالی دارید ،لطفا ً بین ساعات  8:00صبح تا  8:00شب از  1اکتبر تا  31مارس (به جز کریسمس و روز
شکرگزاری) در هفت روز هفته و از  1آوریل تا  30سپتامبر از دوشنبه تا جمعه (به جز تعطیالت) با
) Anthem MediBlue FullDual Advantage (HMO D-SNPبه شماره )1-833-707-3129 (TTY: 711
تماس بگیرید .این تماس رایگان است .برای اطالعات بیشتر ،به نشانی shop.anthem.com/medicare/ca
مراجعه کنید.
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 .Eتغییرات ایجادشده در مزایا برای سال آینده
 .E1تغییرات در مزایا برای خدمات پزشکی
ما در سال آینده پوشش خود برای برخی خدمات پزشکی را تغییر میدهیم .این تغییرات در جدول زیر آمده است.

( 2022این سال)

( 2023سال آینده)

خدمات روتین دندانپزشکی

سهم بیمهشده $0.00

سهم بیمهشده $0.00

(شامل اما نه محدود به معاینات
روتین ،پاکسازی ،پر کردن با اشعه
ایکس ،روکش ،کشیدن ،دندان
مصنوعی و مراقبتهای ریشهدرمانی
و لثهدرمانی)

برخی خدمات دندانپزشکی ،مانند
پاکسازی ،پر کردن و دندان مصنوعی
از طریق برنامه دندانپزشکی Medi-
 Calقابل ارائه است.

برخی خدمات دندانپزشکی شامل
معاینات ،پاکسازی و اشعه ایکس
دندانپزشکی.

خدمات جامع دندانپزشکی محدود به
 $1,500.00در هر سال تقویمی.

خدمات جامع دندانپزشکی

مجوز قبلی الزم است.

(شامل اما نه محدود به پر کردن،
روکش ،کشیدن ،دندان مصنوعی و
مراقبتهای ریشهدرمانی و
لثهدرمانی)

ممکن است مزایای تکمیلی از طریق
 Medi-Calقابل ارائه باشد .برای
جزئیات ،با هماهنگکننده درمان خود
تماس بگیرید یا به دفترچه راهنمای
اعضا مراجعه کنید.

خدمات چشمپزشکی
(شامل عینک و لنزهای تماسی)

سهم بیمهشده  $0.00برای معاینه
چشم ،عینک و/یا لنزهای تماسی

سهم بیمهشده  $0.00برای معاینه
چشم ،عینک و/یا لنزهای تماسی

این طرح  $175.00در هر سال
تقویمی برای عینک/لنزهای تماسی
پوشش میدهد.

این طرح  $300.00در هر سال
تقویمی برای عینک/لنزهای تماسی
پوشش میدهد.
ممکن است مزایای تکمیلی از طریق
 Medi-Calقابل ارائه باشد .برای
جزئیات ،با هماهنگکننده درمان خود
تماس بگیرید یا به دفترچه راهنمای
اعضا مراجعه کنید.

اگر سؤالی دارید ،لطفا ً بین ساعات  8:00صبح تا  8:00شب از  1اکتبر تا  31مارس (به جز کریسمس و روز
شکرگزاری) در هفت روز هفته و از  1آوریل تا  30سپتامبر از دوشنبه تا جمعه (به جز تعطیالت) با
) Anthem MediBlue FullDual Advantage (HMO D-SNPبه شماره )1-833-707-3129 (TTY: 711
تماس بگیرید .این تماس رایگان است .برای اطالعات بیشتر ،به نشانی shop.anthem.com/medicare/ca
مراجعه کنید.
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( 2022این سال)
سمعک

سهم بیمهشده  $0.00برای سمعک

(شامل جاگذاری ،لوازم و اقالم
جانبی)

پوشش محدود به  $1,510.00برای
سمعکهای مورد تأیید طرح است.

خدمات مراقبت از پا

سهم بیمهشده  $0.00برای  12ویزیت
پاپزشکی روتین در هر سال

( 2023سال آینده)
سهم بیمهشده  $0.00برای
سمعکهای تجویزشده
این طرح  $3,000.00در هر سال
تقویمی برای سمعکهای تحت پوشش
طرح و تجویزشده توسط پزشک
پوشش میدهد.
مجوز قبلی الزم است.
پوشش تکمیلی از طریق Medi-Cal

قابل ارائه است.

(شامل معاینات روتین)

مجوز قبلی الزم است.

سهم بیمهشده  $0.00برای تعداد
نامحدود ویزیتهای پاپزشکی روتین
در هر سال
مجوز قبلی و ارجاع الزم است.

داروهای بدون نیاز به نسخه ()OTC

این طرح فقط  OTCتجویزشده توسط
پزشک و مورد تأیید  Medi-Calرا
پوشش میدهد.

برنامههای تناسب اندام

رصدکننده تناسب اندام :این طرح این
مزایا را پوشش نمیدهد.

