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تؼطية صحتك ﻭاألدﻭية فﻱ رطة Anthem MediBlue Full Dual Advantage
)(HMO D-SNP

مﻗدمة كتيب األػضا؏
يﺧﺑرك كتيﺏ ﺍألﻋضﺎ؏ هذﺍ ،ﺍلمﻌرﻭﻑ أيضﺎ ﺑﺎسم دليل ﺍلتﻐطية ﺑمﻌلﻭمﺎت ﺣﻭل تﻐطيتك ﺑمﻭﺟﺏ ﺧطتنﺎ ﺣتﻯ
 31ديسمﺑر  .2023ﻓهﻭ يﻭضﺢ ﺧدمﺎت ﺍلرﻋﺎية ﺍلصﺣية ،ﻭﺧدمﺎت ﺍلصﺣة ﺍلسلﻭكية *ﺍلصﺣة ﺍلﻌقلية
ﻭﺍضطرﺍﺏ تﻌﺎطﻱ ﺍلمﻭﺍد) ،ﻭتﻐطية أدﻭية ﺍلﻭصﻓﺎت ﺍلطﺑية ،ﻭﺍلﺧدمﺎت ﻭﻭسﺎۮل ﺍلدﻋم طﻭيلة ﺍألﺟل.
تسﺎﻋدك ﺍلﺧدمﺎت ﻭﻭسﺎۮل ﺍلدﻋم طﻭيلة ﺍألﺟل ﻋلﻯ ﺍلﺑقﺎ؏ ﻓﻱ ﺍلمنزل ﺑدال من ﺍلذهﺎﺏ  إلﻯ دﺍر تمريض أﻭ
مستشﻓﻯ .ﻭتظهر ﺍلمصطلﺣﺎت ﺍلرۮيسية ﻭتﻌريﻓﺎتهﺎ ﻓﻱ ﺍلﻓصل ﺍألﺧير من كتيﺏ ﺍألﻋضﺎ؏ ﺍلﺧﺎص ﺑك.
يؼد ﻫذا الكتيب مستندا ﻗانﻭنيا مﻫما .يرخﻯ االحتفاظ به فﻱ مكان آمن.
ﻭ إذﺍ ذكر كتيﺏ ﺍألﻋضﺎ؏ هذﺍ ❞نﺣن❝ أﻭ ❞نﺎ❝ أﻭ ❞لدينﺎ❝ أﻭ ❞ﺧطتنﺎ❝ ،ﻓهذﺍ يﻌنﻱ ﺧطة
).Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP
ATTENTION: If you speak If you speak English, Spanish, Chinese, Vietnamese,
Tagalog, Korean, Armenian, Persian, Russian, Arabic, Cambodian, 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.
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مسﺎ؏ ﻋلﻯ مدﺍر ﺍألسﺑﻭع *مﺎ ﻋدﺍ أيﺎم ﻋيد ﺍلشكر ﻭﻋيد ﺍلميألد) ﺑدﺍية من  1أكتﻭﺑر ﺣتﻯ  31مﺎرس ،ﻭمن
ﺍالثنين ﺣتﻯ ﺍلﺟمﻌة *مﺎ ﻋدﺍ أيﺎم ﺍإلﺟﺎزﺍت) من  1أﺑريل ﺣتﻯ  30سﺑتمﺑر .ﺍلمكﺎلمة مﺟﺎنية .لمزيد من
المؼلﻭمات ،تﻓضل ﺑزيﺎرة هذﺍ ﺍلمﻭقﻊ .shop.anthem.com/medicare/ca
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يمكنك ﺍلﺣصﻭل ﻋلﻯ هذﺍ ﺍلمستند مﺟﺎنﺎ ﺑتنسيقﺎت أﺧرﻯ كأن تكﻭن مطﺑﻭﻋة ﺑأﺣرﻑ كﺑيرة ﻭ/أﻭ
ﺑطريقة ﺑرﺍيل ﻭ/أﻭ مسﺟلة صﻭتيﺎ .ﺍتصل ﻋلﻯ ) ،1-833-707-3129 (TTY: 711من ﺍالثنين  إلﻯ
ﺍلﺟمﻌة ،من ﺍلسﺎﻋة  8صﺑﺎﺣﺎ ﺣتﻯ  8مسﺎ؏ .ﺍلمكﺎلمة مﺟﺎنية .ﻋند ﺍالتصﺎل ،أﺧﺑرنﺎ  إذﺍ كنت تريد
أن يكﻭن ذلك طلﺑﺎ ثﺎﺑتﺎ .ﻭيﻌنﻱ ذلك أننﺎ سنرسل نﻓس ﺍلمستندﺍت ﺑﺎلتنسيﻕ ﻭﺍللﻐة ﺍلمطلﻭﺑين من
ﺟﺎنﺑك كل ﻋﺎم .يمكنك أيضﺎ ﺍالتصﺎل ﺑنﺎ لتﻐيير أﻭ  إلﻐﺎ؏ طلﺏ ثﺎﺑت .يمكنك أيضﺎ ﺍلﻌثﻭر ﻋلﻯ
مستندﺍتك ﻋﺑر ﺍإلنترنت ﻋلﻯ ﺍلمﻭقﻊ ﺍإللكترﻭنﻱ .shop.anthem.com/medicare/ca
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إربل؏ المسؤﻭلية
❖

 Anthem Blue Crossهﻱ ﺧطة  HMO D-SNPمﻊ ﻋقد  Medicareﻭﻋقد مﻊ ﺑرنﺎمﺞ
 .California Medicaidيﻌتمد ﺍلتسﺟيل ﻓﻱ  Anthem Blue Crossﻋلﻯ تﺟديد ﺍلﻌقد.
 Anthem Blue Crossهﻭ ﺍالسم ﺍلتﺟﺎرﻱ ل .Blue Cross of California -ﻭهﻱ مرﺧص له
مستقل ل Anthem .Blue Cross Association -هﻱ ﻋألمة تﺟﺎرية مسﺟلة ل-
.Anthem Insurance Companies, Inc.

❖

هذه ليست قﺎۮمة كﺎملة .ﻓمﻌلﻭمﺎت ﺍلمزﺍيﺎ مﺟرد ملﺧص مﻭﺟز ﻭال تمثل ﻭصﻓﺎ كﺎمأل للمزﺍيﺎ.
لمزيد من ﺍلمﻌلﻭمﺎت ،ﺍتصل ﺑمسؤﻭلﻱ ﺍلﺧطة أﻭ ﺍقرأ كتيﺏ ﺍألﻋضﺎ؏ ﺍلﺧﺎص ﺑﺧطة
).Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP

❖

 إن ﺍستﺧدﺍم ﺍألدﻭية ﺍألﻓيﻭنية لﻌألج ﺍأللم ألكثر من سﺑﻌة أيﺎم ،له مﺧﺎطر ﺟسيمة مثل  -ﺍإلدمﺎن،
أﻭ تﺑﻌﺎت تنﺎﻭل ﺟرﻋة زﺍۮدة ،أﻭ قد يؤدﻱ  إلﻯ ﺍلمﻭت  .إذﺍ ﺍستمر ﺍأللم ،ﻓتﺣدث مﻊ طﺑيﺑك
ﺑﺧصﻭص ﻋألﺟﺎت ﺑديلة ذﺍت مﺧﺎطر أقل .ﺑﻌض ﺍلﺧيﺎرﺍت ﺍلتﻱ يﺟﺏ أن تسأل طﺑيﺑك ﻋنهﺎ
هﻱ :ﺍألدﻭية ﻏير ﺍألﻓيﻭنية ،أﻭ ﺍلﻭﺧز ﺑﺎإلﺑر ،أﻭ ﺍلﻌألج ﺍلطﺑيﻌﻱ لمﻌرﻓة مﺎ  إذﺍ كﺎنت منﺎسﺑة
لك .ﺍكتشﻑ كيﻑ تﻐطﻱ ﺧطتك هذه ﺍلﺧيﺎرﺍت من ﺧألل ﺍالتصﺎل ﺑﺧدمﺎت ﺍألﻋضﺎ؏ ﻋلﻯ
).1-833-707-3129 (TTY: 711

❖ ﻭتؤهل ﺍلتﻐطية ﺑمﻭﺟﺏ ﺧطة Anthem MediBlue Full Dual Advantage
) (HMO D-SNPتﻐطية ﺍلرﻋﺎية ﺍلصﺣية ﺍلتﻱ تسمﻯ "ﺍلﺣد ﺍألدنﻯ من ﺍلتﻐطية ﺍألسﺎسية ".ﻓهﻱ

تضمن ﺣمﺎية ﺍلمريض ﻭمتطلﺑﺎت مشﺎركة ﺍلمسؤﻭلية ﺍلﻓردية طﺑقﺎ لقﺎنﻭن ﺍلرﻋﺎية ﺑأسﻌﺎر
مﻌقﻭلة * .)ACAﻭيرﺟﻯ زيﺎرة مﻭقﻊ دﺍۮرة ﺍإليرﺍدﺍت ﺍلدﺍﺧلية * )IRSﺍإللكترﻭنﻱ ﻋلﻯ
 www.irs.gov/Affordable-Care-Act/Individuals-and-Familiesللﺣصﻭل ﻋلﻯ مزيد من
ﺍلمﻌلﻭمﺎت ﻋن متطلﺑﺎت مشﺎركة ﺍلمسؤﻭلية ﺍلﻓردية.
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اﻟﻓصﻝ  :1بﺩاﻳة اﻟﻌضوﻳة
مﻗدمة
يضم هذﺍ ﺍلﻓصل مﻌلﻭمﺎت ﺣﻭل ) ،Anthem MediBlue Dual Advantage (HMO D-SNPﻭهﻱ ﺧطة صﺣية
تﻐطﻱ ﺟميﻊ ﺧدمﺎت  Medicareﺍلﺧﺎصة ﺑك ،ﻭتنسﻕ ﺟميﻊ ﺧدمﺎت  Medi-Calﺍلﺧﺎصة ﺑك .كمﺎ يﻭضﺢ لك
مﺎ ﺍلذﻱ تتﻭقﻌه ﻭمﺎ ﺍلمﻌلﻭمﺎت ﺍألﺧرﻯ ﺍلتﻱ ستﺣصل ﻋليهﺎ منﺎ .ﻭتظهر ﺍلمصطلﺣﺎت ﺍلرۮيسية ﻭتﻌريﻓﺎتهﺎ
ﻓﻱ ﺍلﻓصل ﺍألﺧير من كتيﺏ ﺍألﻋضﺎ؏ ﺍلﺧﺎص ﺑك.
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 .Aمرحبا بكم فﻱ رطتنا
تﻭﻓر ﺧطتنﺎ ﺧدمﺎت  Medicareﻭ Medi-Calلألﻓرﺍد ﺍلمؤهلين لكأل ﺍلﺑرنﺎمﺟين .تضم ﺧطتنﺎ ﺍألطﺑﺎ؏
ﻭﺍلمستشﻓيﺎت ﻭﺍلصيدليﺎت ﻭمقدمﻱ ﺍلﺧدمﺎت ﻭﻭسﺎۮل ﺍلدﻋم طﻭيلة ﺍألﺟل ﻭمقدمﻱ ﺧدمﺎت ﺍلصﺣة ﺍلسلﻭكية
 إضﺎﻓة  إلﻯ مقدمﻱ ﺧدمﺎت ﺁﺧرين .كمﺎ تضم أيضﺎ منسقﻭ ﺍلرﻋﺎية ﻭﻓرﻕ ﺍلرﻋﺎية لمسﺎﻋدتك ﻋلﻯ  إدﺍرة
مقدمﻱ ﺍلﺧدمﺎت ﻭﺍلﺧدمﺎت ﺍلﺧﺎصة ﺑك .ﻭهم يﻌملﻭن ﺟميﻌﺎ مﻌﺎ لتﻭﻓير ﺍلرﻋﺎية ﺍلتﻱ تﺣتﺎج  إليهﺎ.
لقد قدمت  Anthem Blue Crossﺍلﺧدمﺎت لسكﺎن ﻭالية كﺎليﻓﻭرنيﺎ ألكثر من  75ﻋﺎمﺎ .ﻭﻓﻱ
 ،Anthem Blue Crossنكرس ﺟهﻭدنﺎ لتقديم رﻋﺎية أﻓضل ألﻋضﺎۮنﺎ ﻭتﻭﻓير قيمة أﻓضل لﻌمألۮنﺎ
ﻭﺍلمسﺎﻋدة ﻓﻱ تﺣسين صﺣة مﺟتمﻌﺎتنﺎ.
 .Bالمؼلﻭمات حﻭل  MedicareﻭMedi-Cal
Medicare .B1

 Medicareهﻭ ﺑرنﺎمﺞ ﺍلتأمين ﺍلصﺣﻱ ﺍلﻓيدرﺍلﻱ ﺍلمﺧصص لمﺎ يلﻱ:
• ﺍألشﺧﺎص ﺑﻌمر  65ﻋﺎمﺎ أﻭ أكﺑر،
• ﺑﻌض ﺍألشﺧﺎص ﺍألصﻐر من  65ﻋﺎمﺎ ﺍلذين يﻌﺎنﻭن  إﻋﺎقﺎت مﻌينة ،ﻭ
• ﺍألشﺧﺎص ﺍلمصﺎﺑﻭن ﺑمرض كلﻭﻱ ﻓﻱ ﺍلمرﺣلة ﺍألﺧيرة *ﻓشل كلﻭﻱ).
Medi-Cal .B2

 Medi-Calهﻭ ﺍسم ﺑرنﺎمﺞ  Medicaidﻓﻱ  .Californiaتدير ﺍلﻭالية ﺑرنﺎمﺞ  ،Medi-Calكمﺎ تسدد
مستﺣقﺎته ﺍلﻭالية ﻭﺍلﺣكﻭمة ﺍلﻓيدرﺍلية .يسﺎﻋد  Medi-Calﺍألشﺧﺎص ذﻭﻱ ﺍلدﺧل ﻭﺍلمﻭﺍرد ﺍلمﺣدﻭدة ﻋلﻯ
دﻓﻊ تكﺎليﻑ ﺍلﺧدمﺎت ﻭﺍلدﻋم طﻭيلة ﺍألﺟل * )LTSSﻭﺍلتكﺎليﻑ ﺍلطﺑية .يﻐطﻱ ﺍلﺧدمﺎت ﻭﺍألدﻭية ﺍإلضﺎﻓية
ﺍلتﻱ ال يﻐطيهﺎ ﺑرنﺎمﺞ .Medicare
تقرر كل ﻭالية مﺎ يلﻱ:
• مﺎ ﺍلذﻱ يتم ﺍﺣتسﺎﺑه كدﺧل ﻭمﻭﺍرد،
• من هﻭ ﺍلمؤهل،
• مﺎ ﺍلﺧدمﺎت ﺍلمشمﻭلة ﻓﻱ ﺍلتﻐطية ،ﻭ
• تكلﻓة ﺍلﺧدمﺎت.
ﻭيمكن للﻭاليﺎت تﺣديد كيﻓية  إدﺍرة ﺑرﺍمﺟهﺎ طﺎلمﺎ أنهﺎ ترﺍﻋﻱ ﺍلقﻭﺍﻋد ﺍلﻓيدرﺍلية.
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ﻭﺍﻓﻕ مسؤﻭلﻭ  Medicareﻭﻭالية  Californiaﻋلﻯ ﺧطتنﺎ .يمكنك ﺍلﺣصﻭل ﻋلﻯ ﺧدمﺎت ﺑرنﺎمﺟﻱ
 Medicareﻭ  Medi-Calﻭمن ﺧألل ﺧطتنﺎ طﺎلمﺎ:
• ﺍﺧترنﺎ أن نقدم ﺍلﺧطة ،ﻭ
• يسمﺢ لنﺎ ﺑرنﺎمﺞ  Medicareﻭﻭالية  Californiaﺑﺎالستمرﺍر ﻓﻱ تقديم هذه ﺍلﺧطة.
ﻭﺣتﻯ  إذﺍ تﻭقﻓت ﺧطتنﺎ ﻋن ﺍلﻌمل ﻓﻱ ﺍلمستقﺑل ،ﻓلن تتأثر أهلية ﺣصﻭلك ﻋلﻯ ﺧدمﺎت  Medicareﻭ
.Medi-Cal

 .Cمزايا رطتنا
ستﺣصل ﺍآلن ﻋلﻯ ﺟميﻊ ﺧدمﺎت  Medicareﻭ  Medi-Calﺍلمﻐطﺎة من ﺧطتنﺎ ،ﺑمﺎ ﻓﻱ ذلك أدﻭية ﺍلﻭصﻓﺎت
ﺍلطﺑية .ال تدفغ أﻱ مبالغ إضافية لبلنضمام لﻫذه الرطة الصحية.
نﺣن نسﺎﻋد ﻓﻱ ﺟﻌل مزﺍيﺎ  Medicareﻭ Medi-Calﺍلﺧﺎصة ﺑك تﻌمل ﺑشكل أﻓضل مﻌﺎ ﻭتﻌمل ﺑشكل أﻓضل
من أﺟلك .ﻓيمﺎ يلﻱ ﺑﻌض ﺍلمميزﺍت:
• يمكنك ﺍلتﻌﺎمل مﻌنﺎ لتلﺑية كل ﺍﺣتيﺎﺟﺎت ﺍلرﻋﺎية ﺍلصﺣية ﺍلﺧﺎصة ﺑك.
• سيﺧصص لك ﻓريﻕ رﻋﺎية يسﺎﻋدك ﻋلﻯ تسيير ﺍألمﻭر .ﻭقد يشملك ﻓريﻕ ﺍلرﻋﺎية
ﺑﺎإلضﺎﻓة  إلﻯ مقدم ﺍلرﻋﺎية أﻭ ﺍألطﺑﺎ؏ أﻭ ﺍلممرضين أﻭ ﺍلمستشﺎرين أﻭ ﺍلمتﺧصصين
ﺍآلﺧرين ﻓﻱ ﺍلرﻋﺎية ﺍلصﺣية.
• يمكنك ﺍلﻭصﻭل  إلﻯ منسﻕ ﺍلرﻋﺎية .ﻭهذﺍ هﻭ ﺍلشﺧص ﺍلذﻱ يﻌمل مﻌك ،ﻭﻓقﺎ لﺧطتنﺎ،
ﻭكذلك مﻊ ﻓريﻕ رﻋﺎيتك لمسﺎﻋدتك ﻋلﻯ تطﺑيﻕ ﺧطة ﺍلرﻋﺎية.
• يمكنك تﻭﺟيه رﻋﺎيتك ﺍلﺧﺎصة ﺑمسﺎﻋدة ﻓريﻕ ﺍلرﻋﺎية ﻭمنسﻕ ﺍلرﻋﺎية.
• سيﻌمل ﻓريﻕ ﺍلرﻋﺎية ﻭمنسﻕ ﺍلرﻋﺎية مﻌك لﻭضﻊ ﺧطة رﻋﺎية مصممة ﺧصيصﺎ لتلﺑية
ﺍالﺣتيﺎﺟﺎت ﺍلصﺣية الراصة بك .سﻭﻑ يسﺎﻋد ﻓريﻕ ﺍلرﻋﺎية ﻋلﻯ تنسيﻕ ﺍلﺧدمﺎت ﺍلتﻱ
تﺣتﺎﺟهﺎ .ﻋلﻯ سﺑيل ﺍلمثﺎل ،هذﺍ يﻌنﻱ أن ﻓريﻕ رﻋﺎيتك يتأكد ممﺎ يلﻱ:
 oأن أطﺑﺎ؏ك يﻌرﻓﻭن ﺟميﻊ ﺍألدﻭية ﺍلتﻱ تتنﺎﻭلهﺎ ﺣتﻯ يتأكدﻭﺍ من أنك تتنﺎﻭل ﺍألدﻭية
ﺍلمنﺎسﺑة ،ﻭﺑذلك يتمكن ﺍألطﺑﺎ؏ من تقليل أﻱ ﺁثﺎر ﺟﺎنﺑية قد تﺣدث ﺑسﺑﺏ ﺍألدﻭية.
 oأن نتﺎۮﺞ ﺍﺧتﺑﺎرﺍتك قد ﻭصلت  إلﻯ أطﺑﺎۮك ﻭمقدمﻱ ﺍلﺧدمﺎت ﺍآلﺧرين ،ﻋلﻯ ﺍلنﺣﻭ ﺍلمألۮم.
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األػضا؏ الخدد فﻱ ):Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP
ﻓﻱ مﻌظم ﺍلﺣﺎالت ،سيتم تسﺟيلك ﻓﻱ )Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP
للﺣصﻭل ﻋلﻯ مزﺍيﺎ  Medicareﺍلﺧﺎصة ﺑك ﻓﻱ يﻭم  1من ﺍلشهر ﺑﻌد طلﺏ ﺍلتسﺟيل ﻓﻱ
) .Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNPﻭال يزﺍل ﺑ ٳمكﺎنك ﺍلﺣصﻭل ﻋلﻯ ﺧدمﺎت
 Medi-Calمن ﺧطة  Medi-Calﺍلصﺣية ﺍلسﺎﺑقة ﺍلﺧﺎصة ﺑك لمدة شهر  إضﺎﻓﻱ .ﻭﺑﻌد ذلك ،ستتلقﻯ ﺧدمﺎت
 Medi-Calﺍلﺧﺎصة ﺑك من ﺧألل ) .Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNPﻭلن
تكﻭن هنﺎك ﻓﺟﻭة ﻓﻱ تﻐطية  Medi-Calﺍلﺧﺎصة ﺑك .ﻭيرﺟﻯ ﺍالتصﺎل ﺑنﺎ ﻋلﻯ ﺍلرقم 1-833-707-3129
* ،)TTY: 711من ﺍالثنين  إلﻯ ﺍلﺟمﻌة ،من ﺍلسﺎﻋة  8صﺑﺎﺣﺎ ﺣتﻯ ﺍلسﺎﻋة  8مسﺎ؏  ،إذﺍ كﺎنت لديك أﻱ أسۮلة.

 .Dمنطﻗة ردمات رطتنا
تشمل منطقة ﺧدمتنﺎ مقﺎطﻌتﻱ  Los AngelesﻭSanta Clara

ال يمكن أن ينضم  إلﻯ ﺧطتنﺎ  إال ﺍألشﺧﺎص ﺍلذين يقطنﻭن ﻓﻱ منطقة ﺍلﺧدمة ﺍلتﻱ نشملهﺎ.
ال يمكنك البﻗا؏ فﻱ رطتنا إذا انتﻗلت رارج منطﻗة ردمتنا .ﺍرﺟﻊ  إلﻯ الفصل  8من كتيﺏ ﺍألﻋضﺎ؏ لمزيد
من ﺍلمﻌلﻭمﺎت ﺣﻭل ﺁثﺎر ﺍلﺧرﻭج من منطقة ﺧدمتنﺎ.

 .Eما الذﻱ يخؼلك مؤﻫبل لتكﻭن ػضﻭا فﻱ الرطة
أنت مؤهل لألستﻓﺎدة من ﺧطتنﺎ طﺎلمﺎ أنك:
• تﻌيش ﻓﻱ منطقة ﺧدمتنﺎ *ال يﻌتﺑر ﺍألﻓرﺍد ﺍلمسﺟﻭنﻭن يﻌيشﻭن ﻓﻱ منطقة ﺍلﺧدمة ﺍلﺟﻐرﺍﻓية
ﻭلﻭ كﺎنﻭﺍ مﻭﺟﻭدين ﻓيهﺎ ﻓﻌليﺎ) ،ﻭ
• تﺑلﻎ من ﺍلﻌمر  21ﻋﺎمﺎ ﻭأكﺑر ﻓﻱ ﻭقت ﺍلتسﺟيل ،ﻭ
• مؤهل لألنضمﺎم  إلﻯ ﺑرنﺎمﺞ  Medicareﺍلﺟز؏  ،Aﻭ Medicareﺍلﺟز؏  ،Bﻭ
• مؤهل ﺣﺎليﺎ لﺑرنﺎمﺞ  ، Medi-Calﻭ
• كنت من مﻭﺍطنﻱ ﺍلﻭاليﺎت ﺍلمتﺣدة أﻭ مقيمﺎ ﻓﻱ ﺍلﻭاليﺎت ﺍلمتﺣدة ﺑصﻓة قﺎنﻭنية.
ﺍتصل ﺑﺧدمﺎت ﺍألﻋضﺎ؏ لمزيد من ﺍلمﻌلﻭمﺎت.
يرﺟﻯ مألﺣظة  :إذﺍ ﻓقدت أهليتك ﻭكﺎن من ﺍلمتﻭقﻊ ﺑشكل مﻌقﻭل أن تستﻌيد أهليتك ﻓﻱ ﻏضﻭن ثألثة
أشهر ،ﻓأنت ال تزﺍل مؤهأل للﻌضﻭية ﻓﻱ ﺧطتنﺎ *يﺧﺑرك ﺍلﻓصل  ،4ﺍلقسم  Aﻋن ﺍلتﻐطية ﻭمشﺎركة
ﺍلتكﺎليﻑ ﺧألل هذه ﺍلﻓترة ،ﻭهﻭ مﺎ يسمﻯ ﺍألهلية ﺍلمستمرة ﺍلمﻌتﺑرة).
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المؼلﻭمات ،تﻓضل ﺑزيﺎرة هذﺍ ﺍلمﻭقﻊ .shop.anthem.com/medicare/ca
9

) Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNPكتيب األعضا؏
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 .Fماذا تتﻭقغ ػندما تنضم ألﻭل مرة إلﻯ ﺧطتنا الصحية
عندما تنضم إلﻯ ﺧطتنا ألول مرة ،ستحصل علﻯ تقييم للمﺧاطر الصحية ) (HRAﻓﻱ ﻏضون  90يوما بﻌد
تاريﺦ التسخيل الﻓﻌلﻱ.
ويخب علينا استكمال  HRAالﺧاص بك .ويﻌد  HRAأساس تصميم ﺧطة الرعاية الصة بك .كما سيشمل
 HRAأسٸلة لتحديد االحتياخات الطبية ،و ،LTSSوالصحية السلوكية والوظيﻓية الﺧاصة بك.
وسوﻑ نتواصل مﻌك الستكمال تقييم المﺧاطر الصحية .يمكن أن نستكمل  HRAعن طريﻕ زيارة شﺧصية
أو اتصال هاتﻓﻱ أو عبر البريد.
وسوﻑ نرسل إليك مزيدا من المﻌلومات بﺧصوص .HRA
إذا كانت ﺧطتنا خديدة ػليك ،ﻓيمكنك مواصلة زيارة األطبا؏ الذين تذهب إليهم اآلن لﻓترة مﻌينة من الوقت،
إذا لم يكونوا ضمن شبكتنا .ونطلﻕ عليها استمرارية الرعاية .إذا لم يكونوا ضمن الشبكة ،يمكنك مواصلة
التﻌامل مع مقدمﻱ الﺧدمات الحاليين واالحتﻓاظ بتصاريﺢ الﺧدمات الموخودة ﻓﻱ وقت تسخيلك لمدة تصل
إلﻯ  12شهرا ﻓﻱ حالة الوﻓا؏ بكل الشروط التالية:
• تطلب منا أنت أو ممثلك أو مقدم الﺧدمة السماﺡ لك باالستمرار ﻓﻱ استﺧدام مقدم الﺧدمة الحالﻱ.
• نثبت أن لديك عبلقة حالية مع مقدم رعاية أولية أو مقدم رعاية متﺧصصة ،مع بﻌض
االستثنا؏ات .ونقصد بخملة "الﻌبلقة القاٸمة" ،أنك تابﻌت مع مقدم ﺧدمة من ﺧارج الشبكة
لمرة واحدة علﻯ األقل ﻓﻱ زيارات ﻏير طارٸة ﺧبلل ال 12 -شهرا السابقة لتاريﺦ التسخيل
المبدٸﻱ ﻓﻱ ﺧطتنا.
 oسوﻑ نحدد وخود عبلقة قاٸمة عن طريﻕ مراخﻌة مﻌلوماتك الصحية المتاحة لدينا أو
المﻌلومات التﻱ تقدمها إلينا.
 oولدينا مهلة  30يوما للرد علﻯ طلبك .يمكنك أيضا أن تطلب منا إصدار القرار ﻓﻱ وقت
أسرع وعلينا أن نرد ﻓﻱ ﻏضون  15يوما.
 oيتﻌين عليك أنت أو مقدم الﺧدمة الﺧاص بك تقديم مستندات تثبت وخود عبلقة قاٸمة
ومواﻓقة علﻯ شروط مﻌينة عند التقدم بالطلب.
مبلحظة :ال يمكنك تقديم هذا الطلب إال لﺧدمات المﻌدات الطبية المﻌمرة ) ،(DMEأو النقل أو الﺧدمات
اإلضاﻓية األﺧرﻯ ﻏير المدرخة ﻓﻱ ﺧطتنا .ال يمكنك تقديم هذا الطلب لمقدمﻱ  DMEأو النقل أو مقدمﻱ
الﺧدمات المساعدة اآلﺧرين.
بﻌد انقضا؏ ﻓترة استمرارية الرعاية ،ستحتاج إلﻯ زيارة األطبا؏ ومقدمﻱ الﺧدمات اآلﺧرين ﻓﻱ شبكة
) ،Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNPما لم نبرم اتﻓاقا مع طبيبك الﺧاص الذﻱ

?

إذا كانت لديك أي أسئلة ،يرجى االتصال بمسؤولي Anthem MediBlue Full Dual Advantage
) (HMO D-SNPعلى الرقم ) ،1-833-707-3129 (TTY: 711بداية من الساعة  8صباحا حتى الساعة 8
مساء على مدار األسبوع )ما عدا أيام عيد الشكر وعيد الميالد( بداية من  1أكتوبر حتى  31مارس ،ومن
االثنين حتى الجمعة )ما عدا أيام اإلجازات( من  1أبريل حتى  30سبتمبر .المكالمة مجانية .لمزيد من
المعلومات ،تفضل بزيارة هذا الموقع .shop.anthem.com/medicare/ca
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يﻌمل ﺧارج الشبكة .مقدم الﺧدمة ﻓﻱ الشبكة هو مقدم يﻌمل مع الﺧطة الصحية .لمزيد من المﻌلومات ،ارخع
إلﻯ الفصل  3من كتيب األعضا؏ لديك.

 .Gفريق الرػاية ﻭﺧطة الرػاية المﺧصصان لك
 .G1فريق الرػاية
يمكن لﻓريﻕ الرعاية مساعدتك علﻯ الحصول علﻯ الرعاية التﻱ تحتاخها .ربما يضم ﻓريﻕ الرعاية طبيبك أو
منسﻕ الرعاية أو أﻱ شﺧص يﻌمل ﻓﻱ المخال الصحﻱ آﺧر تﺧتاره.
منسﻕ الرعاية هو شﺧص مدرب لمساعدتك ﻓﻱ إدارة الرعاية التﻱ تحتاخها .يﺧصص لك منسﻕ رعاية عند
التسخيل ﻓﻱ ﺧطتنا .يحيلك هذا الشﺧص أيضا إلﻯ موارد مختمﻌية أﺧرﻯ قد ال توﻓرها ﺧطتنا وسيﻌمل مع
ﻓريﻕ الرعاية الﺧاص بك للمساعدة علﻯ تنسيﻕ رعايتك .اتصل بنا علﻯ األرقام الموخودة أسﻓل الصﻓحة
لمزيد من المﻌلومات حول منسﻕ الرعاية وﻓريﻕ الرعاية الﺧاص بك.
 .G2ﺧطة الرػاية
يتﻌاون ﻓريﻕ رعايتك مﻌك لوضع ﺧطة رعاية .تطلﻌك ﺧطة الرعاية أنت وأطباٸك علﻯ الﺧدمات التﻱ
تحتاخها وكيﻓية الحصول عليها .وتشتمل الﺧطة علﻯ االحتياخات الطبية والصحة السلوكية و.LTSS
تتضمن ﺧطة الرعاية اآلتﻱ:
• أهداﻑ الرعاية الصحية.
• خدول زمنﻱ للحصول علﻯ الﺧدمات التﻱ تحتاخها.
يلتقﻱ ﻓريﻕ رعايتك مﻌك بﻌد تقييم المﺧاطر الصحية الﺧاصة بك .ويتحدثون مﻌك عن الﺧدمات التﻱ
تحتاخها .ويمكنهم أيضا إﺧبارك بالﺧدمات التﻱ قد تﻓكر ﻓﻱ الحصول عليها .وستكون ﺧطة الرعاية مستندة
إلﻯ احتياخاتك .يﻌمل ﻓريﻕ الرعاية الﺧاص بك مﻌك من أخل تحديث ﺧطة الرعاية الﺧاصة بك كل عام
علﻯ األقل.

 .Hالقسط الشﻫرﻱ للﺧطة
ﺧطتنا ال تطبﻕ نظام القسط الشهرﻱ للﺧطة.

 .Iكتيب األػضا؏ الﺧاص بك

?

إذا كانت لديك أﻱ أسئلة ،يرخﻯ االتصال بمسؤولﻱ Anthem MediBlue Full Dual Advantage
) (HMO D-SNPعلﻯ الرقم ) ،1-833-707-3129 (TTY: 711بداية من الساعة  8صباحا حتﻯ الساعة 8
مسا؏ علﻯ مدار األسبوع )ما عدا أيام عيد الشكر وعيد الميبلد( بداية من  1أكتوبر حتﻯ  31مارس ،ومن
االثنين حتﻯ الخمﻌة )ما عدا أيام اإلخازات( من  1أبريل حتﻯ  30سبتمبر .المكالمة مخانية .لمزيد من
المؼلﻭمات ،تﻓضل بزيارة هذا الموقع .shop.anthem.com/medicare/ca
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كتيب األعضا؏ الﺧاص بك هو خز؏ من عقدنا مﻌك .ويﻌنﻱ هذا أنه يتﻌين علينا اتباع خميع القواعد الواردة
ﻓﻱ هذا المستند .إذا كنت تﻌتقد أننا قد أقدمنا علﻯ ﻓﻌل شﻱ؏ مﺧالﻑ لهذه القواعد ،ﻓيمكنك أن تقدم التماسا
علﻯ قرارنا .للحصول علﻯ مﻌلومات حول االلتماسات ،راخع الفصل  9من كتيب األعضا؏ أو اتصل علﻯ
الرقم ).1-800-MEDICARE (1-800-633-4227
يمكنك طلب كتيب األعضا؏ عن طريﻕ االتصال بﺧدمات األعضا؏ علﻯ األرقام الموخودة أسﻓل الصﻓحة.
يمكنك أيضا الرخوع إلﻯ كتيب األعضا؏ الموخود علﻯ موقﻌنا علﻯ الويب علﻯ عنوان الويب أسﻓل
الصﻓحة أو تنزيله.
يسرﻱ الﻌقد علﻯ مدار األشهر التﻱ سخلت ﻓيها ﻓﻱ ﺧطتنا ﻓﻱ الﻓترة بين  1يناير و 31ديسمبر .2023

 .Jالمؼلﻭمات المﻫمة األﺧرﻯ التﻱ ستحصل ػليﻫا من خﻫتنا
تشمل المﻌلومات الهامة األﺧرﻯ التﻱ نقدمها لك بطاقة هوية الﻌضو الﺧاصة بك ،ومﻌلومات حول كيﻓية
الوصول إلﻯ دليل مقدمﻱ الﺧدمات والصيدليات ،ومﻌلومات حول كيﻓية الوصول إلﻯ قاٸمة األدوية المشمولة
ﻓﻱ التﻐطية.
 .J1بطاقة ىﻭية الﺧطة الﺧاصة بك
بموخب ﺧطتنا ،تكون لديك بطاقة واحدة لﺧدمات  Medicareو Medi-Calالتﻱ تﻐطيها ﺧطتنا ،بما ﻓﻱ ذلك
الﺧدمات والدعم علﻯ المدﻯ الطويل وبﻌض ﺧدمات الصحة السلوكية والوصﻓات الطبية .يلزمك إظهار هذه
البطاقة عندما تحصل علﻯ أﻱ ﺧدمات أو وصﻓات طبية من الخز؏  .Dﻓيما يلﻱ نموذج لبطاقة هوية الﻌضو:

ﻓﻱ حال تلﻑ بطاقة هوية الﻌضو الﺧاصة بك أو ﻓقدانها أوسرقتها ،ﻓاتصل بﺧدمات األعضا؏ علﻯ الﻓور
علﻯ الرقم الموخود أسﻓل الصﻓحة .وسنقوم بإرسال بطاقة خديدة إليك.

?

إذا كانت لديك أﻱ أسئلة ،يرخﻯ االتصال بمسؤولﻱ Anthem MediBlue Full Dual Advantage
) (HMO D-SNPعلﻯ الرقم ) ،1-833-707-3129 (TTY: 711بداية من الساعة  8صباحا حتﻯ الساعة 8
مسا؏ علﻯ مدار األسبوع )ما عدا أيام عيد الشكر وعيد الميبلد( بداية من  1أكتوبر حتﻯ  31مارس ،ومن
االثنين حتﻯ الخمﻌة )ما عدا أيام اإلخازات( من  1أبريل حتﻯ  30سبتمبر .المكالمة مخانية .لمزيد من
المؼلﻭمات ،تﻓضل بزيارة هذا الموقع .shop.anthem.com/medicare/ca
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طالما أنك عضو بﺧطتنا ،ﻓلن تحتاج إلﻯ استﺧدام بطاقة برنامح  Medicareالحمرا؏ والبيضا؏ والزرقا؏
الﺧاصة بك .احتﻓظ بهذه البطاقة ﻓﻱ مكان آمن ﻓﻱ حالة احتياخك لها ﻓيما بﻌد .إذا قمت بإبراز بطاقة
 Medicareالﺧاصة بك بدال من بطاقة هوية الﻌضو الﺧاصة بك ،ﻓقد يقوم مقدم الﺧدمة بإصدار ﻓاتورة إلﻯ
 Medicareبدال من إصدارها إلﻯ ﺧطتنا ،وقد تحصل علﻯ ﻓاتورة .راخع الفصل  7من كتيب األعضا؏
الﺧاص بك لمﻌرﻓة ما يخب ﻓﻌله إذا تلقيت ﻓاتورة من أحد مقدمﻱ الﺧدمات.
تذكر أنك بحاخة إلﻯ بطاقة  Medi-Calأو بطاقة تﻌريﻑ المزايا ) (BICللوصول إلﻯ الﺧدمات التالية:
وبالنسبة إلﻯ ﺧدمات الصحة الﻌقلية التﺧصصية التﻱ قد تحصل عليها من ﺧطة الصحة الﻌقلية
) (MHPبالمقاطﻌة ،ستحتاج إلﻯ بطاقة  Medi-Calالﺧاصة بك للحصول علﻯ هذه الﺧدمات.
 .J2دليل مقدمﻱ الﺧدمات ﻭالصيدليات
يضم دليل مقدمﻱ الﺧدمات والصيدليات مقدمﻱ الﺧدمة والصيدليات ﻓﻱ شبكة ﺧطتنا .إذا كنت عضوا ﻓﻱ
ﺧطتنا ،ﻓيتﻌين عليك استﺧدام مقدمﻱ الﺧدمات التابﻌين للشبكة للحصول علﻯ الﺧدمات المشمولة ﻓﻱ التﻐطية.
يمكنك طلب دليل مقدمﻱ الﺧدمات والصيدليات عن طريﻕ االتصال بﺧدمات األعضا؏ علﻯ األرقام
الموخودة أسﻓل الصﻓحة .يمكنك أيضا الرخوع إلﻯ دليل مقدمﻱ الﺧدمات والصيدليات من ﺧبلل
.shop.anthem.com/medicare/ca
يسرد دليل مقدمﻱ الﺧدمات والصيدليات مهنيﻱ الرعاية الصحية )مثل األطبا؏ والممرضات الممارسات
واألطبا؏ النﻓسيين( والمراﻓﻕ )مثل المستشﻓيات أو الﻌيادات( ومقدمﻱ ﺧدمات الدعم )مثل ﺧدمات مركز
الرعاية الصحية النهارية للكبار ومقدمﻱ الﺧدمات الصحية المنزلية( الذين قد تراهم كﻌضو بﺧطتنا .ونسرد
أيضا الصيدليات التﻱ قد تستﻌين بها للحصول علﻯ أدويتك الموصوﻓة طبيا.
تؼريؽ مقدمﻱ الﺧدمات التابؼين للشبكة
• يتضمن مقدمو الﺧدمات التابﻌون لشبكتنا ما يلﻱ:
 oاألطبا؏ والممرضات وﻏيرهم من المتﺧصصين ﻓﻱ مخال الرعاية الصحية الذين يمكنك
الذهاب إليهم لكونك عضوا ﻓﻱ ﺧطتنا؛
 oالﻌيادات والمستشﻓيات ومراﻓﻕ التمريض واألماكن األﺧرﻯ التﻱ تقدم الﺧدمات الصحية
ضمن ﺧطتنا؛ ﻭ
 ،LTSS oوﺧدمات الصحة السلوكية ،ووكاالت الرعاية الصحية المنزلية ،وموردو
المﻌدات الطبية المﻌمرة ،وﻏيرهم ممن يقدمون السلع والﺧدمات التﻱ تحصل عليها من
ﺧبلل برنامح  Medicareأو .Medi-Cal
لقد واﻓﻕ مقدمو الﺧدمات التابﻌون للشبكة علﻯ قبول السداد من ﺧطتنا نظير الﺧدمات المشمولة ﻓﻱ التﻐطية
كسداد كامل.

?

إذا كانت لديك أﻱ أسئلة ،يرخﻯ االتصال بمسؤولﻱ Anthem MediBlue Full Dual Advantage
) (HMO D-SNPعلﻯ الرقم ) ،1-833-707-3129 (TTY: 711بداية من الساعة  8صباحا حتﻯ الساعة 8
مسا؏ علﻯ مدار األسبوع )ما عدا أيام عيد الشكر وعيد الميبلد( بداية من  1أكتوبر حتﻯ  31مارس ،ومن
االثنين حتﻯ الخمﻌة )ما عدا أيام اإلخازات( من  1أبريل حتﻯ  30سبتمبر .المكالمة مخانية .لمزيد من
المؼلﻭمات ،تﻓضل بزيارة هذا الموقع .shop.anthem.com/medicare/ca
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تؼريؽ الصيدليات التابؼة للشبكة
• إن الصيدليات التابﻌة للشبكة هﻱ الصيدليات التﻱ خرﻯ االتﻓاﻕ مﻌها لصرﻑ الوصﻓات
الطبية ألعضا؏ ﺧطتنا .استﺧدم دليل مقدمﻱ الﺧدمات والصيدليات للﻌثور علﻯ الصيدلية
التابﻌة للشبكة التﻱ ترﻏب ﻓﻱ بالتﻌامل مﻌها.
• وباستثنا؏ حاالت الطوارئ ،عليك أن تصرﻑ وصﻓاتك الطبية من إحدﻯ الصيدليات التﻱ
تشملها الشبكة التابﻌة لنا إذا كنت ترﻏب ﻓﻱ أن تساعدك ﺧطتنا علﻯ سداد تكلﻓتها.
اتصل بﺧدمات األعضا؏ علﻯ األرقام الموخودة أسﻓل الصﻓحة للحصول علﻯ مزيد من المﻌلومات .يقدم لك
كل من قسم ﺧدمات األعضا؏ وموقﻌنا اإللكترونﻱ أحدث المﻌلومات بﺧصوص التﻐييرات ﻓﻱ مقدمﻱ
الﺧدمات والصيدليات التابﻌين لشبكتنا.
قائمة المؼدات الطبية المؼمرة )(DME

مع كتيب األعضا؏ ،نرسل إليك قاٸمة  .DMEهذه القاٸمة تﺧبرك بالﻌبلمات التخارية والشركات المصنﻌة ل-
 DMEالتﻱ نﻐطيها .تتوﻓر أيضا قاٸمة محدثة بالﻌبلمات التخارية والصانﻌين والموردين علﻯ موقﻌنا علﻯ
الويب علﻯ الﻌنوان أسﻓل الصﻓحة .راخع الفصل  3ﻭ 4ﻓﻱ كتيب األعضا؏ الﺧاص بك لمﻌرﻓة المزيد عن
مﻌدات .DME
 .J3قائمة األدﻭية المؼطاة
تتضمن الﺧطة قاٸمة األدوية المﻐطاة .ونسميها "قاٸمة األدوية" اﺧتصارا .وتﺧبرك باألدوية التﻱ تستلزم
وصﻓة طبية التﻱ تﻐطيها ﺧطتنا.
وتﺧبرك قاٸمة األدوية أيضا إذا كانت هناك أﻱ قواعد أو قيود علﻯ أﻱ أدوية ،مثل وخود حد للكمية التﻱ
يمكنك أن تحصل عليها .لمزيد من المﻌلومات ،راخع الفصل  5من كتيب األعضا؏ لديك.
ونرسل لك ﻓﻱ كل عام مﻌلومات حول كيﻓية الوصول إلﻯ قاٸمة األدوية ،ولكن قد تخرﻱ عليها بﻌض
التﻐييرات ﺧبلل الﻌام .للحصول علﻯ أحدث المﻌلومات حول األدوية المشمولة ﻓﻱ التﻐطية ،اتصل بﺧدمات
األعضا؏ أو قم بزيارة موقﻌنا علﻯ اإلنترنت )راخع المﻌلومات الموخودة أسﻓل الصﻓحة(.
 .J4شرح المزايا
عندما تستﺧدم مزايا أدوية الوصﻓات الطبية بالخز؏  Dالﺧاصة بك ،ﻓسوﻑ نرسل إليك ملﺧصا لمساعدتك
علﻯ ﻓهم ومتابﻌة عمليات السداد ألدوية الوصﻓات الطبية بالخز؏  .Dويطلﻕ علﻯ هذا الملﺧص شرﺡ
المزايا ).(EOB

?

إذا كانت لديك أﻱ أسئلة ،يرخﻯ االتصال بمسؤولﻱ Anthem MediBlue Full Dual Advantage
) (HMO D-SNPعلﻯ الرقم ) ،1-833-707-3129 (TTY: 711بداية من الساعة  8صباحا حتﻯ الساعة 8
مسا؏ علﻯ مدار األسبوع )ما عدا أيام عيد الشكر وعيد الميبلد( بداية من  1أكتوبر حتﻯ  31مارس ،ومن
االثنين حتﻯ الخمﻌة )ما عدا أيام اإلخازات( من  1أبريل حتﻯ  30سبتمبر .المكالمة مخانية .لمزيد من
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) Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNPكتيب األعضا؏

الﻓصل  :1بداية الﻌضوية

يوضﺢ  EOBلك المبلﻎ اإلخمالﻱ الذﻱ أنﻓقته ،أو الذﻱ أنﻓقه اآلﺧرون نيابة عنك ،علﻯ أدوية الوصﻓات
الطبية بالخز؏  Dوالمبلﻎ اإلخمالﻱ الذﻱ سددناه لكل دوا؏ من أدوية الوصﻓات الطبية بالخز؏  Dالﺧاصة بك
ﺧبلل الشهر .كما يتضمن  EOBمﻌلومات عن األدوية التﻱ تتناولها .يوضﺢ لك الفصل  6من كتيب
األعضا؏ مزيدا من المﻌلومات عن  EOBوكيﻑ يمكن أن تساعدك علﻱ تﻌقب تﻐطية األدوية.
يمكنك أيضا طلب الحصول علﻯ نسﺧة من  .EOBللحصول علﻯ نسﺧة ،اتصل بﺧدمات األعضا؏ علﻯ
األرقام الموخودة أسﻓل الصﻓحة.

 .Kإبقا؏ سخل ػضﻭيتك محدثا
يمكنك الحﻓاظ علﻯ سخل عضويتك محدثا عن طريﻕ إببلﻏنا ﻓﻱ كل مرة بتﻐيير مﻌلوماتك.
نحتاج إلﻯ هذه المﻌلومات للتأكد من أن لدينا مﻌلوماتك الصحيحة ﻓﻱ سخبلتنا .ويلزم مقدمو ﺧدمات الشبكة
والصيدليات لدينا أيضا الحصول علﻯ مﻌلومات صحيحة عنك .فﻫم يستﺧدمﻭن سخل ػضﻭيتك لمؼرفة
الﺧدمات ﻭاألدﻭية التﻱ تحصل ػليﻫا ﻭكم ستكلفك.
أعلمنا علﻯ الﻓور ﻓﻱ حال حدوث اآلتﻱ:
• أﻱ تﻐييرات علﻯ اسمك أو عنوانك أو رقم هاتﻓك.
• التﻐييرات ﻓﻱ أﻱ تﻐطية تأمين صحﻱ أﺧرﻯ ،مثل المستﻓادة من صاحب الﻌمل أو صاحب
عمل زوختك أو صاحب الﻌمل لشريكك المنزلﻱ أو تﻌويض الﻌمال.
• وخود أﻱ من مطالبات المسؤولية ،مثل مطالبات عن حادث سيارة.
• الدﺧول إلﻱ دار للرعاية أو مستشﻓﻯ.
• تلقﻱ الرعاية ﻓﻱ إحدﻯ المستشﻓيات أو ﻏرﻑ الطوارئ.
• إخرا؏ تﻐييرات ﻓﻱ هوية مقدم الرعاية الﺧاص بك )أو أﻱ شﺧص مسؤول عنك(
• مشاركتك ﻓﻱ الدراسة البحثية السريرية) .مبلحظة :لست مطالبا بإﺧبارنا عن دراسة بحثية
سريرية تشارك ﻓيها أو أصبحت خز؏ا منها ،ومع ذلك ،نحثك علﻯ إﺧبارنا(.
ﻓﻱ حال حدوث أﻱ تﻐييرات علﻯ المﻌلومات ،ﻓاتصل بﺧدمات األعضا؏.
 .K1ﺧصﻭصية المؼلﻭمات الصحية الشﺧصية )(PHI

قد تشتمل المﻌلومات الواردة ﻓﻱ سخل عضويتك علﻯ مﻌلومات صحية شﺧصية ) .(PHIوتشترط القوانين
الﻓيدرالية والﺧاصة بالوالية أن نحتﻓظ بﺧصوصية  .PHIإننا نحمﻱ  .PHIلمزيد من التﻓاصيل حول كيﻓية
حماية  ،PHIراخع الفصل  8من كتيب األعضا؏ الﺧاص بك.

?

إذا كانت لديك أي أسئلة ،يرجى االتصال بمسؤولي Anthem MediBlue Full Dual Advantage
) (HMO D-SNPعلى الرقم ) ،1-833-707-3129 (TTY: 711بداية من الساعة  8صباحا حتى الساعة 8
مساء على مدار األسبوع )ما عدا أيام عيد الشكر وعيد الميالد( بداية من  1أكتوبر حتى  31مارس ،ومن
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كﺗﻱب اﻷغضاؠ

)Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP

اىكصو  :2اىمواعص وأعفام اىهواثف اىمهمة
مﻗدمة
ي ر لك ىذا ال صل م ل مات االتصال للم ارد الم مة التي يمكن ا مساػدتك ي الرد ػن أسٸلتك
برص ص رطتنا مزايا الرػاية الصحية الراصة بك .يمكنك أيضا استردام ىذا ال صل للحص ل
ػلى م ل مات ح ل كي ية االتصال بمنسق الرػاية باآلررين الذين يمكن م الد اع ػنك .تظ ر
المصطلحات الرٸيسية ت ري ات ا ي ال صل األرير من كتيب األػضا؏ الراص بك.
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إذا كانت لديك أ ϲأسئلة ،يرخى االتصال بمسؤ لي Anthem MediBlue Full Dual Advantage
) (HMO D-SNPػلى الرقم ) ،1-833-707-3129 (TTY: 711بداية من الساػة  8صباحا حتى الساػة 8
مسا؏ ػلى مدار األسب ع )ما ػدا أيام ػيد الشكر ػيد الميبلد( بداية من  1أكت بر حتى  31مارس ،من
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 .Aﺧدمات األػضا؏
 .1-833-707-3129هذه المكالمة مخانية.

االتصال

بداية من الساعة  8صباحا حتﻯ الساعة  8مسا؏ علﻯ مدار األسبوع )ما عدا أيام
عيد الشكر وعيد الميبلد( بداية من  1أكتوبر حتﻯ  31مارس ،ومن االثنين حتﻯ
الخمﻌة )ما عدا أيام اإلخازات( من  1أبريل حتﻯ  30سبتمبر.
يتوﻓر لدينا ﺧدمات المترخم الﻓورﻱ مخانا لؤلشﺧاص الذين ال يتحدثون اإلنخليزية.
 711هذه المكالمة مخانية.

TTY

هذا الرقم مﺧصص لؤلشﺧاص الذين يﻌانون من مشاكل ﻓﻱ السمع أو النطﻕ.
يتﻌين أن يكون لديك خهاز هاتﻑ مﺧصص لتتمكن من إخرا؏ االتصال.
بداية من الساعة  8صباحا حتﻯ الساعة  8مسا؏ علﻯ مدار األسبوع )ما عدا أيام
عيد الشكر وعيد الميبلد( بداية من  1أكتوبر حتﻯ  31مارس ،ومن االثنين حتﻯ
الخمﻌة )ما عدا أيام اإلخازات( من  1أبريل حتﻯ  30سبتمبر.
مراسلة كتابية

P.O. Box 60007
Los Angeles, CA 90060-0007

مﻭقغ الﻭيب

shop.anthem.com/medicare/ca

التواصل مع ﺧدمات األعضا؏ للحصول علﻯ المساعدة علﻯ:
• االستﻓسارات حول الﺧطة
• أسٸلة حول المطالبات أو الﻓواتير
• قرارات التﻐطية الﺧاصة برعايتك الصحية
 oقرار التﻐطية ﻓيما يتﻌلﻕ برعايتك الصحية هو قرار يﺧص:
– مزاياك والﺧدمات المﻐطاة أﻭ
– المبلﻎ الذﻱ ندﻓﻌه مقابل ﺧدماتك الصحية.
 oاتصل بنا إذا كانت لديك تساؤالت حول قرار التﻐطية المتﻌلﻕ برعايتك الصحية.

 oلمﻌرﻓة المزيد عن قرارات التﻐطية ،ارخع إلﻯ الفصل  9ﻓﻱ كتيب األعضا؏ الﺧاص بك.

?

إذا كانت لديك أﻱ أسئلة ،يرخﻯ االتصال بمسؤولﻱ Anthem MediBlue Full Dual Advantage
) (HMO D-SNPعلﻯ الرقم ) ،1-833-707-3129 (TTY: 711بداية من الساعة  8صباحا حتﻯ الساعة 8
مسا؏ علﻯ مدار األسبوع )ما عدا أيام عيد الشكر وعيد الميبلد( بداية من  1أكتوبر حتﻯ  31مارس ،ومن
االثنين حتﻯ الخمﻌة )ما عدا أيام اإلخازات( من  1أبريل حتﻯ  30سبتمبر .المكالمة مخانية .لمزيد من
المؼلﻭمات ،تﻓضل بزيارة هذا الموقع .shop.anthem.com/medicare/ca
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،

• االلتماسات الﺧاصة برعايتك الصحية
 oيﻌد االلتماس وسيلة رسمية لمطالبتنا بمراخﻌة القرار الذﻱ اتﺧذناه حول التﻐطية
الﺧاصة بك وتﻐييره إذا كنت تﻌتقد أننا قد ارتكبنا ﺧطأ ما أو كنت تﻌترض علﻯ القرار.

 oلمﻌرﻓة المزيد عن االلتماسات ،ارخع إلﻯ الفصل  9ﻓﻱ كتيب األعضا؏ الﺧاص بك.
• الشكاوﻯ الﺧاصة برعايتك الصحية
 oيمكنك تقديم شكوﻯ بشأننا أو أﻱ مقدم ﺧدمات )بما ﻓﻱ ذلك مقدم ﺧدمات ﻏير تابع
للشبكة أو تابع للشبكة( .يقصد بمقدم الﺧدمات التابع للشبكة مقدم الﺧدمات الذﻱ يﻌمل
مﻌنا ﻓﻱ ﺧطتنا .يمكنك أيضا تقديم شكوﻯ بشأن خودة الرعاية التﻱ حصلت عليها إلينا
أو لمؤسسة تحسين الخودة )انظر القسم .(F
 oيمكنك االتصال بنا وشرﺡ شكواك علﻯ الرقم .1-833-707-3129
 oإذا كانت شكواك تتﻌلﻕ بقرار تﻐطية لرعايتك الصحية ،ﻓيمكنك تقديم التماس
)راخع القسم الوارد أعبله – القسم .(F
 oيمكنك إرسال شكوﻯ حول ﺧطتنا إلﻯ  .Medicareيمكنك استﺧدام النموذج اإللكترونﻱ الموخود
علﻯ  .www.medicare.gov/MedicareComplaintForm/home.aspxأو يمكنك االتصال
علﻯ ) 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227للحصول علﻯ المساعدة.
 oيمكنك تقديم شكوﻯ ﻓيما يتﻌلﻕ بﺧطتنا إلﻯ برنامح الشكاوﻯ من ﺧبلل االتصال علﻯ
الرقم .1-888-452-8609
 oللتﻌرﻑ علﻯ المزيد من المﻌلومات حول تقديم شكوﻯ بﺧصوص رعايتك الصحية،
ارخع إلﻯ الفصل  9من كتيب األعضا؏ الﺧاص بك.
• قرارات التﻐطية بشأن األدوية التﻱ يشملها برنامح  Medicareالﺧاصة بك
 oقرار التﻐطية بشأن أدوية  Medicareهو قرار يتﻌلﻕ بما يلﻱ:
– مزاياك واألدوية المشمولة ﻓﻱ تﻐطية  Medicareأﻭ
– المبلﻎ الذﻱ ندﻓﻌه مقابل أدوية .Medicare
 oقد تكون بﻌض األدوية ﻏير المشمولة ﻓﻱ تﻐطية  Medicareمثل بﻌض أدوية األدوية
المتوﻓرة دون وصﻓة طبية ) (OTCوالﻓيتامينات المحددة مشمولة ﻓﻱ تﻐطية برنامح
 .Medi-Cal Rxويرخﻯ زيارة موقع  Medi-Cal Rxاإللكترونﻱ
) (medi-calrx.dhcs.ca.gov/للمزيد من المﻌلومات .يمكنك كذلك االتصال بمركز
ﺧدمة عمبل؏  Medi-Cal Rxعلﻯ الرقم .1-800-977-2273

?

إذا كانت لديك أﻱ أسئلة ،يرخﻯ االتصال بمسؤولﻱ Anthem MediBlue Full Dual Advantage
) (HMO D-SNPعلﻯ الرقم ) ،1-833-707-3129 (TTY: 711بداية من الساعة  8صباحا حتﻯ الساعة 8
مسا؏ علﻯ مدار األسبوع )ما عدا أيام عيد الشكر وعيد الميبلد( بداية من  1أكتوبر حتﻯ  31مارس ،ومن
االثنين حتﻯ الخمﻌة )ما عدا أيام اإلخازات( من  1أبريل حتﻯ  30سبتمبر .المكالمة مخانية .لمزيد من
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 oلمزيد من المﻌلومات حول قرارات التﻐطية حول األدوية الموصوﻓة من برنامح
 ،Medicareراخع الفصل  9من كتيب األعضا؏ الﺧاص بك.
•

االلتماسات المتﻌلقة بأدويتك ﻓﻱ Medicare

 oااللتماس عبارة عن طريقة لمطالبتنا بتﻐيير قرار التﻐطية.
 oلمزيد من المﻌلومات حول االلتماس المتﻌلﻕ باألدوية الموصوﻓة من برنامح
 ،Medicareراخع الفصل  9من كتيب األعضا؏الﺧاص بك.
•

الشكاوﻯ المتﻌلقة بأدويتك ﻓﻱ Medicare

 oيمكنك تقديم شكوﻯ ﻓيما يتﻌلﻕ بنا أو بأﻱ صيدلية .وهذا يشمل شكوﻯ حول أدوية
وصﻓات  Medicareالﺧاصة بك.
 oإذا كانت شكواك تتﻌلﻕ بقرار التﻐطية الﺧاص بأدوية وصﻓات  ،Medicareﻓيمكنك
تقديم التماس) .انظر القسم الوارد أعبله(.
 oيمكنك إرسال شكوﻯ حول ﺧطتنا إلﻯ  .Medicareويمكنك استﺧدام النموذج اإللكترونﻱ
الموخود علﻯ  .www.medicare.gov/MedicareComplaintForm/home.aspxأو
يمكنك االتصال علﻯ ) 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227للحصول علﻯ
المساعدة.
 oلمزيد من المﻌلومات حول تقديم شكوﻯ متﻌلقة باألدوية الموصوﻓة من برنامح
 ،Medicareراخع الفصل  9من كتيب األعضا؏ الﺧاص بك.
• السداد مقابل الرعاية الصحية أو أدوية  Medicareالتﻱ دﻓﻌت أنت مقابلها بالﻓﻌل
 oللمزيد من المﻌلومات حول كيﻓية مطالبتنا برد أموال إليك ،أو سداد ﻓاتورة تلقيتها،
راخع الفصل  7من كتيب األعضا؏.
 oإذا طالبتنا بدﻓع ﻓاتورة ورﻓضنا أﻱ خز؏ من الطلب ،ﻓيمكنك تقديم التماس بﺧصوص
قرارنا .راخع الفصل  9من كتيب األعضا؏الﺧاص بك.

?

إذا كانت لديك أﻱ أسئلة ،يرخﻯ االتصال بمسؤولﻱ Anthem MediBlue Full Dual Advantage
) (HMO D-SNPعلﻯ الرقم ) ،1-833-707-3129 (TTY: 711بداية من الساعة  8صباحا حتﻯ الساعة 8
مسا؏ علﻯ مدار األسبوع )ما عدا أيام عيد الشكر وعيد الميبلد( بداية من  1أكتوبر حتﻯ  31مارس ،ومن
االثنين حتﻯ الخمﻌة )ما عدا أيام اإلخازات( من  1أبريل حتﻯ  30سبتمبر .المكالمة مخانية .لمزيد من
المؼلﻭمات ،تﻓضل بزيارة هذا الموقع .shop.anthem.com/medicare/ca
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أغضاؠ )Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP

امػ ل  :2امٌ اؽع أؽؾاى ام ا؏ى امٌ ٌ،

 .Bمنسق الرعاية الخاص بك
ي رطة  ،Anthem MediBlue Full Dual Advantageستتمتغ بدػم من منس رػاية لمساػدتك
قبل حدث صحي ربللو ب ده.
ػندما تصب ػض ا ي  ،Anthem MediBlue Full Dual Advantageسيتم ترصيص منس
رػاية لك.
• منس الرػاية ى الشرص الرٸيسي الذي ي مل م ك مغ الرطة الصحية مغ مقدمي
الرػاية للتأكد من أنك تحصل ػل الرػاية التي تحتاج إلي ا.
• سيت اصل م ك منس الرػاية؛ للتأكد من حص لك ػل ما تحتاج إليو.
• يمكن لمنس الرػاية المساػدة ػل ترتيب الردمات التي تخ ل بإمكانك الت ا ي ي
المنزل ،ي حالة إدرالك المستش .
• يمكنك االتصال بردمات األػضا؏ طلب التحدث إل منس الرػاية ،إذا ش رت أنو يمكنك
االست انة بمساػدة منس الرػاية.
• إذا لم تشعر باالرتياح مع منسق الرعاية المخصص لك ،يمكنك االتصال بخدمات األعضاء
على الرقم ) ،1-833-707-3129 (TTY: 711من االثنين إلى الجمعة ،من الساعة 8
صباحا حتى الساعة  8مساء للعثور على منسق رعاية لتلبية احتياجاتك.
االتصال

 .1-833-707-3129ىذه المكالمة مخانية.
من االثنين إل الخم ة ،من  8صباحا إل  8مسا؏.
يت ر لدينا ردمات المترخم ال ري مخانا لؤلشراص الذين ال يتحدث ن اإلنخليزية.

TTY

 TTY: 711ىذه المكالمة مخانية.
ىذا الرقم مرصص لؤلشراص الذين ي ان ن من مشاكل ي السمغ أ النط .
يت ين أن يك ن لديك خ از ىاتغ مرصص لتتمكن من إخرا؏ االتصال.
من االثنين إل الخم ة ،من  8صباحا إل  8مسا؏.

?

مراسلة كتابية

P.O. Box 60007
Los Angeles, CA 90060-0007

مٶكغ الٶيب

shop.anthem.com/medicare/ca

إذا كانت لديك أي أسئلة ،يرجى االتصال بمسؤولي Anthem MediBlue Full Dual Advantage
) (HMO D-SNPعلى الرقم ) ،1-833-707-3129 (TTY: 711بداية من الساعة  8صباحا حتى الساعة 8
مساء على مدار األسبوع )ما عدا أيام عيد الشكر وعيد الميالد( بداية من  1أكتوبر حتى  31مارس ،ومن
االثنين حتى الجمعة )ما عدا أيام اإلجازات( من  1أبريل حتى  30سبتمبر .المكالمة مجانية .لمزيد من
المعلومات ،تفضل بزيارة هذا الموقع .shop.anthem.com/medicare/ca
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أغضاؠ )Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP

امػ ل  :2امٌ اؽع أؽؾاى ام ا؏ى امٌ ٌ،

الت اصل مغ منس الرػاية للحص ل ػل المساػدة ػل :
• االست سارات المت لقة بالرػاية الصحية
• االست سارات ح ل الحص ل ػل ردمات الصحة السل كية )الصحة ال قلية اضطرابات
ت اطي الم اد المردرة(
• االست سارات المت لقة باالنتقاالت
• االست سارات الراصة بالردمات

ساٸل الدػم ط يلة األخل )(LTSS

تشمل  LTSSردمات البال ين المختم ية ) (CBASمرا

التمريض ).(NF

 LTSSىي مخم ػة متن ػة من الردمات ساٸل الدػم التي تساػد كبار السن الم اقين ي تلبية
احتياخات م الي مية للمساػدة تحسين ن ػية حيات م .تشتمل األمثلة ػل المساػدة ي االستحمام
ارتدا؏ الثياب األنشطة األساسية األرر للحياة الي مية الرػاية الذاتية كذلك الدػم للم ام
االنتقال.
الي مية ،مثل سيل المبلبس التس
يتم ت ير  LTSSػادة ي المنازل المختم ات ،لكن أيضا ي األماكن المؤسسية مثل المرا
التمريضية .يت ين تلبية متطلبات أىلية م ينة لتك ن مؤىبل ل ذه البرامح .اتصل بمنس الرػاية
الراص بك للحص ل ػل الت اصيل لمساػدتك ي تقديم الطلب.
يمكنك أحيانا الحص ل ػل المساػدة يما يت ل بالرػاية الصحية الي مية احتياخات الم يشة.
يمكنك الحص ل ػل ىذه الردمات:
• ردمات ،CBAS
• الرػاية التمريضية الماىرة،
• ال بلج الطبي ي،
• ال بلج الم ني،
• ػبلج النط ،
• الردمات االختماػية الطبية ،ٶ
• الرػاية الصحية المنزلية.

?

إذا كانت لديك أي أسئلة ،يرخ االتصال بمسؤ لي Anthem MediBlue Full Dual Advantage
) (HMO D-SNPػل الرقم ) ،1-833-707-3129 (TTY: 711بداية من الساػة  8صباحا حت الساػة 8
مسا؏ ػل مدار األسب ع )ما ػدا أيام ػيد الشكر ػيد الميبلد( بداية من  1أكت بر حت  31مارس ،من
االثنين حت الخم ة )ما ػدا أيام اإلخازات( من  1أبريل حت  30سبتمبر .المكالمة مخانية .لمزيد من
المؼلٶمات ،ت ضل بزيارة ىذا الم قغ .shop.anthem.com/medicare/ca
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امػ ل  :2امٌ اؽع أؽؾاى ام ا؏ى امٌ ٌ،

 .Cرط االتصال لبلستشارات التمريضية لبلستشارات التمريضية
يت ر رط االتصال لبلستشارات التمريضية للت امل مغ المرا غ األسٸلة المت لقة برػايتك
الصحية .يمكن لرط االتصال لبلستشارات التمريضية مساػدتك ػل تبديد القل الذي تش ر بو أ
مساػدتك ػل تحديد ما إذا كان ينب ي لك رؤية طبيبك .أحيانا ستك ن لديك أسٸلة صحية ي قت
متأرر من الليل أ ي اإلخازات األسب ػية أ ال طبلت .يمكنك التحدث إل الممرضة من ربلل
االتصال ػل رط االتصال لبلستشارات التمريضية ي أي قت أي ي م .يمكنك االتصال ػل
رط االتصال لبلستشارات التمريضية لطر أسٸلة ح ل صحتك أ رػايتك الصحية.
االتصال

 1-800-224-0336ىذه المكالمة مخانية.
متا ػل مدار الساػة ط ال أيام األسب ع
يت ر لدينا ردمات المترخم ال ري مخانا لؤلشراص الذين ال يتحدث ن
اإلنخليزية.

TTY

 711ىذه المكالمة مخانية.
ىذا الرقم مرصص لؤلشراص الذين ي ان ن من مشاكل ي السمغ أ النط .
يت ين أن يك ن لديك خ از ىاتغ مرصص لتتمكن من إخرا؏ االتصال.
متا ػل مدار الساػة ط ال أيام األسب ع

?

إذا كانت لديك أي أسئلة ،يرخ االتصال بمسؤ لي Anthem MediBlue Full Dual Advantage
) (HMO D-SNPػل الرقم ) ،1-833-707-3129 (TTY: 711بداية من الساػة  8صباحا حت الساػة 8
مسا؏ ػل مدار األسب ع )ما ػدا أيام ػيد الشكر ػيد الميبلد( بداية من  1أكت بر حت  31مارس ،من
االثنين حت الخم ة )ما ػدا أيام اإلخازات( من  1أبريل حت  30سبتمبر .المكالمة مخانية .لمزيد من
المؼلٶمات ،ت ضل بزيارة ىذا الم قغ .shop.anthem.com/medicare/ca
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امػ ل  :2امٌ اؽع أؽؾاى ام ا؏ى امٌ ٌ،

 .Dرط أزمات الصحة السلٶكية
االتصال

 1-800-854-7771ىذه المكالمة مخانية.
متا ػل مدار الساػة ط ال أيام األسب ع
يت ر لدينا ردمات المترخم ال ري مخانا لؤلشراص الذين ال يتحدث ن اإلنخليزية.

TTY

 711ىذه المكالمة مخانية.
ىذا الرقم مرصص لؤلشراص الذين ي ان ن من مشاكل ي السمغ أ النط .
يت ين أن يك ن لديك خ از ىاتغ مرصص لتتمكن من إخرا؏ االتصال.
متا ػل مدار الساػة ط ال أيام األسب ع

االتصال برط أزمات الصحة السل كية للحص ل ػل المساػدة ػل :
االست سارات الراصة بالصحة السل كية ردمات ت اطي الم اد المردرة
 oال حص
 oالتقييم
 oاإلحالة
 oاالستشارة ي حالة األزمات
برص ص أي أسٸلة مت لقة بردمات الصحة ال قلية الترصصية ،انظر الكسم .K

?

إذا كانت لديك أي أسئلة ،يرخ االتصال بمسؤ لي Anthem MediBlue Full Dual Advantage
) (HMO D-SNPػل الرقم ) ،1-833-707-3129 (TTY: 711بداية من الساػة  8صباحا حت الساػة 8
مسا؏ ػل مدار األسب ع )ما ػدا أيام ػيد الشكر ػيد الميبلد( بداية من  1أكت بر حت  31مارس ،من
االثنين حت الخم ة )ما ػدا أيام اإلخازات( من  1أبريل حت  30سبتمبر .المكالمة مخانية .لمزيد من
المؼلٶمات ،ت ضل بزيارة ىذا الم قغ .shop.anthem.com/medicare/ca
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امػ ل  :2امٌ اؽع أؽؾاى ام ا؏ى امٌ ٌ،

 .Eبرنامح استشارات التأمين الصحي ٶالدػم )(HICAP
ي ر برنامح  HICAPاستشارات مخانية للتأمين الصحي لؤلشراص المشتركين ي .Medicare
يمكن لمستشاري برنامح استشارات التأمين الصحي الدػم اإلخابة ػن است ساراتك مساػدتك ي
م ما يخب ػليك لو للت امل مغ المشكلة .يمتلك برنامح استشارات التأمين الصحي الدػم
مستشارين مدربين ي كل مقاط ة ،كما تت ر الردمات مخانا.
ال يرتبط برنامح  HICAPبأي شركة تأمين أ رطة صحية.
االتصال

1-800-824-0780

من االثنين حت الخم ة من الساػة  8:30صباحا حت  4:30مسا؏.
مراسلة
كتابية

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

مٶكغ الٶيب

www.healthcarerights.org

الت اصل مغ  HICAPللحص ل ػل المساػدة ػل :
•

أسٸلة ح ل رطتنا أ برنامح Medicare

• يمكن للمستشارين ببرنامح  HICAPالرد ػل أسٸلتك ح ل الت يير إل رطة خديدة
مساػدتك ػل ما يلي:
o

م حق قك،

o

م ارتيارات رطتك،

 oتقديم الشكا

المت لقة بالرػاية الصحية أ ال بلج ،ٶ

 oحل المشكبلت المت لقة ب اتيرك.

?

إذا كانت لديك أي أسئلة ،يرخ االتصال بمسؤ لي Anthem MediBlue Full Dual Advantage
) (HMO D-SNPػل الرقم ) ،1-833-707-3129 (TTY: 711بداية من الساػة  8صباحا حت الساػة 8
مسا؏ ػل مدار األسب ع )ما ػدا أيام ػيد الشكر ػيد الميبلد( بداية من  1أكت بر حت  31مارس ،من
االثنين حت الخم ة )ما ػدا أيام اإلخازات( من  1أبريل حت  30سبتمبر .المكالمة مخانية .لمزيد من
المؼلٶمات ،ت ضل بزيارة ىذا الم قغ .shop.anthem.com/medicare/ca
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امػ ل  :2امٌ اؽع أؽؾاى ام ا؏ى امٌ ٌ،

 .Fمؤسسة تحسين الخٶدة )(QIO
اليتنا لدي ا مؤسسة ت رغ باسم مؤسسة  Livantaلتحسين خ دة الرػاية التي مح رىا المست يد
ال اٸلة ) .(BFCC-QIOىي ػبارة ػن مخم ػة من األطبا؏ ير ذلك من مترصصي الرػاية
الصحية الذين يساػد ن ي تحسين خ دة الرػاية لؤلشراص المشتركين ي  .Medicareال ػبلقة
لمؤسسة  Livantaبرطتنا.
االتصال
TTY

مراسلة كتابية

مٶكغ الٶيب

1-877-588-1123

 1-855-887-6668ىذا الرقم مرصص لؤلشراص الذين ي ان ن مشاكل ي السمغ
أ النط  .يت ين أن يك ن لديك خ از ىاتغ مرصص لتتمكن من إخرا؏ االتصال.
Livanta LLC BFCC-QIO
10820 Guilford Road, Suite 202
Annapolis Junction, MD 20701-1105
www.livantaqio.com

اتصل بمؤسسة مؤسسة  Livantaلتحسين خ دة الرػاية التي مح رىا المست يد ال اٸلة )(BFCC-QIO؛
للحص ل ػل المساػدة برص ص ما يلي:
• االست سارات المت لقة بحق
• يمكنك تقديم شك

الرػاية الصحية الراصة بك

يما يت ل بالرػاية التي تلقيت ا ي حال كنت:

 oت اخو مشكلة يما يت ل بخ دة الرػاية،
 oت تقد بأن إقامتك بالمستش

ستنت ي قريبا خدا ،أٶ

 oت تقد بأن ردمات الرػاية الصحية المنزلية أ مر الرػاية التمريضية الماىرة أ
مر إػادة التأىيل الشامل لمرض ال يادات الرارخية ) (CORFستنت ي قريبا خدا.

?

إذا كانت لديك أي أسئلة ،يرخ االتصال بمسؤ لي Anthem MediBlue Full Dual Advantage
) (HMO D-SNPػل الرقم ) ،1-833-707-3129 (TTY: 711بداية من الساػة  8صباحا حت الساػة 8
مسا؏ ػل مدار األسب ع )ما ػدا أيام ػيد الشكر ػيد الميبلد( بداية من  1أكت بر حت  31مارس ،من
االثنين حت الخم ة )ما ػدا أيام اإلخازات( من  1أبريل حت  30سبتمبر .المكالمة مخانية .لمزيد من
المؼلٶمات ،ت ضل بزيارة ىذا الم قغ .shop.anthem.com/medicare/ca
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امػ ل  :2امٌ اؽع أؽؾاى ام ا؏ى امٌ ٌ،

Medicare .G
 Medicareى برنامح التأمين الصحي ال يدرالي لؤلشراص البال ين من ال مر  65ػاما أ أكبر،
ب ض األشراص األقل من  65ػاما المصابين بإػاقات محددة األشراص الذين صل ا للمرحلة
األريرة من أمراض الكل )المصاب ن بال شل الكل ي الداٸم الذي يتطلب ال سيل الكل ي أ زرع الكل (.
ال كالة ال يدرالية المسؤ لة ػن  Medicareىي مراكز ردمات  ،Medicaid Medicareأ .CMS
االتصال

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

المكالمات ل ذا الرقم مخانية ،ػل مدار الساػة ط ال أيام األسب ع.
TTY

 1-877-486-2048ىذه المكالمة مخانية.
ىذا الرقم مرصص لؤلشراص الذين ي ان ن من مشاكل ي السمغ أ النط .
يت ين أن يك ن لديك خ از ىاتغ مرصص لتتمكن من إخرا؏ االتصال.

مٶكغ الٶيب

medicare.gov

يقدم لك م ل مات محدثة ح ل
ىذا ى الم قغ الرسمي ل.Medicare -
 .Medicareكما أن لدي ا م ل مات ح ل المستش يات د ر رػاية المسنين
سيل الكل مرا إػادة التأىيل
األطبا؏ كاالت الصحة المنزلية مرا
للمرض الدارليين د ر رػاية المحتضرين.
يتضمن م اقغ يب م يدة أرقام ى اتغ .يضم أيضا مستندات يمكنك طباػت ا
مباشرة من خ از الكمبي تر الراص بك.
إن لم يكن لديك خ از كمبي تر ،قد تك ن لد مكتبتك المحلية أ المركز الرٸيسي
لديك القدرة ػل مساػدتك ي زيارة ىذا الم قغ اإللكتر ني باستردام خ از
الكمبي تر الراص ب ا .أ يمكنك االتصال ب Medicare -ػل الرقم أػبله إػبلم م
بما تبحث ػنو .سيخد ن الم ل مات ػل الم قغ يراخ ن الم ل مات م ك.

?

إذا كانت لديك أي أسئلة ،يرخ االتصال بمسؤ لي Anthem MediBlue Full Dual Advantage
) (HMO D-SNPػل الرقم ) ،1-833-707-3129 (TTY: 711بداية من الساػة  8صباحا حت الساػة 8
مسا؏ ػل مدار األسب ع )ما ػدا أيام ػيد الشكر ػيد الميبلد( بداية من  1أكت بر حت  31مارس ،من
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امػ ل  :2امٌ اؽع أؽؾاى ام ا؏ى امٌ ٌ،

Medi-Cal .H
 Medi-Calى اسم برنامح  Medicaidي  .Californiaىذا برنامح التأمين الصحي ال ام الذي ي ر
ردمات الرػاية الصحية البلزمة لؤل راد ذ ي الدرل المنر ض ،بما ي ذلك ال اٸبلت التي لدي ا
أط ال ،كبار السن ،األشراص ذ اإلػاقة ،الرػاية بالتبني ،الح امل ،األ راد المصابين
بأمراض م ينة مثل السل أ سرطان الثدي أ ير س نقص المناػة البشرية )/(HIVاإليدز ).(AIDS
يتم تم يل  Medi-Calمن قبل حك مة ال الية الحك مة ال يدرالية.

االتصال

1‐844‐580‐7272

من االثنين إل الخم ة ،من  8صباحا حت  6مسا؏
الٶاتؽ النصي

1‐800‐430‐7077

ىذا الرقم مرصص لؤلشراص الذين ي ان ن من مشاكل ي السمغ أ النط .
يت ين أن يك ن لديك خ از ىاتغ مرصص لتتمكن من إخرا؏ االتصال.
مراسلة كتابية

مٶكغ الٶيب

?

CA Department of Health Care Services
Health Care Options
P.O. Box 989009
West Sacramento, CA 95798-9850
www.healthcareoptions.dhcs.ca.gov/
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 .Iمكتب المظالم
ي مل مكتب المظالم كخ ة د اع بالنيابة ػنك .حيث يمكنو الرد ػن األسٸلة إذا كانت لديك مشكلة أ
يمكنو مساػدتك ي م ما يخب ػليك لو .يمكن أن يساػدك مكتب المظالم أيضا ي حل
شك
المشكبلت المت لقة بالردمات أ ال اتير .لن ينحاز مكتب المظالم تلقاٸيا ي الشك  .إن م ينظر ن
إل خميغ األطراغ بطريقة محايدة م ض ػية .إن ظي ت م ىي المساػدة ػل تط ير حل ل
ػادلة لمشاكل ال ص ل إل الرػاية الصحية .تك ن ردماتو مخانية.
االتصال

1-888-452-8609

ىذه المكالمة مخانية .من االثنين إل الخم ة ،من  8:00صباحا حت  5:00مسا؏
الٶاتؽ النصي

711

ىذه المكالمة مخانية.
مراسلة كتابية

?

California Department of Healthcare Services
Office of the Ombudsman
1501 Capitol Mall MS 4412
PO Box 997413
Sacramento, CA 95899-7413

البريد
اإللكترٶني

MMCDOmbudsmanOffice@dhcs.ca.gov

مٶكغ الٶيب

www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/Pages/
MMCDOfficeoftheOmbudsman.aspx

إذا كانت لديك أي أسئلة ،يرخ االتصال بمسؤ لي Anthem MediBlue Full Dual Advantage
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امػ ل  :2امٌ اؽع أؽؾاى ام ا؏ى امٌ ٌ،

 .Jالردمات االختماػية بالمكاطؼة
إذا كنت بحاخة إل مساػدة بشأن مزايا مقاط ة  Los Angelesأ  ،Santa Claraاتصل بإدارة
الردمات االختماػية المحلية ي مقاط تك.
LOS ANGELES

االتصال

 1-888-944-4477ىذه المكالمة مخانية.
من االثنين إل الخم ة ،من  8صباحا إل  5مسا؏.

مراسلة
كتابية

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

مٶكغ الٶيب

https://dpss.lacounty.gov/en.html
SANTA CLARA

االتصال

 1-877-962-3633ىذه المكالمة مخانية.
من االثنين إل الخم ة ،من  8صباحا إل  5مسا؏.

مراسلة
كتابية
مٶكغ الٶيب

?

1888 Senter Road
San Jose, CA 95112
www.sccgov.org/sites/ssa/Pages/default.aspx

إذا كانت لديك أي أسئلة ،يرخ االتصال بمسؤ لي Anthem MediBlue Full Dual Advantage
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امػﺹل  :2امنﻭاؽع هأؽﻕاى امهﻭاﺕى امنهنﺕ

 .Kرطة الصحة الؼقلية الترصصية للمقاطؼة
تت قر لك ردمات الصحة ال قلية المترصصة لدي  Medi-Calمن ربلل رطة الصحة ال قلية
بالمقاط ة ) (MHPقي حال استيقا ك لم ايير الضر رة الطبية.
االتصال

 1-800-854-7771ىذه المكالمة مخانية.
ػلي مدار الساػة ،ط ال أيام األسب ع ،بما قي ذلك أيام ال طبلت يت قر لدينا
ردمات المترخم الق ري مخانا لؤلشراص الذين ال يتحدث ن اإلنخليزية.

TTY

 711ىذه المكالمة مخانية.
ىذا الرقم مرصص لؤلشراص الذين ي ان ن من مشاكل قي السمغ أ النطق.
يت ين أن يك ن لديك خ از ىاتغ مرصص لتتمكن من إخرا؏ االتصال.
ػلي مدار الساػة ،ط ال أيام األسب ع

اتصل برطة الصحة ال قلية الترصصية بالمقاط ة للمساػدة ػلي:
• االستقسارات المت لقة بردمات الصحة السل كية المقدمة من المقاط ة
 oتقييم األىلية
 oاإلحاالت
 oالم اػيد
 oم ل مات ػامة ػن الردمات المتاحة

?

إذا كانت لديك أﻱ أسئلة ،يرخي االتصال بمسؤ لي Anthem MediBlue Full Dual Advantage
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امػﺹل  :2امنﻭاؽع هأؽﻕاى امهﻭاﺕى امنهنﺕ

 .Lدائرة الرعاية الصحية المدارة في California
ت د دا رة الرػاية الصحية المدارة قي ) California (DMHCالمسؤ لة ػن تنظيم الرطط الصحية.
كما يمكن لمركز المساػدة التابغ ل DMHC -مساػدتك ػلي تقديم االلتماسات الشكا ي المت لقة
بردمات .Medi-Cal
االتصال

1-888-466-2219

يت قر ممثل  DMHCبين الساػة  8:00صباحا الساػة  6:00مسا؏ من االثنين
إلي الخم ة.
TDD

1-877-688-9891

ىذا الرقم مرصص لؤلشراص الذين ي ان ن من مشاكل قي السمغ أ النطق.
يت ين أن يك ن لديك خ از ىاتغ مرصص لتتمكن من إخرا؏ االتصال.
مراسلة
كتابية

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

الفاكس

1-916-255-5241

مﻭقغ الﻭيب

?

www.dmhc.ca.gov

إذا كانت لديك أﻱ أسئلة ،يرخي االتصال بمسؤ لي Anthem MediBlue Full Dual Advantage
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امػﺹل  :2امنﻭاؽع هأؽﻕاى امهﻭاﺕى امنهنﺕ

 .Mالمﻭارد األررﻯ
يقدم برنامح الشكا ي لدي ) Health Consumer Alliance (HCAمساػدة مخانية لمساػدة
األشراص الذين يخد ن ص بة قي الحص ل ػلي ت طية صحية أ الحقاظ ػلي ا حل المشكبلت
المت لقة برطط م الصحية.
إذا كانت لديك مشاكل مغ:
•

Medi-Cal

•

Medicare

• رطة الصحة الراص بك
• الحص ل ػلي الردمات الطبية
• تقديم التماس بشأن رقض الردمات ال قاقير الم دات الطبية الم مرة ( )DMEردمات
الصحة ال قلية ،إلي آرره.
• الق ترة الطبية
• ) IHSSردمات الدػم قي المنزل(
تساػد  Health Consumer Allianceقي تقديم الشكا ي االلتماسات خلسات االستماع .رقم
ال اتغ الراص بشركة  Health Consumer Allianceى .1-888-804-3536

?

إذا كانت لديك أﻱ أسئلة ،يرخي االتصال بمسؤ لي Anthem MediBlue Full Dual Advantage
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اىكصو  :3اسجشضام ثغطية سطجوا ىغغايجك اىصخية واىشضمات األسغى اىملموىة قي
اىجغطية
مقدمة
يحت ي ىذا القصل ػلي ق اػد مصطلحات راصة يخﺏ ػليك م رقت ا للحص ل ػلي الرػاية الصحية
الردمات الم طاة األرري من ربلل رطتنا .كما يربرك منسق الرػاية الراص بك ،بكيقية الحص ل ػلي
الرػاية من أن اع مقدمي الردمات المرتلقين قي ظل ظر غ راصة م ينة )بما قي ذلك من الصيدليات أ
مقدمي الردمات من رارج الشبكة( ،ما الذي يخﺏ ػليك ق لو ػندما يتم إصدار قات رة لك مباشرة للردمات
المشم لة قي الت طية من قبل رطتنا ق اػد امتبلك الم دات الطبية الم مرة ) .(DMEتظ ر المصطلحات
الر يسية ت ريقات ا قي القصل األرير من كتيﺏ األػضا؏ الراص بك.
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?
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 .K2نوكﻯﺕ  DMEغنغ امﺕبغﻯل إمﻭ 55 ..................................................Original Medicare
 .K3ن اﻯا نػغاﺕ اﻷكلذﻯن كػضﻭ غﻯ دطﺕنا 55 ............................................................
 .K4نػغاﺕ اﻷكلذﻯن غنغنا ﺕﻕﻭى بامﺕبغﻯل إمﻭ 56 .................................... Original Medicare
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 .Aالمؼلﻭمات حﻭل الردمات ﻭمقدمﻱ الردمات
الردمات ىي الرػاية الصحية )مثل زيارات الطبيﺏ ال بلج الطبي( ،الردمات ط يلة األخل الدػم
) ،(LTSSاإلمدادات ،ردمات الصحة السل كية )بما قي ذلك الصحة ال قلية ال اقية( ،ال صقات
الطبية األد ية المتاحة د ن صقة طبية ،الم دات ϐيرىا من الردمات  .الردمات المؼطاة ىي أي
ردمة من الردمات التي تدقغ رطتنا مقابل ا .الرػاية الصحية الصحة السل كية  LTSSالمشم لة قي
الت طية مدرخة قي مرطط المزايا بالفصل  4من كتيﺏ األػضا؏ .ال صقات الطبية الم طاة األد ية
المتاحة د ن صقة طبية م خ دة قي الفصل  5من كتيﺏ األػضا؏ الراص بك.
مﻭفرﻭ الردمات ىم األطبا؏ الممرضات ϐيرىم من األشراص الذين يقدم ن لك الرػاية
الردمات .يشمل أيضا مصطل مقدم الردمات المستشقيات كاالت الصحة المنزلية ال يادات
ϐيرىا من األماكن التي تقدم لك ردمات الرػاية الصحية ردمات الصحة السل كية الم دات
الطبية .LTSS
مقدمﻭ الردمات التابؼﻭن للشبكة ىم مقدم الردمات الذين ي مل ن بالت ا ن مغ رطتنا .ي اقق مقدم
الردمة ىؤال؏ ػلي قب ل مدق ػاتنا كدق ة كاملة .يرسل مقدم الردمات التاب ن للشبكة القات رة
إلينا مباشرة نظير الرػاية التي يقدم ن ا لك .ػند استردام مقدم الردمات بالشبكة ،ق ادة ال تدقغ أي
شي؏ مقابل الردمات المشم لة قي الت طية.

 .Bقﻭاػد الحصﻭل ػلﻯ الردمات التﻱ تؼطيٶا رطتنا
ت طي رطتنا ردمات  Medicareت طي أ تنسق خميغ ردمات  .Medi-Calيشمل ذلك الصحة
السل كية .LTSS
ستق م رطتنا بتنسيق ردمات الرػاية الصحية ردمات الصحة السل كية  LTSSالتي تحصل ػلي ا
ػندما تتبغ ق اػدنا .لكي تتم ت طيتك قي رطتنا:
• يخﺏ أن تك ن الرػاية التي تحصل ػلي ا من مزايا الرطة .ىذا ي ني أننا نق م بتضمين ا قي
مرطط المزايا الراص بنا قي الفصل  4من كتيﺏ األػضا؏ الراص بك.
• يت ين تحديد الرػاية بأن ا ضرﻭرة طبية .نقصد بالضر رة الطبية ردمات م مة تك ن
م ق لة تحمي الحياة .ىناك حاخة إلي الرػاية الطبية الضر رية لمنغ األقراد من اإلصابة
بمرض رطير أ اإلصابة باإلػاقة تقليل األلم الشديد ػن طريق ػبلج المرض أ االػتبلل
أ اإلصابة.
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• للحص ل ػلي الردمات الطبية ،يخﺏ أن يك ن لديك مقدم رػاية أﻭلية ( (PCPتابغ للشبكة
يطلﺏ الرػاية أ يربرك باستردام مز د آرر .ك ض بالرطة ،يت ين ػليك ارتيار مقدم
ردمات تابغ للشبكة ليصب مقدم الرػاية األ لية الراص بك.
 oقي أϐلﺏ الحاالت ،يخﺏ أن ي طيك  PCPالتابغ للشبكة أﻭ رطتنا م اققة قبل أن
تتمكن من رؤية مقدم ردمات ليس  PCPالراص بك أ استردام مقدمي ردمات
آررين قي شبكة الرطة .يسمي ىذا اإلخرا؏ إحالة .قي حالة ػدم حص لك ػلي
الم اققة أ ال ،ققد ال ن طي الردمات .ال تحتاج إلي إحالة لرؤية مترصصين م ينين
مثل مترصصي صحة النسا؏.
 oإذا ارترت  PCPيمثل خز؏ا من خم ية ممارسة مستقلة ) (IPAأ مخم ػة طبية ما،
ققد يقتصر االرتصاصي ن مقدم الردمات المساػدة المستشقيات المتاحة لك ققط
ػلي أ ل ك الذين تم الت اقد مغ  IPAأ المخم ػة الطبية التي يتب ا  .PCPال تحتاج
إلي إحالة من  PCPللرػاية الطار ة أ الرػاية ال اخلة أ االست انة بمقدم الردمات
الصحية النسا ية .يمكنك الحص ل ػلي أن اع أرري من الرػاية د ن إحالة من PCP
الراص بك )لمزيد من الم ل مات ح ل ىذا األمر ،راخغ القسم  D1من ىذا القصل(.
• يتؼين ػليك الحصﻭل ػلﻯ رػايتك من مقدمﻱ الردمات التابؼين للشبكة .ػادة ،لن ن طي
الرػاية من مقدم الرػاية الذي ال ي مل مغ رطتنا الصحية .ىذا ي ني أنو سيت ين ػليك دقغ
مستحقات مقدم الرػاية بالكامل مقابل الردمات المقدمة من مقدمي الردمات رارج الشبكة.
قيما يلي ب ض الحاالت التي ال تنطبق ػلي ا ىذه القاػدة:
 oنحن ن طي الرػاية الطار ة أ الرػاية ال اخلة من مقدم ردمات رارج الشبكة )لمزيد
من الم ل مات ح ل ىذا ،راخغ القسم  Hقي القصل.
 oإذا كنت قي حاخة إلي الرػاية التي ت طي ا رطتنا ال يمكن لمقدمي الردمات التاب ين
للشبكة تقديم ا لك ،يمكنك الحص ل ػلي الرػاية من مقدم ردمات من رارج الشبكة،
مغ ذلك قد يك ن التصري المسبق مطل با .قي ىذه الحالة ،سن طي الرػاية د ن
أن تتحمل أي تكلقة.
 oنحن ن طي ردمات ϐسيل الكلي ػندما تك ن رارج منطقة ردمة رطتنا لقترة قصيرة
أ ػندما يك ن مقدم الردمة الراص بك ϐير متا مؤقتا أ يت ذر ال ص ل إليو.
يمكنك الحص ل ػلي ىذه الردمات من مركز ϐسيل كلي م تمد من .Medicare
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 oعندما تنضم للخطة ألول مرة ،يمكنك المطالبة بمتابعة زيارة مقدمي الخدمة الحاليين
الخاصين بك .مع وجود بعض االستثناءات ،نحن مطالبون بالموافقة على هذا الطلب
إذا كان بإمكاننا تأكيد وجود عالقة حالية تربطك بمقدمي الخدمات .ارجع إلى الفصل
 1من كتيب األعضاء لديك :إذا وافقنا على طلبك ،يمكنك االستمرار في استخدام
مقدمي الخدمات الذين تستخدمهم اآلن لمدة تصل إلى  12شهرا للخدمات .خالل ذلك
الوقت ،سيتصل بك منسق الرعاية الخاص بك لمساعدتك على العثور على مقدمي
الرعاية في شبكتنا .بعد مرور  12شهرا ،لن نتمكن من تغطية الرعاية الخاصة بك إذا
كنت ال تزال تتعامل مع مقدمي الخدمات غير الموجودين بشبكتنا.
األػضا؏ الخدد فﻱ ) :Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNPقي م ظم الحاالت،
سيتم تسخيلك قي ) Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP؍ للحص ل ػلي مزايا
 Medicareالراصة بك قي الي م األ ل من الش ر ب د طلﺏ التسخيل قي Anthem MediBlue Full Dual
) .Advantage (HMO D-SNPال يزال بإمكانك الحص ل ػلي ردمات  Medi-Calمن رطة Medi-Cal
الصحية السابقة الراصة بك لمدة ش ر إضاقي .ب د ذلك ،ستتلقي ردمات  Medi-Calالراصة بك من ربلل
) .Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNPلن تك ن ىناك قخ ة قي ت طية
 Medi-Calالراصة بك .يرخي االتصال بنا ػلي الرقم ) ،1-833-707-3129 (TTY: 711بداية من الساػة
 8صباحا حتي الساػة  8مسا؏ ػلي مدار األسب ع )ما ػدا أيام ػيد الشكر ػيد الميبلد( بداية من  1أكت بر
حتي  31مارس ،من االثنين حتي الخم ة )ما ػدا أيام اإلخازات( من  1أبريل حتي  30سبتمبر .المكالمة
مخانية .إذا كانت لديك أية أس لة.

 .Cمنسق الرػاية الراص بك
 .C1ما المقصﻭد بمنسق الرػاية
منسق الرػاية ى طبيﺏ سريري أ شرص مدرﺏ آرر ي مل لصال رطتنا لتقديم ردمات مدير الحالة
لك .يتشارك مدير الحاالت مغ المرضي للحص ل ػلي الرػاية التي يحتاخ ن إلي ا للتمتغ بصحة خيدة.
يساػد مدير الحالة المرضي ػلي ما يلي:
• ق م حالت م الصحية الحالية
•

ضغ رطة رػاية مناسبة ل م بص رة راصة

• الحص ل ػلي الرػاية التي يحتاخ ن إلي ا من رطتنا المختمغ
• المشاركة قي إدارة صحت م
• ال مل مغ ال املين قي الرػاية الصحية كقريق
• تحقيق أىداق م قي التمتغ بصحة خيدة
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 .C2كيؽ يمكنك االتصال بمنسق الرػاية الراص بك
اتصل بمنسق الرػاية من ربلل االتصال بردمات األػضا؏ .قي كثير من الحاالت ،قد يز دك
منسق الرػاية بم ل مات االتصال المباشر الراصة بو.
 .C3كيفية تؼيير منسق الرػاية الراص بك
إذا كنت تقضل أن تتم رؤيتك من ربلل منسق رػاية مرتلغ ،قاتصل بردمات األػضا؏ للت بير ػن
مرا قك طلﺏ ت قير منسق رػاية آرر.

 .Dالرعاية من مقدمي الخدمات
 .D1الرػاية من مقدم الرػاية األﻭلية
يت ين ػليك ارتيار  PCPلتقديم رػايتك إدارت ا .إذا ارترت  PCPيمثل خز؏ا من خم ية ممارسة
مستقلة ) (IPAأ مخم ػة طبية ما ،ققد يقتصر االرتصاصي ن مقدم الردمات المساػدة المستشقيات
المتاحة لك ققط ػلي أ ل ك الذين تم الت اقد مغ  IPAأ المخم ػة الطبية التي يتب ا .PCP
تؼريؽ  ،PCPﻭما الذﻱ يفؼلو من أخلك
 PCPى مقدم الرػاية الصحية الر يسي لك .ستتمكن من رؤية  PCPإلخرا؏ قح صاتك
المنتظمة .إذا ت رضت للمرض ،قسيك ن  PCPى أ ل شرص تتصل بو ،حيث سيصغ لك
األد ية ،يمنحك اإلحاالت إلي المترصصين أ مقدمي الردمات اآلررين إذا لزم األمر.
يمكن أن يك ن مقدم الرػاية:
• طبيﺏ ال ا لة
• ارتصاصي ال الدة أ طبيﺏ أمراض النسا؏
• االرتصاصي الذي يقدم الرػاية األ لية
• إدارة صحية محلية أ ػيادة مختم ية مماثلة
ارتيارك لPCP -

ت د ػبلقتك مغ  PCPم مة .لذا ػندما ترتار  ،PCPقحا ل التقكير قي األسباﺏ الم ضحة أدناه
لمساػدتك .ػندما ترتار  ،PCPقيخﺏ ػليك:
• ارتيار مقدم ردمات تت امل م و حاليا ،أﻭ
• ارتيار مقدم ردمات اقترحو ػليك شرص تثق بو ،أﻭ
• ارتيار مقدم ردمات قريﺏ من منزلك.
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ػندما تسخل قي ) ،Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNPسترتار PCP
باستردام دليل مقدمي الردمات الصيدليات لدينا .يتم إدراج  PCPحسﺏ المدينة المقاط ة ،بحيث يمكنك

ال ث ر ػلي مقدم رػاية قريﺏ من محل إقامتك أ ػملك .ي ض لك الدليل أيضا الل ات التي يتم التحدث
ب ا قي  .PCPإذا كنت بحاخة إلي مساػدة قي ارتيار  ،PCPقاتصل بردمات األػضا؏ ػلي الرقم
) ،1-833-707-3129 (TTY: 711من  8صباحا حتي  8مسا؏ ،ط ال أيام األسب ع )ػدا ي مي ػيد الشكر
الكريسماس( بد؏ا من  1أكت بر حتي  31مارس ،من االثنين إلي الخم ة )باستثنا؏ ال طبلت( بداية من 1
أبريل حتي  30سبتمبر .المكالمة مخانية.
ػندما تحدد  ،PCPقإنك أيضا ترتار المستشقي )المستشقيات( شبكة )شبكات( الترصصات المرتبطة ب-
 .PCPػندما ترتار  ،PCPقإنو ستتم إحالتك إلي المترصصين المستشقيات مقدمي الردمات اآلررين
المرتبطين ب/ PCP -أ المخم ػة الطبية.
تتم طباػة اسم  PCPالراص بك رقم ىاتقو ػلي بطاقة ػض يتك.
للحص ل ػلي مساػدة ػلي ارتيار  ،PCPيمكنك أيضا االتصال بردمات األػضا؏ ػلي الرقم
) ،1-833-707-3129 (TTY: 711من  8صباحا حتي  8مسا؏ ،ط ال أيام األسب ع )ػدا ي مي ػيد الشكر
الكريسماس( بد؏ا من  1أكت بر حتي  31مارس ،من االثنين إلي الخم ة )باستثنا؏ ال طبلت( بداية من 1
أبريل حتي  30سبتمبر .المكالمة مخانية.
ريار تؼيير PCP

يمكنك ت يير  PCPألي سبﺏ قي أي قت .كما أنو من الممكن أن يق م  PCPباالنسحاﺏ من شبكة
رطتنا .إذا انسحﺏ  PCPمن شبكة رطتنا ،قيمكننا مساػدتك ػلي إيخاد  PCPخديد ضمن شبكتنا.
لت يير  PCPالراص بك ،اتصل بردمات األػضا؏ ػلي الرقم 1-833-707-3129
) ،(TTY: 711من  8صباحا حتي  8مسا؏ ،ط ال أيام األسب ع )ػدا ي مي ػيد الشكر الكريسماس( بد؏ا
من  1أكت بر حتي  31مارس ،من االثنين إلي الخم ة )باستثنا؏ ال طبلت( بداية من  1أبريل حتي 30

سبتمبر .المكالمة مخانية .ػندما تتصل ،قاحرص ػلي إربار ردمات األػضا؏ إذا كنت تز ر
ارتصاصيين أ تحصل ػلي ردمات أرري تحتاج إلي م اققة  PCPالراص بك .قد تك ن ب ض ىذه
الردمات ىي الردمات الصحية المنزلية الم دات الطبية الم مرة.
يمكنك بد؏ استردام مقدم الرػاية األ لية قي الي م األ ل من الش ر التالي لطلبك .ػلي سبيل المثال ،إذا
طلبت ت يير  PCPالراص بك قي  13سبتمبر ،قيمكنك البد؏ قي استردام طبيﺏ الرػاية األ لية الخديد
الراص بك قي  1أكت بر.

?

إذا كانت لديك أﻱ أسئلة ،يرخي االتصال بمسؤ لي Anthem MediBlue Full Dual Advantage
) (HMO D-SNPػلي الرقم ) ،1-833-707-3129 (TTY: 711بداية من الساػة  8صباحا حتي الساػة 8
مسا؏ ػلي مدار األسب ع )ما ػدا أيام ػيد الشكر ػيد الميبلد( بداية من  1أكت بر حتي  31مارس ،من
االثنين حتي الخم ة )ما ػدا أيام اإلخازات( من  1أبريل حتي  30سبتمبر .المكالمة مخانية .لمزيد من
المؼلﻭمات ،تقضل بزيارة ىذا الم قغ .shop.anthem.com/medicare/ca
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الﻓ ل  :3اكﺗظغاﻡ ﺗهطﻱﺗ دطﺗنا لؾ
غاﻱﺗك ال شﻱﺗ ﻭالظغﻡاﺗ ا دؾﻯ الﻡوﻡﻭلﺗ
غﻱ الﺗهطﻱﺗ

ﻭسنرسل إلﻱك بطاقة هﻭﻱة ػضﻭ  Anthem Blue Cross Cal MediConnectخدﻱدة تتضمن اسم
ﻭرقم هاتﻑ مقدم الرػاﻱة األﻭلﻱة الخدﻱد .الردمات التﻱ يمكنك الحصﻭل ﻋليﻫا بدﻭن الحصﻭل ﻋلﻯ
المﻭافﻕة أﻭال من  PCPالراص بك
ﻓﻱ اﻏلﺏ الحاالت ،سﻭﻑ تحتاج إلﻯ الحصﻭل ػلﻯ مﻭاﻓقة من  PCPالراص بك قبل زﻱارة مقدمﻱ
الردمات اآلررﻱن .ﻱطلﻕ ػلﻯ هذه المﻭاﻓقة اسم إحالة .ﻱمكنك الحصﻭل ػلﻯ الردمات مثل تلك
الردمات المدرخة ادناه بدﻭن الحصﻭل ػلﻯ مﻭاﻓقة من  PCPاﻭال:
• ردمات الطﻭارئ من مقدمﻱ الردمات بالشبكة اﻭ من مقدمﻱ الردمات من رارج الشبكة.
• الرػاﻱة الضرﻭرﻱة الﻌاخلة من مقدمﻱ الردمات التابﻌﻱن للشبكة.
• الرػاﻱة الضرﻭرﻱة الﻌاخلة من مقدمﻱ الردمات من رارج الشبكة ػندما ال ﻱمكنك
الﻭصﻭل إلﻯ مقدمﻱ الردمات التابﻌﻱن للشبكة )ػلﻯ سبﻱل المثال ،ػندما تكﻭن رارج
منطقة ردمات الرطة اﻭ رﻼل ػطلة نهاﻱة األسبﻭع(.
مﻼحظة :ﻱخﺏ ان تكﻭن هناك حاخة ماسة للرػاﻱة الﻌاخلة ﻭالضرﻭرﻱة من الناحﻱة الطبﻱة.
•

ردمات ﻏسﻱل الكلﻯ التﻱ تحصل ػلﻱها ﻓﻱ منشآة ﻏسﻱل الكلﻯ المﻌتمدة من Medicare

ػندما تكﻭن رارج منطقة ردمة رطتنا .اتصل بقسم ردمات األػضا؏ قبل مﻏادرة
منطقة الردمات .ﻱمكننا مساػدتك ﻓﻱ ػمل ﻏسﻱل الكلﻯ ػندما تكﻭن بالرارج.
• حقن األنﻓلﻭنزا ﻭلقاحات  COVID-19ﻭلقاحات التهاﺏ الكبد  Bﻭلقاحات االلتهاﺏ
الرئﻭﻱ طالما كنت تحصل ػلﻱها من مقدم ردمات تابغ للشبكة.
• الرػاﻱة الصحﻱة الرﻭتﻱنﻱة للنسا؏ ﻭردمات تنظﻱم األسرة .ﻭهذا ﻱشمل ﻓحﻭصات الثدﻱ
ﻭصﻭر الثدﻱ الشﻌاػﻱة التشرﻱصﻱة )األشﻌة السﻱنﻱة للثدﻱ( ﻭﻓحﻭصات مسحة ػنﻕ
الرحم ﻭﻓحﻭصات منطقة الحﻭض طالما كنت تحصل ػلﻱها من مقدم ردمات تابغ للشبكة.
• باإلضاﻓة إلﻯ ذلك ،إذا كنت مستحقا لتلقﻱ ردمات من مقدمﻱ الرػاﻱة الصحﻱة الهنﻭد،
ﻓقد تستردم مقدمﻱ الردمات هؤال؏ دﻭن إحالة.
 .D2الرﻋاية من االرتصاصيين ﻭمﻕدمﻱ ردمات آررين تابﻌين للشبكة
االرتصاصﻱ هﻭ الطبﻱﺏ الذﻱ ﻱقدم ردمات الرػاﻱة الصحﻱة لمرض مﻌﻱن اﻭ خز؏ محدد من
الخسم .ﻭهناك انﻭاع كثﻱرة من االرتصاصﻱﻱن ،مثل:
• ارتصاصﻱﻭ األﻭرام الذﻱن ﻱقدمﻭن الرػاﻱة لمرضﻯ السرطان.
• ارتصاصﻱﻭ القلﺏ الذﻱن ﻱقدمﻭن الرػاﻱة للمرضﻯ الذﻱن ﻱﻌانﻭن مشكﻼت بالقلﺏ.

?

إذا كانت لديك أﻱ أسئلة ،ﻱرخﻯ االتصال بمسؤﻭلﻱ Anthem MediBlue Full Dual Advantage
) (HMO D-SNPػلﻯ الرقم ) ،1-833-707-3129 (TTY: 711بداﻱة من الساػة  8صباحا حتﻯ الساػة 8
مسا؏ ػلﻯ مدار األسبﻭع )ما ػدا اﻱام ػﻱد الشكر ﻭػﻱد المﻱﻼد( بداﻱة من  1اكتﻭبر حتﻯ  31مارس ،ﻭمن
االثنﻱن حتﻯ الخمﻌة )ما ػدا اﻱام اإلخازات( من  1ابرﻱل حتﻯ  30سبتمبر .المكالمة مخانﻱة .لمزيد من
المﻌلﻭمات ،تﻓضل بزﻱارة هذا المﻭقغ .shop.anthem.com/medicare/ca
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الﻓ ل  :3اكﺗظغاﻡ ﺗهطﻱﺗ دطﺗنا لؾ
غاﻱﺗك ال شﻱﺗ ﻭالظغﻡاﺗ ا دؾﻯ الﻡوﻡﻭلﺗ
غﻱ الﺗهطﻱﺗ

• ارتصاصﻱﻭ الﻌظام الذﻱن ﻱقدمﻭن الرػاﻱة للمرضﻯ الذﻱن ﻱﻌانﻭن مشكﻼت بالﻌظام اﻭ
المﻓاصل اﻭ الﻌضﻼت.
إذا احتخت إلﻯ رػاﻱة ارتصاصﻱ ،ﻓسﻱمنحك مقدم الرػاﻱة األﻭلﻱة إحالة إلﻯ الطبﻱﺏ المناسﺏ اﻭ
مقدم رػاﻱة صحﻱة آرر ﻱمكنه منحك نﻭع الرػاﻱة الذﻱ تحتاج إلﻱه.
• بالنسبة لبﻌض الردمات ،قد تحتاج إلﻯ تصرﻱح مسبﻕ .التصرﻱح المسبﻕ ﻱﻌنﻱ انك بحاخة
للحصﻭل ػلﻯ مﻭاﻓقة منا قبل ان تتمكن من الحصﻭل ػلﻯ دﻭا؏ اﻭ ردمة مﻌﻱنة .سﻱطلﺏ طبﻱبك
اﻭ مقدم الرػاﻱة الصحﻱة اآلرر الحصﻭل ػلﻯ تصرﻱح مسبﻕ للردمات التﻱ ﻱشﻌر انك بحاخة
لها .لمﻌرﻓة الردمات التﻱ تحتاج إلﻯ تصرﻱح مسبﻕ ،راخغ مرطط المزاﻱا ﻓﻱ الﻓصل .4
• ربما ﻱﻌمل مقدم الرػاﻱة األﻭلﻱة الراص بك ﻓقط مغ مستشﻓﻯ مﻌﻱن اﻭ مخمﻭػة ما من
االرتصاصﻱﻱن .ﻭلهذا السبﺏ ﻱتﻌﻱن ػلﻱك الحصﻭل ػلﻯ إحالة من مقدم الرػاﻱة األﻭلﻱة قبل
ان تزﻭر ارتصاصﻱا ما .إذا كانت لدﻱك اسئلة حﻭل االرتصاصﻱﻱن اﻭ المستشﻓﻱات التﻱ
ﻱﻌمل مﻌها مقدم الرػاﻱة األﻭلﻱة ،ﻓاتصل بمقدم الرػاﻱة األﻭلﻱة اﻭ بردمات األػضا؏.
من المهم خدا الحصﻭل ػلﻯ إحالة )مﻭاﻓقة مقدما( قبل ان تستﻌﻱن بارتصاصﻱ متﻌاقد مغ
) Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNPاﻭ تتلقﻯ ردمات مترصصة
)باستثنا؏ تلك الردمات المدرخة اػﻼه ضمن القسم  .(Dﻭﻓﻱ حالة ػدم حصﻭلك ػلﻯ إحالة )مﻭاﻓقة
مقدما( قبل ان تتلقﻯ الردمات من ارتصاصﻱ ما ،قد ﻱتﻌﻱن ػلﻱك سداد تكلﻓة هذه الردمات بنﻓسك.
ﻱرخﻯ الرخﻭع إلﻯ القسم  Dللحصﻭل ػلﻯ مﻌلﻭمات حﻭل الردمات التﻱ تتطلﺏ إحاالت ﻭ/اﻭ
تصرﻱحات مسبقة.
إذا اراد االرتصاصﻱ منك الﻌﻭدة لتلقﻱ المزﻱد من الرػاﻱة ،ﻓتحقﻕ اﻭال للتآكد من ان اإلحالة
)المﻭاﻓقة مقدما( ،من مقدم الرػاﻱة األﻭلﻱة اﻭ الطبﻱﺏ الذﻱ ﻱقدم الرػاﻱة بﻌد الررﻭج من المستشﻓﻯ
اﻭ الممرضة الممارسة اﻭ االرتصاصﻱ ،تﻏطﻱ القﻱام بزﻱارات إضاﻓﻱة إلﻯ هذا االرتصاصﻱ .ﻭﻓﻱ
رﻼﻑ ذلك ،ﻱتﻌﻱن ػلﻱك الحصﻭل ػلﻯ إحالة اررﻯ )مﻭاﻓقة مقدما( للزﻱارات اإلضاﻓﻱة إلﻯ
االرتصاصﻱ.
إضاﻓة إلﻯ ذلك ،ﻓإن مقدمﻱ الرػاﻱة األﻭلﻱة لدﻱهم ارتصاصﻱﻭن ﻭمستشﻓﻱات مﻌﻱنة ﻱستردمﻭنها
لئلحاالت ،لذا ﻓإن مقدم الرػاﻱة األﻭلﻱة الذﻱ تحدده ػادة ﻱحدد االرتصاصﻱﻱن ﻭالمستشﻓﻱات التﻱ تمت
إحالتك إلﻱها .ﻭﻓﻱ حالة ﻭخﻭد مرﻓﻕ ػناﻱة اﻭ ارتصاصﻱ متﻌاقد اﻭ مرﻓﻕ تﻓضله ،تحقﻕ اﻭال لتتآكد
من ان مقدم الرػاﻱة األﻭلﻱة ﻱرسل المرضﻯ إلﻯ هذا االرتصاصﻱ اﻭ ﻱتﻌامل مغ تلك المستشﻓﻯ.

?

إذا كانت لديك أﻱ أسئلة ،ﻱرخﻯ االتصال بمسؤﻭلﻱ Anthem MediBlue Full Dual Advantage
) (HMO D-SNPػلﻯ الرقم ) ،1-833-707-3129 (TTY: 711بداﻱة من الساػة  8صباحا حتﻯ الساػة 8
مسا؏ ػلﻯ مدار األسبﻭع )ما ػدا اﻱام ػﻱد الشكر ﻭػﻱد المﻱﻼد( بداﻱة من  1اكتﻭبر حتﻯ  31مارس ،ﻭمن
االثنﻱن حتﻯ الخمﻌة )ما ػدا اﻱام اإلخازات( من  1ابرﻱل حتﻯ  30سبتمبر .المكالمة مخانﻱة .لمزيد من
المﻌلﻭمات ،تﻓضل بزﻱارة هذا المﻭقغ .shop.anthem.com/medicare/ca
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 .D3ﻋندما يترك مﻕدم ردمات ما رطتنا
ﻱمكن لمقدم الردمات التابغ للشبكة الذﻱ تتﻌامل مﻌه االنسحاﺏ من رطتنا .إذا ﻏادر احد مقدمﻱ
الردمات الراصﻱن بك رطتنا ،ﻓلدﻱك حقﻭﻕ ﻭإخرا؏ات ﻭقائﻱة مﻌﻱنة نﻭخزها ﻓﻱما ﻱلﻱ:
• مغ ان شبكة مقدمﻱ الردمات الراصة بنا قد تتﻏﻱر رﻼل الﻌام ،ﻱخﺏ ان نﻭﻓر لك
الﻓرصة دائما للتﻭاصل مغ مقدمﻱ ردمات مؤهلﻱن.
• سنبذل خهدا بحسن نﻱة لنقدم لك إرطارا قبلها بمدة  30ﻱﻭما ػلﻯ األقل ،بحﻱث ﻱكﻭن
امامك ﻭقت كاﻑ لتحدﻱد مقدم ردمات خدﻱد.
• سنساػدك ػلﻯ تحدﻱد مقدم ردمات مؤهل خدﻱد لمﻭاصلة إدارة احتﻱاخات رػاﻱتك الصحﻱة.
• إذا كنت ترضغ لﻌﻼج طبﻱ مﻌﻱن ،ﻓسﻱكﻭن لدﻱك الحﻕ ﻓﻱ طلﺏ االستمرار ﻓﻱ تلقﻱ
هذا الﻌﻼج الضرﻭرﻱ طبﻱا ،ﻭسنتﻌاﻭن مﻌك لضمان ػدم انقطاػه.
• إذا لم نتمكن من الﻌثﻭر ػلﻯ ارتصاصﻱ مؤهل ضمن الشبكة ﻱمكنك الﻭصﻭل إلﻱه،
ﻓﻱخﺏ ػلﻱنا ترتﻱﺏ إخرا؏ التﻌامل مغ مترصص من رارج الشبكة لتقدﻱم رػاﻱتك.
• إذا كنت تﻌتقد اننا لم نستبدل مقدم الردمات السابﻕ بمقدم ردمات مؤهل اﻭ اننا ال ندﻱر
رػاﻱتك بشكل خﻱد  ،ﻓﻱحﻕ لك تقدﻱم شكﻭﻯ بشآن خﻭدة الرػاﻱة إلﻯ مؤسسة تحسﻱن
الخﻭدة ) ،(QIOاﻭ شكﻭﻯ تتﻌلﻕ بخﻭدة الرػاﻱة ،اﻭ كﻼ األمرﻱن ػلﻯ حد سﻭا؏ .ﻱرخﻯ
مراخﻌة الﻓصل  9للحصﻭل ػلﻯ مزﻱد من المﻌلﻭمات.
إذا اكتشﻓت ان احد مقدمﻱ الردمات الراص بك قد ﻏادر رطتنا ،ﻓﻱرخﻯ االتصال بنا .ﻱمكننا
مساػدتك ػلﻯ الﻌثﻭر ػلﻯ مقدم رػاﻱة خدﻱد ﻭإدارة رػاﻱتك .اتصل بقسم ردمات األػضا؏ ػلﻯ
الرقم ) ,1-833-707-3129 (TTY: 711من  8صباحا حتﻯ  8مسا؏ ،طﻭال اﻱام األسبﻭع )ػدا ﻱﻭمﻱ
ػﻱد الشكر ﻭالكرﻱسماس( بد؏ا من  1اكتﻭبر حتﻯ  31مارس ،ﻭمن االثنﻱن إلﻯ الخمﻌة )باستثنا؏
الﻌطﻼت( بداﻱة من  1ابرﻱل حتﻯ  30سبتمبر .المكالمة مخانﻱة.
 .D4مﻕدمﻭ الرﻋاية من رارج الشبكة
ﻓﻱ اﻏلﺏ الحاالت ،لن نﻏطﻱ الرػاﻱة التﻱ تتلقاها من مقدم ردمات من رارج الشبكة .ﻭﻱﻌنﻱ هذا ان
رػاﻱتك كانت من مقدم ردمات ال ﻱﻌد خز؏ا من شبكة رطتنا .ﻭلكن هناك اﻭقاتا نﻏطﻱ رﻼلها
الرػاﻱة المقدمة من مقدم ردمات من رارج الشبكة .ﻓﻱما ﻱلﻱ ثﻼث حاالت نﻏطﻱ رﻼلها الرػاﻱة
المقدمة من مقدم ردمات من رارج الشبكة:
• إذا كنت تحتاج إلﻯ الرػاﻱة الطارئة اﻭ الﻌاخلة .لمزﻱد من المﻌلﻭمات حﻭل هذا األمر
ﻭلمﻌرﻓة ما المقصﻭد بالرػاﻱة الطارئة اﻭ الﻌاخلة ،راخغ الرػاﻱة الطارئة اﻭ الرػاﻱة
الﻌاخلة الضرﻭرﻱة ﻓﻱ مرطط المزاﻱا ﻓﻱ الﻓصل .4
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• إذا كنت بحاخة لرػاﻱة طبﻱة ،ﻭالتﻱ ﻱﻓﻱد  Medicareبآنه ﻱتﻌﻱن ػلﻯ رطتنا تﻏطﻱتها ﻭلكن
ال ﻱﻭﻓر اﻱ من مقدمﻱ الردمات بشبكتنا هذا النﻭع من الرػاﻱة .ﻓﻱ هذه الحالة ،ﻱحتاج مقدم
الرػاﻱة األﻭلﻱة اﻭ االرتصاصﻱ للحصﻭل ػلﻯ "تصرﻱح مسبﻕ" .ﻭﻱقصد بذلك ان مسؤﻭلﻱ
) Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNPﻱخﺏ ان ﻱﻭاﻓقﻭا ػلﻯ
هذا األمر قبل ان تحصل ػلﻯ الرػاﻱة .إذا حصلت ػلﻯ المﻭاﻓقة قبل ﻭقت طﻭﻱل ،ﻓستدﻓغ
القﻱمة نﻓسها التﻱ كنت ستدﻓﻌها ﻓﻱ حالة حصﻭلك ػلﻯ الرػاﻱة من مقدم الردمات التابغ
للشبكة .من المهم خدا ان تتم المﻭاﻓقة ػلﻯ إحالتك من مقدم الرػاﻱة األﻭلﻱة اﻭ االرتصاصﻱ
اﻭ طبﻱﺏ الرػاﻱة المكثﻓة قبل زﻱارة مقدم ردمات من رارج الشبكة .ﻭﻓﻱ حالة ػدم
حصﻭلك ػلﻯ إحالة قبل ان تتلقﻯ الرػاﻱة من مقدم ردمات من رارج الشبكة ،قد ﻱتﻌﻱن
ػلﻱك سداد تكلﻓة هذه الردمات بنﻓسك.
• ردمات ﻏسﻱل الكلﻯ التﻱ تحصل ػلﻱها ﻓﻱ مركز ﻏسﻱل الكلﻯ الطبﻱ المﻌتمد من
 Medicareػندما تكﻭن رارج منطقة ردمات الرطة لﻓترة قصﻱرة.
إذا قمت بزﻱارة مقدم ردمات من رارج الشبكة ،ﻓﻱتﻌﻱن ان ﻱكﻭن مقدم الردمات مؤهﻼ للمشاركة ﻓﻱ
برنامخﻱ  Medicareﻭ/اﻭ .Medi-Cal
• ﻱتﻌذر ػلﻱنا الدﻓغ لمقدم ردمات ﻏﻱر مؤهل للمشاركة ﻓﻱ برنامخﻱ  Medicareﻭ/اﻭ .Medi-Cal
• إذا قمت بزﻱارة مقدم ردمات لﻱس مؤهﻼ للمشاركة ﻓﻱ  ،Medicareﻓﻱخﺏ ان تدﻓغ كامل
تكلﻓة الردمات التﻱ تحصل ػلﻱها.
• ﻱخﺏ ان ﻱربرك مقدمﻭ الردمات إذا كانﻭا ﻏﻱر مؤهلﻱن للمشاركة ﻓﻱ .Medicare

 .Eردمات الصحة السلﻭكية )الصحة الﻌﻕلية ﻭاضطرابات تﻌاطﻱ المﻭاد المردرة(
ﻱحﻕ لك الﻭصﻭل إلﻯ ردمات الصحة السلﻭكﻱة الضرﻭرﻱة طبﻱا التﻱ ﻱﻏطﻱها  Medicareﻭ .Medi-Cal
نحن نﻭﻓر الﻭصﻭل إلﻯ ردمات الصحة السلﻭكﻱة التﻱ ﻱﻏطﻱها  .Medicareال تقدم رطتنا ردمات
الصحة السلﻭكﻱة التﻱ تﻏطﻱها  ،Medi-Calﻭلكن هذه الردمات متاحة لك من رﻼل إدارة الصحة الﻌقلﻱة
ﻓﻱ مقاطﻌة ) Los Angeles (LACDMHﻭإدارة الصحة الﻌقلﻱة ﻓﻱ مقاطﻌة  Santa Claraﻭإدارة
ردمات الكحﻭل ﻭالمردرات.
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 .E1ردمات الصحة السلﻭكية من  Medi-Calالمﻕدمة رارج رطتنا
تتﻭﻓر لك ردمات الصحة الﻌقلﻱة المترصصة من  Medi-Calمن رﻼل رطة الصحة الﻌقلﻱة
للمقاطﻌة ) (MHPإذا كنت تستﻭﻓﻱ مﻌاﻱﻱر الﻭصﻭل إلﻯ ردمات الصحة الﻌقلﻱة المترصصة .تشمل
ردمات الصحة الﻌقلﻱة المترصصة من  Medi-Calالتﻱ تقدمها إدارة الصحة الﻌقلﻱة ﻓﻱ مقاطﻌة
) Los Angeles (LACDMHﻭإدارة الصحة الﻌقلﻱة ﻓﻱ مقاطﻌة  Santa Claraﻭإدارة ردمات
الكحﻭل ﻭالمردرات ما ﻱلﻱ:
• ردمات الصحة الﻌقلﻱة
• ردمات دػم األدﻭﻱة
• الﻌﻼج النهارﻱ المكثﻑ
• إػادة التآهﻱل النهارﻱة
• التدرل ﻭقت األزمات
• استقرار األزمات
• ردمات مراﻓﻕ الﻌﻼج الدارلﻱ للبالﻏﻱن
• ردمات مراﻓﻕ الﻌﻼج الدارلﻱ ػند األزمات
• ردمات مرﻓﻕ الصحة النﻓسﻱة
• ردمات مستشﻓﻯ مرضﻯ الﻌﻱادات الدارلﻱة المتﻌلقة بالحاالت النﻓسﻱة
• إدارة الحالة المستهدﻓة
تتﻭﻓر لك ردمات نظام التسلﻱم المنظم من  Medi-Calاﻭ  Medi-Calلؤلدﻭﻱة من رﻼل إدارة الصحة
الﻌقلﻱة ﻓﻱ مقاطﻌة ) Los Angeles (LACDMHﻭإدارة الصحة الﻌقلﻱة بمقاطﻌة Santa Clara
ﻭإدارة ردمات الكحﻭل ﻭالمردرات إذا كنت تستﻭﻓﻱ المﻌاﻱﻱر لتلقﻱ هذه الردمات .تشمل ردمات
 Medi-Calلؤلدﻭﻱة التﻱ تقدمها إدارة الصحة الﻌقلﻱة ﻓﻱ مقاطﻌة )Los Angeles (LACDMH
ﻭإدارة الصحة الﻌقلﻱة ﻓﻱ مقاطﻌة  Santa Claraﻭإدارة ردمات الكحﻭل ﻭالمردرات ما ﻱلﻱ:
• ردمات ػﻼج مرضﻯ الﻌﻱادات الرارخﻱة المكثﻓة
• ردمات الﻌﻼج بالمرﻓﻕ الدارلﻱ
• الردمات المخانﻱة ألدﻭﻱة مرضﻯ الﻌﻱادات الرارخﻱة
• ردمات ػﻼج إدمان المردرات
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• ردمات نالترﻱكسﻭن لﻌﻼج االػتماد ػلﻯ األدﻭﻱة األﻓﻱﻭنﻱة
تشمل ردمات نظام التﻭصﻱل المنظم من  Medi-Calلؤلدﻭﻱة ما ﻱلﻱ:
• ردمات الﻌﻱادة الرارخﻱة ﻭردمات الﻌﻱادات الرارخﻱة المكثﻓة
• ادﻭﻱة ػﻼج اإلدمان )ﻭتسمﻯ اﻱضا الﻌﻼج بمساػدة األدﻭﻱة(
• ػﻼج حالة مقﻱمﻱة/مرضﻯ ػﻱادات دارلﻱة
• إدارة االنسحاﺏ
• ردمات ػﻼج إدمان المردرات
• ردمات التﻌاﻓﻱ
• تنسﻱﻕ الرػاﻱة
باإلضاﻓة إلﻯ ردمات المذكﻭرة اػﻼه ،قد تكﻭن ﻱمكنك الحصﻭل ػلﻯ ردمات المرضﻯ الدارلﻱﻱن
الطﻭػﻱة إلزالة السمﻭم ﻓﻱ حال استﻱﻓائك المﻌاﻱﻱر.
إذا كنت تشﻌر بآنك بحاخة إلﻯ اﻱ ردمة من هذه الردمات ،ﻓتحدث إلﻯ مدﻱر الحالة الراص بك اﻭ
مقدم الرػاﻱة األﻭلﻱة .سﻭﻑ ﻱسآلك مدﻱر الحالة اﻭ مقدم الردمات الراص بك لمﻌرﻓة انﻭاع الردمات
التﻱ تحتاخها ﻭتساػدك ﻓﻱ ارتﻱار مقدم الردمة .قد تحتاج إلﻯ إحالة اﻭ إذن مسبﻕ )بمﻌنﻯ انك
تحتاج إلﻯ إذن منا( للحصﻭل ػلﻯ الردمات .بمخرد الحصﻭل ػلﻯ اإلحالة ﻭ/اﻭ تصرﻱح مسبﻕ،
ﻱمكنك انت اﻭ مدﻱر الحالة الراص بك تحدﻱد مﻭػد.

 .Fردمات االنتﻕال
 .F1النﻕل الطبﻱ للحاالت ػير الطارئة
ﻱحﻕ لك االنتقال ﻓﻱ الحاالت الطبﻱة ﻏﻱر الطارئة إذا كانت لدﻱك احتﻱاخات طبﻱة ال تسمح لك باستردام
السﻱارة اﻭ الحاﻓلة اﻭ التاكسﻱ ﻓﻱ مﻭاػﻱدك .ﻱمكن تﻭﻓﻱر االنتقال الطبﻱ ﻏﻱر الطارئ للردمات المﻏطاة مثل
مﻭاػﻱد الﻓحص الطبﻱ ،ﻭاألسنان ،ﻭالصحة الﻌقلﻱة ،ﻭتﻌاطﻱ المردرات ،ﻭالصﻱدلﻱة .إذا كنت بحاخة إلﻯ
ﻭسﻱلة انتقال طبﻱة ﻓﻱ الحالة ﻏﻱر الطارئة ،ﻓﻱمكنك التحدث إلﻯ مقدم الرػاﻱة األﻭلﻱة الراص بك ﻭطلبها.
سﻱقرر مقدم الرػاﻱة األﻭلﻱة الراص بك اﻓضل نﻭع من ﻭسائل االنتقال لتلبﻱة احتﻱاخاتك .إذا كنت بحاخة إلﻯ
ﻭسﻱلة انتقال ﻓﻱ الحاالت الطبﻱة ﻏﻱر الطارئة ،ﻓسﻭﻑ ﻱصﻓﻭنه لك من رﻼل مل؏ نمﻭذج ﻭإرساله إلﻯ
) Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNPللحصﻭل ػلﻯ المﻭاﻓقة .اػتمادا ػلﻯ
حاختك الطبﻱة ،تكﻭن المﻭاﻓقة صالحة لمدة ػام ﻭاحد .سﻱﻌﻱد مقدم الرػاﻱة األﻭلﻱة الراص بك تقﻱﻱم حاختك
إلﻯ االنتقال الطبﻱ ﻏﻱر الطارئ إلػادة الحصﻭل ػلﻯ المﻭاﻓقة كل  12شهرا.
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االنتقال ﻓﻱ الحاالت الطبﻱة ﻏﻱر الطارئة ػبارة ػن سﻱارة إسﻌاﻑ اﻭ ػربة مخهزة بنقالة اﻭ ػربة مزﻭدة
بكرسﻱ متحرك اﻭ النقل الخﻭﻱ .تتﻱح )Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP
ﻭضغ النقل المﻏطﻯ بآقل تكلﻓة ﻭانسﺏ ﻭسﻱلة نقل طبﻱة ﻏﻱر طارئة لتلبﻱة احتﻱاخاتك الطبﻱة ػندما تحتاج
إلﻯ الذهاﺏ إلﻯ مﻭػدك .ػلﻯ سبﻱل المثال ،إذا كان من الممكن خسدﻱا اﻭ طبﻱا ان ﻱتم نقلك بﻭاسطة ػربة
مزﻭدة بكرسﻱ متحرك ،ﻓلن تدﻓغ ) Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNPمقابل
سﻱارة إسﻌاﻑ .ﻱحﻕ لك استردام النقل الخﻭﻱ ﻓقط إذا كانت حالتك الطبﻱة تخﻌل اﻱ شكل من اشكال النقل
البرﻱ مستحﻱﻼ.
ﻱلزم استردام االنتقال ﻓﻱ الحاالت الطبﻱة ﻏﻱر الطارئة ﻓﻱ الحاالت اآلتﻱة:
• كنت بحاخة إلﻱها خسدﻱا اﻭ طبﻱا كما هﻭ محدد من رﻼل إذن كتابﻱ من مقدم الرػاﻱة األﻭلﻱة
الراص بك ألنك ﻏﻱر قادر ػلﻯ استردام الحاﻓلة اﻭ سﻱارة األخرة اﻭ السﻱارة اﻭ ػربة النقل
للﻭصﻭل إلﻯ مﻭػدك.
• كنت تحتاج إلﻯ مساػدة من السائﻕ من ﻭإلﻯ مكان إقامتك اﻭ مركبتك اﻭ مكان ػﻼخك
بسبﺏ إػاقة خسدﻱة اﻭ ػقلﻱة.
لطلﺏ ﻭسﻱلة النقل الطبﻱ التﻱ ﻭصﻓها طبﻱبك للمﻭاﻋيد الرﻭتينية ﻏﻱر الﻌاخلة ،اتصل ب-
) Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNPػلﻯ الرقم 1-844-923-0744
) (TTY: 711ػلﻯ األقل قبل  48ساػة )من االثنﻱن إلﻯ الخمﻌة( من مﻭػدك .للمﻭاﻋيد الﻌاخلة ،اتصل ﻓﻱ
اقرﺏ ﻭقت ممكن .ﻱخﺏ تخهﻱز بطاقة هﻭﻱة ػضﻭﻱتك مﻌك ػند االتصال .ﻱمكنك اﻱضا االتصال إذا كنت
بحاخة إلﻯ مزﻱد من المﻌلﻭمات.
حدﻭد ﻭسائل النﻕل الطبية
تﻏطﻱ ) Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNPالنقل الطبﻱ األقل تكلﻓة ﻭالذﻱ
ﻱلبﻱ احتﻱاخاتك الطبﻱة من منزلك إلﻯ اقرﺏ مقدم ردمات حﻱث ﻱكﻭن المﻭػد .لن ﻱتم تﻭﻓﻱر النقل الطبﻱ إذا
كان برنامح  Medicareاﻭ  Medi-Calال ﻱﻏطﻱ الردمة .إذا كان نﻭع المﻭػد مﻏطﻯ من قبل Medi-Cal
ﻭلكن لﻱس من رﻼل الرطة الصحﻱة ،ﻓإن )Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP
ستساػدك ػلﻯ تحدﻱد مﻭػد نقلك .تﻭخد قائمة بالردمات المﻏطاة ﻓﻱ الﻓصل  4من هذا الكتﻱﺏ .ال ﻱتم تﻏطﻱة
النقل رارج شبكة اﻭ منطقة ردمة ) Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNPما لم
ﻱتم الحصﻭل ػلﻯ إذن مسبﻕ.
 .F2النﻕل ػير الطبﻱ
تشمل مزاﻱا النقل ﻏﻱر الطبﻱ السﻓر من ﻭإلﻯ مﻭاػﻱدك للحصﻭل ػلﻯ ردمة مصرح بها من قبل مقدم
الرػاﻱة الراص بك .ﻱمكنك الحصﻭل ػلﻯ رحلة تﻭصﻱل دﻭن تكلﻓة ﻓﻱ الحاالت التالﻱة:
• السﻓر من ﻭإلﻯ مﻭػد للحصﻭل ػلﻯ ردمة مسمﻭح بها من قبل مقدم الردمات ،اﻭ
• استﻼم الﻭصﻓات الطبﻱة ﻭالمستلزمات الطبﻱة.
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تسمح لك ) Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNPباستردام سﻱارة اﻭ سﻱارة اخرة
اﻭ حاﻓلة اﻭ اﻱ ﻭسﻱلة ػامة/راصة اررﻯ للﻭصﻭل إلﻯ مﻭػدك ﻏﻱر الطبﻱ للردمات التﻱ ﻱصرح بها مقدم
الردمات الراص بك .تستردم ) Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNPتخهﻱزات
امرﻱكﻱة ﻭتﻏطﻱ نﻭع النقل ﻏﻱر الطبﻱ األقل تكلﻓة ﻭالذﻱ ﻱلبﻱ احتﻱاخاتك.
ﻭﻓﻱ بﻌض األحﻱان ،ﻱمكن ان ﻱتم تﻌﻭﻱضك ػن رحﻼت التﻭصﻱل باستردام سﻱارة راصة قمت بتدبﻱر
استردامها .ﻱخﺏ ان تﻭاﻓﻕ ) Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNPػلﻯ هذا ﻕبل
ان تحصل ػلﻯ ردمة رحلة التﻭصﻱل ،ﻭﻱخﺏ ان تربرنا بسبﺏ ػدم الحصﻭل ػلﻯ ردمة تﻭصﻱل بطرﻱقة
اررﻯ ،مثل ركﻭﺏ الحاﻓلة .ﻱمكنك إربارنا ػن طرﻱﻕ االتصال بردمات األػضا؏ .ال يمكن تﻌﻭيضك مﻕابل
الﻕيادة بنفسك.
ﻱتطلﺏ التﻌﻭﻱض مقابل المساﻓة كل ما ﻱلﻱ:
• ررصة القﻱادة للسائﻕ
• ررصة تسخﻱل المركبة للسائﻕ
• إثبات تآمﻱن السﻱارة للسائﻕ
لطلﺏ رحلة تﻭصﻱل للردمات المصرح بها ،اتصل بAnthem MediBlue Full Dual Advantage -
) (HMO D-SNPػلﻯ الرقم ) ،1-844-923-0744 (TTY: 711من  8صباحا حتﻯ  8مسا؏ ،من االثنﻱن
إلﻯ الخمﻌة .قبل  48ساػة ػلﻯ األقل )من االثنﻱن إلﻯ الخمﻌة( من مﻭػدك .للمﻭاﻋيد الﻌاخلة ،اتصل ﻓﻱ

اقرﺏ ﻭقت ممكن .ﻱخﺏ تخهﻱز بطاقة هﻭﻱة ػضﻭﻱتك مﻌك ػند االتصال .ﻱمكنك اﻱضا االتصال إذا كنت
بحاخة إلﻯ مزﻱد من المﻌلﻭمات.
مﻼحظة :ﻱمكن لؤلمرﻱكﻱﻱن ذﻭﻱ األصﻭل الهندﻱة االتصال بالﻌﻱادة الصحﻱة الهندﻱة المحلﻱة لطلﺏ ﻭسﻱلة
نقل ﻏﻱر طبﻱة.
حدﻭد ﻭسائل النﻕل ػير الطبية
تﻭﻓر ) Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNPالنقل ﻏﻱر الطبﻱ األقل تكلﻓة ﻭالذﻱ
ﻱلبﻱ احتﻱاخاتك الطبﻱة من منزلك إلﻯ اقرﺏ مقدم ردمات حﻱث ﻱكﻭن المﻭػد .ال يمكنك الﻕيادة بنفسك أﻭ لن
يتم تﻌﻭيضك مباشرة.
ال ﻱتم تطبﻱﻕ النقل ﻏﻱر الطبﻱ ﻓﻱ الحاالت التالﻱة:
• الحاخة إلﻯ سﻱارة إسﻌاﻑ ،اﻭ ػربة نقل مخهزة بقالة ،اﻭ ػربة نقل ذات كرسﻱ متحرك ،اﻭ
اﻱ شكل آرر من اشكال النقل الطبﻱ ﻏﻱر الطارئ للﻭصﻭل إلﻯ الردمة.
• إذا كنت بحاخة إلﻯ مساػدة من السائﻕ ػند االنتقال من ﻭإلﻯ مكان اإلقامة اﻭ السﻱارة اﻭ
مكان الﻌﻼج بسبﺏ الحالة البدنﻱة اﻭ الطبﻱة.
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• كنت خالسا ػلﻯ كرسﻱ متحرك ﻭال ﻱمكنك التحرك لدرﻭل السﻱارة اﻭ الررﻭج منها دﻭن
مساػدة من السائﻕ.
• الردمة ال ﻱﻏطﻱها  Medicareاﻭ .Medi-Cal

 .Gالردمات المﻐطاة فﻱ حالة طارئة طبيةﻋند الحاخة الﻌاخلة ،أﻭ فﻱ أثنا؏ ﻭﻕﻭع كارثة
 .G1الرﻋاية فﻱ حاالت الطﻭارئ الطبية
الحالة الطارئة طبﻱا ػبارة ػن حالة طبﻱة تتضمن اػراضا مثل إصابة رطﻱرة اﻭ الم حاد .ﻭتكﻭن
الحالة رطﻱرة للﻏاﻱة ،حال ػدم تلقﻱك الﻌناﻱة الطبﻱة ػلﻯ الﻓﻭر ،ﻭﻱمكن لك اﻭ ألﻱ شرص ػلﻯ قدر
مﻌقﻭل من المﻌرﻓة بالصحة ﻭالطﺏ التﻭقغ بآن تتسبﺏ ﻓﻱما ﻱلﻱ:
• رطر كبﻱر ػلﻯ صحتك اﻭ صحة الخنﻱن؍ أﻭ
• ضرر بالﻏ للﻭظائﻑ الخسدﻱة ،أﻭ
• رلل كبﻱر ﻓﻱ اﻱ خز؏ اﻭ ػضﻭ بالخسد ،أﻭ
• ﻓﻱ حالة المراة الحامل ػندما تصل إلﻯ مرحلة المراض النشط ،ػندما:
 oال ﻱﻭخد ﻭقت كاﻑ لنقل المراة بطرﻱقة آمنة إلﻯ مستشﻓﻯ آرر قبل الﻭالدة.
 oقد ﻱمثل النقل إلﻯ مستشﻓﻯ آرر تهدﻱدا لصحتك اﻭ سﻼمتك اﻭ لخنﻱنك.
إذا كنت تﻌانﻱ إحدﻯ الحاالت الطبﻱة الطارئة:
• احصل ﻋلﻯ المساﻋدة فﻱ أسرع ﻭﻕت ممكن .اتصل ػلﻯ  911اﻭ استردم اقرﺏ ﻏرﻓة
طﻭارئ اﻭ مستشﻓﻯ .اتصل للحصﻭل ػلﻯ سﻱارة إسﻌاﻑ إذا كنت بحاخة إلﻱها .ال
تحتاج إلﻯ مﻭاﻓقة اﻭ إحالة من مقدم الرػاﻱة األﻭلﻱة الراص بك .ال تحتاج إلﻯ االستﻌانة
بمقدم ردمات ضمن الشبكة .قد تحصل ػلﻯ رػاﻱة طبﻱة طارئة متﻯ احتخت إلﻱها ،ﻓﻱ
اﻱ مكان ﻓﻱ الﻭالﻱات المتحدة اﻭ اقالﻱمها ﻓﻱ خمﻱغ انحا؏ الﻌالم  ،من اﻱ مقدم ردمات
ﻱحمل تررﻱصا حكﻭمﻱا مناسبا.
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• أربر رطتنا ﻋن حالة الطﻭارئ الراصة بك فﻱ أﻕرب ﻭﻕت ممكن .سنتابغ رػاﻱتك ﻓﻱ
حالة الطﻭارئ .ﻱخﺏ ػلﻱك انت اﻭ اﻱ شرص آرر االتصال إلػﻼمنا برػاﻱتك الطبﻱة
الطارئة ،ػادة ﻓﻱ ﻏضﻭن  48ساػة .ﻭمغ ذلك ،لن تدﻓغ مقابل ردمات الطﻭارئ إذا
تآررت ﻓﻱ إربارنا .لمزﻱد من المﻌلﻭمات اتصل بقسم ردمات األػضا؏ ػلﻯ الرقم
) ،1-833-707-3129 (TTY: 711من  8صباحا حتﻯ  8مسا؏ ،طﻭال اﻱام األسبﻭع
)ػدا ﻱﻭمﻱ ػﻱد الشكر ﻭالكرﻱسماس( بد؏ا من  1اكتﻭبر حتﻯ  31مارس ،ﻭمن االثنﻱن
إلﻯ الخمﻌة )باستثنا؏ الﻌطﻼت( بداﻱة من  1ابرﻱل حتﻯ  30سبتمبر .ﻭﻱمكنك الﻌثﻭر
ػلﻯ هذه المﻌلﻭمات ﻓﻱ الخز؏ الرلﻓﻱ لبطاقة هﻭﻱة ػضﻭﻱتك.
الردمات المﻐطاة فﻱ الحالة الطبية الطارئة
قد تحصل ػلﻯ تﻏطﻱة الرػاﻱة الطارئة متﻱ احتخت إلﻱها ،ﻭﻓﻱ اﻱ مكان ﻓﻱ الﻭالﻱات المتحدة اﻭ
اراضﻱها .إذا كنت بحاخة إلﻯ سﻱارة إسﻌاﻑ للﻭصﻭل إلﻯ ﻏرﻓة الطﻭارئ ،ﻓستقﻭم رطتنا بتﻏطﻱة
ذلك .لمﻌرﻓة المزﻱد ،راخغ مرطط المزاﻱا ﻓﻱ الﻓصل .4
تﻭﻓر ) Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNPتﻏطﻱة رػاﻱة طبﻱة طارئة
تكمﻱلﻱة محدﻭدة للحاالت التﻱ تكﻭن رﻼلها رارج الﻭالﻱات المتحدة .ﻱرخﻯ الرخﻭع إلﻯ مرطط
المزاﻱا الﻭارد ﻓﻱ الﻓصل  4لمزﻱد من التﻓاصﻱل.
بﻌد انتها؏ حالة الطﻭارئ ،قد تحتاج إلﻯ رػاﻱة متابﻌة للتآكد من تحسن حالتك .سنﻏطﻱ رػاﻱة
المتابﻌة الراصة بك .ﻓﻱ حال حصﻭلك ػلﻯ رػاﻱة الطﻭارئ من مقدمﻱ ردمات من رارج الشبكة،
سنحاﻭل الﻭصﻭل إلﻯ مقدمﻱ ردمات تابﻌﻱن للشبكة لتﻭلﻱ رػاﻱتك ﻓﻱ اسرع ﻭقت ممكن .إذا كنت
بحاخة إلﻯ سﻱارة إسﻌاﻑ للﻭصﻭل إلﻯ ﻏرﻓة الطﻭارئ ،ﻓستقﻭم رطتنا بتﻏطﻱة ذلك .لمﻌرﻓة المزﻱد،
راخغ مرطط المزاﻱا ﻓﻱ الفصل  4من كتﻱﺏ األػضا؏ الراص بك.
تﻏطﻱ هذه الرطة الردمات الطارئة إذا كنت مساﻓرا رارج الﻭالﻱات المتحدة لمدة تقل ػن ستة اشهر.
تقتصر التﻏطﻱة ػلﻯ  $100,000سنﻭﻱا لردمات الطﻭارئ ﻓﻱ خمﻱغ انحا؏ الﻌالم .هذه مﻱزة تكمﻱلﻱة.
ﻭال ﻱﻏطﻱها برنامح  Medicareالﻓﻱدرالﻱ .ﻱخﺏ ػلﻱك دﻓغ خمﻱغ التكالﻱﻑ التﻱ تزﻱد ػن $100,000
ﻭخمﻱغ التكالﻱﻑ للﻌﻭدة إلﻯ منطقة ردمتك .قد تتمكن من شرا؏ تآمﻱن سﻓر إضاﻓﻱ من رﻼل ﻭكالة
مﻌتمدة .تبلﻏ المشاركة ﻓﻱ السداد  $0ػن كل زﻱارة رػاﻱة ػاخلة مﻏطاة ﻓﻱ خمﻱغ انحا؏ الﻌالم ،اﻭ
النقل البرﻱ ﻓﻱ حاالت الطﻭارئ ،اﻭ زﻱارة ﻏرﻓة الطﻭارئ .إذا كنت بحاخة إلﻯ رػاﻱة طارئة رارج
الﻭالﻱات المتحدة اﻭ اقالﻱمها ،ﻓﻱرخﻯ االتصال ببرنامح Blue Cross Blue Shield Global Core
ػلﻯ ) .1-800-810-BLUE (1-800-810-2583اﻭ اتصل ػلﻯ الرقم  1-804-673-1177ػلﻯ
نﻓقتنا .ﻭﻱمكننا مساػدتك ػلﻯ مدار الﻱﻭم ،طﻭال األسبﻭع ،طﻭل السنة.
ﻱقرر مقدمﻭ الردمات الذﻱن ﻱقدمﻭن لك رػاﻱة الطﻭارئ متﻯ تكﻭن حالتك مستقرة ﻭتنتهﻱ حالة
الطﻭارئ الطبﻱة .ﻭسﻱستمرﻭن ﻓﻱ ػﻼخك ﻭسﻱتصلﻭن بنا لﻭضغ الرطط إذا كنت بحاخة إلﻯ رػاﻱة
متابﻌة للتحسن.

?

إذا كانت لديك أﻱ أسئلة ،ﻱرخﻯ االتصال بمسؤﻭلﻱ Anthem MediBlue Full Dual Advantage
) (HMO D-SNPػلﻯ الرقم ) ،1-833-707-3129 (TTY: 711بداﻱة من الساػة  8صباحا حتﻯ الساػة 8
مسا؏ ػلﻯ مدار األسبﻭع )ما ػدا اﻱام ػﻱد الشكر ﻭػﻱد المﻱﻼد( بداﻱة من  1اكتﻭبر حتﻯ  31مارس ،ﻭمن
االثنﻱن حتﻯ الخمﻌة )ما ػدا اﻱام اإلخازات( من  1ابرﻱل حتﻯ  30سبتمبر .المكالمة مخانﻱة .لمزيد من
المﻌلﻭمات ،تﻓضل بزﻱارة هذا المﻭقغ .shop.anthem.com/medicare/ca
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) Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNPكةﻱب اﻷﻋضاء

اﻠﻓﺹل  :3اﺳةﺨغاﻡ ةﻐطﻱة ﺨطةﺧا ﻠﺭ
ﻋاﻱةك اﻠﺹﺣﻱة ﻭاﻠﺨغﻡاة اﻷﺨﺭﻯ اﻠﻡﺷﻡﻭﻠة
ﻓﻱ اﻠةﻐطﻱة

تغطﻱ ﺧطتﺧا رﻋاية المتابﻌة الﺧاصة بك .ﻑﻱ حال حصﻭلك ﻋلﻯ رﻋاية الطﻭارئ من مقدمﻱ
ﺧدمات من ﺧارج الشبكة ،سﺧحاﻭل الﻭصﻭل إلﻯ مقدمﻱ ﺧدمات تابﻌين للشبكة لتﻭلﻱ رﻋايتك ﻑﻱ
أسرع ﻭقت ممكن .إذا كﺧت تتلقﻯ رﻋاية طارئة ﻑﻱ مستشﻑﻯ ﺧارج الشبكة ﻭتحتاج إلﻯ رﻋاية
للمرضﻯ الداﺧليين بﻌد استقرار حالتك الطارئة ،ﻑيخب أن تحصل ﻋلﻯ رﻋاية المرضﻯ الداﺧليين
ﻑﻱ المستشﻑﻯ ﺧارج الشبكة المصرح بﻪ من قبل الﺧطة ﻭتكﻭن التكلﻑة التﻱ تلزمك ﻫﻱ قيمة تقاسم
التكلﻑة التﻱ قد تدﻑﻌﻫا ﻑﻱ مستشﻑﻯ ضمن الشبكة.
الحصٶل ﻋلﻮ الرﻋاية الطارئة إذا لم تكن الحالة طارئة
قد يكﻭن من الصﻌب أحياﺧا ﻋليك مﻌرﻑة إذا ما كاﺧت الحالة التﻱ لديك ﻫﻱ حالة طﻭارئ طبية أﻭ
متﻌلقة بالصحة السلﻭكية .قد تذﻫب للرﻋاية الطارئة ﻭيقﻭل الطبيب إﺧﻫا لم تكن حالة طارئة حقا.
طالما كﺧت تﻌتقد بشكل مﻌقﻭل أن صحتك ﻑﻱ ﺧطر خسيم ،ﻑإﺧﺧا ﺧغطﻱ رﻋايتك.
بﻌد أن يبدﻱ الطبيب رأيﻪ بأﺧﻫا ليست حالة طارئة ،ﻑإﺧﺧا ﺧغطﻱ رﻋايتك اإلضاﻑية ﻑقط إذا:
• كﺧت تستﺧدم مقدم ﺧدمات بالشبكة أٶ
• كﺧت تﻌتبر الرﻋاية اإلضاﻑية التﻱ تحصل ﻋليﻫا "رﻋاية ضرﻭرة ﻋاخلة" ﻭأﺧت تتبﻊ
القﻭاﻋد )راخﻊ القسم  (H2للحصﻭل ﻋليﻫا.
 .G2الرﻋاية الﻌاخلة الضرٶرية
الرﻋاية الﻌاخلة الضرﻭرية ﻫﻱ الرﻋاية التﻱ تحصل ﻋليﻫا ﻑﻱ حالة ليست حالة طارئة ﻭلكﺧﻫا تحتاج
إلﻯ رﻋاية ﻋلﻯ الﻑﻭر .ﻋلﻯ سبيل المثال ،قد يكﻭن لديك تﻑاقم مﻑاخﻯ؏ لحالة مرضية حالية أﻭ
التﻫاب حاد ﻑﻱ الحلﻕ يحدث ﺧﻼل ﻋطلة ﺧﻫاية األسبﻭع ﻭتحتاج إلﻯ ﻋﻼج.
الرﻋاية الﻌاخلة الضرٶرٶية في منطﻕة ردمة رطتنا
ﻑﻱ مﻌظم الحاالت ،ﺧقﻭم بتغطية الرﻋاية الﻌاخلة الضرﻭرية ﻑقط ﻑﻱ الحاالت التالية:
• حصﻭلك ﻋلﻯ ﻫذه الرﻋاية من مقدم ﺧدمة تابﻊ للشبكة ،ٶ
• اتباﻋك للقﻭاﻋد الﻭاردة ﻑﻱ ﻫذا الﻑصل.
إذا لم يكن من الممكن أﻭ المﻌقﻭل الﻭصﻭل إلﻯ مقدم الﺧدمات ﻑﻱ الشبكة ،ﻑسﺧغطﻱ الرﻋاية
الضرﻭرية الﻌاخلة التﻱ تحصل ﻋليﻫا من مقدم رﻋاية من ﺧارج الشبكة.
قد يتم تﻭﻑير الﺧدمات المطلﻭبة بشكل ﻋاخل بﻭاسطة مقدمﻱ ﺧدمات ﻑﻱ الشبكة أﻭ مقدمﻱ الﺧدمات
ﺧارج الشبكة ﻋﺧدما يكﻭن مقدمﻭ الﺧدمات ﻑﻱ الشبكة ﻏير متاحين مؤقتا أﻭ يتﻌذر الﻭصﻭل إليﻫم.
التكاليﻑ المشتركة للﺧدمات الضرﻭرية ﻭالمطلﻭبة بشكل ﻋاخل ﻭالمقدمة ﺧارج الشبكة ﻫﻱ ﺧﻑسﻫا
لمثل ﻫذه الﺧدمات المقدمة ﻑﻱ الشبكة .تغطية الﺧدمة المطلﻭبة بشكل ﻋاخل ﻑﻱ خميﻊ أﺧحا؏ الﻌالم.

?

إذا كانت لديك أي أسئلة ،يرخﻯ االتصال بمسؤﻭلﻱ Anthem MediBlue Full Dual Advantage
) (HMO D-SNPﻋلﻯ الرقم ) ،1-833-707-3129 (TTY: 711بداية من الساﻋة  8صباحا حتﻯ الساﻋة 8
مسا؏ ﻋلﻯ مدار األسبﻭع )ما ﻋدا أيام ﻋيد الشكر ﻭﻋيد الميﻼد( بداية من  1أكتﻭبر حتﻯ  31مارس ،ﻭمن
االثﺧين حتﻯ الخمﻌة )ما ﻋدا أيام اإلخازات( من  1أبريل حتﻯ  30سبتمبر .المكالمة مخاﺧية .لمزيد من
المﻌلٶمات ،تﻑضل بزيارة ﻫذا المﻭقﻊ .shop.anthem.com/medicare/ca
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) Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNPكةﻱب اﻷﻋضاء

اﻠﻓﺹل  :3اﺳةﺨغاﻡ ةﻐطﻱة ﺨطةﺧا ﻠﺭ
ﻋاﻱةك اﻠﺹﺣﻱة ﻭاﻠﺨغﻡاة اﻷﺨﺭﻯ اﻠﻡﺷﻡﻭﻠة
ﻓﻱ اﻠةﻐطﻱة

الرﻋاية الﻌاخلة الضرٶرية رارج منطﻕة ردمة رطتنا
ﻋﺧدما تكﻭن ﺧارج مﺧطقة ﺧدمات الﺧطة ،ﻑقد ال تكﻭن لديك القدرة للحصﻭل ﻋلﻯ الرﻋاية من مقدم
ﺧدمات تابﻊ للشبكة .ﻑﻱ ﻫذه الحالة ،ستغطﻱ ﺧطتﺧا الرﻋاية الضرﻭرية الﻌاخلة التﻱ حصلت ﻋليﻫا
من أﻱ مقدم ﺧدمات.
تغطﻱ ﻫذه الﺧطة الﺧدمات الطارئة إذا كﺧت مساﻑرا ﺧارج الﻭاليات المتحدة لمدة تقل ﻋن ستة أشﻫر.
تقتصر التغطية ﻋلﻯ  $100,000سﺧﻭيا لﺧدمات الطﻭارئ ﻑﻱ خميﻊ أﺧحا؏ الﻌالم .ﻫذه ميزة تكميلية.
ﻭال يغطيﻫا برﺧامج  Medicareالﻑيدرالﻱ .يخب ﻋليك دﻑﻊ خميﻊ التكاليﻑ التﻱ تزيد ﻋن $100,000
ﻭخميﻊ التكاليﻑ للﻌﻭدة إلﻯ مﺧطقة ﺧدمتك .قد تتمكن من شرا؏ تأمين سﻑر إضاﻑﻱ من ﺧﻼل ﻭكالة
مﻌتمدة .تبلﻎ المشاركة ﻑﻱ السداد  $0ﻋن كل زيارة رﻋاية ﻋاخلة مغطاة ﻑﻱ خميﻊ أﺧحا؏ الﻌالم .إذا
كﺧت بحاخة إلﻯ رﻋاية ﻋاخلة ﺧارج الﻭاليات المتحدة أﻭ أقاليمﻫا ،ﻑيرخﻯ االتصال ببرﺧامج
 Blue Cross Blue Shield Global Coreﻋلﻯ ) .1-800-810-BLUE (1-800-810-2583أﻭ
اتصل ﻋلﻯ الرقم  1-804-673-1177ﻋلﻯ ﺧﻑقتﺧا .ﻭيمكﺧﺧا مساﻋدتك ﻋلﻯ مدار اليﻭم ،طﻭال األسبﻭع،
طﻭل السﺧة .قد تتم تغطية الﺧدمات اإلضاﻑية ﻭﻑقا لمزايا ﻭإرشادات  Medi-Calالﺧاصة بك.
 .G3الرﻋاية في حالة حدٶث كارثة
ﻑﻱ حالة إﻋﻼن حاكم ﻭاليتك أﻭ ﻭزير الصحة ﻭالﺧدمات اإلﺧساﺧية بالﻭاليات المتحدة أﻭ رئيس
الﻭاليات المتحدة ﻋن حالة كﻭارث أﻭ طﻭارئ ﻑﻱ مﺧطقتك الخغراﻑية ،ﻑإﺧﻪ ال يزال يحﻕ لك
الحصﻭل ﻋلﻯ رﻋاية من ﺧطتﺧا.
قم بزيارة مﻭقﻌﺧا ﻋلﻯ اإلﺧترﺧت للحصﻭل ﻋلﻯ مﻌلﻭمات حﻭل كيﻑية الحصﻭل ﻋلﻯ الرﻋاية التﻱ
تحتاخﻫا ﻑﻱ أثﺧا؏ ﻭقﻭع كارثة مﻌلﺧة.shop.anthem.com/medicare/ca :
ﻑﻱ أثﺧا؏ حدﻭث الكارثة المﻌلن ﻋﺧﻫا ،ﻭلم يكن بإمكاﺧك االستﻌاﺧة بمقدم ﺧدمات تابﻊ للشبكة ،سﺧتيح
لك الحصﻭل ﻋلﻯ الرﻋاية المطلﻭبة من مقدمﻱ ﺧدمات ﺧارج الشبكة دﻭن تكلﻑة تتحملﻫا .إذا لم
تتمكن من الحصﻭل ﻋلﻯ الﺧدمة من الصيدليات التﻱ تقﻊ ضمن الشبكة ﻭقت الكارثة المﻌلن ﻋﺧﻫا،
ﻑيمكﺧك صرﻑ األدﻭية المﻭخﻭدة بالﻭصﻑة الطبية من صيدلية تقﻊ ﺧارج الشبكة .لمزيد من
المﻌلﻭمات ،راخﻊ الفصل  5من كتيب األﻋضا؏ لديك.

 .Hما الذي يخب فﻌلﻪ في حال محاسبتك مباشرة ﻋلﻮ ردمات مﻐطاة برطتنا
ﻑﻱ حال إرسال مقدم الﺧدمات ﻑاتﻭرة لك بدال من إرسالﻫا لمسؤﻭل الﺧطة ،يخب ﻋليك أن تطلب مﺧا
دﻑﻊ الﻑاتﻭرة.

?

إذا كانت لديك أي أسئلة ،يرجى االتصال بمسؤولي Anthem MediBlue Full Dual Advantage
) (HMO D-SNPﻋلى الرقم ) ،1-833-707-3129 (TTY: 711بداية من الساﻋة  8صباحا حتى الساﻋة 8
مساء ﻋلى مدار األسبوع (ما ﻋدا أيام ﻋيد الشكر وﻋيد الميﻼد) بداية من  1أكتوبر حتى  31مارس ،ومن
االثنين حتى الجمﻌة (ما ﻋدا أيام اإلجازات) من  1أبريل حتى  30سبتمبر .المكالمة مجانية .لمزيد من
المعلومات ،تفضل بزيارة ﻫذا الموقع .shop.anthem.com/medicare/ca
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اﻠﻓﺹل  :3اﺳةﺨغاﻡ ةﻐطﻱة ﺨطةﺧا ﻠﺭ
ﻋاﻱةك اﻠﺹﺣﻱة ﻭاﻠﺨغﻡاة اﻷﺨﺭﻯ اﻠﻡﺷﻡﻭﻠة
ﻓﻱ اﻠةﻐطﻱة

ال يلزمك دفغ الفاتٶرة بنفسك .ٶفي حال دفﻌك المبلغ ،فﻕد ال نتمكن من رد المبلغ لك.
إذا تلقيت ﻑاتﻭرة للﺧدمات الطبية المغطاة ،ﻑارخﻊ إلﻯ الفصل  7من كتيب األﻋضا؏ لمﻌرﻑة ما
يخب القيام بﻪ.
 .H1ماذا تفﻌل إذا كانت رطتنا ال تﻐطي الردمات
تغطﻱ ﺧطتﺧا خميﻊ الﺧدمات:
• المقرر اتصاﻑﻫا بأﺧﻫا ضرﻭرية من الﺧاحية الطبية ،ٶ
• المدرخة ﻑﻱ مﺧطط المزايا لﺧطتﺧا )راخﻊ الفصل  4من كتيب األﻋضا؏ الﺧاص بك( ٶ
• التﻱ حصلت ﻋليﻫا باتباع قﻭاﻋد الﺧطة.
إذا حصلت ﻋلﻯ ﺧدمات ال تغطيﻫا ﺧطتﺧا ،فإنك تتحمل دفغ التكلفة الكاملة بنفسك.
إذا كﺧت تﻭد مﻌرﻑة ما إذا كﺧا ﺧدﻑﻊ مقابل أﻱ ﺧدمة أﻭ رﻋاية طبية ما ،ﻑيحﻕ لك أن تطلب مﺧا ذلك.
ﻭيحﻕ لك أيضا مطالبتﺧا بذلك كتابيا .إذا قلﺧا إﺧﺧا لن ﺧدﻑﻊ مقابل الﺧدمات المقدمة لك ،ﻑلديك الحﻕ
بتقديم التماس لمﻌارضة قرارﺧا.
يﻭضح الفصل  9من كتيب األﻋضا؏ ما يخب ﻋليك ﻑﻌلﻪ ﻑﻱ حال أردت مﺧا تغطية ﺧدمة أﻭ ﻋﺧصر
طبﻱ .كما يﻭضح لك أيضا كيﻑية تقديم التماس ضد قرار التغطية الﺧاص بﺧا .اتصل بﺧدمات
األﻋضا؏ لمﻌرﻑة المزيد بشأن حقﻭﻕ االلتماسات الﺧاصة بك.
ﺧحن ﺧدﻑﻊ مقابل بﻌض الﺧدمات حتﻯ حد مﻌين .إذا كﺧت تستﺧدم أكثر من الحد ،ﻑإﺧك تدﻑﻊ التكلﻑة
الكاملة للحصﻭل ﻋلﻯ المزيد من ﻫذا الﺧﻭع من الﺧدمة .اتصل بﺧدمات األﻋضا؏ لمﻌرﻑة حدﻭد
المزايا ﻭالمقدار الذﻱ استﺧدمتﻪ من المزايا.

 .Iتﻐطية ردمات الرﻋاية الصحية ﻋندما تكٶن في دراسة بحثية سريرية
 .I1تﻌريﻓ الدراسة البحثية السريرية
الدراسة البحثية السريرية )التﻱ يطلﻕ ﻋليﻫا أيضا تخربة سريرية( ﻫﻱ طريقة يقﻭم األطبا؏ من
ﺧﻼلﻫا باﺧتبار أﺧﻭاع خديدة من الرﻋاية الصحية أﻭ األدﻭية .ﻋادة ما تحتاج دراسة بحثية سريرية
مﻌتمدة من قبل  Medicareإلﻯ متطﻭﻋين للمشاركة ﻑﻱ الدراسة.
بمخرد اﻋتماد  Medicareلدراسة أردت أﺧت أن تكﻭن خز؏ا مﺧﻫا ،سيتصل بك شﺧص يﻌمل
بالدراسة .يﺧبرك ﻫذا الشﺧص ﻋن الدراسة ﻭيكتشﻑ ما إذا كﺧت مؤﻫﻼ لﻼﺧضمام إليﻫا .يمكن أن
تكﻭن خز؏ا من الدراسة طالما أﺧك تستﻭﻑﻱ الشرﻭط المطلﻭبة .يخب أن تﻑﻫم ﻭتقبل ما يخب ﻋليك
ﻑﻌلﻪ ﻑﻱ الدراسة.

?

إذا كانت لديك أي أسئلة ،يرخﻯ االتصال بمسؤﻭلﻱ Anthem MediBlue Full Dual Advantage
) (HMO D-SNPﻋلﻯ الرقم ) ،1-833-707-3129 (TTY: 711بداية من الساﻋة  8صباحا حتﻯ الساﻋة 8
مسا؏ ﻋلﻯ مدار األسبﻭع )ما ﻋدا أيام ﻋيد الشكر ﻭﻋيد الميﻼد( بداية من  1أكتﻭبر حتﻯ  31مارس ،ﻭمن
االثﺧين حتﻯ الخمﻌة )ما ﻋدا أيام اإلخازات( من  1أبريل حتﻯ  30سبتمبر .المكالمة مخاﺧية .لمزيد من
المﻌلٶمات ،تﻑضل بزيارة ﻫذا المﻭقﻊ .shop.anthem.com/medicare/ca
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اﻠﻓﺹل  :3اﺳةﺨغاﻡ ةﻐطﻱة ﺨطةﺧا ﻠﺭ
ﻋاﻱةك اﻠﺹﺣﻱة ﻭاﻠﺨغﻡاة اﻷﺨﺭﻯ اﻠﻡﺷﻡﻭﻠة
ﻓﻱ اﻠةﻐطﻱة

ﻭﻑﻱ أثﺧا؏ ﻭخﻭدك ﻑﻱ الدراسة ،قد تظل مسخﻼ ﻑﻱ ﺧطتﺧا .بﻫذه الطريقة ،تستمر ﺧطتﺧا ﻑﻱ تغطيتك
للﺧدمات ﻭالرﻋاية ﻏير المرتبطة بالدراسة.
إذا أردت المشاركة ﻑﻱ دراسة بحثية سريرية مﻌتمدة من  ،Medicareفلست بحاخة للحصﻭل ﻋلﻯ
مﻭاﻑقتﺧا أﻭ مﻭاﻑقة مقدم الرﻋاية األﻭلية الﺧاص بك .ال يحتاج مقدمﻭ الﺧدمات الذين يقدمﻭن لك
الرﻋاية كخز؏ من الدراسة أن يكﻭﺧﻭا خز؏ا من مقدمﻱ الﺧدمات التابﻌين للشبكة.
نشخﻌك ﻋلﻮ إربارنا ﻕبل المشاركة في دراسة بحثية سريرية.
إذا ﺧططت ألن تكﻭن خز؏ا من دراسة بحثية سريرية ،ﻑيخب ﻋليك أﺧت أﻭ مﺧسﻕ الرﻋاية االتصال
بﺧدمات األﻋضا؏ إلﻋﻼمﺧا بمشاركتك ﻑﻱ تخربة سريرية.
 .I2الدفغ مﻕابل الردمات ﻋندما تكٶن في دراسة بحثية سريرية
إذا تطﻭﻋت إلخرا؏ دراسة بحثية سريرية يﻭاﻑﻕ ﻋليﻫا برﺧامج  ،Medicareﻑلن تدﻑﻊ شيئا مقابل الﺧدمات
التﻱ تغطيﻫا الدراسة .يسدد  Medicareمقابل الﺧدمات التﻱ تغطيﻫا الدراسة باإلضاﻑة إلﻯ التكاليﻑ
الرﻭتيﺧية المرتبطة برﻋايتك .بمخرد التحاقك بدراسة بحثية سريرية مﻌتمدة من ،Medicareستتم تغطيتك
ﻑيما يتﻌلﻕ بمﻌظم البﺧﻭد ﻭالﺧدمات التﻱ حصلت ﻋليﻫا كخز؏ من الدراسة .ﻭيشتمل ذلك ﻋلﻯ:
• اإلقامة بالﻭخبات ﻑﻱ المستشﻑﻯ لﻺقامة بالمستشﻑﻯ التﻱ يغطيﻫا برﺧامج  Medicareﻭلم
تكن خز؏ا من الدراسة.
• ﻋملية خراحية أﻭ إخرا؏ طبﻱ آﺧر يﻌتبر خز؏ا من الدراسة البحثية.
• ﻋﻼج أﻱ آثار خاﺧبية ﻭمضاﻋﻑات للرﻋاية الخديدة.
إذا كﺧت خز؏ا من دراسة لم يﻌتمدﻫا برﺧامج  ،Medicareﻑيخب ﻋليك دﻑﻊ أﻱ تكاليﻑ تتﻌلﻕ بالدراسة.
 .I3مﻌرفة المزيد حٶل الدراسات البحثية السريرية
يمكﺧك مﻌرﻑة المزيد حﻭل االﺧضمام إلﻯ دراسة بحثية سريرية من ﺧﻼل قرا؏ة & ❝Medicare
 Medicare❞) ”Clinical Research Studiesﻭالدراسات البحثية السريرية❝( ﻋلﻯ مﻭقﻊ Medicare
اإللكترﻭﺧﻱ www.medicare.gov/Pubs/pdf/02226-Medicare-and-Clinical-Research-
 .(Studies.pdfيمكﺧك أيضا االتصال ﻋلﻯ ) ،1-800-MEDICARE (1-800-633-4227ﻋلﻯ مدار
الساﻋة ،ﻭطﻭال أيام األسبﻭع .ﻭيخب ﻋلﻯ مستﺧدمﻱ  TTYاالتصال ﻋلﻯ الرقم .1-877-486-2048
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 .Jكيﻓ يتم تﻐطية ردمات الرﻋاية الصحية الراصة بك في مؤسسة دينية ﻏير مرصصة
للرﻋاية الصحية الطبية
 .J1تﻌريﻓ المؤسسة الدينية ﻏير المرصصة للرﻋاية الصحية الطبية
المؤسسة الديﺧية ﻏير المﺧصصة للرﻋاية الصحية الطبية ﻫﻱ مكان يقدم رﻋاية يمكﺧك الحصﻭل ﻋليﻫا
بشكل طبيﻌﻱ ﻑﻱ أﻱ مستشﻑﻯ أﻭ مرﻑﻕ رﻋاية تمريضية ماﻫرة متﺧصصة .إذا كان الحصﻭل ﻋلﻯ
الرﻋاية ﻑﻱ مستشﻑﻯ أﻭ مرﻑﻕ رﻋاية تمريضية ماﻫرة مﺧالﻑا لمﻌتقداتك الديﺧية ،ﻑسﺧغطﻱ المؤسسة
الديﺧية ﻏير المﺧصصة للرﻋاية الصحية الطبية .ﻫذه الميزة مﺧصصة ﻑقط لﺧدمات مرضﻯ الﻌيادات
الداﺧلية من الخز؏  Aمن برﺧامج ) Medicareﺧدمات الرﻋاية الصحية ﻏير الطبية(.
 .J2الرﻋاية من المؤسسة الدينية ﻏير المرصصة للرﻋاية الصحية الطبية
للحصﻭل ﻋلﻯ الرﻋاية من المؤسسة الديﺧية ﻏير المﺧصصة للرﻋاية الصحية الطبية ،يتﻌين ﻋليك
تﻭقيﻊ ﻭثيقة قاﺧﻭﺧية تﺧص ﻋلﻯ أﺧك ضد الحصﻭل ﻋلﻯ الﻌﻼج الطبﻱ "ﻏير المستثﺧﻯ".
• الﻌﻼج الطبﻱ ❞ﻏير المستثﺧﻯ❝ ﻋبارة ﻋن أﻱ رﻋاية تطٶﻋية ٶﻏير مطلٶبة بمﻭخب أﻱ
قاﺧﻭن ﻑيدرالﻱ أﻭ محلﻱ أﻭ ﺧاص بالﻭالية.
• الﻌﻼج الطبﻱ ❞المستثﺧﻯ❝ ﻋبارة ﻋن أﻱ رﻋاية ﻏير تطٶﻋية ٶمطلٶبة بمﻭخب أﻱ
قاﺧﻭن محلﻱ أﻭ ﻑيدرالﻱ أﻭ ﺧاص بالﻭالية.
ليتم تغطيتك من ﺧﻼل ﺧطتﺧا ،يخب أن تستﻭﻑﻱ الرﻋاية التﻱ تحصل ﻋليﻫا من المؤسسة الديﺧية ﻏير
المﺧصصة للرﻋاية الصحية الطبية الشرﻭط التالية:
• يخب اﻋتماد المرﻑﻕ الذﻱ يقدم الرﻋاية من خاﺧب .Medicare
• تقتصر تغطية ﺧدمات ﺧطتﺧا ﻋلﻯ أﻭخﻪ الرﻋاية ﻏير الديﺧية.
• ﻑﻱ حال حصﻭلك ﻋلﻯ ﺧدمات من ﻫذه المؤسسة من الﺧدمات التﻱ يتم تقديمﻫا لك ﻑﻱ المرﻑﻕ:
 oيخب أن تكﻭن لديك حالة طبية تتيح لك الحصﻭل ﻋلﻯ ﺧدمات مشمﻭلة ﻑﻱ التغطية ﻑيما
يتﻌلﻕ برﻋاية المستشﻑﻯ للمريض الداﺧلﻱ أﻭ رﻋاية مرﻑﻕ الرﻋاية التمريضية الماﻫرة.
 oيتﻌين ﻋليك الحصﻭل ﻋلﻯ مﻭاﻑقة من خاﺧبﺧا قبل دﺧﻭلك إلﻯ المرﻑﻕ أﻭ لن تتم تغطية إقامتك.
تسرﻱ قيﻭد تغطية  Medicareلمستشﻑيات مرضﻯ الﻌيادات الداﺧلية .ﻭلمﻌرﻑة المزيد من
المﻌلﻭمات ،يرخﻯ الرخﻭع إلﻯ مﺧطط المزايا بالﻑصل .4
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 .Kالمﻌدات الطبية المﻌمرة )(DME
 DME .K1لك كﻌضٶ في رطتنا
تتضمن  DMEبﻌض الﻌﺧاصر الضرﻭرية طبيا التﻱ يطلبﻫا مقدم الﺧدمات ،مثل الكراسﻱ المتحركة
ﻭالﻌكازات ﻭأﺧظمة المراتب التﻱ يتم تﻭصيلﻫا بالطاقة ﻭالمستلزمات المتﻌلقة بدا؏ السكرﻱ ﻭأسرة
المستشﻑيات المطلﻭبة من أحد مقدمﻱ الﺧدمات الستﻌمالﻫا ﻑﻱ المﺧزل ﻭمضﺧات التسريب الﻭريدﻱ
ﻭاألخﻫزة المساﻋدة ﻋلﻯ الكﻼم ﻭخﻫاز األكسخين ﻭالمستلزمات ﻭالرذاذات ﻭالمشايات.
ستمتلك دائما ﻋﺧاصر مﻌيﺧة ،مثل األخﻫزة التﻌﻭيضية.
ﻑﻱ ﻫذا القسم ،سﺧﺧقاش ﺧﻭﻋية  DMEالتﻱ يمكن استئخارﻫا .ﻑﻱ  ،Original Medicareيمتلك
األشﺧاص الذين يستأخرﻭن أﺧﻭاﻋا مﻌيﺧة من  DMEالمﻌدات بﻌد دﻑﻊ حصصﻫم من المشاركة ﻑﻱ
السداد للﻌﺧصر لمدة  13شﻫرا .ﻭكﻌضﻭ ﻑﻱ ﺧطتﺧا ،لن تتملك ﻋادة  DMEبغض الﺧظر ﻋن مدﻯ
الﻑترة التﻱ استأخرتﻫا ﺧﻼلﻫا.
ﻭلﻭ كاﺧت  DMEﻑﻱ حﻭزتك لمدة تصل إلﻯ  12شﻫرا متتاليا بمﻭخب  Medicareقبل اﺧضمامك إلﻯ
ﺧطتﺧا ،فلن تمتلك المﻌدات.
 .K2ملكية  DMEﻋند التبديل إلﻮ Original Medicare

إذا لم تحصل ﻋلﻯ ملكية ﻋﺧصر  DMEﻑﻱ أثﺧا؏ الﻌضﻭية ﻑﻱ ﺧطتﺧا ،ﻑيخب ﻋليك سداد  13دﻑﻌة
خديدة متتالية بﻌد التبديل إلﻯ  Original Medicareالمتﻼك الﻌﺧصر .ال يتم احتساب المدﻑﻭﻋات
التﻱ دﻑﻌتﻫا ﻑﻱ أثﺧا؏ ﻭخﻭدك ﻑﻱ ﺧطتﺧا ضمن ﻫذه المدﻑﻭﻋات ال 13 -المتتالية.
إذا سددت أقل من  13دﻑﻌة مقابل ﻋﺧصر  DMEضمن برﺧامج  Original Medicareﻕبل اﺧضمامك
إلﻯ ﺧطتﺧا ،ﻑلن يتم احتساب مدﻑﻭﻋاتك السابقة ﻑﻱ ال 13 -دﻑﻌة المتتالية .يخب ﻋليك سداد  13دﻑﻌة
خديدة متتالية بﻌد الﻌﻭدة إلﻯ برﺧامج  Original Medicareالمتﻼك الﻌﺧصر .ليست ﻫﺧاك أﻱ
استثﺧا؏ات لﻫذه الحالة ﻋﺧد ﻋﻭدتك إلﻯ .Original Medicare
 .K3مزايا مﻌدات األكسخين كﻌضٶ في رطتنا
إذا كﺧت مؤﻫﻼ للحصﻭل ﻋلﻯ مﻌدات األكسخين التﻱ تغطيﻫا  Medicareﻭكﺧت ﻋضﻭا ﻑﻱ ﺧطتﺧا،
ﻑسﺧغطﻱ ما يلﻱ:
• تأخير مﻌدات األكسخين
• تﻭصيل محتﻭيات األكسخين ﻭاألكسخين
• األﺧابيب ﻭالملحقات ذات الصلة لتﻭصيل محتﻭيات األكسخين ﻭاألكسخين
• صياﺧة ﻭإصﻼح مﻌدات األكسخين
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يخب إﻋادة مﻌدات األكسخين إلﻯ المالك ﻋﺧدما ال تكﻭن ضرﻭرية من الﺧاحية الطبية أﻭ إذا تركت ﺧطتﺧا.
 .K4مﻌدات األكسخين ﻋندما تﻕٶم بالتبديل إلﻮ Original Medicare

ﻋﺧدما تكﻭن مﻌدات األكسخين ضرﻭرية من الﺧاحية الطبية ٶتترك رطتنا ٶتنتﻕل إلﻮ
 ،Original Medicareﻑسﻭﻑ تستأخرﻫا من أحد المﻭردين لمدة  36شﻫرا .تغطﻱ مدﻑﻭﻋات
اإليخار الشﻫرية مﻌدات األكسخين ﻭاإلمدادات ﻭالﺧدمات المذكﻭرة أﻋﻼه.
إذا كاﺧت مﻌدات األكسخين ضرﻭرية من الﺧاحية الطبية بﻌد استئخارﻫا لمدة  36شﻬرا ،ﻑيخب ﻋلﻯ
المﻭرد تﻭﻑير:
• مﻌدات ﻭمستلزمات ﻭﺧدمات األكسخين لمدة  24شﻫرا أﺧرﻯ.
• تﻭﻑير مﻌدات ﻭإمدادات األكسخين لمدة تصل إلﻯ  5سﺧﻭات إذا لزم األمر من الﺧاحية الطبية.
إذا كاﺧت مﻌدات األكسخين ال تزال ضرﻭرية من الﺧاحية الطبية في نﻬاية فترة ال 5 -سنٶات:
• لم يﻌد المﻭرد الﺧاص بك مضطرا إلﻯ تﻭﻑيرﻫا ،ﻭيمكﺧك اﺧتيار الحصﻭل ﻋلﻯ مﻌدات بديلة
من أﻱ مﻭرد.
• بد؏ ﻑترة  5سﺧﻭات خديدة.
• تستأخر من مﻭرد ما لمدة  36شﻫرا.
• يقﻭم المﻭرد بﻌد ذلك بتﻭﻑير مﻌدات األكسخين ﻭإمداداتﻪ ﻭﺧدماتﻪ لمدة  24شﻫرا أﺧرﻯ.
• تبدأ دﻭرة خديدة كل  5سﺧﻭات طالما أن مﻌدات األكسخين ضرﻭرية من الﺧاحية الطبية.
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اﻞﻓصﻞ  :4مﺨطط اﻞمزاﻳا
مﻕدمة
يﻌلمك ﻫذا الﻑصل بالﺧدمات التﻱ تغطيﻫا ﺧطتﺧا ﻭأﻱ قيﻭد أﻭ حدﻭد ﻋلﻯ تلك الﺧدمات .ﻭيﺧبرك أيضا
بالمزايا ﻏير المشمﻭلة ﻑﻱ التغطية بمﻭخب ﺧطتﺧا .ﻭتظﻫر المصطلحات الرئيسية ﻭتﻌريﻑاتﻫا ﻑﻱ الﻑصل
األﺧير من كتيب األﻋضا؏ الﺧاص بك.
األﻋضا؏ الخدد في ) :Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNPﻑﻱ
مﻌظم الحاالت ،سيتم تسخيلك ﻑﻱ )Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP
للحصﻭل ﻋلﻯ مزايا  Medicareالﺧاصة بك ﻑﻱ يﻭم  1من الشﻫر بﻌد طلب التسخيل ﻑﻱ
) .Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNPﻭال يزال بإمكاﺧك الحصﻭل
ﻋلﻯ ﺧدمات  Medi-Calمن ﺧطة  Medi-Calالصحية السابقة الﺧاصة بك لمدة شﻫر إضاﻑﻱ .ﻭبﻌد
ذلك ،ستتلقﻯ ﺧدمات  Medi-Calالﺧاصة بك من ﺧﻼل  .Anthem Medi-Calﻭلن تكﻭن ﻫﺧاك
ﻑخﻭة ﻑﻱ تغطية  Medi-Calالﺧاصة بك .يرخﻯ االتصال بﺧا ﻋلﻯ الرقم 1-844-309-6996
) (TTY: 711إذا كاﺧت لديك أﻱ أسئلة.
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 .Aردماتك المﻐطاة
يﺧبرك ﻫذا الﻑصل ﻋن الﺧدمات التﻱ تغطيﻫا ﺧطتﺧا .يمكﺧك أيضا التﻌرﻑ ﻋلﻯ الﺧدمات ﻏير المشمﻭلة ﻑﻱ
التغطية .إضاﻑة إلﻯ ذلك ،تتﻭﻑر مﻌلﻭمات حﻭل ميزات األدﻭية ﻑﻱ الفصل  .5كما يﻭضح ﻫذا الﻑصل الحدﻭد
المتﻌلقة ببﻌض الﺧدمات.
ﺧظرا ألﺧك تتلقﻯ دﻋما من  ،Medi-Calﻑإﺧك ال تدﻑﻊ شيئا مقابل الﺧدمات المشمﻭلة ﻑﻱ التغطية طالما أﺧك
تتبﻊ قﻭاﻋد الﺧطة التأميﺧية لديﺧا .ارخﻊ إلﻯ الفصل  3من كتيب األﻋضا؏ للحصﻭل ﻋلﻯ تﻑاصيل حﻭل
قﻭاﻋد الﺧطة.
إذا كﺧت بحاخة إلﻯ مساﻋدة ﻑﻱ ﻑﻫم الﺧدمات التﻱ يتم تغطيتﻫا ،ﻑاتصل ﻋلﻯ ﺧدمات األﻋضا؏ ﻋلﻯ الرقم
).1-844-309-6996 (TTY: 711

 .Bﻕٶاﻋد ضد مﻕدمي الردمات الذين يفرضٶن ﻋليك رسٶما مﻕابل الردمات
ال ﺧسمح لمقدمﻱ الﺧدمة داﺧل الشبكة بمطالبتك بالﻑﻭاتير مقابل الﺧدمات المغطاة .ﺧدﻑﻊ لمقدمﻱ الﺧدمات
مباشرة ،ﻭﺧحميك من أﻱ رسﻭم .ﻭيﺧطبﻕ ذلك حتﻯ ﻑﻱ حال كﺧا ﺧدﻑﻊ لمقدم الﺧدمات أقل من التكاليﻑ التﻱ
يتقاضاﻫا مقابل ﺧدمة ما.
ال ينبﻐي أن تتلﻕﻮ فاتٶرة من أي مﻕدم ردمات نظير ردمات مﻐطاة .إذا قمت بذلك ،ﻑراخﻊ الفصل  7من
كتيب األﻋضا؏ الﺧاص بك أﻭ اتصل بﺧدمات األﻋضا؏.

 .Cحٶل مرطط المزايا برطتنا
يﺧبرك مﺧطط المزايا بالﺧدمات التﻱ تدﻑﻌﻫا ﺧطتﺧا .ﻭيسرد الﺧدمات المغطاة ﻭيشرحﻫا.
ندفغ مﻕابل الردمات المدرخة في مرطط المزايا فﻕط ﻋند استيفا؏ الﻕٶاﻋد التالية .ال تدﻑﻊ أﻱ شﻱ؏ مقابل
الﺧدمات المدرخة ﻑﻱ مﺧطط المزايا ،طالما أﺧك تﻑﻱ بالمتطلبات المﻭضحة أدﺧاه.
• يخب أن ﺧقدم لك ﺧدمات  Medicareﻭ Medi-Calالمغطاة ﻭﻑقا للقﻭاﻋد التﻱ حددﻫا
 Medicareﻭ.Medi-Cal
• يخب أن تكﻭن الﺧدمات )التﻱ تشمل الرﻋاية الطبية ﻭﺧدمات الصحة السلﻭكية ﻭتﻌاطﻱ المﻭاد
المﺧدرة ﻭالﺧدمات ﻭﻭسائل الدﻋم طﻭيلة األخل ،ﻑضﻼ ﻋن المستلزمات ﻭالمﻌدات ﻭاألدﻭية(
ضرﻭرية طبيا .الﻭصﻑ الضرﻭرية من الﺧاحية الطبية ﻫذا يﻌﺧﻱ الﺧدمات أﻭ المستلزمات أﻭ
األدﻭية التﻱ تحتاخﻫا للﻭقاية من حالة طبية أﻭ تشﺧيصﻫا أﻭ ﻋﻼخﻫا أﻭ للحﻑاظ ﻋلﻯ حالتك
الصحية الحالية .ﻭﻫذا يشمل الرﻋاية التﻱ تمﺧﻊ ذﻫابك إلﻯ المستشﻑﻯ أﻭ دار تمريض .ﻭتﻌﺧﻱ
أيضا الﺧدمات أﻭ المستلزمات أﻭ األدﻭية التﻱ تستﻭﻑﻱ مﻌايير الممارسة الطبية المقبﻭلة.

?
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• تحصل ﻋلﻯ الرﻋاية من مقدم ﺧدمات تابﻊ للشبكة .يقصد بمقدم الﺧدمات التابﻊ للشبكة مقدم
الﺧدمات الذﻱ يﻌمل بالتﻌاﻭن مﻌﺧا .ﻭﻑﻱ مﻌظم الحاالت ،ال ﺧدﻑﻊ مقابل الرﻋاية التﻱ تحصل
ﻋليﻫا من مقدم ﺧدمات ﺧارج الشبكة .يحتﻭﻱ الفصل  3من دليل األﻋضا؏ ﻋلﻯ مزيد من
المﻌلﻭمات حﻭل استﺧدام مقدمﻱ الرﻋاية من ﺧارج الشبكة.
• لديك مقدم الرﻋاية األﻭلية ) (PCPأﻭ ﻑريﻕ رﻋاية يقدم ﻭيدير رﻋايتك .ﻭﻑﻱ أﻏلب الحاالت،
يخب أن يﻌطيك طبيب الرﻋاية األﻭلية مﻭاﻑقة قبل أن تتمكن من االستﻌاﺧة بمقدم ﺧدمات
ﻏير طبيب الرﻋاية األﻭلية الﺧاص بك أﻭ استﺧدام مقدمﻱ ﺧدمات آﺧرين ﻑﻱ شبكة الﺧطة.
ﻭيسمﻯ ﻫذا إحالة .يحتﻭﻱ الفصل  3من دليل األﻋضا؏ الﺧاص بك ﻋلﻯ مزيد من
المﻌلﻭمات حﻭل الحصﻭل ﻋلﻯ إحالة ﻭبيان متﻯ ال تحتاج إليﻫا.
• يخب ﻋليك أن تحصل ﻋلﻯ الرﻋاية من مقدمﻱ الرﻋاية التابﻌين للمخمﻭﻋة الطبية لمقدم
الرﻋاية األﻭلية الﺧاص بك .لمزيد من المﻌلﻭمات ،راخﻊ الفصل  3من كتيب األﻋضا؏ لديك.
• ﺧحن ﺧغطﻱ بﻌض الﺧدمات المدرخة ﻑﻱ مﺧطط المزايا ﻑقط إذا حصل طبيبك أﻭ مقدم
ﺧدمات بالشبكة األﺧرﻯ ﻋلﻯ مﻭاﻑقتﺧا أﻭال .ﻭﻫذا يطلﻕ ﻋليﻪ التصريح المسبﻕ .ﺧقﻭم بتمييز
الﺧدمات المغطاة ﻑﻱ مﺧطط المزايا التﻱ تحتاج إلﻯ إذن مسبﻕ مﻊ مﻼحظة.
• إذا كﺧت ال تزال ضمن ﻑترة ال 3 -أشﻫر الﺧاصة بﺧطتﺧا ﻭالتﻱ تتيح لك األﻫلية المستمرة،
ﻑسﺧستمر ﻑﻱ تقديم خميﻊ مزايا  Medicareالمغطاة بﺧطة  .Medicare Advantageﻭمﻊ
ذلك ،ﺧﻼل ﻫذه الﻑترة ،لن ﺧستمر ﻑﻱ تغطية مزايا  Medicaidالمضمﺧة ﻑﻱ ﺧطة
 Medicaidللﻭالية .ال تتغير مبالﻎ تقاسم تكاليﻑ  Medicareالﺧاصة بالمزايا األساسية
ﻭالتكميلية ل Medicare -ﺧﻼل ﻫذه الﻑترة.
• ﻭاﻑﻕ  Medicareﻋلﻯ اﻋتماد  Anthemلتقديم ﻫذه المزايا ﻭ/أﻭ المدﻑﻭﻋات المشتركة/التأمين المشترك
كخز؏ من برﺧامج تصميم التأمين القائم ﻋلﻯ القيمة .يتيح ﻫذا البرﺧامج لبرﺧامج  Medicareتخربة
طرﻕ خديدة لتحسين ﺧطط .Medicare Advantage
مﻌلٶمات حٶل ميزة مﻬمة لخميغ المسخلين المشاركين في ردمات ترطيط الﻌافية ٶالرﻋاية
الصحية )(WHP
ﺧظرا ألن ) Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNPتشارك ﻑﻱ بﻌض
مزايا برﺧامج تصميم التأمين القائم ﻋلﻯ القيمة )يتم تمييز المزايا ﻑﻱ مﺧطط المزايا الطبية حسب
الحاشية( ،ستكﻭن مؤﻫﻼ للحصﻭل ﻋلﻯ ﺧدمات  WHPالتالية ،بما ﻑﻱ ذلك ﺧدمات تﺧطيط
الرﻋاية المسبقة ):(ACP

?

إذا كانت لديك أي أسئلة ،يرخﻯ االتصال بمسؤﻭلﻱ Anthem MediBlue Full Dual Advantage
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يطلق ﻋلﻯ مﻭرد تخطيط الرﻋاية المسبقة ﻋبر اإلنترنت .MyDirectives☐ ،يساﻋدك ﻫذا
المﻭرد ﻋلﻯ إنشا؏ تﻭﺟيﻪ مسبق ﺣيث يمكنك الﺟمﻊ بين ﻋناصر • :الﻭصية ﻑﻱ ﺣال الﺣياة -
قرارات بشأن الﻌﻼﺟات الطبية التﻱ قد ترﻏﺏ أﻭ ال ترﻏﺏ ﻑﻱ تلقيﻫا • التﻭكيل الطبﻱ  -تﻌيين
ﻭكيل رﻋاية صﺣية ﻭاﺣد أﻭ أكثر يمكنﻪ اتخاذ قرارات طبية نيابة ﻋنك إذا لم تكن قادرا ﻋلﻯ ذلك
• نمﻭذج التبرع باألﻋضا؏ • ﻭالمزيد ،بما ﻑﻱ ذلك بيانات التﻑضيل الدينﻱ  -يمكنك إنشا؏ خطة
رﻋاية رقمية ﺟديدة ﻋلﻯ ☐ ،MyDirectivesأﻭ إذا كنت قد أﻋددت ﻫذه المستندات بالﻑﻌل،
ﻑيمكنك تﺣميلﻫا ﻭبذلك يمكن مشاركتﻫا بسﻫﻭلة أكبر مﻊ أﻭلﺋك الذين قد يﺣتاﺟﻭن إلﻯ الﻭصﻭل
إليﻫا MyDirectives☐ .متاح لك ﻭلمقدمﻱ الخدمات الطبية المﻌينين لك ﻋلﻯ مدار اليﻭم ،سبﻌة
أيام ﻑﻱ األسبﻭع .يمكنك إضاﻑة مﻌلﻭمات ﺟديدة ﻑﻱ أﻱ ﻭقت ﺣسبما تتﻐير ﺣالتك الصﺣية أﻭ
رﻏباتك  -للبد؏ ،قم بتسﺟيل الدخﻭل إلﻯ بﻭابة ﻋضﻭ Anthem MediBlue Full Dual
) Advantage (HMO D-SNPﻭانتقل إلﻯ لﻭﺣة مﻌلﻭمات البرامﺝ )(Programs Dashboard
ﻭﺣدد برامﺝ التﻭﺟيﻪ المتقدمة ) .(Advance Directive Programsﻭسﻭﻑ يأخذك إلﻯ
☐ MyDirectivesإلنشا؏ ﺣساﺏ ﺟديد ،أﻭ ربط ﺣسابك الﺣالﻱ - .تﻌد المشاركة ﻑﻱ أﻱ برامﺝ
تتضمن تخطيط الﻌاﻑية ﻭالرﻋاية الصﺣية أﻭ التخطيط المسبق للرﻋاية أمرا تطﻭﻋيا ﻭلك مطلق
الﺣرية ﻑﻱ رﻑض الخدمات ﻑﻱ أﻱ ﻭقت.
مﻌلﻭمات حﻭل ميزة مﻬمة لخميﻊ المسخلين ﹕نظرا ألنك تتلقﻯ مساﻋدة إضاﻑية )❞(❝Extra Help
لدﻑﻊ تكاليﻑ برنامﺝ األدﻭية المﻭصﻭﻑة من  ،Medicareمثل األقساط ﻭالخصﻭمات ﻭالتأمين

المشترك ،ﻑأنت مؤﻫل للﺣصﻭل ﻋلﻯ مزايا تكميلية أخرﻯ مستﻫدﻑة ﻭ/أﻭ مشاركة تكلﻑة مخﻑضة
مستﻫدﻑة .لن يدفﻊ األﻋضا؏ في ﻫذه الرطة شيئا مﻘابل األدﻭية المﻐطاة من الخز؏  Dخﻼل
ﺟميﻊ مراﺣل تﻐطية الﺟز؏ .D
• ﺟميﻊ الخدمات الﻭقاﺋية مﺟانية .سترﻯ ﻫذه التﻑاﺣة

بﺟانﺏ الخدمات الﻭقاﺋية ﻑﻱ مخطط المزايا.

• أﻭخﻪ الدﻋم المختمﻌية ﹕قد تكﻭن أﻭﺟﻪ الدﻋم المﺟتمﻌﻱ متاﺣة ضمن خطة الرﻋاية الﻑردية
الخاصة بك .أﻭﺟﻪ الدﻋم المﺟتمﻌﻱ ﻫﻱ خدمات أﻭ إﻋدادات بديلة مناسبة طبيا ﻭميسﻭرة
التكلﻑة .ﻫذه الخدمات اختيارية لﻸﻋضا؏ .إذا كنت مؤﻫﻼ ،ﻑقد تساﻋدك ﻫذه الخدمات ﻑﻱ
الﻌيش بشكل أكثر استقﻼلية .ﻑﻫﻱ ال تﺣل مﺣل المزايا التﻱ تﺣصل ﻋليﻫا بالﻑﻌل بمﻭﺟﺏ
برنامﺝ  .Medi-Calﻭﻑيما يلﻱ أمثلة ﻋلﻯ أﻭﺟﻪ الدﻋم المﺟتمﻌية التﻱ نﻭﻑرﻫا:
 oاالنتﻘاالت المختمﻌية إلﻯ المنزل ﹕لﻸﻋضا؏ الذين يﻌيشﻭن ﻑﻱ مرﻑق التمريض )(NF

الذين يرﻏبﻭن ﻑﻱ االنتقال بأمان إلﻯ المﺟتمﻊ ﻭيﺣتاﺟﻭن إلﻯ المساﻋدة للقيام بذلك
 oالتأﻫيل النﻬاري ﹕التدريﺏ ﻋلﻯ المﻫارات ﻑﻱ اإلدارة المالية ،ﻭدﻋم التﻭظيﻑ،
ﻭمﻫارات الﺣياة اليﻭمية ،ﻭما إلﻯ ذلك لضمان االستقرار ﻑﻱ المﺟتمﻊ
 oتﻌديﻼت المنزل التﻱ يمكن أن تساﻋد الﻌضﻭ ﻋلﻯ البقا؏ ﻑﻱ منزلﻪ مثل المنﺣدرات
ﻭقضبان اإلمساك ﻑﻱ الﺣمام

?

إذا كانت لديك أي أسئلة ،يرﺟﻯ االتصال بمسؤﻭلﻱ Anthem MediBlue Full Dual Advantage
) (HMO D-SNPﻋلﻯ الرقم ) ،1-833-707-3129 (TTY: 711بداية من الساﻋة  8صباﺣا ﺣتﻯ الساﻋة 8
مسا؏ ﻋلﻯ مدار األسبﻭع )ما ﻋدا أيام ﻋيد الشكر ﻭﻋيد الميﻼد( بداية من  1أكتﻭبر ﺣتﻯ  31مارس ،ﻭمن
االثنين ﺣتﻯ الﺟمﻌة )ما ﻋدا أيام اإلﺟازات( من  1أبريل ﺣتﻯ  30سبتمبر .المكالمة مﺟانية .لمزيد من
المﻌلﻭمات ،تﻑضل بزيارة ﻫذا المﻭقﻊ .shop.anthem.com/medicare/ca
60

) Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNPكﺗﻱب اﻷءضاء

اﻝﻓﺻل  :4ﻣﺨطط اﻝﻣﺯاﻱا

 oﻭدائﻊ اإلسكان ﹕استكمال الدﻑﻊ إليداﻋات الضمان ،وإيداﻋات المراﻑﻕ ،وأنواع
المدﻑوﻋات األﺨرﻯ للحصول ﻋلﻯ السكن؛ يﺝب أن يشارك الﻌضو أيضا ﻑﻱ البحث
لﻼنتقال السكنﻱ
 oإيﺟار المسكن ﻭاإلﻋاشة ﹕دﻋم الﻌضو ﻋلﻯ االستمرار ﻑﻱ السكن بﻌد إيﺝاده مسكنا
 oﺧدمات البحث ﻭاالنتﻗال السكنﻱ ﹕استكمال ﺨطة دﻋم اإلسكان لتحديد الﻌوائﻕ التﻱ
تحول دون السكن ،والمساﻋدة ﻑﻱ البحث ﻋن السكن ،والتﻌاون مﻊ المﻼك ،وأﻱ
أنشطة أﺨرﻯ بﻐرض تسﻬيل إيﺝاد المسكن وشﻐلﻪ
 oالرﻋاية الطبية المؤكتة ﹕إقامة لمدة تصل إلﻯ  90يوما لﻸشﺨاص الذين ال مأوﻯ
لﻬم أو الذين يﻌانون أوضاﻋا مﻌيشية ﻏير مستقرة والذين يﻌانون المرض أو ضﻌﻑ
يمنﻊ تﻌاﻑيﻬم ﻑﻱ بيئتﻬم المﻌيشية المﻌتادة ،ويحتاﺝون إلﻯ اإلشراﻑ الطبﻱ *إدارة
طبية ،ومساﻋدة ﻋلﻯ أنشطة الحياة اليومية * ،))ADLولكنﻬا ال تتطلب بالضرورة
مستوﻯ رﻋاية NF
 oالﻭﺟبات المﺧصصة حسب االحتياﺟات الطبية أﻭ الطﻌام الداﻋم حسب المتطلبات
الطبية ﹕ما يصل إلﻯ وﺝبتين ﻑﻱ اليوم أو قسائم لﻸﻏذية الصحية لﻸﻋضا؏ الذين
لديﻬم حاﺝة طبية لنظام ﻏذائﻱ ﺨاص وال توﺝد موارد أﺨرﻯ لمساﻋدتﻬم ﻋلﻯ إﻋداد
وﺝبات الطﻌام
 oتحﻭيل مرفق التمريض أﻭ االنتﻗال إلﻯ مرافق المﻌيشة المساﻋدة * ﹕)ALFأﻋضا؏
المﺝتمﻊ المﻌرضين لﺨطر نقلﻬم لﻹقامة ﻑﻱ  NFأو يﻌيشون حاليا ﻑﻱ ،NF
ومساﻋدتﻬم ﻑﻱ الﻌثور ﻋلﻯ  ALFللﻌيش ﻑيﻬا
 oالرﻋاية الشﺧصية ﹕ساﻋات رﻋاية شﺨصية تكميلية لﻸشﺨاص الذين ينتظرون
ﺨدمات الدﻋم ﻑﻱ المنزل * )IHSSللبد؏ ،أو باإلضاﻑة إلﻯ  IHSSلظروﻑ مﻌينة،
إمكانية الوصول البيئﻱ:
 oالرﻋاية المؤكتة ﹕لﻸﻋضا؏ الذين لديﻬم مقدمﻱ رﻋاية ﻏير رسميين مﻌرضين
لﺨطر ﻋدم القدرة ﻋلﻯ تقديم رﻋاية ﻏير رسمية دون انقطاع
 oإسكان ما بﻌد االستشفا؏ كصير األمد ﹕إقامة لمدة تصل إلﻯ  180يوما لﻸشﺨاص الذين
ال مأوﻯ لﻬم ويحتاﺝون إلﻯ إشراﻑ طبﻱ؛ سيتم تقديم ﺨدمات البحث لﻼنتقال السكنﻱ
 oمركز إفاكة :ﻋلﻯ المدﻯ القصير ،لمدة ال تزيد ﻋن  24ساﻋة ،مكان بدال من ﻏرﻑة
الطوارئ أو السﺝن لﻸشﺨاص المﺨمورين ليصبحوا واﻋين ،ويتواصلون مﻊ
ﺨدمات اضطراب تﻌاطﻱ المﺨدرات *)SUD
 oﻋﻼج الربﻭ ﹕ضمان األمان ﻑﻱ المنزل لمنﻊ تﻑاقم الربو

?

إذا كانت لديﻚ أﻱ أسئلة ،يرﺝﻯ االتصال بمسؤولﻱ Anthem MediBlue Full Dual Advantage
) (HMO D-SNPﻋلﻯ الرقم ) ،1-833-707-3129 (TTY: 711بداية من الساﻋة  8صباحا حتﻯ الساﻋة 8
مسا؏ ﻋلﻯ مدار األسبوع *ما ﻋدا أيام ﻋيد الشكر وﻋيد الميﻼد) بداية من  1أكتوبر حتﻯ  31مارس ،ومن
االثنين حتﻯ الﺝمﻌة *ما ﻋدا أيام اإلﺝازات) من  1أبريل حتﻯ  30سبتمبر .المكالمة مﺝانية .لمزيد من
المﻌلﻭمات ،تﻑضل بزيارة ﻫذا الموقﻊ .shop.anthem.com/medicare/ca
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• إذا كنت بحاﺝة إلﻯ مساﻋدة أو ترﻏب ﻑﻱ مﻌرﻑة أوﺝﻪ الدﻋم المﺝتمﻌية التﻱ قد تكون متاحة
لك ،ﻑاتصل ﻋلﻯ الرقم ) 1-844-309-6996 (TTY: 711أو اتصل بمقدم الرﻋاية الصحية
الﺨاص بك.

 .Dمخطط المزايا بخطتنا
ما يلزمﻚ دفﻌﻪ

الﺧدمات التﻱ تدفﻊ ﺧطتنا مﻗابلﻬا
فحص تمدد األﻭﻋية األﻭرطية بمنطﻗة البطن

$0

نحن ندﻑﻊ مقابل الﻑحص بالموﺝات ﻑوﻕ الصوتية لمرة واحدة
لﻸشﺨاص المﻌرضين للﺨطر .تﻐطﻱ الﺨطة ﻫذا الﻑحص ﻑقط إذا
كنت تﻌانﻱ ﻋوامل ﺨطر مﻌينة وحصلت ﻋلﻯ إحالة بشأنﻬا من قبل
الطبيب أو مساﻋد الطبيب أو الممرضة الممارسة أو اﺨتصاصية
التمريض السريرﻱ.
ﻭﺧز باإلبر  يﻐطيﻪ Medicare

$0

آلالم المزمنة أسفل الظﻬر
يتم تﻐطية ما يصل إلﻯ  12زيارة ﻑﻱ  90يوما للمستﻑيدين من
برنامح  Medicareﻑﻱ ظل الظروﻑ التالية :لﻐرض ﻫذه الميزة ،يتم
تﻌريﻑ اآلالم المزمنة أسﻑل الظﻬر ﻋلﻯ النحو التالﻱ:
• استمرار اآلالم لمدة  12أسبوﻋا أو أكثر؛
• ألم ﻏير محدد *ليس لﻪ سبب يمكن تحديده ،مثل ﻋدم ارتباطﻪ
بمرض نقيلﻱ أو التﻬابﻱ أو مﻌد)؛
• ال يرتبط األلم بالﺝراحة ﻭ
• ال يرتبط بالحمل.
باإلضاﻑة إلﻯ ذلك ،ندﻑﻊ مقابل  8ﺝلسات إضاﻑية من الوﺨز باإلبر
لﻌﻼج آالم أسﻑل الظﻬر المزمنة إذا أظﻬرت تحسنا .ال يﺝوز أن
تحصل ﻋلﻯ أكثر من  20حلسة ﻋﻼج بالوﺨز باإلبر أللم أسﻑل
الظﻬر المزمن كل ﻋام.
تتبﻊ ﻫذه الميزة فﻱ الصفحة التالية

?

إذا كانت لديﻚ أﻱ أسئلة ،يرﺝﻯ االتصال بمسؤولﻱ Anthem MediBlue Full Dual Advantage
) (HMO D-SNPﻋلﻯ الرقم ) ،1-833-707-3129 (TTY: 711بداية من الساﻋة  8صباحا حتﻯ الساﻋة 8
مسا؏ ﻋلﻯ مدار األسبوع *ما ﻋدا أيام ﻋيد الشكر وﻋيد الميﻼد) بداية من  1أكتوبر حتﻯ  31مارس ،ومن
االثنين حتﻯ الﺝمﻌة *ما ﻋدا أيام اإلﺝازات) من  1أبريل حتﻯ  30سبتمبر .المكالمة مﺝانية .لمزيد من
المﻌلﻭمات ،تﻑضل بزيارة ﻫذا الموقﻊ .shop.anthem.com/medicare/ca
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الﺧدمات التﻱ تدفﻊ ﺧطتنا مﻗابلﻬا

ما يلزمﻚ دفﻌﻪ

الﻭﺧز باإلبر المﻐطﻯ من * Medicareيتبﻊ)
يﺝب إيقاﻑ ﻋﻼﺝات الوﺨز باإلبر المﻐطاة من  Medicareأللم
أسﻑل الظﻬر المزمن إذا لم تتحسن حالتك أو إذا سا؏ت.
متطلبات مقدم الﺨدمة :يﺝوز لﻸطبا؏ *ﻋلﻯ النحو المحدد ﻑﻱ
) 1861(r)(1من قانون الضمان االﺝتماﻋﻱ *القانون) تقديم الوﺨز
باإلبر وﻑقا لمتطلبات الدولة المﻌمول بﻬا.
قد يقوم مساﻋدو األطبا؏ * )PAوالممرضات الممارسون
*/)NPالمتﺨصصون ﻑﻱ التمريض اإلكلينيكﻱ ** )CNSﻋلﻯ النحو
المحدد ﻑﻱ ) 1861(aa)(5من القانون) والموظﻑون المساﻋدون بتقديم
الوﺨز باإلبر إذا كانوا يستوﻑون ﺝميﻊ متطلبات الوالية المﻌمول بﻬا
ولديﻬم درﺝة الماﺝستير أو الدكتوراه ﻑﻱ الوﺨز باإلبر أو الطب
الشرقﻱ من مدرسة مﻌتمدة من قبل لﺝنة االﻋتماد للوﺨز باإلبر
والطب الشرقﻱ *)ACAOM؛ ورﺨصة سارية وكاملة ونشطة وﻏير
مقيدة لممارسة الوﺨز باإلبر ﻑﻱ والية أو إقليم أو دولة كومنولث *أﻱ
بورتوريكو) بالواليات المتحدة أو مقاطﻌة .Columbia
يﺝب أن يكون الموظﻑون المساﻋدون الذين يقومون بتقديم ﺨدمة
الوﺨز باإلبر تحت المستوﻯ المناسب من إشراﻑ الطبيب أو ، PA
أو  NP/CNSالذﻱ تتطلبﻪ لوائحنا ﻑﻱ 42 CFR ☐☐ 410.26
و.410.27
تحدث إلﻯ مقدم الﺨدمات الﺨاص بك واحصل ﻋلﻯ إحالة و/أو
إذن مسبﻕ.
ﻭﺧز باإلبر  تكميلﻱ
تﻐطﻱ ﻫذه الﺨطة زيارات الوﺨز باإلبر التكميلية ﻏير المحدودة سنويا.

?

إذا كانت لديﻚ أﻱ أسئلة ،يرﺝﻯ االتصال بمسؤولﻱ Anthem MediBlue Full Dual Advantage
) (HMO D-SNPﻋلﻯ الرقم ) ،1-833-707-3129 (TTY: 711بداية من الساﻋة  8صباحا حتﻯ الساﻋة 8
مسا؏ ﻋلﻯ مدار األسبوع *ما ﻋدا أيام ﻋيد الشكر وﻋيد الميﻼد) بداية من  1أكتوبر حتﻯ  31مارس ،ومن
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الﺧدمات التﻱ تدفﻊ ﺧطتنا مﻗابلﻬا
فحص تﻌاطﻱ الكحﻭل ﻭتﻗديم االستشارات

ما يلزمﻚ دفﻌﻪ
$0

سوﻑ ندﻑﻊ مقابل ﻑحص واحد لتﻌاطﻱ الكحول * )SABIRTللبالﻐين
الذين يتﻌاطون الكحول لكن ليسوا مﻌتمدين ﻋليﻪ .ويشتمل ذلك ﻋلﻯ
الحوامل.
إذا كانت نتيﺝة الﻑحص إيﺝابية بالنسبة إلﻯ تﻌاطﻱ الكحول ،ﻑيمكنك
الحصول ﻋلﻯ أربﻊ ﺝلسات استشارة قصيرة وﺝﻬا لوﺝﻪ كل ﻋام
*إذا كنت قادرا ومنتبﻬا ﻑﻱ أثنا؏ االستشارات) مﻊ مقدم رﻋاية أولية
أو ممارس مؤﻫلين ﻑﻱ مكان الرﻋاية األولية.
مركز إفاكة :ﻋلﻯ المدﻯ القصير ،لمدة ال تزيد ﻋن  24ساﻋة ،مكان
بدال من ﻏرﻑة الطوارئ أو السﺝن لﻸشﺨاص المﺨمورين ليصبحوا
واﻋين ،ويتواصلون مﻊ ﺨدمات اضطراب تﻌاطﻱ المﺨدرات *)SUD
تحدث إلﻯ مقدم الﺨدمات الﺨاص بك واحصل ﻋلﻯ إحالة و/
أو إذن مسبﻕ.
ﺧدمات اإلسﻌاﻑ

$0

تشمل ﺨدمات اإلسﻌاﻑ المﻐطاة ﺨدمات اإلسﻌاﻑ األرضية
والطائرات ذات األﺝنحة الثابتة والدوارة *طائرات الﻬليكوبتر).
سوﻑ تأﺨذك اإلسﻌاﻑ إلﻯ أقرب مكان يمكنﻪ أن يقدم لك الرﻋاية.
يﺝب أن تكون حالتك ﺨطيرة بما يكﻑﻱ بحيث يمكن لطرﻕ الوصول
لمكان الرﻋاية األﺨرﻯ أن تﻬدد صحتك أو حياتك .يﺝب أن تتم
المواﻑقة ﻋلﻯ ﺨدمات اإلسﻌاﻑ للحاالت األﺨرﻯ من ﺝانبنا.
ﻑﻱ الحاالت التﻱ ال تﻌد طارئة ،يمكننا أن ندﻑﻊ مقابل اإلسﻌاﻑ.
يتﻌين أن تكون حالتك ﺨطيرة بما يكﻑﻱ بحيث يمكن لطرﻕ الوصول
لمكان الرﻋاية األﺨرﻯ أن تﻬدد حياتك أو صحتك.

?

إذا كانت لديﻚ أﻱ أسئلة ،يرﺝﻯ االتصال بمسؤولﻱ Anthem MediBlue Full Dual Advantage
) (HMO D-SNPﻋلﻯ الرقم ) ،1-833-707-3129 (TTY: 711بداية من الساﻋة  8صباحا حتﻯ الساﻋة 8
مسا؏ ﻋلﻯ مدار األسبوع *ما ﻋدا أيام ﻋيد الشكر وﻋيد الميﻼد) بداية من  1أكتوبر حتﻯ  31مارس ،ومن
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الﺧدمات التﻱ تدفﻊ ﺧطتنا مﻗابلﻬا
زيارة الﻌافية السنﻭية

ما يلزمﻚ دفﻌﻪ
$0

يمكنك إﺝرا؏ ﻑحص سنوﻱ .وذلك لتقديم أو تحديث ﺨطة الوقاية بنا؏
ﻋلﻯ ﻋوامل الﺨطر الحالية الﺨاصة بك .ندﻑﻊ مقابل ذلك مرة واحدة
كل  12شﻬرا.
الفحص الﺟسدﻱ الرﻭتينﻱ السنﻭﻱ

$0

ﺒاﻹضاﻓﺔ إﻝﻯ اﺨﺗﺒاﺭ "ﻣﺭﺤﺒا ﺒكﻢ ﻓﻱ  "Medicareأﻭ ﺯﻱاﺭﺓ اﻝﻌاﻓﻱﺔ
اﻝﺴنﻭﻱﺔ ،ﺗﺴﺗﺤﻕ ﺗﻐطﻱﺔ ﻓﺤﺺ ﺒﺪنﻱ ﺭﻭﺗﻱنﻱ ﻭاﺤﺪ كل ءاﻢ .ﻱﺷﻣل اﻝﺭﻭﺗﻱن
اﻝﺒﺪنﻱ ﻓﺤﺻا ﺷاﻣﻼ ﻭﺗﻗﻱﻱﻣا ﻝﺤاﻝﺗك اﻝﺻﺤﻱﺔ ﻭاﻷﻣﺭاض اﻝﻣﺯﻣنﺔ.
الﺧدمات الﻭكائية من الربﻭ

$0

يمكنك الحصول ﻋلﻯ تثقيﻑ بشأن التﻌامل مﻊ الربو والتقييم ﻑﻱ بيئة
المنزل بشأن مثيرات الربو الموﺝودة بشكل شائﻊ ﻑﻱ المنزل لدﻯ
المرضﻯ ذوﻱ التحكم الضﻌيﻑ ﻑﻱ حاالت الربو.
كياس كتلة الﻌظم

$0

ندﻑﻊ مقابل إﺝرا؏ات محددة لﻸﻋضا؏ المستحقين *ﻋادة ،الشﺨص
المﻌرض لﻑقدان كتلة الﻌظام أو ﻫشاشة الﻌظام) .تحدد ﻫذه اإلﺝرا؏ات
كتلة الﻌظام أو ﻫشاشتﻬا أو تﻌمل ﻋلﻯ اكتشاﻑ ﺝودتﻬا.
ندﻑﻊ مقابل ﻫذه الﺨدمات مرة واحدة كل  24شﻬرا أو أكثر إذا كانت
ضرورية طبيا .ندﻑﻊ أيضا للطبيب ليطلﻊ ﻋلﻯ النتائح ويﻌلﻕ ﻋليﻬا.
فحص سرطان الثدﻱ *صﻭر الثدﻱ الشﻌاﻋية)

$0

ندﻑﻊ مقابل الﺨدمات التالية:
• صورة ثدﻱ شﻌاﻋية أساسية ما بين األﻋمار  35و 39ﻋاما
•

صورة ثدﻱ شﻌاﻋية واحدة كل  12شﻬرا للنسا؏ من ﻋمر 40

ﻋاما ﻑأكثر
• ﻑحوصات الثدﻱ السريرية مرة واحدة كل  24شﻬرا

?
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) Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNPكﺗﻱب اﻷءضاء

اﻝﻓﺻل  :4ﻣﺨطط اﻝﻣﺯاﻱا

الﺧدمات التﻱ تدفﻊ ﺧطتنا مﻗابلﻬا
ﺧدمات إﻋادة تأﻫيل الﻗلب

ما يلزمﻚ دفﻌﻪ
$0

ندﻑﻊ مقابل ﺨدمات إﻋادة تأﻫيل القلب مثل التدريب والتثقيﻑ وتقديم
االستشارات .يﺝب ﻋلﻯ األﻋضا؏ استيﻑا؏ شروط مﻌينة ﻑيما يتﻌلﻕ
بإحالة الطبيب.
سنﻐطﻱ أيضا برامح إﻋادة تأﻫيل القلب المكثﻑة التﻱ تﻌد أكثر كثاﻑة
من برامح إﻋادة تأﻫيل القلب.
تحدث إلﻯ مقدم الﺨدمات الﺨاص بك واحصل ﻋلﻯ إحالة و/أو إذن مسبﻕ.
زيارة بشأن ﺧفض مﻌدل ﺧطر اإلصابة باألمراض الﻗلبية الﻭﻋائية
*ﻋﻼج مرض الﻗلب)

$0

ندﻑﻊ مقابل زيارة واحدة ﻑﻱ السنة ،أو أكثر إذا كانت ضرورية من
الناحية الطبية ،لمقدم الرﻋاية األولية للمساﻋدة ﻋلﻯ ﺨﻑض ﺨطر
اإلصابة بمرض القلب .ﺨﻼل ﻫذه الزيارة ،يمكن لطبيبك:
• مناقشة استﺨدام األسبرين،
• ﻑحص ضﻐط الدم ،ﻭأﻭ
• تقديم النصائح لك للتأكد من أنك تتناول طﻌاما صحيا.
فحص مرض الﻗلب الﻭﻋائﻱ

$0

ندﻑﻊ مقابل اﺨتبارات الدم للتحقﻕ من مرض القلب الوﻋائﻱ مرة واحدة
كل ﺨمس سنوات * 60شﻬرا) .تﻌمل اﺨتبارات الدم ﻫذه أيضا ﻋلﻯ
ﻑحص الﻌيوب نظرا الرتﻑاع مﻌدل ﺨطورة اإلصابة بمرض القلب.

?
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الﺧدمات التﻱ تدفﻊ ﺧطتنا مﻗابلﻬا
فحص سرطان ﻋنق الرحم ﻭالمﻬبل

ما يلزمﻚ دفﻌﻪ
$0

ندﻑﻊ مقابل الﺨدمات التالية:
• لﺝميﻊ النسا؏ :تﺝرﻯ ﻑحوصات مسحة ﻋنﻕ الرحم وﻑحوصات
منطقة الحوض مرة واحدة كل  24شﻬرا
• بالنسبة للنسا؏ األكثر ﻋرضة لسرطان ﻋنﻕ الرحم أو سرطان
المﻬبل :اﺨتبار مسحة ﻋنﻕ رحم واحد كل  12شﻬرا
• بالنسبة للنسا؏ الﻼتﻱ أﺝرين اﺨتبار مسحة ﻋنﻕ الرحم
االستثنائﻱ ﺨﻼل آﺨر  3سنوات وﻑﻱ سن اإلنﺝاب :اﺨتبار
مسحة ﻋنﻕ رحم واحد كل  12شﻬرا
• بالنسبة للنسا؏ اللواتﻱ تتراوح أﻋمارﻫن بين  30و  65ﻋاما:
اﺨتبار ﻑيروس الورم الحليمﻱ البشرﻱ * )HPVأو اﺨتبار مسحة
ﻋنﻕ الرحم باإلضاﻑة إلﻯ  HPVمرة كل  5سنوات
ﺧدمات تﻗﻭيم الﻌمﻭد الفﻗرﻱ

$0

ندﻑﻊ مقابل الﺨدمات التالية:
• التقويم اليدوﻱ للﻌمود الﻑقرﻱ لتصحيح ﺨلﻊ ﺝزئﻱ.
قد تتوﻑر ﺨدمات إضاﻑية .اتصل بمنسﻕ الرﻋاية الﺨاص بك
للحصول ﻋلﻯ المساﻋدة.
تحدث إلﻯ مقدم الﺨدمات الﺨاص بك واحصل ﻋلﻯ إحالة و/
أو إذن مسبﻕ.

?
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الﺧدمات التﻱ تدفﻊ ﺧطتنا مﻗابلﻬا
فحص سرطان الﻗﻭلﻭن ﻭالمستﻗيم

ما يلزمﻚ دفﻌﻪ
$0

بالنسبة لﻸشﺨاص البالﻐين من الﻌمر  50ﻋاما وأكبر ،سندﻑﻊ مقابل
الﺨدمات التالية:
• التنظير السينﻱ المرن *أو الﻑحص بحقنة الباريوم الشرﺝية) كل
 48شﻬرا
• تحليل الدم الﺨﻑﻱ ﻑﻱ البراز ،كل  12شﻬرا
• اﺨتبار الدم الﺨﻑﻱ ﻑﻱ البراز أو االﺨتبار الكيميائﻱ المناﻋﻱ
للبراز ،كل  12شﻬرا
• ﻑحص القولون والمستقيم القائم ﻋلﻯ ﻑحص  DNAكل  3أﻋوام
• تنظير قولونﻱ كل ﻋشر سنوات *ولكن ليس ﺨﻼل ال۔  48شﻬرا
التالية للﻑحص بالتنظير السينﻱ)
• تنظير قولونﻱ *أو الﻑحص بحقنة باريوم شرﺝية) لﻸشﺨاص
األكثر ﻋرضة لﻹصابة بسرطان القولون ،كل  24شﻬرا.
ﺧدمات البالﻐين المﺟتمﻌية

$0

يﻌد برنامح ﺨدمات البالﻐين المﺝتمﻌية * )CBASبرنامح ﺨدمات
للمرضﻯ الﺨارﺝيين داﺨل مرﻑﻕ يحضر إليﻪ األﻑراد وﻑقا لﺝدول
زمنﻱ مﻌين .وﻫو برنامح يقدم رﻋاية تمريضية ماﻫرة وﺨدمات
اﺝتماﻋية وﻋﻼﺝات *بما ﻑﻱ ذلك الﻌﻼج المﻬنﻱ والطبيﻌﻱ وﻋﻼج
التﺨاطب) والرﻋاية الشﺨصية وتدريب ودﻋم األسرة/مقدم الرﻋاية
وﺨدمات التﻐذية والنقل وﻏير ذلك من الﺨدمات .ندﻑﻊ مقابل ﺨدمات
 ،CBASإذا كنت تستوﻑﻱ مﻌايير األﻫلية.
مﻼحظة ﹕إذا لم يكن مرﻑﻕ  CBASمتوﻑرا ،ﻑيمكننا تقديم ﻫذه
الﺨدمات بشكل منﻑصل.

?
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ما يلزمﻚ دفﻌﻪ

الﺧدمات التﻱ تدفﻊ ﺧطتنا مﻗابلﻬا
الحصﻭل ﻋلﻯ االستشارات لﻺكﻼع ﻋن التدﺧين أﻭ إيﻗاﻑ استﺧدام التبﻎ

$0

إذا كنت تستﺨدم التبﻎ ،وال تظﻬر ﻋليك أﻱ ﻋﻼمات أو أﻋراض
ألمراض تتﻌلﻕ بالتبﻎ ،وترﻏب ﻑﻱ أو تحتاج إلﻯ اإلقﻼع ﻋنﻪ:
• ندﻑﻊ مقابل محاولتين لﻹقﻼع ﻋن التدﺨين ﺨﻼل ﻑترة  12شﻬرا
كﺨدمة وقائية .وتقدم ﻫذه الﺨدمة لك مﺝانا .تتضمن كل محاولة
لﻹقﻼع ما يصل إلﻯ أربﻊ زيارات استشارية وﺝﻬا لوﺝﻪ.
إذا كنت تتﻌاطﻯ التبﻎ وأصبت بأحد األمراض المرتبطة بالتبﻎ ،أو
كنت تتناول دوا؏ قد يحدث التبﻎ تأثيرا ﻋليﻪ:
• ندﻑﻊ مقابل محاولتين لﻹقﻼع ﻋن التدﺨين ﺨﻼل ﻑترة  12شﻬرا.
تشمل كل محاولة استشارة أربﻊ زيارات وﺝﻬا لوﺝﻪ.
إذا كنت حامﻼ ،ﻑيمكنك تلقﻱ استشارات ﻏير محدودة لﻹقﻼع ﻋن
تﻌاطﻱ التبﻎ من ﺨﻼل تصريح مسبﻕ.
ﺧدمات األسنان

$0

وبشكل ﻋام ،ال يﻐطﻱ برنامح  Original Medicareﺨدمات طب
األسنان الوقائية *مثل التنظيﻑ ،وﻑحوصات األسنان الروتينية،
وصور األسنان السينية).
يﺝب ﻋليك استﺨدام مقدم رﻋاية يمثل ﺝز؏ا من الشبكة الطبية لﺨطة
).Anthem MediBlue Dual Advantage (HMO D-SNP
يمكنك الﻌثور ﻋلﻯ مقدمﻱ الﺨدمات ﻑﻱ دليل مقدمﻱ الﺨدمات
الرﻋاية .لمﻌرﻑة المزيد ،اتصل بﺨدمات األﻋضا؏.
ﺧدمات األسنان  تكميلية
توﻑر ﻫذه الﺨطة تﻐطية أسنان إضاﻑية ال يﻐطيﻬا برنامح
 .Original Medicareتﻐطﻱ ﻫذه الﺨطة :ﻑحصان * )2للﻑم ،وﻋمليتﻱ
* )2تنظيﻑ لﻸسنان ،وﻑحص األسنان باألشﻌة السينية مرة واحدة *)1
مﻊ مﻌالﺝة مرة واحدة * )1بالﻑلورايد كل ﻋام.
تتبﻊ ﻫذه الميزة فﻱ الصفحة التالية

?
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ما يلزمﻚ دفﻌﻪ

ﺧدمات األسنان (يتبﻊ)
تقتصر ﺧدمﺎت طﺏ ﺍألسنﺎن ﺍلﻭقﺎﺋية ﺍلمذكﻭرة ﺃﻋﻼه ﻋلﻯ مﺎ يلﻱ:
ـ  D0120ﺍلتقييم ﺍلدﻭرﻯ للﻓم
ـ  D0150ﺍلتقييم ﺍلشﺎمل للﻓم
ـ  D1110ﺍلﻭقﺎية للبﺎلﻐين
ـ  D0210سلسلة كﺎملة من ﺍلصﻭر ﺍإلشﻌﺎﻋية لدﺍﺧل ﺍلﻓم
ـ  D0330صﻭرة ﺇشﻌﺎﻋية بﺎنﻭرﺍمية
ـ  D1208ﺍالستﻌمﺎل ﺍلمﻭضﻌﻱ للﻓلﻭرﺍيد بﺎستثنﺎ؏ طﻼ؏ ﺍلطبقة
ﺍلسطحية
يﻐطﻱ ﻫذﺍ ﺍلبرنﺎمح ﺍلرسﻭم حتﻯ  $1,500.00لﺧدمﺎت طﺏ ﺍألسنﺎن
ﺍلشﺎملة كل سنة■
ﻭستنتﻬﻱ صﻼحية ﺃﻯ مبلﻎ ﻏير مستﺧدم ﻓﻱ نﻬﺎية ﺍلسنة ﺍلتقﻭيمية■
يمكن ﺍستﺧدﺍم بدل ﺍألسنﺎن ﺍلشﺎمل ﺍلﺧﺎص بنﺎ ﻓﻱ ﺃﻯ ﺧدمة طﺏ
ﺃسنﺎن ،بمﺎ ﻓﻱ ذلك ﻋلﻯ سبيل ﺍلمثﺎل ال ﺍلحصر :ﻓحﻭصﺎت ﺇضﺎﻓية،
ﻭتنظيﻓﺎت ﻭﺃشﻌة سينية ،ﻭتنظيﻑ ﻋميﻖ لﻷسنﺎن ،ﻭﻋﻼﺟﺎت
بﺎلﻓلﻭرﺍيد ،ﻭحشﻭﺍت ﻭﺇصﻼحﺎت ،ﻭقنﻭﺍت ﺍلﺟذﻭر (قنﻭﺍت لﺏ
ﺍألسنﺎن) ،ﻭتيﺟﺎن ﺍألسنﺎن (قبﻌﺎت) ،ﻭﺍلﺟسﻭر ﻭﺍلﻐرسﺎت ،ﻭﺃطقم
ﺍألسنﺎن ،ﻭﺧلﻊ ﺍألسنﺎن ،ﻭﻏيرﻫﺎ من ﺍلﺧدمﺎت■
لكﻱ تتم تﻐطيتك ﻓﻱ ﺍلشبكة ،تحتﺎج ﺇلﻯ ﺍستﺧدﺍم مقدم ﺧدمﺎت متﻌﺎقد
مﻊ مﻭﻓر ﺧدمﺎت طﺏ ﺍألسنﺎن لدينﺎ لتقديم ﺧدمﺎت طﺏ ﺍألسنﺎن
ﺍلتكميلية■ ال يتم تﻐطية ﺍلرﻋﺎية ﺍلمقدمة من قبل مقدم ﺧدمﺎت ليس
ﺟز؏ﺍ من شبكة طﺏ ﺍألسنﺎن ﺍلتكميلية ﺍلﺧﺎصة بنﺎ■
تحدث ﺇلﻯ مقدم ﺍلﺧدمﺎت ﺍلﺧﺎص بك ﻭﺍحصل ﻋلﻯ ﺇحﺎلة ﻭ/ﺃﻭ ﺇذن مسبﻖ■
قد تتﻭﻓر مزﺍيﺎ ﺇضﺎﻓية من ﺧﻼل  ■Medi-Calﺍتصل بمنسﻖ
ﺍلرﻋﺎية ﺍلﺧﺎص بك للحصﻭل ﻋلﻯ ﺍلتﻓﺎصيل■

?
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الﺧدمات التﻱ تدفﻊ ﺧطتنا مﻖابلﻬا
فحص االكتئاب

$0

ندﻓﻊ مقﺎبل ﻓحص ﻭﺍحد لﻼكتﺋﺎﺏ كل ﻋﺎم■ يﺟﺏ ﺃن يتم ﺇﺟرﺍ؏ ﺍلﻓحص
ﻓﻱ مكﺎن للرﻋﺎية ﺍألﻭلية ﺍلذﻯ يمكنﻪ ﺃن يقدم ﻋﻼج ﺍلمتﺎبﻌة ﻭﺍإلحﺎالت■
فحص مرض السكرﻱ

$0

ندﻓﻊ مقﺎبل ﻫذﺍ ﺍلﻓحص (بمﺎ ﻓﻱ ذلك ﺍﺧتبﺎرﺍت مستﻭﻯ ﺍلﺟلﻭكﻭز ﻓﻱ
حﺎلة ﺍلصيﺎم) ﺇذﺍ كﺎن لديك ﺃﻯ ﻋﺎمل من ﻋﻭﺍمل ﺍلﺧطر ﺍلتﺎلية:
• ﺍرتﻓﺎع ضﻐط ﺍلدم (ضﻐط ﺍلدم ﺍلمرتﻓﻊ)
• تﺎريﺦ يتضمن مﻌدالت ﻏير طبيﻌية للكﻭلسترﻭل ﻭثﻼثﻱ
ﺍلﻐليسريد (ﺍضطرﺍﺏ شحميﺎت ﺍلدم)
• ﺍلسمنة
• تﺎريﺦ من ﺍرتﻓﺎع مستﻭﻯ ﺍلسكر ﻓﻱ ﺍلدم (ﺍلﺟلﻭكﻭز)
يمكن تﻐطية ﺍالﺧتبﺎرﺍت ﻓﻱ بﻌض ﺍلحﺎالت ﺍألﺧرﻯ ،مثل ﺍلمرﻭر
بحﺎلة زيﺎدة ﺍلﻭزن ﻭﻭﺟﻭد تﺎريﺦ مرضﻱ بمرض ﺍلسكرﻯ ﻓﻱ ﺍلﻌﺎﺋلة■
بنﺎ؏ ﻋلﻯ نتﺎﺋح ﺍالﺧتبﺎر ،يمكنك ﺍلتﺄﻫل للحصﻭل ﻋلﻯ مﺎ يصل ﺇلﻯ
ﻓحصين لمرض ﺍلسكرﻯ كل  12شﻬرﺍ■
التدريب ﻋلﻱ اإلدارة الذاتية لمرض السكرﻱ ﻮالﺧدمات
ﻮالمستلزمات

$0

ندﻓﻊ مقﺎبل ﺍلﺧدمﺎت ﺍلتﺎلية لﺟميﻌﺎألﻓرﺍد ﺍلذين يﻌﺎنﻭن مرض
ﺍلسكرﻯ (سﻭﺍ؏ كﺎنﻭﺍ يستﺧدمﻭن ﺍإلنسﻭلين ﺃم ال):
• مستلزمﺎت مرﺍقبة ﺟلﻭكﻭز ﺍلدم ،بمﺎ ﻓﻱ ذلك مﺎ يلﻱ:
 oمرﺍقبة ﺍلﺟلﻭكﻭز بﺎلدم
 oشرﺍﺋط ﺍﺧتبﺎر نسبة ﺍلﺟلﻭكﻭز بﺎلدم
 oﺃﺟﻬزة ﺍلبضﻊ ﻭمشﺎرط ﺍلبضﻊ
تتبﻊ ﻫذه الميزة فﻱ الصفحة التالية

?
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الﺧدمات التﻱ تدفﻊ ﺧطتنا مﻖابلﻬا
التدريب ﻋلﻯ التحكم الذاتﻱ ﻮالﺧدمات ﻮالمستلزمات لمرضﻯ
السكرﻱ (يتبﻊ)
 oحلﻭل ﺍلتحكم ﻓﻱ نسبة ﺍلﺟلﻭكﻭز للتﺄكد من دقة ﺃشرطة
ﺍالﺧتبﺎر ﻭﺃﺟﻬزة ﺍلمرﺍقبة
• لﻷﻓرﺍد ﺍلذين يﻌﺎنﻭن مرض ﺍلسكرﻯ ذﻭﻯ مرض ﺍلقدم ﺍلسكرﻯ
ﺍلشديد ،سﻭﻑ ندﻓﻊ مقﺎبل مﺎ يلﻱ:
 oزﻭج من ﺍألحذية ﺍلﻌﻼﺟية ﺍلمصنﻭﻋة ﺧصيصﺎ (بمﺎ
ﻓﻱ ذلك ﺍلحشﻭﺍت) ﻭزﻭﺟﺎن ﺇضﺎﻓيﺎن من ﺍلحشﻭﺍت كل
ﻋﺎم تقﻭيمﻱ ،أﻮ
 oزﻭج من ﺍألحذية ﺍلﻌميقة شﺎمل ﺍلتركيﺏ ﻭثﻼثة ﺃزﻭﺍج
من ﺍلحشﻭﺍت كل ﻋﺎم (ﻏير شﺎمل ﺍلحشﻭﺍت ﻏير
ﺍلمﻓصلة ﺍلقﺎبلة لﻺزﺍلة ﺍلمقدمة مﻊ ﻫذه ﺍألحذية)
• ﻭﻓﻱ بﻌض ﺍلحﺎالت ،ندﻓﻊ مقﺎبل ﺍلتدريﺏ لمسﺎﻋدتك ﻓﻱ ﺇدﺍرة مرض
ﺍلسكرﻯ لديك■ لمزيد من ﺍلتﻓﺎصيل ،ﺍتصل بﺧدمﺎت ﺍألﻋضﺎ؏■
ﺧدمات الﻖابلة

$0

بﺎلنسبة للنسﺎ؏ ﺍلحﻭﺍمل ،ندﻓﻊ مقﺎبل تسﻊ زيﺎرﺍت مﻊ ﺍلقﺎبلة ﺧﻼل ﻓترة
مﺎ قبل ﺍلﻭالدة ﻭبﻌدﻫﺎ بﺎإلضﺎﻓة ﺇلﻯ ﺍلدﻋم ﻓﻱ ﺃثنﺎ؏ ﺍلمﺧﺎض ﻭﺍلﻭالدة■
المﻌدات الطبية المﻌمرة ) (DMEﻮالمستلزمات ذات الصلة

$0

ﺍرﺟﻊ ﺇلﻯ ﺍلﻓصل ﺍألﺧير من كتيﺏ ﺍألﻋضﺎ؏ ﺍلﺧﺎص بك للتﻌرﻑ
ﻋلﻯ تﻌريﻑ "ﺍلمﻌدﺍت ﺍلطبية ﺍلمﻌمرة (■")DME

تﻐطﻱ ﻫذه ﺍلﺧطة ﺟﻬﺎزﺍ
ﻭﺍحدﺍ لمرﺍقبة ﺍلسكر ﻓﻱ
ﺍلدم كل سنة تقﻭيمية■

نﻐطﻱ ﺍلﻌنﺎصر ﺍلتﺎلية:
• ﺍلكرﺍسﻱ ﺍلمتحركة ،بمﺎ ﻓﻱ ذلك ﺍلكرﺍسﻱ ﺍلمتحركة ﺍلكﻬربﺎﺋية
• ﺍلﻌكﺎزﺍت
• ﺃنظمة ﺍلمرﺍتﺏ ﺍلتﻱ يتم تﻭصيلﻬﺎ بﺎلطﺎقة
• ﻭسﺎدة ضﻐط ﺟﺎﻓة للمرﺍتﺏ
تتبﻊ ﻫذه الميزة فﻱ الصفحة التالية

?

يتم تﻐطية شرﺍﺋط ﺍﺧتبﺎر
نسبة ﺍلﺟلﻭكﻭز ﻓﻱ ﺍلدم
لﺟرﻋة قصﻭﻯ تبلﻎ 100
ﻭحدة كل  30يﻭمﺎ
للمرضﻯ ﺍلذين قدمﻭﺍ
مطﺎلبة للحصﻭل ﻋلﻯ
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ما يلزمﻚ دفﻌﻪ

الﺧدمات التﻱ تدفﻊ ﺧطتنا مﻖابلﻬا
المﻌدات الطبية المﻌمرة ) (DMEﻮالمستلزمات ذات الصلة (يتبﻊ)
• ﺍلمستلزمﺎت ﺍلمتﻌلقة بدﺍ؏ ﺍلسكرﻯ
• ﺃسرة ﺍلمستشﻓيﺎت ﺍلمطلﻭبة من ﺃحد مقدمﻱ ﺍلﺧدمﺎت الستﻌمﺎلﻬﺎ
ﻓﻱ ﺍلمنزل
•

مضﺧﺎت ﻭﻋمﻭد تﻌليﻖ مﻭﺍد ﺍلتسريﺏ ﺍلﻭريدﻯ ()IV

• ﺍلمضﺧة ﺍلمﻌﻭية ﻭﺍلمستلزمﺎت
• ﺍألﺟﻬزة ﺍلمسﺎﻋدة ﻋلﻯ ﺍلكﻼم
• ﺟﻬﺎز ﺍألكسﺟين ﻭﺍلمستلزمﺎت
• ﺍلرذﺍذﺍت
• ﺍلمشﺎيﺎت
• مقبض قيﺎسﻱ منحن ﺃﻭ ﻋكﺎز ربﺎﻋية ﻭﺍلمستلزمﺎت ﺍلبديلة
• مقﻭم ﺍلرقبة (ﺍلمﻌلﻖ ﻓﻱ ﺍلبﺎﺏ)

ﺍألنسﻭلين ﺧﻼل ﺍل180 -

يﻭمﺎ ﺍلمﺎضية■
يتم تﻐطية شرﺍﺋط
ﺍﺧتبﺎر نسبة ﺍلﺟلﻭكﻭز
ﻓﻱ ﺍلدم لﺟرﻋة قصﻭﻯ
تبلﻎ  50ﻭحدة كل 30
يﻭمﺎ للمرضﻯ ﺍلذين
قدمﻭﺍ مطﺎلبة للحصﻭل
ﻋلﻯ ﺍألنسﻭلين ﺧﻼل
ﺍل 180 -يﻭمﺎ ﺍلمﺎضية■
تتم تﻐطية مشﺎرط
ﺍلبضﻊ مقﺎبل 100
ﻭحدة كل  30يﻭمﺎ ﻭمﺎ
يصل ﺇلﻯ  300ﻭحدة
إلمدﺍد يكﻓﻱ  90يﻭمﺎ■

• محﻓز ﺍلﻌظﺎم
• مﻌدﺍت ﺍلﻌنﺎية لﻐسيل ﺍلكلﻯ
قد تتم تﻐطية ﻋنﺎصر ﺃﺧرﻯ■
ﺃرسلنﺎ لك قﺎﺋمة  DMEبﺧطتنﺎ مﻊ كتيﺏ ﺍألﻋضﺎ؏■ ﻫذه ﺍلقﺎﺋمة
تﺧبرك بﺎلﻌﻼمﺎت ﺍلتﺟﺎرية ﻭﺍلشركﺎت ﺍلمصنﻌة ل DME -ﺍلتﻱ ندﻓﻊ
تكلﻓتﻬﺎ نيﺎبة ﻋنك■ قد تﺟد ﺃيضﺎ ﺃحدث قﺎﺋمة بﺎلﻌﻼمﺎت ﺍلتﺟﺎرية
ﻭﺍلشركﺎت ﺍلمصنﻌة ﻭﺍلمﻭردين ﻋلﻯ مﻭقﻌنﺎ ﻋلﻯ ﺍلﻭيﺏ
■shop■anthem■com/medicare/ca
تتبﻊ ﻫذه الميزة فﻱ الصفحة التالية

?
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الﺧدمات التﻱ تدفﻊ ﺧطتنا مﻖابلﻬا
المﻌدات الطبية المﻌمرة ) (DMEﻮالمستلزمات ذات الصلة (يتبﻊ)
بشكل ﻋﺎم ،تﻐطﻱ ﺧطتنﺎ ﺃﻯ  DMEيﻐطيﻬﺎ  Medicareﻭ
 Medi-Calمن ﺍلﻌﻼمﺎت ﺍلتﺟﺎرية ﻭﺍلشركﺎت ﺍلمصنﻌة ﻓﻱ ﻫذه
ﺍلقﺎﺋمة■ نحن ال نﻐطﻱ ﺍلﻌﻼمﺎت ﺍلتﺟﺎرية ﻭﺍلشركﺎت ﺍلمصنﻌة ﺍألﺧرﻯ
مﺎ لم يﺧبرنﺎ طبيبك ﺃﻭ مقدم ﺍلﺧدمﺎت ﺍآلﺧر بﺄنك بحﺎﺟة ﺇلﻯ ﺍلﻌﻼمة
ﺍلتﺟﺎرية■ ﻭمﻊ ذلك ،ﺇذﺍ كنت ﺟديدﺍ ﻓﻱ ﺧطتنﺎ ﻭتستﺧدم  DMEﻏير
مﻭﺟﻭدة ﻓﻱ قﺎﺋمتنﺎ ،ﻓسنﻭﺍصل دﻓﻊ تكلﻓة ﻫذه ﺍلﻌﻼمة ﺍلتﺟﺎرية من
ﺃﺟلك حتﻯ  90يﻭمﺎ■ ﺧﻼل ﻫذﺍ ﺍلﻭقت ،تحدث مﻊ طبيبك لتحديد
ﺍلﻌﻼمة ﺍلتﺟﺎرية ﺍلمنﺎسبة لك طبيﺎ بﻌد ﻓترة  90يﻭمﺎ■ (ﺇذﺍ كنت ال تتﻓﻖ
مﻊ طبيبك ،ﻓيمكنك ﺃن تطلﺏ منﻪ ﺇحﺎلة للحصﻭل ﻋلﻯ رﺃﻯ ثﺎن■)
ﺇذﺍ كنت (ﺃنت ﺃﻭ طبيبك) ال تﻭﺍﻓقﺎن ﻋلﻯ قرﺍر تﻐطية ﺧطتك ،يمكنك
ﺃنت ﺃﻭ طبيبك تقديم ﺍلتمﺎس■ يمكنك ﺃيضﺎ تقديم ﺍلتمﺎس ﺇذﺍ كنت ال
تﻭﺍﻓﻖ ﻋلﻯ قرﺍر طبيبك بشﺄن ﺍلمنتح ﺃﻭ ﺍلﻌﻼمة ﺍلتﺟﺎرية ﺍلمنﺎسبة
لحﺎلتك ﺍلطبية■ للحصﻭل ﻋلﻯ مﻌلﻭمﺎت حﻭل ﺍاللتمﺎسﺎت ،رﺍﺟﻊ
الفصل  9من كتيﺏ ﺍألﻋضﺎ؏■
ﺇذﺍ كﺎن مﻭردنﺎ ﻓﻱ منطقتك ال يحمل ﻋﻼمة تﺟﺎرية مﻌينة ﺃﻭ ﺟﻬة
تصنيﻊ مﻌينة ،ﻓيمكنك ﺃن تسﺄلﻪ ﻋمﺎ ﺇذﺍ كﺎن بﺈمكﺎنﻪ طلبﻬﺎ لك بشكل
ﺧﺎص■ تتﻭﻓر ﺃحدث قﺎﺋمة بﺎلمﻭردين ﻋلﻯ مﻭقﻌنﺎ ﺍإللكترﻭنﻱ■ ﺇذﺍ
تلقيت ﻋنصرﺍ من ﺍلمﻌدﺍت ﺍلطبية ﺍلمﻌمرة ﺃثنﺎ؏ ﺍإلقﺎمة ﻓﻱ ﺍلمستشﻓﻯ
ﻓﻱ مستشﻓﻯ ﺃﻭ منشﺄة تمريض مﺎﻫر ذﺍت كﻓﺎ؏ة ،ﻓسيتم تضمين ﺍلتكلﻓة
ﻓﻱ مطﺎلبة ﺍلمرضﻯ ﺍلدﺍﺧليين ﺍلﺧﺎصة بك■
يتم تﻐطية ﺃﺟﻬزة مرﺍقبة ﺍلﺟلﻭكﻭز ﺍلﻌﻼﺟية ﺍلمستمرة ()CGM
ﻭﺍلمستلزمﺎت ذﺍت ﺍلصلة من قبل  Medicareﻋندمﺎ تستﻭﻓﻱ مﻌﺎيير
 Medicareﺍلﻭطنية لتحديد ﺍلتﻐطية ( )NCDﻭتحديد ﺍلتﻐطية ﺍلمحلية
( ■)LCDبﺎإلضﺎﻓة ﺇلﻯ ذلك ،ﻓﻱ حﺎلة ﻋدم ﻭﺟﻭد مﻌﺎيير
 ،NCD / LCDيﺟﺏ ﺃن تﻓﻱ ﺍلمرﺍقبة ﺍلمستمرة للسكرﻯ ()CGM

بﺄﻯ حدﻭد لمزﺍيﺎ ﺍلﺧطة ،ﻭﺇرشﺎدﺍت ﺍلممﺎرسة ﺍلسريرية ﺍلقﺎﺋمة ﻋلﻯ
ﺍألدلة ﺍلﺧﺎصة بﺎلﺧطة■
تتبﻊ ﻫذه الميزة فﻱ الصفحة التالية

?
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المﻌدات الطبية المﻌمرة ) (DMEﻮالمستلزمات ذات الصلة (يتبﻊ)
ال تﻐطﻱ ﻫذه ﺍلﺧطة سﻭﻯ ﺃﺟﻬزة  CGMمن  ■FreeStyle Libreلن
نﻐطﻱ ﺍلﻌﻼمﺎت ﺍلتﺟﺎرية ﺍألﺧرﻯ ﺇال ﺇذﺍ ﺃﺧبرنﺎ مقدم ﺍلﺧدمﺎت
ﺍلﺧﺎص بك ﺃن ذلك ضرﻭرﻯ طبيﺎ■ يﺟﺏ شرﺍ؏ ﺃﺟﻬزة  CGMمن
متﺟر تﺟزﺋة للشبكة ﺃﻭ من صيدليتنﺎ للطلﺏ ﺍلبريدﻯ ليتم تﻐطيتﻬﺎ■ ﺇذﺍ
قمت بشرﺍ؏ ﻫذه ﺍإلمدﺍدﺍت من ﺧﻼل مزﻭد  ،DMEﻓلن تتم تﻐطية
ﻫذه ﺍلﻌنﺎصر■
حدﻭد ﺍلتﻐطية:
ـ 2مستشﻌر كل شﻬر
ـمستقبل ﻭﺍحد كل  2سنة
تﺧتلﻑ مضﺧﺎت ﺍألنسﻭلين ﻋن  CGMﻭيمكن شرﺍﺅﻫﺎ من ﺧﻼل
مزﻭد DME
يﺟﺏ ﺃن يحصل مقدم ﺍلﺧدمة ﺍلﺧﺎص بك ﻋلﻯ مﻭﺍﻓقتنﺎ ﻋلﻯ ﻋنﺎصر
مثل ﺍلمركبﺎت ﺍلتﻱ تﻌمل بﺎلطﺎقة ﻭﺍلكرﺍسﻱ ﺍلمتحركة ﺍلكﻬربﺎﺋية
ﻭﺍلﻌنﺎصر ذﺍت ﺍلصلة ﻭﺍلكرﺍسﻱ ﺍلمتحركة ﻭﺍألسرة ﻏير ﺍلقيﺎسية■
يﺟﺏ ﺃن يحصل مزﻭدك ﺃيضﺎ ﻋلﻯ مﻭﺍﻓقة ألﺟﻬزة مرﺍقبة ﺍلﺟلﻭكﻭز
ﺍلﻌﻼﺟية ﺍلمستمرة ﺍلتﻱ يﻐطيﻬﺎ ■Medicare
تﻐطﻱ ﻫذه ﺍلﺧطة ﻓقط DUROLANE ،EUFLEXXA ،SUPARTZ
ﻭ■Gel-SYN-3 Hyaluronic Acids

لن نﻐطﻱ ﺍلﻌﻼمﺎت ﺍلتﺟﺎرية ﺍألﺧرﻯ ﺇال ﺇذﺍ ﺃﺧبرنﺎ مقدم ﺍلﺧدمﺎت
ﺍلﺧﺎص بك ﺃن ذلك ضرﻭرﻯ طبيﺎ■
تحدث ﺇلﻯ مقدم ﺍلﺧدمﺎت ﺍلﺧﺎص بك ﻭﺍحصل ﻋلﻯ ﺇحﺎلة ﻭ/ﺃﻭ ﺇذن مسبﻖ■
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الرﻋاية فﻱ حاالت الطﻮارئ
ﺍلرﻋﺎية ﻓﻱ حﺎالت ﺍلطﻭﺍرﺉ تﻌنﻱ ﺍلﺧدمﺎت:
• ﺍلمقدمة من مقدم ﺍلﺧدمﺎت ﺍلمدرﺏ ﻋلﻯ تقديم ﺧدمﺎت ﺍلطﻭﺍرﺉ ،ﻮ
• ﺍلضرﻭرية لﻌﻼج حﺎلة طبية طﺎرﺋة■
ﺍلحﺎلة ﺍلطبية ﺍلطﺎرﺋة ﻫﻱ حﺎلة طبية ذﺍت ﺃلم حﺎد ﺃﻭ ﺇصﺎبة بﺎلﻐة■
تكﻭن ﺍلحﺎلة ﺧطيرة للﻐﺎية ،ﻓحﺎل ﻋدم تلقيﻬﺎ ﺍلﻌنﺎية ﺍلطبية ﻋلﻯ
ﺍلﻓﻭر ،يمكن ألﻯ شﺧص ﻋلﻯ قدر مﻌقﻭل من ﺍلمﻌرﻓة بﺎلصحة
ﻭﺍلطﺏ ﺍلتﻭقﻊ بﺄن تتسبﺏ ﻓيمﺎ يلﻱ:
• ﺧطر كبير ﻋلﻯ صحتك ﺃﻭ صحة ﺍلﺟنين ؛ أﻮ
• ضرر بﺎلﻎ للﻭظﺎﺋﻑ ﺍلﺟسدية ،أﻮ
• ﺧلل كبير ﻓﻱ ﺃﻯ ﺟز؏ ﺃﻭ ﻋضﻭ بﺎلﺟسد ،أﻮ
• ﻓﻱ حﺎلة ﺍلمرﺃة ﺍلحﺎمل ﻋندمﺎ تصل ﺇلﻯ مرحلة ﺍلﻭالدة ﺍلنشطة ،ﻋندمﺎ:
 oال يﻭﺟد ﻭقت كﺎﻑ للنقل ﺍآلمن لك ﺇلﻯ مستشﻓﻯ ﺁﺧر قبل ﺍلﻭالدة■
 oقد يمثل ﺍلنقل ﺇلﻯ مستشﻓﻯ ﺁﺧر تﻬديدﺍ لصحتك ﺃﻭ سﻼمتك
ﺃﻭ لﺟنينك■
رﻋاية الطﻮارئ فﻱ ﺟميﻊ أنحا؏ الﻌالم:
تﻐطﻱ ﻫذه ﺍلﺧطة ﺍلﺧدمﺎت ﺍلطﺎرﺋة ﺇذﺍ كنت مسﺎﻓرﺍ ﺧﺎرج ﺍلﻭاليﺎت
ﺍلمتحدة لمدة تقل ﻋن ستة ﺃشﻬر■

ما يلزمﻚ دفﻌﻪ
$0

ﺇذﺍ تلقيت رﻋﺎية طﺎرﺋة ﻓﻱ
مستشﻓﻯ ﺧﺎرج ﺍلشبكة
ﻭﺍحتﺟت ﺇلﻯ تلقﻱ رﻋﺎية
ﺍلمرضﻯ ﺍلدﺍﺧليين بﻌد
ﺍستقرﺍر حﺎلتك ﺍلطﺎرﺋة،
يﺟﺏ ﺃن تﻌﻭد ﺇلﻯ مستشﻓﻯ
تﺎبﻊ للشبكة للحصﻭل ﻋلﻯ
رﻋﺎيتك ﻭﺍستمرﺍر
ﺍلحصﻭل ﻋلﻯ مدﻓﻭﻋﺎت
ﺍلتﻐطية■ ال يمكنك ﺍإلقﺎمة
ﻓﻱ مستشﻓﻯ ﺧﺎرج ﺍلشبكة
لتلقﻱ رﻋﺎية ﺍلمرضﻯ
ﺍلدﺍﺧليين ﺇال ﻓﻱ حﺎلة
مﻭﺍﻓقة ﺍلﺧطة ﻋلﻯ ﺇقﺎمتك■
تبلﻎ ﺍلمشﺎركة ﻓﻱ ﺍلسدﺍد
 $0ﻋن كل زيﺎرة رﻋﺎية
ﻋﺎﺟلة مﻐطﺎة ﻓﻱ ﺟميﻊ
ﺃنحﺎ؏ ﺍلﻌﺎلم ،ﺃﻭ ﺍلنقل
ﺍلبرﻯ ﻓﻱ حﺎالت
ﺍلطﻭﺍرﺉ ،ﺃﻭ زيﺎرة ﻏرﻓة
ﺍلطﻭﺍرﺉ■

تقتصر ﺍلتﻐطية ﻋلﻯ  $100,000سنﻭيﺎ لﺧدمﺎت ﺍلطﻭﺍرﺉ ﻓﻱ ﺟميﻊ
ﺃنحﺎ؏ ﺍلﻌﺎلم■ ﻫذه ميزة تكميلية■ ﻭال يﻐطيﻬﺎ برنﺎمح Medicare
ﺍلﻓيدرﺍلﻱ■ يﺟﺏ ﻋليك دﻓﻊ ﺟميﻊ ﺍلتكﺎليﻑ ﺍلتﻱ تزيد ﻋن $100,000
ﻭﺟميﻊ ﺍلتكﺎليﻑ للﻌﻭدة ﺇلﻯ منطقة ﺧدمتك■ قد تتمكن من شرﺍ؏ تﺄمين
سﻓر ﺇضﺎﻓﻱ من ﺧﻼل ﻭكﺎلة مﻌتمدة ،ﺇذﺍ كنت بحﺎﺟة ﺇلﻯ رﻋﺎية طﺎرﺋة
ﺧﺎرج ﺍلﻭاليﺎت ﺍلمتحدة ﺃﻭ ﺃقﺎليمﻬﺎ ،يرﺟﻯ ﺍالتصﺎل ببرنﺎمح
 Blue Cross Blue Shield Global Coreﻋلﻯ 1-800-810-BLUE
) ■(1-800-810-2583ﺃﻭ ﺍتصل ﻋلﻯ ﺍلرقم  1-804-673-1177ﻋلﻯ
نﻓقتنﺎ■ يمكننﺎ مسﺎﻋدتك ﻋلﻯ مدﺍر ﺍليﻭم ،طﻭﺍل ﺍألسبﻭع ،طﻭل ﺍلسنة■

?
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الميزات اإلضافية األساسية

$0

يمكنك ﻓقط ﺍﺧتيﺎر ﺍثنين ( )2من ﺍلمزﺍيﺎ ﺍإلضﺎﻓية سنﻭيﺎ ﺃدنﺎه:
• ﺍألﺟﻬزة ﺍلتﻌﻭيضية $500 :كل سنة
• حسﺎﺏ ﻓليكس ـ ﺍألسنﺎن ،ﺍإلبصﺎر ،ﺍلسمﻊ $500 :كل سنة
• حسﺎﺏ ﻓليكس ـ ﺍلمرﺍﻓﻖ $50 :كل شﻬر
• سلﻊ ﺍلبقﺎلة ﺍلصحية $50 :كل شﻬر
• ﺍلدﻋم ﺍلمنزلﻱ 60 :سﺎﻋة ﻓﻱ ﺍلﻌﺎم
• ﻭسﺎﺋل ﺍالنتقﺎل 60 :رحلة ﺍتﺟﺎه ﻭﺍحد كل ﻋﺎم
ﺍنظر ﺃدنﺎه للحصﻭل ﻋلﻯ ﻭصﻑ ﺍلمزﺍيﺎ
ال تدﻓﻊ شيﺋﺎ مقﺎبل ﺍﺧتيﺎر ميزتين من ﺍلمزﺍيﺎ ﺍلتكميلية ﺍإلضﺎﻓية ()2

ﺍألسﺎسية ﺍلتﻱ ﺍﺧترتﻬﺎ■
األﺟﻬزة المساﻋدة:1
تﻭﻓر ﻫذه ﺍلميزة بدال سنﻭيﺎ لشرﺍ؏ ﺃﺟﻬزة مسﺎﻋدة ﻋلﻯ بطﺎقة ﺍﺋتمﺎن
مدﻓﻭﻋة مسبقﺎ■ تشمل ﺍلﻌنﺎصر ﺍلمﻐطﺎة ﺍلتﻱ يسمح بﻬﺎ ،Medicare
ﻋلﻯ سبيل ﺍلمثﺎل ال ﺍلحصر :مقﺎﻋد ﺍلمرحﺎض  ،ADAﻭمقﺎﻋد
ﺍالستحمﺎم ،ﻭرﺅﻭس ﺍلدش ﺍلمحمﻭلة ،ﻭﺃﺟﻬزة ﺍلﻭصﻭل ،ﻭمنحدرﺍت
ﺍلكرﺍسﻱ ﺍلمتحركة ﺍلمﺅقتة ،ﻭﺍلمزيد■
يتم دﻓﻊ بطﺎقة ﺍالﺋتمﺎن مسبقﺎ من ﺧﻼل ﺍلﺧطة بمبلﻎ ﺍلبدل■ يمكنك
ﻓقط ﺍلدﻓﻊ مقﺎبل ﺍلﺧدمﺎت ﺍلﺧﺎصة بك ﻭال يمكنك تحﻭيل ﺍلبطﺎقة ﺇلﻯ
نقد■ ستنتﻬﻱ صﻼحية ﺃﻯ ﺃمﻭﺍل ﻏير مستﺧدمة ﻓﻱ نﻬﺎية ﺍلسنة ﻭال
يمكن ترحيلﻬﺎ ﺇلﻯ ﺍلسنة ﺍلتﺎلﻱ■
ﻓيمﺎ يلﻱ طرﻖ ﺍلﻭصﻭل ﺇلﻯ ﺍلميزة ﺍلﺧﺎصة بك:
• تقديم ﺍلطلبﺎت ﻋبر ﺍإلنترنت.

تتبﻊ ﻫذه الميزة فﻱ الصفحة التالية
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) Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNPكﺗﻳب اﻷءضاء

اﻟﻓﺼل  :4ﻣﺨطط اﻟﻣﺯاﻳا

ما يلزمﻚ دفﻌﻪ

الﺧدمات التﻱ تدفﻊ ﺧطتنا مﻖابلﻬا
المزايا اإلضافية األساسية (تابﻊ)
• ﺍتصل لتقديم طلﺏ■ ﺍﺧتر ﺍلﻌنﺎصر ﻋن طريﻖ ﺍلتسﻭﻖ ﻋبر
ﺍإلنترنت ﺃﻭ من كتﺎلﻭج ﺍألﺟﻬزة ﺍلمسﺎﻋدة■ ﺟﻬز ﺍسم (ﺃسمﺎ؏)
منتﺟك ﻭرقم بطﺎقة مزﺍيﺎ ﺍألﺟﻬزة ﺍلمسﺎﻋدة■ يمكنك ﺍﺧتيﺎر
ﺍالستﻼم من ﺍلمتﺟر ﺃﻭ ﺍلتﻭصيل للمنﺎزل■
مﻼحظة:
• بمﺟرد ﺍستﺧدﺍم ﺍلمبلﻎ ﺍلسنﻭﻯ ،ﻓﺄنت مسﺅﻭل ﻋن ﺃﻯ
تكﺎليﻑ متبقية■
• ﺃﻯ ﺇصﻼح ﺃﻭ ﺍستبدﺍل للﻌنﺎصر ﺍلمﺧتﺎرة يقتصر ﻋلﻯ ضمﺎن
ﺍلشركة ﺍلمصنﻌة■
• تقتصر ﺍلﻌنﺎصر ﻋلﻯ تلك ﺍلمﻌرﻭضة ﻓﻱ ﺍلكتﺎلﻭج ﻭتﺧضﻊ
للتﻭﺍﻓر■
• يﺟﺏ ﺃن تكﻭن ﺍلﻌنﺎصر الستﺧدﺍمك ﻓﻱ ﺍلمقﺎم ﺍألﻭل ﻓقط■
• تقتصر ﺍلﻌنﺎصر ﻋلﻯ تلك ﺍلمﻌرﻭضة ﻓﻱ ﺍلكتﺎلﻭج ﻭتﺧضﻊ للتﻭﺍﻓر■
• تطبﻖ حدﻭد ﺍلكمية■
• ال يتم تضمين ﺧدمﺎت ﺍلتركيﺏ■
حساب فليكس  -األسنان ،اإلبصار ،السمﻊ:1
حسﺎﺏ ﻓليكس ـ ﺍألسنﺎن ،ﺍإلبصﺎر ،ﺍلسمﻊ ﻫﻱ بطﺎقة ﺍﺋتمﺎن مدﻓﻭﻋة
مسبقﺎ يمكن ﺍستﺧدﺍمﻬﺎ لتقليل نﻓقﺎتك ﺍلنثرية ﺍلسنﻭية مقﺎبل ﺃﻯ ﺧدمﺎت
طﺏ ﺍألسنﺎن ﻭ/ﺃﻭ ﺍإلبصﺎر ﻭ/ﺃﻭ ﺍلسمﻊ كمﺎ ﻫﻭ مﻭضح ﻓﻱ تلك ﺍألقسﺎم
من ﻫذﺍ ﺍلمﺧطط■ قد تستﺧدم ﺍلبطﺎقة لدﻓﻊ تكﺎليﻑ ﻋﻼج ﺍألسنﺎن ﺃﻭ
ﺍلبصر ﺃﻭ ﺍلسمﻊ مبﺎشرة مقﺎبل ﺃﻯ مصﺎريﻑ نثرية تتكبدﻫﺎ■
يتم دﻓﻊ بطﺎقة ﺍالﺋتمﺎن مسبقﺎ من ﺧﻼل ﺍلﺧطة بمبلﻎ ﺍلبدل■ يمكنك ﻓقط
ﺍلدﻓﻊ مقﺎبل ﺍلﺧدمﺎت ﺍلﺧﺎصة بك ﻭال يمكنك تحﻭيل ﺍلبطﺎقة ﺇلﻯ نقد■ ال
تﻐطﻱ ﻫذه ﺍلميزة ﻋمليﺎت ﺍلتﺟميل■ ستنتﻬﻱ صﻼحية ﺃﻯ ﺃمﻭﺍل ﻏير
مستﺧدمة ﻓﻱ نﻬﺎية ﺍلسنة ﻭال يمكن ترحيلﻬﺎ ﺇلﻯ ﺍلسنة ﺍلتﺎلﻱ■
تتبﻊ ﻫذه الميزة فﻱ الصفحة التالية
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اﻟﻓﺼل  :4ﻣﺨطط اﻟﻣﺯاﻳا

ما يلزمﻚ دفﻌﻪ

الﺧدمات التﻱ تدفﻊ ﺧطتنا مﻖابلﻬا
المزايا اإلضافية األساسية (تابﻊ)
حساب فليكس  -المرافق:1
حسﺎﺏ ﻓليكس ـ ﺍلمرﺍﻓﻖ ﻋبﺎرة ﻋن بطﺎقة ﺍﺋتمﺎن مدﻓﻭﻋة مسبقﺎ مﻊ
بدل يمكن ﺍستﺧدﺍمﻪ لتقليل نﻓقﺎتك ﺍلشﺧصية ﺍلنثرية للمرﺍﻓﻖ مثل
ﺍلﻐﺎز ﺍلطبيﻌﻱ  /ﺍلبرﻭبﺎن ﻭﺍلكﻬربﺎ؏ ﻭﺍلميﺎه ﻭﺍلصرﻑ ﺍلصحﻱ
ﻭﺍتصﺎالت ﺍلنطﺎﻖ ﺍلﻌريض ﻭتكﺎليﻑ ﺍلﻬﺎتﻑ ﺍلﺧلﻭﻯ■ يمكن ﺍستﺧدﺍم
ﺍلبطﺎقة لتﻐطية ﻫذه ﺍلنﻓقﺎت ﻋندمﺎ يتم تﻭﻓيرﻫﺎ من قبل ﺃﻯ مقدم
ﺧدمﺎت يقبل بطﺎقة ﺍﺋتمﺎن مدﻓﻭﻋة مسبقﺎ■
يتم دﻓﻊ بطﺎقة ﺍالﺋتمﺎن مسبقﺎ من ﺧﻼل ﺍلﺧطة بمبلﻎ ﺍلبدل■ يمكنك
ﻓقط ﺍلدﻓﻊ مقﺎبل ﺍلﺧدمﺎت ﺍلﺧﺎصة بك ﻭال يمكنك تحﻭيل ﺍلبطﺎقة ﺇلﻯ
نقد■ ال يمكن ﺍستﺧدﺍم ﺍلبطﺎقة إلﺟرﺍ؏ مﻌﺎمﻼت ﺁلية متكررة■ ستنتﻬﻱ
صﻼحية ﺃﻯ ﺃمﻭﺍل ﻏير مستﺧدمة ﻓﻱ نﻬﺎية ﺍلشﻬر ﻭال يمكن ترحيلﻬﺎ
ﺇلﻯ ﺍلشﻬر ﺍلتﺎلﻱ■
ﺇذﺍ لم يقبل مقدم ﺍلﺧدمة بطﺎقة ﺍﺋتمﺎن مدﻓﻭﻋة مسبقﺎ للدﻓﻊ ﺃﻭ ﻓﻱ حﺎلة
ﻓشل مﻌﺎملة ﺍلبطﺎقة ،يمكنك ﺇرسﺎل نمﻭذج مطﺎلبة للتﻌﻭيض مﻊ ﺇثبﺎت
ﺍلدﻓﻊ■ يﺟﺏ تقديم ﺍلمطﺎلبﺎت ﻓﻱ ﻏضﻭن  90يﻭمﺎ من تﺎريﺦ ﺍلدﻓﻊ■
سلﻊ البﻖالة الصحية:1
تﻭﻓر لك سلﻊ ﺍلبقﺎلة ﺍلصحية بدال لشرﺍ؏ مﻭﺍد ﻏذﺍﺋية صحية
بﺎستﺧدﺍم بطﺎقة مزﺍيﺎ لدﻯ تﺟﺎر ﺍلتﺟزﺋة ﺍلمشﺎركين■ يتم ﺍستبﻌﺎد
بﻌض ﺍلﻌنﺎصر ،بمﺎ ﻓﻱ ذلك منتﺟﺎت ﺍلتبﻎ ﻭﺍلكحﻭل■ ستنتﻬﻱ
صﻼحية ﺃﻯ مبﺎلﻎ ﻏير مستﺧدمة ﻓﻱ نﻬﺎية ﺍلشﻬر■ ال يتم ترحيل
ﺍلمبﺎلﻎ ﻏير ﺍلمستﺧدمة ﺇلﻯ ﺍلشﻬر ﺍلتﺎلﻱ■
ﻓيمﺎ يلﻱ طرﻖ ﺍلﻭصﻭل ﺇلﻯ ﺍلميزة ﺍلﺧﺎصة بك:
 ■1ﺍلتسﻭﻖ ﻓﻱ ﺍلمتﺎﺟر
 ■2تقديم ﺍلطلبﺎت ﻋبر ﺍإلنترنت
 ■3ﺍالتصﺎل لتقديم طلﺏ
تتبﻊ ﻫذه الميزة فﻱ الصفحة التالية
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الفصل  :4مخطط المزايا

ما يلزمك دفعﻪ

الخدمات التي تدفع خطتنا مقابلﻬا
المزايا اإلضافيﺔ األساسيﺔ (تابع)
مﻼحظة:
• يجب تنفيذ جميع المشتريات من خﻼل تجار التجزئة المعتمدين للخطة.
• بمجرد وصولك إلى المخصص الشﻬري من البدل ،فأنت
مسؤول عن التكلفة المتبقية لمشترياتك
• الطلبات التي يتم تسليمﻬا عبر البريد محدودة بطلب واحد شﻬريا
وال يجوز أن يقل سعرﻫا عن .$35
الدعم المنزلي:1
توفر ﻫذه الميزة الرفقة والمساعدة في األنشطة المستقلة للحياة
اليومية مثل األعمال المنزلية ،ودعم المواعيد أو الحصول على
أشياء من خارج المنزل مثل البقالة أو األدوية ،وأكثر من ذلك.
يمكن أن يعمل الدعم في المنزل جنبا إلى جنب مع المزايا أو خطط
الرعاية األخرى لتعزيز العيش المستقل ،والمساعدة في الحد من شعور
العضو بالعزلة االجتماعية ،وتحسين مظﻬر الحالة العقلية العامة.
يجب عليك االستعانة بمقدم خدمات معتمد من الخطة.
وسائل االنتقال:1
تغطي ﻫذه الميزة الرحﻼت ذات االتجاه الواحد إلى مواقع داخل
منطقة الخدمة المحلية (حد  60ميﻼ لكل رحلة ذﻫاب فقط) عند
الحصول على الخدمات المغطاة بالخطة.
يمكنك االنتقال إلى الصيدلية بعد موعد الطبيب ألخذ الوصفات
الطبية .لن يتم احتساب ﻫذا كرحلة منفصلة .عندما تحدد موعدا
لﻼنتقال من الزيارة ،أخبر البائع أنك بحاجة للذﻫاب إلى الصيدلية.
اطلب من مقدم الرعاية/المنشأة أن يتصل بك في الوصفة الطبية
حتى يكون لديك وقت انتظار أقصر .لن يتم احتساب ﻫذه المحطة
كرحلة منفصلة.
يجب عليك استخدام البائع المعتمد للخطة وجدولة الرحﻼت 48

ساعة عمل مقدما.
تتبع ﻫذﻩ الميزة في الصفحﺔ التاليﺔ

?
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الفصل  :4مخطط المزايا

ما يلزمك دفعﻪ

الخدمات التي تدفع خطتنا مقابلﻬا
المزايا اإلضافيﺔ األساسيﺔ (تابع)
كيفيﺔ تحديد المزايا اإلضافيﺔ األساسيﺔ الخاصﺔ بك:
يمكنك تحديد الميزة (المزايا) الخاصة بك إما عبر بوابة األعضاء أو
عن طريق االتصال بخدمات األعضاء .لكي يتم تغطية الميزة
(المزايا) ،يجب عليك استخدام مقدم خدمة معتمد.
قد تتمكن من إجراء تغيير لمرة واحدة ( )1في السنة على اختيارك
األولي إذا لم تستخدم أي جزء من الميزة (المزايا) وترغب في
تحديد خيار مختلف.
سوف تتلقى رسالة تأكيد في غضون  7أيام عمل من اختيارك
(اختياراتك) مع تفاصيل الميزة (المزايا) .إذا كان لديك أي أسئلة،
يرجى االتصال بخدمات األعضاء.
1ميزة تصميم التأمين على أساس القيمة
خدمات تنظيم األسرة

$0

يسمح لك القانون باختيار أي مقدم خدمات للحصول على خدمات
تنظيم األسرة المحددة .وﻫو ما يعني أي طبيب أو أي عيادة أو أي
مستشفى أو أي صيدلية أو أي مكتب لتنظيم األسرة.
ندفع مقابل الخدمات التالية:
• فحص تنظيم األسرة والعﻼج الطبي
• االختبارات المختبرية والتشخيصية لتنظيم األسرة
• وسائل تنظيم النسل ( IUC/IUDأوعمليات الزرع أو الحقن أو
حبوب منع الحمل أو الرقعة أو الحلقة)
• مستلزمات تنظيم األسرة ذات الوصفة الطبية (الواقي الذكري
واإلسفنج والرغوة والشريحة والحاجز العازل وغطاء عنق الرحم)
• االستشارات وتشخيص العقم والخدمات ذات الصلة
تتبع ﻫذﻩ الميزة في الصفحﺔ التاليﺔ
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الخدمات التي تدﻓع خطتﻧا مقابلﻬا
خدمات تﻧظﻳم األسرة (تابع)
•

االستشارات والفحوصات والﻌﻼجات للﻌدوى المنقولﺔ جنسيا ()STI

• االستشارات والفحوصات لفيروس نقص المناﻋﺔ البشريﺔ
المكتسب واإليدز والحاالت األخرى المتﻌلقﺔ بفيروس نقص
المناﻋﺔ المكتسبﺔ
• منﻊ الحمل الدائم (يجب أن تبلغي من الﻌمر  21ﻋاما فأكثر لكي
يتاح لك اختيار ﻫذه الوسيلﺔ لتنظيم األسرة .كما يجب ﻋليك
التوقيﻊ ﻋلى نموذج الموافقﺔ ﻋلى التﻌقيم الفيدرالي قبل  30يوما
ﻋلى األقل ،ولكن خﻼل ما ال يزيد ﻋن  180يوما قبل تاريخ
الجراحﺔ).
• االستشارة الوراثيﺔ
ندفﻊ أيضا مقابل بﻌض الخدمات األخرى لتنظيم األسرة .ومﻊ
ذلك ،يتﻌين ﻋليك الذﻫاب إلى مقدم خدمات تابﻊ لشبكﺔ مقدمي
الخدمات الخاصﺔ بنا للحصول ﻋلى الخدمات التاليﺔ:
• ﻋﻼج الحاالت الطبيﺔ للﻌقم (ال تشمل ﻫذه الخدمﺔ الطرق
الصناﻋيﺔ للحمل).
•

ﻋﻼج  AIDSوالحاالت األخرى المتﻌلقﺔ بفيروس HIV

• االختبار الجيني
برامج اللﻳاقﺔ البدﻧﻳﺔ

$0

جﻬاز تتبع اللﻳاقﺔ البدﻧﻳﺔ
جﻬاز للصحﺔ والﻌافيﺔ مصمم لتﻌزيز نمط حياة نشط يركز ﻋلى
النشاط البدني وتحمل مسؤوليﺔ النتائج الصحيﺔ من خﻼل األنشطﺔ
التي يدﻋمﻬا متتبﻊ اللياقﺔ البدنيﺔ.
بقتصر الحد ﻋلى جﻬاز واحد كل ﻋامين.
يجب ﻋلى األﻋضاء الحصول ﻋليﻪ من مقدم رﻋايﺔ متﻌاقد.
تتبع ﻫذه المﻳزة ﻓي الصﻓحﺔ التالﻳﺔ

?

إذا كاﻧت لدﻳك أي أسئلﺔ ،يرجى االتصال بمسؤولي Anthem MediBlue Full Dual Advantage
) (HMO D-SNPﻋلى الرقم ) ،1-833-707-3129 (TTY: 711بدايﺔ من الساﻋﺔ  8صباحا حتى الساﻋﺔ 8
مساء ﻋلى مدار األسبوع (ما ﻋدا أيام ﻋيد الشكر وﻋيد الميﻼد) بدايﺔ من  1أكتوبر حتى  31مارس ،ومن
االثنين حتى الجمﻌﺔ (ما ﻋدا أيام اإلجازات) من  1أبريل حتى  30سبتمبر .المكالمﺔ مجانيﺔ .لمزﻳد من
المعلومات ،تفضل بزيارة ﻫذا الموقﻊ .shop.anthem.com/medicare/ca
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) Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNPكﺘﻴب اﻷﻋﺿاء

اﻟﻓﺻل  :4ﻣﺨطط اﻟﻣﺯاْا

اﻝﺨدمات اﻝﺗﻱ ﺗدفﻊ ﺨطﺗنا مﻗاﺒلﻬا

ما يلزمﻙ دفﻌﻪ

ﺒرامﺦ اﻝلياكﺔ اﻝﺒدنيﺔ (ﺗاﺒﻊ)
ﺤﺴاب فليكس  -اﻝلياكﺔ اﻝنشطﺔ
تﻐطﻱ ﻫذه ﺍلﺧطﺔ بدال قدره  $25.00شﻬريﺎ لدﻓﻊ رسﻭم ﺍلدﺧﻭل ﺈلﻯ
ﺍلﻓصﻭل/ﺍلبرﺍمﺦ ﺍلﺧﺎصﺔ بﺎلليﺎقﺔ ﺍلبدنيﺔ ﻭﺍلترﻓيﻪ ﺍلتﻱ تقدمﻬﺎ منشﺂت
ﺍلليﺎقﺔ ﺍلبدنيﺔ ﺍلريﺎضيﺔ ،مثل مﻼﻋﺏ ﺍلخﻭلﻑ ﻭحمﺎمﺎت ﺍلسبﺎحﺔ
ﻭمﻼﻋﺏ ﺍلتنس حيث يتم تطبيﻕ رسﻭم ﺍلدﺧﻭل.
سيتم ترحيل ﺃﻱ ﺃمﻭﺍل ﻏير مستﺧدمﺔ من شﻬر آلﺧر ﻭلكن ال يتم
ترحيلﻬﺎ ﺈلﻯ ﺍلسنﺔ ﺍلتقﻭيميﺔ ﺍلتﺎليﺔ.
SilverSneakers

يمكن ﺃن تسﺎﻋدك  SilverSneakersﻋلﻯ ﻋيش حيﺎة ﺃكثر صحﺔ
ﻭنشﺎطﺎ من ﺧﻼل ﺍلليﺎقﺔ ﺍلبدنيﺔ ﻭﺍلتﻭﺍصل ﺍالختمﺎﻋﻱ .ﺃنت مﻐطﻯ
للحصﻭل ﻋلﻯ ميزة ﺍلليﺎقﺔ من ﺧﻼل  SilverSneakersﻓﻱ ﺍلمﻭﺍقﻊ
ﺍلمشﺎركﺔ .يحﻕ لك ﺍلﻭصﻭل ﺈلﻯ ﺍلمدربين ﺍلذين يقﻭدﻭن ﻓصﻭل
تمﺎرين خمﺎﻋيﺔ مصممﺔ ﺧصيصﺎ .ﻭدﺍﺧل ﺍلمﻭﺍقﻊ ﺍلمشﺎركﺔ ﻋلﻯ
ﺍلصﻌيد ﺍلﻭطنﻱ ،يمكنك ﺃﺧذ درﻭس بﺎإلضﺎﻓﺔ ﺈلﻯ ﺍستﺧدﺍم مﻌدﺍت
ﺍلتمرين ﻭﻏيرﻫﺎ من ﺍلمرﺍﻓﻕ .بﺎإلضﺎﻓﺔ ﺈلﻯ ذلك ،تمنحك
☐ SilverSneakers FLEXﺧيﺎرﺍت للنشﺎط ﺧﺎرج ﺍلصﺎالت
ﺍلريﺎضيﺔ ﺍلتقليديﺔ )مثل مرﺍكز ﺍلترﻓيﻪ ﻭمرﺍكز ﺍلتسﻭﻕ
ﻭﺍلمتنزﻫﺎت) .تقﻭم  SilverSneakersﺃيضﺎ بتﻭصيلك بشبكﺔ دﻋم
ﻭمﻭﺍرد ﺍﻓترﺍضيﺔ من ﺧﻼل  SilverSneakers Liveﻭ
 SilverSneakers OnDemandTMﻭتطبيﻕ ﺍلﻬﺎتﻑ ﺍلمحمﻭل
ﺍلﺧﺎص بنﺎSilverSneakers GOTM ،
ﻭيتم تقديم مخمﻭﻋﺎت ﺍألدﻭﺍت ﺍلمنزليﺔ لﻸﻋضﺎ؏ ﺍلذين يرﻏبﻭن ﻓﻱ
بد؏ ممﺎرسﺔ ﺍلتمﺎرين ﻓﻱ ﺍلمنزل ﺃﻭ ألﻭلﺋك ﺍلذين ال يستطيﻌﻭن
ﺍلﻭصﻭل ﺈلﻯ مﻭقﻊ ﺍلليﺎقﺔ ﺍلبدنيﺔ بسبﺏ ﺍإلصﺎبﺔ ﺃﻭ ﺍلمرض ﺃﻭ ﺍلبقﺎ؏
ﻓﻱ ﺍلمنزل .كل مﺎ تحتﺎخﻪ للبد؏ ﻫﻭ رقم مﻌرﻑ SilverSneakers
ﺍلشﺧصﻱ ﺍلﺧﺎص بك .ﺍنتقل ﺈلﻯ  SilverSneakers.comلمﻌرﻓﺔ
ﺍلمزيد حﻭل ﺍلميزة ﺃﻭ ﺍالتصﺎل ﻋلﻯ ﺍلرقم 1-888-423-4632
) (TTY: 711من ﺍالثنين ﺈلﻯ ﺍلخمﻌﺔ ،من  8صبﺎحﺎ حتﻯ  8مسﺎ؏
بﺎلتﻭقيت ﺍلشرقﻱ.

?

إذا كانت ﻝديﻙ أ ϲأﺴﺋلﺔ ،يرخﻯ ﺍالتصﺎل بمسﺅﻭلﻱ Anthem MediBlue Full Dual Advantage
) (HMO D-SNPﻋلﻯ ﺍلرقم ) ،1-833-707-3129 (TTY: 711بدﺍيﺔ من ﺍلسﺎﻋﺔ  8صبﺎحﺎ حتﻯ ﺍلسﺎﻋﺔ 8
مسﺎ؏ ﻋلﻯ مدﺍر ﺍألسبﻭع )مﺎ ﻋدﺍ ﺃيﺎم ﻋيد ﺍلشكر ﻭﻋيد ﺍلميﻼد) بدﺍيﺔ من  1ﺃكتﻭبر حتﻯ  31مﺎرس ،ﻭمن
ﺍالثنين حتﻯ ﺍلخمﻌﺔ )مﺎ ﻋدﺍ ﺃيﺎم ﺍإلخﺎزﺍت) من  1ﺃبريل حتﻯ  30سبتمبر .ﺍلمكﺎلمﺔ مخﺎنيﺔ .ﻝمزيد من
اﻝمﻌلﻭمات ،تﻓضل بزيﺎرة ﻫذﺍ ﺍلمﻭقﻊ .shop.anthem.com/medicare/ca
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) Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNPﻛﺗﻳب اﻷﻋضا ء

اﻟﻓﺼل  :4ﻣﺨطط اﻟﻣﺯاﻳا

الﺨدمات التﻱ تدﻒﻊ ﺨطتنا مﻗابلﻬا
برامﺦ التثﻗيﻒ المتﻌلﻗﺔ بالصحﺔ ﻭالﻌاﻒيﺔ

ما يلزمﻙ دﻒﻌﻪ
$0

ﺇننﺎ نﻗدم ﺍلﻌديد من ﺍلبرﺍمﺦ ﺍلتﻱ تركز ﻋلﻯ حﺎالت صحيﺔ مﻌينﺔ .ﻭتتضمن:
• ﻓصﻭل ﺍلتثﻗيﻒ ﺍلصحﻱ؛
• ﻓصﻭل ﺍلتثﻗيﻒ ﺍلمتﻌلﻕ بﺎلتﻐذيﺔ؛
• ﺍﻹﻗﻼع ﻋن ﺍلتدﺨين ﻭﺍلتبﻎ؛ ﻭ
• ﺍلﺨط ﺍلسﺎﺨن للتمريض
• حسﺎﺏ ﻓليكس-ﺍلليﺎﻗﺔ ﺍلبدنيﺔ ﺍلنشطﺔ رﺍﺟﻊ برﺍمﺦ ﺍلليﺎﻗﺔ
للحصﻭل ﻋلﻯ ﺍلتﻓﺎصيل
• متتبﻊ ﺍلليﺎﻗﺔ  -رﺍﺟﻊ برﺍمﺦ ﺍلليﺎﻗﺔ للحصﻭل ﻋلﻯ ﺍلتﻓﺎصيل
• برنﺎمﺦ ﺍلليﺎﻗﺔ ﺍلبدنيﺔ ☐ -SilverSneakersرﺍﺟﻊ برﺍمﺦ ﺍلليﺎﻗﺔ
لمزيد من ﺍلتﻓﺎصيل
الﻭﺟبات الصحيﺔ ))Healthy meals

$0

ﻗد تكﻭن مﺆﻫﻼ لبرنﺎمﺦ ﻭﺟبﺎت لمسﺎﻋدتك ﻓﻱ ﺍلحﻓﺎظ ﻋلﻯ نظﺎم ﻏذﺍﺈﻱ
صحﻱ لدﻋم حﺎلتك ﺍلطبيﺔ ﺃﻭ ﺍحتيﺎﺟﺎتك ﺍلﻐذﺍﺈيﺔ.
تﻭﻓر ﻫذه ﺍلميزة مﺎ يصل ﺇلﻯ  170ﻭﺟبﺔ صحيﺔ ﺟﺎﻫزة مسبﻗﺎ يتم
تﻭصيلﻬﺎ مبﺎشرة ﺇلﻯ منزلك كل ﻋﺎم.
للحصﻭل ﻋلﻯ ﺃسرع تﺄﻫيل ،يكﻭن مﻗدم ﺍلﺨدمﺔ ﻫﻭ ﺍألنسﺏ لطلبﻬﺎ نيﺎبﺔ
ﻋنك .ﻭبدال من ذلك ،يمكنك ﺍالتصﺎل بﺨدمﺎت ﺍألﻋضﺎ؏ ﺃﻭ منسﻕ
ﺍلرﻋﺎيﺔ ﺍلﺨﺎص بك ﻭسيسﺎﻋد ﺃحد ﺍلممثلين ﻓﻱ مﻌرﻓﺔ مﺎ ﺇذﺍ كنت مﺆﻫﻼ
للحصﻭل ﻋلﻯ ﺍلميزة ﻭترتيﺏ ﺍالتصﺎل بك ﻹكمﺎل ﺍلتﻗييم ﺍلﻐذﺍﺈﻱ ﻭتحديد
مﻭﻋد تسليم ﻭﺟبﺎتك.
حتﻯ نتمكن من تﻗديم مزﺍيﺎ ﻭﺟبﺎت ﺍلطﻌﺎم ﺍلﺨﺎصﺔ بك ،ﻗد نحتﺎج نحن،
ﺃﻭ ﺃﻱ طرﻒ ثﺎلث يﻌمل بﺎلنيﺎبﺔ ﻋنﺎ ،ﺇلﻯ ﺍالتصﺎل بك بﺎستﺨدﺍم رﻗم
ﺍلﻬﺎتﻒ ﺍلذﻱ ﻗدمتﻪ لتﺄكيد تﻓﺎصيل ﺍلشحن ﻭﺃﻱ متطلبﺎت ﻏذﺍﺈيﺔ.
مﻼحظﺔ :يتﻌذر ﻋلينﺎ بد؏ ﺍالستﻓﺎدة ﺍلﺨﺎصﺔ بك دﻭن ﺍلتحدث ﺇليك.
ﻭبطلﺏ ﻫذه ﺍلميزة ،ﻓΈنك تﻓﻭضنﺎ صرﺍحﺔ لﻼتصﺎل بك ﻋبر ﺍلﻬﺎتﻒ.