این طرح  $200.00در هر سهماه،
برای محصوالت سالمت OTC
غیرتجویزی ارائه میدهد.
این کمکهزینه به سهماهه بعد در
سال منتقل میشود اما به سال بعد
منتقل نمیشود.
پوشش تکمیلی از طریق
 Medi-Cal Rxبرای اقالم OTC
غیرمرتبط با سالمت و سایر داروهای
تجویزی  OTCقابل ارائه است .برای
جزئیات ،به دفترچه راهنمای اعضا
مراجعه کنید.

برنامه تناسب اندام
 :Nifty After Fiftyاین طرح
برنامههای ورزشی حضوری و
مجازی را برای کمک به حفظ
تناسب اندام شما پوشش میدهد.

رصدکننده تناسب اندام :سهم بیمهشده
$0.00

برنامه تناسب اندام
 :Nifty After Fiftyاین طرح
دیگر این مزایا را ارائه نمیدهد.

اگر سؤالی دارید ،لطفا ً بین ساعات  8:00صبح تا  8:00شب از  1اکتبر تا  31مارس (به جز کریسمس و روز
شکرگزاری) در هفت روز هفته و از  1آوریل تا  30سپتامبر از دوشنبه تا جمعه (به جز تعطیالت) با
) Anthem MediBlue FullDual Advantage (HMO D-SNPبه شماره )1-833-707-3129 (TTY: 711
تماس بگیرید .این تماس رایگان است .برای اطالعات بیشتر ،به نشانی shop.anthem.com/medicare/ca
مراجعه کنید.
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( 2022این سال)

( 2023سال آینده)
اعضا هر  2سال یکبار واجد شرایط
دریافت رصدکننده پوشیدنی تناسب
اندام با سهم بیمهشده  $0.00هستند.
حساب  – Flexتناسب اندام فعال:
سهم بیمهشده $0.00
این طرح هر ماه مبلغ $25.00

کمکهزینه بابت دسترسی به
کالسها/برنامههای تناسب اندام و
تفریحی ارائهشده توسط مراکز تناسب
اندام و مراکز ورزشی مانند زمینهای
گلف ،استخرهای شنا و زمینهای
تنیس که دسترسی پولی دارند را
پوشش میدهد .هرگونه وجوه
استفادهنشده ماهانه به ماه منتقل
میشود اما به سال تقویمی بعد
منتقل نمیشود.
وعدههای غذایی

این طرح این مزایا را پوشش نمیدهد.

سهم بیمهشده  $0.00برای  2وعده
غذایی در روز بهمدت حداکثر 90
روز بهمنظور کمک به مدیریت سبک
زندگی سالم.

پاسخ اضطراری شخصی ()PERS

این مزایا تحت پوشش این
طرح نیست.

سهم بیمهشده $0.00

ترک سیگار

این مزایا تحت پوشش این
طرح نیست.

این طرح یک واحد پاسخ اضطراری
شخصی ( )PERSارائه میکند که
شامل دستگاه نظارت و خدمات
نظارت میشود.
سهم بیمهشده $0.00

این طرح برخی محصوالت ترک
سیگار را پوشش میدهد .برای
جزئیات ،به دفترچه راهنمای اعضا
مراجعه کنید.

اگر سؤالی دارید ،لطفا ً بین ساعات  8:00صبح تا  8:00شب از  1اکتبر تا  31مارس (به جز کریسمس و روز
شکرگزاری) در هفت روز هفته و از  1آوریل تا  30سپتامبر از دوشنبه تا جمعه (به جز تعطیالت) با
) Anthem MediBlue FullDual Advantage (HMO D-SNPبه شماره )1-833-707-3129 (TTY: 711
تماس بگیرید .این تماس رایگان است .برای اطالعات بیشتر ،به نشانی shop.anthem.com/medicare/ca
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( 2022این سال)

( 2023سال آینده)
سهم بیمهشده $0.00

موارد اضافی ضروری

این طرح موارد اضافی ضروری را
ارائه نمیدهد.

پوشش اورژانسی در سراسر جهان

سهم بیمهشده $0.00

سهم بیمهشده $0.00

(شامل خدمات اورژانسی و فوری در
حالیکه خارج از ایاالت متحده امریکا
هستید)

این طرح تا  $10,000برای
مراقبتهای اورژانسی در سراسر
جهان پوشش میدهد.

این طرح تا  $100,000برای
مراقبتهای اورژانسی در سراسر
جهان پوشش میدهد.

این طرح خدمات تکمیلیای که تحت
پوشش  Original Medicareیا
 MediCalنیست را پوشش میدهد.
میتوانید از میان گزینههای زیر ،دو
( )2مزیت تکمیلی «موارد اضافی
ضروری» را برای افزودن به پوشش
خود انتخاب کنید .این مزایا هزینه
اضافی ندارد.
دستگاههای کمکی$500.00 :

کمکهزینه ساالنه
حساب  – Flexدندانپزشکی،
بینایی ،شنوایی$500.00 :
کمکهزینه ساالنه
حساب  – Flexقبوض شهری:
 $50.00هر ماه
پشتیبانی خانگی 60 :ساعت در سال
حملونقل 60 :سفر یکطرفه در
هر سال
خواروبار سالم$50.00 :

کمکهزینه ماهانه
برای انتخاب مزایا ،با مرکز خدمات
اعضا تماس بگیرید یا برای جزئیات
بیشتر ،به دفترچه راهنمای اعضا
مراجعه کنید.