?

إذا كانت لديﻙ أﻱ أسئلﺔ ،يرﺟﻯ ﺍالتصﺎل بمسﺆﻭلﻱ Anthem MediBlue Full Dual Advantage
) (HMO D-SNPﻋلﻯ ﺍلرﻗم ) ،1-833-707-3129 (TTY: 711بدﺍيﺔ من ﺍلسﺎﻋﺔ  7صبﺎحﺎ حتﻯ ﺍلسﺎﻋﺔ 7
مسﺎ؏ ﻋلﻯ مدﺍر ﺍألسبﻭع )مﺎ ﻋدﺍ ﺃيﺎم ﻋيد ﺍلشكر ﻭﻋيد ﺍلميﻼد) بدﺍيﺔ من  1ﺃكتﻭبر حتﻯ  31مﺎرس ،ﻭمن
ﺍالثنين حتﻯ ﺍلﺟمﻌﺔ )مﺎ ﻋدﺍ ﺃيﺎم ﺍﻹﺟﺎزﺍت) من  1ﺃبريل حتﻯ  30سبتمبر .ﺍلمكﺎلمﺔ مﺟﺎنيﺔ .لمزيد من
المﻌلﻭمات ،تﻓضل بزيﺎرة ﻫذﺍ ﺍلمﻭﻗﻊ .shop.anthem.com/medicare/ca
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) Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNPﻛﺗﻳب اﻷﻋضا ء

اﻟﻓﺼل  :4ﻣﺨطط اﻟﻣﺯاﻳا

ما يلزمﻙ دﻒﻌﻪ

الﺨدمات التﻱ تدﻒﻊ ﺨطتنا مﻗابلﻬا
الﺨدمات السمﻌيﺔ

$0

يتم تﻐطيﺔ تﻗييمﺎت ﺍلسمﻊ ﻭﺍلتﻭﺍزن ﺍلتشﺨيصيﺔ ﺍلتﻱ يﻗﻭم بﻬﺎ مﻗدم
ﺍلﺨدمﺎت لتحديد مﺎ ﺇذﺍ كنت بحﺎﺟﺔ ﺇلﻯ ﻋﻼج طبﻱ كرﻋﺎيﺔ للمرضﻯ
ﺍلﺨﺎرﺟيين ﻋندمﺎ يﻗدمﻬﺎ طبيﺏ ﺃﻭ ﺍﺨتصﺎصﻱ سمﻊ ﺃﻭ مﻗدم رﻋﺎيﺔ
مﺆﻫل ﺁﺨر.
للحصﻭل ﻋلﻯ رﻋﺎيﺔ ﺍلسمﻊ ﺍلتﻱ يﻐطيﻬﺎ برنﺎمﺦ  Medicareدﺍﺨل
ﺍلشبكﺔ ،يﺟﺏ ﻋليك ﺍستﺨدﺍم طبيﺏ ﻓﻱ ﺍلشبكﺔ ﺍلطبيﺔ ﺍلمتﺨصصﺔ
لد.Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP) ϰ
يمكنك ﺍلﻌثﻭر ﻋليﻬﺎ ﻓﻱ دليل مﻗدمﻱ ﺍلﺨدمﺎت .لمﻌرﻓﺔ ﺍلمزيد ،ﺍتصل
برﻗم ﺨدمﺎت ﺍألﻋضﺎ؏ ﺍلمﻭﺟﻭد ﻋلﻯ ﺍلﻐﻼﻒ ﺍلﺨلﻓﻱ لﻬذﺍ ﺍلكتيﺏ.
تحدث ﺇلﻯ مﻗدم ﺍلﺨدمﺎت ﺍلﺨﺎص بك ﻭﺍحصل ﻋلﻯ ﺇحﺎلﺔ ﻭ/ﺃﻭ ﺇذن مسبﻕ.
ﻗد تتم تﻐطيﺔ ﺍلﺨدمﺎت ﺍﻹضﺎﻓيﺔ ﻭﻓﻗﺎ لمزﺍيﺎ ﻭﺇرشﺎدﺍت Medi-Cal

ﺍلﺨﺎصﺔ بك .يرﺟﻯ ﺍالتصﺎل بمنسﻕ ﺍلرﻋﺎيﺔ ﺍلﺨﺎص بك للحصﻭل ﻋلﻯ
ﺍلتﻓﺎصيل.
ﺨدمات السمﻊ -تكميليﺔ
تﻭﻓر ﻫذه ﺍلﺨطﺔ تﻐطيﺔ ﺇضﺎﻓيﺔ للسمﻊ ال يﻐطيﻬﺎ برنﺎمﺦ
.Original Medicare
تﻐطﻱ ﻫذه ﺍلﺨطﺔ ) )1ﺍﺨتبﺎر )ﺍﺨتبﺎرﺍت) ﺍلسمﻊ ﺍلرﻭتينﻱ ﻭتركيﺏ
سمﺎﻋﺎت ﺍألذن  /تﻗييم )تﻗييمﺎت) ﺍلسمﻊ كل ﻋﺎم.
مبلﻎ  $3,000.00كحد ﺃﻗصﻯ لميزة ﺍلبرنﺎمﺦ لسمﺎﻋﺎت ﺍألذن ﺍلمﻭصﻭﻓﺔ
طبيﺎ كل ﻋﺎم .تﻓﺎﻭضت ﺍلﺨطﺔ ﻋلﻯ ﺍألسﻌﺎر ﻭﺍلﺨيﺎرﺍت مﻊ مﻭرد
ﺍلسمﺎﻋﺎت ﺍلطبيﺔ لمنحك مﻌظم ﺍلﺨيﺎرﺍت.
يﺟﺏ ﻋليك تحديد ﺟﻬﺎز من ﺍلﻗﺎﺈمﺔ ﺍلمﻐطﺎة ﺍلمتﺎحﺔ من ﺨﻼل مﻭرد
سمﺎﻋﺎت ﺍألذن ﺍلمشﺎرك لدينﺎ .ﻗد تتطلﺏ ﺃﺟﻬزة سمﺎﻋﺎت ﺍألذن ﺇذنﺎ
مسبﻗﺎ من مﻭرد مستلزمﺎت ﺍلسمﻊ لدينﺎ .ﺇذﺍ ﺍﺨتﺎر ﺍألﻋضﺎ؏ ﺟﻬﺎزﺍ بﻪ
بطﺎريﺎت ﻏير ﻗﺎبلﺔ ﻹﻋﺎدة ﺍلشحن ،ﻓستﻭﻓر ﺍلﺨطﺔ ﺇمدﺍدﺍ لمدة  2ﻋﺎم
)حتﻯ  64ﺨليﺔ لكل ﺃذن ﻓﻱ ﺍلسنﺔ).
تتبﻊ ﻫذه الميزة ﻒﻱ الصفحﺔ التاليﺔ
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الﺨدمات السمﻌيﺔ )تابﻊ)
لمﻌرﻓﺔ ﺍلمزيد ،ﺍتصل بﺨدمﺎت ﺍألﻋضﺎ؏ .بﻌد مﺎ تدﻓﻌﻪ ﺍلﺨطﺔ نظير
تكلﻓﺔ مزﺍيﺎ ﺍﺨتبﺎرﺍت ﺍلسمﻊ ﺍلرﻭتينيﺔ ﺃﻭ سمﺎﻋﺎت ﺍألذن ،تصبﺢ ﺃنت
ﺍلمسﺆﻭل ﻋن ﺍلتكلﻓﺔ ﺍلمتبﻗيﺔ.
ﻗد تتم تﻐطيﺔ ﺍلﺨدمﺎت ﺍﻹضﺎﻓيﺔ ﻭﻓﻗﺎ لمزﺍيﺎ ﻭﺇرشﺎدﺍت Medi-Cal

ﺍلﺨﺎصﺔ بك .يرﺟﻯ ﺍالتصﺎل بمنسﻕ ﺍلرﻋﺎيﺔ ﺍلﺨﺎص بك للحصﻭل
ﻋلﻯ ﺍلتﻓﺎصيل.
ﻒحص ﻒيرﻭس نﻗص المناﻋﺔ البشريﺔ

$0

ﺇننﺎ ندﻓﻊ مﻗﺎبل ﺇﺟرﺍ؏ ﻓحص ﻓيرﻭس  HIVكل  12شﻬرﺍ لؤلشﺨﺎص:
• ﺍلذين يطلبﻭن ﺇﺟرﺍ؏ ﻓحص تشﺨيصﻱ لﻓيرﻭس نﻗص ﺍلمنﺎﻋﺔ
ﺍلبشريﺔ ،أﻭ
• ﺍألكثر ﻋرضﺔ لﻺصﺎبﺔ بﻓيرﻭس .HIV
بﺎلنسبﺔ للنسﺎ؏ ﺍلحﻭﺍمل ،نﻗﻭم بﺎلدﻓﻊ مﻗﺎبل ﺇﺟرﺍ؏ ثﻼثﺔ من ﺍﺨتبﺎرﺍت
ﻓحص ﻓيرﻭس ن HIVﻓﻱ ﺃثنﺎ؏ ﺍلحمل.
ندﻓﻊ ﺃيضﺎ مﻗﺎبل ﻓحص )ﻓحﻭصﺎت) ﺇضﺎﻓيﺔ لﻓيرﻭس  HIVﻋندمﺎ
يﻭصﻱ بﻪ مﻗدم ﺍلﺨدمﺔ.
رﻋايﺔ ﻭكالﺔ الصحﺔ المنزليﺔ

$0

ﻗبل ﺍلحصﻭل ﻋلﻯ ﺨدمﺎت ﺍلصحﺔ ﺍلمنزليﺔ ،يﺟﺏ ﺃن يﺨبرنﺎ ﺍلطبيﺏ
ﺃنك تحتﺎج ﺇليﻬﺎ ﻭيﺟﺏ تﻗديمﻬﺎ من ﺨﻼل ﻭكﺎلﺔ ﺍلصحﺔ ﺍلمنزليﺔ.
نتحمل تكﺎليﻒ ﺍلﺨدمﺎت ﺍلتﺎليﺔ ،ﻭربمﺎ ﺨدمﺎت ﺃﺨر ϰﻏير مدرﺟﺔ ﻫنﺎ:
• ﺨدمﺎت ﺍلتمريض ﺍلمﺎﻫرة بدﻭﺍم ﺟزﺈﻱ ﺃﻭ متﻗطﻊ ﻭﺍلمسﺎﻋدة ﺍلصحيﺔ
ﺍلمنزليﺔ )تتم تﻐطيتﻬﺎ بمﻭﺟﺏ ميزة ﺍلرﻋﺎيﺔ ﺍلصحيﺔ ﺍلمنزليﺔ ،ﻭيﺟﺏ
ﺃال يزيد ﺇﺟمﺎلﻱ ﺨدمﺎت ﺍلتمريض ﺍلمﺎﻫر ﻭﺍلمسﺎﻋدة ﺍلصحيﺔ ﺍلمنزليﺔ
لديك ﻋن  7سﺎﻋﺎت يﻭميﺎ ﻭ 35سﺎﻋﺔ ﺃسبﻭﻋيﺎ).
تتبﻊ ﻫذه الميزة ﻒﻱ الصفحﺔ التاليﺔ
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رﻋايﺔ ﻭكالﺔ الصحﺔ المنزليﺔ )تابﻊ)
• ﺍلﻌﻼج ﺍلطبيﻌﻱ ﻭﺍلمﻬنﻱ ﻭﻋﻼج ﺍلنطﻕ
• ﺍلﺨدمﺎت ﺍالﺟتمﺎﻋيﺔ ﻭﺍلطبيﺔ
• ﺍلمﻌدﺍت ﻭﺍلمستلزمﺎت ﺍلطبيﺔ
الﻌﻼج بالتسريب المنزلﻱ

$0

ستدﻓﻊ ﺍلﺨطﺔ تكلﻓﺔ ﺍلﻌﻼج بﺎلتسريﺏ ﺍلمنزلﻱ ،ﻭﺍلذﻱ يﻌرﻒ بﺄنﻪ
ﻋﻗﺎﻗير ﺃﻭ مﻭﺍد بيﻭلﻭﺟيﺔ تﻌطﻯ ﻓﻱ ﺍلﻭريد ﺃﻭ تﻭضﻊ تحت ﺍلﺟلد ﻭتﻗدم
لك ﺍلﺨدمﺔ ﻓﻱ ﺍلمنزل .يلزم تﻭﻓر مﺎ يلﻱ ﻹﺟرﺍ؏ ﺍلتسريﺏ ﺍلمنزلﻱ:

ﺨدمﺎت ﺍحترﺍﻓيﺔ للﻌﻼج
بﺎلتسريﺏ ﺍلمنزلﻱ ))HIT
يﻗدمﻬﺎ مﻭرد  HITمﺆﻫل
ﻓﻱ منزل ﺍلمريض.

• ﺍلدﻭﺍ؏ ﺃﻭ ﺍلمﺎدة ﺍلبيﻭلﻭﺟيﺔ ،مثل ﺍلﺟلﻭبيﻭلين ﺍلمضﺎد للﻓيرﻭسﺎت
ﺃﻭ ﺍلمنﺎﻋﻱ؛
• ﺍلمﻌدﺍت ،مثل ﺍلمضﺨﺔ؛ ﻭ
• ﺍلمستلزمﺎت ،مثل ﺍألنﺎبيﺏ ﺃﻭ ﺍلﻗسطرة.
ستﻐطﻱ ﺍلﺨطﺔ ﺨدمﺎت ﺍلتسريﺏ ﺍلمنزلﻱ ﺍلتﻱ تشمل ﻋلﻯ سبيل
ﺍلمثﺎل ال ﺍلحصر:
• ﺍلﺨدمﺎت ﺍلمتﺨصصﺔ ،بمﺎ ﻓﻱ ذلك ﺨدمﺎت ﺍلتمريض ،ﺍلمﻗدمﺔ
ﻭﻓﻗﺎ لﺨطﺔ ﺍلرﻋﺎيﺔ ﺍلﺨﺎصﺔ بك؛

$0

 - DMEتشمل مضﺨﺔ
ﺍلتسريﺏ ﺍلﺨﺎرﺟيﺔ
ﻭﺍﻹمدﺍدﺍت ذﺍت ﺍلصلﺔ
ﻭﺃدﻭيﺔ ﺍلتسريﺏ من ﻗبل
مﻗدم ﺨدمﺎت DME
متﻌﺎﻗد مﻌﻪ.

• تدريﺏ ﺍألﻋضﺎ؏ ﻭتﻌليمﻬم ﻋلﻯ ﺃمﻭر ﻏير مدرﺟﺔ بﺎلﻓﻌل ﻓﻱ
مزﺍيﺎ DME؛
• ﺍلمرﺍﻗبﺔ ﻋن بﻌد؛ ﻭ
• ﺨدمﺎت ﺍلمرﺍﻗبﺔ لتﻭﻓير ﺍلﻌﻼج بﺎلتسريﺏ ﺍلمنزلﻱ ﻭﺃدﻭيﺔ ﺍلتسريﺏ
ﺍلمنزلﻱ ﺍلتﻱ يﻗدمﻬﺎ مﻭرد مﺆﻫل للﻌﻼج بﺎلتسريﺏ ﺍلمنزلﻱ.
تحدث ﺇلﻯ مﻗدم ﺍلﺨدمﺔ ﺍلﺨﺎص بك ﻭﺍحصل ﻋلﻯ ﺇحﺎلﺔ ﻭ/ﺃﻭ ﺇذن مسبﻕ.
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رﻋايﺔ المحتضرين

$0

لك ﺍلحﻕ ﻓﻱ ﺍﺨتيﺎر ﺨدمﺎت رﻋﺎيﺔ ﺍلمحتضرين ﺇذﺍ ﻗرر مﻗدم
ﺍلﺨدمﺎت ﻭمدير ﺍلرﻋﺎيﺔ ﺍلطبيﺔ للمحتضرين بﺄن حﺎلتك متﺄﺨرة.
ﻭﻫذﺍ يﻌنﻱ ﺃن مرضك ﻓﻱ مرحلﺔ متﻗدمﺔ ﺟدﺍ ال يتﻭﻗﻊ مﻌﻬﺎ ﺃن
تﻌيش ألكثر من ستﺔ ﺃشﻬر .يمكنك ﺍلحصﻭل ﻋلﻯ ﺍلرﻋﺎيﺔ من ﺃﻱ
برنﺎمﺦ رﻋﺎيﺔ محتضرين مﻌتمد من ﻗبل  .Medicareيﺟﺏ ﺃن
تسﺎﻋدك ﺍلﺨطﺔ ﻓﻱ ﺍلﻌثﻭر ﻋلﻯ برﺍمﺦ رﻋﺎيﺔ ﺍلمحتضرين ﺍلمﻌتمدة
من  .Medicareيمكن لطبيﺏ ﺍلمرضﻯ ﺍلمحتضرين ﺃن يكﻭن مﻗدم
ﺨدمﺎت دﺍﺨل ﺍلشبكﺔ ﺃﻭ ﺨﺎرﺟﻬﺎ.
تدﻓﻊ ﺨطتنﺎ مﺎ يلﻱ ﻓﻱ ﺃثنﺎ؏ حصﻭلك ﻋلﻯ ﺨدمﺎت رﻋﺎيﺔ
ﺍلمحتضرين:
• ﺍألدﻭيﺔ ﺍلمﺨصصﺔ لﻌﻼج ﺍألﻋرﺍض ﻭﺍأللم
• ﺍلرﻋﺎيﺔ ﺍلمﺆﻗتﺔ ﻗصيرة ﺍألﺟل
• ﺍلرﻋﺎيﺔ ﺍلمنزليﺔ
يتم إرسال ﻒاتﻭرة بﺨدمات رﻋايﺔ المحتضرين ﻭالﺨدمات التﻱ
يﻐطيﻬا الﺟز؏  Aأﻭ  Bمن برنامﺦ  Medicareإلﻯ .Medicare
• رﺍﺟﻊ الﻗسم  Fمن ﻫذﺍ ﺍلﻓصل لمزيد من ﺍلمﻌلﻭمﺎت.
للﺨدمات التﻱ تﻐطيﻬا ﺨطتنا ﻭلكن ال يﻐطيﻬا الﺟز؏  Aأﻭ  Bمن
برنامﺦ :Medicare
• تﻐطﻱ ﺨطتنﺎ ﺍلﺨدمﺎت ﺍلتﻱ ال يﻐطيﻬﺎ ﺍلﺟز؏  Aﺃﻭ  Bمن برنﺎمﺦ
 .Medicareنحن نﻐطﻱ ﺍلﺨدمﺎت سﻭﺍ؏ كﺎنت تتﻌلﻕ بﺎﻗترﺍﺏ
ﺍألﺟل ﺃم ال .ال تتحمل ﺃﻱ تكﺎليﻒ ﻋن ﻫذه ﺍلﺨدمﺎت.
بالنسبﺔ لﻸدﻭيﺔ التﻱ ﻗد يتم تﻐطيتﻬا من ﺨﻼل ميزة الﺟز؏  Dمن
برنامﺦ :Medicare
• ال تتم مطلﻗﺎ تﻐطيﺔ ﺍألدﻭيﺔ من ﻗبل برنﺎمﺦ رﻋﺎيﺔ ﺍلمحتضرين
ﻭﺨطتنﺎ ﻓﻱ ﺍلﻭﻗت ذﺍتﻪ .لمزيد من ﺍلمﻌلﻭمﺎت ،ﺍرﺟﻊ ﺇلﻯ الفصل
 5من كتيﺏ ﺍألﻋضﺎ؏ لديك.
تتبﻊ ﻫذه الميزة ﻒﻱ الصفحﺔ التاليﺔ
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رﻋايﺔ المحتضرين )تابﻊ)
مﻼحظﺔ :ﺇذﺍ كنت بحﺎﺟﺔ ﺇلﻯ رﻋﺎيﺔ ﻏير رﻋﺎيﺔ ﺍلمحتضرين،
ﻓﺎتصل بمنسﻕ ﺍلرﻋﺎيﺔ ﺍلﺨﺎص بك لترتيﺏ ﺍلﺨدمﺎت .ﺍلرﻋﺎيﺔ ﺍلتﻱ ال
تتﻌلﻕ بﺎلمحتضرين ﻋبﺎرة ﻋن رﻋﺎيﺔ ال تتﻌلﻕ بحﺎلتك ﺍلمتﺄﺨرة.
تﻐطﻱ ﺨطتنﺎ ﺨدمﺎت ﺍستشﺎرﺍت رﻋﺎيﺔ ﺍلمحتضرين )مرة ﻭﺍحدة
ﻓﻗط) للﻌضﻭ ﺍلمصﺎﺏ بمرض ﻓﻱ مرحلتﻪ ﺍلنﻬﺎﺈيﺔ ﻭﺍلذﻱ لم يﺨتر
ميزة رﻋﺎيﺔ ﺍلمحتضرين.
التطﻌيمات

$0

ندﻓﻊ مﻗﺎبل ﺍلﺨدمﺎت ﺍلتﺎليﺔ:
• لﻗﺎﺡ ﺍاللتﻬﺎﺏ ﺍلرﺈﻭﻱ
• لﻗحﺎت لﻺنﻓلﻭنزﺍ ،مرة كل مﻭسم ﺇنﻓلﻭنزﺍ ﻓﻱ ﺍلﺨريﻒ ﻭﺍلشتﺎ؏،
ﺇضﺎﻓﺔ ﺇلﻯ لﻗحﺎت ﺇضﺎﻓيﺔ لﻺنﻓلﻭنزﺍ ﺇذﺍ لزم ﺍألمر طبيﺎ
• لﻗﺎﺡ ﺍلتﻬﺎﺏ ﺍلكبد  Bﺇذﺍ كنت مﻌرضﺎ لﻺصﺎبﺔ بدرﺟﺔ كبيرة ﺃﻭ
متﻭسطﺔ بﺎلتﻬﺎﺏ ﺍلكبد B
•

لﻗﺎحﺎت COVID-19

• لﻗﺎحﺎت ﺃﺨر ϰﺇذﺍ كنت ﻓﻱ ﺨطر ﻭكﺎنت تﻓﻱ بﻗﻭﺍﻋد تﻐطيﺔ
ﺍلﺟز؏  Bمن برنﺎمﺦ Medicare
ندﻓﻊ مﻗﺎبل لﻗﺎحﺎت ﺃﺨر ،ϰمثل لﻗﺎﺡ ﺍلﻬربس ﺍلنطﺎﻗﻱ ،ﺍلتﻱ تﻓﻱ
بﻗﻭﺍﻋد تﻐطيﺔ ﺍلﺟز؏  Dمن برنﺎمﺦ .Medicare
نحن ندﻓﻊ ﺃيضﺎ مﻗﺎبل ﺟميﻊ ﺍللﻗﺎحﺎت للبﺎلﻐين ﻭﻓﻗﺎ لتﻭصيﺔ ﺍللﺟنﺔ
ﺍالستشﺎريﺔ لممﺎرسﺎت ﺍلتحصين ).)ACIP

?

إذا كانت لديﻙ أﻱ أسئلﺔ ،يرﺟﻯ ﺍالتصﺎل بمسﺆﻭلﻱ Anthem MediBlue Full Dual Advantage
) (HMO D-SNPﻋلﻯ ﺍلرﻗم ) ،1-833-707-3129 (TTY: 711بدﺍيﺔ من ﺍلسﺎﻋﺔ  7صبﺎحﺎ حتﻯ ﺍلسﺎﻋﺔ 7
مسﺎ؏ ﻋلﻯ مدﺍر ﺍألسبﻭع )مﺎ ﻋدﺍ ﺃيﺎم ﻋيد ﺍلشكر ﻭﻋيد ﺍلميﻼد) بدﺍيﺔ من  1ﺃكتﻭبر حتﻯ  31مﺎرس ،ﻭمن
ﺍالثنين حتﻯ ﺍلﺟمﻌﺔ )مﺎ ﻋدﺍ ﺃيﺎم ﺍﻹﺟﺎزﺍت) من  1ﺃبريل حتﻯ  30سبتمبر .ﺍلمكﺎلمﺔ مﺟﺎنيﺔ .لمزيد من
المﻌلﻭمات ،تﻓضل بزيﺎرة ﻫذﺍ ﺍلمﻭﻗﻊ .shop.anthem.com/medicare/ca
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) Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNPك ﺗ	ﻳب اﻷغضا ء

اﻟﻑﺻل  :4ﻣﺨطط اﻟﻣﺯا	ﻳا

ما يلزمﻙ دفﻌﻪ

الﺟدمات التﻱ تدف	ﻊ ﺟطتنا مﻗابلﻬا
رﻋايﺔ المرضﻯ الداﺟليين بالمستشفﻯ

$0

نتحمل تكﺎلﻱ	ﻑ 	ﺍل	ﺧدمﺎت 	ﺍلتﺎلﻱﺔ	 ،ﻭربمﺎ 	ﺧدمﺎت طبﻱﺔ ضر	ﻭرﻱﺔ 	ﺃ	ﺧرﻯ
ﻏﻱر مدرﺟﺔ ﻫنﺎ:

ﻱﺟﺏ 	ﺃن تحصل 	ﻋلﻯ
م	ﻭ	ﺍ	ﻓقﺔ من 	ﺧطتنﺎ
للحص	ﻭل 	ﻋلﻯ ر	ﻋﺎﻱﺔ
	ﺍلمرضﻯ 	ﺍلد	ﺍ	ﺧلﻱﻱن 	ﻓﻱ
مستش	ﻓﻯ 	ﺧﺎرج 	ﺍلشبكﺔ
ب	ﻌد 	ﺍستقر	ﺍر حﺎلﺔ
	ﺍلط	ﻭ	ﺍر	ﺉ 	ﺍل	ﺧﺎصﺔ بك.

• ﻏر	ﻓﺔ شب	ﻪ 	ﺧﺎصﺔ )	ﺃ	ﻭ ﻏر	ﻓﺔ 	ﺧﺎصﺔ 	ﺇذ	ﺍ لزم 	ﺍألمر طبﻱﺎ(
• 	ﺍل	ﻭﺟبﺎت ،بمﺎ 	ﻓﻱ ذلك 	ﺍألنظمﺔ 	ﺍل	ﻐذ	ﺍ	ﺋﻱﺔ 	ﺍل	ﺧﺎصﺔ
• 	ﺧدمﺎت 	ﺍلتمرﻱض 	ﺍلمنتظمﺔ
• تكﺎلﻱ	ﻑ 	ﻭحد	ﺍت 	ﺍلر	ﻋﺎﻱﺔ 	ﺍل	ﺧﺎصﺔ ،مثل 	ﺍلر	ﻋﺎﻱﺔ 	ﺍلمركزة 	ﺃ	ﻭ
	ﻭحد	ﺍت ر	ﻋﺎﻱﺔ 	ﺍلقلﺏ
• 	ﺍألد	ﻭﻱﺔ 	ﻭ	ﺍل	ﻌقﺎقﻱر
• 	ﺍل	ﻓح	ﻭصﺎت 	ﺍلم	ﺧتبرﻱﺔ
• 	ﺍألش	ﻌﺔ 	ﺍلسﻱنﻱﺔ 	ﻭ	ﺧدمﺎت 	ﺍألش	ﻌﺔ 	ﺍأل	ﺧرﻯ
• 	ﺍلمستلزمﺎت 	ﺍلطبﻱﺔ 	ﻭ	ﺍلﺟر	ﺍحﻱﺔ 	ﺍلمطل	ﻭبﺔ
• 	ﺍألﺟﻬزة ،مثل كر	ﺍسﻱ 	ﺍلمتحركﺔ
• 	ﺧدمﺎت ﻏر	ﻓﺔ 	ﺍل	ﻌملﻱﺎت 	ﻭ	ﺍالستش	ﻓﺎ؏
• 	ﺍل	ﻌ	ﻼج 	ﺍلطبﻱ	ﻌﻱ 	ﻭ	ﺍلمﻬنﻱ 	ﻭ	ﻋ	ﻼج 	ﺍلنط	ﻕ
• 	ﺧدمﺎت ت	ﻌﺎطﻱ 	ﺍلم	ﻭ	ﺍد 	ﺍلم	ﺧدرة للمرضﻯ 	ﺍلد	ﺍ	ﺧلﻱﻱن
• 	ﻓﻱ ب	ﻌض 	ﺍلحﺎالت	 ،ﺍألن	ﻭ	ﺍع 	ﺍلتﺎلﻱﺔ من زر	ﺍ	ﻋﺔ 	ﺍأل	ﻋضﺎ؏	 :ﺍلقرنﻱﺔ،
	ﻭ	ﺍلكلﻱﺔ	 ،ﻭ	ﺍلكلﻱﺔ	/ﺍلبنكرﻱﺎس	 ،ﻭ	ﺍلقلﺏ 	ﻭ	ﺍلكبد 	ﻭ	ﺍلر	ﺋﺔ 	ﻭ	ﺍلقلﺏ	/ﺍلر	ﺋﺔ
	ﻭ	ﺍلن	ﺧﺎع 	ﺍل	ﻌظمﻱ 	ﻭ	ﺍل	ﺧ	ﻼﻱﺎ 	ﺍلﺟذ	ﻋﻱﺔ 	ﻭ	ﺍألم	ﻌﺎ؏	/ﺃ	ﻋضﺎ؏ 	ﺍلﺟﻬﺎز
	ﺍلﻬضمﻱ.
تتب	ﻊ 	ﻫذه الميزة فﻱ الصفحﺔ التاليﺔ

?

إذا كانت لديﻙ أﻱ أسئلﺔ ،ﻱرﺟﻯ 	ﺍالتصﺎل بمسﺅ	ﻭلﻱ Anthem MediBlue Full Dual Advantage
)	 (HMO D-SNPﻋلﻯ 	ﺍلرقم ) ،1-833-707-3129 (TTY: 711بد	ﺍﻱﺔ من 	ﺍلسﺎ	ﻋﺔ  8صبﺎحﺎ حتﻯ 	ﺍلسﺎ	ﻋﺔ 8
مسﺎ؏ 	ﻋلﻯ مد	ﺍر 	ﺍألسب	ﻭع )مﺎ 	ﻋد	ﺍ 	ﺃﻱﺎم 	ﻋﻱد 	ﺍلشكر 	ﻭ	ﻋﻱد 	ﺍلمﻱ	ﻼد( بد	ﺍﻱﺔ من 	 1ﺃكت	ﻭبر حتﻯ  31مﺎرس	 ،ﻭمن
	ﺍالثنﻱن حتﻯ 	ﺍلﺟم	ﻌﺔ )مﺎ 	ﻋد	ﺍ 	ﺃﻱﺎم 	ﺍإلﺟﺎز	ﺍت( من 	 1ﺃبرﻱل حتﻯ  30سبتمبر	 .ﺍلمكﺎلمﺔ مﺟﺎنﻱﺔ .لمزيد من
المﻌل	ﻭمات ،ت	ﻓضل بزﻱﺎرة ﻫذ	ﺍ 	ﺍلم	ﻭق	ﻊ .shop.anthem.com/medicare/ca
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) Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNPك ﺗ	ﻳب اﻷغضا ء

اﻟﻑﺻل  :4ﻣﺨطط اﻟﻣﺯا	ﻳا

الﺟدمات التﻱ تدف	ﻊ ﺟطتنا مﻗابلﻬا

ما يلزمﻙ دفﻌﻪ

رﻋايﺔ المرضﻯ الداﺟليين بالمستشفﻯ )يتب	ﻊ)
	ﺇذ	ﺍ كنت بحﺎﺟﺔ 	ﺇلﻯ 	ﻋملﻱﺔ زرع	 ،ﻓسﻱق	ﻭم مركز 	ﺍلزر	ﺍ	ﻋﺔ 	ﺍلم	ﻌتمد من
 Medicareبمر	ﺍﺟ	ﻌﺔ حﺎلتك 	ﻭتحدﻱد مﺎ 	ﺇذ	ﺍ كنت مرشحﺎ ل	ﻌملﻱﺔ
	ﺍلزرع .قد ﻱك	ﻭن مقدم	ﻭ 	ﺧدمﺎت زر	ﺍ	ﻋﺔ 	ﺍأل	ﻋضﺎ؏ من د	ﺍ	ﺧل 	ﺃ	ﻭ 	ﺧﺎرج
منطقﺔ 	ﺍل	ﺧدمﺎت	 .ﻓﻱ حﺎل قب	ﻭل مقدمﻱ 	ﺧدمﺎت 	ﺍلزر	ﺍ	ﻋﺔ 	ﺍلمحلﻱﻱن
س	ﻌر 	 ،Medicareﻓﺈن	ﻪ بﺈمكﺎنك 	ﺍلحص	ﻭل 	ﻋلﻯ 	ﺧدمﺎت زر	ﺍ	ﻋﺔ
	ﺍأل	ﻋضﺎ؏ محلﻱﺎ 	ﺃ	ﻭ 	ﺧﺎرج نمط 	ﺍلر	ﻋﺎﻱﺔ 	ﺍل	ﺧﺎص بمﺟتم	ﻌك	 .ﻓﻱ حﺎل
ت	ﻭ	ﻓﻱر 	ﺧطتنﺎ ل	ﺧدمﺎت زر	ﺍ	ﻋﺔ 	ﺍأل	ﻋضﺎ؏ 	ﺧﺎرج نمط 	ﺍلر	ﻋﺎﻱﺔ 	ﺍل	ﺧﺎص
بمﺟتم	ﻌنﺎ 	ﻭقد 	ﺍ	ﺧترت 	ﺇﺟر	ﺍ؏ زر	ﺍ	ﻋﺔ 	ﺍل	ﻌض	ﻭ ﻫنﺎك ،سنق	ﻭم بترتﻱﺏ
	ﺍألمر 	ﺃ	ﻭ د	ﻓ	ﻊ تكﺎلﻱ	ﻑ 	ﺍلسكن 	ﻭ	ﺍلس	ﻓر لك 	ﻭلش	ﺧص 	ﻭ	ﺍحد 	ﺁ	ﺧر.
• 	ﺍلدم ،بمﺎ 	ﻓﻱ ذلك 	ﺍلت	ﺧزﻱن 	ﻭ	ﺍلنقل
• 	ﺧدمﺎت 	ﺍألطبﺎ؏
ﺟدمات المرضﻯ الداﺟليين فﻱ مستشفﻯ ل	ﻸمراض النفسيﺔ

$0

نتحمل تكﺎلﻱ	ﻑ 	ﺧدمﺎت 	ﺍلر	ﻋﺎﻱﺔ 	ﺍلصحﻱﺔ 	ﺍل	ﻌقلﻱﺔ 	ﺍلتﻱ تتطلﺏ 	ﺇقﺎمﺔ
بﺎلمستش	ﻓﻯ.
• 	ﺇذ	ﺍ كنت بحﺎﺟﺔ 	ﺇلﻯ 	ﺧدمﺎت 	ﺍلمرضﻯ 	ﺍلد	ﺍ	ﺧلﻱﻱن 	ﻓﻱ مستش	ﻓﻯ
ل	ﻸمر	ﺍض 	ﺍلن	ﻓسﻱﺔ قﺎ	ﺋمﺔ بذ	ﺍتﻬﺎ	 ،ﻓﺈننﺎ ند	ﻓ	ﻊ مقﺎبل 	ﺃ	ﻭل  190ﻱ	ﻭمﺎ.
	ﻭب	ﻌد ذلك ،تق	ﻭم 	ﻭكﺎلﺔ 	ﺍلصحﺔ 	ﺍل	ﻌقلﻱﺔ 	ﺍلمحلﻱﺔ بﺎلمقﺎط	ﻌﺔ بد	ﻓ	ﻊ
مقﺎبل 	ﺧدمﺎت 	ﺍلطﺏ 	ﺍلن	ﻓسﻱ للمرضﻯ 	ﺍلد	ﺍ	ﺧلﻱﻱن شرﻱطﺔ 	ﺃن تك	ﻭن
ضر	ﻭرﻱﺔ من 	ﺍلنﺎحﻱﺔ 	ﺍلطبﻱﺔ .ﻱتم تنسﻱ	ﻕ ت	ﻓ	ﻭﻱض 	ﺍلر	ﻋﺎﻱﺔ ب	ﻌد
 190ﻱ	ﻭمﺎ من 	ﺧ	ﻼل 	ﻭكﺎلﺔ 	ﺍلصحﺔ 	ﺍل	ﻌقلﻱﺔ 	ﺍلمحلﻱﺔ بﺎلمقﺎط	ﻌﺔ.
 oال تنطب	ﻕ 	ﻓترة 	ﺍل  190 -ﻱ	ﻭمﺎ 	ﻋلﻯ 	ﺧدمﺎت 	ﺍلصحﺔ
	ﺍل	ﻌقلﻱﺔ للمرضﻯ 	ﺍلد	ﺍ	ﺧلﻱﻱن 	ﺍلمقدمﺔ 	ﻓﻱ 	ﻭحدة 	ﺍلطﺏ
	ﺍلن	ﻓسﻱ بﺎلمستش	ﻓﻯ 	ﺍل	ﻌﺎمﺔ.
• 	ﺇذ	ﺍ كنت تبل	ﻎ من 	ﺍل	ﻌمر 	 65ﻋﺎمﺎ 	ﺃ	ﻭ 	ﺃكثر ،نق	ﻭم 	ﺃﻱضﺎ بﺎلد	ﻓ	ﻊ
مقﺎبل 	ﺍل	ﺧدمﺎت 	ﺍلمتلقﺎة 	ﻓﻱ مﺅسسﺔ 	ﺍألمر	ﺍض 	ﺍلن	ﻓسﻱﺔ ).(IMD
تحدث 	ﺇلﻯ مقدم 	ﺍل	ﺧدمﺔ 	ﺍل	ﺧﺎص بك 	ﻭ	ﺍحصل 	ﻋلﻯ 	ﺇحﺎلﺔ 	ﻭ	/ﺃ	ﻭ 	ﺇذن مسب	ﻕ.

?

إذا كانت لديﻙ أﻱ أسئلﺔ ،ﻱرﺟﻯ 	ﺍالتصﺎل بمسﺅ	ﻭلﻱ Anthem MediBlue Full Dual Advantage
)	 (HMO D-SNPﻋلﻯ 	ﺍلرقم ) ،1-833-707-3129 (TTY: 711بد	ﺍﻱﺔ من 	ﺍلسﺎ	ﻋﺔ  8صبﺎحﺎ حتﻯ 	ﺍلسﺎ	ﻋﺔ 8
مسﺎ؏ 	ﻋلﻯ مد	ﺍر 	ﺍألسب	ﻭع )مﺎ 	ﻋد	ﺍ 	ﺃﻱﺎم 	ﻋﻱد 	ﺍلشكر 	ﻭ	ﻋﻱد 	ﺍلمﻱ	ﻼد( بد	ﺍﻱﺔ من 	 1ﺃكت	ﻭبر حتﻯ  31مﺎرس	 ،ﻭمن
	ﺍالثنﻱن حتﻯ 	ﺍلﺟم	ﻌﺔ )مﺎ 	ﻋد	ﺍ 	ﺃﻱﺎم 	ﺍإلﺟﺎز	ﺍت( من 	 1ﺃبرﻱل حتﻯ  30سبتمبر	 .ﺍلمكﺎلمﺔ مﺟﺎنﻱﺔ .لمزيد من
المﻌل	ﻭمات ،ت	ﻓضل بزﻱﺎرة ﻫذ	ﺍ 	ﺍلم	ﻭق	ﻊ .shop.anthem.com/medicare/ca
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) Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNPك ﺗ	ﻳب اﻷغضا ء
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الﺟدمات التﻱ تدف	ﻊ ﺟطتنا مﻗابلﻬا
إﻗامﺔ المرضﻯ الداﺟليين :ﺟدمات مﻐطاة فﻱ مستشفﻯ أ	ﻭ مرفق
رﻋايﺔ تمريضيﺔ متﺟصصﺔ ما	ﻫرة ) )SNFﺟ	ﻼل إﻗامﺔ المرضﻯ
الداﺟليين ﻏير المﻐطاة

ما يلزمﻙ دفﻌﻪ
$0

نحن ال ند	ﻓ	ﻊ تكﺎلﻱ	ﻑ 	ﺇقﺎمتك 	ﻓﻱ 	ﺍلمستش	ﻓﻯ 	ﺇذ	ﺍ لم تكن م	ﻌق	ﻭلﺔ
	ﻭضر	ﻭرﻱﺔ من 	ﺍلنﺎحﻱﺔ 	ﺍلطبﻱﺔ.
	ﻭم	ﻊ ذلك	 ،ﻓﻱ ب	ﻌض 	ﺍلحﺎالت 	ﺍلتﻱ ال ﻱتم 	ﻓﻱﻬﺎ ت	ﻐطﻱﺔ ر	ﻋﺎﻱﺔ 	ﺍلمرضﻯ
	ﺍلد	ﺍ	ﺧلﻱﻱن ،قد ند	ﻓ	ﻊ 	ﻓﻱ ب	ﻌض 	ﺍلحﺎالت مقﺎبل 	ﺍل	ﺧدمﺎت 	ﺍلتﻱ تحصل
	ﻋلﻱﻬﺎ 	ﻓﻱ 	ﺃثنﺎ؏ 	ﻭﺟ	ﻭدك 	ﻓﻱ 	ﺍلمستش	ﻓﻯ 	ﺃ	ﻭ مر	ﻓ	ﻕ 	ﺍلتمرﻱض .لمزﻱد من
	ﺍلت	ﻓﺎصﻱل	 ،ﺍتصل ب	ﺧدمﺎت 	ﺍأل	ﻋضﺎ؏.
نتحمل تكﺎلﻱ	ﻑ 	ﺍل	ﺧدمﺎت 	ﺍلتﺎلﻱﺔ	 ،ﻭربمﺎ 	ﺧدمﺎت 	ﺃ	ﺧرﻯ ﻏﻱر مدرﺟﺔ ﻫنﺎ:
• 	ﺧدمﺎت 	ﺍلطبﻱﺏ
• 	ﺍال	ﺧتبﺎر	ﺍت 	ﺍلتش	ﺧﻱصﻱﺔ ،مثل 	ﺍل	ﻓح	ﻭصﺎت 	ﺍلم	ﺧتبرﻱﺔ
• 	ﺍل	ﻌ	ﻼج بﺎألش	ﻌﺔ 	ﺍلسﻱنﻱﺔ 	ﻭ	ﺍلر	ﺍدﻱ	ﻭم 	ﻭ	ﺍلنظﺎ	ﺋر ،بمﺎ 	ﻓﻱ ذلك
	ﺍل	ﺧدمﺎت 	ﻭ	ﺍلم	ﻭ	ﺍد 	ﺍل	ﺧﺎصﺔ بﺎل	ﻓنﻱ
• 	ﺍلضمﺎد	ﺍت 	ﺍلﺟر	ﺍحﻱﺔ
• 	ﺍلشر	ﺍ	ﺋ	ﺢ 	ﻭ	ﺍلﺟبﺎ	ﺋر 	ﻭ	ﺍألﺟﻬزة 	ﺍأل	ﺧرﻯ 	ﺍلمست	ﺧدمﺔ للكس	ﻭر
	ﻭ	ﺍن	ﺧ	ﻼع م	ﻓصل 	ﺍل	ﻌظم
• 	ﺍألﺟﻬزة 	ﺍلت	ﻌ	ﻭﻱضﻱﺔ 	ﻭ	ﺃﺟﻬزة 	ﺍلتق	ﻭﻱم ،ب	ﺧ	ﻼ	ﻑ 	ﺍألسنﺎن ،بمﺎ 	ﻓﻱ
ذلك 	ﺍستبد	ﺍل ﻫذه 	ﺍألﺟﻬزة 	ﺃ	ﻭ 	ﺇص	ﻼحﻬﺎ .ﻫذه ﻫﻱ 	ﺍألﺟﻬزة 	ﺍلتﻱ
تحل محل كل 	ﺃ	ﻭ ﺟز؏ ممﺎ ﻱلﻱ:
	 oﻋض	ﻭ ﺟسم د	ﺍ	ﺧلﻱ )بمﺎ 	ﻓﻱ ذلك 	ﺍألنسﺟﺔ 	ﺍلمتﺟﺎ	ﻭرة( ،أ	ﻭ
	 oﻭظﻱ	ﻓﺔ 	ﻋض	ﻭ د	ﺍ	ﺧلﻱ 	ﻓﻱ 	ﺍلﺟسم م	ﻌطل 	ﺃ	ﻭ ض	ﻌﻱ	ﻑ 	ﺍألد	ﺍ؏.
• 	ﺍلسﺎ	ﻕ 	ﻭ	ﺍلذر	ﺍع 	ﻭ	ﺍلظﻬر 	ﻭد	ﻋﺎمﺎت 	ﺍلرقبﺔ 	ﻭ	ﺃحزمﺔ 	ﺍل	ﻓت	ﻕ 	ﻭ	ﺍألرﺟل
	ﻭ	ﺍألذرع 	ﻭ	ﺍل	ﻌﻱ	ﻭن 	ﺍالصطنﺎ	ﻋﻱﺔ .ﻱتضمن ذلك 	ﻋملﻱﺎت 	ﺍلضبط
	ﻭ	ﺍإلص	ﻼ	ﺡ 	ﻭ	ﺍالستبد	ﺍل 	ﺍل	ﻼزمﺔ بسبﺏ 	ﺍلكسر 	ﺃ	ﻭ 	ﺍلت	ﺁكل 	ﺃ	ﻭ 	ﺍل	ﻓقد	ﺍن
	ﺃ	ﻭ 	ﺍلت	ﻐﻱﻱر 	ﻓﻱ حﺎلتك
• 	ﺍل	ﻌ	ﻼج 	ﺍلطبﻱ	ﻌﻱ 	ﻭ	ﻋ	ﻼج 	ﺍلنط	ﻕ 	ﻭ	ﺍل	ﻌ	ﻼج 	ﺍلمﻬنﻱ

?

إذا كانت لديﻙ أﻱ أسئلﺔ ،ﻱرﺟﻯ 	ﺍالتصﺎل بمسﺅ	ﻭلﻱ Anthem MediBlue Full Dual Advantage
)	 (HMO D-SNPﻋلﻯ 	ﺍلرقم ) ،1-833-707-3129 (TTY: 711بد	ﺍﻱﺔ من 	ﺍلسﺎ	ﻋﺔ  8صبﺎحﺎ حتﻯ 	ﺍلسﺎ	ﻋﺔ 8
مسﺎ؏ 	ﻋلﻯ مد	ﺍر 	ﺍألسب	ﻭع )مﺎ 	ﻋد	ﺍ 	ﺃﻱﺎم 	ﻋﻱد 	ﺍلشكر 	ﻭ	ﻋﻱد 	ﺍلمﻱ	ﻼد( بد	ﺍﻱﺔ من 	 1ﺃكت	ﻭبر حتﻯ  31مﺎرس	 ،ﻭمن
	ﺍالثنﻱن حتﻯ 	ﺍلﺟم	ﻌﺔ )مﺎ 	ﻋد	ﺍ 	ﺃﻱﺎم 	ﺍإلﺟﺎز	ﺍت( من 	 1ﺃبرﻱل حتﻯ  30سبتمبر	 .ﺍلمكﺎلمﺔ مﺟﺎنﻱﺔ .لمزيد من
المﻌل	ﻭمات ،ت	ﻓضل بزﻱﺎرة ﻫذ	ﺍ 	ﺍلم	ﻭق	ﻊ .shop.anthem.com/medicare/ca
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) Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNPك ﺗ	ﻳب اﻷغضا ء

اﻟﻑﺻل  :4ﻣﺨطط اﻟﻣﺯا	ﻳا

الﺟدمات التﻱ تدف	ﻊ ﺟطتنا مﻗابلﻬا
مستلزمات 	ﻭﺟدمات مرض الكلﻯ

ما يلزمﻙ دفﻌﻪ
$0

ند	ﻓ	ﻊ مقﺎبل 	ﺍل	ﺧدمﺎت 	ﺍلتﺎلﻱﺔ:
• 	ﺧدمﺎت 	ﺍلتثقﻱ	ﻑ 	ﺍل	ﺧﺎصﺔ بمرض 	ﺍلكلﻯ لت	ﻌلﻱم ر	ﻋﺎﻱﺔ 	ﺍلكلﻯ
	ﻭمسﺎ	ﻋدتك 	ﻓﻱ 	ﺍت	ﺧﺎذ 	ﺍلقر	ﺍر	ﺍت 	ﺍلمنﺎسبﺔ بشﺄن 	ﺍلر	ﻋﺎﻱﺔ .ﻱﺟﺏ 	ﺃن
تك	ﻭن مصﺎبﺎ بمرض 	ﺍلكلﻯ 	ﺍلمزمن من 	ﺍلمرحلﺔ 	ﺍلر	ﺍب	ﻌﺔ 	ﻭﻱﺟﺏ
	ﻋلﻯ طبﻱبك 	ﺇحﺎلتك .نق	ﻭم بت	ﻐطﻱﺔ مﺎ ﻱصل 	ﺇلﻯ ست ﺟلسﺎت من
	ﺧدمﺎت 	ﺍلتثقﻱ	ﻑ 	ﺍل	ﺧﺎصﺔ بمرض 	ﺍلكلﻯ.
• 	ﻋ	ﻼﺟﺎت ﻏسﻱل 	ﺍلكلﻯ 	ﻓﻱ 	ﺍل	ﻌﻱﺎد	ﺍت 	ﺍل	ﺧﺎرﺟﻱﺔ ،بمﺎ 	ﻓﻱ ذلك 	ﻋ	ﻼﺟﺎت
ﻏسﻱل 	ﺍلكلﻯ 	ﻋند 	ﺍل	ﺧر	ﻭج مﺅقتﺎ من منطقﺔ 	ﺍل	ﺧدمﺔ ،كمﺎ ﻫ	ﻭ م	ﻭض	ﺢ
	ﻓﻱ الفصل  3من دلﻱل 	ﺍأل	ﻋضﺎ؏ 	ﺍل	ﺧﺎص بك	 ،ﺃ	ﻭ 	ﻋندمﺎ ﻱك	ﻭن مقدم
ﻫذه 	ﺍل	ﺧدمﺔ ﻏﻱر متﺎ	ﺡ مﺅقتﺎ 	ﺃ	ﻭ ﻱت	ﻌذر 	ﺍل	ﻭص	ﻭل 	ﺇلﻱ	ﻪ.
• 	ﻋ	ﻼﺟﺎت ﻏسﻱل 	ﺍلكلﻯ للمرﻱض 	ﺍلد	ﺍ	ﺧلﻱ 	ﺇذ	ﺍ تم 	ﺇد	ﺧﺎلك كمرﻱض
د	ﺍ	ﺧلﻱ 	ﺇلﻯ مستش	ﻓﻯ للر	ﻋﺎﻱﺔ 	ﺍل	ﺧﺎصﺔ
• تدرﻱﺏ 	ﺍل	ﻐسﻱل 	ﺍلكل	ﻭﻱ 	ﺍلذ	ﺍتﻱ	 ،ﻭ	ﺍلذﻱ ﻱتضمن تدرﻱبك 	ﺃنت 	ﻭ	ﺃﻱ
ش	ﺧص ﻱسﺎ	ﻋدك 	ﻋلﻯ 	ﻋ	ﻼﺟﺎت ﻏسﻱل 	ﺍلكلﻯ بﺎلمنزل
• مستلزمﺎت 	ﻭ	ﺃﺟﻬزة 	ﺍل	ﻐسﻱل 	ﺍلكل	ﻭﻱ 	ﺍلمنزلﻱ
• 	ﺧدمﺎت د	ﻋم منزلﻱ م	ﻌﻱنﺔ مثل 	ﺍلزﻱﺎر	ﺍت 	ﺍلضر	ﻭرﻱﺔ من قبل
	ﺍل	ﻌﺎملﻱن 	ﺍلمدربﻱن بمﺟﺎل ﻏسﻱل 	ﺍلكلﻯ للتحق	ﻕ من 	ﻋملﻱﺎت
	ﺍل	ﻐسﻱل 	ﺍلمنزلﻱ 	ﺍل	ﺧﺎص بك 	ﻭللمسﺎ	ﻋدة 	ﻓﻱ 	ﺍلحﺎالت 	ﺍلطﺎر	ﺋﺔ
	ﻭل	ﻓحص م	ﻌد	ﺍت 	ﻭ	ﻭحد	ﺍت 	ﺍإلمد	ﺍد بﺎلمﻱﺎه 	ﺍل	ﺧﺎصﺔ بﺎل	ﻐسﻱل.
تد	ﻓ	ﻊ مﻱزة 	ﺃد	ﻭﻱﺔ 	ﺍلﺟز؏  Bمن برنﺎم	ﺞ  Medicareمقﺎبل ب	ﻌض 	ﺃد	ﻭﻱﺔ
ﻏسﻱل 	ﺍلكلﻯ .للحص	ﻭل 	ﻋلﻯ م	ﻌل	ﻭمﺎت ،ر	ﺍﺟ	ﻊ "	ﺃد	ﻭﻱﺔ 	ﺍل	ﻭص	ﻓﺎت
	ﺍلطبﻱﺔ بﺎلﺟز؏  Bمن برنﺎم	ﺞ 	 "Medicareﻓﻱ ﻫذ	ﺍ 	ﺍلم	ﺧطط.

?

إذا كانت لديﻙ أﻱ أسئلﺔ ،ﻱرﺟﻯ 	ﺍالتصﺎل بمسﺅ	ﻭلﻱ Anthem MediBlue Full Dual Advantage
)	 (HMO D-SNPﻋلﻯ 	ﺍلرقم ) ،1-833-707-3129 (TTY: 711بد	ﺍﻱﺔ من 	ﺍلسﺎ	ﻋﺔ  8صبﺎحﺎ حتﻯ 	ﺍلسﺎ	ﻋﺔ 8
مسﺎ؏ 	ﻋلﻯ مد	ﺍر 	ﺍألسب	ﻭع )مﺎ 	ﻋد	ﺍ 	ﺃﻱﺎم 	ﻋﻱد 	ﺍلشكر 	ﻭ	ﻋﻱد 	ﺍلمﻱ	ﻼد( بد	ﺍﻱﺔ من 	 1ﺃكت	ﻭبر حتﻯ  31مﺎرس	 ،ﻭمن
	ﺍالثنﻱن حتﻯ 	ﺍلﺟم	ﻌﺔ )مﺎ 	ﻋد	ﺍ 	ﺃﻱﺎم 	ﺍإلﺟﺎز	ﺍت( من 	 1ﺃبرﻱل حتﻯ  30سبتمبر	 .ﺍلمكﺎلمﺔ مﺟﺎنﻱﺔ .لمزيد من
المﻌل	ﻭمات ،ت	ﻓضل بزﻱﺎرة ﻫذ	ﺍ 	ﺍلم	ﻭق	ﻊ .shop.anthem.com/medicare/ca
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) Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNPك ﺗ	ﻳب اﻷغضا ء

اﻟﻑﺻل  :4ﻣﺨطط اﻟﻣﺯا	ﻳا

الﺟدمات التﻱ تدف	ﻊ ﺟطتنا مﻗابلﻬا
فحص سرطان الرئﺔ

ما يلزمﻙ دفﻌﻪ
$0

تد	ﻓ	ﻊ 	ﺧطتنﺎ مقﺎبل 	ﻓحص سرطﺎن 	ﺍلر	ﺋﺔ كل  12شﻬر	ﺍ 	ﻓﻱ حﺎلﺔ:
• كنت تبل	ﻎ من 	ﺍل	ﻌمر 	 50ﺇلﻯ 	 77ﻋﺎمﺎ	 ،ﻭ
• ستق	ﻭم بزﻱﺎرة 	ﺍستشﺎرﻱﺔ 	ﻭ	ﺧﺎصﺔ بﺎت	ﺧﺎذ 	ﺍلقر	ﺍر 	ﺍلمشترك بﺎلذﻫﺎﺏ
	ﺇلﻯ طبﻱبك 	ﺃ	ﻭ مقدم 	ﺧدمﺎت مﺅﻫل 	ﺁ	ﺧر	 ،ﻭ
• قمت بتد	ﺧﻱن 	 1ﻋلبﺔ سﺟﺎ	ﺋر 	ﻋلﻯ 	ﺍألقل ﻱ	ﻭمﻱﺎ لمدة  20سنﺔ د	ﻭن
ظﻬ	ﻭر 	ﻋ	ﻼمﺎت 	ﺃ	ﻭ 	ﺃ	ﻋر	ﺍض 	ﺍإلصﺎبﺔ بسرطﺎن 	ﺍلر	ﺋﺔ 	ﺃ	ﻭ تد	ﺧن
	ﺍآلن 	ﺃ	ﻭ 	ﺃقل	ﻌت 	ﻋن 	ﺍلتد	ﺧﻱن 	ﺧ	ﻼل 	ﺁ	ﺧر 	 15ﻋﺎمﺎ.
ب	ﻌد 	ﺍل	ﻓحص 	ﺍأل	ﻭل ،ستد	ﻓ	ﻊ 	ﺧطتنﺎ مقﺎبل 	ﻓحص 	ﺁ	ﺧر كل 	ﻋﺎم من
	ﺧ	ﻼل طلﺏ كتﺎبﻱ من طبﻱبك 	ﺃ	ﻭ مقدم 	ﺧدمﺎت مﺅﻫل 	ﺁ	ﺧر.
ال	ﻭ	ﺞبات   -بﻌد الﺟر	ﻭج من المستشفﻯ

$0

ب	ﻌد 	ﺧر	ﻭﺟك من 	ﺇقﺎمﺔ 	ﺍلمرضﻯ 	ﺍلد	ﺍ	ﺧلﻱﻱن 	ﻓﻱ مستش	ﻓﻯ 	ﺃ	ﻭ منشﺄة
تمرﻱض مت	ﺧصص مﺎﻫر	 ،ﻓقد تك	ﻭن مﺅﻫ	ﻼ للحص	ﻭل 	ﻋلﻯ 	ﻭﺟبﺎت م	ﻐذﻱﺔ
مسبقﺔ 	ﺍلتﺟﻬﻱز مﺟمدة 	ﻭ	ﺍلتﻱ ﻱتم تسلﻱمﻬﺎ لك مﺟﺎنﺎ	 .ﻭب	ﻌد قضﺎ؏ لﻱلﺔ 	ﻓﻱ
مستش	ﻓﻯ 	ﺃ	ﻭ مر	ﻓ	ﻕ تمرﻱض مﺎﻫر ،قد ﻱتم 	ﺍالتصﺎل بك من قبل 	ﺍل	ﺧطﺔ 	ﺃ	ﻭ
	ﺃحد ممثلﻱﻬﺎ ،لم	ﻌر	ﻓﺔ مﺎ 	ﺇذ	ﺍ كنت ترﻏﺏ 	ﻓﻱ 	ﺍلحص	ﻭل 	ﻋلﻯ ﻫذه 	ﺍلمﻱزة.
بدال من ذلك ،ﻱمكنك 	ﺃنت 	ﺃ	ﻭ مقدم 	ﺍل	ﺧدمﺔ/منس	ﻕ 	ﺍلر	ﻋﺎﻱﺔ 	ﺍالتصﺎل
ب	ﺧدمﺎت 	ﺍأل	ﻋضﺎ؏ ب	ﻌد 	ﺧر	ﻭﺟك 	ﻭسﻱسﺎ	ﻋد 	ﺃحد 	ﺍلممثلﻱن 	ﻓﻱ م	ﻌر	ﻓﺔ مﺎ 	ﺇذ	ﺍ
كنت مﺅﻫ	ﻼ للحص	ﻭل 	ﻋلﻯ 	ﺍلمﻱزة 	ﻭترتﻱﺏ 	ﺍالتصﺎل بك إلكمﺎل 	ﺍلتقﻱﻱم
	ﺍل	ﻐذ	ﺍ	ﺋﻱ 	ﻭتحدﻱد م	ﻭ	ﻋد تسلﻱم 	ﻭﺟبﺎتك.

مﺎ ﻱصل 	ﺇلﻯ 	 2ﻭﺟبﺔ
ﻱ	ﻭمﻱﺎ لمدة 	 7ﺃﻱﺎم ب	ﻌد
	ﺧر	ﻭﺟك من 	ﺍلمستش	ﻓﻯ
	ﺃ	ﻭ مر	ﻓ	ﻕ .SNF

حتﻯ نتمكن من تقدﻱم مز	ﺍﻱﺎ 	ﻭﺟبﺎت 	ﺍلط	ﻌﺎم 	ﺍل	ﺧﺎصﺔ بك ،قد نحتﺎج نحن،
	ﺃ	ﻭ 	ﺃﻱ طر	ﻑ ثﺎلث ﻱ	ﻌمل بﺎلنﻱﺎبﺔ 	ﻋنﺎ	 ،ﺇلﻯ 	ﺍالتصﺎل بك بﺎست	ﺧد	ﺍم رقم
	ﺍلﻬﺎت	ﻑ 	ﺍلذﻱ قدمت	ﻪ لتﺄكﻱد ت	ﻓﺎصﻱل 	ﺍلشحن 	ﻭ	ﺃﻱ متطلبﺎت ﻏذ	ﺍ	ﺋﻱﺔ.
قد تتم ت	ﻐطﻱﺔ 	ﺍل	ﺧدمﺎت 	ﺍإلضﺎ	ﻓﻱﺔ 	ﻭ	ﻓقﺎ لمز	ﺍﻱﺎ 	ﻭ	ﺇرشﺎد	ﺍت Medi-Cal

	ﺍل	ﺧﺎصﺔ بك .ﻱرﺟﻯ 	ﺍالتصﺎل بمنس	ﻕ 	ﺍلر	ﻋﺎﻱﺔ 	ﺍل	ﺧﺎص بك للحص	ﻭل
	ﻋلﻯ 	ﺍلت	ﻓﺎصﻱل.

?

إذا كانت لديﻙ أﻱ أسئلﺔ ،ﻱرﺟﻯ 	ﺍالتصﺎل بمسﺅ	ﻭلﻱ Anthem MediBlue Full Dual Advantage
)	 (HMO D-SNPﻋلﻯ 	ﺍلرقم ) ،1-833-707-3129 (TTY: 711بد	ﺍﻱﺔ من 	ﺍلسﺎ	ﻋﺔ  8صبﺎحﺎ حتﻯ 	ﺍلسﺎ	ﻋﺔ 8
مسﺎ؏ 	ﻋلﻯ مد	ﺍر 	ﺍألسب	ﻭع )مﺎ 	ﻋد	ﺍ 	ﺃﻱﺎم 	ﻋﻱد 	ﺍلشكر 	ﻭ	ﻋﻱد 	ﺍلمﻱ	ﻼد( بد	ﺍﻱﺔ من 	 1ﺃكت	ﻭبر حتﻯ  31مﺎرس	 ،ﻭمن
	ﺍالثنﻱن حتﻯ 	ﺍلﺟم	ﻌﺔ )مﺎ 	ﻋد	ﺍ 	ﺃﻱﺎم 	ﺍإلﺟﺎز	ﺍت( من 	 1ﺃبرﻱل حتﻯ  30سبتمبر	 .ﺍلمكﺎلمﺔ مﺟﺎنﻱﺔ .لمزيد من
المﻌل	ﻭمات ،ت	ﻓضل بزﻱﺎرة ﻫذ	ﺍ 	ﺍلم	ﻭق	ﻊ .shop.anthem.com/medicare/ca
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) Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNPك ﺗ	ﻳب اﻷغضا ء

اﻟﻑﺻل  :4ﻣﺨطط اﻟﻣﺯا	ﻳا

الﺟدمات التﻱ تدف	ﻊ ﺟطتنا مﻗابلﻬا
الﻌ	ﻼج بالتﻐذيﺔ الطبيﺔ

ما يلزمﻙ دفﻌﻪ
$0

ﻫذه 	ﺍلمﻱزة م	ﺧصصﺔ ل	ﻸش	ﺧﺎص 	ﺍلذﻱن لدﻱﻬم مرض 	ﺍلسكرﻱ 	ﺃ	ﻭ
مرضﻯ 	ﺍلكلﻯ من د	ﻭن 	ﺍلحﺎﺟﺔ لل	ﻐسﻱل .كمﺎ 	ﺃنﻬﺎ 	ﺧﺎصﺔ ب	ﻌملﻱﺔ
زرع 	ﺍلكلﻯ 	ﻋند 	ﺍإلحﺎلﺔ من ﺟﺎنﺏ طبﻱبك.
نتحمل تكﺎلﻱ	ﻑ ث	ﻼث سﺎ	ﻋﺎت من 	ﺍل	ﺧدمﺎت 	ﺍالستشﺎرﻱﺔ 	ﺍلش	ﺧصﻱﺔ
	ﺧ	ﻼل 	ﺍل	ﻌﺎم 	ﺍأل	ﻭل 	ﺍلذﻱ تتلقﻯ 	ﻓﻱ	ﻪ 	ﺧدمﺎت 	ﺍل	ﻌ	ﻼج بﺎلت	ﻐذﻱﺔ 	ﺍلطبﻱﺔ
بم	ﻭﺟﺏ  .Medicareقد ن	ﻭ	ﺍ	ﻓ	ﻕ 	ﻋلﻯ 	ﺧدمﺎت 	ﺇضﺎ	ﻓﻱﺔ 	ﺇذ	ﺍ كﺎنت
ضر	ﻭرﻱﺔ طبﻱﺎ.
ند	ﻓ	ﻊ مقﺎبل سﺎ	ﻋتﻱن لل	ﺧدمﺎت 	ﺍالستشﺎرﻱﺔ 	ﺍلش	ﺧصﻱﺔ كل 	ﻋﺎم ب	ﻌد ذلك.
	ﻓﻱ حﺎل ت	ﻐﻱر حﺎلتك 	ﺃ	ﻭ 	ﻋ	ﻼﺟك 	ﺃ	ﻭ تش	ﺧﻱصك	 ،ﻓﺈن	ﻪ ﻱمكنك 	ﺍلحص	ﻭل
	ﻋلﻯ سﺎ	ﻋﺎت 	ﺇضﺎ	ﻓﻱﺔ من 	ﺍل	ﻌ	ﻼج من 	ﺧ	ﻼل 	ﺇحﺎلﺔ من طبﻱبك .ﻱﺟﺏ
	ﻋلﻯ 	ﺍلطبﻱﺏ 	ﻭص	ﻑ ﻫذه 	ﺍل	ﺧدمﺎت 	ﻭتﺟدﻱد 	ﺍإلحﺎلﺔ 	ﻓﻱ كل 	ﻋﺎم 	ﻓﻱ
حﺎل كﺎن 	ﻋ	ﻼﺟك ضر	ﻭرﻱﺎ 	ﻓﻱ 	ﺍل	ﻌﺎم 	ﺍلتق	ﻭﻱمﻱ 	ﺍلتﺎلﻱ .قد ن	ﻭ	ﺍ	ﻓ	ﻕ 	ﻋلﻯ
	ﺧدمﺎت 	ﺇضﺎ	ﻓﻱﺔ 	ﺇذ	ﺍ كﺎنت ضر	ﻭرﻱﺔ طبﻱﺎ.
	ﻭسائل الدﻋم الم	ﺞتمﻌﻱ فﻱ Medicare

	ﻋلﻯ 	ﺍلرﻏم من 	ﺃن مز	ﺍﻱﺎ 	ﺧطتك مصممﺔ لت	ﻐطﻱﺔ مﺎ سﻱ	ﻐطﻱ	ﻪ برنﺎم	ﺞ
 ،Medicareبﺎإلضﺎ	ﻓﺔ 	ﺇلﻯ ب	ﻌض 	ﺍلمز	ﺍﻱﺎ 	ﺍلتكمﻱلﻱﺔ 	ﺍإلضﺎ	ﻓﻱﺔ كمﺎ ﻫ	ﻭ
م	ﻭض	ﺢ 	ﻓﻱ ﻫذه 	ﺍلشبكﺔ 	 ،ﻓقد تحتﺎج 	ﺇلﻯ مسﺎ	ﻋدة 	ﺇضﺎ	ﻓﻱﺔ.
بص	ﻓتك 	ﻋض	ﻭ	ﺍ ،ت	ﻭ	ﻓر 	ﺧطتك د	ﻋم 	ﻓرﻱ	ﻕ 	ﺍلت	ﻭ	ﻋﻱﺔ بﺎلم	ﻭ	ﺍرد 	ﺍلمﺟتم	ﻌﻱﺔ
للمسﺎ	ﻋدة 	ﻋلﻯ سد 	ﺍل	ﻓﺟ	ﻭة بﻱن 	ﺍلمز	ﺍﻱﺎ 	ﺍلطبﻱﺔ 	ﻭ	ﺍلم	ﻭ	ﺍرد 	ﺍلمتﺎحﺔ لك 	ﻓﻱ
مﺟتم	ﻌك .سﻱسﺎ	ﻋدك 	ﻓرﻱ	ﻕ د	ﻋم 	ﺍلم	ﻭ	ﺍرد 	ﺍلمﺟتم	ﻌﻱﺔ من Medicare
من 	ﺧ	ﻼل ت	ﻭ	ﻓﻱر 	ﺍلم	ﻌل	ﻭمﺎت 	ﻭ	ﺍلتثقﻱ	ﻑ ح	ﻭل 	ﺍل	ﺧدمﺎت 	ﺍلمﺟتم	ﻌﻱﺔ
	ﻭبر	ﺍم	ﺞ 	ﺍلد	ﻋم 	ﻓﻱ منطقتك.
لل	ﻭص	ﻭل 	ﺇلﻯ ﻫذه 	ﺍلمﻱزة	 ،ﺍتصل ب	ﺧدمﺎت 	ﺍأل	ﻋضﺎ؏ 	ﻭ	ﺍطلﺏ 	ﻓرﻱ	ﻕ
د	ﻋم 	ﺍلم	ﻭ	ﺍرد 	ﺍلمﺟتم	ﻌﻱﺔ 	ﻓﻱ .Medicare

?

إذا كانت لديﻙ أﻱ أسئلﺔ ،ﻱرﺟﻯ 	ﺍالتصﺎل بمسﺅ	ﻭلﻱ Anthem MediBlue Full Dual Advantage
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مسﺎ؏ 	ﻋلﻯ مد	ﺍر 	ﺍألسب	ﻭع )مﺎ 	ﻋد	ﺍ 	ﺃﻱﺎم 	ﻋﻱد 	ﺍلشكر 	ﻭ	ﻋﻱد 	ﺍلمﻱ	ﻼد( بد	ﺍﻱﺔ من 	 1ﺃكت	ﻭبر حتﻯ  31مﺎرس	 ،ﻭمن
	ﺍالثنﻱن حتﻯ 	ﺍلﺟم	ﻌﺔ )مﺎ 	ﻋد	ﺍ 	ﺃﻱﺎم 	ﺍإلﺟﺎز	ﺍت( من 	 1ﺃبرﻱل حتﻯ  30سبتمبر	 .ﺍلمكﺎلمﺔ مﺟﺎنﻱﺔ .لمزيد من
المﻌل	ﻭمات ،ت	ﻓضل بزﻱﺎرة ﻫذ	ﺍ 	ﺍلم	ﻭق	ﻊ .shop.anthem.com/medicare/ca
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الﺟدمات التﻱ تدف	ﻊ ﺟطتنا مﻗابلﻬا
برنام	ﺦ ال	ﻭﻗايﺔ من مرض السكرﻱ من Medicare

$0

تد	ﻓ	ﻊ 	ﺧطتنﺎ تكل	ﻓﺔ 	ﺧدمﺎت برنﺎم	ﺞ 	ﺍل	ﻭقﺎﻱﺔ من مرض 	ﺍلسكرﻱ
)	 .(MDPPﻭقد تم تصمﻱم  MDPPلمسﺎ	ﻋدتك 	ﻋلﻯ زﻱﺎدة 	ﺍلسل	ﻭك
	ﺍلصحﻱ	 .ﻭﻱ	ﻭ	ﻓر تدرﻱبﺎ 	ﻋملﻱﺎ 	ﻋلﻯ مﺎ ﻱلﻱ:
• 	ﺍلت	ﻐﻱﻱر ط	ﻭﻱل 	ﺍلمدﻯ 	ﻓﻱ 	ﺍلنظﺎم 	ﺍل	ﻐذ	ﺍ	ﺋﻱ	 ،ﻭ
• 	ﺍلنشﺎط 	ﺍلبدنﻱ 	ﺍلمتز	ﺍﻱد	 ،ﻭ
• طر	ﻕ للح	ﻓﺎظ 	ﻋلﻯ 	ﻓقد	ﺍن 	ﺍل	ﻭزن 	ﻭ	ﺃسل	ﻭﺏ 	ﺍلحﻱﺎة 	ﺍلصحﻱ.
أد	ﻭيﺔ ال	ﻭصفات الطبيﺔ بال	ﺞز؏  Bمن برنام	ﺦ Medicare

$0

ﻫذه 	ﺍألد	ﻭﻱﺔ م	ﻐطﺎة 	ﻓﻱ 	ﺍلﺟز؏  Bمن برنﺎم	ﺞ  .Medicareتتحمل
	ﺧطتنﺎ تكﺎلﻱ	ﻑ 	ﺍألد	ﻭﻱﺔ 	ﺍلتﺎلﻱﺔ:
• 	ﺍألد	ﻭﻱﺔ 	ﺍلتﻱ ال ت	ﻌطﻱﻬﺎ لن	ﻓسك 	ﻋﺎدة	 ،ﻭﻱتم حقنﻬﺎ 	ﺃ	ﻭ تسرﻱبﻬﺎ
	ﻭرﻱدﻱﺎ 	ﻓﻱ 	ﺃثنﺎ؏ 	ﺍلحص	ﻭل 	ﻋلﻯ 	ﺧدمﺔ من 	ﺍلطبﻱﺏ 	ﺃ	ﻭ 	ﺍل	ﻌﻱﺎد	ﺍت
	ﺍل	ﺧﺎرﺟﻱﺔ بﺎلمستش	ﻓﻯ 	ﺃ	ﻭ مركز 	ﺍلﺟر	ﺍحﺔ 	ﺍلمتنقل.
• 	ﺍألد	ﻭﻱﺔ 	ﺍلتﻱ تتنﺎ	ﻭلﻬﺎ بﺎست	ﺧد	ﺍم م	ﻌد	ﺍت طبﻱﺔ 	ﻋمرة )مثل
	ﺍلب	ﺧﺎ	ﺧﺎت( 	ﺍلتﻱ سمحت بﻬﺎ 	ﺧطتنﺎ
• 	ﻋ	ﻭ	ﺍمل 	ﺍلتﺟلط 	ﺍلتﻱ تحقنﻬﺎ لن	ﻓسك 	ﺇن كنت ت	ﻌﺎنﻱ مرض
	ﺍلﻬﻱم	ﻭ	ﻓﻱلﻱﺎ
• 	ﺍألد	ﻭﻱﺔ 	ﺍلكﺎبتﺔ للﺟﻬﺎز 	ﺍلمنﺎ	ﻋﻱ	 ،ﻓﻱ حﺎل تم تسﺟﻱلك 	ﻓﻱ 	ﺍلﺟز؏
 Aمن 	 Medicareﻓﻱ 	ﻭقت زرع 	ﺍأل	ﻋضﺎ؏
• 	ﺃد	ﻭﻱﺔ ﻫشﺎشﺔ 	ﺍل	ﻌظﺎم 	ﺍلتﻱ ﻱتم حقنﻬﺎ .ند	ﻓ	ﻊ مقﺎبل ﻫذه 	ﺍألد	ﻭﻱﺔ 	ﻓﻱ
حﺎل كنت م	ﻼزمﺎ للمنزل 	ﻭكﺎن لدﻱك كسر بﺎل	ﻌظم ﻱصد	ﻕ 	ﺍلطبﻱﺏ
	ﻋلﻯ 	ﺃن	ﻪ ل	ﻪ 	ﻋ	ﻼقﺔ ﻫشﺎشﺔ 	ﺍل	ﻌظﺎم 	ﺍلتﺎلﻱﺔ النقطﺎع 	ﺍلطمث 	ﻭال
ﻱمكنك حقن 	ﺍلد	ﻭ	ﺍ؏ بن	ﻓسك
• 	ﺍلمستضد	ﺍت
تتب	ﻊ 	ﻫذه الميزة فﻱ الصفحﺔ التاليﺔ

?
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أد	ﻭيﺔ ال	ﻭصفات الطبيﺔ بال	ﺞز؏  Bمن برنام	ﺦ ) Medicareيتب	ﻊ)
• 	ﺃد	ﻭﻱﺔ م	ﻌﻱنﺔ مضﺎدة للسرطﺎن تﺅ	ﺧذ 	ﻋن طرﻱ	ﻕ 	ﺍل	ﻓم 	ﻭ	ﺃد	ﻭﻱﺔ
مضﺎدة لل	ﻐثﻱﺎن
• ب	ﻌض 	ﺍألد	ﻭﻱﺔ 	ﺍلمست	ﺧدمﺔ ل	ﻐسﻱل 	ﺍلكلﻯ 	ﻓﻱ 	ﺍلمنزل ،بمﺎ 	ﻓﻱ ذلك
	ﺍلﻬﻱبﺎرﻱن	 ،ﻭترﻱﺎ	ﻕ 	ﺍلﻬﻱبﺎرﻱن )	ﻋند 	ﺍلضر	ﻭرة 	ﺍلطبﻱﺔ(	 ،ﻭ	ﺍلت	ﺧدﻱر
	ﺍلم	ﻭض	ﻌﻱ	 ،ﻭ	ﻋ	ﻭ	ﺍمل تح	ﻓﻱز تك	ﻭن 	ﺍلكرﻱﺎت 	ﺍلحمر
• تسرﻱﺏ 	ﺍل	ﻐل	ﻭب	ﻭلﻱن 	ﺍلمنﺎ	ﻋﻱ د	ﺍ	ﺧل 	ﺍل	ﻭرﻱد لل	ﻌ	ﻼج 	ﺍلمنزلﻱ
ألمر	ﺍض نقص 	ﺍلمنﺎ	ﻋﺔ 	ﺍأل	ﻭلﻱﺔ
نحن ن	ﻐطﻱ 	ﺃﻱضﺎ ب	ﻌض 	ﺍللقﺎحﺎت 	ﻓﻱ 	ﺇطﺎر مز	ﺍﻱﺎ 	ﺍألد	ﻭﻱﺔ 	ﺍلتﻱ تستلزم
	ﻭص	ﻓﺔ طبﻱﺔ من 	ﺍلﺟز؏ 	 Bﻭ	ﺍلﺟز؏  Dمن برنﺎم	ﺞ .Medicare
الفصل  5من كتﻱﺏ 	ﺍأل	ﻋضﺎ؏ ﻱشر	ﺡ مز	ﺍﻱﺎ 	ﺍألد	ﻭﻱﺔ 	ﺍلتﻱ تستلزم
	ﻭص	ﻓﺔ طبﻱﺔ للمرضﻯ 	ﺍل	ﺧﺎرﺟﻱﻱن .كمﺎ ﻱ	ﻭض	ﺢ 	ﺍلق	ﻭ	ﺍ	ﻋد 	ﺍلتﻱ ﻱت	ﻌﻱن
	ﻋلﻱك 	ﺍتبﺎ	ﻋﻬﺎ لت	ﻐطﻱﺔ 	ﺍل	ﻭص	ﻓﺎت.
ﻱ	ﻭض	ﺢ الفصل  6من كتﻱﺏ 	ﺍأل	ﻋضﺎ؏ مﺎ تد	ﻓ	ﻌ	ﻪ للحص	ﻭل 	ﻋلﻯ 	ﺃد	ﻭﻱﺔ
	ﻭص	ﻓﺎت 	ﺍلمرضﻯ 	ﺍل	ﺧﺎرﺟﻱﻱن من 	ﺧ	ﻼل 	ﺧطتنﺎ.
مرفق الرﻋايﺔ التمريضيﺔ

$0

مر	ﻓ	ﻕ 	ﺍلتمرﻱض )	 (NFﻋبﺎرة 	ﻋن مكﺎن ﻱقدم 	ﺍلر	ﻋﺎﻱﺔ ل	ﻸش	ﺧﺎص
	ﺍلذﻱن ال ﻱمكنﻬم 	ﺍلحص	ﻭل 	ﻋلﻯ 	ﺍلر	ﻋﺎﻱﺔ 	ﺍل	ﺧﺎصﺔ بﻬم 	ﻓﻱ 	ﺍلمنزل
	ﻭلكنﻬم ال ﻱحتﺎﺟ	ﻭن 	ﺇلﻯ د	ﺧ	ﻭل 	ﺍلمستش	ﻓﻯ.
تشمل 	ﺍل	ﺧدمﺎت 	ﺍلتﻱ ند	ﻓ	ﻊ مقﺎبلﻬﺎ	 ،ﻋلﻯ سبﻱل 	ﺍلمثﺎل ال 	ﺍلحصر ،مﺎ ﻱلﻱ:
• 	ﺍل	ﻐر	ﻓﺔ شب	ﻪ 	ﺍل	ﺧﺎصﺔ )	ﺃ	ﻭ ﻏر	ﻓﺔ 	ﺧﺎصﺔ 	ﺇذ	ﺍ كﺎنت ضر	ﻭرﻱﺔ طبﻱﺎ(
• 	ﺍل	ﻭﺟبﺎت ،بمﺎ 	ﻓﻱ ذلك 	ﺍألنظمﺔ 	ﺍل	ﻐذ	ﺍ	ﺋﻱﺔ 	ﺍل	ﺧﺎصﺔ
• 	ﺧدمﺎت 	ﺍلتمرﻱض
• 	ﺍل	ﻌ	ﻼج 	ﺍلطبﻱ	ﻌﻱ 	ﻭ	ﺍلمﻬنﻱ 	ﻭ	ﻋ	ﻼج 	ﺍلنط	ﻕ
تتب	ﻊ 	ﻫذه الميزة فﻱ الصفحﺔ التاليﺔ

?

إذا كانت لديﻙ أﻱ أسئلﺔ ،ﻱرﺟﻯ 	ﺍالتصﺎل بمسﺅ	ﻭلﻱ Anthem MediBlue Full Dual Advantage
)	 (HMO D-SNPﻋلﻯ 	ﺍلرقم ) ،1-833-707-3129 (TTY: 711بد	ﺍﻱﺔ من 	ﺍلسﺎ	ﻋﺔ  8صبﺎحﺎ حتﻯ 	ﺍلسﺎ	ﻋﺔ 8
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مرفق الرﻋايﺔ التمريضيﺔ )يتب	ﻊ)
• 	ﺍل	ﻌ	ﻼج 	ﺍلتن	ﻓسﻱ
• 	ﺍألد	ﻭﻱﺔ 	ﺍلتﻱ تقدم لك كﺟز؏ من 	ﺧطﺔ ر	ﻋﺎﻱتك	) .ﻭﻫذ	ﺍ ﻱتضمن
	ﺍلم	ﻭ	ﺍد 	ﺍلمت	ﻭ	ﻓرة بشكل طبﻱ	ﻌﻱ 	ﻓﻱ 	ﺍلﺟسم مثل 	ﻋ	ﻭ	ﺍمل تﺟلط 	ﺍلدم(.
• 	ﺍلدم ،بمﺎ 	ﻓﻱ ذلك 	ﺍلت	ﺧزﻱن 	ﻭ	ﺍلنقل
• 	ﺍلمستلزمﺎت 	ﺍلطبﻱﺔ 	ﻭ	ﺍلﺟر	ﺍحﻱﺔ 	ﺍلتﻱ ﻱتم ت	ﻭ	ﻓﻱرﻫﺎ 	ﻋﺎدة من ﺟﺎنﺏ
	ﺍلمر	ﺍ	ﻓ	ﻕ 	ﺍلتمرﻱضﻱﺔ
• 	ﺍل	ﻓح	ﻭصﺎت 	ﺍلم	ﺧتبرﻱﺔ 	ﺍلتﻱ تﺟرﻯ 	ﻋﺎدة 	ﻓﻱ مر	ﺍ	ﻓ	ﻕ 	ﺍلتمرﻱض
• 	ﺍألش	ﻌﺔ 	ﺍلسﻱنﻱﺔ 	ﻭ	ﺧدمﺎت 	ﺍألش	ﻌﺔ 	ﺍأل	ﺧرﻯ 	ﺍلتﻱ تﺟرﻯ 	ﻋﺎدة من
ﺟﺎنﺏ مر	ﺍ	ﻓ	ﻕ 	ﺍلتمرﻱض
• 	ﺍست	ﺧد	ﺍم 	ﺍألﺟﻬزة ،مثل 	ﺍلكر	ﺍسﻱ 	ﺍلمتحركﺔ 	ﺍلتﻱ تت	ﻭ	ﻓر 	ﻋﺎدة من
ﺟﺎنﺏ مر	ﺍ	ﻓ	ﻕ 	ﺍلتمرﻱض
• 	ﺧدمﺎت 	ﺍلطبﻱﺏ	/ﺍلممﺎرس
• 	ﺍلم	ﻌد	ﺍت 	ﺍلطبﻱﺔ 	ﺍلم	ﻌمرة
• 	ﺧدمﺎت 	ﺍألسنﺎن ،بمﺎ 	ﻓﻱ ذلك 	ﺃطقم 	ﺍألسنﺎن
• مز	ﺍﻱﺎ 	ﺍإلبصﺎر
• 	ﻓح	ﻭصﺎت 	ﺍلسم	ﻊ
• ر	ﻋﺎﻱﺔ تق	ﻭﻱم 	ﺍل	ﻌم	ﻭد 	ﺍل	ﻓقرﻱ
• 	ﺧدمﺎت 	ﻋ	ﻼج 	ﺍلقدم
ستحصل 	ﻋﺎدة 	ﻋلﻯ ر	ﻋﺎﻱتك من مر	ﺍ	ﻓ	ﻕ 	ﺍلشبكﺔ	 .ﻭم	ﻊ ذلك ،قد تك	ﻭن قﺎدر	ﺍ
	ﻋلﻯ 	ﺍلحص	ﻭل 	ﻋلﻯ ر	ﻋﺎﻱتك من مر	ﻓ	ﻕ 	ﺧﺎرج 	ﻋن نطﺎ	ﻕ شبكتنﺎ .ﻱمكنك
	ﺍلحص	ﻭل 	ﻋلﻯ 	ﺍلر	ﻋﺎﻱﺔ من 	ﺍألمﺎكن 	ﺍلتﺎلﻱﺔ 	ﺇن قبلت بمبﺎل	ﻎ 	ﺧطتنﺎ:
• د	ﺍر تمرﻱض 	ﺃ	ﻭ مﺟتم	ﻊ ر	ﻋﺎﻱﺔ مستمرة للمتقﺎ	ﻋدﻱن حﻱث ت	ﻌﻱش قبل
ذﻫﺎبك 	ﺇلﻯ 	ﺍلمستش	ﻓﻯ )طﺎلمﺎ 	ﺃن	ﻪ ﻱ	ﻭ	ﻓر ر	ﻋﺎﻱﺔ مر	ﻓ	ﻕ 	ﺍلتمرﻱض(.
• مر	ﻓ	ﻕ 	ﺍلتمرﻱض 	ﺍلذﻱ ﻱ	ﻌﻱش 	ﻓﻱ	ﻪ ز	ﻭﺟك 	ﺃ	ﻭ شرﻱك منزلﻱ 	ﻭقت
م	ﻐﺎدرتك للمستش	ﻓﻯ.

?

إذا كانت لديﻙ أﻱ أسئلﺔ ،ﻱرﺟﻯ 	ﺍالتصﺎل بمسﺅ	ﻭلﻱ Anthem MediBlue Full Dual Advantage
)	 (HMO D-SNPﻋلﻯ 	ﺍلرقم ) ،1-833-707-3129 (TTY: 711بد	ﺍﻱﺔ من 	ﺍلسﺎ	ﻋﺔ  8صبﺎحﺎ حتﻯ 	ﺍلسﺎ	ﻋﺔ 8
مسﺎ؏ 	ﻋلﻯ مد	ﺍر 	ﺍألسب	ﻭع )مﺎ 	ﻋد	ﺍ 	ﺃﻱﺎم 	ﻋﻱد 	ﺍلشكر 	ﻭ	ﻋﻱد 	ﺍلمﻱ	ﻼد( بد	ﺍﻱﺔ من 	 1ﺃكت	ﻭبر حتﻯ  31مﺎرس	 ،ﻭمن
	ﺍالثنﻱن حتﻯ 	ﺍلﺟم	ﻌﺔ )مﺎ 	ﻋد	ﺍ 	ﺃﻱﺎم 	ﺍإلﺟﺎز	ﺍت( من 	 1ﺃبرﻱل حتﻯ  30سبتمبر	 .ﺍلمكﺎلمﺔ مﺟﺎنﻱﺔ .لمزيد من
المﻌل	ﻭمات ،ت	ﻓضل بزﻱﺎرة ﻫذ	ﺍ 	ﺍلم	ﻭق	ﻊ .shop.anthem.com/medicare/ca
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) Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNPك ﺗ	ﻳب اﻷغضا ء

اﻟﻑﺻل  :4ﻣﺨطط اﻟﻣﺯا	ﻳا

الﺟدمات التﻱ تدف	ﻊ ﺟطتنا مﻗابلﻬا
فحص السمنﺔ 	ﻭالﻌ	ﻼج للمحافظﺔ ﻋلﻯ انﺟفاض ال	ﻭزن

ما يلزمﻙ دفﻌﻪ
$0

	ﺇذ	ﺍ كﺎن مﺅشر كتلﺔ 	ﺍلﺟسم 	 30ﺃ	ﻭ 	ﺃكثر ،ند	ﻓ	ﻊ مقﺎبل 	ﺍالستشﺎرة
لمسﺎ	ﻋدتك 	ﻋلﻯ 	ﻓقد	ﺍن 	ﺍل	ﻭزن .ﻱﺟﺏ 	ﻋلﻱك 	ﺍلحص	ﻭل 	ﻋلﻯ 	ﺍالستشﺎرة
	ﻓﻱ مكﺎن 	ﺍلر	ﻋﺎﻱﺔ 	ﺍأل	ﻭلﻱﺔ .بﻬذه 	ﺍلطرﻱقﺔ ،ﻱمكن 	ﺇد	ﺍرة ذلك من 	ﺧ	ﻼل
	ﺧطﺔ 	ﺍل	ﻭقﺎﻱﺔ 	ﺍلكﺎملﺔ 	ﺍل	ﺧﺎصﺔ بك .تحدث 	ﺇلﻯ مقدم 	ﺍلر	ﻋﺎﻱﺔ 	ﺍأل	ﻭلﻱﺔ
	ﺍل	ﺧﺎص بك لم	ﻌر	ﻓﺔ 	ﺍلمزﻱد.
ﺟدمات برنام	ﺦ الﻌ	ﻼج األفي	ﻭنﻱ ))OTP

$0

تتحمل 	ﺧطتنﺎ تكﺎلﻱ	ﻑ 	ﺍل	ﺧدمﺎت 	ﺍلتﺎلﻱﺔ ل	ﻌ	ﻼج 	ﺍضطر	ﺍﺏ 	ﺍست	ﺧد	ﺍم 	ﺍلم	ﻭ	ﺍد
	ﺍأل	ﻓﻱ	ﻭنﻱﺔ ):(OUD
• 	ﺃنشطﺔ كمﻱﺔ 	ﺍلمد	ﺧ	ﻭل
• 	ﺍلتقﻱﻱمﺎت 	ﺍلد	ﻭرﻱﺔ
• 	ﺍألد	ﻭﻱﺔ م	ﻭ	ﺍ	ﻓ	ﻕ 	ﻋلﻱﻬﺎ من قبل 	ﺇد	ﺍرة 	ﺍل	ﻐذ	ﺍ؏ 	ﻭ	ﺍلد	ﻭ	ﺍ؏ 	ﺍألمرﻱكﻱﺔ
)	 ،(FDAﻭ	ﺇذ	ﺍ 	ﺃمكن	 ،ﺇد	ﺍرة 	ﻭ	ﺇ	ﻋطﺎ	ﺋك ﻫذه 	ﺍألد	ﻭﻱﺔ
• 	ﺍستشﺎرة 	ﺍست	ﺧد	ﺍم 	ﺍلم	ﻭ	ﺍد 	ﺍلم	ﺧدرة
• 	ﺍل	ﻌ	ﻼج 	ﺍل	ﻓردﻱ 	ﻭ	ﺍلﺟمﺎ	ﻋﻱ
• 	ﺍ	ﺧتبﺎر 	ﺍألد	ﻭﻱﺔ 	ﺃ	ﻭ 	ﺍلم	ﻭ	ﺍد 	ﺍلكﻱمﻱﺎ	ﺋﻱﺔ 	ﻓﻱ ﺟسمك )	ﺍ	ﺧتبﺎر 	ﺍلسم	ﻭم(
تحدث 	ﺇلﻯ مقدم 	ﺍل	ﺧدمﺎت 	ﺍل	ﺧﺎص بك 	ﻭ	ﺍحصل 	ﻋلﻯ 	ﺇحﺎلﺔ 	ﻭ	/ﺃ	ﻭ 	ﺇذن مسب	ﻕ.

?

إذا كانت لديﻙ أﻱ أسئلﺔ ،ﻱرﺟﻯ 	ﺍالتصﺎل بمسﺅ	ﻭلﻱ Anthem MediBlue Full Dual Advantage
)	 (HMO D-SNPﻋلﻯ 	ﺍلرقم ) ،1-833-707-3129 (TTY: 711بد	ﺍﻱﺔ من 	ﺍلسﺎ	ﻋﺔ  8صبﺎحﺎ حتﻯ 	ﺍلسﺎ	ﻋﺔ 8
مسﺎ؏ 	ﻋلﻯ مد	ﺍر 	ﺍألسب	ﻭع )مﺎ 	ﻋد	ﺍ 	ﺃﻱﺎم 	ﻋﻱد 	ﺍلشكر 	ﻭ	ﻋﻱد 	ﺍلمﻱ	ﻼد( بد	ﺍﻱﺔ من 	 1ﺃكت	ﻭبر حتﻯ  31مﺎرس	 ،ﻭمن
	ﺍالثنﻱن حتﻯ 	ﺍلﺟم	ﻌﺔ )مﺎ 	ﻋد	ﺍ 	ﺃﻱﺎم 	ﺍإلﺟﺎز	ﺍت( من 	 1ﺃبرﻱل حتﻯ  30سبتمبر	 .ﺍلمكﺎلمﺔ مﺟﺎنﻱﺔ .لمزيد من
المﻌل	ﻭمات ،ت	ﻓضل بزﻱﺎرة ﻫذ	ﺍ 	ﺍلم	ﻭق	ﻊ .shop.anthem.com/medicare/ca
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) Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNPكﺗ	ﻳب ا	ﻷﻋضا ء

امﻓ	ﺼل 	 :4ﻣظطط ام	ﻣـا	ﻳا

ال	ﺨدمات التﻱ تدف	ﻊ 	ﺨطتنا م	ﻗابلﻬا
	ﺨدمات المرا	ﻗب	ﺔ فﻱ المستشفﻯ للمرضﻯ ال	ﺨارﺟيين

ما يلزمﻚ دفﻌ	ﻪ
$0

ﺧدمﺎت 	ﺍلمر	ﺍقبﺔ ﻫ	ﻱ ﺧدمﺎت للمرضﻯ 	ﺍلﺧﺎرﺟيين بﺎلمستش	ﻓﻯ تقدم
لتحديد مﺎ 	ﺇذ	ﺍ كنت بحﺎﺟﺔ 	ﺇلﻯ 	ﺃن يتم قب	ﻭلك كمريض د	ﺍﺧل	ﻱ 	ﺃ	ﻭ يمكنك
	ﺍلﺧر	ﻭج من 	ﺍلمستش	ﻓﻯ .لك	ﻱ تتم تﻐطيﺔ ﺧدمﺎت مر	ﺍقبﺔ 	ﺍل	ﻌيﺎد	ﺍت
	ﺍلﺧﺎرﺟيﺔ بﺎلمستش	ﻓﻯ ،يﺟﺏ 	ﺃن تست	ﻭ	ﻓ	ﻱ م	ﻌﺎيير 	 Medicareﻭ	ﺃن ت	ﻌتبر
م	ﻌق	ﻭلﺔ 	ﻭضر	ﻭريﺔ .يتم تﻐطيﺔ ﺧدمﺎت 	ﺍلمر	ﺍقبﺔ 	ﻓقط 	ﻋندمﺎ يتم تقديم	ﻬﺎ
بﺃمر من طبيﺏ 	ﺃ	ﻭ 	ﻓرد 	ﺁﺧر مﺧ	ﻭل لﻪ ،بم	ﻭﺟﺏ قﺎن	ﻭن ترﺧيص
	ﺍل	ﻭاليﺔ 	ﻭ	ﺍلق	ﻭ	ﺍنين 	ﺍلد	ﺍﺧليﺔ بشﺃن م	ﻭظ	ﻓ	ﻱ 	ﺍلمستش	ﻓﻯ	 ،ﺇدﺧﺎل 	ﺍلمرضﻯ
	ﻓ	ﻱ 	ﺍلمستش	ﻓﻯ 	ﺃ	ﻭ طلﺏ 	ﺇﺟر	ﺍ؏ 	ﻓح	ﻭصﺎت للمرضﻯ 	ﺍلﺧﺎرﺟيين.
م	ﻼحظ	ﺔ :مﺎ لم يكن مقدم 	ﺍلﺧدمﺔ قد كتﺏ طلبﺎ لدﺧ	ﻭلك 	ﺍلمستش	ﻓﻯ
كمريض د	ﺍﺧل	ﻱ 	ﻓ	ﻱ 	ﺍلمستش	ﻓﻯ	 ،ﻓﺃنت مريض ﺧﺎرﺟ	ﻱ 	ﻭتد	ﻓ	ﻊ مبﺎلﻎ
	ﺍلمشﺎركﺔ 	ﻓ	ﻱ 	ﺍلتكﺎلي	ﻒ مقﺎبل ﺧدمﺎت 	ﺍل	ﻌيﺎد	ﺍت 	ﺍلﺧﺎرﺟيﺔ بﺎلمستش	ﻓﻯ.
	ﻭل	ﻭ كنت قد 	ﺃمضيت ليلﺔ 	ﻓ	ﻱ 	ﺍلمستش	ﻓﻯ	 ،ﻓربمﺎ ال تز	ﺍل ت	ﻌتبر "مريضﺎ
ﺧﺎرﺟيﺎ"	 .ﺇذ	ﺍ لم تكن متﺃكد	ﺍ ممﺎ 	ﺇذ	ﺍ كنت مريضﺎ ﺧﺎرﺟيﺎ 	 ،ﻓ	ﻌليك 	ﺃن
تسﺃل م	ﻭظ	ﻓ	ﻱ 	ﺍلمستش	ﻓﻯ .يمكنك 	ﺃيضﺎ 	ﺍل	ﻌث	ﻭر 	ﻋلﻯ مزيد من 	ﺍلم	ﻌل	ﻭمﺎت
	ﻓ	ﻱ صحي	ﻓﺔ 	ﻭقﺎ	ﺋ	ﻊ  Medicareب	ﻌن	ﻭ	ﺍن "ﻫل 	ﺃنت مريض د	ﺍﺧل	ﻱ 	ﺃ	ﻭ
مريض ﺧﺎرﺟ	ﻱ 	ﻓ	ﻱ 	ﺍلمستش	ﻓﻯ؟ 	ﺇذ	ﺍ كﺎنت لديك تسﺎﺆالت	 ،ﺍطرح	ﻬﺎ 	ﻋلﻯ
	 "!Medicareﻭرقﺔ 	ﺍلحقﺎ	ﺋ	ﻕ ﻫذه متﺎحﺔ 	ﻋلﻯ 	ﺍل	ﻭيﺏ 	ﻋلﻯ 	ﺍل	ﻌن	ﻭ	ﺍن
https://www.medicare.gov/sites/default/files/2021-10/
	 11435-Inpatient-or-Outpatient.pdfﺃ	ﻭ بﺎالتصﺎل ب -
) .1-800-MEDICARE (1-800-633-4227يمكن لمستﺧدم	ﻱ TTY
	ﺍالتصﺎل 	ﻋلﻯ رقم  .1-877-486-2048يمكنك 	ﺍالتصﺎل ب	ﻬذه 	ﺍألرقﺎم

مﺟﺎنﺎ 	ﻋلﻯ مد	ﺍر 	ﺍلسﺎ	ﻋﺔ 	ﻭط	ﻭ	ﺍل 	ﺃيﺎم 	ﺍألسب	ﻭع.
قد يك	ﻭن 	ﺍلتصري	ﺢ 	ﺍلمسب	ﻕ مطل	ﻭبﺎ.

?

إذا كانت لديﻚ أﻱ أسئل	ﺔ ،يرﺟﻯ 	ﺍالتصﺎل بمسﺆ	ﻭل	ﻱ Anthem MediBlue Full Dual Advantage
)	 (HMO D-SNPﻋلﻯ 	ﺍلرقم ) ،1-833-707-3129 (TTY: 711بد	ﺍيﺔ من 	ﺍلسﺎ	ﻋﺔ  8صبﺎحﺎ حتﻯ 	ﺍلسﺎ	ﻋﺔ 8
مسﺎ؏ 	ﻋلﻯ مد	ﺍر 	ﺍألسب	ﻭع )مﺎ 	ﻋد	ﺍ 	ﺃيﺎم 	ﻋيد 	ﺍلشكر 	ﻭ	ﻋيد 	ﺍلميﻼد) بد	ﺍيﺔ من 	 1ﺃكت	ﻭبر حتﻯ  31مﺎرس	 ،ﻭمن
	ﺍالثنين حتﻯ 	ﺍلﺟم	ﻌﺔ )مﺎ 	ﻋد	ﺍ 	ﺃيﺎم 	ﺍإلﺟﺎز	ﺍت) من 	 1ﺃبريل حتﻯ  30سبتمبر	 .ﺍلمكﺎلمﺔ مﺟﺎنيﺔ .لمزيد من
المﻌل	ﻮمات ،ت	ﻓضل بزيﺎرة ﻫذ	ﺍ 	ﺍلم	ﻭق	ﻊ .shop.anthem.com/medicare/ca
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) Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNPكﺗ	ﻳب ا	ﻷﻋضا ء

امﻓ	ﺼل 	 :4ﻣظطط ام	ﻣـا	ﻳا

ما يلزمﻚ دفﻌ	ﻪ

ال	ﺨدمات التﻱ تدف	ﻊ 	ﺨطتنا م	ﻗابلﻬا
اال	ﺨتبارات التش	ﺨيصي	ﺔ 	ﻮال	ﺨدمات 	ﻮالمستلزمات الﻌ	ﻼﺟي	ﺔ
للمريض ال	ﺨارﺟﻱ

$0

نتحمل تكﺎلي	ﻒ 	ﺍلﺧدمﺎت 	ﺍلتﺎليﺔ	 ،ﻭربمﺎ ﺧدمﺎت طبيﺔ ضر	ﻭريﺔ 	ﺃﺧرﻯ
ﻏير مدرﺟﺔ ﻫنﺎ:
• 	ﺍألش	ﻌﺔ 	ﺍلسينيﺔ
• 	ﺍل	ﻌﻼج 	ﺍإلش	ﻌﺎ	ﻋ	ﻱ )	ﺍلر	ﺍدي	ﻭم 	ﻭ	ﺍلنظﺎ	ﺋر) بمﺎ 	ﻓ	ﻱ ذلك 	ﺍلمستلزمﺎت
	ﻭ	ﺍلم	ﻭ	ﺍد 	ﺍلﺧﺎصﺔ بﺎل	ﻓن	ﻱ
• 	ﺍلمستلزمﺎت 	ﺍلﺟر	ﺍحيﺔ مثل 	ﺍلضمﺎد	ﺍت
• 	ﺍلشر	ﺍ	ﺋ	ﺢ 	ﻭ	ﺍلﺟبﺎ	ﺋر 	ﻭ	ﺍألﺟ	ﻬزة 	ﺍألﺧرﻯ 	ﺍلمستﺧدمﺔ للكس	ﻭر
	ﻭ	ﺍنﺧﻼع م	ﻓصل 	ﺍل	ﻌظم
• 	ﺍل	ﻓح	ﻭصﺎت 	ﺍلمﺧتبريﺔ
• 	ﺍلدم ،بمﺎ 	ﻓ	ﻱ ذلك 	ﺍلتﺧزين 	ﻭ	ﺍلنقل
• 	ﺍالﺧتبﺎر	ﺍت 	ﺍلتشﺧيصيﺔ 	ﺍألﺧرﻯ للمريض 	ﺍلﺧﺎرﺟ	ﻱ
تحدث 	ﺇلﻯ مقدم 	ﺍلﺧدمﺎت 	ﺍلﺧﺎص بك 	ﻭ	ﺍحصل 	ﻋلﻯ 	ﺇحﺎلﺔ 	ﻭ	/ﺃ	ﻭ 	ﺇذن مسب	ﻕ.
	ﺨدمات المستشفﻯ للمرضﻯ ال	ﺨارﺟيين

$0

سنتحمل تكﺎلي	ﻒ 	ﺍلﺧدمﺎت 	ﺍلضر	ﻭريﺔ طبيﺎ 	ﺍلت	ﻱ تحصل 	ﻋلي	ﻬﺎ 	ﻓ	ﻱ
قسم 	ﺍلمرضﻯ 	ﺍلﺧﺎرﺟيين بﺎلمستش	ﻓﻯ لتشﺧيص 	ﺃ	ﻭ 	ﻋﻼج مرض 	ﺃ	ﻭ
	ﺇصﺎبﺔ مﺎ ،مثل:
• 	ﺍلﺧدمﺎت 	ﻓ	ﻱ قسم 	ﺍلط	ﻭ	ﺍر	ﺉ 	ﺃ	ﻭ 	ﻋيﺎد	ﺍت 	ﺍلمرضﻯ 	ﺍلﺧﺎرﺟيين،
مثل ﺧدمﺎت 	ﺍلﺟر	ﺍحﺔ 	ﺃ	ﻭ 	ﺍلمر	ﺍقبﺔ للمرضﻯ 	ﺍلﺧﺎرﺟيين
 oتسﺎ	ﻋد ﺧدمﺎت 	ﺍلمر	ﺍقبﺔ طبيبك 	ﻓ	ﻱ م	ﻌر	ﻓﺔ مﺎ 	ﺇذ	ﺍ كنت
بحﺎﺟﺔ 	ﺇلﻯ دﺧ	ﻭل 	ﺍلمستش	ﻓﻯ "كمريض د	ﺍﺧل	ﻱ".
	 oﻓ	ﻱ ب	ﻌض 	ﺍألحيﺎن ،قد تمض	ﻱ ليلﺔ 	ﻓ	ﻱ 	ﺍلمستش	ﻓﻯ
	ﻭتصن	ﻒ "مريضﺎ ﺧﺎرﺟيﺎ".
تتب	ﻊ 	ﻫذه الميزة فﻱ الصفح	ﺔ التالي	ﺔ

?

إذا كانت لديﻚ أﻱ أسئل	ﺔ ،يرﺟﻯ 	ﺍالتصﺎل بمسﺆ	ﻭل	ﻱ Anthem MediBlue Full Dual Advantage
)	 (HMO D-SNPﻋلﻯ 	ﺍلرقم ) ،1-833-707-3129 (TTY: 711بد	ﺍيﺔ من 	ﺍلسﺎ	ﻋﺔ  8صبﺎحﺎ حتﻯ 	ﺍلسﺎ	ﻋﺔ 8
مسﺎ؏ 	ﻋلﻯ مد	ﺍر 	ﺍألسب	ﻭع )مﺎ 	ﻋد	ﺍ 	ﺃيﺎم 	ﻋيد 	ﺍلشكر 	ﻭ	ﻋيد 	ﺍلميﻼد) بد	ﺍيﺔ من 	 1ﺃكت	ﻭبر حتﻯ  31مﺎرس	 ،ﻭمن
	ﺍالثنين حتﻯ 	ﺍلﺟم	ﻌﺔ )مﺎ 	ﻋد	ﺍ 	ﺃيﺎم 	ﺍإلﺟﺎز	ﺍت) من 	 1ﺃبريل حتﻯ  30سبتمبر	 .ﺍلمكﺎلمﺔ مﺟﺎنيﺔ .لمزيد من
المﻌل	ﻮمات ،ت	ﻓضل بزيﺎرة ﻫذ	ﺍ 	ﺍلم	ﻭق	ﻊ .shop.anthem.com/medicare/ca
101

) Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNPكﺗ	ﻳب ا	ﻷﻋضا ء

امﻓ	ﺼل 	 :4ﻣظطط ام	ﻣـا	ﻳا

ما يلزمﻚ دفﻌ	ﻪ

ال	ﺨدمات التﻱ تدف	ﻊ 	ﺨطتنا م	ﻗابلﻬا
	ﺨدمات المستشفﻯ للمرضﻯ ال	ﺨارﺟيين )يتب	ﻊ)
 oيمكنك 	ﺍلحص	ﻭل 	ﻋلﻯ مزيد من 	ﺍلم	ﻌل	ﻭمﺎت ح	ﻭل ك	ﻭنك
مريضﺎ د	ﺍﺧليﺎ 	ﺃ	ﻭ ﺧﺎرﺟيﺎ 	ﻓ	ﻱ 	ﻭرقﺔ 	ﺍلحقﺎ	ﺋ	ﻕ ﻫذه:
www.medicare.gov/media/11101

• 	ﺍالﺧتبﺎر	ﺍت 	ﺍلم	ﻌمليﺔ 	ﻭ	ﺍلتشﺧيصيﺔ 	ﺍلت	ﻱ تحﺎسﺏ 	ﻋلي	ﻬﺎ 	ﺍلمستش	ﻓﻯ
• ر	ﻋﺎيﺔ 	ﺍلصحﺔ 	ﺍلن	ﻓسيﺔ ،بمﺎ 	ﻓ	ﻱ ذلك 	ﺍلر	ﻋﺎيﺔ 	ﻓ	ﻱ برنﺎمﺞ 	ﺇدﺧﺎل
	ﺍلمستش	ﻓﻯ 	ﺇذ	ﺍ صد	ﻕ 	ﺍلطبيﺏ 	ﻋلﻯ 	ﺃن 	ﺍل	ﻌﻼج 	ﺍلد	ﺍﺧل	ﻱ سيك	ﻭن
مطل	ﻭبﺎ د	ﻭنﻪ
• 	ﺍألش	ﻌﺔ 	ﺍلسينيﺔ 	ﻭﺧدمﺎت 	ﺍألش	ﻌﺔ 	ﺍألﺧرﻯ 	ﺍلت	ﻱ تطﺎلﺏ
	ﺍلمستش	ﻓﻯ بتكل	ﻓت	ﻬﺎ
• 	ﺍلمستلزمﺎت 	ﺍلطبيﺔ مثل 	ﺍلشر	ﺍ	ﺋ	ﺢ 	ﻭ	ﺍلﺟبﺎ	ﺋر
• 	ﺍل	ﻓح	ﻭصﺎت 	ﻭ	ﺍلﺧدمﺎت 	ﺍل	ﻭقﺎ	ﺋيﺔ 	ﺍلمدرﺟﺔ ضمن مﺧطط 	ﺍلمز	ﺍيﺎ
• ب	ﻌض 	ﺍألد	ﻭيﺔ 	ﺍلت	ﻱ ال يمكنك ت	ﻌﺎطي	ﻬﺎ بن	ﻓسك
تحدث 	ﺇلﻯ مقدم 	ﺍلﺧدمﺎت 	ﺍلﺧﺎص بك 	ﻭ	ﺍحصل 	ﻋلﻯ 	ﺇحﺎلﺔ 	ﻭ	/ﺃ	ﻭ 	ﺇذن مسب	ﻕ.
الرﻋاي	ﺔ الصحي	ﺔ الﻌ	ﻗلي	ﺔ للمرضﻯ ال	ﺨارﺟيين

$0

ند	ﻓ	ﻊ مقﺎبل ﺧدمﺎت 	ﺍلصحﺔ 	ﺍل	ﻌقليﺔ 	ﺍلت	ﻱ يقدم	ﻬﺎ:
• طبيﺏ ن	ﻓس	ﻱ 	ﺃ	ﻭ طبيﺏ مرﺧص من 	ﺍل	ﻭاليﺔ
• طبيﺏ ن	ﻓس	ﻱ سرير	ﻱ
• 	ﺍﺧتصﺎص	ﻱ 	ﺍﺟتمﺎ	ﻋ	ﻱ سرير	ﻱ
• متﺧصص تمريض سرير	ﻱ
• ممرضﺔ ممﺎرسﺔ
• مسﺎ	ﻋد طبيﺏ
• 	ﺃ	ﻱ متﺧصص ر	ﻋﺎيﺔ صحﺔ ن	ﻓسيﺔ مﺆﻫل من 	 Medicareﻭ	ﻓقﺎ
للمسم	ﻭﺡ بﻪ بم	ﻭﺟﺏ ق	ﻭ	ﺍنين 	ﺍل	ﻭاليﺔ 	ﺍلسﺎريﺔ
تتب	ﻊ 	ﻫذه الميزة فﻱ الصفح	ﺔ التالي	ﺔ

?

إذا كانت لديﻚ أﻱ أسئل	ﺔ ،يرﺟﻯ 	ﺍالتصﺎل بمسﺆ	ﻭل	ﻱ Anthem MediBlue Full Dual Advantage
)	 (HMO D-SNPﻋلﻯ 	ﺍلرقم ) ،1-833-707-3129 (TTY: 711بد	ﺍيﺔ من 	ﺍلسﺎ	ﻋﺔ  8صبﺎحﺎ حتﻯ 	ﺍلسﺎ	ﻋﺔ 8
مسﺎ؏ 	ﻋلﻯ مد	ﺍر 	ﺍألسب	ﻭع )مﺎ 	ﻋد	ﺍ 	ﺃيﺎم 	ﻋيد 	ﺍلشكر 	ﻭ	ﻋيد 	ﺍلميﻼد) بد	ﺍيﺔ من 	 1ﺃكت	ﻭبر حتﻯ  31مﺎرس	 ،ﻭمن
	ﺍالثنين حتﻯ 	ﺍلﺟم	ﻌﺔ )مﺎ 	ﻋد	ﺍ 	ﺃيﺎم 	ﺍإلﺟﺎز	ﺍت) من 	 1ﺃبريل حتﻯ  30سبتمبر	 .ﺍلمكﺎلمﺔ مﺟﺎنيﺔ .لمزيد من
المﻌل	ﻮمات ،ت	ﻓضل بزيﺎرة ﻫذ	ﺍ 	ﺍلم	ﻭق	ﻊ .shop.anthem.com/medicare/ca
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) Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNPكﺗ	ﻳب ا	ﻷﻋضا ء

امﻓ	ﺼل 	 :4ﻣظطط ام	ﻣـا	ﻳا

ال	ﺨدمات التﻱ تدف	ﻊ 	ﺨطتنا م	ﻗابلﻬا

ما يلزمﻚ دفﻌ	ﻪ

الرﻋاي	ﺔ الصحي	ﺔ الﻌ	ﻗلي	ﺔ للمرضﻯ ال	ﺨارﺟيين )يتب	ﻊ)
نتحمل تكﺎلي	ﻒ 	ﺍلﺧدمﺎت 	ﺍلتﺎليﺔ	 ،ﻭربمﺎ ﺧدمﺎت 	ﺃﺧرﻯ ﻏير مدرﺟﺔ ﻫنﺎ:
• ﺧدمﺎت 	ﺍل	ﻌيﺎدة
• 	ﺍل	ﻌﻼج 	ﺍلن	ﻬﺎر	ﻱ
• ﺧدمﺎت 	ﺇ	ﻋﺎدة 	ﺍلتﺃﻫيل 	ﺍلن	ﻓس	ﻱ 	ﻭ	ﺍالﺟتمﺎ	ﻋ	ﻱ
• 	ﺍالستش	ﻓﺎ؏ 	ﺍلﺟز	ﺋ	ﻱ 	ﺃ	ﻭ بر	ﺍمﺞ 	ﺍل	ﻌيﺎد	ﺍت 	ﺍلﺧﺎرﺟيﺔ 	ﺍلمكث	ﻓﺔ
• 	ﺍل	ﻌﻼج 	ﻭ	ﺍلتقييم 	ﺍلصح	ﻱ 	ﺍل	ﻌقل	ﻱ 	ﺍل	ﻓرد	ﻱ 	ﻭ	ﺍلﺟمﺎ	ﻋ	ﻱ
• 	ﺍﺧتبﺎر ن	ﻓس	ﻱ 	ﻋند 	ﻭﺟ	ﻭد 	ﺍلد	ﻭ	ﺍ	ﻋ	ﻱ 	ﺍلسريريﺔ 	ﺇلﻯ تقييم نتيﺟﺔ
	ﺍلصحﺔ 	ﺍل	ﻌقليﺔ
• ﺧدمﺎت 	ﺍلمرضﻯ 	ﺍلﺧﺎرﺟيين ألﻏر	ﺍض مر	ﺍقبﺔ 	ﺍل	ﻌﻼج 	ﺍلد	ﻭ	ﺍ	ﺋ	ﻱ
• 	ﺍلمكمﻼت 	ﻭ	ﺍلمستلزمﺎت 	ﻭ	ﺍألد	ﻭيﺔ 	ﻭ	ﺍلمﺧتبر للمريض 	ﺍلﺧﺎرﺟ	ﻱ
• 	ﺍالستشﺎرة 	ﺍلمت	ﻌلقﺔ بﺎلطﺏ 	ﺍلن	ﻓس	ﻱ
تحدث 	ﺇلﻯ مقدم 	ﺍلﺧدمﺎت 	ﺍلﺧﺎص بك 	ﻭ	ﺍحصل 	ﻋلﻯ 	ﺇحﺎلﺔ 	ﻭ	/ﺃ	ﻭ 	ﺇذن مسب	ﻕ.
	ﺨدمات إﻋادة التأ	ﻫيل للمرضﻯ ال	ﺨارﺟيين

$0

ند	ﻓ	ﻊ مقﺎبل 	ﺍل	ﻌﻼج 	ﺍلطبي	ﻌ	ﻱ 	ﻭ	ﺍل	ﻌﻼج 	ﺍلم	ﻬن	ﻱ 	ﻭ	ﻋﻼج 	ﺍلنط	ﻕ.
يمكنك 	ﺍلحص	ﻭل 	ﻋلﻯ ﺧدمﺎت 	ﺇ	ﻋﺎدة 	ﺍلتﺃﻫيل للمريض 	ﺍلﺧﺎرﺟ	ﻱ من 	ﺃقسﺎم
	ﺍلمرضﻯ 	ﺍلﺧﺎرﺟيين للمستش	ﻓﻯ 	ﻭ	ﻋيﺎد	ﺍت 	ﺍلم	ﻌﺎلﺟين 	ﺍلمستقلين 	ﻭمر	ﺍ	ﻓ	ﻕ
	ﺇ	ﻋﺎدة 	ﺍلتﺃﻫيل 	ﺍلشﺎملﺔ للمرضﻯ 	ﺍلﺧﺎرﺟيين )	 )CORFﻭ	ﺍلمر	ﺍ	ﻓ	ﻕ 	ﺍألﺧرﻯ.
تحدث 	ﺇلﻯ مقدم 	ﺍلﺧدمﺎت 	ﺍلﺧﺎص بك 	ﻭ	ﺍحصل 	ﻋلﻯ 	ﺇحﺎلﺔ 	ﻭ	/ﺃ	ﻭ 	ﺇذن مسب	ﻕ.

?

إذا كانت لديﻚ أﻱ أسئل	ﺔ ،يرﺟﻯ 	ﺍالتصﺎل بمسﺆ	ﻭل	ﻱ Anthem MediBlue Full Dual Advantage
)	 (HMO D-SNPﻋلﻯ 	ﺍلرقم ) ،1-833-707-3129 (TTY: 711بد	ﺍيﺔ من 	ﺍلسﺎ	ﻋﺔ  8صبﺎحﺎ حتﻯ 	ﺍلسﺎ	ﻋﺔ 8
مسﺎ؏ 	ﻋلﻯ مد	ﺍر 	ﺍألسب	ﻭع )مﺎ 	ﻋد	ﺍ 	ﺃيﺎم 	ﻋيد 	ﺍلشكر 	ﻭ	ﻋيد 	ﺍلميﻼد) بد	ﺍيﺔ من 	 1ﺃكت	ﻭبر حتﻯ  31مﺎرس	 ،ﻭمن
	ﺍالثنين حتﻯ 	ﺍلﺟم	ﻌﺔ )مﺎ 	ﻋد	ﺍ 	ﺃيﺎم 	ﺍإلﺟﺎز	ﺍت) من 	 1ﺃبريل حتﻯ  30سبتمبر	 .ﺍلمكﺎلمﺔ مﺟﺎنيﺔ .لمزيد من
المﻌل	ﻮمات ،ت	ﻓضل بزيﺎرة ﻫذ	ﺍ 	ﺍلم	ﻭق	ﻊ .shop.anthem.com/medicare/ca
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) Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNPكﺗ	ﻳب ا	ﻷﻋضا ء

امﻓ	ﺼل 	 :4ﻣظطط ام	ﻣـا	ﻳا

ما يلزمﻚ دفﻌ	ﻪ

ال	ﺨدمات التﻱ تدف	ﻊ 	ﺨطتنا م	ﻗابلﻬا
	ﺨدمات تﻌاطﻱ الم	ﻮاد الم	ﺨدرة للمرضﻯ ال	ﺨارﺟيين

$0

نتحمل تكﺎلي	ﻒ 	ﺍلﺧدمﺎت 	ﺍلتﺎليﺔ	 ،ﻭربمﺎ ﺧدمﺎت 	ﺃﺧرﻯ ﻏير مدرﺟﺔ ﻫنﺎ:
• 	ﻓحص ت	ﻌﺎط	ﻱ 	ﺍلكح	ﻭل 	ﻭتقديم 	ﺍالستشﺎر	ﺍت
• 	ﻋﻼج 	ﺇدمﺎن 	ﺍلمﺧدر	ﺍت
• 	ﺍستشﺎرة ﺟمﺎ	ﻋيﺔ 	ﺃ	ﻭ 	ﻓرديﺔ من ﺟﺎنﺏ طبيﺏ سرير	ﻱ مﺆﻫل
• 	ﺇز	ﺍلﺔ 	ﺍلسميﺔ شبﻪ 	ﺍلحﺎدة 	ﻓ	ﻱ برنﺎمﺞ مر	ﺍكز 	ﻋﻼج 	ﺍإلدمﺎن
• ﺧدمﺎت 	ﻋﻼج 	ﺇدمﺎن 	ﺍلكح	ﻭل 	ﻭ	/ﺃ	ﻭ 	ﺍلمﺧدر	ﺍت 	ﻓ	ﻱ مركز 	ﻋﻼج
ﺧﺎرﺟ	ﻱ للر	ﻋﺎيﺔ 	ﺍلمكث	ﻓﺔ
• 	ﻋﻼج نﺎلتريكس	ﻭن ممتد 	ﺍلم	ﻓ	ﻌ	ﻭل )	ﻓي	ﻓيتر	ﻭل)
تحدث 	ﺇلﻯ مقدم 	ﺍلﺧدمﺎت 	ﺍلﺧﺎص بك 	ﻭ	ﺍحصل 	ﻋلﻯ 	ﺇحﺎلﺔ 	ﻭ	/ﺃ	ﻭ 	ﺇذن مسب	ﻕ.
ﺟراح	ﺔ للمريض ال	ﺨارﺟﻱ

$0

نتحمل تكﺎلي	ﻒ ﺟر	ﺍحﺔ 	ﺍلمرضﻯ 	ﺍلﺧﺎرﺟيين 	ﻭ	ﺍلﺧدمﺎت 	ﻓ	ﻱ مر	ﺍ	ﻓ	ﻕ
	ﺍلمرضﻯ 	ﺍلﺧﺎرﺟيين للمستش	ﻓﻯ 	ﻭمر	ﺍكز 	ﺍلﺟر	ﺍحﺎت 	ﺍلمتنقلﺔ.
تحدث 	ﺇلﻯ مقدم 	ﺍلﺧدمﺎت 	ﺍلﺧﺎص بك 	ﻭ	ﺍحصل 	ﻋلﻯ 	ﺇحﺎلﺔ 	ﻭ	/ﺃ	ﻭ 	ﺇذن مسب	ﻕ.
تﻐطي	ﺔ تكميلي	ﺔ ل	ﻸد	ﻮي	ﺔ المتاح	ﺔ بد	ﻮن 	ﻮصف	ﺔ طبي	ﺔ )(OTC

$0

يﻐط	ﻱ ﻫذ	ﺍ 	ﺍلبرنﺎمﺞ 	ﺃد	ﻭيﺔ م	ﻌينﺔ  OTCم	ﻌتمدة 	ﻭسل	ﻌﺎ صحيﺔ بمﺎ
يصل 	ﺇلﻯ مبلﻎ  $200كل ث	ﻼث	ﺔ أشﻬر.
	ﻭال ترحل 	ﺍلمبﺎلﻎ ﻏير 	ﺍلمستﺧدمﺔ 	ﺍلﺧﺎصﺔ بﺎألد	ﻭيﺔ 	 OTCﺇلﻯ
	ﺍألش	ﻬر 	ﺍلثﻼثﺔ 	ﺍلتﺎليﺔ .كمﺎ ال ترحل 	ﺍلمبﺎلﻎ ﻏير 	ﺍلمستﺧدمﺔ 	ﺍلﺧﺎصﺔ
بﺎألد	ﻭيﺔ 	 OTCﺇلﻯ 	ﺍلسنﺔ 	ﺍلتق	ﻭيميﺔ 	ﺍلتﺎليﺔ.
قد تتم تﻐطيﺔ 	ﺍلﺧدمﺎت 	ﺍإلضﺎ	ﻓيﺔ 	ﻭ	ﻓقﺎ لمز	ﺍيﺎ 	ﻭ	ﺇرشﺎد	ﺍت .Medi-Cal Rx
	ﺍتصل بمنس	ﻕ 	ﺍلر	ﻋﺎيﺔ 	ﺍلﺧﺎص بك للحص	ﻭل 	ﻋلﻯ 	ﺍلت	ﻓﺎصيل.
تتب	ﻊ 	ﻫذه الميزة فﻱ الصفح	ﺔ التالي	ﺔ

?

إذا كانت لديﻚ أﻱ أسئل	ﺔ ،يرﺟﻯ 	ﺍالتصﺎل بمسﺆ	ﻭل	ﻱ Anthem MediBlue Full Dual Advantage
)	 (HMO D-SNPﻋلﻯ 	ﺍلرقم ) ،1-833-707-3129 (TTY: 711بد	ﺍيﺔ من 	ﺍلسﺎ	ﻋﺔ  8صبﺎحﺎ حتﻯ 	ﺍلسﺎ	ﻋﺔ 8
مسﺎ؏ 	ﻋلﻯ مد	ﺍر 	ﺍألسب	ﻭع )مﺎ 	ﻋد	ﺍ 	ﺃيﺎم 	ﻋيد 	ﺍلشكر 	ﻭ	ﻋيد 	ﺍلميﻼد) بد	ﺍيﺔ من 	 1ﺃكت	ﻭبر حتﻯ  31مﺎرس	 ،ﻭمن
	ﺍالثنين حتﻯ 	ﺍلﺟم	ﻌﺔ )مﺎ 	ﻋد	ﺍ 	ﺃيﺎم 	ﺍإلﺟﺎز	ﺍت) من 	 1ﺃبريل حتﻯ  30سبتمبر	 .ﺍلمكﺎلمﺔ مﺟﺎنيﺔ .لمزيد من
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) Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNPكﺗ	ﻳب ا	ﻷﻋضا ء

امﻓ	ﺼل 	 :4ﻣظطط ام	ﻣـا	ﻳا

ما يلزمﻚ دفﻌ	ﻪ

ال	ﺨدمات التﻱ تدف	ﻊ 	ﺨطتنا م	ﻗابلﻬا
تﻐطي	ﺔ تكميلي	ﺔ ل	ﻸد	ﻮي	ﺔ المتاح	ﺔ بد	ﻮن 	ﻮصف	ﺔ طبي	ﺔ )) (OTCيتب	ﻊ)
	ﺍل	ﻌنﺎصر  OTCﻫ	ﻱ 	ﺃد	ﻭيﺔ 	ﻭمنتﺟﺎت ذ	ﺍت صلﺔ بﺎلصحﺔ ال تحتﺎج 	ﺇلﻯ
	ﻭص	ﻓﺔ طبيﺔ للحص	ﻭل 	ﻋلي	ﻬﺎ .تﻐط	ﻱ ﻫذه 	ﺍلﺧطﺔ 	ﺃكثر من 1,000
	ﻋنصر بد	ﻭن 	ﻭص	ﻓﺔ طبيﺔ	 ،ﻋلﻯ  .Medicare OTCتتضمن
	ﺍل	ﻌنﺎصر 	ﺍلمﻐطﺎة 	ﺍآلت	ﻱ:
• م	ﻌﺟ	ﻭن 	ﺍألسنﺎن
• قطر	ﺍت لل	ﻌين
• رذ	ﺍذ 	ﺍألن	ﻒ
• 	ﺍل	ﻓيتﺎمينﺎت
• قطر	ﺍت للس	ﻌﺎل
• مسكنﺎت 	ﺍآلالم
• مضﺎد	ﺍت 	ﺍلحم	ﻭضﺔ
• م	ﻭ	ﺍد 	ﺍإلس	ﻌﺎ	ﻓﺎت 	ﺍأل	ﻭليﺔ
• 	ﻭ	ﺍلمزيد...
ب	ﻌد  14ي	ﻭم 	ﻋمل تقريبﺎ من 	ﺍلتسﺟيل ،ستحصل 	ﻋلﻯ مﺟم	ﻭ	ﻋﺔ
ترحيﺏ تحت	ﻭ	ﻱ 	ﻋلﻯ بطﺎقﺔ 	ﺍلمز	ﺍيﺎ 	ﻭ	ﺍلكتﺎل	ﻭج 	ﻭم	ﻌل	ﻭمﺎت ح	ﻭل كي	ﻓيﺔ
	ﺍلبد؏ 	ﻓ	ﻱ 	ﺍستﺧد	ﺍم 	ﺍلميزة ،حتﻯ تتمكن من 	ﺍلبد؏ 	ﻓ	ﻱ 	ﺍلتس	ﻭ	ﻕ للمنتﺟﺎت
	ﺍلمﻐطﺎة	 .ﻓيمﺎ يل	ﻱ طر	ﻕ 	ﺍل	ﻭص	ﻭل 	ﺇلﻯ 	ﺍلميزة 	ﺍلﺧﺎصﺔ بك:
 .1يمكنك تقدم 	ﺍلطلبﺎت 	ﻋبر 	ﺍإلنترنت من ﺧﻼل 	ﺍل	ﻭيﺏ 	ﺃ	ﻭ تطبي	ﻕ
	ﺍل	ﻬﺎت	ﻒ 	ﺍلذك	ﻱ الستﻼم	ﻬﺎ 	ﻓ	ﻱ 	ﺍلمتﺟر 	ﺃ	ﻭ 	ﺍلت	ﻭصيل 	ﺇلﻯ 	ﺍلمنزل.
 .2تس	ﻭ	ﻕ بﺎستﺧد	ﺍم بطﺎقﺔ ميزة  OTCبﺎلر	ﺍ؏ من 	ﺃكثر من 4,600
متﺟر من متﺎﺟر 	 Walmartﻭتﺟﺎر 	ﺍلتﺟز	ﺋﺔ 	ﺍلمشﺎركين 	ﺍآلﺧرين.

	 .3ﺍتصل لتقديم طلﺏ	 .ﺍحصل 	ﻋلﻯ 	ﺍلسل	ﻊ بﺎلتس	ﻭ	ﻕ 	ﻋبر 	ﺍإلنترنت 	ﺃ	ﻭ
من كتﺎل	ﻭج  .OTCﺟ	ﻬز 	ﺃسمﺎ؏ منتﺟﺎتك 	ﻭرقم بطﺎقﺔ مز	ﺍيﺎ OTC
	ﻭم	ﻌل	ﻭمﺎت 	ﺍلتسليم.
تتب	ﻊ 	ﻫذه الميزة فﻱ الصفح	ﺔ التالي	ﺔ

?

إذا كانت لديﻚ أﻱ أسئل	ﺔ ،يرﺟﻯ 	ﺍالتصﺎل بمسﺆ	ﻭل	ﻱ Anthem MediBlue Full Dual Advantage
)	 (HMO D-SNPﻋلﻯ 	ﺍلرقم ) ،1-833-707-3129 (TTY: 711بد	ﺍيﺔ من 	ﺍلسﺎ	ﻋﺔ  8صبﺎحﺎ حتﻯ 	ﺍلسﺎ	ﻋﺔ 8
مسﺎ؏ 	ﻋلﻯ مد	ﺍر 	ﺍألسب	ﻭع )مﺎ 	ﻋد	ﺍ 	ﺃيﺎم 	ﻋيد 	ﺍلشكر 	ﻭ	ﻋيد 	ﺍلميﻼد) بد	ﺍيﺔ من 	 1ﺃكت	ﻭبر حتﻯ  31مﺎرس	 ،ﻭمن
	ﺍالثنين حتﻯ 	ﺍلﺟم	ﻌﺔ )مﺎ 	ﻋد	ﺍ 	ﺃيﺎم 	ﺍإلﺟﺎز	ﺍت) من 	 1ﺃبريل حتﻯ  30سبتمبر	 .ﺍلمكﺎلمﺔ مﺟﺎنيﺔ .لمزيد من
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) Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNPكﺗ	ﻳب ا	ﻷﻋضا ء

امﻓ	ﺼل 	 :4ﻣظطط ام	ﻣـا	ﻳا

ال	ﺨدمات التﻱ تدف	ﻊ 	ﺨطتنا م	ﻗابلﻬا

ما يلزمﻚ دفﻌ	ﻪ

تﻐطي	ﺔ تكميلي	ﺔ ل	ﻸد	ﻮي	ﺔ المتاح	ﺔ بد	ﻮن 	ﻮصف	ﺔ طبي	ﺔ )يتب	ﻊ)
م	ﻼحظ	ﺔ :تقتصر 	ﻋمليﺎت 	ﺍلشر	ﺍ؏ 	ﻋلﻯ 	ﺍلقيمﺔ 	ﺍلد	ﻭالريﺔ 	ﺍلمتﺎحﺔ
للميزة .ب	ﻌد 	ﺃن تد	ﻓ	ﻊ 	ﺍلﺧطﺔ مز	ﺍيﺎ 	 ،OTCﻓﺃنت مسﺆ	ﻭل 	ﻋن 	ﺍلتكل	ﻓﺔ
	ﺍلمتبقيﺔ	 .ﺍلطلبﺎت 	ﺍلت	ﻱ يتم تسليم	ﻬﺎ 	ﻋبر 	ﺍلبريد محددة بطلﺏ 	ﻭ	ﺍحد كل
ثﻼثﺔ 	ﺃش	ﻬر .ال ت	ﻭﺟد قي	ﻭد 	ﻋلﻯ 	ﻋدد 	ﻋمليﺎت 	ﺍلشر	ﺍ؏ د	ﺍﺧل 	ﺍلمتﺟر
بﺧﻼ	ﻒ 	ﺍلحد 	ﺍألقصﻯ للبدل 	ﺍلمﺎل	ﻱ 	ﺍلمسم	ﻭﺡ بﻪ كل ثﻼثﺔ ش	ﻬ	ﻭر.
سيتم ترحيل 	ﺍلمبﺎلﻎ ﻏير 	ﺍلمستﺧدمﺔ 	ﺇلﻯ 	ﺍلرب	ﻊ 	ﺍلسن	ﻭ	ﻱ 	ﺍلتﺎل	ﻱ	 ،ﻭلكن
ليس 	ﺇلﻯ 	ﺍل	ﻌﺎم 	ﺍلتﺎل	ﻱ .يﺟﺏ تقديم ﺟمي	ﻊ 	ﺍلطلبﺎت من ﺧﻼل بﺎ	ﺋ	ﻊ
	ﺍلتﺟز	ﺋﺔ 	ﺍلم	ﻌتمد للﺧطط 	ﺃ	ﻭ شر	ﺍﺆﻫﺎ من متﺟر بي	ﻊ تﺟز	ﺋﺔ مشﺎرك .قد
ال تك	ﻭن 	ﺍل	ﻌﻼمﺎت 	ﺍلتﺟﺎريﺔ ذ	ﺍت 	ﺍألسمﺎ؏ 	ﺍلمحددة متﺎحﺔ 	ﻭقد تك	ﻭن
	ﺍلكميﺎت محد	ﻭدة 	ﺃ	ﻭ مقيدة.
يرﺟﻯ 	ﺍالتصﺎل بﺧدمﺎت 	ﺍأل	ﻋضﺎ؏ 	ﺃ	ﻭ منس	ﻕ 	ﺍلر	ﻋﺎيﺔ 	ﺍلﺧﺎص بك 	ﺇذ	ﺍ
كﺎنت لديك 	ﺃس	ﺋلﺔ ح	ﻭل ﻫذه 	ﺍلميزة.
	ﺨدمات االستشفا؏ الﺟزئﻱ

$0

	ﺍالستش	ﻓﺎ؏ 	ﺍلﺟز	ﺋ	ﻱ 	ﻋبﺎرة 	ﻋن برنﺎمﺞ م	ﻬيكل لل	ﻌﻼج 	ﺍلنشط 	ﺍلمت	ﻌل	ﻕ
بﺎلطﺏ 	ﺍلن	ﻓس	ﻱ .يتم ت	ﻭ	ﻓيره كﺧدمﺔ للمريض 	ﺍلﺧﺎرﺟ	ﻱ بﺎلمستش	ﻓﻯ 	ﺃ	ﻭ
من ﺧﻼل مركز 	ﺍلصحﺔ 	ﺍلن	ﻓسيﺔ 	ﺍلمﺟتم	ﻌ	ﻱ .كمﺎ 	ﺃنﻪ 	ﺃكثر 	ﻓﺎ	ﻋليﺔ من
	ﺍلر	ﻋﺎيﺔ 	ﺍلت	ﻱ حصلت 	ﻋلي	ﻬﺎ 	ﻓ	ﻱ 	ﻋيﺎدة طبيبك 	ﺃ	ﻭ 	ﺍﺧتصﺎص	ﻱ
	ﺍلم	ﻌﺎلﺟﺔ	 .ﻭيمكنﻪ 	ﺃن يسﺎ	ﻋدك 	ﻓ	ﻱ 	ﺍلبقﺎ؏ ب	ﻌيد	ﺍ 	ﻋن 	ﺍإلقﺎمﺔ بﺎلمستش	ﻓﻯ.
م	ﻼحظ	ﺔ :نظر	ﺍ ل	ﻌدم ت	ﻭ	ﺍ	ﻓر مر	ﺍكز للصحﺔ 	ﺍل	ﻌقليﺔ 	ﺍلمﺟتم	ﻌيﺔ 	ﻓ	ﻱ
شبكتنﺎ	 ،ﻓﺈننﺎ ال نﻐط	ﻱ 	ﻋمليﺔ 	ﺍالستش	ﻓﺎ؏ 	ﺍلﺟز	ﺋ	ﻱ 	ﺇال 	ﻓ	ﻱ ﺧدمﺔ
	ﺍل	ﻌيﺎد	ﺍت 	ﺍلﺧﺎرﺟيﺔ 	ﻓ	ﻱ 	ﺍلمستش	ﻓﻯ.
تحدث 	ﺇلﻯ مقدم 	ﺍلﺧدمﺎت 	ﺍلﺧﺎص بك 	ﻭ	ﺍحصل 	ﻋلﻯ 	ﺇحﺎلﺔ 	ﻭ	/ﺃ	ﻭ 	ﺇذن مسب	ﻕ.

?

إذا كانت لديﻚ أﻱ أسئل	ﺔ ،يرﺟﻯ 	ﺍالتصﺎل بمسﺆ	ﻭل	ﻱ Anthem MediBlue Full Dual Advantage
)	 (HMO D-SNPﻋلﻯ 	ﺍلرقم ) ،1-833-707-3129 (TTY: 711بد	ﺍيﺔ من 	ﺍلسﺎ	ﻋﺔ  8صبﺎحﺎ حتﻯ 	ﺍلسﺎ	ﻋﺔ 8
مسﺎ؏ 	ﻋلﻯ مد	ﺍر 	ﺍألسب	ﻭع )مﺎ 	ﻋد	ﺍ 	ﺃيﺎم 	ﻋيد 	ﺍلشكر 	ﻭ	ﻋيد 	ﺍلميﻼد) بد	ﺍيﺔ من 	 1ﺃكت	ﻭبر حتﻯ  31مﺎرس	 ،ﻭمن
	ﺍالثنين حتﻯ 	ﺍلﺟم	ﻌﺔ )مﺎ 	ﻋد	ﺍ 	ﺃيﺎم 	ﺍإلﺟﺎز	ﺍت) من 	 1ﺃبريل حتﻯ  30سبتمبر	 .ﺍلمكﺎلمﺔ مﺟﺎنيﺔ .لمزيد من
المﻌل	ﻮمات ،ت	ﻓضل بزيﺎرة ﻫذ	ﺍ 	ﺍلم	ﻭق	ﻊ .shop.anthem.com/medicare/ca
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) Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNPكﺗ	ﻳب ا	ﻷﻋضا ء

امﻓ	ﺼل 	 :4ﻣظطط ام	ﻣـا	ﻳا

ما يلزمﻚ دفﻌ	ﻪ

ال	ﺨدمات التﻱ تدف	ﻊ 	ﺨطتنا م	ﻗابلﻬا
النظام الش	ﺨصﻱ ل	ﻼستﺟاب	ﺔ للط	ﻮارئ ))PERS

$0

تﻐطيﺔ نظﺎم 	ﺍستﺟﺎبﺔ شﺧص	ﻱ 	ﻭ	ﺍحد للط	ﻭ	ﺍر	ﺉ 	ﻭمر	ﺍقبﺔ ش	ﻬريﺔ 	ﻓ	ﻱ منزل
	ﺍل	ﻌض	ﻭ 	ﻋندمﺎ يتم ترتيب	ﻬﺎ ب	ﻭ	ﺍسطﺔ 	ﺍلﺧطﺔ م	ﻊ بﺎ	ﺋ	ﻊ مت	ﻌﺎقد .ت	ﻭ	ﻓر ميزة
	ﺍلنظﺎم 	ﺍلشﺧص	ﻱ لﻼستﺟﺎبﺔ للط	ﻭ	ﺍر	ﺉ ﺟ	ﻬﺎز	ﺍ منزليﺎ إلﺧطﺎر 	ﺍلم	ﻭظ	ﻓين
	ﺍلمنﺎسبين بحﺎالت 	ﺍلط	ﻭ	ﺍر	ﺉ )	ﻋلﻯ سبيل 	ﺍلمثﺎل	 ،ﺍلسق	ﻭط) .يرﺟﻯ
	ﺍالتصﺎل بﺧدمﺎت 	ﺍأل	ﻋضﺎ؏ لمزيد من 	ﺍلم	ﻌل	ﻭمﺎت 	ﺃ	ﻭ لطلﺏ 	ﺍل	ﻭحدة.
	ﺨدمات الطبيب/م	ﻗدم ال	ﺨدمات ،بما فﻱ ذلﻚ زيارات ﻋيادات األطبا؏

$0

ند	ﻓ	ﻊ مقﺎبل 	ﺍلﺧدمﺎت 	ﺍلتﺎليﺔ:
• ﺧدمﺎت 	ﺍلﺟر	ﺍحﺔ 	ﺃ	ﻭ 	ﺍلر	ﻋﺎيﺔ 	ﺍلصحيﺔ 	ﺍلضر	ﻭريﺔ طبيﺎ 	ﺍلمقدمﺔ
	ﻓ	ﻱ 	ﺃمﺎكن مثل:
	 oﻋيﺎدة 	ﺍلطبيﺏ
 oمركز 	ﺍلﺟر	ﺍحﺔ 	ﺍلمتنقل 	ﺍلم	ﻌتمد
 oقسم 	ﺍلمرضﻯ 	ﺍلﺧﺎرﺟيين بﺎلمستش	ﻓﻯ
• 	ﺍالستشﺎرة 	ﻭ	ﺍلتشﺧيص 	ﻭ	ﺍل	ﻌﻼج من ﺟﺎنﺏ 	ﺍالﺧتصﺎص	ﻱ
• 	ﺍل	ﻓح	ﻭصﺎت 	ﺍألسﺎسيﺔ للسم	ﻊ 	ﻭ	ﺍلت	ﻭ	ﺍزن 	ﺍلت	ﻱ يﺟري	ﻬﺎ مقدم 	ﺍلر	ﻋﺎيﺔ
	ﺍأل	ﻭليﺔ أ	ﻮ 	ﺍالﺧتصﺎص	ﻱ	 ،ﺇذ	ﺍ طلﺏ 	ﺍلطبيﺏ 	ﺇﺟر	ﺍ؏ﻫﺎ لم	ﻌر	ﻓﺔ مﺎ
	ﺇذ	ﺍ كنت بحﺎﺟﺔ ل	ﻌﻼج طب	ﻱ 	ﺃم ال
• ب	ﻌض ﺧدمﺎت 	ﺍلر	ﻋﺎيﺔ 	ﺍلصحيﺔ 	ﻋن ب	ﻌد ،بمﺎ 	ﻓ	ﻱ ذلك 	ﺍالستشﺎرة
	ﻭ	ﺍلتشﺧيص 	ﻭ	ﺍل	ﻌﻼج 	ﺍلت	ﻱ ي	ﻭ	ﻓرﻫﺎ لﻸ	ﻋضﺎ؏ 	ﻓ	ﻱ 	ﺍلمنﺎط	ﻕ 	ﺍلري	ﻓيﺔ
	ﺃ	ﻭ ﻏيرﻫﺎ من 	ﺍألمﺎكن 	ﺃحد 	ﺍألطبﺎ؏ 	ﺃ	ﻭ 	ﺍلممﺎرسين 	ﺍلم	ﻌتمدين
من .Medicare
 oلديك ﺧيﺎر 	ﺍلحص	ﻭل 	ﻋلﻯ ﻫذه 	ﺍلﺧدمﺎت من ﺧﻼل
زيﺎرة شﺧصيﺔ 	ﺃ	ﻭ 	ﻋن ب	ﻌد	 .ﺇذ	ﺍ 	ﺍﺧترت 	ﺍلحص	ﻭل 	ﻋلﻯ
	ﺇحدﻯ ﻫذه 	ﺍلﺧدمﺎت 	ﻋن طري	ﻕ 	ﺍلﺧدمﺎت 	ﺍلصحيﺔ 	ﻋن
ب	ﻌد	 ،ﻓيﺟﺏ 	ﻋليك 	ﺍستﺧد	ﺍم مقدم ﺧدمﺎت 	ﻓ	ﻱ 	ﺍلشبكﺔ يقدم
	ﺍلﺧدمﺔ 	ﻋن ب	ﻌد.
تتب	ﻊ 	ﻫذه الميزة فﻱ الصفح	ﺔ التالي	ﺔ

?

إذا كانت لديﻚ أﻱ أسئل	ﺔ ،يرﺟﻯ 	ﺍالتصﺎل بمسﺆ	ﻭل	ﻱ Anthem MediBlue Full Dual Advantage
)	 (HMO D-SNPﻋلﻯ 	ﺍلرقم ) ،1-833-707-3129 (TTY: 711بد	ﺍيﺔ من 	ﺍلسﺎ	ﻋﺔ  8صبﺎحﺎ حتﻯ 	ﺍلسﺎ	ﻋﺔ 8
مسﺎ؏ 	ﻋلﻯ مد	ﺍر 	ﺍألسب	ﻭع )مﺎ 	ﻋد	ﺍ 	ﺃيﺎم 	ﻋيد 	ﺍلشكر 	ﻭ	ﻋيد 	ﺍلميﻼد) بد	ﺍيﺔ من 	 1ﺃكت	ﻭبر حتﻯ  31مﺎرس	 ،ﻭمن
	ﺍالثنين حتﻯ 	ﺍلﺟم	ﻌﺔ )مﺎ 	ﻋد	ﺍ 	ﺃيﺎم 	ﺍإلﺟﺎز	ﺍت) من 	 1ﺃبريل حتﻯ  30سبتمبر	 .ﺍلمكﺎلمﺔ مﺟﺎنيﺔ .لمزيد من
المﻌل	ﻮمات ،ت	ﻓضل بزيﺎرة ﻫذ	ﺍ 	ﺍلم	ﻭق	ﻊ .shop.anthem.com/medicare/ca
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) Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNPكﺗ	ﻳب ا	ﻷﻋضا ء

امﻓ	ﺼل 	 :4ﻣظطط ام	ﻣـا	ﻳا

ما يلزمﻚ دفﻌ	ﻪ

ال	ﺨدمات التﻱ تدف	ﻊ 	ﺨطتنا م	ﻗابلﻬا
	ﺨدمات الطبيب/م	ﻗدم ال	ﺨدمات ،بما فﻱ ذلﻚ زيارات ﻋيادات
األطبا؏ )يتب	ﻊ)
• ب	ﻌض ﺧدمﺎت 	ﺍلر	ﻋﺎيﺔ 	ﺍلصحيﺔ 	ﻋن ب	ﻌد 	ﺍلم	ﻌتمدة ،بمﺎ 	ﻓ	ﻱ ذلك
	ﺍالستشﺎرة 	ﻭ	ﺍلتشﺧيص 	ﻭ	ﺍل	ﻌﻼج 	ﺍلت	ﻱ ي	ﻭ	ﻓرﻫﺎ لﻸ	ﻋضﺎ؏ 	ﻓ	ﻱ
	ﺍلمنﺎط	ﻕ 	ﺍلري	ﻓيﺔ 	ﺃ	ﻭ ﻏيرﻫﺎ من 	ﺍألمﺎكن 	ﺃحد 	ﺍألطبﺎ؏ 	ﺃ	ﻭ
	ﺍلممﺎرسين 	ﺍلم	ﻌتمدين من Medicare
• ﺧدمﺎت 	ﺍلر	ﻋﺎيﺔ 	ﺍلصحيﺔ 	ﻋن ب	ﻌد للزيﺎر	ﺍت 	ﺍلش	ﻬريﺔ 	ﺍلمت	ﻌلقﺔ
بﺃمر	ﺍض 	ﺍلكلﻯ 	ﻓ	ﻱ 	ﺍلمرحلﺔ 	ﺍلن	ﻬﺎ	ﺋيﺔ ) )ESRDأل	ﻋضﺎ؏ ﻏسيل 	ﺍلكلﻯ
	ﻓ	ﻱ 	ﺍلمنزل 	ﻓ	ﻱ مركز ﻏسيل 	ﺍلكلﻯ 	ﻓ	ﻱ 	ﺍلمستش	ﻓﻯ 	ﺃ	ﻭ مركز 	ﺍلحﺎالت
	ﺍلحرﺟﺔ 	ﻓ	ﻱ 	ﺍلمستش	ﻓﻯ 	ﺃ	ﻭ مر	ﻓ	ﻕ ﻏسيل 	ﺍلكلﻯ 	ﺃ	ﻭ منزل 	ﺍل	ﻌض	ﻭ
• ﺧدمﺎت 	ﺍلر	ﻋﺎيﺔ 	ﺍلصحيﺔ 	ﻋن ب	ﻌد لتشﺧيص 	ﺃ	ﻭ تقييم 	ﺃ	ﻭ 	ﻋﻼج
	ﺃ	ﻋر	ﺍض 	ﺍلسكتﺔ 	ﺍلدمﺎﻏيﺔ
• ﺧدمﺎت 	ﺍلر	ﻋﺎيﺔ 	ﺍلصحيﺔ 	ﻋن ب	ﻌد لﻸ	ﻋضﺎ؏ 	ﺍلمصﺎبين بﺎضطر	ﺍﺏ
ت	ﻌﺎط	ﻱ 	ﺍلمﺧدر	ﺍت 	ﺃ	ﻭ 	ﺍضطر	ﺍﺏ 	ﺍلصحﺔ 	ﺍل	ﻌقليﺔ 	ﺍلمتز	ﺍمن
• ﺧدمﺎت 	ﺍلر	ﻋﺎيﺔ 	ﺍلصحيﺔ 	ﻋن ب	ﻌد لتشﺧيص 	ﺍضطر	ﺍبﺎت
	ﺍلصحﺔ 	ﺍل	ﻌقليﺔ 	ﻭتقييم	ﻬﺎ 	ﻭ	ﻋﻼﺟ	ﻬﺎ 	ﻓ	ﻱ 	ﺍلحﺎالت 	ﺍلتﺎليﺔ:
 oلديك زيﺎرة شﺧصيﺔ 	ﻓ	ﻱ ﻏض	ﻭن 	 6ﺃش	ﻬر قبل زيﺎرتك
	ﺍأل	ﻭلﻯ للﺧدمﺎت 	ﺍلصحيﺔ 	ﻋن ب	ﻌد
 oيح	ﻕ لك 	ﻓ	ﻱ زيﺎرة شﺧصيﺔ كل  12ش	ﻬر	ﺍ 	ﻓ	ﻱ 	ﺃثنﺎ؏ تلق	ﻱ
ﺧدمﺎت 	ﺍلر	ﻋﺎيﺔ 	ﺍلصحيﺔ 	ﻋن ب	ﻌد
 oيمكن 	ﺇﺟر	ﺍ؏ 	ﺍستثنﺎ؏	ﺍت لمﺎ سب	ﻕ لظر	ﻭ	ﻒ م	ﻌينﺔ
• ﺧدمﺎت 	ﺍلر	ﻋﺎيﺔ 	ﺍلصحيﺔ 	ﻋن ب	ﻌد لزيﺎر	ﺍت 	ﺍلصحﺔ 	ﺍل	ﻌقليﺔ
	ﺍلت	ﻱ تقدم	ﻬﺎ 	ﻋيﺎد	ﺍت 	ﺍلصحﺔ 	ﺍلري	ﻓيﺔ 	ﻭ	ﺍلمر	ﺍكز 	ﺍلصحيﺔ
	ﺍلمﺆﻫلﺔ 	ﻓيدر	ﺍليﺎ.
تتب	ﻊ 	ﻫذه الميزة فﻱ الصفح	ﺔ التالي	ﺔ

?

إذا كانت لديﻚ أﻱ أسئل	ﺔ ،يرﺟﻯ 	ﺍالتصﺎل بمسﺆ	ﻭل	ﻱ Anthem MediBlue Full Dual Advantage
)	 (HMO D-SNPﻋلﻯ 	ﺍلرقم ) ،1-833-707-3129 (TTY: 711بد	ﺍيﺔ من 	ﺍلسﺎ	ﻋﺔ  8صبﺎحﺎ حتﻯ 	ﺍلسﺎ	ﻋﺔ 8
مسﺎ؏ 	ﻋلﻯ مد	ﺍر 	ﺍألسب	ﻭع )مﺎ 	ﻋد	ﺍ 	ﺃيﺎم 	ﻋيد 	ﺍلشكر 	ﻭ	ﻋيد 	ﺍلميﻼد) بد	ﺍيﺔ من 	 1ﺃكت	ﻭبر حتﻯ  31مﺎرس	 ،ﻭمن
	ﺍالثنين حتﻯ 	ﺍلﺟم	ﻌﺔ )مﺎ 	ﻋد	ﺍ 	ﺃيﺎم 	ﺍإلﺟﺎز	ﺍت) من 	 1ﺃبريل حتﻯ  30سبتمبر	 .ﺍلمكﺎلمﺔ مﺟﺎنيﺔ .لمزيد من
المﻌل	ﻮمات ،ت	ﻓضل بزيﺎرة ﻫذ	ﺍ 	ﺍلم	ﻭق	ﻊ .shop.anthem.com/medicare/ca
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) Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNPكﺗ	ﻳب ا	ﻷﻋضا ء

امﻓ	ﺼل 	 :4ﻣظطط ام	ﻣـا	ﻳا

ال	ﺨدمات التﻱ تدف	ﻊ 	ﺨطتنا م	ﻗابلﻬا

ما يلزمﻚ دفﻌ	ﻪ

	ﺨدمات الطبيب/م	ﻗدم ال	ﺨدمات ،بما فﻱ ذلﻚ زيارات ﻋيادات
األطبا؏ )يتب	ﻊ)
• 	ﻋمليﺎت 	ﺍل	ﻓحص 	ﺍال	ﻓتر	ﺍضيﺔ )	ﻋلﻯ سبيل 	ﺍلمثﺎل 	 ،ﻋبر 	ﺍل	ﻬﺎت	ﻒ 	ﺃ	ﻭ
	ﺍلدردشﺔ 	ﻋبر 	ﺍل	ﻓيدي	ﻭ) م	ﻊ 	ﺍلطبيﺏ لمدة  5-10دقﺎ	ﺋ	ﻕ إذا:
 oلم تكن مريضﺎ ﺟديد	ﺍ 	ﻮ
 oلم يرتبط 	ﺍل	ﻓحص 	ﺍال	ﻓتر	ﺍض	ﻱ بزيﺎرة 	ﺍل	ﻌيﺎدة 	ﻓ	ﻱ 	ﺁﺧر 	 7ﺃيﺎم 	ﻮ
 oال يﺆد	ﻱ 	ﺍل	ﻓحص 	ﺍال	ﻓتر	ﺍض	ﻱ 	ﺇلﻯ زيﺎرة 	ﺍل	ﻌيﺎدة 	ﻓ	ﻱ ﻏض	ﻭن 24

سﺎ	ﻋﺔ 	ﺃ	ﻭ 	ﻓ	ﻱ 	ﺃقرﺏ م	ﻭ	ﻋد متﺎﺡ
• تقييم 	ﺍل	ﻓيدي	ﻭ 	ﻭ 	 /ﺃ	ﻭ 	ﺍلص	ﻭر 	ﺍلت	ﻱ 	ﺃرسلت	ﻬﺎ 	ﺇلﻯ طبيبك 	ﻭشرﺡ طبيبك
	ﻭمتﺎب	ﻌتﻪ 	ﻓ	ﻱ ﻏض	ﻭن  24سﺎ	ﻋﺔ إذا:
 oلم تكن مريضﺎ ﺟديد	ﺍ 	ﻮ
 oلم يرتبط 	ﺍلتقييم بزيﺎرة 	ﺍل	ﻌيﺎدة 	ﻓ	ﻱ 	ﺁﺧر 	 7ﺃيﺎم 	ﻮ
 oال يﺆد	ﻱ 	ﺍلتقييم 	ﺇلﻯ زيﺎرة 	ﺍل	ﻌيﺎدة 	ﻓ	ﻱ ﻏض	ﻭن  24سﺎ	ﻋﺔ 	ﺃ	ﻭ 	ﻓ	ﻱ
	ﺃقرﺏ م	ﻭ	ﻋد متﺎﺡ
• مشﺎ	ﻭر	ﺍت طبيبك م	ﻊ 	ﺍألطبﺎ؏ 	ﺍآلﺧرين 	ﻋن طري	ﻕ 	ﺍل	ﻬﺎت	ﻒ 	ﺃ	ﻭ
	ﺍإلنترنت 	ﺃ	ﻭ 	ﺍلسﺟل 	ﺍلصح	ﻱ 	ﺍإللكتر	ﻭن	ﻱ 	ﺇذ	ﺍ لم تكن مريضﺎ ﺟديد	ﺍ
• 	ﺍلر	ﺃ	ﻱ 	ﺍلثﺎن	ﻱ لمقدم ﺧدمﺎت 	ﺁﺧر د	ﺍﺧل 	ﺍلشبكﺔ قبل 	ﺇﺟر	ﺍ؏ 	ﺍل	ﻌمليﺔ
	ﺍلﺟر	ﺍحيﺔ
• ر	ﻋﺎيﺔ 	ﺍألسنﺎن ﻏير 	ﺍلر	ﻭتينيﺔ .تقتصر 	ﺍلﺧدمﺎت 	ﺍلمﻐطﺎة 	ﻋلﻯ مﺎ يل	ﻱ:
 oﺟر	ﺍحﺔ 	ﺍل	ﻓك 	ﺃ	ﻭ 	ﺍلتشريحﺎت ذ	ﺍت 	ﺍلصلﺔ
 oم	ﻌﺎلﺟﺔ كس	ﻭر 	ﺍل	ﻓك 	ﺃ	ﻭ 	ﻋظﺎم 	ﺍل	ﻭﺟﻪ
	 oﺍقتﻼع 	ﺍلسن قبل 	ﺇﺟر	ﺍ؏ 	ﺍل	ﻌﻼﺟﺎت 	ﺍإلش	ﻌﺎ	ﻋيﺔ للسرطﺎن 	ﺍل	ﻭرم	ﻱ
	 oﺍلﺧدمﺎت 	ﺍلت	ﻱ ستتم تﻐطيت	ﻬﺎ 	ﻋند تقديم	ﻬﺎ من ﺟﺎنﺏ 	ﺍلطبيﺏ

?

إذا كانت لديﻚ أﻱ أسئل	ﺔ ،يرﺟﻯ 	ﺍالتصﺎل بمسﺆ	ﻭل	ﻱ Anthem MediBlue Full Dual Advantage
)	 (HMO D-SNPﻋلﻯ 	ﺍلرقم ) ،1-833-707-3129 (TTY: 711بد	ﺍيﺔ من 	ﺍلسﺎ	ﻋﺔ  8صبﺎحﺎ حتﻯ 	ﺍلسﺎ	ﻋﺔ 8
مسﺎ؏ 	ﻋلﻯ مد	ﺍر 	ﺍألسب	ﻭع )مﺎ 	ﻋد	ﺍ 	ﺃيﺎم 	ﻋيد 	ﺍلشكر 	ﻭ	ﻋيد 	ﺍلميﻼد) بد	ﺍيﺔ من 	 1ﺃكت	ﻭبر حتﻯ  31مﺎرس	 ،ﻭمن
	ﺍالثنين حتﻯ 	ﺍلﺟم	ﻌﺔ )مﺎ 	ﻋد	ﺍ 	ﺃيﺎم 	ﺍإلﺟﺎز	ﺍت) من 	 1ﺃبريل حتﻯ  30سبتمبر	 .ﺍلمكﺎلمﺔ مﺟﺎنيﺔ .لمزيد من
المﻌل	ﻮمات ،ت	ﻓضل بزيﺎرة ﻫذ	ﺍ 	ﺍلم	ﻭق	ﻊ .shop.anthem.com/medicare/ca
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) Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNPكﺘ	ﻳب ا	ﻷﻋضاء

امﻓﺼل  :4ﻣﺨطط امﻣﺯا	ﻳا

الﺨدمات التﻱ تدف	ﻊ ﺨطتنا م	ﻗابلﻬا
ﺨدمات 	ﻋ	ﻼج ال	ﻗدم

ما يلزمك دفﻌﻪ
$0

ند	ﻓ	ﻊ مق	ﺎبل ﺍلﺧدم	ﺎت ﺍلت	ﺎلي	ﺔ:
• ﺍلتشﺧيص 	ﻭﺍلﻌﻼج ﺍلطب	ﻱ ﺃ	ﻭ ﺍلﺟرﺍﺣ	ﻱ إلص	ﺎب	ﺎت 	ﻭﺃمرﺍض ﺍلقدم
)مثل 	ﺇصب	ﻊ ﺍلقدم ﺍلمطرقي	ﺔ ﺃ	ﻭ مسم	ﺎر ﺍلﻌقﺏ)
• ﺍلر	ﻋ	ﺎي	ﺔ ﺍلر	ﻭتيني	ﺔ للقدم ل	ﻸ	ﻋض	ﺎ؏ ذ	ﻭ	ﻱ ﺍلﺣ	ﺎالت ﺍلت	ﻱ ت΅ثر 	ﻋلﻯ
ﺃقدﺍم	ﻬم مثل مرض ﺍلسكر	ﻱ
ﺨدمات طب ال	ﻗدمين   -تكميلية
تﻐط	ﻱ 	ﻫذه ﺍلﺧط	ﺔ ﺧدم	ﺎت ﺍلﻌن	ﺎي	ﺔ ب	ﺎلقدم ﺍإلض	ﺎ	ﻓي	ﺔ ﺍلت	ﻱ ال يﻐطي	ﻬ	ﺎ
برن	ﺎم	ﺞ :Original Medicare
	ﺇزﺍل	ﺔ ﺃ	ﻭ قص مس	ﺎمير ﺍللﺣم ﺃ	ﻭ ﺍلك	ﺎل	ﻭ 	ﻭتقليم ﺍألظ	ﺎ	ﻓر 	ﻭﻏير	ﻫ	ﺎ من
ﺍلر	ﻋ	ﺎي	ﺔ ﺍلصﺣي	ﺔ 	ﻭﺍل	ﻭق	ﺎﺋي	ﺔ 	ﻓ	ﻱ ﺣ	ﺎل	ﺔ 	ﻋدم 	ﻭﺟ	ﻭد مرض م	ﻭضﻌ	ﻱ ﺃ	ﻭ
	ﺇص	ﺎب	ﺔ ﺃ	ﻭ ﺃ	ﻋرﺍض تشمل ﺍلقدمين.
قد يك	ﻭن ﺍلتصريﺢ ﺍلمسب	ﻕ مطل	ﻭب	ﺎ
فح	ﻭصات سرطان البر	ﻭستاتا

$0

ب	ﺎلنسب	ﺔ للرﺟ	ﺎل ﺍلب	ﺎلﻐين من ﺍلﻌمر 	 50ﻋ	ﺎم	ﺎ 	ﻭﺃكبر ،سند	ﻓ	ﻊ مق	ﺎبل
ﺍلﺧدم	ﺎت ﺍلت	ﺎلي	ﺔ مرة 	ﻭﺍﺣدة كل  12ش	ﻬرﺍ:
• 	ﻓﺣص مستقيم	ﻱ رقم	ﻱ
•

?

ﺍﺧتب	ﺎر مستضد بر	ﻭست	ﺎت	ﻱ ن	ﻭ	ﻋ	ﻱ ))PSA

إذا كانت لديك أﻱ أسئلة ،يرﺟﻯ ﺍالتص	ﺎل بمس΅	ﻭل	ﻱ Anthem MediBlue Full Dual Advantage
)	 (HMO D-SNPﻋلﻯ ﺍلرقم ) ،1-833-707-3129 (TTY: 711بدﺍي	ﺔ من ﺍلس	ﺎ	ﻋ	ﺔ  8صب	ﺎﺣ	ﺎ ﺣتﻯ ﺍلس	ﺎ	ﻋ	ﺔ 8
مس	ﺎ؏ 	ﻋلﻯ مدﺍر ﺍألسب	ﻭع )م	ﺎ 	ﻋدﺍ ﺃي	ﺎم 	ﻋيد ﺍلشكر 	ﻭ	ﻋيد ﺍلميﻼد) بدﺍي	ﺔ من  1ﺃكت	ﻭبر ﺣتﻯ  31م	ﺎرس	 ،ﻭمن
ﺍالثنين ﺣتﻯ ﺍلﺟمﻌ	ﺔ )م	ﺎ 	ﻋدﺍ ﺃي	ﺎم ﺍإلﺟ	ﺎزﺍت) من  1ﺃبريل ﺣتﻯ  30سبتمبر .ﺍلمك	ﺎلم	ﺔ مﺟ	ﺎني	ﺔ .لمزيد من
المﻌل	ﻭمات ،ت	ﻓضل بزي	ﺎرة 	ﻫذﺍ ﺍلم	ﻭق	ﻊ .shop.anthem.com/medicare/ca
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) Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNPكﺘ	ﻳب ا	ﻷﻋضاء

امﻓﺼل  :4ﻣﺨطط امﻣﺯا	ﻳا

الﺨدمات التﻱ تدف	ﻊ ﺨطتنا م	ﻗابلﻬا
األﺟﻬزة التﻌ	ﻭيضية 	ﻭالمستلزمات ذات الصلة

ما يلزمك دفﻌﻪ
$0

ﺍألﺟ	ﻬزة ﺍلتﻌ	ﻭيضي	ﺔ ﺍلت	ﻱ تك	ﻭن بدل كل ﺃ	ﻭ ﺟز؏ من 	ﻭظي	ﻓ	ﺔ ﺃ	ﻭ 	ﻋض	ﻭ
ب	ﺎلﺟسم .نتﺣمل تك	ﺎليﻑ ﺍألﺟ	ﻬزة ﺍلتﻌ	ﻭيضي	ﺔ ﺍلت	ﺎلي	ﺔ	 ،ﻭربم	ﺎ ﺃﺟ	ﻬزة
ﺃﺧرﻯ ﻏير مدرﺟ	ﺔ 	ﻫن	ﺎ:
• ﺃكي	ﺎس 	ﻓﻐر ﺍلق	ﻭل	ﻭن 	ﻭﺍلمستلزم	ﺎت ﺍلمرتبط	ﺔ بر	ﻋ	ﺎي	ﺔ 	ﻓﻐر ﺍلق	ﻭل	ﻭن
• ﺍلتﻐذي	ﺔ ﺍلمﻌ	ﻭي	ﺔ 	ﻭﺍلﺣقن ،بم	ﺎ 	ﻓ	ﻱ ذلك مﺟم	ﻭ	ﻋ	ﺎت 	ﺇمدﺍدﺍت ﺍلتﻐذي	ﺔ،
	ﻭمضﺧ	ﺔ ﺍلتسريﺏ	 ،ﻭﺍألن	ﺎبيﺏ 	ﻭﺍلمﺣ	ﻭل	 ،ﻭﺍلمﺣ	ﺎليل	 ،ﻭﺍلل	ﻭﺍزم
للﺣقن ذﺍتي	ﺔ ﺍالستﺧدﺍم
• ﺟ	ﻬ	ﺎز تنظيم نبض ﺍلقلﺏ
• ﺍلد	ﻋ	ﺎم	ﺎت ﺍلطبي	ﺔ
• ﺍألﺣذي	ﺔ ﺍلﺧ	ﺎص	ﺔ ب	ﺎألطرﺍﻑ ﺍالصطن	ﺎ	ﻋي	ﺔ
• ﺍألرﺟل 	ﻭﺍألذرع ﺍالصطن	ﺎ	ﻋي	ﺔ
• ﺍأل	ﻋض	ﺎ؏ ﺍلتﻌ	ﻭيضي	ﺔ للثد	ﻱ )بم	ﺎ 	ﻓ	ﻱ ذلك صدري	ﺔ ﺟرﺍﺣي	ﺔ بﻌد
ﺍستﺋص	ﺎل ﺍلثد	ﻱ)
• ﺍألطرﺍﻑ ﺍالصطن	ﺎ	ﻋي	ﺔ الستبدﺍل كل ﺟز؏ من ﺟسم ﺍل	ﻭﺟ	ﻪ
ﺍلﺧ	ﺎرﺟ	ﻱ ﺍلذ	ﻱ تمت 	ﺇزﺍلت	ﻪ ﺃ	ﻭ تل	ﻓ	ﻪ نتيﺟ	ﺔ مرض ﺃ	ﻭ 	ﺇص	ﺎب	ﺔ ﺃ	ﻭ
	ﻋيﺏ ﺧلق	ﻱ
• ﺣ	ﻓ	ﺎظ	ﺎت 	ﻭكريم سلس ﺍلب	ﻭل
ند	ﻓ	ﻊ ﺃيض	ﺎ مق	ﺎبل بﻌض ﺍلمستلزم	ﺎت ﺍلمتﻌلق	ﺔ ب	ﺄﺟ	ﻬزة ﺍألطرﺍﻑ
ﺍالصطن	ﺎ	ﻋي	ﺔ .ند	ﻓ	ﻊ ﺃيض	ﺎ مق	ﺎبل 	ﺇصﻼﺡ ﺃ	ﻭ ﺍستبدﺍل ﺃﺟ	ﻬزة ﺍألطرﺍﻑ
ﺍالصطن	ﺎ	ﻋي	ﺔ.
ن	ﻭ	ﻓر ﺃيض	ﺎ ﺟز؏ من ﺍلتﻐطي	ﺔ بﻌد 	ﺇزﺍل	ﺔ 	ﺇ	ﻋت	ﺎم 	ﻋدس	ﺔ ﺍلﻌين ﺃ	ﻭ ﺍلﺟرﺍﺣ	ﺔ
ﺍلمتﻌلق	ﺔ ب	ﻪ .رﺍﺟ	ﻊ "ر	ﻋ	ﺎي	ﺔ ﺍإلبص	ﺎر" الﺣق	ﺎ 	ﻓ	ﻱ 	ﻫذﺍ ﺍلمﺧطط للﺣص	ﻭل
	ﻋلﻯ ﺍلت	ﻓ	ﺎصيل.

?
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الﺨدمات التﻱ تدف	ﻊ ﺨطتنا م	ﻗابلﻬا
ﺨدمات إ	ﻋادة التأ	ﻫيل الرئ	ﻭﻱ

$0

نتﺣمل تك	ﺎليﻑ برﺍم	ﺞ 	ﺇ	ﻋ	ﺎدة ﺍلت	ﺄ	ﻫيل ﺍلرﺋ	ﻭ	ﻱ ل	ﻸ	ﻋض	ﺎ؏ ﺍلمص	ﺎبين
بمرض ﺍالنسدﺍد ﺍلرﺋ	ﻭ	ﻱ ﺍلمزمن ) )COPDﺍلذ	ﻱ يت	ﻓ	ﺎ	ﻭت م	ﺎ بين
ﺍلمﻌتدل 	ﻭﺍلﺣ	ﺎد ﺟدﺍ .يﺟﺏ ﺃن تﺣصل 	ﻋلﻯ 	ﺇﺣ	ﺎل	ﺔ إل	ﻋ	ﺎدة ﺍلت	ﺄ	ﻫيل
ﺍلرﺋ	ﻭ	ﻱ من ﺍلطبيﺏ ﺃ	ﻭ مقدم ﺍلﺧدم	ﺔ ﺍلذ	ﻱ يﻌ	ﺎل	ﺞ .COPD
نتﺣمل تكل	ﻓ	ﺔ بﻌض ﺍلﺧدم	ﺎت ﺍلتن	ﻓسي	ﺔ للمرضﻯ ﺍلمﻌتمدين 	ﻋلﻯ
ﺃﺟ	ﻬزة ﺍلتن	ﻓس.
فحص الﻌد	ﻭﻯ المن	ﻗ	ﻭلة ﺟنسيا 	ﻭاالستشارة الﺨاصة بﻬا )(STI

$0

نتﺣمل تكل	ﻓ	ﺔ 	ﻓﺣ	ﻭص	ﺎت ﺍلمتدثرة 	ﻭﺍلسيﻼن 	ﻭﺍلز	ﻫر	ﻱ 	ﻭﺍلت	ﻬ	ﺎﺏ ﺍلكبد .B
	ﻭتتم تﻐطي	ﺔ 	ﻫذه ﺍل	ﻓﺣ	ﻭص	ﺎت للﺣ	ﺎمل 	ﻭبﻌض ﺍألشﺧ	ﺎص ﺍلمﻌرضين
لﺧطر متزﺍيد لﻺص	ﺎب	ﺔ ب  .STI -يﺟﺏ ﺃن تك	ﻭن ﺍل	ﻓﺣ	ﻭص	ﺎت بم	ﻭﺟﺏ طلﺏ
من مقدم ﺍلر	ﻋ	ﺎي	ﺔ ﺍأل	ﻭلي	ﺔ	 .ﻭسنق	ﻭم بتﻐطي	ﺔ 	ﻫذه ﺍالﺧتب	ﺎرﺍت مرة كل 12
ش	ﻬرﺍ ﺃ	ﻭ 	ﻓ	ﻱ ﺃ	ﻭق	ﺎت مﻌين	ﺔ ﺧﻼل 	ﻓترة ﺍلﺣمل.
نق	ﻭم ﺃيض	ﺎ ب	ﺎلد	ﻓ	ﻊ مق	ﺎبل ﺟلست	ﻱ ﺍستش	ﺎرة سل	ﻭكي	ﺔ 	ﻭﺟ	ﻬ	ﺎ ل	ﻭﺟ	ﻪ 	ﻭ	ﻋ	ﺎليت	ﻱ
ﺍلتكثيﻑ كل 	ﻋ	ﺎم للب	ﺎلﻐين ﺍلنشطين ﺟنسي	ﺎ ﺍلمﻌرضين لﻺص	ﺎب	ﺔ ﺍلزﺍﺋدة
ب  .STI -يمكن ﺃن تصل مدة كل ﺟلس	ﺔ من 	 20ﺇلﻯ  30دقيق	ﺔ .ند	ﻓ	ﻊ
مق	ﺎبل 	ﻫذه ﺍلﺟلس	ﺎت ﺍالستش	ﺎري	ﺔ كﺧدم	ﺎت 	ﻭق	ﺎﺋي	ﺔ 	ﻓقط 	ﻓ	ﻱ ﺣ	ﺎل 	ﺇﺟرﺍﺋ	ﻬ	ﺎ
من ﺟ	ﺎنﺏ مقدم ﺍلر	ﻋ	ﺎي	ﺔ ﺍأل	ﻭلي	ﺔ .يﺟﺏ ﺃن تك	ﻭن ﺍلﺟلس	ﺎت 	ﻓ	ﻱ مك	ﺎن
ﺍلر	ﻋ	ﺎي	ﺔ ﺍأل	ﻭلي	ﺔ ،مثل 	ﻋي	ﺎدة ﺍلطبيﺏ.
ر	ﻋاية مرفق الر	ﻋاية التمريضية المتﺨصصة الما	ﻫرة )(SNF

$0

نتﺣمل تك	ﺎليﻑ ﺍلﺧدم	ﺎت ﺍلت	ﺎلي	ﺔ	 ،ﻭربم	ﺎ ﺧدم	ﺎت ﺃﺧرﻯ ﻏير مدرﺟ	ﺔ 	ﻫن	ﺎ:
• ﺍلﻐر	ﻓ	ﺔ نصﻑ ﺍلﺧ	ﺎص	ﺔ ﺃ	ﻭ ﻏر	ﻓ	ﺔ ﺧ	ﺎص	ﺔ 	ﺇذﺍ ك	ﺎنت ضر	ﻭري	ﺔ طبي	ﺎ
• ﺍل	ﻭﺟب	ﺎت ،بم	ﺎ 	ﻓ	ﻱ ذلك ﺍألنظم	ﺔ ﺍلﻐذﺍﺋي	ﺔ ﺍلﺧ	ﺎص	ﺔ
• ﺧدم	ﺎت ﺍلتمريض
• ﺍلﻌﻼج ﺍلطبيﻌ	ﻱ 	ﻭﺍلم	ﻬن	ﻱ 	ﻭ	ﻋﻼج ﺍلنط	ﻕ
تتب	ﻊ 	ﻫذه الميزة فﻱ الصفحة التالية

?
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ر	ﻋاية مرفق الر	ﻋاية التمريضية المتﺨصصة الما	ﻫرة )) (SNFيتب	ﻊ)
• ﺍألد	ﻭي	ﺔ ﺍلت	ﻱ تﺣصل 	ﻋلي	ﻬ	ﺎ كﺟز؏ من ﺧط	ﺔ ر	ﻋ	ﺎيتك	 ،ﻭﺍلت	ﻱ
تتضمن ﺍلم	ﻭﺍد ﺍلت	ﻱ ت	ﻭﺟد 	ﻓ	ﻱ ﺍلﺟسم بشكل طبيﻌ	ﻱ ،مثل 	ﻋ	ﻭﺍمل
تﺧثر ﺍلدم
• ﺍلدم ،بم	ﺎ 	ﻓ	ﻱ ذلك ﺍلتﺧزين 	ﻭﺍلنقل
• ﺍلمستلزم	ﺎت ﺍلطبي	ﺔ 	ﻭﺍلﺟرﺍﺣي	ﺔ ﺍلت	ﻱ يتم ت	ﻭ	ﻓير	ﻫ	ﺎ من ﺟ	ﺎنﺏ
مرﺍ	ﻓ	ﻕ ﺍلتمريض
• ﺍل	ﻓﺣ	ﻭص	ﺎت ﺍلمﺧتبري	ﺔ ﺍلت	ﻱ تﺟرﻯ 	ﻓ	ﻱ مرﺍ	ﻓ	ﻕ ﺍلتمريض
• ﺍألشﻌ	ﺔ ﺍلسيني	ﺔ 	ﻭﺧدم	ﺎت ﺍألشﻌ	ﺔ ﺍألﺧرﻯ ﺍلت	ﻱ تت	ﻭ	ﻓر 	ﻓ	ﻱ مرﺍ	ﻓ	ﻕ
ﺍلتمريض
• ﺍألﺟ	ﻬزة ،مثل ﺍلكرﺍس	ﻱ ﺍلمتﺣرك	ﺔ ﺍلت	ﻱ تت	ﻭ	ﻓر 	ﻋ	ﺎدة من ﺟ	ﺎنﺏ
مرﺍ	ﻓ	ﻕ ﺍلتمريض
• ﺧدم	ﺎت ﺍألطب	ﺎ؏/مقدم	ﻱ ﺍلﺧدم	ﺎت
ستﺣصل 	ﻋ	ﺎدة 	ﻋلﻯ ر	ﻋ	ﺎيتك من مرﺍ	ﻓ	ﻕ ﺍلشبك	ﺔ	 .ﻭم	ﻊ ذلك ،قد
تك	ﻭن ق	ﺎدرﺍ 	ﻋلﻯ ﺍلﺣص	ﻭل 	ﻋلﻯ ر	ﻋ	ﺎيتك من مر	ﻓ	ﻕ ﺧ	ﺎرج 	ﻋن
نط	ﺎ	ﻕ شبكتن	ﺎ .يمكنك ﺍلﺣص	ﻭل 	ﻋلﻯ ﺍلر	ﻋ	ﺎي	ﺔ من ﺍألم	ﺎكن ﺍلت	ﺎلي	ﺔ 	ﺇن
قبلت بمب	ﺎل	ﻎ ﺧطتن	ﺎ:
• دﺍر تمريض ﺃ	ﻭ مﺟتم	ﻊ ر	ﻋ	ﺎي	ﺔ مستمرة للمتق	ﺎ	ﻋدين ﺣيث كنت
تﻌيش 	ﻓي	ﻪ قبل ذ	ﻫ	ﺎبك للمستش	ﻓﻯ مب	ﺎشرة )ط	ﺎلم	ﺎ ﺃن	ﻬ	ﺎ ت	ﻭ	ﻓر ر	ﻋ	ﺎي	ﺔ
ﺍلمرﺍ	ﻓ	ﻕ ﺍلتمريضي	ﺔ)
• مر	ﻓ	ﻕ ﺍلتمريض ﺍلذ	ﻱ يﻌيش 	ﻓي	ﻪ ز	ﻭﺟك ﺃ	ﻭ شريك منزل	ﻱ 	ﻭقت
مﻐ	ﺎدرتك للمستش	ﻓﻯ

?
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التمارين الرياضية الﻌ	ﻼﺟية الﺨاضﻌة ل	ﻺشراﻑ )(SET

ما يلزمك دفﻌﻪ
$0

تد	ﻓ	ﻊ ﺍلﺧط	ﺔ مق	ﺎبل  SETل	ﻸ	ﻋض	ﺎ؏ ﺍلذين يﻌ	ﺎن	ﻭن مرض ﺍلشري	ﺎن
ﺍلمﺣيط	ﻱ ) )PADﺍلمصﺣ	ﻭﺏ ب	ﺄ	ﻋرﺍض 	ﻭﺍلذين يﺣصل	ﻭن 	ﻋلﻯ 	ﺇﺣ	ﺎل	ﺔ
لﻌﻼج  PADمن ﺍلطبيﺏ ﺍلمس΅	ﻭل 	ﻋن 	ﻋﻼج .PAD
تد	ﻓ	ﻊ ﺧطتن	ﺎ تكل	ﻓ	ﺔ م	ﺎ يل	ﻱ:
• م	ﺎ يصل 	ﺇلﻯ  36ﺟلس	ﺔ ﺧﻼل 	ﻓترة مدت	ﻬ	ﺎ  12ﺃسب	ﻭ	ﻋ	ﺎ 	ﻓ	ﻱ ﺣ	ﺎل	ﺔ
تلبي	ﺔ ﺟمي	ﻊ متطلب	ﺎت SET
•  36ﺟلس	ﺔ 	ﺇض	ﺎ	ﻓي	ﺔ بمر	ﻭر ﺍل	ﻭقت 	ﺇذﺍ تم ﺍ	ﻋتب	ﺎر	ﻫ	ﺎ ضر	ﻭري	ﺔ من
ﺍلن	ﺎﺣي	ﺔ ﺍلطبي	ﺔ من قبل مقدم ر	ﻋ	ﺎي	ﺔ صﺣي	ﺔ
يتﻌين ﺃن يشتمل برن	ﺎم	ﺞ 	 SETﻋلﻯ:
• ﺟلس	ﺎت تترﺍ	ﻭﺡ مدت	ﻬ	ﺎ من 	 30ﺇلﻯ  60دقيق	ﺔ لبرن	ﺎم	ﺞ 	ﻋﻼﺟ	ﻱ
للتم	ﺎرين ﺍلتدريبي	ﺔ لﻌﻼج  PADل	ﻸ	ﻋض	ﺎ؏ ﺍلذين يﻌ	ﺎن	ﻭن تشن	ﺞ
ﺍلس	ﺎ	ﻕ بسبﺏ تد	ﻓ	ﻕ ﺍلدم ﺍلضﻌيﻑ )ﺍلﻌرج)
• 	ﻓ	ﻱ ﺍلﻌي	ﺎدﺍت ﺍلﺧ	ﺎرﺟي	ﺔ 	ﻓ	ﻱ مستش	ﻓﻯ ﺃ	ﻭ 	ﻓ	ﻱ 	ﻋي	ﺎدة طبيﺏ
• يقدم من ﺧﻼل م	ﻭظﻑ م΅	ﻫل يت	ﺄكد من ﺃن ﺍلميزة ت	ﻓ	ﻭ	ﻕ ﺍلضرر
	ﻭمدرﺏ 	ﻋلﻯ ﺍلتم	ﺎرين ﺍلري	ﺎضي	ﺔ ﺍلﻌﻼﺟي	ﺔ لﻌﻼج PAD
• بم	ﻭﺟﺏ 	ﺇشرﺍﻑ مب	ﺎشر من طبيﺏ ﺃ	ﻭ مس	ﺎ	ﻋد طبيﺏ ﺃ	ﻭ ممرض	ﺔ
مم	ﺎرس	ﺔ/متﺧصص	ﺔ تمريض سرير	ﻱ مدرب	ﺔ 	ﻋلﻯ ﺃس	ﺎليﺏ د	ﻋم
ﺍلﺣي	ﺎة ﺍألس	ﺎسي	ﺔ 	ﻭﺍلمتقدم	ﺔ 	ﻋلﻯ ﺍلس	ﻭﺍ؏

?
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$0

تتيﺢ 	ﻫذه ﺍلميزة ﺍلنقل ﺍلذ	ﻱ يﻌتبر ﺍألكثر ﺍنﺧ	ﻓ	ﺎض	ﺎ من ﺣيث ﺍلتكل	ﻓ	ﺔ
	ﻭيمكن ﺍل	ﻭص	ﻭل 	ﺇلي	ﻪ	 .ﻭيشتمل ذلك 	ﻋلﻯ م	ﺎ يل	ﻱ :ﺍإلسﻌ	ﺎﻑ 	ﻭسي	ﺎرة
للمرضﻯ مز	ﻭدة بنق	ﺎالت 	ﻭﺧدم	ﺎت ﺍلنقل ﺍلطب	ﻱ ب	ﺎلسي	ﺎرة ﺍلمز	ﻭدة
بكرس	ﻱ متﺣرك 	ﻭﺍلتنسي	ﻕ م	ﻊ قط	ﺎع ﺍلنقل ﻏير ﺍلرسم	ﻱ.
يتم ﺍلتصريﺢ ب	ﻭس	ﺎﺋل ﺍلنقل 	ﻋندم	ﺎ:
• ال تسمﺢ ﺣ	ﺎلتك ﺍلطبي	ﺔ 	ﻭ/ﺃ	ﻭ ﺍلبدني	ﺔ لك ب	ﺎلس	ﻓر ب	ﺎلﺣ	ﺎ	ﻓل	ﺔ ﺃ	ﻭ سي	ﺎرة ﺍلرك	ﺎﺏ
ﺃ	ﻭ سي	ﺎرة ﺍألﺟرة ﺃ	ﻭ 	ﻭسيل	ﺔ ﺃﺧرﻯ من ﺍلم	ﻭﺍصﻼت ﺍلﻌ	ﺎم	ﺔ ﺃ	ﻭ ﺍلﺧ	ﺎص	ﺔ 	ﻭ
بن	ﺎ؏ 	ﻋلﻯ ﺍلﺧدم	ﺔ ،قد يك	ﻭن ﺍلتصريﺢ ﺍلمسب	ﻕ مطل	ﻭب	ﺎ.
	ﻭسائل االنت	ﻗال :الن	ﻗل ﻏير الطبﻱ

$0

تتيﺢ 	ﻫذه ﺍلميزة ﺍلنقل للﺧدم	ﺎت ﺍلطبي	ﺔ بسي	ﺎرة رك	ﺎﺏ ﺃ	ﻭ سي	ﺎرة ﺃﺟرة
ﺃ	ﻭ 	ﻭسيل	ﺔ ﺃﺧرﻯ من ﺍلم	ﻭﺍصﻼت ﺍلﻌ	ﺎم	ﺔ/ﺍلﺧ	ﺎص	ﺔ.
ﺍلنقل مطل	ﻭﺏ لﻐرض ﺍلﺣص	ﻭل 	ﻋلﻯ ﺍلر	ﻋ	ﺎي	ﺔ ﺍلطبي	ﺔ ﺍلﻼزم	ﺔ ،بم	ﺎ 	ﻓ	ﻱ ذلك
ﺍلس	ﻓر 	ﺇلﻯ م	ﻭﺍ	ﻋيد طﺏ ﺍألسن	ﺎن 	ﻭﺍلﺣص	ﻭل 	ﻋلﻯ ﺍألد	ﻭي	ﺔ ﺍلم	ﻭص	ﻭ	ﻓ	ﺔ.
ال ت	ﻓرض 	ﻫذه ﺍلميزة قي	ﻭدﺍ 	ﻋلﻯ ميزة ﺍلنقل ﺍلطب	ﻱ 	ﻓ	ﻱ ﺍلﺣ	ﺎالت ﻏير ﺍلط	ﺎرﺋ	ﺔ.
الر	ﻋاية الﻌاﺟلة

$0

ﺍلر	ﻋ	ﺎي	ﺔ ﺍلﻌ	ﺎﺟل	ﺔ 	ﻋب	ﺎرة 	ﻋن ر	ﻋ	ﺎي	ﺔ تقدم لﻌﻼج:
• ﺣ	ﺎل	ﺔ ﻏير ط	ﺎرﺋ	ﺔ تتطلﺏ ر	ﻋ	ﺎي	ﺔ طبي	ﺔ 	ﻓ	ﻭري	ﺔ ،أ	ﻭ
• مرض طب	ﻱ م	ﻓ	ﺎﺟﺉ ،أ	ﻭ
• 	ﺇص	ﺎب	ﺔ ،أ	ﻭ
• ﺣ	ﺎل	ﺔ مرضي	ﺔ تتطلﺏ ر	ﻋ	ﺎي	ﺔ 	ﻋلﻯ ﺍل	ﻓ	ﻭر.
	ﺇذﺍ ﺍﺣتﺟت 	ﺇلﻯ ر	ﻋ	ﺎي	ﺔ 	ﻋ	ﺎﺟل	ﺔ	 ،ﻓيﺟﺏ 	ﻋليك ﺃ	ﻭال مﺣ	ﺎ	ﻭل	ﺔ ﺍلﺣص	ﻭل 	ﻋلي	ﻬ	ﺎ
من مقدم ﺍلﺧدم	ﺎت ﺍلت	ﺎب	ﻊ للشبك	ﺔ	 .ﻭم	ﻊ ذلك ،يمكنك ﺍستﺧدﺍم مقدم	ﻱ
ﺧدم	ﺎت ﺧ	ﺎرج ﺍلشبك	ﺔ 	ﻋندم	ﺎ ال تتمكن من ﺍل	ﻭص	ﻭل 	ﺇلﻯ مقدم ﺧدم	ﺎت
ﺍلشبك	ﺔ )	ﻋلﻯ سبيل ﺍلمث	ﺎل	 ،ﻋندم	ﺎ تك	ﻭن ﺧ	ﺎرج منطق	ﺔ ﺧدم	ﺔ ﺍلﺧط	ﺔ ﺃ	ﻭ
ﺧﻼل 	ﻋطل	ﺔ ن	ﻬ	ﺎي	ﺔ ﺍألسب	ﻭع).

?

إذا كانت لديك أﻱ أسئلة ،يرﺟﻯ ﺍالتص	ﺎل بمس΅	ﻭل	ﻱ Anthem MediBlue Full Dual Advantage
)	 (HMO D-SNPﻋلﻯ ﺍلرقم ) ،1-833-707-3129 (TTY: 711بدﺍي	ﺔ من ﺍلس	ﺎ	ﻋ	ﺔ  8صب	ﺎﺣ	ﺎ ﺣتﻯ ﺍلس	ﺎ	ﻋ	ﺔ 8
مس	ﺎ؏ 	ﻋلﻯ مدﺍر ﺍألسب	ﻭع )م	ﺎ 	ﻋدﺍ ﺃي	ﺎم 	ﻋيد ﺍلشكر 	ﻭ	ﻋيد ﺍلميﻼد) بدﺍي	ﺔ من  1ﺃكت	ﻭبر ﺣتﻯ  31م	ﺎرس	 ،ﻭمن
ﺍالثنين ﺣتﻯ ﺍلﺟمﻌ	ﺔ )م	ﺎ 	ﻋدﺍ ﺃي	ﺎم ﺍإلﺟ	ﺎزﺍت) من  1ﺃبريل ﺣتﻯ  30سبتمبر .ﺍلمك	ﺎلم	ﺔ مﺟ	ﺎني	ﺔ .لمزيد من
المﻌل	ﻭمات ،ت	ﻓضل بزي	ﺎرة 	ﻫذﺍ ﺍلم	ﻭق	ﻊ .shop.anthem.com/medicare/ca
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) Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNPكﺘ	ﻳب ا	ﻷﻋضاء

امﻓﺼل  :4ﻣﺨطط امﻣﺯا	ﻳا

الﺨدمات التﻱ تدف	ﻊ ﺨطتنا م	ﻗابلﻬا
زيارات األطبا؏ 	ﻋبر الفيدي	ﻭ:

ما يلزمك دفﻌﻪ
$0

يتيﺢ  LiveHealth Onlineلك ر΅ي	ﺔ ﺍألطب	ﺎ؏ ﺍلمﻌتمدين من ﺍلمﺟلس
	ﻭﺍلمﻌ	ﺎلﺟين	/ﻋلم	ﺎ؏ ﺍلن	ﻓس ﺍلمرﺧصين من ﺧﻼل ﺍل	ﻓيدي	ﻭ ﺍلمب	ﺎشر ثن	ﺎﺋ	ﻱ
ﺍالتﺟ	ﺎه 	ﻋلﻯ ﺍل	ﻬ	ﺎتﻑ ﺍلذك	ﻱ ﺃ	ﻭ ﺍلكمبي	ﻭتر ﺍلل	ﻭﺣ	ﻱ ﺃ	ﻭ ﺍلكمبي	ﻭتر .يمكن بد؏
ﺍالستﺧدﺍم بس	ﻬ	ﻭل	ﺔ! يمكنك ﺍلتسﺟيل 	ﻓ	ﻱ  livehealthonline.comﺃ	ﻭ
تنزيل تطبي	ﻕ  LiveHealth Onlineﺍلمﺣم	ﻭل ﺍلمﺟ	ﺎن	ﻱ 	ﻭﺍلتسﺟيل .ت	ﺄكد
من ﺃن بط	ﺎق	ﺔ ﺍلت	ﺄمين ﺍلصﺣ	ﻱ ﺟ	ﺎ	ﻫزة   -ستﺣت	ﺎج 	ﺇلي	ﻬ	ﺎ لﻺﺟ	ﺎب	ﺔ 	ﻋلﻯ
بﻌض ﺍألسﺋل	ﺔ.
االشتراك مﺟانا:
يﺟﺏ 	ﻋليك 	ﺇدﺧ	ﺎل مﻌل	ﻭم	ﺎت ﺍلت	ﺄمين ﺍلصﺣ	ﻱ ﺍلﺧ	ﺎص	ﺔ بك 	ﻓ	ﻱ ﺃثن	ﺎ؏
ﺍلتسﺟيل ،لذلك يﺟﺏ تﺟ	ﻬيز بط	ﺎق	ﺔ 	ﻫ	ﻭي	ﺔ 	ﻋض	ﻭيتك مﻌك 	ﻋند ﺍلتسﺟيل.
زي	ﺎرﺍت ﺍألطب	ﺎ؏ 	ﻋبر ﺍل	ﻓيدي	ﻭ:
تشب	ﻪ ﺍلزي	ﺎرة تم	ﺎم	ﺎ ر΅ي	ﺔ طبيبك بشكل ﺍ	ﻋتي	ﺎد	ﻱ 	ﻭﺟ	ﻬ	ﺎ ل	ﻭﺟ	ﻪ	 ،ﻭلكن 	ﻓقط
	ﻋبر ك	ﺎميرﺍ ﺍل	ﻭيﺏ.
	ﺇن	ﻪ ﺧي	ﺎر رﺍﺋ	ﻊ للر	ﻋ	ﺎي	ﺔ ﺍلطبي	ﺔ 	ﻋندم	ﺎ ال يستطي	ﻊ طبيبك ر΅يتك 	ﻓ	ﻱ
	ﻋي	ﺎدت	ﻪ .يمكن ل	ﻸطب	ﺎ؏ ﺍلمﻌتمدين من ﺍلمﺟلس ﺍلمس	ﺎ	ﻋدة	 ،ﻋلﻯ مدﺍر
ﺍلس	ﺎ	ﻋ	ﺔ ط	ﻭﺍل ﺃي	ﺎم ﺍألسب	ﻭع ،لمﻌظم ﺃن	ﻭﺍع ﺍلر	ﻋ	ﺎي	ﺔ 	ﻭﺍلﺣ	ﺎالت ﺍلش	ﺎﺋﻌ	ﺔ مثل
ﺍألن	ﻓل	ﻭنزﺍ 	ﻭنزالت ﺍلبرد 	ﻭﺍلﻌين ﺍل	ﻭردي	ﺔ 	ﻭﻏير	ﻫ	ﺎ.
يمكن للطبيﺏ 	ﺇرس	ﺎل ﺍل	ﻭص	ﻓ	ﺎت ﺍلطبي	ﺔ 	ﺇلﻯ ﺍلصيدلي	ﺔ ﺍلت	ﻱ تﺣدد	ﻫ	ﺎ	 ،ﺇذﺍ
لزم ﺍألمر.
	ﺇذﺍ كنت تشﻌر ب	ﺎلت	ﻭتر ،ﺃ	ﻭ ﺍلقل	ﻕ ،ﺃ	ﻭ كنت ت	ﻭﺍﺟ	ﻪ 	ﻭقت	ﺎ 	ﻋصيب	ﺎ	 ،ﻓيمكنك
تﺣديد م	ﻭ	ﻋد للتﺣدث 	ﺇلﻯ مﻌ	ﺎل	ﺞ ﺃ	ﻭ طبيﺏ ن	ﻓس	ﺎن	ﻱ مرﺧص من منزلك ﺃ	ﻭ
	ﻋلﻯ ﺍلطري	ﻕ	 .ﻓ	ﻱ مﻌظم ﺍلﺣ	ﺎالت ،يمكنك تﺣديد م	ﻭ	ﻋد 	ﻭر΅ي	ﺔ ﺍلمﻌ	ﺎل	ﺞ ﺃ	ﻭ
ﺍلطبيﺏ ﺍلن	ﻓس	ﻱ 	ﻓ	ﻱ ﻏض	ﻭن ﺃربﻌ	ﺔ ﺃي	ﺎم ﺃ	ﻭ ﺃقل.
ت	ﻬدﻑ زي	ﺎرﺍت ﺍلطبيﺏ 	ﻋبر ﺍل	ﻓيدي	ﻭ 	ﺇلﻯ 	ﺇكم	ﺎل ﺍلزي	ﺎرﺍت ﺍلمب	ﺎشرة م	ﻊ
طبيﺏ مﻌتمد من ﺍلمﺟلس	 ،ﻭتت	ﻭ	ﻓر لمﻌظم ﺃن	ﻭﺍع ﺍلر	ﻋ	ﺎي	ﺔ.
	 LiveHealth Onlineﻫ	ﻭ ﺍالسم ﺍلتﺟ	ﺎر	ﻱ لشرك	ﺔ
	 ،Health Management Corporationﻭ	ﻫ	ﻱ شرك	ﺔ من	ﻓصل	ﺔ ت	ﻭ	ﻓر
ﺧدم	ﺎت ﺍلر	ﻋ	ﺎي	ﺔ ﺍلصﺣي	ﺔ 	ﻋن بﻌد ني	ﺎب	ﺔ 	ﻋن 	ﻫذه ﺍلﺧط	ﺔ.

?

إذا كانت لديك أﻱ أسئلة ،يرﺟﻯ ﺍالتص	ﺎل بمس΅	ﻭل	ﻱ Anthem MediBlue Full Dual Advantage
)	 (HMO D-SNPﻋلﻯ ﺍلرقم ) ،1-833-707-3129 (TTY: 711بدﺍي	ﺔ من ﺍلس	ﺎ	ﻋ	ﺔ  8صب	ﺎﺣ	ﺎ ﺣتﻯ ﺍلس	ﺎ	ﻋ	ﺔ 8
مس	ﺎ؏ 	ﻋلﻯ مدﺍر ﺍألسب	ﻭع )م	ﺎ 	ﻋدﺍ ﺃي	ﺎم 	ﻋيد ﺍلشكر 	ﻭ	ﻋيد ﺍلميﻼد) بدﺍي	ﺔ من  1ﺃكت	ﻭبر ﺣتﻯ  31م	ﺎرس	 ،ﻭمن
ﺍالثنين ﺣتﻯ ﺍلﺟمﻌ	ﺔ )م	ﺎ 	ﻋدﺍ ﺃي	ﺎم ﺍإلﺟ	ﺎزﺍت) من  1ﺃبريل ﺣتﻯ  30سبتمبر .ﺍلمك	ﺎلم	ﺔ مﺟ	ﺎني	ﺔ .لمزيد من
المﻌل	ﻭمات ،ت	ﻓضل بزي	ﺎرة 	ﻫذﺍ ﺍلم	ﻭق	ﻊ .shop.anthem.com/medicare/ca
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ما يلزمك دفﻌﻪ

الﺨدمات التﻱ تدف	ﻊ ﺨطتنا م	ﻗابلﻬا
ر	ﻋاية اإلبصار

$0

ند	ﻓ	ﻊ مق	ﺎبل ﺍلﺧدم	ﺎت ﺍلت	ﺎلي	ﺔ:
• 	ﻓﺣص ر	ﻭتين	ﻱ للﻌين مرة 	ﻭﺍﺣدة كل 	ﻋ	ﺎم	 ،ﻭ
• م	ﺎ يصل 	ﺇلﻯ  $100للنظ	ﺎرﺍت )ﺍإلط	ﺎرﺍت 	ﻭﺍلﻌدس	ﺎت) ﺃ	ﻭ م	ﺎ
يصل 	ﺇلﻯ  $100للﻌدس	ﺎت ﺍلﻼصق	ﺔ كل 	ﻋ	ﺎمين.
نتﺣمل تك	ﺎليﻑ ﺧدم	ﺎت ﺃطب	ﺎ؏ ﺍلمرضﻯ ﺍلﺧ	ﺎرﺟيين لتشﺧيص 	ﻭ	ﻋﻼج
ﺍألمرﺍض 	ﻭ	ﺇص	ﺎب	ﺎت ﺍلﻌين	 .ﻋلﻯ سبيل ﺍلمث	ﺎل ،يشمل ذلك 	ﻓﺣ	ﻭص	ﺎت
ﺍإلبص	ﺎر ﺍلسن	ﻭي	ﺔ ال	ﻋتﻼل ﺍلشبكي	ﺔ ﺍلسكر	ﻱ لمرضﻯ ﺍلسكر	ﻱ 	ﻭ	ﻋﻼج
ﺍلتنكس ﺍلبقﻌ	ﻱ ﺍلمتﻌل	ﻕ ب	ﺎلسن.
ب	ﺎلنسب	ﺔ ل	ﻸشﺧ	ﺎص ﺍلمﻌرضين لنسب	ﺔ 	ﻋ	ﺎلي	ﺔ من ﺧط	ﻭرة ﺍإلص	ﺎب	ﺔ ب	ﺎلزر	ﻕ،
س	ﻭﻑ ند	ﻓ	ﻊ مق	ﺎبل 	ﻓﺣص 	ﻭﺍﺣد للزر	ﻕ كل 	ﻋ	ﺎم .يشمل ﺍألشﺧ	ﺎص
ﺍلمﻌرضين لنسب	ﺔ 	ﻋ	ﺎلي	ﺔ من ﺧط	ﻭرة ﺍإلص	ﺎب	ﺔ ب	ﺎلزر	ﻕ ﺍآلت	ﻱ:
• ﺍألشﺧ	ﺎص من ﺃصﺣ	ﺎﺏ ﺍلسﺟل ﺍلمرض	ﻱ ﺍلﻌ	ﺎﺋل	ﻱ للزر	ﻕ
• ﺍألشﺧ	ﺎص ﺍلمص	ﺎب	ﻭن بمرض ﺍلسكر	ﻱ
• ﺍألمريكي	ﻭن من ﺃصل 	ﺇ	ﻓريق	ﻱ ﺍلذين يبلﻐ	ﻭن من ﺍلﻌمر 	 50ﻋ	ﺎم	ﺎ 	ﻭﺃكبر
• ﺍألمريكي	ﻭن من ﺃصل التين	ﻱ ﺍلذين يبلﻐ	ﻭن من ﺍلﻌمر 	 65ﻋ	ﺎم	ﺎ 	ﻓ	ﺄكثر
نتﺣمل تك	ﺎليﻑ ز	ﻭج 	ﻭﺍﺣد من ﺍلنظ	ﺎرﺍت ﺃ	ﻭ ﺍلﻌدس	ﺎت ﺍلﻼصق	ﺔ بﻌد
كل ﺟرﺍﺣ	ﺔ 	ﻋﻼج 	ﺇ	ﻋت	ﺎم 	ﻋدس	ﺔ ﺍلﻌين 	ﻋند 	ﻭض	ﻊ ﺍلطبيﺏ 	ﻋدس	ﺎت
دﺍﺧل ﺍلﻌين.
	ﺇذﺍ كنت قد ﺃﺟريت ﺟرﺍﺣت	ﻱ 	ﺇ	ﻋت	ﺎم 	ﻋدس	ﺔ ﺍلﻌين من	ﻓصلتين	 ،ﻓيﺟﺏ
	ﻋليك ﺍلﺣص	ﻭل 	ﻋلﻯ ز	ﻭج من ﺍلنظ	ﺎرﺍت بﻌد كل 	ﻋملي	ﺔ ﺟرﺍﺣي	ﺔ .ال
يمكنك ﺍلﺣص	ﻭل 	ﻋلﻯ ز	ﻭﺟين من ﺍلنظ	ﺎرﺍت بﻌد 	ﺇﺟرﺍ؏ ﺟرﺍﺣ	ﺔ ث	ﺎني	ﺔ،
	ﻭل	ﻭ لم تﺣصل 	ﻋلﻯ ز	ﻭج من ﺍلنظ	ﺎرﺍت بﻌد ﺍلﺟرﺍﺣ	ﺔ ﺍأل	ﻭلﻯ.

تتب	ﻊ 	ﻫذه الميزة فﻱ الصفحة التالية

?

إذا كانت لديك أﻱ أسئلة ،يرﺟﻯ ﺍالتص	ﺎل بمس΅	ﻭل	ﻱ Anthem MediBlue Full Dual Advantage
)	 (HMO D-SNPﻋلﻯ ﺍلرقم ) ،1-833-707-3129 (TTY: 711بدﺍي	ﺔ من ﺍلس	ﺎ	ﻋ	ﺔ  8صب	ﺎﺣ	ﺎ ﺣتﻯ ﺍلس	ﺎ	ﻋ	ﺔ 8
مس	ﺎ؏ 	ﻋلﻯ مدﺍر ﺍألسب	ﻭع )م	ﺎ 	ﻋدﺍ ﺃي	ﺎم 	ﻋيد ﺍلشكر 	ﻭ	ﻋيد ﺍلميﻼد) بدﺍي	ﺔ من  1ﺃكت	ﻭبر ﺣتﻯ  31م	ﺎرس	 ،ﻭمن
ﺍالثنين ﺣتﻯ ﺍلﺟمﻌ	ﺔ )م	ﺎ 	ﻋدﺍ ﺃي	ﺎم ﺍإلﺟ	ﺎزﺍت) من  1ﺃبريل ﺣتﻯ  30سبتمبر .ﺍلمك	ﺎلم	ﺔ مﺟ	ﺎني	ﺔ .لمزيد من
المﻌل	ﻭمات ،ت	ﻓضل بزي	ﺎرة 	ﻫذﺍ ﺍلم	ﻭق	ﻊ .shop.anthem.com/medicare/ca
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ر	ﻋاية اإلبصار )يتب	ﻊ)
اإلبصار   -تكميلﻱ
يﻐط	ﻱ 	ﻫذﺍ ﺍلبرن	ﺎم	ﺞ ﺍلنظ	ﺎرﺍت ﺍلطبي	ﺔ ﺃ	ﻭ ﺍلﻌدس	ﺎت ﺍلﻼصق	ﺔ بمبل	ﻎ
يصل 	ﺇلﻯ  $300.00كل سن	ﺔ.
نﻐط	ﻱ ر	ﻋ	ﺎي	ﺔ 	ﺇبص	ﺎر ﺃكثر مم	ﺎ يﻐطي	ﻪ برن	ﺎم	ﺞ 	 ،Medicareﻭلكن
يﺟﺏ 	ﻋليك ﺍالستﻌ	ﺎن	ﺔ بطبيﺏ 	ﻓ	ﻱ شبك	ﺔ 	ﻋﻼج ﺍإلبص	ﺎر ﺍلﺧ	ﺎص	ﺔ بن	ﺎ.
قد تتم تﻐطي	ﺔ ﺍلﺧدم	ﺎت ﺍإلض	ﺎ	ﻓي	ﺔ 	ﻭ	ﻓق	ﺎ لمزﺍي	ﺎ 	ﻭ	ﺇرش	ﺎدﺍت Medi-Cal

ﺍلﺧ	ﺎص	ﺔ بك .يرﺟﻯ ﺍالتص	ﺎل بمنس	ﻕ ﺍلر	ﻋ	ﺎي	ﺔ ﺍلﺧ	ﺎص بك للﺣص	ﻭل
	ﻋلﻯ ﺍلت	ﻓ	ﺎصيل.
الزيارة ال	ﻭ	ﻗائية "مرحبا بكم فﻱ "Medicare

$0

نﻐط	ﻱ ﺍلزي	ﺎرة ﺍل	ﻭق	ﺎﺋي	ﺔ "مرﺣب	ﺎ بكم 	ﻓ	ﻱ  "Medicareلمرة 	ﻭﺍﺣدة.
تتضمن ﺍلزي	ﺎرة م	ﺎ يل	ﻱ:
• مرﺍﺟﻌ	ﺔ صﺣتك،
• ﺍلتثقيﻑ 	ﻭﺍالستش	ﺎرة بش	ﺄن ﺍلﺧدم	ﺎت ﺍل	ﻭق	ﺎﺋي	ﺔ ﺍلت	ﻱ تﺣت	ﺎج 	ﺇلي	ﻬ	ﺎ )بم	ﺎ
	ﻓ	ﻱ ذلك ﺍل	ﻓﺣ	ﻭص	ﺎت 	ﻭﺍلﺣقن)	 ،ﻭ
• ﺍإلﺣ	ﺎالت ألقس	ﺎم ﺍلر	ﻋ	ﺎي	ﺔ ﺍألﺧرﻯ 	ﺇذﺍ كنت بﺣ	ﺎﺟ	ﺔ 	ﺇلي	ﻬ	ﺎ.
م	ﻼحظة :نﻐط	ﻱ ﺍلزي	ﺎرة ﺍل	ﻭق	ﺎﺋي	ﺔ "مرﺣب	ﺎ بكم 	ﻓ	ﻱ 	 "Medicareﻓقط
ﺧﻼل ﺍل  12 -ش	ﻬرﺍ ﺍأل	ﻭلﻯ 	ﺇذﺍ كنت تس	ﻓيد ب	ﺎلﺟز؏  Bمن برن	ﺎم	ﺞ
	 .Medicareﻭ	ﻋند تﺣديد م	ﻭ	ﻋدك	 ،ﻓ	ﺄﺧبر 	ﻋي	ﺎدة طبيبك ب	ﺄنك تريد
تﺣديد م	ﻭ	ﻋد لزي	ﺎرتك ﺍل	ﻭق	ﺎﺋي	ﺔ "مرﺣب	ﺎ بكم 	ﻓ	ﻱ ."Medicare

?

إذا كانت لديك أﻱ أسئلة ،يرﺟﻯ ﺍالتص	ﺎل بمس΅	ﻭل	ﻱ Anthem MediBlue Full Dual Advantage
)	 (HMO D-SNPﻋلﻯ ﺍلرقم ) ،1-833-707-3129 (TTY: 711بدﺍي	ﺔ من ﺍلس	ﺎ	ﻋ	ﺔ  8صب	ﺎﺣ	ﺎ ﺣتﻯ ﺍلس	ﺎ	ﻋ	ﺔ 8
مس	ﺎ؏ 	ﻋلﻯ مدﺍر ﺍألسب	ﻭع )م	ﺎ 	ﻋدﺍ ﺃي	ﺎم 	ﻋيد ﺍلشكر 	ﻭ	ﻋيد ﺍلميﻼد) بدﺍي	ﺔ من  1ﺃكت	ﻭبر ﺣتﻯ  31م	ﺎرس	 ،ﻭمن
ﺍالثنين ﺣتﻯ ﺍلﺟمﻌ	ﺔ )م	ﺎ 	ﻋدﺍ ﺃي	ﺎم ﺍإلﺟ	ﺎزﺍت) من  1ﺃبريل ﺣتﻯ  30سبتمبر .ﺍلمك	ﺎلم	ﺔ مﺟ	ﺎني	ﺔ .لمزيد من
المﻌل	ﻭمات ،ت	ﻓضل بزي	ﺎرة 	ﻫذﺍ ﺍلم	ﻭق	ﻊ .shop.anthem.com/medicare/ca
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) Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNPكﺘ	ﻳب ا	ﻷﻋضاء

امﻓﺼل  :4ﻣﺨطط امﻣﺯا	ﻳا

 .Eالمزايا الم	ﻐطاة ﺨارج ﺨطتنا
نﺣن ال نﻐط	ﻱ ﺍلﺧدم	ﺎت ﺍلت	ﺎلي	ﺔ	 ،ﻭلكن	ﻬ	ﺎ مت	ﺎﺣ	ﺔ من ﺧﻼل ﺧدم	ﺔ  Original Medicareﺃ	ﻭ  Medi-Calذﺍت
ﺍلرس	ﻭم.
 .E1برنام	ﺞ برنام	ﺞ الن	ﻗل المﺟتمﻌﻱ ب	ﻭالية )CCT) California

يﻌتمد برن	ﺎم	ﺞ برن	ﺎم	ﺞ ﺍلنقل ﺍلمﺟتمﻌ	ﻱ ب	ﻭالي	ﺔ 	 )CCT) Californiaﻋلﻯ م΅سس	ﺎت مﺣلي	ﺔ رﺍﺋدة 	ﻓ	ﻱ مس	ﺄل	ﺔ
مس	ﺎ	ﻋدة مست	ﻓيد	ﻱ  Medi-Calﺍلمستﺣقين ،ممن ﺃق	ﺎم	ﻭﺍ 	ﻓ	ﻱ مر	ﻓ	ﻕ لر	ﻋ	ﺎي	ﺔ ﺍلمرضﻯ ﺍلدﺍﺧليين لمدة ال تقل 	ﻋن
 90ي	ﻭم	ﺎ 	ﻋلﻯ ﺍلت	ﻭﺍل	ﻱ	 ،ﻋلﻯ ﺍلﻌ	ﻭدة مرة ﺃﺧرﻯ 	ﺇلﻯ مقر 	ﺇق	ﺎمت	ﻬم ﺍلمﺟتمﻌ	ﻱ 	ﻭﺍلبق	ﺎ؏ 	ﺁمنين 	ﻓي	ﻪ	 .ﻭيم	ﻭل برن	ﺎم	ﺞ
 CCTﺧدم	ﺎت تنسي	ﻕ ﺍالنتق	ﺎل 	ﻓ	ﻱ ﺃثن	ﺎ؏ 	ﻓترة م	ﺎ قبل ﺍالنتق	ﺎل 	ﻭلمدة ﺍل  365 -ي	ﻭم	ﺎ ﺍلت	ﺎلي	ﺔ لﻼنتق	ﺎل لمس	ﺎ	ﻋدة
ﺍلمست	ﻓيدين 	ﻋلﻯ ﺍلﻌ	ﻭدة مرة ﺃﺧرﻯ 	ﺇلﻯ مقر 	ﺇق	ﺎمت	ﻬم ﺍلمﺟتمﻌ	ﻱ.
يمكنك ﺍلﺣص	ﻭل 	ﻋلﻯ ﺧدم	ﺎت تنسي	ﻕ ﺍالنتق	ﺎل من ﺃ	ﻱ منظم	ﺔ  CCTرﺍﺋدة تﺧدم ﺍلمق	ﺎطﻌ	ﺔ ﺍلت	ﻱ تﻌيش 	ﻓي	ﻬ	ﺎ.
يمكنك ﺍلﻌث	ﻭر 	ﻋلﻯ ق	ﺎﺋم	ﺔ بم΅سس	ﺎت  CCTﺍلرﺍﺋدة 	ﻭﺍلمق	ﺎطﻌ	ﺎت ﺍلت	ﻱ تﺧدم	ﻬ	ﺎ 	ﻋلﻯ م	ﻭق	ﻊ 	ﺇدﺍرة ﺧدم	ﺎت ﺍلر	ﻋ	ﺎي	ﺔ
ﺍلصﺣي	ﺔ ﺍإللكتر	ﻭن	ﻱ.www.dhcs.ca.gov/services/ltc/Pages/CCT :
للحص	ﻭل 	ﻋلﻯ ﺨدمات تنسيق االنت	ﻗال من :CCT
ستتﺣمل  Medi-Calتك	ﺎليﻑ ﺧدم	ﺎت تنسي	ﻕ ﺍالنتق	ﺎل .ال تتﺣمل تك	ﺎليﻑ 	ﻫذه ﺍلﺧدم	ﺎت.
للﺨدمات التﻱ ال تتﻌلق باالنت	ﻗال 	ﻋبر  CCTالﺨاص بك
يد	ﻓ	ﻊ مقدم ﺍلﺧدم	ﺔ لن	ﺎ مق	ﺎبل ﺧدم	ﺎتك .تد	ﻓ	ﻊ ﺧطتن	ﺎ مق	ﺎبل ﺍلﺧدم	ﺎت ﺍلمقدم	ﺔ بﻌد ﺍنتق	ﺎلك .ال تتﺣمل تك	ﺎليﻑ 	ﻫذه
ﺍلﺧدم	ﺎت.
	ﻓ	ﻱ ﺃثن	ﺎ؏ ﺣص	ﻭلك 	ﻋلﻯ ﺧدم	ﺎت تنسي	ﻕ ﺍالنتق	ﺎل من 	 CCTﻓﺈنن	ﺎ ند	ﻓ	ﻊ مق	ﺎبل ﺍلﺧدم	ﺎت ﺍلمدرﺟ	ﺔ 	ﻓ	ﻱ مﺧطط
ﺍلمزﺍي	ﺎ 	ﻓ	ﻱ ال	ﻗسم .D
ليس 	ﻫناك ت	ﻐيير فﻱ ميزة ت	ﻐطية األد	ﻭية
ال يﻐط	ﻱ برن	ﺎم	ﺞ  CCTﺍألد	ﻭي	ﺔ .ستستمر 	ﻓ	ﻱ ﺍلﺣص	ﻭل 	ﻋلﻯ ميزة ﺍألد	ﻭي	ﺔ ﺍلﻌ	ﺎدي	ﺔ من ﺧﻼل ﺧطتن	ﺎ .لمزيد من
ﺍلمﻌل	ﻭم	ﺎت ،ﺍرﺟ	ﻊ 	ﺇلﻯ الفصل  5من كتيﺏ ﺍأل	ﻋض	ﺎ؏ لديك.
م	ﻼحظة	 :ﺇذﺍ كنت بﺣ	ﺎﺟ	ﺔ 	ﺇلﻯ ر	ﻋ	ﺎي	ﺔ ﺍنتق	ﺎل ﻏير 	 ،CCTﻓ	ﺎتصل بمنس	ﻕ ﺍلر	ﻋ	ﺎي	ﺔ ﺍلﺧ	ﺎص بك لترتيﺏ ﺍلﺧدم	ﺎت.
ﺍلر	ﻋ	ﺎي	ﺔ ﺍلت	ﻱ ال تﺧض	ﻊ لﻼنتق	ﺎل 	ﻋبر 	 CCTﻫ	ﻱ ر	ﻋ	ﺎي	ﺔ ال تتﻌل	ﻕ ب	ﺎنتق	ﺎلك من م΅سس	ﺔ ﺃ	ﻭ منش	ﺄة.

?

إذا كانت لديك أﻱ أسئلة ،يرﺟﻯ ﺍالتص	ﺎل بمس΅	ﻭل	ﻱ Anthem MediBlue Full Dual Advantage
)	 (HMO D-SNPﻋلﻯ ﺍلرقم ) ،1-833-707-3129 (TTY: 711بدﺍي	ﺔ من ﺍلس	ﺎ	ﻋ	ﺔ  8صب	ﺎﺣ	ﺎ ﺣتﻯ ﺍلس	ﺎ	ﻋ	ﺔ 8
مس	ﺎ؏ 	ﻋلﻯ مدﺍر ﺍألسب	ﻭع )م	ﺎ 	ﻋدﺍ ﺃي	ﺎم 	ﻋيد ﺍلشكر 	ﻭ	ﻋيد ﺍلميﻼد) بدﺍي	ﺔ من  1ﺃكت	ﻭبر ﺣتﻯ  31م	ﺎرس	 ،ﻭمن
ﺍالثنين ﺣتﻯ ﺍلﺟمﻌ	ﺔ )م	ﺎ 	ﻋدﺍ ﺃي	ﺎم ﺍإلﺟ	ﺎزﺍت) من  1ﺃبريل ﺣتﻯ  30سبتمبر .ﺍلمك	ﺎلم	ﺔ مﺟ	ﺎني	ﺔ .لمزيد من
المﻌل	ﻭمات ،ت	ﻓضل بزي	ﺎرة 	ﻫذﺍ ﺍلم	ﻭق	ﻊ .shop.anthem.com/medicare/ca
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) Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNPكﺖﻯب اﻷغضاؠ

امػ ل  :4مظطط اممـاﻯا

 .E2برنامﺞ ر	ﻋاية األسنان من Medi-Cal

تتﻭ	ﻓر ب	ﻌض ﺧدم	ﺎت طﺏ 	ﺍألسن	ﺎن 	ﺍلم	ﻌﻱن	ﺔ 	ﻓﻱ برن	ﺎمﺞ رﻋ	ﺎﻱ	ﺔ 	ﺍألسن	ﺎن من Medi-Cal؛ ﻭتشمل ﻋلﻯ سبﻱل
	ﺍلمث	ﺎل ال 	ﺍلحصر ،ﺧدم	ﺎت مثل:
• 	ﺍل	ﻓحﻭص	ﺎت 	ﺍألﻭلﻱ	ﺔ ﻭ	ﺍألش	ﻌ	ﺔ 	ﺍلسﻱنﻱ	ﺔ ﻭﻋملﻱ	ﺎت 	ﺍلتنظﻱ	ﻑ ﻭ	ﺍل	ﻌ	ﻼﺟ	ﺎت ب	ﺎل	ﻓلﻭرﻱد
• 	ﺍلترمﻱم	ﺎت ﻭ	ﺍلتﻱﺟ	ﺎن
• ﻋ	ﻼج قن	ﺎة 	ﺍلﺟذر
• ت	ﻌدﻱ	ﻼت ﺃطقم 	ﺍألسن	ﺎن ﻭ	ﺇص	ﻼح	ﺎتﻬ	ﺎ ﻭ	ﺇﻋ	ﺎدة تﺧطﻱطﻬ	ﺎ ﻭتبطﻱنﻬ	ﺎ
تت	ﺎ	ﺡ مز	ﺍﻱ	ﺎ رﻋ	ﺎﻱ	ﺔ 	ﺍألسن	ﺎن 	ﻓﻱ برن	ﺎمﺞ  Medi-Calلرﻋ	ﺎﻱ	ﺔ 	ﺍألسن	ﺎن بطرﻱق	ﺔ 	ﺍلرسﻭم مق	ﺎبل 	ﺍلﺧدم	ﺔ .لمزﻱد من
	ﺍلم	ﻌلﻭم	ﺎت ،ﺃﻭ 	ﺇذ	ﺍ كنت بح	ﺎﺟ	ﺔ 	ﺇلﻯ مس	ﺎﻋدة بﺧصﻭص 	ﺍل	ﻌثﻭر ﻋلﻯ طبﻱﺏ ﺃسن	ﺎن ﻱقبل برن	ﺎمﺞ رﻋ	ﺎﻱ	ﺔ 	ﺍألسن	ﺎن
من  ،Medi-Calﻱرﺟﻯ 	ﺍالتص	ﺎل ﻋلﻯ ﺧط ﺧدم	ﺔ ﻋم	ﻼ؏ ﻋلﻯ 	ﺍلرقم ) 1-800-322-6384ﻭﻱتصل مستﺧدمﻭ
 TTYﻋلﻯ 	ﺍلرقم 	 .(1-800-735-2922ﺍلمك	ﺎلم	ﺔ مﺟ	ﺎنﻱ	ﺔ .ﻱت	ﺎ	ﺡ ممثلﻭ برن	ﺎمﺞ ﺧدم	ﺎت برن	ﺎمﺞ رﻋ	ﺎﻱ	ﺔ 	ﺍألسن	ﺎن
من  Medi-Calلمس	ﺎﻋدتك من 	ﺍلس	ﺎﻋ	ﺔ  8:00صب	ﺎح	ﺎ حتﻯ  5:00مس	ﺎ؏ من 	ﺍالثنﻱن 	ﺇلﻯ 	ﺍلﺟم	ﻌ	ﺔ .ﻭﻱمكنك ﺃﻱض	ﺎ
زﻱ	ﺎرة 	ﺍلمﻭقﻊ 	ﺍإللكترﻭنﻱ ﻋلﻯ  dental.dhcs.ca.gov/للحصﻭل ﻋلﻯ مزﻱد من 	ﺍلم	ﻌلﻭم	ﺎت.
ب	ﺎإلض	ﺎ	ﻓ	ﺔ 	ﺇلﻯ 	ﺍلرسﻭم مق	ﺎبل 	ﺍلﺧدم	ﺔ 	ﺍلمقدم	ﺔ من برن	ﺎمﺞ رﻋ	ﺎﻱ	ﺔ 	ﺍألسن	ﺎن  ،Medi-Calﻱﺟﻭز ﺃن تتلقﻯ مز	ﺍﻱ	ﺎ
	ﺍألسن	ﺎن من ﺧ	ﻼل برن	ﺎمﺞ 	ﺍلرﻋ	ﺎﻱ	ﺔ 	ﺍلمد	ﺍرة لﻸسن	ﺎن .تت	ﺎ	ﺡ بر	ﺍمﺞ 	ﺍلرﻋ	ﺎﻱ	ﺔ 	ﺍلمد	ﺍرة لﻸسن	ﺎن 	ﻓﻱ مق	ﺎط	ﻌ	ﺔ
	 .Los Angelesﺇذ	ﺍ كنت ترﻱد م	ﻌر	ﻓ	ﺔ مزﻱد من 	ﺍلم	ﻌلﻭم	ﺎت ﻋن ﺧطط رﻋ	ﺎﻱ	ﺔ 	ﺍألسن	ﺎن ،ﺃﻭ تحت	ﺎج 	ﺇلﻯ مس	ﺎﻋدة
	ﻓﻱ تحدﻱد ﺧطتك لرﻋ	ﺎﻱ	ﺔ 	ﺍألسن	ﺎن ،ﺃﻭ ترﻱد تﻐﻱﻱر ﺧطط رﻋ	ﺎﻱ	ﺔ 	ﺍألسن	ﺎن	 ،ﻓ	ﺎتصل ﻋلﻯ ﺧﻱ	ﺎر	ﺍت 	ﺍلرﻋ	ﺎﻱ	ﺔ
	ﺍلصحﻱ	ﺔ ﻋلﻯ 	ﺍلرقم ) 1-800-430-4263ﻭﻱمكن لمستﺧدمﻱ 	 TTYﺍالتص	ﺎل ﻋلﻯ 	ﺍلرقم
 ،(1-800-430-7077من 	ﺍالثنﻱن 	ﺇلﻯ 	ﺍلﺟم	ﻌ	ﺔ ،من 	ﺍلس	ﺎﻋ	ﺔ  8:00صب	ﺎح	ﺎ حتﻯ  5:00مس	ﺎ؏	 .ﺍلمك	ﺎلم	ﺔ مﺟ	ﺎنﻱ	ﺔ.
م	ﻼحظة :تقدم ﺧطتن	ﺎ ﺧدم	ﺎت 	ﺇض	ﺎ	ﻓﻱ	ﺔ لرﻋ	ﺎﻱ	ﺔ 	ﺍألسن	ﺎن .ر	ﺍﺟﻊ مﺧطط 	ﺍلمز	ﺍﻱ	ﺎ 	ﻓﻱ ال	ﻗسم  Dلمزﻱد من
	ﺍلم	ﻌلﻭم	ﺎت.
 .E3ر	ﻋاية المحتضرين
لك 	ﺍلحﻕ 	ﻓﻱ 	ﺍﺧتﻱ	ﺎر ﺧدم	ﺎت رﻋ	ﺎﻱ	ﺔ 	ﺍلمحتضرﻱن 	ﺇذ	ﺍ قرر مقدم 	ﺍلﺧدم	ﺎت ﻭمدﻱر 	ﺍلرﻋ	ﺎﻱ	ﺔ 	ﺍلطبﻱ	ﺔ للمحتضرﻱن
بﺄن ح	ﺎلتك متﺄﺧرة .ﻭﻫذ	ﺍ ﻱ	ﻌنﻱ ﺃن مرضك 	ﻓﻱ مرحل	ﺔ متقدم	ﺔ ﺟد	ﺍ ال ﻱتﻭقﻊ م	ﻌﻬ	ﺎ ﺃن ت	ﻌﻱش ألكثر من ست	ﺔ
ﺃشﻬر .ﻱمكنك 	ﺍلحصﻭل ﻋلﻯ 	ﺍلرﻋ	ﺎﻱ	ﺔ من ﺃ ϲبرن	ﺎمﺞ رﻋ	ﺎﻱ	ﺔ محتضرﻱن م	ﻌتمد من قبل  .Medicareﻱﺟﺏ ﺃن
تس	ﺎﻋدك 	ﺍلﺧط	ﺔ 	ﻓﻱ 	ﺍل	ﻌثﻭر ﻋلﻯ بر	ﺍمﺞ رﻋ	ﺎﻱ	ﺔ 	ﺍلمحتضرﻱن 	ﺍلم	ﻌتمدة من  .Medicareﻱمكن لطبﻱﺏ 	ﺍلمرضﻯ
	ﺍلمحتضرﻱن ﺃن ﻱكﻭن مقدم ﺧدم	ﺎت د	ﺍﺧل 	ﺍلشبك	ﺔ ﺃﻭ ﺧ	ﺎرﺟﻬ	ﺎ.
	ﺍرﺟﻊ 	ﺇلﻯ مﺧطط 	ﺍلمز	ﺍﻱ	ﺎ 	ﻓﻱ ال	ﻗسم  Dللحصﻭل ﻋلﻯ مزﻱد من 	ﺍلم	ﻌلﻭم	ﺎت حﻭل م	ﺎ ند	ﻓ	ﻌ	ﻪ مق	ﺎبل 	ﺍلحصﻭل
ﻋلﻯ ﺧدم	ﺎت رﻋ	ﺎﻱ	ﺔ 	ﺍلمحتضرﻱن.

?

إذا كانت لديك أ	ﻱ أسئلة ،ﻱرﺟﻯ 	ﺍالتص	ﺎل بمس	ﺅﻭلﻱ Anthem MediBlue Full Dual Advantage
) (HMO D-SNPﻋلﻯ 	ﺍلرقم ) ،1-833-707-3129 (TTY: 711بد	ﺍﻱ	ﺔ من 	ﺍلس	ﺎﻋ	ﺔ  8صب	ﺎح	ﺎ حتﻯ 	ﺍلس	ﺎﻋ	ﺔ 8
مس	ﺎ؏ ﻋلﻯ مد	ﺍر 	ﺍألسبﻭع )م	ﺎ ﻋد	ﺍ ﺃﻱ	ﺎم ﻋﻱد 	ﺍلشكر ﻭﻋﻱد 	ﺍلمﻱ	ﻼد( بد	ﺍﻱ	ﺔ من  1ﺃكتﻭبر حتﻯ  31م	ﺎرس ،ﻭمن
	ﺍالثنﻱن حتﻯ 	ﺍلﺟم	ﻌ	ﺔ )م	ﺎ ﻋد	ﺍ ﺃﻱ	ﺎم 	ﺍإلﺟ	ﺎز	ﺍت( من  1ﺃبرﻱل حتﻯ  30سبتمبر	 .ﺍلمك	ﺎلم	ﺔ مﺟ	ﺎنﻱ	ﺔ .لمزيد من
الم	ﻌل	ﻭمات ،ت	ﻓضل بزﻱ	ﺎرة ﻫذ	ﺍ 	ﺍلمﻭقﻊ .shop.anthem.com/medicare/ca
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ل	ﺨدمات المحتضرين 	ﻭال	ﺨدمات الم	ﻐطاة ف	ﻱ الﺟز؏  Aأ	ﻭ  Bمن برنامﺞ  Medicareالت	ﻱ تت	ﻌلق بحالتك
المتأ	ﺨرة
•

ﻱقﻭم مقدمﻭ ﺧدم	ﺎت رﻋ	ﺎﻱ	ﺔ 	ﺍلمحتضرﻱن ب	ﺎلد	ﻓﻊ 	ﺇلﻯ  Medicareمق	ﺎبل ﺧدم	ﺎتك .ﻱسدد Medicare

مق	ﺎبل ﺧدم	ﺎت رﻋ	ﺎﻱ	ﺔ 	ﺍلمحتضرﻱن 	ﺍلمت	ﻌلق	ﺔ بح	ﺎلتك 	ﺍلمتﺄﺧرة .ال تتحمل تك	ﺎلﻱ	ﻑ ﻫذه 	ﺍلﺧدم	ﺎت.
لل	ﺨدمات الم	ﻐطاة ف	ﻱ الﺟز؏  Aأ	ﻭ  Bمن برنامﺞ  Medicareﻏير المت	ﻌل	ﻗة بحالتك المتأ	ﺨرة )باستثنا؏
الر	ﻋاية الطارئة أ	ﻭ الضر	ﻭرية ال	ﻌاﺟلة(
• سﻱقﻭم مقدم 	ﺍلﺧدم	ﺔ بﺈصد	ﺍر 	ﻓ	ﺎتﻭرة 	ﺇلﻯ  Medicareمق	ﺎبل ﺧدم	ﺎتك .ستد	ﻓﻊ  Medicareمق	ﺎبل
	ﺍلﺧدم	ﺎت 	ﺍلتﻱ ﻱﻐطﻱﻬ	ﺎ 	ﺍلﺟز؏  Aﺃﻭ  Bمن برن	ﺎمﺞ  Medicareﻭال تتحمل تك	ﺎلﻱ	ﻑ ﻫذه 	ﺍلﺧدم	ﺎت.
بالنسبة ل	ﻸد	ﻭية الت	ﻱ 	ﻗد يتم ت	ﻐطيت	ﻬا من 	ﺨ	ﻼل ميزة الﺟز؏  Dمن برنامﺞ Medicare

• ال تتم تﻐطﻱ	ﺔ 	ﺍألدﻭﻱ	ﺔ من قبل برن	ﺎمﺞ رﻋ	ﺎﻱ	ﺔ 	ﺍلمحتضرﻱن ﻭﺧطتن	ﺎ 	ﻓﻱ ن	ﻓس 	ﺍلﻭقت .لمزﻱد من
	ﺍلم	ﻌلﻭم	ﺎت	 ،ﺍرﺟﻊ 	ﺇلﻯ الفصل  5من كتﻱﺏ 	ﺍألﻋض	ﺎ؏ لدﻱك.
م	ﻼحظة	 :ﺇذ	ﺍ كنت بح	ﺎﺟ	ﺔ 	ﺇلﻯ رﻋ	ﺎﻱ	ﺔ ﻏﻱر رﻋ	ﺎﻱ	ﺔ 	ﺍلمحتضرﻱن	 ،ﻓ	ﺎتصل بمنسﻕ 	ﺍلرﻋ	ﺎﻱ	ﺔ 	ﺍلﺧ	ﺎص بك لترتﻱﺏ
	ﺍلﺧدم	ﺎت	 .ﺍلرﻋ	ﺎﻱ	ﺔ 	ﺍلتﻱ ال تت	ﻌلﻕ ب	ﺎلمحتضرﻱن ﻋب	ﺎرة ﻋن رﻋ	ﺎﻱ	ﺔ ال تت	ﻌلﻕ بح	ﺎلتك 	ﺍلمتﺄﺧرة.

 .Fمزايا ﻏير م	ﻐطاة ف	ﻱ 	ﺨطتنا أ	ﻭ  Medicareأ	ﻭ

Medi-Cal

ﻱ	ﻌلمك ﻫذ	ﺍ 	ﺍلقسم ب	ﺎلمز	ﺍﻱ	ﺎ 	ﺍلتﻱ تستثنﻱﻬ	ﺎ ﺧطتن	ﺎ" .مستثن	ﺎة" ﻭص	ﻑ ﻱ	ﻌنﻱ ﺃنك لن تد	ﻓﻊ مق	ﺎبل ﻫذه 	ﺍلمز	ﺍﻱ	ﺎ .ﻭال
ﻱد	ﻓﻊ برن	ﺎمﺞ  Medicareﻭ Medi-Calتكل	ﻓتﻬ	ﺎ ﺃﻱض	ﺎ.
تسرد 	ﺍلق	ﺎﺋم	ﺔ ﺃدن	ﺎه ب	ﻌض 	ﺍلﺧدم	ﺎت ﻭ	ﺍل	ﻌن	ﺎصر 	ﺍلتﻱ ال تتم تﻐطﻱتﻬ	ﺎ من ﺟ	ﺎنبن	ﺎ تحت ﺃ ϲظرﻭ	ﻑ ﻭب	ﻌض
	ﺍلﺧدم	ﺎت ﻭ	ﺍل	ﻌن	ﺎصر 	ﺍلتﻱ ﻱتم 	ﺍستثن	ﺎ	ﺅﻫ	ﺎ من ﺟ	ﺎنبن	ﺎ 	ﻓقط 	ﻓﻱ ب	ﻌض 	ﺍلح	ﺎالت.
ال ند	ﻓﻊ مق	ﺎبل 	ﺍلمز	ﺍﻱ	ﺎ 	ﺍلطبﻱ	ﺔ 	ﺍلمستثن	ﺎة 	ﺍلمدرﺟ	ﺔ 	ﻓﻱ ﻫذ	ﺍ 	ﺍلقسم )ﺃﻭ ﺃ ϲمك	ﺎن ﺁﺧر 	ﻓﻱ كتﻱﺏ 	ﺍألﻋض	ﺎ؏ ﻫذ	ﺍ(
ب	ﺎستثن	ﺎ؏ م	ﺎ ﻱﻭ	ﺍ	ﻓﻕ 	ﺍلشرﻭط 	ﺍلمحددة 	ﺍلمﻭضح	ﺔ .حتﻯ 	ﺇذ	ﺍ تلقﻱت 	ﺍلﺧدم	ﺎت 	ﻓﻱ مر	ﻓﻕ طﻭ	ﺍر	ﺉ	 ،ﻓلن تد	ﻓﻊ 	ﺍلﺧط	ﺔ
مق	ﺎبل 	ﺍلﺧدم	ﺎت	 .ﺇذ	ﺍ كنت ت	ﻌتقد ﺃن ﺧطتن	ﺎ ﻱﺟﺏ ﺃن تد	ﻓﻊ مق	ﺎبل ﺧدم	ﺔ ﻏﻱر مﻐط	ﺎة ،ﻱمكنك طلﺏ 	ﺍلتم	ﺎس.
للحصﻭل ﻋلﻯ م	ﻌلﻭم	ﺎت حﻭل 	ﺍاللتم	ﺎس	ﺎت ،ر	ﺍﺟﻊ الفصل  9من كتﻱﺏ 	ﺍألﻋض	ﺎ؏.
ب	ﺎإلض	ﺎ	ﻓ	ﺔ 	ﺇلﻯ ﺃ	 ϲﺍستثن	ﺎ؏	ﺍت ﺃﻭ قﻱﻭد مﻭصﻭ	ﻓ	ﺔ 	ﻓﻱ مﺧطط 	ﺍلمز	ﺍﻱ	ﺎ ،ال تﻐطﻱ ﺧطتن	ﺎ 	ﺍل	ﻌن	ﺎصر ﻭ	ﺍلﺧدم	ﺎت 	ﺍلت	ﺎلﻱ	ﺔ:
•

?

ت	ﻌتبر 	ﺍلﺧدم	ﺎت ﻏﻱر "م	ﻌقﻭل	ﺔ ﻭضرﻭرﻱ	ﺔ من 	ﺍلن	ﺎحﻱ	ﺔ 	ﺍلطبﻱ	ﺔ" ،ﻭ	ﻓق	ﺎ لم	ﻌ	ﺎﻱﻱر Medicare
ﻭ ،Medi-Calم	ﺎ لم ندرﺟﻬ	ﺎ ﻋلﻯ ﺃنﻬ	ﺎ ﺧدم	ﺎت مﻐط	ﺎة.

إذا كانت لديك أ	ﻱ أسئلة ،ﻱرﺟﻯ 	ﺍالتص	ﺎل بمس	ﺅﻭلﻱ Anthem MediBlue Full Dual Advantage
) (HMO D-SNPﻋلﻯ 	ﺍلرقم ) ،1-833-707-3129 (TTY: 711بد	ﺍﻱ	ﺔ من 	ﺍلس	ﺎﻋ	ﺔ  8صب	ﺎح	ﺎ حتﻯ 	ﺍلس	ﺎﻋ	ﺔ 8
مس	ﺎ؏ ﻋلﻯ مد	ﺍر 	ﺍألسبﻭع )م	ﺎ ﻋد	ﺍ ﺃﻱ	ﺎم ﻋﻱد 	ﺍلشكر ﻭﻋﻱد 	ﺍلمﻱ	ﻼد( بد	ﺍﻱ	ﺔ من  1ﺃكتﻭبر حتﻯ  31م	ﺎرس ،ﻭمن
	ﺍالثنﻱن حتﻯ 	ﺍلﺟم	ﻌ	ﺔ )م	ﺎ ﻋد	ﺍ ﺃﻱ	ﺎم 	ﺍإلﺟ	ﺎز	ﺍت( من  1ﺃبرﻱل حتﻯ  30سبتمبر	 .ﺍلمك	ﺎلم	ﺔ مﺟ	ﺎنﻱ	ﺔ .لمزيد من
الم	ﻌل	ﻭمات ،ت	ﻓضل بزﻱ	ﺎرة ﻫذ	ﺍ 	ﺍلمﻭقﻊ .shop.anthem.com/medicare/ca
121

) Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNPكﺖﻯب اﻷغضاؠ

امػ ل  :4مظطط اممـاﻯا

• 	ﺍل	ﻌ	ﻼﺟ	ﺎت ﻭ	ﺍل	ﻌن	ﺎصر ﻭ	ﺍألدﻭﻱ	ﺔ 	ﺍلتﺟرﻱبﻱ	ﺔ 	ﺍلطبﻱ	ﺔ ﻭ	ﺍلﺟر	ﺍحﻱ	ﺔ ،م	ﺎ لم تﻐطﻱﻬ	ﺎ  Medicareﺃﻭ در	ﺍس	ﺔ
بحثﻱ	ﺔ سرﻱرﻱ	ﺔ م	ﻌتمدة من  Medicareﺃﻭ ﺧطتن	ﺎ .ر	ﺍﺟﻊ الفصل  3من كتﻱﺏ 	ﺍألﻋض	ﺎ؏ للحصﻭل ﻋلﻯ
مزﻱد من 	ﺍلم	ﻌلﻭم	ﺎت حﻭل 	ﺍلدر	ﺍس	ﺎت 	ﺍألبح	ﺎث 	ﺍلسرﻱرﻱ	ﺔ	 .ﺍل	ﻌ	ﻼج ﻭ	ﺍل	ﻌن	ﺎصر 	ﺍلتﺟرﻱبﻱ	ﺔ ﻫﻱ تلك ﻏﻱر
	ﺍلمقبﻭل	ﺔ ﻋمﻭم	ﺎ من قبل 	ﺍلمﺟتمﻊ 	ﺍلطبﻱ.
• 	ﺍل	ﻌ	ﻼج 	ﺍلﺟر	ﺍحﻱ للسمن	ﺔ 	ﺍلمرضﻱ	ﺔ	 ،ﺇال ﻋند 	ﺍلضرﻭرة 	ﺍلطبﻱ	ﺔ ﻭﻱد	ﻓﻊ  Medicareثمنﻬ	ﺎ.
• ﻏر	ﻓ	ﺔ ﺧ	ﺎص	ﺔ 	ﻓﻱ 	ﺍلمستش	ﻓﻯ 	ﺇال ﻋند 	ﺍلضرﻭرة 	ﺍلطبﻱ	ﺔ.
• 	ﺍلممرض	ﺎت 	ﺍلﺧصﻭصﻱ	ﺎت 	ﺍلم	ﻼزم	ﺎت.
• 	ﺍألشﻱ	ﺎ؏ 	ﺍلشﺧصﻱ	ﺔ 	ﻓﻱ ﻏر	ﻓتك 	ﻓﻱ 	ﺍلمستش	ﻓﻯ ﺃﻭ مر	ﻓﻕ 	ﺍلتمرﻱض ،مثل 	ﺍلﻬ	ﺎت	ﻑ ﺃﻭ 	ﺍلتل	ﻓزﻱﻭن.
• رﻋ	ﺎﻱ	ﺔ 	ﺍلتمرﻱض بدﻭ	ﺍم ك	ﺎمل 	ﻓﻱ منزلك.
• ﻱتم د	ﻓﻊ 	ﺍلرسﻭم من ﺧ	ﻼل 	ﺍألق	ﺎرﺏ من 	ﺍلدرﺟ	ﺔ 	ﺍألﻭلﻯ ﺃﻭ ﺃ	ﻓر	ﺍد 	ﺍألسرة.
• 	ﺍإلﺟر	ﺍ؏	ﺍت ﺃﻭ 	ﺍلﺧدم	ﺎت 	ﺍالﺧتﻱ	ﺎرﻱ	ﺔ ﺃﻭ 	ﺍلتطﻭﻋﻱ	ﺔ 	ﺍلتحسﻱنﻱ	ﺔ )بم	ﺎ 	ﻓﻱ ذلك 	ﻓقد	ﺍن 	ﺍلﻭزن ﻭنمﻭ 	ﺍلش	ﻌر
ﻭ	ﺍألد	ﺍ؏ 	ﺍلﺟنسﻱ ﻭ	ﺍألد	ﺍ؏ 	ﺍلرﻱ	ﺎضﻱ ﻭ	ﺍألﻏر	ﺍض 	ﺍلتﺟمﻱلﻱ	ﺔ ﻭمق	ﺎﻭم	ﺔ 	ﺍلشﻱﺧﻭﺧ	ﺔ ﻭ	ﺍألد	ﺍ؏ 	ﺍل	ﻌقلﻱ(	 ،ﺇال ﻋند
	ﺍلضرﻭرة 	ﺍلطبﻱ	ﺔ.
• 	ﺍلﺟر	ﺍح	ﺔ 	ﺍلتﺟمﻱلﻱ	ﺔ ﺃﻭ 	ﺍل	ﻌمل 	ﺍلتﺟمﻱلﻱ 	ﺍآلﺧر	 ،ﺇال بسبﺏ 	ﺇص	ﺎب	ﺔ ﻋ	ﺎرض	ﺔ ﺃﻭ الستﺋص	ﺎل ﺟز؏ من
	ﺍلﺟسم لم ﻱتكﻭن بشكل صحﻱﺢ .ﻭمﻊ ذلك ،ند	ﻓﻊ مق	ﺎبل 	ﺇﻋ	ﺎدة بن	ﺎ؏ 	ﺍلثد ϲب	ﻌد 	ﺍستﺋص	ﺎل 	ﺍلثد ϲﻭﻋ	ﻼج
	ﺍلثد	 ϲﺍآلﺧر لﻱت	ﻼ؏م م	ﻌ	ﻪ.
• رﻋ	ﺎﻱ	ﺔ تقﻭﻱم 	ﺍل	ﻌمﻭد 	ﺍل	ﻓقر ،ϲبﺧ	ﻼ	ﻑ 	ﺍلت	ﻌ	ﺎمل 	ﺍلﻱدﻭ ϲمﻊ 	ﺍل	ﻌمﻭد 	ﺍل	ﻓقر ϲبم	ﺎ ﻱتن	ﺎسﺏ مﻊ 	ﺇرش	ﺎد	ﺍت 	ﺍلتﻐطﻱ	ﺔ.
• 	ﺍألحذﻱ	ﺔ 	ﺍلمقﻭم	ﺔ لل	ﻌظ	ﺎم ،ب	ﺎستثن	ﺎ؏ 	ﺍألحذﻱ	ﺔ 	ﺍلتﻱ تشكل ﺟز؏	ﺍ من سن	ﺎد 	ﺍلقدم ﻭ	ﺍلمدرﺟ	ﺔ 	ﻓﻱ تكل	ﻓ	ﺔ 	ﺍلسن	ﺎد
ﺃﻭ 	ﺍألحذﻱ	ﺔ 	ﺍلﺧ	ﺎص	ﺔ ب	ﺎلشﺧص 	ﺍلمص	ﺎﺏ ب	ﺎلقدم 	ﺍلسكر.ϲ
• 	ﺍألﺟﻬزة 	ﺍلد	ﺍﻋم	ﺔ للقدمﻱن ،ب	ﺎستثن	ﺎ؏ ﺃحذﻱ	ﺔ تقﻭﻱم 	ﺍل	ﻌظ	ﺎم ﺃﻭ 	ﺍألحذﻱ	ﺔ 	ﺍل	ﻌ	ﻼﺟﻱ	ﺔ لﻸشﺧ	ﺎص 	ﺍلمص	ﺎبﻱن
بمرض 	ﺍلقدم 	ﺍلسكر.ϲ
• تﻐﻱﻱر 	ﺇﺟر	ﺍ؏	ﺍت 	ﺍلت	ﻌقﻱم ،ﻭ	ﺇمد	ﺍد	ﺍت ﻭس	ﺎﺋل منﻊ 	ﺍلحمل ﻏﻱر 	ﺍلمﻭصﻭ	ﻓ	ﺔ طبﻱ	ﺎ.
• ﺧدم	ﺎت 	ﺍل	ﻌ	ﻼج ب	ﺎلمد	ﺍﻭ	ﺍة 	ﺍلطبﻱ	ﻌﻱ	ﺔ )	ﺍستﺧد	ﺍم 	ﺍل	ﻌ	ﻼﺟ	ﺎت 	ﺍلطبﻱ	ﻌﻱ	ﺔ ﺃﻭ 	ﺍلبدﻱل	ﺔ(.
• 	ﺍلﺧدم	ﺎت 	ﺍلمقدم	ﺔ 	ﺇلﻯ 	ﺍلمح	ﺎربﻱن 	ﺍلقد	ﺍمﻯ 	ﻓﻱ مر	ﺍ	ﻓﻕ ش	ﺅﻭن 	ﺍلمح	ﺎربﻱن 	ﺍلقد	ﺍمﻯ ) .(VAﻭمﻊ ذلك،
ﻋندم	ﺎ ﻱحصل ﺃحد 	ﺍلمح	ﺎربﻱن 	ﺍلقد	ﺍمﻯ ﻋلﻯ 	ﺍلﺧدم	ﺎت 	ﺍلط	ﺎرﺋ	ﺔ 	ﻓﻱ مستش	ﻓﻯ  VAﻭك	ﺎنت قﻱم	ﺔ 	ﺍلمش	ﺎرك	ﺔ
	ﻓﻱ 	ﺍلتك	ﺎلﻱ	ﻑ 	ﻓﻱ 	ﺍلمستش	ﻓﻯ ﺃكثر من قﻱم	ﺔ 	ﺍلمش	ﺎرك	ﺔ 	ﻓﻱ 	ﺍلتك	ﺎلﻱ	ﻑ 	ﻓﻱ ﺧطتن	ﺎ	 ،ﻓﺈنن	ﺎ سنقﻭم بت	ﻌﻭﻱض
	ﺍلمح	ﺎرﺏ 	ﻓﻱم	ﺎ ﻱت	ﻌلﻕ بﻬذ	ﺍ 	ﺍل	ﻓ	ﺎرﻕ .م	ﺎ زلت مس	ﺅﻭال ﻋن مب	ﺎل	ﻎ 	ﺍلمش	ﺎرك	ﺔ 	ﻓﻱ 	ﺍلتكل	ﻓ	ﺔ 	ﺍلﺧ	ﺎص	ﺔ بك.

?

إذا كانت لديك أ	ﻱ أسئلة ،ﻱرﺟﻯ 	ﺍالتص	ﺎل بمس	ﺅﻭلﻱ Anthem MediBlue Full Dual Advantage
) (HMO D-SNPﻋلﻯ 	ﺍلرقم ) ،1-833-707-3129 (TTY: 711بد	ﺍﻱ	ﺔ من 	ﺍلس	ﺎﻋ	ﺔ  8صب	ﺎح	ﺎ حتﻯ 	ﺍلس	ﺎﻋ	ﺔ 8
مس	ﺎ؏ ﻋلﻯ مد	ﺍر 	ﺍألسبﻭع )م	ﺎ ﻋد	ﺍ ﺃﻱ	ﺎم ﻋﻱد 	ﺍلشكر ﻭﻋﻱد 	ﺍلمﻱ	ﻼد( بد	ﺍﻱ	ﺔ من  1ﺃكتﻭبر حتﻯ  31م	ﺎرس ،ﻭمن
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	ﺍﻞ	ﻓصﻞ 	 :5ﺍﻞﺣصوﻞ ﻋﻟى أ	ﺩو	ﻳ	ﺔ 	ﺍﻞو	ﺼ	ﻓﺎت 	ﺍﻞطب	ﻳ	ﺔ ﻞﻟمﺭ	ﻳض 	ﺍﻞﺧﺎﺭﺟي
م	ﻗدمة
ﻱﻭضﺢ ﻫذ	ﺍ 	ﺍل	ﻓصل قﻭ	ﺍﻋد 	ﺍلحصﻭل ﻋلﻯ ﺃدﻭﻱ	ﺔ 	ﺍلﻭص	ﻓ	ﺎت 	ﺍلطبﻱ	ﺔ 	ﺍلمرضﻯ 	ﺍلﺧ	ﺎرﺟﻱﻱن .تلك 	ﺍألدﻭﻱ	ﺔ
	ﺍلتﻱ ﻱطلبﻬ	ﺎ لك مقدم 	ﺍلﺧدم	ﺔ ﻭ	ﺍلتﻱ تحصل ﻋلﻱﻬ	ﺎ من 	ﺍلصﻱدلﻱ	ﺔ ﺃﻭ بطلﺏ ﻋبر 	ﺍلبرﻱد .تتضمن 	ﺍألدﻭﻱ	ﺔ
	ﺍلتﻱ تشملﻬ	ﺎ تﻐطﻱ	ﺔ برن	ﺎمﺞ 	 Medicareﺍلﺟز؏  Dﻭبرن	ﺎمﺞ  .Medi-Calﻭتظﻬر 	ﺍلمصطلح	ﺎت
	ﺍلرﺋﻱسﻱ	ﺔ ﻭت	ﻌرﻱ	ﻓ	ﺎتﻬ	ﺎ 	ﻓﻱ 	ﺍل	ﻓصل 	ﺍألﺧﻱر من كتﻱﺏ 	ﺍألﻋض	ﺎ؏ 	ﺍلﺧ	ﺎص بك.
نﻐطﻱ ﺃﻱض	ﺎ 	ﺍألدﻭﻱ	ﺔ 	ﺍلت	ﺎلﻱ	ﺔ ،ﻋلﻯ 	ﺍلرﻏم من ﻋدم من	ﺎقشتﻬ	ﺎ 	ﻓﻱ ﻫذ	ﺍ 	ﺍل	ﻓصل:
• األد	ﻭية المشم	ﻭلة ف	ﻱ الت	ﻐطية بم	ﻭﺟب الﺟز؏  Aمن  .Medicareﻭتشمل ب	ﻌض 	ﺍألدﻭﻱ	ﺔ
	ﺍلتﻱ تقدم 	ﺇلﻱك 	ﻓﻱ ﺃثن	ﺎ؏ ﻭﺟﻭدك 	ﻓﻱ 	ﺍلمستش	ﻓﻯ ﺃﻭ 	ﻓﻱ مر	ﻓﻕ 	ﺍلتمرﻱض.
• األد	ﻭية المشم	ﻭلة ف	ﻱ الت	ﻐطية بم	ﻭﺟب الﺟز؏  Bمن  .Medicareﻭتشمل ﻫذه 	ﺍألدﻭﻱ	ﺔ
ب	ﻌض ﺃدﻭﻱ	ﺔ 	ﺍل	ﻌ	ﻼج 	ﺍلكﻱم	ﺎﻭ ϲﻭب	ﻌض حقن 	ﺍل	ﻌ	ﻼج 	ﺍلمقدم	ﺔ 	ﺇلﻱك ﺧ	ﻼل زﻱ	ﺎرة ﻋﻱ	ﺎدة طبﻱﺏ ﺃﻭ
مقدم ﺧدم	ﺎت ﺁﺧر	 ،ﺇض	ﺎ	ﻓ	ﺔ 	ﺇلﻯ 	ﺍألدﻭﻱ	ﺔ 	ﺍلمقدم	ﺔ 	ﻓﻱ ﻋﻱ	ﺎدة ﻏسﻱل 	ﺍلكلﻯ .لم	ﻌر	ﻓ	ﺔ 	ﺍلمزﻱد حﻭل
ﺃدﻭﻱ	ﺔ 	ﺍلﺟز؏  Bمن برن	ﺎمﺞ 	 Medicareﺍلتﻱ ﻱتم تﻐطﻱتﻬ	ﺎ ،ر	ﺍﺟﻊ مﺧطط 	ﺍلمز	ﺍﻱ	ﺎ 	ﻓﻱ الفصل 4
من كتﻱﺏ 	ﺍألﻋض	ﺎ؏ 	ﺍلﺧ	ﺎص بك.
	ﻗ	ﻭا	ﻋد ت	ﻐطية أد	ﻭية المرضﻯ ال	ﺨارﺟيين ب	ﺨطتنا
سﻭ	ﻑ نﻐطﻱ ﺃدﻭﻱتك ﻋ	ﺎدة ط	ﺎلم	ﺎ ﺃنك تتبﻊ 	ﺍلقﻭ	ﺍﻋد 	ﺍلﻭ	ﺍردة 	ﻓﻱ ﻫذ	ﺍ 	ﺍلقسم.
 .1ﻱﺟﺏ ﺃن ﻱكﻭن لدﻱك طبﻱﺏ ﺃﻭ مقدم ﺧدم	ﺎت ﺁﺧر ﻱكتﺏ 	ﺍلﻭص	ﻓ	ﺔ 	ﺍلطبﻱ	ﺔ )	 (PCPﺍلﺧ	ﺎص	ﺔ بك،
ﻭ	ﺍلتﻱ ﻱﺟﺏ ﺃن تكﻭن س	ﺎرﻱ	ﺔ بمﻭﺟﺏ ق	ﺎنﻭن 	ﺍلﻭالﻱ	ﺔ 	ﺍلم	ﻌمﻭل ب	ﻪ .ﻫذ	ﺍ 	ﺍلشﺧص ﻋ	ﺎدة ﻱكﻭن مقدم
	ﺍلرﻋ	ﺎﻱ	ﺔ 	ﺍألﻭلﻱ	ﺔ 	ﺍلﺧ	ﺎص بك .ﻭقد ﻱكﻭن مقدم ﺧدم	ﺎت ﺁﺧر 	ﺇذ	ﺍ ك	ﺎن مقدم 	ﺍلرﻋ	ﺎﻱ	ﺔ 	ﺍألﻭلﻱ	ﺔ 	ﺍلﺧ	ﺎص
بك قد ﺃح	ﺎلك 	ﺇلﻱ	ﻪ للحصﻭل ﻋلﻯ 	ﺍلرﻋ	ﺎﻱ	ﺔ.
 .4ال يﺟ	ﻭز لﻭ	ﺍص	ﻑ 	ﺍلدﻭ	ﺍ؏ ﺃن ﻱكﻭن مدرﺟ	ﺎ 	ﻓﻱ قﻭ	ﺍﺋم 	ﺍالستب	ﻌ	ﺎد ﺃﻭ 	ﺍلمنﻊ 	ﺍلﺧ	ﺎص	ﺔ ببرن	ﺎمﺞ  Medicareﺃﻭ
ﺃ ϲمن قﻭ	ﺍﺋم 	 Medicaidﺍلمم	ﺎثل	ﺔ ،ﺃﻭ ق	ﺎﺋم	ﺔ 	ﺍستب	ﻌ	ﺎد  Medicaidب	ﺎلﻭالﻱ	ﺔ ،ﺃﻭ قﻭ	ﺍﺋم 	ﺍلﺧ	ﺎض	ﻌﻱن لل	ﻌقﻭب	ﺎت
	ﺍلﺧ	ﺎص	ﺔ ب	ﺎلﻭالﻱ	ﺔ ﺃﻭ ﺃ ϲقﻭ	ﺍﺋم مم	ﺎثل	ﺔ من قﻭ	ﺍﺋم 	 Medicaidﺍلت	ﺎب	ﻌ	ﺔ للﻭالﻱ	ﺔ.
 .2ﻭبﻭﺟ	ﻪ ﻋ	ﺎم ،ﻱت	ﻌﻱن ﻋلﻱك 	ﺍستﺧد	ﺍم صﻱدلﻱ	ﺔ ت	ﺎب	ﻌ	ﺔ للشبك	ﺔ لصر	ﻑ ﻭص	ﻓتك 	ﺍلطبﻱ	ﺔ.
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 .5ﻱﺟﺏ ﺃن ﻱكﻭن 	ﺍلدﻭ	ﺍ؏ 	ﺍلمﻭصﻭ	ﻑ طبﻱ	ﺎ ضمن ق	ﺎﺋم	ﺔ 	ﺍألدﻭﻱ	ﺔ 	ﺍلمشمﻭل	ﺔ ب	ﺎلتﻐطﻱ	ﺔ للﺧط	ﺔ .نسمﻱﻬ	ﺎ
"ق	ﺎﺋم	ﺔ 	ﺍألدﻭﻱ	ﺔ" 	ﺍﺧتص	ﺎر	ﺍ.
• 	ﺇذ	ﺍ لم ﻱكن مﻭﺟﻭد	ﺍ 	ﻓﻱ ق	ﺎﺋم	ﺔ 	ﺍألدﻭﻱ	ﺔ	 ،ﻓﻱمكنن	ﺎ تﻐطﻱت	ﻪ من ﺧ	ﻼل تقدﻱم 	ﺍستثن	ﺎ؏ لك.
• ر	ﺍﺟﻊ 	ﺍل	ﻓصل  9للت	ﻌر	ﻑ ﻋلﻯ 	ﺍلمزﻱد حﻭل طلﺏ 	ﺍستثن	ﺎ؏.
• ﻱرﺟﻯ ﺃﻱض	ﺎ م	ﻼحظ	ﺔ ﺃن طلﺏ تﻐطﻱ	ﺔ 	ﺍلدﻭ	ﺍ؏ 	ﺍلمﻭصﻭ	ﻑ طبﻱ	ﺎ لك سﻱتم تقﻱﻱم	ﻪ ﻭ	ﻓق	ﺎ لم	ﻌ	ﺎﻱﻱر
 Medicareﻭ.Medi-Cal
 .3ﻱﺟﺏ 	ﺍستﺧد	ﺍم 	ﺍلدﻭ	ﺍ؏ لد	ﺍﻋﻱ 	ﺍست	ﻌم	ﺎل مقبﻭل طبﻱ	ﺎ .ﻭﻫذ	ﺍ ﻱ	ﻌنﻱ ﺃن 	ﺍستﺧد	ﺍم 	ﺍلدﻭ	ﺍ؏ 	ﺇم	ﺎ مقبﻭل من
قبل 	ﺇد	ﺍرة 	ﺍألﻏذﻱ	ﺔ ﻭ	ﺍألدﻭﻱ	ﺔ ﺃﻭ مدﻋﻭم من كتﺏ مرﺟ	ﻌﻱ	ﺔ طبﻱ	ﺔ محددة .قد ﻱكﻭن طبﻱبك ق	ﺎدر	ﺍ ﻋلﻯ
مس	ﺎﻋدتك 	ﻓﻱ تحدﻱد 	ﺍلمر	ﺍﺟﻊ 	ﺍلطبﻱ	ﺔ لدﻋم 	ﺍالستﺧد	ﺍم 	ﺍلمطلﻭﺏ للدﻭ	ﺍ؏ 	ﺍلمﻭصﻭ	ﻑ طبﻱ	ﺎ.
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 .Aصر	ﻒ ال	ﻭصفات الطبية ل	ﻸد	ﻭية
 .A1صر	ﻒ 	ﻭصفتك الطبية من صيدلية تاب	ﻌة للشبكة
	ﻓﻱ م	ﻌظم 	ﺍلح	ﺎالت ،ند	ﻓﻊ مق	ﺎبل 	ﺍلﻭص	ﻓ	ﺎت 	ﺍلطبﻱ	ﺔ 	ﻓقط ﻋند صر	ﻓﻬ	ﺎ من ﺃ ϲصﻱدلﻱ	ﺔ من صﻱدلﻱ	ﺎت
شبكتن	ﺎ	 .ﺍلصﻱدلﻱ	ﺔ 	ﺍلت	ﺎب	ﻌ	ﺔ للشبك	ﺔ ﻫﻱ صﻱدلﻱ	ﺔ تﻭ	ﺍ	ﻓﻕ ﻋلﻯ صر	ﻑ ﺃدﻭﻱ	ﺔ 	ﺍلﻭص	ﻓ	ﺎت 	ﺍلطبﻱ	ﺔ ألﻋض	ﺎ؏
برن	ﺎمﺟن	ﺎ .ﻱمكنك 	ﺍستﺧد	ﺍم ﺃ ϲصﻱدلﻱ	ﺔ من 	ﺍلصﻱدلﻱ	ﺎت 	ﺍلت	ﺎب	ﻌ	ﺔ للشبك	ﺔ 	ﺍلﺧ	ﺎص	ﺔ بن	ﺎ.
لل	ﻌثﻭر ﻋلﻯ صﻱدلﻱ	ﺔ ت	ﺎب	ﻌ	ﺔ للشبك	ﺔ ،ﻱمكنك 	ﺍلنظر 	ﻓﻱ دلﻱل مقدمﻱ 	ﺍلﺧدم	ﺎت ﻭ	ﺍلصﻱدلﻱ	ﺎت ،ﺃﻭ زﻱ	ﺎرة
مﻭق	ﻌن	ﺎ 	ﺍإللكترﻭنﻱ ﺃﻭ 	ﺍالتص	ﺎل بقسم ﺧدم	ﺎت 	ﺍألﻋض	ﺎ؏.
 .A2است	ﺨدام بطا	ﻗة 	ﻫ	ﻭية 	ﺨطتك 	ﻋند صر	ﻒ 	ﻭصفة طبية
لصر	ﻑ 	ﺍلﻭص	ﻓ	ﺔ 	ﺍلطبﻱ	ﺔ ،أبرز بطا	ﻗة 	ﻫ	ﻭية 	ﻋض	ﻭيتك 	ﻓﻱ 	ﺍلصﻱدلﻱ	ﺔ 	ﺍلت	ﺎب	ﻌ	ﺔ للشبك	ﺔ .تح	ﺎسبن	ﺎ صﻱدلﻱ	ﺔ
	ﺍلشبك	ﺔ ﻋلﻯ دﻭ	ﺍ؏ 	ﺍلﻭص	ﻓ	ﺔ 	ﺍلطبﻱ	ﺔ 	ﺍلمﻐطﻯ ب	ﺎلﺟز؏  Dمن برن	ﺎمﺞ  .Medicareﻭقد تحت	ﺎج 	ﺇلﻯ 	ﺍلد	ﻓﻊ
	ﺇلﻯ 	ﺍلصﻱدلﻱ	ﺔ د	ﻓ	ﻌ	ﺔ مشترك	ﺔ ﻋندم	ﺎ تصر	ﻑ ﻭص	ﻓتك 	ﺍلطبﻱ	ﺔ.
تذكر ﺃنك بح	ﺎﺟ	ﺔ 	ﺇلﻯ بط	ﺎق	ﺔ  Medi-Calﺃﻭ بط	ﺎق	ﺔ ت	ﻌرﻱ	ﻑ 	ﺍلمز	ﺍﻱ	ﺎ ) (BICللﻭصﻭل 	ﺇلﻯ ﺃدﻭﻱ	ﺔ
	 Medi-Cal Rxﺍلمﻐط	ﺎة.
	ﺇذ	ﺍ لم ﻱكن لدﻱك بط	ﺎق	ﺔ ﻫﻭﻱ	ﺔ ﺧطتك ﺃﻭ  BICم	ﻌك ﻋند صر	ﻑ 	ﺍلﻭص	ﻓ	ﺔ 	ﺍلطبﻱ	ﺔ	 ،ﻓ	ﺎطلﺏ من 	ﺍلصﻱدلﻱ	ﺔ
	ﺍالتص	ﺎل بن	ﺎ للحصﻭل ﻋلﻯ 	ﺍلم	ﻌلﻭم	ﺎت 	ﺍل	ﻼزم	ﺔ.
	ﺇذ	ﺍ ك	ﺎنت 	ﺍلصﻱدلﻱ	ﺔ ﻏﻱر ق	ﺎدرة ﻋلﻯ 	ﺍلحصﻭل ﻋلﻯ 	ﺍلم	ﻌلﻭم	ﺎت 	ﺍلضرﻭرﻱ	ﺔ	 ،ﻓقد تضطر 	ﺇلﻯ د	ﻓﻊ
	ﺍلتكل	ﻓ	ﺔ 	ﺍلك	ﺎمل	ﺔ للﻭص	ﻓ	ﺔ 	ﺍلطبﻱ	ﺔ ﻋند 	ﺍست	ﻼمﻬ	ﺎ ،ثم ﻱمكنك ﺃن تطلﺏ من	ﺎ رد 	ﺍلمبل	ﻎ 	ﺇلﻱك.
إذا كنت ال تستطي	ﻊ دف	ﻊ ثمن الد	ﻭا؏ ،فإن 	ﻗان	ﻭن ال	ﻭالية 	ﻭال	ﻗان	ﻭن الفيدرال	ﻱ يسمحان للصيدلية
بإصدار إمداد يكف	ﻱ لما ال ي	ﻗل 	ﻋن  72سا	ﻋة من ال	ﻭصفة الطبية المطل	ﻭبة ف	ﻱ حاالت الط	ﻭارئ.
اتصل ب	ﺨدمات األ	ﻋضا؏ 	ﻋلﻯ الف	ﻭر .سن	ﻓ	ﻌل كل م	ﺎ 	ﻓﻱ ﻭس	ﻌن	ﺎ للمس	ﺎﻋدة.
• 	ﺇذ	ﺍ كنت ترﻱد ﺃن تطلﺏ من	ﺎ ﺃن نرد 	ﺍلمبل	ﻎ 	ﺍلمد	ﻓﻭع	 ،ﻓر	ﺍﺟﻊ الفصل  7من كتﻱﺏ 	ﺍألﻋض	ﺎ؏ لدﻱك.
• 	ﺇذ	ﺍ كنت بح	ﺎﺟ	ﺔ للمس	ﺎﻋدة ﻋلﻯ صر	ﻑ ﻭص	ﻓ	ﺔ طبﻱ	ﺔ	 ،ﻓﻱمكنك 	ﺍالتص	ﺎل بقسم ﺧدم	ﺎت 	ﺍألﻋض	ﺎ؏
ﺃﻭ منسﻕ 	ﺍلرﻋ	ﺎﻱ	ﺔ 	ﺍلﺧ	ﺎص بك.
 .A3ماذا تف	ﻌل إذا 	ﻗمت بت	ﻐيير الصيدلية ال	ﺨاصة بك ف	ﻱ الشبكة
	ﺇذ	ﺍ كنت بح	ﺎﺟ	ﺔ للمس	ﺎﻋدة ﻋلﻯ تﻐﻱﻱر 	ﺍلصﻱدلﻱ	ﺔ 	ﺍلت	ﺎب	ﻌ	ﺔ للشبك	ﺔ	 ،ﻓﻱمكنك 	ﺍالتص	ﺎل بقسم ﺧدم	ﺎت 	ﺍألﻋض	ﺎ؏.

?

إذا كانت لديك أ	ﻱ أسئلة ،ﻱرﺟﻯ 	ﺍالتص	ﺎل بمس	ﺅﻭلﻱ Anthem MediBlue Full Dual Advantage
) (HMO D-SNPﻋلﻯ 	ﺍلرقم ) ،1-833-707-3129 (TTY: 711بد	ﺍﻱ	ﺔ من 	ﺍلس	ﺎﻋ	ﺔ  8صب	ﺎح	ﺎ حتﻯ 	ﺍلس	ﺎﻋ	ﺔ 8
مس	ﺎ؏ ﻋلﻯ مد	ﺍر 	ﺍألسبﻭع )م	ﺎ ﻋد	ﺍ ﺃﻱ	ﺎم ﻋﻱد 	ﺍلشكر ﻭﻋﻱد 	ﺍلمﻱ	ﻼد( بد	ﺍﻱ	ﺔ من  1ﺃكتﻭبر حتﻯ  31م	ﺎرس ،ﻭمن
	ﺍالثنﻱن حتﻯ 	ﺍلﺟم	ﻌ	ﺔ )م	ﺎ ﻋد	ﺍ ﺃﻱ	ﺎم 	ﺍإلﺟ	ﺎز	ﺍت( من  1ﺃبرﻱل حتﻯ  30سبتمبر	 .ﺍلمك	ﺎلم	ﺔ مﺟ	ﺎنﻱ	ﺔ .لمزيد من
الم	ﻌل	ﻭمات ،ت	ﻓضل بزﻱ	ﺎرة ﻫذ	ﺍ 	ﺍلمﻭقﻊ .shop.anthem.com/medicare/ca
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 .A4ما الذ	ﻱ تف	ﻌل	ﻪ إذا ﻏادرت صيدليتك الشبكة
	ﺇذ	ﺍ 	ﺍنسحبت 	ﺍلصﻱدلﻱ	ﺔ 	ﺍلتﻱ تستﺧدمﻬ	ﺎ من شبك	ﺔ 	ﺍلﺧط	ﺔ ،ﻱت	ﻌﻱن ﻋلﻱك 	ﺇﻱﺟ	ﺎد صﻱدلﻱ	ﺔ ﺟدﻱدة ت	ﺎب	ﻌ	ﺔ للشبك	ﺔ.
لل	ﻌثﻭر ﻋلﻯ صﻱدلﻱ	ﺔ ت	ﺎب	ﻌ	ﺔ للشبك	ﺔ ،ﻱمكنك 	ﺍلنظر 	ﻓﻱ دلﻱل مقدمﻱ 	ﺍلﺧدم	ﺎت ﻭ	ﺍلصﻱدلﻱ	ﺎت ،ﺃﻭ زﻱ	ﺎرة
مﻭق	ﻌن	ﺎ 	ﺍإللكترﻭنﻱ ﺃﻭ 	ﺍالتص	ﺎل بقسم ﺧدم	ﺎت 	ﺍألﻋض	ﺎ؏.
 .A5است	ﺨدام صيدلية مت	ﺨصصة
	ﻓﻱ ب	ﻌض 	ﺍألحﻱ	ﺎن ﻱت	ﻌﻱن صر	ﻑ 	ﺍلﻭص	ﻓ	ﺎت 	ﺍلطبﻱ	ﺔ من صﻱدلﻱ	ﺔ متﺧصص	ﺔ .تشمل 	ﺍلصﻱدلﻱ	ﺎت
	ﺍلمتﺧصص	ﺔ:
• ام ﻯغمﻯاﺖ امﺖﻯ ﺖؿغم اﻷعوﻯﺘ موػﻷج ةامشؿن اممنـمﻯ .كﺖهطﻯ دطﺖنا امػﻷج ةامشؿن اممنـمﻯ إػا كان:
 oامغواؠ اممو وو امظاى ة ϛموحوع غﻯ كﺖﻯب و ػاﺖ دطﺖنا ،أو ﺖم منز اكﺖثناؠ موغواؠ
اممو وو طبﻯا من كﺖﻯب امو ػاﺖ.
 .1ﻷ ﻯﺖم ﺖهطﻯﺘ أعوﻯﺘ امو ػﺘ طبﻯﺘ امظا ﺘ ة ϛةطؾﻯؿﺘ أدؾﻯ ةموحب اممﻯـ ؋امطبﻯﺘ مظطﺖنا
أو .Medi-Cal Rx
 oواغؿﺖ دطﺖنا غوﻯ و ػﺖ ϛامطبﻯﺘ موػﻷج ةامشؿن اممنـمﻯ.
 .2امو ػﺘ امظا ﺘ ة ϛمكﺖوةﺘ من ؾبل وا ى مػﺖمغ
•

ﻯغمﻯاﺖ ﺖؿغم اﻷعوﻯﺘ مومؿﻯمﻯن غﻯ مؾغؽ ؽغاﻯﺘ طوﻯوﺘ اﻷحل ،مثل عاؽ ﺖمؾﻯ.ο
 oغاع ،؋ﺖوﺖمل مؾاغؽ امؾغاﻯﺘ طوﻯوﺘ اﻷحل غوﻯ ﻯغمﻯاﺖًا امظا ﺘ .إػا كنﺖ ﺖػﻯش غﻯ
مؾغؽ ؽغاﻯﺘ طوﻯوﺘ اﻷحل ،غﻯذب أن نﺖأكغ من إمكانﻯﺘ س وم ϛغوﻯ امغواؠ امؼﻯ
ﺖشﺖاحه من ﻯغمﻯﺘ اممؾغؽ.
 .3إػا مم ﺖكن ﻯغمﻯﺘ مؾغؽ امؾغاﻯﺘ طوﻯوﺘ اﻷحل ضمن صبكﺖنا ،أو إػا واحًﺖ ϛأﻯ ػوةﺘ
غﻯ امو ول إمﻯ مـاﻯا امغواؠ غﻯ مؾغؽ ؽغاﻯﺘ طوﻯوﺘ اﻷحل ،غاﺖ ل ةظغماﺖ اﻷغضاؠ.

• ام ﻯغمﻯاﺖ امﺖﻯ ﺖظغم امظغمﺘ ام شﻯﺘ موًنوع/ةؾنامج ام شﺘ امًنغﻯ امؿبوﻯ/امشضؾﻯ موًنوع.
ةاكﺖثناؠ ساﻷﺖ امطواؽئ ،ﻯمكن غؿط مومواطنﻯن اﻷمؾﻯكﻯﻯن اﻷ وﻯﻯن أو مواطنﻯ أﻷككا اكﺖظغام
وؼه ام ﻯغمﻯاﺖ.
• ام ﻯغمﻯاﺖ امﺖﻯ ﺖوؿع اﻷعوﻯﺘ اممؿﻯغ ؋من ؾبل إعاؽ ؋امهؼاؠ وامغواؠ غﻯ مواؾع مػﻯنﺘ أو امﺖﻯ ﺖﺖطوب
مػامذﺘ دا ﺘ أو ﺖنلﻯؿا مع مؿغم امظغماﺖ أو امﺖثؿﻯى ةوأن اكﺖظغامًا) .مﻷسظﺘ :ناعؽا ما ﻯشغث
وؼا املﻯناؽﻯو(.

?

إذا كانت لديك أ	ﻱ أسئلة ،ﻱرﺟﻯ 	ﺍالتص	ﺎل بمس	ﺅﻭلﻱ Anthem MediBlue Full Dual Advantage
) (HMO D-SNPﻋلﻯ 	ﺍلرقم ) ،1-833-707-3129 (TTY: 711بد	ﺍﻱ	ﺔ من 	ﺍلس	ﺎﻋ	ﺔ  8صب	ﺎح	ﺎ حتﻯ 	ﺍلس	ﺎﻋ	ﺔ 8
مس	ﺎ؏ ﻋلﻯ مد	ﺍر 	ﺍألسبﻭع )م	ﺎ ﻋد	ﺍ ﺃﻱ	ﺎم ﻋﻱد 	ﺍلشكر ﻭﻋﻱد 	ﺍلمﻱ	ﻼد( بد	ﺍﻱ	ﺔ من  1ﺃكتﻭبر حتﻯ  31م	ﺎرس ،ﻭمن
	ﺍالثنﻱن حتﻯ 	ﺍلﺟم	ﻌ	ﺔ )م	ﺎ ﻋد	ﺍ ﺃﻱ	ﺎم 	ﺍإلﺟ	ﺎز	ﺍت( من  1ﺃبرﻱل حتﻯ  30سبتمبر	 .ﺍلمك	ﺎلم	ﺔ مﺟ	ﺎنﻱ	ﺔ .لمزيد من
الم	ﻌل	ﻭمات ،ت	ﻓضل بزﻱ	ﺎرة ﻫذ	ﺍ 	ﺍلمﻭقﻊ .shop.anthem.com/medicare/ca
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لل	ﻌثﻭر ﻋلﻯ صﻱدلﻱ	ﺔ متﺧصص	ﺔ ،ﻱمكنك 	ﺍالط	ﻼع ﻋلﻯ دلﻱل مقدمﻱ 	ﺍلﺧدم	ﺎت ﻭ	ﺍلصﻱدلﻱ	ﺎت ،ﺃﻭ زﻱ	ﺎرة
مﻭق	ﻌن	ﺎ 	ﺍإللكترﻭنﻱ ﺃﻭ 	ﺍالتص	ﺎل بقسم ﺧدم	ﺎت 	ﺍألﻋض	ﺎ؏.
 .A6است	ﺨدام 	ﺨدمات الطلب 	ﻋبر البريد للحص	ﻭل 	ﻋلﻯ أد	ﻭيتك
ب	ﺎلنسب	ﺔ ألنﻭ	ﺍع محددة من 	ﺍألدﻭﻱ	ﺔ ،ﻱمكنك 	ﺍستﺧد	ﺍم ﺧدم	ﺎت 	ﺍلطلﺏ ﻋبر 	ﺍلبرﻱد 	ﺍلت	ﺎب	ﻌ	ﺔ لشبك	ﺔ 	ﺍلﺧط	ﺔ.
ﻋمﻭم	ﺎ ،تمثل 	ﺍألدﻭﻱ	ﺔ 	ﺍلمت	ﺎح	ﺔ من ﺧ	ﻼل 	ﺍلطلﺏ ﻋبر 	ﺍلبرﻱد	 ،ﺍألدﻭﻱ	ﺔ 	ﺍلتﻱ تﺄﺧذﻫ	ﺎ بشكل منتظم لح	ﺎل	ﺔ
طبﻱ	ﺔ مزمن	ﺔ ﺃﻭ طﻭﻱل	ﺔ 	ﺍألﺟل.
تتطلﺏ منك ﺧدم	ﺔ 	ﺍلطلﺏ ﻋبر 	ﺍلبرﻱد 	ﻓﻱ ﺧطتن	ﺎ ﺃن تطلﺏ 	ﺇمد	ﺍد	ﺍ لم	ﺎ ال ﻱقل ﻋن  30ﻱﻭم	ﺎ ﻭال ﻱتﺟ	ﺎﻭز
 100ﻱﻭم.
صر	ﻒ ال	ﻭصفات الطبية 	ﻋبر البريد
للحصﻭل ﻋلﻯ م	ﻌلﻭم	ﺎت حﻭل صر	ﻑ 	ﺍلﻭص	ﻓ	ﺎت 	ﺍلطبﻱ	ﺔ 	ﺍلﺧ	ﺎص	ﺔ بك ﻋن طرﻱﻕ 	ﺍلبرﻱد ﺃﻭ للحصﻭل
ﻋلﻯ نم	ﺎذج 	ﺍلطلﺏ ﻭ	ﺍلم	ﻌلﻭم	ﺎت حﻭل صر	ﻑ 	ﺍلﻭص	ﻓ	ﺎت 	ﺍلطبﻱ	ﺔ 	ﺍلﺧ	ﺎص	ﺔ بك ﻋن طرﻱﻕ 	ﺍلبرﻱد	 ،ﺍتصل
بﺧدم	ﺎت 	ﺍألﻋض	ﺎ؏ 	ﺍلﺧ	ﺎص	ﺔ ب	ﺎلطلﺏ ﻋبر 	ﺍلبرﻱد ﻋلﻯ  1-833-203-1735ﻱنبﻐﻱ لمستﺧدمﻱ TTY
	ﺍالتص	ﺎل ب .711 -ﻋلﻯ مد	ﺍر 	ﺍلس	ﺎﻋ	ﺔ ﻭطﻭ	ﺍل ﺃﻱ	ﺎم 	ﺍألسبﻭع ﺧدم	ﺔ 	ﺍالستﺟ	ﺎب	ﺔ 	ﺍلصﻭتﻱ	ﺔ 	ﺍلت	ﻓ	ﺎﻋلﻱ	ﺔ )(IVR
	ﺍلﺧ	ﺎص	ﺔ بن	ﺎ مت	ﺎح	ﺔ ﻋلﻯ مد	ﺍر 	ﺍلﻱﻭم ،سب	ﻌ	ﺔ ﺃﻱ	ﺎم 	ﻓﻱ 	ﺍألسبﻭع.
ﻋ	ﺎدة م	ﺎ ﻱتم تسلﻱم طلﺏ 	ﺍلصﻱدلﻱ	ﺔ ب	ﺎلبرﻱد 	ﻓﻱ مدة ال تزﻱد ﻋن  14ﻱﻭم	ﺎ .تﺄكد من ﺃن لدﻱك 	ﺇمد	ﺍد	ﺍ ﻭ	ﺍحد	ﺍ
لﻸدﻭﻱ	ﺔ ﻱك	ﻓﻱ لم	ﺎ ال ﻱقل ﻋن  14ﻱﻭم	ﺎ 	ﻓﻱ متن	ﺎﻭل 	ﺍلﻱد	 .ﺇذ	ﺍ لم ﻱكن لدﻱك م	ﺎ ﻱك	ﻓﻱ	 ،ﻓ	ﺎطلﺏ من طبﻱبك
ﺃن ﻱ	ﻌطﻱك ﻭص	ﻓ	ﺔ طبﻱ	ﺔ ث	ﺎنﻱ	ﺔ تك	ﻓﻱ  30ﻱﻭم	ﺎ ،ﻭقم بصر	ﻓﻬ	ﺎ من صﻱدلﻱ	ﺔ شبك	ﺔ بﻱﻊ ب	ﺎلتﺟزﺋ	ﺔ 	ﻓﻱ ﺃثن	ﺎ؏
	ﺍنتظ	ﺎرك ﻭصﻭل 	ﺇمد	ﺍد	ﺍت 	ﺍلطلب	ﺎت ﻋبر 	ﺍلبرﻱد	 .ﺇذ	ﺍ تﺄﺧرت شحنتك ﻋبر 	ﺍلبرﻱد ،ﻱرﺟﻯ 	ﺍالتص	ﺎل
بصﻱدلﻱ	ﺔ 	ﺍلطلﺏ ب	ﺎلبرﻱد ﻋلﻯ رقم 	ﺍلﻬ	ﺎت	ﻑ 	ﺍلمﻭﺟﻭد 	ﻓﻱ دلﻱل مقدمﻱ 	ﺍلﺧدم	ﺎت	/ﺍلصﻱدلﻱ	ﺎت
	ﻋمليات الطلب 	ﻋبر البريد
تضم ﺧدم	ﺔ 	ﺍلطلﺏ ﻋبر 	ﺍلبرﻱد 	ﺇﺟر	ﺍ؏	ﺍت مﺧتل	ﻓ	ﺔ للﻭص	ﻓ	ﺎت 	ﺍلطبﻱ	ﺔ 	ﺍلﺟدﻱدة 	ﺍلتﻱ تحصل ﻋلﻱﻬ	ﺎ منك،
ﻭ	ﺍلﻭص	ﻓ	ﺎت 	ﺍلطبﻱ	ﺔ 	ﺍلﺟدﻱدة 	ﺍلتﻱ تحصل ﻋلﻱﻬ	ﺎ مب	ﺎشرة من ﻋﻱ	ﺎدة مقدم 	ﺍلﺧدم	ﺎت ،ﻭتقﻭم بﺈﻋ	ﺎدة صر	ﻑ
	ﺍلﻭص	ﻓ	ﺎت 	ﺍلطبﻱ	ﺔ 	ﺍلمطلﻭب	ﺔ ﻋبر 	ﺍلبرﻱد:
 .1ال	ﻭصفات الﺟديدة الت	ﻱ تتل	ﻗا	ﻫا الصيدلية منك
تقﻭم 	ﺍلصﻱدلﻱ	ﺔ تلق	ﺎﺋﻱ	ﺎ بت	ﻌبﺋ	ﺔ ﻭتقدﻱم 	ﺍلﻭص	ﻓ	ﺎت 	ﺍلطبﻱ	ﺔ 	ﺍلﺟدﻱدة 	ﺍلتﻱ تحصل ﻋلﻱﻬ	ﺎ منك.
	ﺇذ	ﺍ تلقﻱت ﻭص	ﻓ	ﺔ طبﻱ	ﺔ تلق	ﺎﺋﻱ	ﺎ ﻋن طرﻱﻕ 	ﺍلبرﻱد 	ﺍلذ ϲال ترﻱده ،ﻭلم ﻱتم 	ﺍالتص	ﺎل بك لم	ﻌر	ﻓ	ﺔ م	ﺎ 	ﺇذ	ﺍ
كنت ترﻱدﻫ	ﺎ قبل شحنﻬ	ﺎ	 ،ﻓقد تكﻭن م	ﺅﻫ	ﻼ السترد	ﺍد 	ﺍألمﻭ	ﺍل.
	ﺇذ	ﺍ سبﻕ لك 	ﺍستﺧد	ﺍم 	ﺍلطلﺏ ﻋبر 	ﺍلبرﻱد ﻭال ترﻏﺏ 	ﻓﻱ ﺃن تقﻭم 	ﺍلصﻱدلﻱ	ﺔ بصر	ﻑ كل ﻭص	ﻓ	ﺔ
ﺟدﻱدة ﻭشحنﻬ	ﺎ تلق	ﺎﺋﻱ	ﺎ	 ،ﻓﻱرﺟﻯ 	ﺍلتﻭ	ﺍصل م	ﻌن	ﺎ من ﺧ	ﻼل 	ﺍالتص	ﺎل برقم ﻫ	ﺎت	ﻑ ﺧدم	ﺔ 	ﺍألﻋض	ﺎ؏
	ﺍلمﻭﺟﻭد ﻋلﻯ بط	ﺎق	ﺔ ﻋضﻭﻱتك.