اگر سؤالی دارید ،لطفا ً بین ساعات  8:00صبح تا  8:00شب از  1اکتبر تا  31مارس (به جز کریسمس و روز
شکرگزاری) در هفت روز هفته و از  1آوریل تا  30سپتامبر از دوشنبه تا جمعه (به جز تعطیالت) با
) Anthem MediBlue FullDual Advantage (HMO D-SNPبه شماره )1-833-707-3129 (TTY: 711
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 .E2تغییرات در پوشش داروهای نسخهای
تغییرات در فهرست دارویی ما
نسخهای بهروز از فهرست داروهای تحت پوشش در وبسایت ما به نشانی  shop.anthem.com/medicare/caموجود
است .همچنین میتوانید برای دریافت اطالعات دارویی بهروز با مرکز خدمات اعضا به شماره مندرج در پایین صفحه
تماس بگیرید یا از ما بخواهید که فهرست داروهای تحت پوشش را برایتان پست کنیم.
ما تغییراتی را در فهرست دارویی خود اعمال کردهایم ،که از جمله آنها میتوان به تغییرات در داروهایی که پوشش
میدهیم و تغییرات در محدودیتهای پوشش ما برای برخی داروها اشاره کرد.
فهرست دارویی را بررسی کنید تا مطمئن شوید که داروهای شما برای سال آینده تحت پوشش قرار میگیرند و ببینید که آیا
محدودیت خاصی وجود دارد یا خیر.
در صورتی که تغییرات در پوشش دارویی وضعیت شما را تحت تأثیر قرار میدهد ،توصیه میکنیم که:
• به کمک پزشکتان (یا سایر تجویزکنندگان) داروی دیگری که تحت پوشش ما است را پیدا کنید.
•

میتوانید با مرکز خدمات اعضا به شماره مندرج در پایین صفحه تماس بگیرید و
فهرست داروهای تحت پوششی که برای درمان عارضه یکسان به کار میروند را از
ما بخواهید.

•

این فهرست میتواند به ارائهدهندگان خدمات شما کمک کند تا داروی تحت پوشش
مناسب شما را پیدا کنند.

• از ما بخواهید تا ذخیره موقت دارویی را پوشش دهیم.
•

در برخی شرایط ،ما ذخیره موقتی از داروی شما را طی  90روز اول سال تقویمی
پوشش میدهیم.

•

این ذخیره موقت برای مصرف حداکثر  30روز است( .برای اطالعات بیشتر درباره
اینکه چه موقع میتوانید ذخیره موقت بگیرید و چگونه باید درخواست دهید ،به
فصل  5دفترچه راهنمای اعضا مراجعه کنید).

•

وقتی ذخیره موقت دارو دریافت میکنید ،با پزشک خود درباره اینکه پس از پایان
ذخیره دارویتان باید چه کار کرد صحبت کنید .میتوانید داروی خود را به داروی
دیگری که تحت پوشش طرح است ،تغییر دهید یا اینکه درخواست استثنا کنید و
داروی فعلیتان را پوشش دهید.

در سال آینده ،برای برخی داروها ممکن است نیاز به استثناهای دارونامهای جدیدی باشد.

اگر سؤالی دارید ،لطفا ً بین ساعات  8:00صبح تا  8:00شب از  1اکتبر تا  31مارس (به جز کریسمس و روز
شکرگزاری) در هفت روز هفته و از  1آوریل تا  30سپتامبر از دوشنبه تا جمعه (به جز تعطیالت) با
) Anthem MediBlue FullDual Advantage (HMO D-SNPبه شماره )1-833-707-3129 (TTY: 711
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تغییرات در هزینه داروهای نسخهای
جدول زیر هزینههای شما برای داروهای هر یک از  5ردیف دارویی ما را نشان میدهد.

( 2022این سال)
داروهای ردیف 1

هزینه برای ذخیره یکماهه از داروی
ردیف  1که از داروخانه عضو شبکه
تهیه شود.

( 2023سال آینده)

تعرفه سهم بیمار شما برای ذخیره
یکماهه ( 30روزه) مبلغ $0.00
برای هر نسخه است.

تعرفه سهم بیمار شما برای ذخیره
یکماهه ( 30روزه) مبلغ $0.00
برای هر نسخه است.

در ردیف  ،1هم داروهای ژنریک و
هم داروهای برند پوشش داده میشوند.

ردیف  1محدود به داروهای ترجیحی
ژنریک است.
ذخیره  100روزه با قیمت یکسان با
ذخیره  30روزه قابل ارائه است.
پوشش دارویی تکمیلی ممکن است از
طریق  Medi-Cal Rxبرای داروهای
غیردارونامهای قابل ارائه باشد .برای
جزئیات ،به دفترچه راهنمای اعضا
مراجعه کنید.