?

إذا كانت لديك أ	ﻱ أسئلة ،ﻱرﺟﻯ 	ﺍالتص	ﺎل بمس	ﺅﻭلﻱ Anthem MediBlue Full Dual Advantage
) (HMO D-SNPﻋلﻯ 	ﺍلرقم ) ،1-833-707-3129 (TTY: 711بد	ﺍﻱ	ﺔ من 	ﺍلس	ﺎﻋ	ﺔ  8صب	ﺎح	ﺎ حتﻯ 	ﺍلس	ﺎﻋ	ﺔ 8
مس	ﺎ؏ ﻋلﻯ مد	ﺍر 	ﺍألسبﻭع )م	ﺎ ﻋد	ﺍ ﺃﻱ	ﺎم ﻋﻱد 	ﺍلشكر ﻭﻋﻱد 	ﺍلمﻱ	ﻼد( بد	ﺍﻱ	ﺔ من  1ﺃكتﻭبر حتﻯ  31م	ﺎرس ،ﻭمن
	ﺍالثنﻱن حتﻯ 	ﺍلﺟم	ﻌ	ﺔ )م	ﺎ ﻋد	ﺍ ﺃﻱ	ﺎم 	ﺍإلﺟ	ﺎز	ﺍت( من  1ﺃبرﻱل حتﻯ  30سبتمبر	 .ﺍلمك	ﺎلم	ﺔ مﺟ	ﺎنﻱ	ﺔ .لمزيد من
الم	ﻌل	ﻭمات ،ت	ﻓضل بزﻱ	ﺎرة ﻫذ	ﺍ 	ﺍلمﻭقﻊ .shop.anthem.com/medicare/ca
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) Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNPكﺖﻯب اﻷغضاؠ

امػ ل  :5امش ول غوﻯ أعوﻯﺘ امو ػاﺖ
امطبﻯﺘ مومؾﻯ οامظاؽحﻯ

	ﺇذ	ﺍ لم تستﺧدم ﺃبد	ﺍ تسلﻱم 	ﺍلطلﺏ ب	ﺎلبرﻱد ﻭ/ﺃﻭ قررت 	ﺇﻱق	ﺎ	ﻑ ﻋملﻱ	ﺎت 	ﺍلصر	ﻑ 	ﺍلتلق	ﺎﺋﻱ	ﺔ للﻭص	ﻓ	ﺎت
	ﺍلطبﻱ	ﺔ 	ﺍلﺟدﻱدة	 ،ﻓستتصل بك 	ﺍلصﻱدلﻱ	ﺔ 	ﻓﻱ كل مرة تحصل 	ﻓﻱﻬ	ﺎ ﻋلﻯ ﻭص	ﻓ	ﺔ طبﻱ	ﺔ ﺟدﻱدة من مقدم
	ﺍلرﻋ	ﺎﻱ	ﺔ 	ﺍلصحﻱ	ﺔ لم	ﻌر	ﻓ	ﺔ 	ﺇذ	ﺍ كنت ترﻱد صر	ﻑ 	ﺍلدﻭ	ﺍ؏ ﻭشحن	ﻪ ﻋلﻯ 	ﺍل	ﻓﻭر .سﻭ	ﻑ ﻱﻭ	ﻓر لك ذلك
	ﻓرص	ﺔ للتﺄكد من تسلﻱم 	ﺍلصﻱدلﻱ	ﺔ للدﻭ	ﺍ؏ 	ﺍلصحﻱﺢ )بم	ﺎ 	ﻓﻱ ذلك 	ﺍل	ﻓ	ﺎﻋلﻱ	ﺔ ﻭ	ﺍلمقد	ﺍر ﻭ	ﺍلتركﻱﺏ( ﻭﻋند
	ﺍلضرﻭرة تسمﺢ لك بﺈلﻐ	ﺎ؏ ﺃﻭ تﺄﺟﻱل 	ﺍلطلﺏ قبل 	ﺍلشحن.
ﻭمن 	ﺍلمﻬم ﺃن ترد 	ﻓﻱ كل مرة ﻱتم 	ﺍالتص	ﺎل بك 	ﻓﻱﻬ	ﺎ من ﺟ	ﺎنﺏ 	ﺍلصﻱدلﻱ	ﺔ ،لت	ﻌرﻱ	ﻓﻬ	ﺎ بم	ﺎ ﻱﺟﺏ 	ﺍلقﻱ	ﺎم
ب	ﻪ مﻊ 	ﺍلﻭص	ﻓ	ﺔ 	ﺍلطبﻱ	ﺔ 	ﺍلﺟدﻱدة ﻭللحﻱلﻭل	ﺔ دﻭن ﺃ ϲتﺄﺧﻱر	ﺍت 	ﻓﻱ 	ﺍلشحن.
إللﻐ	ﺎ؏ 	ﺍالشتر	ﺍك 	ﻓﻱ ﻋملﻱ	ﺎت 	ﺍلتسلﻱم 	ﺍلتلق	ﺎﺋﻱ	ﺔ للﻭص	ﻓ	ﺎت 	ﺍلطبﻱ	ﺔ 	ﺍلﺟدﻱدة 	ﺍلمستلم	ﺔ مب	ﺎشرة من ﻋﻱ	ﺎدة
مقدم 	ﺍلرﻋ	ﺎﻱ	ﺔ 	ﺍلصحﻱ	ﺔ 	ﺍلﺧ	ﺎص بك ،ﻱرﺟﻯ 	ﺍالتص	ﺎل بن	ﺎ ﻋن طرﻱﻕ 	ﺍالتص	ﺎل برقم ﻫ	ﺎت	ﻑ ﺧدم	ﺔ
	ﺍألﻋض	ﺎ؏ 	ﺍلمﻭﺟﻭد ﻋلﻯ بط	ﺎق	ﺔ ﻋضﻭﻱتك
	 .2ﻭصفات طبية ﺟديدة تتل	ﻗا	ﻫا الصيدلية مباشرة من 	ﻋيادة م	ﻗدم ال	ﺨدمات
تقﻭم 	ﺍلصﻱدلﻱ	ﺔ تلق	ﺎﺋﻱ	ﺎ بت	ﻌبﺋ	ﺔ ﻭتقدﻱم 	ﺍلﻭص	ﻓ	ﺎت 	ﺍلطبﻱ	ﺔ 	ﺍلﺟدﻱدة 	ﺍلتﻱ تحصل ﻋلﻱﻬ	ﺎ من مقدمﻱ
	ﺍلرﻋ	ﺎﻱ	ﺔ 	ﺍلصحﻱ	ﺔ ،دﻭن 	ﺍلتحقﻕ منك ﺃﻭال	 ،ﺇذ	ﺍ:
• سبﻕ لك 	ﺍستﺧد	ﺍم ﺧدم	ﺎت 	ﺍلطلﺏ ﻋبر 	ﺍلبرﻱد من ﺧ	ﻼل ﻫذه 	ﺍلﺧط	ﺔ ،أ	ﻭ
• قمت ب	ﺎالشتر	ﺍك 	ﻓﻱ 	ﺍلتﻭصﻱل 	ﺍلتلق	ﺎﺋﻱ لﺟمﻱﻊ 	ﺍلﻭص	ﻓ	ﺎت 	ﺍلﺟدﻱدة 	ﺍلتﻱ تحصل ﻋلﻱﻬ	ﺎ مب	ﺎشرة
من مقدمﻱ 	ﺍلرﻋ	ﺎﻱ	ﺔ 	ﺍلصحﻱ	ﺔ .ﻱمكنك طلﺏ 	ﺍلتسلﻱم 	ﺍلتلق	ﺎﺋﻱ لﺟمﻱﻊ 	ﺍلﻭص	ﻓ	ﺎت 	ﺍلطبﻱ	ﺔ 	ﺍلﺟدﻱدة
	ﺍآلن ﺃﻭ 	ﻓﻱ ﺃ ϲﻭقت من ﺧ	ﻼل تقدﻱم 	ﺍلمﻭ	ﺍ	ﻓق	ﺔ ﻋلﻯ ﺃﻭل ﻭص	ﻓ	ﺔ طبﻱ	ﺔ ﺟدﻱدة للتﻭصﻱل 	ﺇلﻯ
	ﺍلمنزل ،ﻭ	ﺍلتﻱ ﻱرسلﻬ	ﺎ طبﻱبك.
	ﺇذ	ﺍ كنت قد 	ﺍستﺧدمت طلب	ﺎ ب	ﺎلبرﻱد 	ﻓﻱ 	ﺍلم	ﺎضﻱ ﻭال ترﻱد ﺃن تقﻭم 	ﺍلصﻱدلﻱ	ﺔ بمل؏ ﻭشحن كل
ﻭص	ﻓ	ﺔ طبﻱ	ﺔ ﺟدﻱدة تلق	ﺎﺋﻱ	ﺎ	 ،ﻓ	ﺎتصل بن	ﺎ ﻋن طرﻱﻕ 	ﺍالتص	ﺎل بﺧدم	ﺎت 	ﺍألﻋض	ﺎ؏،
	ﺇذ	ﺍ لم تستﺧدم ﺃبد	ﺍ تسلﻱم 	ﺍلطلﺏ ب	ﺎلبرﻱد ﻭ/ﺃﻭ قررت 	ﺇﻱق	ﺎ	ﻑ ﻋملﻱ	ﺎت 	ﺍلصر	ﻑ 	ﺍلتلق	ﺎﺋﻱ	ﺔ للﻭص	ﻓ	ﺎت
	ﺍلطبﻱ	ﺔ 	ﺍلﺟدﻱدة	 ،ﻓستتصل بك 	ﺍلصﻱدلﻱ	ﺔ 	ﻓﻱ كل مرة تحصل 	ﻓﻱﻬ	ﺎ ﻋلﻯ ﻭص	ﻓ	ﺔ طبﻱ	ﺔ ﺟدﻱدة من مقدم
	ﺍلرﻋ	ﺎﻱ	ﺔ 	ﺍلصحﻱ	ﺔ لم	ﻌر	ﻓ	ﺔ 	ﺇذ	ﺍ كنت ترﻱد صر	ﻑ 	ﺍلدﻭ	ﺍ؏ ﻭشحن	ﻪ ﻋلﻯ 	ﺍل	ﻓﻭر.
• سﻭ	ﻑ ﻱﻭ	ﻓر لك ذلك 	ﻓرص	ﺔ للتﺄكد من تسلﻱم 	ﺍلصﻱدلﻱ	ﺔ للدﻭ	ﺍ؏ 	ﺍلصحﻱﺢ )بم	ﺎ 	ﻓﻱ ذلك 	ﺍل	ﻓ	ﺎﻋلﻱ	ﺔ
ﻭ	ﺍلمقد	ﺍر ﻭ	ﺍلتركﻱﺏ( ﻭﻋند 	ﺍلضرﻭرة تسمﺢ لك بﺈلﻐ	ﺎ؏ ﺃﻭ تﺄﺟﻱل 	ﺍلطلﺏ قبل 	ﺍلشحن.
• قم ب	ﺎلرد 	ﻓﻱ كل مرة تتصل بك 	ﺍلصﻱدلﻱ	ﺔ ،إلﻋ	ﻼمﻬ	ﺎ بم	ﺎ ﻱﺟﺏ ﻋلﻱﻬ	ﺎ 	ﻓ	ﻌل	ﻪ ب	ﺎلﻭص	ﻓ	ﺔ 	ﺍلطبﻱ	ﺔ
	ﺍلﺟدﻱدة ﻭلمنﻊ ﺃ ϲتﺄﺧﻱر 	ﻓﻱ 	ﺍلشحن.

?

إذا كانت لديك أ	ﻱ أسئلة ،ﻱرﺟﻯ 	ﺍالتص	ﺎل بمس	ﺅﻭلﻱ Anthem MediBlue Full Dual Advantage
) (HMO D-SNPﻋلﻯ 	ﺍلرقم ) ،1-833-707-3129 (TTY: 711بد	ﺍﻱ	ﺔ من 	ﺍلس	ﺎﻋ	ﺔ  8صب	ﺎح	ﺎ حتﻯ 	ﺍلس	ﺎﻋ	ﺔ 8
مس	ﺎ؏ ﻋلﻯ مد	ﺍر 	ﺍألسبﻭع )م	ﺎ ﻋد	ﺍ ﺃﻱ	ﺎم ﻋﻱد 	ﺍلشكر ﻭﻋﻱد 	ﺍلمﻱ	ﻼد( بد	ﺍﻱ	ﺔ من  1ﺃكتﻭبر حتﻯ  31م	ﺎرس ،ﻭمن
	ﺍالثنﻱن حتﻯ 	ﺍلﺟم	ﻌ	ﺔ )م	ﺎ ﻋد	ﺍ ﺃﻱ	ﺎم 	ﺍإلﺟ	ﺎز	ﺍت( من  1ﺃبرﻱل حتﻯ  30سبتمبر	 .ﺍلمك	ﺎلم	ﺔ مﺟ	ﺎنﻱ	ﺔ .لمزيد من
الم	ﻌل	ﻭمات ،ت	ﻓضل بزﻱ	ﺎرة ﻫذ	ﺍ 	ﺍلمﻭقﻊ .shop.anthem.com/medicare/ca
129

) Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNPك	ﺗ	ﻳب ا	ﻷ	ﻋﺿا ء

اﻟ	ﻓﺼل  :5اﻟ	ﺣﺼﻭل 	ﻋﻟﻯ أﺪﻭ	ﻳ	ﺔ اﻟﻭﺼ	ﻓا	ﺕ
اﻟطﺑ	ﻳ	ﺔ ﻟﻟ	ﻣ	ﺭ	ﻳﺽ اﻟﺧا	ﺭﺟﻱ

إلل	ﻐ	ﺎ؏ 	ﺍالشتر	ﺍك 	ﻓ	ﻱ 	ﻋملي	ﺎت 	ﺍلتسليم 	ﺍلتلق	ﺎ	ﺋيﺔ للﻭص	ﻓ	ﺎت 	ﺍلطبيﺔ 	ﺍلﺟديدة 	ﺍلمستلمﺔ مب	ﺎشرة من 	ﻋي	ﺎدة
مقدم 	ﺍلر	ﻋ	ﺎيﺔ 	ﺍلص	ﺤيﺔ 	ﺍل	ﺧ	ﺎص بك ،يرﺟﻯ 	ﺍالتص	ﺎل بن	ﺎ 	ﻋن طريﻖ 	ﺍالتص	ﺎل برقم 	ﻫ	ﺎت	ﻒ 	ﺧدمﺔ
	ﺍأل	ﻋض	ﺎ؏.
 .3إﻋادة الت	ﻌبئ	ﺔ لل	ﻭصفات الطبي	ﺔ ﻋبر الطلب بالبريد
إل	ﻋ	ﺎدة تﻌب	ﺋﺔ 	ﺍألدﻭيﺔ 	ﺍل	ﺧ	ﺎصﺔ بك ،لديك 	ﺧي	ﺎر 	ﺍلتسﺟيل 	ﻓ	ﻱ برن	ﺎم	ﺞ 	ﺇ	ﻋ	ﺎدة 	ﺍلتﻌب	ﺋﺔ 	ﺍلتلق	ﺎ	ﺋ	ﻱ ،ﻭبمﻭﺟﺏ
	ﻫذ	ﺍ 	ﺍلبرن	ﺎم	ﺞ سنبد	ﺃ 	ﻓ	ﻱ مﻌ	ﺎلﺟﺔ 	ﻋمليﺔ 	ﺇ	ﻋ	ﺎدة 	ﺍلتﻌب	ﺋﺔ 	ﺍلت	ﺎليﺔ 	ﺍل	ﺧ	ﺎصﺔ بك تلق	ﺎ	ﺋي	ﺎ 	ﻋندم	ﺎ تﻌرض
سﺟ	ﻼتن	ﺎ 	ﺃن 	ﺃدﻭيتك قد ق	ﺎربت 	ﻋلﻯ ن	ﻓ	ﺎد.
• ﺳ	ﺗ	ﺗﺼل ﺑﻙ اﻟﺼ	ﻳﺪﻟ	ﻳ	ﺔ ﻖﺑل ﺷ	ﺣ	ﻥ كل إ	ﻋاﺪ	ﺓ 	ﺗ	ﻌﺑئ	ﺔ ﻟﻟ	ﺗأكﺪ 	ﻣ	ﻥ أ	ﻥﻙ 	ﺗ	ﺣ	ﺗاج اﻟ	ﻣﺯ	ﻳﺪ 	ﻣ	ﻥ اﻟﺪﻭا ء ،ﻭ	ﻳ	ﻣكنﻙ إﻟﻐا ء
	ﻋ	ﻣﻟ	ﻳا	ﺕ إ	ﻋاﺪ	ﺓ اﻟ	ﺗ	ﻌﺑئ	ﺔ اﻟ	ﻣﺟﺪﻭﻟ	ﺔ إﺫا كا Ϧﻟﺪ	ﻳﻙ ﺪﻭا ء كا	ﻑ أﻭ إﺫا 	ﺗﻢ 	ﺗﻐ	ﻳ	ﻳ	ﺭ ﺪﻭائﻙ.
• إﺫا اﺧ	ﺗ	ﺭ	ﺕ 	ﻋﺪﻢ اﺳ	ﺗﺧﺪاﻢ ﺑ	ﺭ	ﻥا	ﻣج إ	ﻋاﺪ	ﺓ اﻟ	ﺗ	ﻌﺑئ	ﺔ اﻟ	ﺗﻟﻖائ	ﻳ	ﺔ اﻟﺧاﺹ ﺑنا ،غا	ﺗﺼل ﺑاﻟﺼ	ﻳﺪﻟ	ﻳ	ﺔ اﻟﺧاﺼ	ﺔ
ﺑﻙ ﻖﺑل 	 30ﻳﻭ	ﻣا 	ﻣ	ﻥ 	ﻥ	ﻓاﺪ اﻟﻭﺼ	ﻓ	ﺔ اﻟطﺑ	ﻳ	ﺔ اﻟ	ﺣاﻟ	ﻳ	ﺔ اﻟﺧاﺼ	ﺔ ﺑﻙ ﻟﻟ	ﺗأكﺪ 	ﻣ	ﻥ ﺷ	ﺣ	ﻥ طﻟﺑﻙ اﻟ	ﺗاﻟﻱ إﻟ	ﻳﻙ غﻱ
اﻟﻭﻖ	ﺕ اﻟ	ﻣناﺳب.
إلل	ﻐ	ﺎ؏ 	ﺍالشتر	ﺍك 	ﻓ	ﻱ برن	ﺎم	ﺞ 	ﺇ	ﻋ	ﺎدة 	ﺍلتﻌب	ﺋﺔ 	ﺍلتلق	ﺎ	ﺋ	ﻱ 	ﺍلذ	ﻱ يقﻭم تلق	ﺎ	ﺋي	ﺎ ب	ﺈ	ﻋد	ﺍد 	ﺇ	ﻋ	ﺎدة 	ﺍلتﻌب	ﺋﺔ للطلب	ﺎت
	ﻋبر 	ﺍلبريد	 ،ﺍتصل بن	ﺎ 	ﻋن طريﻖ 	ﺍالتص	ﺎل ب	ﺧدم	ﺎت 	ﺍأل	ﻋض	ﺎ؏.
	ﺃ	ﺧبر 	ﺍلصيدليﺔ ب	ﺄ	ﻓضل 	ﺍلطرﻖ ل	ﻼتص	ﺎل بك 	ﺤتﻯ تتمكن من 	ﺍلﻭصﻭل 	ﺇليك لت	ﺄكيد طلبك قبل 	ﺍلش	ﺤن.
 .A7الحص	ﻭل ﻋلﻯ إمداد أد	ﻭي	ﺔ ط	ﻭيل األﺟل
يمكنك 	ﺍل	ﺤصﻭل 	ﻋلﻯ 	ﺇمد	ﺍد طﻭيل 	ﺍألﺟل من 	ﺍألدﻭيﺔ 	ﺍلمستمرة 	ﺍلمذكﻭرة 	ﻓ	ﻱ ق	ﺎ	ﺋمﺔ 	ﺍألدﻭيﺔ 	ﺍل	ﺧ	ﺎصﺔ
ب	ﺧطتن	ﺎ	 .ﺍألدﻭيﺔ 	ﺍلمستمرة 	ﻫ	ﻱ 	ﺃدﻭيﺔ ت	ﺄ	ﺧذ	ﻫ	ﺎ 	ﻋلﻯ 	ﺃس	ﺎس منتظم ل	ﺤ	ﺎلﺔ طبيﺔ مزمنﺔ 	ﺃﻭ طﻭيلﺔ 	ﺍألﺟل.
تسم	ﺢ لك صيدلي	ﺎت 	ﺍلشبكﺔ ب	ﺎل	ﺤصﻭل 	ﻋلﻯ 	ﺇمد	ﺍد طﻭيل 	ﺍألﺟل لﻸدﻭيﺔ 	ﺍلمستمرة	 .ﺍإلمد	ﺍد لمدة 100

يﻭم	ﺎ يكﻭن بن	ﻓس نظ	ﺎم مبلغ 	ﺍلمش	ﺎركﺔ 	ﻓ	ﻱ 	ﺍلسد	ﺍد ل	ﻺمد	ﺍد لمدة ش	ﻬر ﻭ	ﺍ	ﺤد .ي	ﺧبرك دليل مقدم	ﻱ
	ﺍل	ﺧدم	ﺎت ﻭ	ﺍلصيدلي	ﺎت ب	ﺎلصيدلي	ﺎت 	ﺍلت	ﻱ يمكن	ﻬ	ﺎ 	ﺃن تقدم لك 	ﺇمد	ﺍد	ﺍ طﻭيل 	ﺍألﺟل من 	ﺍألدﻭيﺔ 	ﺍلمستمرة.
يمكنك 	ﺃيض	ﺎ 	ﺍالتص	ﺎل بقسم 	ﺧدم	ﺎت 	ﺍأل	ﻋض	ﺎ؏ لل	ﺤصﻭل 	ﻋلﻯ مزيد من 	ﺍلمﻌلﻭم	ﺎت.
ب	ﺎلنسبﺔ 	ﺇلﻯ 	ﺃنﻭ	ﺍع م	ﺤددة من 	ﺍألدﻭيﺔ ،يمكنك 	ﺍست	ﺧد	ﺍم 	ﺧدم	ﺎت 	ﺍلطلﺏ 	ﻋبر 	ﺍلبريد 	ﺍلت	ﺎبﻌﺔ لشبكﺔ 	ﺍل	ﺧطﺔ
لل	ﺤصﻭل 	ﻋلﻯ 	ﺇمد	ﺍد طﻭيل 	ﺍألﺟل من 	ﺍألدﻭيﺔ 	ﺍلمستمرة .ر	ﺍﺟغ الكسم  A6للتﻌر	ﻒ 	ﻋلﻯ 	ﺧدم	ﺎت
	ﺍلطلب	ﺎت 	ﻋبر 	ﺍلبريد.
 .A8است	ﺧدام صيدلي	ﺔ ليست ضمن شبك	ﺔ 	ﺧطتنا
بﻭﺟﻪ 	ﻋ	ﺎم	 ،ﺇنن	ﺎ ند	ﻓغ مق	ﺎبل 	ﺍألدﻭيﺔ 	ﺍلت	ﻱ يتم صر	ﻓ	ﻬ	ﺎ من صيدليﺔ 	ﺧ	ﺎر	ﺝ 	ﺍلشبكﺔ 	ﻓقط 	ﻋندم	ﺎ تكﻭن ﻏير
ق	ﺎدر 	ﻋلﻯ 	ﺍست	ﺧد	ﺍم صيدليﺔ ب	ﺎلشبكﺔ .لدين	ﺎ صيدلي	ﺎت ت	ﺎبﻌﺔ للشبكﺔ 	ﺧ	ﺎر	ﺝ منطقﺔ 	ﺍل	ﺧدمﺔ 	ﺤيث يمكنك
صر	ﻒ ﻭص	ﻓ	ﺎتك 	ﺍلطبيﺔ كﻌضﻭ ب	ﺎل	ﺧطﺔ.

?

إذا كانت لديك أ	ﻱ أسئل	ﺔ ،يرﺟﻯ 	ﺍالتص	ﺎل بمسﺅﻭل	ﻱ Anthem MediBlue Full Dual Advantage
)	 (HMO D-SNPﻋلﻯ 	ﺍلرقم ) ،1-833-707-3129 (TTY: 711بد	ﺍيﺔ من 	ﺍلس	ﺎ	ﻋﺔ  8صب	ﺎ	ﺤ	ﺎ 	ﺤتﻯ 	ﺍلس	ﺎ	ﻋﺔ 8
مس	ﺎ؏ 	ﻋلﻯ مد	ﺍر 	ﺍألسبﻭع )م	ﺎ 	ﻋد	ﺍ 	ﺃي	ﺎم 	ﻋيد 	ﺍلشكر ﻭ	ﻋيد 	ﺍلمي	ﻼد( بد	ﺍيﺔ من 	 1ﺃكتﻭبر 	ﺤتﻯ  31م	ﺎرس ،ﻭمن
	ﺍالثنين 	ﺤتﻯ 	ﺍلﺟمﻌﺔ )م	ﺎ 	ﻋد	ﺍ 	ﺃي	ﺎم 	ﺍإلﺟ	ﺎز	ﺍت( من 	 1ﺃبريل 	ﺤتﻯ  30سبتمبر	 .ﺍلمك	ﺎلمﺔ مﺟ	ﺎنيﺔ .لمزيد من
الم	ﻌل	ﻭمات ،ت	ﻓضل بزي	ﺎرة 	ﻫذ	ﺍ 	ﺍلمﻭقغ .shop.anthem.com/medicare/ca
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سند	ﻓغ مق	ﺎبل 	ﺍلﻭص	ﻓ	ﺎت 	ﺍلطبيﺔ 	ﺍلت	ﻱ يتم صر	ﻓ	ﻬ	ﺎ من صيدليﺔ 	ﺧ	ﺎر	ﺝ 	ﺍلشبكﺔ 	ﻓ	ﻱ 	ﺍل	ﺤ	ﺎالت 	ﺍلت	ﺎليﺔ:
• ا	ﻥ	ﺗﻖاﻟﻙ ﺪاﺧل اﻟﻭ	ﻻ	ﻳا	ﺕ اﻟ	ﻣ	ﺗ	ﺣﺪ	ﺓ ﻭأﻖاﻟ	ﻳ	ﻣﻫا ﻭإﺼاﺑ	ﺗﻙ ﺑاﻟ	ﻣ	ﺭﺽ أﻭ غﻖﺪا Ϧا	ﻷﺪﻭ	ﻳ	ﺔ اﻟ	ﻣﻭﺼﻭغ	ﺔ ﻟﻙ أﻭ 	ﻥ	ﻓاﺪوا.
• ا	ﻻ	ﻥ	ﺗﻖال ﺪاﺧل اﻟﻭ	ﻻ	ﻳا	ﺕ اﻟ	ﻣ	ﺗ	ﺣﺪ	ﺓ ﻭأﻖاﻟ	ﻳ	ﻣﻫا ،ﻭكا	ﻥ	ﺕ اﻟﻭﺼ	ﻓا	ﺕ اﻟطﺑ	ﻳ	ﺔ 	ﻣﺧﺼﺼ	ﺔ ﻟ	ﺣا	ﻻ	ﺕ اﻟطﻭا	ﺭئ
اﻟطﺑ	ﻳ	ﺔ أﻭ اﻟ	ﺭ	ﻋا	ﻳ	ﺔ اﻟ	ﻌاﺟﻟ	ﺔ.
• 	ﻻ 	ﻳ	ﻣكنﻙ اﻟ	ﺣﺼﻭل 	ﻋﻟﻯ ﺪﻭا ء 	ﻣﻐطﻯ غﻱ اﻟﻭﻖ	ﺕ اﻟ	ﻣناﺳب ﺪاﺧل 	ﻣنطﻖ	ﺔ ﺧﺪ	ﻣ	ﺗنا 	ﻷ Ϧﺼ	ﻳﺪﻟ	ﻳ	ﺔ اﻟﺷﺑك	ﺔ اﻟ	ﺗﻱ
	ﺗﻖﺪﻢ ﺧﺪ	ﻣ	ﺔ 	ﻋﻟﻯ 	ﻣﺪا	ﺭ  24ﺳا	ﻋ	ﺔ ﻏ	ﻳ	ﺭ 	ﻣ	ﺗﻭغ	ﺭ	ﺓ ﺿ	ﻣ	ﻥ 	ﻣﺳاغ	ﺔ 	 25ﻣ	ﻳ	ﻼ ﺑاﻟﺳ	ﻳا	ﺭ	ﺓ.
• ﺼ	ﺭ	ﻑ ﻭﺼ	ﻓ	ﺔ طﺑ	ﻳ	ﺔ ﻟﺪﻭا ء 	ﻣﻐطﻯ 	ﻻ 	ﻳ	ﺗﻢ 	ﺗﺧﺯ	ﻳنﻪ ﺑا	ﻥ	ﺗظاﻢ غﻱ ﺼ	ﻳﺪﻟ	ﻳ	ﺔ ﺑ	ﻳع ﺑاﻟ	ﺗﺟﺯئ	ﺔ 	ﺗاﺑ	ﻌ	ﺔ ﻟﺷﺑك	ﺔ 	ﻳﺳﻫل
اﻟﻭﺼﻭل إﻟ	ﻳﻫا	) .ﻋﻟﻯ ﺳﺑ	ﻳل اﻟ	ﻣثال ،ﺪﻭا ء ا	ﻷ	ﻣ	ﺭاﺽ اﻟناﺪ	ﺭ	ﺓ أﻭ 	ﻣﺳ	ﺗ	ﺣﺿ	ﺭ ﺪﻭائﻱ 	ﻣ	ﺗﺧﺼﺹ آﺧ	ﺭ.
	ﻓ	ﻱ 	ﻫذه 	ﺍل	ﺤ	ﺎالت ،نﻭصيك بمر	ﺍﺟﻌﺔ 	ﺧدم	ﺎت 	ﺍأل	ﻋض	ﺎ؏ 	ﺃﻭال لمﻌر	ﻓﺔ م	ﺎ 	ﺇذ	ﺍ ك	ﺎنت 	ﻫن	ﺎك صيدليﺔ ت	ﺎبﻌﺔ
للشبكﺔ قريبﺔ.
 .A9رد مبلغ مدف	ﻭع مكابل 	ﻭصف	ﺔ طبي	ﺔ
يتﻌذر 	ﻋلﻯ 	ﺧطﺔ  Anthem MediBlue Full Dual Advantageتﻌﻭيضك 	ﻋن 	ﺍلﻭص	ﻓ	ﺎت 	ﺍلطبيﺔ
	ﺍلم	ﻐط	ﺎة ب .Med-Cal -
	ﺇذ	ﺍ ك	ﺎن يتﻌين 	ﻋليك 	ﺍست	ﺧد	ﺍم صيدليﺔ من 	ﺧ	ﺎر	ﺝ 	ﺍلشبكﺔ	 ،ﻓسيتﻌين 	ﻋليك 	ﻋ	ﺎدة د	ﻓغ ك	ﺎمل 	ﺍلتكل	ﻓﺔ 	ﻋندم	ﺎ
ت	ﺤصل 	ﻋلﻯ 	ﺍلﻭص	ﻓﺔ 	ﺍلطبيﺔ .يمكنك مط	ﺎلبتن	ﺎ برد 	ﺍلمبلغ 	ﺍلمد	ﻓﻭع 	ﺇليك.
	ﺇذ	ﺍ د	ﻓﻌت 	ﺍلتكل	ﻓﺔ 	ﺍلك	ﺎملﺔ لﻭص	ﻓ	ﺎتك 	ﺍلطبيﺔ 	ﺍلت	ﻱ قد ت	ﻐطي	ﻬ	ﺎ 	 ،Medi-Cal Rxﻓقد تتمكن من تﻌﻭيضك
من 	ﺍلصيدليﺔ بمﺟرد 	ﺃن يد	ﻓغ  Medi-Cal Rxمق	ﺎبل 	ﺍلﻭص	ﻓﺔ 	ﺍلطبيﺔ .بدال من ذلك ،يمكنك 	ﺃن تطلﺏ
من 	 Medi-Cal Rxﺃن يرد لك 	ﺍلمبلغ 	ﻋن طريﻖ تقديم مط	ﺎلبﺔ "تﻌﻭيض من 	 Medi-Calﻋن ن	ﻓق	ﺎت
نثريﺔ ) ."(Conlanيمكن 	ﺍلﻌثﻭر 	ﻋلﻯ مزيد من 	ﺍلمﻌلﻭم	ﺎت 	ﻋلﻯ مﻭقغ :Medi-Cal Rx
.medi-calrx.ca.gov/home/

لمﻌر	ﻓﺔ 	ﺍلمزيد 	ﻋن 	ﻫذ	ﺍ 	ﺍإلﺟر	ﺍ؏ ،ر	ﺍﺟغ الفصل 	 7ﻓ	ﻱ كتيﺏ 	ﺍأل	ﻋض	ﺎ؏ 	ﺍل	ﺧ	ﺎص بك.

 .Bكائم	ﺔ أد	ﻭي	ﺔ 	ﺧطتنا
لدين	ﺎ ق	ﺎ	ﺋمﺔ ب	ﺎألدﻭيﺔ 	ﺍلم	ﻐط	ﺎة .نسمي	ﻬ	ﺎ "ق	ﺎ	ﺋمﺔ 	ﺍألدﻭيﺔ" 	ﺍ	ﺧتص	ﺎر	ﺍ.
نقﻭم ب	ﺎ	ﺧتي	ﺎر 	ﺍألدﻭيﺔ 	ﺍلمدرﺟﺔ 	ﻓ	ﻱ 	ﻫذه 	ﺍلق	ﺎ	ﺋمﺔ من 	ﺧ	ﻼلن	ﺎ بمس	ﺎ	ﻋدة 	ﻓريﻖ من 	ﺍألطب	ﺎ؏ ﻭ	ﺍلصي	ﺎدلﺔ.
ﻭت	ﺧبرك ق	ﺎ	ﺋمﺔ 	ﺍألدﻭيﺔ 	ﺃيض	ﺎ بم	ﺎ 	ﺇذ	ﺍ ك	ﺎن 	ﻫن	ﺎك 	ﺃ	ﻱ قﻭ	ﺍ	ﻋد ت	ﺤت	ﺎ	ﺝ 	ﺇلﻯ 	ﺍتب	ﺎ	ﻋ	ﻬ	ﺎ لل	ﺤصﻭل 	ﻋلﻯ 	ﺃدﻭيتك.

?

إذا كانت لديك أ	ﻱ أسئل	ﺔ ،يرﺟﻯ 	ﺍالتص	ﺎل بمسﺅﻭل	ﻱ Anthem MediBlue Full Dual Advantage
)	 (HMO D-SNPﻋلﻯ 	ﺍلرقم ) ،1-833-707-3129 (TTY: 711بد	ﺍيﺔ من 	ﺍلس	ﺎ	ﻋﺔ  8صب	ﺎ	ﺤ	ﺎ 	ﺤتﻯ 	ﺍلس	ﺎ	ﻋﺔ 8
مس	ﺎ؏ 	ﻋلﻯ مد	ﺍر 	ﺍألسبﻭع )م	ﺎ 	ﻋد	ﺍ 	ﺃي	ﺎم 	ﻋيد 	ﺍلشكر ﻭ	ﻋيد 	ﺍلمي	ﻼد( بد	ﺍيﺔ من 	 1ﺃكتﻭبر 	ﺤتﻯ  31م	ﺎرس ،ﻭمن
	ﺍالثنين 	ﺤتﻯ 	ﺍلﺟمﻌﺔ )م	ﺎ 	ﻋد	ﺍ 	ﺃي	ﺎم 	ﺍإلﺟ	ﺎز	ﺍت( من 	 1ﺃبريل 	ﺤتﻯ  30سبتمبر	 .ﺍلمك	ﺎلمﺔ مﺟ	ﺎنيﺔ .لمزيد من
الم	ﻌل	ﻭمات ،ت	ﻓضل بزي	ﺎرة 	ﻫذ	ﺍ 	ﺍلمﻭقغ .shop.anthem.com/medicare/ca
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ن	ﻐط	ﻱ بﻭﺟﻪ 	ﻋ	ﺎم 	ﺃ	ﺤد 	ﺍألدﻭيﺔ 	ﺍلمدرﺟﺔ 	ﻓ	ﻱ ق	ﺎ	ﺋمﺔ 	ﺍألدﻭيﺔ 	ﻓ	ﻱ 	ﺧطتن	ﺎ 	ﻋندم	ﺎ تتبغ 	ﺍلقﻭ	ﺍ	ﻋد 	ﺍلت	ﻱ نشر	ﺤ	ﻬ	ﺎ
	ﻓ	ﻱ 	ﻫذ	ﺍ 	ﺍل	ﻓصل.
 .B1أد	ﻭي	ﺔ ف	ﻱ كائم	ﺔ األد	ﻭي	ﺔ ال	ﺧاص	ﺔ بنا
تتضمن ق	ﺎ	ﺋمﺔ 	ﺍألدﻭيﺔ 	ﺍل	ﺧ	ﺎصﺔ بن	ﺎ 	ﺍألدﻭيﺔ 	ﺍلت	ﻱ ي	ﻐطي	ﻬ	ﺎ برن	ﺎم	ﺞ .Medicare
مﻌظم 	ﺃدﻭيﺔ 	ﺍلﻭص	ﻓ	ﺎت 	ﺍلطبيﺔ 	ﺍلت	ﻱ ت	ﺤصل 	ﻋلي	ﻬ	ﺎ من 	ﺍلصيدليﺔ تشمل	ﻬ	ﺎ ت	ﻐطيﺔ 	ﺍل	ﺧطﺔ .قد تكﻭن بﻌض
	ﺍألدﻭيﺔ 	ﺍأل	ﺧرﻯ مثل بﻌض 	ﺃدﻭيﺔ  OTCﻭ	ﺍل	ﻓيت	ﺎمين	ﺎت 	ﺍلم	ﺤددة مشمﻭلﺔ 	ﻓ	ﻱ ت	ﻐطيﺔ برن	ﺎم	ﺞ .Medi-Cal Rx
ﻭيرﺟﻯ زي	ﺎرة مﻭقغ 	 Medi-Cal Rxﺍإللكترﻭن	ﻱ ) (medi- calrx.dhcs.ca.govللمزيد من 	ﺍلمﻌلﻭم	ﺎت.
يمكنك كذلك 	ﺍالتص	ﺎل بمركز 	ﺧدمﺔ 	ﻋم	ﻼ؏ 	 Medi-Cal Rxﻋلﻯ 	ﺍلرقم  .800-977-2273يرﺟﻯ 	ﺇ	ﺤض	ﺎر
بط	ﺎقﺔ 	ﻫﻭيﺔ 	ﺍلمست	ﻓيد )	 (BICﺍلت	ﺎبﻌﺔ ل 	 Medi-Cal -ﺍل	ﺧ	ﺎصﺔ بك 	ﻋند 	ﺍل	ﺤصﻭل 	ﻋلﻯ 	ﺍلﻭص	ﻓ	ﺎت 	ﺍلطبيﺔ
	ﺍل	ﺧ	ﺎصﺔ بك من 	ﺧ	ﻼل .Medi-Cal Rx
تتضمن ق	ﺎ	ﺋمﺔ 	ﺍألدﻭيﺔ 	ﺍل	ﺧ	ﺎصﺔ بن	ﺎ 	ﺍألدﻭيﺔ 	ﺍلت	ﻱ ت	ﺤمل 	ﻋ	ﻼم	ﺎت تﺟ	ﺎريﺔ ﻭ	ﺍألدﻭيﺔ 	ﺍلﺟنيسﺔ.
	ﺍلدﻭ	ﺍ؏ 	ﺍلذ	ﻱ ي	ﺤمل 	ﺍسم 	ﺍلﻌ	ﻼمﺔ 	ﺍلتﺟ	ﺎريﺔ 	ﻫﻭ دﻭ	ﺍ؏ ﻭص	ﻓﺔ طبيﺔ يب	ﺎع ت	ﺤت 	ﺍسم 	ﻋ	ﻼمﺔ تﺟ	ﺎريﺔ مملﻭك
للشركﺔ 	ﺍلمصنﻌﺔ لﻸدﻭيﺔ .تسمﻯ 	ﺍألدﻭيﺔ 	ﺍلت	ﻱ ت	ﺤمل 	ﺍسم 	ﺍلﻌ	ﻼمﺔ 	ﺍلتﺟ	ﺎريﺔ ﻭ	ﺍلت	ﻱ تكﻭن 	ﺃكثر تﻌقيد	ﺍ
من 	ﺍألدﻭيﺔ 	ﺍلنمﻭذﺟيﺔ )	ﻋلﻯ سبيل 	ﺍلمث	ﺎل	 ،ﺍألدﻭيﺔ 	ﺍلت	ﻱ تﻌتمد 	ﻋلﻯ 	ﺍلبرﻭتين( ب	ﺎلمنتﺟ	ﺎت 	ﺍلبيﻭلﻭﺟيﺔ.
	ﻓ	ﻱ ق	ﺎ	ﺋمﺔ 	ﺍألدﻭيﺔ 	ﺍل	ﺧ	ﺎصﺔ بن	ﺎ	 ،ﻋندم	ﺎ نشير 	ﺇلﻯ "	ﺍألدﻭيﺔ"	 ،ﻓقد يﻌن	ﻱ ذلك دﻭ	ﺍ؏ 	ﺃﻭ منتﺟ	ﺎ بيﻭلﻭﺟي	ﺎ.
	ﺍألدﻭيﺔ 	ﺍلﺟنيسﺔ تتكﻭن من ن	ﻓس 	ﺍلمكﻭن	ﺎت 	ﺍلنشطﺔ لﻸدﻭيﺔ ذ	ﺍت 	ﺍألسم	ﺎ؏ 	ﺍلتﺟ	ﺎريﺔ .ﻭبﻭﺟﻪ 	ﻋ	ﺎم	 ،ﻓ	ﺈن	ﻬ	ﺎ
	ﺍألدﻭيﺔ 	ﺍلﺟنيسﺔ تﻌمل مثل 	ﺍألدﻭيﺔ ذ	ﺍت 	ﺍسم 	ﺍلﻌ	ﻼمﺔ 	ﺍلتﺟ	ﺎريﺔ ﻭ	ﻋ	ﺎدة م	ﺎ تكﻭن تكل	ﻓت	ﻬ	ﺎ 	ﺃقل	 .ﻫن	ﺎك بد	ﺍ	ﺋل
دﻭ	ﺍ	ﺋيﺔ 	ﻋ	ﺎمﺔ مت	ﺎ	ﺤﺔ للﻌديد من 	ﺍألدﻭيﺔ 	ﺍلت	ﻱ ت	ﺤمل 	ﻋ	ﻼم	ﺎت تﺟ	ﺎريﺔ لمقدم 	ﺍل	ﺧدم	ﺎت 	ﺇذ	ﺍ ك	ﺎنت لديك
	ﺃس	ﺋلﺔ 	ﺤﻭل م	ﺎ 	ﺇذ	ﺍ ك	ﺎن 	ﺍلدﻭ	ﺍ؏ 	ﺍلﺟنيس 	ﺃﻭ 	ﺍلدﻭ	ﺍ؏ ذﻭ 	ﺍلﻌ	ﻼمﺔ 	ﺍلتﺟ	ﺎريﺔ سيلب	ﻱ 	ﺍ	ﺤتي	ﺎﺟ	ﺎتك.
ت	ﻐط	ﻱ 	ﺧطتن	ﺎ 	ﺃيض	ﺎ بﻌض 	ﺃدﻭيﺔ ﻭمنتﺟ	ﺎت  OTCكميزة تكميليﺔ.
تبلغ تكل	ﻓﺔ بﻌض 	ﺃدﻭيﺔ 	 OTCﺃقل من 	ﺃدﻭيﺔ 	ﺍلﻭص	ﻓ	ﺎت 	ﺍلطبيﺔ ﻭتﻌمل بن	ﻓس 	ﺍل	ﻓ	ﺎ	ﻋليﺔ .تم ت	ﻓصيل 	ﻫذه
	ﺍلميزة 	ﺍلتكميليﺔ 	ﻓ	ﻱ م	ﺧطط 	ﺍلمز	ﺍي	ﺎ 	ﺍلطبيﺔ 	ﻓ	ﻱ 	ﺍل	ﻓصل  4من كتيﺏ 	ﺍأل	ﻋض	ﺎ؏.
 .B2كيفي	ﺔ ال	ﻌث	ﻭر ﻋلﻯ د	ﻭا؏ ف	ﻱ كائم	ﺔ األد	ﻭي	ﺔ
لمﻌر	ﻓﺔ م	ﺎ 	ﺇذ	ﺍ ك	ﺎن 	ﺍلدﻭ	ﺍ؏ 	ﺍلذ	ﻱ تتن	ﺎﻭلﻪ متﻭ	ﻓر	ﺍ بق	ﺎ	ﺋمﺔ 	ﺍألدﻭيﺔ 	ﺍل	ﺧ	ﺎصﺔ بن	ﺎ ،يمكنك 	ﺍلقي	ﺎم بم	ﺎ يل	ﻱ:
• ت	ﺤقﻖ من ق	ﺎ	ﺋمﺔ 	ﺍألدﻭيﺔ 	ﺍأل	ﺤدث 	ﺍلت	ﻱ 	ﺃرسلن	ﺎ	ﻫ	ﺎ لك 	ﻓ	ﻱ 	ﺍلبريد.
• ت	ﻓضل بزي	ﺎرة مﻭقغ ﻭيﺏ 	ﺍل	ﺧطﺔ 	ﺍل	ﺧ	ﺎصﺔ بن	ﺎ 	ﻋبر .shop.anthem.com/medicare/ca
ق	ﺎ	ﺋمﺔ 	ﺍألدﻭيﺔ 	ﺍلمتﻭ	ﻓرة 	ﻋلﻯ 	ﺍلمﻭقغ 	ﺍإللكترﻭن	ﻱ د	ﺍ	ﺋم	ﺎ م	ﺎ تكﻭن 	ﻫ	ﻱ 	ﺍأل	ﺤدث.

?

إذا كانت لديك أ	ﻱ أسئل	ﺔ ،يرﺟﻯ 	ﺍالتص	ﺎل بمسﺅﻭل	ﻱ Anthem MediBlue Full Dual Advantage
)	 (HMO D-SNPﻋلﻯ 	ﺍلرقم ) ،1-833-707-3129 (TTY: 711بد	ﺍيﺔ من 	ﺍلس	ﺎ	ﻋﺔ  8صب	ﺎ	ﺤ	ﺎ 	ﺤتﻯ 	ﺍلس	ﺎ	ﻋﺔ 8
مس	ﺎ؏ 	ﻋلﻯ مد	ﺍر 	ﺍألسبﻭع )م	ﺎ 	ﻋد	ﺍ 	ﺃي	ﺎم 	ﻋيد 	ﺍلشكر ﻭ	ﻋيد 	ﺍلمي	ﻼد( بد	ﺍيﺔ من 	 1ﺃكتﻭبر 	ﺤتﻯ  31م	ﺎرس ،ﻭمن
	ﺍالثنين 	ﺤتﻯ 	ﺍلﺟمﻌﺔ )م	ﺎ 	ﻋد	ﺍ 	ﺃي	ﺎم 	ﺍإلﺟ	ﺎز	ﺍت( من 	 1ﺃبريل 	ﺤتﻯ  30سبتمبر	 .ﺍلمك	ﺎلمﺔ مﺟ	ﺎنيﺔ .لمزيد من
الم	ﻌل	ﻭمات ،ت	ﻓضل بزي	ﺎرة 	ﻫذ	ﺍ 	ﺍلمﻭقغ .shop.anthem.com/medicare/ca
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اﻟ	ﻓﺼل  :5اﻟ	ﺣﺼﻭل 	ﻋﻟﻯ أﺪﻭ	ﻳ	ﺔ اﻟﻭﺼ	ﻓا	ﺕ
اﻟطﺑ	ﻳ	ﺔ ﻟﻟ	ﻣ	ﺭ	ﻳﺽ اﻟﺧا	ﺭﺟﻱ

• اتصل بخدمات األعضاء لمعرفة ما إذا كان الدواء مدرجا في قائمة األدوية لدينا أو لطلب
نسخة من القائمة.
•

قد يغطي  Medi-Cal Rxاألد	ﻭية التي ال يغطيﻫا الجزء 	 .Dﻭيرجى زيارة م	ﻭقع Medi-Cal Rx
اإللكتر	ﻭني ( )medi-calrx.dhcs.ca.govللمزيد من المعل	ﻭمات

 .B3أد	ﻭي	ﺔ ليست ف	ﻱ كائم	ﺔ األد	ﻭي	ﺔ
ن	ﺤن ال ن	ﻐط	ﻱ ﺟميغ 	ﺃدﻭيﺔ 	ﺍلﻭص	ﻓ	ﺎت 	ﺍلطبيﺔ .بﻌض 	ﺍألدﻭيﺔ ليست 	ﻓ	ﻱ ق	ﺎ	ﺋمﺔ 	ﺍألدﻭيﺔ نظر	ﺍ ألن 	ﺍلق	ﺎنﻭن
ال يسم	ﺢ لن	ﺎ بت	ﻐطيت	ﻬ	ﺎ .ﻭ	ﻓ	ﻱ 	ﺤ	ﺎالت 	ﺃ	ﺧرﻯ ،نقرر 	ﻋدم 	ﺇدر	ﺍ	ﺝ 	ﺃ	ﺤد 	ﺍألدﻭيﺔ 	ﻓ	ﻱ ق	ﺎ	ﺋمﺔ 	ﺍألدﻭيﺔ 	ﺍل	ﺧ	ﺎصﺔ
بن	ﺎ	 .ﺇذ	ﺍ تم ﻭص	ﻒ دﻭ	ﺍ؏ ﻏير متﻭ	ﻓر 	ﻓ	ﻱ ق	ﺎ	ﺋمﺔ 	ﺍألدﻭيﺔ 	ﺍل	ﺧ	ﺎصﺔ بن	ﺎ	 ،ﻓسيتم د	ﺍ	ﺋم	ﺎ تقييم 	ﺍ	ﺤتي	ﺎﺟ	ﺎتك من
	ﺍألدﻭيﺔ 	ﺍلت	ﻱ تستلزم ﻭص	ﻓﺔ طبيﺔ ﻭ	ﻓق	ﺎ لسي	ﺎس	ﺎت ت	ﻐطيﺔ 	ﺧطتن	ﺎ	 ،ﺇض	ﺎ	ﻓﺔ 	ﺇلﻯ قﻭ	ﺍ	ﻋد ت	ﻐطيﺔ .Medicare
لن تد	ﻓغ 	ﺧطتن	ﺎ مق	ﺎبل 	ﺍألدﻭيﺔ 	ﺍلمدرﺟﺔ 	ﻓ	ﻱ 	ﻫذ	ﺍ 	ﺍلقسم .يطلﻖ 	ﻋلﻯ 	ﻫذه 	ﺍألدﻭيﺔ ،األد	ﻭي	ﺔ المستثناة	 .ﺇذ	ﺍ
	ﺤصلت 	ﻋلﻯ ﻭص	ﻓﺔ طبيﺔ لﻌق	ﺎر مستثنﻯ	 ،ﻓقد ت	ﺤت	ﺎ	ﺝ 	ﺇلﻯ د	ﻓغ ثمنﻪ بن	ﻓسك	 .ﺇذ	ﺍ 	ﺍ	ﻋتقدت 	ﺃنﻪ يﺟﺏ 	ﺃن
ند	ﻓغ مق	ﺎبل دﻭ	ﺍ؏ مستثنﻯ نظر	ﺍ ل	ﺤ	ﺎلتك	 ،ﻓيمكنك تقديم 	ﺍلتم	ﺎس .لل	ﺤصﻭل 	ﻋلﻯ مﻌلﻭم	ﺎت 	ﺤﻭل
	ﺍاللتم	ﺎس	ﺎت ،ر	ﺍﺟغ الفصل  9من كتيﺏ 	ﺍأل	ﻋض	ﺎ؏.
	ﻓيم	ﺎ يل	ﻱ ث	ﻼث قﻭ	ﺍ	ﻋد 	ﻋ	ﺎمﺔ لﻸدﻭيﺔ 	ﺍلمستثن	ﺎة:
 .1ال يمكن لت	ﻐطيﺔ 	ﺃدﻭيﺔ 	ﺍلﻌي	ﺎد	ﺍت 	ﺍل	ﺧ	ﺎرﺟيﺔ 	ﻓ	ﻱ 	ﺧطتن	ﺎ )ﻭ	ﺍلت	ﻱ تشمل 	ﺍلﺟز؏ 	 (Dﺃن تد	ﻓغ مق	ﺎبل
	ﺍلدﻭ	ﺍ؏ 	ﺍلذ	ﻱ ي	ﻐطيﻪ 	ﺍلﺟز؏ 	 Aﺃﻭ 	ﺍلﺟز؏  Bمن برن	ﺎم	ﺞ  Medicareب	ﺎل	ﻓﻌل .ت	ﻐط	ﻱ 	ﺧطتن	ﺎ 	ﺍألدﻭيﺔ
	ﺍلم	ﻐط	ﺎة بمﻭﺟﺏ 	ﺍلﺟز؏ 	 Aﺃﻭ 	ﺍلﺟز؏  Bمن برن	ﺎم	ﺞ  Medicareمﺟ	ﺎن	ﺎ ،ﻭلكن ال تﻌتبر 	ﻫذه
	ﺍألدﻭيﺔ ﺟز؏	ﺍ من مز	ﺍي	ﺎ 	ﺃدﻭيﺔ ﻭص	ﻓﺔ طبيﺔ للمرضﻯ 	ﺍل	ﺧ	ﺎرﺟيين.
 .2ال يمكن ل	ﺧطتن	ﺎ ت	ﻐطيﺔ 	ﺍلدﻭ	ﺍ؏ 	ﺍلذ	ﻱ يتم شر	ﺍﺅه من 	ﺧ	ﺎر	ﺝ 	ﺍلﻭالي	ﺎت 	ﺍلمت	ﺤدة ﻭ	ﺃر	ﺍضي	ﻬ	ﺎ.
 .3يتﻌين 	ﺃن يكﻭن 	ﺍست	ﺧد	ﺍم 	ﺍلدﻭ	ﺍ؏ 	ﺇم	ﺎ مﻌتمد	ﺍ من قبل 	ﺇد	ﺍرة 	ﺍل	ﻐذ	ﺍ؏ ﻭ	ﺍلدﻭ	ﺍ؏ )	 (FDAﺃﻭ مد	ﻋﻭم	ﺎ من
كتﺏ مرﺟﻌيﺔ طبيﺔ مﻌينﺔ كﻌ	ﻼ	ﺝ ل	ﺤ	ﺎلتك .يمكن 	ﺃن يص	ﻒ طبيبك دﻭ	ﺍ؏ مﻌين	ﺎ لﻌ	ﻼ	ﺝ 	ﺤ	ﺎلتك ،مغ
	ﺃنﻪ لم يتم 	ﺍ	ﻋتم	ﺎده لﻌ	ﻼ	ﺝ 	ﺤ	ﺎلتك .يطلﻖ 	ﻋلﻯ 	ﻫذ	ﺍ "	ﺍالست	ﺧد	ﺍم دﻭن تصري	ﺢ" .ال ت	ﻐط	ﻱ 	ﺧطتن	ﺎ 	ﻋ	ﺎدة
	ﺍألدﻭيﺔ 	ﺍلمﻭصﻭ	ﻓﺔ ل	ﻼست	ﺧد	ﺍم دﻭن تصري	ﺢ.
	ﺃيض	ﺎ ﻭبمﻭﺟﺏ 	ﺍلق	ﺎنﻭن ،ال يمكن ل 	 Medicare -ﺃﻭ  Medi-Calت	ﻐطيﺔ 	ﺃنﻭ	ﺍع 	ﺍألدﻭيﺔ 	ﺍلمدرﺟﺔ 	ﺃدن	ﺎه.
• األدويﺔ المس	ﺗخدمﺔ لزيادة الخصوبﺔ
• األدويﺔ المس	ﺗخدمﺔ ألﻏراض 	ﺗﺟميليﺔ أو لدﻋم نمو الشﻌر

?

إذا كانت لديك أ	ﻱ أسئل	ﺔ ،يرﺟﻯ 	ﺍالتص	ﺎل بمسﺅﻭل	ﻱ Anthem MediBlue Full Dual Advantage
)	 (HMO D-SNPﻋلﻯ 	ﺍلرقم ) ،1-833-707-3129 (TTY: 711بد	ﺍيﺔ من 	ﺍلس	ﺎ	ﻋﺔ  8صب	ﺎ	ﺤ	ﺎ 	ﺤتﻯ 	ﺍلس	ﺎ	ﻋﺔ 8
مس	ﺎ؏ 	ﻋلﻯ مد	ﺍر 	ﺍألسبﻭع )م	ﺎ 	ﻋد	ﺍ 	ﺃي	ﺎم 	ﻋيد 	ﺍلشكر ﻭ	ﻋيد 	ﺍلمي	ﻼد( بد	ﺍيﺔ من 	 1ﺃكتﻭبر 	ﺤتﻯ  31م	ﺎرس ،ﻭمن
	ﺍالثنين 	ﺤتﻯ 	ﺍلﺟمﻌﺔ )م	ﺎ 	ﻋد	ﺍ 	ﺃي	ﺎم 	ﺍإلﺟ	ﺎز	ﺍت( من 	 1ﺃبريل 	ﺤتﻯ  30سبتمبر	 .ﺍلمك	ﺎلمﺔ مﺟ	ﺎنيﺔ .لمزيد من
الم	ﻌل	ﻭمات ،ت	ﻓضل بزي	ﺎرة 	ﻫذ	ﺍ 	ﺍلمﻭقغ .shop.anthem.com/medicare/ca
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• 	ﺍألدﻭيﺔ 	ﺍلمست	ﺧدمﺔ لﻌ	ﻼ	ﺝ 	ﺍل	ﺧلل 	ﻓ	ﻱ 	ﺍالنتص	ﺎﺏ 	ﺃﻭ 	ﺍألد	ﺍ؏ 	ﺍلﺟنس	ﻱ مثل ® Viagraﻭ®Cialis
ﻭ® Levitraﻭ®) .Caverjectتﻭ	ﻓر 	ﺍل	ﺧطﺔ ت	ﻐطيﺔ 	ﺇض	ﺎ	ﻓيﺔ لبﻌض 	ﺃدﻭيﺔ 	ﺍلﻭص	ﻓ	ﺎت 	ﺍلطبيﺔ 	ﺍلت	ﻱ ال يتم
ت	ﻐطيت	ﻬ	ﺎ 	ﻋ	ﺎدة ضمن 	ﺧطﺔ 	ﺃدﻭيﺔ 	ﺍلﻭص	ﻓ	ﺎت 	ﺍلطبيﺔ لبرن	ﺎم	ﺞ  Medicareمن 	ﺧ	ﻼل ت	ﻐطيﺔ 	ﺃدﻭيﺔ
م	ﺤسنﺔ ،مثل 	ﺃدﻭيﺔ ضﻌ	ﻒ 	ﺍالنتص	ﺎﺏ كدﻭ	ﺍ؏ 	 ،Sildenafilﺃربﻌﺔ 	ﺃقر	ﺍص لكل ش	ﻬر(.

• أﺪﻭ	ﻳ	ﺔ اﻟ	ﻣ	ﺭﺿﻯ اﻟﺧا	ﺭﺟ	ﻳ	ﻳ	ﻥ اﻟ	ﺗﻱ 	ﺗﺼن	ﻌﻫا ﺷ	ﺭك	ﺔ 	ﺗنﺹ 	ﻋﻟﻯ أ	ﻥﻪ 	ﻳﺟب أ	 Ϧﺗﺟ	ﺭﻱ ا	ﻻﺧ	ﺗﺑا	ﺭا	ﺕ أﻭ
اﻟﺧﺪ	ﻣا	ﺕ غﻖط 	ﻣ	ﻥ ﻖﺑﻟﻫا
 .B4مست	ﻭيات كائم	ﺔ األد	ﻭي	ﺔ
كل دﻭ	ﺍ؏ 	ﻓ	ﻱ ق	ﺎ	ﺋمﺔ 	ﺍألدﻭيﺔ لدين	ﺎ مدر	ﺝ 	ﻓ	ﻱ ﻭ	ﺍ	ﺤد من  5مستﻭي	ﺎت	 .ﺍلطبقﺔ 	ﻋب	ﺎرة 	ﻋن مﺟمﻭ	ﻋﺔ من
	ﺍألدﻭيﺔ من ن	ﻓس 	ﺍلنﻭع بشكل 	ﻋ	ﺎم )	ﻋلﻯ سبيل 	ﺍلمث	ﺎل	 ،ﺃدﻭيﺔ ذ	ﺍت 	ﻋ	ﻼمﺔ تﺟ	ﺎريﺔ ﻭﺟنيسﺔ(
• يشمل 	ﺍلمستﻭﻯ 	 1ﺍألدﻭيﺔ 	ﺍلﺟنيسﺔ 	ﺍلم	ﻓضلﺔ.
• يشمل 	ﺍلمستﻭﻯ 	 2ﺍألدﻭيﺔ 	ﺍلﺟنيسﺔ.
• يشمل 	ﺍلمستﻭﻯ 	 3ﺍألدﻭيﺔ 	ﺍلم	ﻓضلﺔ ذ	ﺍت 	ﺍلﻌ	ﻼمﺔ 	ﺍلتﺟ	ﺎريﺔ.
• يشمل 	 4ﺍلر	ﺍبغ 	ﺍألدﻭيﺔ ﻏير 	ﺍلم	ﻓضلﺔ.
• يشمل 	ﺍلمستﻭﻯ 	 5ﺍألدﻭيﺔ 	ﺍلمت	ﺧصصﺔ.
للﻌثﻭر 	ﻋلﻯ 	ﺍلمستﻭﻯ 	ﺍلذ	ﻱ يﻭﺟد 	ﺍلدﻭ	ﺍ؏ بﻪ	 ،ﺍب	ﺤث 	ﻋن 	ﺍلدﻭ	ﺍ؏ 	ﻓ	ﻱ ق	ﺎ	ﺋمﺔ 	ﺍألدﻭيﺔ 	ﺍل	ﺧ	ﺎصﺔ بن	ﺎ.
يﻭض	ﺢ لك الفصل  6من كتيﺏ 	ﺍأل	ﻋض	ﺎ؏ 	ﺍلمبلغ 	ﺍلذ	ﻱ تد	ﻓﻌﻪ مق	ﺎبل 	ﺍألدﻭيﺔ 	ﻓ	ﻱ كل مستﻭﻯ.

 .Cالكي	ﻭد ﻋلﻯ ب	ﻌض األد	ﻭي	ﺔ
ب	ﺎلنسبﺔ ألدﻭيﺔ ﻭص	ﻓ	ﺎت مﻌينﺔ ،تقيد 	ﺍلقﻭ	ﺍ	ﻋد 	ﺍل	ﺧ	ﺎصﺔ طريقﺔ ﻭﻭقت ت	ﻐطيﺔ 	ﺍل	ﺧطﺔ ل	ﻬ	ﺎ .بشكل 	ﻋ	ﺎم،
تشﺟﻌك قﻭ	ﺍ	ﻋدن	ﺎ 	ﻋلﻯ 	ﺍل	ﺤصﻭل 	ﻋلﻯ دﻭ	ﺍ؏ من	ﺎسﺏ ل	ﺤ	ﺎلتك 	ﺍلطبيﺔ ﻭ	ﻋلﻯ 	ﺃن يكﻭن ﺁمن	ﺎ ﻭ	ﻓﻌ	ﺎال	 .ﻓ	ﻱ
	ﺤ	ﺎل 	ﻋمل دﻭ	ﺍ؏ 	ﺃقل تكل	ﻓﺔ بن	ﻓس ك	ﻓ	ﺎ؏ة دﻭ	ﺍ؏ 	ﺃ	ﻋلﻯ تكل	ﻓﺔ	 ،ﻓ	ﺈنن	ﺎ نتﻭقغ من مقدم 	ﺍل	ﺧدم	ﺎت لديك ﻭص	ﻒ
	ﺍلدﻭ	ﺍ؏ 	ﺍألقل تكل	ﻓﺔ.
ف	ﻱ حال 	ﻭﺟ	ﻭد كاﻋدة 	ﺧاص	ﺔ لد	ﻭائك ،ف	ﻬذا ي	ﻌن	ﻱ ﻋادة أنك ستت	ﺧذ أنت أ	ﻭ مكدم ال	ﺧدمات لديك
	ﺧط	ﻭات إضافي	ﺔ لمطالبتنا بتﻐطي	ﺔ الد	ﻭا؏	 .ﻋلﻯ سبيل 	ﺍلمث	ﺎل ،قد يتﻌين 	ﻋلﻯ مقدم 	ﺍل	ﺧدم	ﺎت لديك
	ﺇ	ﺧب	ﺎرن	ﺎ بش	ﺄن 	ﺍلتش	ﺧيص 	ﺍل	ﺧ	ﺎص بك 	ﺃﻭ تﻭ	ﻓير نت	ﺎ	ﺋ	ﺞ 	ﺍ	ﺧتب	ﺎر	ﺍت 	ﺍلدم 	ﺃﻭال	 .ﻓ	ﻱ 	ﺤ	ﺎل 	ﺍ	ﻋتق	ﺎدك 	ﺃنت 	ﺃﻭ
مقدم 	ﺍل	ﺧدم	ﺎت ب	ﺄن ق	ﺎ	ﻋدتن	ﺎ يﺟﺏ 	ﺃال تنطبﻖ 	ﻋلﻯ 	ﺤ	ﺎلتك ،يﺟﺏ 	ﻋليك 	ﺃن تطلﺏ من	ﺎ 	ﺇﺟر	ﺍ؏ 	ﺍستثن	ﺎ؏ .قد
نﻭ	ﺍ	ﻓﻖ 	ﺃﻭ نر	ﻓض 	ﺍلسم	ﺎ	ﺡ لك ب	ﺎست	ﺧد	ﺍم 	ﺍلدﻭ	ﺍ؏ بدﻭن 	ﺍت	ﺧ	ﺎذ 	ﺧطﻭ	ﺍت 	ﺇض	ﺎ	ﻓيﺔ.

?
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مس	ﺎ؏ 	ﻋلﻯ مد	ﺍر 	ﺍألسبﻭع )م	ﺎ 	ﻋد	ﺍ 	ﺃي	ﺎم 	ﻋيد 	ﺍلشكر ﻭ	ﻋيد 	ﺍلمي	ﻼد( بد	ﺍيﺔ من 	 1ﺃكتﻭبر 	ﺤتﻯ  31م	ﺎرس ،ﻭمن
	ﺍالثنين 	ﺤتﻯ 	ﺍلﺟمﻌﺔ )م	ﺎ 	ﻋد	ﺍ 	ﺃي	ﺎم 	ﺍإلﺟ	ﺎز	ﺍت( من 	 1ﺃبريل 	ﺤتﻯ  30سبتمبر	 .ﺍلمك	ﺎلمﺔ مﺟ	ﺎنيﺔ .لمزيد من
الم	ﻌل	ﻭمات ،ت	ﻓضل بزي	ﺎرة 	ﻫذ	ﺍ 	ﺍلمﻭقغ .shop.anthem.com/medicare/ca
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اﻟ	ﻓﺼل  :5اﻟ	ﺣﺼﻭل 	ﻋﻟﻯ أﺪﻭ	ﻳ	ﺔ اﻟﻭﺼ	ﻓا	ﺕ
اﻟطﺑ	ﻳ	ﺔ ﻟﻟ	ﻣ	ﺭ	ﻳﺽ اﻟﺧا	ﺭﺟﻱ

لمﻌر	ﻓﺔ 	ﺍلمزيد 	ﺤﻭل طلﺏ 	ﺍالستثن	ﺎ؏	ﺍت	 ،ﺍرﺟغ 	ﺇلﻯ الفصل  9من كتيﺏ 	ﺍأل	ﻋض	ﺎ؏ 	ﺍل	ﺧ	ﺎص بك.
 .4االستخدام المحدود لدواء ذي اسم عﻼم	ﺔ تجاري	ﺔ عندما يكون اإلصدار الجنيس متوفرا
بﻭﺟﻪ 	ﻋ	ﺎم ،يﻌمل 	ﺍلدﻭ	ﺍ؏ 	ﺍلﺟنيس مثل 	ﺍلدﻭ	ﺍ؏ ذﻭ 	ﺍسم 	ﺍلﻌ	ﻼمﺔ 	ﺍلتﺟ	ﺎريﺔ ﻭ	ﻋ	ﺎدة م	ﺎ تكﻭن تكل	ﻓتﻪ 	ﺃقل.
	ﺇذ	ﺍ ك	ﺎن 	ﻫن	ﺎك 	ﺇصد	ﺍر ﺟنيس من 	ﺃ	ﺤد 	ﺍألدﻭيﺔ 	ﺍلت	ﻱ ت	ﺤمل 	ﺍسم 	ﻋ	ﻼمﺔ تﺟ	ﺎريﺔ	 ،ﻓستمن	ﺤك صيدلي	ﺎت
	ﺍلشبكﺔ 	ﺍل	ﺧ	ﺎصﺔ بن	ﺎ 	ﺍإلصد	ﺍر 	ﺍلﺟنيس.
• 	ﻋاﺪ	ﺓ 	ﻻ 	ﻥﺪغع ث	ﻣ	ﻥ 	ﻋﻖا	ﺭ اﻟ	ﻌ	ﻼ	ﻣ	ﺔ اﻟ	ﺗﺟا	ﺭ	ﻳ	ﺔ 	ﻋنﺪ	ﻣا 	ﻳكﻭ Ϧوناﻙ إﺼﺪا	ﺭ ﺟن	ﻳﺲ 	ﻣ	ﺗا	ﺡ.
• ﻭ	ﻣع ﺫﻟﻙ ،إﺫا أﺧﺑ	ﺭ	ﻥا مقدم 	ﺍلر	ﻋ	ﺎيﺔ 	ﺍلذ	ﻱ تتﻌ	ﺎمل مﻌﻪ بسبﺏ طب	ﻱ لﻌدم 	ﻓ	ﺎ	ﻋليﺔ 	ﺍلدﻭ	ﺍ؏ 	ﺍلﺟنيس 	ﻓ	ﻱ
	ﺤ	ﺎلتك ،أ	ﻭ كتﺏ 	ﻋب	ﺎرة "ﻏير مسمﻭ	ﺡ ب	ﺎلبد	ﺍ	ﺋل" 	ﻋلﻯ 	ﺍلﻭص	ﻓﺔ 	ﺍلطبيﺔ 	ﺍلت	ﻱ تتضمن دﻭ	ﺍ؏ ي	ﺤمل 	ﺍلﻌ	ﻼمﺔ
	ﺍلتﺟ	ﺎريﺔ ،أ	ﻭ 	ﺃ	ﺧبرن	ﺎ بسبﺏ طب	ﻱ لﻌدم 	ﻓ	ﺎ	ﻋليﺔ كل من 	ﺍلدﻭ	ﺍ؏ 	ﺍلﺟنيس 	ﺃﻭ 	ﺃ	ﻱ 	ﺃدﻭيﺔ 	ﺃ	ﺧرﻯ 	ﺧ	ﺎضﻌﺔ
للت	ﻐطيﺔ تﻌ	ﺎل	ﺞ 	ﺍل	ﺤ	ﺎلﺔ ذ	ﺍت	ﻬ	ﺎ ل	ﺤ	ﺎلتك 	ﺧ	ﺎصﺔ ،غﺳﻭ	ﻑ 	ﻥﻐطﻱ اﻟﺪﻭا ء اﻟﺫﻱ 	ﻳ	ﺣ	ﻣل اﻟ	ﻌ	ﻼ	ﻣ	ﺔ اﻟ	ﺗﺟا	ﺭ	ﻳ	ﺔ.
 .5الحص	ﻭل ﻋلﻯ م	ﻭافك	ﺔ ال	ﺧط	ﺔ مكدما
ب	ﺎلنسبﺔ 	ﺇلﻯ بﻌض 	ﺍألدﻭيﺔ ،يﺟﺏ 	ﺃن ت	ﺤصل 	ﺃنت 	ﺃﻭ طبيبك 	ﺍلمﻌ	ﺎل	ﺞ 	ﻋلﻯ مﻭ	ﺍ	ﻓقﺔ من 	ﺍل	ﺧطﺔ قبل
صر	ﻒ 	ﺍلﻭص	ﻓﺔ 	ﺍلطبيﺔ 	ﺍل	ﺧ	ﺎصﺔ بك	 .ﻓ	ﻱ 	ﺤ	ﺎلﺔ 	ﻋدم 	ﺤصﻭلك 	ﻋلﻯ 	ﺍلمﻭ	ﺍ	ﻓقﺔ	 ،ﻓقد ال ن	ﻐط	ﻱ 	ﺍألدﻭيﺔ.
 .6تﺟرب	ﺔ د	ﻭا؏ م	ﺧتل	ﻑ أ	ﻭال
بشكل 	ﻋ	ﺎم ،نريد منك تﺟربﺔ 	ﺍألدﻭيﺔ من	ﺧ	ﻓضﺔ 	ﺍلتكل	ﻓﺔ )	ﺍلت	ﻱ ﻏ	ﺎلب	ﺎ م	ﺎ تكﻭن ل	ﻬ	ﺎ ن	ﻓس 	ﺍل	ﻓ	ﺎ	ﻋليﺔ( قبل 	ﺃن
نقﻭم بت	ﻐطيﺔ 	ﺍألدﻭيﺔ 	ﺍأل	ﻋلﻯ تكل	ﻓﺔ	 .ﻋلﻯ سبيل 	ﺍلمث	ﺎل	 ،ﻓ	ﻱ 	ﺤ	ﺎل مﻌ	ﺎلﺟﺔ 	ﺍلدﻭ	ﺍ؏ ) (Aﻭ	ﺍلدﻭ	ﺍ؏ ) (Bلن	ﻓس
	ﺍل	ﺤ	ﺎلﺔ 	ﺍلطبيﺔ ،ﻭك	ﺎنت تك	ﺎلي	ﻒ 	ﺍلدﻭ	ﺍ؏ )	 (Aﺃقل من 	ﺍلدﻭ	ﺍ؏ ) ،(Bقد نطلﺏ منك تﺟربﺔ 	ﺍلدﻭ	ﺍ؏ )	 (Aﺃﻭال.
	ﻓ	ﻱ 	ﺤ	ﺎل ﻋدم م	ﻼ؏مﺔ 	ﺍلدﻭ	ﺍ؏ ) (Aب	ﺎلنسبﺔ لك ،سنقﻭم بت	ﻐطيﺔ 	ﺍلدﻭ	ﺍ؏ ) .(Bﻭيﻌر	ﻒ ذلك ب	ﺎسم
	ﺍلﻌ	ﻼ	ﺝ 	ﺍلمر	ﺤل	ﻱ.
 .7حد	ﻭد الكمي	ﺔ
ب	ﺎلنسبﺔ لبﻌض 	ﺍألدﻭيﺔ ،نقﻭم بﻭضغ 	ﺤد 	ﻋلﻯ كميﺔ 	ﺍلدﻭ	ﺍ؏ 	ﺍلت	ﻱ يمكنك 	ﺍل	ﺤصﻭل 	ﻋلي	ﻬ	ﺎ .ﻭيسمﻯ
ذلك 	ﺤد 	ﺍلكميﺔ	 .ﻋلﻯ سبيل 	ﺍلمث	ﺎل ،قد نقيد كميﺔ 	ﺍلدﻭ	ﺍ؏ 	ﺍلت	ﻱ يمكنك 	ﺍل	ﺤصﻭل 	ﻋلي	ﻬ	ﺎ 	ﻓ	ﻱ كل مرة
تقﻭم 	ﻓي	ﻬ	ﺎ بصر	ﻒ ﻭص	ﻓتك 	ﺍلطبيﺔ.
لمﻌر	ﻓﺔ م	ﺎ 	ﺇذ	ﺍ ك	ﺎنت تنطبﻖ 	ﺃ	ﻱ من 	ﻫذه 	ﺍلقﻭ	ﺍ	ﻋد 	ﻋلﻯ دﻭ	ﺍ؏ تتن	ﺎﻭلﻪ 	ﺃﻭ تريد تن	ﺎﻭلﻪ	 ،ﻓ	ﺎطلغ 	ﻋلﻯ ق	ﺎ	ﺋمﺔ
	ﺍألدﻭيﺔ 	ﺍل	ﺧ	ﺎصﺔ بن	ﺎ .ل	ﻼط	ﻼع 	ﻋلﻯ 	ﺃ	ﺤدث 	ﺍلمﻌلﻭم	ﺎت	 ،ﺍتصل ب	ﺧدم	ﺎت 	ﺍأل	ﻋض	ﺎ؏ 	ﺃﻭ 	ﺍطلغ 	ﻋلﻯ مﻭقﻌن	ﺎ
	ﺍإللكترﻭن	ﻱ 	ﻋلﻯ 	 .shop.anthem.com/medicare/caﺇذ	ﺍ كنت ال تﻭ	ﺍ	ﻓﻖ 	ﻋلﻯ قر	ﺍر 	ﺍلت	ﻐطيﺔ 	ﺃﻭ
طلﺏ 	ﺍالستثن	ﺎ؏ 	ﺍل	ﺧ	ﺎص بن	ﺎ ،يمكنك طلﺏ 	ﺍلتم	ﺎس .لمزيد من 	ﺍلمﻌلﻭم	ﺎت 	ﺤﻭل 	ﻫذ	ﺍ 	ﺍألمر ،ر	ﺍﺟغ 	ﺍلقسم
	 Eﻓ	ﻱ 	ﺍل	ﻓصل .9

?
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)	 (HMO D-SNPﻋلﻯ 	ﺍلرقم ) ،1-833-707-3129 (TTY: 711بد	ﺍيﺔ من 	ﺍلس	ﺎ	ﻋﺔ  8صب	ﺎ	ﺤ	ﺎ 	ﺤتﻯ 	ﺍلس	ﺎ	ﻋﺔ 8
مس	ﺎ؏ 	ﻋلﻯ مد	ﺍر 	ﺍألسبﻭع )م	ﺎ 	ﻋد	ﺍ 	ﺃي	ﺎم 	ﻋيد 	ﺍلشكر ﻭ	ﻋيد 	ﺍلمي	ﻼد( بد	ﺍيﺔ من 	 1ﺃكتﻭبر 	ﺤتﻯ  31م	ﺎرس ،ﻭمن
	ﺍالثنين 	ﺤتﻯ 	ﺍلﺟمﻌﺔ )م	ﺎ 	ﻋد	ﺍ 	ﺃي	ﺎم 	ﺍإلﺟ	ﺎز	ﺍت( من 	 1ﺃبريل 	ﺤتﻯ  30سبتمبر	 .ﺍلمك	ﺎلمﺔ مﺟ	ﺎنيﺔ .لمزيد من
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 .Dأسباب احتماليﺔ عدم تﻐطيﺔ دوائك
ن	ﺤ	ﺎﻭل 	ﺃن نﺟﻌل ت	ﻐطيﺔ 	ﺍلدﻭ	ﺍ؏ 	ﺍل	ﺧ	ﺎصﺔ بك من	ﺎسبﺔ لك ،ﻭلكن 	ﺃ	ﺤي	ﺎن	ﺎ قد ال تتم ت	ﻐطيﺔ دﻭ	ﺍ؏ ب	ﺎلطريقﺔ
	ﺍلت	ﻱ تريد	 .ﻋلﻯ سبيل 	ﺍلمث	ﺎل:
• ﺧط	ﺗﻙ 	ﻻ 	ﺗﻐطﻱ اﻟﺪﻭا ء اﻟﺫﻱ 	ﺗ	ﺭ	ﻳﺪ 	ﺗناﻭﻟﻪ .ﻖﺪ 	ﻻ 	ﻳكﻭ Ϧاﻟﺪﻭا ء 	ﻣﺪ	ﺭﺟا غﻱ ﻖائ	ﻣ	ﺔ ا	ﻷﺪﻭ	ﻳ	ﺔ اﻟﺧاﺼ	ﺔ ﺑنا .ﻖﺪ
	ﻥﻐطﻱ 	ﻥﺳﺧ	ﺔ ﺟن	ﻳﺳ	ﺔ 	ﻣ	ﻥ اﻟﺪﻭا ء ﻭﻟك	ﻥ ﻟ	ﻳﺲ إﺼﺪا	ﺭ اﺳﻢ اﻟ	ﻌ	ﻼ	ﻣ	ﺔ اﻟ	ﺗﺟا	ﺭ	ﻳ	ﺔ اﻟﺫﻱ 	ﺗ	ﺭ	ﻳﺪ 	ﺗناﻭﻟﻪ .ﻖﺪ 	ﻳكﻭϦ
اﻟﺪﻭا ء ﺟﺪ	ﻳﺪا ،ﻭﻟﻢ 	ﻥﻖﻢ ﺑ	ﻣ	ﺭاﺟ	ﻌ	ﺗﻪ ﻟﻟ	ﺗ	ﺣﻖﻖ 	ﻣ	ﻥ ﺳ	ﻼ	ﻣ	ﺗﻪ ﻭغا	ﻋﻟ	ﻳ	ﺗﻪ 	ﺣ	ﺗﻯ ا	ﻵ.Ϧ
• 	ﺗﻐطﻱ ﺧط	ﺗنا اﻟﺪﻭا ء ،ﻭﻟك	ﻥ وناﻙ ﻖﻭا	ﻋﺪ أﻭ ﻖ	ﻳﻭﺪ ﺧاﺼ	ﺔ 	ﻋﻟﻯ 	ﺗﻐط	ﻳ	ﺔ اﻟﺪﻭا ء .ك	ﻣا وﻭ 	ﻣﻭﺿ	ﺢ غﻱ اﻟﻖﺳﻢ
أ	ﻋ	ﻼه ،غإ Ϧﺑ	ﻌﺽ ا	ﻷﺪﻭ	ﻳ	ﺔ اﻟ	ﺗﻱ 	ﺗﻐط	ﻳﻫا ﺧط	ﺗنا ﻟﻫا ﻖﻭا	ﻋﺪ 	ﺗ	ﺣﺪ 	ﻣ	ﻥ اﺳ	ﺗﺧﺪا	ﻣﻫا .ﻭغﻱ ﺑ	ﻌﺽ اﻟ	ﺣا	ﻻ	ﺕ ،ﻖﺪ
	ﺗ	ﺭ	ﻳﺪ أ	ﻥ	ﺕ أﻭ اﻟﻭاﺼ	ﻑ أ	 Ϧﺗطﻟب 	ﻣنا إﺟ	ﺭا ء اﺳ	ﺗثنا ء ﻟﻖا	ﻋﺪ	ﺓ 	ﻣا.
	ﻫن	ﺎك 	ﺃشي	ﺎ؏ يمكنك 	ﺍلقي	ﺎم ب	ﻬ	ﺎ 	ﺇذ	ﺍ لم ن	ﻐط 	ﺍلدﻭ	ﺍ؏ ب	ﺎلطريقﺔ 	ﺍلت	ﻱ تريدن	ﺎ 	ﺃن ن	ﻐطي	ﻬ	ﺎ.
 .D1الحصول على إمداد مؤقت
	ﻓ	ﻱ بﻌض 	ﺍل	ﺤ	ﺎالت ،يمكنن	ﺎ تﻭ	ﻓير 	ﺇمد	ﺍد مﺅقت لدﻭ	ﺍ؏ م	ﺎ 	ﻓ	ﻱ 	ﺤ	ﺎل ك	ﺎن 	ﺍلدﻭ	ﺍ؏ ﻏير مدر	ﺝ 	ﻓ	ﻱ ق	ﺎ	ﺋمﺔ
	ﺍألدﻭيﺔ 	ﺃﻭ 	ﻓ	ﻱ 	ﺤ	ﺎل ك	ﺎن مقيد	ﺍ بطريقﺔ م	ﺎ	 .ﻫذ	ﺍ يتي	ﺢ لك 	ﺍلﻭقت للت	ﺤدث مغ مقدم 	ﺍل	ﺧدم	ﺎت لديك بش	ﺄن
	ﺍل	ﺤصﻭل 	ﻋلﻯ دﻭ	ﺍ؏ م	ﺧتل	ﻒ 	ﺃﻭ مط	ﺎلبتن	ﺎ بت	ﻐطيﺔ 	ﺍلدﻭ	ﺍ؏.
للحص	ﻭل ﻋلﻯ إمداد مؤكت من الد	ﻭا؏ ،يت	ﻌين ﻋليك استيفا؏ الكاﻋدتين التاليتين:
 .1الدواء الذي كنت تتناولﻪ:
• ﻟﻢ 	ﻳ	ﻌﺪ 	ﻣﺪ	ﺭﺟا غﻱ ﻖائ	ﻣ	ﺔ ا	ﻷﺪﻭ	ﻳ	ﺔ أو
• ﻟﻢ 	ﻳك	ﻥ 	ﻣطﻟﻖا غﻱ ﻖائ	ﻣ	ﺔ ا	ﻷﺪﻭ	ﻳ	ﺔ اﻟﺧاﺼ	ﺔ ﺑنا أو
• 	ﻣﻖ	ﻳﺪ ا	ﻵ Ϧﺑط	ﺭ	ﻳﻖ	ﺔ 	ﻣا
 .2يجب أن تكون ضمن واحدة من الحاالت التاليﺔ:
• سنقﻭم بت	ﻐطيﺔ 	ﺇمد	ﺍد مﺅقت لدﻭ	ﺍ	ﺋك 	ﺧ	ﻼل أ	ﻭل  90ي	ﻭما من ال	ﻌام التك	ﻭيم	ﻱ.
 oﻭيستمر 	ﻫذ	ﺍ 	ﺍإلمد	ﺍد 	ﺍلمﺅقت 	ﺤتﻯ  30يﻭم	ﺎ.
	 .8ﻓ	ﻱ 	ﺤ	ﺎل ك	ﺎنت 	ﺍلﻭص	ﻓﺔ لﻌدد 	ﺃي	ﺎم 	ﺃقل ،سنسم	ﺢ لك ب	ﺈ	ﻋ	ﺎدة 	ﺍلصر	ﻒ لﻌدة مر	ﺍت لتﻭ	ﻓير 	ﺇمد	ﺍد
يصل 	ﺇلﻯ  30يﻭم	ﺎ ب	ﺤد 	ﺃقصﻯ من 	ﺍلدﻭ	ﺍ؏	 .ﻳ	ﺗ	ﻌ	ﻳ	ﻥ 	ﻋﻟ	ﻳﻙ ﺼ	ﺭ	ﻑ ﻭﺼ	ﻓ	ﺗﻙ اﻟطﺑ	ﻳ	ﺔ 	ﻣ	ﻥ
ﺼ	ﻳﺪﻟ	ﻳ	ﺔ 	ﺗاﺑ	ﻌ	ﺔ ﻟﻟﺷﺑك	ﺔ.

?

إذا كانت لديك أ	ﻱ أسئل	ﺔ ،يرﺟﻯ 	ﺍالتص	ﺎل بمسﺅﻭل	ﻱ Anthem MediBlue Full Dual Advantage
)	 (HMO D-SNPﻋلﻯ 	ﺍلرقم ) ،1-833-707-3129 (TTY: 711بد	ﺍيﺔ من 	ﺍلس	ﺎ	ﻋﺔ  8صب	ﺎ	ﺤ	ﺎ 	ﺤتﻯ 	ﺍلس	ﺎ	ﻋﺔ 8
مس	ﺎ؏ 	ﻋلﻯ مد	ﺍر 	ﺍألسبﻭع )م	ﺎ 	ﻋد	ﺍ 	ﺃي	ﺎم 	ﻋيد 	ﺍلشكر ﻭ	ﻋيد 	ﺍلمي	ﻼد( بد	ﺍيﺔ من 	 1ﺃكتﻭبر 	ﺤتﻯ  31م	ﺎرس ،ﻭمن
	ﺍالثنين 	ﺤتﻯ 	ﺍلﺟمﻌﺔ )م	ﺎ 	ﻋد	ﺍ 	ﺃي	ﺎم 	ﺍإلﺟ	ﺎز	ﺍت( من 	 1ﺃبريل 	ﺤتﻯ  30سبتمبر	 .ﺍلمك	ﺎلمﺔ مﺟ	ﺎنيﺔ .لمزيد من
الم	ﻌل	ﻭمات ،ت	ﻓضل بزي	ﺎرة 	ﻫذ	ﺍ 	ﺍلمﻭقغ .shop.anthem.com/medicare/ca
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) Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNPك	ﺗ	ﻳب ا	ﻷ	ﻋﺿا ء

اﻟ	ﻓﺼل  :5اﻟ	ﺣﺼﻭل 	ﻋﻟﻯ أﺪﻭ	ﻳ	ﺔ اﻟﻭﺼ	ﻓا	ﺕ
اﻟطﺑ	ﻳ	ﺔ ﻟﻟ	ﻣ	ﺭ	ﻳﺽ اﻟﺧا	ﺭﺟﻱ

 oﻖﺪ 	ﺗﻭغ	ﺭ ﺼ	ﻳﺪﻟ	ﻳا	ﺕ اﻟ	ﺭ	ﻋا	ﻳ	ﺔ طﻭ	ﻳﻟ	ﺔ ا	ﻷﺟل اﻟﺪﻭا ء اﻟ	ﻣﻭﺼﻭ	ﻑ ﺑك	ﻣ	ﻳا	ﺕ أﻖل غﻱ كل 	ﻣ	ﺭ	ﺓ ﻟ	ﻣنع
	ﺣﺪﻭث أﻱ وﺪ	ﺭ ﻟﻟك	ﻣ	ﻳا	ﺕ.
• أ	ﻥ	ﺕ ﺟﺪ	ﻳﺪ 	ﻋﻟﻯ ﺧط	ﺗنا.
 oﺳنﻖﻭﻢ ﺑ	ﺗﻐط	ﻳ	ﺔ إ	ﻣﺪاﺪ 	ﻣؤﻖ	ﺕ ﻟﺪﻭائﻙ 	ﺧﻼﻞ أوﻞ  90ﻳوم	ﺎ من 	ﻋضوﻳ	ﺗك 	ﻓي 	ﺍﻟ	ﺧط	ﺔ.
 .9ﻭ	ﻳﺳ	ﺗ	ﻣ	ﺭ وﺫا ا	ﻹ	ﻣﺪاﺪ اﻟ	ﻣؤﻖ	ﺕ 	ﺣ	ﺗﻯ  30يﻭم	ﺎ.
	 oﻓ	ﻱ 	ﺤ	ﺎل ك	ﺎنت 	ﺍلﻭص	ﻓﺔ لﻌدد 	ﺃي	ﺎم 	ﺃقل ،سنسم	ﺢ لك ب	ﺈ	ﻋ	ﺎدة 	ﺍلصر	ﻒ لﻌدة مر	ﺍت لتﻭ	ﻓير
	ﺇمد	ﺍد يصل 	ﺇلﻯ  30يﻭم	ﺎ ب	ﺤد 	ﺃقصﻯ من 	ﺍلدﻭ	ﺍ؏	 .ﻳ	ﺗ	ﻌ	ﻳ	ﻥ 	ﻋﻟ	ﻳﻙ ﺼ	ﺭ	ﻑ ﻭﺼ	ﻓ	ﺗﻙ اﻟطﺑ	ﻳ	ﺔ 	ﻣ	ﻥ
ﺼ	ﻳﺪﻟ	ﻳ	ﺔ 	ﺗاﺑ	ﻌ	ﺔ ﻟﻟﺷﺑك	ﺔ.
 .10ﻖﺪ 	ﺗﻭغ	ﺭ ﺼ	ﻳﺪﻟ	ﻳا	ﺕ اﻟ	ﺭ	ﻋا	ﻳ	ﺔ طﻭ	ﻳﻟ	ﺔ ا	ﻷﺟل اﻟﺪﻭا ء اﻟ	ﻣﻭﺼﻭ	ﻑ ﺑك	ﻣ	ﻳا	ﺕ أﻖل غﻱ كل 	ﻣ	ﺭ	ﺓ ﻟ	ﻣنع
	ﺣﺪﻭث أﻱ وﺪ	ﺭ ﻟﻟك	ﻣ	ﻳا	ﺕ.
• إﺫا كن	ﺕ ﺟﺯ ءا 	ﻣ	ﻥ اﻟﺧط	ﺔ اﻟ	ﺗاﺑ	ﻌ	ﺔ ﻟنا ﻟ	ﻣﺪ	ﺓ 	ﺗﺯ	ﻳﺪ 	ﻋﻟﻯ 	 90ﻳﻭ	ﻣا ،ﻭ	ﺗﻖ	ﻳﻢ غﻱ 	ﻣ	ﺭغﻖ اﻟ	ﺭ	ﻋا	ﻳ	ﺔ طﻭ	ﻳﻟ	ﺔ ا	ﻷﺟل
ﻭ	ﺗ	ﺣ	ﺗاج إﻟﻯ إ	ﻣﺪاﺪ 	ﻋﻟﻯ اﻟ	ﻓﻭ	ﺭ.
	 oﻥﻖﻭﻢ ﺑ	ﺗﻐط	ﻳ	ﺔ إ	ﻣﺪاﺪ ﻭا	ﺣﺪ ﻟ	ﻣﺪ	ﺓ  34يﻭم	ﺎ 	ﺃﻭ أﻖل غﻱ 	ﺣال كا	ﻥ	ﺕ ﻭﺼ	ﻓ	ﺗﻙ ﻟ	ﻌﺪﺪ أ	ﻳاﻢ أﻖل .وﺫا
ﺑا	ﻹﺿاغ	ﺔ إﻟﻯ ا	ﻹ	ﻣﺪاﺪ اﻟ	ﻣؤﻖ	ﺕ اﻟ	ﻣﻭﺿ	ﺢ أ	ﻋ	ﻼه.
 .11ﻟطﻟب إ	ﻣﺪاﺪ 	ﻣؤﻖ	ﺕ 	ﻣ	ﻥ ﺪﻭا ء ،ا	ﺗﺼل ﺑﺧﺪ	ﻣا	ﺕ ا	ﻷ	ﻋﺿا ء.
	ﻋند 	ﺍل	ﺤصﻭل 	ﻋلﻯ 	ﺇمد	ﺍد مﺅقت من 	ﺍلدﻭ	ﺍ؏ ،يﺟﺏ 	ﻋليك 	ﺍلت	ﺤدث مغ مقدم 	ﺍل	ﺧدم	ﺎت لديك لت	ﺤديد م	ﺎ
يﺟﺏ 	ﻋليك 	ﺍلقي	ﺎم بﻪ 	ﻓ	ﻱ 	ﺤ	ﺎل ن	ﻓ	ﺎد 	ﺍإلمد	ﺍد 	ﺍل	ﺧ	ﺎص بك 	ﻓ	ﻱ 	ﺃقرﺏ ﻭقت ممكن	 .ﺇليك 	ﺍل	ﺧي	ﺎر	ﺍت:
• 	ﻳ	ﻣكنﻙ اﻟ	ﺗﻐ	ﻳ	ﻳ	ﺭ إﻟﻯ ﺪﻭا ء آﺧ	ﺭ.
قد ت	ﻐط	ﻱ 	ﺧطتن	ﺎ دﻭ	ﺍ؏ م	ﺧتل	ﻓ	ﺎ ين	ﺎسبك	 .ﺍتصل ب	ﺧدم	ﺎت 	ﺍأل	ﻋض	ﺎ؏ لطلﺏ ق	ﺎ	ﺋمﺔ 	ﺍألدﻭيﺔ 	ﺍلت	ﻱ
ن	ﻐطي	ﻬ	ﺎ ﻭتﻌ	ﺎل	ﺞ ن	ﻓس 	ﺍل	ﺤ	ﺎلﺔ 	ﺍلطبيﺔ .قد تس	ﺎ	ﻋد 	ﻫذه 	ﺍلق	ﺎ	ﺋمﺔ مقدم 	ﺍل	ﺧدم	ﺎت 	ﻓ	ﻱ 	ﺇيﺟ	ﺎد دﻭ	ﺍ؏
م	ﻐطﻯ يت	ﻼ؏م مﻌك.
أ	ﻭ
• اطﻟب اﺳ	ﺗثنا ء.
يمكنك 	ﺃنت 	ﺃﻭ مقدم 	ﺍل	ﺧدم	ﺎت لديك طلﺏ 	ﺇﺟر	ﺍ؏ 	ﺍستثن	ﺎ؏	 .ﻋلﻯ سبيل 	ﺍلمث	ﺎل ،يمكنك 	ﺃن تطلﺏ
من	ﺎ ت	ﻐطيﺔ 	ﻋق	ﺎر ﻏير مﻭﺟﻭد 	ﻓ	ﻱ ق	ﺎ	ﺋمﺔ 	ﺍألدﻭيﺔ لدين	ﺎ 	ﺃﻭ 	ﺃن تطلﺏ من	ﺎ ت	ﻐطيﺔ 	ﺍلدﻭ	ﺍ؏ دﻭن
	ﺤدﻭد	 .ﺇذ	ﺍ ق	ﺎل مقدم 	ﺍل	ﺧدم	ﺎت 	ﺇن لديك سبب	ﺎ طبي	ﺎ ﻭﺟي	ﻬ	ﺎ لتست	ﺤﻖ 	ﺍالستثن	ﺎ؏	 ،ﻓ	ﺈنﻪ يمكنﻪ
مس	ﺎ	ﻋدتك لطلﺏ 	ﺇﺟر	ﺍ؏ 	ﺍستثن	ﺎ؏.

?

إذا كانت لديك أ	ﻱ أسئل	ﺔ ،يرﺟﻯ 	ﺍالتص	ﺎل بمسﺅﻭل	ﻱ Anthem MediBlue Full Dual Advantage
)	 (HMO D-SNPﻋلﻯ 	ﺍلرقم ) ،1-833-707-3129 (TTY: 711بد	ﺍيﺔ من 	ﺍلس	ﺎ	ﻋﺔ  8صب	ﺎ	ﺤ	ﺎ 	ﺤتﻯ 	ﺍلس	ﺎ	ﻋﺔ 8
مس	ﺎ؏ 	ﻋلﻯ مد	ﺍر 	ﺍألسبﻭع )م	ﺎ 	ﻋد	ﺍ 	ﺃي	ﺎم 	ﻋيد 	ﺍلشكر ﻭ	ﻋيد 	ﺍلمي	ﻼد( بد	ﺍيﺔ من 	 1ﺃكتﻭبر 	ﺤتﻯ  31م	ﺎرس ،ﻭمن
	ﺍالثنين 	ﺤتﻯ 	ﺍلﺟمﻌﺔ )م	ﺎ 	ﻋد	ﺍ 	ﺃي	ﺎم 	ﺍإلﺟ	ﺎز	ﺍت( من 	 1ﺃبريل 	ﺤتﻯ  30سبتمبر	 .ﺍلمك	ﺎلمﺔ مﺟ	ﺎنيﺔ .لمزيد من
الم	ﻌل	ﻭمات ،ت	ﻓضل بزي	ﺎرة 	ﻫذ	ﺍ 	ﺍلمﻭقغ .shop.anthem.com/medicare/ca
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) Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNPك	ﺗ	ﻳب ا	ﻷ	ﻋﺿا ء

اﻟ	ﻓﺼل  :5اﻟ	ﺣﺼﻭل 	ﻋﻟﻯ أﺪﻭ	ﻳ	ﺔ اﻟﻭﺼ	ﻓا	ﺕ
اﻟطﺑ	ﻳ	ﺔ ﻟﻟ	ﻣ	ﺭ	ﻳﺽ اﻟﺧا	ﺭﺟﻱ

	ﺇذ	ﺍ تم 	ﺤذ	ﻒ 	ﺍلدﻭ	ﺍ؏ 	ﺍلذ	ﻱ تتن	ﺎﻭلﻪ من ق	ﺎ	ﺋمﺔ 	ﺍألدﻭيﺔ لدين	ﺎ 	ﺃﻭ ك	ﺎن سيتم تقييده بطريقﺔ م	ﺎ 	ﻓ	ﻱ 	ﺍلﻌ	ﺎم
	ﺍلمقبل	 ،ﻓ	ﺈنن	ﺎ نسم	ﺢ لك بطلﺏ 	ﺍستثن	ﺎ؏ قبل 	ﺍلﻌ	ﺎم 	ﺍلمقبل.
• 	ﻥﺧﺑ	ﺭﻙ 	ﻋ	ﻥ أﻱ 	ﺗﻐ	ﻳ	ﻳ	ﺭ غﻱ 	ﺗﻐط	ﻳ	ﺔ اﻟﺪﻭا ء اﻟﺧاﺹ ﺑﻙ ﻟﻟ	ﻌاﻢ اﻟ	ﻣﻖﺑل .اطﻟب 	ﻣنا إﺟ	ﺭا ء اﺳ	ﺗثنا ء ﻭ	ﺗﻐط	ﻳ	ﺔ
اﻟﺪﻭا ء ﻟﻟ	ﻌاﻢ اﻟ	ﻣﻖﺑل ﺑاﻟط	ﺭ	ﻳﻖ	ﺔ اﻟ	ﺗﻱ 	ﺗ	ﺭ	ﻳﺪوا.
• يمكنك إجراء استثناء قبل الﻌام القادم وسنﻌطيك اإلجابﺔ في ﻎضون  72سا	ﻋﺔ بﻌد استلمنا طلبك
)أﻭ ﺑ	ﻳا Ϧﺪا	ﻋﻢ 	ﻣ	ﻥ اﻟﻭﺼا	ﻑ اﻟﺧاﺹ ﺑﻙ).
لمﻌر	ﻓﺔ 	ﺍلمزيد 	ﺤﻭل طلﺏ 	ﺍستثن	ﺎ؏	 ،ﺍرﺟغ 	ﺇلﻯ الفصل  9من كتيﺏ 	ﺍأل	ﻋض	ﺎ؏ 	ﺍل	ﺧ	ﺎص بك.
	ﺇذ	ﺍ كنت ب	ﺤ	ﺎﺟﺔ للمس	ﺎ	ﻋدة 	ﻓ	ﻱ طلﺏ 	ﺍالستثن	ﺎ؏	 ،ﻓيمكنك 	ﺍالتص	ﺎل ب	ﺧدم	ﺎت 	ﺍأل	ﻋض	ﺎ؏	 .ﺇذ	ﺍ كنت ال تﻭ	ﺍ	ﻓﻖ
	ﻋلﻯ قر	ﺍر 	ﺍلت	ﻐطيﺔ 	ﺃﻭ طلﺏ 	ﺍالستثن	ﺎ؏ 	ﺍل	ﺧ	ﺎص بن	ﺎ ،يمكنك طلﺏ 	ﺍلتم	ﺎس )لمزيد من 	ﺍلمﻌلﻭم	ﺎت 	ﺤﻭل
	ﻫذ	ﺍ 	ﺍألمر ،ر	ﺍﺟغ 	ﺍلقسم 	 Eﻓ	ﻱ 	ﺍل	ﻓصل .(.9

 .Eتﻐييرات تﻐطي	ﺔ األد	ﻭي	ﺔ ال	ﺧاص	ﺔ بك
ت	ﺤدث مﻌظم 	ﺍلت	ﻐيير	ﺍت 	ﻓ	ﻱ ت	ﻐطيﺔ 	ﺍألدﻭيﺔ 	ﻓ	ﻱ  1ين	ﺎير ،ﻭلكن قد نضي	ﻒ 	ﺍألدﻭيﺔ 	ﺃﻭ نزيل	ﻬ	ﺎ من ق	ﺎ	ﺋمﺔ
	ﺍألدﻭيﺔ 	ﺧ	ﻼل 	ﺍلﻌ	ﺎم .يﺟﻭز لن	ﺎ 	ﺃيض	ﺎ ت	ﻐيير قﻭ	ﺍ	ﻋدن	ﺎ بش	ﺄن 	ﺍألدﻭيﺔ	 .ﻋلﻯ سبيل 	ﺍلمث	ﺎل ،يمكنن	ﺎ:
• 	ﺗﻖ	ﺭ	ﻳ	ﺭ طﻟب أﻭ 	ﻋﺪﻢ طﻟب اﻟ	ﺣﺼﻭل 	ﻋﻟﻯ 	ﻣﻭاغﻖ	ﺔ 	ﻣﺳﺑﻖ	ﺔ ﻟﻟ	ﺣﺼﻭل 	ﻋﻟﻯ اﻟﺪﻭا ء )إﺫ	 Ϧﻣنا ﻖﺑل أ	 Ϧﺗ	ﺗ	ﻣك	ﻥ
	ﻣ	ﻥ اﻟ	ﺣﺼﻭل 	ﻋﻟﻯ ﺪﻭا ء 	ﻣا).
• ﺯ	ﻳاﺪ	ﺓ أﻭ 	ﺗﻐ	ﻳ	ﻳ	ﺭ ك	ﻣ	ﻳ	ﺔ اﻟﺪﻭا ء اﻟ	ﺗﻱ 	ﻳ	ﻣكنﻙ اﻟ	ﺣﺼﻭل 	ﻋﻟ	ﻳﻫا )	ﺣﺪﻭﺪ اﻟك	ﻣ	ﻳ	ﺔ).
• إﺿاغ	ﺔ أﻭ 	ﺗﻐ	ﻳ	ﻳ	ﺭ ﻖ	ﻳﻭﺪ اﻟ	ﻌ	ﻼج اﻟ	ﺗﺪ	ﺭ	ﻳﺟﻱ 	ﻋﻟﻯ ﺪﻭا ء )	ﻳﺟب أ	 Ϧﺗﺟ	ﺭب ﺪﻭا ء ﻭا	ﺣﺪا ﻖﺑل أ	 Ϧﻥﻐطﻱ
ﺪﻭا ء آﺧ	ﺭ).
لمزيد من 	ﺍلمﻌلﻭم	ﺎت 	ﺤﻭل قﻭ	ﺍ	ﻋد 	ﺍلﻌق	ﺎقير 	ﻫذه ،ر	ﺍﺟغ الكسم .C
	ﺇذ	ﺍ كنت تتن	ﺎﻭل دﻭ	ﺍ؏ قمن	ﺎ بت	ﻐطيتﻪ 	ﻓ	ﻱ بداي	ﺔ 	ﺍلﻌ	ﺎم	 ،ﻓلن نزيل 	ﺃﻭ ن	ﻐير ت	ﻐطيﺔ 	ﻫذ	ﺍ 	ﺍلدﻭ	ﺍ؏ بشكل ﻋام
	ﺧ	ﻼل الفترة المتبكي	ﺔ من 	ﺍلﻌ	ﺎم 	ﺇال 	ﺃن:
• 	ﻳظﻫ	ﺭ ﺪﻭا ء أ	ﺭﺧﺹ ﺟﺪ	ﻳﺪ غﻱ اﻟﺳﻭﻖ ﻟ	ﻳﻖﻭﻢ ﺑﻭظ	ﻳ	ﻓ	ﺔ اﻟﺪﻭا ء اﻟ	ﻣﻭﺟﻭﺪ غﻱ ﻖائ	ﻣ	ﺔ ا	ﻷﺪﻭ	ﻳ	ﺔ اﻟ	ﺣاﻟ	ﻳ	ﺔ ،أو
• 	ﻥ	ﻌﻟﻢ أ Ϧأ	ﺣﺪ ا	ﻷﺪﻭ	ﻳ	ﺔ ﻟ	ﻳﺲ آ	ﻣنا ،أو
• تتم إزالﺔ دواء من السوق.

?

إذا كانت لديك أ	ﻱ أسئل	ﺔ ،يرﺟﻯ 	ﺍالتص	ﺎل بمسﺅﻭل	ﻱ Anthem MediBlue Full Dual Advantage
)	 (HMO D-SNPﻋلﻯ 	ﺍلرقم ) ،1-833-707-3129 (TTY: 711بد	ﺍيﺔ من 	ﺍلس	ﺎ	ﻋﺔ  8صب	ﺎ	ﺤ	ﺎ 	ﺤتﻯ 	ﺍلس	ﺎ	ﻋﺔ 8
مس	ﺎ؏ 	ﻋلﻯ مد	ﺍر 	ﺍألسبﻭع )م	ﺎ 	ﻋد	ﺍ 	ﺃي	ﺎم 	ﻋيد 	ﺍلشكر ﻭ	ﻋيد 	ﺍلمي	ﻼد( بد	ﺍيﺔ من 	 1ﺃكتﻭبر 	ﺤتﻯ  31م	ﺎرس ،ﻭمن
	ﺍالثنين 	ﺤتﻯ 	ﺍلﺟمﻌﺔ )م	ﺎ 	ﻋد	ﺍ 	ﺃي	ﺎم 	ﺍإلﺟ	ﺎز	ﺍت( من 	 1ﺃبريل 	ﺤتﻯ  30سبتمبر	 .ﺍلمك	ﺎلمﺔ مﺟ	ﺎنيﺔ .لمزيد من
الم	ﻌل	ﻭمات ،ت	ﻓضل بزي	ﺎرة 	ﻫذ	ﺍ 	ﺍلمﻭقغ .shop.anthem.com/medicare/ca
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) Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNPك	ﺗ	ﻳب ا	ﻷ	ﻋﺿا ء

اﻟ	ﻓﺼل  :5اﻟ	ﺣﺼﻭل 	ﻋﻟﻯ أﺪﻭ	ﻳ	ﺔ اﻟﻭﺼ	ﻓا	ﺕ
اﻟطﺑ	ﻳ	ﺔ ﻟﻟ	ﻣ	ﺭ	ﻳﺽ اﻟﺧا	ﺭﺟﻱ

لل	ﺤصﻭل 	ﻋلﻯ مزيد من 	ﺍلمﻌلﻭم	ﺎت 	ﺤﻭل م	ﺎ ي	ﺤدث 	ﻋند 	ﺇﺟر	ﺍ؏ ت	ﻐيير	ﺍت 	ﻓ	ﻱ ق	ﺎ	ﺋمﺔ 	ﺍألدﻭيﺔ ،يمكنك دﻭم	ﺎ:
• مر	ﺍﺟﻌﺔ ق	ﺎ	ﺋمﺔ 	ﺍألدﻭيﺔ 	ﺍل	ﺤ	ﺎليﺔ 	ﻋبر 	ﺍإلنترنت 	ﻋلﻯ  shop.anthem.com/medicare/caأ	ﻭ
• االتصال بخدمات األعضاء على الرقم الموجود أسفل الصفحﺔ للتحقق من قائمﺔ األدويﺔ
الحاليﺔ لدينا.
ت	ﺤدث بﻌض 	ﺍلت	ﻐيير	ﺍت 	ﻋلﻯ ق	ﺎ	ﺋمﺔ 	ﺍألدﻭيﺔ 	ﺍل	ﺧ	ﺎصﺔ بن	ﺎ ﻋلﻯ الف	ﻭر	 .ﻋلﻯ سبيل 	ﺍلمث	ﺎل:
• أصب	ﺢ د	ﻭا؏ ﺟنيس ﺟديد مت	ﻭفرا	 .ﺃ	ﺤي	ﺎن	ﺎ ،يظ	ﻬر دﻭ	ﺍ؏ ﺟديد ﺟنيس 	ﻓ	ﻱ 	ﺍلسﻭﻖ ليقﻭم بﻭظي	ﻓﺔ
	ﺍلدﻭ	ﺍ؏ 	ﺍلمﻭﺟﻭد 	ﻓ	ﻱ ق	ﺎ	ﺋمﺔ 	ﺍألدﻭيﺔ 	ﺍل	ﺤ	ﺎليﺔ	 .ﻋندم	ﺎ ي	ﺤدث ذلك	 ،ﻓقد نقﻭم ب	ﺈز	ﺍلﺔ 	ﺍلدﻭ	ﺍ؏ 	ﺍلذ	ﻱ ي	ﺤمل
	ﺍلﻌ	ﻼمﺔ 	ﺍلتﺟ	ﺎريﺔ ﻭنضي	ﻒ 	ﺍلدﻭ	ﺍ؏ 	ﺍلﺟنيس 	ﺍلﺟديد ،ﻭلكن تكل	ﻓتك للدﻭ	ﺍ؏ 	ﺍلﺟديد ستبقﻯ مم	ﺎثلﺔ.
	ﻋندم	ﺎ نضي	ﻒ 	ﺍلدﻭ	ﺍ؏ 	ﺍلﺟنيس 	ﺍلﺟديد	 ،ﻓقد نقرر 	ﺃيض	ﺎ 	ﺍال	ﺤت	ﻓ	ﺎظ ب	ﺎلدﻭ	ﺍ؏ 	ﺍلذ	ﻱ ي	ﺤمل 	ﺍلﻌ	ﻼمﺔ
	ﺍلتﺟ	ﺎريﺔ 	ﻓ	ﻱ 	ﺍلق	ﺎ	ﺋمﺔ مغ ت	ﻐيير قﻭ	ﺍ	ﻋد 	ﺃﻭ 	ﺤدﻭد ت	ﻐطيتﻪ.
 oقد ال ن	ﺧبرك قبل 	ﺇﺟر	ﺍ؏ 	ﻫذ	ﺍ 	ﺍلت	ﻐيير ،ﻭلكن سنرسل 	ﺇليك مﻌلﻭم	ﺎت 	ﺤﻭل 	ﺍلت	ﻐيير 	ﺃﻭ
	ﺍلت	ﻐيير	ﺍت 	ﺍل	ﺧ	ﺎصﺔ 	ﺍلت	ﻱ 	ﺃﺟرين	ﺎ	ﻫ	ﺎ 	ﻋندم	ﺎ ت	ﺤدث.
 .12يمكنك 	ﺃنت 	ﺃﻭ مقدم 	ﺍل	ﺧدم	ﺎت طلﺏ "	ﺍستثن	ﺎ؏" من 	ﻫذه 	ﺍلت	ﻐيير	ﺍت .سنرسل لك 	ﺇ	ﺧط	ﺎر	ﺍ
ب	ﺎل	ﺧطﻭ	ﺍت 	ﺍلت	ﻱ يمكنك 	ﺍت	ﺧ	ﺎذ	ﻫ	ﺎ لطلﺏ 	ﺍستثن	ﺎ؏ .لمزيد من 	ﺍلمﻌلﻭم	ﺎت 	ﻋن 	ﺍالستثن	ﺎ؏	ﺍت،
ر	ﺍﺟغ الفصل  9من كتيﺏ 	ﺍأل	ﻋض	ﺎ؏ لديك.
سحب د	ﻭا؏ من الس	ﻭق	 .ﺇذ	ﺍ صر	ﺤت 	ﺇد	ﺍرة 	ﺍل	ﻐذ	ﺍ؏ ﻭ	ﺍلدﻭ	ﺍ؏ ) (FDAب	ﺄن 	ﺃ	ﺤد 	ﺍألدﻭيﺔ 	ﺍلت	ﻱ ت	ﺤصل
	ﻋلي	ﻬ	ﺎ ليس ﺁمن	ﺎ 	ﺃﻭ 	ﺃن 	ﺍلشركﺔ 	ﺍلمصنﻌﺔ للدﻭ	ﺍ؏ قد س	ﺤبتﻪ من 	ﺍلسﻭﻖ	 ،ﻓسنقﻭم ب	ﺈز	ﺍلتﻪ من ق	ﺎ	ﺋمﺔ
	ﺍألدﻭيﺔ	 .ﺇذ	ﺍ كنت تتن	ﺎﻭل 	ﺍلدﻭ	ﺍ؏	 ،ﻓسن	ﺧبرك.
كد نﺟر	ﻱ تﻐييرات أ	ﺧرﻯ تؤثر ﻋلﻯ األد	ﻭي	ﺔ الت	ﻱ تتنا	ﻭل	ﻬا.
ن	ﺧبرك مقدم	ﺎ 	ﻋن 	ﻫذه 	ﺍلت	ﻐيير	ﺍت 	ﺍأل	ﺧرﻯ 	ﻓ	ﻱ ق	ﺎ	ﺋمﺔ 	ﺍألدﻭيﺔ 	ﺍل	ﺧ	ﺎصﺔ بن	ﺎ .قد ت	ﺤدث 	ﻫذه 	ﺍلت	ﻐيير	ﺍت 	ﻓ	ﻱ 	ﺤ	ﺎلﺔ:
• تﻭ	ﻓير  FDAإلرش	ﺎد ﺟديد 	ﺃﻭ ﻭﺟﻭد 	ﺇرش	ﺎد	ﺍت سريريﺔ ﺟديدة 	ﺤﻭل دﻭ	ﺍ؏.
• قي	ﺎمن	ﺎ ب	ﺈض	ﺎ	ﻓﺔ دﻭ	ﺍ؏ ﺟنيس ﻏير ﺟديد 	ﻋلﻯ 	ﺍلسﻭﻖ 	ﻭ
	 oﺍستبد	ﺍل دﻭ	ﺍ؏ ي	ﺤمل 	ﺍسم	ﺎ تﺟ	ﺎري	ﺎ 	ﺤ	ﺎلي	ﺎ 	ﻓ	ﻱ ق	ﺎ	ﺋمﺔ 	ﺍألدﻭيﺔ أ	ﻭ

?

إذا كانت لديك أ	ﻱ أسئل	ﺔ ،يرﺟﻯ 	ﺍالتص	ﺎل بمسﺅﻭل	ﻱ Anthem MediBlue Full Dual Advantage
)	 (HMO D-SNPﻋلﻯ 	ﺍلرقم ) ،1-833-707-3129 (TTY: 711بد	ﺍيﺔ من 	ﺍلس	ﺎ	ﻋﺔ  8صب	ﺎ	ﺤ	ﺎ 	ﺤتﻯ 	ﺍلس	ﺎ	ﻋﺔ 8
مس	ﺎ؏ 	ﻋلﻯ مد	ﺍر 	ﺍألسبﻭع )م	ﺎ 	ﻋد	ﺍ 	ﺃي	ﺎم 	ﻋيد 	ﺍلشكر ﻭ	ﻋيد 	ﺍلمي	ﻼد( بد	ﺍيﺔ من 	 1ﺃكتﻭبر 	ﺤتﻯ  31م	ﺎرس ،ﻭمن
	ﺍالثنين 	ﺤتﻯ 	ﺍلﺟمﻌﺔ )م	ﺎ 	ﻋد	ﺍ 	ﺃي	ﺎم 	ﺍإلﺟ	ﺎز	ﺍت( من 	 1ﺃبريل 	ﺤتﻯ  30سبتمبر	 .ﺍلمك	ﺎلمﺔ مﺟ	ﺎنيﺔ .لمزيد من
الم	ﻌل	ﻭمات ،ت	ﻓضل بزي	ﺎرة 	ﻫذ	ﺍ 	ﺍلمﻭقغ .shop.anthem.com/medicare/ca
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) Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNPك	ﺗ	ﻳب ا	ﻷعضا ء

اﻟ	ﻓﺹل  :5اﻟﺤﺹ	ﻭل عﻟﻯ أﺪ	ﻭ	ﻳﺔ اﻟ	ﻭﺹ	ﻓا	ﺕ
اﻟط	ﺒ	ﻳﺔ ﻟﻟ	ﻤ	ﺭ	ﻳض اﻟﺧا	ﺭﺟ	ﻱ

 oت	ﻐيير 	ﻕ	ﻭ	ﺍﻋد 	ﺃ	ﻭ حد	ﻭد 	ﺍلت	ﻐطية للد	ﻭ	ﺍ؏ 	ﺍلذ	ﻱ يحمل 	ﺍسم	ﺎ تج	ﺎري	ﺎ.
	ﺇذ	ﺍ كنت تتن	ﺎ	ﻭل ﻋق	ﺎر 	ﺍسم 	ﺍلﻌ	ﻼمة 	ﺍلتج	ﺎرية 	ﻓ	ﻱ 	ﺍل	ﻭ	ﻕت 	ﺍلذ	ﻱ نجر	ﻱ 	ﻓي	ﻪ 	ﺍلت	ﻐيير،
	ﻓسنز	ﻭدك بمﻌل	ﻭم	ﺎت ح	ﻭل 	ﺍلت	ﻐيير )	ﺍلت	ﻐيير	ﺍت) 	ﺍلمحددة .سيشمل 	ﻫذ	ﺍ 	ﺃيض	ﺎ مﻌل	ﻭم	ﺎت ﻋن
	ﺍل	ﺧط	ﻭ	ﺍت 	ﺍلت	ﻱ 	ﻕد تت	ﺧذ	ﻫ	ﺎ لطلﺏ 	ﺍستثن	ﺎ؏ لت	ﻐطية د	ﻭ	ﺍ؏ يحمل 	ﺍسم 	ﺍلﻌ	ﻼمة 	ﺍلتج	ﺎرية	 .ﻕد ال
تتلقﻯ 	ﻫذ	ﺍ 	ﺍإل	ﺧط	ﺎر 	ﻕبل 	ﺇجر	ﺍ؏ 	ﺍلت	ﻐيير	 -  .ﻭيمكنك 	ﺃنت 	ﺃ	ﻭ 	ﺍل	ﻭ	ﺍصﻒ مط	ﺎلبتن	ﺎ ب	ﺈجر	ﺍ؏
	ﺍستثن	ﺎ؏ 	ﻭم	ﻭ	ﺍصلة ت	ﻐطية د	ﻭ	ﺍ؏ 	ﺍلﻌ	ﻼمة 	ﺍلتج	ﺎرية ني	ﺎبة ﻋنك .للحص	ﻭل ﻋلﻯ مﻌل	ﻭم	ﺎت
ح	ﻭل كي	ﻓية طلﺏ 	ﺍستثن	ﺎ؏	 ،ﺍنظر 	ﺍل	ﻓصل .8
• 	ﻕي	ﺎمن	ﺎ ب	ﺈض	ﺎ	ﻓة د	ﻭ	ﺍ؏ جنيس ﻭ
	 oﺍستبد	ﺍل د	ﻭ	ﺍ؏ يحمل 	ﺍسم	ﺎ تج	ﺎري	ﺎ ح	ﺎلي	ﺎ 	ﻓ	ﻱ 	ﻕ	ﺎ	ﺋمة 	ﺍألد	ﻭية أﻭ
 .13ت	ﻐيير 	ﻕ	ﻭ	ﺍﻋد 	ﺃ	ﻭ حد	ﻭد 	ﺍلت	ﻐطية للد	ﻭ	ﺍ؏ 	ﺍلذ	ﻱ يحمل 	ﺍسم	ﺎ تج	ﺎري	ﺎ.
	ﻭ	ﺇذ	ﺍ حدثت 	ﻫذه 	ﺍلت	ﻐيير	ﺍت	 ،ﻓس	ﻭﻒ:
• ن	ﺧبرك 	ﻕبل  30ي	ﻭم	ﺎ ﻋلﻯ 	ﺍأل	ﻕل من 	ﻕي	ﺎمن	ﺎ ب	ﺈجر	ﺍ؏ 	ﺍلت	ﻐيير 	ﻓ	ﻱ 	ﻕ	ﺎ	ﺋمة 	ﺍألد	ﻭية أﻭ
• نﻌلمك 	ﻭنﻌطيك 	ﺇمد	ﺍد	ﺍ لمدة  30ي	ﻭم	ﺎ من 	ﺍلد	ﻭ	ﺍ؏ بﻌد طلﺏ 	ﺇﻋ	ﺎدة 	ﺍلصرﻒ.
	ﻭ	ﻫذ	ﺍ يمنحك 	ﺍل	ﻓترة ك	ﺎ	ﻓية للتن	ﺎ	ﻕش م	ﻊ طبيبك 	ﺃ	ﻭ م	ﻊ مقدم 	ﺍل	ﻭص	ﻓ	ﺎت 	ﺍآل	ﺧر .يمكن	ﻪ مس	ﺎﻋدتك ﻋلﻯ
تحديد م	ﺎ يل	ﻱ:
• 	ﺍلتﺄكد من 	ﻭج	ﻭد د	ﻭ	ﺍ؏ مش	ﺎب	ﻪ 	ﻓ	ﻱ 	ﻕ	ﺎ	ﺋمة 	ﺍألد	ﻭية يمكنك تن	ﺎ	ﻭل	ﻪ بدال من ذلك 	ﺍلد	ﻭ	ﺍ؏ ،أﻭ
• 	ﺇذ	ﺍ ك	ﺎن يجﺏ ﻋليك طلﺏ 	ﺍستثن	ﺎ؏ من 	ﻫذه 	ﺍلت	ﻐيير	ﺍت .لمﻌر	ﻓة 	ﺍلمزيد ح	ﻭل طلﺏ 	ﺍالستثن	ﺎ؏	ﺍت،
	ﺍرج	ﻊ 	ﺇلﻯ الفصل  9من كتيﺏ 	ﺍألﻋض	ﺎ؏ 	ﺍل	ﺧ	ﺎص بك.
كد نقﻭم بإخرا؏ تؼييرات ػلى األدﻭية التﻱ تتناﻭلٶا ﻭالتﻱ ال تؤثر ػليك اآلن .لمثل 	ﻫذه 	ﺍلت	ﻐيير	ﺍت،
	ﺇذ	ﺍ كنت تتن	ﺎ	ﻭل د	ﻭ	ﺍ؏ ك	ﺎن 	ﺧ	ﺎضﻌ	ﺎ للت	ﻐطية 	ﻓ	ﻱ بداية 	ﺍلسنة	 ،ﻓ	ﺈنن	ﺎ لن نق	ﻭم ب	ﺈز	ﺍلة 	ﺃ	ﻭ ت	ﻐيير ت	ﻐطية 	ﻫذ	ﺍ
	ﺍلد	ﻭ	ﺍ؏ رﻼل بقية الؼام.
ﻋلﻯ سبيل 	ﺍلمث	ﺎل	 ،ﺇذ	ﺍ 	ﺃزلن	ﺎ د	ﻭ	ﺍ؏ تتن	ﺎ	ﻭل	ﻪ 	ﺃ	ﻭ 	ﻕيدن	ﺎ 	ﺍست	ﺧد	ﺍم	ﻪ	 ،ﻓلن يﺆثر 	ﺍلت	ﻐيير 	ﻓ	ﻱ 	ﺍست	ﺧد	ﺍمك للد	ﻭ	ﺍ؏ لبقية 	ﺍلﻌ	ﺎم.

?

إذا كانت لديك أﻱ أسئلة ،يرجﻯ 	ﺍالتص	ﺎل بمسﺆ	ﻭل	ﻱ Anthem MediBlue Full Dual Advantage
) (HMO D-SNPﻋلﻯ 	ﺍلر	ﻕم ) ،1-833-707-3129 (TTY: 711بد	ﺍية من 	ﺍلس	ﺎﻋة  8صب	ﺎح	ﺎ حتﻯ 	ﺍلس	ﺎﻋة 8
مس	ﺎ؏ ﻋلﻯ مد	ﺍر 	ﺍألسب	ﻭع )م	ﺎ ﻋد	ﺍ 	ﺃي	ﺎم ﻋيد 	ﺍلشكر 	ﻭﻋيد 	ﺍلمي	ﻼد) بد	ﺍية من 	 1ﺃكت	ﻭبر حتﻯ  31م	ﺎرس	 ،ﻭمن
	ﺍالثنين حتﻯ 	ﺍلجمﻌة )م	ﺎ ﻋد	ﺍ 	ﺃي	ﺎم 	ﺍإلج	ﺎز	ﺍت) من 	 1ﺃبريل حتﻯ  30سبتمبر	 .ﺍلمك	ﺎلمة مج	ﺎنية .لمزيد من
المؼلﻭمات ،ت	ﻓضل بزي	ﺎرة 	ﻫذ	ﺍ 	ﺍلم	ﻭ	ﻕ	ﻊ .shop.anthem.com/medicare/ca
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) Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNPك	ﺗ	ﻳب ا	ﻷعضا ء

اﻟ	ﻓﺹل  :5اﻟﺤﺹ	ﻭل عﻟﻯ أﺪ	ﻭ	ﻳﺔ اﻟ	ﻭﺹ	ﻓا	ﺕ
اﻟط	ﺒ	ﻳﺔ ﻟﻟ	ﻤ	ﺭ	ﻳض اﻟﺧا	ﺭﺟ	ﻱ

 .Fتؼطية الدﻭا؏ فﻱ حاالت راصة
 .F1فﻱ مستشفى أﻭ منشأة تمريض ماىرة لئلكامة التﻱ تؼطيٶا رطتنا
	ﻓ	ﻱ ح	ﺎل د	ﺧ	ﻭلك 	ﺇلﻯ مستش	ﻓﻯ 	ﺃ	ﻭ مر	ﻓ	ﻕ رﻋ	ﺎية تمريضية م	ﺎ	ﻫرة من 	ﻕبل 	ﺧطتن	ﺎ	 ،ﻓ	ﺈنن	ﺎ سنق	ﻭم بشكل
ﻋ	ﺎم بت	ﻐطية تكل	ﻓة 	ﺃد	ﻭية 	ﺍل	ﻭص	ﻓ	ﺎت 	ﺧ	ﻼل 	ﻓترة 	ﺍإل	ﻕ	ﺎمة .لن يتﻌين ﻋليك د	ﻓ	ﻊ 	ﻕيمة 	ﺍلمش	ﺎركة 	ﻓ	ﻱ 	ﺍلسد	ﺍد.
بمجرد م	ﻐ	ﺎدرتك 	ﺍلمستش	ﻓﻯ 	ﺃ	ﻭ مر	ﻓ	ﻕ 	ﺍلرﻋ	ﺎية 	ﺍلتمريضية 	ﺍلم	ﺎ	ﻫرة	 ،ﻓ	ﺈنن	ﺎ سن	ﻐط	ﻱ 	ﺃد	ﻭيتك ط	ﺎلم	ﺎ 	ﺃن
	ﺍألد	ﻭية تست	ﻭ	ﻓ	ﻱ جمي	ﻊ 	ﻕ	ﻭ	ﺍﻋدن	ﺎ 	ﺍل	ﺧ	ﺎصة ب	ﺎلت	ﻐطية.
 .F2فﻱ مرفق رػاية طﻭيل األخل
ﻋ	ﺎدة ،يك	ﻭن لدﻯ مر	ﻓ	ﻕ 	ﺍلرﻋ	ﺎية ط	ﻭيلة 	ﺍألجل ،مثل د	ﺍر 	ﺍلتمريض ،صيدليت	ﻪ 	ﺍل	ﺧ	ﺎصة 	ﺃ	ﻭ 	ﺍلصيدلية
	ﺍلت	ﻱ ت	ﻭرد 	ﺍألد	ﻭية لكل 	ﺍلمقيمين بﻬ	ﺎ	 .ﺇذ	ﺍ كنت تﻌيش 	ﻓ	ﻱ مر	ﻓ	ﻕ رﻋ	ﺎية ط	ﻭيلة 	ﺍألجل	 ،ﻓقد تحصل ﻋلﻯ
	ﺃد	ﻭيتك 	ﺍلم	ﻭص	ﻭ	ﻓة طبي	ﺎ من 	ﺧ	ﻼل صيدلية 	ﺍلمر	ﻓ	ﻕ 	ﺇذ	ﺍ ك	ﺎنت جز؏	ﺍ من شبكتن	ﺎ.
	ﺍطل	ﻊ ﻋلﻯ دليل مقدم	ﻱ 	ﺍل	ﺧدم	ﺎت 	ﻭ	ﺍلصيدلي	ﺎت لمﻌر	ﻓة م	ﺎ 	ﺇذ	ﺍ ك	ﺎنت صيدلية مر	ﻓ	ﻕ 	ﺍلرﻋ	ﺎية ط	ﻭيلة
	ﺍألجل 	ﺍل	ﺧ	ﺎصة بك جز؏	ﺍ من شبكتن	ﺎ	 .ﻭ	ﺇذ	ﺍ لم تكن كذلك	 ،ﺃ	ﻭ 	ﺇذ	ﺍ كنت بح	ﺎجة 	ﺇلﻯ مزيد من 	ﺍلمﻌل	ﻭم	ﺎت،
	ﻓ	ﺎتصل ب	ﺧدم	ﺎت 	ﺍألﻋض	ﺎ؏.
 .F3فﻱ برنامح رػاية المحتضرين المؼتمد من Medicare

ال تتم مطلق	ﺎ ت	ﻐطية 	ﺍألد	ﻭية من 	ﻕبل برن	ﺎمج رﻋ	ﺎية 	ﺍلمحتضرين 	ﻭ	ﺧطتن	ﺎ 	ﻓ	ﻱ ن	ﻓس 	ﺍل	ﻭ	ﻕت.
• 	ﺭ	ﺒ	ﻤا 	ﺗك	ﻭن 	ﻤ	ﺲﺟﻼ 	ﻓ	ﻱ ﺪا	ﺭ 	ﺭعا	ﻳﺔ 	ﻤﺤ	ﺗض	ﺭ	ﻳن 	ﺗا	ﺒعﺔ ﻟ 	 Medicare -ﻭ	ﺗﺤ	ﺗاج إﻟﻯ ﺪ	ﻭا ء ﻟ	ﻸﻟ	ﻤ أ	ﻭ 	ﻤضاﺪ
ﻟﻟغث	ﻳان أ	ﻭ 	ﻤﻟ	ﻳن أ	ﻭ 	ﻤضاﺪ ﻟﻟﻗﻟﻖ ﻻ 	ﻳغط	ﻳﻪ اﻟﺪا	ﺭ اﻟﺫ	ﻱ 	ﺗﻗ	ﻳ	ﻤ 	ﻓ	ﻳﻪ 	ﻷنﻪ ﻻ 	ﻳ	ﺭ	ﺗ	ﺒط 	ﺒاﻟ	ﻤآل اﻟنﻬائ	ﻱ ﻟﺤاﻟ	ﺗك
اﻟﺹﺤ	ﻳﺔ 	ﻭﺤاﻻ	ﺗك	 .ﻓ	ﻱ ﻭﺫه اﻟﺤاﻟﺔ	 ،ﻳﺟب أن 	ﺗ	ﺗﻟﻗﻯ ﺧط	ﺗنا إﺧطا	ﺭا 	ﻤن اﻟ	ﻭاﺹ	ﻒ أ	ﻭ 	ﻤﻗﺪ	ﻤ ﺧﺪ	ﻤا	ﺕ ﺪا	ﺭ
	ﺭعا	ﻳﺔ اﻟ	ﻤﺤ	ﺗض	ﺭ	ﻳن 	ﺒأن اﻟﺪ	ﻭا ء ﻟ	ﻳ	ﺲ ﻟﻪ عﻼﻗﺔ ﻗ	ﺒل أن ن	ﺗ	ﻤكن 	ﻤن 	ﺗغط	ﻳﺔ اﻟﺪ	ﻭا ء.
• ﻟ	ﻤنع ع	ﻤﻟ	ﻳا	ﺕ اﻟ	ﺗأﺧ	ﻳ	ﺭ 	ﻓ	ﻱ ا	ﺲ	ﺗﻼ	ﻤ ا	ﻷﺪ	ﻭ	ﻳﺔ غ	ﻳ	ﺭ ﺫا	ﺕ اﻟﺹﻟﺔ اﻟ	ﺗ	ﻱ 	ﻳﺟب أن 	ﺗغط	ﻳﻬا ﺧط	ﺗنا	 ،ﻳ	ﻤكنك أن
	ﺗطﻟب 	ﻤن 	ﻤﻗﺪ	ﻤ ﺪا	ﺭ 	ﺭعا	ﻳﺔ اﻟ	ﻤﺤ	ﺗض	ﺭ	ﻳن أ	ﻭ اﻟط	ﺒ	ﻳب اﻟ	ﻭاﺹ	ﻒ ﻟك اﻟ	ﺗأكﺪ 	ﻤن ﺤﺹ	ﻭﻟنا عﻟﻯ إﺧطا	ﺭ 	ﺒأن
اﻟﺪ	ﻭا ء ﻟ	ﻳ	ﺲ ﻟﻪ ﺹﻟﺔ ﻗ	ﺒل طﻟب ﺹ	ﺭ	ﻒ اﻟ	ﻭﺹ	ﻓﺔ 	ﻤن اﻟﺹ	ﻳﺪﻟ	ﻳﺔ.
	ﻓ	ﻱ ح	ﺎل م	ﻐ	ﺎدرتك د	ﺍر رﻋ	ﺎية 	ﺍلمحتضرين ،يجﺏ 	ﺃن ت	ﻐط	ﻱ 	ﺧطتن	ﺎ جمي	ﻊ 	ﺍألد	ﻭية 	ﺍل	ﺧ	ﺎصة بك .لمن	ﻊ
	ﺃ	ﻱ تﺄ	ﺧير 	ﻓ	ﻱ 	ﺍلصيدلية ﻋند 	ﺍنتﻬ	ﺎ؏ مز	ﺍي	ﺎ رﻋ	ﺎية 	ﺍلمحتضرين 	ﻓ	ﻱ برن	ﺎمج 	 ،Medicareﺧذ 	ﺍلمستند	ﺍت
	ﺇلﻯ 	ﺍلصيدلية للتحق	ﻕ من 	ﺃنك تركت د	ﺍر 	ﺍلمحتضرين.
ر	ﺍج	ﻊ 	ﺍألجز	ﺍ؏ 	ﺍلس	ﺎبقة من 	ﻫذ	ﺍ 	ﺍل	ﻓصل 	ﺍلت	ﻱ تتحدث ﻋن 	ﺍألد	ﻭية 	ﺍلت	ﻱ ت	ﻐطيﻬ	ﺎ 	ﺧطتن	ﺎ	 .ﺍرج	ﻊ 	ﺇلﻯ الفصل
 4من كتيﺏ 	ﺍألﻋض	ﺎ؏ للحص	ﻭل ﻋلﻯ مزيد من 	ﺍلمﻌل	ﻭم	ﺎت ح	ﻭل مز	ﺍي	ﺎ رﻋ	ﺎية 	ﺍلمحتضرين.

?

إذا كانت لديك أﻱ أسئلة ،يرجﻯ 	ﺍالتص	ﺎل بمسﺆ	ﻭل	ﻱ Anthem MediBlue Full Dual Advantage
) (HMO D-SNPﻋلﻯ 	ﺍلر	ﻕم ) ،1-833-707-3129 (TTY: 711بد	ﺍية من 	ﺍلس	ﺎﻋة  8صب	ﺎح	ﺎ حتﻯ 	ﺍلس	ﺎﻋة 8
مس	ﺎ؏ ﻋلﻯ مد	ﺍر 	ﺍألسب	ﻭع )م	ﺎ ﻋد	ﺍ 	ﺃي	ﺎم ﻋيد 	ﺍلشكر 	ﻭﻋيد 	ﺍلمي	ﻼد) بد	ﺍية من 	 1ﺃكت	ﻭبر حتﻯ  31م	ﺎرس	 ،ﻭمن
	ﺍالثنين حتﻯ 	ﺍلجمﻌة )م	ﺎ ﻋد	ﺍ 	ﺃي	ﺎم 	ﺍإلج	ﺎز	ﺍت) من 	 1ﺃبريل حتﻯ  30سبتمبر	 .ﺍلمك	ﺎلمة مج	ﺎنية .لمزيد من
المؼلﻭمات ،ت	ﻓضل بزي	ﺎرة 	ﻫذ	ﺍ 	ﺍلم	ﻭ	ﻕ	ﻊ .shop.anthem.com/medicare/ca
141

) Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNPك	ﺗ	ﻳب ا	ﻷعضا ء

اﻟ	ﻓﺹل  :5اﻟﺤﺹ	ﻭل عﻟﻯ أﺪ	ﻭ	ﻳﺔ اﻟ	ﻭﺹ	ﻓا	ﺕ
اﻟط	ﺒ	ﻳﺔ ﻟﻟ	ﻤ	ﺭ	ﻳض اﻟﺧا	ﺭﺟ	ﻱ

 .Gبرامح تتؼلق بسﻼمة األدﻭية ﻭإدارتٶا
 .G1برامح لمساػدتك ػلى استردام األدﻭية بأمان
	ﻓ	ﻱ كل مرة تق	ﻭم 	ﻓيﻬ	ﺎ بصرﻒ 	ﻭص	ﻓة ،نق	ﻭم نحن ب	ﺎلبحث ﻋن 	ﺍلمشك	ﻼت 	ﺍلمحتملة مثل 	ﺍأل	ﺧط	ﺎ؏ 	ﻓ	ﻱ
	ﺍألد	ﻭية 	ﺃ	ﻭ 	ﺍألد	ﻭية 	ﺍلت	ﻱ:
• ﻗﺪ ﻻ 	ﺗك	ﻭن 	ﻤطﻟ	ﻭ	ﺒﺔ نظ	ﺭا 	ﻷنك 	ﺗ	ﺗنا	ﻭل ﺪ	ﻭا ء آﺧ	ﺭ ﻟﻪ ن	ﻓ	ﺲ اﻟ	ﻤ	ﻓع	ﻭل
• ﻗﺪ ﻻ 	ﺗك	ﻭن آ	ﻤنﺔ ﻟ	ﺲنك أ	ﻭ ﺟن	ﺲك
• 	ﻳ	ﻤكن أن 	ﺗض	ﺭ 	ﺒك 	ﻓ	ﻱ ﺤال 	ﺗنا	ﻭﻟﻬا 	ﻓ	ﻱ ن	ﻓ	ﺲ اﻟ	ﻭﻗ	ﺕ
• ﻗﺪ 	ﺗﺤ	ﺗ	ﻭ	ﻱ عﻟﻯ 	ﻤك	ﻭنا	ﺕ ﻟﺪ	ﻳك ﺤ	ﺲا	ﺲ	ﻳﺔ 	ﺗﺟاﻭﻬا أ	ﻭ ﻗﺪ 	ﺗ	ﺲ	ﺒب ﻟك اﻟﺤ	ﺲا	ﺲ	ﻳﺔ
• 	ﺗﺤ	ﺗ	ﻭ	ﻱ عﻟﻯ ك	ﻤ	ﻳا	ﺕ غ	ﻳ	ﺭ آ	ﻤنﺔ 	ﻤن أﺪ	ﻭ	ﻳﺔ ا	ﻷﻟ	ﻤ ا	ﻷ	ﻓ	ﻳ	ﻭن	ﻳﺔ
	ﻓ	ﻱ ح	ﺎل 	ﺍكتش	ﺎ	ﻓن	ﺎ أل	ﻱ مشكلة محتملة 	ﻓ	ﻱ 	ﺍست	ﺧد	ﺍمك ألد	ﻭية 	ﺍل	ﻭص	ﻓ	ﺎت ،سنق	ﻭم ب	ﺎلتﻌ	ﺎ	ﻭن م	ﻊ مقدم
	ﺍل	ﺧدم	ﺎت لديك لتصحيح 	ﺍلمشكلة.
 .G2برامح لمساػدتك ػلى إدارة األدﻭية الراصة بك
يمكنك تن	ﺎ	ﻭل 	ﺃد	ﻭية لح	ﺎالت طبية م	ﺧتل	ﻓة 	ﻭ	/ﺃ	ﻭ 	ﻓ	ﻱ برن	ﺎمج 	ﺇد	ﺍرة 	ﺍألد	ﻭية لمس	ﺎﻋدتك ﻋلﻯ 	ﺍست	ﺧد	ﺍم
	ﺍألد	ﻭية 	ﺍأل	ﻓي	ﻭنية بﺄم	ﺎن	 .ﻓ	ﻱ مثل 	ﻫذه 	ﺍلح	ﺎالت	 ،ﻕد تك	ﻭن مﺆ	ﻫ	ﻼ للحص	ﻭل ﻋلﻯ 	ﺍل	ﺧدم	ﺎت ،د	ﻭن 	ﺃ	ﻱ
تكل	ﻓة ﻋليك ،من 	ﺧ	ﻼل برن	ﺎمج 	ﺇد	ﺍرة 	ﺍلﻌ	ﻼج 	ﺍلد	ﻭ	ﺍ	ﺋ	ﻱ ) .)MTMيس	ﺎﻋدك 	ﻫذ	ﺍ 	ﺍلبرن	ﺎمج 	ﺃنت 	ﻭمقدم
	ﺍل	ﺧدم	ﺎت لديك ﻋلﻯ 	ﺍلتﺄكد من 	ﺃن 	ﺃد	ﻭيتك تﻌمل ﻋلﻯ تحسين صحتك .سيقدم 	ﺍلصيدل	ﻱ 	ﺃ	ﻭ مت	ﺧصص
صح	ﻱ 	ﺁ	ﺧر مر	ﺍجﻌة ش	ﺎملة بشﺄن جمي	ﻊ 	ﺃد	ﻭيتك 	ﻭيتحدث مﻌك بشﺄن م	ﺎ يل	ﻱ:
• ك	ﻳ	ﻓ	ﻳﺔ اﻟﺤﺹ	ﻭل عﻟﻯ أﻗﺹﻯ ا	ﺲ	ﺗ	ﻓاﺪﺓ 	ﻤن ا	ﻷﺪ	ﻭ	ﻳﺔ اﻟ	ﺗ	ﻱ 	ﺗ	ﺗنا	ﻭﻟﻬا
• أ	ﻱ 	ﻤﺧا	ﻭ	ﻒ ﻟﺪ	ﻳك	 ،ﻤثل 	ﺗكاﻟ	ﻳ	ﻒ اﻟﺪ	ﻭا ء 	ﻭ	ﺗ	ﻓاعﻼ	ﺗﻪ
• اﻟط	ﺭ	ﻳﻗﺔ ا	ﻷ	ﻓضل ﻟ	ﺗنا	ﻭل ا	ﻷﺪ	ﻭ	ﻳﺔ
• أ	ﻱ 	ﺗ	ﺲاؤﻻ	ﺕ أ	ﻭ 	ﻤشكﻼ	ﺕ ﻟﺪ	ﻳك 	ﺒشأن 	ﻭﺹ	ﻓ	ﺗك 	ﻭا	ﻷﺪ	ﻭ	ﻳﺔ اﻟ	ﻤ	ﺗاﺤﺔ 	ﺒﺪ	ﻭن 	ﻭﺹ	ﻓا	ﺕ
بﻌد ذلك ،س	ﻭﻒ يﻌطيك م	ﺎ يل	ﻱ:
• مل	ﺧص مكت	ﻭﺏ لﻬذه 	ﺍلمن	ﺎ	ﻕشة .يحت	ﻭ	ﻱ 	ﺍلمل	ﺧص ﻋلﻯ 	ﺧطة ﻋمل 	ﺧ	ﺎصة ب	ﺎلد	ﻭ	ﺍ؏ ت	ﻭص	ﻱ بم	ﺎ
يمكنك 	ﺍلقي	ﺎم ب	ﻪ لتحقي	ﻕ 	ﺃ	ﻕصﻯ 	ﺍست	ﻓ	ﺎدة من 	ﺃد	ﻭيتك.
• 	ﻕ	ﺎ	ﺋمة 	ﺍألد	ﻭية 	ﺍلش	ﺧصية 	ﺍلت	ﻱ تتضمن جمي	ﻊ 	ﺍألد	ﻭية 	ﺍلت	ﻱ تتن	ﺎ	ﻭلﻬ	ﺎ 	ﻭسبﺏ تن	ﺎ	ﻭلﻬ	ﺎ.
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• مﻌل	ﻭم	ﺎت ح	ﻭل 	ﺍلت	ﺧلص 	ﺍآلمن من 	ﺍألد	ﻭية 	ﺍلم	ﻭص	ﻭ	ﻓة من 	ﺍلم	ﻭ	ﺍد 	ﺍل	ﺧ	ﺎضﻌة للر	ﻕ	ﺎبة.
تﻌد جد	ﻭلة مر	ﺍجﻌة د	ﻭ	ﺍ	ﺋك 	ﻕبل 	ﺇجر	ﺍ؏ زي	ﺎرة "	ﺍلﻌ	ﺎ	ﻓية" 	ﺍلسن	ﻭية 	ﻓكرة جيدة ،بحيث يمكنك 	ﺍلتحدث م	ﻊ
طبيبك بشﺄن 	ﻕ	ﺎ	ﺋمة 	ﺍألد	ﻭية 	ﻭ	ﺧطة 	ﺍلﻌمل 	ﺍل	ﺧ	ﺎصة بك.
• 	ﺃحضر 	ﺧطة 	ﺍلﻌمل 	ﻭ	ﻕ	ﺎ	ﺋمة 	ﺍألد	ﻭية مﻌك 	ﻓ	ﻱ 	ﺃثن	ﺎ؏ زي	ﺎرتك 	ﺃ	ﻭ 	ﻓ	ﻱ 	ﺃ	ﻱ 	ﻭ	ﻕت تتحدث 	ﻓي	ﻪ 	ﺇلﻯ 	ﺍألطب	ﺎ؏
	ﻭ	ﺍلصي	ﺎدلة 	ﻭمقدم	ﻱ 	ﺍلرﻋ	ﺎية 	ﺍلصحية 	ﺍآل	ﺧرين لديك.
• 	ﺧذ 	ﺃيض	ﺎ 	ﻕ	ﺎ	ﺋمة 	ﺍألد	ﻭية مﻌك ﻋند ذ	ﻫ	ﺎبك للمستش	ﻓﻯ 	ﺃ	ﻭ ﻏر	ﻓة 	ﺍلط	ﻭ	ﺍر	ﺉ.
بر	ﺍمج 	ﺇد	ﺍرة 	ﺍلﻌ	ﻼج 	ﺍلد	ﻭ	ﺍ	ﺋ	ﻱ 	ﺍ	ﺧتي	ﺎرية 	ﻭمج	ﺎنية ل	ﻸﻋض	ﺎ؏ 	ﺍلمﺆ	ﻫلين	 .ﺇذ	ﺍ ك	ﺎن لدين	ﺎ برن	ﺎمج ين	ﺎسﺏ
	ﺍحتي	ﺎج	ﺎتك ،نق	ﻭم بتسجيلك 	ﻓ	ﻱ 	ﺍلبرن	ﺎمج 	ﻭ	ﺇرس	ﺎل 	ﺍلمﻌل	ﻭم	ﺎت 	ﺇليك	 .ﺇن لم ترﻏﺏ 	ﻓ	ﻱ 	ﺃن تك	ﻭن جز؏	ﺍ
من 	ﺍلبرن	ﺎمج ،يرجﻯ 	ﺇﻋ	ﻼمن	ﺎ 	ﻭسن	ﺧرجك من 	ﺍلبرن	ﺎمج.
	ﺇذ	ﺍ ك	ﺎنت لديك 	ﺃية 	ﺍست	ﻓس	ﺎر	ﺍت بشﺄن 	ﻫذه 	ﺍلبر	ﺍمج	 ،ﻓ	ﺎتصل ب	ﺧدم	ﺎت 	ﺍألﻋض	ﺎ؏.
 .G3برنامح إدارة األدﻭية لﻼستردام اآلمن لؤلدﻭية األفيﻭنية
	ﺧطتن	ﺎ لديﻬ	ﺎ برن	ﺎمج يمكن	ﻪ مس	ﺎﻋدة 	ﺍألﻋض	ﺎ؏ 	ﻓ	ﻱ 	ﺍست	ﺧد	ﺍم 	ﺍألد	ﻭية 	ﺍأل	ﻓي	ﻭنية 	ﺍلم	ﻭص	ﻭ	ﻓة بﺄم	ﺎن 	ﻭ 	ﺍألد	ﻭية
	ﺍأل	ﺧرﻯ 	ﺍلت	ﻱ كثير	ﺍ م	ﺎ تتم 	ﺇس	ﺎ؏ة 	ﺍست	ﺧد	ﺍمﻬ	ﺎ .يﻌرﻒ 	ﻫذ	ﺍ 	ﺍلبرن	ﺎمج ب	ﺎسم برن	ﺎمج 	ﺇد	ﺍرة 	ﺍألد	ﻭية ).)DMP
	ﺇذ	ﺍ 	ﺍست	ﺧدمت 	ﺃد	ﻭية 	ﺃ	ﻓي	ﻭنية حصلت ﻋليﻬ	ﺎ من 	ﺍلﻌديد من 	ﺍألطب	ﺎ؏ 	ﺃ	ﻭ 	ﺍلصيدلي	ﺎت	 ،ﺃ	ﻭ تن	ﺎ	ﻭلت مﺆ	ﺧر	ﺍ
جرﻋة ز	ﺍ	ﺋدة من 	ﺍألد	ﻭية 	ﺍأل	ﻓي	ﻭينة	 ،ﻓقد نتحدث م	ﻊ 	ﺃطب	ﺎ	ﺋك للتﺄكد من 	ﺃن 	ﺍست	ﺧد	ﺍمك ل	ﻸد	ﻭية 	ﺍأل	ﻓي	ﻭنية
من	ﺎسﺏ 	ﻭضر	ﻭر	ﻱ من 	ﺍلن	ﺎحية 	ﺍلطبية .بﻌد 	ﺍلتﻌ	ﺎ	ﻭن م	ﻊ 	ﺃطب	ﺎ	ﺋك	 ،ﺇذ	ﺍ 	ﻕررن	ﺎ 	ﺃن 	ﺍست	ﺧد	ﺍم 	ﺃد	ﻭيتك
	ﺍأل	ﻓي	ﻭنية ﻏير 	ﺁمن	 ،ﻓقد نﻌمل ﻋلﻯ تقييد كي	ﻓية حص	ﻭلك ﻋلﻯ 	ﻫذه 	ﺍألد	ﻭية	 .ﻕد تشمل 	ﺍلقي	ﻭد:
• مط	ﺎلبتك ب	ﺎلحص	ﻭل ﻋلﻯ جمي	ﻊ 	ﺍل	ﻭص	ﻓ	ﺎت 	ﺍلطبية لتلك 	ﺍألد	ﻭية من صيدلية مﻌينة 	ﻭ	/ﺃ	ﻭ من
طبيﺏ مﻌين.
• تقييد مقد	ﺍر 	ﻫذه 	ﺍألد	ﻭية 	ﺍلت	ﻱ سن	ﻐطيﻬ	ﺎ لك
	ﺇذ	ﺍ ر	ﺃين	ﺎ 	ﺃن	ﻪ يجﺏ تطبي	ﻕ 	ﻕيد 	ﻭ	ﺍحد 	ﺃ	ﻭ 	ﺃكثر من 	ﺍلقي	ﻭد ﻋليك	 ،ﻓسنرسل لك 	ﺧط	ﺎب	ﺎ مقدم	ﺎ .سي	ﻭضح
	ﺍل	ﺧط	ﺎﺏ 	ﺍلقي	ﻭد 	ﺍلت	ﻱ نﻌتقد 	ﺃن	ﻪ يجﺏ تطبيقﻬ	ﺎ.
ستكﻭن لديك فرصة إلربارنا باألطبا؏ ﻭالصيدليات التﻱ تفضل استردامٶا ﻭأﻱ مؼلﻭمات تؼتقد أن
مؼرفتٶا مٶمة بالنسبة لنا	 .ﺇذ	ﺍ 	ﻕررن	ﺎ تقييد ت	ﻐطيتك لﻬذه 	ﺍألد	ﻭية بﻌد 	ﺃن تت	ﺎ لك 	ﻓرصة 	ﺍلرد،
	ﻓسنرسل لك 	ﺧط	ﺎب	ﺎ 	ﺁ	ﺧر يﺆكد 	ﺍلقي	ﻭد.

?

إذا كانت لديك أﻱ أسئلة ،يرجﻯ 	ﺍالتص	ﺎل بمسﺆ	ﻭل	ﻱ Anthem MediBlue Full Dual Advantage
) (HMO D-SNPﻋلﻯ 	ﺍلر	ﻕم ) ،1-833-707-3129 (TTY: 711بد	ﺍية من 	ﺍلس	ﺎﻋة  8صب	ﺎح	ﺎ حتﻯ 	ﺍلس	ﺎﻋة 8
مس	ﺎ؏ ﻋلﻯ مد	ﺍر 	ﺍألسب	ﻭع )م	ﺎ ﻋد	ﺍ 	ﺃي	ﺎم ﻋيد 	ﺍلشكر 	ﻭﻋيد 	ﺍلمي	ﻼد) بد	ﺍية من 	 1ﺃكت	ﻭبر حتﻯ  31م	ﺎرس	 ،ﻭمن
	ﺍالثنين حتﻯ 	ﺍلجمﻌة )م	ﺎ ﻋد	ﺍ 	ﺃي	ﺎم 	ﺍإلج	ﺎز	ﺍت) من 	 1ﺃبريل حتﻯ  30سبتمبر	 .ﺍلمك	ﺎلمة مج	ﺎنية .لمزيد من
المؼلﻭمات ،ت	ﻓضل بزي	ﺎرة 	ﻫذ	ﺍ 	ﺍلم	ﻭ	ﻕ	ﻊ .shop.anthem.com/medicare/ca
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اﻟ	ﻓﺹل  :5اﻟﺤﺹ	ﻭل عﻟﻯ أﺪ	ﻭ	ﻳﺔ اﻟ	ﻭﺹ	ﻓا	ﺕ
اﻟط	ﺒ	ﻳﺔ ﻟﻟ	ﻤ	ﺭ	ﻳض اﻟﺧا	ﺭﺟ	ﻱ

	ﺇذ	ﺍ كنت تﻌتقد 	ﺃنن	ﺎ 	ﺍرتكبن	ﺎ 	ﺧطﺄ	 ،ﺃ	ﻭ 	ﺃنك ال ت	ﻭ	ﺍ	ﻓ	ﻕ ﻋلﻯ 	ﺃنك مﻌرض ل	ﺧطر 	ﺇس	ﺎ؏ة 	ﺍست	ﺧد	ﺍم 	ﺍلﻌق	ﺎ	ﻕير
	ﺍلت	ﻱ تستلزم 	ﻭص	ﻓة طبية	 ،ﺃ	ﻭ 	ﺃنك ال ت	ﻭ	ﺍ	ﻓ	ﻕ ﻋلﻯ 	ﺍلقي	ﻭد	 ،ﻓيمكنك 	ﺃنت 	ﻭك	ﺎتﺏ 	ﺍل	ﻭص	ﻓة تقديم 	ﺍلتم	ﺎس.
	ﺇذ	ﺍ 	ﻕمت بتقديم 	ﺍلتم	ﺎس	 ،ﻓسنر	ﺍج	ﻊ ح	ﺎلتك 	ﻭنﻌطيك 	ﻕر	ﺍر	ﺍ مكت	ﻭب	ﺎ	 .ﺇذ	ﺍ 	ﺍستمررن	ﺎ 	ﻓ	ﻱ ر	ﻓض 	ﺃ	ﻱ جز؏ من
	ﺍلتم	ﺎسك 	ﺍلمتﻌل	ﻕ ب	ﺎلقي	ﻭد 	ﺍلم	ﻓر	ﻭضة ﻋلﻯ 	ﻭص	ﻭلك 	ﺇلﻯ 	ﻫذه 	ﺍألد	ﻭية	 ،ﻓسنرسل ح	ﺎلتك تلق	ﺎ	ﺋي	ﺎ 	ﺇلﻯ منظمة
	ﺍلمر	ﺍجﻌة 	ﺍلمستقل .لمﻌر	ﻓة 	ﺍلمزيد ح	ﻭل 	ﺍاللتم	ﺎس	ﺎت 	ﻭمنظمة 	ﺍلمر	ﺍجﻌة 	ﺍلمستقلة ،ر	ﺍج	ﻊ الفصل  9من
كتيﺏ 	ﺍألﻋض	ﺎ؏ 	ﺍل	ﺧ	ﺎصة بك).
	ﻕد ال ينطب	ﻕ برن	ﺎمج  DMPﻋليك 	ﺇذ	ﺍ كنت:
• 	ﺗعان	ﻱ ﺤاﻻ	ﺕ ط	ﺒ	ﻳﺔ 	ﻤع	ﻳنﺔ 	ﻤثل اﻟ	ﺲ	ﺭطان ،أ	ﻭ 	ﻓﻗ	ﺭ اﻟﺪ	ﻤ اﻟ	ﻤنﺟﻟ	ﻱ،
• 	ﺗﺤﺹل عﻟﻯ 	ﺭعا	ﻳﺔ اﻟ	ﻤﺤ	ﺗض	ﺭ	ﻳن ،أ	ﻭ اﻟ	ﻤ	ﺲكنا	ﺕ ،أ	ﻭ 	ﺭعا	ﻳﺔا ﻗ	ﺗ	ﺭاب ا	ﻷﺟل ،أو
• 	ﺗع	ﻳش 	ﻓ	ﻱ 	ﻤ	ﺭ	ﻓﻖ 	ﺭعا	ﻳﺔ ط	ﻭ	ﻳﻟﺔ ا	ﻷﺟل.

?

إذا كانت لديك أﻱ أسئلة ،يرجﻯ 	ﺍالتص	ﺎل بمسﺆ	ﻭل	ﻱ Anthem MediBlue Full Dual Advantage
) (HMO D-SNPﻋلﻯ 	ﺍلر	ﻕم ) ،1-833-707-3129 (TTY: 711بد	ﺍية من 	ﺍلس	ﺎﻋة  8صب	ﺎح	ﺎ حتﻯ 	ﺍلس	ﺎﻋة 8
مس	ﺎ؏ ﻋلﻯ مد	ﺍر 	ﺍألسب	ﻭع )م	ﺎ ﻋد	ﺍ 	ﺃي	ﺎم ﻋيد 	ﺍلشكر 	ﻭﻋيد 	ﺍلمي	ﻼد) بد	ﺍية من 	 1ﺃكت	ﻭبر حتﻯ  31م	ﺎرس	 ،ﻭمن
	ﺍالثنين حتﻯ 	ﺍلجمﻌة )م	ﺎ ﻋد	ﺍ 	ﺃي	ﺎم 	ﺍإلج	ﺎز	ﺍت) من 	 1ﺃبريل حتﻯ  30سبتمبر	 .ﺍلمك	ﺎلمة مج	ﺎنية .لمزيد من
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اىكصو  :6ما اىظي ثضقػه مقابو أصوية اىوهكات اىطبية من  Medicareو
Medi-Cal
مقدمة
ي	ﻭضح 	ﻫذ	ﺍ 	ﺍل	ﻓصل م	ﺎ تد	ﻓﻌ	ﻪ للحص	ﻭل ﻋلﻯ 	ﺃد	ﻭية 	ﺍل	ﻭص	ﻓ	ﺎت 	ﺍلطبية لمرضﻯ 	ﺍلﻌي	ﺎد	ﺍت 	ﺍل	ﺧ	ﺎرجية.
نﻌن	ﻱ بكلمة "	ﺍألد	ﻭية":
• أﺪ	ﻭ	ﻳﺔ اﻟ	ﻭﺹ	ﻓا	ﺕ اﻟط	ﺒ	ﻳﺔ اﻟ	ﺗ	ﻱ 	ﻳغط	ﻳﻬا اﻟﺟﺯ ء 	 Dﻓ	ﻱ 	ﺒ	ﺭنا	ﻤج  ،Medicareو
• ا	ﻷﺪ	ﻭ	ﻳﺔ 	ﻭاﻟعناﺹ	ﺭ اﻟ	ﺗ	ﻱ 	ﻳغط	ﻳﻬا 	ﺒ	ﺭنا	ﻤج  ،Medi-Cal Rxو
• ا	ﻷﺪ	ﻭ	ﻳﺔ 	ﻭاﻟعناﺹ	ﺭ اﻟ	ﺗ	ﻱ 	ﺗغط	ﻳﻬا اﻟﺧطﺔ ك	ﻤﺯا	ﻳا إضا	ﻓ	ﻳﺔ.
نظر	ﺍ لك	ﻭنك مﺆ	ﻫ	ﻼ لبرن	ﺎمج  ،Medi-Calتحصل ﻋلﻯ مس	ﺎﻋدة 	ﺇض	ﺎ	ﻓية )" )"Extra Helpللمس	ﺎﻋدة ﻋلﻯ د	ﻓ	ﻊ
تكل	ﻓة 	ﺃد	ﻭية 	ﺍل	ﻭص	ﻓ	ﺎت 	ﺍلطبية 	ﺍلت	ﻱ ي	ﻐطيﻬ	ﺎ 	ﺍلجز؏ 	 Dﻓ	ﻱ برن	ﺎمج 	 Medicareﺍل	ﺧ	ﺎصة بك .لقد 	ﺃرسلن	ﺎ لك نشرة
من	ﻓصلة ،بﻌن	ﻭ	ﺍن "ملح	ﻕ دليل 	ﺍلت	ﻐطية ل	ﻸش	ﺧ	ﺎص 	ﺍلذين يتلق	ﻭن مس	ﺎﻋدة 	ﺇض	ﺎ	ﻓية )" )"Extra Helpلد	ﻓ	ﻊ تكل	ﻓة
	ﺃد	ﻭية 	ﺍل	ﻭص	ﻓ	ﺎت 	ﺍلطبية" )	ﻭ	ﺍلذ	ﻱ يﻌرﻒ 	ﺃيض	ﺎ ب	ﺎسم "ملح	ﻕ 	ﺇﻋ	ﺎنة محد	ﻭد	ﻱ 	ﺍلد	ﺧل" 	ﺃ	ﻭ "ملح	ﻕ 	 ،)"LISﻭ	ﺍلذ	ﻱ
سي	ﻭضح لك ت	ﻐطية 	ﺃد	ﻭيتك	 .ﺇذ	ﺍ لم تحصل ﻋلﻯ تلك 	ﺍلنشرة	 ،ﻓيرجﻯ 	ﺍالتص	ﺎل ب	ﺧدم	ﺎت 	ﺍألﻋض	ﺎ؏ 	ﻭطلﺏ
"ملح	ﻕ ".LIS
المساػدة اإلضافية )❞	 (❝Extra Helpﻫ	ﻭ برن	ﺎمج ت	ﺎب	ﻊ ل  Medicare -يس	ﺎﻋد 	ﺍألش	ﺧ	ﺎص ذ	ﻭ	ﻱ
	ﺍلد	ﺧ	ﻭل 	ﻭ	ﺍلم	ﻭ	ﺍرد 	ﺍلمحد	ﻭدة 	ﻓ	ﻱ تقليل تك	ﺎليﻒ 	ﺃد	ﻭية 	ﺍل	ﻭص	ﻓ	ﺎت 	ﺍلطبية 	ﺍلت	ﻱ ي	ﻐطيﻬ	ﺎ 	ﺍلجز؏  Dمن
برن	ﺎمج  ،Medicareمثل 	ﺍأل	ﻕس	ﺎط 	ﻭ	ﺍالستقط	ﺎﻋ	ﺎت 	ﻭمب	ﺎل	ﻎ 	ﺍلمش	ﺎركة 	ﻓ	ﻱ 	ﺍلسد	ﺍد .كم	ﺎ يطل	ﻕ ﻋلﻯ
	ﺍلمس	ﺎﻋدة 	ﺍإلض	ﺎ	ﻓية )"	" )"Extra Helpﺇﻋ	ﺎنة 	ﺍلد	ﺧل 	ﺍلمن	ﺧ	ﻓض"	 ،ﺃ	ﻭ "."LIS
	ﻭتظﻬر 	ﺍلمصطلح	ﺎت 	ﺍلر	ﺋيسية 	ﺍأل	ﺧرﻯ 	ﻭتﻌري	ﻓ	ﺎتﻬ	ﺎ 	ﻓ	ﻱ 	ﺍل	ﻓصل 	ﺍأل	ﺧير من كتيﺏ 	ﺍألﻋض	ﺎ؏ 	ﺍل	ﺧ	ﺎص بك.
للتﻌرﻒ ﻋلﻯ 	ﺍلمزيد بشﺄن 	ﺃد	ﻭية 	ﺍل	ﻭص	ﻓ	ﺎت 	ﺍلطبية ،يمكنك مط	ﺎلﻌة 	ﻫذه 	ﺍألم	ﺎكن:
• ﻗائ	ﻤﺔ ا	ﻷﺪ	ﻭ	ﻳﺔ اﻟ	ﻤش	ﻤ	ﻭﻟﺔ 	ﻓ	ﻱ اﻟ	ﺗغط	ﻳﺔ اﻟﺧاﺹﺔ 	ﺒنا.
 oنسم	ﻱ ذلك "	ﻕ	ﺎ	ﺋمة 	ﺍألد	ﻭية" .ت	ﻭضح:
	 −ﺍألد	ﻭية 	ﺍلت	ﻱ ند	ﻓ	ﻊ مق	ﺎبلﻬ	ﺎ
 −تحت 	ﺃ	ﻱ مست	ﻭﻯ من 	ﺍلمست	ﻭي	ﺎت 	ﺍل  5 -يندرج كل د	ﻭ	ﺍ؏

?

إذا كانت لديك أﻱ أسئلة ،يرجﻯ 	ﺍالتص	ﺎل بمسﺆ	ﻭل	ﻱ Anthem MediBlue Full Dual Advantage
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اﻟ	ﻓﺹل 	 :6ﻤا اﻟﺫ	ﻱ 	ﺗﺪ	ﻓعﻪ 	ﻤﻗا	ﺒل أﺪ	ﻭ	ﻳﺔ
اﻟ	ﻭﺹ	ﻓا	ﺕ اﻟط	ﺒ	ﻳﺔ 	ﻤن 	 Medicareﻭ
Medi-Cal

	 −ﻓ	ﻱ ح	ﺎلة ك	ﺎنت 	ﻫن	ﺎك 	ﺃ	ﻱ 	ﻕي	ﻭد ﻋلﻯ 	ﺍألد	ﻭية
	 oﺇذ	ﺍ كنت 	ﻓ	ﻱ ح	ﺎجة 	ﺇلﻯ نس	ﺧة من 	ﻕ	ﺎ	ﺋمة 	ﺍألد	ﻭية 	ﺍل	ﺧ	ﺎصة بن	ﺎ	 ،ﻓ	ﺎتصل ب	ﺧدم	ﺎت 	ﺍألﻋض	ﺎ؏.
	ﻭيمكنك 	ﺃيض	ﺎ 	ﺍلﻌث	ﻭر ﻋلﻯ 	ﺃحدث نس	ﺧة من 	ﻕ	ﺎ	ﺋمة 	ﺍألد	ﻭية ﻋلﻯ م	ﻭ	ﻕﻌن	ﺎ 	ﺍإللكتر	ﻭن	ﻱ
.shop.anthem.com/medicare/ca
تقدم ت	ﻐطية 	ﺍألد	ﻭية 	ﺍلمت	ﺎحة د	ﻭن 	ﻭص	ﻓة طبية ) )OTCك	ﻭ	ﺍحدة من 	ﺍلمز	ﺍي	ﺎ 	ﺍلتكميلية .يرجﻯ
	ﺍلرج	ﻭع 	ﺇلﻯ 	ﺍل	ﻓصل  4م	ﺧطط 	ﺍلمز	ﺍي	ﺎ 	ﺍلطبية للت	ﻓ	ﺎصيل.
• مﻌظم 	ﺃد	ﻭية 	ﺍل	ﻭص	ﻓ	ﺎت 	ﺍلطبية 	ﺍلت	ﻱ تحصل ﻋليﻬ	ﺎ من 	ﺍلصيدلية تك	ﻭن مشم	ﻭلة 	ﻓ	ﻱ 	ﺍلت	ﻐطية
من 	ﻕبل )	 .Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNPﻕد تك	ﻭن
بﻌض 	ﺍألد	ﻭية 	ﺍأل	ﺧرﻯ مثل بﻌض 	ﺃد	ﻭية 	 OTCﻭ	ﺍل	ﻓيت	ﺎمين	ﺎت 	ﺍلمحددة مشم	ﻭلة 	ﻓ	ﻱ ت	ﻐطية
برن	ﺎمج  .Medi-Cal Rxيرجﻯ زي	ﺎرة م	ﻭ	ﻕ	ﻊ 	 Medi-Cal Rxﺍإللكتر	ﻭن	ﻱ
) )medi-calrx.dhcs.ca.gov/للمزيد من 	ﺍلمﻌل	ﻭم	ﺎت .يمكنك كذلك 	ﺍالتص	ﺎل بمركز
	ﺧدمة ﻋم	ﻼ؏  Medi-Cal Rxﻋلﻯ 	ﺍلر	ﻕم  .800-977-2273يرجﻯ 	ﺇحض	ﺎر بط	ﺎ	ﻕة 	ﻫ	ﻭية
	ﺍلمست	ﻓيد من برن	ﺎمج 	 Medi-Calﺍل	ﺧ	ﺎصة بك ) )BICﻋند صرﻒ 	ﺃ	ﻱ 	ﻭص	ﻓ	ﺎت طبية من
	ﺧ	ﻼل ".Medi-Cal Rx
• الفصل  5من كتيﺏ 	ﺍألﻋض	ﺎ؏ لديك.
 oي	ﻭضح كي	ﻓية 	ﺍلحص	ﻭل ﻋلﻯ 	ﺃد	ﻭية 	ﺍل	ﻭص	ﻓ	ﺎت 	ﺍلطبية لمرضﻯ 	ﺍلﻌي	ﺎد	ﺍت 	ﺍل	ﺧ	ﺎرجية من
	ﺧ	ﻼل 	ﺧطتن	ﺎ.
• يشمل 	ﺍلق	ﻭ	ﺍﻋد 	ﺍلت	ﻱ تحت	ﺎج 	ﺇلﻯ 	ﺍتب	ﺎﻋﻬ	ﺎ	 .ﻭي	ﻭضح 	ﺃن	ﻭ	ﺍع 	ﺃد	ﻭية 	ﺍل	ﻭص	ﻓ	ﺎت 	ﺍلطبية 	ﺍلت	ﻱ ال
ت	ﻐطيﻬ	ﺎ 	ﺧطتن	ﺎ.
• دليل مقدم	ﻱ 	ﺍل	ﺧدم	ﺎت 	ﻭ	ﺍلصيدلي	ﺎت لدين	ﺎ.
	 oﻓ	ﻱ 	ﺃﻏلﺏ 	ﺍلح	ﺎالت ،يتﻌين ﻋليك 	ﺍست	ﺧد	ﺍم صيدلية ت	ﺎبﻌة للشبكة للحص	ﻭل ﻋلﻯ 	ﺃد	ﻭيتك
	ﺍلمشم	ﻭلة 	ﻓ	ﻱ 	ﺍلت	ﻐطية .صيدلي	ﺎت 	ﺍلشبكة 	ﻫ	ﻱ 	ﺍلصيدلي	ﺎت 	ﺍلت	ﻱ جرﻯ 	ﺍالت	ﻓ	ﺎ ϖمﻌﻬ	ﺎ ﻋلﻯ
	ﺍلﻌمل ب	ﺎلتﻌ	ﺎ	ﻭن مﻌن	ﺎ.
• يحت	ﻭ	ﻱ دليل مقدم	ﻱ 	ﺍل	ﺧدم	ﺎت 	ﻭ	ﺍلصيدلي	ﺎت ﻋلﻯ 	ﻕ	ﺎ	ﺋمة 	ﺍلصيدلي	ﺎت 	ﺍلت	ﺎبﻌة لشبكتن	ﺎ .ر	ﺍج	ﻊ
الفصل  5من كتيﺏ 	ﺍألﻋض	ﺎ؏ لديك للحص	ﻭل ﻋلﻯ مزيد من 	ﺍلمﻌل	ﻭم	ﺎت ح	ﻭل
صيدلي	ﺎت 	ﺍلشبكة.
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 .Aشرح المزايا )(EOB
تتب	ﻊ 	ﺧطتن	ﺎ 	ﺃد	ﻭية 	ﺍل	ﻭص	ﻓ	ﺎت 	ﺍلطبية 	ﺍل	ﺧ	ﺎصة بك	 .ﻭنتتب	ﻊ ن	ﻭﻋين من 	ﺍلتك	ﺎليﻒ:
• اىجناىيف اىوسغية اﻟﺧاﺹﺔ 	ﺒك .إنﻪ 	ﻤ	ﺒﻟغ 	ﻤن اﻟ	ﻤال 	ﺗﺪ	ﻓعﻪ أن	ﺕ ،أ	ﻭ 	ﻳﺪ	ﻓعﻪ اﻵﺧ	ﺭ	ﻭن ن	ﻳا	ﺒﺔ عنك	 ،ﻤﻗا	ﺒل
اﻟ	ﻭﺹ	ﻓا	ﺕ اﻟط	ﺒ	ﻳﺔ	 .ﻭﺤ	ﻳ	ﺙ إن ﺟ	ﻤ	ﻳع ا	ﻷعضا ء 	ﻳﺪ	ﻓع	ﻭن 	 $0ﻤﻗا	ﺒل اﻟ	ﻭﺹ	ﻓا	ﺕ اﻟط	ﺒ	ﻳﺔ اﻟ	ﻤش	ﻤ	ﻭﻟﺔ 	ﻓ	ﻱ اﻟﺟﺯ ء
	 ،Dﻓﻟن 	ﻳنط	ﺒﻖ ﺫﻟك عﻟ	ﻳك.
• اجماىي ثناىيف اىضواء اﻟﺧاﺹﺔ 	ﺒك .إنﻪ 	ﻤ	ﺒﻟغ 	ﻤن اﻟ	ﻤال 	ﺗﺪ	ﻓعﻪ أن	ﺕ ،أ	ﻭ 	ﻳﺪ	ﻓعﻪ اﻵﺧ	ﺭ	ﻭن ن	ﻳا	ﺒﺔ عنﻪ،
	ﻤﻗا	ﺒل اﻟ	ﻭﺹ	ﻓا	ﺕ اﻟط	ﺒ	ﻳﺔ إﻟﻯ ﺟانب اﻟ	ﻤ	ﺒﻟغ اﻟﺫ	ﻱ نﺪ	ﻓعﻪ.

ﻋندم	ﺎ تحصل ﻋلﻯ 	ﺃد	ﻭية 	ﺍل	ﻭص	ﻓ	ﺎت 	ﺍلطبية من 	ﺧ	ﻼل 	ﺧطتن	ﺎ	 ،ﻓ	ﺈنن	ﺎ نرسل لك مل	ﺧص	ﺎ يدﻋﻯ شر
مز	ﺍي	ﺎ 	ﺍلجز؏ 	 .Dﻭ	ﺍلذ	ﻱ نسمي	ﻪ 	 EOBﺍلجز؏ 	 Dﺍ	ﺧتص	ﺎر	ﺍ .كم	ﺎ يتضمن 	 EOBﺍلجز؏ 	 Dﺍلمزيد من
	ﺍلمﻌل	ﻭم	ﺎت ﻋن 	ﺍألد	ﻭية 	ﺍلت	ﻱ تتن	ﺎ	ﻭلﻬ	ﺎ ،مثل زي	ﺎد	ﺍت 	ﺃسﻌ	ﺎر 	ﺍألد	ﻭية 	ﺍإلجم	ﺎلية.
يشمل 	 EOBﺍلجز؏ :D
• مػيومات اىلهغ	 .ﻳ	ﻭضﺢ اﻟ	ﻤﻟﺧﺹ أﺪ	ﻭ	ﻳﺔ اﻟ	ﻭﺹ	ﻓا	ﺕ اﻟط	ﺒ	ﻳﺔ اﻟ	ﺗ	ﻱ ﺤﺹﻟ	ﺕ عﻟ	ﻳﻬا .ك	ﻤا أنﻪ 	ﻳ	ﻭضﺢ إﺟ	ﻤاﻟ	ﻱ
	ﺗكاﻟ	ﻳ	ﻒ اﻟﺪ	ﻭا ء 	ﻭ	ﻤا ﺪ	ﻓعناه 	ﻭ	ﻤا ﺪ	ﻓع	ﺗﻪ 	ﻭ	ﻤا ﺪ	ﻓعﻪ اﻵﺧ	ﺭ	ﻭن ﻟك.
• مػيومات من بضاية اىػام حجى ثاعيشه .ﻭﺫا ﻭ	ﻭ إﺟ	ﻤاﻟ	ﻱ 	ﺗكاﻟ	ﻳ	ﻒ اﻟﺪ	ﻭا ء اﻟﺧاﺹﺔ 	ﺒك 	ﻭإﺟ	ﻤاﻟ	ﻱ
اﻟ	ﻤﺪ	ﻓ	ﻭعا	ﺕ اﻟ	ﺗ	ﻱ ﻗ	ﻤ	ﺕ 	ﺒﻬا 	ﻤنﺫ 	ﻳ	ﻭ	ﻤ 	 1ﻳنا	ﻳ	ﺭ.
• مػيومات حوه سػغ اىضواء .ﻭﺫا ﻭ	ﻭ إﺟ	ﻤاﻟ	ﻱ 	ﺲع	ﺭ اﻟﺪ	ﻭا ء 	ﻭاﻟن	ﺲ	ﺒﺔ اﻟ	ﺗ	ﻱ 	ﺗغ	ﻳ	ﺭ 	ﺒﻬا 	ﺲع	ﺭه 	ﻤنﺫ أ	ﻭل 	ﻤ	ﺭﺓ
ﺹ	ﺭ	ﻓ	ﺗﻪ 	ﻓ	ﻳﻬا.
ن	ﻭ	ﻓر ت	ﻐطية ل	ﻸد	ﻭية ﻏير 	ﺍلمشم	ﻭلة 	ﻓ	ﻱ 	ﺍلت	ﻐطية بم	ﻭجﺏ برن	ﺎمج .Medicare
• ال تحتسﺏ 	ﺍلمد	ﻓ	ﻭﻋ	ﺎت 	ﺍلت	ﻱ يتم سد	ﺍد	ﻫ	ﺎ لﻬذه 	ﺍألد	ﻭية 	ﻓ	ﻱ 	ﺇجم	ﺎل	ﻱ 	ﺍلتك	ﺎليﻒ 	ﺍلنثرية 	ﺍل	ﺧ	ﺎصة بك	 .ﻭ	ﻳش	ﻤل
ﺫﻟك اﻟ	ﻭﺹ	ﻓا	ﺕ اﻟط	ﺒ	ﻳﺔ اﻟ	ﺗ	ﻱ 	ﻳ	ﺗ	ﻤ ﺹ	ﺭ	ﻓﻬا 	ﻤن ﺧﻼل 	ﺒ	ﺭنا	ﻤج .Medi-Cal Rx
• 	ﻤعظ	ﻤ أﺪ	ﻭ	ﻳﺔ اﻟ	ﻭﺹ	ﻓا	ﺕ اﻟط	ﺒ	ﻳﺔ اﻟ	ﺗ	ﻱ 	ﺗﺤﺹل عﻟ	ﻳﻬا 	ﻤن اﻟﺹ	ﻳﺪﻟ	ﻳﺔ 	ﺗش	ﻤﻟﻬا 	ﺗغط	ﻳﺔ اﻟﺧطﺔ .ﻗﺪ 	ﺗك	ﻭن 	ﺒعض
ا	ﻷﺪ	ﻭ	ﻳﺔ ا	ﻷﺧ	ﺭﻯ 	ﻤثل 	ﺒعض ا	ﻷﺪ	ﻭ	ﻳﺔ اﻟ	ﻤ	ﺗاﺤﺔ 	ﺒﺪ	ﻭن 	ﻭﺹ	ﻓﺔ ط	ﺒ	ﻳﺔ )	 )OTCﻭاﻟ	ﻓ	ﻳ	ﺗا	ﻤ	ﻳنا	ﺕ اﻟ	ﻤﺤﺪﺪﺓ 	ﻤش	ﻤ	ﻭﻟﺔ
	ﻓ	ﻱ 	ﺗغط	ﻳﺔ 	ﺒ	ﺭنا	ﻤج 	 .Medi-Cal Rxﻳ	ﺭﺟﻯ ﺯ	ﻳا	ﺭﺓ 	ﻤ	ﻭﻗع  Medi-Cal Rxا	ﻹﻟك	ﺗ	ﺭ	ﻭن	ﻱ
) )medi-calrx.dhcs.ca.gov/ﻟﻟ	ﻤﺯ	ﻳﺪ 	ﻤن اﻟ	ﻤعﻟ	ﻭ	ﻤا	ﺕ	 .ﻳ	ﻤكنك كﺫﻟك اﻻ	ﺗﺹال 	ﺒ	ﻤ	ﺭكﺯ ﺧﺪ	ﻤﺔ ع	ﻤﻼ ء
 Medi-Calعﻟﻯ اﻟ	ﺭﻗ	ﻤ 	 .1-800-977-2273ﻳ	ﺭﺟﻯ إﺤضا	ﺭ 	ﺒطاﻗﺔ ﻭ	ﻭ	ﻳﺔ اﻟ	ﻤ	ﺲ	ﺗ	ﻓ	ﻳﺪ ) )BICاﻟﺧاﺹﺔ 	ﺒك
عنﺪ ﺹ	ﺭ	ﻒ أ	ﻱ 	ﻭﺹ	ﻓا	ﺕ ط	ﺒ	ﻳﺔ 	ﻤن ﺧﻼل .Medi-Cal Rx
• ﻟﻼطﻼع عﻟﻯ ا	ﻷﺪ	ﻭ	ﻳﺔ اﻟ	ﺗ	ﻱ 	ﻳغط	ﻳﻬا 	ﺒ	ﺭنا	ﻤﺟنا	 ،ﺭاﺟع ﻗائ	ﻤﺔ ا	ﻷﺪ	ﻭ	ﻳﺔ اﻟﺧاﺹﺔ 	ﺒنا.
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 .Bكيفية تتبغ تكاليؽ األدﻭية الراصة بك
لتتب	ﻊ تك	ﺎليﻒ 	ﺍألد	ﻭية 	ﺍل	ﺧ	ﺎصة بك 	ﻭ	ﺍلمب	ﺎل	ﻎ 	ﺍلت	ﻱ تد	ﻓﻌﻬ	ﺎ ،نست	ﺧدم 	ﺍلسج	ﻼت 	ﺍلت	ﻱ نحصل ﻋليﻬ	ﺎ منك
	ﻭمن 	ﺍلصيدلية	 .ﻓيم	ﺎ يل	ﻱ 	ﺍلطريقة 	ﺍلت	ﻱ يمكنك مس	ﺎﻋدتن	ﺎ من 	ﺧ	ﻼلﻬ	ﺎ:
 .1استردم بطاكة ىﻭية الرطة راصتك.
	ﺃظﻬر بط	ﺎ	ﻕة 	ﻫ	ﻭية )	 Anthem MediBlue Full Dull Advantage (HMO D-SNPﻓ	ﻱ كل مرة
تصرﻒ 	ﻓيﻬ	ﺎ 	ﺍل	ﻭص	ﻓة 	ﺍلطبية .يس	ﺎﻋدن	ﺎ ذلك ﻋلﻯ مﻌر	ﻓة 	ﺍل	ﻭص	ﻓ	ﺎت 	ﺍلطبية 	ﺍلت	ﻱ تصر	ﻓﻬ	ﺎ 	ﻭم	ﺎ
تد	ﻓﻌ	ﻪ من مب	ﺎل	ﻎ.
 oثؤلض من ثزويضها باىمػيومات اىجي هخجاج اىيها.
	ﻕم بتز	ﻭيدن	ﺎ بنسﺦ من 	ﺇيص	ﺎالت 	ﺍألد	ﻭية 	ﺍلت	ﻱ د	ﻓﻌت مق	ﺎبلﻬ	ﺎ .يمكنك مط	ﺎلبتن	ﺎ بﺄن نرد 	ﺇليك م	ﺎ د	ﻓﻌت	ﻪ
مق	ﺎبل 	ﺍلد	ﻭ	ﺍ؏.
	ﻓيم	ﺎ يل	ﻱ بﻌض 	ﺍلح	ﺎالت 	ﺍلت	ﻱ يجﺏ ﻋليك 	ﻓيﻬ	ﺎ تز	ﻭيدن	ﺎ بنسﺦ من 	ﺍإليص	ﺎالت:
• عنﺪ	ﻤا 	ﺗش	ﺗ	ﺭ	ﻱ ﺪ	ﻭا ء 	ﻳﺧضع ﻟﻟ	ﺗغط	ﻳﺔ 	ﻓ	ﻱ إﺤﺪﻯ ﺹ	ﻳﺪﻟ	ﻳا	ﺕ اﻟش	ﺒكﺔ 	ﺒ	ﺲع	ﺭ ﺧاﺹ ،أ	ﻭ كن	ﺕ 	ﺗ	ﺲ	ﺗﺧﺪ	ﻤ 	ﺒطاﻗﺔ
	ﺗﺧ	ﻓ	ﻳض ﻻ 	ﺗعﺪ ﺟﺯ ءا 	ﻤن 	ﻤﺯا	ﻳا ﺧط	ﺗنا
• عنﺪ	ﻤا 	ﺗﺪ	ﻓع 	ﻤ	ﺒﻟغ اﻟ	ﻤشا	ﺭكﺔ 	ﻓ	ﻱ اﻟ	ﺲﺪاﺪ ﻟ	ﻸﺪ	ﻭ	ﻳﺔ اﻟ	ﺗ	ﻱ 	ﺗﺤﺹل عﻟ	ﻳﻬا 	ﺒ	ﺒ	ﺭنا	ﻤج 	ﻤ	ﺲاعﺪﺓ اﻟ	ﻤ	ﺭضﻯ 	ﻤن
	ﻤﺹنع ا	ﻷﺪ	ﻭ	ﻳﺔ
• عنﺪ	ﻤا 	ﺗش	ﺗ	ﺭ	ﻱ أﺪ	ﻭ	ﻳﺔ 	ﺗﺧضع ﻟﻟ	ﺗغط	ﻳﺔ 	ﻤن ﺹ	ﻳﺪﻟ	ﻳﺔ 	ﻤن ﺧا	ﺭج اﻟش	ﺒكﺔ
• عنﺪ	ﻤا 	ﺗﺪ	ﻓع اﻟ	ﺲع	ﺭ اﻟكا	ﻤل ﻟﺪ	ﻭا ء 	ﻳﺧضع ﻟﻟ	ﺗغط	ﻳﺔ

لمزيد من 	ﺍلمﻌل	ﻭم	ﺎت ح	ﻭل مط	ﺎلبتن	ﺎ ب	ﺎسترد	ﺍد تكل	ﻓة د	ﻭ	ﺍ؏ م	ﺎ	 ،ﺍرج	ﻊ 	ﺇلﻯ الفصل  7منكتيﺏ
	ﺍألﻋض	ﺎ؏ لديك.
 .2أرسل إلينا المؼلﻭمات بشأن المدفﻭػات التﻱ سددىا اآلررﻭن لك.
يتم حس	ﺎﺏ 	ﺍلد	ﻓﻌ	ﺎت 	ﺍلت	ﻱ سدد	ﻫ	ﺎ 	ﺃش	ﺧ	ﺎص 	ﺁ	ﺧر	ﻭن مﻌين	ﻭن 	ﻭ	ﺍلمنظم	ﺎت 	ﺃيض	ﺎ 	ﺇلﻯ 	ﺍلتك	ﺎليﻒ 	ﺍلنثرية
	ﺍلت	ﻱ تحملتﻬ	ﺎ .ﻋلﻯ سبيل 	ﺍلمث	ﺎل    ؛ 	ﺍلمب	ﺎل	ﻎ 	ﺍلمد	ﻓ	ﻭﻋة من 	ﺧ	ﻼل برن	ﺎمج مس	ﺎﻋدة 	ﺃد	ﻭية 	ﺍإليدز
)	 )AIDSﻭ	ﺍل	ﺧدمة 	ﺍلصحية للﻬن	ﻭد 	ﻭ	ﺃﻏلﺏ 	ﺍلجمﻌي	ﺎت 	ﺍل	ﺧيرية ،كلﻬ	ﺎ تحتسﺏ من 	ﺍلتك	ﺎليﻒ 	ﺍلنثرية.

?

إذا كانت لديك أﻱ أسئلة ،يرجﻯ 	ﺍالتص	ﺎل بمسﺆ	ﻭل	ﻱ Anthem MediBlue Full Dual Advantage
) (HMO D-SNPﻋلﻯ 	ﺍلر	ﻕم ) ،1-833-707-3129 (TTY: 711بد	ﺍية من 	ﺍلس	ﺎﻋة  8صب	ﺎح	ﺎ حتﻯ 	ﺍلس	ﺎﻋة 8
مس	ﺎ؏ ﻋلﻯ مد	ﺍر 	ﺍألسب	ﻭع )م	ﺎ ﻋد	ﺍ 	ﺃي	ﺎم ﻋيد 	ﺍلشكر 	ﻭﻋيد 	ﺍلمي	ﻼد) بد	ﺍية من 	 1ﺃكت	ﻭبر حتﻯ  31م	ﺎرس	 ،ﻭمن
	ﺍالثنين حتﻯ 	ﺍلجمﻌة )م	ﺎ ﻋد	ﺍ 	ﺃي	ﺎم 	ﺍإلج	ﺎز	ﺍت) من 	 1ﺃبريل حتﻯ  30سبتمبر	 .ﺍلمك	ﺎلمة مج	ﺎنية .لمزيد من
المؼلﻭمات ،ت	ﻓضل بزي	ﺎرة 	ﻫذ	ﺍ 	ﺍلم	ﻭ	ﻕ	ﻊ .shop.anthem.com/medicare/ca
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امﻑﺹل  :6ما امؼﻱ ﺕغﻑػه مؿاةل أعوﻱ ﺗ
اموﺹﻑاﺕ امطبﻱ ﺗ من  Medicareو
Medi-Cal

 oيخب ػليك مطالؼة تﻗارير  EOBالتﻱ نرسلﻬا إليك.
ﻌندما تحصل ﻌلﻯ  EOBالراص بالخز؏  Dبالبريد ،ﻑيرخﻯ التأكد من اكتمالو ﻭصحتو .إذا كنت تﻌتقد
أن شيئا ما ﻐير صحيح أﻭ مﻑقﻭد ،أﻭ كانت لديك أﻱ استﻑسارات ،ﻑيرخﻯ االتصال بقسم ردمات
األﻌضا؏ .احتﻑظ بتقارير  EOBالراص بالخز؏  Dﻫذه .إنﻫا تﻌد سخﻼ مﻫما لتكاليﻑ األدﻭية.

 .Cال تدفغ شيئا نظير إمداد األدوية لمدة شﻬر واحد أو اإلمداد طويل األخل
من رﻼل رطتنا ،ﻑإنك ال تدﻑغ شيئا مقابل األدﻭية المشمﻭلة ﻑﻱ التﻐطية لك ما دمت تلتزم بقﻭاﻌدنا.
 .C1المستويات لدينا
المستﻭيات ﻫﻱ مخمﻭﻌات من األدﻭية مﻭخﻭدة ﻑﻱ قائمة األدﻭية التﻱ تشملﻫا رطتنا .كل دﻭا؏ ﻑﻱ قائمة
األدﻭية لدينا مدرج ﻑﻱ ﻭاحد من المستﻭيات ) .(5ال تتحمل أﻱ مشاركة فﻱ السداد ألدوية الوصفات الطبية
المﻭخﻭدة ﻑﻱ قائمة أدﻭيتنا .لمﻌرﻑة مستﻭيات أدﻭيتك ،راخغ قائمة أدﻭيتنا.
• ﻱومل امملﺕوﻯ  1اﻷعوﻱ ﺗ امجنﻱل ﺗ اممﻑضو ﺗ.
• ﻱومل امملﺕوﻯ  2اﻷعوﻱ ﺗ امجنﻱل ﺗ.
• ﻱومل امملﺕوﻯ  3اﻷعوﻱ ﺗ ػاﺕ امػﻼم ﺗ امﺕجاؽﻱ ﺗ.
• ﻱومل امملﺕوﻯ  4اﻷعوﻱ ﺗ نﻱؾ اممﻑضو ﺗ.
• ﻱومل امملﺕوﻯ  5اﻷعوﻱ ﺗ اممﺕظﺹﺹ ﺗ.
 .C2ارتيارات الصيدلية الراصة بك
مقدار ما تدﻑﻌو مقابل دﻭا؏ ال يﻌتمد ﻌلﻯ ما إذا كنت تحصل ﻌليو من:
• ﺹﻱغمﻱ ﺗ ةاموبك ﺗ ،أو
• ﺹﻱغمﻱ ﺗ من داؽج اموبك ﺗ.
ﻑﻱ حاالت محدﻭدة ،نﻐطﻱ الﻭصﻑات الطبية المصرﻭﻑة من صيدليات رارج الشبكة .راخغ الفصل 5
من كتيب األﻌضا؏ لديك لمﻌرﻑة ﻭقت قيامنا بذلك .راخغ الﻑصل  9لمﻌرﻑة طريقة تقديم التماس ﻑﻱ

حالة أربرك أحدﻫم أن الدﻭا؏ لن يكﻭن مشمﻭال بالتﻐطية.
للتﻌرﻑ ﻌلﻯ المزيد حﻭل ريارات الصيدلية ﻫذه ،راخغ الفصل  5ﻑﻱ كتيب األﻌضا؏ الراص بك
ﻭدليل مقدمﻱ الردمات ﻭالصيدليات الراص بنا.

?

إذا كانت لديك أﻱ أسئلة ،يرخﻯ االتصال بمسؤﻭلﻱ Anthem MediBlue Full Dual Advantage
) (HMO D-SNPﻌلﻯ الرقم ) ،1-833-707-3129 (TTY: 711بداية من الساﻌة  8صباحا حتﻯ الساﻌة 8
مسا؏ ﻌلﻯ مدار األسبﻭع )ما ﻌدا أيام ﻌيد الشكر ﻭﻌيد الميﻼد( بداية من  1أكتﻭبر حتﻯ  31مارس ،ﻭمن
االثنين حتﻯ الخمﻌة )ما ﻌدا أيام اإلخازات( من  1أبريل حتﻯ  30سبتمبر .المكالمة مخانية .لمزيد من
المؼلومات ،تﻑضل بزيارة ﻫذا المﻭقغ .shop.anthem.com/medicare/ca
150

)* Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNPكﺕﻱب اﻷغضاؠ

امﻑﺹل  :6ما امؼﻱ ﺕغﻑػه مؿاةل أعوﻱ ﺗ
اموﺹﻑاﺕ امطبﻱ ﺗ من  Medicareو
Medi-Cal

 .C3الحصول ػلﻯ إمداد طويل األخل لدوا؏
بالنسبة لبﻌض األدﻭية ،يمكنك الحصﻭل ﻌلﻯ إمداد طﻭيل األخل )يطلق ﻌليو أيضا "إمداد لﻑترة
مطﻭلة"( ﻌند صرﻑ الﻭصﻑة الطبية .اإلمداد بالدﻭا؏ الذﻱ يكﻑﻱ لﻑترة طﻭيلة ﻫﻭ إمداد يكﻑﻱ لﻑترة
تصل إلﻯ  90يﻭما لؤلدﻭية من المستﻭﻯ  2حتﻯ  ،5ﻭحتﻯ  100يﻭم لؤلدﻭية من المستﻭﻯ  .1ال
تﻭخد أﻱ تكلﻑة ﻌليك من أخل اإلمداد طﻭيل المدﻯ.
للحصول على تفاصيل بخصوص المكان وكيفية الحصول على إمداد طويل األجل ألحد األدوية،
راجع الفصل  5من كتيب األعضاء الخاص بك أو دليل مقدمي الخدمات والصيدليات الخاص بنا.
 .C4ما تدفؼو
تدفغ  $0مﻗابل خميغ أدوية الوصفة الطبية المشمولة فﻱ التؼطية من خميغ المستويات.
تقدم تغطية األدوية المتاحة دون وصفة طبية غير  OTCكواحدة من المزايا التكميلية ويمكنك أن
تجدها في الفصل  4مخطط المزايا الطبية.
معظم أدوية الوصفات الطبية التي تحصل عليها من الصيدلية تشملها تغطية الخطة .وقد تكون
بعض األدوية األخرى مثل بعض أدوية  OTCوالفيتامينات المحددة مشمولة في تغطية برنامج
 .Medi-Cal Rxويرجى زيارة موقع  Medi-Cal Rxاإللكتروني ()medi-calrx-dhcs.ca.gov/
للمزيد من المعلومات .يمكنك كذلك االتصال بمركز خدمة عمالء  Medi-Calعلى الرقم
 .800-977-2273كما يرجى إحضار بطاقة هوية المستفيد  BICالخاصة بك عند صرف أي
وصفات طبية من خالل .Medi-Cal Rx
حصة التكلفة الراصة بك التﻱ تدفؼﻬا ػندما تحصل ػلﻯ إمداد لمدة شﻬر من دوا؏ الوصفة الطبية
المؼطﻯ من:
تدفغ  $0مﻗابل خميغ أدوية الوصفة الطبية المشمولة فﻱ التؼطية من خميغ المستويات ػند شرائﻬا من
صيدليات البيغ بالتخزئة ،أو طلبﻬا بالبريد من الصيدليات ،أو صيدليات الرػاية طويلة األخل.

للحصﻭل ﻌلﻯ مﻌلﻭمات حﻭل الصيدليات التﻱ يمكن أن تﻌطيك إمدادات طﻭيلة المدﻯ؍ راخغ دليل
مقدمﻱ الردمة ﻭالصيدليات الراص برطتنا.

?

إذا كانت لديك أﻱ أسئلة ،يرخﻯ االتصال بمسؤﻭلﻱ Anthem MediBlue Full Dual Advantage
) (HMO D-SNPﻌلﻯ الرقم ) ،1-833-707-3129 (TTY: 711بداية من الساﻌة  8صباحا حتﻯ الساﻌة 8
مسا؏ ﻌلﻯ مدار األسبﻭع )ما ﻌدا أيام ﻌيد الشكر ﻭﻌيد الميﻼد( بداية من  1أكتﻭبر حتﻯ  31مارس ،ﻭمن
االثنين حتﻯ الخمﻌة )ما ﻌدا أيام اإلخازات( من  1أبريل حتﻯ  30سبتمبر .المكالمة مخانية .لمزيد من
المؼلومات ،تﻑضل بزيارة ﻫذا المﻭقغ .shop.anthem.com/medicare/ca
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امﻑﺹل  :6ما امؼﻱ ﺕغﻑػه مؿاةل أعوﻱ ﺗ
اموﺹﻑاﺕ امطبﻱ ﺗ من  Medicareو
Medi-Cal

 .Dاللقاحات
رسالة مهمة حول ما تدفعه مقابل اللقاحات  -تغطي خطتنا معظم لقاحات الجزء  Dببرنامج Medicare
من أجلك دون تكلفة .يوجد جزءان متعلقان بتغطيتنا للقاحات الجزء  Dمن برنامج :Medicare

 .1الخز؏ األﻭل من التﻐطية مرصص لتكلﻑة اللﻗاح نفسو .التطﻌيم ﻫﻭ ﻌقار ﻭصﻑة طبية.
 .2الخز؏ الثانﻱ من التﻐطية مرصص لتكلﻑة إػطائك خرػة اللﻗاح .ﻌلﻯ سبيل المثال؍ أحيانا قد
تحصل ﻌلﻯ اللقاح ﻑﻱ صﻭرة حقنة يﻌطيﻫا لك طبيبك.
 .D1ما تحتاج إلﻯ مؼرفتو ﻗبل الحصول ػلﻯ لﻗاح
نﻭصيك باالتصال بنا ﻌلﻯ ردمات األﻌضا؏ إذا أردت الحصﻭل ﻌلﻯ لقاح ما.
• يمكننا أن نربرك بكيﻑية تﻐطية اللقاح الراص بك من خانب رطتنا.

?

إذا كانت لديك أﻱ أسئلة ،يرخﻯ االتصال بمسؤﻭلﻱ Anthem MediBlue Full Dual Advantage
) (HMO D-SNPﻌلﻯ الرقم ) ،1-833-707-3129 (TTY: 711بداية من الساﻌة  8صباحا حتﻯ الساﻌة 8
مسا؏ ﻌلﻯ مدار األسبﻭع )ما ﻌدا أيام ﻌيد الشكر ﻭﻌيد الميﻼد( بداية من  1أكتﻭبر حتﻯ  31مارس ،ﻭمن
االثنين حتﻯ الخمﻌة )ما ﻌدا أيام اإلخازات( من  1أبريل حتﻯ  30سبتمبر .المكالمة مخانية .لمزيد من
المؼلومات ،تﻑضل بزيارة ﻫذا المﻭقغ .shop.anthem.com/medicare/ca
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اىكصو  :7مطاىبجوا بضقع قاثوعة حصيت غيﻳها مقابو أصوﻳة أو سضمات ملموىة
قي اىجغطﻳة
مﻗدمة
يربرك ﻫذا الﻑصل بطريقة ﻭﻭقت إرسال ﻑاتﻭرة لنا لطلب السداد .ﻭيربرك أيضا بكيﻑية تقديم التماس إذا لم
تﻭاﻑق ﻌلﻯ قرار التﻐطية .ﻭتظﻫر المصطلحات الرئيسية ﻭتﻌريﻑاتﻫا ﻑﻱ الﻑصل األرير من كتيب األﻌضا؏
الراص بك.

خدول المحتويات
 .Aمطامبﺕنا ةامغﻑع مؿاةل امظغماﺕ أو اﻷعوﻱ ﺗ امظاﺹ ﺗ ةك 154 ...................................................
 .Bإؽكال طوب عﻑع إمﻱنا 156 .....................................................................................
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 .Dاﻻمﺕماكاﺕ 157 ................................................................................................

?

إذا كانت لديك أﻱ أسئلة ،يرخﻯ االتصال بمسؤﻭلﻱ Anthem MediBlue Full Dual Advantage
) (HMO D-SNPﻌلﻯ الرقم ) ،1-833-707-3129 (TTY: 711بداية من الساﻌة  8صباحا حتﻯ الساﻌة 8
مسا؏ ﻌلﻯ مدار األسبﻭع )ما ﻌدا أيام ﻌيد الشكر ﻭﻌيد الميﻼد( بداية من  1أكتﻭبر حتﻯ  31مارس ،ﻭمن
االثنين حتﻯ الخمﻌة )ما ﻌدا أيام اإلخازات( من  1أبريل حتﻯ  30سبتمبر .المكالمة مخانية .لمزيد من
المؼلومات ،تﻑضل بزيارة ﻫذا المﻭقغ .shop.anthem.com/medicare/ca
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الفصل  :7مطالبتنا بدفع فاتورة حصلت
غوﻱها مؿاةل أعوﻱ ﺗ أو دغماﺕ موموم ﺗ
ﻑﻱ امﺕهطﻱ ﺗ

 .Aمطالبتنا بالدفغ مﻗابل الردمات أو األدوية الراصة بك
يخب ﻌلﻯ مقدمﻱ الردمات دارل الشبكة إصدار ﻑاتﻭرة مﻭخﻫة للرطة الصحية للمطالبة بدﻑغ تكلﻑة األدﻭية
ﻭالردمات المشمﻭلة الراصة بك التﻱ تلقيتﻫا بالﻑﻌل .ﻭسيتﻌاﻭن مقدم الردمة بالشبكة مغ الرطة الصحية .إذا
تلﻗيت فاتورة مﻗابل الحصول ػلﻯ أدوية أو رػاية صحية ،فﻼ تدفؼﻬا وأرسلﻬا لنا .إلرسال ﻑاتﻭرة إلينا،
راخغ الﻗسم .B
• إذا كنا نﻐطﻱ الردمات أﻭ األدﻭية ،ﻑسندﻑغ لمقدم الردمات مباشرة.
• إذا كنا نﻐطﻱ الردمات أﻭ األدﻭية ،ﻭقد دﻑﻌت الﻑاتﻭرة بالﻑﻌل ،ﻑمن حقك استرداد أمﻭالك.
• إذا كنا ال نﻐطﻱ الردمات أﻭ األدﻭية ،ﻑسنربرك بذلك.
اتصل بردمات األﻌضا؏ إذا كانت لديك أﻱ استﻑسارات .ﻭﻑﻱ حال حصﻭلك ﻌلﻯ ﻑاتﻭرة ﻭكنت ال تﻌلم ما
يخب ﻌليك ﻑﻌلو ،ﻑيمكننا مساﻌدتك .يمكنك أيضا االتصال إذا أردت إربارنا بمﻌلﻭمات حﻭل طلب دﻑغ
أرسلتو بالﻑﻌل إلينا.
ﻑيما يلﻱ أمثلة ﻌلﻯ األﻭقات التﻱ يمكنك مطالبتنا رﻼلﻫا برد األمﻭال إليك أﻭ دﻑغ ﻑاتﻭرة حصلت ﻌليﻫا:
 .1ػند حصولك ػلﻯ رػاية صحية طارئة أو ضرورية ػاخلة من مﻗدم ردمات من رارج
الشبكة .راخغ الفصل  ،3الﻗسم  ،D4الصفحة .42
اطلب من مقدم الردمات إرسال الﻑاتﻭرة لنا.
• ﻑﻱ حال قيامك بدﻑغ المبلﻎ بالكامل ﻌند حصﻭلك ﻌلﻯ الرﻌاية ،اطلب منا رد المبلﻎ لك.
أرسل إلينا الﻑاتﻭرة ﻭدليل أﻱ سداد قمت بو.
• قد تحصل ﻌلﻯ ﻑاتﻭرة من مقدم الردمات الذﻱ يطالب بسداد ما تﻌتقد أنك لست مدينا بو.
أرسل إلينا الﻑاتﻭرة ﻭدليل أﻱ سداد قمت بو.
 oإذا كان يخب الدﻑغ لمقدم الردمات ،ﻑسندﻑغ لو مباشرة.
 oإذا كنت قد دﻑﻌت بالﻑﻌل مقابل الردمة ،ﻑسنرد لك ما دﻑﻌتو.

• راخغ الفصل  5فﻱ كتيب األػضا؏ الراص بك لمﻌرﻑة المزيد ﻌن الصيدليات رارج الشبكة.
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 .2ػندما يرسل مﻗدم الردمات التابغ للشبكة فاتورة لك
يخب ﻌلﻯ مقدمﻱ الردمات التابﻌين للشبكة دائما إرسال الﻑاتﻭرة إلينا .أظﻫر بطاقة ﻫﻭية الرطة
راصتك ﻌند ذﻫابك للحصﻭل ﻌلﻯ أﻱ ردمات أﻭ ﻭصﻑات طبية .تحدث ﻌملية إصدار ﻑﻭاتير
ﻐير مناسبة أﻭ ﻐير صحيحة ،ﻌندما يحاسبك مقدم ردمات )مثل طبيب أﻭ مستشﻑﻯ( بأكثر من
مبلﻎ تقاسم التكاليﻑ للرطة مقابل الردمات الذﻱ نقدمو .اتصل بردمات األػضا؏ إذا حصلت ػلﻯ
أﻱ فواتير .ال تدفغ الفاتورة.
• ألننا ندﻑغ التكلﻑة الكاملة لردماتك ،ﻑأنت لست مسؤﻭال ﻌن سداد أﻱ تكاليﻑ .ﻭيبنﻐﻱ لمقدمﻱ
الردمات ﻌدم إرسال أﻱ ﻑﻭاتير لك مقابل ﻫذه الردمات.
• متﻯ تحصل ﻌلﻯ ﻑاتﻭرة من مقدم ردمات تابغ للشبكة ،ﻑأرسل لنا الﻑاتﻭرة .ﻭسنتصل بمقدم
الردمات مباشرة ﻭسنﻫتم بالمشكلة.
• ﻑﻱ حال سددت بالﻑﻌل ﻑاتﻭرة من مقدم ردمات دارل الشبكة ،ﻑأرسل إلينا الﻑاتﻭرة ﻭدليل أﻱ
سداد قمت بو .ﻭسنرد ما دﻑﻌتو مقابل :الحصﻭل ﻌلﻯ ردماتك المشمﻭلة ﻑﻱ التﻐطية.
 .3ػند استردام صيدلية رارج الشبكة لصرؽ أدوية وصفة طبية
إذا ذﻫبت إلﻯ صيدلية رارج الشبكة ،ﻑسيتﻌين ﻌليك دﻑغ التكلﻑة الكاملة مقابل أدﻭية الﻭصﻑة الطبية.
• ﻑﻱ حاالت قليلة ﻑقط ،سنﻐطﻱ الﻭصﻑات الطبية المصرﻭﻑة من صيدليات رارج الشبكة.
أرسل إلينا نسرة من اإليصال الراص بك ﻌند مطالبتنا برد التكلﻑة إليك.

• راخغ الفصل  5ﻑﻱ كتيب األﻌضا؏ الراص بك لمﻌرﻑة المزيد ﻌن الصيدليات رارج الشبكة.
 .4ػند ﻗيامك بدفغ التكلفة الكاملة ألدوية وصفة طبية ألنك ال تحمل بطاﻗة ﻬوية الرطة مؼك
إذا لم يكن لديك بطاقة ﻫﻭية الرطة ،ﻑيمكنك أن تطلب من الصيدلية االتصال بنا أﻭ البحث ﻌن
مﻌلﻭمات تسخيل الرطة الراص بك.
• إذا كانت الصيدلية ﻐير قادرة ﻌلﻯ الحصﻭل ﻌلﻯ المﻌلﻭمات ﻌلﻯ الﻑﻭر ،ﻑقد يتﻌين ﻌليك دﻑغ
التكلﻑة الكاملة للﻭصﻑة الطبية بنﻑسك أﻭ الذﻫاب ﻭالﻌﻭدة إلﻯ الصيدلية ببطاقة رطتك مرة أررﻯ.
• أرسل إلينا نسرة من اإليصال الراص بك ﻌند مطالبتنا برد التكلﻑة إليك.

?
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ﻑﻱ امﺕهطﻱ ﺗ

 .5ػند ﻗيامك بدفغ التكلفة الكاملة ألدوية الوصفة الطبية ػير المشمول بالتؼطية
قد تدﻑغ التكلﻑة الكاملة لدﻭا؏ ﻭصﻑة طبية ألن الدﻭا؏ ﻐير مشمﻭل بالتﻐطية.
• قد ال يكﻭن الدﻭا؏ مدرخا ﻑﻱ قائمة األدﻭية المشمﻭلة ﻑﻱ التﻐطية )قائمة األدﻭية( ﻌلﻯ
مﻭقﻌنا اإللكترﻭنﻱ ،أﻭ قد يكﻭن لو مطلب أﻭ قيد ال تﻌرﻑو أﻭ ال تﻌتقد أنو ينطبق ﻌليك .إذا
قررت الحصﻭل ﻌلﻯ الدﻭا؏ ،ﻑقد تحتاج إلﻯ دﻑغ تكلﻑتو الكاملة.
 oإذا لم تدﻑغ مقابل الدﻭا؏ ،لكنك تظن أنو راضغ للتﻐطية ،يمكنك طلب اتراذ قرار
للتﻐطية )راخغ الفصل  9من كتيب األﻌضا؏ راصتك(.
 oإذا كنت تﻌتقد أنت ﻭطبيبك أﻭ مقدم ﻭصﻑات طبية آرر أنك بحاخة إلﻯ الدﻭا؏ ﻌلﻯ الﻑﻭر ،يمكنك
طلب اتراذ قرار سريغ للتﻐطية )راخغ الفصل  9من كتيب األﻌضا؏ راصتك(.
• أرسل إلينا نسرة من اإليصال الراص بك ﻌند مطالبتنا برد التكلﻑة إليك .ﻑﻱ بﻌض
الحاالت ،قد نحتاج إلﻯ الحصﻭل ﻌلﻯ مزيد من المﻌلﻭمات من طبيبك أﻭ ﻭاصﻑ أدﻭية آرر
لرد المبلﻎ الذﻱ دﻑﻌتو للحصﻭل ﻌلﻯ الدﻭا؏.
ﻌند إرسالك طلب دﻑغ إلينا ،سنراخﻌو ﻭنترذ قرارا حﻭل ما إذا كان يخب تﻐطية الردمة أﻭ الدﻭا؏ .يسمﻯ
ذلك إصدار "قرار تﻐطية" .إذا قررنا أنو يخب تﻐطية الردمة أﻭ الدﻭا؏ ،ﻑسﻭﻑ نتحمل تكلﻑة ذلك.
ﻑﻱ حال رﻑضنا طلبك بالسداد ،يمكنك تقديم التماس برصﻭص قرارنا .لمﻌرﻑة طريقة تقديم التماس ،راخغ
الفصل  9ﻑﻱ كتيب األﻌضا؏ الراص بك.

 .Bإرسال طلب دفغ إلينا
أرسل إلينا ﻑاتﻭرتك ﻭدليل أﻱ سداد قمت بو .دليل السداد قد يكﻭن نسرة من شيك كتبتو أﻭ إيصال من مقدم
ردمات .من الخيد االحتفاظ بنسرة من فاتورتك وإيصاالتك لسخﻼتك .يمكنك طلب المساﻌدة من منسق
الرﻌاية الراص بك.
حرصا منا ﻌلﻯ الحصﻭل ﻌلﻯ خميغ المﻌلﻭمات التﻱ نحتاخﻫا التراذ القرار ،يمكنك مل؏ نمﻭذج المطالبة
لطلب الدﻑغ.
• لست مخبرا ﻌلﻯ استردام النمﻭذج ،لكنو يساﻌدنا ﻌلﻯ مﻌالخة المﻌلﻭمات بصﻭرة أسرع.
• يمكنك الحصﻭل ﻌلﻯ النمﻭذج من مﻭقﻌنا ﻌلﻯ الﻭيب  shop.anthem.com/medicare/caأﻭ
يمكنك االتصال بقسم ردمات األﻌضا؏ ﻭطلب النمﻭذج منﻫم.

?
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أرسل طلب السداد الراص بك ﻌبر البريد مغ أﻱ ﻑﻭاتير أﻭ إيصاالت إلﻯ ﻫذا الﻌنﻭان:
Anthem Blue Cross
P.O. Box 366
Artesia, CA 90702-0366

 .Cﻗرارات التؼطية
ػندما نستلم طلبك بالسداد ،فسنترذ ﻗرار التؼطية .يؼنﻱ ذلك أننا سنحدد ما إذا كانت رطتنا تؼطﻱ الردمة،
أو الؼنص ،أو الدوا؏ الراص بك .سنحدد أيضا المبلﻎ ،إذا ﻭخد ،الذﻱ يخب ﻌليك دﻑﻌو.
• سنربرك ﻑﻱ حال احتخنا إلﻯ مزيد من المﻌلﻭمات منك.
• إذا قررنا أن رطتنا تشمل الردمة ،أﻭ الﻌنصر ،أﻭ الدﻭا؏ بالتﻐطية ﻭأنك قد اتبﻌت خميغ
القﻭاﻌد للحصﻭل ﻌلﻯ ذلك ،ﻑسندﻑغ مقابل ذلك .إذا دﻑﻌت بالﻑﻌل مقابل الردمة أﻭ الدﻭا؏،
ﻑسنرسل شيكا إليك ﻌبر البريد بقيمة ما دﻑﻌتو .إذا لم تدﻑغ ،ﻑسندﻑغ لمزﻭد الردمة مباشرة.
يﻭضح الفصل  3من كتيب األﻌضا؏ لديك قﻭاﻌد حصﻭلك ﻌلﻯ الردمات الراضﻌة للتﻐطية .يﻭضح الفصل
 5من كتيب األﻌضا؏ لديك قﻭاﻌد خﻌل أدﻭية الﻭصﻑات الطبية التﻱ يﻐطيﻫا الخز؏  Dﻑﻱ برنامح
 Medicareراضﻌة للتﻐطية.
• إذا قررنا ﻌدم الدﻑغ مقابل الردمة أﻭ الدﻭا؏ ،ﻑسنرسل رطابا يﻭضح لك أسباب ذلك.
سيﻭضح لك الرطاب أيضا حقﻭقك ﻑﻱ تقديم التماس.
• لمﻌرﻑة المزيد حﻭل قرارات التﻐطية ،راخغ الفصل  9الﻗسم .E

 .Dااللتماسات
إذا اﻌتقدت أننا قد ارتكبنا رطأ برﻑض طلب السداد الراص بك ،ﻑيمكنك أن تطلب منا تﻐيير قرارنا .ﻭﻫذا
يطلق ﻌليو "تقديم التماس" .يمكنك أيضا تقديم التماس ﻑﻱ حال ﻌدم مﻭاﻑقتك ﻌلﻯ المبلﻎ الذﻱ ندﻑﻌو.
ﻫناك إخرا؏ات ﻭمﻭاﻌيد نﻫائية مﻑصلة لﻌملية تقديم االلتماسات الرسمية .لمﻌرﻑة المزيد ﻌن االلتماسات،
راخغ الفصل  9فﻱ كتيب األػضا؏ الراص بك.
• إذا أردت تقديم التماس برصﻭص رد ما دﻑﻌتو نظير ردمة رﻌاية صحية ،ﻑراخغ الﻗسم .F
• إذا أردت تقديم التماس برصﻭص رد ما دﻑﻌتو مقابل دﻭا؏ ،ﻑراخغ الﻗسم .G

?
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اىكصو  :8حقوفك ومشؤوىﻳاثك
مﻗدمة
يشتمل ﻫذا الﻑصل ﻌلﻯ حقﻭقك ﻭمسؤﻭلياتك بصﻑتك ﻌضﻭا ﻑﻱ الرطة .يخب أن نحترم حقﻭقك .ﻭتظﻫر
المصطلحات الرئيسية ﻭتﻌريﻑاتﻫا ﻑﻱ الﻑصل األرير من كتيب األﻌضا؏ الراص بك.
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 سؿوؾك وملؤومﻱاﺕك:8 امﻑﺹل

 كﺕﻱب اﻷغضاؠAnthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)

A. Your right to get services and information in a way that meets
your needs
We must ensure all services are provided to you in a culturally competent and
accessible manner. We must also tell you about our 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 free interpreter services available to 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. To obtain materials in one of
these alternative formats, please call 1-833-707-3129 or write to
Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP) P.O. Box 60007,
Los Angeles, CA 90060-0007.
o 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.
o 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 shop.anthem.com/medicare/ca.
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If you have 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.

•

U.S. Department of Health and Human Services, Office for Civil Rights
at 1-800-368-1019. TTY users should call 1-800-537-7697.

•

Medi-Cal Office of Civil Rights at 916-440-7370. TTY users should call 711.

A. Su derecho a recibir servicios e informaciࡴn de una manera que
satisfaga sus necesidades
Debemos asegurarnos de que se le proporcionen todos los servicios de una forma
culturalmente adecuada y accesible. Tambiࡴn debemos informarle sobre los beneficios
del plan y sus derechos de manera que pueda entender. Debemos brindarle
informaciࡴn sobre sus derechos cada aࡴo que usted estࡴ en nuestro plan.
•

Para obtener informaciࡴn que pueda entender, llame a Servicios para Miembros.
Nuestro plan tiene servicios de interpretaciࡴn gratuitos disponibles para
responder las preguntas en diferentes idiomas.

•

Nuestro plan tambiࡴn puede brindarle materiales en otros idiomas ademࡴs del
espaࡴol y en formatos como letra grande, braille o audio. Para obtener
materiales en uno de estos formatos alternativos, llame al 1-833-707-3129
o escriba a Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)
P.O. Box 60007, Los Angeles, CA 90060-0007.
o Para obtener informaciࡴn que pueda entender, llame a Servicios para
Miembros. Nuestro plan cuenta con personas que pueden responder las
preguntas en diferentes idiomas. Tambiࡴn puede brindarle materiales en
otros idiomas, ademࡴs del espaࡴol, y en formatos como letra grande,
braille o audio. Puede llamar a Servicios para Miembros y pedir que le
envࡴen los materiales en espaࡴol, chino, armenio, coreano, ruso,
vietnamita, farsi, tagalo, khmer o ࡴrabe.
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o Puede recibir este documento de forma gratuita en otros idiomas
y formatos, como en letra grande, braille o audio. Llame a Servicios
para Miembros al nࡴmero que figura en la parte inferior de esta
pࡴgina. Cuando llame, indique si se trata de un pedido regular.
Eso quiere decir que, todos los aࡴos, enviaremos los mismos
documentos en el formato e idioma solicitados. Puede llamarnos para
cambiar o cancelar el pedido regular. Tambiࡴn puede encontrar los
documentos en lࡴnea, en shop.anthem.com/medicare/ca.
Si tiene dificultades para recibir informaciࡴn de nuestro plan debido a
limitaciones de idioma o a una discapacidad, y desea presentar una queja, puede
comunicarse con:
•

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.

•

La Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Salud y Servicios
Humanos (HHS) de los Estados Unidos al 1-800-368-1019. Los usuarios
de TTY deben llamar al 1-800-537-7697.

•

La Oficina de Derechos Civiles al 916-440-7370. Los usuarios de TTY deben
llamar al 711.

A. 您以滿足您需求的方式獲得服務和資訊的權利
我們必須確保以符合您的文化習慣和無障礙的方式向您提供所有服務。我們還必須以您能
夠瞭解的方式告知您本計劃的福利以及您的權利。在您加入本計畫期間，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。我們的計劃提供免費口譯
服務，可以用不同語言回答問題。

•

本計畫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。
要獲得其中一種替代格式的材料，請致電 1-833-707-3129 或寫信至
Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP) P.O. Box 60007,
Los Angeles, CA 90060-0007。
o

如欲以您能夠了解的方式取得資訊，請致電會員服務部。我們的計劃有可以
用不同語言回答問題的人員。我們的計劃也給予您英語以外的語言和大字型
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。
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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，請告知我們您
是否希望這是一項常規訂單。這意味著我們每年都會以您要求的格式和語言
發送相同的文件。您也可以致電我們更改或取消長期訂單。您也可以從
shop.anthem.com/medicare/ca 在線上尋找您的文件。

如果您因為語言問題或殘疾而無法從我們的計劃中獲得資訊，並且您想提出投訴，
請致電：
•

Medicare，電話是 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227)。您可每週 7 天，
每天 24 小時撥打該電話。聼障專綫使用者可以致電 1-877-486-2048。

•

美國衛生與大眾服務部民權辦公室，電話是 1-800-368-1019。聼障專綫使用者可
以致電 1-800-537-7697。

•

Medi-Cal 民權辦公室，電話是 916-440-7370。聼障專綫使用者可以致電 711。

A. Quyền được nhận cࡴc dịch vụ vࡴ thࡴng tin theo cách ph hợp với
nhu cầu của quý vị
Chúng t{i phải đảm bảo tất cả các dịch vụ được cung cấp cho quý vị theo cách phû
hợp với văn hya vâ dễ tiếp cận. Chúng t{i cũng phải cho quý vị biết các quyền lợi của
chương trînh của chúng t{i vâ quyền của quý vị theo cách mâ quý vị cy thể hiểu được.
Chúng t{i phải th{ng báo về các quyền của quý vị mỗi năm khi quý vị tham gia chương
trînh của chúng t{i.
•

Để được nhận thࡴng tin theo cách mâ quý vị cy thể hiểu được, xin gọi cho Ban
Dịch vụ Thânh viên. Chương trînh của chúng t{i cy các dịch vụ th{ng dịch viên
miễn phí để trả lời các cãu hỏi bằng các ng{n ngữ khác nhau.

•

Chương trînh chúng tࡴi cũng cy thể cung cấp cho quý vị các tâi liệu bằng những
ngࡴn ngữ khác ngoâi Tiếng Anh ở các dạng thức như chữ in lớn, chữ nổi Braille,
hoặc ãm thanh. Để nhận tâi liệu ở một trong các định dạng thay thế nây, vui lzng
gọi 1-833-707-3129 hoặc viết thư cho Anthem MediBlue Full Dual Advantage
(HMO D-SNP) P.O. Box 60007, Los Angeles, CA 90060-0007.
o

Để được nhận thࡴng tin theo cách mâ quý vị cy thể hiểu được, xin gọi cho
Ban Dịch vụ Thânh viên. Chương trînh của chúng t{i cy những người cy
thể trả lời các cãu hỏi bằng các ng{n ngữ khác nhau. Chương trînh chúng
tࡴi cũng cy thể cung cấp cho quý vị các tâi liệu bằng những ngࡴn ngữ
khác ngoâi Tiếng Anh ở các dạng thức như chữ in lớn, chữ nổi Braille,
hoặc ãm thanh. Quý vị cy thể gọi Ban Dịch vụ Thânh viên vâ yêu cầu gửi
các tâi liệu cho quý vị bằng tiếng Tãy Ban Nha, tiếng Trung, tiếng
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Armenia, tiếng Hân, tiếng Nga, tiếng Việt, tiếng Ba Tư, tiếng Tagalog,
tiếng Khmer hay tiếng Ả-rập.
o

Quý vị cy thể yࡴu cầu cung cấp miễn phí tâi liệu nây ở các ng{n ngữ vâ
dạng thức khác, như chữ in lớn, chữ nổi braille hoặc ãm thanh. Gọi Ban
Dịch vụ Thânh viên theo số được ghi ở cuối trang nây. Khi gọi điện, hãy
cho chúng t{i biết nếu quý vị muốn yêu cầu lệnh thường trực. Điều nây cy
nghĩa lâ chúng t{i sẽ gửi các tâi liệu tương tự theo định dạng vâ ng{n ngữ
yêu cầu hâng năm. Quý vị cũng cy thể gọi cho chúng t{i để thay đổi hoặc
hủy bỏ yêu cầu lệnh thường trực. Quý vị cũng cy thể tîm thấy các tâi liệu
của mînh tại shop.anthem.com/medicare/ca.

Nếu quý vị gặp khó khăn khi tiếp nhận thࡴng tin từ chương trình ch~ng tࡴi
do bất đồng ngࡴn ngữ hay khuyết tật vâ quý vị muốn khiếu nại, vui lông gọi:
•

Medicare theo số 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227). Quý vị cy thể gọi đến vâo
24 giờ trong ngây, 7 ngây trong tuần. Người dûng TTY xin gọi 1-877-486-2048.

•

Sở Y tế vâ các Dịch vụ Nhãn sinhỳ, Văn phzng Quyền C{ng dãn theo số
1-800-368-1019. Người dûng TTY xin gọi 1-800-537-7697.

•

Medi-Cal Văn phzng Quyền C{ng dãn theo số 916-440-7370. Người dûng
TTY xin gọi 711.

A. Ang iyong karapatan na makakuha ng mga serbisyo at
impormasyon sa paraang nakakatugon sa iyong mga
pangangailangan
Dapat naming tiyakin na ang lahat ng mga serbisyo ay ibinibigay sa iyo sa isang
kultural na kakayahan at naa-access na paraan. Dapat din naming sabihin sa iyo ang
tungkol sa mga benepisyo ng aming plano at ang iyong mga karapatan sa paraang
mauunawaan mo. Dapat naming sabihin sa iyo ang tungkol sa iyong mga karapatan
bawat taon na ikaw ay nasa aming plano.
•

Upang makakuha ng impormasyon sa paraang mauunawaan mo, tawagan ang
Mga Serbisyo sa Miyembro. Ang aming plano ay may mga libreng serbisyo ng
interpreter na magagamit upang sagutin ang mga tanong sa iba't ibang wika.

•

Ang aming plano ay maaari ding magbigay sa iyo ng mga materyales sa mga
wika maliban sa Ingles at sa mga format tulad ng malaking print, braille, o audio.
Upang makakuha ng mga materyales sa isa sa mga alternatibong format na ito,
mangyaring tumawag sa 1-833-707-3129 o sumulat sa Anthem MediBlue
Full Dual Advantage (HMO D-SNP) P.O. Box 60007, Los Angeles,
CA 90060-0007.
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o

Upang makakuha ng impormasyon sa paraang mauunawaan mo, tawagan
ang Mga Serbisyo sa Miyembro. Ang aming plano ay may mga taong
makakasagot sa mga tanong sa iba't ibang wika. Ang aming plano ay
maaari ding magbigay sa iyo ng mga materyal sa mga wika maliban sa
Ingles at sa mga format tulad ng malalaking print, braille, o audio. Maaari
kang tumawag sa Member Services at humiling na magpadala sa iyo ng
mga materyales sa Spanish, Chinese, Armenian, Korean, Russian,
Vietnamese, Farsi, Tagalog, Khmer o Arabic.

o

Makukuha mo ang dokumentong ito nang libre sa iba pang wika at format
tulad ng malalaking letra, braille, o audio. Tumawag sa Member Services
sa numerong nakalista sa ibaba ng page na ito. Kapag tumatawag,
ipaalam sa amin kung gusto mo itong maging standing order. Ibig sabihin,
ipapadala namin ang parehong mga dokumento sa iyong hiniling na
format at wika bawat taon. Maaari mo rin kaming tawagan para baguhin
o kanselahin ang isang standing order. Maaari mo ring mahanap ang
iyong mga dokumento online sa shop.anthem.com/medicare/ca.

Kung nahihirapan kang makakuha ng impormasyon mula sa aming plano dahil
sa mga problema sa wika o kapansanan at gusto mong maghain ng reklamo,
tumawag sa:
•

Medicare sa 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227). Maaari kang tumawag 24 oras
sa isang araw, 7 araw sa isang linggo. Ang mga gumagamit ng TTY ay dapat
tumawag sa 1-877-486-2048.

•

U.S. Department of Health and Human Services, Office for Civil Rights sa
1-800-368-1019. Ang mga gumagamit ng TTY ay dapat tumawag sa
1-800-537-7697.

•

Medi-Cal Office of Civil Rights sa 916-440-7370. Ang mga gumagamit ng
TTY ay dapat tumawag sa 711.

A. 가입자는 요구 사항에 맞는 방식으로 서비스와 정보를 얻을 권리를
가집니다.
모든 서비스는 문화적 수준에 부합하고 접근성 있는 방식으로 제공되어야 하며,
가입자가 이해할 수 있는 방법으로 플랜의 혜택 및 가입자 권리를 설명해야 합니다. 또한
가입자가 당사 플랜에 가입한 후 매년 가입자의 권리에 대해 알려야 합니다.
•

가입자가 이해할 수 있는 방식으로 정보를 얻으려면 가입자 서비스부로 전화해
주십시오. 당사 플랜에는 다양한 언어로 질문에 답변해줄 통역사 서비스가
있습니다.
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또한 대형 활자체, 점자, 오디오와 같은 형식과 영어 이외의 언어로 된 자료를
제공해드릴 수도 있습니다. 이러한 대안적 형식으로 자료를 제공 받으려면
1-833-707-3129 번으로 전화하시거나 Anthem MediBlue Full Dual Advantage
(HMO D-SNP)에 P.O. Box 60007, Los Angeles, CA 90060-0007 의 주소로
편지를 보내주십시오.
o

가입자가 이해할 수 있는 방식으로 정보를 얻으려면 가입자 서비스부로
전화해 주십시오. 당사 플랜에는 다양한 언어로 질문에 답변해줄 담당자가
있습니다. 당사 플랜은 대형 활자체, 점자, 오디오와 같은 형식과 영어
이외의 언어로 된 자료를 제공해드릴 수도 있습니다. 가입자 서비스부에
전화하여 스페인어, 중국어, 아르메니아어, 한국어, 러시아어, 베트남어,
페르시아어, 타갈로그어, 크메르어 또는 아랍어로 이러한 자료를 요청할
수 있습니다.

o

본 문서는 대형 활자체, 점자 또는 오디오와 같은 기타 언어 및 형식으로
무료로 제공해 드릴 수 있습니다. 이 페이지 하단에 열거된 번호로 가입자
서비스부에 전화해 주세요. 전화를 거실 때 다른 형식 또는 언어에 대한
귀하의 요청이 향후에도 상시 지시로 적용되기를 원하시는지 알려주세요.
그렇게 원하시면 요청하신 형식과 언어로 매년 동일한 서류를 보내드릴
것입니다. 상시 지시를 변경하거나 취소하려면 저희에게 연락하시면
됩니다. 필요한 서류는 shop.anthem.com/medicare/ca 에서 온라인으로도
확인하실 수 있습니다.

언어 문제나 장애로 인해 당사 플랜으로부터 정보를 얻는 데 문제가 있어 불만을
제기하실 경우, 연락하실 수 있는 전화번호는 다음과 같습니다.
•

Medicare: 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227)번. 주 7 일 하루 24 시간 언제든
문의하실 수 있습니다. TTY 사용자는 1-877-486-2048 번을 이용해 주십시오.

•

미국 보건 복지부, 시민권 사무소: 1-800-368-1019 번. TTY 사용자는
1-800-537-7697 번을 이용해 주십시오.

•

Medi-Cal 시민권 사무소: 916-440-7370 번. TTY 사용자는 711 번을 이용해
주십시오.
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A. Ձեր իրավունքը ստանալու ծառայությունները և տեղեկություններն
այնպես, որ բավարարեն ձեր կարիքները
Մենք պետք է ապահովենք, որ բոլոր ծառայությունները ձեզ տրամադրվեն
մշակութային առումով գրագետ և մատչելի ձևով: Մենք պետք է նաև ձեզ
տեղեկացնենք մեր ծրագրի նպաստների և ձեր իրավունքների մասին այնպես, որ
դուք կարողանաք հասկանալ: Մենք պետք է պատմենք ձեզ ձեր իրավունքների
մասին յուրաքանչյուր տարի, երբ դուք գտնվում եք մեր ծրագրում:
•

Որպեսզի ստանաք տեղեկություն ձեզ համար ընկալելի ձևով, զանգահարեք
Անդամների սպասարկման կենտրոն: Մեր ծրագիրն ունի անվճար
թարգմանչական ծառայություններ տարբեր լեզուներով հարցերին
պատասխանելու համար:

•

Մեր ծրագիրը կարող է նյութերը տրամադրել նաև այլ լեզուներով (բացի
անգլերենից) և այնպիսի ձևաչափերով, ինչպիսիք են՝ մեծ չափերով տպագիր,
բրալյան կամ աուդիո տարբերակները: Այս այլընտրանքային ձևաչափերից
որևէ մեկով նյութեր ձեռք բերելու համար զանգահարեք 1-833-707-3129 կամ
գրեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage-ին (HMO D-SNP) P.O. Box 60007,
Los Angeles, CA 90060-0007։
o

Որպեսզի ստանաք տեղեկություն ձեզ համար ընկալելի ձևով,
զանգահարեք Անդամների սպասարկման կենտրոն: Մեր ծրագրում կան
մարդիկ, ովքեր կարող են պատասխանել հարցերին տարբեր
լեզուներով: Մեր ծրագիրը կարող է նաև ձեզ նյութեր տրամադրել
անգլերենից բացի այլ լեզուներով և ձևաչափերով, ինչպիսիք են խոշոր
տպագիր, բրալյան կամ աուդիո տարբերակները: Կարող եք
զանգահարել Անդամների սպասարկման կենտրոն և խնդրել, որպեսզի
այս տեղեկատվությունը ձեզ ուղարկվի իսպաներեն, չինարեն, հայերեն,
կորեերեն, ռուսերեն, վիետնամերեն, պարսկերեն, թագալերեն, քմերեն
կամ արաբերեն լեզուներով:

o

Դուք կարող եք անվճար ստանալ այս փաստաթուղթն այլ լեզուներով և
ձևաչափերով, ինչպես օրինակ՝ խոշոր տառատեսակով
տպագրությունը, բրալյան ձևաչափը կամ ձայնագրությունը:
Զանգահարեք Անդամների սպասարկման կենտրոն այս էջի ներքևում
նշված հեռախոսահամարով: Զանգահարելիս տեղեկացրեք մեզ՝ արդյոք
ցանկանում եք, որ դա մշտական պահանջ լինի: Սա նշանակում է,
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որ մենք ամեն տարի նույն փաստաթղթերը կուղարկենք ձեր պահանջած
ձևաչափով և լեզվով: Կարող եք նաև զանգահարել մեզ՝ մշտական
պահանջը փոխելու կամ չեղարկելու համար: Դուք կարող եք նաև գտնել
ձեր փաստաթղթերն առցանց՝ shop.anthem.com/medicare/ca:
Եթե լեզվական խնդիրներ կամ հաշմանդամության պատճառով խնդիրներ
ունեք մեր ծրագրից տեղեկություններ ստանալու հետ, և ցանկանում եք բողոք
ներկայացնել, զանգահարեք.
Medicare 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227)։ Կարող եք զանգահարել օրը
24 ժամ, շաբաթը 7 օր: TTY-ից օգտվողները պետք է զանգահարեն՝
1-877-486-2048։

•

ԱՄՆ Առողջապահության և մարդկային ծառայությունների վարչության
Քաղաքացիական իրավունքների գրասենյակ՝ 1-800-368-1019: TTY-ից
օգտվողները պետք է զանգահարեն՝ 1-800-537-7697։

•

Medi-Cal Քաղաքացիական իրավունքների գրասենյակ՝ 916-440-7370։ TTY-ից
օգտվողները պետք է զանգահարեն՝ 711։

•

 .Aحق شما براﻯ دريافت ردمات و اطﻼػات بو گونواﻯ کو پاسرگوﻯ نيازىاﻯ شما باشد
بايد اطمينان حاصل کنيم کو ىمو ردمات بو شيوهای متناسب با ﻓرىنگتان و قابل دسترس بو شما ارا و
مۍشود .ىمچنين بايد درباره مزايای طرح و حقوق شما بو نحوی کو برای شما قابل درک باشد
اطﻼعرسانۍ کنيم .بايد ىر سال کو ػضو طرح ما ىستيد ،بو شما درباره حقوقتان اطﻼعرسانۍ کنيم.
• ةؾاڱ عؽﭕاغة اطﻼغاة ةه گونهاڱ ﮐه ةؾاڱ صما ؾاةل غهم ةاصغ ،ةا مؾﮐ دغماة اغضا ؏ماف
ةڰﭕؾﭕغ .عؽ طؾر ما مةؾحمان صػاوڲ ؽاﭕڰانڲ ولةنغ ﮐه مڲ؏واننغ ةه ؿةانواڱ مظةوى ةه
پؾكشواڱ صما پاكخ عونغ.
• طؾر ما ومﭽنﭕن مڲ؏وانغ اطﻼغاة موؽع نﭕاؿ صما ؽا ةه ؿةانواڱ نﭕؾ اؿ انڰوﭕلڲ و ةه غؾمةواڱ
گوناگون صامل ﭽاپ عؽصة ،دط ةؾﭕل ،ﭕا غاﭕل صو؏ڲ عؽ ادةﭕاؽ صما ؾؾاؽ عوغ .ةؾاڱ عؽﭕاغة
مطامب عؽ ﭕﮐڲ اؿ اﭕن غؾمةواڱ حاﭕڰ ﭕن ،مطػا ةا صماؽه ؏ 1-833-707-3129ماف ةڰﭕؾﭕغ ﭕا ةا
Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP) P.O. Box 60007,
 Los Angeles, CA 90060-0007مﮐا؏به ﮐنﭕغ.

?

إذا كانت لديك أي أسئلة ،يرخي االتصال بمسؤولي Anthem MediBlue Full Dual Advantage
) (HMO D-SNPػلي الرقم ) ،1-833-707-3129 (TTY: 711بداية من الساػة  8صباحا حتي الساػة 8
مسا؏ ػلي مدار األسبوع )ما ػدا أيام ػيد الشكر وػيد الميﻼد( بداية من  1أكتوبر حتي  31مارس ،ومن
االثنين حتي الخمﻌة )ما ػدا أيام اإلخازات( من  1أبريل حتي  30سبتمبر .المكالمة مخانية .لمزيد من
المؼلومات ،تﻓضل بزيارة ىذا الموقغ .shop.anthem.com/medicare/ca
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 oةؾاڱ عؽﭕاغة اطﻼغاة ةه گونهاڱ ﮐه ةؾاڱ صما ؾاةل غهم ةاصغ ،ةا مؾﮐ دغماة اغضا
؏ماف ةڰﭕؾﭕغ .طؾر ما صامل اغؾاعڱ اكة ﮐه مڲ؏واننغ ةه ؿةانواڱ مظةوى پاكظڰوڱ
كؤاﻻة صما ةاصنغ .ومﭽنﭕن اﭕن طؾر مڲ؏وانغ اطﻼغاة موؽع نﭕاؿ صما ؽا ةه
ؿةانواڱ نﭕؾ اؿ انڰوﭕلڲ و ةه غؾمةواڱ گوناگون صامل ﭽاپ عؽصة ،دط ةؾﭕل ،ﭕا
غاﭕل صو؏ڲ عؽ ادةﭕاؽ صما ؾؾاؽ عوغ .مڲ؏وانﭕغ ةا مؾﮐ دغماة اغضا ؏ماف ةڰﭕؾﭕغ و
عؽدواكة ﮐنﭕغ ؏ا مطامب موحوع ةه ؿةانواڱ اكپانﭕاﭕڲ ،ﭽﭕنڲ ،اؽمنڲ ،ﮐؾهاڱ،
ؽوكڲ ،وﭕةنامڲ ،غاؽكڲ؏ ،اگاموگ ،دمؾ ﭕا غؾةڲ ةؾاڱ صما اؽكال صونغ.
 .14مڲ؏وانﭕغ اﭕن كنغ ؽا ةهصوؽة ؽاﭕڰان عؽ ؿةانوا و غؾمةواڱ عﭕڰؾ ماننغ ﭽاپ
عؽصة ،دط ةؾﭕل ﭕا غؾمة صو؏ڲ عؽﭕاغة ﮐنﭕغ .ةا مؾﮐ دغماة اغضا ةه صماؽه
منغؽج عؽ پاﭕﭕن اﭕن صػشه ؏ماف ةڰﭕؾﭕغ .اگؾ مڲدواوﭕغ اﭕن عؽدواكة ؽا
ةهغنوان عؽدواكة عائمڲ ثبة ﮐنﭕغ ،ونڰام ؏ماف ةه ما اطﻼع عوﭕغ .اﭕن ةغﭕن مػنڲ
اكة ﮐه ما وؾ كال اﭕن اكناع ؽا ةه غؾمة و ؿةان عؽدواكةڲ صما اؽكال مڲﮐنﭕم.
ومﭽنﭕن مڲ؏وانﭕغ ةؾاڱ ؏هﭕﭕؾ ﭕا مهو عؽدواكة عائمڲ دوع ةا ما ؏ماف ةڰﭕؾﭕغ.
مڲ؏وانﭕغ مغاؽﮐ دوع ؽا ةهصوؽة آنﻼﭕن عؽ آعؽف
 shop.anthem.com/medicare/caنﭕ پﭕغا ﮐنﭕغ.
اگر دريافت اطﻼػات از برنامو ما بو دليل مشڪﻼت زبانﻯ يا ناتوانﻯ براﻯ شما دشوار است و
مﻯرواىيد شڪايت ارائو دىيد ،با شماره زير تماس بگيريد
•  Medicareبه شماره ( .1-800-MEDICARE (1-800-633-4227میتوانيد در  24ساعت
شبانهروز و  7روز هفته تماس بگيريد .کاربران  TTYبايد با شماره 1-877-486-2048
تماس بگيرند.
• عغةؾ سؿوؼ مغنڲ عؽ وؿاؽة ةهغاصة و دغماة انلانڲ امؾﭕﮐا ةا صماؽه ؏وػن .1-800-368-1019
ﮐاؽةؾان  TTYةاﭕغ ةا صماؽه ؏ 1-800-537-7697ماف ةڰﭕؾنغ.
• عغةؾ سؿوؼ مغنڲ  Medi-Calةه صماؽه  .916-440-7370ﮐاؽةؾان  TTYةاﭕغ ةا صماؽه ؏ 711ماف
ةڰﭕؾنغ .عاؽﭕغ ةؾاڱ ﮐمﮐ گؾغةن ةا مؾﮐ دغماة اغضا ؏ماف ةڰﭕؾﭕغ.
A. Вы имеете право получать необходимые вам помощь
и информацию
Мы должны следить за тем, чтобы все обслуживание было доступным и чтобы вы
получали его с учетом ваших культурных особенностей. О покрываемом планом
обслуживании и о ваших правах мы должны сообщать в понятной вам форме.
Пока вы остаетесь участником нашего плана, мы должны каждый год сообщать
вам о ваших правах.

?

إذا كانت لديك أي أسئلة ،يرخي االتصال بمسؤولي Anthem MediBlue Full Dual Advantage
) (HMO D-SNPػلي الرقم ) ،1-833-707-3129 (TTY: 711بداية من الساػة  8صباحا حتي الساػة 8
مسا؏ ػلي مدار األسبوع )ما ػدا أيام ػيد الشكر وػيد الميﻼد( بداية من  1أكتوبر حتي  31مارس ،ومن
االثنين حتي الخمﻌة )ما ػدا أيام اإلخازات( من  1أبريل حتي  30سبتمبر .المكالمة مخانية .لمزيد من
المؼلومات ،تﻓضل بزيارة ىذا الموقغ .shop.anthem.com/medicare/ca
168

 سؿﻭؾك ﻭمسؤﻭمﮃاﺗك:8 امػ ل

 كﺗﮃب اﻷغضاؠAnthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)

•

Для того чтобы получить информацию в удобной для вас форме, позвоните
в наш отдел обслуживания. У нас есть устные переводчики, которые на
различных языках отвечают на вопросы участников плана.

•

Кроме того, вы можете получить материалы нашего плана в переводе на
другие языки или в других формах, например в виде аудиозаписи или
напечатанными крупным шрифтом или шрифтом Брайля. Для того чтобы
получать материалы плана в одной из альтернативных форм, позвоните
по номеру 1-833-707-3129 или напишите по следующему адресу:
Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP) P.O. Box 60007,
Los Angeles, CA 90060-0007.
o

Для того чтобы получить информацию в удобной для вас форме,
позвоните в наш отдел обслуживания. У нас есть люди, которые на
различных языках отвечают на вопросы участников плана. Кроме
того, вы можете получить материалы нашего плана в переводе на
другие языки или в других формах, например в виде аудиозаписи или
напечатанными крупным шрифтом или шрифтом Брайля. Вы можете
позвонить в отдел обслуживания и попросить, чтобы материалы
плана вам присылали на испанском, китайском, армянском, русском,
вьетнамском, тагальском, кхмерском или арабском языке или
на фарси.

o

Этот документ можно бесплатно получить на других языках и в других
формах, например напечатанным крупным шрифтом, шрифтом
Брайля или в виде аудиозаписи. Позвоните в отдел обслуживания по
номеру, указанному в нижней части страницы. Во время разговора
снашим сотрудником попросите считать ваше распоряжение
долгосрочным. В этом случае мы будем ежегодно присылать вам
документы на выбранном языке и в выбранной форме. Вы всегда
можете нам позвонить, чтобы изменить или отменить ваши
долгосрочные распоряжения. Кроме того, необходимые вам
документы есть на сайте shop.anthem.com/medicare/ca.

Если из-за инвалидности или недостаточного знания английского
языка вам трудно разбираться в информации, которую мы вам
сообщаем, то можете подать жалобу:
•

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.

•

В Управление по вопросам гражданских прав при Департаменте
здравоохранения и социальных служб по номеру 1-800-368-1019.
Пользователям TTY следует звонить по номеру 1-800-537-7697.

Anthem MediBlue Full Dual Advantage  يرخﻯ االتصال بمسؤﻭلﻱ،إذا كانت لديﻼ أي أسئلة
8  صباحا حتﻯ الساػة8  بداية من الساػة،1-833-707-3129 (TTY: 711) ( ػلﻯ الرقمHMO D-SNP)
 ﻭمن، مارس31  أكتﻭبر حتﻯ1 مسا؏ ػلﻯ مدار األسبﻭع )ما ػدا أيام ػيد الشكر ﻭػيد الميﻼد( بداية من
 لمزيد من. المكالمة مخانية. سبتمبر30  أبريل حتﻯ1 االثنين حتﻯ الخمﻌة )ما ػدا أيام اإلخازات( من
.shop.anthem.com/medicare/ca  تﻑضل بزيارة ىذا المﻭقغ،المؼلﻭمات
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В отдел гражданских прав при программе Medi-Cal по номеру 916-440-7370.
Пользователям TTY следует звонить по номеру 711.

•

 .Aحقك في الحصول على الخدمات والمعلومات بطريقة تلبي احتياجاتك
يجب أن نحرص على أن تكون جميع الخدمات التي نقدمها إليك مناسبة لثقافتك ويمكن الوصول إليها
بسهولة .يجب أن نخبرك أيضا عن مزايا خطتنا وحقوقك بطريقة يمكنك فهمها .ويجب أن نخبرك عن
حقوقك سنويا طالما أنك مسجل في خطتنا.
• للحصول على المعلومات بالطريقة التي يمكنك فهمها ،اتصل بخدمات األعضاء .لدينا في خطتنا
خدمات الترجمة الفورية التي يمكنك االستعانة بها للحصول على إجابة عن األسئلة بلغات مختلفة.
• يمكن لخطتنا توفير المواد لك بلغات أخرى غير اللغة اإلنجليزية ،وبتنسيقات مثل الطباعة بأحرف
كبيرة أو طريقة برايل أو مسجلة صوتيا .للحصول على المستندات بتنسيق مختلف من هذه
التنسيقات ،يرجى االتصال بالرقم  1-833-707-3129أو إرسال رسالة كتابية إلى
Anthem Mediblue Full Dual Advantage (HMO D-SNP) P.O. Box 60007,
.Los Angeles, CA 90060-0007

 oللحصول على المعلومات بالطريقة التي يمكنك فهمها ،اتصل بخدمات األعضاء .هناك
أشخاص يعملون في خطتنا بإمكانهم اإلجابة عن أسئلتك بلغات مختلفة .يمكن لخطتنا
توفير المواد لك بلغات أخرى غير اللغة اإلنجليزية ،وبتنسيقات مثل الطباعة بأحرف
كبيرة أو طريقة برايل أو مسجلة صوتيا .يمكنك االتصال بخدمات األعضاء وطلب
إرسال المواد لك باللغة اإلسبانية أو الصينية أو األرمينية أو الكورية أو الروسية أو
الفيتنامية أو الفارسية أو التاغالوغية أو الخميرية أو العربية.
 .15يمكنك الحصول على هذا المستند مجانا بلغات وتنسيقات أخرى كأن تكون مطبوعة
بأحرف كبيرة أو بطريقة برايل أو مسجلة صوتيا .اتصل بخدمات األعضاء على الرقم
المدرج في الجزء السفلي من هذه الصفحة .عند االتصال ،أخبرنا إذا كنت تريد أن يكون
ذلك طلبا ثابتا .ويعني ذلك أننا سنرسل نفس المستندات بالتنسيق واللغة المطلوبين من
جانبك كل عام .يمكنك أيضا االتصال بنا لتغيير أو إلغاء طلب ثابت .يمكنك أيضا العثور
على مستنداتك عبر اإلنترنت على الموقع اإللكتروني
.shop.anthem.com/medicare/ca
إذا واجهت مشكلة في الحصول على معلومات من خطتنا بسبب مشكﻼت لغوية أو إعاقة وتريد
تقديم شكوى ،فاتصل على:
•  Medicareعلى الرقم ) .1-800-MEDICARE (1-800-633-4227يمكنك االتصال على مدار
الساعة وطوال أيام األسبوع .ويجب على مستخدمي  TTYاالتصال على الرقم .1-877-486-2048

?

إذا كانت لديك أي أسئلة ،يرجى االتصال بمسؤولي Anthem MediBlue Full Dual Advantage
) (HMO D-SNPعلى الرقم ) ،1-833-707-3129 (TTY: 711بداية من الساعة  8صباحا حتى الساعة 8
مساء على مدار األسبوع (ما عدا أيام عيد الشكر وعيد الميالد) بداية من  1أكتوبر حتى  31مارس ،ومن
االثنين حتى الجمعة (ما عدا أيام اإلجازات) من  1أبريل حتى  30سبتمبر .المكالمة مجانية .لمزيد من
المعلومات ،تفضل بزيارة هذا الموقع .shop.anthem.com/medicare/ca
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• مكتب الحقوق المدنية التابع لوزارة الصحة والخدمات اإلنسانية األمريكية على الرقم
.1-800-537-7697  االتصال على الرقمTTY  ويجب على مستخدمي.1-800-368-1019
 االتصالTTY  ويجب على مستخدمي916-440-7370  للحقوق المدنية على الرقمMedi-Cal • مكتب
.711 على الرقم
A. អ្នកមានសនទ្នទ្ទ្នលបានសសវាកម្ន នង
ន ពនតមាន
ន
តាម្ម្សយោបាយណាម្នយដែល
អ្នកសពញចត
ន ន
យ ើងកត្ើរើវតរធានាថាយេវាកម្ើទងអ្
ន សនត្រើវបានផ្ើលើជើនអ្ើកយៅតាម្លកើណៈវប្បធម្ើ
នើងលកើណៈតែលអ្ើកអាចយត្ប្ើត្បាេើបាន។ យ ើងកត្ើរើវត្បាប្អ្
ើ ើកអ្ើពើអ្រើត្ប្យោជនើ
ើ ើតែលអ្ើកអាច លបា
ននគយត្ោងរប្េើយ ើង នង
ើ េទ្
ើ ើរប្េើអ្ើកតាម្វធ
ើ ន។
យ ើងត្រើវត្បាប្អ្
ើ ើកអ្ើពើេទ្
ើ ើរប្េអ្
ើ ើកយរៀងរាលើឆ្ើតើែល អ្ើកេើរយៅក
ើ
ើើងគយត្ោងរប្េើយ ើង។
•

យែើម្បើទ្ទ្ើលបានពើរោ
ើ នកើើងទ្ត្ម្ងើតែលអ្ើកអាច លបាន
ើ
េើម្ទ្ើរេពើយៅតផ្ើកយេវា
េោជើក។ គយត្ោងរប្េយើ ើងោនយេវាអ្ើកប្កតត្ប្ផ្ទើលើោរើ
ឥរគើរនលើតែលអាចយ្ើើ េណ
ើ ើរជាភាសាយផ្េងៗ។

•

គយត្ោងរប្េើយ ើងអាចផ្ើលើជើនអ្ើកនើវេោើរៈ ជាភាសាយផ្េងយត្ៅពើភាសាអ្ងើយគើេ
នើងជាត្ទ្ងត្ើា យផ្េងយទ្ៀរែើចជាអ្កេរយបាៈពើម្ើធៗ
ើ អ្កេរេត្ោប្ើជនពើការតនើក ឬ
ជាេយើេង។ យែើម្បើទ្ទ្ើលបានឯកសារកើើងទ្ត្ម្ងើយផ្េងយទ្ៀរ េើម្យៅទ្ើរេពើម្កយលខ
1-833-707-3129 ឬេរយេរសារយៅ Anthem MediBlue Full Dual Advantage
(HMO D-SNP) P.O. Box 60007, Los Angeles, CA 90060-0007។
o

យែើម្បើទ្ទ្ើលបានពរើ
ើ ោនកើើងទ្ត្ម្ងើតែលអ្ើកអាច លបាន
ើ
េើម្
ទ្ើរេពើយៅតផ្ើកយេវាេោជើក។ គយត្ោងរប្េយើ ើងោនអ្ើកតែលអា
ចយ្ើើ េណ
ើ ើរជាភាសាយផ្េងៗ។ គយត្ោងរប្េយើ ង
ើ អាចផ្ើលើជើនអ្ើក
នើវេោើរឯកសារជាភាសាយផ្េងយត្ៅពើភាសាអ្ងើយគើេ នើងជាត្ទ្ងត្ើា យផ្េងយទ្ៀរ
ែើចជាអ្កេរយបាៈពម្
ើ ើធៗ
ើ អ្កេរេត្ោប្ជនពើ
ើ
ការតនើក ឬជាេយើេង។ អ្ើកអាច
ទ្ើរេពើយៅតផ្ើកយេវាេោជើកយ ើ េឱ្
ើ យយគយផ្ឯក
ើ សារយៅអ្ើកជាភាសាយអ្េបើញ
ចើន អាយម្នើកើយរើរើេើេើយវៀរណាម្ ហ្វើេើើតាកាេ
ើ ក តខើរ ឬអារាើប្ើ។

o

អ្ើកអាចទ្ទ្ើលបានឯកសារយនៈយោ ឥរគើរនលើតាម្ទ្ត្ម្ងើនើងភាសា
យផ្េងៗែើចជា ការយបាៈពម្
ើ ើអ្កេរធើៗ អ្កេរេត្ោប្ើម្នេ
ើ េពើការតនើក
ឬជាេើយេង។ ទ្ើរេពើយៅកានើយេវាេោជើកតាម្យលខទ្ើរេពើតែលរា យៅ
តផ្ើកខាងយត្កាម្ននទ្ើពរ។
ើ យៅយពលយៅទ្ើរេពើ េើម្ត្បាប្ើយ ើងត្ប្េើ
នយប្ើអ្ើកចងើោកើវាជាេយើណើជាត្ប្ចើ។ ោននើ ថា យ ើងនើងយផ្ឯក
ើ សា
រែើចគ្នើយៅតាម្ទ្ត្ម្ងើនើងភាសាតែលអ្ើកបា នយេើេ
ើ ជា
ើ យរៀងរាលើឆ្ើ។ើ
អ្ើកកអាច
ើ
យៅទ្ើរេពើម្កយ ើងខើើើយែើម្បើផ្ទើេើប្ើរើ ឬប្ញ្ឈប្ើេយើណើរជាត្ប្ចផ្ងតែ
ើ
រ។
អ្ើកកើអាចតេើងរកឯកសាររប្េើអ្ើកយលើប្ណា
ើ ញអ្ើើនធើណើរបានផ្ងតែរតាម្
shop.anthem.com/medicare/ca។

Anthem MediBlue Full Dual Advantage  يرجى االتصال بمسؤولي،إذا كانت لديك أي أسئلة
8  صباحا حتى الساعة8  بداية من الساعة،1-833-707-3129 (TTY: 711) ( على الرقمHMO D-SNP)
 ومن، مارس31  أكتوبر حتى1 مساء على مدار األسبوع (ما عدا أيام عيد الشكر وعيد الميالد) بداية من
 لمزيد من. المكالمة مجانية. سبتمبر30  أبريل حتى1 االثنين حتى الجمعة (ما عدا أيام اإلجازات) من
.shop.anthem.com/medicare/ca  تفضل بزيارة هذا الموقع،المعلومات
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ប្រសន
ន សរនអ្នកមានរញ្ហនកននងការទ្ទ្នលបានពនតនមានពនគសប្មាងររសនសយង
ន សោយសារដតរញ្ហន
ភាសា ឬពនការភាព ស នយអ្នកចងនោកនពាកយរណ្ននង សនម្សៅទ្នរសពនម្កសលខ៖
Medicare តាម្ 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227)។ អ្ើកអាចយៅបាន
24 យោើងកើើងម្ើ នលើ 7 នលើកើើងម្ើ េបាើ ើ។ អ្ើកយត្ប្ើត្បាេើTTY
គើរតរទ្ើរេពើយៅកានើយលខ 1-877-486-2048។

•

ើ តាម្យលខ
នា កោើនេើខភាព នើងយេវាម្នើេេសាស្តេើ ការោ
ើ លើ េត្ោប្េ
ើ ើទ្ើេើវល
1-800-368-1019 ។ អ្ើកយត្ប្ើត្បាេើTTY គើរតរទ្ើរេពើយៅកានើយលខ 1-800-537-7697។

•

ើ រប្េើMedi-Cal តាម្យលខ 916-440-7370។ អ្ើកយត្ប្ើត្បាេើTTY
ការោ
្ើ លើ េទ
ើ ើេើវល
គើរតរទ្ើរេពើយៅកានើយលខ 711។

•

 .Bمسؤوليتنا تجاه حصولك على الخدمات واألدوية المشمولة في التغطية في
الوقت المناسب
لديك حقوق كعضو في خطتنا.
• لديك الحق في اختيار مقدم الرعاية األولية ) (PCPبشبكتنا .يقصد بمقدم الخدمات التابع للشبكة مقدم
الخدمات الذي يعمل بالتعاون معنا .يمكنك العثور على مزيد من المعلومات حول أنواع مقدمي
الخدمة الذين قد يعملون  PCPوكيفية اختيار  PCPفي الفصل  3من كتيب األعضاء الخاص بك.

 oاتصل على قسم خدمات األعضاء أو انظر في دليل مقدمي الخدمات والصيدليات
للتعرف على المزيد حول مقدمي الخدمات بالشبكة واألطباء الذين يقبلون مرضى جدد.
• لدى النساء الحق في التوجه إلى اختصاصي أمراض النساء بدون الحصول على إحالة .اإلحالة
هي موافقة من  PCPللذهاب إلى  PCPآخر غير الخاص بك.
• لديك الحق في الحصول على الخدمات المشمولة في التغطية من مقدمي الخدمات التابعين
للشبكة خالل فترة زمنية معقولة.
 oوهذا يشمل الحق في الحصول على الخدمة في الوقت المناسب من المتخصصين.
 oإذا تعذر عليك الحصول على الخدمات خالل فترة زمنية معقولة ،فيتعين علينا سداد
مقابل الرعاية من خارج الشبكة.
• لديك الحق في الحصول على خدمات الطوارئ أو الرعاية المطلوبة بشكل ضروري بدون
موافقة مسبقة.
• لديك الحق في صرف وصفاتك الطبية من أي صيدليات تابعة لشبكتنا بدون تأخيرات طويلة.

?
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• لديك الحق في معرفة متى يمكنك زيارة مقدم خدمات من خارج الشبكة .لمعرفة المزيد عن
مقدمي الرعاية الصحية من خارج الشبكة ،راجع الفصل  3في كتيب األعضاء الخاص بك.
• عند االنضمام لخطتنا ألول مرة ،يكون لك الحق في التعامل مع مقدمي الخدمات وتصاريح
الخدمات الحالية لمدة تصل إلى  12شهرا في حالة استيفاء شروط معينة .لمعرفة المزيد عن
الحفاظ على تصاريح االستفادة من مقدمي الرعاية الصحية والخدمات لك ،راجع الفصل 1
في كتيب األعضاء الخاص بك.
• لديك الحق في اتخاذ القرارات المتعلقة برعايتك الصحية بنفسك بمساعدة فريق رعايتك
ومنسق الرعاية.
يوضح لك الفصل  9من كتيب األعضاء الخاص بك ما يمكنك فعله إذا كنت تعتقد بأنك ال تحصل على
خدماتك أو أدويتك في إطار فترة زمنية معقولة .كما يخبرك عما يمكنك فعله في حال رفضنا تغطية خدماتك
أو أدويتك وكنت ال توافق على قرارنا.

 .Cمسؤوليتنا تجاه حماية معلوماتك الصحية الشخصية
نحن نحمي المعلومات الصحية الشخصية ( )PHIالخاصة بك وفقا لمتطلبات القوانين الفيدرالية
وقوانين الوالية.
تشمل  PHIالخاصة بك المعلومات التي تقدمها إلينا عندما يتم تسجيلك في خطتنا .وتشمل أيضا سجالتك
الطبية والمعلومات الطبية والصحية األخرى.
لديك حقوق في الحصول على المعلومات التي تخصك والتحكم في كيفية استخدام  PHIخاصتك .نقدم لك
إخطارا كتابيا يوضح لك هذه الحقوق ويوضح كيفية حمايتنا لخصوصية  PHIخاصتك .ويطلق على هذا
اإلخطار "إخطار ممارسات الخصوصية".
األعضاء الذين يوافقون على تلقي الخدمات الحساسة غير مجبرين على الحصول على تصريح من عضو
آخر لتلقي الخدمات الحساسة أو إلرسال مطالبة متعلقة بالخدمات الحساسة .ستقوم
) Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNPبتوجيه أي اتصاالت متعلقة بالخدمات
الحساسة إلى عنوان البريد ،أو عنوان البريد اإللكتروني ،أو رقم الهاتف البديل المخصص للعضو ،أو في
حالة عدم وجود أي منها ،فسيتم توجيهها إلى العنوان أو رقم الهاتف الموجودان على ملف العضو .لن
تفصح ) Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNPعن أي معلومات طبية متعلقة
بالخدمات الحساسة ألي عضو آخر بدون تصريح مكتوب من العضو الذي يتلقى الرعاية .ستحرص
) Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNPعلى تهيئة الطلبات للتواصل السري
بالنموذج والصيغة المطلوبين ،وذلك في حالة كان إعدادها بالنموذج والصيغة المطلوبين ممكنا ،أو في
مواقع بديلة .سيكون طلب العضو المتعلق باالتصاالت السرية ساريا حتى يلغي العضو طلبه أو يرسل طلبا
جديدا بخصوص االتصاالت السرية.
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 .C1كيف نحمي معلوماتك الصحية الشخصية
نعمل على التأكد من عدم اطالع أي شخص غير مخول على سجالتك أو يغيرها.
بخالف الحاالت المذكورة أدناه ،فإننا لن نقدم  PHIالخاصة بك ألي جهة ال تقدم لك الرعاية أو تدفع لك
مقابل الرعاية .إذا قمنا بذلك ،فنحن مطالبون بالحصول على إذن كتابي منك أوال .يمكنك أنت أو أي وكيل
قانوني لك تقديم إذن كتابي.
في بعض األحيان ال نحتاج للحصول على إذن كتابي منك أوال .هذه االستثناءات مسموح بها أو مطلوبة
بموجب القانون.
• نحن مطالبون باإلفصاح عن  PHIالخاصة بك للوكاالت الحكومية التي تراقب جودة
الرعاية التي نقدمها في خطتنا.
• نحن مطالبون باإلفصاح عن  PHIالخاصة بك من خالل أمر من المحكمة.
• نحن مطالبون باإلفصاح عن  PHIالخاصة بك إلى  .Medicareإذا أفصح برنامج
 Medicareعن  PHIالخاصة بك لالستخدامات البحثية أو غير ذلك ،فإن ذلك سيتم وفقا
للقوانين الفيدرالية وقوانين الوالية.
 .C2حقك في النظر في سجﻼتك الطبية
• لديك الحق في النظر في السجالت الطبية والحصول على نسخة من سجالتك.
• لديك الحق في مطالبتنا بتحديث أو تصحيح سجالتك الطبية .إذا طالبتنا بالقيام بذلك ،فسوف نعمل
بالتعاون مع مقدم الرعاية الصحية الخاص بك لتحديد ما إذا كان ينبغي القيام بهذه التغييرات.
• لديك الحق في معرفة ما إذا كنا قد شاركنتا  PHIالخاصة بك مع اآلخرين وكيفية مشاركتها.
إذا كانت لديك أسئلة أو مخاوف بشأن خصوصية  PHIالخاصة بك ،فاتصل بخدمات األعضاء.
)Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP

إخطار ممارسات الخصوصية لقانون إخضاع التأمين الصحي لقابلية النقل والمحاسبة )(HIPAA
بدأ تاريخ السريان األصلي لهذا اإلخطار في  14أبريل عام  .2003وقد تمت مراجعة هذا اإلخطار
مؤخرا في يونيو .2022
يرجى قراءة هذا اإلخطار بعناية .يوضح لك هذا اإلخطار األشخاص المخول لهم االطﻼع على معلوماتك
الصحية المحمية ( .)PHIويخبرك بالوقت الذي يجب علينا أن نطلب فيه موافقتك قبل أن نشاركها.
ويخبرك بالوقت الذي يمكننا فيه اإلفصاح عنها دون موافقتك .كما يخبرك أيضا بحقوقك في االطﻼع على
هذه المعلومات وتغييرها.

?

إذا كانت لديك أي أسئلة ،يرجى االتصال بمسؤولي Anthem MediBlue Full Dual Advantage
) (HMO D-SNPعلى الرقم ) ،1-833-707-3129 (TTY: 711بداية من الساعة  8صباحا حتى الساعة 8
مساء على مدار األسبوع (ما عدا أيام عيد الشكر وعيد الميالد) بداية من  1أكتوبر حتى  31مارس ،ومن
االثنين حتى الجمعة (ما عدا أيام اإلجازات) من  1أبريل حتى  30سبتمبر .المكالمة مجانية .لمزيد من
المعلومات ،تفضل بزيارة هذا الموقع .shop.anthem.com/medicare/ca
174

) Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNPكتيب األعضاء

الفصل  :8حقوقك ومسؤولياتك

تحفظ المعلومات المتعلقة بحالتك الصحية والمادية بخصوصية تامة .وينص القانون على وجوب حماية هذا
النوع من المعلومات المعروفة باختصار  PHIلجميع األعضاء لدينا .ويعني ذلك أنه إذا كنت عضوا في
الوقت الحالي أو في وقت سابق ،فإن معلوماتك الخاصة في أمان.
ونحن نحصل على معلومات عنك من الهيئات الحكومية لبرنامج  Medicareومراكز خدمات برنامجي
 Medicareو Medicaidبعد أن تصبح مؤهال وتشترك في خطتنا الصحية .كما نحصل على المعلومات
الصحية المحمية من األطباء المتابعين لك والعيادات والمعامل والمستشفيات لكي نتخذ قرار الموافقة،
ونغطي تكاليف الرعاية الصحية المقدمة لك.
ينص القانون الفيدرالي على وجوب إحاطتك علما باإلجراءات القانونية التي علينا أن نتخذها لحماية PHI
المكتوبة أو المحفوظة على جهاز كمبيوتر .كما يجب أن نخبرك بكيفية حفظنا لها بأمان .لحماية :PHI

• الورقية (يطلق عليها المادية) نقوم بما يلي:
– غلق المكاتب والملفات
– إتالف األوراق التي تحتوي على معلومات حول الحالة الصحية حتى ال يحصل عليها أحد
• المحفوظة على الكمبيوتر (يطلق عليها التقنية) ،نقوم بما يلي:
– استخدام كلمات مرور يعرفها األشخاص المخول لهم فقط االطالع على هذه المعلومات
– استخدام برامج معينة لمراقبة أنظمتنا
• التي يستخدمها العاملون لدينا أو األطباء أو الوالية أو يتشاركونها ،نقوم بما يلي:
– وضع قواعد لحماية المعلومات (يطلق عليها السياسات واإلجراءات)
– تدريب العاملين لدينا على االلتزام بهذه القواعد

متى يمكننا استخدام  PHIالخاصة بك ومشاركتها؟
يمكننا مشاركة  PHIالخاصة بك مع عائلتك أو الشخص الذي تختاره للمساهمة في تسديد مصاريف الرعاية
الصحية المقدمة لك أو لتسديدها بالكامل في حال موافقتك على ذلك .ولكن يمكننا أيضا في بعض األحيان
استخدامها ومشاركتها بدون موافقتك:
• لرعايتك الطبية
– لمساعدة األطباء والمستشفيات واألشخاص اآلخرين في تقديم الرعاية الصحية التي تحتاجها
• لعمليات السداد وعمليات الرعاية الصحية والعﻼج
– لمشاركة المعلومات مع األطباء والعيادات واألشخاص اآلخرين الذين يقدمون لنا فواتير خدمات
الرعاية الصحية التي تتلقاها
– عند تعهدنا بتغطية تكاليف الرعاية أو الخدمات الصحية قبل تقديمها لك
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إليجاد طرق لتحسين برامجنا ،ولدعمك ومساعدتك في الحصول على المزايا والخدمات المتاحة .قد نحصل
على  PHIالخاصة بك من مصادر عامة ،وقد نقدم  PHIالخاصة بك لشبكات تبادل المعلومات الصحية
للسداد وعمليات الرعاية الصحية والعالج .إذا لم ترغب في ذلك ،فيرجى زيارة موقع
 shop.anthem.com/medicare/caلمزيد من المعلومات.
• ألسباب متعلقة بشركات الرعاية الصحية
– لتسهيل عمل إجراءات التدقيق ومكافحة االحتيال وسوء المعاملة ،وكذلك التخطيط والعمل اليومي
– إليجاد طرق لتحسين برامجنا
• ألسباب ذات صلة بالصحة العامة
– لمساعدة مسؤولي الصحة العامة في وقاية األفراد من المرض أو اإلصابة
• مع اآلخرين الذين يساهمون في تسديد مصاريف الرعاية الخاصة بك أو يسددونها عنك بالكامل
– مع عائلتك أو الشخص الذي تختاره للمساهمة في تسديد مصاريف الرعاية الصحية المقدمة لك أو
لتسديدها بالكامل في حال موافقتك على ذلك
– مشاركة هذه المعلومات مع األشخاص الذين يساهمون في تسديد مصاريف الرعاية الصحية المقدمة
لك أو يسددوها بالكامل ،وذلك إذا لم تكن قادرا على التحدث عن نفسك وكان هذا الخيار األمثل
بالنسبة إليك
يجب أن نحصل على موافقتك كتابيا قبل استخدام  PHIالخاصة بك أو مشاركتها ألسباب أخرى غير
رعايتك أو السداد أو األعمال اليومية أو األبحاث أو األسباب األخرى المذكورة أدناه .ويجب أيضا أن
نحصل على موافقتك الكتابية قبل مشاركة مالحظات العالج النفسي التي يأخذها طبيبك عن حالتك.
يمكنك إخطارنا كتابيا برغبتك في استرجاع موافقتك الكتابية .مع العلم أنه ال يمكننا استرجاع المعلومات
التي استخدمناها أو شاركناها بعد الحصول على موافقتك ،ولكن سنتوقف عن استخدامها أو مشاركتها
في المستقبل.
األغراض األخرى التي يمكننا استخدام  PHIالخاصة بك ألجلها أو التي ينص عليها القانون:
• مساعدة الشرطة والمسؤولين اآلخرين الذين يضمنون تطبيق القوانين
• اإلبالغ عن سوء المعاملة واإلهمال
• مساعدة المحكمة عندما يطلب منا ذلك
• الرد على الوثائق القانونية
• إعطاء المعلومات لهيئات الرقابة الصحية ألغراض تتعلق بالتدقيق أو الفحوصات
• مساعدة قضاة الوفيات واألطباء الشرعيين ومتعهدي الدفن على إيجاد اسمك وسبب الوفاة
• المساعدة في حال أن طلبت التبرع بأعضائك ألغراض علمية
• البحث العلمي
• وقايتك أنت أو اآلخرين من األمراض أو اإلصابات البالغة
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• مساعدة العاملين في الحكومة في القيام بمهام محددة
• تقديم معلومات لتعويضات العاملين في حال مرضك أو إصابتك أثناء العمل
ما حقوقك؟
• يمكنك طلب االطالع على  PHIالخاصة بك والحصول على نسخة منها .سيكون لدينا  30يوما إلرساله
إليك .إذا كنا بحاجة إلى مزيد من الوقت ،فيجب أن نعلمك بذلك .مع العلم أنه ال يوجد لدينا سجلك الطبي
كامال .إذا أردت الحصول على نسخة من سجلك الطبي الكامل؛ فاطلبها من طبيبك أو العيادة الصحية.
• يمكن أن تطلب منا تغيير السجل الطبي الموجود لدينا ،في حال ظننت أنه توجد معلومات خاطئة أو
مفقودة .سيكون لدينا  60يوما إلرساله إليك .إذا كنا بحاجة إلى مزيد من الوقت ،فيجب أن نعلمك بذلك.
• في بعض األحيان؛ يمكن أن تطلب عدم مشاركة  PHIالخاصة بك .ولكن ليس علينا الموافقة على طلبك.
• يمكنك أيضا طلب إرسال  PHIالخاصة بك إلى عنوان مختلف عن الموجود لدينا أو إرسالها بطريقة
أخرى مختلفة .وذلك إذا كان إرسالها إلى العنوان الموجود لدينا قد يعرضك للخطر.
• يمكنك طلب االطالع على عدد المرات التي شاركنا فيها  PHIالخاصة بك مع شخص آخر خالل
السنوات الست المنصرمة .ولكن ال يتضمن ذلك مرات مشاركتها ألسباب الرعاية الصحية أو تسديد
المصاريف أو األعمال اليومية المتعلقة بالرعاية الصحية أو ألسباب أخرى غير مذكورة هنا .سيكون
لدينا  60يوما إلرساله إليك .إذا كنا بحاجة إلى مزيد من الوقت ،فيجب أن نعلمك بذلك.
• يمكنك في أي وقت طلب نسخة ورقية من هذا اإلخطار ،حتى إذا طلبته قبل ذلك عبر البريد اإللكتروني.
• في حال دفعت فاتورة إحدى الخدمات الطبية التي تلقيتها بالكامل ،يمكن أن تطلب من طبيبك عدم
مشاركة معلومات حول هذه الخدمة معنا.
ما الذي يجب علينا فعله؟
• ينص القانون على وجوب الحفاظ على سرية  PHIالخاصة بك فيما عدا الحاالت المذكورة في هذا
اإلخطار.
• يجب أن نطلعك على اإلجراءات التي ينص القانون على وجوب اتخاذها للحفاظ على الخصوصية.
• يجب أن نلتزم بتعهداتنا المذكورة في هذا اإلخطار.
• علينا إرسال  PHIالخاصة بك إلى عنوان آخر أو بطريقة أخرى بخالف البريد العادي إذا طلبت ذلك
ألسباب منطقية ،مثل تعرضك للخطر.
• يتعين علينا إخبارك إذا اضطررنا لمشاركة  PHIالخاصة بك بعدما طلبت منا عدم مشاركتها.
• إذا فرضت علينا قوانين الوالية القيام بأكثر مما ذكر هنا ،فسنتبع تلك القوانين.
• يجب أن نعلمك إذا راودتنا شكوك حول عدم الحفاظ على خصوصية  PHIالخاصة بك.
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االتصال بك
قد نتصل بك نحن و/أو الشركات التابعة لنا و/أو الموردين ،أو نرسل لك رسالة نصية باستخدام نظام
االتصال الهاتفي اآللي و/أو صوت آلي .نقوم بذلك فقط بما يتماشى مع قانون حماية مستخدمي الهاتف
( .)TCPAقد تكون المكالمات إلعالمك بخيارات العالج أو الخدمات والمزايا األخرى المتعلقة بالصحة .إذا
لم تكن ترغب في التواصل معك من خالل الهاتف ،فما عليك إال إخبار المتصل ولن نتصل بك بهذه الطريقة
مرة أخرى .أو يمكنك االتصال على الرقم  1-844-203-3796إلضافة رقم هاتفك إلى قائمة عدم
االتصال لدينا.
ما العمل إذا كانت لديك تساؤالت؟
في حال كانت لديك تساؤالت حول قواعد الخصوصية لدينا أو أردت استخدام حقوقك؛ يرجى االتصال
بخدمات األعضاء على الرقم  .1-833-707-3129إذا كنت تعاني من الصمم أو صعوبة في السمع ،فيمكنك
االتصال على رقم .TTY: 711
ما العمل إذا كانت لديك شكوى؟
نحن متاحون للمساعدة .وإذا شعرت بعدم الحفاظ على أمان معلومات  PHIالخاصة بك؛ فيمكنك االتصال
بقسم خدمات األعضاء أو وزارة الصحة والخدمات اإلنسانية .ولن يقع عليك ضرر إذا تقدمت بشكوى.
راسل أو اتصل بوزارة الصحة والخدمات اإلنسانية:
Office for Civil Rights
U.S. Department of Health and Human Services
90 Seventh St., Suite 4-100
San Francisco, CA 94103
الهاتف1-800-368-1019 :
1-800-537-7697 :TDD
الفاكس1-415-437-8329 :

أو
Privacy Officer c/o Office of HIPAA Compliance
)Department of Health Care Services (DHCS
P.O. Box 997413, MS 4722
Sacramento, CA 95899-7413
البريد اإللكترونيprivacyofficer@dhcs.ca.gov :
الهاتف1-916-445-4646 :
الفاكس1-916-440-7680 :

أو
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Information Security Officer
DHCS Information Security Office
P.O. Box 997413, MS 6400
Sacramento, CA 95899-7413
البريد اإللكترونيiso@dhcs.ca.gov :
رقم الهاتف :مكتب مساعدة ITSD
 1-916-440-7000أو 1-800-579-0874
الفاكس1-916-440-5537 :

يحق لنا تغيير إخطار إخضاع التأمين الصحي لقابلية النقل والمحاسبة ( )HIPAAهذا والطرق التي نحمي
بها  .PHIوفي حال قمنا بذلك ،سنطلعك على هذه التغييرات في رسالة إخبارية .وسننشرها أيضا على شبكة
الويب على الموقع .shop.anthem.com/medicare/ca/
المعلومات الخاصة بالعرق ،واإلثنية ،واللغة ،والتوجه الجنسي ،والهوية الجنسية
نحن نتلقى المعلومات الخاصة بالعرق ،واإلثنية ،واللغة ،والتوجه الجنسي ،والهوية الجنسية الخاصين بك
من وكالة  Medicareالتابعة للوالية ومراكز خدمات برنامجي  Medicareو .Medicaidونحن نحمي هذه
المعلومات كما هو موضح في هذا اإلخطار.
نحن نستخدم هذه المعلومات فيما يلي:
• التأكد من حصولك على الرعاية الصحية التي تحتاج إليها
• إنشاء برامج بهدف تحسين نتائج الرعاية الصحية
• كتابة معلومات التثقيف الصحي وإرسالها
• السماح لألطباء باالطالع على احتياجاتك الخاصة باللغة
• توفير خدمات الترجمة الفورية والترجمة
نحن ال نستخدم هذه المعلومات فيما يلي:
• إصدار التأمين الصحي
• تحديد ما تدفعه مقابل الخدمات
• تحديد المزايا الصحية
• المشاركة مع المستخدمين غير المعتمدين
معلوماتك الشخصية
يمكن أن نطلب الحصول على معلوماتك الشخصية ( )PIونستخدمها ونشاركها كما ذكرنا من قبل في هذا
اإلخطار .ومعلومات  PIهذه ليست عامة ،وتعرفنا بك .وتؤخذ غالبا ألسباب تتعلق بالتأمين.
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قد نستردم  PIالتراذ قرارات بشأن ما يلﻱ:
– الصحة
– الﻌادات
– الﻬوايات
قد نحصل ػلﻯ مﻌلومات  PIالراصة بك من أشراص آررين أو مخموػات مثل:
– األطبا؏
– المستشﻑيات
– شركات تأمين أررﻯ
قد نشارك ﻑﻱ بﻌض الحاالت مﻌلومات  PIالراصة بك مغ أشراص أو مخموػات رارج شركتنا.
سنﻌلمك قبل القيام بأﻱ إخرا؏ ،إذا كان ػلينا منحك ﻑرصة للرﻑض.
سنطلﻌك ػلﻯ كيﻑية إربارنا بﻌدم رﻐبتك ﻑﻱ أن نستردم مﻌلومات  PIالراصة بك أو نشاركﻬا.
لديك الحق ﻑﻱ االطﻼع ػلﻯ مﻌلومات  PIالراصة بك وتﻐييرﻬا.
نضمن حماية مﻌلومات  PIالراصة بك.

تتوﻑر ﻬذه المﻌلومات مخانا بلﻐات أررﻯ .يرخﻯ االتصال بردمات األػضا؏ ػلﻯ الرقم
).1-833-707-3129 (TTY: 711
تمت المراخﻌة ﻑﻱ يونيو 2022

 .Dمسؤﻭليتنا تخاه تزﻭيدك بالمؼلﻭمات
بصﻑتك ػضوا ﻑﻱ رطتنا ،لك الحق ﻑﻱ الحصول ػلﻯ مﻌلومات منا برصوص رطتنا ،ومقدمﻱ الرػاية
دارل شبكتنا ،والردمات المشمولة ﻑﻱ التﻐطية.
إذا كنت ال تتحدث اإلنخليزية ،ﻑلدينا ردمات الترخمة الﻑورية لئلخابة ػن أﻱ تساؤالت قد تكون لديك حول
رطتنا .للحصول ػلﻯ مترخم ﻑورﻱ ،اتصل بنا ػلﻯ الرقم ) .1-833-707-3129 (TTY: 711ﻬذه ردمة
مخانية لك .يمكنك االتصال بردمات األػضا؏ وطلب إرسال ﻬذه المﻌلومات لك باللﻐة اإلسبانية أو الصينية
أو األرمينية أو الكورية أو الروسية أو الﻑيتنامية أو الﻑارسية أو التاﻐالوﻐية أو الرميرية أو الﻌربية .يمكننا
أيضا أن نقدم لك مﻌلومات مطبوػة بأحرغ كبيرة ،أو بطريقة برايل ،أو كبيانات أو مادة صوتية ػلﻯ
قرص مدمح.
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إذا كنت تريد مﻌلومات حول أﻱ مما يلﻱ ،ﻑاتصل ػلﻯ قسم ردمات األػضا؏:
• كيﻑية ارتيار أو تﻐيير الرطط
• رطتنا ،بما ﻑﻱ ذلك:
 oالمﻌلومات المالية
 oتقييم أػضا؏ الرطة لنا
 oػدد االلتماسات المقدمة من األػضا؏
 oكيﻑية مﻐادرة رطتنا
• مقدمو الردمات بشبكتنا وصيدليات الشبكة ،بما ﻑﻱ ذلك:
 oكيﻑية ارتيار أو تﻐيير مقدمﻱ الرػاية األولية
 oمؤﻬﻼت مقدمﻱ الردمات والصيدليات بالشبكة
 oكيﻑية الدﻑغ لمقدمﻱ الردمات ﻑﻱ شبكتنا
• الردمات واألدوية المشمولة ﻑﻱ التﻐطية والمتﻌلقة بالقواػد التﻱ يخب ػليك اتباػﻬا ،بما ﻑﻱ ذلك:
 oالردمات الموخودة ﻑﻱ رطتنا )راخغ الفصلين  3ﻭ 4ﻑﻱ كتيب األػضا؏ الراص بك(
واألدوية )راخغ الفصلين  5ﻭ 6من كتيب األػضا؏ الراص بك(
 oحدود تﻐطيتنا وأدويتنا
 oالقواػد التﻱ يتﻌين ػليك اتباػﻬا للحصول ػلﻯ الردمات واألدوية المشمولة ﻑﻱ التﻐطية

• سبب ػدم تﻐطية شﻱ؏ ما وما يمكنك ﻑﻌلو تخاه ذلك )راخغ الفصل  9من كتيب األػضا؏
الراص بك( ،بما ﻑﻱ ذلك مطالبتنا بما يلﻱ:
 oتقديم سبب كتابﻱ لﻌدم تﻐطية ردمة ما
 oتﻐيير قرار اترذناه
 oدﻑغ ﻑاتورة تلقيتﻬا
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 .Eػدم كدرة مقدمﻱ الردمات بالشبكة ػلﻯ محاسبتك مباشرة
ال يمكن لؤلطبا؏ والمستشﻑيات ومقدمﻱ الردمات اآلررين ﻑﻱ شبكتنا مطالبتك بدﻑغ مقابل الردمات المشمولة
ﻑﻱ التﻐطية .وال يمكنﻬم أيضا مطالبتك بدﻑغ ﻑرق الﻑواتير إذا دﻑﻌنا أقل من قيمة رسوم مقدم الردمات
المﻑروضة .للتﻌرغ ػلﻯ ما يخب القيام بو ﻑﻱ حال محاولة مقدم ردمات تابغ للشبكة محاسبتك ػلﻯ ردمات
مشمولة ﻑﻱ التﻐطية ،را خغ الفصل  7من كتيب األػضا؏ الراص بك.

 .Fحقك فﻱ مؼادرة رطتنا
ال يمكن ألحد إخبارك ػلﻯ البقا؏ ﻑﻱ رطتنا إذا كنت ال ترﻐب ﻑﻱ ذلك.
•

لديك الحق ﻑﻱ الحصول ػلﻯ أﻐلب ردمات الرػاية الصحية من رﻼل Original Medicare
أو رطة  Medicare Advantageأررﻯ.

•

يمكنك الحصول ػلﻯ مزايا أدوية الوصﻑات الطبية الموخودة ﻑﻱ الخز؏  Dمن Medicare
من رطة أدوية الوصﻑات أو رطة  Medicare Advantageأررﻯ.

• ارخغ إلﻯ الفصل  10من كتيب األػضا؏ لديك:
 oلمزيد من المﻌلومات حول متﻯ يمكنك االنضمام إلﻯ رطة Medicare Advantage

خديدة أو ميزة خديدة ألدوية الوصﻑات الطبية.
 oلمﻌلومات حول الطريقة التﻱ ستحصل بﻬا ػلﻯ مزايا  Medi-Calإذا ﻐادرت رطتنا.