داروهای ردیف 2

هزینه ذخیره یکماهه از داروهای
ردیف  2که از داروخانه عضو شبکه
دریافت شود.

تعرفه سهم بیمار شما برای ذخیره
یکماهه ( 30روزه) مبلغ $0.00
برای هر نسخه است.

تعرفه سهم بیمار شما برای ذخیره
یکماهه ( 30روزه) مبلغ $0.00
برای هر نسخه است.

در ردیف  ،2داروهای ترجیحی و
غیرترجیحی ژنریک و برند بخش
 Medicare Dپوشش داده میشود.

ردیف  2محدود به داروهای ژنریک
است.
داروهای برند به ردیفهای  3و 4

منتقل شدهاند.
پوشش تکمیلی دارو از طریق
 Medi-Calارائه میشود .برای
جزئیات ،به دفترچه راهنمای اعضا
مراجعه کنید.
داروهای ردیف 3

هزینه ذخیره یکماهه از داروهای
ردیف  3که از داروخانه عضو شبکه

تعرفه سهم بیمار شما برای ذخیره
یکماهه ( 30روزه) مبلغ $0.00
برای هر نسخه است.

تعرفه سهم بیمار شما برای ذخیره
یکماهه ( 30روزه) مبلغ $0.00
برای هر نسخه است.

اگر سؤالی دارید ،لطفا ً بین ساعات  8:00صبح تا  8:00شب از  1اکتبر تا  31مارس (به جز کریسمس و روز
شکرگزاری) در هفت روز هفته و از  1آوریل تا  30سپتامبر از دوشنبه تا جمعه (به جز تعطیالت) با
) Anthem MediBlue FullDual Advantage (HMO D-SNPبه شماره )1-833-707-3129 (TTY: 711
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( 2022این سال)

( 2023سال آینده)

دریافت شود.

ردیف  3محدود به داروهای نسخهای
ژنریک و داروهای برند مورد تأیید
ایالت برای  Medi-Calمیشود.

ردیف  3محدود به داروهای ترجیحی
برند است.

داروهای ردیف 4

تعرفه سهم بیمار شما برای ذخیره
یکماهه ( 30روزه) مبلغ $0.00
برای هر نسخه است.

تعرفه سهم بیمار شما برای ذخیره
یکماهه ( 30روزه) مبلغ $0.00
برای هر نسخه است.

ردیف  4محدود به داروهای تجویزی
بدون نیاز به نسخه ( )OTCمورد تأیید
ایالت برای  Medi-Calمیشود.

ردیف  4محدود به داروهای
غیرترجیحی برند است.

هزینه ذخیره یکماهه از داروهای
ردیف  4که از داروخانه عضو شبکه
دریافت شود

پوشش محدود به داروهای بدون نیاز
به نسخه مورد تأیید ایالت برای
 Medi-Calمیشود که نیازمند تجویز
از سوی ارائهدهندهتان هستند).
داروهای ردیف 5

هزینه ذخیره یکماهه از داروهای
ردیف  5که از داروخانه عضو شبکه
دریافت شود.

فهرست دارویی این طرح ،ردیف  5را
شامل نمیشود.

پوشش تکمیلی دارو از طریق
 Medi-Calارائه میشود .برای
جزئیات ،به دفترچه راهنمای اعضا
مراجعه کنید.

پوشش دارویی تکمیلی برای داروهای
بدون نیاز به نسخه ( )OTCاز طریق
 Medi-Calارائه میشود .برای
جزئیات ،به دفترچه راهنمای اعضا
مراجعه کنید.
تعرفه سهم بیمار شما برای ذخیره
یکماهه ( 30روزه) مبلغ $0.00
برای هر نسخه است.
ردیف  5محدود به داروهای تخصصی
میشود.
پوشش تکمیلی دارو از طریق
 Medi-Calارائه میشود .برای
جزئیات ،به دفترچه راهنمای اعضا
مراجعه کنید.

پیام مهم درباره آنچه برای واکسنها میپرداز ید  -طر ح ما بیشتر واکسنهای بخش  Dرا بهصورت رایگان به شما
ارائه میدهد .برای اطلاعات بیشتر با مرکز خدمات اعضا تماس بگیر ید.

اگر سؤالی دارید ،لطفا ً بین ساعات  8:00صبح تا  8:00شب از  1اکتبر تا  31مارس (به جز کریسمس و روز
شکرگزاری) در هفت روز هفته و از  1آوریل تا  30سپتامبر از دوشنبه تا جمعه (به جز تعطیالت) با
) Anthem MediBlue FullDual Advantage (HMO D-SNPبه شماره )1-833-707-3129 (TTY: 711
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 .Fتغییرات اداری
( 2022این سال)

( 2023سال آینده)

مدیر مزایای دارویی ()PBM

نام مدیر مزایای داروخانه شما
 IngenioRxاست.

نام مدیر مزایای داروخانه شما
 CarelonRxاست .این تغییر نام
تأثیری بر مزایای شما و نحوه دریافت
داروهای تجویزیتان نخواهد داشت.

دستورالعملهای احتیاطی

این طرح خدمات برنامهریزی
احتیاطی را ارائه نمیدهد.

شما به منبعی آنالین برای برنامهریزی
مراقبت  Advantageدسترسی
خواهید داشت.

فهرست دارویی

این طرح از فهرست دارویی MMP

این طرح از فهرست دارویی
 Advantageاستفاده میکند.

استفاده میکند.

لطفا ً برای اطالع از اینکه آیا پوشش
داروهای مصرفیتان تغییری کرده
است یا خیر ،به فهرست دارویی
مراجعه کنید.

 .Gانتخاب طرح
 .G1ماندن در طرح ما
امیدواریم که همچنان عضو طرح ما بمانید .برای ماندن در طرح ما ،نیازی نیست که کاری انجام دهید .اگر به طرح
 Medicareدیگری یا به  Original Medicareجابهجا نمیشوید ،عضویت شما در طرح ما بهطور خودکار برای سال
 2023ادامه مییابد.
 .G2تغییر طرح
بیشتر افراد دارای  Medicareمیتوانند در زمانهای خاصی در طول سال ،به عضویت خود پایان دهند .چون Medi-Cal

دارید ،ممکن است بتوانید به عضویت خود در طرح ما پایان بدهید یا یک بار در هر دوره ثبتنام ویژه که در زیر آمده
است ،به طرح دیگری جابهجا شوید:
•
•
•

ژانویه تا مارس
آوریل تا ژوئن
جوالی تا سپتامبر

اگر سؤالی دارید ،لطفا ً بین ساعات  8:00صبح تا  8:00شب از  1اکتبر تا  31مارس (به جز کریسمس و روز
شکرگزاری) در هفت روز هفته و از  1آوریل تا  30سپتامبر از دوشنبه تا جمعه (به جز تعطیالت) با
) Anthem MediBlue FullDual Advantage (HMO D-SNPبه شماره )1-833-707-3129 (TTY: 711
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عالوه بر این دورههای ثبتنام ویژه ،میتوانید در بازههای زمانی زیر نیز به عضویت خود در طرح ما پایان دهید:
•

دوره ساالنه ثبتنام ،که از  15اکتبر تا  7دسامبر ادامه دارد .اگر طرح جدیدی را در این دوره انتخاب
کنید ،عضویت شما در طرح ما در  31دسامبر پایان مییابد و عضویت شما در طرح جدید از  1ژانویه
شروع میشود.

•

دوره ثبتنام آزاد  Medicare Advantageکه از  1ژانویه تا  31مارس ادامه دارد .اگر طرح جدیدی
را در این دوره انتخاب کنید ،عضویت شما در طرح جدید از اولین روز ماه بعدی شروع میشود.

ممکن است وضعیتهای دیگری وجود داشته باشد که در آنها واجد شرایط ایجاد تغییر در وضعیت ثبتنام خود باشید.
برای مثال:
•

اگر از محدوده خدماتی ما نقلمکان کنید،

•

اگر واجد شرایط بودن شما برای  Medi-Calیا کمک اضافی (” )“Extra Helpتغییر کند ،یا

•

اگر اخیرا ً ساکن آسایشگاه یا بیمارستان مراقبتهای بلندمدت شدهاید ،در حال حاضر در آنها مراقبت
دریافت میکنید یا اخیرا ً از آنها ترخیص شدهاید.

خدمات  Medicareشما
برای دسترسی به خدمات  Medicareخود ،سه گزینه دارید .با انتخاب هر یک از این گزینهها ،بهطور خودکار به عضویت
خود در طرح ما پایان میدهید.

اگر سؤالی دارید ،لطفا ً بین ساعات  8:00صبح تا  8:00شب از  1اکتبر تا  31مارس (به جز کریسمس و روز
شکرگزاری) در هفت روز هفته و از  1آوریل تا  30سپتامبر از دوشنبه تا جمعه (به جز تعطیالت) با
) Anthem MediBlue FullDual Advantage (HMO D-SNPبه شماره )1-833-707-3129 (TTY: 711
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 .1میتوانید طرح خود را تغییر دهید به:

آنچه باید انجام دهید:

یکی دیگر از طرحهای سالمت Medicare

در  24س اعت شبانهرو ز و  7ر وز هفت ه با Medicare
ب ه شماره )1-800-MEDICARE (1-800-633-4227
تماس بگیری د .کاربران  TTYباید با شمار ه
 1-877-486-2048تماس بگیرند.

برای طرح پرسش در زمین ه  ،PACEبا شماره
) 1-855-921-PACE (7223بگیرید.
اگر به کمک یا اطالعات بیشتر نیاز دارید:
• روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت  8:00صبح تا
 5:00عصر با برنامه حمایت و مشاوره بیمه سالمت
) California (HICAPبه شماره
 1-800-434-0222تماس بگیرید .برای اطالعات
بیشتر یا یافتن یکی از دفاتر  HICAPدر منطقه خود،
لطفا ً به وبسایت
www.aging.ca.gov/Programs_and_Services/
Medicare_Counseling/

مراجعه کنید.
یا
در یکی از طرحهای جدید  Medicareثبتنام کنید.
با شروع پوشش طرح جدید شما ،عضویتتان در طرح
 Medicareما بهطور خودکار لغو میشود.
طرح  Medi-Calشما ممکن است تغییر کند.