 .Gحقك فﻱ اتراذ القرارات المتؼلقة برػايتك الصحية
لديك الحق ﻑﻱ الحصول ػلﻯ المﻌلومات الكاملة من أطبا ك وﻐيرﻬم من مقدمﻱ الرػاية الصحية
لمساػدتك ػلﻯ اتراذ القرارات المتﻌلقة برػايتك الصحية.
 .G1حقك فﻱ مؼرفة ريارات الؼبلج الراصة بك ﻭاتراذ القرارات
يخب أن يوضح لك مقدمو الردمة حالتك وريارات الﻌﻼج الراصة بك بطريقة يمكنك ﻑﻬمﻬا .يحق لك ما
يلﻱ:
• مؼرفة رياراتك .لديك الحق ﻑﻱ أن يتم إربارك بريارات الﻌﻼج المرتلﻑة.
• مؼرفة المراطر .لديك الحق ﻑﻱ أن يتم إربارك بأﻱ مراطر محتملة .نحن ملزمون بإربارك
مقدما إذا كانت أﻱ ردمة أو ػﻼج يشكل خز؏ا من تخربة بحثية .لديك الحق ﻑﻱ رﻑض
الﻌﻼخات التخريبية.
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• الحصﻭل ػلﻯ رأﻱ ثان .لديك الحق ﻑﻱ زيارة طبيب آرر قبل اتراذ قرار يتﻌلق بالﻌﻼج.
• الرفض .لديك الحق ﻑﻱ رﻑض أﻱ ػﻼج .وﻬذا يشمل الحق ﻑﻱ ترك المستشﻑﻯ أو المرﻑق
الطبﻱ اآلرر ،حتﻯ ﻑﻱ حالة نصيحة طبيبك بﻌدم القيام بذلك .ولديك الحق ﻑﻱ التوقغ ػن
تناول دوا؏ موصوغ .إذا رﻑضت ػﻼخا أو توقﻑت ػن تناول دوا؏ موصوغ ،ﻑلن نحذﻑك
من رطتنا .ولكن إذا رﻑضت ػﻼخا أو توقﻑت ػن تناول دوا؏ ،ﻑأنت تقبل تحمل كامل
المسؤولية لما يحدث لك.
• مطالبتنا بشر Ρسبب رفض مقدم ردمات للرػاية .لديك الحق ﻑﻱ الحصول ػلﻯ تﻑسير منا
إذا رﻑض مقدم ردمات رػاية تﻌتقد أنو يحق لك أن تحصل ػليﻬا.
• مطالبتنا بتؼطية ردمة أﻭ دﻭا؏ تم رفضٶما أﻭ ال نؼطيٶما ػادة .يسمﻯ ذلك قرار تﻐطية.
يوضح الفصل  9من كتيب األػضا؏ الراص بك كيﻑية مطالبتنا بقرار التﻐطية.
 .G2حقك فﻱ كﻭل ما تريد أن يحدث
ﻑﻱ بﻌض األحيان ،يكون األشراص ﻐير قادرين ػلﻯ اتراذ قرارات الرػاية الصحية ألنﻑسﻬم .قبل أن
يحدث ذلك لك ،يمكنك:
• امؤل نموذخا مكتوبا إلػطا؏ شرص ما الحق فﻱ اتراذ كرارات رػاية صحية لك.
• منح األطبا؏ تؼليمات مكتﻭبة ﻑيما يتﻌلق بطريقة تقديمﻬم الرػاية الصحية لك إذا أصبحت
ػير قادر ػلﻯ اتراذ القرارات بنﻑسك.
يطلق ػلﻯ الوثيقة القانونية التﻱ يمكنك استردامﻬا لتقديم تﻌليماتك "التوخيو المسبق" .ﻬناك أنواع مرتلﻑة من
التوخيﻬات المسبقة واألسما؏ المرتلﻑة لﻬا .ﻬناك أمثلة وﻬﻱ وثيقة حق الحياة وتوكيل الرػاية الصحية.
أنت ﻐير ملزم بتحديد توخيو مسبق ،لكن إذا أردتو ﻑيمكنك تحديده .إليك ما ينبﻐﻱ لك ﻑﻌلو إذا أردت استردام
توخيو مسبق:
• احصل ػلﻯ النمﻭذج .يمكنك الحصول ػلﻯ نموذج من طبيبك أو محاميك أو وكالة
الردمات القانونية أو ارتصاصﻱ اختماػﻱ .كما أنك ستخد النموذج ﻑﻱ الصيدليات وػيادات
مقدمﻱ الرػاية أيضا .يمكنك أن تخد النموذج ػبر اإلنترنت وتقوم بتنزيلو .يمكنك أيضا
االتصال ػلﻯ قسم ردمات األػضا؏ لطلب النموذج.
• امؤل النمﻭذج ﻭﻭكؼو .يشكل النموذج مستندا قانونيا .يخب ػليك توكيل محامﻱ أو شرص
آرر تثق بو ،كأحد أػضا؏ أسرتك أو مقدم الرػاية األولية الراص بك ،لمساػدتك ػلﻯ
مل؏ النموذج.
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• أػط نسرا لؤلشراص الذين تريدىم أن يؼرفﻭا األمر .يخب أن تقدم نسرة من النموذج
لطبيبك .كما يخب أن تقدم نسرة للشرص الذﻱ تحدده بصﻑتو المترذ للقرارات نيابة ػنك.
يمكن أن تقدم نسرا لؤلصدقا؏ المقربين أو أﻑراد األسرة .احتﻑظ بنسرة ﻑﻱ المنزل.
• إذا كانت ﻬناك إمكانية لدرولك إحدﻯ المستشﻑيات وكنت قد وقﻌت ػلﻯ توخيو مسبق ،فرذ
مؼك نسرة إلﻯ المستشفﻯ.
 oسوغ يسألك المستشﻑﻯ ػما إذا كنت قد وقﻌت نموذج توخيو مسبق وما إذا كنت قد
أحضرتو مﻌك.
 oإذا لم تكن قد وقﻌت ػلﻯ نموذج توخيو مسبق ،ﻑلدﻯ المستشﻑﻯ نماذج متوﻑرة وستسألك
ػما إذا كنت تريد التوقيغ ػلﻯ نموذج.
يحق لك ما يلﻱ:
• إضاﻑة توخيﻬك المسبق ﻑﻱ سخﻼتك الطبية.
• تﻐيير أو إلﻐا؏ توخيﻬك المسبق ﻑﻱ أﻱ وقت.
• مﻌرﻑة التﻐييرات ﻑﻱ قوانين التوخيو المسبق .ستربرك
) Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNPبالتﻐييرات الواقﻌة ػلﻯ
قانون الوالية ﻑﻱ ﻑترة زمنية ال تزيد ػن  90يوما من حدوث التﻐيير.
يرخغ قرار تحديد التوخيو المسبق إليك .اتصل بردمات األػضا؏ لمزيد من المﻌلومات.
 .G3ما لك أن تفؼلو فﻱ حال ػدم اتباع التؼليمات الراصة بك
إذا وقﻌت ػلﻯ نموذج توخيو مسبق واػتقدت أن الطبيب أو المستشﻑﻯ لم تتبغ التوخيﻬات الواردة ﻑيو،
ﻑيمكنك تقديم شكوﻯ إلﻯ:
شكﻭﻯ الطبيب:
Medical Board of California
Central Complaint Unit
2005 Evergreen Street, Suite 1200 Sacramento, CA 95815
الرقم المخانﻱ1-800-633-2322 (TTY: 711) :

شكﻭﻯ المستشفﻯ:
California Department of Public Health
Consumer Information System
الﻬاتغ1-800-236-9747 (TTY: 711) :

?
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 .Hحقك فﻱ تقديم شكاﻭﻯ ﻭمطالبتنا بإػادة النظر فﻱ القرارات التﻱ اترذناىا
يوضح لك الفصل  9من كتيب األػضا؏ الراص بك ما يمكنك ﻑﻌلو إذا كانت لديك أﻱ مشاكل أو مراوغ
تتﻌلق بردماتك أو رػايتك المشمولة ﻑﻱ التﻐطية .ػلﻯ سبيل المثال ،يمكنك مطالبتنا باتراذ قرار بالتﻐطية،
أو تقديم التماس لتﻐيير قرار التﻐطية أو تقديم شكوﻯ.
لديك الحق ﻑﻱ الحصول ػلﻯ المﻌلومات الراصة بااللتماسات والشكاوﻯ التﻱ قدمﻬا أػضا؏ رطتنا اآلررون
ضدنا .اتصل بردمات األػضا؏ للحصول ػلﻯ ﻬذه المﻌلومات.
 .H1ما يتؼين ػليك فؼلو برصﻭص المؼاملة ػير الؼادلة أﻭ للحصﻭل ػلﻯ مؼلﻭمات حﻭل حقﻭكك

إذا كنت تظن أنك تتلقﻯ مﻌاملة ﻐير ػادلة — وأنو ليس تمييزا لؤلسباب الواردة ﻑﻱ الفصل  11من كتيب
األػضا؏ الراص بك — أو ترﻐب ﻑﻱ الحصول ػلﻯ مﻌلومات حول حقوقك ،يمكنك التواصل مغ:
• اتصل بقسم ردمات األػضا؏ ػلﻯ الرقم ).1-833-707-3129 (TTY: 711
• اتصل ببرنامح استشارات التأمين الصحﻱ والدػم ) (HICAPػلﻯ الرقم .1-800-434-0222
لمزيد من التﻑاصيل حول  ،HICAPراخغ الﻑصل .2
• برنامح الشكاوﻯ ػلﻯ الرقم  .1-888-452-8609لمزيد من التﻑاصيل حول ﻬذا البرنامح،
ارخغ إلﻯ الفصل  2من كتيب األػضا؏ لديك.
• اتصل ب Medicare -ػلﻯ الرقم ) 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227المتاح ػلﻯ مدار
الساػة وطوال أيام األسبوع .وينبﻐﻱ لمستردمﻱ  TTYاالتصال ػلﻯ الرقم
) .1-877-486-2048يمكنك زيارة الموقغ اإللكترونﻱ لقرا؏ة "الحقوق ووسا ل الحماية من
 "Medicareأو تنزيلﻬا ػبر موقغ الويب الراص ببرنامح Medicare
(.www.medicare.gov/Pubs/pdf/11534-Medicare-Rights-and-Protections.pdf

 .Iمسؤﻭلياتك كؼضﻭ فﻱ الرطة
كﻌضو بالرطة ،تقغ ػلﻯ ػاتقك مسؤولية القيام باألشيا؏ المدرخة أدناه .إذا كانت لديك أﻱ استﻑسارات،
ﻑاتصل بردمات األػضا؏.
• اكرأ كتيب األػضا؏ للتﻌرغ ػلﻯ ما ﻬو راضغ للتﻐطية وما ﻬﻱ القواػد التﻱ يخب ػليك
اتباػﻬا للحصول ػلﻯ الردمات واألدوية الراضﻌة للتﻐطية .للحصول ػلﻯ تﻑاصيل حول:
 oالردمات المشمولة ﻑﻱ التﻐطية ،راخغ الفصلين  3ﻭ 4من كتيب األػضا؏ الراص بك.
يوضح لك ﻬذان الﻑصﻼن ما ﻬو المشمول بالتﻐطية وما ليس مشموال وما ﻬﻱ القواػد
التﻱ تحتاج إلﻯ اتباػﻬا وما تدﻑﻌو.
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 oاألدوية المشمولة ﻑﻱ التﻐطية ،راخغ الفصلين  5ﻭ 6من كتيب األػضا؏ الراص بك.
• أربرنا بأﻱ تؼطية صحية أﻭ تؼطية أدﻭية ﻭصفات طبية أررﻯ لديك .نحن مطالبون بالتأكد
من أنك تستردم خميغ ريارات التﻐطية ػند تلقﻱ الرػاية الصحية .يرخﻯ االتصال بردمات
األػضا؏ إذا كانت لديك تﻐطية أررﻯ.
• أربر طبيبك ﻭمقدمﻱ الرػاية الصحية اآلررين بأنك ػضو ﻑﻱ رطتنا .أظﻬر بطاقة ﻬوية
الرطة راصتك ػند ذﻬابك للحصول ػلﻯ أﻱ ردمات أو أدوية.
• ساػد أطبا؏ك ومقدمﻱ الرػاية الصحية اآلررين ػلﻯ أن يقدموا لك أﻑضل رػاية.
 oوﻑر لﻬم المﻌلومات التﻱ يحتاخونﻬا بشأنك وبشأن صحتك .تﻌرغ ػلﻯ أكبر قدر ممكن
من المﻌلومات حول مشكﻼتك الصحية .اتبغ رطط الﻌﻼج والتﻌليمات التﻱ اتﻑقت ػليﻬا
أنت ومقدمو الردمات.
 oتأكد من اطﻼع األطبا؏ ومقدمﻱ الردمات الراصين بك ػلﻯ خميغ األدوية التﻱ
تتناولﻬا .وﻬذا يشمل أدوية الوصﻑات الطبية واألدوية والﻑيتامينات والمكمﻼت الﻐذا ية
المتوﻑرة دون وصﻑة طبية.
 oاطرح أﻱ أس لة تراودك .يخب أن يوضح أطباؤك ومقدمو الردمات اآلررون األمور
بطريقة يمكنك استيﻌابﻬا .ﻑﻱ حال طرحك لسؤال وػدم ﻑﻬمك لئلخابة ،اطرحو مرة أررﻯ.
• تؼاﻭن مغ منسق الرػاية الراص بك بما يشمل إخرا؏ تقييم المراطر الصحية السنوﻱ.
• كن مترﻭيا .نتوقغ من خميغ أػضا؏ الرطة احترام حقوق اآلررين .إننا نتوقغ منك أيضا
التصرغ باحترام ﻑﻱ ػيادة طبيبك والمستشﻑيات ومقدمﻱ الردمات اآلررين.
• أربرنا بأﻱ ردمات حصلت ػليٶا رارج رطتنا.
• ادفغ ما ػليك .بصﻑتك ػضوا بالرطة ،تتحمل مسؤولية ﻬذه المبالﻎ:
 oأقساط  Medicareالخز؏  ،Aو Medicareالخز؏  .Bبالنسبة لمﻌظم أػضا؏ الرطة،
يدﻑغ برنامح  Medi-Calقسط الخز؏  Aوالخز؏  Bالراص بك.
• أربرنا فﻱ حالة انتقالك .ﻑﻱ حال كنت تود االنتقال من سكنك ،ﻑيخب ػليك إربارنا ػلﻯ
الﻑور .اتصال بردمات األػضا؏.
 oفﻱ حال انتقالك رارج منطقة ردمتنا ،يتؼذر أن تظل ػضﻭا فﻱ رطتنا .ال يمكن أن
يحصل ػلﻯ ػضوية ﻑﻱ رطتنا إال األشراص الذين يقطنون ﻑﻱ منطقة الردمة التﻱ
نشملﻬا .يربرك الفصل  1من كتيب األػضا؏ لديك ػن منطقة الردمات.
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امػصل  :8ﺣؿوؾك وﻤلؤومﻱاﺕك

 oيمكننا مساػدتك ﻑﻱ مﻌرﻑة ما إذا كنت ستتنقل إلﻯ رارج منطقة ردماتنا أم ال .رﻼل
ﻑترة التسخيل الراصة ،يمكنك التحويل إلﻯ  Original Medicareأو التسخيل ﻑﻱ رطة
أدوية الوصﻑات الطبية أو الرطة الصحية ل Medicare -ﻑﻱ موقﻌك الخديد .يمكننا
إبﻼﻐك إذا كان لدينا رطة ﻑﻱ منطقتك الخديدة.
 oأربر  Medicareو Medi-Calبﻌنوانك الخديد ػند االنتقال .ارخغ إلﻯ الفصل  2من
كتيب األػضا؏ لديك لتخد أرقام ﻬواتغ  Medicareو.Medi-Cal
 oإذا انتقلت ﻭأكمت دارل منطقة ردماتنا ،فأنت ال زلت بحاخة لمؼرفة ذلك .إننا بحاخة
لﻼحتﻑاظ بسخل ػضويتك محدثا ومﻌرﻑة كيﻑية االتصال بك.
• أربرنا إذا ػيرت ركم ىاتفك أو كانت لديك وسيلة تواصل أﻑضل.
• اتصل بقسم ردمات األػضا؏ للحصول ػلﻯ مساػدة ،إذا كانت لديك أﻱ تساؤالت أو مراوغ.
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اىكصو  :9ما ﮃجب قػيه إطا لاهت ىضﮃك ملنية أو كنوى )فغاعات بلأن اىجغطﮃة،
االىجماسات ،اىلناوى(
مقدمة
يحتوﻯ ﻬذا الﻑصل ػلﻯ مﻌلومات تتصل بحقوقك .اقرأ ﻬذا الﻑصل لمﻌرﻑة ما الذﻱ ػليك ﻑﻌلو ﻑﻱ حالة:
• وخود مشكلة مغ أو شكوﻯ بشأن رطتك.
• احتياخك ألحد الردمات أو الﻌناصر أو األدوية التﻱ ال يﻐطيﻬا رطتك.
• اػتراضك ػلﻯ قرار اترذتو الرطة بشأن رػايتك.
• اػتقادك أن الردمات المشمولة ﻑﻱ التﻐطية سوغ تنتﻬﻱ ﻑﻱ القريب الﻌاخل.
• لديك مشكلة أو شكوﻯ بشأن الردمات والمساػدات طويلة األخل الراصة بك ،والتﻱ تشمل
برنامح الردمات المختمﻌية للبالﻐين ) (CBASوردمات مرﻑق التمريض ).(NF
ﻬذا الﻑصل مقسم إلﻯ أخزا؏ مرتلﻑة تساػدك ﻑﻱ الﻌثور ػلﻯ ما تبحث ػنو بسﻬولة .إذا كانت لديك
مشكلة أﻭ مراﻭؽ ،فما ػليك إال أن تقرأ األخزا؏ التﻱ تنطبق ػلﻯ حالتك من ىذا الفصل.
ينبﻐﻱ لك الحصول ػلﻯ الرػاية الصحية واألدوية والردمات طويلة األخل ووسا ل الدػم التﻱ يحدد
طبيبك وﻐيره من مقدمﻱ الردمة درخة ضرورتﻬا كخز؏ من رطة الرػاية الراصة بك .ﻭإذا ﻭاخٶتك
مشكلة بشأن رػايتك ،يمكنك االتصال ببرنامح الشكاﻭﻯ ػلﻯ الركم  1-888-452-8609لطلب
المساػدة .يوضح ﻬذا الﻑصل الريارات المرتلﻑة المتاحة لك بالنسبة للمشكﻼت والشكاوﻯ المرتلﻑة ،لكن
يمكنك دوما االتصال ببرنامح الشكاوﻯ إلرشادك ﻑﻱ مشكلتك .للحصول ػلﻯ موارد إضاﻑية لمﻌالخة
مراوﻑك وطرق التﻌامل مﻌﻬا ،انظر الفصل  2من كتيب األػضا؏.
يمكنك الحصﻭل ػلﻯ المساػدة من إدارة  Californiaلردمات الرػاية الصحية
ﻑﻱ ﻬذه الﻑقرة ،يقصد بالمصطلح "تظلم" تقديم شكوﻯ أو التماس بشأن ردمات أو رطتك الصحية أو
أحد مقدمﻱ الردمات.
تﻌد دا رة الرػاية الصحية المدارة ﻑﻱ  Californiaمسؤولة ػن تنظيم رطط ردمات الرػاية
الصحية .إذا كان لديك تظلم ضد رطتك الصحية ،ﻑينبﻐﻱ لك أوال االتصال لمﻌرﻑة رطتك الصحية
ػلﻯ الرقم ) ، 1-833-707-3129 (TTY: 711من االثنين إلﻯ الخمﻌة من الساػة  8صباحا حتﻯ 8
مسا؏ ،واستردم ػملية التظلم التابﻌة لرطتك الصحية قبل االتصال بالدا رة .واستردام إخرا؏ التظلم
ﻬذا ال يحظر حصولك ػلﻯ أﻱ حقوق قانونية محتملة أو تﻌويضات قد تتوﻑر لك .إذا كنت ﻑﻱ حاخة
للمساػدة ػلﻯ تقديم تظلم برصوص حالة طار ة ،أو تظلم قدمتو ولم تحصل ػلﻯ حل مرض
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ﻤوكوﺕ أو صكوﻯ )ؾؾاؽاﺕ بوأن امﺕهطﻱﺕ،
اﻻمﺕﻤاكاﺕ ،اموكاوﻯ(

بواسطة رطتك الصحية ،أو تظلم قدمتو ولم يبت ﻑيو لمدة تزيد ػلﻯ  30يوما ،يمكنك االتصال
بالدا رة للمساػدة .وقد تكون أيضا مستحقا لمراخﻌة طبية مستقلة ) .(IMRإذا كنت مستحقا ل،IMR -
ﻑستوﻑر لك ػملية  IMRمراخﻌة نزيﻬة للقرارات الطبية المترذة من قبل الرطة الصحية ﻑيما يتﻌلق
بالضرورة الطبية لردمة أو مﻌالخة مقترحة ،إضاﻑة إلﻯ قرارات التﻐطية الراصة بالﻌﻼخات ذات
الطبيﻌة التخريبية أو البحثية ونزاػات السداد للحاالت الطار ة أو الردمات الطبية الﻌاخلة .تمتلك
الدا رة أيضا رقم ﻬاتغ مخانﻱ ) (1-888-466-2219ورط  (1-877-688-9891) TDDالمرصص
لمن يﻌانون صﻌوبات السمغ والتحدث .يحتوﻱ الموقغ اإللكترونﻱ الراص بالدا رة
 www.dmhc.ca.govػلﻯ نماذج الشكاوﻯ ونماذج  IMRوالتﻌليمات ػبر اإلنترنت.
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 .Aما يخب فؼلو إذا كانت لدي ٣مشكلة أو إحدﻯ المراوؽ؟
يشرح ىذا الﻓصل كيﻓية التﻌامل مغ المشاكل والمراوﻑ .تﻌتمد الﻌملية التي تتبﻌﻬا ػلﻯ نوع المشكلة
التي تواخﻬﻬا .اتبغ ػملية واحدة ﻓيما يتﻌلق كرارات التؼطية وااللتماسات وأررﻯ بشأن ت٢ديم
الشكاوﻯ؛ التي تسمﻯ أيضا التظلمات.
لضمان تحقيق الﻌدالة واالستخابة الﻌاخلة ،تشمل كل ػملية مخموػة من القواػد واإلخرا؏ات
والمواػيد النﻬا ية التي يخب اتباػﻬا من خانبنا ومن خانبكم.
 .A1حول المصطلحات ال٢انونية
توخد مصطلحات قانونية ﻓي ىذا الﻓصل لبﻌض القواػد والمواػيد النﻬا ية .يصﻌب ﻓﻬم الﻌديد من
ىذه المصطلحات ،لذلك نستردم كلمات أبسط بدال من مصطلحات قانونية مﻌينة ػندما يمكننا ذلك.
كما نستردم االرتصارات ﻓي أضيق الحدود.
ػلﻯ سبيل المثال:
• "تقديم شكوى" بدال من "تقديم تظلم"
• "قرار التغطية" بدال من "قرار تنظيمي" أو "قرار المزايا" أو "قرار بشأن المعرضين للخطر"
أو "تحديد التغطية"
• "قرار تغطية سريع" بدال من "تحديد عاجل"
• "مؤسسة المراجعة المستقلة" بدال من "كيان المراجعة المستقلة"
وقد تساػد مﻌرﻓة المصطلحات القانونية المﻼ مة ﻓي تواصلك بطريقة أكثر وضوحا ،لذلك وﻓرنا
لكم ىذه المصطلحات أيضا.

 .Bمكان الحصول ػلﻯ المساػدة
 .B1لمزيد من المؼلومات والمساػدة
ﻓي بﻌض األحيان ،يكون بد؏ الﻌملية أو المتابﻌة لمﻌالخة مشكلة ما مربكا .وىذا األمر يكون أمرا
واقﻌا تحديدا ػندما ال تكون ػلﻯ ما يرام أو ػندما تكون طاقتك محدودة .ﻓي أوقات أررﻯ ،قد ال
يكون لديك المﻌلومات التي تحتاج إليﻬا التراذ الرطوة التالية.
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المساػدة من برنامح استشارات التأمين الصحﻱ والدػم
يمكنك االتصال ببرنامح استشارات التأمين الصحي والدػم ) (HICAPللحصول ػلﻯ مساػدة.
يمكن لمستشاري  HICAPاإلخابة ػن استﻓساراتك ومساػدتك ػلﻯ ﻓﻬم ما يخب ػليك ﻓﻌلو للتﻌامل
مغ المشكلة .ال ػﻼقة لبرنامح  HICAPبنا أو بأي شركة تأمين أو رطة صحية .يمتلك برنامح
 HICAPمستشارين مدربين ﻓي كل مقاطﻌة ،كما تتوﻓر الردمات مخانا .ورقم الﻬاتﻑ الراص
ببرنامح  HICAPىو .1-800-434-0222
الحصول ػلﻯ المساػدة من شركة Health Consumer Alliance

يمكنك االتصال بشركة  Health Consumer Allianceوالتحدث مغ أحد المداﻓﻌين ػن أس لة التﻐطية
الصحية الراصة بك .حيث إنﻬم يقدمون مساػدة قانونية مخانية .إن  Health Consumer Allianceال
ػﻼقة لﻬا بنا أو بأي شركة تأمين أو رطة صحية .رقم الﻬاتﻑ الراص بﻬا ىو 1-888-804-3536
والموقغ اإللكتروني الراص .www.healthconsumer.org
الحصول ػلﻯ مساػدة ومؼلومات من برنامح Medicare

لمزيد من المﻌلومات والمساػدة ،يمكنك التواصل مغ  .Medicareﻓيما يلي طريقتان للحصول ػلﻯ
المساػدة من :Medicare
• اتصل برقم ) 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227ػلﻯ مدار اليوم وطوال أيام األسبوع.
 TTYويتصل المستردمون ػلﻯ رقم .1-877-486-2048
• تﻓضل بزيارة الموقغ اإللكتروني لبرنامح .(www.medicare.gov) Medicare
الحصول ػلﻯ مساػدة ومؼلومات من Medi-Cal

لمزيد من المﻌلومات والمساػدة من برنامح  ،Medicaidتواصل مغ  .Medi-Calﻓيما يلي طريقتان
للحصول ػلﻯ المساػدة من :Medi-Cal
• اتصل ػلﻯ الرقم ) 1-800-541-5555 (TTY: 711من االثنين إلﻯ الخمﻌة ،من  8:00صباحا وحتﻯ
 5:00مسا؏.
• تﻓضل بزيارة الموقغ اإللكتروني لبرنامح (www.medi-cal.ca.gov) Medi-Cal
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الحصول ػلﻯ المساػدة من إدارة  Californiaلردمات الرػاية الصحية
يمكن أن يساػدك أمين مظالم الرػاية الصحية المدارة ﻓي برنامح  Medi-Calالتابغ إلدارة California
لردمات الرػاية الصحية المدارة ) .(DHCSيمكن أن يساػدك إذا كان لديك مشكﻼت ﻓي االنضمام إلﻯ أي

رطة صحية أو تﻐييرىا أو إلﻐا؏ االشتراك ﻓيﻬا .ويمكنﻬم مساػدك أيضا ػند االنتقال وإذا كنت تواخو مشكلة
ﻓي الحصول ػلﻯ ردمة  Medi-Calﻓي المقاطﻌة الخديدة .يمكنك االتصال ػلﻯ أمين المظالم من االثنين إلﻯ
الخمﻌة ،من الساػة  8:00صباحا إلﻯ  5:00مسا؏ ػلﻯ رقم .1-888-452-8609
الحصول ػلﻯ المساػدة من إدارة  Californiaلردمات الرػاية الصحية المدارة
تواصل مغ إدارة  Californiaلردمات الرػاية الصحية المدارة للحصول ػلﻯ المساػدة مخانا.
وتتحمل  DMHCمسؤولية تنظيم الرطط الصحية .كما تساػد  DMHCاألشراص ﻓي االلتماسات
المتﻌلقة بردمات  Medi-Calوالﻓواتير .رقم الﻬاتﻑ ىو  .1-888-466-2219يمكن لؤلشراص
الﻓاقدين لحاسة السمغ أو الذين يﻌانون من صﻌوبة السمغ أو الذين لديﻬم مشاكل ﻓي النطق استردام
رقم أخﻬزة االتصاالت السلكية والﻼسلكية للصم المخاني.1-877-688-9891 ،

 .Cفﻬم شكاوﻯ والتماسات  Medicareو  Medi-Calفﻱ رطتنا
لديك برنامخا  Medicareو .Medi-Calتنطبق المﻌلومات الواردة ﻓي ىذا الﻓصل ػلﻯ خميغ مزايا
 Medicareو  Medi-Calالراصة بك .يطلق ػلﻯ ىذا أحيانا "ػملية متكاملة" ألنو يخمغ أو يدمح
ػمليات  Medicareو.Medi-Cal
وﻓي بﻌض األحيان ،ال يمكن الخمغ بين ػمليات  Medicareو .Medi-Calﻓي ىذه الحاالت ،يمكنك
استردام ػملية واحدة للحصول ػلﻯ ميزة من مزايا برنامح  Medicareوػملية أررﻯ للحصول
ػلﻯ ميزة من مزايا  .Medi-Calال٢سم  F4يشرح ىذه الحاالت.

 .Dمشكﻼت بشأن مزايا٣
إذا كانت لديك مشكلة أو مراوﻑ ،ﻓما ػليك إال أن تقرأ األخزا؏ التي تنطبق ػلﻯ حالتك من ىذا
الﻓصل .سوﻑ يساػدك المرطط اآلتي أدناه ػلﻯ الﻌثور ػلﻯ القسم الصحيح ﻓي ىذا الﻓصل بالنسبة
للمشكﻼت أو الشكاوﻯ.
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ﻬل تتؼلق مشكلت ٣أو مراوف ٣بالمزايا أو التؼطية؟
يشمل ىذا المشكﻼت المتﻌلقة بما إذا كانت ردمات رػاية طبية محددة أو أدوية وصﻓات طبية مشمولة
ﻓي التﻐطية أم ال ،وطريقة تﻐطيتﻬا ،والمشكﻼت المتصلة بالمدﻓوػات نظير الرػاية الطبية أو األدوية
ذات الوصﻓات الطبية.
نؼم.
إن مشكلتي تتﻌلق بالمزايا أو التﻐطية.
راخغ ال٢سم " Eقرارات والتماسات التﻐطية".

ال.
إن مشكلتي ال تتﻌلق بالمزايا أو التﻐطية.
راخغ ال٢سم " Kكيﻓية تقديم شكوﻯ".

 .Eكرارات والتماسات التؼطية
تتﻌامل ػملية طلب قرار التﻐطية وتقديم االلتماس مغ المشكﻼت ذات الصلة بمزاياك وتﻐطيتك.
وتشمل أيضا المشكﻼت التي تتﻌلق بسداد المدﻓوػات.
 .E1كرارات التؼطية
يﻌد قرار التﻐطية قرارا نترذه بشأن مزاياك وتﻐطيتك أو بشأن المبلﻎ الذي ندﻓﻌو نظير الردمات
الطبية أو األدوية الراصة بك .ونصدر قرار التﻐطية ػندما نحدد المزايا المشمولة ﻓي التﻐطية
بالنسبة لك والمبلﻎ الذي سندﻓﻌو .ػلﻯ سبيل المثال ،يترذ طبيب الشبكة الراص بك قرار تﻐطية
مناسبا لك كلما حصلت ػلﻯ رػاية طبية منو أو إذا أحالك إلﻯ ارتصاصي طبي.
يمكنك أنت أو طبيبك أيضا االتصال بنا وطلب قرار التﻐطية .قد تكون أنت أو طبيبك ﻐير متأكدين
مما إذا كنا نﻐطي ردمة طبية مﻌينة أو إذا كنا قد نرﻓض تقديم الرػاية الطبية التي تﻌتقد أنك بحاخة
إليﻬا .إذا كنت تريد مؼرفة ما إذا كنا سنؼطﻱ ردمة طبية كبل الحصول ػليﻬا ،يمكن ٣أن تطلب منا
اتراذ كرار التؼطية نيابة ػن.٣
ﻓي بﻌض الحاالت ،قد نقرر أن الردمة أو الدوا؏ ﻐير مشمولين أو أصبحا ﻐير مﻐطين من قبل
 Medicareأو  .Medi-Calإذا كنت ال تواﻓق ػلﻯ قرار التﻐطية ىذا ،يمكنك تقديم التماس.
 .E2االلتماسات
إذا اترذنا قرار التﻐطية ولم تكن راضيا ػن القرار ،يمكنك تقديم "التماس" بشأنو .االلتماس ىو
وسيلة رسمية لطلب مراخﻌة قرار التﻐطية الذي اترذناه وتﻐييره.
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ػندما تقدم التماس بشأن قرا ألول مرة ،ﻓإن ىذا يسمﻯ التماس المستوﻯ  .1ﻓي ىذا االلتماس،
نراخغ قرار التﻐطية الذي اترذناه للتحقق مما إذا كنا قد اتبﻌنا خميغ القواػد بشكل صحيح .يتﻌامل
مراخﻌون مرتلﻓون ػن أول ك الذين اترذوا القرار ﻐير الناسب األصلي مغ التماسك.
ﻓي أﻐلب الحاالت ،ػليك أن تبدأ التماسك من المستوﻯ  .1ﻓي حالة ػدم رﻐبتك ﻓي تقديم االلتماس
للرطة أوال بشأن إحدﻯ ردمات  ،Medi-Calأو إذا كانت مشكلتك الصحية ػاخلة أو تنطوي ػلﻯ
تﻬديد ﻓوري ورطير لصحتك ،أو إذا كنت تﻌاني ألما شديدا وتحتاج إلﻯ قرار ﻓوري؍ يمكنك طلب
مراخﻌة طبية مستقلة من إدارة الرػاية الصحية المدارة من رﻼل  .www.dmhc.ca.govانتقل إلﻯ
صﻓحة  207لمزيد من المﻌلومات.
وبﻌد استكمال المراخﻌة ،نربرك بقرارنا .ﻓي ظل ظروﻑ مﻌينة ،كما ىو موضح الحقا ﻓي ىذا
الﻓصل ،يمكنك طلب تسريغ "قرار تﻐطية سريغ" أو التماس سريغ بشأن قرار تﻐطية.
ﻓي حال كانت إخابتنا بالرفض التماس المستوﻯ  1الذي قدمتو كليا أو خز يا ،يمكنك االنتقال إلﻯ التماس
المستوﻯ  .2إن االلتماس من المستوﻯ  2ىو التماس تخريو منظمة مراخﻌة مستقلة ﻐير مرتبطة بنا.
• ﻓي بﻌض الحاالت ،ترسل تل٢ائيا حالتك إلﻯ منظمة المراخﻌة المستقلة للحصول ػلﻯ
التماس المستوﻯ  .2وإذا حدث ذلك ،ﻓسوﻑ نربرك.
• ﻓي حاالت أررﻯ ،تحتاج إلﻯ طلب التماس المستوﻯ الثاني.
• لمزيد من المﻌلومات حول التماس المستوﻯ  ،2راخغ ال٢سم .F4
إذا لم تكن راضيا ػن قرار التماس المستوﻯ الثاني ،يمكنك االنتقال إلﻯ مستويات إضاﻓية من االلتماس.
 .E3الحصول ػلﻯ مساػدة بشأن كرارات التؼطية وااللتماسات
يمكنك أن تطلب المساػدة من أي مما يلي:
• ردمات األػضا؏ ػلﻯ األرقام الموخودة ﻓي أسﻓل الصﻓحة.
• اتصل ببرنامح استشارات التأمين الصحﻱ والدػم )(HICAPػلﻯ الركم .1-800-434-0222
• تواصل مغ مركز المساػدة لدﻯ إدارة ردمات الرػاية الصحية المدارة ) (DMHCللحصول
ػلﻯ المساػدة المخانية .وتتحمل  DMHCمسؤولية تنظيم الرطط الصحية .كما تساػد DMHC
األشراص ﻓي االلتماسات المتﻌلقة بردمات  Medi-Calوالﻓواتير .رقم الﻬاتﻑ ىو
 .1-888-466-2219يمكن لؤلشراص الﻓاقدين لحاسة السمغ أو الذين يﻌانون من صﻌوبة السمغ
أو الذين لديﻬم مشاكل ﻓي النطق استردام رقم أخﻬزة االتصاالت السلكية والﻼسلكية للصم
المخاني.1-877-688-9891 ،

?
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موكوة أﻭ صكﻭﻯ )ؾؾاؽاﺕ ةوأن امﺘهطﮃة،
اﻻمﺘماكاﺕ ،اموكاﻭﻯ(

• طبيب ٣أو م٢دم الردمات اآلرر .يمكن لطبيبك أو مقدم ردمات آرر طلب قرار تﻐطية أو
تقديم التماس نيابة ػنك.
• صديق أو أحد أفراد الؼائلة .يمكنك أن تحدد أي شرص آرر للتصرﻑ نيابة ػنك بصﻓة
"ممثل" لك لطلب قرار التﻐطية أو لتقديم التماس.
• محام .لك الحق ﻓي توكيل محام ،لكن ليس من الﻼزم توكيل محام لطلب أي من قرارات
التﻐطية أو تقديم التماس.
 oيمكنك أن تسمي محاميك أو أن تحصل ػلﻯ اسم محام من الخمﻌية القانونية المحلية أو
ردمات اإلحالة األررﻯ .وسوﻑ تقدم لك بﻌض المخموػات القانونية ردمات قانونية
مخانية إن كنت مؤىﻼ لذلك.
 oيمكنك طلب محامي مساػدة قانونية من شركة Health Consumer Alliance
باالتصال ػلﻯ الرقم .1-888-804-3536

امؤل نموذج تﻌيين ممثل إذا كنت ترﻐب أن يمثلك محام أو شرص آرر يتصرﻑ كممثل لك .يﻌطي
ىذا النموذج شرص ما إذنا للتصرﻑ نيابة ػنك.
اتصل بردمات األػضا؏ ػلﻯ األرقام الموخودة ﻓي أسﻓل الصﻓحة ،واطلب
"نموذج تﻌيين ممثل" .يمكنك الحصول ػلﻯ النموذج من رﻼل زيارة
 www.cms.gov/Medicare/CMS-Forms/CMS-Forms/downloads/cms1696.pdfأو ػلﻯ
موقﻌنا اإللكتروني ػلﻯ  .shop.anthem.com/medicare/caويخب أن ترسل إلينا نسرة
موكؼة من النموذج.
 .E4األكسام التﻱ يمكن أن تساػد ٣فﻱ ﻬذا الفصل
توخد أربﻌة أنواع مرتلﻓة من الحاالت التي تتطلب قرارات التﻐطية وااللتماسات .ولكل حالة قواػد ومواػيد
نﻬا ية مرتلﻓة .نقدم التﻓاصيل ػن كل منﻬا ﻓي قسم منﻓصل من ىذا الﻓصل .راخغ القسم الذي ينطبق:
• ال٢سم " ،Fالرػاية الطبية"
• ال٢سم " ،Gأدوية الوصﻓات الطبية التي يﻐطيﻬا الخز؏  Dﻓي برنامح "Medicare
• ال٢سم " ،Hمطالبتنا بتﻐطية ﻓترة إقامة أطول بالمستشﻓﻯ"
• ال٢سم " ،Iمطالبتنا باالستمرار ﻓي تﻐطية بﻌض الردمات الطبية )ينطبق ىذا القسم ﻓقط ػلﻯ
ىذه الردمات :ردمات الرػاية الصحية المنزلية ،ومرﻓق الرػاية التمريضية الماىرة،
ومرﻓق إػادة التأىيل الشامل للمرضﻯ الرارخيين ).((CORF
إذا لم تكن متأكدا من القسم الذي يمكن استردامو ،ﻓاتصل بردمات األػضا؏ ػلﻯ األرقام الموخودة
ﻓي أسﻓل الصﻓحة.
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 .Fالرػاية الطبية
يشرح ىذا القسم ما يخب ﻓﻌلو ﻓي حال أن واخﻬت مشكﻼت تتﻌلق بالحصول ػلﻯ تﻐطية للرػاية
الطبية ،أو إذا كنت تريد منا أن رد مقابل الرػاية.

يدور ىذا القسم حول مزايا الرػاية والردمات الطبية الموضحة ﻓي الفصل  4من كتيب األػضا؏
الراص بك .نشير ػموما إلﻯ "تﻐطية الرػاية الطبية" أو "الرػاية الطبية" ﻓي بقية ىذا القسم .يشمل
مصطلح "الرػاية الطبية" الردمات والﻌناصر الطبية ،باإلضاﻓة إلﻯ أدوية الوصﻓات الطبية التي ﻓي
الخز؏  Bمن برنامح  ،Medicareوالتي ػادة ما تكون أدوية يقدمﻬا طبيبك أو ارتصاصي الرػاية
الصحية .قد تنطبق قواػد مرتلﻓة ػلﻯ دوا؏ الوصﻓة الطبية الوارد ﻓي الخز؏  .Bوػند تطبيقﻬا،
نوضح كيﻑ ترتلﻑ قواػد أدوية الوصﻓات الطبية الواردة من الخز؏  Bػن قواػد الردمات
والﻌناصر الطبية.
 .F1استردم ﻬذا ال٢سم
يشرح لك ىذا القسم ما ػليك ﻓﻌلو ﻓي أي من ىذه المواقﻑ:
 .1كنت تﻌتقد أننا نﻐطي الردمات الطبية التي تحتاخﻬا ،لكن ال تحصل ػليﻬا.
ما يمكن ٣ال٢يام بو :يمكنك مطالبتنا باتراذ قرار تﻐطية .راخغ ال٢سم .F2
 .2لم نواﻓق ػلﻯ الرػاية الصحية التي يريد طبيبك أو مقدم رػاية صحية آرر أن تحصل ػليﻬا
وتﻌتقد أننا يخب أن نواﻓق ػليﻬا.
ما يمكن ٣ال٢يام بو :يمكنك تقديم التماس برصوص قرارنا .راخغ ال٢سم .F3
 .3تلقيت رػاية طبية تظن أننا نﻐطيﻬا ،لكننا لن ندﻓغ تكلﻓتﻬا.
ما يمكن ٣ال٢يام بو :يمكنك تقديم التماس برصوص قرارنا بشأن ػدم الدﻓغ .راخغ ال٢سم .F5
 .4حصلت ػلﻯ رػاية طبية ودﻓﻌت تكلﻓتﻬا وتﻌتقد أن التﻐطية تشملﻬا ،وتريد منا رد المبلﻎ الذي
دﻓﻌتو إليك.
ما يمكن ٣ال٢يام بو :يمكنك مطالبتنا برد المبلﻎ المدﻓوع إليك .راخغ ال٢سم .F5
 .5قمنا بترﻓيض أو وقﻑ تﻐطيتك ﻓيما يرص رػاية طبية مﻌينة ،وتﻌتقد أن قرارنا قد يضر
بصحتك.
 .6تﻌاني تأريرات ﻓي تلقي الرػاية ،أو ال يمكنك الﻌثور ػلﻯ طبيب.

?
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ما يمكن ٣ال٢يام بو :يمكنك تقديم التماس برصوص قرارنا بتقليل الرػاية الطبية أو إيقاﻓﻬا .راخغ ال٢سم .F4
• في حالة كانت التغطية خاصة بالرعاية في المستشفى أو خدمات الرعاية الصحية المنزلية،
أو مرفق الرعاية التمريضية الماهرة ،أو خدمات  ،CORFتنطبق بعض القواعد الخاصة.
راجع القسم  Hأو القسم  Iلمعرفة المزيد.
• بالنسبة لجميع المواقف األخرى التي تتضمن تقليل أو إيقاف التغطية الخاصة بك لرعاية
طبية معينة ،استخدم هذا القسم (القسم  )Fكدليل لك.
 .F2طلب كرار التؼطية
ػندما يتضمن قرار التﻐطية رػايتك الطبية ،يطلق ػليو "كرار تنظيمﻱ متكامل".
يمكن أن تطلب أنت ،أو طبيبك ،أو ممثلك ،منا قرار التﻐطية ػن طريق ما يلي:
• االتصال.1-844-469-6831 (TTY: 711) :
• الﻓاكس1-877-664-1504 :
• المراسلة الكتابية:
Anthem Blue Cross
Coverage Determinations
P.O. Box 60007
Los Angeles, CA 60060-0007

كرار التؼطية ال٢ياسﻱ
ػندما نصدر لك قرارنا ،ﻓإننا نستردم المواػيد النﻬا ية "القياسية" ما لم نواﻓق ػلﻯ استردام
المواػيد النﻬا ية "السريﻌة" .قرار التﻐطية القياسي يﻌني أننا نقدم لك إخابة ػما يلي:
• ستتخذ خطة ) Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNPالقرارات
بشأن الموافقات المسبقة الروتينية خالل  5أيام عمل ،وهذا عقب حصول خطة
) Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNPعلى المعلومات الالزمة
التخاذ القرار ،وبما ال يتجاوز  14يوما تقويميا من وقت حصول
) Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNPعلى الطلب.
• دواء الوصفات طبية الوارد في الجزء  Bمن برنامج  Medicareفي غضون  72ساعة بعد تلقينا طلبك.
بالنسبة لؼنصر أو ردمة طبية ما ،يمكن أن نستؼرق ما يصل إلﻯ  14يوما ت٢ويميا إضافيا إذا طلبت المزيد
من الوقت أو إذا كنا بحاخة إلﻯ مزيد من المﻌلومات التي قد تﻓيدك )مثل السخﻼت الطبية من مقدمي
الردمات رارج الشبكة( .إذا استﻐرقنا أياما إضاﻓية التراذ القرار ،ﻓسنربرك بذلك كتابيا .ال يمكننا أن
نستؼرق أياما إضافية إذا كان طلب ٣للحصول ػلﻯ دوا؏ وصفات طبية وارد فﻱ الخز؏  Bمن برنامح
.Medicare

?
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الػﺻل  :9ﻤا ﻴذب غػله إػا كانﺖ لغﻴك
ﻤوكلﺘ أو صكوﻯ )ؾؾاؽاﺖ ةوأن الﺘهطﻴﺘ،
اﻻلﺘﻤاكاﺖ ،الوكاوﻯ(

إذا كنت تﻌتقد أنو ال ينبؼﻱ لنا أن نستﻐرق أياما إضاﻓية ،يمكنك تقديم "شكوﻯ سريﻌة" حول استﻐراق قرارنا
أليام إضاﻓية .ػندما تقدم شكوﻯ سريﻌة ،نقدم لك ردا ػلﻯ شكواك ﻓﻱ ﻏضون  24ساػة .ترتلﻑ ػملية
تقديم الشكوﻯ ػن ػملية قرارات التﻐطية وااللتماسات .لمزيد من المﻌلومات حول تقديم شكوﻯ ما ،بما ﻓﻱ
ذلك الشكوﻯ السريﻌة ،راخغ القسم .K
قرار التؼطية السريغ
المصطلح القانونﻱ المقابل ل" -قرار التﻐطية السريغ" ﻬو "التحديد الؼاخل".
ػندما تطلب منا اتراذ قرار تﻐطية بشأن رػايتك الطبية وحالتك الصحية والذﻱ يتطلب استخابة
سريﻌة ،اطلب منا اتراذ "قرار تﻐطية سريغ" .قرار التﻐطية السريغ يﻌنﻱ أننا سنقدم لك استخابة
بشأن ما يلﻱ>
• الردمة الطبية أو الﻌنصر ﻓﻱ ﻏضون  72ساػة من تلقينا لطلبك.
• دوا؏ الوصﻓات الطبية الوارد ﻓﻱ الخز؏  Bمن برنامح  Medicareﻓﻱ ﻏضون  24ساػة من
تلقينا طلبك.
بالنسبة ألﻱ ػنصر أو ردمة طبية ،يمكن أن نستؼرق ما يصل إلﻯ  14يوما تقويميا إضافيا إذا وخدنا أن
المﻌلومات التﻱ قد تﻓيدك ناقصة 0مثل> السخﻼت الطبية من مقدمﻱ الردمات رارج الشبكة( ،أو إذا كنت
بحاخة إلﻯ وقت لتزويدنا بمﻌلومات للمراخﻌة .إذا استﻐرقنا أياما إضاﻓية التراذ القرار ،ﻓسنربرك بذلك
كتابيا .ال يمكن أن نستؼرق وقتا إضافيا إذا كان طلبك للحصول ػلﻯ دوا؏ وصفات طبية وارد فﻱ الخز؏ B
من برنامح .Medicare
إذا كنت تﻌتقد أنو ال ينبؼﻱ لنا أن نستﻐرق أياما إضاﻓية التراذ قرار التﻐطية ،يمكنك تقديم "شكوﻯ
سريﻌة" حول استﻐراق قرارنا أليام إضاﻓية .لمزيد من المﻌلومات حول تقديم شكوﻯ ،بما ﻓﻱ ذلك
الشكوﻯ السريﻌة ،راخغ القسم  .Kوسنتصل بك بمخرد اتراذ القرار.
للحصول ػلﻯ قرار تﻐطية سريغ ،يخب أن تستوﻓﻱ شرطين>
• تطلب تﻐطية للرػاية الطبية التﻱ لم تحصل ػليٶا .ال يمكنك طلب قرار تﻐطية سريغ بشأن
الدﻓغ مقابل الرػاية الطبية التﻱ حصلت ػليﻬا بالﻓﻌل.
• يمكن أن يسبب استردام المواػيد النٶائية القياسية ضررا بالؼا لصحتك أو اإلضرار
بقدرتك ػلﻯ الﻌمل.
نحن نقدم لك قرار تؼطية سريغ تلقائيا إذا أربرنا طبيبك أن حالتك الصحية تتطلب ذلك .إذا كان طلبك دون
دػم من طبيبك ،ﻓإننا نقرر ما إذا كنت ستحصل ػلﻯ قرار تﻐطية سريغ من ػدمو.
• إذا قررنا أن حالتك الصحية ال تﻓﻱ بمتطلبات قرار تﻐطية سريغ ،ﻓسنرسل إليك رطابا ينص ػلﻯ
ذلك ونستردم المواػيد النﻬا ية القياسية بدال من ذلك .يحيطك الرطاب ػلما باآلتﻱ>

?
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) (HMO D-SNPعلى الرقم ) ،1-833-707-3129 (TTY: 711بداية من الساعة  8صباحا حتى الساعة 8
مساء على مدار األسبوع (ما عدا أيام عيد الشكر وعيد الميالد) بداية من  1أكتوبر حتى  31مارس ،ومن
االثنين حتى الجمعة (ما عدا أيام اإلجازات) من  1أبريل حتى  30سبتمبر .المكالمة مجانية .لمزيد من
المعلومات ،تفضل بزيارة هذا الموقع .shop.anthem.com/medicare/ca
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الػﺻل  :9ﻤا ﻴذب غػله إػا كانﺖ لغﻴك
ﻤوكلﺘ أو صكوﻯ )ؾؾاؽاﺖ ةوأن الﺘهطﻴﺘ،
اﻻلﺘﻤاكاﺖ ،الوكاوﻯ(

• نقدم لك قرار تﻐطية سريغ تلقا يا إذا طلب منك طبيبك ذلك.
• كيﻓية تقديم "شكوﻯ سريﻌة" بشأن قرارنا بإػطا ك قرار تﻐطية قياسﻱ بدال من قرار تﻐطية
سريغ .لمزيد من المﻌلومات حول تقديم شكوﻯ ما ،بما ﻓﻱ ذلك الشكوﻯ السريﻌة ،راخغ
القسم .K
فﻱ حال كانت إخابتنا بالرفض ػلﻯ خز؏ من طلبك أو طلبك كلو ،ﻓسنرسل إليك رطابا يشرح األسباب.
• ﻓﻱ حالة الرفض من خانبنا ،يحق لك تقديم التماس .إذا كنت تﻌتقد أننا ارتكبنا رطأ ،ﻓإن
تقديم التماس وسيلة رسمية لطلب مراخﻌة قرارنا وتﻐييره.
• إذا قررت تقديم التماس ،ﻓستنتقل إلﻯ المستوﻯ  1من ػملية تقديم االلتماسات 0راخغ القسم .(F3
ﻓﻱ ظروﻑ محدودة ،قد نرﻓض طلبك بشأن قرار التﻐطية ،مما يﻌنﻱ أننا لن نراخغ الطلب .ﻓيما يلﻱ
أمثلة لحاالت رﻓض الطلب>
• إذا كان الطلب ﻏير مكتمل؍
• إذا قدم شرص ما الطلب نيابة ػنك ،ولكنو ﻏير مرول قانونا للقيام بذلك؍ أو
• إذا طلبت سحب طلبك.
إذا رﻓضنا طلبا للحصول ػلﻯ قرار تﻐطية ،ﻓسنرسل إليك إرطارا يوضح سبب رﻓض الطلب
وكيﻓية طلب مراخﻌة الرﻓض .وتسمﻯ ﻬذه المراخﻌة التماسا .وتناقش االلتماسات ﻓﻱ القسم التالﻱ.
 .F3تقديم التماس المستوﻯ 1

لبد؏ إخرا؏ات االلتماس ،يخب ػليك أو ػلﻯ طبيبك أو ممثلك االتصال بنا .اتصل بنا ػلﻯ
.1-833-707-3129
اطلب التماسا قياسيا أو التماسا سريؼا كتابيا أو ػن طريق االتصال بنا ػلﻯ الرقم .1-833-707-3129
• إذا طلب طبيبك أو واصﻑ دوا؏ آرر االستمرار ﻓﻱ ردمة أو ػنصر تحصل ػليو بالﻓﻌل
ﻓﻱ أثنا؏ االلتماس ،ﻓقد تحتاج إلﻯ تحديده بصﻓة ممثل لك للتصرﻑ نيابة ػنك.
• إذا قدم شرص آرر ﻏير طبيبك االلتماس نيابة ػنك ،ﻓقم بتضمين نموذج تﻌيين ممثل يرول
ﻬذا الشرص بتمثيلك .يمكنك الحصول ػلﻯ النموذج من رﻼل زيارة
www.cms.gov/Medicare/CMS-Forms/CMS-Forms/downloads/cms1696.pdf
أو ػلﻯ موقﻌنا اإللكترونﻱ ػلﻯ .shop.anthem.com/medicare/ca

?

إذا كانت لديك أﻱ أسئلة ،يرخﻯ االتصال بمسؤولﻱ Anthem MediBlue Full Dual Advantage
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الػﺻل  :9ﻤا ﻴذب غػله إػا كانﺖ لغﻴك
ﻤوكلﺘ أو صكوﻯ )ؾؾاؽاﺖ ةوأن الﺘهطﻴﺘ،
اﻻلﺘﻤاكاﺖ ،الوكاوﻯ(

• يمكننا قبول طلب التماس دون النموذج ،ولكن ال يمكننا بد؏ مراخﻌتنا أو إكمالﻬا حتﻯ نحصل ػليو.
إذا لم نحصل ػلﻯ النموذج ﻓﻱ ﻏضون  44يوما تقويميا بﻌد تلقﻱ طلب االلتماس>
 oنرﻓض طلبك؍
 oنرسل إليك إرطارا كتابيا يوضح حقك ﻓﻱ مطالبة منظمة المراخﻌة المستقلة بمراخﻌة
قرارنا بشأن رﻓض االلتماس.
يخب ػليك طلب االلتماس فﻱ ػضون  60يوما تقويميا من تاريذ الرطاب التﻱ أرسلناه إلربارك بقرارنا.
إذا ﻓاتك الموػد النﻬا ﻱ وكان لديك سبب وخيو لتﻓويتو ،ﻓقد نمنحك المزيد من الوقت لتقديم التماسك .أمثلة
األسباب الوخيﻬة تتمثل ﻓﻱ أمور مثل أنك أصبت بمرض رطير أو أننا قدمنا لك مﻌلومات راط ة حول
الموػد النﻬا ﻱ .اشرح سبب تأرر التماسك ػند تقديمو.
• لديك الحق ﻓﻱ أن تطلب منا نسرة مخانية من المﻌلومات حول التماسك .قد تزودنا أنت
وطبيبك أيضا بمزيد من المﻌلومات لدػم التماسك.
إذا كانت حالتك الصحية تتطلب ذلك ،فاطلب منا التماسا سريؼا.
المصطلح القانونﻱ ل" -االلتماس السريغ" ﻬو "إػادة النظر الؼاخلة".
• إذا قدمت التماسا بشأن قرار اترذناه بشأن تﻐطية رػاية لم تحصل ػليﻬا ،تقرر أنت و/أو
طبيبك ما إذا كنت بحاخة إلﻯ التماس سريغ.
• ػملية االلتماس السريغ ﻬﻱ نﻓسﻬا ػملية قرار التﻐطية السريغ .لطلب التماس سريغ ،اتبغ
التﻌليمات الراصة بطلب قرار التﻐطية السريغ المذكور ﻓﻱ القسم .F2
• إذا أربرنا طبيبك أن صحتك تتطلب ذلك ،ﻓسنقدم لك التماسا سريﻌا.
إذا أربرناك بأننا نوقؽ أو نقلل الردمات أو الؼناصر التﻱ تحصل ػليٶا بالفؼل ،فقد تتمكن من
مواصلة الحصول ػلﻯ ىذه الردمات أو الؼناصر فﻱ أثنا؏ االلتماس.
• إذا قررنا تﻐيير أو إيقاﻑ التﻐطية لردمة أو ػنصر ما تحصل ػليو ،ﻓإننا نرسل إليك
إرطارا قبل اتراذ أﻱ إخرا؏.
• إذا كنت ال تواﻓق ػلﻯ قرارنا ،يمكنك تقديم التماس المستوﻯ .1
• نواصل تﻐطية الردمة أو الﻌنصر إذا طلبت التماسا من المستوﻯ  1فﻱ ػضون  10أيام
تقويمية من تاريذ الرطاب أو بحلول تاريذ السريان المرصص لئلخرا؏ ،أيﻬما أبﻌد.

?

إذا كانت لديك أﻱ أسئلة ،يرخﻯ االتصال بمسؤولﻱ Anthem MediBlue Full Dual Advantage
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الػﺻل  :9ﻤا ﻴذب غػله إػا كانﺖ لغﻴك
ﻤوكلﺘ أو صكوﻯ )ؾؾاؽاﺖ ةوأن الﺘهطﻴﺘ،
اﻻلﺘﻤاكاﺖ ،الوكاوﻯ(

 oإذا التزمت بﻬذا الموػد النﻬا ﻱ ،ﻓستحصل ػلﻯ الردمة أو الﻌنصر دون أﻱ تﻐييرات
ﻓﻱ أثنا؏ انتظار التماس المستوﻯ .1
 oستحصل أيضا ػلﻯ خميغ الردمات أو الﻌناصر األررﻯ 0التﻱ ليست موضوع
التماسك( دون أﻱ تﻐييرات.
 oإذا لم تقدم التماسا قبل ﻬذه التواريذ ،ﻓلن تستمر ردمتك أو أدويتك ﻓﻱ أثنا؏ انتظار
قرار االلتماس.
ننظر فﻱ التماسك ونقدم لك ردنا.
• ػندما نراخغ التماسك ،نلقﻱ نظرة ﻓاحصة أررﻯ ػلﻯ خميغ المﻌلومات حول طلبك لتﻐطية
الرػاية الطبية.
• نتحقق مما إذا كنا قد اتبﻌنا خميغ القواػد ػندما رفضنا طلبك.
• نخمغ المزيد من المﻌلومات إذا احتخنا إليﻬا .قد نتصل بك أو بطبيبك للحصول ػلﻯ مزيد
من المﻌلومات.
توخد مواػيد نٶائية لﻼلتماس السريغ.
• ػندما نستردم المواػيد النﻬا ية السريﻌة ،يخب أن نقدم لك ردنا فﻱ ػضون  72ساػة من
تلقينا التماسك .سنواﻓيك برد أسرع إذا كانت حالتك الصحية تتطلب ذلك.
إذا لم نقدم لك ردا ﻓﻱ ﻏضون  72ساػة ،يخب أن نرسل طلبك إلﻯ المستوﻯ  2من ػملية
االلتماسات .وبﻌد ذلك ،تراخﻌو منظمة مراخﻌة مستقلة .ﻓيما بﻌد من ﻬذا الﻓصل ،نربرك ػن ﻬذه
المنظمة ونشرح المستوﻯ  2من ػملية االلتماسات.
• فﻱ حال كان ردنا بالموافقة ػلﻯ خز؏ من طلبك أو طلبك كلو ،يتﻌين ػلينا التصريح
بالتﻐطية أو تقديم التﻐطية التﻱ واﻓقنا ػلﻯ تقديمﻬا ﻓﻱ ﻏضون  72ساػة بﻌد تلقﻱ التماسك.
• فﻱ حال كان ردنا بالرفض ػلﻯ خز؏ من طلبك أو طلبك كلو ،نرسل التماسك إلﻯ منظمة
المراخﻌة المستقلة من أخل التماس المستوﻯ .2
توخد مواػيد نٶائية لﻼلتماس القياسﻱ.
• ػندما نستردم المواػيد النﻬا ية القياسية ،يخب أن نقدم لك ردنا فﻱ ػضون  30يوما
تقويميا من تلقﻱ التماسك للحصول ػلﻯ تﻐطية للردمات التﻱ لم تحصل ػليﻬا.
•

إذا كان طلبك للحصول ػلﻯ دوا؏ وصﻓات طبية وارد ﻓﻱ الخز؏  Bمن برنامح Medicare

لم تحصل ػليو ،ﻓإننا نقدم لك ردنا فﻱ ػضون سبؼة أيام تقويمية من تلقﻱ التماسك أو قبل
ذلك إذا كانت حالتك الصحية تتطلب ذلك.

?

إذا كانت لديك أﻱ أسئلة ،يرخﻯ االتصال بمسؤولﻱ Anthem MediBlue Full Dual Advantage
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الػﺻل  :9ﻤا ﻴذب غػله إػا كانﺖ لغﻴك
ﻤوكلﺘ أو صكوﻯ )ؾؾاؽاﺖ ةوأن الﺘهطﻴﺘ،
اﻻلﺘﻤاكاﺖ ،الوكاوﻯ(

إذا لم نقدم لك رد بحلول الموػد النﻬا ﻱ ،يتﻌين ػلينا إرسال طلبك إلﻯ المستوﻯ  2ػملية
االلتماسات .وبﻌد ذلك ،تراخﻌو منظمة مراخﻌة مستقلة .ﻓيما بﻌد من ﻬذا الﻓصل ،نربرك ػن ﻬذه
المنظمة ونشرح المستوﻯ  2من ػملية االلتماسات.
فﻱ حال كان ردنا بموافقة ػلﻯ خز؏ من طلبك أو طلبك كلو ،يتﻌين ػلينا التصريح بالتﻐطية أو تقدم
التﻐطية التﻱ اتﻓقنا ػلﻯ تقديمﻬا ﻓﻱ ﻏضون  30يوما تقويميا ،أو فﻱ ػضون سبؼة أيام تقويمية إذا كان
طلبك يتﻌلق بدوا؏ وصﻓات طبية وارد ﻓﻱ الخز؏  Bمن برنامح  ،Medicareبﻌد أن نتلقﻯ التماسك.
ﻓﻱ حال كان ردنا بالرﻓض ػلﻯ خز؏ من طلبك أو طلبك كلو ،تكون لك حقوق التماس إضافية>
ﻓﻱ حال كان ردنا بالرفض ػلﻯ خز؏ مما طلبتو أو كل ما طلبتو ،ﻓإننا نرسل لك رطابا.
• إذا كانت مشكلتك تتﻌلق بتﻐطية ردمة أو ػنصر  ،Medicareيحيطك الرطاب ػلما بأننا قد
أرسلنا حالتك إلﻯ منظمة المراخﻌة المستقلة من أخل التماس من المستوﻯ .2
• إذا كانت مشكلتك تتﻌلق بتﻐطية ردمة أو ػنصر  ،Medi-Calيحيطك الرطاب ػلما بكيﻓية
تقديم التماس من المستوﻯ  2بنﻓسك.
 .F4تقديم التماس المستوﻯ 2

ﻓﻱ حال كان ردنا بالرفض ػلﻯ خز؏ من التماس المستوﻯ  1الراص بك أو كلو ،ﻓإننا نرسل لك
رطابا .يحيطك ﻬذا الرطاب ػلما بما إذا كان  Medicareأو  Medi-Calأو كﻼ البرنامخين يﻐطيان
الردمة أو الﻌنصر ػادة.
• إذا كانت مشكلتك تتﻌلق بردمة أو ػنصر يﻐطيو برنامح  Medicareػادة ،ﻓإننا نرسل
حالتك تلقا يا إلﻯ المستوﻯ  2من ػملية االلتماسات بمخرد اكتمال التماس المستوﻯ .1
• إذا كانت مشكلتك تتﻌلق بردمة أو ػنصر يﻐطيو برنامح  Medi-Calػادة ،يمكنك تقديم
التماس المستوﻯ  2بنﻓسك .يحيطك الرطاب ػلما بكيﻓية القيام بذلك .كما نقوم بتضمين
المزيد من المﻌلومات الحقا ﻓﻱ ﻬذا الﻓصل .نحن ال نقدم لك التماس المستوﻯ الثانﻱ تلقا يا
للحصول ػلﻯ ردمات أو ػناصر .Medi-Cal
• إذا كانت مشكلتك تتﻌلق بردمة أو ػنصر قد يﻐطيو كل من  Medicareو،Medi-Cal
تحصل تلقا يا ػلﻯ التماس المستوﻯ  2لدﻯ منظمة المراخﻌة المستقلة .يمكنك أيضا طلب
خلسة استماع ػادلة مغ الوالية.

?
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ﻤوكلﺘ أو صكوﻯ )ؾؾاؽاﺖ ةوأن الﺘهطﻴﺘ،
اﻻلﺘﻤاكاﺖ ،الوكاوﻯ(

إذا كنت مؤﻬﻼ الستمرار المزايا ػند تقديم التماس المستوﻯ  1الراص بك ،ﻓقد تستمر مزاياك
للردمة أو الﻌنصر أو الدوا؏ قيد االلتماس أيضا رﻼل المستوﻯ  .2راخغ القسم  F3للحصول ػلﻯ
مﻌلومات حول استمرار مزاياك ﻓﻱ أثنا؏ التماس المستوﻯ .1
• إذا كانت مشكلتك تتﻌلق بردمة ػادة ما يﻐطيﻬا  Medicareﻓقط ،ﻓلن تستمر مزاياك لﻬذه
الردمة ﻓﻱ أثنا؏ ػملية التماس المستوﻯ  2لدﻯ منظمة المراخﻌة المستقلة.
• إذا كانت مشكلتك تتﻌلق بردمة ال يﻐطيﻬا سوﻯ  Medi-Calػادة ،ﻓستستمر مزاياك لﻬذه
الردمة إذا قدمت التماس المستوﻯ  2ﻓﻱ ﻏضون  10أيام تقويمية بﻌد تلقﻱ رطاب القرار
الراص بنا.
ػندما تكون مشكلتك متؼلقة بردمة أو ػنصر يؼطيو برنامح  Medicareػادة
تراخغ منظمة المراخﻌة المستقلة التماسك .وﻬﻱ منظمة مستقلة يستﻌين بﻬا برنامح .Medicare
االسم الرسمﻱ ل" -منظمة المراخﻌة المستقلة" ﻬو "كيان المراخؼة المستقل" ،والذﻱ يطلق ػليو
أحيانا "."IRE
• ﻬذه المنظمة ﻏير مرتبطة بنا وليست وكالة حكومية .وقد ارتار  Medicareالشركة لتكون
منظمة المراخﻌة المستقلة ،ويشرﻑ  Medicareػلﻯ ػملﻬا.
• نرسل مﻌلومات حول التماسك "0ملﻑ حالتك"( إلﻯ ﻬذه المنظمة .يحق لك الحصول ػلﻯ
نسرة مخانية من ملﻑ حالتك.
• يحق لك تزويد منظمة المراخﻌة المستقلة بمﻌلومات إضاﻓية لدػم التامسك.
• يلقﻱ مراخﻌو منظمة المراخﻌة المستقلة نظرة ﻓاحصة ػلﻯ خميغ المﻌلومات المتﻌلقة
بالتماسك.
إذا كان لديك التماس سريغ فﻱ المستوﻯ  ،1يكون لك أيضا التماس سريغ فﻱ المستوﻯ .2
• إذا كان لديك التماس سريغ قدمتو إلينا ﻓﻱ المستوﻯ  ،1ﻓستحصل تلقا يا ػلﻯ التماس سريغ
ﻓﻱ المستوﻯ  .2يخب أن تﻌطيك منظمة المراخﻌة المستقلة ردا ػلﻯ التماس المستوﻯ  2فﻱ
ػضون  72ساػة من تلقيو.
إذا كان لك التماس قياسﻱ فﻱ المستوﻯ  ،1يكون لك أيضا التماس قياسﻱ فﻱ المستوﻯ .2
• إذا كان لديك التماس قياسﻱ قدمتو إلينا ﻓﻱ المستوﻯ  ،1ﻓستحصل تلقا يا ػلﻯ التماس قياسﻱ
ﻓﻱ المستوﻯ .2
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• إذا كان طلبك يتﻌلق بﻌنصر أو ردمة طبية ،يخب ػلﻯ منظمة المراخﻌة المستقلة أن تﻌطيك
ردا ػلﻯ التماس المستوﻯ  2فﻱ ػضون  30يوما تقويميا من تلقﻱ التماسك.
• إذا كان طلبك للحصول ػلﻯ دوا؏ وصﻓات طبية وارد ﻓﻱ الخز؏  Bمن برنامح
 ،Medicareيتﻌين ػلﻯ منظمة المراخﻌة المستقلة أن ترد ػلﻯ التماس المستوﻯ  2فﻱ
ػضون  7أيام تقويمية من تلقﻱ التماسك.
تﻌطيك منظمة المراخﻌة المستقلة ردﻬا كتابيا وتشرح األسباب.
• إذا كان رد منظمة المراخؼة المستقلة بالموافقة ػلﻯ خز؏ من أو كل طلب الحصول ػلﻯ
ػنصر أو ردمة طبية ،يتﻌين ػلينا تنﻓيذ القرار ػلﻯ الﻓور من رﻼل>
 oالتصريح بتﻐطية الرػاية الطبية فﻱ ػضون  72ساػة؍ أو
 oتقديم الردمة ﻓﻱ ﻏضون  14يوما تقويميا بﻌد تلقينا قرار منظمة المراخﻌة المستقلة
بشأن الطلبات القياسية؍ أو
 oتقديم الردمة فﻱ ػضون  72ساػة من تاريذ تلقينا قرار منظمة المراخﻌة المستقلة
بشأن الطلبات الؼاخلة.
• ﻓﻱ حالة موافقة منظمة المراخﻌة المستقلة ػلﻯ خز؏ من طلب الحصول ػلﻯ دوا؏ وصﻓات
طبية وارد ﻓﻱ الخز؏  Bمن برنامح  Medicareأو الطلب كلو ،يتﻌين ػلينا التصريح أو
تقديم دوا؏ الوصﻓات الطبية محل النزاع الوارد ﻓﻱ الخز؏  Bمن برنامح >Medicare
 oفﻱ ػضون  72ساػة من تلقينا قرار منظمة المراخﻌة المستقلة بشأن الطلبات
القياسية؍ أو
 oفﻱ ػضون  24ساػة من تاريذ تلقينا قرار منظمة المراخﻌة المستقلة بشأن الطلبات الؼاخلة.
• غﻱ سالﺘ ﺭقض ﻤنظﻤﺘ الﻤؾاحػﺘ الﻤلﺘؿلﺘ لذﺯؠ ﻤن الﺘﻤاكك أو كله ،غﻬؼا ﻴػنﻱ أنﻬا ﺘواغؽ غلﻯ أنه ﻻ
ﻴلﺯﻤنا الﻤواغؿﺘ غلﻯ طلﺒك )أو حﺯؠ ﻤن طلﺒك( لﺘهطﻴﺘ الؾغاﻴﺘ الطﺒﻴﺘ .وﻬؼا ﻤا ﻴلﻤﻯ "ﺘأﻴﻴغ الؿؾاؽ"
أو "ؽغﺾ الﺘﻤاكك".
إػا كانﺖ سالﺘك ﺘػﻱ ةالﻤﺘطلﺒاﺖ ،غأنﺖ ﺘظﺘاؽ ﻤا إػا كنﺖ ﺘؾﻴغ الﻤضﻱ ؾغﻤا غﻱ إحؾاؠاﺖ الﺘﻤاكك.
وﺘوحغ ثﻼثﺘ ﻤلﺘوﻴاﺖ إضاغﻴﺘ غﻱ غﻤلﻴﺘ اﻻلﺘﻤاكاﺖ ةػغ الﻤلﺘوﻯ  ،2لﻴﺻﺒز الﻤذﻤوع دﻤلﺘ ﻤلﺘوﻴاﺖ.
إػا ﺘﻢ ؽغﺾ الﺘﻤاف الﻤلﺘوﻯ  2واكﺘوغﻴﺖ ﻤﺘطلﺒاﺖ ﻤواﺻلﺘ غﻤلﻴﺘ اﻻلﺘﻤاكاﺖ ،ﻴﺘػﻴن غلﻴك أن ﺘؿؾؽ ﻤا إػا
كنﺖ كﺘنﺘؿل إلﻯ الﻤلﺘوﻯ  3وﺘؿغﻢ الﺘﻤاكا ثالثا .ﺘػاﺻﻴل كﻴػﻴﺘ الؿﻴاﻢ ةؼلك ﻤوضشﺘ غﻱ اﻹدطاؽ الكﺘاةﻱ الؼﻱ
ﺘشﺻل غلﻴه ةػغ الﺘﻤاف الﻤلﺘوﻯ .2
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ﻴﺘولﻯ ؾاضﻱ الؿانون اﻹعاؽﻱ أو الﻤشاﻤﻱ الﻤشكﻢ الﺘػاﻤل ﻤع الﺘﻤاف الﻤلﺘوﻯ  .3ؽاحع اﻠقشﻢ  Jلﻤﺯﻴغ ﻤن
الﻤػلوﻤاﺖ سول الﺘﻤاكاﺖ الﻤلﺘوﻯ  3و 4و.5
ػندما تكون مشكلتك متؼلقة بردمة أو ػنصر يؼطيو برنامح  Medi-Calػادة
توخد طريقتان لتقديم التماس المستوﻯ  2لردمات وػناصر برنامح  (10 >Medi-Calالتقدم بشكوﻯ
أو المراخﻌة الطبية المستقلة أو  (20خلسة استماع بالوالية.
) (1المراخؼة الطبية المستقلة
يمكنك تقديم شكوﻯ أو طلب مراخﻌة طبية مستقلة  (IMR0من مركز المساػدة ﻓﻱ إدارة California
للرػاية الصحية المدارة  .(DMHC0من رﻼل تقديم شكوﻯ ،تقوم  DMHCبمراخﻌة قرارنا واتراذ
قرار .وتتوﻓر  IMRألﻱ من ردمات أو ػناصر برنامح  Medi-Calالمشمولة ﻓﻱ التﻐطية ،والتﻱ لﻬا

طبيﻌة طبية .تﻌد المراخﻌة الطبية المستقلة مراخﻌة لحالتك من قبل أطبا؏ ليسوا تابﻌين لرطتنا أو
خز؏ من  .DMHCإذا ررخت  IMRبقرار لصالحك ،يتﻌين ػلينا تقديم الردمة أو الﻌنصر الذﻱ
طلبتو .ال تدﻓغ أﻱ تكاليﻑ مقابل .IMR
يمكنك تقديم شكوﻯ أو طلب الحصول ػلﻯ  IMRإذا كانت رطتنا>
• ترﻓض أو تﻐير أو تؤخل ردمة أو ػﻼج ضمن  Medi-Calألن برنامخنا يرﻯ أنﻬا ليست
ذات ضرورة طبية.
• لن تﻐطﻱ ػﻼخا تخريبيا أو استقصا يا من  Medi-Calلحالة طبية رطيرة.
• لن تدﻓغ نظير ردمات  Medi-Calالطار ة أو الﻌاخلة التﻱ تلقيتﻬا بالﻓﻌل.
• لم تﻓصل ﻓﻱ التماس المستوﻯ  1الراص بك بشأن ردمة  Medi-Calﻓﻱ ﻏضون  30يوما
تقويميا لﻼلتماس القياسﻱ أو  72ساػة لﻼلتماس السريغ.
مﻼحظة :إذا قدم مقدم الردمة الراص بك االلتماس نيابة ػنك ،لكننا لم نحصل ػلﻯ نموذج تﻌيين
الممثل الراص بك ،ﻓسوﻑ تحتاج إلﻯ إػادة إرسال التماسك إلينا قبل أن تتمكن من التقدم بطلب
للحصول ػلﻯ طلب  IMRمن المستوﻯ  2لدﻯ إدارة الرػاية الصحية المدارة.
يحق لك طلب إخرا؏  IMRوػقد خلسة استماع بالوالية ،لكن ﻬذا ال ينطبق إذا ػقدت بالﻓﻌل خلسة
االستماع بالوالية للموضوع نﻓسو.
ﻓﻱ أﻏلب الحاالت ،يتﻌين ػليك أن تقدم التماسا لدينا قبل طلب  .IMRانظر الصﻓحة  201للحصول ػلﻯ
مﻌلومات حول تدابير االلتماس من المستوﻯ  1لدينا .ﻓﻱ حال ػدم مواﻓقتك ػلﻯ قرارنا ،يمكنك تقديم
شكوﻯ إلﻯ  DMHCأو التقدم بطلب لمركز المساػدة التابغ إلﻯ  DMHCللحصول ػلﻯ .IMR
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إذا تم رﻓض مﻌالختك نظرا ألنﻬا كانت تخريبية أو استقصا ية ،ﻓليس ػليك المشاركة ﻓﻱ ػملية
االلتماس لدينا قبل التقدم بطلب الحصول ػلﻯ .IMR
إذا كانت مشكلتك ػاخلة أو تتضمن تﻬديدا ﻓوريا ورطيرا ػلﻯ صحتك ،أو تﻌانﻱ ألما حادا ،يمكنك
رﻓﻌﻬا ػلﻯ الﻓور لﻌناية  DMHCدون المرور أوال بإخرا؏ات ػملية االلتماس لدينا.
يخب أن تتقدم للحصول ػلﻯ  IMRفﻱ ػضون  6أشٶر من إرسال قرار كتابﻱ يتﻌلق بااللتماس .قد
تقبل دا رة  DMHCطلبك بﻌد  6أشﻬر ألسباب وخيﻬة مثل مﻌاناتك حالة طبية منﻌتك من طلب
 IMRرﻼل  6أشﻬر أو ػدم تلقيك إرطارا كاﻓيا من خانبنا بشأن ػملية .IMR
لطلب >IMR
• امؤل نموذج طلب المراخﻌة الطبية المستقلة/الشكوﻯ المتوﻓر ػلﻯ>
www.dmhc.ca.gov/fileacomplaint/submitanindependentmedicalreview
 complaintform.aspxأو اتصل بمركز المساػدة التابغ لدا رة  DMHCػلﻯ الرقم
 .1-888-466-2219ينبﻐﻱ لمستردمﻱ  TTYاالتصال بالرقم .1-877-688-9891

• إذا كانت لديك نسذ من الرطابات أو الوثا ق األررﻯ المتﻌلقة بالردمة أو الﻌنصر الذﻱ قمنا
برﻓضو ،ﻓقم بإرﻓاقﻬا .يمكن لذلك تسريغ ػملية  .IMRأرسل نسرا من الوثا ق وليس
األصول؍ ﻓﻼ يمكن لمركز المساػدة إرخاع أﻱ وثا ق.
• امؤل نموذج المساػد المصرح لو إذا كان ﻬناك شرص ما يساػدك ﻓﻱ  .IMRيمكنك
الحصول ػلﻯ نموذج ػبر www.dmhc.ca.gov/FileaComplaint/Independent
 MedicalReviewComplaintForms.aspxأو من رﻼل االتصال بمركز المساػدة
التابغ للدا رة ػلﻯ الرقم  TTY .1-888-466-2219وينبﻐﻱ للمستردمين االتصال بالر
قم .1-877-688-9891
• أرسل النماذج وأﻱ مرﻓقات ػبر البريد أو الﻓاكس إلﻯ>
Help Center
Department of Managed Health Care
980 Ninth Street, Suite 500
Sacramento, CA 95814-2725
الﻓاكس> 916-255-5241

إذا كنت مستحقا ل ،IMR -ﻓإن  DMHCستراخغ حالتك وترسل رطابا ﻓﻱ ﻏضون  7أيام تقويمية
تربرك رﻼلو بأنك مستحق ل .IMR -بﻌد تلقﻱ طلب التقديم والمستندات الداػمة الراصة بك من
رطتنا ،سيتم إصدار قرار  IMRرﻼل  30يوما تقويميا .تستلم قرار  IMRرﻼل  45يوما تقويميا من
تقديم الطلب المكتمل.
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إذا كانت حالتك ػاخلة وكنت مستحقا ل ،IMR -ﻓإن  DMHCستراخغ حالتك وترسل رطابا ﻓﻱ
ﻏضون  2من األيام التقويمية تربرك رﻼلو بأنك مستحق ل .IMR -بﻌد تلقﻱ طلب التقديم
والمستندات الداػمة الراصة بك من رطتنا ،سيتم إصدار قرار  IMRرﻼل  3أيام تقويمية .يخب
ػليك تلقﻱ قرار  IMRرﻼل  7أيام تقويمية من تقديم الطلب المكتمل .إذا لم تشﻌر بالرضا تخاه
نتيخة  ،IMRﻓيمكنك طلب خلسة استماع بالوالية.
يمكن أن تستﻐرق  IMRوقتا أطول إذا لم تتلق  DMHCخميغ السخﻼت الطبية المطلوبة منك أو من
طبيبك المﻌالح .إذا كنت تتردد ػلﻯ طبيب ليس ﻓﻱ شبكة رطتك الصحية ،ﻓمن المﻬم أن تحصل
ػلﻯ سخﻼتك الطبية من ذلك الطبيب المﻌالح وترسلﻬا إلينا .تتطلب رطتك الصحية الحصول ػلﻯ
نسذ من سخﻼتك الطبية من األطبا؏ الموخودين ﻓﻱ الشبكة.
إذا قررت دا رة  DMHCأن حالتك ﻏير مؤﻬلة لﻌملية  ،IMRﻓسوﻑ تقوم دا رة  DMHCبمراخﻌة
حالتك من رﻼل إخرا؏ات ػملية شكاوﻯ الﻌمﻼ؏ الﻌادية لديﻬا .ينبﻐﻱ أن يتم البت ﻓﻱ شكواك ﻓﻱ
ﻏضون  30يوما تقويميا من تقديم الطلب المكتمل .إذا كانت شكواك ػاخلة ،ﻓسيتم البت ﻓيﻬا ﻓﻱ
أقرب أسرع.

) (2خلسة االستماع بالوالية
يمكنك طلب ػقد خلسة استماع بالوالية برصوص الﻌناصر والردمات المشمولة ﻓﻱ تﻐطية
 .Medi-Calﻓﻱ حال طلب طبيبك أو مقدم رػاية آرر ردمة أو ػنصرا آرر لن نواﻓق ػليو ،أو لن
نستمر ﻓﻱ الدﻓغ مقابل ػنصر أو ردمة لديك بالﻓﻌل ،وكان ردنا بالرﻓض اللتماسك من المستوﻯ ،1
ﻓإن لديك الحق ﻓﻱ أن تطلب خلسة استماع بالوالية.
ﻓﻱ أﻏلب الحاالت ،يتاح لك  120يوما لطلب خلسة استماع بالوالية بﻌد إرسال إرطار "حقوق
خلسة االستماع الراصة بك" إليك بالبريد.
مﻼحظة :إذا كنت تطلب خلسة استماع بالوالية ألننا أربرناك بأن الردمة التﻱ تتلقاﻬا حاليا ستتﻐير
أو تتوقﻑ ،فسيتاح لك أيام أقل لتقديم طلبك إذا كنت تريد مواصلة تلقﻱ تلك الردمة رﻼل ﻓترة
انتظار خلسة االستماع بالوالية .يخب قرا؏ة "ﻬل سيستمر صرﻑ المزايا الراصة بﻱ رﻼل
االلتماسات من المستوﻯ  "؎2ﻓﻱ صﻓحة > <204لمزيد من المﻌلومات.
توخد طريقتان لطلب خلسة استماع بالوالية>
 .1يمكنك إكمال "طلب خلسة استماع بالوالية" ػلﻯ الخانب الرلﻓﻱ من اإلرطار بشأن اإلخرا؏ .يخب أن
تقدم خميغ المﻌلومات المطلوبة ،مثل االسم بالكامل والﻌنوان والرقم الﻬاتﻓﻱ واسم الرطة أو المقاطﻌة
التﻱ اترذت اإلخرا؏ ضدك وبرنامح 0برامح( المساػدة المشاركة ﻓﻱ اإلخرا؏ ،والسبب المﻓصل
الحتياخك لخلسة استماع .حين ذ يمكنك إرسال طلبك من رﻼل إحدﻯ ﻬذه الطرق>

?
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• إلﻯ دا رة الرﻓاﻬية بالمقاطﻌة ػلﻯ الﻌنﻭان المﻭضح ﻓﻱ اإلرطار.
• إلﻯ دا رة الردمات االختماػية بﻭالية :California
State Hearings Division
P.O. Box 944243, Mail Station 9-17-37
Sacramento, California 94244-2430

• إلﻯ قسم خلسات االستماع الرسمية ػلﻯ رقم الﻓاكس  916-651-5210أﻭ .916-651-2789
 .2يمكنك االتصال دا رة الردمات االختماػية بﻭالية  Californiaػلﻯ الرقم .1-800-952-5253
ينبﻐﻱ لمستردمﻱ  TTYاالتصال ػلﻯ الرقم  .1-800-952-8349إذا قررت طلب خلسة استماع
بالﻭالية ػبر الﻬاتﻑ ،ﻓينبﻐﻱ إدراك أن رطﻭط الﻬاتﻑ مشﻐﻭلة للﻐاية.
تﻭخد طريقتان لتقديم التماس المستﻭﻯ  2لردمات ﻭػناصر برنامح  (1) :Medi-Calالتقدم بشكﻭﻯ
أﻭ المراخﻌة الطبية المستقلة أﻭ ) (2خلسة استماع بالﻭالية.
يمنحك مكتب خلسات االستماع الﻌادلة قراره كتابيا ﻭيشرح األسباب.
• ﻓﻱ حالة كبﻭل مكتب االستماع الﻌادل خز؏ا من طلب للحصﻭل ػلﻯ ػنصر أﻭ ردمة طبية
أﻭ كل الطلب ،يتﻌين ػلينا التصريح بالردمة أﻭ الﻌنصر أﻭ تقديمﻬما فﻱ ػضﻭن  72ساػة
من تلقينا لقرارﻬما.
• ﻓﻱ حالة رفض مكتب خلسات االستماع الﻌادلة لخز؏ من االلتماس أﻭ االلتماس كلو ،ﻓﻬذا
يﻌنﻱ أنو يﻭاﻓق ػلﻯ أنو ال يلزمنا المﻭاﻓقة ػلﻯ طلبك )أﻭ خز؏ منو( لتﻐطية الرػاية الطبية.
ﻭﻬذا ما يسمﻯ "تأييد القرار" أﻭ "رﻓض التماسك".
إذا كان قرار منظمة المراخﻌة المستقلة أﻭ مكتب االستماع الﻌادل ال ينطبق ػلﻯ كل طلبك أﻭ خز؏
منو ،ﻓلديك حقﻭق تقديم التماسات إضاﻓية.
إذا انتقل التماس المستﻭﻯ  2الراص بك إلﻯ منظمة المراخؼة المست٢لة ،ﻓﻼ يمكنك تقديم التماس
مرة أررﻯ ،إال إذا كانت القيمة الدﻭالرية للردمة أﻭ الﻌنصر الذﻱ تريده ،تﻓﻱ بالحد األدنﻯ المحدد
للمبلﻎ .يتﻭلﻯ قاضﻱ القانﻭن اإلدارﻱ أﻭ المحامﻱ المحكم التﻌامل مغ التماس المستﻭﻯ  .3يشرح
الرطاب الذﻱ تتل٢اه من منظمة المراخؼة المست٢لة ح٢ﻭق االلتماس اإلضافية التﻱ كد تكﻭن لدي.٣
يصﻑ الرطاب الذﻱ تتلقاه من مكتب خلسات االستماع الﻌادلة ريار االلتماس التالﻱ.
راخغ ال٢سم  Jلمزيد من المﻌلﻭمات حﻭل حقﻭق االلتماس الراصة بك بﻌد المستﻭﻯ .2

?
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 .F5مشكﻼت الدفغ
ال نسمح لمقدمﻱ الردمات التابﻌين لشبكتنا بإصدار ﻓاتﻭرة لك مقابل الردمات ﻭالﻌناصر المﻐطاة.
ﻭينطبق ذلك حتﻯ ﻓﻱ حال دﻓﻌنا لمقدم الردمات أقل من التكاليﻑ التﻱ يﻓرضﻬا مقدم الردمات مقابل
ردمة أﻭ ػنصر مﻐطﻯ .ال يطلب من ٣أبدا دفغ رصيد أﻱ فاتﻭرة.
ﻓﻱ حال حصﻭلك ػلﻯ ﻓاتﻭرة نظير ردمات ﻭػناصر مشمﻭلة ﻓﻱ التﻐطية ،يخب إرسال الﻓاتﻭرة
إلينا .ال ينبؼﻱ ل ٣دفغ الفاتﻭرة بنفس .٣ﻭسنتصل بمقدم الردمات مباشرة ﻭسنﻬتم بالمشكلة .إذا
دﻓﻌت الﻓاتﻭرة ،يمكنك استرداد األمﻭال إذا اتبﻌت قﻭاػد تلقﻱ الردمات أﻭ الﻌناصر.
لمزيد من المﻌلﻭمات ،راخغ الفصل  7من كتيب األػضا؏ لديك .حيث يصﻑ الحاالت التﻱ قد تحتاج
ﻓيﻬا إلﻯ مطالبتنا برد المبلﻎ المدﻓﻭع إليك أﻭ دﻓغ ﻓاتﻭرة حصلت ػليﻬا من أحد مقدمﻱ الردمات .كما
أنو يﻭضح كيﻓية إرسال األﻭراق التﻱ تطالبنا بالدﻓغ.
إذا كنت تطلب رد األمﻭال إليك ،ﻓأنت تطلب قرارا بالتﻐطية .سنتحقق مما إذا كانت الردمة أﻭ الﻌنصر
الذﻱ دﻓﻌت مقابلة مشمﻭلة ﻓﻱ التﻐطية ،ﻭما إذا كنت قد اتبﻌت خميغ القﻭاػد الستردام تﻐطيتك.
• إذا كانت الردمة أﻭ الﻌنصر الذﻱ دﻓﻌت مقابلو مشمﻭال ﻓﻱ التﻐطية ،ﻭقد اتبﻌت خميغ القﻭاػد،
ﻓسنرسل إليك المبلﻎ الراص بالردمة أﻭ الﻌنصر ﻓﻱ ﻏضﻭن  60يﻭما تقﻭيميا من تلقﻱ طلبك.
• إذا لم تكن قد دﻓﻌت مقابل الردمة أﻭ الﻌنصر بﻌد ،ﻓسنرسل المبلﻎ إلﻯ مقدم الردمة مباشرة.
ػند إرسال المبلﻎ ،ﻓإن ﻬذا يﻌنﻱ المﻭاف٢ة ػلﻯ طلبك بقرار التﻐطية.
• إذا كانت الردمة أﻭ الﻌنصر ﻏير مﻐطيين ،أﻭ لم تتبغ خميغ القﻭاػد ،ﻓسنرسل إليك رطابا
يربرك بأننا لن ندﻓغ مقابل الردمة أﻭ الﻌنصر ،مغ شرح السبب.
ﻓﻱ حال ػدم مﻭاﻓقتك ػلﻯ قرارنا بﻌدم الدﻓغ ،يمكن ٣ت٢ديم التماس .ﻭػليك اتباع ػملية تقديم
االلتماسات المﻭضحة ﻓﻱ ال٢سم  .F3ػند اتباػك ﻬذه اإلرشادات ،يرخﻯ مﻼحظة ما يلﻱ:
• إذا تقدمت بطلب التماس برصﻭص رد المبلﻎ إليك ،يتﻌين ػلينا مﻭاﻓاتك بالرد ﻓﻱ ﻏضﻭن
 30يﻭما تبدأ بﻌد تلقينا طلب االلتماس المقدم منك.
• إذا كنت تطالبنا برد مقابل الرػاية الطبية التﻱ تلقيتﻬا بالﻓﻌل ﻭسددت رسﻭمﻬا بنﻓسك ،ﻓﻼ
يمكنك طلب التماس سريغ.

?
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إذا كان ردنا ػلﻯ التماسك بالرفض ﻭػادة ما يﻐطﻱ برنامح  Medicareالردمة أﻭ الﻌنصر،
ﻓسنرسل حالتك إلﻯ منظمة المراخﻌة المستقلة .ﻭسنرسل إليك رطابا إذا حدث ذلك.
• إذا ألﻐت منظمة المراخﻌة المستقلة قرارنا ،ﻭأﻓادت بأنو يخب ػلينا الدﻓغ لك ،يخب ػلينا
إرسال المبلﻎ إليك أﻭ إلﻯ مقدم الردمة ﻓﻱ ﻏضﻭن  30يﻭما تقﻭيميا .إذا كان القرار ػلﻯ
االلتماس المقدم منك بالمﻭاف٢ة ﻓﻱ أﻱ مرحلة من ػملية االلتماسات بﻌد المستﻭﻯ  ،2يتﻌين
ػلينا إرسال المبلﻎ إليك أﻭ إلﻯ مقدم الرػاية الصحية ﻓﻱ ﻏضﻭن  60يﻭما تقﻭيميا.
• ﻓﻱ حالة رفض منظمة المراخﻌة المستقلة التماسك ،ﻓﻬذا يﻌنﻱ أنﻬا تﻭاﻓق ػلﻯ أنو ال يلزمنا
المﻭاﻓقة ػلﻯ طلبك .ﻭﻬذا ما يسمﻯ "تأييد القرار" أﻭ "رﻓض التماسك" .سﻭﻑ تحصل ػلﻯ
رطاب يﻭضح حقﻭق االلتماس اإلضاﻓية التﻱ قد تحق لك .راخغ ال٢سم  Jلمزيد من
المﻌلﻭمات حﻭل مستﻭيات االلتماس اإلضاﻓية.
إذا كان ردنا ػلﻯ التماسك بالرفض ﻭػادة ما يﻐطﻱ برنامح  Medi-Calالردمة أﻭ الﻌنصر ،يمكنك تقديم
التماس المستﻭﻯ  2بنﻓسك .نحن ال نقدم التماسا من المستﻭﻯ  2نيابة ػنك تلقا يا .راخغ ال٢سم  F4لمزيد من
المﻌلﻭمات.
 .Gأدوية الوصفات الطبية الواردة في الجزء  Dمن برنامج Medicare
تشمل مزاياك كﻌضﻭ ﻓﻱ رطتنا تﻐطية الكثير من أدﻭية الﻭصﻓات الطبية .أﻏلب ﻬذه األدﻭية ﻬﻱ
أدﻭية مﻐطاة ﻓﻱ الخز؏  Dمن برنامح  .Medicareﻬناك القليل من األدﻭية ال يﻐطيﻬا الخز؏  Dمن
برنامح  Medicareﻭالتﻱ قد يﻐطيﻬا برنامح  .Medi-Calينطبق ىذا ال٢سم ف٢ط ػلﻯ االلتماسات
المتؼل٢ة باألدﻭية المؼطاة فﻱ الخز؏  .Dسنذكر كلمة "دﻭا؏" ﻓﻱ بقية ﻬذا القسم بدال من "دﻭا؏
يﻐطيو الخز؏  "Dﻓﻱ كل مرة.
لتﻐطية الدﻭا؏ ،يخب استردامو لداػﻱ استردام مقبﻭل طبيا .ﻭﻬذا يﻌنﻱ أن الدﻭا؏ مﻌتمد من قبل
إدارة الﻐذا؏ ﻭالدﻭا؏ ) (FDAأﻭ مدػﻭم من قبل بﻌض المراخغ الطبية .ارخغ إلﻯ الفصل  5من
كتيب األػضا؏ لديك لمزيد من المﻌلﻭمات حﻭل داػﻱ االستردام المقبﻭل طبيا.
 .G1كرارات ﻭالتماسات تؼطية الخز؏ D

ﻓيما يلﻱ أمثلة ػلﻯ قرارات التﻐطية التﻱ تطلب منا اتراذﻬا بشأن أدﻭية الخز؏  Dالراصة بك:
• يمكن أن تطلب منا إخرا؏ استثنا؏ ،بما ﻓﻱ ذلك مطالبتنا بما يلﻱ:
 oتﻐطية دﻭا؏ يﻐطيو الخز؏  Dيكﻭن ﻏير مدرج ﻓﻱ قا مة األدﻭية الراصة برطتنا؍ أﻭ
 oإلﻐا؏ قيد ػلﻯ تﻐطيتنا للدﻭا؏ )مثل القيﻭد المﻓرﻭضة ػلﻯ الكمية التﻱ يمكنك الحصﻭل ػليﻬا(

?
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• سؤالنا ػما إذا كان الدﻭا؏ مﻐطﻯ لك )مثل ػندما يكﻭن الدﻭا؏ الراص بك مدرخا ﻓﻱ قا مة
األدﻭية الراصة برطتنا ،ﻭلكن يخب أن نﻭاﻓق ػليو لك قبل تﻐطيتو(
مﻼحظة :إذا أربرتك الصيدلية أنو ال يمكن صرﻑ ﻭصﻓتك الطبية كما ﻬﻭ مكتﻭب ،ﻓإن الصيدلية
تﻌطيك إرطارا كتابيا يشرح كيﻓية االتصال بنا لطلب قرار التﻐطية.
يسمﻯ قرار التﻐطية األﻭلﻱ المتﻌلق بأدﻭية الخز؏  Dالراصة بك "تحديد التؼطية".
• تطلب منا دﻓغ ثمن دﻭا؏ اشتريتو بالﻓﻌل .ﻬذا ﻬﻭ طلب قرار التﻐطية المتﻌلق بالدﻓغ.
إذا كنت ال تﻭاﻓق ػلﻯ قرار التﻐطية الذﻱ اترذناه ،يمكنك تقديم التماس برصﻭص القرار .يربرك
ﻬذا القسم بكيﻓية طلب قرارات التﻐطية ﻭكيﻓية تقديم التماس .استردم المرطط أدناه لمساػدتك.
أﻱ من الحاالت التالية تنطبق ػلي٣؟
تريد منا تﻐطية دﻭا؏ ﻓﻱ تريد أن تطلب منا أن
تحتاج إلﻯ دﻭا؏ ليس
ندﻓغ لك مقابل دﻭا؏
قا مة األدﻭية الراصة
مﻭخﻭدا ﻓﻱ قا مة
حصلت ػليو بالﻓﻌل
بنا ﻭتﻌتقد تستﻭﻓﻱ أﻱ
األدﻭية لدينا أﻭ تطلب
ﻭدﻓﻌت ثمنو.
قﻭاػد أﻭ قيﻭد بالرطة
منا إلﻐا؏ قاػدة أﻭ قيد
ﻓيما يتﻌلق بدﻭا؏ يرضغ )مثل الحصﻭل ػلﻯ
المﻭاﻓقة مقدما( بالنسبة
لتﻐطيتنا.
للدﻭا؏ الذﻱ تحتاج إليو.

?

أربرناك أننا لن نﻐطﻱ
أﻭ ندﻓغ ثمن الدﻭا؏
بالطريقة التﻱ تريدﻬا.

يمكن ٣مطالبتنا بإخرا؏
استثنا؏) .ﻬذا نﻭع من
قرارات التﻐطية(.

يمكن ٣مطالبتنا ب٢رار
التؼطية.

يمكن ٣مطالبتنا برد
المبلغ إلي) .٣ﻬذا نﻭع
من قرارات التﻐطية(.

يمكن ٣ت٢ديم التماس.
)ﻬذا يﻌنﻱ أنك تطلب
منا إػادة النظر(.

ابدأ بال٢سم  ،G2ثم
راخغ ال٢سمين G3
ﻭكذل.G4 ٣

راخغ ال٢سم .G4

راخغ ال٢سم .G4

راخغ ال٢سم .G5
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 .G2استثنا؏ات الخز؏ D

إذا لم نﻐط الدﻭا؏ بالطريقة التﻱ تريدﻬا ،يمكنك أن تطلب منا إخرا؏ "استثنا؏" .إذا رﻓضنا طلبك
للحصﻭل ػلﻯ استثنا؏ ،يمكنك تقديم التماس برصﻭص قرارنا.
ػندما تطلب استثنا؏ ،يحتاج طبيبك أﻭ ﻭاصﻑ الدﻭا؏ اآلرر إلﻯ شرح األسباب الطبية التﻱ تخﻌلك
بحاخة إلﻯ االستثنا؏.
إن طلب تﻐطية دﻭا؏ ﻏير مدرج ﻓﻱ قا مة األدﻭية لدينا أﻭ إزالة قيﻭد ػن دﻭا؏ يسمﻯ أحيانا طلب
"استثنا؏ كتيب الﻭصفات".
ﻓيما يلﻱ بﻌض األمثلة ػلﻯ االستثنا؏ات التﻱ يمكن لك أنت أﻭ طبيبك أﻭ ﻭاصﻑ دﻭا؏ آرر طلبﻬا
منا:
 .1تؼطية دﻭا؏ ػير مدرج فﻱ كائمة األدﻭية الراصة بنا
• إذا ﻭاﻓقنا ػلﻯ إخرا؏ استثنا؏ ﻭتﻐطية دﻭا؏ ﻏير مدرج ﻓﻱ قا مة األدﻭية الراصة بنا ،ﻓأنت تدﻓغ .$0
• ال يمكنك الحصﻭل ػلﻯ استثنا؏ برصﻭص مبلﻎ المشاركة ﻓﻱ الدﻓغ المطلﻭب للدﻭا؏.
 .2إزالة كيد مفرﻭض ػلﻯ دﻭا؏ مؼطﻯ
• تنطبق قﻭاػد أﻭ قيﻭد إضاﻓية ػلﻯ بﻌض األدﻭية المدرخة ﻓﻱ قا مة األدﻭية الراصة بنا
)راخغ الفصل  5من كتيب األػضا؏ لمزيد من المﻌلﻭمات(.
• تتضمن القﻭاػد ﻭالقيﻭد اإلضاﻓية لبﻌض األدﻭية ما يلﻱ:
 oأن يطلب منك استردام النسرة الخنيسة من الدﻭا؏ بدال من دﻭا؏ يحمل اسم الﻌﻼمة التخارية.
 oالحصﻭل ػلﻯ مﻭاﻓقتنا مقدما قبل أن نﻭاﻓق ػلﻯ تﻐطية الدﻭا؏ لك .ﻭﻬذا ما يسمﻯ أحيانا
"التصريح المسبق".
 oأن يطلب منك تخربة دﻭا؏ مرتلﻑ أﻭال قبل أن نﻭاﻓق ػلﻯ تﻐطية الدﻭا؏ الذﻱ تطلبو.
ﻭﻬذا ما يسمﻯ أحيانا "الﻌﻼج المرحلﻱ".
 oحدﻭد الكمية .بالنسبة لبﻌض األدﻭية ،تﻭخد قيﻭد ػلﻯ كمية الدﻭا؏ التﻱ يمكنك الحصﻭل ػليﻬا.

?
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 .G3أشيا؏ مٶمة يخب مؼرفتٶا حﻭل طلب االستثنا؏
يخب أن يربرنا طبيب ٣أﻭ أﻱ ﻭاصؽ دﻭا؏ آرر باألسباب الطبية.
يخب أن يقدم لنا طبيبك أﻭ ﻭاصﻑ دﻭا؏ آرر بيانا يشرح األسباب الطبية لطلب االستثنا؏ .التراذ قرار
أسرع ،قم بتضمين ﻬذه المﻌلﻭمات الطبية من طبيبك أﻭ ﻭاصﻑ دﻭا؏ آرر ػندما تطلب االستثنا؏.
غالبا تتضمن قائمة األدوية لدينا أكثر من دواء واحد لعالج حالة معينة .وتسمى هذه األدوية "البديلة" .إذا
كان الدواء البديل فعاال مثل الدواء الذي تطلبه ولن يسبب المزيد من اآلثار الجانبية أو مشكالت صحية
أخرى ،فإننا ال نوافق بشكل عام على طلب االستثناء الخاص بك .إذا طلبت منا استثناء من المستويات ،فإننا
ال نوافق عموما على طلب االستثناء الخاص بك ما لم تؤد جميع األدوية البديلة في المستوى )المستويات(
األقل تكلفة الغرض بشكل جيد بالنسبة لك ،أو كان من المحتمل أن تسبب رد فعل سلبيا أو أي ضرر آخر
يمكننا المﻭاف٢ة ػلﻯ طلب ٣أﻭ رفضو.
• إذا ﻭاف٢نا ػلﻯ طلب االستثنا؏ الراص بك ،ﻓﻌادة ما يستمر االستثنا؏ حتﻯ نﻬاية السنة التقﻭيمية.
ﻭﻬذا صحيح ما دام طبيبك يصﻑ لك الدﻭا؏ ﻭأن الدﻭا؏ سيظل آمنا ﻭﻓﻌاال لﻌﻼج حالتك.
• إذا رفضنا طلب االستثنا؏ الراص بك ،يمكنك تقديم التماس .راخغ ال٢سم  G5للحصﻭل ػلﻯ
مﻌلﻭمات حﻭل تقديم التماس ﻓﻱ حالة رفضنا.
يربرك القسم التالﻱ بكيﻓية طلب قرار التﻐطية ،بما ﻓﻱ ذلك استثنا؏.
 .G4طلب كرار تؼطية ،بما فﻱ ذل ٣االستثنا؏
• سل ػن نﻭع قرار التﻐطية الذﻱ تريده ػن طريق االتصال ػلﻯ الرقم  ، 1-833-293-0661أﻭ
إرسال رطاب كتابيا ،أﻭ ػبر الﻓاكس إلينا .يمكنك أنت أﻭ ممثلك أﻭ طبيبك )أﻭ أﻱ ﻭاصﻑ دﻭا؏
آرر( القيام بذلك .قم بتضمين اسمك ﻭمﻌلﻭمات االتصال بك ﻭمﻌلﻭمات حﻭل المطالبة.
• يمكنك أنت أﻭ طبيبك )أﻭ ﻭاصﻑ دﻭا؏ آرر( أﻭ أﻱ شرص آرر يتصرﻑ نيابة ػنك طلب
قرار التﻐطية .يمكن أيضا أن يكﻭن لديك محام يتصرﻑ نيابة ػنك.
• راخغ ال٢سم  E3لمﻌرﻓة كيﻓية تﻌيين شرص ما كممثل لك.
• لست بحاخة إلﻯ إػطا؏ إذن كتابﻱ لطبيبك أﻭ ﻭاصﻑ دﻭا؏ آرر لطلب قرار التﻐطية نيابة ػنك.
• إذا كنت تريد أن تطلب منا أن ندﻓغ لك مقابل دﻭا؏ ،ﻓراخغ الفصل  7من كتيب األػضا؏ لديك.
• إذا طلبت استثنا؏ ،ﻓقدم لنا "بيانا داػما" .يتضمن البيان الداػم األسباب الطبية التﻱ يبرر بﻬا
طبيبك أﻭ ﻭاصﻑ الدﻭا؏ اآلرر طلب االستثنا؏.
• يمكن لطبيبك أﻭ ﻭاصﻑ دﻭا؏ آرر إرسال البيان الداػم إلينا بالﻓاكس أﻭ البريد اإللكترﻭنﻱ.
ﻭيمكنﻬما أيضا إربارنا ػبر الﻬاتﻑ ،ثم إرسال البيان بالﻓاكس أﻭ البريد.

?

إذا كانت لدي ٣أﻱ أسئلة ،يرخﻯ االتصال بمسؤﻭلﻱ Anthem MediBlue Full Dual Advantage
) (HMO D-SNPػلﻯ الرقم ) ،1-833-707-3129 (TTY: 711بداية من الساػة  8صباحا حتﻯ الساػة 8
مسا؏ ػلﻯ مدار األسبﻭع )ما ػدا أيام ػيد الشكر ﻭػيد الميﻼد( بداية من  1أكتﻭبر حتﻯ  31مارس ،ﻭمن
االثنين حتﻯ الخمﻌة )ما ػدا أيام اإلخازات( من  1أبريل حتﻯ  30سبتمبر .المكالمة مخانية .لمزيد من
المؼلﻭمات ،تﻓضل بزيارة ﻬذا المﻭقغ .shop.anthem.com/medicare/ca
215

كﺕﻱب اﻷغضاؠ )Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP

امػصل  :9ﻡا ﻱذب غػوه إػا كانﺕ مغﻱك
ﻡوكو ،أﻭ صكﻭﻯ )ؾؾاؽاﺕ بوأن امﺕهطﻱ،،
اﻻمﺕﻡاكاﺕ ،اموكاﻭﻯ(

إذا تطلبت صحت ٣ذل ،٣فاطلب منا "كرار تؼطية سريغ".
نستردم "المﻭاػيد النﻬا ية القياسية" ما لم نﻭاﻓق ػلﻯ استردام "المﻭاػيد النﻬا ية السريﻌة".
• كرار التؼطية ال٢ياسﻱ يﻌنﻱ أننا نقدم لك ردا ﻓﻱ ﻏضﻭن  72ساػة بﻌد حصﻭلنا ػلﻯ بيان طبيبك.
• كرار التؼطية السريغ يﻌنﻱ أننا نقدم لك ردا ﻓﻱ ﻏضﻭن  24ساػة بﻌد حصﻭلنا ػلﻯ بيان طبيبك.
يسمﻯ "قرار التﻐطية السريغ" "تحديد تؼطية ػاخل".
ﻱﻡكنك امشصﻭل غوﻯ ؾؾاؽ ؏هطﻱ ،كؾﻱع غﻱ امشاﻻﺕ امﺕامﻱ:،
• أن ﻱكﻭن مغﻭاؠ مي ؏شصل غوﻱه .ﻻ ﻱﻡكنك امشصﻭل غوﻯ ؾؾاؽ ؏هطﻱ ،كؾﻱع إػا كنﺕ ؏طوب ﻡنا أن
نغغع مك ﻡؿابل عﻭاؠ اصﺕؾﻱﺕه بامػػل.
• كﺕﺕضؾؽ صشﺕك أﻭ ؾغؽ؏ك غوﻯ امػﻡل بوكل بامم إػا اكﺕظغﻡنا امﻡﻭاغﻱغ امنﻬائﻱ ،امؿﻱاكﻱ.،
إذا أربرنا طبيبك أﻭ ﻭاصﻑ دﻭا؏ آرر أن صحتك تتطلب قرار تﻐطية سريغ ،ﻓإننا نﻭاﻓق ﻭنقدمو
لك .ﻭسنرسل لك رطابا يربرك بذلك.
• إػا طوبﺕ إصغاؽ ؾؾاؽ كؾﻱع بوأن امﺕهطﻱ ،عﻭن عغي ﻡن طبﻱبك أﻭ ﻭاصى عﻭاؠ آدؾ ،غإننا نؿؾؽ ﻡا
إػا كنﺕ كﺕشصل غوﻯ ؾؾاؽ ؏هطﻱ ،كؾﻱع ﻡن غغﻡه.
• إػا ؾؾؽنا أن سامﺕك امطبﻱ ،ﻻ ؏ػﻱ بﻡﺕطوباﺕ ا؏ظاػ ؾؾاؽ ؏هطﻱ ،كؾﻱع ،غإننا نلﺕظغى امﻡﻭاغﻱغ امنﻬائﻱ،
امؿﻱاكﻱ ،بغﻻ ﻡن ػمك.
ﻭكنؾكل مك دطابا ﻱظبؾك بؼمك .ﻱظبؾك امظطاب أﻱضا بكﻱػﻱ؏ ،ؿغﻱي صكﻭﻯ بوأن ؾؾاؽنا.
ﻱﻡكنك ؏ؿغﻱي صكﻭﻯ كؾﻱػ ،ﻭامشصﻭل غوﻯ ؽع غﻱ نضﻭن  24كاغ .،مﻡـﻱغ ﻡن امﻡػوﻭﻡاﺕ سﻭل ؏ؿغﻱي
اموكاﻭﻯ ،بﻡا غﻱ ػمك اموكاﻭﻯ املؾﻱػ ،،ﻱؾحﻯ امؾحﻭع إمﻯ اىقشم .K
المﻭاػيد النٶائية إلصدار كرار تؼطية سريغ
• إذا استردمنا المﻭاػيد النﻬا ية السريﻌة ،يخب أن نقدم لك ردنا ﻓﻱ ﻏضﻭن  24ساػة بﻌد
تلقينا طلبك .إذا طلبت استثنا؏ ،ﻓإننا نقدم لك ردنا ﻓﻱ ﻏضﻭن  24ساػة بﻌد حصﻭلنا ػلﻯ
البيان الداػم الذﻱ قدمو طبيبك .نقدم لك ردنا ﻓﻱ ﻭقت أقرب إذا كانت حالتك الصحية
تستدػﻱ ذلك.
• إذا لم نلتزم بﻬذا المﻭػد النﻬا ﻱ ،ﻓإننا نرسل طلبك إلﻯ المستﻭﻯ  2من ػملية االلتماسات
لمراخﻌتو من قبل منظمة مراخﻌة مستقلة .راخغ ال٢سم  G6لمزيد من المﻌلﻭمات حﻭل
التماس المستﻭﻯ .2
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امػصل  :9ﻡا ﻱذب غػوه إػا كانﺕ مغﻱك
ﻡوكو ،أﻭ صكﻭﻯ )ؾؾاؽاﺕ بوأن امﺕهطﻱ،،
اﻻمﺕﻡاكاﺕ ،اموكاﻭﻯ(

• ﻓﻱ حال كان ردنا بالمﻭاف٢ة ػلﻯ خز؏ من طلبك أﻭ طلبك كلو ،ﻓإننا نقدم لك التﻐطية ﻓﻱ
ﻏضﻭن  24ساػة بﻌد حصﻭلنا ػلﻯ طلبك أﻭ البيان الداػم من طبيبك.
• ﻓﻱ حال كان ردنا بالرفض ػلﻯ خز؏ من طلبك أﻭ طلبك كلو ،نرسل لك رطابا يﻭضح
األسباب .يربرك الرطاب أيضا بكيﻓية تقديم التماس.
المﻭاػيد النٶائية التراذ كرار تؼطية كياسﻱ حﻭل دﻭا؏ لم تحصل ػليو
• إذا استردمنا المﻭاػيد النﻬا ية القياسية ،يخب أن نقدم لك ردنا ﻓﻱ ﻏضﻭن  72ساػة بﻌد
تلقينا طلبك .إذا طلبت استثنا؏ ،ﻓإننا نقدم لك ردنا ﻓﻱ ﻏضﻭن  72ساػة بﻌد حصﻭلنا ػلﻯ
البيان الداػم الذﻱ قدمو طبيبك .نقدم لك ردنا ﻓﻱ ﻭقت أقرب إذا كانت حالتك الصحية
تستدػﻱ ذلك.
• إذا لم نلتزم بﻬذا المﻭػد النﻬا ﻱ ،ﻓإننا نرسل طلبك إلﻯ المستﻭﻯ  2من ػملية االلتماسات
لمراخﻌتو من قبل منظمة مراخﻌة مستقلة.
• ﻓﻱ حال ردنا بالمﻭاف٢ة ػلﻯ خز؏ من طلبك أﻭ طلبك كلو ،ﻓإننا نقدم لك التﻐطية ﻓﻱ ﻏضﻭن
 72ساػة بﻌد حصﻭلنا ػلﻯ طلبك أﻭ البيان الداػم من طبيبك برصﻭص االستثنا؏.
• ﻓﻱ حال كان ردنا بالرفض ػلﻯ خز؏ من طلبك أﻭ طلبك كلو ،نرسل لك رطابا يﻭضح
األسباب .يربرك الرطاب أيضا بكيﻓية تقديم التماس.
المﻭاػيد النٶائية التراذ كرار تؼطية كياسﻱ حﻭل دﻭا؏ اشتريتو بالفؼل
• يخب أن نصدر قرارنا ﻓﻱ ﻏضﻭن  14يﻭما تقﻭيميا من استﻼمنا لطلب االلتماس من قبلك.
• إذا لم نلتزم بﻬذا المﻭػد النﻬا ﻱ ،ﻓإننا نرسل طلبك إلﻯ المستﻭﻯ  2من ػملية االلتماسات
لمراخﻌتو من قبل منظمة مراخﻌة مستقلة.
• ﻓﻱ حال ردنا بالمﻭاف٢ة ػلﻯ خز؏ من طلبك أﻭ طلبك كلو ،ﻓإننا ندﻓغ لك المقابل ﻓﻱ
ﻏضﻭن  14يﻭما.
• ﻓﻱ حال كان ردنا بالرفض ػلﻯ خز؏ من طلبك أﻭ طلبك كلو ،نرسل لك رطابا يﻭضح
األسباب .يربرك الرطاب أيضا بكيﻓية تقديم التماس.
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امػصل  :9ﻡا ﻱذب غػوه إػا كانﺕ مغﻱك
ﻡوكو ،أﻭ صكﻭﻯ )ؾؾاؽاﺕ بوأن امﺕهطﻱ،،
اﻻمﺕﻡاكاﺕ ،اموكاﻭﻯ(

 .G5ت٢ديم التماس المستﻭﻯ 1

يطلق ػلﻯ االلتماس المتﻌلق برطتنا حﻭل قرار تﻐطية دﻭا؏ يﻐطيو الخز؏  Dاسم
"إػادة تحديد" الرطة.
• ابدأ التماس ٣ال٢ياسﻱ أﻭ السريغ ػن طريق االتصال ػلﻯ الرقم  ، 1-833-707-3129أﻭ
إرسال رطاب كتابيا ،أﻭ ػبر ﻓاكس إلينا .يمكنك أنت أﻭ ممثلك أﻭ طبيبك )أﻭ أﻱ ﻭاصﻑ
دﻭا؏ آرر( القيام بذلك .ضمن اسمك ﻭمﻌلﻭمات االتصال بك ﻭالمﻌلﻭمات المتﻌلقة بمطالبتك.
• يخب ػليك طلب االلتماس فﻱ ػضﻭن  60يﻭما ت٢ﻭيميا من تاريذ الرطاب التﻱ أرسلناه
إلربارك بقرارنا.
• إذا ﻓاتك المﻭػد النﻬا ﻱ ﻭكان لديك سبب ﻭخيو لتﻓﻭيتو ،ﻓقد نمنحك المزيد من الﻭقت لتقديم
التماسك .أمثلة األسباب الﻭخيﻬة تتمثل ﻓﻱ أمﻭر مثل أنك أصبت بمرض رطير أﻭ أننا قدمنا
لك مﻌلﻭمات راط ة حﻭل المﻭػد النﻬا ﻱ .اشرح سبب تأرر التماسك ػند تقديمو.
• لديك الحق ﻓﻱ أن تطلب منا نسرة مخانية من المﻌلﻭمات حﻭل التماسك .قد تزﻭدنا أنت
ﻭطبيبك أيضا بمزيد من المﻌلﻭمات لدػم التماسك.
إذا كانت حالت ٣الصحية تتطلب ذل ،٣فاطلب منا التماسا سريؼا.
ﻭيسمﻯ االلتماس السريغ أيضا "إػادة تحديد ػاخل".
• إذا قدمت التماسا برصﻭص قرار اترذناه بشأن دﻭا؏ لم تحصل ػليو ،ﻓستقرر أنت ﻭطبيبك
أﻭ ﻭاصﻑ دﻭا؏ آرر ما إذا كنت بحاخة إلﻯ التماس سريغ.
• متطلبات االلتماس السريغ ﻬﻱ نﻓس متطلبات قرار التﻐطية السريغ .راخغ ال٢سم  G4لمزيد
من المﻌلﻭمات.
ننظر ﻓﻱ التماسك ﻭنقدم لك ردنا.
• نراخغ التماسك ﻭندرس خميغ المﻌلﻭمات حﻭل طلب التﻐطية الراص بك.
• نتحقق مما إذا كنا قد اتبﻌنا خميغ القﻭاػد ػندما رفضنا طلبك.
• قد نتصل بك أﻭ بطبيبك أﻭ أﻱ ﻭاصﻑ دﻭا؏ آرر للحصﻭل ػلﻯ مزيد من المﻌلﻭمات.
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امػصل  :9ﻡا ﻱذب غػوه إػا كانﺕ مغﻱك
ﻡوكو ،أﻭ صكﻭﻯ )ؾؾاؽاﺕ بوأن امﺕهطﻱ،،
اﻻمﺕﻡاكاﺕ ،اموكاﻭﻯ(

المﻭاػيد النٶائية لﻼلتماس السريغ للمستﻭﻯ األﻭل
• إػا اكﺕظغﻡنا امﻡﻭاغﻱغ امنﻬائﻱ ،املؾﻱػ ،،ﻱذب أن نؿغى مك ؽعنا قي وضون  72ساغة بػغ ؏وؿﻱنا طوبك.
• نؿغى مك ؽعنا غﻱ ﻭؾﺕ أؾؾب إػا كانﺕ سامﺕك امصشﻱ؏ ،لﺕغغﻱ ػمك.
إػا مي نؿغى مك ؽعا غﻱ نضﻭن  72كاغ ،،ﻱذب أن نؾكل طوبك إمﻯ امﻡلﺕﻭﻯ  2ﻡن غﻡوﻱ ،اﻻمﺕﻡاكاﺕ .ﻭبػغ
ػمك؏ ،ؾاحػه ﻡنظﻡ ،ﻡؾاحػ ،ﻡلﺕؿو .،ؽاحع اىقشم  G6موشصﻭل غوﻯ ﻡػوﻭﻡاﺕ سﻭل ﻡنظﻡ ،امﻡؾاحػ،
ﻭغﻡوﻱ ،امﺕﻡاكاﺕ امﻡلﺕﻭﻯ .2
• غﻱ سال كان ؽعنا باىمواققة غوﻯ حـؠ ﻡن طوبك أﻭ طوبك كوه ،ﻱﺕػﻱن غوﻱنا ؏ﻭغﻱؾ امﺕهطﻱ ،امﺕﻱ ﻭاغؿنا
غوﻯ ؏ؿغﻱﻡﻬا غﻱ نضﻭن  72كاغ ،بػغ ؏وؿﻱ امﺕﻡاكك.
• غﻱ سال كان ؽعنا باىغقض غوﻯ حـؠ ﻡن طوبك أﻭ طوبك كوه ،نؾكل إمﻱك دطابا ﻱوؾر اﻷكباب
ﻭﻱظبؾك بكﻱػﻱ؏ ،ؿغﻱي امﺕﻡاف.
المﻭاػيد النٶائية لﻼلتماس ال٢ياسﻱ فﻱ المستﻭﻯ 1

• غﻱ سام ،اكﺕظغاﻡنا موﻡﻭاغﻱغ امنﻬائﻱ ،امؿﻱاكﻱ ،،ﻱذب أن نؿغى مك ؽعنا قي وضون  7أيام ثقويمية ﻡن
؏وؿﻱ امﺕﻡاكك موشصﻭل غوﻯ عﻭاؠ مي ؏شصل غوﻱه.
• نؿغى مك ؾؾاؽنا غﻱ ﻭؾﺕ أؾؾب إػا مي ؏شصل غوﻯ امغﻭاؠ ﻭ؏طوبﺕ سامﺕك امصشﻱ ،ػمك .إػا كنﺕ ؏ػﺕؿغ
أن سامﺕك امصشﻱ؏ ،لﺕغغﻱ ػمك ،غاطوب امﺕﻡاكا كؾﻱػا.
إػا مي نؿغى مك ؾؾاؽا غﻱ نضﻭن كبػ ،أﻱاى ؏ؿﻭﻱﻡﻱ ،،ﻱذب أن نؾكل طوبك إمﻯ امﻡلﺕﻭﻯ  2ﻡن غﻡوﻱ،
اﻻمﺕﻡاكاﺕ .ﻭبػغ ػمك؏ ،ؾاحػه ﻡنظﻡ ،ﻡؾاحػ ،ﻡلﺕؿو .،ؽاحع اىقشم  G6موشصﻭل غوﻯ ﻡػوﻭﻡاﺕ سﻭل
ﻡنظﻡ ،امﻡؾاحػ ،ﻭغﻡوﻱ ،امﺕﻡاكاﺕ امﻡلﺕﻭﻯ .2
غﻱ سال كان ؽعنا باىمواققة غوﻯ حـؠ ﻡن طوبك أﻭ طوبك كوه:
• ﻱذب أن هقضم اىجغطية امﺕﻱ ا؏ػؿنا غوﻯ ؏ؿغﻱﻡﻬا باملؾغ ،امﺕﻱ ؏ﺕطوبﻬا صشﺕك ،ﻭمكن قي موغض ال
يججاوػ  7أيام ثقويمية ﻡن ؏وؿﻱنا امﺕﻡاكك.
• ﻱذب أن نؾكل مك امﻡبوم امؼﻱ عغػﺕه ﻡؿابل عﻭاؠ اصﺕؾﻱﺕه قي وضون  30يوما ثقويميا بػغ سصﻭمنا
غوﻯ امﺕﻡاكك.
ﻓﻱ حال كان ردنا بالرفض ػلﻯ خز؏ من طلبك أﻭ طلبك كلو:
• نؾكل مك دطابا ﻱوؾر مك اﻷكباب ﻭﻱظبؾك بكﻱػﻱ؏ ،ؿغﻱي امﺕﻡاف.
• ﻱذب أن نؿغى مك ؽعنا سﻭل امغغع مك ﻡؿابل عﻭاؠ اصﺕؾﻱﺕه قي وضون  14يوما ثقويميا بػغ سصﻭمنا
غوﻯ امﺕﻡاكك.
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الػصل  :0ﻣا ﻳذب غػوه إػا كانﺕ لغﻳك
ﻣوكو ،أو صكوﻯ )ؾؾاؽاﺕ ةوأن الﺘهطﻳ،،
اﻻلﺘﻣاكاﺕ ،الوكاوﻯ(

إػا لﻢ نؿغﻢ لك ؾؾاؽا غﻱ نضون  14ﻳوﻣا ﺘؿوﻳﻣﻳا ،ﻳذب أن نؾكل طوبك إلﻯ الﻣلﺘوﻯ  2ﻣن غﻣوﻳ،
اﻻلﺘﻣاكاﺕ .وةػغ ػلك ،ﺘؾاحػه ﻣنظﻣ ،ﻣؾاحػ ،ﻣلﺘؿو .،ؽاحع اﻟقشم  G6لوشصول غوﻯ ﻣػووﻣاﺕ سول
ﻣنظﻣ ،الﻣؾاحػ ،وغﻣوﻳ ،الﺘﻣاكاﺕ الﻣلﺘوﻯ .2
•

غﻱ سال كان ؽعنا باﻟمواققة غوﻯ حـؠ ﻣن طوبك أو طوبك كوه ،غإننا نغغع لك الﻣؿاةل غﻱ نضون 30

ﻳوﻣا ةػغ ﺘوؿﻳنا طوبك.

• غﻱ سال كان ؽعنا باﻟغقض غوﻯ حـؠ ﻣن طوبك أو طوبك كوه ،نؾكل إلﻳك دطاةا ﻳوؾر اﻷكباب
وﻳظبؾك ةكﻳػﻳ ،ﺘؿغﻳﻢ الﺘﻣاف.
 .G6تقديم التماس المستﻭﻯ الثانﻱ
ﻓﻱ حال كان قرارنا بالرفض ػلﻯ التماس المستوﻯ  ،1يمكنك إما قبول ىذا القرار ،أو تقديم التماس
آرر .إذا قررت تقديم التماس آرر ،ﻓإنك تستردم ػملية التماسات المستوﻯ  .2تراخغ منظمة
المراخؼة المستقلة قرارنا ػندما نرفض التماسك األول .تقرر ىذه المنظمة ما إذا كان ينبﻐﻱ لنا
تﻐيير قرارنا.
االسم الرسمﻱ لؐ "منظمة المراخﻌة المستقلة" ىو "كيان المراخؼة المستقل" ،والذﻱ يطلق ػليو
أحيانا "."IRE
لتقديم التماس المستوﻯ  ،2يخب ػليك أو ػلﻯ ممثلك أو طبيبك أو أﻱ واصﻑ دوا؏ آرر ،االتصال
بمنظمة المراخﻌة المستقلة كتابة وطلب مراخﻌة حالتك.
• ﻓﻱ حال رفضنا اللتماس المستوﻯ  1الذﻱ قدمتو ،يتضمن الرطاب الذﻱ نرسلو إليك
تؼليمات حﻭل كيفية تقديم التماس المستﻭﻯ  2لدﻯ منظمة المراخﻌة المستقلة .توضح
التﻌليمات من يمكنو تقديم التماس المستوﻯ  ،2والمواػيد النﻬائية التﻱ يخب ػليك اتباػﻬا،
وكيﻓية التواصل مغ المنظمة.
• ػندما تتقدم بالتماس إلﻯ منظمة المراخﻌة المستقلة ،نرسل المﻌلومات التﻱ لدينا حول
التماسك إليﻬا .تسمﻯ ىذه المﻌلومات "ملﻑ الحالة" .يحق لق الحصﻭل ػلﻯ نسرة مخانية
من ملؽ حالتق.
• يحق لك تزويد منظمة المراخﻌة المستقلة بمﻌلومات إضاﻓية لدػم التامسك.
تراخغ منظمة المراخﻌة المستقلة التماس المستوﻯ  2المتﻌلق بالخز؏  Dالذﻱ قدمتو وترد ػليك
كتابيا .راخغ القسم  F4للحصول ػلﻯ مزيد من المﻌلومات حول منظمة المراخﻌة المستقلة.
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المﻭاػيد النٶائية لﻼلتماس السريغ للمستﻭﻯ الثانﻱ
إذا كانت حالتك الصحية تتطلب ذلك ،ﻓاطلب من منظمة المراخﻌة المستقلة التماسا سريﻌا.
• إذا واﻓقت ػلﻯ التماس سريغ ،ﻓإنو يتﻌين ػليﻬا الرد فﻱ ػضﻭن  72ساػة من تلقﻱ طلب
االلتماس الراص بك.
• ﻓﻱ حال ردىا بالمﻭافقة ػلﻯ خز؏ من طلبك أو طلبك كلو ،يتﻌين ػلينا تقديم التﻐطية
الدوائية المﻌتمدة فﻱ ػضﻭن  24ساػة من تلقﻱ قرار منظمة المراخﻌة المستقلة.
المﻭاػيد النٶائية لﻼلتماس القياسﻱ للمستﻭﻯ الثانﻱ
إذا كان لديك التماس قياسﻱ ﻓﻱ المستوﻯ  ،2يتﻌين ػلﻯ منظمة المراخﻌة المستقلة أن تقدم لك ردا:
• فﻱ ػضﻭن سبؼة أيام تقﻭيمية من تلقيﻬا التماسك بشأن دوا؏ لم تحصل ػليو.
• فﻱ ػضﻭن  14يﻭما تقﻭيميا من تلقينا التماسك لنرد إليك ثمن الدوا؏ الذﻱ اشتريتو.
ﻓﻱ حال رد منظمة المراخﻌة المستقلة بالمﻭافقة بشأن خز؏ من طلبك أو طلبك بأكملو:
• ﻳذب أن نؿغﻢ الﺘهطﻳ ،الغوائﻳ ،الﻣػﺘﻣغ ؋قي وضون  72ساغة ﻣن ﺘوؿﻳنا ؾؾاؽ ﻣنظﻣ ،الﻣؾاحػ،
الﻣلﺘؿو.،
• ﻳذب أن نؾع إلﻳك ثﻣن عواؠ اصﺘؾﻳﺘه غﻱ نضون  30ﻳوﻣا ﺘؿوﻳﻣﻳا ﻣن ﺘوؿﻳنا ؾؾاؽ ﻣنظﻣ ،الﻣؾاحػ،
الﻣلﺘؿو.،
إػا كان ؽع ﻣنظﻣ ،الﻣؾاحػ ،الﻣلﺘؿو ،غوﻯ الﺘﻣاكك باﻟغقض ،غﻬؼا ﻳػنﻱ أنﻬا ﺘواغؽ غوﻯ ؾؾاؽنا ةػغﻢ اغﺘﻣاع
طوبك .ووؼا ﻣا ﻳلﻣﻯ "ﺘأﻳﻳغ الؿؾاؽ" أو "ؽغض الﺘﻣاكك".
ﻓﻱ حال كان رد منظمة المراخﻌة المستقلة بالرفض اللتماس المستوﻯ  2الذﻱ قدمتو ،يحق لك تقديم
التماس المستوﻯ  3إذا كانت القيمة الدوالرية للتﻐطية الدوائية التﻱ تطلبﻬا تﻓﻱ بالحد األدنﻯ للقيمة
الدوالرية .إذا كانت القيمة الدوالرية للتﻐطية الدوائية التﻱ تطلبﻬا أقل من الحد األدنﻯ المطلوب ،ﻓﻼ
يمكنك تقديم التماس آرر .وﻓﻱ ىذه الحالة ،يكون قرار التماس المستوﻯ  2نﻬائيا .ترسل لك منظمة
المراخﻌة المستقلة رطابا يحيطك ػلما بالحد األدنﻯ للقيمة الدوالرية الﻼزمة للمضﻱ ﻓﻱ تقديم
التماس المستوﻯ .3
إذا كانت القيمة الدوالرية لطلبك تﻓﻱ بالمطلوب ،ﻓأنت من يقرر حينﻬا ما إذا كنت ترﻏب ﻓﻱ
المضﻱ قدما ﻓﻱ التماسك.
• وىناك ثﻼث مستويات إضاﻓية ﻓﻱ ػملية االلتماسات بﻌد المستوﻯ .2
• إذا كان رد منظمة المراخﻌة المستقلة بالرفض اللتماس المستوﻯ  2الذﻱ قدمتو وكنت
تستوﻓﻱ متطلبات مواصلة ػملية االلتماسات ،ﻓإنك:
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 oتقرر ما إذا كنت تريد تقديم التماس المستوﻯ .3
 oتراخغ الرطاب الذﻱ أرسلتو إليك منظمة المراخﻌة المستقلة بﻌد التماس المستوﻯ 2
بشأن تﻓاصيل كيﻓية تقديم التماس المستوﻯ .3

يتولﻯ قاضﻱ القانون اإلدارﻱ أو المحامﻱ المحكم نظر التماس المستوﻯ  .3راخغ القسم  Jلمزيد من
المﻌلومات حول التماسات المستويات  3و 4و.5

 .Hمطالبتنا بتؼطية فترة إكامة أطﻭل بالمستشفﻯ
ػند إدرالك إلﻯ مستشﻓﻯ ،يكون لديك الحق ﻓﻱ الحصول ػلﻯ خميغ ردمات المستشﻓﻯ التﻱ نقوم
بتﻐطيتﻬا ،والتﻱ تكون ضرورية لتشريص وػﻼج مرضك أو إصابتك .لمزيد من المﻌلومات حول
تﻐطية المستشﻓﻯ ﻓﻱ رطتنا ،راخغ الفصل  4من كتيب األػضا؏ الراص بك.
رﻼل إقامتك التﻱ تتم تﻐطيتﻬا بالمستشﻓﻯ ،يتﻌاون مﻌك طبيبك وطاقم المستشﻓﻯ لﻼستﻌداد لليوم
الذﻱ تﻐادر ﻓيو المستشﻓﻯ .كما أنﻬم يساػدون ﻓﻱ ترتيب الرػاية التﻱ قد تحتاج إليﻬا بﻌد مﻐادرتك.
• يسمﻯ اليوم الذﻱ تﻐادر ﻓيو المستشﻓﻯ "تاريذ الرروج".
• سوﻑ يربرك طبيبك أو طاقم المستشﻓﻯ بتاريذ الرروج.
إذا كنت تﻌتقد أنو سيطلب منك مﻐادرة المستشﻓﻯ سريﻌا ،أو كنت قلقا بشأن رػايتك بﻌد مﻐادرة المستشﻓﻯ،
يمكنك طلب إقامة أطول ﻓﻱ المستشﻓﻯ .يوضح لك ىذا القسم كيﻓية تقديم الطلب.
 .H1التؼرؽ ػلﻯ حقﻭق  Medicareالراصة بق
ﻓﻱ ﻏضون يومين من إدرالك المستشﻓﻯ ،سيقدم لك شرص ما ﻓﻱ المستشﻓﻯ ،مثل ممرضة أو
ػامل اختماػﻱ ،إرطارا كتابيا يسمﻯ "رسالة مٶمة من  Medicareحﻭل حقﻭكق" .يحصل كل
شرص لديو  Medicareػلﻯ نسرة من ىذا اإلرطار كلما تم إدرالو إلﻯ المستشﻓﻯ.
إذا لم تحصل ػلﻯ ىذا اإلرطار ،ﻓاطلبو من أﻱ موظﻑ بالمستشﻓﻯ .إذا كنت بحاخة إلﻯ مساػدة،
ﻓاتصل بردمات األػضا؏ ػلﻯ األرقام الموخودة ﻓﻱ أسﻓل الصﻓحة .يمكنك أيضا االتصال ػلﻯ
الرقم ) 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227ػلﻯ مدار الساػة ،وطوال أيام األسبوعTTY .
وينبﻐﻱ للمستردمين االتصال بالرقم .1-877-486-2048
• اكرأ اإلرطار بﻌناية واطرح أسئلة إذا كنت ال تستوػب المﻌلومات .يربرك اإلرطار
بحقوقك كمريض ﻓﻱ المستشﻓﻯ ،بما ﻓﻱ ذلك حقوقك بشأن اآلتﻱ:
 oالحصول ػلﻯ ردمات  Medicareالمﻐطاة رﻼل إقامتك ﻓﻱ المستشﻓﻯ وبﻌدىا .حقك
ﻓﻱ مﻌرﻓة ىذه الردمات ،ومن سيدﻓغ مقابلﻬا ،وأين يمكنك الحصول ػليﻬا.
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 oكن خز؏ا من أﻱ قرارات بشأن طول اإلقامة بالمستشﻓﻯ.
 oمﻌرﻓة المكان الذﻱ تبلﻐو بمراوﻓك بشأن خودة الرػاية بالمستشﻓﻯ.
 oااللتماس ﻓﻱ حال اػتقادك بأنو قد تم إرراخك من المستشﻓﻯ قبل الموػد المحدد.
• ػليق التﻭكيغ ػلﻯ اإلرطار إلظﻬار أنك حصلت ػليو وتتﻓﻬم حقوقك.
 oيمكنك أنت أو أﻱ شرص يتصرﻑ نيابة ػنك التوقيغ ػلﻯ اإلرطار.
 oيظﻬر التوقيغ ػلﻯ اإلرطار فقط أنك حصلت ػلﻯ مﻌلومات حول حقوقك .التوقيغ ال
يﻌنﻱ مواﻓقتك ػلﻯ تاريذ الرروج الذﻱ قد يربرك بو طبيبك أو موظﻓو المستشﻓﻯ.
• احتفظ بنسرتق من اإلرطار الموقغ حتﻯ تحصل ػلﻯ المﻌلومات إذا كنت بحاخة إليﻬا.
إذا وقﻌت ػلﻯ اإلرطار قبل أكثر من يومين من يوم مﻐادرتك للمستشﻓﻯ ،ﻓستحصل ػلﻯ نسرة أررﻯ قبل
رروخك من المستشﻓﻯ.
يمكنك االطﻼع ػلﻯ نسرة من اإلرطار مقدما ﻓﻱ حالة قيامك باآلتﻱ:
• االتصال بردمات األػضا؏ ػلﻯ األرقام الموخودة ﻓﻱ أسﻓل الصﻓحة
• اتصل بؐ  Medicareػلﻯ الرقم ) 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227المتاح ػلﻯ مدار
الساػة وطوال أيام األسبوع TTY .وينبﻐﻱ للمستردمين االتصال بالرقم .1-877-486-2048
•

قم بزيارة www.cms.gov/Medicare/Medicare-General-
.Information/BNI/HospitalDischargeAppealNotices

 .H2تقديم التماس المستﻭﻯ 1

إذا كنت تريد منا تﻐطية ردمات المستشﻓﻯ للمرضﻯ الدارليين لﻓترة أطول ،ﻓقم بتقديم التماس.
تراخغ منظمة تحسين الخودة التماس المستوﻯ  1لمﻌرﻓة ما إذا كان تاريذ رروخك المرطط لو
مناسبا لك من الناحية الطبية.
منظمة تحسين الخودة ىﻱ مخموػة من األطبا؏ وﻏيرىم من ارتصاصيﻱ الرػاية الصحية الذين
يتقاضون أخورىم من الحكومة الﻓيدرالية .يقوم ىؤال؏ الربرا؏ بالتحقق والمساػدة ػلﻯ تحسين
الخودة لؤلشراص الذين يﻐطيﻬم برنامح  .Medicareوىم ليسوا خز؏ا من رطتنا.
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ﻓﻱ  ،Californiaتوخد منظمة تحسين الخودة  (BFCC-QIO) Livantaوىﻱ منظمة تحسين خودة
رػاية المستﻓيدين والمتمحورة حول األسرة .اتصل بﻬا ػلﻯ  ،1-877-588-1123من االثنين إلﻯ
الخمﻌة ،من الساػة  8:00صباحا حتﻯ الساػة  6:00مسا؏ ،وينبﻐﻱ لمستردمﻱ  TTYاالتصال ػلﻯ
الرقم  .1-855-887-6668مﻌلومات االتصال موخودة أيضا ﻓﻱ اإلرطار" ،رسالة مﻬمة من
 Medicareحول حقوقك" ،وﻓﻱ الفصل .2
اتصل بمؤسسة تحسين الخﻭدة كبل مﻭػد مؼادرتق للمستشفﻯ ﻭليس بؼد تاريذ الررﻭج المحدد.
• إذا أخريت االتصال كبل مؼادرتق ،ﻓإنو يحق لك البقا؏ ﻓﻱ المستشﻓﻯ بﻌد موػد الرروج
المحدد لك دون الدﻓغ مقابل ذلك وأنت تنتظر الﻓصل ﻓﻱ االلتماس الراص بك من مؤسسة
تحسين الخودة.
• إذا لم تخر اتصاال يتؼلق بااللتماس ،وقررت البقا؏ ﻓﻱ المستشﻓﻯ بﻌد موػد الرروج المحدد
لك ،ﻓإنك قد تتحمل سداد خميغ التكاليﻑ مقابل الرػاية التﻱ تلقيتﻬا ﻓﻱ المستشﻓﻯ بﻌد تاريذ
الرروج المحدد.
• إذا فاتق المﻭػد النٶائﻱ لﻼتصال بمؤسسة تحسين الخودة بشأن االلتماس الراص بك،
يمكنك تقديم االلتماس مباشرة لرطتنا بدال من ذلك .راخغ القسم  G4للحصول ػلﻯ
مﻌلومات حول تقديم التماس إلينا.
• ألن اإلقامة ﻓﻱ المستشﻓﻯ مشمولة ﻓﻱ التﻐطية ػلﻯ حد سوا؏ من قبل  Medicareو
 ،Medi-Calإذا لم تستخب مؤسسة تحسين الخودة لطلب استمرار إقامتك ﻓﻱ المستشﻓﻯ ،أو
كنت تﻌتقد أن وضﻌك طارئ ،أو ينطوﻱ ػلﻯ تﻬديد مباشر ورطير لصحتك ،أو أنك تشﻌر
بألم شديد ،ﻓﻼ يزال يمكنك تقديم شكوﻯ لدائرة الرػاية الصحية المدارة بوالية
) California (DMHCأو مطالبتﻬا بإخرا؏ مراخﻌة طبية مستقلة .يرخﻯ االنتقال إلﻯ القسم
 F4ﻓﻱ صﻓحة  204للتﻌرﻑ ػلﻯ كيﻓية تقديم شكوﻯ وطلب المراخﻌة الطبية المستقلة من
دائرة .DMHC
اطلب المساػدة إذا كنت بحاخة إليٶا .إذا كانت لديك أسئلة أو كنت بحاخة إلﻯ مساػدة ﻓﻱ أﻱ وقت:
• اتصل بردمات األػضا؏ ػلﻯ األرقام الموخودة ﻓﻱ أسﻓل الصﻓحة.
• اتصل ببرنامح استشارات التأمين الصحﻱ والدػم ) (HICAPػلﻯ الرقم .1-800-434-0222
طلب إخرا؏ مراخؼة سريؼة بادر واتصل بمنظمة تحسين الخودة لطلب مراخﻌة سريﻌة لرروخك
من المستشﻓﻯ.
المصطلح القانونﻱ لؐ "المراخؼة السريؼة" ىو "المراخؼة الفﻭرية" أو "المراخؼة الؼاخلة".

?
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الػصل  :0ﻣا ﻳذب غػوه إػا كانﺕ لغﻳك
ﻣوكو ،أو صكوﻯ )ؾؾاؽاﺕ ةوأن الﺘهطﻳ،،
اﻻلﺘﻣاكاﺕ ،الوكاوﻯ(

ما يحدث رﻼل إخرا؏ المراخؼة السريؼة
• يطلب منك المراخﻌون ﻓﻱ مؤسسة تحسين الخودة أو من ممثلك بيان سبب اػتقادك
بضرورة استمرار التﻐطية بﻌد تاريذ الرروج المحدد .لست مطالبا بكتابة بيان ،ولكن قد
يطلب منك ذلك.
• يﻓحص المراخﻌون مﻌلوماتك الطبية ،ويتحدثون مغ طبيبك ،ويراخﻌون المﻌلومات التﻱ
قدمﻬا لﻬم المستشﻓﻯ ورطتنا.
• بحلول ظﻬيرة اليوم التالﻱ إلربار المراخﻌين رطتنا بشأن التماسك ،ستتلقﻯ إرطارا آرر
يشرح أسباب اػتقاد طبيبك ،والمستشﻓﻯ ،واػتقادنا نحن أيضا أن ىذا ىو تاريذ الرروج
المناسب لك طبيا.
المصطلح القانونﻱ لﻬذا الشرح المكتوب ىو "اإلرطار التفصيلﻱ للررﻭج من المستشفﻯ".
يمكنك الحصول ػلﻯ نموذج ػن طريق االتصال بردمات األػضا؏ ػلﻯ األرقام الموخودة ﻓﻱ
أسﻓل الصﻓحة أو ) 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227ػلﻯ مدار الساػة ،وطوال أيام
األسبوع) .وينبﻐﻱ لمستردمﻱ  TTYاالتصال ػلﻯ الرقم  (.1-877-486-2048يمكنك أيضا
الرخوع إلﻯ نموذج اإلرطار ػبر اإلنترنت ػلﻯ www.cms.gov/Medicare/Medicare-
.General-Information/BNI/HospitalDischargeAppealNotices
ﻓﻱ ﻏضون يوم كامل بﻌد الحصول ػلﻯ خميغ المﻌلومات التﻱ تحتاج إليﻬا ،تقدم لك منظمة تحسين
الخودة ردىا بشأن االلتماس.
إذا كان رد منظمة تحسين الخودة بالمﻭافقة ػلﻯ التماسك:
• سنقدم لك ردمات المستشﻓﻯ المﻐطاة للمرضﻯ الدارليين ما دامت الردمات ضرورية طبيا.
إذا كان رد منظمة تحسين الخودة بالرفض ػلﻯ التماسك:
• تﻌتقد أن تاريذ رروخك المحدد مناسب طبيا.
• ستنتﻬﻱ تﻐطيتنا لردمات المستشﻓﻯ للمرضﻯ الدارليين ػند ظﻬيرة اليوم التالﻱ لقيام منظمة
تحسين الخودة بتقديم ردىا بشأن التماسك.
• قد تضطر إلﻯ دﻓغ التكلﻓة الكاملة للرػاية التﻱ تحصل ػليﻬا ﻓﻱ المستشﻓﻯ بﻌد ظﻬيرة اليوم
التالﻱ ،ػقب أن تقدم لك منظمة تحسين الخودة ردىا بشأن التماسك.
•

يمكنك تقديم التماس المستوﻯ  2إذا رﻓضت منظمة تحسين الخودة التماس المستوﻯ 1

ﻭبقيت ﻓﻱ المستشﻓﻯ بﻌد تاريذ رروخك المحدد.