اگر سؤالی دارید ،لطفا ً بین ساعات  8:00صبح تا  8:00شب از  1اکتبر تا  31مارس (به جز کریسمس و روز
شکرگزاری) در هفت روز هفته و از  1آوریل تا  30سپتامبر از دوشنبه تا جمعه (به جز تعطیالت) با
) Anthem MediBlue FullDual Advantage (HMO D-SNPبه شماره )1-833-707-3129 (TTY: 711
تماس بگیرید .این تماس رایگان است .برای اطالعات بیشتر ،به نشانی shop.anthem.com/medicare/ca
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 .2میتوانید طرح خود را تغییر دهید به:

آنچه باید انجام دهید:

 Original Medicareبا یک طرح جداگانه
داروهای نسخهای Medicare

در  24ساعت شبانهروز و  7روز هفته با  Medicareبه
شماره )1-800-MEDICARE (1-800-633-4227
تماس بگیرید .کاربران  TTYباید با شماره
 1-877-486-2048تماس بگیرند.
اگر به کمک یا اطالعات بیشتر نیاز دارید:
• روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت  8:00صبح تا
 5:00عصر با برنامه حمایت و مشاوره بیمه سالمت
) California (HICAPبه شماره
 1-800-434-0222تماس بگیرید .برای اطالعات
بیشتر یا یافتن یکی از دفاتر  HICAPدر منطقه خود،
لطفا ً به وبسایت
www.aging.ca.gov/Programs_and_Services/
Medicare_Counseling/

مراجعه کنید.
یا
در یک طرح جدید داروهای نسخهای  Medicareثبتنام
کنید.
با شروع پوشش  Original Medicareشما ،عضویتتان
در طرح ما بهطور خودکار لغو میشود.
طرح  Medi-Calشما تغییری نخواهد کرد.

اگر سؤالی دارید ،لطفا ً بین ساعات  8:00صبح تا  8:00شب از  1اکتبر تا  31مارس (به جز کریسمس و روز
شکرگزاری) در هفت روز هفته و از  1آوریل تا  30سپتامبر از دوشنبه تا جمعه (به جز تعطیالت) با
) Anthem MediBlue FullDual Advantage (HMO D-SNPبه شماره )1-833-707-3129 (TTY: 711
تماس بگیرید .این تماس رایگان است .برای اطالعات بیشتر ،به نشانی shop.anthem.com/medicare/ca
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 .3میتوانید طرح خود را تغییر دهید به:

آنچه باید انجام دهید:

 Original Medicareبدون یک طرح جداگانه
داروهای نسخهای Medicare

در  24س اعت شبانهرو ز و  7ر وز هفت ه با Medicare
ب ه شماره )1-800-MEDICARE (1-800-633-4227
تماس بگیری د .کاربران  TTYباید با شمار ه
 1-877-486-2048تماس بگیرند.

توجه :اگر به  Original Medicareجابهجا شوید و
در یک طرح جداگانه داروهای نسخهای
 Medicareثبتنام نکنید Medicare ،میتواند شما
را در یک طرح دارویی ثبتنام کند ،مگر اینکه شما
به  Medicareاعالم کنید که مایل به این کار نیستید.
تنها زمانی باید پوشش داروهای نسخهای را قطع
کنید که پوشش دارویی را از منبعی دیگر مانند
کارفرما یا اتحادیه ،دریافت کنید .اگر درباره نیاز
خود به پوشش دارویی سؤالی دارید ،روزهای
دوشنبه تا جمعه از ساعت  8:00صبح تا
 5:00عصر با برنامه حمایت و مشاوره بیمه سالمت
) California (HICAPبه شماره
 1-800-434-0222تماس بگیرید .برای اطالعات
بیشتر یا یافتن یکی از دفاتر  HICAPدر منطقه
خود ،لطفا ً به وبسایت
www.aging.ca.gov/Programs_and_Services/
 Medicare_Counseling/مراجعه کنید.

اگر به کمک یا اطالعات بیشتر نیاز دارید:
• روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت  8:00صبح تا
 5:00عصر با برنامه حمایت و مشاوره بیمه سالمت
) California (HICAPبه شماره
 1-800-434-0222تماس بگیرید .برای اطالعات
بیشتر یا یافتن یکی از دفاتر  HICAPدر منطقه خود،
لطفا ً به وبسایت
www.aging.ca.gov/Programs_and_Services/
 Medicare_Counseling/مراجعه کنید.

با شروع پوشش  Original Medicareشما ،عضویتتان
در طرح ما بهطور خودکار لغو میشود.
طرح  Medi-Calشما تغییری نخواهد کرد.