?
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الػصل  :0ﻣا ﻳذب غػوه إػا كانﺕ لغﻳك
ﻣوكو ،أو صكوﻯ )ؾؾاؽاﺕ ةوأن الﺘهطﻳ،،
اﻻلﺘﻣاكاﺕ ،الوكاوﻯ(

 .H3تقديم التماس المستﻭﻯ الثانﻱ
بالنسبة اللتماس المستوﻯ  ،2تطلب من منظمة تحسين الخودة إلقا؏ نظرة أررﻯ ػلﻯ القرار الذﻱ
اترذتو بشأن التماس المستوﻯ  .1اتصل بﻬم ػلﻯ .1-877-588-1123
يخب أن تطلب ىذه المراخﻌة فﻱ ػضﻭن  60يﻭما تقﻭيميا بﻌد اليوم الذﻱ ردت ﻓيو منظمة تحسين الخودة
بالرفض اللتماس المستوﻯ  .1ال يمكنك طلب ىذه المراخﻌة إال إذا بقيت ﻓﻱ المستشﻓﻯ بﻌد تاريذ انتﻬا؏
تﻐطية الرػاية.
سيقوم مراخﻌو منظمة تحسين الخودة بما يلﻱ:
• إلقا؏ نظرة ﻓاحصة أررﻯ ػلﻯ خميغ المﻌلومات المتﻌلقة بالتماسك.
• إربارك بقرارىم بشأن التماس المستوﻯ  2الذﻱ قدمتو ﻓﻱ ﻏضون  14يوما تقويميا من
استﻼم طلبك إلخرا؏ مراخﻌة ثانية.
إذا كان رد منظمة مراخﻌة الخودة بالمﻭافقة بشأن التماسك:
• يخب ػلينا أن نرد لك حصتنا من التكاليﻑ الراصة بالرػاية ﻓﻱ المستشﻓﻯ منذ ظﻬيرة اليوم
الذﻱ يلﻱ تاريذ رﻓض منظمة تحسين الخودة اللتماس المستوﻯ .1
• سنقدم لك ردمات المستشﻓﻯ المﻐطاة للمرضﻯ الدارليين ما دامت الردمات ضرورية طبيا.
إذا كان رد منظمة مراخﻌة الخودة بالرفض بشأن التماسك:
• يﻌنﻱ ذلك أنﻬا تؤيد قرارىا بشأن التماس المستوﻯ  1ولن تﻐيره.
• يقدمون لك رطابا يربرك بما يمكنك ﻓﻌلو إذا كنت ترﻏب ﻓﻱ مواصلة ػملية االلتماسات
وتقديم التماس المستوﻯ .3
• يمكنك أيضا تقديم شكوﻯ إلﻯ  DMHCأو أن تطلب منﻬا مراخﻌة طبية مستقلة لمواصلة
إقامتك ﻓﻱ المستشﻓﻯ .يرخﻯ االنتقال إلﻯ القسم  E4ﻓﻱ صﻓحة  197للتﻌرﻑ ػلﻯ كيﻓية
تقديم شكوﻯ وطلب المراخﻌة الطبية المستقلة من دائرة .DMHC
يتولﻯ قاضﻱ القانون اإلدارﻱ أو المحامﻱ المحكم نظر التماس المستوﻯ  .3راخغ القسم  Jلمزيد
من المﻌلومات حول التماسات المستوﻯ  3و 4و.5
 .H4تقديم التماس بديل من المستﻭﻯ 1

الموػد النﻬائﻱ لﻼتصال بمنظمة تحسين الخودة بشأن التماس المستوﻯ  1ىو ﻓﻱ ﻏضون  60يوما
أو ﻓﻱ موػد ال يتخاوز التاريذ المحدد لرروخك من المستشﻓﻯ .إذا ﻓاتك الموػد النﻬائﻱ اللتماس
المستوﻯ  ،1يمكنك استردام ػملية "االلتماس البديل".

?
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الػصل  :0ﻣا ﻳذب غػوه إػا كانﺕ لغﻳك
ﻣوكو ،أو صكوﻯ )ؾؾاؽاﺕ ةوأن الﺘهطﻳ،،
اﻻلﺘﻣاكاﺕ ،الوكاوﻯ(

اتصل بردمات األػضا؏ ػلﻯ األرقام الموخودة ﻓﻱ أسﻓل الصﻓحة واطلب منا "مراخﻌة سريﻌة"
لتاريذ رروخك من المستشﻓﻯ.
المصطلح القانونﻱ لؐ "المراخﻌة السريﻌة" أو "االلتماس السريغ" ىو "االلتماس الؼاخل".
• نﻓحص خميغ المﻌلومات المتﻌلقة بإقامتك ﻓﻱ المستشﻓﻯ.
• نتحقق من أن القرار األول كان ػادال واتبغ القواػد.
• نستردم المواػيد النﻬائية السريﻌة بدال من المواػيد النﻬائية القياسية ونقدم لك قرارنا ﻓﻱ
ﻏضون  72ساػة من تاريذ طلبك للمراخﻌة السريﻌة.
إذا كان ردنا بالمﻭافقة ػلﻯ التماسك السريغ ،ﻓإننا:
• نواﻓق ػلﻯ أنك بحاخة إلﻯ أن تكون ﻓﻱ المستشﻓﻯ بﻌد تاريذ الرروج.
• سنقدم لك ردمات المستشﻓﻯ المﻐطاة للمرضﻯ الدارليين ما دامت الردمات ضرورية طبيا.
• ندﻓغ لك مقابل حصتنا من تكاليﻑ الرػاية التﻱ حصلت ػليﻬا منذ التاريذ الذﻱ أبلﻐناك أن تﻐطيتك
ستنتﻬﻱ ﻓيو.
إذا كان ردنا بالرفض ػلﻯ التماسك السريغ:
• نواﻓق ػلﻯ أن تاريذ رروخك المحدد مناسب طبيا.
• تنتﻬﻱ تﻐطيتنا لردمات المستشﻓﻯ للمرضﻯ الدارليين ﻓﻱ التاريذ الذﻱ أربرناك بو.
• لن ندﻓغ أﻱ حصة من التكاليﻑ بﻌد ىذا التاريذ.
• قد تضطر إلﻯ دﻓغ تكلﻓة الرػاية التﻱ تحصل ػليﻬا ﻓﻱ المستشﻓﻯ كاملة بﻌد تاريذ رروخك المحدد،
إذا قررت البقا؏ ﻓﻱ المستشﻓﻯ.
• سنرسل التماسك إلﻯ منظمة المراخﻌة المستقلة للتأكد من اتباػنا لخميغ القواػد .ػندما نقوم
بذلك ،ستنتقل حالتك إلﻯ ػملية التماسات المستوﻯ .2

?
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مسا؏ ػلﻯ مدار األسبوع )ما ػدا أيام ػيد الشكر وػيد الميﻼد( بداية من  1أكتوبر حتﻯ  31مارس ،ومن
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الػصل  :0ﻣا ﻳذب غػوه إػا كانﺕ لغﻳك
ﻣوكو ،أو صكوﻯ )ؾؾاؽاﺕ ةوأن الﺘهطﻳ،،
اﻻلﺘﻣاكاﺕ ،الوكاوﻯ(

 .H5تقديم التماس بديل من المستﻭﻯ الثانﻱ
نرسل مﻌلومات التماس المستوﻯ  2الذﻱ قدمتو إلﻯ منظمة المراخﻌة المستقلة ﻓﻱ ﻏضون  24ساػة من
الرد بالرفض ػلﻯ التماس المستوﻯ  1الذﻱ قدمتو .ونﻓﻌل ذلك تلقائيا .وال يتﻌين ػليك القيام بشﻱ؏.
ﻓﻱ حال اػتقادك بﻌدم التزامنا بﻬذا الموػد النﻬائﻱ ،أو أﻱ موػد نﻬائﻱ آرر ،يمكنك تقديم شكوﻯ.
يرخﻯ الرخوع إلﻯ القسم  Kللحصول ػلﻯ مﻌلومات ػن تقديم الشكاوﻯ.
تخرﻱ منظمة المراخﻌة المستقلة مراخﻌة سريﻌة اللتماسك .وتلقﻱ نظرة ﻓاحصة ػلﻯ خميغ
المﻌلومات المتﻌلقة برروخك من المستشﻓﻯ وػادة ما تطلﻌك ػلﻯ القرار ﻓﻱ ﻏضون  72ساػة.
إذا كان رد منظمة المراخﻌة المستقلة بالمﻭافقة ػلﻯ التماسك:
• ندﻓغ لك مقابل حصتنا من تكاليﻑ الرػاية التﻱ حصلت ػليﻬا منذ التاريذ الذﻱ أبلﻐناك أن
تﻐطيتك ستنتﻬﻱ ﻓيو.
• سنقدم لك ردمات المستشﻓﻯ المﻐطاة للمرضﻯ الدارليين ما دامت الردمات ضرورية طبيا.
إذا كان رد منظمة المراخﻌة المستقل بالرفض ػلﻯ التماسك:
• تواﻓق ػلﻯ أن تاريذ رروخك من المستشﻓﻯ المحدد مناسب طبيا.
• يقدمون لك رطابا يربرك بما يمكنك ﻓﻌلو إذا كنت ترﻏب ﻓﻱ مواصلة ػملية االلتماسات
وتقديم التماس المستوﻯ .3
يتولﻯ قاضﻱ القانون اإلدارﻱ أو المحامﻱ المحكم نظر التماس المستوﻯ  .3راخغ القسم  Jلمزيد من
المﻌلومات حول التماسات المستوﻯ  3و 4و.5
يمكنك أيضا تقديم شكوﻯ إلﻯ  DMHCومطالبتﻬا بإخرا؏ مراخﻌة طبية مستقلة لمواصلة إقامتك ﻓﻱ المستشﻓﻯ.
يرخﻯ االنتقال إلﻯ القسم  F4ﻓﻱ صﻓحة  204للتﻌرﻑ ػلﻯ كيﻓية تقديم شكوﻯ وطلب المراخﻌة الطبية المستقلة
من دائرة  .DMHCيمكنك طلب إخرا؏ مراخﻌة طبية مستقلة باإلضاﻓة إلﻯ التماس المستوﻯ  3أو بدال منو.

 .Iمطالبتنا بمﻭاصلة تؼطية ردمات طبية مؼينة
يتناول ىذا القسم ثﻼثة أنواع ﻓقط من الردمات التﻱ قد تحصل ػليﻬا:
• ردمات الرػاية الصحية المنزلية
• الرػاية التمريضية الماىرة ﻓﻱ مرﻓق الرػاية التمريضية الماىرة
• ردمات رػاية إػادة التأىيل المقدمة للمرضﻯ الرارخيين ﻓﻱ مرﻓق إػادة التأىيل الشامل
للمرضﻯ الرارخيين ) (CORFالمﻌتمد من  .Medicareوىذا يﻌنﻱ ػادة أنك تتلقﻯ ػﻼخا
لمرض أو حادث أو أنك تتﻌاﻓﻯ من ػملية خراحية كبرﻯ.

?
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المؼلﻭمات ،تﻓضل بزيارة ىذا الموقغ .shop.anthem.com/medicare/ca
228

كﺘﻳب اﻷغضاؠ )Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP

الػصل  :0ﻣا ﻳذب غػوه إػا كانﺕ لغﻳك
ﻣوكو ،أو صكوﻯ )ؾؾاؽاﺕ ةوأن الﺘهطﻳ،،
اﻻلﺘﻣاكاﺕ ،الوكاوﻯ(

من بين ىذه األنواع الثﻼثة من الردمات ،يحق لك الحصول ػلﻯ ردمات مشمولة ﻓﻱ التﻐطية ،ما
دام الطبيب قد أقر أنك بحاخة إليﻬا.
ػندما نقرر إيقاﻑ تﻐطية أﻱ ردمة من ىذه الردمات ،يتﻌين ػلينا إربارك كبل انتﻬا؏ الردمات.
وػند انتﻬا؏ تﻐطيتك لﻬذه الردمة ،سنتوقﻑ ػن دﻓغ تكاليﻓﻬا.
ﻓﻱ حال اػتقدت أننا سنوقﻑ تﻐطية رػايتك قريبا ،فإنو يمكنق تقديم التماس برصﻭص كرارنا.
يوضح لك ىذا القسم كيﻓية طلب االلتماس.
 .I1إرطار مسبق كبل انتٶا؏ التؼطية
سنرسل إليك إرطارا كتابيا يصلك قبل يومين ػلﻯ األقل من تاريذ إيقاﻑ تحمل تكاليﻑ رػايتك .وىذا ما
يسمﻯ "إرطار ػدم تﻐطية برنامح  ."Medicareوسيوضح لك اإلرطار التاريذ الذﻱ سنتوقﻑ ﻓيو ػن
تﻐطية رػايتك وكيﻓية تقديم التماس برصوص قرارنا.
يخب ػليك أنت أو ممثلك التوقيغ ػلﻯ اإلرطار لتأكيد حصولك ػليو .ويظﻬر التوقيغ ػلﻯ اإلرطار فقط أنك
حصلت ػلﻯ المﻌلومات .لكن التوقيغ ليس مﻌناه أنك تواﻓق ػلﻯ قرارنا.
 .I2تقديم التماس المستﻭﻯ 1

إذا كنت تﻌتقد أننا ننﻬﻱ تﻐطية رػايتك ﻓﻱ وقت مبكر خدا ،يمكنك تقديم التماس برصوص قرارنا .ويربرك
ىذا القسم مﻌلومات ػن ػملية االلتماس من المستوﻯ  1وما يخب القيام بو.
• االلتزام بالمﻭاػيد النٶائية .المواػيد النﻬائية مﻬمة .تأكد من استيﻌابك واتباػك للمواػيد
النﻬائية التﻱ تنطبق ػلﻯ اإلخرا؏ات التﻱ يخب ػليك القيام بﻬا .ويخب أن تلتزم رطتنا
بالمواػيد النﻬائية كذلك .وﻓﻱ حال اػتقدت بأننا ال نلتزم بالمواػيد النﻬائية ،يمكنك تقديم
شكوﻯ .راخغ القسم  Kللحصول ػلﻯ مزيد من المﻌلومات ػن الشكاوﻯ.
• اطلب المساػدة إذا كنت بحاخة إليٶا .إذا كانت لديك أسئلة أو كنت بحاخة إلﻯ مساػدة ﻓﻱ أﻱ وقت:
 oاتصل بردمات األػضا؏ ػلﻯ األرقام الموخودة ﻓﻱ أسﻓل الصﻓحة.
 oاتصل ببرنامح استشارات التأمين الصحﻱ والدػم ) (HICAPػلﻯ الرقم 1-800-434-0222

• اتصل بمؤسسة تحسين الخﻭدة.
 oيرخﻯ الرخوع إلﻯ القسم  H2أو الرخوع إلﻯ الفصل 2من كتيب األػضا؏ للحصول
ػلﻯ مزيد من المﻌلومات ػن مؤسسة تحسين الخودة ) (QIOوكيﻓية االتصال بﻬم.
 oاطلب منﻬم مراخﻌة االلتماس الذﻱ قدمتو وتحديد ما إذا كانوا سيﻐيرون قرار رطتنا.

?

إذا كانت لديق أﻱ أسئلة ،يرخﻯ االتصال بمسؤولﻱ Anthem MediBlue Full Dual Advantage
) (HMO D-SNPػلﻯ الرقم ) ،1-833-707-3129 (TTY: 711بداية من الساػة  8صباحا حتﻯ الساػة 8
مسا؏ ػلﻯ مدار األسبوع )ما ػدا أيام ػيد الشكر وػيد الميﻼد( بداية من  1أكتوبر حتﻯ  31مارس ،ومن
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امػصل  :9ﻣا ﮃذب غػوه إػا كانﺖ مغﮃﻚ
ﻣوكو ،أﻭ صكﻭﻯ )ؾؾاؽاﺖ ةوأﻦ امﺘهطﮃ،،
اﻻمﺘﻣاكاﺖ ،اموكاﻭﻯ(

• بادر ﻭاطلب منﻬم تقديم "التماس سريغ" .سل منظمة تحسين الخﻭدة ﻋما إذا كان من
المناسب طبيا لنا إنٗﻌا؏ تﻐطية ردماتك الطبية.
المﻭػد النﻬائﻱ لﻼتصال بﻬذه المؤسسة
• يخب ﻋليك االتصال بمؤسسة تحسين الخﻭدة لبد؏ إخرا؏ات االلتماس بحلﻭل ظٗﻌر اليﻭم السابﻖ
لتاريذ السريان المﻭضح ﻓي "إرطار ﻋدم تﻐطية برنامح  "Medicareالذي أرسلناه إليك.
• إذا ﻓاتك المﻭﻋد النٗﻌا ي لﻼتصال بمؤسسة تحسين الخﻭدة ،يمكنك تقديم االلتماس مباشرة
إلينا .للحصﻭل ﻋلﻯ تﻓاصيل ﻋن كيﻓية القيام بذلك ،راخغ القسم . I4
• إذا لم تستخب مؤسسة تحسين الخﻭدة لطلب استمرار تﻐطية ردمات الرﻋاية الصحية
المقدمة لك ،أﻭ كنت تٖﻌتقد أن ﻭضٖﻌك طارئ ،أﻭ ينطﻭي ﻋلﻯ تٗﻌديد مباشر ﻭرطير
لصحتك ،أﻭ أنك تشٖﻌر بألم حاد ،ﻓﻼ يزال يمكنك تقديم شكﻭﻯ أﻭ مطالبة  DMHCببإخرا؏
مراخٖﻌة طبية مستقلة .يرخﻯ االنتقال إلﻯ القسم  F4ﻓي صﻓحة  204للتٖﻌرﻑ ﻋلﻯ كيﻓية
تقديم شكﻭﻯ ﻭطلب المراخٖﻌة الطبية المستقلة من دا رة .DMHC
المصطلح القانﻭني لٗﻌذا اإلرطار الكتابي ﻫﻭ "إرطار ػدم تؼطية برنامح ."Medicare
للحصﻭل ﻋلﻯ نسرة مماثلة؛ اتصل بردمات األﻋضا؏ ﻋلﻯ األرقام المﻭخﻭدة ﻓي أسﻓل الصﻓحة
أﻭ تﻭاصل مغ  Medicareﻋلﻯ الرقم ) 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227ﻋلﻯ مدار
الساﻋة ﻭطﻭال أيام األسبﻭع .ﻭينبﻐي لمستردمي  TTYاالتصال ﻋلﻯ الرقم .1-877-486-2048
أﻭ يمكنك االطﻼع ﻋلﻯ نسرة ﻋبر اإلنترنت www.cms.gov/Medicare/Medicare-
.General-Information/BNI/MAEDNotice
ما يحدث رﻼل إخرا؏ االلتماس السريغ
• يطلب منك المراخٖﻌﻭن ﻓي مؤسسة تحسين الخﻭدة أﻭ من ممثلك تﻭضيح سبب اﻋتقادك
بضرﻭرة استمرار التﻐطية .لست مطالبا بكتابة بيان ،ﻭلكن قد يطلب منك ذلك.
• يستٖﻌرض المراخٖﻌﻭن مٖﻌلﻭماتك الطبية ،ﻭيتحدثﻭن مغ طبيبك ،ﻭيراخٖﻌﻭن المٖﻌلﻭمات التي
قدمتٗﻌا لٗﻌم رطتنا.
• سترسل رطتنا كذلك إرطارا كتابيا يشرح أسبابنا ﻓي إنٗﻌا؏ تﻐطية ردماتك .ستتلقﻯ إرطارا
بحلﻭل نٗﻌاية اليﻭم الذي يبلﻐنا ﻓيﻪ المراخٖﻌﻭن بااللتماس الذي قدمتﻪ.
المصطلح القانﻭني لشرح اإلرطار ﻫﻭ "التﻭضيح التفصيلﻱ لؼدم التؼطية".

?

إذا كانت لديك أ ϲأسئلة ،يرخﻯ االتصال بمسؤﻭلي Anthem MediBlue Full Dual Advantage
) (HMO D-SNPﻋلﻯ الرقم ) ،1-833-707-3129 (TTY: 711بداية من الساﻋة  8صباحا حتﻯ الساﻋة 8
مسا؏ ﻋلﻯ مدار األسبﻭع )ما ﻋدا أيام ﻋيد الشكر ﻭﻋيد الميﻼد( بداية من  1أكتﻭبر حتﻯ  31مارس ،ﻭمن
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امػصل  :9ﻣا ﮃذب غػوه إػا كانﺖ مغﮃﻚ
ﻣوكو ،أﻭ صكﻭﻯ )ؾؾاؽاﺖ ةوأﻦ امﺘهطﮃ،،
اﻻمﺘﻣاكاﺖ ،اموكاﻭﻯ(

• يربرك المراخٖﻌﻭن بقرارﻫم ﻓي ﻏضﻭن يﻭم كامل بٖﻌد حصﻭلٗﻌم ﻋلﻯ خميغ المٖﻌلﻭمات التي
يحتاخﻭن إليٗﻌا.
إذا كان رد منظمة المراخٖﻌة المستقلة بالمﻭافقة ﻋلﻯ التماسك:
• سنقدم ردماتك المشمﻭلة ﻓي التﻐطية ما دامت ضرﻭرية طبيا.
إذا كان رد منظمة المراخٖﻌة المستقل بالرفض ﻋلﻯ التماسك:
• تنتٗﻌي تﻐطيتك ﻓي التاريذ الذي أربرناك بﻪ.
• سنتﻭقﻑ ﻋن دﻓغ حصتنا من تكاليﻑ ﻫذه الرﻋاية ﻓي التاريذ الﻭارد ﻓي اإلرطار.
• ستتحمل تكاليﻑ الرﻋاية كاملة بنﻓسك إذا قررت مﻭاصلة ردمات الرﻋاية الصحية المنزلية
أﻭ رﻋاية مراﻓﻖ التمريض الماﻫرة أﻭ ردمات مرﻓﻖ إﻋادة التأﻫيل الشامل للمرضﻯ
الرارخيين ) (CORFبٖﻌد تاريذ انتٗﻌا؏ تﻐطيتك.
• أنت تقرر ما إذا كنت ترﻏب ﻓي مﻭاصلة الحصﻭل ﻋلﻯ ﻫذه الردمات ﻭتقديم االلتماس من
المستﻭﻯ .2
 .I3تقديم التماس المستﻭﻯ 2

بالنسبة اللتماس المستﻭﻯ  ،2تطلب من منظمة تحسين الخﻭدة إلقا؏ نظرة أررﻯ ﻋلﻯ القرار الذي
اترذتﻪ بشأن التماس المستﻭﻯ  .1اتصل بٗﻌم ﻋلﻯ الرقم .1-877-588-1123
يخب أن تطلب ﻫذه المراخٖﻌة فﻱ ػضﻭن  60يﻭما تقﻭيميا بٖﻌد اليﻭم الذي ردت ﻓيﻪ منظمة تحسين الخﻭدة
بالرفض اللتماس المستﻭﻯ  .1ال يمكنك طلب ﻫذه المراخٖﻌة إال إذا ﻭاصلت تلقي الرﻋاية بٖﻌد تاريذ انتٗﻌا؏
تﻐطية الرﻋاية.
سيقﻭم مراخٖﻌﻭ منظمة تحسين الخﻭدة بما يلي:
• إلقا؏ نظرة ﻓاحصة أررﻯ ﻋلﻯ خميغ المٖﻌلﻭمات المتٖﻌلقة بالتماسك.
• إربارك بقرارﻫم بشأن التماس المستﻭﻯ  2الذي قدمتﻪ ﻓي ﻏضﻭن  14يﻭما تقﻭيميا من
استﻼم طلبك إلخرا؏ مراخٖﻌة ثانية.
إذا كان رد منظمة المراخٖﻌة المستقلة بالمﻭافقة ﻋلﻯ التماسك:
• ندﻓغ لك مقابل حصتنا من تكاليﻑ الرﻋاية التي حصلت ﻋليٗﻌا منذ التاريذ الذي أبلﻐناك أن
تﻐطيتك ستنتٗﻌي ﻓيﻪ.
• سنقدم تﻐطية الرﻋاية ما دامت ضرﻭرية طبيا.

?

إذا كانت لديك أ ϲأسئلة ،يرخﻯ االتصال بمسؤﻭلي Anthem MediBlue Full Dual Advantage
) (HMO D-SNPﻋلﻯ الرقم ) ،1-833-707-3129 (TTY: 711بداية من الساﻋة  8صباحا حتﻯ الساﻋة 8
مسا؏ ﻋلﻯ مدار األسبﻭع )ما ﻋدا أيام ﻋيد الشكر ﻭﻋيد الميﻼد( بداية من  1أكتﻭبر حتﻯ  31مارس ،ﻭمن
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امػصل  :9ﻣا ﮃذب غػوه إػا كانﺖ مغﮃﻚ
ﻣوكو ،أﻭ صكﻭﻯ )ؾؾاؽاﺖ ةوأﻦ امﺘهطﮃ،،
اﻻمﺘﻣاكاﺖ ،اموكاﻭﻯ(

إذا كان رد منظمة المراخٖﻌة المستقل بالرفض ﻋلﻯ التماسك:
• يﻭاﻓقﻭن ﻋلﻯ قرارنا بإنٗﻌا؏ رﻋايتك ﻭلن يﻐيرﻭه.
• يقدمﻭن لك رطابا يربرك بما يمكنك ﻓٖﻌلﻪ إذا كنت ترﻏب ﻓي مﻭاصلة ﻋملية االلتماسات
ﻭتقديم التماس المستﻭﻯ .3
• يمكنك تقديم شكﻭﻯ إلﻯ  DMHCﻭمطالبتٗﻌا بإخرا؏ مراخٖﻌة طبية مستقلة لمﻭاصلة تﻐطية
ردمات الرﻋاية الصحية المقدمة إليك .يرخﻯ الرخﻭع إلﻯ القسم  F4ﻓي الصﻓحة 204
لمٖﻌرﻓة كيﻓية مطالبة  DMHCبإخرا؏ مراخٖﻌة طبية مستقلة .يمكنك تقديم شكﻭﻯ إلﻯ
 DMHCﻭمطالبتٗﻌا بإخرا؏ مراخٖﻌة طبية مستقلة ،باإلضاﻓة إلﻯ أﻭ بدال من التماس
المستﻭﻯ .3
يتﻭلﻯ قاضي القانﻭن اإلداري أﻭ المحامي المحكم نظر التماس المستﻭﻯ  .3راخغ القسم  Jلمزيد
من المٖﻌلﻭمات حﻭل التماسات المستﻭﻯ  3ﻭ 4ﻭ.5
 .I4تقديم التماس بديل من المستﻭﻯ 1

ﻋلﻯ النحﻭ المﻭضح ﻓي القسم  ،I2يخب ﻋليك التصرﻑ بسرﻋة ﻭاالتصال بمنظمة تحسين الخﻭدة للبد؏
ﻓي إخرا؏ التماس من المستﻭﻯ  .1إذا ﻓاتك المﻭﻋد النٗﻌا ي ،يمكنك االستٖﻌانة بٖﻌملية "االلتماس البديل".
اتصل بردمات األﻋضا؏ ﻋلﻯ األرقام المﻭخﻭدة ﻓي أسﻓل الصﻓحة ﻭاطلب منا إخرا؏ "مراخٖﻌة سريٖﻌة".
المصطلح القانﻭني ل" -المراخٖﻌة السريٖﻌة" أﻭ "االلتماس السريغ" ﻫﻭ "االلتماس الؼاخل".
• ندرس خميغ المٖﻌلﻭمات المتٖﻌلقة بحالتك.
• نتأكد أن القرار األﻭل كان ﻋادال ﻭاتبغ القﻭاﻋد ﻋندما حددنا تاريذ إنٗﻌا؏ تﻐطية ردماتك.
• نستردم المﻭاﻋيد النٗﻌا ية السريٖﻌة بدال من المﻭاﻋيد النٗﻌا ية القياسية ﻭنقدم لك قرارنا ﻓي
ﻏضﻭن  72ساﻋة من تاريذ طلبك للمراخٖﻌة السريٖﻌة.
إذا كان ردنا بالمﻭافقة ﻋلﻯ التماسك السريغ ،ﻓإننا:
• نﻭاﻓﻖ ﻋلﻯ أنك بحاخة إلﻯ ردمات لﻓترة أطﻭل.
• سنقدم ردماتك المشمﻭلة ﻓي التﻐطية ما دامت ضرﻭرية طبيا.
• نﻭاﻓﻖ ﻋلﻯ أن ندﻓغ لك مقابل حصتنا من تكاليﻑ الرﻋاية التي حصلت ﻋليٗﻌا منذ التاريذ الذي أبلﻐنا
ﻓيﻪ أن تﻐطيتك ستنتٗﻌي.
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إذا كان ردنا بالرفض ﻋلﻯ التماسك السريغ:
• تنتٗﻌي تﻐطيتنا لٗﻌذه الردمات ﻓي التاريذ الذي أربرناك بﻪ.
• لن ندﻓغ أي حصة من التكاليﻑ بٖﻌد ﻫذا التاريذ.
• ستتحمل تكاليﻑ ﻫذه الردمات كاملة إذا ﻭاصلت الحصﻭل ﻋليٗﻌا بٖﻌد التاريذ الذي أربرناك
ﻓيﻪ بانتٗﻌا؏ التﻐطية المقدمة إليك.
• سنرسل التماسك إلﻯ منظمة المراخٖﻌة المستقلة للتأكد من اتباﻋنا لخميغ القﻭاﻋد .ﻋندما نقﻭم
بذلك ،ستنتقل حالتك إلﻯ ﻋملية التماسات المستﻭﻯ .2
 .I5تقديم التماس بديل من المستﻭﻯ 2

رﻼل التماس المستﻭﻯ ،2
نرسل مٖﻌلﻭمات التماس المستﻭﻯ  2الذي قدمتﻪ إلﻯ منظمة المراخٖﻌة المستقلة ،ﻓي ﻏضﻭن 24
ساﻋة من الرد بالرﻓض ﻋلﻯ التماس المستﻭﻯ  1الذي قدمتﻪ .ﻭنﻓٖﻌل ذلك تلقا يا .ﻭال يتٖﻌين ﻋليك

القيام بشي؏.
ﻓي حال اﻋتقادك بٖﻌدم التزامنا بٗﻌذا المﻭﻋد النٗﻌا ي ،أﻭ أي مﻭﻋد نٗﻌا ي آرر ،يمكنك تقديم شكﻭﻯ.
يرخﻯ الرخﻭع إلﻯ القسم  Kللحصﻭل ﻋلﻯ مٖﻌلﻭمات حﻭل تقديم الشكاﻭﻯ.
تخري منظمة المراخٖﻌة المستقلة مراخٖﻌة سريٖﻌة اللتماسك .ﻭتلقي نظرة ﻓاحصة ﻋلﻯ خميغ
المٖﻌلﻭمات المتٖﻌلقة بررﻭخك من المستشﻓﻯ ﻭﻋادة ما تطلٖﻌك ﻋلﻯ القرار ﻓي ﻏضﻭن  72ساﻋة.
إذا كان رد منظمة المراخٖﻌة المستقلة بالمﻭافقة ﻋلﻯ التماسك:
• ندﻓغ لك مقابل حصتنا من تكاليﻑ الرﻋاية التي حصلت ﻋليٗﻌا منذ التاريذ الذي أبلﻐناك أن
تﻐطيتك ستنتٗﻌي ﻓيﻪ.
• سنقدم لك ردمات المستشﻓﻯ المﻐطاة للمرضﻯ الدارليين ما دامت الردمات ضرﻭرية طبيا.
إذا كان رد منظمة المراخٖﻌة المستقل بالرفض ﻋلﻯ التماسك:
• يﻭاﻓقﻭن ﻋلﻯ قرارنا بإنٗﻌا؏ رﻋايتك ﻭلن يﻐيرﻭه.
• يقدمﻭن لك رطابا يربرك بما يمكنك ﻓٖﻌلﻪ إذا كنت ترﻏب ﻓي مﻭاصلة ﻋملية االلتماسات
ﻭتقديم التماس المستﻭﻯ .3

?
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يمكنك كذلك تقديم شكﻭﻯ إلﻯ  DMHCﻭمطالبتٗﻌم بإخرا؏ مراخٖﻌة طبية مستقلة لمﻭاصلة تﻐطية ردمات
الرﻋاية الصحية المقدمة إليك .يرخﻯ الرخﻭع إلﻯ القسم  F4ﻓي الصﻓحة  204لمٖﻌرﻓة كيﻓية مطالبة DMHC
بإخرا؏ مراخٖﻌة طبية مستقلة .يمكنك تقديم شكﻭﻯ ﻭطلب مراخٖﻌة طبية مستقلة ،باإلضاﻓة إلﻯ التماس
المستﻭﻯ  3أﻭ بدال منﻪ.
يتﻭلﻯ قاضي القانﻭن اإلداري أﻭ المحامي المحكم نظر التماس المستﻭﻯ  .3راخغ القسم  Jلمزيد من
المٖﻌلﻭمات حﻭل التماسات المستﻭﻯ  3ﻭ 4ﻭ.5
 .Jاالنتقال بالتماسك إلﻯ مستﻭﻯ أػلﻯ من المستﻭﻯ 2
 .J1الرطﻭات التالية لردمات ﻭػناصر Medicare

ﻓي حال قدمت التماسا من المستﻭﻯ  1ﻭآرر من المستﻭﻯ  2ﻓيما يتٖﻌلﻖ بردمات أﻭ ﻋناصر
 ،Medicareﻭرﻓض كﻼ االلتماسين ،ﻓإنﻪ قد يحﻖ لك االنتقال إلﻯ مستﻭيات إضاﻓية لﻼلتماس.
إذا كانت القيمة الدﻭالرية لردمة أﻭ ﻋنصر  Medicareالذي قدمت التماسا بشأنﻪ ال تستﻭﻓي الحد
األدنﻯ من المبلﻎ بالدﻭالر ،ﻓﻼ يمكنك المضي قدما ﻓي االلتماس .إذا كانت القيمة بالدﻭالر ﻋالية
بدرخة كاﻓية ،يمكنك مﻭاصلة ﻋملية االلتماس .سيرطرك الرطاب الذي تتلقاه من منظمة المراخٖﻌة
المستقلة اللتماس المستﻭﻯ  2الذي قدمتﻪ بٗﻌﻭية الشرص الذي يخب االتصال بﻪ ﻭما يخب ﻓٖﻌلﻪ
إلخرا؏ التماس المستﻭﻯ .3
التماس المستﻭﻯ 3

تشكل خلسة استماع لقاضي القانﻭن اإلداري ) (ALJالمستﻭﻯ  3من ﻋملية االلتماس .ﻭالشرص
الذي يترذ القرار ﻫﻭ  ALJأﻭ محام محكم يٖﻌمل لصالح الحكﻭمة الﻓيدرالية.
إذا كان رد  ALJأﻭ المحامي المحكم المﻭافقة ﻋلﻯ االلتماس ،يحﻖ لنا تقديم التماس بشأن قرار
المستﻭﻯ  3الذي يكﻭن ﻓي صالحك.
•

إذا قررنا تقديم التماس ﻋلﻯ القرار ،ﻓسنرسل إليك نسرة من طلب التماس من المستﻭﻯ 4
ﻭأي مستندات مرﻓقة بﻪ .قد ننتظر قرار االلتماس من المستﻭﻯ  4قبل التصريح بالردمة

محل النزاع أﻭ تقديمٗﻌا.
• إذا قررنا ػدم تقديم التماس ﻋلﻯ القرار ،ﻓيخب أن نصرح لك بالردمة أﻭ نقدمٗﻌا إليك ﻓي
ﻏضﻭن  60يﻭما تقﻭيميا بٖﻌد الحصﻭل ﻋلﻯ قرار  ALJأﻭ المحامي المحكم.
إذا كان قرار  ALJأﻭ المحامي المحكم برفض التماسك ،ﻓقد ال تنتٗﻌي ﻋملية االلتماس.
• إذا قررت كبﻭل قرار رﻓض التماسك ،ﻓبذلك تنتٗﻌي ﻋملية االلتماس.

?
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• إذا قررت ػدم كبﻭل قرار رﻓض التماسك ،يمكنك المتابٖﻌة إلﻯ المستﻭﻯ التالي من ﻋملية
المراخٖﻌة .سيطلٖﻌك اإلرطار الذي سيصلك بما يخب ﻓٖﻌلﻪ إلخرا؏ التماس المستﻭﻯ .4
التماس المستﻭﻯ 4

يراخغ مخلس االلتماسات لدﻯ  Medicareالتماسك ﻭيقدم لك ردا .ﻭيشكل ﻫذا المخلس خز؏ا من
الحكﻭمة الﻓيدرالية.
إذا كان قرار المخلس المﻭافقة ﻋلﻯ االلتماس من المستﻭﻯ  4الذي قدمتﻪ أﻭ رﻓض طلبنا بمراخٖﻌة
قرار االلتماس من المستﻭﻯ  3الذي صدرت نتيختﻪ لصالحك ،يحﻖ لنا تقديم التماس من المستﻭﻯ .5
• إذا قررنا تقديم التماس ﻋلﻯ القرار ،ﻓسنربرك كتابيا.
• إذا قررنا ػدم تقديم التماس ﻋلﻯ القرار ،ﻓيخب أن نصرح لك بالردمة أﻭ نقدمٗﻌا لك ﻓي
ﻏضﻭن  60يﻭما تقﻭيميا بٖﻌد صدﻭر قرار المخلس.
إذا رد المخلس برفض طلب المراخٖﻌة أﻭ منٖﻌﻪ ،ﻓقد ال تنتٗﻌي ﻋملية االلتماسات.
• إذا قررت كبﻭل قرار رﻓض التماسك ،ﻓبذلك تنتٗﻌي ﻋملية االلتماس.
• إذا قررت ػدم كبﻭل ﻫذا القرار الذي ينص ﻋلﻯ رﻓض االلتماس الذي قدمتﻪ ،ﻓقد تتمكن من
االنتقال إلﻯ المستﻭﻯ التالي من ﻋملية المراخٖﻌة .سيطلٖﻌك اإلرطار الذي سيصلك ما إذا
كان بإمكانك االنتقال إلﻯ المستﻭﻯ  5من االلتماس ﻭما يخب ﻓٖﻌلﻪ.
االلتماس من المستﻭﻯ 5

• سيراخغ قاضي محكمة المقاطٖﻌة الﻓيدرالية االلتماس الذي قدمتﻪ ﻭخميغ المٖﻌلﻭمات ﻭيقرر
المﻭافقة أﻭ الرفض ،ﻭسيكﻭن ﻫذا القرار نٗﻌا يا .ﻓليس ﻫناك مستﻭيات التماس أررﻯ تلي
محكمة المقاطٖﻌة الﻓيدرالية.
 .J2التماسات أررﻯ من Medi-Cal
يحﻖ لك تقديم التماس كذلك إذا كان االلتماس يتٖﻌلﻖ بالردمات أﻭ الٖﻌناصر التي تﻐطيٗﻌا Medi-Cal

ﻋادة .ﻭسيربرك الرطاب الذي سيصلك من مكتب خلسات االستماع الٖﻌادلة بما يخب ﻋليك ﻓٖﻌلﻪ إذا
كنت ترﻏب ﻓي مﻭاصلة ﻋملية االلتماس.
إذا كانت القيمة الدﻭالرية للتﻐطية التي تطلبٗﻌا تستﻭﻓي المتطلبات ،يمكنك ارتيار ما إذا كنت تريد
المضي قدما ﻓي التماسك.
• ﻫناك ثﻼثة مستﻭيات إضاﻓية ﻓي ﻋملية االلتماسات بٖﻌد المستﻭﻯ ) 2ليصبح المخمﻭع رمسة
مستﻭيات من االلتماس(.
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• إذا رﻓض التماس المستﻭﻯ  2الذي قدمتﻪ ،ﻭاستﻭﻓيت متطلبات مﻭاصلة ﻋملية االلتماس،
ﻓٖﻌليك أن تقرر ما إذا كنت تريد االنتقال إلﻯ المستﻭﻯ  3ﻭتقديم التماس ثالث .إذا قررت
تقديم التماس ثالث ،ﻓإن التﻓاصيل المتٖﻌلقة بكيﻓية القيام بذلك مﻭخﻭدة ﻓي اإلرطار الكتابي
الذي سيصلك بٖﻌد االلتماس .2
• سينظر قاضي قانﻭن إداري أﻭ محام محكم ﻓي االلتماس من المستﻭﻯ  .3يطلٖﻌك القسم J3
من ﻫذا الﻓصل ﻋلﻯ المزيد من المٖﻌلﻭمات ﻋن المستﻭيات  3ﻭ 4ﻭ 5من ﻋملية االلتماس.
 .J3التماس المستﻭيات  3ﻭ 4ﻭ 5لطلبات أدﻭية الخز؏ D

قد يكﻭن ﻫذا القسم مناسبا لك إذا قدمت التماس المستﻭﻯ  1ﻭالتماس المستﻭﻯ  ،2ﻭتم رﻓضٗﻌما.
إذا كانت قيمة الدﻭا؏ الذي قدمت التماسا بشأنﻪ تﻓي بقيمة دﻭالرية مٖﻌينة ،ﻓقد تتمكن من االنتقال إلﻯ
مستﻭيات التماس أررﻯ .يﻭضح الرد الكتابي الذي تحصل ﻋليﻪ بشأن التماس المستﻭﻯ  2من يخب
االتصال بﻪ ﻭما يخب ﻓٖﻌلﻪ لطلب التماس المستﻭﻯ .3
التماس المستﻭﻯ 3

تشكل خلسة استماع لقاضي القانﻭن اإلداري ) (ALJالمستﻭﻯ  3من ﻋملية االلتماس .ﻭالشرص
الذي يترذ القرار ﻫﻭ  ALJأﻭ محام محكم يٖﻌمل لصالح الحكﻭمة الﻓيدرالية.
إذا خا؏ رد قاضي القانﻭن اإلداري أﻭ المحامي المحكم بالمﻭافقة بشأن التماسك:
• تنتٗﻌي ﻋملية االلتماسات.
• يخب أن نصرح بالتﻐطية الدﻭا ية المٖﻌتمدة أﻭ نقدمٗﻌا ﻓي ﻏضﻭن  72ساﻋة )أﻭ  24ساﻋة
لﻼلتماس الٖﻌاخل( أﻭ إخرا؏ الدﻓغ ﻓي مﻭﻋد ال يتخاﻭز  30يﻭما تقﻭيميا بٖﻌد تلقينا القرار.
إذا كان قرار  ALJأﻭ المحامي المحكم برفض التماسك ،ﻓقد ال تنتٗﻌي ﻋملية االلتماس.
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• إذا قررت ػدم كبﻭل قرار رﻓض التماسك ،يمكنك المتابٖﻌة إلﻯ المستﻭﻯ التالي من ﻋملية
المراخٖﻌة .سيطلٖﻌك اإلرطار الذي سيصلك بما يخب ﻓٖﻌلﻪ إلخرا؏ التماس المستﻭﻯ .4

?
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التماس المستﻭﻯ 4

يراخغ مخلس االلتماسات لدﻯ  Medicareالتماسك ﻭيقدم لك ردا .ﻭيشكل ﻫذا المخلس خز؏ا من
الحكﻭمة الﻓيدرالية.
إذا خا؏ رد المخلس بالمﻭافقة بشأن التماسك:
• تنتٗﻌي ﻋملية االلتماسات.
• يخب أن نصرح بالتﻐطية الدﻭا ية المٖﻌتمدة أﻭ نقدمٗﻌا ﻓي ﻏضﻭن  72ساﻋة )أﻭ  24ساﻋة لﻼلتماس
الٖﻌاخل( أﻭ إخرا؏ الدﻓغ ﻓي مﻭﻋد ال يتخاﻭز  30يﻭما تقﻭيميا بٖﻌد تلقينا القرار.
إذا خا؏ رد المخلس بالرفض بشأن التماسك ،ﻓقد ال تكﻭن ﻋملية االلتماسات قد انتٗﻌت.
• إذا قررت كبﻭل قرار رﻓض التماسك ،ﻓبذلك تنتٗﻌي ﻋملية االلتماس.
• إذا قررت ػدم كبﻭل ﻫذا القرار الذي ينص ﻋلﻯ رﻓض االلتماس الذي قدمتﻪ ،ﻓقد تتمكن من
االنتقال إلﻯ المستﻭﻯ التالي من ﻋملية المراخٖﻌة .سيطلٖﻌك اإلرطار الذي سيصلك ما إذا
كان بإمكانك االنتقال إلﻯ المستﻭﻯ  5من االلتماس ﻭما يخب ﻓٖﻌلﻪ.
االلتماس من المستﻭﻯ 5

• سيراخغ قاضي محكمة المقاطٖﻌة الﻓيدرالية االلتماس الذي قدمتﻪ ﻭخميغ المٖﻌلﻭمات ﻭيقرر
المﻭافقة أﻭ الرفض ،ﻭسيكﻭن ﻫذا القرار نٗﻌا يا .ﻓليس ﻫناك مستﻭيات التماس أررﻯ تلي
محكمة المقاطٖﻌة الﻓيدرالية.

 .Kكيفية تقديم شكﻭﻯ
 .K1أنﻭاع المشكﻼت التﻱ يخب تقديم شكاﻭﻯ بشأنﻬا
تستردم ﻋملية تقديم الشكﻭﻯ ألنﻭاع مٖﻌينة من المشكﻼت ﻓقط ،مثل المشكﻼت المتٖﻌلقة بخﻭدة
الرﻋاية ﻭأﻭقات االنتظار ﻭتنسيﻖ الرﻋاية ﻭردمة الٖﻌمﻼ؏ .ﻓيما يلي أمثلة ﻋلﻯ أنﻭاع المشكﻼت التي
تٖﻌالخٗﻌا ﻋملية تقديم الشكاﻭﻯ.
الشكﻭﻯ
خﻭدة الرػاية الطبية الراصة بك

?

مثال
• أنت ﻏير راض ﻋن خﻭدة الرﻋاية ،مثل الرﻋاية التي
حصلت ﻋليٗﻌا ﻓي المستشﻓﻯ.
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الشكﻭﻯ

مثال

احترام رصﻭصيتك

• إذا كنت تٖﻌتقد أن شرصا ما لم يحترم حقك ﻓي الرصﻭصية
أﻭ شارك مٖﻌلﻭمات سرية ﻋنك.

ػدم االحترام أﻭ سﻭ؏ ردمة الؼمﻼ؏
أﻭ السلﻭكيات السلبية األررﻯ

• كان مقدم الرﻋاية الصحية أﻭ المﻭظﻑ ﻭقحا أﻭ ﻏير مٗﻌذب
رﻼل التٖﻌامل مٖﻌك.
• تٖﻌامل مٖﻌك المﻭظﻓﻭن بطريقة سي ة.
• تٖﻌتقد أنﻪ يخري إرراخك من الرطة.

إمكانية الﻭصﻭل ﻭالمساػدة اللؼﻭية

• ال يمكنك الحصﻭل بشكل ﻓٖﻌلي ﻋلﻯ تسٗﻌيﻼت ﻭردمات
الرﻋاية الصحية ﻓي ﻋيادة الطبيب أﻭ مقدم الردمات.
• ال يﻭﻓر طبيبك أﻭ مقدم الردمات مترخما ﻓﻭريا للﻐة ﻏير
اإلنخليزية التي تتحدث بٗﻌا )مثل لﻐة اإلشارة األمريكية أﻭ
اإلسبانية(.
• ال يﻭﻓر لك مقدم الردمات الراص بك أماكن إقامة مٖﻌقﻭلة
أررﻯ تحتاخٗﻌا ﻭتطلبٗﻌا.

أﻭكات االنتظار

• لديك مشكلة ﻓي الحصﻭل ﻋلﻯ مﻭﻋد أﻭ االنتظار لﻓترة
طﻭيلة خدا للحصﻭل ﻋليﻪ.
• األطبا؏ أﻭ الصيادلة أﻭ ﻏيرﻫم من المٗﻌنيين الصحيين أﻭ
ردمات األﻋضا؏ أﻭ ﻏيرﻫم من مﻭظﻓي الرطة يخٖﻌلﻭنك
تنتظر لﻓترة طﻭيلة خدا.

النظافة

• تٖﻌتقد أن الٖﻌيادة أﻭ المستشﻓﻯ أﻭ ﻋيادة الطبيب ﻏير نظيﻓة.

المؼلﻭمات التﻱ تحصل ػليﻬا منا

• تٖﻌتقد أننا أرﻓقنا ﻓي تقديم إرطار أﻭ رطاب لك كان من
المﻓترض أن تحصل ﻋليﻪ.
• تٖﻌتقد أن المٖﻌلﻭمات الكتابية التي أرسلناﻫا إليك يصٖﻌب
ﻓٗﻌمٗﻌا للﻐاية.

?
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الشكﻭﻯ
التﻭكيت المناسب المتؼلق بقرارات
التؼطية أﻭ االلتماسات

مثال
• تٖﻌتقد أننا ال نلتزم بالمﻭاﻋيد النٗﻌا ية التراذ قرار التﻐطية أﻭ
الرد ﻋلﻯ التماسك.
• تٖﻌتقد أنﻪ بٖﻌد الحصﻭل ﻋلﻯ قرار االلتماس أﻭ التﻐطية
ﻭكان لصالحك ،أننا ال نلتزم بالمﻭاﻋيد النٗﻌا ية الﻋتماد أﻭ
تقديم الردمة أﻭ رد المبلﻎ لك مقابل ردمات طبية مٖﻌينة.
• ال تٖﻌتقد أننا أرسلنا حالتك إلﻯ منظمة المراخٖﻌة المستقلة ﻓي
الﻭقت المناسب.

ﻫناك أنﻭاع مرتلفة من الشكاﻭﻯ .يمكنك تقديم شكﻭﻯ دارلية ﻭ/أﻭ شكﻭﻯ رارخية .يتم تقديم شكﻭﻯ
دارلية لرطتنا ﻭمراخٖﻌتٗﻌا من قبلٗﻌا .ﻭيتم تقديم شكﻭﻯ رارخية لمنظمة ﻏير تابٖﻌة لرطتنا ﻭمراخٖﻌتٗﻌا
من قبل تلك المنظمة .إذا كنت بحاخة إلﻯ مساﻋدة بشأن تقديم شكﻭﻯ دارلية ﻭ/أﻭ رارخية ،ﻓيمكنك
االتصال ﻋلﻯ الرقم .1-833-707-3129
المصطلح القانﻭني ل" -الشكﻭﻯ" ﻫﻭ "التظلم".
المصطلح القانﻭني ل" -تقديم شكﻭﻯ" ﻫﻭ "تقديم تظلم".
 .K2الشكاﻭﻯ الدارلية
لتقديم شكﻭﻯ دارلية ،اتصل بردمات األﻋضا؏ ﻋلﻯ  .1-833-707-3129يمكنك تقديم الشكﻭﻯ ﻓي أي
ﻭقت ما لم تكن بشأن دﻭا؏ يﻐطيﻪ الخز؏  .Dإذا كانت الشكﻭﻯ برصﻭص دﻭا؏ بالخز؏  ،Dيتٖﻌين ﻋليك
تقديم الشكﻭﻯ ﻓي ػضﻭن  60يﻭما تقﻭيميا من بٖﻌد مﻭاخٗﻌتك للمشكلة التي تريد تقديم شكﻭﻯ بشأنٗﻌا.
• إذا كان ﻫناك أي شي؏ يلزمك إخراؤه ،ﻓسﻭﻑ يبلﻐك قسم ردمات األﻋضا؏ ﻋلﻯ الﻓﻭر.
• يمكنك أيضا كتابة شكﻭاك ﻭإرسالٗﻌا إلينا .ﻓي حال إرسال شكﻭاك إلينا مكتﻭبة ،ﻓسنرد ﻋليٗﻌا كتابة.
• يتٖﻌين تقديم الشكاﻭﻯ المتٖﻌلقة بالخز؏  Dمن برنامح  Medicareﻓي ﻏضﻭن  60يﻭما
تقﻭيميا من بٖﻌد مﻭاخٗﻌتك للمشكلة التي تريد تقديم شكﻭﻯ بشأنٗﻌا.
• ال يﻭخد حد لتقديم الشكاﻭﻯ المتٖﻌلقة بالخز؏  Cمن برنامح  Medicareأﻭ حﻭل خﻭدة الرﻋاية.

?
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المصطلح القانﻭنﻱ ل" -الشكوﻯ السريﻌة" ﻬو "التظلم الؼاخل".
نرد ءليك ءلﻯ الﻓور ،إذا كان ذلك ممكنا .ﻓﻱ حال االتصال بنا بشأن شكوﻯ ما ،قد نرد ءليك ﻓﻱ
نﻓس المكالمة الﻬاتﻓية .إذا كانت حالتك الصحية تتطلب منا الرد سريﻌا ،ﻓسنقوم بذلك.
• من المﻌتاد أننا نرد ءلﻯ أﻏلب الشكاوﻯ رﻼل  30يوما تقويميا .إذا لم نترذ قرارا رﻼل
ﻓترة ال 30 -يوما تقويميا بسبب احتياخنا إلﻯ مزيد من المﻌلومات ،نرطرك بذلك كتابة .كما
سنزودك بالمستخدات بشأن الحالة ووقت مقدر للحصول ءلﻯ الرد.
• إذا كنت تقوم بتقديم شكوﻯ بسبب رﻓضنا لطلبك "قرار التﻐطية السريغ" أو "االلتماس السريغ"،
ﻓسنقوم تلقا يا بإتاحة "تقديم شكوﻯ سريﻌة" لك والرد ءلﻯ شكواك ﻓﻱ ﻏضون  24ساءة.
• إذا قدمت شكوﻯ ألننا استﻐرقنا وقتا إضاﻓيا التراذ قرار تﻐطية أو التماس ،ﻓإننا نتيح لك
تلقا يا تقديم "شكوﻯ سريﻌة" ونرد ءلﻯ شكواك ﻓﻱ ﻏضون  24ساءة.
إذا لم نواﻓق ءلﻯ بﻌض أو خميغ الشكاوﻯ الراصة بك ،ﻓسنربرك ونﻌلمك باألسباب التﻱ لدينا.
سنقوم بالرد سوا؏ واﻓقنا ءلﻯ الشكوﻯ أم ال.
 .K3الشكاﻭﻯ الرارخية
Medicare
يمكنك إربار  Medicareءن شكواك أو إرسالﻬا إلﻯ  .Medicareيتوﻓر نموذج شكوﻯ Medicare
ءلﻯ.www.medicare.gov/MedicareComplaintForm/home.aspx :
ال تحتاج إلﻯ تقديم شكوﻯ إلﻯ )Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP
قبل تقديم شكوﻯ إلﻯ .Medicare

يأرذ  Medicareشكواك ءلﻯ محمل الخد ويستردم ﻬذه المﻌلومات للمساءدة ﻓﻱ تحسين خودة
برنامح .Medicare
إذا كانت لديك أﻱ مﻼحظات أو مراوﻑ أررﻯ ،أو إذا كنت تشﻌر بأن الرطة الصحية ال تﻌالح
مشكلتك ،يمكنك أيضا االتصال ءلﻯ الرقم ) .1-800-MEDICARE (1-800-633-4227يمكن
لمستردمﻱ  TTYاالتصال ءلﻯ الرقم  .1-877-486-2048المكالمة مخانية.

?
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Medi-Cal

يمكنك تقديم شكﻭﻯ إلﻯ أمين المظالم لرػاية  Medi-Calالمدارة فﻱ إدارة ردمات الرػاية
الصحية فﻱ ) California (DHCSػن طريق االتصال بالركم  .1-888-452-8609يمكن
لمستردمﻱ  TTYاالتصال ػلﻯ الركم  .711اتصل من االثنين إلﻯ الخمؼة بين الساػة 8:00
صباحا ﻭ 5:00مسا؏.
يمكنك تقديم شكوﻯ إلﻯ  .California DMHCوتتحمل  DMHCمسؤولية تنظيم الرطط الصحية.
يمكنك االتصال بمركز مساءدة  DMHCللحصول ءلﻯ المساءدة بشأن الشكاوﻯ المتﻌلقة بردمات
 .Medi-Calقد تتصل بدا رة  DMHCإذا احتخت إلﻯ مساءدة ﻓيما يتﻌلق بشكوﻯ تنطوﻱ ءلﻯ
مشكلة ءاخلة أو ءلﻯ تﻬديد مباشر ورطير لصحتك ،أو كنت تﻌانﻱ ألما حادا ،أو إذا كنت ﻏير
مواﻓق ءلﻯ قرار رطتنا برصوص شكواك أو لم تحل رطتنا شكواك بﻌد  30يوما تقويميا.
ﻓيما يلﻱ طريقتان للحصول ءلﻯ مساءدة من مركز المساءدة:

• اتصل ءلﻯ الرقم  .1-888-466-2219يمكن لألشراص الﻓاقدين لحاسة السمغ أو الذين يﻌانون
من صﻌوبة السمغ أو الذين لديﻬم مشاكل ﻓﻱ النطق استردام رقم .1-877-866-9891 ،TTY
المكالمة مخانية.
• تﻓضل بزيارة الموقغ اإللكترونﻱ لدا رة الرءاية الصحية المدارة ).(www.dmhc.ca.gov
مكتب الحقﻭق المدنية
يمكنك تقديم شكوﻯ إلﻯ وزارة الصحة والردمات اإلنسانية ،مكتب الحقو ϖالمدنية ،إذا كنت تﻌتقد أنك لم
تﻌامل بإنصاﻑ .ءلﻯ سبيل المثال؛ يمكنك تقديم شكوﻯ ﻓيما يتﻌلق بوصول المﻌاقين أو مساءدتﻬم لﻐويا.
رقم ﻬاتﻑ مكتب الحقو ϖالمدنية ﻬو  .1-800-368-1019وينبﻐﻱ لمستردمﻱ  TTYاالتصال ءلﻯ الرقم
 .1-800-537-7697يمكنك زيارة  www.hhs.gov/ocrلمزيد من المﻌلومات.
كما يمكنك أيضا التواصل أيضا مغ المكتب المحلﻱ للحقو ϖالمدنية ءلﻯ الﻌنوان:
Office for Civil Rights
U.S. Department of Health and Human Services 90 7th Street, Suite 4-100
San Francisco, CA 94103
مركز االستخابة للﻌمﻼ؏1-800-368-1019 TTY: 1-800-537-7697 :
البريد اإللكترونﻱocrmail@hhs.gov :

?
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ﻣوكوﺗ أﻭ صكﻭﻯ )ؾؾاؽاﺖ ﺑوأن امﺗهطﻱﺗ،
اﻻمﺗﻣاكاﺖ ،اموكاﻭﻯ(

يمكنك أيضا أن تتمتغ بالحقو ϖالتﻱ ينص ءليﻬا قانون األمريكيين ذوﻱ اإلءاقات وبموخب القوانين األررﻯ
التﻱ تنطبق ءلﻯ المنظمات التﻱ تحصل ءلﻯ تمويل اتحادﻱ ،وأﻱ قواءد أررﻯ تنطبق ألﻱ سبب آرر.
يمكنك االتصال بأمين المظالم ﻓﻱ الوالية ءلﻯ الرقم المخانﻱ  1-888-452-8609أو TDD/TTY
) 1-800-735-2929ردمة الترحيل ﻓﻱ  ،(Californiaمن االثنين إلﻯ الخمﻌة من الساءة  8صباحا حتﻯ
الساءة  5مسا؏ .يمكنك الوصول إلﻯ موقغ الويب ءلﻯ
.http://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/Pages/MMCDOfficeoftheOmbudsman.aspx
مؤسسة تحسين الخﻭدة
إذا كانت شكواك بشأن خودة الرءاية ،ﻓلديك رياران:
• يمكنك تقديم شكواك بشأن خودة الرءاية مباشرة إلﻯ مؤسسة تحسين الخودة.
• يمكنك تقديم شكواك إلﻯ مؤسسة تحسين الخودة وإلﻯ رطتنا .إذا تقدمت بشكوﻯ إلﻯ مؤسسة
تحسين الخودة ،ﻓإننا نتﻌاون مﻌﻬا لحل شكواك.
مؤسسة تحسين الخودة ءبارة ءن مخموءة من األطبا؏ الممارسين وربرا؏ الرءاية الصحية
اآلررين الذين يتم الدﻓغ لﻬم من خانب الحكومة الﻓيدرالية لﻓحص وتحسين الرءاية التﻱ تقدم إلﻯ
مرضﻯ  .Medicareلمﻌرﻓة المزيد حول مؤسسة تحسين الخودة ،راخغ القسم  H2أو راخغ الفصل
الثانﻱ من كتيب األءضا؏ الراص بك.
ﻓﻱ  ،Californiaتسمﻯ مؤسسة تحسين الخودة ليﻓانتا ) .(Livantaرقم ﻬاتﻓﻬم ﻬو .1-877-588-1123
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اىكصو  :10إههاء غضويجك قي سطجوا
مقدمة
يتناول ﻬذا الﻓصل الطر ϖالتﻱ يمكنك من رﻼلﻬا إنﻬا؏ ءضويتك ﻓﻱ رطة الراصة بنا وريارات
التﻐطية الصحية الراصة بك بﻌد مﻐادرتك رطتنا .حتﻯ أنك إذا تركت رطتنا ،ﻓسوﻑ تستمر
ءضويتك ﻓﻱ برامح  Medicareو Medi-Calطالما أنك مؤﻬل مستحق .وتظﻬر المصطلحات
الر يسية وتﻌريﻓاتﻬا ﻓﻱ الﻓصل األرير من كتيب األءضا؏ الراص بك.
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 .Aمتﻯ يمكنك إنﻫا؏ ػضﻭيتك فﻱ رطتنا
يمكن لمﻌظم األشراص الذين يتمتﻌون ب Medicare -إنﻬا؏ ءضويتﻬم رﻼل أوقات مﻌينة من الﻌام.
نظرا ألن لديك  ،Medi-Calﻓقد تتمكن من إنﻬا؏ ءضويتك ﻓﻱ رطتنا ،أو التبديل إلﻯ رطة مرتلﻓة
مرة واحدة رﻼل كل ﻓترة من فترات التسخيل الراصة التالية:
• من يناير إلﻯ مارس
• من أبريل إلﻯ يونيو
• من يوليو إلﻯ سبتمبر
باإلضاﻓة إلﻯ ﻓترات التسخيل الراصة الثﻼثة ﻬذه ،يمكنك إنﻬا؏ ءضويتك ﻓﻱ رطتنا رﻼل الﻓترات
التالية كل ءام:
• فترة التسخيل السنﻭية ،التﻱ تستمر من  15أكتوبر إلﻯ  7ديسمبر .إذا ارترت رطة خديدة
رﻼل ﻬذه الﻓترة ،ﻓستنتﻬﻱ ءضويتك ﻓﻱ رطتنا ﻓﻱ  31ديسمبر ،وستبدأ ءضويتك ﻓﻱ
الرطة الخديدة ﻓﻱ  1يناير.
•

فترة التسخيل المفتﻭح فﻱ  ،Medicare Advantageالتﻱ تستمر من  1يناير إلﻯ 31

مارس .إذا ارترت رطة خديدة رﻼل ﻬذه الﻓترة ،ﻓستبدأ ءضويتك ﻓﻱ الرطة الخديدة ﻓﻱ
اليوم األول من الشﻬر التالﻱ.
قد تكون ﻬناك حاالت أررﻯ تكون ﻓيﻬا مؤﻬﻼ إلخرا؏ تﻐيير ءلﻯ تسخيلك .ءلﻯ سبيل المثال ،ﻓيما يلﻱ:
• مﻐادرتك رارج منطقة ردماتنا.
• تﻐيير أﻬليتك للحصول ءلﻯ المساءدة اإلضاﻓية )  ( Extra Helpمن  ،Medi-Calأو
• إذا انتقلت مؤررا إلﻯ دار رءاية أو مستشﻓﻯ الرءاية طويلة األمد ،أو مازلت ﻓيﻬا ،أو
ررخت منﻬا مؤررا.
ستنتﻬﻱ ءضويتك ﻓﻱ آرر يوم من الشﻬر الذﻱ نحصل ﻓيو ءلﻯ طلبك بتﻐيير رطتك .ءلﻯ سبيل
المثال ،ﻓﻱ حال حصولنا ءلﻯ طلبك ﻓﻱ  18يناير ،ستنتﻬﻱ تﻐطية رطتنا لك ﻓﻱ  31يناير .تبدأ
تﻐطيتك الخديدة ﻓﻱ أول يوم من الشﻬر التالﻱ ) 1ﻓبراير ،ﻓﻱ ﻬذا المثال(.
إذا تركت رطتنا ،ﻓيمكنك الحصول ءلﻯ مﻌلومات حول:
• ريارات  Medicareﻓﻱ الخدول ﻓﻱ القسم .C1
• ردمات  Medi-Calﻓﻱ القسم .C2
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يمكنك الحصول ءلﻯ مزيد من المﻌلومات بشأن طريقة إنﻬا؏ ءضويتك من رﻼل االتصال بما يلﻱ:
• ردمات األءضا؏ ءلﻯ األرقام الموخودة أسﻓل الصﻓحة للحصول ءلﻯ مزيد من المﻌلومات.
•

يمكنك التواصل مغ  Medicareءلﻯ الرقم )1-800-MEDICARE (1-800-633-4227
المتاح ءلﻯ مدار الساءة وطوال أيام األسبوع .وينبﻐﻱ لمستردمﻱ  TTYاالتصال ءلﻯ
الرقم .1-877-486-2048

• برنامح استشارات التأمين الصحﻱ والدءم بوالية ) California (HICAPءلﻯ الرقم
 1-800-434-0222من االثنين إلﻯ الخمﻌة ،من الساءة  8صباحا حتﻯ  5مسا؏ .لمزيد من
المﻌلومات أو للﻌثور ءلﻯ مكتب  HICAPمحلﻱ ﻓﻱ منطقتك ،يرخﻯ زيارة
.www.aging.ca.gov/HICAP/
• اتصل بريارات الرءاية الصحية ءلﻯ الرقم  ،1-844-580-7272من االثنين إلﻯ
الخمﻌة من الساءة  8صباحا إلﻯ  6مسا؏ .وينبﻐﻱ لمستردمﻱ  TTYاالتصال ءلﻯ
رقم .1-800-430-7077
• اتصل بمكتب تظلمات الرءاية المدارة لدﻯ  Medi-Calءلﻯ الرقم  1-888-452-8609من
االثنين إلﻯ الخمﻌة من  8صباحا وحتﻯ  5مسا؏ أو يمكنك إرسال بريد إلكترونﻱ إلﻯ
الﻌنوان .MMCDOmbudsmanOffice@dhcs.ca.gov
مﻼحظة :إذا كنت مشتركا ﻓﻱ برنامح إلدارة األدوية ،ﻓقد ال تتمكن من تﻐيير الرطط .راخغ الفصل 5

من كتيب األءضا؏ لديك لمﻌلومات برصوص برامح إدارة األدوية.

 .Bكيفية إنﻫا؏ ػضﻭيتك فﻱ رطتنا
لديك الريارات التالية إذا أردت ترك رطتنا:
• اتصل ب Medicare -ءلﻯ الرقم ) 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227المتاح ءلﻯ
مدار الساءة وطوال أيام األسبوع .ينبﻐﻱ لمستردمﻱ ) TTYاألشراص الذين يﻌانون من
صﻌوبة ﻓﻱ السمغ أو النطق( االتصال ءلﻯ الرقم  .1-877-486-2048ءند اتصالك ءلﻯ
1-800-MEDICAREيمكنك أيضا التسخيل ﻓﻱ رطة صحية أو رطة أدوية أررﻯ راصة ب-
 .Medicareيمكن الﻌثور ءلﻯ مزيد من المﻌلومات بشأن الحصول ءلﻯ ردمات
 Medicareءند مﻐادرة رطتنا ﻓﻱ المرطط الوارد ﻓﻱ صﻓحات .246-248
• اتصل بريارات الرءاية الصحية ءلﻯ الرقم  ،1-844-580-7272من االثنين إلﻯ
الخمﻌة ،من الساءة  8صباحا حتﻯ  6مسا؏ .وينبﻐﻱ لمستردمﻱ  TTYاالتصال ءلﻯ
رقم .1-800-430-7077
• يشمل القسم  Cباألسﻓل رطوات التسخيل ﻓﻱ رطة مرتلﻓة ،وﻬو ما سينﻬﻱ ءضويتك ﻓﻱ رطتنا.

?
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Medi-Cal

لديك ءدة ريارات للحصول ءلﻯ ردمات برنامخﻱ  Medicareو  Medi-Calإذا قررت ترك رطتنا.
 C1.الردمات المتاحة لك من Medicare

ستكون لديك ثﻼثة ريارات للحصول ءلﻯ ردمات  Medicareوالتﻱ سنذكرﻬا لك ﻓﻱ األسﻓل.
وبارتيار أحد ﻬذه الريارات الثﻼثة ،ﻓإنك تنﻬﻱ تلقا يا ءضويتك ﻓﻱ رطتنا.
 .1يمكنك التؼيير إلﻯ ما يلﻱ:

إليك ما يمكنك القيام بﻪ:

رطة صحية أررﻯ من  ،Medicareمثل رطة
 Medicare Advantage Planأﻭ إذا كنت
تستﻭفﻱ متطلبات األﻫلية ﻭتؼيش دارل منطقة
الردمات ،أﻭ برنامح الرػاية الشاملة
للمسنين ).(PACE

اتصل ب Medicare -ءلﻯ الرقم
)1-800-MEDICARE (1-800-633-4227
المتاح ءلﻯ مدار الساءة وطوال أيام األسبوع.
وينبﻐﻱ لمستردمﻱ  TTYاالتصال ءلﻯ الر
قم .1-877-486-2048
• اتصل ببرنامح HICAPبوالية California
ءلﻯ الرقم  1-800-434-0222من االثنين
إلﻯ الخمﻌة ،من الساءة  8صباحا حتﻯ 5

مسا؏ .لمزيد من المﻌلومات أو للﻌثور ءلﻯ
مكتب  HICAPمحلﻱ ﻓﻱ منطقتك ،يرخﻯ
زيارة .www.aging.ca.gov/HICAP/
أﻭ
التسخيل ﻓﻱ رطة  Medicareخديدة.
سيتم إلﻐا؏ تسخيلك تلقا يا من رطة Medicare

ءندما تبدأ ﻓﻱ الحصول ءلﻯ تﻐطية من رطتك
 .Original Medicareلن تتﻐيير رطة
 Medi-Calالراصة بك.

?

إذا كانت لديك أﻱ أسئلة ،يرخﻯ االتصال بمسؤولﻱ Anthem MediBlue Full Dual Advantage
) (HMO D-SNPءلﻯ الرقم ) ،1-833-707-3129 (TTY: 711بداية من الساءة  8صباحا حتﻯ الساءة 8
مسا؏ ءلﻯ مدار األسبوع )ما ءدا أيام ءيد الشكر وءيد الميﻼد( بداية من  1أكتوبر حتﻯ  31مارس ،ومن
االثنين حتﻯ الخمﻌة )ما ءدا أيام اإلخازات( من  1أبريل حتﻯ  30سبتمبر .المكالمة مخانية .لمزيد من
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 .2يمكنك التؼيير إلﻯ ما يلﻱ:

إليك ما يمكنك القيام بﻪ:

رطة  Original Medicareمغ برنامح
منفصلة ألدﻭية الﻭصفات الطبية من

اتصل ب Medicare -ءلﻯ الرقم

Medicare

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

المتاح ءلﻯ مدار الساءة وطوال أيام األسبوع.
وينبﻐﻱ لمستردمﻱ  TTYاالتصال ءلﻯ الر
قم .1-877-486-2048
إذا احتخت إلﻯ المساءدة أو مزيد من المﻌلومات:
• اتصل ببرنامح برنامح استشارات التأمين
الصحﻱ والدءم بوالية California
) (HICAPءلﻯ الرقم 1-800-434-0222
من االثنين إلﻯ الخمﻌة ،من الساءة 8
صباحا حتﻯ  5مسا؏ .لمزيد من المﻌلومات
أو للﻌثور ءلﻯ مكتب  HICAPمحلﻱ ﻓﻱ
منطقتك ،يرخﻯ زيارة
.www.aging.ca.gov/HICAP/
أﻭ
سيتم إلﻐا؏ تسخيلك تلقا يا من رطة Medicare

ءندما تبدأ ﻓﻱ الحصول ءلﻯ تﻐطية من رطتك
 .Original Medicareلن تتﻐيير رطة
 Medi-Calالراصة بك.

?

إذا كانت لديك أﻱ أسئلة ،يرخﻯ االتصال بمسؤولﻱ Anthem MediBlue Full Dual Advantage
) (HMO D-SNPءلﻯ الرقم ) ،1-833-707-3129 (TTY: 711بداية من الساءة  8صباحا حتﻯ الساءة 8
مسا؏ ءلﻯ مدار األسبوع )ما ءدا أيام ءيد الشكر وءيد الميﻼد( بداية من  1أكتوبر حتﻯ  31مارس ،ومن
االثنين حتﻯ الخمﻌة )ما ءدا أيام اإلخازات( من  1أبريل حتﻯ  30سبتمبر .المكالمة مخانية .لمزيد من
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 .3يمكنك التؼيير إلﻯ ما يلﻱ:

إليك ما يمكنك القيام بﻪ:

 Original Medicareبدﻭن رطة أدﻭية
الﻭصفات الطبية من  Medicareمنفصلة

اتصل ب Medicare -ءلﻯ الرقم

مﻼحظة :إذا قمت باالنتقال إلﻯ
 Original Medicareولم تقم بالتسخيل ﻓﻱ رطة
أدوية وصﻓات طبية منﻓصلة من ،Medicare
ﻓحين ذ قد يسخلك  Medicareﻓﻱ رطة أدوية ما
لم ترطره بأنك ال تريد االنضمام.
يخب أن تسقط ءنك تﻐطية أدوية الوصﻓات
الطبية ﻓقط إذا حصلت ءلﻯ تﻐطية لألدوية من
مصدر آرر مثل صاحب ءمل أو نقابة .إذا كانت
لديك استﻓسارات حول ما إذا كنت بحاخة إلﻯ
تﻐطية لألدوية ،ﻓاتصل ببرنامح برنامح
استشارات التأمين الصحﻱ والدءم بوالية
) California (HICAPءلﻯ الرقم
 ،1-800-434-0222من االثنين إلﻯ الخمﻌة من
الساءة  8صباحا حتﻯ  5مسا؏ .لمزيد من
المﻌلومات أو للﻌثور ءلﻯ مكتب  HICAPمحلﻱ
ﻓﻱ منطقتك ،يرخﻯ زيارة
.www.aging.ca.gov/HICAP/

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

المتاح ءلﻯ مدار الساءة وطوال أيام األسبوع.
وينبﻐﻱ لمستردمﻱ  TTYاالتصال ءلﻯ الرقم
.1-877-486-2048
إذا احتخت إلﻯ المساءدة أو مزيد من المﻌلومات:
• اتصل ببرنامح برنامح استشارات التأمين
الصحﻱ والدءم بوالية California
) (HICAPءلﻯ الرقم 1-800-434-0222
من االثنين إلﻯ الخمﻌة ،من الساءة 8
صباحا حتﻯ  5مسا؏ .لمزيد من المﻌلومات
أو للﻌثور ءلﻯ مكتب  HICAPمحلﻱ ﻓﻱ
منطقتك ،يرخﻯ زيارة
.www.aging.ca.gov/HICAP/
أﻭ
سيتم إلﻐا؏ تسخيلك تلقا يا من رطة Medicare

ءندما تبدأ ﻓﻱ الحصول ءلﻯ تﻐطية من رطتك
 .Original Medicareلن تتﻐيير رطة
 Medi-Calالراصة بك.

 .C2الردمات المتاحة لك من Medi-Cal

لطرح األس لة المتﻌلقة بكيﻓية الحصول ءلﻯ ردمات  Medi-Calبﻌد ترك رطتنا ،تواصل مغ مسؤول
ريارات الرءاية الصحية ءلﻯ  ،1-844-580-7272من االثنين إلﻯ الخمﻌة من  8صباحا وحتﻯ  6مسا؏.
ينبﻐﻱ لمستردمﻱ  TTYاالتصال ءلﻯ  .1-800-430-7077اسأل ءن كيﻓية تأثير االنضمام إلﻯ رطة
أررﻯ أو الﻌودة إلﻯ  Original Medicareءلﻯ التﻐطية التﻱ تحصل ءليﻬا من .Medi-Cal

?

إذا كانت لديك أﻱ أسئلة ،يرخﻯ االتصال بمسؤولﻱ Anthem MediBlue Full Dual Advantage
) (HMO D-SNPءلﻯ الرقم ) ،1-833-707-3129 (TTY: 711بداية من الساءة  8صباحا حتﻯ الساءة 8
مسا؏ ءلﻯ مدار األسبوع )ما ءدا أيام ءيد الشكر وءيد الميﻼد( بداية من  1أكتوبر حتﻯ  31مارس ،ومن
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 .Dكيفية الحصﻭل ػلﻯ الردمات الطبية ﻭاألدﻭية حتﻯ ﻭكت انتﻫا؏ ػضﻭيتك فﻱ رطتنا
ﻓﻱ حال ترك رطتنا ،ﻓقد يستﻐر ϖاألمر بﻌض الوقت قبل إنﻬا؏ ءضويتك وبد؏ تﻐطية Medicare
و Medi-Calالخديدة الراصة بك .رﻼل ﻬذه الﻓترة ،ستستمر ﻓﻱ الحصول ءلﻯ أدوية الوصﻓات

الطبية والرءاية الصحية الراصة بك من رﻼل رطتنا ،حتﻯ تبدأ رطتك الخديدة.
• استردم صيدليات الشبكة بما ﻓﻱ ذلك ردمات التوصيل من الصيدلية ءبر البريد لدينا
لصرﻑ الوصﻓات الطبية الراصة بك.
• ﻓﻱ حال درولك إلﻯ المستشﻓﻯ ﻓﻱ اليوم الذﻱ تنتﻬﻱ ﻓيو ءضويتك ﻓﻱ
) ،Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNPستﻐطﻱ رطتنا إقامتك
ﻓﻱ المستشﻓﻯ حتﻯ يتم إرراخك من المستشﻓﻯ.

 .Eحاالت أررﻯ كد تحدث ػند انتﻫا؏ ػضﻭيتك فﻱ الرطة الراصة بنا
ﻬذه ﻬﻱ الحاالت التﻱ يخب ءلينا ﻓيﻬا إنﻬا؏ ءضويتك ﻓﻱ رطتنا:
• ﻓﻱ حال وخود انتﻬاك ﻓﻱ تﻐطية الخز؏ين  Aو  Bمن برنامح .Medicare
• إن لم تﻌد مؤﻬﻼ للحصول ءلﻯ ردمات  .Medi-Calرطتنا راصة باألشراص المؤﻬلين
لردمات  Medicareو Medi-Calءلﻯ السوا؏ .يمكن أن تلﻐﻱ الوالية أو مراكز ردمات
 Medicareو) Medicaid (CMSتسخيلك إذا تم تحديد ءدم أﻬليتك للبرنامح.
• ﻓﻱ حال مﻐادرتك رارج منطقة ردماتنا.
• ﻓﻱ حال ابتﻌادك ءن منطقة ردماتنا لمدة تزيد ءلﻯ ستة أشﻬر.
 oﻓﻱ حال انتقالك أو ذﻬابك لرحلة طويلة ،يخب ءليك االتصال بردمات األءضا؏ لمﻌرﻓة
ما إذا كان المكان الذﻱ تنتقل إليو أو تساﻓر إليو يقغ دارل نطا ϖردمة رطتنا.
 oارخغ إلﻯ الفصل  4من كتيب األءضا؏ لديك لمزيد من المﻌلومات حول الحصول ءلﻯ
رءاية من مزايا الزوار والمساﻓرين لدينا ،ءندما تكون بﻌيدا ءن منطقة ردمات رطتنا.
• ﻓﻱ حال درولك السخن بسبب خريمة خنا ية.
• ﻓﻱ حال كذبك أو إرﻓا؏ مﻌلومات برصوص تأمين آرر لديك يتﻌلق بأدوية الوصﻓات الطبية.

?

إذا كانت لديك أﻱ أسئلة ،يرخﻯ االتصال بمسؤولﻱ Anthem MediBlue Full Dual Advantage
) (HMO D-SNPءلﻯ الرقم ) ،1-833-707-3129 (TTY: 711بداية من الساءة  8صباحا حتﻯ الساءة 8
مسا؏ ءلﻯ مدار األسبوع )ما ءدا أيام ءيد الشكر وءيد الميﻼد( بداية من  1أكتوبر حتﻯ  31مارس ،ومن
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• إذا لم تكن من مواطني الواليات المتحدة أو غير مقيم في الواليات المتحدة بصفة قانونية.
 oيجب أن تكون مواطنا أمريكيا أو مقيما بصفة قانونية في الواليات المتحدة لكي تصبح
عضﻭا ﻓي رطتنا.
 oستخبرنا مراكز خدمات  Medicareو Medicaidبعدم أحقيتك بالعضوية على هذا
األساس.
 oيتعين علينا إلغاء تسجيلك إذا لم تكن مستوفيا لهذه المتطلبات.
يمكننا حملك علﻯ ترك رطتنا لؤلسباب التالية ﻓقط ﻓي حال حصﻭلنا علﻯ إذن من Medicare
ﻭ Medi-Calأﻭال:

• في حال إعطائك معلومات غير صحيحة لنا عن عمد عند تسجيلك في خطتنا وهذه
المعلومات تؤثر على أهليتك بالنسبة لخطتنا.
• في حال تصرفك دائما بطريقة تثير المشكالت مما يجعل من الصعب بالنسبة لنا توفير
رعاية طبية لك ولألعضاء اآلخرين في خطتنا.
• ﻓي حال سماحك لشرص ما باستردام بطاقة ﻬﻭية رطتك للحصﻭل علﻯ الرعاية الطبية) .قد
تطلب  Medicareمن المﻓتش العام التحقيق ﻓي قضيتك إذا أنﻬينا عضﻭيتك لﻬذا السبب(.

 .Fكﻭاػد ضد مطالبتنا بمؼادرة الرطة الراصة بنا ألﻱ سبب متؼلق بالصحة
ال يمكننا أن نطلب منك مﻐادرة رطتنا ألي سبب متعلق بصحتك .إذا ظننت أننا نطالبك بمﻐادرة
رطتنا ألي سبب متعلق بالصحة ،تﻭاصل مغ  Medicareعلﻯ الرقم 1-800-MEDICARE
) .(1-800-633-4227ﻭينبﻐي لمستردمي  TTYاالتصال علﻯ الرقم  .1-877-486-2048علﻯ
مدار الساعة ﻭطﻭال أيام األسبﻭع

 .Gحقك فﻱ تقديم شكﻭﻯ فﻱ حال كيامنا بإنﻫا؏ ػضﻭيتك فﻱ رطتنا
إذا أنﻬينا عضﻭيتك ﻓي رطتنا ،يتعين علينا إرطارك بأسباب إنﻬا؏ عضﻭيتك كتابة .يخب علينا أيضا
تﻭضيح كيﻓية تقديم تظلم اﻭ شكﻭﻯ بشأن قرارنا بإنﻬا؏ عضﻭيتك .يمكنك أيضا الرخﻭع إلﻯ الفصل
 9من كتيب األعضا؏ لديك للحصﻭل علﻯ معلﻭمات حﻭل كيﻓية تقديم شكﻭﻯ.

?

إذا كانت لديك أﻱ أسئلة ،يرخﻯ االتصال بمسؤﻭلي Anthem MediBlue Full Dual Advantage
) (HMO D-SNPعلﻯ الرقم ) ،1-833-707-3129 (TTY: 711بداية من الساعة  8صباحا حتﻯ الساعة 8
مسا؏ علﻯ مدار األسبﻭع )ما عدا أيام عيد الشكر ﻭعيد الميﻼد( بداية من  1أكتﻭبر حتﻯ  31مارس ،ﻭمن
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اىكصو  :11اإلسطاعات اىقاهوهﮃة
مقدمة
يشتمل ﻬذا الﻓصل علﻯ اإلرطارات القانﻭنية التي يتم تطبيقﻬا علﻯ عضﻭيتك ﻓي رطتنا .ﻭتظﻬر
المصطلحات الر يسية ﻭتعريﻓاتﻬا ﻓي الﻓصل األرير من كتيب األعضا؏ الراص بك.

خدﻭل المحتﻭيات
 .Aاﻹدطاؽ امظاﺺ بامؿﻭانﻴن 252 ................................................................................
 .Bإدطاؽ بوأن غغﻢ امﺘﻤﻴﻴ 252 .................................................................................
 .Cإدطاؽ بظﺼﻭﺺ  Medicareكﻤلغع ثان ﻭ Medi-Calكﻤلغع أدﻴؾ254 ...................................

?
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 .Aاإلرطار الراص بالقﻭانين
تنطبق العديد من القﻭانين علﻯ كتيب األعضا؏ ﻬذا .قد تؤثر ﻬذه القﻭانين علﻯ حقﻭقك ﻭمسؤﻭلياتك حتﻯ ﻓي
حال عدم تضمين ﻬذه القﻭانين أﻭ شرحﻬا ﻓي كتيب األعضا؏ .ﻭالقﻭانين الر يسية التي تنطبق ﻬي القﻭانين
الﻓيدرالية المتعلقة ببرامح  Medicareﻭ .Medi-Calﻭقد تنطبق قﻭانين الﻭالية ﻭالقﻭانين الﻓيدرالية األررﻯ،
أيضا.

 .Bإرطار بشأن ػدم التمييز
يخب علﻯ كل شركة أﻭ ﻭكالة ،تعمل مغ  Medicareﻭ ،Medi-Calأن تلتزم بالقﻭانين التي تحميك من
التمييز أﻭ المعاملة ﻐير العادلة .نحن ال نمارس التمييز ﻭال نعاملك بشكل مرتلﻑ بسبب عمرك ،أﻭ تخربة
مطالباتك ،أﻭ لﻭنك ،أﻭ انتما ك اإلثني ،أﻭ إثبات القابلية للتأمين ،أﻭ نﻭعك الخنساني ،أﻭ معلﻭماتك الخينية،
أﻭ مﻭقعك الخﻐراﻓي ضمن نطاق الردمة أﻭ حالتك الصحية أﻭ سخلك الطبي ،أﻭ إعاقتك البدنية ،أﻭ العقلية،
أﻭ أصلك القﻭمي ،أﻭ عرقك ،أﻭ دينك ،أﻭ خنسك ،أﻭ ميﻭلك الخنسية .باإلضاﻓة إلﻯ ذلك ،ﻓإننا ال نمارس
التمييز ضد أي شرص ،أﻭ نقصيﻪ ،أﻭ نعاملﻪ بطريقة مرتلﻓة ﻭصﻭرة ﻐير قانﻭنية بسبب أسﻼﻓﻪ ،أﻭ تعريﻑ
مخمﻭعتﻪ العرقية ،أﻭ ﻬﻭيتﻪ الخنسانية ،أﻭ حالتﻪ االختماعية ،أﻭ حالتﻪ الطبية.
لمزيد من المعلﻭمات ،أﻭ إذا كانت لديك مراﻭﻑ تتعلق بالتمييز أﻭ المعاملة ﻐير العادلة:
• اتصل بمكتب الحقﻭق المدنية التابغ لﻭزارة الصحة ﻭالردمات اإلنسانية علﻯ الرقم
 1-800-368-1019يمكن لمستردمي  TTYاالتصال علﻯ الرقم .1-800-537-7697
يمكنك أيضا زيارة  www.hhs.gov/ocrللحصﻭل علﻯ المزيد من المعلﻭمات.
• اتصل بمكتب الحقﻭق المدنية التابغ إلدارة ردمات الرعاية الصحية علﻯ الرقم
 1-916-440-7370يمكن لمستردمي  TTYاالتصال علﻯ الرقم ) 711ردمة ترحيل االتصاالت(.
• أرسل بريدا إلكترﻭنيا إلﻯ العنﻭان .CivilRights@dhcs.ca.gov
• امؤل نمﻭذج شكﻭﻯ أﻭ أرسل رسالة إلﻯ:
Deputy Director, Office of Civil Rights
Department of Health Care Services
Office of Civil Rights
P.O. Box 997413, MS 0009
Sacramento, CA 95899-7413

تتﻭﻓر نماذج الشكاﻭﻯ ﻬنا:
www.dhcs.ca.gov/Pages/Language_Access.aspx

?

إذا كانت لديك أﻱ أسئلة ،يرخﻯ االتصال بمسؤﻭلي Anthem MediBlue Full Dual Advantage
) (HMO D-SNPعلﻯ الرقم ) ،1-833-707-3129 (TTY: 711بداية من الساعة  8صباحا حتﻯ الساعة 8
مسا؏ علﻯ مدار األسبﻭع )ما عدا أيام عيد الشكر ﻭعيد الميﻼد( بداية من  1أكتﻭبر حتﻯ  31مارس ،ﻭمن
االثنين حتﻯ الخمعة )ما عدا أيام اإلخازات( من  1أبريل حتﻯ  30سبتمبر .المكالمة مخانية .لمزيد من
المؼلﻭمات ،تﻓضل بزيارة ﻬذا المﻭقغ .shop.anthem.com/medicare/ca
252

) Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNPكﺘﻴب اﻷغضاؠ

امػﺼل  :11اﻹدطاؽاﺖ امؿانﻭنﻴﺘ

إذا كنت تعتقد أنك حصلت علﻯ معاملة ﻐير عادلة ﻭتريد التظلم بسبب التمييز ﻓي المعاملة ،تﻭاصل مغ
مكتب الحقﻭق المدنية .إذا كنت تظن أنك تعرضت لمعاملة ﻐير عادلة أﻭ لم يتم احترام حقﻭقك بسبب
عرقك ،أﻭ إعاقتك ،أﻭ ديانتك ،أﻭ خنسك ،أﻭ حالتك الصحية ،أﻭ انتما ك اإلثني ،أﻭ عقيدتك )معتقداتك(،
أﻭ عمرك ،أﻭ تﻭخﻬك الخنسي ،أﻭ أصلك القﻭمي ،ﻓينبﻐي لك االتصال بمكتب الحقﻭق المدنية التابغ
لﻭزارة الصحة ﻭالردمات اإلنسانية علﻯ ) 1-800-638-1019 (TTY: 1-800-537-7697أﻭ االتصال
بمكتب الحقﻭق المدنية المحلي الراص بك.
إذا كانت شكﻭاك برصﻭص التمييز ﻓي المعاملة ﻓي برنامح  ،Medi-Calﻓيمكنك كذلك إرسال
شكﻭﻯ إلﻯ إدارة ردمات الرعاية الصحية ،مكتب الحقﻭق المدنية ،عبر الﻬاتﻑ ،أﻭ كتابيا ،أﻭ عبر
البريد اإللكترﻭني:
• عبر الﻬاتﻑ :اتصل علﻯ الرقم  .1-916-440-7370إذا لم تكن قادرا علﻯ التحدث أﻭ السمغ
بشكل خيد ،يرخﻯ االتصال علﻯ الرقم ) 711ردمة ترحيل االتصاالت(.
• كتابيا :امؤل نمﻭذج شكﻭﻯ أﻭ أرسل رسالة إلﻯ:
Deputy Director, Office of Civil Rights
Department of Health Care Services
Office of Civil Rights
P.O. Box 997413, MS 0009
Sacramento, CA 95899-7413

تتﻭﻓر نماذج الشكاﻭﻯ علﻯ .dhcs.ca.gov/Pages/Language_Access.aspx
•

إلكترﻭنيا :أرسل بريدا إلكترﻭنيا إلﻯ العنﻭان CivilRights@dhcs.ca.gov

إذا كنت تعاني إعاقة ﻭكنت تحتاج إلﻯ مساعدة علﻯ الﻭصﻭل إلﻯ ردمات رعاية األعضا؏ أﻭ مقدم
الردمات ،ﻓاتصل علﻯ ردمات األعضا؏ .إذا كانت لديك شكﻭﻯ ،مثل مشكلة ﻓي الحصﻭل علﻯ كرسي
متحرك ،ﻓيمكن لقسم ردمات األعضا؏ تقديم المساعدة.

?

إذا كانت لديك أﻱ أسئلة ،يرخﻯ االتصال بمسؤﻭلي Anthem MediBlue Full Dual Advantage
) (HMO D-SNPعلﻯ الرقم ) ،1-833-707-3129 (TTY: 711بداية من الساعة  8صباحا حتﻯ الساعة 8
مسا؏ علﻯ مدار األسبﻭع )ما عدا أيام عيد الشكر ﻭعيد الميﻼد( بداية من  1أكتﻭبر حتﻯ  31مارس ،ﻭمن
االثنين حتﻯ الخمعة )ما عدا أيام اإلخازات( من  1أبريل حتﻯ  30سبتمبر .المكالمة مخانية .لمزيد من
المؼلﻭمات ،تﻓضل بزيارة ﻬذا المﻭقغ .shop.anthem.com/medicare/ca
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 .Cإرطار برصﻭص  Medicareكمسدد ثان ﻭ Medi-Calكمسدد أرير
أحيانا يخب علﻯ شرص آرر الدﻓغ أﻭال مقابل الردمات التي نقدمﻬا لك .علﻯ سبيل المثال ،إذا أصبت ﻓي
حادث سيارة أﻭ كنت مصابا ﻓي العمل ،ﻓإنﻪ يتعين علﻯ خﻬة التأمين أﻭ خﻬة تعﻭيض العمال الدﻓغ أﻭال.
لدينا الحق ﻭالمسؤﻭلية ﻓي تحصيل المبالﻎ نظير ردمات  Medicareالمشمﻭلة ﻓي التﻐطية التي لم يكن
 Medicareالمسدد األﻭل لﻬا.
نحن نمتثل لقﻭانين الﻭالية ﻭالقﻭانين الﻓيدرالية ﻭاللﻭا ح المتعلقة بالمسؤﻭلية القانﻭنية لؤلطراﻑ الثالثة
لردمات الرعاية الصحية لؤلعضا؏ .سنترذ خميغ اإلخرا؏ات المناسبة لضمان أن برنامح  Medi-Calﻬﻭ
المسدد األرير الذي يتم اللخﻭ؏ إليﻪ ﻓي النﻬاية.

?

إذا كانت لديك أﻱ أسئلة ،يرخﻯ االتصال بمسؤﻭلي Anthem MediBlue Full Dual Advantage
) (HMO D-SNPعلﻯ الرقم ) ،1-833-707-3129 (TTY: 711بداية من الساعة  8صباحا حتﻯ الساعة 8
مسا؏ علﻯ مدار األسبﻭع )ما عدا أيام عيد الشكر ﻭعيد الميﻼد( بداية من  1أكتﻭبر حتﻯ  31مارس ،ﻭمن
االثنين حتﻯ الخمعة )ما عدا أيام اإلخازات( من  1أبريل حتﻯ  30سبتمبر .المكالمة مخانية .لمزيد من
المؼلﻭمات ،تﻓضل بزيارة ﻬذا المﻭقغ .shop.anthem.com/medicare/ca
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اىكصو  :12ثػغﮃكات اىنيمات اىمهمة
مقدمة
يشتمل ﻬذا الﻓصل علﻯ مصطلحات ر يسية مستردمة ﻓي كتيب األعضا؏ بأكملﻪ مغ تعريﻓاتﻬا .ﻭيتم إدراج
المصطلحات ﻓيما يلي .إذا تعذر عليك العثﻭر علﻯ مصطلح تبحث عنﻪ أﻭ إذا احتخت إلﻯ مزيد من
المعلﻭمات عما يشتمل عليﻪ التعريﻑ ،ﻓتﻭاصل بردمات األعضا؏.

?

إذا كانت لديك أﻱ أسئلة ،يرخﻯ االتصال بمسؤﻭلي Anthem MediBlue Full Dual Advantage
) (HMO D-SNPعلﻯ الرقم ) ،1-833-707-3129 (TTY: 711بداية من الساعة  8صباحا حتﻯ الساعة 8
مسا؏ علﻯ مدار األسبﻭع )ما عدا أيام عيد الشكر ﻭعيد الميﻼد( بداية من  1أكتﻭبر حتﻯ  31مارس ،ﻭمن
االثنين حتﻯ الخمعة )ما عدا أيام اإلخازات( من  1أبريل حتﻯ  30سبتمبر .المكالمة مخانية .لمزيد من
المؼلﻭمات ،تﻓضل بزيارة ﻬذا المﻭقغ .shop.anthem.com/medicare/ca
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أنشطة الحياة اليﻭمية ) :(ADLاألشيا؏ التي يقﻭم بﻬا األشراص ﻓي اليﻭم العادي ،مثل تناﻭل الطعام أﻭ
استردام الحمام أﻭ ارتدا؏ المﻼبس أﻭ االﻐتسال أﻭ ﻐسل األسنان بالﻓرشاة.
مركز خراحة متنقل :مرﻓق يﻭﻓر الخراحة للمرضﻯ الرارخيين الذين ال يحتاخﻭن إلﻯ رعاية مستشﻓﻯ
ﻭالذين ال يتﻭقغ احتياخﻬم لرعاية أكثر من  24ساعة.
االلتماس :طريقة إليقاﻑ اإلخرا؏ الذي اترذناه إذا كنت تعتقد بأننا ارتكبنا رطأ .يمكنك مطالبتنا بتﻐيير قرار
التﻐطية من رﻼل تقديم التماس .يﻭضح الفصل  9من كتيب األعضا؏ لديك االلتماسات ،بما ﻓي ذلك كيﻓية
تقديم االلتماس.
الصحة السلﻭكية :مصطلح شامل لئلشارة إلﻯ الصحة العقلية ﻭاضطرابات تعاطي المﻭاد المردرة.
األدﻭية التﻱ تحمل ػﻼمات تخارية :دﻭا؏ الﻭصﻓة الطبية تم تصنيعﻪ ﻭبيعﻪ من قبل شركة صنعت الدﻭا؏ ﻓي
األساس .األدﻭية ذات األسما؏ التخارية تتكﻭن من المكﻭنات عينﻬا التي تكﻭن إصدارات األدﻭية الخنيسة .يتم
تصنيغ ﻭبيغ األدﻭية الخنيسة عادة من رﻼل شركات أدﻭية أررﻯ.
منسق الرػاية :الشرص الر يسي الذي يعمل معك ﻭمغ الرطة الصحية ﻭمغ مقدمي الرعاية للتأكد من أنك
تحصل علﻯ الرعاية المطلﻭبة.
رطة الرػاية :راخغ "رطة الرعاية المرصصة حسب االحتياخات الﻓردية".
الردمات االرتيارية لرطة الرػاية )ردمات  :(CPOردمات إضاﻓية ارتيارية تندرج تحت رطة الرعاية
المرصصة حسب االحتياخات الﻓردية ) .(ICPال يقصد أن تحل ﻬذه الردمات محل الردمات ﻭﻭسا ل الدعم
طﻭيلة األخل التي يسمح لك بتلقيﻬا بمﻭخب .Medi-Cal
فريق الرػاية :راخغ "ﻓريق الرعاية متعدد االرتصاصات".
مراكز ردمات  Medicareﻭ :(CMS) Medicadeالﻭكالة الﻓيدرالية المسؤﻭلة عن  .Medicareيﻭضح
الفصل  2من كتيب األعضا؏ لديك كيﻓية االتصال بمراكز .CMS
ردمات البالؼين المختمؼية ) :(CBASبرنامح الردمة القا م علﻯ المرﻓق لمرضﻯ العيادات الرارخية ﻭالذي
يقدم الرعاية التمريضية الماﻬرة ﻭالردمات االختماعية ﻭعﻼج النطق ﻭالعﻼج المﻬني ﻭالرعاية الشرصية
ﻭتدريب ﻭدعم األسرة/مقدم الرعاية ﻭردمات التﻐذية ﻭاالنتقال ﻭﻐير ذلك من الردمات لؤلعضا؏ المؤﻬلين
الذين يستﻭﻓﻭن معايير األﻬلية المعمﻭل بﻬا.

?

إذا كانت لديك أي أسئلة ،يرجى االتصال بمسؤولي Anthem MediBlue Full Dual Advantage
) (HMO D-SNPعلى الرقم ) ،1-833-707-3129 (TTY: 711بداية من الساعة  8صباحا حتى الساعة 8
مساء على مدار األسبوع (ما عدا أيام عيد الشكر وعيد الميالد) بداية من  1أكتوبر حتى  31مارس ،ومن
االثنين حتى الجمعة (ما عدا أيام اإلجازات) من  1أبريل حتى  30سبتمبر .المكالمة مجانية .لمزيد من
المعلومات ،تفضل بزيارة هذا الموقع .shop.anthem.com/medicare/ca
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الشكﻭﻯ :بيان كتابي أﻭ شﻓﻬي يﻭضح أن لديك مشكلة أﻭ مراﻭﻑ بشأن ردماتك أﻭ رعايتك المشمﻭلة ﻓي
التﻐطية .يشمل ذلك أي مراﻭﻑ تتعلق بخﻭدة الردمة أﻭ خﻭدة الرعاية أﻭ مقدمي الردمات أﻭ الصيدليات
التابعة لشبكتنا .االسم الرسمي "لتقديم شكﻭﻯ" ﻬﻭ "تقديم تظلم".
مرفق إػادة التأﻫيل الشامل لمرضﻯ الؼيادات الرارخية ) :(CORFمرﻓق يﻭﻓر بشكل ر يسي ردمات إعادة
التأﻬيل بعد اإلصابة بمرض أﻭ حادث أﻭ عملية كبيرة .ﻭيﻭﻓر مخمﻭعة متنﻭعة من الردمات ،بما ﻓي ذلك
ردمات العﻼج الطبيعي ﻭالردمات االختماعية أﻭ النﻓسية ﻭعﻼج الخﻬاز التنﻓسي ﻭالعﻼج المﻬني ﻭعﻼج
النطق ﻭردمات تقييم البي ة المنزلية.
كرار التؼطية :قرار بشأن نﻭعية المزايا التي نﻐطيﻬا .يشمل ذلك القرارات المتعلقة باألدﻭية ﻭالردمات
المشمﻭلة ﻓي التﻐطية أﻭ المبلﻎ الذي ندﻓعﻪ مقابل ردماتك الصحية .يﻭضح الفصل  9من كتيب األعضا؏
لديك كيﻓية مطالبتنا بقرار التﻐطية.
األدﻭية المؼطاة :المصطلح الذي نستردمﻪ لئلشارة إلﻯ خميغ أدﻭية الﻭصﻓات الطبية ﻭاألدﻭية المتﻭﻓرة دﻭن
ﻭصﻓة طبية ) (OTCالمشمﻭلة ﻓي التﻐطية من رﻼل رطتنا.
الردمات المؼطاة :المصطلح العام الذي نستردمﻪ لنقصد بﻪ كل من الرعاية الصحية ﻭالردمات ﻭﻭسا ل
الدعم طﻭيلة األخل ﻭالمستلزمات ﻭأدﻭية الﻭصﻓات الطبية ﻭاألدﻭية المتﻭﻓرة دﻭن ﻭصﻓﻪ طبية ﻭالمعدات
ﻭالردمات األررﻯ التي تشملﻬا تﻐطية رطتنا.
تدريب الكفا؏ة الثقافية :تدريب يﻭﻓر تعليمات إضاﻓية لمقدمي الرعاية الصحية لدينا لتساعدﻬم علﻯ ﻓﻬم
رلﻓيتك ﻭقيمك ﻭمعتقداتك بصﻭرة أﻓضل لمﻭا؏مة الردمات لتلبية احتياخاتك االختماعية ﻭالثقاﻓية ﻭاللﻐﻭية.
مؼدل التكلفة المشتركة اليﻭمﻱ :معدل قد يتم تطبيقﻪ عندما يصﻑ لك طبيبك أقل من مستلزمات شﻬر كامل
من بعض األدﻭية ﻭيطلب منك دﻓغ مبلﻎ المشاركة ﻓي السداد .معدل التكلﻓة المشتركة اليﻭمي ﻬﻭ مبلﻎ
المشاركة ﻓي السداد مقسﻭما علﻯ عدد األيام ﻓي مستلزمات الشﻬر.
فما يلﻱ مثال ػلﻯ ذلك :لنﻓترض أن مبلﻎ المشاركة ﻓي السداد للدﻭا؏ الراص بك لمستلزمات شﻬر كامل
)مستلزمات  30يﻭما( ﻬﻭ  .$1.35ﻬذا يعني أن المبلﻎ الذي تدﻓعﻪ مقابل الدﻭا؏ الراص بك أقل من $0.05
ﻓي اليﻭم .إذا حصلت علﻯ مستلزمات  7أيام من الدﻭا؏ ،ﻓسيكﻭن مبلﻐك أقل من  $0.05ﻓي اليﻭم مضرﻭبا
ﻓي  7أيام ،بمخمﻭع مبلﻎ أقل من .$0.35

?
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دائرة ردمات الرػاية الصحية ) :(DHCSإدارة ﻓي ﻭالية  Californiaتدير برنامح ) Medicaidالمشار إليﻪ
باسم .(Medi-Cal
دائرة الرػاية الصحية المدارة ) :(DMHCإدارة ﻓي ﻭالية  Californiaمسؤﻭلة عن تنظيم الرطط الصحية.
تساعد  DMHCاألشراص علﻯ تقديم االلتماسات ﻭالشكاﻭﻯ المتعلقة بردمات  .Medi-Calتخري دا رة
 DMHCأيضا المراخعات الطبية المستقلة ).(IMR
إلؼا؏ التسخيل :عملية إنﻬا؏ عضﻭيتك ﻓي رطتنا .قد يكﻭن إلﻐا؏ التسخيل طﻭعيا )تبعا لريارك الشرصي(
أﻭ ﻐير طﻭعي )ليس ريارك الشرصي(.
مستﻭيات األدﻭية :مخمﻭعات من األدﻭية مﻭخﻭدة ﻓي قا مة األدﻭية لدينا .تعد األدﻭية الخنيسة أﻭ ذات
العﻼمة التخارية أﻭ المتﻭﻓرة دﻭن ﻭصﻓة طبية ) (OTCأمثلة لمستﻭيات األدﻭية .كل دﻭا؏ ﻓي قا مة األدﻭية
لدينا مدرج ﻓي مستﻭﻯ ﻭاحد من  5مستﻭيات.
رطة أصحاب االحتياخات الراصة المؤﻫلين المزدﻭخة ) :(D-SNPرطة صحية تردم األﻓراد المؤﻬلين لكل
من ردمات  Medicareﻭ .Medi-Calرطتنا ﻬي رطة .D-SNP
المؼدات الطبية المؼمرة ) :(DMEبعض العناصر التي يطلبﻬا طبيبك لتستردمﻬا ﻓي المنزل .من أمثلة ﻬذه
المعدات الكراسي المتحركة ،ﻭالعكازات ﻭأنظمة المراتب التي يتم تﻭصيلﻬا بالطاقة ﻭالمستلزمات المتعلقة
بدا؏ السكري ﻭأسرة المستشﻓيات المطلﻭبة من أحد مقدمي الردمات الستعمالﻬا ﻓي المنزل ﻭمضرات
التسريب الﻭريدي ﻭاألخﻬزة المساعدة علﻯ الكﻼم ﻭخﻬاز األكسخين ﻭالمستلزمات ﻭالرذاذات ﻭالمشايات.
الطﻭارئ :تكﻭن حالتك حالة طﻭارئ طبية عندما تعتقد أنت أﻭ أي شرص آرر لديﻪ معرﻓة متﻭسطة
بالصحة ﻭالطب بأنك تعاني أعراض طبية تحتاج إلﻯ العناية الطبية للحيلﻭلة دﻭن الﻭﻓاة أﻭ ﻓقد خز؏ا من
أخزا؏ الخسم أﻭ ضعﻑ رطير ﻓي ﻭظيﻓة من ﻭظا ﻑ الخسم .قد تكﻭن األعراض الطبية إصابة رطيرة أﻭ
ألما حادا.
الرػاية فﻱ حاالت الطﻭارئ :الردمات الراضعة للتﻐطية المﻭﻓرة من خانب مقدم ردمات مدرب ليقدم
ردمات طﻭارئ ﻭتعد ضرﻭرية لعﻼج حالة طار ة طبية أﻭ تتعلق بالصحة السلﻭكية.
االستثنا؏ :تصريح بالحصﻭل علﻯ التﻐطية ألحد األدﻭية التي ال تتم تﻐطيتﻬا عادة أﻭ الستردام الدﻭا؏ بدﻭن
قﻭاعد ﻭقيﻭد محددة.

?
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مساػدة إضافية )❞ :(❝Extra Helpبرنامح تابغ ل Medicare -يساعد األشراص ذﻭي الدرﻭل ﻭالمﻭارد
المحدﻭدة ﻓي تقليل تكاليﻑ أدﻭية الﻭصﻓات الطبية التي يﻐطيﻬا الخز؏  Dمن برنامح  ،Medicareمثل
األقساط ،ﻭاالستقطاعات ،ﻭمبالﻎ المشاركة ﻓي السداد .كما يطلق علﻯ المساعدة اإلضاﻓية )❞(❝Extra Help
اسم "إعانة الدرل المنرﻓض" ،أﻭ "."LIS
الدﻭا؏ الخنيس :دﻭا؏ بﻭصﻓة طبية معتمدمن الحكﻭمة الﻓيدرالية الستردامﻪ بدال من األدﻭية التي تحمل
عﻼمات تخارية .تتكﻭن األدﻭية الخنيسة من نﻓس مكﻭنات إصدارات األدﻭية التي تحمل عﻼمات تخارية.
ﻭيكﻭن ﻓي العادة أررص منﻪ ﻭلﻪ نﻓس ﻓعالية األدﻭية التي تحمل عﻼمات تخارية.
التظلم :شكﻭﻯ تقدمﻬا بشأننا أﻭ بشأن أحد مقدمي ردماتنا أﻭ صيدلياتنا التابعة للشبكة .ﻭﻬذا يشمل شكﻭﻯ
حﻭل خﻭدة رعايتك أﻭ خﻭدة الردمة التي تقدمﻬا رطة صحتك.
برنامح استشارات التأمين الصحﻱ ﻭالدػم ) :(HICAPبرنامح يﻭﻓر معلﻭمات ﻭاستشارات مخانية ﻭﻬادﻓة
بشأن  .Medicareيﻭضح الفصل  2من كتيب األعضا؏ لديك كيﻓية التﻭاصل مغ مراكز .HICAP
الرطة الصحية :مؤسسة مكﻭنة من أطبا؏ ﻭمستشﻓيات ﻭصيدليات ﻭمقدمي ردمات طﻭيلة األخل ﻭمقدمي
ردمات آررين .كما أن لديﻬا منسقين للرعاية لمساعدتك علﻯ إدارة كل ما يتعلق بالردمات ﻭمقدمي
الردمات .ﻭﻬم يعملﻭن خميعا معا لتﻭﻓير الرعاية التي تحتاج إليﻬا.
تقييم المراطر الصحية :مراخعة لتاريرك الطبي ﻭحالتك الحالية .يستردم لمعرﻓة حالتك الصحية ﻭكيﻑ
يمكن أن تتﻐير ﻓي المستقبل.
المساػد الصحﻱ المنزلﻱ :شرص يقدم الردمات التي ال تحتاج إلﻯ مﻬارات الممرضة المررصة أﻭ المعالح
المعتمد ،مثل المساعدة بشأن الرعاية الشرصية )كاالستحمام أﻭ استردام الحمام أﻭ ارتدا؏ المﻼبس أﻭ القيام
بالتدريبات المﻭصﻭﻓة( .ليس لدﻯ مساعدي الصحة المنزلية أي ررصة تمريض أﻭ تقديم عﻼج.
رػاية المحتضرين :برنامح الرعاية ﻭالدعم لمساعدة األشراص الذين يعانﻭن مرضا عضال علﻯ العيش
بشكل مريح .يشير المرض العضال إلﻯ إصابة الشرص بمرض ﻓي مراحلﻪ النﻬا ية ،ﻭيتﻭقغ أن يبقﻯ حيا
لمدة ستة شﻬﻭر أﻭ أقل.
• ﻴشؽ موﻤلذل امؼﻱ ﻴػانﻱ ﻤؾضا غضال انﺘؿاؠ عاؽ ؽغاﻴﺘ امﻤشﺘضؾﻴن.
• ﻴﻭغؾ غؾﻴؽ ﻤن امﻤغؽبﻴن امﻤشﺘؾغﻴن ﻭﻤؿغﻤﻱ امؾغاﻴﺘ ﻤﻤن ﺘوؿﻭا ﺘغؽﻴبا داﺼا ؽغاﻴﺘ موظﺺ ﻤا ﺘوبﻱ
اسﺘﻴاحاﺘﻪ امبغنﻴﺘ ﻭامػاطػﻴﺘ ﻭاﻻحﺘﻤاغﻴﺘ ﻭامؾﻭسﻴﺘ.
• نشن ﻤطامبﻭن بأن نؿغﻢ مك ؾائﻤﺘ بﻤؿغﻤﻱ دغﻤاﺖ ؽغاﻴﺘ امﻤشﺘضؾﻴن غﻱ ﻤنطؿﺘك امذهؾاغﻴﺘ.
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ػملية إصدار فﻭاتير ػير مناسبة/ػير صحيحة :إنﻫا حالة يقوم ﻓيﻫا مقدم ردمات )مثل طبيب أو مستشﻓى(
بمحاسبتك بأكثر من قيمة التكلﻓة المشتركة الراصة بنا مقابل الردمات .اتصل بردمات األﻋضا؏ إذا حصلت
ﻋلى أﻱ ﻓواتير اليمكنك ﻓﻫمﻫا.
ألننا ندﻓغ التكلﻓة الكاملة لردماتك ،ﻓأنت ػير مدين بأﻱ من مبالﻎ التكلﻓة المشتركة .ويخب ﻋلى مقدمﻱ
الردمات ﻋدم إرسال أﻱ ﻓواتير لك مقابل ﻫذه الردمات.
المراخؼة الطبية المستقلة ) :(IMRإذا رﻓضنا طلبك بالحصول ﻋلى ردمات طبية أو ﻋﻼج ،ﻓيمكنك تقديم
التماس .وﻓﻱ حالة رﻓضك لقرارنا وكانت مشكلتك بشأن ردمة يقدمﻫا  ،Medi-Calبما ﻓﻱ ذلك مستلزمات
 DMEواألدوية ،ﻓيمكنك مطالبة دائرة  DMHCبإخرا؏ مراخﻌة طبية مستقلة ) .(IMRتﻌد  IMRمراخﻌة
لحالتك من قبل أطبا؏ ليسوا تابﻌين لرطتنا .إذا كان قرار  IMRلصالحك ،ﻓيتﻌين ﻋلينا تقديم الردمة أو
الﻌﻼج الذﻱ طلبتو .وال تدﻓغ أية تكاليﻑ مقابل .IMR
رطة الرػاية المرصصة حسب االحتياخات الفردية ) ICPأﻭ رطة الرػاية( :رطة للردمات التﻱ ستحصل
ﻋليﻫا وكيﻓية الحصول ﻋليﻫا .يمكن أن تتضمن رطتك الردمات الطبية وردمات الصحة السلوكية والردمات
ووسائل الدﻋم طويلة األخل.
مريض الؼيادة الدارلية :مصطلح يستردم ﻋند إدرالك رسميا إلى مستشﻓى للردمات الطبية الماﻫرة.
إذا لم يتم إدرالك رسميا ،ﻓيمكن أن تظل مرﻱ ﻋيادة رارخية بدال من مريض ﻋيادة دارلية حتى لو بقيت
لليلة واحدة.
فريق الرػاية متؼدد االرتصاصات ) ICTأﻭ فريق الرػاية( :يمكن لﻓريق الرﻋاية أن يشمل أطبا؏ أو
ممرضات أو استشاريين أو ﻐير ذلك من ارتصاصيﻱ الصحة المتاحين لمساﻋدتك ﻋلى الحصول ﻋلى
الرﻋاية التﻱ تحتاج إليﻫا .ويساﻋدك ﻓريق الرﻋاية الراص بك أيضا ﻋلى إﻋداد رطة رﻋاية.
قائمة األدﻭية المؼطاة )قائمة األدﻭية( :قائمة أدوية الوصﻓة الطبية أو أدوية  OTCالمشمولة ﻓﻱ التﻐطية
التﻱ نقدمﻫا .نرتار األدوية المدرخة ﻓﻱ ﻫذه القائمة بمساﻋدة األطبا؏ والصيادلة .وتربرك قائمة األدوية بما
إذا كان ﻫناك أﻱ قواﻋد تحتاج إلى اتباﻋﻫا للحصول ﻋلى أدويتك .يطلق ﻋلى قائمة األدوية أحيانا
"كتيب الوصﻓات".
الردمات ﻭﻭسائل الدػم طﻭيلة األخل ) :(LTSSالردمات ووسائل الدﻋم طويلة األخل تساﻋد ﻋلى تحسين
حالة طبية طويلة األخل .تساﻋدك مﻌظم تلك الردمات ﻓﻱ البقا؏ ﻓﻱ المنزل حتى ال تضطر إلى الذﻫاب إلى
دار تمريض أو مستشﻓى .الردمات ووسائل الدﻋم طويلة األخل تشمل ردمات البالﻐين المختمﻌية )(CBAS
ومراﻓق التمريض ).(NF

?

إذا كانت لديك أي أسئلة ،يرجى االتصال بمسؤولي Anthem MediBlue Full Dual Advantage
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إػانة الدرل المنرفض ) :(LISراخغ المساﻋدة اإلضاﻓية )❞.(❝Extra Help
برنامح الطلب ػبر البريد :قد تقدم بﻌض الرطط برنامخا للطلب ﻋبر البريد ،يسمح لك بالحصول ﻋلى ما
يصل إلى  3أشﻫر من أدوية الوصﻓات الطبية المﻐطاة وإرسالﻫا مباشرة إلى منزلك .قد تكون ﻫذه طريقة
مريحة وميسورة التكلﻓة لصرﻑ الوصﻓات الطبية التﻱ تتﻌاطاﻫا بانتظام.
 :Medi-Calﻫو اسم برنامح  Medicaidﻓﻱ  .Californiaتدير الوالية برنامح  ،Medi-Calكما تسدد الوالية
والحكومة الﻓيدرالية مستحقاتو.
• ﻭﮃلاغغ امبؾناﻢج اٖﻷصظاﺼ ػﻭﻱ امغدﻭل ﻭامﻢﻭاؽع امﻢشغﻭعﺘ امؼﮃن ﮃغغػﻭن أﻢﻭاﻻ ﻢؿابل امظغﻢاﺖ
ﻭﻭكائل امغغﻢ طﻭﮃوﺘ اٖﻷحل ﻭامﺘكامﮃى امطبﮃﺘ،
• سﮃث ﮃهطﻱ امظغﻢاﺖ ﻭبػض اٖﻷعﻭﮃﺘ اﻹضاغﮃﺘ امﺘﻱ ﻻ ﮃهطﮃﻫا بؾناﻢج ,Medicare
• ؾغ ﺘظﺘوى بؾاﻢج  Medicaidﻢن ﻭﻻﮃﺘ ٖﻷدؾﻯ ،ﻭمكن ﻢػظﻢ ﺘكامﮃى امؾغاﮃﺘ امﺼشﮃﺘ ﻢوﻢﻭمﺘ غﻱ
امﺘهطﮃﺘ غﻱ سامﺘ أنك ﻢؤﻫل مﻼكﺘػاعﺘ ﻢن  Medicareﻭ Medicaidغوﻯ املﻭاؠ,

• موشﺼﻭل غوﻯ ﻢػوﻭﻢاﺖ سﻭل كﮃػﮃﺘ امﺘﻭاﺼل ﻢع ﻢؾاك  ،Medi-Calؽاحع اﻠﻓصﻞ  2ﻢن كﺘﮃب
اٖﻷغضاؠ مغﮃك,
رطط  :Medi-Calرطط تﻐطﻱ مزايا  Medi-Calﻓقط ،مثل الردمات ووسائل الدﻋم طويلة األخل والمﻌدات
الطبية ووسائل النقل .مزايا  Medicareمنﻓصلة.
ضرﻭرﻱ من الناحية الطبية :يصﻑ ﻫذا الردمات أو المستلزمات أو األدوية التﻱ تحتاخﻫا للوقاية من حالة
طبية أو تشريصﻫا أو ﻋﻼخﻫا أو للحﻓاظ ﻋلى حالتك الصحية الحالية .وﻫذا يشمل الرﻋاية التﻱ تمنغ ذﻫابك
إلى المستشﻓى أو دار تمريض .وتﻌنﻱ أيضا الردمات أو المستلزمات أو األدوية التﻱ تستوﻓﻱ مﻌايير
الممارسة الطبية المقبولة.
 :Medicareبرنامح تأمين صحﻱ ﻓيدرالﻱ لؤلشراص البالﻐين  65ﻋاما أو أكبر ،وبﻌض األشراص دون
 65ﻋاما من ذوﻱ اإلﻋاقات والمرضى بالﻓشل الكلوﻱ ﻓﻱ المرحلة األريرة )بوخو ﻋام أولئك المصابون
بالﻓشل الكلوﻱ الدائم الذين ﻫم بحاخة إلى ﻐسيل الكلى أو زراﻋة كلية( .يمكن لؤلشراص األﻋضا؏ ﻓﻱ
 Medicareالحصول ﻋلى التﻐطية الصحية لؐ  Medicareمن رﻼل  Original Medicareأو رطة الرﻋاية
المدارة )راخغ "الرطة الصحية"(.
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 :Medicare Advantageبرنامح تابغ لؐ  Medicareويﻌرﻑ أيضا باسم " Medicareالخز؏  "Cأو
" ،"MAالذﻱ يﻌرض رطط  MAمن رﻼل الشركات الراصة .يدﻓغ  Medicareلﻫذه الشركات لتﻐطية مزايا
 Medicareالراصة بك.
الردمات المؼطاة ببرنامح  :Medicareالردمات التﻱ تشملﻫا تﻐطية  Medicareالخز؏  Aوالخز؏ .B
خميغ الرطط الصحية من  ،Medicareبما ﻓﻱ ذلك الرطة الراصة بنا ،يخب أن تشمل خميغ الردمات التﻱ
تشملﻫا تﻐطية  Medicareالخز؏  Aوالخز؏ .B
المسخل ف ϳبرنامخ Medicare ϳﻭ :Medi-Calشرص مؤﻫل لﻼستﻓادة بتﻐطية برنامخﻱ Medicare
و .Medi-Calويسمى أيضا المسخل ﻓﻱ برنامخﻱ  Medicareو" Medi-Calالﻓرد المؤﻫل بشكل مزدوج".

 Medicareالخز؏  :Aبرنامح  Medicareالذﻱ يﻐطﻱ مﻌظم رﻋاية المستشﻓى الضرورية طبيا ودار
التمريض الماﻫر والصحة المنزلية ورﻋاية المرضى المحتضرين.
 Medicareالخز؏  :Bبرنامح  Medicareالذﻱ يﻐطﻱ الردمات )مثل الﻓحوصات المرتبرية والﻌمليات
الخراحية وزيارات األطبا؏( والمستلزمات )مثل الكراسﻱ المتحركة والمشايات( الضرورية طبيا لﻌﻼج
مرض أو حالة .يﻐطﻱ  Medicareالخز؏  Bأيضا الكثير من الردمات الوقائية وردمات الﻓحص.
 Medicareالخز؏  :Cيسمح برنامح  Medicareوالذﻱ يﻌرﻑ أيضا باسم " "Medicare Advantageأو
" "MAلشركات التأمين الصحﻱ الراصة بتوﻓير مزايا  Medicareمن رﻼل رطة
.Medicare Advantage
 Medicareالخز؏  :Dبرنامح مزايا  Medicareألدوية الوصﻓات الطبية .نطلق ﻋلى ﻫذا البرنامح "الخز؏
 "Dارتصارا .يﻐطﻱ الخز؏  Dأدوية الوصﻓات الطبية واللقاحات وبﻌض المستلزمات ﻐير المشمولة ﻓﻱ
التﻐطية لمرضى الﻌيادات الرارخية ﻓﻱ  Medicareالخز؏  Aأو الخز؏  Bأو  .Medi-Calرطتنا تشمل
 Medicareالخز؏ .D
أدﻭية  Medicareالخز؏  :Dاألدوية المﻐطاة بموخب  Medicareالخز؏  .Dواستثنى الكونخرس ﻋلى وخو
الرصوص ﻓئات أدوية محددة من التﻐطية بموخب الخز؏  .Dوقد يﻐطﻱ  Medi-Calبﻌض ﻫذه األدوية.
إدارة الؼﻼج الدﻭائ :ϳﻫﻱ مخموﻋة مميزة من الردمات أو مخموﻋة ردمات يقدمﻫا مقدمو الرﻋاية الصحية،
بما ﻓﻱ ذلك الصيادلة ،لضمان أﻓضل النتائح الﻌﻼخية للمرضى .لمزيد من المﻌلومات ،راخغ الفصل  5من
كتيب األﻋضا؏ لديك.
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الؼضﻭ )ػضﻭ ف ϳرطتنا أﻭ ػضﻭ تابغ للرطة( :ﻫو شرص ﻋضو ﻓﻱ  Medicareو  Medi-Calمؤﻫل
للحصول ﻋلى الردمات المﻐطاة وﻫو مسخل ﻓﻱ رطتنا وتم تأكيد تسخيلو من رﻼل مراكز ردمات
 Medicareﻭ (CMS) Medicaidوالوالية.
كتيب األػضا؏ ﻭمؼلﻭمات اإلفصاح :ﻫذه الوثيقة مغ نموذج التسخيل الراص بك وﻐير ذلك من المرﻓقات أو
المﻼحق التﻱ توضح تﻐطيتك وما يخب ﻋلينا القيام بو وحقوقك وما يخب ﻋليك القيام بو كﻌضو ﻓﻱ رطتنا.
ردمات األػضا؏ :قسم برطتنا مسؤول ﻋن اإلخابة ﻋن تساؤالتك حول ﻋضويتك ومزاياك والتظلمات
وااللتماسات الراصة بك .لمزيد من المﻌلومات حول ردمات األﻋضا؏ ،راخغ الفصل  2من كتيب
األﻋضا؏ لديك .
صيدلية تابؼة للشبكة :صيدلية )متخر أدوية( واﻓقت ﻋلى صرﻑ األدوية ألﻋضا؏ رطتنا .ونطلق ﻋليﻫا
"صيدليات تابﻌة للشبكة" ألنﻫا واﻓقت ﻋلى التﻌاون مغ رطتنا .ﻓﻱ مﻌظم الحاالت ،نﻐطﻱ وصﻓاتك الطبية
ﻓقط إذا قمت بصرﻓﻫا من أﻱ صيدلية من صيدليات شبكتنا.
مقدم ردمات بالشبكة" :مقدم الردمات" ﻫو المصطلح الﻌام الذﻱ نستردمو لؤلطبا؏ والممرضات واألشراص
اآلررين الذين يقدمون لك الردمات والرﻋاية .ويشمل المصطلح أيضا المستشﻓيات ووكاالت الصحة
المنزلية والﻌيادات ،وﻐيرﻫا من األماكن التﻱ تقدم لك ردمات الرﻋاية الصحية والمﻌدات الطبية والردمات
ووسائل الدﻋم طويلة األخل.
• كﻢا أنﻫا ﻢؾدﺼﺘ أﻭ ﻢػﺘﻢغﺘ ﻢن  Medicareﻭﻢن حانب امﻭﻻﮃﺘ مﺘؿغﮃﻢ دغﻢاﺖ امؾغاﮃﺘ امﺼشﮃﺘ,
• ﻭنطوؽ غوﮃﻫﻢ "ﻢؿغﻢﻭ دغﻢاﺖ ﺘابػﮃن مووبكﺘ" غنغ ﻢﻭاغؿﺘﻫﻢ غوﻯ امﺘػاﻭن ﻢع دطﺘنا امﺼشﮃﺘ ﻭؾبﻭمﻫﻢ
باملغاع ﻭغغﻢ ﺘشﻢﮃل أغضائنا ﻢبامم إضاغﮃﺘ,
• إػا كنﺖ غضﻭا غﻱ دطﺘنا ،غﮃﺘػﮃن غوﮃك اكﺘظغاﻢ ﻢؿغﻢﻱ امظغﻢاﺖ امﺘابػﮃن مووبكﺘ موشﺼﻭل
غوﻯ امظغﻢاﺖ امﻢوﻢﻭمﺘ غﻱ امﺘهطﮃﺘ ,ﮃطوؽ أﮃضا غوﻯ ﻢؿغﻢﻱ امظغﻢاﺖ امﺘابػﮃن مووبكﺘ "ﻢؿغﻢﻭ
دغﻢاﺖ امظطﺘ",
مرفق أﻭ دار التمريض :مكان يقدم الرﻋاية لؤلشراص الذين ال يمكنﻫم الحصول ﻋلى الرﻋاية الراصة بﻫم
ﻓﻱ المنزل ولكنﻫم ال يحتاخون إلى البقا؏ ﻓﻱ المستشﻓى.
مكتب الشكاﻭﻯ :مكتب ﻓﻱ واليتك يمثل الدﻓاع ﻋنك .حيث يمكنو الرد ﻋن األسئلة إذا كانت لديك مشكلة أو
شكوى ويمكنو مساﻋدتك ﻓﻱ ﻓﻫم ما يخب ﻋليك ﻓﻌلو .وتتوﻓر ردمات مكتب الشكاوى مخانا .يمكنك الﻌثور
ﻋلى مزيد من المﻌلومات ﻓﻱ الفصلين  2ﻭ 9من كتيب األﻋضا؏ لديك.
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قرار المؤسسة :تصدر رطتنا قرار المؤسسة ﻋندما نترذ قرارا نحن أو أحد مقدمﻱ الردمات التابﻌين
لنا بشأن ما إذا كانت الردمات ترضغ للتﻐطية أو بشأن المقدار الذﻱ يخب ﻋليك دﻓﻌو مقابل الردمات
المﻐطاة .ويطلق ﻋلى قرارات المؤسسة أيضا "قرارات التﻐطية" .يشرح الفصل  9من كتيب األﻋضا؏ لديك
قرارات التﻐطية.
) Original Medicareرطة  Medicareالتقليدية أﻭ رطة  Medicareللردمة مقابل الرسﻭم( :تقدم
الحكومة  .Original Medicareبموخب  ،Original Medicareتتم تﻐطية الردمات ﻋن طريق دﻓغ مبالﻎ
لؤلطبا؏ والمستشﻓيات ومقدمﻱ الرﻋاية الصحية اآلررين تكون محددة من خانب مخلس النواب.
• ﮃﻢكنك اموذﻭؠ ٖﻷﻱ طبﮃب أﻭ ﻢلﺘوػﻯ أﻭ ﻢؿغﻢ ؽغاﮃﺘ ﺼشﮃﺘ آدؾ ﮃؿبل ,Medicare
مغﻯ  Original Medicareح ؠان :امذ ؠ ) Aﺘأﻢﮃن امﻢلﺘوػﻯ( ﻭامذ ؠ ) Bامﺘأﻢﮃن امطبﻱ(,
• ﮃﺘﻭغؾ  Original Medicareغﻱ كل ﻢكان بامﻭﻻﮃاﺖ امﻢﺘشغﺘ,
• إػا مﻢ ﺘؾنب غﻱ امبؿاؠ غﻱ دطﺘنا ،ﮃﻢكنك ادﺘﮃاؽ ,Original Medicare
صيدلية من رارج الشبكة :الصيدلية التﻱ لم تواﻓق ﻋلى التﻌاون مغ رطتنا لتنسيق أو تقديم أدوية مﻐطاة
ألﻋضا؏ رطتنا .ال تﻐطﻱ رطتنا مﻌظم األدوية التﻱ تحصل ﻋليﻫا من صيدليات رارج نطاق شبكتنا ما لم
تنطبق شروط مﻌينة.
مقدم ردمات من رارج الشبكة أﻭ مرفق من رارج الشبكة :مقدم ردمات أو مرﻓق ال يرضغ إلدارة رطتنا
أو ﻐير مملوك لﻫا أو ﻐير مدار من خانبﻫا وليس مشموال بالﻌقد لتقديم ردمات مﻐطاة ألﻋضا؏ رطتنا.
يوضح الفصل  3من كتيب األﻋضا؏ لديك المراﻓق أو مقدمﻱ الردمات رارج نطاق الشبكة.
أدﻭية متﻭفرة دﻭن ﻭصفة طبية ) :(OTCتشير األدوية المتوﻓرة دون وصﻓة طبية إلى أدوية أو ﻋﻼج يمكن
للشرص شراؤﻫا دون وصﻓة طبية من ارتصاصﻱ رﻋاية صحية.
الخز؏  :Aراخغ " Medicareالخز؏ ".A
الخز؏  :Bراخغ " Medicareالخز؏ ".B
الخز؏  :Cراخغ " Medicareالخز؏ ".C
الخز؏  :Dراخغ " Medicareالخز؏ ".D
األدﻭية المؼطاة ف ϳالخز؏  :Dراخغ "أدوية  Medicareالخز؏ ".D
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المؼلﻭمات الصحية الشرصية )تؼرؽ أيضا باسم المؼلﻭمات الصحية المحمية( :مﻌلومات ﻋنك وﻋن
صحتك ،مثل االسم والﻌنوان ورقم الضمان االختماﻋﻱ وزيارات األطبا؏ والتاريذ الطبﻱ .راخغ إرطار
ممارسات الرصوصية لمزيد من المﻌلومات حول كيﻓية حمايتنا لحقوقك واستردامﻫا واإلﻓصاح ﻋن
المﻌلومات الصحية الشرصية ) (PHIوكذلك حقوقك ﻓيما يتﻌلق بؐ  PHIالراصة بك.
مقدم الرػاية األﻭلية ) :(PCPﻫو الطبيب أو مقدم ردمات آرر لديك الذﻱ تذﻫب إليو أوال لمﻌظم المشكﻼت
الصحية .ويتأكد من حصولك ﻋلى الرﻋاية التﻱ تحتاج إليﻫا للبقا؏ ﻓﻱ حالة صحية خيدة.
• ﻭﮃﻢكنه أﮃضا امﺘشغث ﻢع ﻢؿغﻢﻱ امؾغاﮃﺘ امﺼشﮃﺘ ﻭاٖﻷطباؠ ا دؾﮃن بوأن ؽغاﮃﺘك ﻭﮃؿﻭﻢ
بإسامﺘك إمﮃﻫﻢ,
• غﻱ امػغﮃغ ﻢن امظطط امﺼشﮃﺘ مء  ،Medicareﮃﺘػﮃن غوﮃك امؼﻫاب إمﻯ ﻢؿغﻢ امؾغاﮃﺘ اٖﻷﻭمﮃﺘ امظاﺼ
بك ؾبل امؼﻫاب إمﻯ أﻱ ﻢؿغﻢ ؽغاﮃﺘ ﺼشﮃﺘ آدؾ,
• موشﺼﻭل غوﻯ ﻢػوﻭﻢاﺖ سﻭل كﮃػﮃﺘ امشﺼﻭل غوﻯ امؾغاﮃﺘ ﻢن ﻢؿغﻢﻱ امؾغاﮃﺘ اٖﻷﻭمﮃﺘ ،ؽاحع اﻠﻓصﻞ
 3من كتيب األﻋضا؏ لديك ,
التصريح المسبق مواﻓقة يتﻌين ﻋليك الحصول ﻋليﻫا منا قبل أن تتمكن من الحصول ﻋلى ردمة أو دوا؏
مﻌين أو زيارة مقدم ردمات من رارج الشبكة .ربما ال تﻐطﻱ رطتنا الردمة أو الدوا؏ إذا لم تحصل ﻋلى
مواﻓقة أوال.
تﻐطﻱ رطتنا بﻌض الردمات الطبية دارل الشبكة ﻓقط ﻓﻱ حال حصول طبيبك أو مقدم الردمات اآلرر التابغ
للشبكة ﻋلى تصريح مسبق منا.
• امظغﻢاﺖ امﻢهطاﺘ امﺘﻱ ﺘﺘطوب ﺘﺼؾﮃشا ﻢلبؿا ﻢن دطﺘنا ﻢشغعﺘ غﻱ كﺘﮃب اٖﻷغضاؠ مغﮃك غﻱ
اﻠﻓصﻞ ,4
تﻐطﻱ رطتنا بﻌض األدوية ﻓقط إذا حصلت ﻋلى تصريح مسبق منا.
• اٖﻷعﻭﮃﺘ امﻢهطاﺘ امﺘﻱ ﺘﺘطوب ﺘﺼؾﮃشا ﻢلبؿا ﻢن دطﺘنا ﻢشغعﺘ غﻱ ؾائﻢﺘ اٖﻷعﻭﮃﺘ امﻢهطاﺘ,
برنامح للرػاية الشاملة لكبار السن ) :(PACEيﻐطﻱ برنامح مزايا  Medicareو Medi-Calمﻌا بالنسبة
لؤلشراص الذين يبلﻐون من الﻌمر  55ﻋاما وأكبر والذين يحتاخون إلى مستوى أﻋلى من الرﻋاية للﻌيش
بالمنزل.
األخﻫزة التؼﻭيضية ﻭأخﻫزة التقﻭيم :ﻫﻱ أخﻫزة طبية يطلبﻫا طبيبك أو أﻱ مقدم رﻋاية صحية آرر وتشمل
ﻋلى سبيل المثال ال الحصر ،دﻋامات الذراع والظﻫر والﻌنق واألطراﻑ االصطناﻋية والﻌيون
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االصطناﻋية ،واألخﻫزة الﻼزمة لتحل محل ﻋضو دارلﻱ من الخسم أو وظيﻓة ،بما ﻓﻱ ذلك مستلزمات الﻓﻐر
وﻋﻼج التﻐذية المﻌوية والﻌﻼج بالتﻐذية الوريدية.
مؤسسة تحسين الخﻭدة ) :(QIOﻫﻱ مخموﻋة من األطبا؏ وﻐير ذلك من ربرا؏ الرﻋاية الصحية الذين
يساﻋدون ﻓﻱ تحسين خودة الرﻋاية لؤلشراص المستﻓيدين من  .Medicareتدﻓغ الحكومة الﻓيدرالية لؐ QIO
للتحقق من الرﻋاية المقدمة للمرضى وتحسينﻫا .للحصول ﻋلى مﻌلومات حول  ،QIOراخغ الفصل  2من
كتيب األﻋضا؏ لديك .
حدﻭد الكمية :قيد ﻋلى كمية الدوا؏ التﻱ يمكنك الحصول ﻋليﻫا .قد نقيد كمية الدوا؏ الذﻱ نﻐطيو لكل
وصﻓة الطبية.
اإلحالة :اإلحالة ﻫﻱ مواﻓقة مقدم الرﻋاية األولية ﻋلى اتراذ مقدم رﻋاية آرر برﻼﻑ مقدم الرﻋاية األولية
الراص بك .ﻓﻱ حالة ﻋدم حصولك ﻋلى المواﻓقة أوال ،ﻓقد ال نﻐطﻱ الردمات .ال تحتاج إلى إحالة لرؤية
مترصصين مﻌينين مثل مترصصﻱ أمراض النسا؏ .يمكنك الﻌثور ﻋلى مزيد من المﻌلومات ﻋن اإلحالة ﻓﻱ
الفصلين  3ﻭ 4من كتيب األﻋضا؏ لديك.
ردمات إػادة التأﻫيل :الﻌﻼج الذﻱ تحصل ﻋليو لمساﻋدتك ﻓﻱ التﻌاﻓﻱ من مرض أو حادثة أو ﻋملية
خراحية كبيرة .لمﻌرﻓة المزيد ﻋن ردمات إﻋادة التأﻫيل  ،راخغ الفصل  4من كتيب األﻋضا؏ الراص بك.
الردمات الحساسة :الردمات المتﻌلقة بالصحة النﻓسية أو السلوكية ،والصحة الخنسية واإلنخابية ،وتنظيم
األسرة ،وأمراض الﻌدوى المنقولة خنسيا ) ،(STIوﻓيروس نقص المناﻋة البشرية )/(HIVاإليدز )،(AIDS
وحاالت االﻋتدا؏ الخنسﻱ واإلخﻫاض ،واضطراب تﻌاطﻱ المواد المردرة ،ورﻋاية تثبيت المنظور
الخنسانﻱ ،وﻋنﻑ الشريك الحميم.
منطقة ردمة :منطقة خﻐراﻓية تقبل ﻓيﻫا الرطة الصحية األﻋضا؏ ﻓﻱ حال تقييدﻫا للﻌضوية بنا؏ ﻋلى المكان
الذﻱ يﻌيش ﻓيو األشراص .بالنسبة للرطط التﻱ تقيد األطبا؏ والمستشﻓيات التﻱ يمكنك استردامﻫا ،ﻓإنﻫا
بشكل ﻋام المنطقة التﻱ يمكنك الحصول ﻓيﻫا ﻋلى الردمات االﻋتيادية )ﻐير الطارئة( .ال يمكن أن يحصل
ﻋلى رطتنا إال األشراص الذين يقطنون ﻓﻱ منطقة الردمة التابﻌة لنا.
تقاسم التكلفة :ﻫو خز؏ تكاليﻑ الرﻋاية الصحية الذﻱ قد يتﻌين ﻋليك دﻓﻌو كل شﻫر قبل أن تصبح مزاياك
سارية .يرتلﻑ مقدار حصتك من التكلﻓة حسب درلك والموارد الراصة بك.
مرفق الرػاية التمريضية الماﻫرة ) :(SNFﻫو مرﻓق تمريض يضم موظﻓين ومﻌدات لتقديم رﻋاية تمريض
ماﻫرة وﻓﻱ مﻌظم الحاالت ردمات إﻋادة تأﻫيل ماﻫرة وردمات صحية أررى ذات صلة.
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رػاية مرفق الرػاية التمريضية الماﻫرة ) :(SNFرﻋاية تمريضية ماﻫرة وردمات إﻋادة التأﻫيل المقدمة
ﻋلى أساس مستمر ويومﻱ ﻓﻱ مرﻓق رﻋاية تمريضية ماﻫرة .تتضمن األمثلة ﻋلى رﻋاية مرﻓق الرﻋاية
التمريضية الماﻫرة الﻌﻼج الطبيﻌﻱ أو ﻋمليات الحقن الوريدﻱ ) (IVالتﻱ يمكن أن تﻌطيﻫا الممرضة
المسخلة أو الطبيب.
االرتصاص :ϳﻫو طبيب يقدم ردمات الرﻋاية الصحية لمرض مﻌين أو خز؏ محدد من الخسم.

صيدلية مترصصة :لمﻌرﻓة المزيد ﻋن الصيدليات المترصصة ،راخغ الﻓصل  5ﻓﻱ كتيب األﻋضا؏
الراص بك.
خلسة االستماع بالﻭالية :ﻓﻱ حال طلب طبيبك أو مقدم ردمات آرر ردمة من  Medi-Calلن نقوم
باﻋتمادﻫا أو لن نستمر ﻓﻱ الدﻓغ مقابل ردمة  Medi-Calلديك بالﻓﻌل ،يمكنك أن تطلب خلسة استماع
بالوالية .إذا كان قرار خلسة االستماع بالوالية لصالحك ،ﻓيتﻌين ﻋلينا منحك الردمة التﻱ طلبتﻫا.
الؼﻼج المرحل :ϳقاﻋدة تﻐطية تتطلب منك تخربة دوا؏ آرر قبل أن نقوم بتﻐطية الدوا؏ الذﻱ تطلبو.
درل الضمان التكميل :(SSI) ϳميزة شﻫرية يدﻓﻌﻫا الضمان االختماﻋﻱ لؤلﻓراد ذوﻱ الدرل والموارد
المحدودة الذين لديﻫم إﻋاقة أو المصابين بالﻌمى أو يبلﻐون من الﻌمر  65ﻋاما وأكبر .مزايا  SSIليست مثل
مزايا الضمان االختماﻋﻱ .يوﻓر درل  SSIتﻐطية  Medi-Calتلقائيا.
الرػاية الؼاخلة :رﻋاية تحصل ﻋليﻫا للﻌﻼج من مرض أو إصابة أو حالة مﻓاخئة ليست حالة طوارئ لكنﻫا
تحتاج إلى رﻋاية ﻋلى الﻓور .يمكنك الحصول ﻋلى الرﻋاية المطلوبة الﻌاخلة من رﻼل مقدمﻱ ردمات ﻐير
تابﻌين للشبكة ﻋند ﻋدم توﻓر مقدمﻱ الردمات التابﻌين للشبكة أو تﻌذر حصولك ﻋليﻫا..
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ردمات أػضا؏ )Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP
امﺘػاﺼﮃل
امنﻭع
االتصال

 1-833-707-3129امﻢكامﻢاﺖ مﻫؼا امؾؾﻢ ﻢذانﮃﺘ ,ﻢن اﻻثنﮃن إمﻯ
امذﻢػﺘ ،ﻢن  8ﺼباسا إمﻯ  8ﻢلاؠ,
ﮃﻭحغ أﮃضا ضﻢن "دغﻢاﺖ اٖﻷغضاؠ" دغﻢاﺖ امﻢﺘؾحﻢﮃن امػﻭؽﮃﮃن
امﻢذانﮃﺘ امﻢﺘﻭغؾﺘ مﻢن ﻻ ﮃﺘشغثﻭن اﻹنذوﮃ ﮃﺘ,

TTY

711

امﻢكامﻢاﺖ مﻫؼا امؾؾﻢ ﻢذانﮃﺘ ,ﻢن اﻻثنﮃن إمﻯ امذﻢػﺘ ،ﻢن  8ﺼباسا
إمﻯ  8ﻢلاؠ,

?
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