خدمات  Medi-Calشما
برای سؤاالت مربوط به نحوه دریافت خدمات  Medi-Calبعد از ترک طرح ،روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت
 8:00صبح تا  6:00عصر با  Health Care Optionsبه شماره  1-844-580-7272تماس بگیرید .کاربران  TTYباید با
 1-800-430-7077تماس بگیرند .بپرسید که پیوستن به طرح دیگر یا بازگشت به  Original Medicareچه تأثیری بر
نحوه دریافت پوشش  Medi-Calشما دارد.

 .Hدریافت راهنمایی
 .H1طرح ما
اگر سؤالی دارید ،ما آماده کمک به شما هستیم .در روزها و ساعات اداری اعالمشده ،با مرکز خدمات اعضا به شمارههای
مندرج در پایین صفحه تماس بگیرید .این تماسها رایگان هستند.

اگر سؤالی دارید ،لطفا ً بین ساعات  8:00صبح تا  8:00شب از  1اکتبر تا  31مارس (به جز کریسمس و روز
شکرگزاری) در هفت روز هفته و از  1آوریل تا  30سپتامبر از دوشنبه تا جمعه (به جز تعطیالت) با
) Anthem MediBlue FullDual Advantage (HMO D-SNPبه شماره )1-833-707-3129 (TTY: 711
تماس بگیرید .این تماس رایگان است .برای اطالعات بیشتر ،به نشانی shop.anthem.com/medicare/ca
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دفترچه راهنمای اعضا را بخوانید
دفترچه راهنمای اعضا ،توضیح حقوقی و مفصلی از مزایای طرح ما است .این دفترچه حاوی جزئیاتی درباره مزایا برای
سال  2023میباشد .و حقوق شما و مقرراتی را توضیح میدهد که باید برای دریافت خدمات و داروهای نسخهای تحت
پوشش ما رعایت کنید.
دفترچه راهنمای اعضای سال  2023تا  15اکتبر در دسترس قرار میگیرد .همچنین برای اطالع از اینکه آیا سایر تغییرات
در مزایا بر شما اثرگذار هستند یا خیر ،میتوانید دفترچه راهنمای اعضا را مرور کنید .نسخهای بهروز از دفترچه راهنمای
اعضا در وبسایت ما به نشانی  shop.anthem.com/medicare/caموجود است .همچنین میتوانید برای دریافت
اطالعات بهروز با مرکز خدمات اعضا به شماره مندرج در پایین صفحه تماس بگیرید و از ما بخواهید که دفترچه راهنمای
اعضا برای سال  2023را برایتان پست کنیم.
وبسایت ما
میتوانید به وبسایت ما به نشانی  shop.anthem.com/medicare/caمراجعه کنید .یادآور میشویم که
وبسایت ما حاوی بهروزترین اطالعات در مورد شبکه ارائهدهندگان خدمات و داروخانههای ما
( )Provider and Pharmacy Directoryو فهرست دارویی ما ( )List of Covered Drugsمیباشد.

 .H2برنامه حمایت و مشاوره بیمه درمانی ()HICAP
همچنین میتوانید با برنامه «مساعدت بیمه سالمت ایالتی» ( )SHIPتماس بگیرید .در  SHIP ،Californiaرا «برنامه
حمایت و مشاوره بیمه درمانی» ( )HICAPمینامند .مشاوران  HICAPمیتوانند به شما در درک گزینههای خود در طرح
کمک کرده و به پرسشهای شما درباره تغییر طرحها پاسخ دهند HICAP .با ما یا با دیگر شرکتهای بیمه یا طرحهای
سالمت ارتباطی ندارد HICAP .در همه شهرستانها مشاوران آموزشدیده دارد و این خدمات رایگان است .شماره تلفن
 HICAP 1-800-434-0222است .برای کسب اطالعات بیشتر یا یافتن یکی از دفاتر  HICAPدر منطقه خود ،لطفا ً به
نشانی  www.aging.ca.gov/Programs_and_Services/Medicare_Counseling/مراجعه کنید.

 .H3برنامه بازرس حقوقی
برنامه «بازرس حقوقی اتحادیه مصرفکنندگان سالمت» میتواند در صورتی که با طرح ما مشکلی داشته باشید به شما
کمک کند .خدمات بازرس حقوقی رایگان و به همه زبانها قابل ارائه است .برنامه «بازرس حقوقی اتحادیه مصرفکنندگان
سالمت»:
•

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

•

اطمینان حاصل میکنند که شما اطالعات مربوط به حقوق و حفاظتهای خود و نحوه رفع نگرانیهایتان
را در اختیار دارید.

•

با ما یا با دیگر شرکتهای بیمه یا طرحهای سالمت ارتباطی ندارند .شماره تماس «برنامه بازرس
حقوقی اتحادیه مصرفکنندگان سالمت»  1-888-804-3536است.

اگر سؤالی دارید ،لطفا ً بین ساعات  8:00صبح تا  8:00شب از  1اکتبر تا  31مارس (به جز کریسمس و روز
شکرگزاری) در هفت روز هفته و از  1آوریل تا  30سپتامبر از دوشنبه تا جمعه (به جز تعطیالت) با
) Anthem MediBlue FullDual Advantage (HMO D-SNPبه شماره )1-833-707-3129 (TTY: 711
تماس بگیرید .این تماس رایگان است .برای اطالعات بیشتر ،به نشانی shop.anthem.com/medicare/ca
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Medicare .H4
برای دریافت مستقیم اطالعات از  ،Medicareدر  24ساعت شبانهروز و  7روز هفته با
) 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227تماس بگیرید .کاربران  TTYباید با شماره  1-877-486-2048تماس
بگیرند.
وبسایت Medicare

میتوانید به وبسایت ) Medicare (www.medicare.govمراجعه کنید .اگر تصمیم بگیرید عضویتتان در طرح را لغو
کنید و به طرح  Medicareدیگری بپیوندید ،اطالعاتی در مورد هزینهها ،پوششها و درجهبندی کیفیت برای کمک به
مقایسه طرحها در وبسایت  Medicareدر دسترس است.
میتوانید با استفاده از ابزار طرحیاب  Medicareدر وبسایت  ،Medicareاطالعات مربوط به طرحهای Medicare
موجود در منطقهتان را پیدا کنید( .برای اطالعات مربوط به طرحها ،به  www.medicare.govمراجعه و روی
«طرحیاب ( »)Find plansکلیک کنید).
 Medicareو شما 2023

شما میتوانید دفترچه راهنمای « Medicareو شما  »2023را بخوانید .هر ساله در فصل پاییز ،این دفترچه برای افراد
دارای  Medicareارسال پستی میشود .خالصهای از مزایای  ،Medicareحقوق ،محافظتها و پاسخ به پرسشهای
متداول درباره  Medicareدر این دفترچه آمده است .این دفترچه به زبانهای اسپانیایی ،چینی و ویتنامی نیز قابل
ارائه است.
اگر نسخهای از این دفترچه ندارید ،میتوانید آن را از وبسایت
) Medicare (www.medicare.gov/Pubs/pdf/10050-medicare-and-you.pdfدریافت کنید
یا در  24ساعت شبانهروز و  7روز هفته با شماره ) 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227تماس بگیرید.
کاربران  TTYباید با شماره  1-877-486-2048تماس بگیرند.
 .H5سازمان مراقبت درمانی مدیریتشده California
سازمان مراقبت درمانی مدیریتشده  Californiaمسئولیت کنترل و نظارت بر طرحهای خدمات بهداشتی درمانی را بر عهده
دارد .مرکز پشتیبانی  DMHCمیتواند در خصوص درخواستهای تجدیدنظر یا شکایات از خدمات  Medi-Calبه شما کمک
کند .اگر از طرح سالمت خود شکایتی دارید ،باید قبل از تماس با سازمان ،ابتدا با طرح سالمت خود به شماره
) 1-833-707-3129 (TTY: 711تماس بگیرید و از روال شکایت طرح سالمت خود استفاده کنید .استفاده از این روش شکایت
بر حقوق قانونی شما یا جبران خساراتی که ممکن است واجد شرایط آن باشید تأثیر منفی نمیگذارد .اگر در مورد شکایت مربوط
به موارد اورژانسی ،شکایتی که توسط طرح سالمت شما به طور رضایتبخشی حل و فصل نشده ،یا شکایتی که بیش از 30
روز بینتیجه مانده است نیاز به کمک دارید ،میتوانید برای مساعدت با اداره تماس بگیرید .همچنین ممکن است برای بررسی
مستقل پزشکی ( )IMRواجد شرایط باشید .اگر شما واجد شرایط  IMRباشید ،فرایند  IMRبازنگری بیطرفانهای درباره
تصمیمگیریهای پزشکی انجامشده توسط یک طرح سالمت در ارتباط با مواردی از قبیل ضرورت پزشکی خدمات یا درمان
پیشنهادی ،تصمیمات مرتبط با پوشش برای درمانهای دارای ماهیت تجربی یا آزمایشی یا موارد اختالفنظر درباره پرداختها
برای خدمات فوری یا اورژانسی پزشکی ارائه خواهد داد .این سازمان یک شماره تلفن رایگان ( )1-888-466-2219و یک خط
 TDDبه شماره ( )1-877-688-9891برای افراد دارای مشکل شنوایی یا گفتاری دارد .وبسایت سازمان
 www.dmhc.ca.govحاوی فرمهای شکایت ،فرمهای درخواست  IMRو دستورالعملهای آنالین میباشد.
اگر سؤالی دارید ،لطفا ً بین ساعات  8:00صبح تا  8:00شب از  1اکتبر تا  31مارس (به جز کریسمس و روز
شکرگزاری) در هفت روز هفته و از  1آوریل تا  30سپتامبر از دوشنبه تا جمعه (به جز تعطیالت) با
) Anthem MediBlue FullDual Advantage (HMO D-SNPبه شماره )1-833-707-3129 (TTY: 711
تماس بگیرید .این تماس رایگان است .برای اطالعات بیشتر ،به نشانی shop.anthem.com/medicare/ca
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